
																																																																																																																																																																					

 وارز: الگوي جوانی من دادگار

 61-62هاي . صفحه 1971، ماه جون 1مجله استریو ریویو

 فرانک زاپانوشته: 

 مترجم: ساناز رفیعی

----------------------------------------------------------------------------------------- 

توانم نامش را درست به هیچ وجه صالحیت این کار را ندارم. حتی نمیمن بنویسم. 2وارز  داز من در خواست شده تا درباره ادگار

باشد که این مقاله بتواند تم، و اگر این احتمال که قبول کردم این بود که بسیار زیاد عاشق موسیقی او هس . تنها دلیلیتلفظ کنم

 . او را گوش سپارند، ارزش این نوشتن را داشته استافراد بیشتري را تحت تاثیر قرار دهد تا کارهاي 

در نیویورك خواندم. خیلی جزئیات را  4ي ضبط سم گودي هي مغازدرباره 3ي لوكساله بودم وقتی مقاله اي را در مجله 13حدودا 

یک نمونه از فروشندگی در زه را ستایش کرده بود. ااستثنایی مغ یرکورد هاهست که توانایی فروش آورم، اما یادم  به خاطر نمی

(اسم واقعی آلبوم  "یونیزه کردن"هاي عجیب و غریبی توانسته بود آلبومی به نام روش بود که چطور با آو شرح داده العادهفوق 

عجیب و غریب و دیگر نوازي ) را بفروشد. در آن مقاله این رکورد را به عنوان چندین درام "وارز، نسخه اول دکارهاي کامل ادگار"

رفتم و درخواست کردم که آن آلبوم  محله مانمن به سرعت به مغازه ي رکورد فروشی صداهاي ناخوشایند دیگر توصیف کرده بود. 

آلبوم چگونه است. او رویش را برگرداند، به سمت زه توضیح دادم اي مغ به فروشنده هیچکس حتی اسمش را نشنیده بود.را بخرم. 

گذاشتم... هیچکس در سن دیگو همچین فروش نمی به هر حال همچین آلبومی را براي "دیگري رفت و با لحنی جدي زمزمه کرد 

 "خرد.آلبومی را نمی

ریتم و بلوز  متعصبیک طرفدار  شود. در آن زمانمن تسلیم نشدم. آنقدر مشتاق بودم که آن آلبوم را به دست بیاورم که باورم نمی

در هفته) تا هر پنج شنبه و جمعه بتوانم در میان  $2ي کردم (گاه به اندازهتوانستم را پس انداز میبودم. هر مقدار پولی که می

یا  5کنند) در هتل مریلندچیزي که صدایش می (یا هردامپ   فروشی دست دوم انبوه رکوردهاي قدیمی در مغازه ي موزیکي توده

 .داشتنده میهاي کوچک رکورد فروشی جستجو کنم. جاهایی که رکوردهاي کیفیت پایینی را نگ ي مغازههاي خاك خوردهگوشه

 نبود.  یدشانهیچ کس مایل به خر رکوردهایی که
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2  Edgard Varèse  
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5 Maryland 



																																																																																																																																																																					

هاي سال کردم. یک تابلوي کوچک پشت ویترین بود که فروشی از عبور می 6در المسا فروشیاسپیکر  مغازه هايیک روز از جلوي 

، به سمت صندوق 7و پیدا کردن تعدادي از رکوردهاي جو هاستون قفسه ي آهنگ هاي تکیکرد. بعد از گشتن بین را اعالم می 45

ها خم شده بود. یک  فسه در حالی که کمی به سمت گوشهانداختم. در جلوي ق آلبوم هارفتم. در بین راه نیم نگاهی به قفسه ي 

بود. شبیه یک دانشمند  سفید  عجیب و غریب دیدم. روي جلد عکس یک مرد با موهاي مجعد خاکستري سیاه و با روي جلدآلبوم 

و تقریبا  را برداشتمآن یک دانشمند دیوانه ساخته.  درباره ي آهنگی. فکر کردم که خیلی فوق العاده است که باالخره یک نفر دیوانه

ها،  انتگرالوارز...  دتمام کارهاي ادگار -، جلد یک 401	EMSخودم را خیس کردم (این حقیقت دارد خانم ها و آقایان)... خودشه! 

