بــــــــ��ه

خــــــــــ��دا

نــــــــــ��ام

هر اندیشه اگر در قالب هنر
نگنجد ،ماندنی نیست.

مقام معظم رهبری
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صاحب امتياز و مديرمسئول

شهنام صفاجو

شورای سیاستگذاری

شهنام صفاجو
هایده شفیعی

آرش نصیری

شورای سردبیری

آرش نصیری

شهنام صفاجو
دبیر تحریریه

رسول ترابی

مدیر هنری

بهـزاد باشـو

مشاور فرهنگی و مدیر فنی

مریم بنکچی

صفحهآرا

ه تخصصی
ماهنام 
موسیقی پاپ ایران

علیمحمد مسیحا ،ترانه گرکانی
(آتلیه رامبراند)

ویراستارمتن

مهشید جهانی

همکاران این شماره

ویرایش تصاویر

علیرضا بندری
علی محمد مسیحا،نژال پیکانیان
مرجانصائبی،زینب علیپورتهرانی
سمانه نایینی

عکس

سازمان آگهیها:

میالد رفاقتی
علی ضیائی

محسن هردان،
کیارش رضوانی،
کورش جوان،

سیداحمد گلکار تهرانی
0935 984 0 484
0919 85 85 685

ا رتباط با ما:
آدرس :تهران ،خيابان شهید مطهری ،خیابان شهید علیاکبری ،کوچه شادان ،پالک ۱۸
تلفن88503350 :

پایگا
ه اینترنتی
ترانه ماه

www
maah
a
.tar neh
m
.co

با سپاس:

رضا مهدوی ،سید عباس سجادی ،محسن رجبپور ،افشین یداللهی ،اکبر آزاد ،بنیامین بهادری ،فرید احمدی،
حمید عسکری،نیما وارس�ته ،علی منصوری ،فرشاد فارس�یان ،روزبه نعمتاللهی ،رامین بهنا ،رضا یزدانی،
افشین مقدم ،فرهاد جواهر کالم ،کوروش جوان ،محسن هردان و ...

چاپ :بامشاد  ،توزیع :شرکت مهرگستر حکمت
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پیش درآمد
| شهنام صفاجو|
مدیر مسئول
safajou@gmail.com

 )1دوباره ...ترانه...

بعد از مدت�ی دوری ،باز بازگش�تهایم
تا اینب�ار ،آغاز ه�ر ماه میهمان ش�ما
دوستداران ترانه و موسیقی باشیم.
ای�ن دوری ناگریز ب�ود و این�ک ،این
اهمیت دارد ک�ه بازآمدی�م؛ که خانه
بیترانه ،فردایی ندارد.
ی دوستانی که این مدت ،جویای
از هم ه 
حال ترانهی ما بودند ،سپاسگزاریم که
«ترانهماه» با همهی شما پایانی ندارد.
در این بازآمد ،سیاست ما چون گذشته،
درج اخب�ار ،مصاحبهها و گزارشهای
مس�تند و پرهی�ز از دام�ن زدن ب�ر
اختالفات خانوادهی موس�یقی پاپ و
عدم انتشار اخبار غیرواقعی است.

 )2برای داریوش

با او نزدیک هشت سال دوست و همکار
بودم؛ هنوز هم چنین اس�ت ،گرچه او
به قصد تجربهای دیگ�ر ،این رفاقت را
به اجبار ،ب�ه فاصلهای بعی�د رهنمون
ساخت.
برای داریوش ش�هریاری عزی�ز که با
آرزوی فردایی شاید بهتر ،فع ً
ال از جمع
ما کوچ کرده ،بهترینها را آرزومندم.
از س�ویی ،توفیق هم�کاری مجدد با
محمدرضا جندقی زاده و آرش نصیری
را ارج نهاده و از این منظر که ترانهماه با
مشارکت حداکثری اهالی رسانه و هنر
منتشر خواهد شد ،بسیار خشنودم.

 )3فرهنگ ،هنر ،خصوصی سازی!

ناگفته پیداس�ت که با هجوم واژههای
آش�نای ت�ورم و گران�ی در چن�د ماه
اخیر ،این بخش آسیبپذیر فرهنگ،
خاصه مطبوعات خصوصی هستند که
بیشترین لطمه را متحمل شده اند.
نکت�ه اینجاس�ت :در ش�هری ک�ه

شهرداری آن ،بجای حمایت از فعاالن
بخش خصوصی ،خود اقدام به انتشار
دهها ُمدل روزنامه و مجله و ...میکند،
دیگر چه توان و انگیزهای برای رقابت
عادالنه باقی میگذارد تا رس�انههای
خصوصی هم نفس�ی تازه کنن�د و به
آینده بنگرند!
واقعی�ت این اس�ت :ه�ر روز فاصلهی
مطبوعات با سبد خانوار بیشتر و بیشتر
میشود و نهادهای متولی فرهنگ و هنر
بجای پُر کردن این فاصله با سیاس�ت
منطقی حمایت از بخش خصوصی ،خود
دست بکار میشوند تابا انتشار نشریه و
تهیه فیلم و ،...اثرآفرین شوند!
براستیچراسیاست«خصوصیسازی»
ی فرهن�گ و هن�ر متجلی
در عرص� ه 
نمیشود؟

 )4ایرا ِن جوان

در «ای�ران»ی کهیک�ی از جوانترین
کشورهای دنیاست و بسیاری از آنها،
عالیقی بجز موسیقی (و البته فوتبال
و کمیهم سینما) ندارند ،آمار انتشار
آلبومهای مجاز موسیقی پاپ براستی
مایوس کننده است.
خروجی دفتر موسیقی در سال  90خود
حجم هجوم
یک رکورد است که در این
ِ
هنرمند و عالقمند پاپ ،تنها به صدور
مجوز چند آلبوم بسنده کرده اند.
آقایان! در هنگامهای که هنر پُرمخاطب
موسیقی پاپ در داخل کشور ،با تهاجم
شبکههای مختلف مواجه شده و فضای
مجازی هم با انواع موسیقی غیرمجاز
ِ
سیاست تاخیر در
آکنده شده ،این نوع
روند صدور مجوز آلبومهای موسیقی
رسمی ،جای هیچگونه بحث و دفاعی
ندارد.

 )5بهترینهای دهه 80

فراخ�وان انتخ�اب بهترینه�ای
موس�یقی پ�اپ ای�ران در ده�هی
 80ک�ه از ابتدای س�ال ج�اری و به
همت «ترانه م�اه» آغاز ش�ده بود،
با انتش�ار فهرس�ت نهایی نامزدها
در  20رش�ته مختل�ف موس�یقایی
و متعاقب تش�کیل تی�م داوری ،به
روزه�ای پایان�ی نزدی�ک ش�ده تا
در ش�مارهی وی�ژهی اس�فندماه،
ی  80موسیقی پاپ
بهترینهای ده ه 
معرفی شوند.
ضم�ن اینک�ه «تران�ه ماه» بس�ان
س�الهای گذش�ته ،بهترینه�ای
موس�یقی پ�اپ در س�ال  90را نیز
ب�ا «رایب�از» هنرمن�دان ،دس�ت
اندرکاران و روزنامه نگاران حوزهی
موس�یقی معرف�ی خواهد ک�رد که
فهرس�ت نهای�ی ای�ن برگزیدگان،
در شمارهی اردیبهش�ت ماه 1391
منتشر خواهد شد.

 )6جشن واره!

دوباره جشنوارهی موسیقی و بازهم
دوری پ�اپ از این روی�داد ملی که
خود ،حکایتی ست!
جال�ب اینجاس�ت که وقت�ی بحث
نقدینگ�ی پیش میآید ،موس�یقی
پاپ چون�ان عزیز ُدردان�های هویدا
میش�ود و خارج از این چهارچوب،
داستان همان است که هست.
تنها چن�د روز ت�ا آغاز جش�نواره
موس�یقی باق�ی مان�ده اس�ت و
درحالیک�ه ای�ن روی�داد پُراهمیت
میتوانس�ت ب�ا مش�ارکت ج�دی
هنرمن�دان پ�اپ و ب�ا اس�تقبال
حداکث�ری مخاطبان همراه ش�ود،

به دس�ت خود از اعتبار مردمیآن
کاستهایم تا نقطه نظر شخصی را در
برابر عالیق انبوه هواداران موسیقی
پاپ قرار دهیم.

ُ )7گلدن گلوب

جایزهی ب�زرگ «گ�وی طالیی» یا
همان « ُگل�دن گل�وب» ،مهمترین
دستاورد صنعت سینمای ایران طی
یکصد و ده سال حیات توام با افتخار
است که همین چند روز پیش ،بنام
یکی از شایس�تهترین کارگردانان
تاریخ سینمای ایران رقم خورد.
اصغر فرهادی از هم�ان ابتدای کار،
با کارگردانی س�ریال دوگانهی «در
شهر» و س�پس فیلمهای سینمایی
رقص در غبار ،شهرزیبا ،چهارشنبه
ی الی ،قدرت و تسلط
سوری و دربار ه 
خویش بر فیلمنامه و عنصر درام در
س�ینما را به تصویر کش�یده بود تا
سرانجام با «جدایی نادر از سیمین»،
به تاالر جهانی هنر رهنمون شود.
رب�ودن جای�ز هی بهتری�ن فیل�م
خارج�ی زب�ان « ُگلدن گل�وب» در
جمع هنرمندان نامداری چون پدرو
آلمودوار ،ژانگ ییمو ،آنجلینا جولی
و ب�رادران داردن ،یک س�ورپرایز
بزرگ برای فرهادی بود که با توجه
ب�ه رقبای ن�ه چندان نام�دارش در
اس�کار  ،2012از هم اکنون میتوان
مجس�مهی طالی�ی بهتری�ن فیلم
خارجی زبان اس�کار (که مهمترین
جایزهی س�ینمایی جهان است) را
از آن وی و سینمای پیشروی ایران
برشمرد.
برای اصغر فرهادی عزیز ،بهترینها
را آرزومندم.

و بزودی...

پایگاه اینترنتی ترانه ماه

www.taranehmaah.com

شماره سازمان آگهی های مجله ترانه ماه0919 85 85 685 / 0935 984 0 484 :
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خوانندگان جوان موسیقی پاپ
مدیران استودیوها
آموزشگاهها و مؤسسات موسیقی
فروشگاههای محصوالت موسیقایی
با ارائهی تبلیغات خود به ترانه ماه در جامعه موسیقایی کشور دیده شوید
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تلفنهای بخش بازرگانی و سازمان آگهیها
(همه روزه؛ بی واسطه)
0935 984 0 484
0919 85 85 685
با توجه به محدودیت صفحهها
اولویت با افرادی است که تا اول اسفند ماه ،نسبت به ارائه آگهی خود اقدام کرده باشند.
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ب�ا

تران�ه

م�اه

خودم خواستم در جشنواره نباشم!
حمید عسکری یکی از چهرههای برجستهی هنر ،اخالق و معرفت در دنیای امروزی موسیقی پاپ ایران است که با
سه گانهی «کُما» به اوج رسید ،نامیشد و ستاره باقی ماند .با او که امسال ،بر خالف انتظار در جشنواره موسیقی
هم حضور ندارد ،گپ کوتاهی زدیم و برنامههایش را تا پایان سال جویا شدیم که هم اینک از نظر شما میگذرد:

ترانه ماه را خانه خودم میدانم
اول از همه ،میخواهم انتشار مجدد ترانهماه را پس از چند
ماه سکوت ،به شما تبریک گفته و برایتان آرزوی موفقیت
کنم.
من «ترانهماه» را خانه خودم میدانم؛ مجلهای که از همان
روز اول ،ارتباط دوستانهای با آن داش��تم و حرفهایم را با
دوستان این نشریه در میان گذاشتم تا امروز که فکر میکنم
بخاطر مدیریت صحیح ،به درس��تی جلو رفت��ه و از موضع
گیریهای زرد فاصله گرفته است.
یک مجله همیش��ه باید «حقیقت» را منعکس کند ،حال
میخواهد ما خوشمان بیاید یا نه ،که این قضیه ،ویژگی این
مجله است و امیدوارم که در ادامه راه نیز چنین باشد.
جشنواره؛ چرا نه؟
چندی پیش و بصورت غیررسمی ،از یکی دو تن از دوستان
که درگیر مش��اوره و برنامهریزی جشنواره موسیقی بودند
درخواست کردم تا در جشنواره امسال حضور نداشته باشم.
من طی دو ،سه دورهی گذشته برنامه داشتم و این قشنگ
نیست که هر سال ،در جشنواره موسیقی حاضر باشم .ضمن
اینکه حس میکنم برگزاری س��الی چهار ،پنج کنسرت در
ش��هری مثل تهران کافیست و بهتر اس��ت که این فرصت
جشنوارهای به دیگران داده شود.
دعوت از «چهرهها» اشتباه است!
بنظر من این اش��تباه اس��ت که خوانندگان مطرح
موسیقی پاپ را به جشنواره موسیقی میآورند
و باید از خوانندههایی دعوت کنند تا با شرکت
در جشنواره ،نام خود را مطرح کرده و با یک
اجرا ،یکسال جلو بیافتند .مثل برنامه خود
من در س��ال  86که وقتی به جش��نواره
آمدم ،تغییر محسوسی در روند کاریام
ایجاد شد.
لذا مسئولین باید این فرصت را در اختیار
اف��راد الیقی که هن��وز چهره نش��دهاند
قرار دهند تا چند پله ب��اال بیایند .چراکه
جشنواره این پتانسیل را دارد تا آنها را به
ستارههای پُرنور مبدل سازد.
سریال دختران حوا
ای��ن اواخ��ر ،درگی��ر س��اخت قطعات
سریال «دختران حوا» کار جدید حسین
س��هیلیزاده بودم که کار موزیک آن تمام
ش��ده و خودم ،تیتراژ آغازی��ن و پایانی آنرا
خواندهام .این س��ریال قرارست که از شبکه
تهران پخش شود ،اما هنوز زمان آن را اعالم
نکردهاند.
البته در این فاصله ،مشغول آهنگسازی برای
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چند خواننده دیگر هم بودم.
آلبوم جدید
امسال برنامهای برای انتش��ار آلبوم جدیدم ندارم و بصورت
جدی به آن نپرداختهام.
کنسرت
اگر مشکلی پیش نیاید ،قرارست که قبل از عید نوروز ،در برج
میالد کنسرتی داشته باشم .البته کنسرت زاهدان را هم در
پیش دارم و برای اجرای اراک نیز اقدام کردم/.
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درباره ی دختران حوا
«دختران حوا» عنوان
سریال  45قسمتی
جدید «حسین
سهیلیزاده» پس از
سریالهای پُرمخاطب
دلنوازان ،فاصلهها،
ترانه مادری و دو کار نه
چندان موفق سراب و
سه پنج دو است.
پوریا پورسرخ،
امیرحسین رستمی،
نیما شاهرخشاهی،
یکتا ناصر ،ایرج راد
و گوهر خیراندیش،
بازیگران
سرشناس
این سریال
هستند که
توسط «زامیاد
سعدوندیان»
به رشته تحریر
درآمدهاست تا
بزودی به تهیهکنندگی
عزیز علیزاده و
علیاکبر جناقی ،از
شبکه تهران پخش
شود.
در خالصه داستان
سریال «دخترانحوا»
آمدهاست« :ثریا»
زندانی درحال مرگ ،از
یک راز پرده برمیدارد
و از «هدی» که مددکار
زندان است کمک
میخواهد .هدی برای
پی بردن به این راز،
درگیر ماجراهایی
میشود...

بابک جهانبخش و دلمشغولیهای جدید
بابک جهانبخش روزهای شلوغی را پشت سر میگذراند .او
بعد از جدایی و قطع همکاریاعالم نش��دهاش از گروهآرپژ،
گروه موس��یقی جدیدش را تش��کیل دادهاس��ت و به طور
مداوم مش��غول تمرین با این گروه به رهبریارکس��تر امیر
فتحیاس��ت .بابک جهانبخش ک��ه خیال��ش از بابت ثبت
گروه جدی��د و تمرینهای منظمش راحت ش��ده با جدیت
مش��غول آماده کردن آلبوم پنجم خود است .آلبومی که به
گفته خ��ودش در ادامهآلبوم «زندگی م��ن» ولی با فضایی
کامال متف��اوت و انرژیکت��ر و در عین حال احساس��یتر از
آن اس��ت .بابک جهانبخش ک��ه در آلبوم قبل��یاش تجربه
موفقی را در ترانهسرایی و آهنگس��ازی قطعهای رمانتیک و
احساساتی با نام «دوستت دارم» داشت ،در آلبوم جدید هم
کار ترانهسراییالبومش را در کنار محسن شیرالی که عهدهدار
بار اصلی ترانههاست و محمد کاظمی ،یاحا کاشانی و علیرضا
پیروزی بر عهده دارد .در ملودیها هم مثل آلبومهای گذشته

خود بابک جهانبخش همه ملودیها را ساخته و کار یک
ملودی را هم پیام هوشمند ،آهنگساز قطعه موفق «چی
شده؟» انجام دادهاست .بیشترین تغییرات آلبوم جدید
بابک جهانبخش با آلبومهای گذش��تهاش  ،استفاد ه او
از تنظیمکنندگان مطرح و متفاوت از س��بک کاری با
یکدیگر است .تنظیم کنندگانی مثل کوشان حداد ،امیر
فتحی ،هومن نامداری در کنار خود او تنظیمهایاین
آلبوم را که فعال اسمیبرایش مشخص نشده بر عهده
داشتهاند .آنطور که بابک جهانبخش میگوید در این
آلبوم س��عی کرده تا نقاط قوت آلبومهای گذشته را
حفظ کند و فضاهای تجربه نشده را با کمک گرفتن
از تجربیات موفق دوستانش در آلبوم جدید امتحان
کند .او این آلب��وم را در ادامهالبوم قبلی ،ولی کامال
متفاوت با آن میداند و امیدوار اس��ت در بهار 91
بتواند در کنار کنسرتهایش منتشرش کند.

کنسرت دیوونهای کهاز قفس پرید!
محمد زارع که با آهنگهایی مثل «وقتی
رفتی باز هوا بد»« ،رو در و دیوار این شهر»
و «دیوونهاز قفس پرید» مخاطبان زیادی
را به دست آورد و سال  85با آلبوم «رو در
و دیوار این ش��هر» عن��وان دومین آلبوم
پرفروش س��ال را از آن خودش کرد ،بعد
از مدتها غیبت در صحنه موسیقی پاپ

و بهدنبال آماده کردن آلب��وم «دیوونهاز
قفس پری��د» تصمیم دارد ک��ه در نیمه
دوم اس��فند ماهاولین کنس��رت خود را
در ته��ران برگزار کن��د .او برایاین کار با
گروهیاز بهترین نوازندگان داخلی مثل
امید نیکبی��ن ،همایون نصی��ری ،بابک
ریاحیپور ،مسعود همایونی و ...به توافق

پرچمسفیدمحسن
چاوشی در آستان ه اهتزاز
محسن چاوشی به زودی پرچم سفیدش را بهاهتزار
ی آلبومهایی
ی ک��ه با تمام 
در خواهد آورد .آلبوم 
کهاز او ش��نیدهاید تفاوت زی��ادی دارد .در آلبوم
«پرچم سفید» حسین صفا یار همیشگی محسن
چاوشی در نه قطعه به عنوان ترانهسرا حضور دارد
و اسالم ولیمحمدی و حمید رزاقی نیز هر کدام در
یک ترانهاو را کمک کردهاند .ملودیها هم طبق
معمول موفق همیش��گی ،بر عهده خود محسن
چاوشی بودهاست .در تنظیمها هم خود محسن
چاوشی ،کوش��ان حداد و تنظیمکننده جدیدی
کهاولین تجربه همکاریاش را با محسن چاوشی
تجربه کردهاست ،تنظیمها را انجام دادهاند .تفاوت
اصلیاین آلبوم با کارهای گذشته محسن چاوشی
در فضای متمای��ل به فضای راک و س��افت راک
ملودیها و تنظیمهاس��ت که ترکیب متفاوت و
جذابی را با موس��یقی پاپیوالر بوجود آوردهاست.
آلبوم «پرچم سفید» بهاحتمال زیاد بعد از آلبوم
«من خود آن سیزدهم» منتش��ر خواهد شد که
مدت زیادیاس��ت در صف انتش��ار آثار محسن
چاوشی قرار دارد .محس��ن چاوشی با مخاطبان
دوآتشه و متعصبی که دارد و با نوع خاص موسیقی
و لحن خواندنش ،همیشهاز خوانندگان متفاوت
موسیقی پاپ محسوب شدهاست.

رس��یده و گروهش را در دفتر موس��یقی
ثبت کردهاست و تصمیم دارد با ارکستری
بزرگ و با موس��یقی متفاوتت��ر از آلبوم
کنس��رتش را برگزار کند .او که تابستان
گذش��ته دومین آلبومش را منتشر کرد
تصمیم گرفته که چند سال کم کاریاش
را در حوزه موس��یقی را جب��ران کند .او

همچنین مشغول ضبط آهنگهایآلبوم
جدیدش است که بسیار پرهزینه بوده و
تماما با ارکس��تر زنده و با حضور بهترین
نوازندگان ضبط شدهاس��ت .محمد زارع
تصمیم دارد که بعد از کنسرتش در تهران
و پایان رس��اندن کارهایالبوم ،آن را در
سریعترین زمان ممکن منتشر کند.

مازیار فالحی و ارکستر بزرگ با سازبندی متفاوت
کمتر کسی فکر میکرد که خواننده آرامخوان و رمانتیکخوان ،در عرض چندماه راه چندین ساله را طی کند
و خودش را به عنوان یکیاز قطبهای فعلی موسیقی پاپ مطرح کند .مازیار فالحیاما همزمان با انجام پروژه
قلب یخی و با انجام کارهایی با همکاری برادرش خشایار فالحی توانست خودش و موسیقیاش را بیشتر
به مخاطبان معرفی کرده در این آشفته بازار موسیقی برای خودش مخاطبان زیادی
پیداکند.اواینروزهاعالوهبرحضورمجدددرپروژهقلبیخی،بهجایمحسن
یگانه که نتوانست با این سریال همکاری داشته باشد ،مشغول انجام
یبرایشدر
کارهایدومینآلبومرسمیاشاستکهفعالهیچاسم 
نظرنگرفتهاست.اوکهفعالدرمراحلاولیهانجامکارهایالبوم
دومش است ،فعال کار سهآهنگ را بهانتها رساندهاست.
او در این آلبوم هم به دنبال تجربه موفق آلبوم قبلی
و در ادامهارتباط و نظرخواهیاز مخاطبانش ،روال را
بر سبک و سیاق آلبوم گذشته گذاشتهاست .مازیار
فالحی در این آلبوم هم ترانه سرائی ،ملودیسازی
و تنظیم آهنگها را شخصا بر عهده دارد و هدفش
این است کهآلبوم را در اواخر بهار و یا اوایل تابستان
جاری منتشر کند .ضمن اینکهاو در جشنواره فجر
امسال نیز مثل سال گذشتهاجرایی را در برج میالد
تهران خواهد داشت .اجرایی کهاز اجراهایی کهاز او دیده
شده تفاوت آشکاری را دارد .مازیار فالحی که همکاریاش
با گروهآرپژ را متوقف کردهاست ،گروهی را با حدود  16نفر
نوازنده تشکیل دادهاست و میخواهد که سازبندی جدیدی را
در موسیقی پاپ رایج بهاجرا بگذارد .او در صورت مهیا شدن
شرایط در اسفند ماه کنسرت مستقلش را در برج میالد
برای عالقمندانش برگزار خواهد کرد.
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مه�دی م�درس و دوری از جنج�ال

کارهای خیریه پاپ

مهدی مدرس مدتهاست کهاز آن شخصیت
شلوغ و جنجالس��ازش فاصله گرفتهاست و
در خلوت و آرامش مش��غول انج��ام کارهای
آلبوم جدی��دش و تمرین با گ��روه جدیدش
برای برگزاری کنس��رتهایش است .وی بعد
از اینکه طلسم آلبوم منتشرنکردنش را شکست
و بعد از سه س��ال و ارائه تک آهنگها با آلبوم
«مدرس شمال» حضورش در بین خوانندگان
آلبومدار را جشن گرفت این روزها در کنار انجام
کارهایآلبوم و کنسرت ،یک مجموعه تصویری
را با هدف کمک به بیماران سرطانی منتشر کردهاست .فیلمیکه مربوط بهاجرای سال
گذشت ه اوستکهبخشیازدرآمدآنبهبیمارانسرطانیاختصاصیافتهبود.مهدیمدرس
که در برنامه بعدی کنسرت خیریه که با حمایت معاونت هنری برگزار خواهد شد به عنوان
یکیاز خوانندگان حضور دارد ،از مخاطبانش خواسته کهاین مجموعه را برای کمک بهاین
بیماران تهیه کنند و با ارسال شماره پیامکی که در آن قرار دارد ،بتوانند برای حضور به
صورت رایگان در کنسرت خیریه آینده صاحب شانس شوند .مهدی مدرس با آرامش و
به دور از هیاهو مشغول انجام امور آلبومش با دوست همیشگیاش انوشیروان تقویاست و
امیدوار است بتواند آلبومش را در تابستان سال جاری به مخاطبان عرضه کند.

