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شمارش معکوس تا جشنواره تيرگان:

ترجمه: فرنگيس زاھد

از کالسيک آلمانی “يوھان سباستين باخ”، و گيتاريست کانادايی “دان راس”، چه وجهاسطوره راک “لد زپلين”، نماد متال “آيرون ميدن”، گيتارنواز فالمنکو “پاکو دلوسيا”، آھنگس
مشترکی بين اين ھنرمندان  است؟

 برای خود  ساخته  متأثر از ھمه ی اين بزرگان است. مانلی يکی از بيشمار استعدادھایخوب ،آثار مانلی جمال گيتاريست خودآموخته و پيشرو که در دنيای موسيقی تورنتو اسم و رسمی
 پردازد.جوانی ست که در جشنواره دوساالنه تيرگان در ھاربرفرانت به طور رايگان به اجرای برنامه می
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مانلی جمال

رد ـ بدين معنا که شما بعضی تکنيک ھا که معموال در نواختن گيتار استفاده نمی شوندمانلی خود را چنين توصيف می کند”تک نواز گيتار کالسيک که در مسيری رو به رشد گام برمی دا
 و آرام ـ ھمه اينھا را در مخلوط کن بريزيد و ببيند چه محصولی به دست می آيد.را انتخاب کرده آنھا را روی گيتار کالسيک پياده کنيد ـ مثال سبک ھای کوبه ای با ضربات تند

ست و شش ساله علی رغم سن کم، کودک گستاخی نيست که با بی فکری با بازی با اصواتبا وجود عوامل تأثيرگذار متفاوتی که ذکر شد، سبک مانلی سبکی تجربی ست. ھر چند، مانلی بي
 ھايی پيچيده و دقيق ريتم ھا و ھارمونی ھای  غير قابل پيش بينی را با ھم ترکيب می کند.ناھنجار سروصدايی نامتعارف ايجاد کند. در واقع او موسيقيدان ھوشمندی ست که با خلق سروده

ذار بر ھنرش آشکار است،”موسيقی کالسيک ريشه ی بيشتر موسيقی ھايی ست که من تارويکرد تحليلی عميق مانلی به گيتار کالسيک در صحبت ھای محتاطانه او پيرامون عوامل تأثيرگ
وزه را پيدا کنم. باخ در آن زمان استانداردھای جديدی در موسيقی کالسيک بنا نھاد، حتی ما امربه حال شنيده ام به ھمين دليل برايم طبيعی ست  که چند پله عقب بروم تا عوامل موثر اوليه

 نمود، اين نگرش باخ مرا ترغيب کرد تا دو سه شيوه را يکی کنم.”نيز به موسيقی باخ گوش می  دھيم، او ريتم ھای متفاوتی را در يک قطعه پيچيده با ھم ترکيب

را بدون توجه به آوازھای گوشخراش و يا تک خوانی ھای  شگفت انگيزشان در نظر بگيريد،مانلی به راحتی خطی از باخ به آيرن ميدن ترسيم می کند،” اگر شما فقط کيفيت موسيقی آنھا 
.و من در ابتدا نواختن گيتار را با پانک و متال آغاز کردم و کارم کامال متأثر از آنھا بودبخش مھمی از آن بر پايه مقياس ھايی ست که  به دست باخ دگرگون شده است. آنھا متال ھستند 
م ببينيد، آنھا سه نوع گيتار متفاوت  داشتند، و ھمين من را به فکر واداشت که چگونه  منحتی اگر امروز ھم به موسيقی من گوش کنيد می توانيد رد ھارمونی ھای آيرن ميدن را در آثار

سه کار متفاوت را با يک گيتار اجرا کنم.”