 11، با رهبري فردریک وایدمن10جولیارد، ارکستر پرکاشن N.Y، آنسامبل باد 9رنه له روي ...،8اوکتاندر ، یونیزه کردن و 5/21چگالی 

 !وو. واو12سیدنی فینکلشتاین توضیحات آلبوم نوشته... 

 هایم را گشتم تا ببینم چقدر پول جیب را سر جایش گذاشتم. دویدم و رکوردهاي جو هاستون آهنگ هاي تکیبه سمت قفسه 

 را هاپول کافی براي خرید آلبوم ،آلبوم بخرم. فقط افراد مسندانستم که باید پول زیادي داشته باشم تا یک ). می$8/3دارم (حدود 

در  هاون خاکستری"چقدره.  401	EMS قیمت و پرسیدم رفتمداشتند. من هیچ گاه یک آلبوم نخریده بودم. به سمت صندوقدار 

 .$5.95 قفسه؟

و دارم. او گردنش را خاراند.  $3.8که فقط  به صندوق دار گفتمآلبوم بودم و حاال ... فاجعه. من بیشتر از یک سال به دنبال آن 

یچ کس رکوردي را که استفاده مان را نشان بدهیم، اما ه کنیم تا قدرت سیستم هاي صوتیما از آن رکورد استفاده می"گفت: 

  ”.بخریش $3.8تونی با میاگر انقدر طالبشی، کند ... خریداري نمی شده،

هاي اسپیکر اي با آن رکورد چی بود؟ من هیچ وقت یک فهاي اسپیکر هاي توانستم بفهمم که منظورش از نشان دادن قدرت نمی

با ي کوچک بود یک جعبهداشتم ... .  Genuineفاي   -خرند. من یک لو دانستم که افراد مسن آنها را میفقط می فاي نداشتم. -

) که آن را باالتر از میز نگه سرًَُبِساز کرده داشت (یک جورایی مثل بشقاب  پاهاي آهنی کاراش  در هر گوشه اینچ عمق. 4حدود 

 78عادت داشت به یک نسخه از آهنگهاي سال  پایینش بودند. مادرم آن را کنار میز اتو نگه می داشت. چون اسپیکرها می داشت،

تغییر دادم (هیچ وقت  3/331را از دستگاه درآوردم و با دقت درجه سرعت را به  صفحهمن آن گوش بدهد.  13گروه کفاش کوچک

	گذاشتم. من مادر خوب  آهنگ یونیزه کردنرا روي  14تا آن زمان روي آن درجه نبود) صدا را کامال زیاد کردم و سوزن اوسمیوم

	

																																																													
6 La Mesa 
7 Joe Houston	
8	Octandre	
9	Rene	Le	Roy	
10	Juiliard	
11	Frederic	Waidman	
12	Sidney	Finkelstein	
13	The	Little	Shoemaker	
14	osmium	



																																																																																																																																																																					

براي من . او گوش کردن به آن رکورد را کرد وارز او را راضی ن د ادگار، تی تا امروزحرا دوست دارد.  15بیدررولر کاتولیکی دارم که 

 در اتاق حال ممنوع کرد. 