وسوسه خوانندگی حسین صفا
حسین صفا به عنوان ترانهسرایی کهاز شروع
کارهای محس��ن چاوش��ی هم��راهاو بوده،
شناخته شدهاست .ترانهسرائی که ترانههای
مطرحترین آهنگهای محسن چاوشی کار
اوست .اما حسین صفا این روزها دغدغههای
دیگری را در کنار ترانهسراییاش برای محسن
چاوشی تجربه میکند .جاذبه وسوسهکننده
خوانندگی به سراغ او هم آمدهاست .حسین
صفا هم تصمیم جدیاش را برای ورود رسمی
و حرفهای به جمع خواننندگان گرفتهاست .او
ی را در دست تولید دارد که ترانههایش
آلبوم 
را خودش گفته و در آهنگس��ازیاز محسن
چاوشی ،شهاب رمضان و شهاب اکبری کمک
گرفتهاس��ت .در بخش تنظیمه��ا هم همه
ی انجام خواهد داد.
تنظیمها را ش��هاب اکبر 
فعال که کار ساخت شش آهنگ تمام شده و
حسین صفا تصمیم دارد کهآن را با نه قطعه
بهانتها برساند .مگر اینکه در حین کار آهنگ
خوبدیگریراهمبهمجموعهاینآلبوماضافه
کند.عالوهبرخوانندگیاودفترترانههایشرابا
نام «منکم تحملم» آمادهانتشارداردودومین
دفتر غزلهایش را با نام «وصیت و صبحانه»
که تازهترین اثرش بعد از مجموعه «کنار پله
تاریک و چند غزل برای زنم» است را منتشر
خواهدکرد.حسینصفادرمجموعهآلبومهای
محسنچاوشی،شهابرمضانو...ترانههاییرا
داردوبهنظرمیرسدکهترانهسرائیاشرابرای
حضور در آلبومها گسترش دادهاست.
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آرامش بهنام صفوی

عشــق مـن بـاش

آرامشبهنامصفویبهزودیمنتشرخواهدشد.آلبومیکهنهقطعه
دارد و او همه سعیاش را کرده که موفقیت آلبوم «عشق من باش»
را در این آلبوم هم تکرار کند .بهنام صفوی که در آلبوم قبلیاش
قطعه موفق «عش��ق من باش» را به عنوان بهترین و موفقترین
قطعهآلبوم تجربه کرد این بار ریس��ک کرده و قطعهایاحساسی
ولی ریتمیک را با نام «دلتنگتم» به عنوان سرکاستیاش انتخاب
کردهاس��ت و اعتقاد زیادی به موفق و مطرح شدن این قطعهاش
دارد .او عالوه بر این قطعه دو آهنگ بهاصطالح ش��ش و هش��ت
ی آنها ،تکرار موفقیت آهنگ «عشق من
دارد که هدفشاز اجرا 

ب�ه

دنب�ال

باش» بودهاست .بهنام صفوی در آلبوم «آرامش» کار آهنگسازی
هفت قطعه را انجام دادهاست و دو قطعه را هم شهاب رمضان انجام
دادهاست.درتنظیمهاهماسمهایمطرحیمثلسیروانخسروی،
زانیار خسروی در کنار امیر عظیمی ،سیاوش صدری و خود بهنام
صفوی حضور دارند .ترانهسرائیاین آلبوم هم بر عهدهامیر ارجینی،
محمد کاظمی ،مریم اسدی و پگاه موسوی است .بهنام صفوی در
کنار این آلبوم که به زودی منتش��ر خواهد شد ،در بخش جنبی
جشنواره موسیقی فجر در تاریخ  25بهمن حضور خواهد داشت و
بعد از آن هم به فکر برگزاری جدی کنسرتهایش است .

موفقیته�ای

احسان غیبی در رویای خاطرهانگیز شدن

در ادامه سیل مجاز و آلبومدارش��دن خوانندههایی که در مارکت تک تراکها
فعالیت میکردند ،احس��ان غیبی هم در صف انتظار لیس��ت خوانندگانی که
آلبوم مس��تقل تولید کردهاند قرار گرفتهاست .احس��ان غیبی که پیش از این
آلبوم ،هر از گاهی تراکهای موفقی را در فضای مجازی منتش��ر میکرد ،در
آلبومیکه آماده کرده ،س��یزده قطعه را انتخاب کردهاست .او اسم این آلبوم را
«خاطرهانگیز» گذاشته و از چهرههایی مثل محمدرضا چراغعلی ،آرین بهاری
و ...در کنار ترانهها ،ملودی و تنظیمهای خودش استفاده کردهاست .در آلبوم
«خاطرهانگیز» ملودیها فضایی تند و انرژیک و امروزی را دارند و در برخیاز
آهنگهایاحساسی ،بیشتر به فضایاحساس��ی موسیقی شرقی و تلفیقش با
موس��یقی غربی توجه شدهاست .احسان غیبی که س��ابقه همکاری و دوستی
موس��یقایی با علیاصحابی را هم دارد ،امیدوار اس��ت که با ای��ن آلبوم بتواند
موفقیتهایش را در مارکت موس��یقی مجاز و در بین خوانندگان آلبومدار هم
تکرار کند.
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احساسی که «فرهـاد» دارد!
شش��مین آلبوم «فره��اد جواه��رکالم» خواننده
مطرح موس��یقی پاپ ایران با نام «احساس��ی که
دارم» ،تا نیم��ه بهمن ماه  1390راه��ی بازار پاپ
خواهد شد.
عمده آهنگسازی این آلبوم ،کار فرهاد جواهرکالم
بوده و در دو قطعه نیز با اش��کان خشایی همکاری
کرده است .ضمن اینکه «فرشاد فارسی» هم تنظیم
تمامی قطعات را برعهده داشته است.
ترانهه��ای آلب��وم «احساس��ی ک��ه دارم» نیز از
امیرابراهی��م جاللیان ،مهش��ید کاله��دوز ،علی

صالحی ،امین بامش��اد ،نس��ترن صاعدی و نیلوفر
بختیاری اس��ت .فره��اد جواهرکالم پ��س از ارائه
آلبومهای موفقی چون :عاشقترین ،پسر ایرونی،
فقط خودم فقط خودت ،هیشکی مثل تو نمیشه و
بازی درنیار در دهه  ،80به یکی از چهرههای نامآور
موس��یقی پاپ بدل گردید و انتظار م��یرود که با
آلبوم «احساسی که دارم» ،به اوج موفقیت رهنمون
گردد .پس طرفداران پروپاق��رص «فرهاد» مطلع
باشند که این آلبوم ،تا چند روز دیگر توسط پخش
آسیا راهی بازار موسیقی پاپ خواهد شد.

بازگشت چهره قدیمی موسیقی پاپ

مهدی سپهر با «آدم برفی»
بازمیگردد
خواننده پیشکس��وت موس��یقی پاپ ک��ه روزگاری آهنگ
«بهار را صدا بزن» او با ترانهای از س��هیل محمدی در س��ال
 1370زبانزد خاص و عام شده بود ،این بار پس از  20سال با
ترانهای زمستانی با عنوان «آدم برفی» از سید عباس سجادی
بازمیگردد تا سکوت  20سالهاش را بشکند.
مهدی سپهر فعالیت هنری خود را از سال 1350با هنرمندان
بزرگی چون زنده یاد استاد علی تجویدی آغاز کرد و سپس با
ارکستر پاپ رادیو تلویزیون به رهبری مارسل استپانیان آغاز
به همکاری کرد .پس از انقالب اسالمی از پیشتازان فعالیت
در موس��یقی پاپ بود و دو آلبوم «خوب من» و «عس��ل» از
فعالیتهای پیشین اوست.
س��پهر این بار با آلبوم «آدم برفی» که حاوی هشت قطعه از
آهنگهای او با تنظیم پس��ر هنرمندش نوید سپهر و اشعار
خودش ،سکوت 20سالهاش را میشکند .سرآهنگ او در این
آلبوم «آدم برفی» است که ترانهای با همین عنوان بر اساس
شعری از سید عباس سجادی است.
سید عباس سجادی شاعر و ترانهسرا که در عرصه ترانهسرایی
قدری کمکار اس��ت ،شاعر و ترانهسرای س��رآهنگ بعضی از
خوانندگان اس��ت .پیش از این آلبوم «خاطرات گمش��ده»
فریدون آسرایی که شعر «خاطرات گمشده» از غزل ترانههای
سجادی بود به بازار موسیقی آمده است.

یادته؛ متفاوت و پُرستاره
«یادته» عنوان آلبومی کام ً
ال متفاوت از شهاب اناری و ایمان
َس��رورپور اس��ت که عید نوروز ،میهمان خانههای پُرنش��اط
هواداران پُرشمار موسیقی پاپ خواهد شد.
ف
«یادته» متش��کل از  10قطعهی پاپ با س��بکهای مختل 
هاوس ،اسلو ،کانتری و ریتمهای نامتعارف است و ترانهها نیز
از موضوعات خیلی خاص و احساسی برخوردارند .ضمن اینکه
یک قطعه انگلیس��ی با نا ِم نامی « »IRANنیز در این آلبوم
گنجانده شده که بسیار شنیدنی و حماسی است.
کوشان حداد ،انوشیروان تقوی ،ش��هاب اکبری و همینطور
اُمید حجت که از موزیسینهای مشهور موسیقی پاپ هستند،
در آلبوم یادته با ش��هاب اناری و ایمان َس��رورپور به همکاری
پرداختند و عمده ترانهها هم از شهاب و ایمان است و یک قطعه

میهمان نوروزی بازار پاپ
را نیز مریم اسدی سروده است.
نکته مهم دربارهی «یادته» ،س��بک این آلبوم است که بسیار
جدی��د و غیرمتعارف بوده و ب��ا کل کارهای موج��ود در بازار
حس متفاوتی را به مخاطب
موسیقی تفاوت اساس��ی دارد و ِ
انتقال میدهد.
گفتنی اینکه مجوز ترانههای این آلبوم صادر شده و هم اینک
«یادت��ه» در مرحله میکس و مس��ترینگ و اخذ مجوز نهایی
از دفتر موس��یقی وزارت ارش��اد قرار دارد« .ش��هاب اناری»
فارغالتحصیل رشته پزشکی ،مدرس و مؤلف کتابهای زبان
انگلیسی است« .ایمان َسرورپور» نیز دارای مدرک کارشناسی
ارش��د  ،MBAپژوهش��گر اجتماعی و مؤلف کتب مشاوره و
برنامهریزی است.
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آشوبنسلجدیدستارههایموسیقی

اینجاچهخرباست؟
| رسول ترابی|

دورهای بود که فکر میکردم موس��یقیمان هیچ چیزی نداشته باشد ،الاقل رفاقت را
دارد .ولی امروز مطمئنم که همین یک قلم را هم ندارد .یعنی داشت ،مدتی میشود که
ندارد .اگر قبال پش��ت هم غیبت میکردند االن رو بازی میکنند .حاش��یههای جنس
فوتبال سراغ موسیقی هم آمدهاند .باالخره هر چیزی که حرفهای نباشد ،برای حفظ
اسم و موقعیتش سراغ حاش��یهها میآید تا بیشتر بهآن توجه بش��ود .با هم صادق
باشیم .موسیقیمان حرفهای نیست.

نقلقولهای نگرانکننده

نق��ل قوله��ای پایی��ن تنه��ا نمون��های کوچ��ک از حرفها و
اظهارنظرهایی است که در دو ،سه س��ال اخیر دوستان خواننده
درباره هم لطف فرموده و ایفا نمودهاند.
 بنیامین «همزمان با انتشار آلبوم کما : »2حمید عسکری از منتقلید کرد .موسیقی خودش چیزی ندارد و معروفترین آهنگش
کپی «دنیا دیگه مثل تو نداره» است که من خواندهام.
 محسن یگانه«همزمان با انتشار آلبوم بنیامین : »88بنیامین باآلبوم دومش به شعور همه مردم توهین کرد .نمونهآدمهایی کهاز
خود بیخود شدهاند ،کسی نیست جز این «بچه»!
 سیروان« در بخش��ی از یک گفتگو در اظهار نظری درباره رضاصادقی» :رضا صادقی آدم زیادهخواهی است .من هیچ وقت مثل
او رفتار نمیکنم .او خواست همه موفقیت «وایسا دنیا» را بهاسم
خودش بزند.
 بنیامین در یک گفتوگوی مطبوعاتی همزمان با انتشار دومینآلبومش درباره  70چهره هنری و معروف اظهارنظر غالبا انتقادی
کرد و یک حال اساسی به همه داد و البته جوابش را هم گرفت.
 رضا صادقی«در جواب گفتگوی سیروان» :مشکل سیروان ایناس��ت که چرا من فقط از او تعریف نکردم .ی��ک دیجی معروف
جهانی در دبی کلی از تنظیم او ایراد گرفت ،ولی من طرف سیروان
را گرفتم .او در حدی نیست که فکر میکند.
ظاهرا همه جوگیر شدهاند .داشتم بهاین اتفاقات فکر میکردم که
موزیسینهای موس��یقی اصیل با همهاختالفات و حسادتهایی
که نس��بت به هم دارند ولی معموال در مطبوع��ات اینقدر صریح
همدیگر را نقد و تحقیر نمیکنند که دیدم فعاالن نسل جدید این
موسیقی هم دست کمیاز فعاالن موسیقی پاپ ندارند .نمونهاش
اختالف پیمان سلطانی ،رهبر ارکستر ملل با ساالر عقیلی درباره
آهنگ «وطن» یا همان «ایران جوان» .بفرمایید دیالوگ اعتراضی
پیمان سلطانی را مالحظه کنید.ک ه آهنگ موسیو لومر فرانسوی را
کهاولین سرود رسمیایران در دوره قاجاریه بوده را دوباره تنظیم
کردهاست و چند سالی است که ساالر عقیلی میخواندش«:ساالر
عقیلی آدم فرصتطلبی است .او آهنگ من را برداشته و همه جا
بدون اس��م بردن از من و دادن حق و حقوقم ،اجرایش میکند».
البتهاین نظر مربوط به دو س��ال قبل است ولی این گذشت زمان
چیزی از اهمیت موضوع کم نمیکند.
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وقتی هیچ کس کوتاه نمیآید

فکر میکردم مدتی ست که گوش شیطان کر ،کسی با کسی کاری
ندارد که باز هم یک اتفاق غیر منتظره همه چیز را بههم ریخت .باز
هم یک جنجال تازهاز دوستانی قدیمیش��روع شد؛ جنجالی که
خدا را شکر پای هیچ خبرنگاری که بش��ود کاسه کوزهها را سرش
شکست در میان نیست .یک سر جنجال محسن یگانهاست و سر
دیگرش فرزاد فرزین .قضیه هم از گفتگوی محسن یگانه با سایت
«موسیقی ما» شروع شدهاس��ت .گفتگو کهاز بخشهای مختلفی
تشکیل شده ولی هیچ بخش��ش بهاندازه گفتگوی یگانه در مورد
فرزاد فرزین خبرساز نشدهاست :اظهارنظری بی پرده و مخرب در
مورد فرزاد فرزین.
همین شماره ویژه نوروز بود که عکس جلد مجله را دوست خوبم
داریوش شهریاری با عکس محسن و فرزاد کنار هم و در کنار عکس
علی لهراسبی کار کرد .تیتر جلد هم جالب بود .تیتری بود که هیچ
شباهتی به وضعیت ارتباطی فعلی این دو خواننده ندارد .تیتر این
بود « :محس��ن یگانه و فرزاد فرزین بهترین خوانندگان س��ال 89
بهانتخاب کارشناسان و مردم».
مصاحبه محس��ن یگانه را دوبار با دقت خواندهام .گفتگویی کامال
هجومیو بدون هیچ تعارفی در استفادهاز کلمات برای بیان منظور.
جمالت کامال برهنهاند و مستقیم به هدف مورد نظر یگانه زدهاند.
چه در حمالتش به مدیر برنامه قبلیاش و چه در اعالم موفقیتها
و دوس��تیهای جدی��دش در ارتباط��ات و همکاریه��ای جدید
موسیقیاییاش با بنیامین و رضا صادقی و تعریفش از محمد جلیل
پور ،مدیر شرکتی که مدیریت آلبومها و کنسرتهای او را عهدهدار
اس��ت .با محس��ن یگانه بعد از این گفتگو کامال اتفاق��ی در دفتر
موسیقی و در این مورد هم کالم ش��دهام .با اینکه دو روز از انتشار
گفتگویش میگذشت اما همچنان عصبی به نظر میرسید ،شفافتر
از گفتگویش در این مورد حرف زدی��م .حتی واقعیتهای اتفاقات
بوجود آمده و ذهنیاتش از ماجرای خودش و فرزاد فرزین را که گفتم
قبول نکرد و مدام تاکیدش بر حرفهایی ب��ود که در مصاحبهاش
گفته بود .محسن اما تمایلی به نشر محتوای حرفهای خودمانیمان
نداش��ت .میگفت که کوتاه نخواهد آمد .او اعتقاد داشت که فرزاد
فرزین برای استفاده از آهنگ او باید از او اجازه میگرفت ه و حق مولف
را رعایت میکرده است .محسن یگانه گفت که با آن محسن یگانهای
که دوستانش میشناختند ،تغییر زیادی کردهاست ...
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دعوای
یگانه-فرزین
یک نفر این قطار از
ریل خارج شده را
متوقف کند ،قبل از
اینکه دیر شود.

از طرف دیگر با فرزاد فرزین هم به عنوان دوست و
نه خبرنگار در این مورد صحبت کردهام .روحیات
فرزاد در برخورد با طرف مقابل در هر موقعیتی که
باشد ،شباهت زیادی با نوع گفتگوی محسن یگانه
در مصاحبهاش دارد .او هم به شدت رک و غالبا بدون
مالحظه حرفهایش را میزند .از گفتگوی یگانه و
حرفهایی که در مورد خودش در آن گفتگو خوانده
بود دلگیر بود .به هیچ عنوان حرفها و استداللهای
محسن یگانه را در مورد خودش قبول نداشت و آنها
را سوءتفاهماتی میدانست که منطقی نیستند و
تاکید میکرد که میداند این ذهنیتها را چه کسانی
به محسن یگانه دادهاند .از آینده موسیقی پاپ و نسلی
کهاستارهای فعلی موسیقی پاپ باید الگو و وارثش
باشند ،نگران بود و ادامهاین روند را چوب دو سر باخت
میدانست .

فرزاد فرزین نامهای را برای محسن یگانهاماده کرده که به رسم امانت در «ترانه ماه»
محفوظ خواهد ماند .نامهای که فرزاد فعال از منتشر کردنش منصرف شده تا بیشتر به
موضوع دامن نزند .تاکیدش در گفتگوی خودمانیمان این بود که جوابی بهاین حرفها
نخواهد داد .حتی پیامکهای سه خبرنگاری که بهاو پیشنهاد گفتگو و تخریب محسن
یگانه در گفتگوها را داده بودند ،نشانم داد .میگفت میخواهد زمان موضوع را حل کند و
حرمت حداقل رفاقت باقیمانده را او به جا بیاورد .شاید این حرفها مرجع مناسبی برای
پیشبینی همهاتفاقات آینده نباشند .به نظر میرسد ماجرای تازه شروع شدهاست.
ماجرایی کهاستارهای غیرقابل پیشبینی موسیقی پاپیوالر در بطن آن حضور دارند
و ادامهاش قطعا به نفع موسیقی پاپ مجاز داخلی نخواهد بود .دو دوست و همکار
گذشته ،که سابقه همکاری با یکدیگر را به همراه محسن چاوشی داشتهاند ،دو دوستی
که کنسرتهای داخلی و خارج از کشور را در به همراه و در کنار هم برگزار کردهاند ،دو
دوستی که دوست بودنشان با هم برای موسیقی داخل و آیندهاش بسیار بهتر و مفیدتر
از شرایط فعلیشان بود ،رودر روی هم ایستادهاند و تعدادی از دوستان قدیمیو جدید
برای هم شمشیرها را از رو بستهاند .خبرهایی را شنیدهام که به زودی خبر این تسویه
حسابهای بیفایده و تالفیها به گوشتان خواهد رسید.
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س�ؤال

فره�ا ِد

پی�چ

موس�یقی

 100سؤالازجـــواهر

 )1نام کامل
فرهاد جواهرکالم
 )2تاریخ دقیق و محل تولد
هفتم اسفند/تهران
 )3یک ن�ام هن�ری ب�رای خودت
انتخاب کن...
جواهر
 )4پدر (نام ،شغل ،سن)
فریدون ،بازنشس�ته ارتش ،متولد
1327/02/01
 )5شعار زندگی
کمکی از دستت برمیاد ،انجام بده
 )6ساکن محله
دروس
 )7تحصیالت
فوق دیپلم
 )8بهترین دوستت
پدرم
 )9خواننده محبوب
عبدالباسط
 )10آهنگ�ی که معم�والً زمزمه می
کنی
آهن�گ هایی که معموال در دس�ت
ساخت دارم
 )11موزیسین محبوب
یانی
 )12طرفدار کدام تیم هستی؟
ملی
 CR7 )13یا مسی؟
مسی
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 )14خوزه مورینیو
حاشیه
 )15آقای خاص هنر
هنر نزد ایرانیان است و بس
 )16یک پدیده را نام ببر
فرشاد فارسی
 )17کودک درون!
جایزه گرفتن
 )18شخصیت کارتونی محبوب
تام و جری
 )19پینوکیو
صدای تق تق پاهاش جالبه!
 )20تن تن را خواندی؟
بله
 )21گیم بازی می کنی؟
خیر
 )22بهترین روز زندگی ات
دیدن اسمم در بین انتخاب شدگان
تی�م مل�ی نوجوان�ان در روزنامه
کیهان
 )23و بدترین آن
 75/10/20روز فوت مادرم
 )24زندگ�ی را ت�ا چن�د س�الگی
دوست داری؟
تا وقتی که زمین گیر نشم
 )25اگر موهایت سفید شود...
خوش تیپ تر میشم (با خنده)
 )26چهل سالگی
چل چلی
 )27دلت برای کسی هم میسوزه؟
بله

 )28ی�ک مث�ال ب�زن ت�ا معلوم بش�ه
مهربونی!
دلس�وزی برای بچه ای که پ�در و مادر
نداره
 )29چطور بفهمیم که خوش سلیقه ای؟
از اینکه با ترانه ماه مصاحبه کردم
 )30خوش شانسی؟
بله
 )31اگر پاسخ «نه» بشنوی...
چی بگم!
 )32یکنفر را تشویق کن
اونی که در رس�یدن به هدفش تالش و
کوشش می کنه
 )33از یکنفر دفاع کن
از آدم ضعیف�ی ک�ه نمی تونه حقش�و
بگیره
 )34بی تعارف ،یک انتقاد کن
از کس�انی که کپی و تکثیر غیر قانونی
می کنن
 )35دوس�ت داری چ�ی رو فرام�وش
کنی؟
بدی ها را
 )36اگر حافظه ات را از دست بدهی...
ویندوزمو به روز میکنم (با خنده)
 )37ح�دس می زن�ی فردا چ�ه اتفاقی
می افته؟
هیشکی از یه ثانیش بعدشم خبر نداره،
چه برسه به فردا
 )38اس�می که هیچ وقت فراموش نمی
کنی
خدا
 )39عاشق شدی؟
بله
 )40آخرین باری که گریستی؟
چند روز پیش که دلم خیلی گرفته بود
 )41اگر روزی تنها شوی...
با وجود خدا تنها نمیشم
 )42یک جمله به آدم های تنها بگو...
خدا در کنارتونه
 )43قدرت «بخشیدن» را داری؟
به جاش ،بله
 )44آخری�ن ب�اری ک�ه عذرخواه�ی
کردی...
امروز در رانندگی که من مقصر بودم
 )45ناامید شدی؟
اص ً
ال
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 )46افسردگی چیست؟
نا امیدی مطلق
 )47باالترین درد چیست؟
قدر لحظه هاتو ندونی
مرض قند...
ِ )48
کودکی که نتونه شکالت و شیرینی جات
بخوره!!! خیلی دردناکه
 )49یک شایعه رو تکذیب کن
متاهل نیستم
 )50یک پیامک بزن...
بایشه (با خنده)
 )51سینما می روی؟
کم
 )52جدایی نادر از سیمین
تاثیرگذار
ُ )53مجری خوبی هستی؟
بله
 )54پاییز...
غمشو دوست دارم
 )55جمعه...
انتظار
شب چهارده
 )56ماه ِ
زیباست
 )57وقتی بارون میاد...
بی نظیره
 )58جشن تولد می گیری؟
دوس�تان عزیزم لط�ف دارن و برام می
گیرن
 )59بهترین کادوی زندگی ات
هدیه های پدرم
ُ )60مدل موبایلت
نوکیا
 )61ماشین امروز و  5سال قبلت
همین 206
 )62کوه میری؟
خیلی خیلی کم
 )63آشپزی بلدی؟
خوب
 )64بیشتر کدام رستوران میری؟
نایب زعفرانیه
 )65در کدام بانک حساب داری؟
ملت -پاسارگاد
 )66درآمد ماهانه ات؟
خداروشکر

