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 | گفتگو با سازدهنی رادین |

 
)  ابتدایی

 )موسیقی
 
 

  کنید؟ها معرفی یمسالم! خوش اومدید به پادکست ما! یکم خودتو واسه شنونده 

  سالم! من سازدهنی رادین هستم.  

 گید؟خب، اسم و فامیلتون رو نیم 

 همینه دیگه، اسمم سازدهنیه، فامیلیم هم رادین 

 …آهان، بعله. ببخشید. خب، ادامه بدید 

وع کنم. تا جایی که یم 
 یمبذارید از اول شر

ی
کرد و دونم جد جد جد جد جد من یه جایی توی اروپا زندگ

کرد و زدن. بعدش توسط همونا از اروپا به آفریقا مهاجرت  های محیل همونجا رو باش یمموسیقی 
اع یمکم سیاهکم ی از جد من سازهارمونیکا رو اختی ی و کمپوستای آمریکایی با الهام گرفتی کم موسیقی کتی

ی نیستم  -بلوز رو به وجود میارن. خود من  ی به دنیا اومدم اما فک یم -البته مطمت  کنم توی کشور چت 
و، در جریان نیستم خییل )!(. وقنی البته شایدم قاچاق کرده باشن من -و یه عده منو صادر کردن ایران 

رسیدم ایران، ش از انبار یه فروشگاه درآوردم و منتظر موندم تا رادین منو بصورت آنالین خرید و آخر 
های کلفنی ش رسیدم دست رادین، اونم به این خاطر که معلم رادین بهش گفته بود ساز قبلیش پره

 داره و کار کردن باهاش سخته. 

وع کنم که تو و رادین چند عجب داستایی   شد! یه عالمه سوال واسم ایجاد شد. بذارد اول از اینجا شر
؟وقته همدیگه رو یم ی  شناست 
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خییل وقت نیست، حدودا سه ماهه. ویل ییک از فامیالمون که اونم پیش رادین بود حدودا چهار سال  
 تره. ایباهاش بود. البته این فامیلمون از من خییل حرفه

 هنوز هست؟فامیلتون  

 زنه. آره، هست، اما رادین کمتی باهاش ساز یم 

 از ارتباطت با رادین یه ذره واسمون بگو.  

ف یم 
ُ
کنه صدایی که خودش کنم توم و مجبورم یمراستش ارتباطمون یکم پیچیده ست. رادین کیل ت

ین ارتباطش با منه!   دوست داره رو دربیارم. این در واقع بهتی

یعنی اینکه کاری که خودت  -ییل جالبه واسم. یکم واسمون درباره این آخری ای که گفنی خاین نکته 
 دی لطفا؟برامون توضیح یم -دی خوای رو داری انجام یمنیم

ت وجود داره، منم مثل بقیه بعضیا رو دوست دارم، از بعضیای دیگه هم،  
ُ
ی کیل ن ، روی زمت  ی ببت 

نه فقط اون آهنگایی که خودش دوست داره رو بزنم کخب، زیاد خوشم نمیاد. اما رادین منو مجبور یم
 که من ممکنه اصال خوشم نیاد.  --

ی
 آهنیک

 کشر از این موضوع؟یعنی تو رنج یم 

سه یا نظرتون رو بخواد   آره دیگه، شما خودتون جای من بودید، یه نفر بدون اینکه ازتون سوایل بتر
 ن کنه کاری رو انجام بدید، خوشحال میشید؟خواید فالن کارو انجام بدید یا نه، مجبورتو که آیا یم

حاال که سه ماهه با رادین هسنی و این اتفاقا داره میوفته، آیا عادت نکردی به این قضیه؟ به اینکه  
 تون مجبور به انجام کاری بکنه؟رادین شما رو بر خالف میل

 نه، هنوز عادت نکردم.  

؟ اون عادت کرده بعد از چهار سال؟   فامیلتون چر

 کنم احتماال عادت کرده. دونم، اما فکر یمتش نیمراس 

هاتون توی موسیقی شبیه هم بشه که یعنی هنوز انقدر با رادین انقدر به هم نزدیک نشدید که سلیقه 
ی؟  انتخایی رادین لذت بتی

 تو هم از موسیقی

 نه 

 چرا؟ 

ال تمام گذاشت چون رادین منو فراموش کرد. وقنی با کیل شوق و ذوق رسیدم به خونه، منو سه س 
 توی یه جعبه فسقیل توی کمد. توی اون سه سال اصال شاغمم نگرفت. 