کوتاه کردم و چند خط نشستم و دو یا سه بار آن را پخش میهر شب آنجا میماندم. براي گوش دادن به آن آلبوم، باید در اتاقم می

پلی  موسیقیآن زمان  بود. هیچ گاه تا 16يتیمبرچه دانستم فهمیدم. نمیخواندم. اصال آنها را نمیشرح آلبوم را دوباره و دوباره می

-آمد را مجبور میداد. هر کسی که میفقط آن موسیقی را دوست داشتم چون به نظرم صداي خوبی میرا نشنیده بودم.  17فنی
گذاشتند تا عالمت می روي صفحه ها با گچهاي رادیویی کردم به آن موسیقی گوش بدهد. در جایی شنیده بودم که در ایستگاه

 انجام دادم ... . 401	EMSرا پیدا کنند، بنابراین همین کار را با  جاي مشخصی از آن

شان سر نرود. به کتابخانه رفتم و تالش کردم تا هاي سکوت حوصلهجذاب را عالمت زدم تا دوستانم در بخش تمام قسمت هاي

اي نیست. پیشنهاد کرد در پیدا کنم. هیچ کتابی نبود. کتابدار به من گفت احتماال آهنگساز برجسته آقاي وارزي کتابی درباره

قسمت کتابهاي بخش جدید یا آهنگسازان غیر محبوب بگردم. کتابی را پیدا کردم که شرح کوتاهی در آن بود. با یک عکس از آقاي 

کارد و خوشحال است به گفت همان قدري که انگور میمی گاه می کرد ووارز وقتی که مرد جوانی بود که خیلی جدي به دوربین ن

 همان میزان از آهنگساز بودن خوشحال است. 

-تصور مییک تماس تلفنی راه دور بگیرم. دهم به او گفتم ترجیح می به من می دهد. $5ام مادرم گفت  در روز تولد پانزده سالگی
خیلی عجیب و غریب او بود (و چون  ضبط شدهرکورد در نیویورك  ند به این خاطر کهککردم آقاي وارز در نیویورك زندگی می

 اطالعات نیویورك را گرفتم، و او در دفترچه تلفن بود. کرد).ي گرین ویچ زندگی میدهکده درحتما بود، 

ي دیگر دوباره تماس بگیرم. من همسرش تلفن را جواب داد. خیلی خانم خوبی بود و به من گفت که وارز در اروپا است و چند هفته

آید که دقیقا به او چه گفتم، ولی یک چیزي به این صورت گفتم: من واقعا به عمق موسیقی هم همین کار را انجام دادم. یادم نمی

یفرنیا چون در لنکستر کال کند به اسم بیابان. کامال به هیجان آمده بودم.روم. او به من گفت روي قطعه جدیدي کار میشما می

فهمید که بزرگترین آهنگساز جهان یک کنید و میسالتان است و در بیابانهاي موجاوه زندگی می 15کردم، وقتی شما زندگی می

شوید. کلی ذوق زده می ،کندشما کار می "شهر زادگاه"ي گرین ویچ، بر روي آهنگی درباره جایی در یک البراتوار مرموز در دهکده

 ،کنم بیابانهنوز فکر می او نمی داد. موسیقی اهمیتی به گوش کردن به 19یا رزامندا 18در پالمدیلبود که هیچ کس  بزرگیتراژدي 

ي دبیرستان به دنبال چیز فلسفی است. تمام دورهیک ي لنکستر است، حتی اگر توضیحات روي کلمبیا ال پی بگوید بیشتر درباره

ي مدرسه لنکستر بود. یک کتاب  ترین کشفیاتم در کتابخانه . یکی از هیجان انگیزاش بودم اطالعاتی درباره وارز و موسیقی

با کلی نت هارپ  20در آخرش داشت و شامل بخشی از قطعه افراندز نت نویسی آهنگسازيهاي ارکستراسیون پیدا کردم که تمرین

 رفتم. ها با آن کتاب ور میهفتهبه خاطر دارم که هستند).  21گوروويهاي هارپ  (و می دانید که چقدر نتبود. 
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سال در حال  4. به مدت ببینمدر بالتیمور را  ام مري خالها وقتی هجده سالم بود فرصتی پیدا کردم تا به سواحل شرقی بروم ت

 محترم مري قرار بود من را با یکی از دوستانش آشنا کند (یک آقاي خالهآهنگسازي بودم اما هیچ کدام از آنها نواخته نشده بود. 