 )67چند تا سکه طال داری؟
ندارم
 )68تا حاال چکت برگشت خورده؟
بله
 )69ایمیل�ی ک�ه ه�ر روز چک می
کنی؟
@farhad_javaherkalam
yahoo.com
 )70جمل�ه ای که دوس�ت داری هر
روز بشنوی...
مغرور نشی
 )71ورزش می کنی؟
 100درصد
 )72المپیک  2012لندن
جای خالی تیم ملی فوتبال
 )73جام جهانی برزیل می رویم؟
به امید خدا
 )74هواپیما ترس داره؟
من که نمی ترسم
 )75اولین آدم معروفی که دیدی؟
ناصر محمدخانی در کودکیم
 )76دوست داری با چه کسی عکس
بگیری؟
با لیونل مسی
 )77دوس�ت داری یق�ه ک�ی رو
بگیری؟
آدم ضعیف کش
 )78دوست داری چه نقشی را در چه
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فیلمی بازی کنی؟
یه نقش در فیلم اصغر فرهادی
 )79دوست داری چه خوابی ببینی؟
خواب عزیزانم که دیگه نمی بینمشون
 )80با کس�ی که قه�ری چطور آش�تی می
کنی؟
با حل کردن مشکلمون
 )81عجیب ترین اختراع بشری؟
هواپیما
 )82قدرت تخیلت را نشان بده!
روزی می رسه آدما به جای راه رفتن پرواز
می کنن!
 )83اگر آسمان آبی نبود...
چه رنگی بود؟ (با خنده)
 )84اگر یک شب نخوابی...
کم حوصله میشم
 )85اگ�ر ب�ه ی�ک میهمان�ی ش�ام دعوت
نشوی...
مهم نیست
 )86اگر توی جنگل ُگم بشی...
تمرکز می کنم
 )87اگر زلزله بیاد...
دعا می کنم تو خواب نباشم
 )88اگر توی آسانسور حبس بشی...
زنگ می زنم 125
 )89اگر زوزو بودی...
رن�گ نقابمو ع�وض میک�ردم! چیه همش
مشکی!!!
 )90اگر کارگردان بودی...
فیل�م ج�دی میس�اختم (از زندگ�ی خود
مردم)
 )91اگر شهردار بودی...
ترن هوایی می�زدم ،اتوبان ها را  2طبقه می
کردم و ک ً
ال فکر جدی برای ترافیک پایتخت
می کردم
 )92اگر دبیر جشنواره بودی...
موس�یقی پاپ رو از بخش جنبی می آوردم
در بخش رقابتی
 )93یک جمله درباره ی این افراد...
نه؛ لطف ًا!
 )94اگر خبرنگار بودی...
اخبار موسیقی را به صورت دقیق و درست،
خبر رسانی می کردم نه رفاقتی
 )95س�خت ترین س�ؤالی که ازت پرسیده
شد؟
شعار زندگی
 )96برای همین مصاحبه ات تیتر بزن...
 100سوال از جواهر
 )97برای جلد مجله یک عکس انتخاب کن
رو نمای�ی از تندی�س جش�نواره امس�ال
موسیقی فجر
 )98چه آرزویی داری؟
عاقبت به خیری
 )99آخرین کسی که دوست داری ببینی؟
پدرم
 )100مرگ
خاموشی جسم
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بنیامین
گروه است نه فقط بنیامین
عشق راه حل
همهمشکالت
بشراست

با بنیامین در یک استودیوی صدابرداری در حوالی
مرکز شهر قرارگذاشتیمکه خودش میگوید به
آنجاها تعلق خاطر دارد .آنجا جایی است که با
دوستانشنیماوارسته،فرشادفارسیان،علی
منصوری و فرید احمدی گرد هم میآیند و
گروهشان مشغول کار بر روی آلبوم جدید است.
قرار ما برای گفتگو خود بنیامین است ...
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...و روزگار و کارش و بنابر
این صحبت را از گلهای
| آرش نصیری|
رنگی�ن کم�ان ش�روع
امامی
عکس :ساتیار
میکنیم که او ،آهنگش
راساختهبود وسیدفرید
احمدی ش�عرش را .یک موس�یقی کودکانه که یکی از
پرفروشترین آلبومهای موزیک کودکان شد .از تاثیر
صدای «چرا» که بگذریم ،آلبوم یک مجموعه ویژه بود و
حاال که سالها از آن گذشته ،ویژهتر هم شده است .بر پایه
آن تفکر ،گروهی شکل گرفت که «سادگی» ،مهربانی
و روانی را پایه کارش قرا داده ،درس�ت مثل کودک که
گریزی جز سادگی و عشق بیکران ندارد .از این سادگی
عشق بیواسطه خلق میشود و عشق همهی فلسفهی
گروه باق�ی میماند .وقتی صحبت ب�ر آن پایهای پیش
میرود که سالها ذهن ستاره جوان موسیقی پاپ ما را به
خود مشغول کرده ،صحبت از مانیفستی میشود که او
تران�ه م�اه /ش�ماره  / 48اس�فند 1390

در روز افتتاح اولین آلبومش با خود آورده بود که بخواند
و خوانده بود اما کسی متوجه آن نشدهبود .حاال که او یک
چهرهی تاثیرگذار شدهاست مانیفستش جدی گرفته
میشود و بحث ما حول آن امتداد پیدا میکند .پایه آن
مانیفست ،عالوه بر عش�ق ،رفاقت و گروه هم بود بنابر
این به پیشنهاد بنیامین ،گرو ه میشود بهانهی ما برای
عکس جلد .چه بهتر .شاید ما باعث شویم گروه و اهمیت
آن در موسیقی بیش�تر جدی گرفته شود .گفتگوی ما
میرود به سمت آنچه او تاکنون مجال صحبت دربارهی
آن را پیدا نکرده و اینجا بحثاش گرفته است .شاید این
اتفاق ،متاثر از تعلق خاطر بنیامی�ن به مناطق مرکزی
شهر باشد که زندگی در آنها بیشتر جریان دارد و شاید
هم به خاطر عالیق مشترک ما  .هرچه بود گفتگو آنقدر
داغ شد که نصف آن همین است که میبینید .شاید این
گفتگو بسط مانیفست گروه بنیامین هم باشد .خودش
که غیر از این نگفت.

آفتاب بعد از ظهر
زمستانی ،حتی بدون
اذیت ابرهای تیره هم
چندان رمقی ندارد
مخصوصا که باالی
یکی از تپههای تهران
باشی .کمکم که آفتاب
میرود ،سرما بیشتر
نفوذ میکند و هر قدر
هم که گروه در حال
گپو گفت دوستانه و
داغ باشند ،سرما کار
خود را میکند .گرمای
دوستی گروه به کنار،
سرما سوژه اصلی آن
بعد از ظهر بود.
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از گلهای رنگینکمان تا 85
از من سوال میکردند که دلیل موفقیت این کارها در بین مردم را چه میبینی و من بیشتر از کلمه سادگی
استفاده میکردم .البته فقط سادگی نبود اما من بیشتر از همه ،از آن استفاده میکردم ،چون فکر میکردم
میشود یک کار ،هم ساده باشد ،هم مردم را قانع بکند و هم کامال علمی و قابل دفاع باشد

از اولین باری که میخواس�تم با تو
مصاحبه کنم تا االن ،در نظ�رم بود که
اولین سوالم درباره «شاالپ شلوپ آب
تنی ،شاالپ ش�لوپ آب بازی» باشد؛
ترانههایی ک�ه برای کودکان س�اخته
بودی و پرفروشترین آلبوم موسیقی
کودکان ش�د و حتی برای من که در آن
زمان از  30س�الگی هم گذش�ته بودم،
جذاب ب�ود .ملودیها ضم�ن مدرن و
خوشس�اخت ب�ودن ،ب�رای بچهه�ا
هم ش�نیدنی و راحت بودن�د و به نظر
میرس�ید که س�ازنده آنها میتواند
کارهای بزرگتری بکن�د .آیا وقتی آن
کارها را برای کودکان میس�اختی ،به
کارهای دیگر هم فکر میکردی؟
همیشه موضوعاتی که به آنها فکر میکنم
به شکل آجری ،همدیگر را کامل میکنند
و پیش میروند .معم��وال وقتی ما در حال
تولید یک کار هستیم ،به چیزهای دیگری
فکر میکنیم و موفقیت در آنها به توانایی
اجراییمان و ذهنیتی که از قبل داش��تیم
برمیگردد .ش��ما االن ب��ه موضوعی فکر
میکنی ،شش ماه دیگر وارد پیش تولید آن
میشوی و یک سال دیگر میتوانی به تولید
آن برسی ،ولی اگر بخواهی یک ماهه همه
روند طراحی و فکرهای خالقانه و رسیدن
به یک فضای یونیک و منسجم و یکدست
را پشت س��ر بگذاری ،پیش تولید داشته
باشی و تولید هم بکنی ،امکان ندارد ،مگر
آنکه بخواهی یک کار دورهمی و سرسری
را به انجام برسانی .باید یک سال ،دو سال،
چند س��ال از کلید خوردن یک اثر بگذرد
و در ضمن این زمان ،نی��از به متریالهای
مختلف هم دارد.
آن آلبوم «گله�ای رنگینکمان»
چه پروسهای را طی کرده بود و چطور
برای آن کار انتخاب شده بودی؟ یادم
هس�ت در آن دوره ،عروسک «چرا»
بین بچهها یک ستاره بود.
بله .آن عروس��ک س��تاره بود و کسانی که
در آن دوره مس��ئولیت حقوق موسیقیها
و کل حقوق مادی و معنوی آن را داشتند،
به من پیش��نهاد دادند که بیا و یک آلبوم
برای این صدا بساز .آلبوم اولش تولید شده
بود ،در تلویزیون تبلیغ میش��د و فروش
خوبی هم داشت .من قبل از آن کار کودک
انجام م��یدادم و قبل از آن هم ترانهس��را
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بودم و قبلتر از آن هم ،ش��عر کالس��یک
کار میکردم .وقتی که ت��و در این فضاها
حض��ور داری ،طبیعی اس��ت که آدمهای
مختلفی با تو آش��نا میش��وند و میتوانی
کاری را شروع کنی .قبل از این آلبوم ،من با
«فرید احمدی» یک آلبوم دیگر کار کرده
بودیم به نام «نی نی گل» .اینها هر کدام
رزومهای میش��وند ب��رای کار بعدی تو و
تفکر بزرگی که آدمها راجع به کارهایشان
دارند ،همین طور کمکم ش��کل میگیرد.
مثال من یک باکس برای فعالیتهایی که
راجع به کودک میشود دارم و برای من این
فعالیتها ،خیلی جدا نیس��ت از کارهایی
که در موس��یقی پاپ انج��ام میدهم .آن
یک بخش از بنیامین اس��ت و این هم یک
بخش دیگر.
یعنی از ی�ک زیربنای فکری ثابت
نشأت میگیرند
به نظرم اینطور میآید.
تو در عرصه کودک کار کردی و بعد
موس�یقی پاپی ارائه دادی که خیلی
صادقانه و پ�اپ بود و از هم�ان تفکر
نشأت میگرفت و بعد در این فضا و با
این ذهنیت ،در موسسه روشنفکری
مث�ل کارنام�ه ،ی�ک کار دیگ�ر ارائه
میده�ی که به نظ�ر میرس�د از این
جنس نباشد .البته االن نمیخواهیم
به آن بحث بپردازیم و اج�ازه بده که
همان روند خودمان را داشته باشیم.
زیربنای فکری تو در این حوزه چیست
و آیا این ج�ور تقس�یمبندی که من
کردم ،از یک تضاد نشأت میگیرد؟
شاید در دید عموم اینها با هم تضاد دارند
اما در دید من نه .دقیقا مثل تکنولوژی است
و آنچه که به نام حس ش��ناخته میشود.
منظورم آن چیزی است که فرهنگ شرق
نماینده اس��ت و تکنولوژیِ  ،چیزی است
که به ظاه��ر غرب نماینده آن اس��ت .این
دو ظاهرا ب��ا هم تضاد دارند ام��ا در دنیای
فعلی میبینیم که به هم نزدیک ش��دهاند
و از ترکیب اینها ،آثار خیلی بزرگی تولید
میشود ،بدون آنکه استقالل هر کدام به
هم بخورد .از یک طرف تکنولوژی است و از
یک طرف حس و حس ،آن چیزی است که
مردم در کوچه و بازار دوست دارند .سابق
بر این ،ح��س خیلی با تکنول��وژی تلفیق
نمیشد و به خاطر همین ش��ما کارهایی

معمولی و ظاهرا پوپولیستی میشنیدی.
این هم مربوط به موس��یقی اس��ت و هم
مربوط به عرصههای دیگر مثل فیلمسازی
و حتی داستان نویسی .در چند دهه قبل،
کتابهای رمان ،یکس��ری داس��تانهای
روش��نفکری و علمی و دقیق ب��ود و از آن
ط��رف کارهایی ک��ه اصال هیچ ن��دارد اما
حس دارد .اسم نویسندهها را نمیگویم که
سوءتفاهم پیش نیاید چون االن دیگر آن
فضا برطرف شده است.
منظ�ورت آن ح�س اغراق ش�ده
رمانتیک است؟
بل��ه و در آن تکنیک ضعیف اس��ت .از آن
طرف ت��و دورهای را میبین��ی که تکنیک
در اوج اس��ت ،ولی حس ندارد؛ به همین
خاطر مردم استقبال نمیکردند .به نظرم
هنر درست و به روز و پویا هنری است که
هم صاحب علم و تکنیک و مدرنیته باشد
و از آن طرف صاحب حس باشد .حس آن
فرآیندی اس��ت که از درون ش��ناخت در
میآید و در شرق اسم عرفان دارد ،چیزی
است که تو نمیفهمی ،به متافیزیک نزدیک
است ،به سلیقه نفهمیده مردم نزدیک است
و خیلی راحت نمیتوانیم راجع به آن حرف
بزنیم ولی همهمان میدانیم چیست .من
به ترکیب اینها فک��ر میکنم بدون آنکه
استقاللشان به هم بخورد.
این چیزی است که در هنر و شعر ما
مسبوق به سابقه است و از آن با عنوان
«سهل و ممتنع» یاد میشود .کاری که
سعدی میکند و شعرش همانطور که
عمیق است ،فلسفی و عرفانی است،
ساده و روان هم هست.
بله .تو داری از آلبومهایی که برای کودک
کار کردم حرف میزنی ک��ه خیلی خوب
است و با تو میآیم اما نقبی میزنم به آلبوم
 .۸۵آنجا چون خود «بنیامین» مطرح بود،
از من س��وال میکردند که دلیل موفقیت
این کارها در بین مردم را چه میبینی و من
بیشتر از کلمه سادگی استفاده میکردم.
البته فقط س��ادگی نبود اما من بیش��تر از
همه ،از آن اس��تفاده میکردم ،چون فکر
میکردم میشود یک کار ،هم ساده باشد،
هم مردم را اقناع بکن��د و هم کامال علمی
و قابل دفاع باش��د .یعنی تو هم بتوانی در
دانش��گاه از آن دفاع بکنی و ه��م در بین
مردم حرکت خودش را داشته باشد و برای
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خود ما ثابت ش��د که این شدنی است .در
تمام دنیا این اتف��اق میافتد .کارهایی که
هم تیراژ دارد ،یعنی م��ردم از آن حمایت
میکنند و هم در طبقه روشنفکری جای
خودش را باز میکن��د .یعنی منتقد دارد،
مدافع دارد ،مخالف دارد و حول آن بحث
ایجاد میشود.
وقتی که یک روشنفکر راجع به یک موضوع
بحث میکند یعنی اینکه بحث حول آن
ش��کل گرفت��ه و کارت وارد آن طبقه هم
شده است.
برای من که از دور به این قضایا نگاه
میکردم ،دلیل موفقیت کارهایت این
بود که «بنیامین» در آنها ،کودکی بود
که بزرگ ش�ده بود .آهنگ« :ساعت،
دی�وار »...و با «مم�ن اگ�ه توتوتو رو
نبینمت .»...در همه اینها آن سادگی
و کودکی وجود دارد .مردم س�ادگی
و کودکی را دوس�ت دارند .مارکز یک
مقاله مه�م دارد ب�ه نام «راه و رس�م
ک�ودک ب�ودن» .یعنی آدم همیش�ه
س�عی کند که کودک باشد ،چون اگر
ک�ودک درون آدم بمیرد یا بخوابد ،او
مرده است ،مخصوصا یک هنرمند.
صبح به صبح کودک درون��م مرا از خواب
بیدار میکند .زیربن��ای فکریام وقتی که
میخواستم برای کودک کار کنم و وقتی
که موسیقی پاپ کار میکنم ،یکی است.
حت��ی االن در کالسه��ای «کارنامه»هم
همی��ن اس��ت .ش��کل بحثها ع��وض و
دامنهاش گستردهتر شده و بعضی وقتها،
تو پاراگرافهای��ی را میش��نوی که قبال
نشنیده بودی ولی همهاش از یک خاستگاه
فکری است و در آن واحد ،آن خاستگاه هم
خودش را اصالح میکند.
مهمترین ویژگی کودک این است
که خودش است و چیز دیگری غیر از
آنچه نشان میدهد ،ندارد.
آفرین .ب��ه خاط��ر همین ه��م حسها و
رفتارهایش واقعی است .هر چیزی که شما
میخواهی از بچهها ثبت کنی ،بیانش��ان
این همان «بیان من» است
واقعیتر است و 
که من در «کارنام��ه» مطرح کردم .آنجا
هم یکس��ری مواف��ق دارد و مخالف .البته
قرار بود ما االن درب��اره آن صحبت نکنیم
و من منتظر میشوم که هر وقت خواستی
مطرحش کنیم.

از اول مانیفست داشتیم

من باید خودم باشم
در سایتت یک جمله هم در این مورد
نوش�تی« :من همینجوریام .ش�ما هم
همانطوری باش�ید که خودتان دوست
دارید».واینمیتواندکلیدسادگی،روان
بودن و کودک بودن باشد.
البته س��ایت من هنوز آپ نش��ده و در آینده
نزدیک ،هم زمان با انتش��ار آلبومام ،اولین بار
به صورت جدی آپ میشود و چیزی که شما
خواندهاید مریوط به ش��مرههایی است که در
طرح آزمایشی سایت برای دوستان آپ شده
است .بگذار در مورد سادگی هم توضیح بدهم.
سادگی آن نیس��ت که تو بیسواد باقی بمانی
و کودکی این نیس��ت که هیچ وقت سواددار
نشوی بلکه این است که هر چه داری آنقدر مال
خودت است که هزار تا سوال و جواب هم بکنند،
جواب همه را بدهی چون آنچه که داری مال
خودت اس��ت .چیزی را ارائه نمیدهی که بلد
نیستی .حرفی نمیزنی که نمیتوانی راجع به
آن ساعتها حرف بزنی .جملهای را نمیگویی
که اگر یک سوال درباره آن بکنند ،ندانی .یعنی
خودت هس��تی و بچهها دقیقا همینطوری
هستند .ش��اید نتوانند منظورشان را برسانند
ولی وقتی با تو حرف میزنند تو میفهمی او هر
چه دارد را میگوید و چیزی را که بلد نیست یا
نمیگوید یا به شکلی میگوید که میفهمی
بلد نیست .تاثیرگذاری ماجرا هم از همین جا
در همان شمارهها که در
شروع میش��ود .من 
سایت هست ،چند جا به شازده کوچولو اشاره
کردم و حتی در دفترچه ویژه آلبوم  ۸۸هم از

این مانیفست
یک نفرنیست
جمعی گرد هم آمدند و
حرف دل آنها از زبان
یک نفر شنیده میشود.
انگار بقیه میکروفن
خودشان را بستهاند
و میکروفن او را باز
کردهاند.

شازده کوچولو نقل کردم .بیان شازده کوچولو
به ظاهر یک بی��ان کودکانه اس��ت اما یکی از
پرفروشترین کتابهای تاریخ اس��ت ،چون
واقعی است .شما آنجا با یک بیان واقعی طرف
هستی .وارد بحث تخصصیاش نمیشوم چون
اطالعاتم محدود اس��ت و اگر بخواهم در حد
دانستههایم در موردش حرف بزنم ،بعد از چند
بارخواندنشازدهکوچولوباترجمههایمختلف
میبینیمکهاوداردحرفهایبزرگمیزندولی
چونبیانشواقعیودرستاستازبیننمیرود
و هر چقدر هم ترجمهاش بد باشد ،باز موضوع و
بیان آنقدر واقعی و تاثیرگذاریاش دقیق است
کههمچناندرآسماناست.یعنیآدممیتواند
مثل اگزوپری آگاهانه و کودکانه حرف بزند و
بیان ساده و روان خودش را داشته باشد .وقتی
به سادگی اشاره میکنی ،باید یادمان باشد که
پیچیدگی میتواند در این سادگی حل شود.
ما میگوییم کاری خوب اس��ت که س��اختن
آن برای ما سخت باشد ولی شنیدن آن برای
شنونده سخت نباشد .این جملهای است که
«فرید احمدی» برای اولین بار گفت و بعد ما در
بحثهایمختلفمطرحشمیکنیم.ماشغل
حرفهای و کارمان این است و باید برای ساختن
کار،سختیبکشیمولیشنیدنآننبایدسخت
باشد .این ترکیب دو ماجرای متفاوت است که
به ظاهر متضاد است ولی وقتی دقت میکنی،
میبینی اگر این دو مقوله با هم آشتیکنند،
میتوانند محصول عمیقتر و بزرگ تری را به
جامعه ارائه بدهند.

آن موق�ع «تی�م» بودن
و در م�ورد «تی�م» گفت�ن
تو چندان مه�م نبود چون
جایگاه�ی نداش�تی .اگ�ر
االن این حرف را بزنی مهم
است.
چرا آن موقع مهم نبود؟
چون «فرید احمدی» و
«محسن رجبپور» آدمهای
ش�ناخته ش�دهتری بودند
و بودنت در آن تیم بیش�تر
برای ش�ما که جوان بودی
مهم بود و امتیاز محس�وب
میشد.
ب��ه ه��ر ح��ال خبرنگارهایی

حرفهاییکهماداریممیزنیم،درستاستکهدرموردسادگیاستاماآنقدرها
هم ساده نیست و حتی درنهایت سادگی خیلی حرفهای مهمی است و هر طور که
فکر میکنی ،انگار «دنیا دیگه مث تو نداره» به این حرفها نمیخوره .این بیت انگار
حرف دل یک جوان عاشق است و به نظر نمیرسد که این همه فکر پشت آن باشد.
قبول داری؟
قبول ندارم اما وقتی این در ذهن تو شکل گرفته نمیتوانم ردش کنم .حاضرم در این
مورد حرف بزنم تا یکی از ما طرف مقابل را متقاعد کنیم .به هر حال در دنیا راجع به
هر چیزی نظرات موافق و مخالف هست .من جزو مخالفهای این حرف هستم اما با
تومخالفتنمیکنموحاضرمراجعبهآنحرفبزنیم.مثالشمایکوقتبایکشاعر
طرف هستید و این شاعر در طول روز کارهای مختلفی میکند و حتی ممکن است
شعرهای مختلفی بسازد .ممکن است در یک بعد از ظهر بنشیند یک فیلم ببیند
و تو نمیتوانی به خاطر شعر شاهکاری که س�اخته ،فکر کنی که او حتما دارد یک
فیلم خیلی مهم تاریخ سینما را میبیند .شاید او علیرغم این فکر تو ،یک سریال
تلویزیونی درجه Bو Cرا نگاه میکند و ممکن هم هست نه .اینکه به چه چیزی نگاه
میکند مهم نیست .مهم این است که او دوربیناش را کجا گذاشته است .در مورد
«دنیا دیگه مث تو نداره» هم همین است .تو میخواهی بگویی این حرفها که من
االن دارم میزنم ،بعد از آن شکل گرفته است.
درنهایت به این معتقدم که مجموعه ساختار یک اثر است که آن را باال میبرد یا
پایین میآورد .سادگی شعر آن هم لزوما یک سادگی دم دستی نیست و شاید برای
همین بیت ساده هم ساعتها کار شده باشد .اینها به کنار ،حرف اصلی من در این
مورد این بود که به نظر میرسد این ش�عر و این آهنگ نتیجه تفکر تیمی است که
میخواهدچیزیبسازدکهبیشتربفروشدتااینکهبهدنبالحرفهایمهمباشد.
االنتوضیحمیدهم.دراولینمصاحبهمطبوعاتیکهبنیامیندرآنمطرحشد...
زمستان سال ۸۴در باشگاه انقالب .استثنائا من هم در آنجا بودم
یادت هست که من در آنجا یک نوشته را خواندم؟ اول دیگران حرف زدند و بعد که
نوبت من شد ،خواهش کردم قبل از اینکه س�والها را از من بپرسند یک نوشته را
بخوانم .این مهمترین چیزی است که امروز میخواستم بگویم و چه جالب که شما
هم آنجا بودی .من آن نوشته را خواندم اما همه آدمها از روی آن رد شدند و در مورد
آننپرسیدندچونترانه«دنیادیگهمثتونداره»راشنیدهبودند.حاضرمآننوشته
را دوباره در اختیارت بگذارم که اگر دوست داشتی دوباره منتشر کنی .در آنجا من
مطالبی را عنوان کردم که هنوز هم تغییر نکرده اس�ت .حرفم این بود و هست که
عشق به شکل پرداخت شده و هنرمندانه میتواند همه مسائل جامعه را حل کند.
عشقمیتواندهمهمعضالتپیچیدهکهآدمبرایشهزینهمیکندوزمانمیگذارد
اماخیلی کند پیشمیرود رابه صورتمیانبرحل کند.نکتهبعدیدر آنمانیفست
که آن روز خواندم این بود که من نیستم که قرار است حرف بزنم بلکه یک تیم است
که دارند کار میکنند اما قرار است اسم این محصول را بگذارند و خود بنیامین هم
در آن تیم کار میکند .آنجا از «ما» حرف زدیم و این چیزی است که امروز از آن اسم
برده میشود.