 ای بابا! آخه چرا؟ 

ی چهارماه پیش بود که باالخره منو چون چند سایل که سازدهنی نیم  زد، منو گذاشته بود کنار. تازه همت 
ون.   از اون جعبه آورد بت 

ون اومدن از جعبه بگو از احساسات وقِت    واسمون. بت 
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ون، هم ذوق  کردم رادین تو این مدت کیل زده ازین که فکر یمهم خوشحال بودم از اینکه اومدم بت 

 .ای شده؛ از یه طرفم ناراحت بودم که دوباره گت  این آدم ناوارد افتادمتمرین کرده و حسایی حرفه

، خوشحایل؟  ؟ االن که مدام با رادین هسنی  االن چر

  راستش فکر کنم بیشتی دلخور باشم. دونم. نه، یعنی نیم 

 بینم، بعد از سه ماه هنوز رادین رو نبخشیدی؟یعنی با این قیافه و دل مهربویی که من دارم یم 

ی    با همت 
آخه فقط این نیست، چند وقت پیش دیدم با یه سازدهنی جدید اومد خونه. االنم بیشتی

هزنه و شاغ منو خییل نیمش ساز یمجایگزین تازه  . گت 

  اوه اوه اوه...پس یه حسادیی هم اون وسطا هست، آره؟ 

 بله 

پس حساااااایی دلت پره! اول که رادین تنهات گذاشت توی جعبه، بعدم که ییک دیگه رو آورد جات،  
وع کرده به زدن، مجبورت یم کنه که آهنگایی رو که دوست نداری حاال هم که بعد از سه سال و نیم شر

 …بزیی 

 بعله دیگه...  

کنی چه ایرادی باعث شده انقدر بهت ، به نظر خودت رادین با تو چه مشکیل داره؟ یعنی فک یمخب 
 توجیه کنه؟کم

هام کلفته. یعنی اینجا رو اگه نگاه کنید، توی یکم پره -دونم خودمم یم -ببینید، خب راستش من  
ی سازدهنی هام کلفت یمهای یک، دو، سه، پرهسوراخ ای خییل شاغ منو رفهزنای حشه و برای همت 
ن. نیم  گت 

ای نیسنی از اینکه حرفه چقدر جالب که انقدر به ایراد خودت آگایه! خییل قابل تقدیره واقعا! و تو  
 دلخوری؟

 آره 

سم؟یم   تونم یه سوال خصویص بتر

 ما... بله، حت 

 کنم که شما یه ترکینی از حسادت و غمگینی در وجودت هست، نه؟من فکر یم 

 اوم....  

من دوست دارم برگردم به یه موضویع که کیم پیشتی بهش اشاره کردی، یعنی نارایصی بودنت از خب،  
  کنه. اینکه رادین تو رو مجبور به انجام کارایی بر خالف میلت یم

 …بفرمایید 
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، من یم  ی  داره و کیل رنجخوام از زاویه دید رادین به ماجرا نگاه کنم. اینکه اون هر بار تو رو بر یمببت 
مه تا به تو جان بده و موسیقی از دلت در کشه و با کیل سخنی و مهارت نفس خودش رو در تو یمیم

َ
د

. نمیشه اینطوری نگاه کرد که رادین که ر بار تو رو بغل  بیاد و حال کیل آدم رو با نوای خوشت خوب کنی
د خییل هم دوستت هات، البدمه توی سوراخبوسدت، نفسشو یمهاش، یمذاره روی لبکنه، یمیم

بدون اینکه ازش خواسته باشیم یا حتا نقشر در انتخابش  -داره؟ مث ما که از موزیک ممنونیم که ما رو 
یم! با خودش همراه یم -داشته باشیم  ی بتر  کنه و باعث میشه ما باال و پایت 

 …دونم، شاید...آره، احتماال میشه اینطوری هم بهش فکر کردنیم 

سم...تو به عنوان یه سازدهنی هدف و آرزوی بزرگت در زندگیت چیه؟ خب، یه سوال فلسقی    بتر