نمیی تاکيد دارد،” آنھا ھنگام اجرا انواع مختلفی را با ھم ترکيب کردند. آنھا فقط ھارد راک ھنگام صحبت از لد زپلين، مانلی بر توانايی گروه راک در استفاده از منابع متعدد موسيقياي
نھا  شنيده می شد ـ نوازنده گيتار جيمی پيج گاھی کوک گيتار را تغيير می داد، کاری کهنواختند، بلکه قطعات کالسيک را نيز اجرا می کردند، و حتی تم شرقی نيز در بعضی نغمه ھای آ

ا بھتر انتقال دھم.”من به کرات انجام می دادم، برای اجرای ھر قطعه کوک گيتار را تغيير می دادم تا پيام آن ر

موثر برکار خود می داند. او می گويد:”راس در نواختن گيتار اعجوبه ای است. سبک من شبيهدر عرصه موسيقی کانادا، مانلی با اشاره به نوازنده گيتار دان روس، او را  يکی از افراد 
 تک نواز گيتار کالسيک است. ھنگامی که کارم را شروع کردم او الگوی بزرگیاوست. من بعضی شگردھای او را به کار بردم مثل صداھای کوبشی و ضربه زدن روی گيتار، او ھم

برايم بود  زيرا نشان داد که با تنھا يک گيتار می توان صداھای مختلفی ايجاد کرد.

داشته است. او می گويد،” من از سبک و ريتم ھای فالمنکو نيز بھره برده ام ،” و در ادامهکار مانلی فقط متاثر از موسيقی غربی نيست، او ھم چنين  برداشت ھايی از موسيقی سنتی نيز 
ی ھا به ھمه آن مناطق سفر کرده چيزھای مختلفی را جمع آوری می کردند تا سرانجاممی افزايد،” شباھت ھای بسياری بين اين سبک با موسيقی ايرانی و عربی وجود دارد، زيرا کول
 متعدد خود تجربيات گوناگونی کسب کرده ام .”موسيقی خود را پديد آوردند ـ به نوعی من نيز خودم را خانه به دوشی می دانم که در سفرھای

تان بسياری از خانواده ھای مھاجر است که به تبعيد اجباری رفته اند. ھنگامی که کودکی بيشبا آنکه مانلی ريشه ايرانی دارد، اما خود را شھروند جھانی می داند. داستان او مشابه داس
 سال اول زندگيش، مانلی و خانواده اش مدام در حال جابجايی بودند، مھاجرت از ايران بهنبود  برای دريافت پناھندگی بايد از يک کشور به کشوری ديگر مھاجرت می کردند. در طی ھفده

 وارد کانادا شدند و در تورنتو مستقر گشتند.2003روسيه، سپس آلمان و بعد امريکا تا ھنگامی که سرانجام در سال 

از سوی دولت امريکا او و خانواده اش مجبور شوند در جستجوی پناھندگی در تورنتومانلی خودآموزی گيتار را ده سال پيش شروع کرد، چند سال پيش از آنکه با صدور حکم اخراج  
ه جايی از اياالت متحده به کانادا که سخت ترين دوران زندگيم بود بيشتر به موسيقی وساکن شوند،” در طی اولين نقل و انتقاالت  من خيلی  با موسيقی مشغول نبودم، اما ھنگام جاب

ا سر از آسايشگاه روانی درمی آوردم. من به کاری خالق نياز داشتم. گيتار بھم کمک کردنوازندگی روی آوردم. رابطه من با گيتارم رابطه ای عميق و شخصی بود؛ اگر گيتارم نبود حتم
تا صدايم را پرورش دھم.”

ت ترين برھه زندگيش بوده است. او با يادآوری آن دوره می گويد:”من يک نوجوان بودم ومانلی می گويد به خاطر شرايط سنی اش آخرين جا به جايی آنھا از آستن آمريکا به تورنتو سخ
ود و در تالش بودم تا خودم را بشناسم، برادر بزرگترم اين دوران بسيار سخت را در طیدر آن سن اگر خانه شما را ازتان بگيرند خشم و طغيان بر شما غالب می شود. من ھفده سالم ب

مھاجرت از آلمان به امريکا پشت سر گذاشت.”

 اينجا من يک کودک متمرد و سرکش بودم ـ اين روند دو سه سالی طول کشيد ـ بايد گذشتهحال پس از گذشت ھشت سال مانلی کانادا را خانه ی خود می داند،”در سال ھای اول ورودمان به
را رھا می کردم و در حال حاضر کانادا را بھترين مکان برای خود و خانواده ام می دانم.”