که آنجا آم��ده بودند بیش��تر
«بنیامین» را میشناختند و و
انگیزه حضورشان در آن جلسه
مطبوعاتی به خاط��ر قطعاتی
بود که به اسم بنیامین شنیده
بودند .این مانیفس��ت یک آدم
نیست و جمعی گرد هم آمدند
و حرف دل آنه��ا از زبان یک
نفر شنیده میشود .انگار بقیه
میکروفن خودشان را بستهاند و
میکروفن او را باز کردهاند .من
دارم راجع به عش��ق ،راجع به
مهربان��ی و همین طور ترکیب
بین ح��س و تکنولوژی حرف
میزن��م .از س��ال  80ب��ه بعد

موزیکهایی را «میشنیدیم»
که مدام معشوق را لعن و نفرین
و به دروغگویی متهم و فضای
نفرت و کین��ه و انزج��ار را در
جامعه پخش میکردند و ما در
آن شرایط فکر کردیم که «دنیا
دیگه مثل تو ن��داره» میتواند
کمکی باشد در حل این مشکل
و لطیف کردن این فضا.
در واق�ع خواس�تید ب�ا
جادویی عش�ق و مهربانی
مش�کالت را ح�ل کنید و
این چیزی اس�ت ک�ه برای
همیش�ه بش�ر الزم است و
برای آنکه فراگیر میش�د
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باید به زبان س�ادهای بیان
میشد؛ در ضمن برای آنکه
آنچه اجرا میشود ،به خاطر
س�ادگی کالمش ،ب�ه نظر
خیلی عامیانه و دم دس�تی
نرسد ،الزم بود از ساختاری
اس�تفاده کنید ک�ه اقال از
لحاظ موسیقیایی ساختار
پیچید هت�ر و ش�یکتری
داشته باشد .درست است؟
تو چون خودت ترانهسرا هستی
س��واالتت با این گرایش است
ولی من به ش��ما میگویم که
همان موقع راجع به موسیقی
آن هم همین را میگفتند.
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ماجرای شکلگیری دوستی من وفرید
راس�تش را بخواهی ،من هنوز هم از
دید ش�اعر به ش�ما نگاه میکنم و فکر
میکنم یکی از دالی�ل مهم موفقیتت،
درک درستی است که از کلمه داری.
اگر از من هم بپرسی که بیشتر خودت را در
کدام عرصه میبینی ،من ادبیات را انتخاب
میکنم ولی ب��ه هر حال من آهنگس��از آن
قطعات بودم و همان موقع میگفتند که این
آلبومآهنگسازیخیلیسادهایداردوراجعبه
تنظیمآنهممیگفتندتنظیمآن،تنظیمهای
خلوت و سادهای است در صورتی که هم شعر
آن پر از تکنیک است و هم موسیقی آن .من
به عنوان کسی که تو او را به عنوان ترانهسرا
یا شاعر میشناسی ،میتوانم از آن شعرها و
کارهاییکهخودمازفریدخواندمبهشکلیک
مناظره جدی ،دفاع دانشگاهی کنم .منظورم
داوری دوستانه و قضاوت درست است و این
خیلی هم خوب است .میتوانم توضیح دهم
که چه ساختار تکنیکی و مدرنی در ترانههای
آلبوم  85وجود دارد.
مهماینساختارنیست.مهمایناست
که آن پکیج هم در نظر منتقدان و هم در
نظرمردم جواب گرفته است.
منظورم این است که میتوان در یک مناظره
یا بحث جدی و البته دوستانه این موضوع را
بررسی کرد که قطعات آن آلبوم فقط ساده
بود یا اینکه در عین س��ادگی ،پر از تکنیک و
حرف تکنیکال و فرم بود .من حرفم این است
که ما روی همه این اجزا فک��ر کرده بودیم و
این را فقط االن نمیگویم .در مانیفستی که
در همان کنفرانس مطبوعاتی خوانده بودم،

همه این موارد را مطرح کرده بودم .فیلم آن
هم هست و خودت که آنجا بودی .برایم مهم
بود که در آنجا این مانیفست را مطرح کنم اما
برای خبرنگارهایی که آنجا آمده بودند ،بیشتر
این موضوع مطرح بود که بپرسند این آلبوم

چند قطعه دارد و من چند سال دارم و سواالتی
از این دست .هیچ کس از من نپرسید که آیا
خودم این حرفهایی که میزنم را میفهمم
یا فقط از روی نوشته خواندهام.
یعن�ی ی�ک وق�ت اس�ت ک�ه یک
نف�ر کارهایی میکن�د و بعد ب�رای آن
مانیفستمینویسد،اماگروهشماازاول
اینمانیفستراداشتهوشمابرایبیانو
فراگیر شدن آن آمده بودید.
در همانروزاولیکهاینآلبوممطرح
بله،چون 
شد ،این مانیفست را ارائه دادم و چیزهایی که
بسط همان مانیفست
االن دارم میگویم هم 
در
و جملههایی از آن و هر چ��ه که میگویم 
همان قالب است .ما در آن مانیفست از تبادل و
تعامل حس و علم حرف زدیم و هنوز هم دارم
درباره همان موضوع حرف میزنم .قبل از آن

در همان کارهای
هم این ایده را داش��تیم .ما 
کودک که شما گفتی هم ،آن فضای تکنیکی
را رعایت کردیم ،شما باید تکنیک را آنقدر در
خودت حل کنی که زیر پوستی شده ،اصال
دیده نشود .این درستترین بیان است که تو
داری حرف میزنی و همه آدمها فکر میکنند
که این حرفها ،حرفهایی است که همین
االن ،فیالبداهه از دهانت در میآید و واقعا هم
همینطور است اما چون تو توانستی تکنیک
را در وجود خودت به ص��ورت یک مکانیزم
تحلیلیدربیاوری،آنچهمیگوییومیخوانی
واجد همه آنها هست .واقعا نیم ساعت پیش
به حرفی که االن دارم میزنم فکر نکرده بودم
چون نیازی به این نیست.
االن یادت هس�ت که «رنگین کمان
دو» که تو آهنگسازی کرده بودی چند
قطعهداشت؟
فکر میکنم 9یا 10قطعه داشت .هشت ترک
با کالم و یکی دو ترک بیکالم.
اسم ترکها یادت هست؟

برگردیم به آن روز زمستانی سال ۸۴که برای اولین بار
کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردی .آن روز چه احساسی
داشتی؟ حسی که من داشتم این بود که بنیامین چون به
صورت زیرزمینی معروف شده بود ،ممکن بود نابود شود
اما امروز احیا شده اس�ت و همان عید هم که به اصطالح
ترکاند.
آن کنفرانس ک�ه قبل از عید بود .چهارده اس�فند آلبوم
منتشر ش�د و پانزدهم آن کنفرانس برگزار شد .ما هنوز
نمیدانستیم که قرار است عید  ۸۵آن توجه گسترده به
آلبوم به وجود بیاید .فکر میکردیم که برای آن اتفاقات
خوبی خواهد افتاد نه به آن شدت که اتفاق افتاد .آن روز
منخیلیخوشحالبودم.در آنجامنبودم ،فرید احمدی،
نیما وارسته و منتشرکنندگان قطعات ،محسن رجبپور
و آقای علمشاهی .بحثش�ان هم موضوع کپیرایت بود
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از همه مهمتر «چیکه چیکه آب تنی» و بعد از
آن «همگی با هم دسته جمعی رفته بودیم به
گردش ».و ...
عروسک ناز خوشگلم انگاری بوده
سردش»...
چه خوب ی��ادت هس��ت .بع��د از آن ترانه
«الالیی» بود« ،جش��ن تولد» ب��ود و «عید
نوروز» .من همهشان را دوست داشتم و همین
االن میتوانم راجع به آنها خیلی حرف بزنم.
االن هم داریم یک آلبوم کودک دیگر تولید
میکنیموبهصورتاختصاصیدعوتمیکنم
کهآنرابشنوی.میتوانیبررسیکنیوببینی
چه اتفاقی برای ما افتاده و روند حرکتی ما به
چه صورت بود.
پس اینکه بعد از آن ،از راهی که برای
خودت در نظ�ر گرفته ب�ودی منحرف
نش�دی ،ب�ه ای�ن خاطر ب�ود ک�ه تیم
و مانیفس�ت داش�تی و در کنارت یک
دوست بزرگتر که شاعر است و فارغ از
هیاهوی خوانندگی و شهرت و شلوغی،
میتواندعمیقترباشدوبرایتمثلیک
برادر بزرگتر باشد.
دقیقا .فرید صددرصد همین طوری اس��ت.
ماجرای ش��کلگیری همکاری و دوس��تی
ما ،یک شگلگیری حرفهای نبود 12 .سال
پیش ،در کارگاه ترانهس��ازی« ،س��ید فرید
احمدی» اس��تاد من بود و من آن موقع 17
سالم بود .از همان موقع ما یک رابطه نزدیکتر
پیدا کردیم .این رابط��ه از نظر من یک رابطه
استاد و شاگردی بود اما فرید مرا به عنوان یک
دوست پذیرفته بود .البته من در حوزه ادبیات
هنوز همان حس را نسبت به او دارم؛
و معارف ،
از همان اول ماجرای دوستی ما خیلی مهربان
شکلگرفت.
یعنی نزدیک شدن دو آدم که هر دو
بیشترازجنسکلمههستند.

و به خاطر همین ،بیش�تر صحبت ها و زمان جلسه به آن
اختصاص داده شد و فقط بخشی از آن بحث به آلبومی که
منتشرشدهبود،مربوطمیشد.
آن موقع برداش�ت من این بود که این سیاس�ت را در
پیش گرفتهاند که انتش�ار زیرزمینی دو اثر از بنیامین را
تحتالشعاع قرار دهند و بگویند خود او هم مظلوم واقع
شده است.
میدانی چیس�ت؟ وقتی از یک اتفاق مدت�ی میگذرد،
آدمهامیتوانندرویآنبرگردندودرموردشحرفبزنند
و قضاوت کنند .از جو آن موقع که بیاییم بیرون ،موضوع
این بود که دو قطعه «س�اعت دیوار» و «دنیا دیگه مث تو
نداره» از من لو رفته و گرفته بود .آنجا آلبوم من داش�ت
منتشرمیشد.قبلازآنبرایکساندیگریهمایناتفاق
افتاده بود که یکی ،دو قطعهشان آمده بود بیرون ،شنیده
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بله .بعدا دوستان دیگری مثل «نیما وارسته»
هم به جمع ما اضافه شدند .نیما تا آن موقع
تنظیم نکرده بود اما من میدانستم که این
آدم نابغه است .چند ساز را به صورت حرفهای
و درجه یک مینواخت ،صدابردار خیلی خوبی
بود ،میکس و مستر آن چنانی داشت و عالوه
بر همه ،ایدههای بسیار خوبی راجع به تنظیم
داشت .چند سال پیش نیما وارسته در یک
مصاحبه با همین «ترانه ماه» ،در مورد آغاز کار
تنظیم خودش توضیح داده و من هم به گفته
خوداواستنادمیکنم.منداشتمکارمراضبط
میکردمونیمادرآنجامیکسومسترمیکرد.
ایدههایی به من داد که من یک روز به او گفتم
چرا خودت تنظیم نمیکنی؟ یک قطعه یک
قطعه تنظیم کرد و دیدیم که چه استعداد و
توانایی خوبی دارد ،بنابراین او هم شد حلقه
و ضلع سوم گروه ما .بعد از آقای علمشاهی و
آقای محسن رجبپور هم اضافه شدند .قبل
از اینها علی منصوری و علی پاکدامن بودند.
علی پاکدامن تنظیم آلبوم «گلهای رنگین
کمان» را انجام داده بود و علی منصوری هم
کار میکس و مستر را انجام داده بود و کارهای
دیگری که من برای بقیه ساخته بودم و علی
آن را تنظیم کرده بود .االن دوباره همه به هم
رسیدهایم.
برای همه این دوستان شما هم ،آن
مانیفستجاریبود؟
این مانیفست را من ننوش��تم که از آن دفاع
کنم و یا اگر دو نفر به گروه اضافه میش��وند
توجیهشان کنم و از آنها ضمانت بگیرم که
اجرایشکنند.مانیفستمن،مانیفستماست
و اگر دو روز دیگر احس��اس کنیم که در آن
خیلی اشتباه وجود دارد ،همگی با هم ادیتش
میکنیم .این را جمع باید اصالح کند و آدمها
اگر تنها باشند به انزوا میرسند .ما خواستیم
این فضا را ایجاد کنیم.

شده بود و آلبومشان مجوز گرفته بود .در آن لحظه که من
آنجا نشسته بودم ،میخواستم راجع به برگهای که آنجا
توی دستم بود حرف بزنم منتها دیدم فضا اجازه نمیدهد
و همه س�واالتی میکنند که چندان برایم اهمیت ندارد.
اشکالی ندارد این هم بخشی از موضوع رسانه است اما من
درآنجاازهمهدوستانیکهحضورداشتند،خواهشکردم
کهآنچندخطرابخوانم،شایدفضایبهتریبرایسوالو
جواب ایجاد شود .همه اینها را میگویم تا عنوان کنم ما از
همانابتداایناعتقادراداشتیم.
اما بعضی وقتها که این اتفاقات میافتد و دور از کاری
که منتشر شده ،شما حرفهای کلیتر و مهمتر میزنی،
هرکس که میشنود فکر میکند ،طرف متوهم است که
این حرفهای دهن پرکن را میزند.
اشکالی ندارد .کاش در مورد توهم هم سوالی میکردند و

ما مدام همدیگر را ادیت
میکنیم و خوبی فعالیت
گروهی هم این است.

حتی میگفتند آیا این حرفها که بر زبان میآوری
رامیفهمییانه.
وقتی عید ش�د و آن آلبوم به آن صورت هیت و
مقبول شد تو 23،24ساله بودی .آیا این باعث نشد
که مغرور شوی و راهت را گم کنی؟
آدم بعضی شبها ،وقتی روز ،هفته و ماهش را گم
میکند ،احس�اس میکند راهش را اش�تباه آمده
است ولی به خاطر اینکه هیچ وقت ،در فضایی که ما
کارمیکردیمتکصداییوجودنداشت،خیلیزود
بهمسیراصلیبرگشتم.ماهمیشهبرایکارهایمان
بادو،سه،چهارنفرمشورتمیکنیم.
اینها که درمورد گروه میگویی تحت الشعاع
یکموضوع است:واقعیت این است که آلبومهایت
بهاسمبنیامیناست.

اسمآلبومرسما ۸۵استنهبنیامینوآلبوم ۸۸من
هم به همین اسم است و اسم بنیامین ۸۵و بنیامین
 ۸۸را مردم روی آن گذاش�تهاند .م�ن تا جایی که
توانستم ،خواستم آن را متعادل پخش کنم تا هم
بارش روی دوش همهمان باش�د و ه�م منافع آن
تقسیمشود.مادراینسرتآلبوم،عکسفریدونیما
وارستهومنراسهنفریباهمانداختیموخیلیوقت
بود که در موزیک پاپ فارسی این اتفاق نیفتاده بود
و شاید هم اولین بار بود و میتوان ثبتاش کرد .این
«من» که میگویی را مردم ایجاد میکنند .اشکالی
هم ندارد ،یا از روی محبت است و یا اینکه حوصله
ندارند 10نفر را با هم صدا کنند ،یک نفر از آنها را به
نمایندگی بقیه صدا میکنند اما من که میدانم ما
 10نفرهستیم!
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ما همه چیز را از لحاظ حقوق مادی و معنوی،
بینخودمانتقسیممیکنیم.دراینصورت
همه خودشان را مسئول میبینند و وقتی رای
میدهند ،رایشان یک رای تعارفی نیست.
همان سال  ۸۵که شهرتت خیلی زیاد شده بود
و این میتواند برای جوان 24ساله مسموم کننده
باشد ،ش�ده که مثال آقای فرید احمدی بگوید تو
مغرور شدهای و خودت را گرفتهای؟
ممکن است چنین فکری کرده باش��د اما خوشبختانه
روابط بین ما هیچ وقت به اینجا منجر نش��ده اس��ت .او
بعضی وقتها راجع ب��ه برخورده��ای بیرونیام نقدی
داشته و حتی تذکراتی داده و من هم به آن فکر کردهام .ما
مدام همدیگر را ادیت میکنیم و خوبی فعالیت گروهی
هم این است.
بخش�ی دیگر از حرفهای بودن گروه شما هم
که همان اندازه
این است که مدیر برنامهای دارید 
که شما و سیدفرید احمدی و نیما وارسته کارتان
را بلد هس�تید ،او هم کارش را بلد است .خیلی از
خوانندگان و گروهها اشتباه میکنند و خودشان
وارد این مسائل میش�وند که هم کار خودشان را
خراب میکنند و هم کار دیگران را و علت اصلی آن
هم این است که نمیتوانند از بخشی از درآمدشان
بگذرند و مسئولیت را به دیگران واگذار کنند.
دقیقا .ما همه چیز را از لحاظ حقوق مادی و معنوی ،بین
خودمان تقسیم میکنیم .در این صورت همه خودشان
را مسئول میبینند و وقتی رای میدهند ،رایشان یک
رای تعارفی نیست .مثال ما وقتی قرار است راجع به اسم
آلبوم تصمیم بگیریم ،وقتی نفر دومی دارد رای میدهد،
فقط به این خاطر که دوست من اس��ت رای خودش را
به همان
به رای من نزدیک نمیکن��د چون خودش هم 
اندازه هم منافع دارد و هم مسئولیت .ما سعی میکنیم
همیشه این فضا را ایجاد کنیم و از هر کسی که بتواند در
این فضا به ما کمک کند استقبال کردیم .فعالیت گروهی
ما به این خاطر منسجم و گسترده میشود .البته سعی
ما همیش��ه همین بوده که همه گروه در هر تخصصی
حرفهایترینها باشند.
بعد از ماجرای شهرت و سرو صدای آلبوم ،۸۵
چقدر طول کش�ید که به روال ع�ادی زندگیات
برگردی؟
منظورت از روال عادی زندگی چیست؟
اینکه بنشینی ،آهنگ بسازی ،فکر کنی ،کتاب
بخوانی و...
همان موقع هم این اتفاق داشت میافتاد .یعنی ممکن
اس��ت آدم در یک اپیزود چن��د روزه درگیر ماجراهایی
میشود و مثال ش��ایعهای پیش میآید که تو باید بروی
مصاحبهای انجام بدهی و وارد دنیای تصویر و عکاس��ی
و پیشنهادهای مختلف میش��وی که تا حاال نبود ،اما از
لحاظ روال عادی «بنیامین» که تا آن موقع میشناختم،
خیلی ترمز نداشت و شاید این ترمز فقط چند هفتهای بود
و دوباره سریع افتادم روی غلتک .دوباره در مینشستم و
برای آیندهمان نقشه میکشیدیم.
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من به کسانی که دوستشان دارم و همینطور به خودم ،کلید اصلی را نشان میدهم که با آن هر
در بستهای را میتوان باز کرد .عشق برای من جایگاه دارد و من فکر نمیکنم که دارم فقط یک
فضای عاشقانه را میخوانم.

 یک نکته در مقایس�ه دو آلب�وم  85و  ،88ش�کل بیان
احساسات آنهاس�ت .در آلبوم  ۸۵حالت گریه و گرفتگی
صدا را برای نشان دادن احساس�ات به کار میبری .خودت
درآلبوم  ،88به این شکل از بیان حس چه نگاهی داشتی؟
این نوع بیان ح��س در آلبوم  88پخته ش��ده بود؛ مث��ل یک برند
ثابت اس��ت اما محصوالتش مدام اصالح و بهینه میشود و ساختار
محکمتری پیدا میکند .ممکن است در این بین ،محصولی را ارائه
کند که کیفیت چندان خوبی نداشته باشد اما مجموع فعالیت یک
برند موفق ،یک روند تکمیلی را طی میکند.
اما وقتی س�ن آدم باال میرود ،نگاهش به عش�ق تغییر
میکند یا حتی ممکن است احتیاج ببیند به خاطر مسائلی
که مخاطبانش دارند و بهخاطر دل آنها و جامعه ،ترانههای
اجتماع�ی بخواند .آي�ا ام�کان دارد «بنیامین» یک ش�عر
اجتماعی راجع به معضالت و مشکالتی که در جامعه وجود
دارد ،بخواند؟
اول اجازه بده در مورد شکل خواندن و حسهایم بگویم .یک موقع
متن یک فیلمنامه به یک بازیگر  ۷۰ساله میگوید که تو میتوانی
در این بخش از فیلم حتی گریه هم بکن��ی .هنگامیکه داری ترانه
میخوانی ،وقتی به جایی رس��ید که به گریه احتیاج داشت ،دست
خواننده باز است که آن را نزدیک به گریه بیان کند.
اما بازیگری ک�ه برای خودش جایگاه�ی دارد ،مدام در
فیلمهایی ظاهر نمیشود که مجبور باشد گریه کند و مدام
نقش یک عاشق را بازی نمیکند.
من که بازیگر نیستم.
اما میتوان�ی ترانهای را انتخ�اب کن�ی و بخوانی که به
معضالت دیگری بپردازد.
من ترانههای دیگری را هم خواندهام که به معضالت دیگری به غیر
از عشق ربط داشته باش��د؛ با این حال آنها هم عاشقانه بودند .این
موضوع از اول اعتقاد من بوده و هس��ت .شما بزرگترین معضالتی
که در جامعه وجود دارد را بگویید تا من نشان دهم عاشقانه است و
محبت بین آدمها و روابط درستشان میتواند به سادگی آنها را حل
کند .بعضی میگویند به مردم ماهی بدهیم تا از گرس��نگی نمیرند
اما به نظر من باید به آنها ماهیگیری یاد بدهیم .شاید این نگرانی و
ارزانی و سختی و راحتی را من تشخیص بدهم و یک فرد مشکالت
دیگری هم داشته باش��د که من نتوانم تشخیص بدهم که در مورد
آنها بخوانم .من به کسانی که دوستشان دارم و همینطور به خودم،
کلید اصلی را نش��ان میدهم که با آن هر در بستهای را میتوان باز
کرد .عشق برای من جایگاه دارد و من فکر نمیکنم که دارم فقط یک
فضای عاشقانه را میخوانم.
یعنی میخواهی همیشه عاشق بمانی؟
اگر عشق اینقدر برایم پتانس��یل داشته باشد که مرا نگه دارد ،چرا
که نه .تا االن که اینطور بوده و همیش��ه نتیجهاش را گرفتم و در
اطرافم دیدم.
اما عش�ق به معنای عام آن ،اکثرا مربوط به طبقه سنی
زیر  ۳۰سال است.
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مس��ئله من دقیقا همین اس��ت .ترانه «آدم آهنی» در آلبوم 85
درباره کسی است که تو باورت نمیش��ود او میتواند عاشق شود.
او مثال یک مرد صنعتگر  ۵۰ساله است که در روز با پانصد نفر آدم
حرف میزند و سر  ۳۰نفر هم داد میزند و اصال به نظر نمیرسد
که عاشق ش��ود اما او هم برای خودش فضاهایی دارد که میتواند
او را از این تنشها تخلیه کند .جنگ را آدمهای زیر  30س��ال راه
نمیاندازند و هر جا عش��ق وجود ندارد یا کمرنگ و سست است،
شما خشونت ،آلودگی و ابتذال را می بینید؛ اینهمه مسائل با نیم
ساعت حرف زدن مهربان و دوستانه آدمها با هم ،حل میشود.
این نگاه و تفکر و در مقایسهاش با نگاهی که همهچیز
را خیلی جدی و س�خت میبینید ،در کش�ورمان مسبوق
به سابقه است« .شاملو» و «سهراب س�پهری» هم همین
مشکل را ب ا هم داشتند.
میدانم« .شاملو» میگفت چطور در این وضعیت میتوانی بنویسی
«آب را گل نکنیم» ؟ در حالی که حق با «سهراب» بود .اگر « آب را
گل نمیکردند » مشکالت دیگری برای بشر به وجود نمیآمد.
در سال  85تا  88که بهصورت خودخواسته یا ناخواسته
حضور نداشتی ،خیلیها آمدند که شبیه «بنیامین» بودند.
آیا این آدمها و خواندنشان حرصت میداد یا نه؟
 حرصم نمیداد اما شکنندهترم میکرد چون نه میتوانستم راجع
به آن حرف بزنم و نه اثری را تولید کنم که جلوی تاثیر منفی آنها
را بگیرد و توسط آن ،خط خودم را مشخصتر کنم .اینکه کسی
ش��بیه «بنیامین» بخواند اش��کالی ندارد اما وقتی نزدیکترین
آدمهایی که میتوانند از تو خبر داشته باشند به اشتباه  ۳ماه یک
موزیک معمولی را گوشمیدادند و فکر میکردند من هستم ،اذیتم
میکرد چون کارنامه ما را در ذهن مخاطبمان مخدوش میکرد.
مثال کدام آهنگ؟
مثال همان آهنگ « پری پروانه »که خیلی هم بد بود اما یک نفر که
به من نزدیک هم بود ،گفت من این را  ۶ماه گوش میکردم و فکر
میکرد تویی .صدای خواننده هم شبیه «بنیامین» بود .خیلیها
عمدا این کار را میکردند تا فروخته یا شنیده شود.
این اتفاق فقط مختص من نیس��ت و ب��رای خوانندگان دیگر هم
افتاده است .اگر رسانه داش��ته باش��ی ،میتوانی بهراحتی اعالم
کنی که این موزیک فالنی نیس��ت؛ موزیک فالنی است اما وقتی
این ماجرا وجود ندارد و کسانی قطعهای را به اسم من یا خواننده
دیگر میشنوند ،این تاثیر منفی خودش را دارد چون خیلیها که
پیگیری نمیکنند؛ بنابراین در ذهن آنها یک تصور دیگری راجع
به «بنیامین» به وجود میآید.

