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 ینواح بلوزِ: (دومشناختِ موسیقیِ بلوز )قسمت 

 یپ یس یس یم یبلوزِ دلتا -1

 شاهین کوهساری

 

  .میباش اهیدو بار س میاست که بخواه نینواختنِ بلوز مثلِ ا

 نگیک یب یب                                              

و فقِر  زیخمتحدِ آمریکا همواره به خاکِ حاصل االتیا خِ یدر طوِل تار یپ یس یس یم یدلتا

از طرفی  یقیموس نیرا دارد. ا یژگیو نیهم زیبلوزِ دلتا ن یِقیاش شهره بوده. موسمردمان یتوده

و  ض،یاز فقر، تبع یناش یهارنج یبازنما گریاست و از طرفِ د ییقایسرشار از ثروتِ موس

قاتل  کی یپ یس یس یم یبلوزِ دلتا یرهایونیعبارتی پابه  ایآغازکنندگان  انِی. در مینژادپرست

 شودیم دهیپادشاهِ نابغه د ادییو تعداِد ز 2یلیب دیبه نامِ ک یالیخ تِیشخص کی، 1یبل دیبه نامِ ل

 .ستندیز وتختتاجیبعمری  شانیاریکه بس

 
 یبل دیل
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« احتماالً»است. نوشتم:  3پتن یثبت شده چارل خیاش در تاربلوزمنی که نام نیتراحتماالً مسن 

و بعضی  1887تولدِ او را  خِی. بعضی منابع تارستیپتن معلوم ن یتولدِ چارل قِیدق خیچون تار

 یِسن استِیمقامِ ر گاهآن م،یفرض کن حیرا صح ریذکر کرده اند. اگر قولِ منابعِ اخ 1891 گرید

  ِستیمشخص است: ب قاًیدق یبل دیتولدِ ل خِی. تاررسدیم یِبل دیدلتا به ل خِیتار منبزرگانِ بلوز

استفاده  اشیدر اجراها مهیسدوازده تارِیبلوزمنی بود که از گ نینخست یبل دی. ل1888 یهیژانو

 کرد. 

 
 پتن یچارل

معروف به رُما  لسنیدلتا رُما و یبلوزمنِ زنده نیترمسن نوشتمیرا م هاادداشتی نیا یوقت 

 نینگارشِ ا یدر فاصله ریزنده بود. آن موقع نوشته بودم: اگر دستِ قدارِ تقد 4ارشد لسنِیو

 یِسن سِییچنان راو هم اوردیارشد فرود ن لسنِیمقال تا انتشارِ آن، داِس مرگ را بر قامتِ ُرما و

تر ازچهار کم کنمیم ینیرا بازب هاادداشتی نیحاال که دارم ا خواهد ماند. یدلتا باق یهابلوزمن

 1910متولدِ سالِ  لسنِیمرده است. رُما و یسالگ هشتو  کصدیسنِ  در لسنیماه است که رُما و

 بود. 
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 لسنیو رُما

 یبلوزمِن زنده نیارشد دوم لسنِیسال اختالفِ سن( بعد از ُرما و 15ها )با سال 5نگیک یب یب

که در  یپ یس یس یم یبلوزمنِ دلتا نیدرگذشت. نخست لسنیاز رُما و شیمسنِ دلتا بود که پ

معروف به پاپا اسپروئل  6اسپروئل یآثارش ضبط شد فرد یالدیم ستمِیقرنِ ب ستِیب یاواخرِ دهه

 یمتقدمِ دلتا شد. به طورِ سنت یها آثارِ بلوزمن ِضبط یِبان 7سیر یِبه نامِ کمپان یکمپان کیبود. 