ي مرموز گرین ویچ سفري کنم. در طی گفتگوي ایتالیایی) که آنجا با سمفونی در ارتباط بود. در حال برنامه ریزي بودم تا به دهکده

وقتی به بالتیمور  هم مالقات کنیم. تلفنی روز تولدم، آقاي وارز با حالت خودمانی ذکر کرد که اگر در آن حوالی بودم می توانیم با

د سمفونی معرفی کرد. او ام مرا به مر خالهمنتظر شدم.  الع بدهم که در آن حوالی هستم.او اط به اي به او نوشتم تانامهرسیدم 

نت روي یک باسن  ینواقعا؟ بگو ببینم پسر، پایین تر ". آن آقا گفت"این فرانکی است. او موزیک ارکستر می نویسد"گفت: 

باال ببرید.  یزي به همین صورت در کلید سلتوانید آن را تا دو یا یک چچیست؟ گفتم نت سی ... و همچنین در کتاب گفته می

 دانی؟ گفتم: آن دیگر چیست؟ گفت: چند سال دیگر دوباره همدیگر را می بینیم. راجع به هارمونی ویولون چه می گفت: واقعا؟

وارز! هنوز هم آن را در قاب کوچکی  دتوانستم باور کنم. یک دست خط واقعی از ادگارمن کمی بیشتر منتظر شدم. نامه آمد. نمی

 نوشته بود:  دارم. در یک متن خیلی کوتاه دانشمند مآب

VII	12/57	
 آقاي زاپاي عزیز

روم و تا بهار آینده اجابت کنم. من هفته دیگر به اروپا مین را تاسفم که قادر نیستم تا درخواستتام

 آنجا هستم. به هر حال امیدوارم شما را وقتی برگشتم مالقات کنم. با بهترین آرزوها

وارز دادگار  

 

تصور می  ،اش گشتم. وقتی حدودا هشتاد ساله شدکوردهاي موسیقیرا مالقات کنم. اما به دنبال ر زهیچگاه موفق نشدم آقاي وار

 کردند. ضبطچندین شرکت معدود وارد شدند و بعضی از کارهایش را کاري در قبالش انجام بدهند،  کنم به عنوان براي این که

کند. هفت سال بعد از آن زمان که اولین بار ش را خریداري میهمیشه برایم سوال بود که به غیر از من چه کس دیگري رکوردهای

دانست همچین آدمی وجود دارد. آن فرد یک دانشجوي فیلمسازي کس دیگري را مالقات کردم که می ،کارهایش را شنیده بودم

ایجاد گورووي هاي صدایی را داشت. فکر می کرد افکت Electonique	Poemeاز  LPاو نسخه کلمبیا . USC دانشگاه بود در

یا چرا من  بدهم، وارز موسیقیهاي آکادمیک درباره چگونگی کارکرد هاي ساختاري یا فرضیهتوانم هیچ گونه بینشکند. من نمیمی

 .دهدکنم صداي خوبی میفکر می

-افکت آن را شنیدید و فکر می کنیدر اید بروید و به آن گوش دهید. اگ نظیر است. اگر تا به حال آن را نشنیدهموسیقی او کامال بی

(کل نسخه) را گوش  RCAروي  Arcanaکنم سمفونی شیکاگو رکورد دهد، دوباره گوش کنید. توصیه میهاي صداي گوروي می

مینیاتوري  نت هايیک زندگینامه و  22فرناند اولته . همچنینVanguardروي  Ameriquesرکورد سمفونی یوتاه از دهید یا 

 منتشر شده است.  G.Ricordiتوسط  راي اغلب کارهایش در دسترس است وب نوشته که

																																																													
22	Fernand	Oulette	