جنگ را آدمهای زیر  30سال راه نمیاندازند
و هر جا عشق وجود ندارد یا کمرنگ و سست
است ،شما خشونت ،آلودگی و ابتذال را می بینید؛
اینهمه مسائل با نیم ساعت حرف زدن مهربان و
دوستانه آدمها با هم ،حل میشود.
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همهچیزعشقاست
در ای�ن م�دت که خ�ودت کار
میکنی و دیگران هم کار میکنند،
آیا اتفاق افتاده که آهنگی را گوش
کن�ی و بگوی�ی :ایکاش م�ن این
آهنگ را میخواندم؟
یک بار این اتفاق افت�اده اما امروز
صبح فهمیدم که این موزیک کاور
بود.
ح�اال که فهمیدی کاور اس�ت،
میتوانیبخوانی؛چرانمیخوانی؟
البته م�ن هنوز آن حس حس�رت
را نس�بت به آن آهن�گ دارم ولی
حسرتمنسبتبهسازندهآنازایران
به جایی در حوالی مدیترانه منتقل
شده است .این کار دیگر انجام شده
و اساسا من به کاور اعتقادی ندارم
چون میگویم یک خ�ط ملودی با
یک کلمه حرف�ش را در یک جای
دنیامیزندودیگرچرامناینکاررا
بکنم ؟ البته کاور کردن از نوع « بوی
عیدی» ( اگر اسمش کاور)است را
دوست دارم چون من تقریبا همان
ملودیرادارمومیخوانماماشعرش
عوض ش�ده .اولش میگویم ( بوی
عیدی ) و همه فک�ر میکنند دارم
ترانه «فرهاد» را میخوانم و این از
آندست کاورهاس�ت که در ضمن
کاور بودن ،نش�انههای خودمان را
هم دارد.
ولیبااینحال،همهمیدانندکه
اینترانهمالکیست.
بل�ه؛ داری او را ی�اد میکن�ی و به
یاد م�یآوری اما ب�ا جنس دیگری
ب�ا او برخ�ورد میکن�ی .آن «بوی
عیدی» که «فرهاد» خوانده ،حس
اجتماعیتریدارداما«بویعیدی»
که من خواندم ،فضای عاشقانهتری
دارد.
همهچیز را به عش�ق آغش�ته
میکنی (.خنده )
بله(خنده).اگرازاینماجراتخریبی
انجام میشود ،به من بگو .من همان
ایده «سهراب س�پهری» را دوست
دارمکهدرسختترینشرایطممکن
میگوید ( آب را گل نکنیم) .ممکن
است خیلیها فکر کنند او خیلی از
دنیا عقب اس�ت که میگوید آب را
گل نکنید اما آنقدر فضا منطقی و
مهرباناستکههمهبهحرفشگوش
میدهند وآن را میپذیرند .این کار
تاثیر گذاری مثبت خودش را دارد.

آلبوم  91هم عاشقانه است
اجازه بده به کار جدیدت هم بپردازیم؛ آلبوم  88در امتداد
آلبوم  85بود .آيا اسم آلبوم بعدیات  91است؟
معلوم نیست و هنوز برایشاسمی تعیین نکردهایم.
فضایش چطور؟ آيا به فضای آلبوم  88نزدیک است؟
فضایش مال سال  91است چون در این دوره داریم آن را میسازیم.
اینها همه به هم وصل هستند اما هرکدام حرف خودشان را میزنند.
شاید اگر این آلبوم منتشر ش��ود ،ایدهام حتی راجع به آلبوم  88هم
تغییر کند؛ مثال در  88ریس��کهایی وجود داشت که ما در آلبوم 85
این ریس��کها را نداش��تیم؛ آن آلبوم قطعات خیلی زیادی داشت و
تعدادی از قطعات ،خیلی کوتا ه بود و در موسیقی برای اولین بار اتفاق
افتاد ۵ .قطعه که مستقل بودند و گاهی فضای وصل کردن یک معنا یا
فرم قطعهای به قطع ه دیگر را داشتند.
آن موقع گفتی که ممکن است بعضی از این قطعات کوتاه را
بسط بدهیم؛ آیا هیچکدام از اینها را بسط دادهای؟
درکنسرت ،بعضی از آن قطعات را بسط دادیم و پیشوند یا پسوندهایی
را به آن اضافه کردیم.
آیا از این بسطدادهها در آلبوم جدیدت هست یا نه؟
نه ،هیچچیزی که مردم حتی در یک جمع  ۲۰نفره ش��نیده باشند را
در آلبوم نمیگذاریم .آنها باید یک تعریف دیگر پیدا کنند .مخاطب
یک بار آنها را شنیده و من برای چندهزار نفری که در کنسرتها این
آهنگ را ش��نیدهاند ،این احترام را قائلم که در آلبوم آن فضا را تکرار
نکنم و برای آن فضای تکراری ،ژانر دیگری درست کنم .این قطعات
را فقط مخاطبان کنسرت یا کس��انی که فیلمهای کنسرت را دانلود
میکنند ،شنیدهاند و شنونده این آثار هم برای خودش ژانری است.
 8ریسک داش�ت .آلبوم جدیدت
گفتی 88به نس�بت  5
چه ریسکهایی نسبت به قبل دارد و آیا اساسا ریسک دارد
یا نه؟
سالهای  ۸۲تا  ۸۴دوباره برایم تکرار می ش��ود  ،ضمن آنکه ماجرا
برای ما بزرگتر و افق دید همه ما وسیع تر شده است .احساس میکنم
آن فرآیند که منجر به تولید آلبوم  85شد ،دارد در من تکرار میشود
و برای این احساس نمیتوانم دلیل و منطقی بیاورم .بعضیوقتهاتو
احس��اس میکنی که دارد این اتفاق میافتد که برای این احساس،
دلیل و منطق و اما و اگر هم نداری.
این تمام تالش این گروه تا این تاریخ بود .به غیر از این که دارد اتفاق
میافتد .چیز بیشتری بلد نبودیم که بعدا بگوییم ای کاش قبال این کار
را میکردیم .داریم از تمام تالش و تواناییهایمان استفاده میکنیم و
با سرعت باال  ،نه با عجله کار میکنیم.
 شما و فرید احمدی و دوستان  5،سال بزرگتر شدهاید  .در
این آلبوم ،نگاهتان به عشق چقدر فرق کرده است؟
معجزه عشق برایم بزرگتر شده است .آن موقع هم فکر میکردم که
عشق برخالف ظاهر سادهاش کارهای خیلی بزرگی میکند اما االن
معجزهاش برایم بزرگتر شده است.

 ...و اما بیان من
اج�ازه ب�ده در م�ورد کالسهایت در
موسسه فرهنگی  -هنری «کارنامه» حرف
بزنیم .چهچیز باعث ش�ده که ت�و در یک
جای روش�نفکری مث�ل «کارنامه» کالس
برگزارکن�ی و اساس�ا آن کالس،کالس
چیست؟
موض�وع «...و ام�ا بی�ان م�ن» ه�م ،همه
ی است که در این مصاحبه داریم؛
توضیحات 
همان «کودک درون» که علم و تکنیکاش

دارد زیاد میشود  ،مکانیزم تحلیلاش دارد
گستردهمیشود،سرعتتصمیمگیریاش
دارد باال میرود ولی همان بیان صاف و ساده
و بدون پیچیدگی را دارد که خودش است.
هم ه آنچه ک�ه گفتهام ،پیچی�ده و بزرگ
هستند .در هنرها و گرایشها و رشتههای
مختلفهماینراداریم؛معلمیکهمیخواهد
تدریسکند،شاگردیکهمیخواهدچیزی
بهمعلمشتوضیحدهد،کسیکهمیخواهد
یکمطلبعلمیوهنریراحتیبرایکسی
بیانکند،نیازداردهمهاینهارامالخودش

کردهوبهیکمکانیزمتحلیلیسادهرسیده
باش�د .اجازه بده در مورد اینکه چه ش�د
این اتفاق افتاد هم ح�رف بزنیم .من آلبوم
موسیقی پاپ را از مثل تزهای دانشگاهی
میبینم و موفقیت آن یعنی جذب مخاطب
و دس�تیابی به تیراژ باال را ،به نوعی با دید
دانش�گاهی میس�نجم .وقتی آلبوم ۸۵
منتش�ر ش�د ،مردم به عنوان اصلیترین
مخاطبان آن ،با فضاه�ای گوناگونی که در
آن طراحی شده بود ارتباط برقرار کردند و
از طرفی منتقدان و روشنفکران که اصوال
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در این زمینه(موسقی پاپ) کمتر اظهار نظر
میکنند ،شروع به اظهار نظرهای متفاوت
درباره آلبومه�ای  85و  88کردن�د و این
یعنیآنهاهماینتزرابهعنوانمطلبیقابل
ارائهپذیرفتهبودند،بنابراینتصمیمگرفتم
همه آنچه در ذهنم به عنوان بیانی واقعی از
یافتههایممیشناسمرابهصورتمنسجمو
تئوریکبرایدوستانعزیزمکهانگیزههای
شبیهبه هم داریم،بازگو کنمو همه اینهامرا
به جلساتی کارگاهگونه به اسم «....و اما بیان
من» سوق داد.
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کالسیــک
c l a s s i c
گپ�ی ب�ا رض�ا يزدان�ی در حوال�ی موس�یقی ،س�ینما و تئات�ر

ح��اال ه��ی غلط بگی��ر از
دیکتهه��ای نانوش��تهام
«رضا يزدانی» اين روزها روی دور خوششانسی است .او به همه عالئقی که تا
به امروز داشته ،رسيده است .برخی از موفقيتهای او را مرور کنيم بد نيست؛
انتشار آخرين آلبومش با نام «ساعت فراموشی»که آن را بهترين آلبومش
میداند ،حضور در فيلمهای مختلف .آخرين فيلم هايی که او در آنها حضور
داشته« ،طهران،تهران» و «اينجا تاريک نيست» بودهاند .حضور بهعنوان
خواننده در تئاتر «کمی باالتر» که از عالئق قديمیاش بوده .دريافت سه جايزه مختلف تنديس حافظ برای سه
تيتراژ مختلف ،برگزاری کنسرتهايی که در برج ميالد با حداکثر ظرفيت پر میشوند ،حضور تيمهای مورد
عالقه فوتبالیاش (يعنی استقالل و بارسلونا) در صدر جدول ليگهايشان و ...
رضا يزدانی و دلمشغولیهايش بهانه خوبی برای گپ و گفت خودمانی و دوستانه است.

موضع رسمی و واقعیت

«س��انتانا و رضا يزدانی»؛ قبل و حتی بعد از انتشار آلبوم قبلی «رضا
يزدان��ی» بحث حض��ور او دريک آلب��وم ايرانی آنقدر جدی ش��د و
مطبوعات بهقدری به آن پر و بال دادند که اصل داستان به حاشيه رفت.
خيلیها حتی به نقلقول از «رضا يزدانی» پرداختند و صحبت از حضور
«سانتانا» در ايران و اجرای کنسرتی مشترک را منتشر کردند .حتی
زمانی که آلبوم «ساعت 25شب» منتشر شد و خبر و اسمی از «سانتانا»
مطرح نشد ،باز هم خبر حضورش در آلبوم بعدی که تازهترين آلبوم
«رضا يزدانی» با نام «ساعت فراموشی» باشد ،از تب و تاب نيفتاد« .رضا
يزدانی» آن زمان هم موضعگيری رسمی خودش را در اين مورد انجام
داد ولی ظاهرا شايعات و حواشی بيشتر از اصل هر موضوعی برای مردم
جذابيت دارد« .رضا يزدانی» از بحثی که دوباره در اين مورد و حضور
«سانتانا» در آلبوم جديد خودش و کنسرت مشترکشان باهم در برخی
از وب سايتها و وبالگها به راه افتاده دلخور است .او برای آخرينبار در
اينباره نظرش را اعالم میکند و بعد از اين ،تصميم دارد در اين مورد
بههيچوجه صحبت نكند.

بذارصحبتکنیماینبار
جایاینکهبنویسیم
مساله این است

ع��ادت کردهاي��م موفقيته��ای ه��م را
نبينيم .عادت کردهاي��م که دنبال ايرادات
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((متاسفانه مطبوعات و بعضی از وب سايت و وبالگها هيچ وقت اجازه
ندادند تا اصل موضوع را خودم عنوان کنم و هميشه در اين مورد ،نظر
خودشان را نوشتهاند .واقعيت اين است که در آلبوم قبل در قطعه «کی
فکرشو میکرد» قرار بود با «سانتانا» همکاری کنيم .من بهعنوان يک
عالقهمند به کارهای «سانتانا» فکر میکردم که آن تراک با حال و هوايی
که دارد ،مناسب حضور «سانتانا» و نوازندگیاش در آلبوم است .خالصه
اينکه با ايشان ارتباط برقرار کردم و زمانیکه کارهايم را شنيدند ،قول
همکاری را گرفتم .قرار شد که پروژه کار را برايشان بفرستم .طبق قرار در
يک الين خودم نوازندگی کردم و الين ديگر را برای نوازندگی «سانتانا»
خالی گذاشتم .بعد از ارسال پروژه دو بار با او تماس گرفتيم که يک بار
در مس��افرت بودند و يک بار هم در تور کنسرتهايش��ان .خالصه که
نوازندگی«سانتانا» به آن آلبوم نرسيد و خودمان نوازندگیاش را انجام
داديم .بعد از آن هم هيچ تماس ديگری با او نداشتم؛ چه برای آلبوم آخرم
و چه برای کنسرت .هر چيزی هم غير از اين درباره اين موضوع شنيده يا
در جاهای مختلف خواندهايد ،شايعه و دروغ است .کنسرت من و سانتانا؟
اصال میشود اين حرف را باور کرد؟))

ه��م بگردي��م .دوس��ت داري��م تا
جايی ک��ه ام��کان دارد ،همديگر
را تخري��ب کني��م .اي��ن موضوع
درب��اره «رض��ا يزدان��ی» ه��م
صدق میکن��د .دقيق��ا از زمانی
که او پيش��رفت محسوسی را در
روند موس��يقیاش داش��ته و در
موقعيته��ای مختل��ف از نظ��ر
تيتراژخوان��ی و گرفت��ن جوايز

حاف��ظ و حضور در کنس��رتها
و فيلمه��ای س��ينمايی ب��ه
موقعيتهای خوبی رس��يده ،از
همان زمان هم ضد تبليغات حتی
دوس��تان قديمینيز شروع شده
است .بيشترين هجمه حمالت هم
بر روی يک موضوع است؛ «رضا
يزدانی» خواننده «راک» نيست.
او ي��ک خواننده پاپيوالر اس��ت
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که سعی دارد خودش را در قالب
«راک» مطرح کند و موسيقیاش
هيچکدام از فاکتورهای موسيقی
«راک» را ندارد و...
« ج��دی میگويم .اي��ن حرفها
اصال براي��م مهم نيس��تند؛ چون
دغدغهام چيز ديگری است .من
که قرار نيست جواب هرکسی را
بدهم ،چون خواسته به هر دليلی

«رضا يزدانی»
تجربیاتیهرچند
کوتاهدرتئاتر
داشته؛حتیقبل
از بازيگری ،کارش
را از تئاتر شروع
کرده است ولی
قسمتاينبوده
کهدرموسيقی
پيشرفتکندو
حرفه اصلیاش
بشودموسيقی.
بااينحال،
حضورشدرتئاتر
«کمی باالتر» اين
فرصت را به او داده
که باز هم سری به
دغدغهقديمیاش
بزند؛تئاتریکه
در پيامکهای
تبليغاتی«تئاتری
با بازی رضا
يزدانی»معرفی
میشد ولی
«رضا يزدانی»
اعتقاد دارد که
در آن تئاتر بازي
نمیکندوفقط
درنقشخواننده
اجراکننده3آهنگ
در بخشهاي
مختلفآناست.

با م��ن درگير ش��ود .م��ن هيچوقت
ادعای «راکمن» بودن نداش��تهام و
س��عی کردهام با آهنگهايم خودم
را ثابت کنم؛ حت��ی در فرمهايی که
برای گرفتن مجوز در دفتر موسيقی
و ارش��اد پر میکنيم ،در بخشی که
بايد نوع موس��يقیمان را مشخص
کنيم ،س��بک موس��يقیام را «پاپ»
مینويسم .من بحثی ندارم که کارم

«راک» است يا چيز ديگری .مهم اين
است که موس��يقی خودم را دارم و
مثل کس��ی کار نمیکنم و کارم مهر
و امض��ای خ��ودم را دارد .بعض��ی
از کارهاي��م اگ��ر «راک» صددرصد
نيستند ،حداقل «پاپـ راک» واقعی
که هستند .به آهنگهايم نگاه کن؛
مثال همين آهنگ «م��ش رمضون»
ي��ک کار کام�لا «هارد راک» اس��ت.

آوازهخ��وان راک «اندرول» اس��ت.
کاره��اي جدي��دم ه��م همينطور
هستند.
من هيچ زمانی خ��ودم را محصور
يک سليقه خاص نکردهام .برای کار
کردن بايد سليقه مخاطب و شرايط
را در نظر بگيريم .اگ��ر میبينی که
کارهايم مثل موس��يقی و کارهای
اورجين��ال غربی ص��دا نمیدهند،
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تنها يک دليل دارد؛ موسيقی «راک»
ما «ايرانيزه» ش��ده است .خيلیها
در موسيقیش��ان (گام م��اژور) را
اس��تفاده میکنند ولی م��ن تاکيدم
روی (گام مينور) است .برای همين
هم بيش��تر کارهايی که میس��ازم،
تم ش��رقی دارد؛ ضمن اينکه تا به
امروز ،به «تلفي��ق» اهميت زيادی
دادهام.
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یکیفکرکردهدستبردنتوتاریخماآسونه
ولیاسمخلیجفارس،همیشهفارسمیمونه
اولویتموسیقی

در اينکه «رضا يزدانی» پيش��رفت چش��مگيرش را مديون حضور در پروژههای
سينمايی و تيتراژهای سينمايی و تلويزيونی است ،شکی نيست .مرور ورود
«رضا يزدانی» به عالم سينما بهواسطه شنيده شدن آهنگهايش در ماشين
«انديشه فوالدوند» و دعوت «مس��عود کيميايی» از «رضا يزدانی» برای
بازیدرفيلم«سربازانجمعه»تاحضورشدردوفيلمآخر«کيميايی»
بهعنوانخوانندهمتنفيلم وخوانندهتيتراژ،تکراریشدهاستاما
همين حضورش در فيلمها او را تبديل به يکی از خوانندگانی
کردکهحضوردرسينمارابهصورتجدیتجربهکردهاند.او
فقطنقشهايیرابازیمیکندکهنقششدرآنفيلمفقط
و فقط يک نقش باشد« :خواننده» «در اينکه فيلم حکم
باعث شد خيلیها من را بشناسند ،شکی نيست.
کال سينما تا به امروز خيلی به موسيقیام کمک
کرده است .زمانیکه آلبوم «هيس» در حال
انتشاربود،فيلم«رئيس»راکارکردم.بعداز
مجموعهايناتفاقاتبودکهتيتراژها
ترانه اجتماعی
به س��راغم آمدند؛ در تيتراژهای
«رضا يزدانی» از زمانی شناخته و معروفتر شد که موسيقیاش
زي��ادی خوان��دهام .تيت��راژ
«مس��عود
متفاوت ش��د و حضور هرچند کوتاهش جلوی دوربين
فيلمه��ا و مجموعههاي��ی
کيميايی» در نق��ش آوازهخوانی ب��ا آوازهای اجتماعی و ش��خصی،
مث��ل «محاکم��ه در
موقعي��ت او را تثبيت کردند ام��ا اين روزه��ا حتی او هم کمتر به س��راغ
خياب��ان»« ،کيف��ر»،
س��وژههای اجتماعی میرود و بيش��تر س��عیاش پرس��ه در حال و هوای
«آبی استقاللی،»۲
ش��خصی و ش��خصيتی و پيرامون نوستالژیهاست .ش��ايد حضور مکرر او
«چه��ره ب��ه
در کنسرتها و تيتراژها و لزوم حرکتش در مس��يری خاص ،او را به اين فضای
چه��ر ه » ،
کاری کشانده است .او مدتهاست که از فضای آهنگهای «آلبوم پرنده بیپرنده»،
س��ريال
فيلمهای «کيميايي» و  ...فاصله گرفته است .برای همين هم هست که وقتي ترانهای
مثل آهنگ فيلم «طهران،ته��ران» از او و فقط در فضای اينترنت پخش میش��ود،چنان
مورد اس��تقبال مخاطبانش قرار ميگيرد و در کنس��رتهايش آنقدر اصرار میکنند كه او
مجبور میش��ود ترجيعبند ترانه را بدون آهنگ بخواند تا در فرصتی بهتر با ارکستر بهتر و
کاملتر بخواندنش! «رضا يزدانی» چندان با اين نظر و محدود شدنش موافق نيست« .آهنگها
و ترانههای من هنوز باقی اند .تفاوت ترانههای من با ديگران در واقعیبودنش��ان است؛ حاال اين
واقعيت ممکن اس��ت در زمينهای شخصی باشد يا در زمينهای نوس��تالژيک و يا اجتماعی؛ ولی مهم
اين است که واقعی هس��تند؛ مثال ترانه «مش رمضون» اگر واقعي نيست ،پس چی هست؟ بعضیاوقات
هم بايد شرايط خاصی را که بهوجود میآيد در نظر بگيريم؛ بهعنوان نمونه آلبوم «هيس»  ،سختیهای
زيادی برای من داشت» .

تـــرانه
«مشرمضون»
اگرواقعينيست،
پسچیهست؟
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َُ
اوتوبان ،عشق من درشکه
رسبکشاین
میخوادما مکافات زمینیم،
وسطاینهم هخونباد

«قل��ب يخ��ی»،
«گامه��ای معل��ق» و...
حتی ب��رای چن��د تيتراژ
هم جايزه تندي��س حافظ را
بهعنوان بهترين خواننده تيتراژ
برنده ش��دهام ک��ه در اينج��ا نياز به
معرفیشان نيس��ت .برای بازيگری هم
همیشهجذاب
پيشنهاد زياد دارم؛ همين امسال 3پيشنهاد
بازيگری را رد کردهام .آخریاش بازی در فيلمی
«فعال که استقبال از اين تئاتر خيلی خوب بوده و باعث شده تئاتری
بود که نقش يک را داشتم .نياز به اسم بردنش نيست
کهقراربودهتا10بهمنادامهداشتهباشد،احتماالتاآخراسفن د
و يک هفتهای میشود که فيلمبرداریاش شروع شده
ماهتمديدشود.منهمبهعنوانخوانندهدر3بخشاينتئاتر
ولی من ب��ازی در آن فيلم را قبول نکردم؛ فق��ط به اين دليل
حضور دارم و 3ترانه در آن اج��را میکنم که اولی ترانه
که نقش من «خواننده» نبود .هيچوقت هم از اينکه از رد کردن
«کارتن خواب» است که در آلبومم بود و 2ترانه ديگر
اگر
پيشنهادات لطمه بخورم ،ناراحت نيس��تم؛ چون فکر میکنم
ترانههایسفارشیهستندکه«احسانگودرزی»
نقش ديگری را به غير از خوانندگی قبول کنم ،لطمه میخورم؛ چون
برمبناینمايشنامهنوشتهوسرودهاست.اگر
مردم از ما خوانندگان انتظاری جز آنچه که ما را در آن قالب پذيرفتهاند
اينتئاترادامهداشتهباشد،باوجودعالقه
ندارن��د .بازيگری من هم هميش��ه در
بسيار زيادی كه به آن دارم ولی ممکن
خدمت موسيقیام بوده است؛ در
اس��ت نتوانم در ادامه آن حضور
هر موردی موسيقی برای من
داشته باشم».
در اولويت اول است« ».در فيلم
آخری که بازی ک��ردهام ،باز
هم نقش يک خواننده را بازی
کر دهام« .اينجا تاريک نيست»
فيلمی است درباره يک آهنگساز
کهنقششرا«مصطفیزمانی»بازی
میکند .او که پدرش را در خليج فارس از
دست داده ،يک هدف در موسيقیاش دارد و
آن ،اجرای ترانهای برای خليج فارس است.
در اين فيل��م من درکنار مصطف��ی زمانی ،پوالد
کيميايی و الناز شاکردوست و در نقش يک خواننده
ايفای نقش میکن��م .ترانه «خليج ف��ارس» يکی از بهترين
ترانههايی است که تا به امروز خواندهام .در فيلم «اينجا تاريک
نيست»هماتفاقاتخوبیافتادومنبههمراهگروهمبررویسکوی
نفتی ابوذر و با يک کارگردان عالی و دو هليکوپتر و امکاناتی که وزارت
نفت در اختيارمان قرار داده بود ،آهنگ را اجرا کرديم و اصرار من برای
اجرا بر روی سکوی نفتی و اجرا نکردن روی عرشه کشتی به دليل
اينبودکهمیخواستمکارپرابهتترشودوخليجفارسونفت
و سکو را باهم داشته باشيم ،جواب داد .مجموعه فيلم
و آهنگ خيلی خوب و تاثيرگذار شده است .در اين
فيلم خيلی بيشتر از فيلم «طهران،تهران» بازی
کردهام  .آنج��ا کل فيلم  45دقيق��ه بود ولی
اينجا فيلمی2ساعته را داريم».
Taraneh Maah Magazine/No 48/Feb 2012
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گزارش�ی از حض�ور چهر هه�ای موس�یقی ای�ران در جش�نواره فیل�م فج�ر

حضور تاثیرگذار آهنگسازان پاپ

امسال ،حضور موزیسین های مطرح عرصه موسیقی پاپ ،سنتی و کالسیک کشور در مقام آهنگسازان فیلم های راه یافته به بخش های مختلف
یاُمین جشنواره بین المللی فیلم فجر ،بسیار چشمگیر بوده است که نمایانگر ارتباط انکارناپذیر هنر سینما و موسیقی (بهویژه موسیقی پاپ) در
س 
جلب حداکثری مخاطبان مردمی می باشد .در همین ارتباط ،گزارشی از حضور چهره های موسیقی ایران در جشنواره فیلم فجر که طی روزهای 12
تا  22بهمن ماه 1390در شهر «تهران» برگزار خواهد شد ،تهیه کرده ایم که از نظر شما خوانندگان محترم «ترانه ماه» می گذرد:

استادحسینعلیزاده

برصد ِرفهرستهنرمندانشاخصعرصه
موسیقیدرجشنوارهفیلمفجر،نامنامی«حسین
علیزاده»میدرخشدکهامسالشاهدجدیدترین
اثراستاد،درفیلمسینمایی«ملکه»بهکارگردانی
محمدعلیباشهآهنگرخواهیمبود.فیلمیکهدر
بخشمسابقهسینمایایرانبهنمایشدرخواهد
آمدوبهنظرمیرسدکه«حسینعلیزاده»
هم سودای سیمرغ در سر دارد! و چه
کسی بهتر از او...