طور که حضور داشته باشد اما همان تارشیها فقط بلوزمن با گبود که هنگامِ ضبط نیرسم بر ا

نبود. جان لومکس و  تاریگ کیبه  نحصربلوزِ دلتا م ارکسترِبه عبارتی  ایگروه  میاگفته ترشیپ

هزاران )بله هزاران!( قطعه از آثاِر  سیر یِفرزندش آلن لومکس کسانی بودند که بعد از کمپان

آمریکا ضبط کردند. دو  یکنگره یخانهرا به سفارشِ کتاب یپ یس یس یم یبلوزِ دلتا

در  ییسزاسهمِ به زین 9چلیو جرج م 8اوانز دیوید یاهآثارِ فولک به نام گرِید یگردآورنده

دلتا توسطِ  یهاشروعِ ضبطِ آثارِ بلوزمن خِیتار ریآثارِ بلوزِ دلتا داشتند، منابعِ اخ یِآورجمع

 توانینم امنابع ام نی. به اکنندیبه بعد ذکر م یالدیم ستمِیچهلِ قرنِ ب یپسر را از دهه لومکس و

لومکس وپسر را  یهاضبط نینخست یمدارِک مصوری که منتشر شده، سابقه را،یاعتماد کرد ز

 نیاز انتشارِ نخست شیبه عبارتی به پ ایدر زندان،  یبل دیو هنگامِ ضبطِ آثارِ ل 1933به سالِ 

باز  - 10مطالعاتِ بلوز گذارِانیبن - ی. هندی. سویبلوز توسطِ دبل یِقیماحصلِ مطالعاتِ موس

اما، به همراهِ ضبطِ آثار، بعد  یپ یس یس یم یراجع به بلوزِ دلتا قیتحق نیتر. بزرگگرداندیم
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است. که دو  11سیآر فر امیلیبزرگ و ستِیکاِر فولکلور ستمیقرنِ ب یِ الدیشصِت م یاز دهه

-سلسله نیدر ا یپ یس یس یبلوزِ دلتا و م یاش دربارهمهم جامع، معتبر و اریکتابِ بس

 .نگارنده قرار گرفته است یموردِ استفاده اریبس هاادداشتی

 

 لومکس آلن

  یپ یس یس یم یدلتا ارکستر در بلوزِ یِسازبند

 13یمکاتبِ بلوزِ نواح رِیبا سا یپ یس یس یم یبلوزِ دلتا انِیدارند که م دهیکارشناسان عق اکثرِ

 یوجود دارد، نه به لحاظِ ساختارِ عمود یی( تفاوتِ عمدهکی)ملود ینه به لحاظِ ساختارِ افق

 دو نینه به ا ،یبلوِز نواح یهااز سبک کیهر  یکنندهفیتعر یها(، پس مشخصهکی)هارمون

اجرا )چه  یو البته لهجه تمیاز ر یسو و طرزِ تلق کیاز  14یکه به تفاوت در سازبندبل مشخصه،

 یگانهسه یگفت که تفاوتِ بلوزها توانیم نی. بنابراگرددیبازم گرید یساز و چه آواز( از سو

( باهم تفاوتی کاماًل هاادداشتی-سلسله نین ک به بخشِ اولِ ا -تگزاس  دمونت،ی)دلتا، پ ینواح

 . ییقایموس ای یاست نه شکل یماهو

 یِ قیموس یعمده یارکسترِ بلوزِ دلتا هم به نوعی مشخصه کی یِسازبند م،یچه نوشتبر آن بنا

 یاز مجموعه یبه طورِ سنت یپ یس یس یم یارکسترِ بلوِز دلتا کی یبلوزِ دلتا است. سازها

 15باکس گاریس تارِی( گ،یدهن-)ساز کایهارمون تار،یچون: درامز، گ شوندیانتخاب م ییسازها

[، شودیاستفاده م گاریس یمشددِ صدا در آن از جعبه ایرزونانس  یجعبه ی]کوردوفونی که به جا
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 ای دیاسال تارِیگ نیچنبانجو، و هم ،«(و درامز فیفا» لِینوشته ذ نی)ن ک به هم فیفلوت، فا

است.  یپ یس یس یم یبلوِز دلتا راثِیم نیتریاصل دیاسال تارِیاست. استفاده از گ 16لیاست

افزارِ دست کینوازنده و استفاده از  یبر زانو یبه طورِ افق تاریبا نهادنِ گ یبه طورِ سنت دیاسال

گردد به یو اختراعِ آن بازم شودینواخته م - شهیو گاهی هم ش لیمعموالً از است - 17لغزنده

 .ییاواخرِ قرنِ نوزدهم در هاوا

 
 اشمعروف تارِیباکس گ گاریو س نگیک یب یب

 

 
 تاریگ یرو دریاسال
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 یبه معنا گریوجه د چیبه ه ییایبلوز بر اساسِ مناطقِ جغراف یِبندبه ذکر است که دسته الزم