 ای باشم. اینکه ساز یه آدم خییل حرفه 

 ای بشید؟زنه یواش یواش و با هم حرفهای یا در کنار اون آدیم که تو رو یمتو بشر ساز یه آدم حرفه 

 ای! دم که منو بدن دست یه آدم حرفهنه، راستش ترجیح یم 

 چرا؟ 

 روبرو شد. ما سازدهنیا یه عمر محدودی داریم و آدیم که نید، باالخره باید با واقعیتببی 
ی

های زندگ
ه شاغ یه ساز تازه. اینه زنه بعد از یه مدت که پت  و از کار افتاده شدیم ما رو ول یمما رو یم کنه و مت 

ده که منتظر مرمون قد نیمکه باید توی اون مدت محدود عمر، حداکتر استفاده رو بکنیم. در واقع ع
ای ما رو بزنه که الاقل ای بودن، چه بهتی که توی این فاصله یه آدم حرفهباشیم یه آدم برسه به حرفه

یم.   خودمون از شنیدن صدای خودمون لذت بتی

ای دیگه، مثل حاال توی این آدیم که توی آرزوتون قراره تو رو بزنه، فقط حرفه  ی طه؟ چت  ای بودن شر
ی یه دل بزرگ مهم نیست؟ یعنی یه آدیم مثل خود رادین؟ خالقیت، ، داشتی  مهربویی

 …اوم 

مونه. اگه به یه بذار یه جور دیگه بگم...من فک یم کنم رابطه نوازنده با سازمثل رابطه مادر و بچه یم 
تر تر و آرومخونتر و درسی خییل مودبخوای این بچه رو بدی، به جاش یه بچهمادر بگن که نیم

ی، به نظرت جواب اون مادر چیه؟ت  حویل بگت 

ی که یه سازدهنی بهت یمگه نه، نیمخب، احتماال یم  دیم که خییل خواد. ویل اگه شما به رادین بگت 
تر، خییل راحت ی  کنه! زنیش مثل آب خوردن منو عوض یمتره، خییل بهتی یمصداش تمت 

 

 )صدای خنده(

 
 

 دیگه این فرق مادره با بقیه...  

 آره...  

 گرفته و خودش تعلیمشون داده،  
ی

اگه اشتباه نکنم رادین سگ داره، درسته؟ دو تا سگ که از بچیک
 درسته؟
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یم، به جاش دو تا سگ نابغه آره، ویل من مطمئنم اگه یه نفر بیاد به رادین بگه که ما سگات رو یم  گت 
 گه نه! دیم، رادین یمتونن با آدما حرف بزنن بهت یمکه یم

 ها واسه رادین چیه؟چرا؟ یعنی فرق تو با سگ خب،چه جالب!  

دونم...من که جای رادین نیستم، اما اگه قرار بود حدس بزنم...احتماال به خاطر اینکه رادین نیم 
 بزرگ کرده و کیل باهاشون خاطره داره

ی
 …سگاش رو از بچیک

 یعنی بهشون وابسته شده، درسته؟ 

 آره، دقیقا!  

؟ تو به رادین وابسته  ؟ تو چر  نیسنی

 من؟ 

 اه، یعنی حتا اسمتون هم به همدیگه وابسته ست، نه؟« ساز رادین»آره، آخه اصال اسم و فامیلت  

 ندارم. اگه رادین منو نزنه من یی استفاده یم 
شم، به درد آره دیگه، من بدون رادین که اصال هوینی

 خورم، میشم یه تیکه آهنکش نیم

 
 

 خصوصیت شدیم و تو هم سفره دلت خب، سازدهنی جان، ما خییل اذیتت   
ی

کردیم. حسایی وارد زندگ
کم وقتمون داره تموم باز کردی. خییل خییل ازت ممنونیم. ما دیگه کم  رو با سخاوت تمام پیشمون

ی به ذهنت یمیم ی ، توصیه یا حرف که یم رسهشه. به عنوان صحبت آخر، اگه چت 
ی

خوای به رادین بیک
 آخری، بگو

 ... تمرین کن کن! تمرین کن! تمرین   

 

( –)موسیقی پایایی  با نوای سازدهنی  