مجید رضازاده
اینموزیسینوخوانندهمطرحموسیقی
پاپ که چندی پیش ،با آلبوم «میش�ه»
راهی بازار پاپ ش�ده بود ،آهنگسازی
فیلم ُکم�دی «دزدان خیابان جردن» از
بخشمسابقهفیلمهایاولبهکارگردانی
وحیداسالمی(نویسندهومنتقدسینما)
را برعهده داشته است.
باربد بیات
باربد،فرزند«بابکبیات»آهنگسازفقید
کشور نیز برای اولین بار ،با آهنگسازی
فیلم س�ینمایی دوب�اره با ه�م (روزبه
حیدری) در بخش نگاه نو [فیلم اولی ها]

جشنواره فیلم فجر شرکت کرده است
که با توجه به حرفه ی پدری اش ،کار وی
میتواندموردکنکاشوتوجهمنتقدانو
عالقهمندانموسیقیوسینماقرارگیرد.
او که هن�رش در آهنگس�ازی و تنظیم
آلبومهایپاپ،بهویژهرویآثارمشترکی
با «حامی» را به اثبات رسانده بود.
آرمان موسی پور
ن�ام او ،ی�ادآور دو تجربه بس�یار موفق
در همکاری ب�ا «علی لُهراس�بی» روی
تیت�راژ س�ریال ه�ای پُرمخاط�ب دل
نوازان و فاصلهها است .موسی پور فیلم
محرمانهتهران(مهدی ُفیوضی)ازبخش

مس�عود س�خاوت دوس�ت :او که از هنرمندان موس�یقی
کالسیک اس�ت و در حوزه آهنگس�ازی تئاتر هم فعالیت
کرده ،با فیلم متفاوت س�ه و نی�م (نقی نعمت�ی) در بخش
خارج از مس�ابقه جش�نواره ش�رکت دارد .در پرونده وی،
آهنگس�ازی فیلم س�ینمایی بدرود بغداد (مهدی نادری)
که نماینده سینمای ایران در مراسم اُسکار  2011بود نیز به
چشم می خورد.

در پرونده هنری وی ،آهنگسازی بیش از  110فیلم سینمایی به چشم می خورد .او که آهنگساز دائمی فیلم
های «رضا میرکریمی» اس��ت و ملودی فیلم «خیلی دور ،خیلی نزدیک» وی ،در ذهن همه عالقهمندان
موسیقی و سینما باقی مانده ،در جش��نواره امسال با س��ه فیلم حضور دارد :روزهای زندگی (پرویز شیخ
طادی) و من و زیبا (فریدون حسن پور) از بخش اصلی و کاله قرمزی و بچه ننه (ایرج طهماسب) از بخش
آینه سینمای ایران [خارج از مسابقه]

کیارس ،صدری ،گورنکی و...

گروه دنگ شو

ازدیگرچهرههایمطرحمنتسببهجریانموسیقیپاپوتیتراژهایتلویزیونی(باهمکاریخوانندههایپاپ)کهشاهد
آهنگسازی آنها در سی اُمین جشنواره فیلم فجر هستیم ،می توان به کیوان کیارس (سالم بر فرشتگان -فرزاد اژدری)،
حمیدرضا صدری (خوابم می آد -رضا عطاران) ،محمدمهدی گورنکی (رهاتر از دریا -حمید طالقانی) ،بهنام صبوحی
(پیشونیسفید-سیدجوادهاشمی/عطروالیت-مسعودصمدی)،محمدمحمدعلی(رویایسینما-علیشاهحاتمی)،
مهدی خیرخواهی (قبیله من -غالمرضا آزادی) و فرید سعادتمند (فیالدلفی -اسدی پور؛ رحیم زاده) اشاره کرد.
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علیرضاکهندیری
ای�ن آهنگس�از مش�هور موس�یقی
پاپ -س�نتی که قطعه زیبای صیاد ( به
خوانندگ�ی علیرضا افتخاری) ،سلام
آخر احس�ان خواجه امیری و چند کار
برجسته«محمداصفهانی»ازآلبومهای
ماه غریبستان ،برکت ،بی واژه و ...روی
آهنگس�ازی وی هرگز از یادها نخواهد
رفت ،با س�اخت موس�یقی مت�ن فیلم
سینماییتلفنهمراهرئیسجمهور(علی
عطش�انی) ،در بخش رسمی جشنواره

بدرود بغداد!

محمدرضاعلیقلی

بهنامابطحی
ورضاصادقی
بیخداحافظی

ایران جشنواره فجر را
مسابقه سینمای ِ
آهنگسازیکردهاست.

گروه موسیقی تلفیقی دنگ ش�و با حضور طاها شجاع نوری
(فیلمساز کوتاه و فرزند علیرضا شجاع نوری ،تهیه کننده و
بازیگرسینما)،باساختموسیقیمتنفیلمضدگلوله(مصطفی
کیایی)راهیبخشمسابقهجشنوارهامسالشدند.

بهنام ابطحی آهنگساز و درامر سرشناس پاپ که چند سالی
است روی ساخت موسیقی فیلم تمرکز کرده ،با فیلم بیداری
(فرزاد مؤتمن) قدم به بخش مسابقه جشنواره گذاشته و
«رضا صادقی» هم فیلم داستان زندگی اش «بی خداحافظی»
که به روایت احمد امینی نقل خواهد شد را آهنگسازی و اجرا
کرده است.
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کارنهمایونفر

از جمع موسیقیدانان مطرحی که طی یک دهه اخیر،
در عرصه «موس�یقی -فیلم» نامور گشته اند ،ابتدا
باید به «کارن همایونفر» اشاره کرد که امسال با پنج
فیلم :برف روی کاج ها (پیمان معادی؛ بازیگر مشهور
و موفق فیلم جدایی نادر از س�یمین) ،بی خود و بی
جهت(عبدالرضاکاهانی)،پلچوبی(مهدیکرمپور)،
میگرن(مانلیشجاعیفرد)وپنهان(مهدیرحمانی)
در هر سه بخش مسابقه ،آینه سینمای ایران و فیلم
اولی ها شرکت دارد .او سال گذشته ،با آهنگسازی
جرممسعودکیمیایی،موفقبهکسبسیمرغبلورین
جشنوارهفیلمفجرشدهبودوامسالهمشانسزیادی
برای استمرار موفقیت های خویش دارد.
سیام فیلم فجر شرکت دارد.
ستار اُورکی
ستار اورکی شاگرد اسبق استاد بابک بیات
و از آهنگس�ازان پُرکار چند سال اخیر که
قرابت خاصی هم با موس�یقی پاپ دارد ،با
آهنگسازی شش فیلم سینمایی در انتظار
معجزه (رسول صدرعاملی) ،شور شیرین
(جواد اردکانی) ،یک س�طر واقعیت (علی
وزیریان) ،خودزنی (احمد کاوری) ،اکباتان
(مهرشاد کارخانی) و مادر پاییزی (سیروس
رنجبر)،حائزرتبهدومرکورددارانجشنواره
ازمنظرموسیقاییشدهاست.
کریستفرضاعی

فردین خلعتبری

فردی�ن خلعتب�ری ب�ا
س�ابقه همکاریه�ای به
یادماندن�ی اش ب�ا مهران
مدیری ،ب�ا فیلم های یک
روز دیگر (حسن فتحی)،
«آزمایش�گاه» کار اول
حمیدامجدوانیمیشنبلند
و جذاب «تهران  »1500به
کارگردانی بهرام عظیمی،
ب�ه جش�نواره پُرمخاطب
امسال خواهد آمد.

اما س�ورپرایز جش�نواره امس�ال ،حضور
«کریس�تف رضاعی» آهنگس�از ایرانی-
فرانسوی ،اس�تاد نامور موسیقی تلفیقی
و مؤس�س گروه موسیقی آریاس�ت .وی با
پشتوانه همکاری قبلی س�ینمایی با مانی
حقیقی (کنعان) و علیرضا رئیسیان (چهل
س�الگی) ،بهعنوان آهنگس�از آخرین اثر
سینماییاستادداریوشمهرجویی«نارنجی
پوش» ،قدم به بخش اصلی جشنواره سی اُم
فجرگذاشتهاست.
سعیدانصاری
وی از جمله موزیسین های کاربلدی است
که آلبوم «جزیره قش�م» او توسط کمپانی

پیمانیزدانیانوآریاعظیمینژاد

پیمانوآریانیزازمطرحترینموسیقیدانانامروزیکشورهستندکهحضورآنهادرجشنواره
فیلمفجر،براعتباراینرویدادمهمسینماییخواهدافزود.یزدانیانبافیلممتفاوت«خرس»
ساختهخسرومعصومی،قدمبهبخشمسابقهجشنوارهامسالگذاشتهوعظیمینژادنیزبا
فیلمهایچک(کاظمراستگفتار)وزندگیخصوصی(محمدحسینفرحبخش)،مشعلدا ِر
حضور چهره های نامدار موسیقی در این دوره از جشنواره فیلم فجر شده است.

امیرتوسلی

او که مؤسس گروه موسیقی راک پژواک ( )1375است و با ساخت موسیقی سریال ُمعظم
«مختارنامه» به کارگردانی «داوود میرباقری» به شهرت رسید ،با آهنگسازی فیلم «یک
عاشقانهساده»آخرینساخته«سامانمقدم»،دربخشاصلیجشنوارهفجرحضوردارد.وی
پیش از این ،در فیلم های «مکس» و «کافه ستاره» هم با مقدم همکاری کرده بود و موسیقی
اخراجی ها 2هم کار اوست.
معتبر «هرمس» روانه بازار موسیقی شده
اس�ت .انصاری با فیلم اینجا شهر دیگری
اس�ت (احمدرضا گرشاس�بی) ،در بخش
میهمان جش�نواره فیلم فجر حضور دارد.
وی هم این�ک فیلم  33روز ب�ه کارگردانی
جمال شورجه را روی پرده دارد.
مانی منادی زاده
ای�ن آهنگس�از ج�وان کش�ور نیز ب�ا دو
فیلم اولی (پنجش�نبه آخر ماه -ماش�اءا...
ش�اهمرادیزاده) و من همس�رش هستم
(مصطفی شایسته) به جشنواره امسال راه
یافتهاست.
گروه فویر موزیک

آهنگسازی کار جدید «مانی حقیقی» با
عنوان پذیرایی ساده ،از ساخته های گروه
فویر موزیک است.
پوریا حیدری
آهنگساز و تنظیم کننده جوان اما
سرشناس موسیقی پاپ ایران که سابقه
همکاری های موفقی را با نیما مسیحا،
محمد اصفهانی ،بابک جهانبخش و ...دارد،
با آهنگسازی فیلم سینمایی شیرین قناری
بود (داود توحیدپرست) ،قدم به کارزار
جشنواره گذاشته است .وی پیش از این،
آهنگسازی فیلم پُرفروش «در امتداد شهر»
کار علیعطشانی را نیز انجام داده بود.

و اما رکورددار جشنواره :بهزاد عبدی
رکورددار موسیقیایی سی اُمین جشنواره فیلم فجر ،بهزاد عبدی است
که با  8فیلم ،در بخش های سه گانه جشنواره حضور دارد که اسامی
فیلم های او ،به تفکیک بخش های مختلف عبارتند از:
بخش مسابقه سینمای ایران :آمین خواهیم گفت (سامان سالور) ،راه
بهش��ت (مهدی صباغ زاده) ،گیرنده (مهرداد غفارزاده)  /بخش آینه
سینمای ایران [خارج از مسابقه] :شیر تو شیر (ابراهیم فروزش) ،آقای
مدیر (حسن آقاکریمی) ،قالده های طال (ابوالقاسم طالبی)  /بخش
نگاه نو [فیلم اولی ها] :زبان مادری (قربان محمدپور) و داستان سامرا
(سلطانی؛ چاالک).
بهزاد عبدی متولد سال  1352در تهران  ،فارغ التحصیل دبیرستان
البرز ،دانشگاه صنعتی ش��ریف (در رش��ته متالوژی) و آکادمی هنر
خارکوف اوکراین در مقطع کارشناس��ی ارشد آهنگسازی است .وی

نارصچشمآذر
باموسیقی
 3فیلم

مقدمات موسیقی را نزد اس��تاد فرهاد فخرالدینی آموخته است و از
سال  ،1377فعالیت مستمر خود در عرصه آهنگسازی را آغاز کرده و
سپس تحصیالت آکادمیک خود را در اوکراین به پایان رسانده است؛
به گونه ای که آثار شاخص او با ارکستر فیالرمونیک کی یف ،ارکستر
رادیو کمپانی اوکراین و ارکستر ناسیونال اوکراین ضبط شده است .وی
در سال  ،1387با قطعه «پهلوان» ،برنده جایزه اول در زمینه ساخت
موسیقی برای المپیک شد و در سال 1388نیز سیمرغ بلورین بهترین
موسیقی متن جشنواره 29فیلم فجر ،برای آهنگسازی فیلم سینمایی
آل (بهرام بهرامیان) را بهدست آورد.
دو اُپرای «عاشورا» و «موالنا»
نیزازساختههایارزشمند
بهزاد عبدی است.

ناصر چشم آذر خالق آلبوم بی کالم زیبا و ماندگار «باران عشق»
و موسیقی فیلم جاودان «هامون» داریوش مهرجویی که از جمله
چهره های قدیمی و نامی موسیقی پاپ ایران است ،در سی اُمین
جشنواره بین المللی فیلم فجر ،آهنگسازی فیلم های گشت ارشاد
(سعید سهیلی) از بخش مسابقه سینمای ایران ،شانه دوست
(محسن محسنی نسب) و دوازده صندلی (اسماعیل براری) از
بخش آینه سینمای ایران [خارج از مسابقه] را برعهده داشته است.
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اختصاصی
ترانه ماه

برترینهای
دهه هشتاد
کدامنـ�د؟

کاندیداهای بهترینهای موسیقی پاپ ایران در دهه هشتاد به انتخاب خوانندگان ماهنامه “ترانه ماه”

عموم هنرمندان و عالقمندان ُپرشمار موسیقی پاپ ایران مطلع هستند که «ترانه ماه» از ابتدای سال
جاری ،با تشکیل یک کمیته ی پژوهش و انتخاب ،به بررسی همه جانبه ی آلبوم های رسمی موسیقی
پاپ ایرانی تولید شده طی س��الهای  80تا ( 90دهه ی  80خورش��یدی) پرداخت و پس از یک فرایند
طوالنی انتخاب ،در شماره ی مرداد ماه به معرفی جمیع «کاندیداها» در  20رشته ی مختلف نمود.
پس از وقفه ای کوتاه و با آغاز مجدد فعالیت ماهنامه ترانه ماه ،این فهرست نامزدها با کارشناسی دقیق ،مورد مطالعه
و بازنگری تخصصی قرار گرفت و همزم��ان ،گروه داوری این رویداد هم ارنج گردید ت��ا انتخاب نهایی بهترین های
موسیقی پاپ ایران در دهه ی  80در دستور کار آنها قرار گیرد.
این گروه داوری که متش��کل از موزیسین های مطرح و روزنامه نگاران باسابقه ی رس��انه ها هستند ،با پذیرش این
مسئولیت خطیر ،کار فشرده ی خود برای انتخاب بهترین ها را آغاز کرده اند تا در شماره ی ویژه ی نوروزی ترانه ماه،
چهره های برتر موسیقی پاپ در دهه ی  ،80به مخاطبان ُپرشمار این هنر مردمی معرفی و مورد تقدیر واقع شوند.
به این معنا ،جمیع هنرمندان و عالقمندان موسیقی پاپ می بایست تا  15اسفند ماه به انتظار بنشینند تا آرای هیات
محترم داوری ،جمع بندی و فهرست نهایی رسم ًا توسط مجله ترانه ماه منتشر گردد.
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برترینهای یک دهه موسیقی پاپ ایران
(همه اولویت ها براساس حروف الفباست)
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 -1فریدون آسرایی
 -2محمد اصفهانی
 -3خشایار اعتمادی
 -4بنیامین بهادری
 -5بابک جهانبخش
 -6محسن چاوشی
 -7حامی
 -8سیروان خسروی
 -9احسان خواجه امیری
 -10مانی رهنما
 -11سعید شهروز
 -12رضا صادقی
 -13بهروز صفاریان
 -14بهنام صفوی
 -15ناصر عبداللهی
 -16حمید عسکری
 -17علیرضا عصار
 -18فرزاد فرزین
 -19علی لهراسبی
 -20نیما مسیحا
 -21رضا یزدانی
 -22محسن یگانه

 -1فریدون آسرایی
 -2مجید اخشابی
 -3علی اصحابی
 -4محمد اصفهانی
 -5خشایار اعتمادی
 -6قاسم افشار
 -7بنیامین بهادری
 -8علی تفرشی
 -9فرهاد جواهرکالم
 -10بابک جهانبخش
 -11آریا جهان میرزایی
 -12محسن چاوشی
 -13حامی
 -14امید حجت
 -15احسان خواجه امیری
 -16مانی رهنما
 -17افشین سپهر
 -18هومن سزاوار
 -19علیرضا شهاب
 -20سعید شهروز
 -21رضا صادقی
 -22بهنام صفاریان
 -23بهنام صفوی
 -24ناصر عبداللهی
 -25حمید عسکری
 -26علیرضا عصار
 -27فرزاد فرزین
 -28مجتبی کبیری
 -29علی لهراسبی
 -30نیما مسیحا
 -31مهدی مقدم
 -32روزبه نعمت اللهی
 -33رضا یزدانی
 -34محسن یگانه

 -1فریدون آسرایی
 -2بهنام ابطحی
 -3مجید اخشابی
 -4علی اصحابی
 -5خشایار اعتمادی
 -6بنیامین بهادری
 -7بابک بیات
 -8بابک جهانبخش
 -9محسن چاوشی
 -10محمدرضا چراغعلی
 -11ناصر چشم آذر
 -12فواد حجازی
 -13امید حجت
 -14امیرعباس حسن زاده
 -15سیروان خسروی
 -16احسان خواجه امیری
 -17مجید رضازاده
 -18شهاب رمضان
 -19مانی رهنما
 -20بابک زرین
 -21سعید شهروز
 -22رضا صادقی
 -23بهروز صفاریان
 -24بهنام صفوی
 -25حمید عسکری
 -26علیرضا عصار
 -27آریا عظیمی نژاد
 -28فرزاد فرزین
 -29فرزاد فرومند
 -30ساناز کریمی
 -31پدرام کشتکار
 -32علیرضا کهن دیری
 -33مهرداد نصرتی
 -34پیام هوشمند
 -35مهدی یراحی
 -36محسن یگانه
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بهترین تنظیم کننده کارهای
ارکسترال (همراه با سازهای زنده)

 -1بهنام ابطحی
 -2شهاب اکبری
 -3بامداد بیات
 -4رضا تاجبخش
 -5علی تفرشی
 -6نوید سپهر
 -7محمدرضا چراغعلی
 -8ناصر چشم آذر
 -9فواد حجازی
 -10مهران خالصی
 -11مجید رضازاده
 -12شهداد روحانی
 -13بابک زرین
 -14فریدون شهبازیان
 -15بهروز صفاریان
 -16آریا عظیمی نژاد
 -17پدرام کشتکار
 -18علیرضا کهن دیری

بهترین نوازنده:

نها یی
بهتر ین ها ی
د هه
هشتـا د
د ر
نو ر و ز ی
تر ا نه

برتری


نها
ی
ی
ک

ما ه
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شما ر ه

 -1شهاب اکبری
 -2نینف امیرخاص
 -3میالد ترابی
 -4مهران جمالی راد
 -5کوشان حداد
 -6پوریا حیدری
 -7سیروان خسروی
 -8مهران خلیلی
 -9رسول رسولی
 -10پیام شمس
 -11الیاس شیرزاد
 -12بهروز صفاریان
 -13امیر قدیانی
 -14پیام قربانی
 -15فرزاد فتاحی
 -16پدرام کشتکار
 -17بابک مافی
 -18نیما وارسته
 -19محسن یگانه

 -1اکبر آزاد
 -2سید فرید احمدی
 -3امیر ارجینی
 -4مریم اسدی
 -5مسعود امامی
 -6سعید امیراصالنی
 -7اهورا ایمان
 -8علی بحرینی
 -9مونا برزویی
 -10روزبه بمانی
 -11محمد علی بهمنی
 -12شاهکار بینش پژوه
 -13طهمورث پورشیرمحمد
 -14رضا جزء مطلب تبریزی
 -15محمدرضا حبیبی
 -16مریم حیدرزاده
 -17افشین سیاهپوش
 -18داریوش شهریاری
 -19رضا صادقی
 -20بابک صحرایی
 -21حسین صفا
 -22حمیدرضا صمدی
 -23مهدیه عرب
 -24مهشاد عرب
 -25عبدالجبار کاکایی
 -26یغما گلرویی
 -27نیلوفر الری پور
 -28علی معلم
 -29افشین مقدم
 -30ترانه مکرم
 -31امیرمسعود میردامادی
 32افشین یداللهی
 -33محسن یگانه

ا سا می

بهترین تنظیم کننده
کارهای مدرن (الکترونیک)

بهترین ترانه سرا:

 -1آندره آرزومانیان (پیانو)
 -2بهنام ابطحی (درامز)
 -3بهزاد ابطحی (پرکاشن)
 -4محسن افشار( درامز)
 -5خاچیک بابائیان (ویولن)
 -6شاهرخ پورمیامین (گیتارالکتریک)
 -7رضا تاجبخش (پیانو /گیتارباس)
 -8ایمان جعفری پویان (ساکسیفون)
 -9علی جعفری پویان ( ویولن)
 -10امید حاجیلی (ترومپت)
 -11فواد حجازی (ساکسیفون)
 -12امید حجت (گیتار الکتریک /گیتار
اسپانیش)
 -13ایم��ان حجت (گیتار اس��پانیش/
گیتارالکترونیک)
 -14بهنام حکیم ( گیتار/عود/قانون)
 -15یاشار خسروی (ساکسیفون)
 -16دارا دارایی (گیتارباس)
 -17ناصر رحیمی (فلوت)
 -18بابک ریاحی پور( گیتارباس)
 -19پیام طونی (ویولن)
 -20هومن غفاری (درامز)
 -21آرمین قیطاسی (فلوت)
 -22محسن مرشد(گیتار)
 -23میثم مروستی (ویولن)
 -24آرش مقدم (گیتارباس)
 -25علیرضا میرآقا (پرکاشن /ترومپت)
 -26هوم��ن نام��داری (کالرین��ت/
ساکسیفون)
 -27همایون نصیری (پرکاشن)
 -28فیروز ویسانلو (گیتار)