مواردی از  ی. سواستیموردِ نظر ن ییِایجغراف یبه منطقه نیسیموز کی ییِایلزومِ تعلقِ جغراف

 میخواهاش مرجع که بعداً درباره ییِ ایبزرگ از مناطقِ جغراف یهاسبک و مهاجرتِ بلوزمن رِییتغ

و  به بعد بودند ستمیقرنِ ب یِالدیشصتِ م یاز دهه ایتانیبزرگی در بر یهانیسینوشت، موز

 ییِ ایکه در مناطقِ جغرافآن یب کنندیبلوز کار م کِ یهر سه سبکِ کالس یحت ای کیهستند که در 

است که  یبلوزِ شهر یِ قیمهمی از موس انِیخود جر نیرشد کرده باشند. ا ایموردِ نظر زاده شده 

 .شودیم دهینام 18«ییایتانیتهاجمِ بر»

 

 (وهای)بدنه و آلترنات یپ یس یس یم یبلوزِ دلتا یهاانیجر

 ویآلترنات -به اصطالح  - انِی)بدنه( و دو جر یاصل انِیجر کی یدارا یپ یس یس یم یدلتا بلوزِ

 یبدنه ای یاصل انِیجر کنند،یصحبت م یپ یس یس یم یاست. عموماً کسانی که از بلوزِ دلتا

بل  ستند،یبلوزِ دلتا ن یمنشعب از بدنه ویآلترنات یهاانیجر نی. ارندیگیسبک را در نظر م نیا

 یرا به طورِ کل ویآلترنات یهاانیجر نیخاصِ خود را دارند. بعضی از کارشناسان ا خِیتار کیهر 

فارغ  دارند که اگر دهیعق رایز شناسندیبلوز م یِقیجدا از بلوزِ دلتا و مستقل در موس ییهاسبک

 یِاصل انِیها با جرآن یهاکه تفاوت میابییدرم م،یبنگر ویآلترنات یهاانیجر نیبه ا ایجغراف دِیاز ق

 ی]دو سبکِ عمده دمونتیتگزاس و پ یِ بلوزِ نواح یهااز تفاوت ترشیب اریدلتا، بس یهیبلوزِ ناح

دلتا است.  یهی([ با بلوزِ ناحهاادداشتی-سلسله نی)ن ک به بخشِ نخستِ هم یبلوزِ نواح گرِید

 اند از:عبارت یپ یس یس یم یدر خودِ دلتا یپ یس یس یم یبلوزِ دلتا یوهایآلترنات

 19یکانتر لیبلوزِ ه -1

است. به  یپ یس یس یم یدلتا یِشمال یمربوط به مرزها یکانتر لیبلوزِ ه ییایلحاظِ جغراف به

 یِ پ یس یس یبلوزِ م ای 20یشمال یِ پ یس یس یم یِکانتر لیدر برخی منابع بلوزِ ه لیدل نیهم

 . شودیم دهیهم نام 21یشمال
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 ارِ یدر تمرکزِ بس یپ یس یس یم یبلوزِ دلتا ی)بدنه( یاصل انِیبا جر یکانتر لیبلوزِ ه تفاوتِ

 اهانِیس یهاتمیهم برگرفته از ر هاتمیر نیپرتحرک و پرکاشن است که خودِ ا یهاتمیآن بر ر

 یکانتر لیبلوزِ ه گرِیاست. مواردِ تفاوتِ د گرید یاز سو ییاروپا یهاتمیسو و ر کیاز ییقایفرآ

 اند از: بلوزِ دلتا عبارت یِاصل انِیبا جر

 فیرا ر یقیساز در موس مربوط به هر یتکرارشونده یها)جمله تاریثابتِ گ 22یهافیر -

 .(نامندیم

 .کنندیم رییکه به ندرت تغ ییکوردها -

 ساختارِ آزادِ شعرها  -

است که  ییآثار. )گروو فضا نیمسحورکننده در ا 23یگرووها –اصطالحاً  -خلقِ انواعی از  -

  .(شودیم جادیا یقیدر موس« باس»راهِ به هم ییکوبه یتوسطِ سازها

 