از آموزشی رسمی برخوردار نبوده است. به باور او خودآموزی تأثير شگرفی بر تحول وعلی رغم رويکرد سنجيده و دقيق او به موسيقی، مانلی ھنرمندی خودآموخته است که تا به حال 
 داشته باشيد. من نوازنده تجسمی ھستم،  کار يک نفر را با دقت نگاه می کنم و ازتکامل سبکش داشت،”يکی از دستاوردھای اين روش اين است که شما بايد در آموزش خود روشی خالق

او تقليد می کنم و بعد از خودم می پرسم چطور اين کار را انجام دادم.”  
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يدا کنم، شايد فقط آموزش ھای مربيان را دنبال می کردم و سبک آنھا را برای خود مدلاو می افزايد،”اگر خودم مربی خودم نبودم نمی توانستم راھی برای ترکيب سبک ھای گوناگون پ
قرار می دادم.”

ود بياموزم، اما اين زمان طوالنی به شما فرصت می دھد تا چيزھای جديدی را کشف کنيد کهاو در ادامه می گويد،”شايد بيش از ده سال طول کشيد تا آنچه می خواستم ياد بگيرم را به خ
در شرايط ديگر امکان پذير نيست.”

حتما با سبک منحصر بفرد او برخورد داشته اند. مانلی بالغ بر دويست برنامه اجرا کرده کهنام مانلی جمال ممکن است به گوش عده ای تازه باشد، اما ھواداران گيتار کالسيک در تورنتو 
شامل حضور در چند جشنواره و  پاتق ھای موسيقی در تورنتو می شوند از جمله در

Junction Art Festival, the Mod Club, the Rivoli, Free Times cafe and Hugh’ Room.

دست يافت.    UK’s Faith Guitars و Taylor Guitars مانلی ھمچنين در جريان رقابت بين  گيتاريست ھا در يوتيوب به دو جايزه اول 

 منتشر شود. عنوان سی دی نام فاميل مانلی از آخر به اول  است.2011ست در اواخر سالدر حال حاضر مانلی روی دومين آلبوم کامل خود کار می کند؛ اين سی دی با عنوان المج قرار ا

ر میاھی برای پنھان کردن ھويت اصليشان  مجبور بودند تغيير نام دھند  و نام المج به آن دوره بمانلی می گويد:” اين آلبوم را به سفر خانواده ام به کانادا تقديم می کنم. پدر و مادرم گ
گردد.”

 در آی تونز و وب سايت  شخصی اش در دسترس عالقمندان است.2006)  و چند کار تمرينی او در سال  The Ziur Movement  (2009اولين آلبوم مانلی با نام  

 www.manelijamal.com.

 برنامه زنده بدون در نظر گرفتن آنچه  اجرا می شود از زمينه متفاوتی برخوردار است، اگر چه به باور مانلی موسيقی مخصوص او در اجرای زنده بيشتر مورد استقبال قرار می گيرد،”
ثل طبل و گاه جای کيبورد استفاده  می کنم. من گيتار را مثل ھر سازی که فکرش را بکنيدزيرا شما او را در حال اجرا روی سن می بينيد. و اين يک سبک بصری ست. من از گيتارم گاه م

سته ضرباتی بزنم و يا کارھايی از اين دست که در نظر مردم کار متداولی نيست. گاهاستفاده می کنم و در تالشم تا ھمه ی اين سازھا را در يک ساز جمع کنم. ممکنه روی گيتار آھ
 آن دستھايم باال و پايين و اينسو و آنسو می روند و به نظرم به ھمين دليل اين اجرا ھيجانضرباتی به پشت گيتار  ميزنم  به سبک سازھای کوبه ای مثل تنبک، ساز ايرانی، و برای انجام

انگيزتر از اجراھای عادی است.

سرتاسر دنيا را گشته ام که به من کمک کرد موسيقی مورد نظرم را شکل دھم و داشتن نسبدر رابطه با مشارکت در جشنواره ھنری تيرگان مانلی تاکيد دارد،”من ھرگز در ايران نبودم، 
ايرانی نيز به من کمک کرد تا به غنای فرھنگی ايران و ضرورت حفظ و نگھداری آن پی ببرم.”
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