ا عال م

اختصاصی
ترانه ماه

دهه مو
س
ی
ق
ی
پاپ ا
ی
ر
ا
ن
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برترینهای یک دهه موسیقی پاپ ایران
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بهترین خواننده تیتراژهای
تلویزیونی:

a

t

بهترین آلبوم

 -2محمد اصفهانی (سریال وفا/سریال
شکرانه /سریال معصومیت از دست رفته)
 -3فتحعلی اویسی (سریال کمربندها را
ببندیم)
 -4هوتن جوادی (سریال خط قرمز)
 -5احسان خواجه امیری (سریال برای
آخرین بار /سریال میوه ممنوعه)
 -6مهران زاهدی (سریال اولین شب
آرامش /سریال چهارخونه)
 -7افشین سپهر (سریال خط شکن)
 -8رضا صادقی ( سریال ملکوت)
 -9رضا عطاران (سریال متهم گریخت/
سریال ترش و شیرین /سریال کوچه اقاقیا)
 -10ساالر عقیلی (سریال
 -11محمد علیزاده (برنامه کوله پشتی)
 -12فرزاد فتاحی (برنامه کوله پشتی/
برنامه دیروز امرز فردا)
 -13فرزاد فرزین (برنامه کوله پشتی/
برنامه صبح آمد)
 -14علیرضا قربانی (سریال مدار
صفردرجه)
 -15علی لهراسبی (سریال پیله های پرواز/
سریال دلنوازان /سریال فاصله ها)
 -16امیرحسین مدرس (سریال خونه به
دوش)
 -17مهران مدیری (سریال شبهای برره/
سریال باغ مظفر)
 -18مهرداد هویدا (سریال مسافری از
هند)
 -19مهدی یراحی ( برنامه شب شیشه ای/
برنامه ماه عسل)
-20رضایزدانی(سریالمرگتدریجییکرویا)
 -21محسن یگانه (برنامه ماه عسل /سریال
آسمان همیشه ابری نیست)
 -22حمیدرضا خجندی (سیمای خانواده)

بزودی

پایگــــــاه

ایـنـتـرنـتــــــی

تـرانــــــه

مــــــاه

m

o

.c

h

a

a

m

h

e

n

a

r

 -1با تو می مونم (گروه سون)
 -2بای��د ب��ه ت��و برگردم( خش��ایار
اعتمادی)
 -3برکت (محمد اصفهانی)
 -4بنیامین  ( 85بنیامین بهادری)
 -5بنیامین  ( 88بنیامین بهادری)
 -6بی اسم (بابک جهانبخش)
 -7بی تو امشب ( افشین سپهر)
 -8بی خوابی ( سعید شهروز)
 -9پرنده بی پرنده ( رضا یزدانی)
 -10پیرهن مشکی (رضا صادقی)
 -11تموم شد ترانه (مانی رهنما)
 -12چهارده (علی لهراسبی)
 -13حریص (محسن چاوشی)
 -14خونسرد (مهدی مقدم)
 -15دو رنگی ( بهنام صفاریان)
 -16دو نیمه رویا ( حامی)
 -17راه عشق (فرمان فتحعلیان)
 -18رگ خواب (محسن یگانه)
 -19ساعت  25شب (رضا یزدانی)
 -20س�لام آخ��ر (احس��ان خواجه
امیری)
 -21شانس (فرزاد فرزین)
 -22شبح ( بهنام صفاریان)
 -23شب سربی ( نیما مسیحا)
 -24شمارش ( علی تفرشی)
 -25عاش��قی هرکی هرکی ش��د (
خشایار اعتمادی )
 -26عشق الهی ( علیرضا عصار)

 -27عشق من باش ( بهنام صفوی )
 -28غریبه ( فریدون آسرایی )
 -29فص��ل ت��ازه ( احس��ان خواجه
امیری)
 -30فقط خودم فقط خودت ( فرهاد
جواهرکالم)
 -31فقط نگاه می کنم ( حامی )
 -32کجا به خنده می رس��یم ( مانی
رهنما)
 -33کما ( حمید عسکری)
 -34کما ( 2حمید عسکری)
 -35گلکم (افشین سپهر)
 -36معبد ( سعید شهروز)
 -37معرکه ( مجتبی کبیری)
 -38منم میشم مثل خودت ( مهران
احراری)
 -39نفس��های بی هدف ( محس��ن
یگانه)
 -40نون و دلقک ( محمد اصفهانی)
 -41نهان مکن ( علیرضا عصار)
 -42و اما عشق ( گروه آریان)
 -43وایسا دنیا (رضا صادقی)
 -44هوای حوا ( ناصر عبداللهی)
 -45ی��ه ش��اخه نیلوف��ر( محس��ن
چاوشی)

 1مجید اخشابی (سریال گمگشته/سریال)
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بهترین خواننده دراجرای
صحنهای(کنسرت):

 -1گروه آریان
 -2فریدون آسرایی
 -3محمد اصفهانی
 -4خشایار اعتمادی
 -5بنیامین بهادری
 -6بابک جهانبخش
 -7حامی
 -8سیروان خسروی
 -9احسان خواجه امیری
 -10مانی رهنما
 -11گروه سون
 -12رضا صادقی
 -13حمید عسکری
 -14فرزاد فرزین
 -15علی لهراسبی
 -16نیما مسیحا
 -17رضا یزدانی

اختصاصی
ترانه ماه

ا سا می
نها یی
هشتـا د

 -1ایمان حجت (استودیو راگا)
 -2تیم استودیو پاپ
 -3آرش پاکزاد (استودیو
 -4سیروان خسروی
 -5بهروز صفاریان
 -6کوشان حداد
 -7محمد موسوی (استودیو آواز آسمانی
(فرزین) )
 -8امید نیک بین
 -9رامین مظاهری (استودیو باران)

 -1آراکس
 -2آریان
 -3پارت
 -4پسران آفتاب
 -5دارکوب
 -6راما
 -7رستاک
 -8ژوان
 -9سون 7
 -01کارما
 -11کارو
 -21واران
 -31هفت 7

د ر

بهترین مهندسی صدا
(میکس و مسترینگ)

بهترین گروههای
موسیقی پاپ:

شما ر ه

 -1آوای باربد
 -2آوای ماندگار(عظیمی)
 -3آوای نکیسا (علمشاهی)
 -4آوای هنر
 -5ایران گام
 -6پیغام سحر
 -7ترانه شرقی
 -8تصویر دنیای هنر
 -9دارینوش
 -10سینما ( 24هنر اول)

 -1گروه آریان
 -2فریدون آسرایی
 -3محمد اصفهانی
 -4بنیامین بهادری
 -5بابک جهانبخش
 -6محسن چاوشی
 -7حامی
 -8احسان خواجه امیری
 -9رضا صادقی
 -10حمید عسکری
 -11علیرضا عصار
 -12فرزاد فرزین
 -13علی لهراسبی
 -14مهدی مقدم
 -15رضا یزدانی
 -16محسن یگانه

د هه

بهترین تهیه کننده:

محبوب ترین خواننده

بهتر ین ها ی

 -1محمد اصفهانی (اخراجی ها)
 -2بنیامین بهادری (گرگ و میش)
 -3بابک جهانبخش (دو خواهر)
 -4محسن چاوشی (سنتوری)
 -5حامی (سام و نرگس)
 -6جواد رضویان (شاخه گلی برای
عروس)
 -7بهنام صفوی (اخراجی ها )3
 -8فرزاد فرزین (سوپر استار)
 -9مازیار فالحی (مجنون لیلی)
 -10رضا یزدانی (حکم /تهران – طهران)

برتری

ا عال م

بهترین خواننده فیلم های
سینمایی:

ی یک
نها


سیقی
دهه مو

یران
پاپ ا

نو ر و ز ی
تر ا نه
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زنــــدگی
L i f e
گش�ت و گ�ذار در دفت�ر کار روزب�ه نعمتالله�ی

ازساختامنسازیوطراحی

تاخوانندهصاحبسبک
همیش��ه وقتی میخواس��تم با ی��ک خوانن��ده گفتگو کن��م ،با توج��ه به پیش��ینهای که
| زینب علیپور تهرانی| ازبیشترخوانندهها سراغ دارم ،مطمئن بودم که موسیقی ،تمام زندگی این افراد است وبحث
عکس :کیارش رضوانی ما صرفا درباره موسیقی خواهد بود وبس اما روزبه «نعمتاللهی» درکنارتفاوتی که درصدا
وسبک خوانندگیاش با سایرهمکارانش دارد ،یک تفاوت عمده دیگرهم دارد که همین تفاوت
باعث میشود گفتگو با اوبرای هرروزنامه نگاری جذاب باشد .اینکه موسیقی ،تنها بخشی اززندگی جالب وپرهیجان
این خواننده جوان است واوهمچنان که در زمینه موسیقی فعالیت میکند ،درسایرزمینههای هنری نیزتجربیاتی
دارد .ازعکاسی گرفته تا بازیگری وطراحی داخلی وسفالگری وروزنامهنگاری وازهمه جالبترجمع آوری انواع واقسام
کلکس��یونها .پس اگر روزی درخیابان ،اتومبیل قدیمیهندلی عتیقه جالبی نظرتان را جلب کرد ،مطمئن باشید که
رانندهآن،یکیازچهرههایشناختهشدهموسیقیاست .ضمناینکهنعمتاللهیجزو معدودخوانندگانیاستکهبین
آلبومهایشانیکوقفهچندسالهمیدهندتابتوانندباارائهآلبومجدید،طرفدارانشانراسورپرایزکنند؛اتفاقیکهبارها
برای عالقه مندان به صدای نعمت اللهی افتاده است .همچنین او یکی از خوانندههایی است که همیشه درکارهای خیر
پیش قدم بوده .اما بهانه گفتگوی ما با اوآلبوم جدیدش نیست .به این دلیل که میخواستیم اززاویه جدیدی به زندگی
این خواننده جوان بنگریم؛ طراحی ودکوراسیون منزل ومحل کارنعمت اللهی که بی شک برای طرفدارانش نیزمبحث
قابل توجهی خواهد بود .دیدارما با او دریکی ازدفاترکاری اش انجام شد که به محض ورود ،اشعاردیوار روبرو نظرمان را
جلب کرد .همچنین آرامشی که درطراحی و دکورورنگ دردفتر به کارگرفته شده بود ،فضای آنجارا برای یک گپ وگفت
دلنشینترکردهبود.آنچهمیخوانید،حاصلیکگپدوستانهباخوانندهموردعالقهتاناستکهباوجودمشغلهبسیار،
این فرصت را مهیا کرد:
هنر ،دید خوب شناخت زیباییهاست

من دررش��ته ریاضی دیپلم گرفتم اما بعد بازیگ��ری خواندم و پس
ازمدتی به دالیلی انصراف دادم وف��وق دیپلم معماری گرفتم وبعد
ازآن هم دررشته موسیقی تحصیل کردم .جالب است بدانید 16-17
ساله بودم که کار ساختمان سازی را شروع کردم و این کارتا زمان
دانشجویی ام ادامه داشت .مدتی هم تجربه صادرات و واردات پارچه
داش��تم اما درنهایت درزمینه طراحی داخلی وس��اختمان سازی
تجربیات بیشتری کسب کردم .اتفاقات بسیاری درکارساختمانی
وجود داردکه بعضی ازبخشهای این کارمیتواند آدم را بسازد .من
همزمان که کارموسیقی انجام میدادم ،سرساختمان میرفتم وبا
کارگر و بنا و پیمانکار زندگی میکردم وصبح تا بعد ازظهررا با آنها
س��پری میکردم که ازاین نظر تجربیات خوبی کسب کردم .حتی
کاش��ی کاری و نقاش��ی نیز میکردم .کاغذ دیواری میچسباندم و
دنیای جالبی با آنها داش��تم .از این روبیشتر کارهای ویال ومنزلم
را تا حدودی خودم انجام دادم .به این دلیل که به کس��ب تجربیات
جدید عالقه بسیاری دارم وازروی عشق اینکارها را انجام میدهم.
اصال به خاطر این به سراغ ساختمان سازی رفتم که بی شباهت به
هنرنیست .هنر به یک تجسم قوی نیاز دارد که باعث میشود هنرمند
وقتی یک اثر راخلق میکند ،به تجسمیکه درابتدا درذهن داشته
برس��د .هنری که خداوند دراختیارما ق��رار داده ،همان دید خوب
شناخت زیباییهاست که درهنر و چه درطراحی باعث میشود نگاه
وسیعتری داشته باشیم.
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صدای من امضا دارد

ممکن است خیلیها این تصوررا داش��ته باشند که آجرچه
ربطی به آوازوسازوموس��یقی دارد؟! اما پاس��خ م��ن به این
افراد این است که من این آجر را یک خانه آماده میبینم که
هرکس��ی با ورود به آن خانه لذت ببرد .این خلق کردن یک
لذتی دارد که با کلمات نمیتوان آن حس را بیان کرد .ما آینه
ای هس��تیم که قدرت وعظمت خداوند را درخود منعکس
کرده ایم؛ بنابراین ،این خواست خدا بوده که درهنروطراحی
وامثالهم چیزی بهدست آورده ام که خالقیت و ذوق شخصی
اس��ت .به جزخالقیت ،دیدن خیلی وس��یع آدم هم هست.
اینکه عالقه داشته باشی بدانی دردنیا چه نوع خالقیتهایی
وجود داشته وآدمها با ذوق هنری که داشتند ،چه چیزهایی
خلق ک��رده اندکه پ��س ازمدتی صاحب س��بک ش��ده اند.
درموسیقی هم این قضیه صدق میکند .آدمیکه دراین کار
امضا داشته باشد موفق است .آدمیکه یک سبک و یک اتفاق
را به وجود بیاورد ،آدم موفقی است .این دقیقا درکار طراحی
هم وجود دارد .درموسیقی هم آدمهای بسیاری هستند که
فعالیت میکنند .اما فقط تعداد کمیازآنها صاحب س��بک
وامضا هس��تند .من فکرمیکنم روزبه نعمت الهی ای هستم
که صدایم امضا دارد و برای خودم س��بکی دارم که ش��بیه
هیچ خواننده ای نیست؛ بنابراین موفقیت آدمها براساس و
خالقیتی است که درکارشان دارند.
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اتومبیلیکه
بیشباهتبه
خانهنیست!

«دربازیگری ادعا دارم»

سالها پیش رستورانها وکافی شاپهاونمایشگاههای
مبل وماشین بسیاری را طراحی کرده ام که به نوعی ،شغل دوم
من محسوب میشود .یادم میآید دوستان دوران دانشجویی ام به من
میگفتند که تو فقط اخبار نگفتی! به عنوان مثال درمقطع کوتاهی
تئاتر کارکردم وخوب هم بازی کردم ودراین زمینه ادعا دارم .اتفاقا
پیشنهاد سینمایی داشتم که به دالیلی نپذیرفتم .دوستانم به من
همیشه میگویند که من استیج گردان خوبی هستم چون
خوانندگی ،صرفا خواندن روی صحنه نیست .یک
خواننده باید استیج گردان خوبی هم باشد.

ممکناستیکبارهبدونبرنامه
ریزی پیست بروم ویا برای
اجرایبرنامهبهشهرستان
بروم؛بنابراینهمیشهبرای
هراتفاقیآمادههستم.

من دوستان هنرمند بسیاری دارم که وقتی به منزلشان میروم ،شاهد اتفاقات عجیبی هستم که ازتفکرات
وشخصیتشان نشات میگیردواین کامال طبیعی است.
به هرحال این مشخصه یک هنرمند است .جالب است بدانید دوستان من همیشه به من میگویند وسایلی که من
درماشین دارم باعث شده به اندازه یک خانه مجهزباشد .به عنوان مثال من دراتومبیلم بخارشو ،کت وشلوار ،لوازم
اسکی ،کوهنوردی ،تنیس ،جت اسکی وخیلی چیزهای دیگردارم؛ به این دلیل که آدمینیستم که یکجا بنشینم .من
باید آزاد باشم تاذوق و خالقیت داشته باشم .ممکن است یکباره بدون برنامه ریزی پیست بروم ویا برای اجرای برنامه
به شهرستان بروم؛ بنابراین همیشه برای هراتفاقی آماده هستم.
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زنــــدگی
L i f e

ازچوب وکاهگل وسفال تا
درشکه
به چوب و کاهگل وسفال عالقه بسیاری دارم؛ به این خاطر که به
ل کارم ،ازاین عناصر
من آرامش میدهند .ازاین رو درطراحی مح 
بیشتر استفاده کرده ام .درکل ،چیزهای عجیب دردفتر من زیاد
وجود دارد .به عنوان مثال یک��ی ازمبلهایم دردفتر ،طراحی از
روی درشکههای قدیمیاست که به آن اسب میبستند .تنههای
تراشیده شده که از داخل آن سفال بیرون زده هم زیاد دارم .چون
به کارس��فال هم عالقه دارم وهم مدت کوتاهی کار میکردم ویا
اینکه یک جایی را دارم که فقط از رنگ سیاه و سفید درطراحی
استفاده کرده ام .حتی ماهیهای داخل آکواریوم هم سیاه و سفید
است .شاید یکی از دالیل این کارم این باشد که متناسب با افرادی
ل
که با آنها مالقات کاری دارم و نوع کاری که انجام میدهم ،مح 

مدیون مادرم هستم
من عالق��ه ام به هنروموس��یقی
وتکنیک وجنس صدایم را مدیون
مادرم ورشد کردن درخانواده ای
که همگ��ی اهل هنروموس��یقی
بوده اند هس��تم .مادرم« ،فرشته
جواه��ری» به ص��ورت حرفه ای
درزمینه موسیقی سنتی فعالیت
میکنن��د .اتفاقا یکس��ری کاربه
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کارم را طراحی کرده ام وهم اینکه متناس��ب با حال و هوایی که
داش��تم ،فضای آنجارا طراحی ک��ردم .درکل خاص بودن به من
حس خوبی میدهد .به زودی هم یک رستوران با طراحی خاص
ومتفاوتی که درذهن دارم درتهران افتت��اح میکنم که قطعا با
رستورانهایی که تا به امروز دیدهاید ،خیلی تفاوت دارد.
این روزها همه آنقدرمشغله ودرگیریهای ذهنی دارند که شاید
کمتر کسی به طراحی محل کار یا س��کونتش اهمیت میدهد.
اما من معتقدم که حتی اگرقراراس��ت فقط  5دقیقه آدم فرصت
کن��د درخانه و یا جایی باش��د ،باید آنطور که دلخواهش اس��ت
آنجارا طراحی کند؛ به گونه ای که ازهمان  5دقیقه هم لذت ببرد.
زندگی همین است .باید زیباییهارادید وازآنها لذت برد .گاهی
برای من پیش میآید که از ش��رقی ترین نقط��ه تهران به غربی
ترین نقطه میروم تا فقط چند دقیقه درجایی که احساس آرامش
میکنم ،بمانم وازآرامش��م لذت ببرم .چون روی کاری که انجام
میدهم خیلی تاثیر میگذارد.

صورت خصوصی با هم ضبط کرده
وخواندهایم .پدرم هم گوینده بودند
و درحال حاضر اس��تاد دانشگاه و
نویسنده هستند .برادرم دررشته
دامپزش��کی تحصی��ل ک��رده اما
همخوان ونوازنده درگروه ارکستر
من اس��ت .بافت زندگی ما درکل
هنری بوده و من درچنین شرایطی
بزرگ شده ام .اما درکنارموسیقی
همواره نمیخواستم که خودم را
محدود به یک هنر یا یک کار کنم؛
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از این رو سعی کردهام درزمینههای
مختلف تجربی��ات اندکی هم که
شده کسب کنم؛ مثل کار طراحی
که انجام میدهم .به هرحال رشد
کردن درکن��ار خانواده و فرهنگی
که دارند ،درشکلگیری وتفکرات
هرآدمیتاثیر بس��زایی دارد؛ مثال
اینکه م��ن تصورمیکن��م باید به
عنوان کس��ی که کار هنری انجام
میدهد ،به گونه ای خمس کارم
را بپردازم .از ای��ن رو زمانی که از

پل زدن بین اشعار
یوکالسیک
قدیم 

عالقه ای که به موسیقی دارم ،باعث شده
که درطراحی ه��م آن را به کاربگیرم .به
عنوان مثال من کلکسیونی ازسازهای
مختلف مثل پیانو دارم ودرمنزل وویال
ومحل کارم ،ازس��ازهای مختلفی برای
طراحی اس��تفاده کردم .سازهایی را که
دوس��ت داشته باش��م ،ازهرکجای دنیا
که باش��د جمع آوری میکنم .چون به
این کارخیل��ی عالق��ه دارم .درکنارآن
کلکسیون ساعت مچی وش��ال وازاین
جورچیزه��ا دارم .ب��ه صفحهه��ای
قدیمیهم خیلی عالقه دارم وتقریبا یک
مجموعه ازآنهاراهم دارم اما همیش��ه
درکنسرتهایم لباس رسمیمیپوشم و
روی صحنه میروم .به این دلیل که نوع
مخاطب من خاص اس��ت .از این نظردر
نوع پوشش من تاثیرمیگذارد .به هرحال
طبیعی است کس��ی که اشعار«موالنا»
را میخواند ،قطعا تفکراتش باید شبیه
آن اتفاق باشد .دیدگاه من درموسیقی
همواره این بوده که بتوانم پلی بین اشعار
قدیمیو کالسیک بزنم.

من برای برنامهای به نفع کودکان
سرطانی و به طور کل امور خیریه
دعوت میشود ،به گرمیاستقبال
نمود وبه صورت رایگان برنامه اجرا
میکنم که به عقی��ده من وظیفه
هرکسی اس��ت که درشاخههای
مختلف هنر فعالیت میکند .من
از جنوبی ترین نقطه این ش��هرتا
جنوبی ترین نقطه ایران ،درست
مکانهایی که کمترکسی میرود،
برنامه اجرا ک��رده ام وبه این کارم

افتخارمیکنم.

خانه ام بی شباهت به
موزه نیست

م��ن درکنارعالق��ه ب��ه طراحی
وموسیقی وفعالیت دراین زمینه،
کلکس��یون اتومبیل هم دارم وبه
این کاره��م خیلی عالق��ه دارم.
وقتی خانه و ویالی من رامیبینید،
متوجه یکسری چیزهای عجیب
وغریب میش��ویدکه درطراحی

ازآنه��ا اس��تفاده ک��ردم ی��ا به
عنوان مثال یک س��ری ماشین
قدیمیدارم که با آنها رانندگی
میکنم .حتی یک��ی ازآنها 70
سال قدمت داردوبا هندل روشن
میش��د که به س��وییچ تبدیلش
کردم .به هرح��ال این جورکارها
به عشق وعالقه وذوق نیاز دارد که
من ازاین نظرچیزی کم ندارم .با
اینکه ممکن است برای پیدا کردن
یک قطع��ه کوچ��ک ازآن خیلی

دراینترنت به دنبال آن بگردم .اما
لذتی که ازداشتن چنین چیزی
میبرم ،باعث میش��ود ازاین کار
خسته نشوم ومشکالتش را پشت
س��ربگذارم .خب معنای زندگی
هم همین اس��ت که آدم آنچه را
که دوس��ت دارد بهدست بیاورد
وازداشتن آن لذت ببرد و یا اینکه
دردفت��رم دوربینهای عکاس��ی
قدیمیدارم که خیلی جالب است
ودوستش��ان دارم وای��ن ذوق را
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ازکودکی داشتم وسالهاست که
این چیزها را جمعآوری میکنم
ویا اینکه وقتی برای کنسرت به
ش��هرهای مختلف سفرمیکنم،
قبل وبعد ازبرنامه حتما سری به
بازارهایش میزنم تا اشیاء قدیمی
وعتیقه پیدا کنم و بخ��رم .اتفاقا
دوستانی که دارم هم دراین زمینه
به من کمک میکنند واگر چیزی
به چشمشان بخورد ،حتما به من
خبر میدهند.
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رســــانه

M e d i a

گزارشی از سایتهای خوانندگان

من سایت دارم

پسهستم

گزارش از سایتهای هنرمندان چند خاصیت مهم دارد :اولین آن این است که شما خوانندگان
در یک پرونده کوتاه ،با این خوانندگان و سلیقههای آنها آشنا میشوید .فایده بعدی آن این
است که به آنها که هنوز سایتشان را راه نینداختهاند یادآوری میکند که این مقوله را جدی
بگیرند .ما این بخش را راه انداختهایم تا هم به این فایده برسیم و هم اینکه به دوستان خواننده
و هنرمندمان یادآوری کنیم که هواسمان به شما هست هر چند که حتما خودشان هم این
را میدانند .وقتی در سایتهای دوستان میچرخید به نکات جالبی میرسید و شاید بخشی
از س��لیقه آنها هم در این سایت و دنیای مجازی مشخص باش��د .ما قصد داریم این صفحه
را به صورت مداوم حفظ کنیم و در شماره بعد قطعا به بقیه هنرمندان موسیقی و ترانه هم
سرخواهیم زد.
وبسایت رضا صادقی
" Home pageرض�ا صادقی" با ای�ن عبارت به
دستخط خودش مزین است" .امیدوارم از ابتدای
س�فر تا انتهای بودن باه�م و برایهم باش�يم .به
امیدپردازی  ...جالبه از دنیای زمین پیاده و سیستم
به نام عش�ق و شعار مش�کی و نگاه وایس�ا دنيا.
همین"...
زیر این امضا کرده است در سایتRezasadeghi.:
com
پایین همان صفحه اول info@rezAsadeghi.
 comهم آمده اس�ت برای آنه�ا که ميخواهند
برای او نامه بنویسند که او بیشتر اهل نوشتن است
و البته خوب و شیرین و گرم صحبت کردن.
وقتی روی هو م پیج کلیک ميکنی ،طول ميکشد
تا باز ش�ود اما ب�ا خواندن عبارته�ای کوتاهی
که در پایین صفحه ميآید و ميگذرد ،س�رگرم
ميشود.
بعضی وقتها خبری ميدهد و بعضی وقتها هم
عبارتی از ترانههای خوانده شده توسط خواننده
مشکیپوش" :پریدن سخته وقتی تو دست آدما
سنگه"" ،اينجا سر هر چهار و پنجش خلق در حال
نبردن»«،سالمگرممواينجاندادنپاسخيهرگز»
و عبارتهاي زيباي ديگر.
صفح�ه كه ب�از ميش�ود ،عبارته�اي مختلفي
ميگذرد":ش�ايدها"" ،دلنوش�تهها"" ،گالري"،
"اخب�ار" "black tv" ،و "بهص�ورت ميثم با رضا
صادقي در ارتباط باشيد" .اينها آپشنهايي است
كه ميش�ود انتخاب كرد .البته سرعتشان زياد

اس�ت؛ طوريكه بايد بهس�رعت بخواني" .ايميل
شخصي رضا صادقي" هم هس�ت "براي نزديك
شدن مشكيپوشان با سلطان مشكي".
گوشه سمت چپ صفحه همه اين آپشنها ،آيكون
دارند و در آنجا ه�م ميتوانيد آنه�ا را انتخاب
كنيد .هركس ميتواند بنا به سليقه خود و توقعي
كه دارد ،به هركدام از اين آپش�نها برود و البد با
توجه به حس و حال "رضا صادقي" دلنوشتههاي
او طرفداران ويژه خود را دارد .وقتي ما به س�ايت
"رضا صادقي" سر زديم ،محرم بود و دلنوشته اول
كه ميبينيم ،درباره اين ماه عزيز است" .صادقي"
نوش�ته" :كودكيهايمان را با نداي ياحسين(ع)
گذرانديم و اشكهاي پدران و مادران را نظارهگر
بوديم .چ�ه فخري بي�ش از اينكه اس�طورههاي
مرداني در اعتقاداتمان داريم چون حسين و عباس؛
حال آنكه از كودكي گذر كرديم .اشكهايم براي
حسين (ع) ،روحم را در اختيار آزادگي و تفكرش
خواهم گذاشت و مجال خودخواهم گريست.
اگر اي�ن روزه�ا بگ�ذرد و ندانم كه حس�ين آب
نميخواس�ت ،بلكه به قول اس�تادم "دكتر علي
شريعتي" تشنهحقيقتبود.همين....رضاصادقي.
محرم "1390
بيوگرافي"رضاصادقي"همنسبتبهبيوگرافيهاي
ديگر ،مفصلتر است" :رضا صادقي متولد يك روز
تابستاني 1359/5/25بندرعباس است كه در يك
خانواده اصيل ايراني و معتقد رشد كرد و جهاني را
از مفاهيم كتابهاي آسماني ياد گرفت"...