 24و درامز فیفا -2

کشف و  ستمیچهلِ قرنِ ب یرا آلن لومکس در دهه یپ یس یس یم یاز بلوزِ دلتا انیجر نیا

 ییاروپا-ییقایفرآ یهاتمیر ینمونه نینادرتر یبلوزِ دلتا را دارا یگونه نیا سیکرد. فر یگذارنام

 یرو تاًتمرکزِ قطعات عمد یکانتر لیه یهم مثلِ بلوز انیجر نی(. در ا68فریس ب: ) داندیم

قطعات، درامز سازی به نامِ  نی. در اشوندیاست که با درامز و درامزِ باس نواخته م ییهاتمیر

 یو درامز به لحاظِ شکل فی. فاکندیم یراههم ینوع فلوت( را به عنوانِ سازِ اصل کی) فیفا

با  شکل نیانفصال است. ا یهااز جنگ شیارتشِ آمریکا پ یِنظام یارکسترها بِیدر اصل ترک

-اند-فیفا -به اصطالح  -و درامز به مفهومی که  فیفا شودیم اهانیس یِقیموس یمحتوا

 .نواختندیم یپ یس یس یم یدلتا یهاستیدرام
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 26یبر بلوزِ شهر یپ یس یس یم یدلتا 25یبلوزِ نواح رِیتأث

 ریفراتر از تأث اریبس زییچ شودیم دهینام یبر بلوزِ شهر یپ یس یس یم یبلوزِ دلتا رِیتأث چهآن

)ن ک به بخشِ نخستِ  یبلوزِ دلتا، پس از مهاجرتِ بزرگِ بعد از جنگِ دومِ جهان دِیاست. اسات

 ،یشهربلوِز  یکم دو مکتِب عمدهو رشدِ دستِ سیدر تأس ماً ی( مستقهاادداشتیسلسله  نیهم

مکاتب  نیا دِیاز اسات یاندازپوستاند و پس از دست داشته ت،یترویو بلوِز د کاگویبلوزِ ش

 29و داکتر راس کاگویش یِ مکتبِ بلوزِ شهر سِیدر تأس 28ولف نیو هاول 27واترز یاند. مادشده

 . تیتروید یِمکتبِ بلوزِ شهر سِیدر تأس 30هوکر یو جان ل

 

 بلوزِ دلتا زنانِ

مختِص مردان،  31ینوع جادو کیمردانه است:  یِ قیموس کی یاصاًل به لحاظِ سنت ینواح بلوزِ

 ،ییجز در مواردِ استثنا ،یزنان در سنتِ بلوزِ نواح ن،ی(. بنابرا77فریس الف: افسونِ زنان ) یبرا

 یبلوزِ دلتا یِ انِ اصلیجر یرهایونیپا -اصطالحاً  - انِیاند. در محضورِ مستقل نداشته یبرا ییجا

تن از  عاشقانه با دو یرابطه یدارا شانیکه دو تا شودیم دهیهم ناِم سه زن د یپ یس یس یم

 32یلیوا یشی. گیهمسر یرابطه یدارا کییاند و بزرگانِ مردِ نسلِ اولِ بلوزِ دلتا بوده

مک  یروابطِ عاشقانه با پاپا چارل یدارا بیبه ترت 33ینیم سیزنان( و ممف نیا نِیتر)معروف

پتنِ بزرگ بود.  یچارل یِهمسرِ قانون 35یبودند و برتا ل یو برادرش کانزاس جو مک کو 34یکو

است که ظهور  ستمیقرنِ ب یِالدیشصِت م یدهه یهابلوز از سال یِقیبزرگانِ زنِ مستقِل موس

رساندنِ اوجرا ادامه دادند و و در به یپ یس یس یم یزنانی که بعدها بلوزِ دلتا-. از بزرگکنندیم

و سوزان  38بالک ی، رور37تیرِ  ی، بان36نیجُپل سیجَن توانیکردند م فایا یآن نقشِ اساس

 را نام برد. 39یتدسک
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  40یلیوا یشیگ

 یساند یتیسا 2010. در سالِ ستیمستندی در دست ن زِیچ چیه یلیوا یشیگ یِزندگ اتِیجزئ از

 یهاکدام از عکس چیعکسی وجود ندارد و ه چیه یلیوا یشیرسماً اعالم کرد که از گ 41بلوز

 1937 یهاسال نِیمرگِ او را ب خِیتار نانیاطمرِقابلِیغ یهاتی. رواستین یواقع زیمنسوب به او ن

است در  زییتنها چ یمک کو یبا پاپا چارل یلیوا یشیگ یعاشقانه ی. رابطهدانندیم 1938و 

تنها سه  یلیوا یشیدارند. از گ نانیبه آن اطم نیکه مورخ یلیوا یشیگ یِ خصوص یِرابطه با زندگ

. ستمیقرِن ب یِ س ینخستِ دهه یهاشده( به جا مانده آن هم مربوط به سالرکورد )اثرِ ضبط

دلتا حفظ  اش را در صدرِ فهرستِ بزرگانِ بلوزِنام کهنیا یاست برا یسه قطعه اما، کاف نیهم

 "42زیآممحبت یهاحرف نیبلوِز آخر"است به نامِ  ییترانه یلیوا یشیاثرِ گ نِیترکند. معروف

 یشیقطعه از گ نیپارامونت منتشر شده. نگارنده ا یِ نتوسطِ کمپا 43آهنگ-که به صورتِ تک

نگاِر روزنامه و یقیمحققِ موس وانیسول ای. جان جرمداندیدلتا م یهیاثرِ بلوزِ ناح نیباتریرا ز یلیوا

شبِح  بِی: در تعقیو الو یشیگ یترانه»تحتِ عنوانِ  2014مفصلی که سالِ  یمعروف در مقاله

از خود  ییکه رِد پاآن یشدند ب دیدادند سپس خود ناپد رییرا تغ ییآمریکا یِ قیدو زنی که موس

 "زیآممحبت یهاحرف نیبلوزِ آخر " یمنتشر کرد، ترانه مزیتا ورکیویدر ن« بر جا بگذارند

بزرگِ بلوِز  ی، بانو44تامس یالو” Motherless Child Blues“ یرا در کنارِ ترانه یلیوا یشیگ

 یِقیکه موس داندیم ییگفت، دو ترانه میاز او سخن خواه شیتگزاس، که به وقتِ خو یهیناح

 .45اندداده رییتغ آمریکا را

 

 ها:پانوشت

1 )Lead Belly 

2 )Kid Bailey 

3 )Charley Patton 

4 )Elder Roma Wilson 
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5 )B. B. King 

6 )Freddie Spruell 

7 )Freddie Spruell 

8 )David Evans 

9 )George Mitchell 

10 )W. C. Handy   ی هنرر،ی  دو اثرر ن شتهررFather of the Blues و  A Treasury of the Blues   برر  ت ت رر

 اش،.من ش  ه،ه 1949و  1941در 

11 )William R. Ferris 

 ی فریس:دو کتابِ نوشته (12

- William Ferris, Blues from the Delta, Anchor Press/Doubleday, 1978. (Ferris 1) 

 و

- William Ferris, Give My Poor Heart Ease: Voices of the Mississippi Blues, University of 

North Carolina Press, 2009 (Ferris 2) 

 دیگری هم بازنشرشده: توسطِ بنگاهِ انتشاراتیِ 1988که کتابِ اول در سالِ 

- William Ferris, Blues from the Delta, Perseus Books Group, Aug 1, 1988 

13 )rural 

14 )instrumentation 

15 )Cigar Box Guitar 

16 )Slide or Steel Guitar 

17 )Slider 

18 )British Invasion 

19 )Hill Country Blues 

20 )North Mississippi Hill Country Blues 

21 )North Mississippi Blues 

22 )riff 

23 )groove 

24 )Fife & Drums 

25 )Rural Blues 

26 )Urban Blues 
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27 )Muddy Waters 

28 )Howlin' Wolf 

29 )Doctor Ross 

30 )John Lee Hooker 

31 )voodoo 

32 )Geeshie Wiley 

33 )Memphis Minnie 

34 )Papa Charlie McCoy 

35 )Bertha Lee 

36 )Janis Joplin 

37 )Bonnie Raitt 

38 )Rory Block 

39 )Susan Tedeschi 

40 )Geeshie Wiley 

41 )Sundayblues.org 

42 )The Last Kind Words Blues 

43 )Single 

44 )Elvie Thomas 

 ی سولیوان در نت:مقاله (45

http://www.nytimes.com/interactive/2014/04/13/magazine/blues.html?_r=0  