مشکیبرایمشکیپـوش
بخش "اخبار" سايت خوب است با خبرهايي پر و
پيمان كه لينك همه در صفحه هست .يك خبر مهم
البتهاعالمعدمحضورسلطانمشكيدرجشنواره
موسيقي پاپ است.
سايت سلطان مشكي ،مشكي است .ايراد عمده آن
هم اين اس�ت كه مطالب كمي ب�ه ويرايش احتياج
دارد .به قول خودش همين...
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ُکـنـسـرت

C O N C E R T

کنسرتهایی
که میبینید

بخش کنس�رت مفصلتر از این خواهد بود و نظر خوانندگان یکی
از مهمترین بخش های آن .در نظر داریم همه حاشیهها ،خوبیها
و بدیهای کنسرتهایی که برگزار شده و خواهند شد را پوشش
دهیم و در این راستا از شما هم خواهیم خواست که کنسرتهای
برگزیده تان را به ما اعالم کنید .همچنین اگر به کنسرتی رفتهاید
و مورد قابل ذکری اعم از انتفاد یا تشویق وجود داشت را هم به ما
اطالع دهید تا یک بخش پرو پیمان داشته باشیم .در این شماره ،با
توجه به اینکه به دلیل تقارن با ایام عزیز محرم و صفر ،کنسرتها
تعطیل بود ،به گزارش تصویری قبل از این ایام بس�نده کردیم .در

این بخش شما منتخب عکسهای محسن هردان از کنسرتهای
چند ماه اخیر را میبینید .ش�اید کمی از آن کنس�رتها گذشته
باشد و حتی خبر اتفاقات آن کنس�رتها را هم شنیده باشید اما
دیدن دوباره آن عکسها را هم خالی از لطف نیس�ت .همچنین با
رهبر گروه یهنا گفتگوی مفصلی را ترتی�ب دادیم که اولین وتنها
کنسرت این روزها بودند .این بخش میتوانست در بخش کالسیک
نشریه هم جا داشته باش�د اما به دلیل اینکه این مصاحبه مفصل
با کنسرت این گروه فرهیخته همراه ش�د ،این مصاحبه را در این
بخش قرار دادیم.

در سالنهای کنسرت چه خبر است
برای آنها که میخواهند کنسرت برگزار کنند
در

ای��ن

کنسرت گروه بهنا
توگوبارامینبهنا
گف 

بخ��ش

بخوانی��د

و

ببینی��د

حضور پدر در کنسرت پسر

عکسهایی از کنسرت خواجهامیری

:

جلوههای ویژه فرزین

عکسهاییازکنسرتفرزادفرزین
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دیدار ستارههای مهربان
پشت صحنه کنسرت مازیار
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کـنـسـرت
concert
گف�ت و گ�و ب�ا رامی�ن بهن�ا ،سرپرس�ت گ�روه
موس�یقی بهن�ا قب�ل از کنس�رت گرو هش�ان

سنتشکنی

برای جهانی شدن

رامین بهنا ،از آهنگس��ازان معاصر ای��ران اس��ت و کارنامه حرفهای
ُپرمایهایدارد.ویکهازفارغالتحصیالنرشتهموسیقیازدانشگاهآزاد
| مرجان صائبی| است ،در سال  ۱۳۷۶به یاری سه همقطار خود« ،گروه آویژه» را بنیان
نهاد و به اتفاق ایشان دو آلبوم« ،نخستین» و« آویژه» ،را به عالقهمندان
موسیقیتلفیقیارائهکرد.گروه«آویژه»عمرزیادینکردوهریکازاعضایآنجداگانهبهفعالیت
پرداختند« .بهنا» نیز طی این سالها ،به موس��یقی مورد عالقه خود پرداخت .اسلوب شخصی
وی ،در آهنگهای گروه بهنا بیشتر به چشم میآید .این گروه کوچک و خودمانی با تمرین قطعات
قبلی آهنگساز  --یعنی آنهایی که برای گروه آویژه ساخته شده بود  --شروع به کار کرد و طی دو
کنسرتیکیدرفرهنگسرایهُ نر()۱۳۸۵ودیگریدرسالنسبزکاخنیاوران(،)۱۳۸۷آهنگهای
جدیدتری نیز برای ش��نوندگان نواخت که آنها را در آلبوم نه آن ُچنانی!! میشنویم .در ابتدای
راه ،کس��را ابراهیمی (درامز) ،بهرنگ بقایی (تار) ،ماهان میرعرب (گیتار) و پورنگ پورشیرازی
(کنترباس) ،بهنا را در برگزاری کنس��رتهایش یاری کردند ،ولی در کنسرت بعد و آلبوم حاضر،
بابک ریاحیپور (نوازنده ب��اس و از اعضای قبلی آویژه) ،علیرضا رحیمینژاد (کیبرد) و س��ینا
خشکبیجاری (سازهای کوبهای) به گروه پیوستند.بهانه گفت و گوی ما با رامین بهنا  ،کنسرت
پیش روی گروه بهناست که ۱۳و ۱۴بهمن ماه در سالن میالد نمایشگاه بین المللی برگزار می شود.
قبل از هر چیز بهتر اس�ت از س�بک موس�یقی
شما ش�روع کنیم .آیا این موسیقی «پاپ» به شمار
می آید ؟
نمیدانم ،آلبوم «نه آنچنان» را وقتی در آیتیونز گذاشتیم
 ،در کته گوری جاز ق��رار گرفت ؛ جاهایی ه��م به عنوان
موسیقی ملل آن را میشناسن ِد بخشهایی از آن پاپ است
و بخشی نه.در حال حاضر خیلی ش��خصی شده ،ماهیت
ایرانی هم دربطن موس��یقی ما وج��ود دارد ولی چون ما
از تکنیکهای جاز اس��تفاده کردهایم ِ در کته گوری جاز،
فیوژنِقرار گرفته است.
نظر خودتان چیست؟
در مورد کنسرت پیش رو یک مقدار
توضیح م�ی دهید ؟ تغیی�رات اعضای
گروه بر چه اساسی بوده است؟
ترکیب گروه ما خیلی بستگی به تفکر
زم�ان کار دارد .اینکه چ�ه کاری انجام
كمال
روحيه
زنان به
گرايانهنها
موزیسی
یکی از
دليلبار
،اگر این
میدهیم
نیس�ت،مي
عي��ن اينكه
خود در
خواهنداین
دلی�ل بر
دیگری
میزند و
ممکن
تغییری
شده .هر
دعوا
نیست که
ايدهآل
همسري
مهربان،
مادري
حول
تغییرات
بیفتد و
استيااتفاق
بدين
تمامباشند و
دلسوز
خواهري
خصوصياین
گردد .مثال ما
کار می
اندیشه
زندگ��ي
نبض
محورطريق
کنس�رت
ش�اید در
داریم،
داشته باشند،
دس��ت
خوانندهرا در
بار خود
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قرار دادن این مو س��یقی در یک کته گوری خیلی سخت
است ،شاید بهتر است یک متخصص این کار را انجام دهد.
وقتی میگوییم پاپ ،وارد بس��تر گس��تردهای از موزیک
میشویم که مردم دائما با آن سروکار دارند  ،موسیقی ما،
موسیقی خاصی اس��ت که در بین آن ،چند ترک پاپیوالر
هم وجود دارد.
آیا میتوان گفت این موسیقی تلفیقی است؟
ما نگفتیم موس��یقی ما تلفیقی اس��ت ولی خب ،این اسم
گذاشته شد .ما موسیقی خودمان را کار کردیم؛ این اندیشه
همیشه در سرم بود که با موسیقی ایرانی کلنجار بروم و بر
اساس موتیفهای ایرانی کار کنم،این مساله از قدیم بوده،

من اولین نفر نبودم ،خیلیها ای��ن کار را کردند ،ما ادامه
دهنده این راه بودیم ،البته ما کمی پایمان را فراتر گذاشتیم
و به سمت موسیقی مدرن پیش رفتیم؛ مثل :راک ،جاز و
ترکیب موسیقی ایرانی با این موس��یقیها .ابتدا در گروه
آویژه این کار انجام دادیم ،البته آن زمان بیشتر ،سازها را
در کنار هم میچیدیم ،االن اندیشه من نسبت به آن زمان
خیلی فرق کرده ،در حال حاضر این تلفیق در ذهنم صورت
میگیرد ،یعنی اصال به ساز ربطی ندارد ،این مدل موسیقی
اگر با یک پیانو یا حتی با س��ازهای الکترونیک هم نواخته
شود ،باالخره ماهیت خودش را بروز میدهد...
بر اساس همان موتیفهایی ایرانی کار میکنید؟

بعدی از ی�ک خواننده دیگر اس�تفاده اما شرایط ادامه کار نداریم .گروه آویژه
کنیم .حت�ی در گ�روه «آوی�ژه» هم با  ۱۱نفره بود و ما  ۴تا هسته مرکزی بودیم،
همین روش کار میکردیم ،ما همیش�ه که باید آن را میگرداندیم ،از یک جایی
دوس�تای خوب�ی هس�تیم و ب�ا هم در به بعد نمیتوانستیم دیگر اعضای گروه
ارتباطیم ،اما «آویژه» دوباره تش�کیل را با قرب�ان صدقه نگه داری�م و مجبور
انگاري و بي
صورت سهل
جامعه
خواهند
همچنين مي
توجهيتعطی�ل کنیم که
مدت�ی کار را
ش�دیم
نظر مالی به
درکه از
جایی
رس�یدبه
نشد.
فرس��ودگي و
باع��ث
متوقف مي
شايس��ته
حض��وري موثر
تعطیلی ادامه پیدا کرد.
طور این
توان��دهمین
کردیم
برخوردیم و کار را
نيزمشکل
گردد.خوش�حالیم« .پدرام
خیل�ی
رفت .شكستگياز طرفی
خودش
دنبال کار
داشته کس
و هر
زودهنگام
تداخل
مجموع
باشند .در
روم�ی را تش�کیل
گ�روه
درخش�ان»
های
فروپاشیهای
معموال
مطرح
مهمي كه
اينجا پرسش
حساسيتيگروهدر
وظايف و
البتهاين
احتمالي
کارهای خودش�ان را
اينرض�ا و
ميش��ودداد.
مالی
موسیقیيدلیل
بابکچگونه
اس��ت كه
دارد.فشار
منشاء
ش��ود
كه ايجاد م
كليهخیلی جاها من و بابک
دادند،
ضمنمی
توانيمانجام
هستیم
هم با
بدون
نه ما
انجام
خوب مي
همكه در
شده
پولآنها
بردوش
سنگيني
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همکاری داش�تیم یا کارهای مشترکی
که با رضا آبایی داش�تم .بعد از «آویژه»
من گروه «راز شب» را داشتم که همین
دوستان آمدند و همکاری کردیم ،آرش
سبحانی ،شهروز موالیی و...
یعن�ی اگ�ر در ح�ال حاض�ر ش�ما
اندیش�های داشته باش�ید که بچههای
قدیمی بتوانند کمک کنند دوباره با هم
همکاری میکنید؟
بل�ه ،البت�ه ما متح�دا فک�ر میکنیم
«آوی�ژه» در زم�ان خ�ودش ص�دای

عکس :علیرضا ایراننژاد

به هر حال ب��ا موتیفهایی ک��ه دارم ،حاالتی ک��ه دارم،
فرمهایی که استفاده میکنم و همه اینها ناخودآگاه است،
میخواهم بگویم این حاالت در من وجود دارد .هیچ وقت
چارچوبی برای س��اخت کارم تعیین نمیکنم ،ناخودآگاه
پیش میآید ،حتی اگر خیلی هم با فرمهای غربی ش��روع
کنم ،ولی باز درونش این حالتهای اورینتال و شرقی دیده
میشود .من از فیگورهای موسیقی ایرانی با تکنیک دیگری
استفاده میکنم.
چه پیش زمینهای از موس�یقی ایرانی ،در ذهن
شماست آیا تحت تاثیر موسیقی خاصی هستید؟
اصال نوع خاصی از موس��یقی برایم مطرح نیس��ت،به این
خوبی داش�ت و همی�ن حاال در
«بهنا» چند قطعه از آویژه را اجرا
میکنیم ،البته ب�ا تنظیم امروز،
قاعدتا هر کاری ب�ه زمان تغییر
میکند .آویژه برای  12 ،۱۰س�ال
پیش موسیقی قشنگی بود امادر
حال حاض�ر کیفی�ت کار خیلی
تغیی�ر کرده،غی�ر از آن تجربه
بیشتری به دست آوردم و نگاهم
تغییر کرده .ص�رف نظر از تولید
آثار خ�ودم ،کارهای�ی میبینم

فکر نمیکنم که در سبک خاصی قرار بگیرم .یعنی تعیین
نمیکنم ،مثال دردستگاه نوا یا دشتی کار کنم ،معموال بعد
از ساخت کار به من میگویند :این کار در دستگاه دشتی
است یاغیره...
میخواه�م بدانم پی�ش زمینه ذهنی ش�ما در
موسیقی ،بیشتر به موسیقی س�نتی برمی گردد یا
پاپ؟
از هر چیزی ممکن اس��ت الهام بگیریم ...البته خیلی زیاد
موسیقی س��نتی گوش میدهم .در عمق مطالب اساتید
و آثارشان جس��تجو میکنم .در گذش��ته به خصوص در
ارنجمان یا تنظی��م کارهای پاپ ،موس��قیدانان به نکات

که توس�ط هنرمندان بااستعداد
انجام میش�ود و ح�س میکنم
که این اس�تعداد اگر پشتیبانی
نش�ود از بین رفته یا ب�ه بیراهه
میرود .از آنه�ا دعوت میکنم
تا به رش�د و پیشرفتشان کمک
کنم«،گروه بهنا» غیر از کار های
خود گروه ،یک تولید کننده است
که از موزیس�ینهای ج�وان در
هر راستایی حمایت میکند .در
همین کنس�رت اخیر یکس�ری

موزیسین جوان را معرفی میکنم
و دائم�ا ای�ن کار را ادامه خواهم
داد .هی�چ تعصب�ی نس�بت ب�ه
موس�یقی دیگران نداریم ،آنها
میتوانند کار خودشان را در این
گروه ادام�ه دهند .مثلا پیمان
خازنی بیای�د و کارهایش را ارائه
دهد و حتی «گروه بهنا» نباش�د
فقط پیمان خازنی را پرومد کنیم
و برایش برنامه بگذاریم؛ کنسرت
بگذاریم ،آلبوم ضبط کنیم و ...
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خیلی خوبی رسیده بودند ،گاهی از آنها الهاماتی میگیرم،
اما بیش��تر تحت تاثیر موس��یقی خارج از کش��ور هستم
،مثل موس��یقی فیوژن یا تلفیقی آفریقا یا هندوس��تان یا
دیگر کش��ورها ،اعراب خیلی موسیقی دارند ،به خصوص
مصریها و لبنانیها .بیش��تر از این نوع موسیقیها الهام
میگیرم تا از موس��یقی پاپ ایران ،چون ب��ه هر حال در
مراحلی ،خیلی از ما جلوتر هستند.
آیا این نوعی نگاه جهانی به موسیقی است؟
دقیقا؛من همیشه به این فکر میکنم که موسیقی مملکتم
را به جهان معرفی کنم .موس��یقی ایران مثال نس��بت به
موسیقی هندوس��تان خیلی ناشناخته اس��ت ،متاسفانه
هنوز موس��یقی ما را خیلی جاها با موسیقی اعراب اشتباه
میگیرند ،در صورتی که بسیارمتفاوت هستند.
البته موسیقی هندوستان که نیامده با موسیقی
ایرانی یا جای دیگر تلفیق شود و کامال هندی است؛
درست است...
بله ،هندی است که از تکنیکهای امروزی موسیقی جهان
اس��تفاده میکند و حاال در سبک و س��یاقی دیگر ما هم
سعی بر همین داریم .خیلیها میآیند و اسم میگذارند و
میگویند :باراک تلفیق شده ،با جاز تلفیق شده .حتی در
بخشهایی از عناصر موسیقی کالسیک هم بهره میگیرم
به هر حال سعی ما بر این است که با تکنیک و عناصر امروز
موسیقی جهان ،بتوانیم موسیقی ایرانی را به روز کنیم.
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باید بدون تعصب
برخورد کنیم
آیا موسیقی ایرانی این پتانسیل
را دارد که بتواند پا به پای موسیقی
جهانی جل�و برود؟ یعن�ی توانایی
چلنج با این س�بکهای موسیقی
را دارد؟
این یک سوال فنی و بسیار خوب است ،
ببینید :چگونه به آن نگاه کنیم ،همین
موس��یقی ایرانی ک��ه االن وجود دارد،
مثال موسیقی س��نتی و ملی ما است،
خیر .مگر در مواقعی ،فرد موزیسین را
هم در نظر نمیگیرم و یک فرد عادی را
در نظر میگیریم ،ارتباط برقرار کردن
با موس��یقی ما راحت نیست ،لحظات
خوب دارد اما...
به طور کلی چطور؟
شنونده غیرایرانی را خسته هم میکند،
پس این موسیقی نیازمند این است که
به روز شود ،این موس��یقی برای ۱۲۰
سال پیش است و مدرن نشده.

آیا توانایی مدرن شدن درون این
موسیقی وجود دارد؟
بله ،اولین کاری که باید کرد این است
که بدون تعصب به آن نگاه کرد.
مثال اینکه اینج�ا را نباید تغییر
بدهیم و یا این قس�مت برای فالن
استاد است و این طور مسایل؟
بله م��ن اولی��ن مش��کل را همین جا
میبینم .بای��د بدون تعص��ب برخورد
کنیم .موسیقی س��نتی و ردیف نوازی
ما سر جای خودش و سازهایش هم سر
جای خود و احترام همه اینها سر جای
خود ؛ باید آموخته شود ،با آن کار کنند
و به درجهای برس��ند ...ولی از قسمت
دومش به بعد اگر کس��ی بخواهد روی
این موسیقی کار کند یا تغیرش بدهد
و ملودیها را ی��ک مقدار جا به جا کند
نباید با او مخالفت کرد.
و مسئله اخالق!
م��ن همیش��ه میگوی��م ک��ه اخالق
موزیسینهای ما خوب نیست ،اخالق
آرتیس��تهایمان ه��م اخ�لاق خوبی
نیس��ت ،ما همدیگر را قبول نداریم  ،از

کنرست«راجرواترز»با ۹۰هزارتومان

یکدیگر به راحتی عبور میکنیم  ،روی
شانههای یکدیگر میایستیم ،اگر این
مساله وجود نداشته باشد موسیقی ما
پیشرفت میکند .مثل همه چیزها.
سبک من به سنتی ربطی ندارد و اصال
قرار نیست من موس��یقی سنتی را زیر
س��وال ببرم و یا سنتی موس��یقی مرا
زیر سوال ببرد .ما در کنار هم هستیم،
آیا مثال ارکست کامکار با ارکست بهنا
ربطی ب��ه هم پی��دا میکنن��د؟ نه آیا
ارکستر شهناز با ارکستر بهنا یا همایون
شجریان یا ...به هم ربطی دارد؟ نه اصال
ربطی پیدا نمیکند در جایی هم ممکن
است که در کنار هم قرار بگیرند.
البته مس�الهای ک�ه وجود دارد
همیشه ما بیشتر راجع به موسیقی
صحبت میکنیم ت�ا کار .من قصد
توهین به شما و دیگر آهنگسازان
ندارم ،ش�ما فک�ر نمیکنید چون
کار خاصی طی س�الهای گذشته
ص�ورت نگرفته که بتواند س�لیقه
اکثریت را جذب کن�د این تعصب
وجود دارد؟

ما ریسک ناپذیر شدیم و این خیلی بد است

یک مقدار راجع به رویکرد ذهنی کارهای جدیدتان توضیح میدهید؟
اینبارترکیبمافیکستر است؛صدادهیگروه،بهذهنیتی کهداشتمنزدیکشدهاست.یکسریکارهای
قدیمیکهاجرامیشودویکسریکارهایجدید؛البتههمهکارهاباتنظیم جدیداجرامیشود.هدفماین
بودهکهاکثرمردماینموسیقیرابشوند.بااینقیمترایجبلیتهایکنسرت،خیلیهانمیتوانستندبیایند.
برای همین سعی کردیم در سالن بزرگ این کنسرت را اجرا کنیم و تا جایی که امکان دارد بلیتها را ارزان
کنیم.منکنسرت«راجرواترز»رابا ۹۰هزارتوماندیدم؛امادرایرانبرایرفتنکنسرتباید 120هزارتومن
پولبلیتبدهی؛برایگوشدادنبهچهموسیقیای؟تماماقشارجامعهبایدبتوانندکنسرتبیایند.دانشجو،
دانشآموز،جوانها،یاخانوادههاباهمبایدبتوانندبهکنسرتبروند،سالنهابایدقیمتهایشانرابشکنند.
ماازخیلیچیزهاگذشتیم.فکرمیکنمقیمتبلیتماخیلینسبتبهکنسرتهایدیگرپاییناست.
قیمتبلیتهاچقدراست؟
 ۳۰،۲۰و ۴۰هزار تومان
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بل��ه ،مس��لما همین اس��ت که ش��ما
میگویید و دقیقا مساله ما همین است
و م��ا کاری نمیکنیم ک��ه داریم از آن
دفاع بیخودی میکنیم ،اگر تولید من
در یکسال اینقدر آهنگ در سال باشد
یا اینقدر بتوانم پرودیوس کنم و پشت
کارهای دیگران حتی بایس��تم و تولید
کننده باش��م ،آنوقت میتوانید بگویید
که حاال میتوانیم ب��ا این آدم صحبت
کنیم و ببینم چ��ه دارد میکند؟ ولی
هیچ کدام ما اینقدر تولیدی نداریم ...هر
کدام را که بخواهید االن مثال میزنیم،
در کالس��یک اصال اتفاقی نیفتاده ،در
یکسال ما چند کنسرت موسیقی سنتی
و جدی داریم ،چند تا آلبوم جدی تولید
می شود که بتوانیم راجع به آن صحبت
کنیم .
م�دام میگوییم که موس�یقی
مهجور واقع شده؟
ماهیت خ��ودش ،خ��ودش را مهجور
کرده،موس��یقی تلفیقی هم به همین
صورت است  ،در موسیقی پاپ هم که
مثل هم سری دوزی بیرون میآید...

چرا پاپ اینقدر ش�بیه
ب�ه هم ش�ده؟ حداق�ل در
موسیقی سنتی یک سری
اس�اتید وجود دارند که تا
حدی سبکهای خودشان
را داشتند ولی حاال درست
اس�ت که به تکرار رسیدن
ول�ی بازگ�روه کامکاره�ا
واس�تاد ش�جریان ،استاد
لطف�ی  ،اس�تاد علی�زاده
وغیره س�بک خودشان را
دارند؟
اگ��ر در زمینه موس��یقی پاپ
صحب��ت میکنی��د ای��ن  xرا
بای��د از آن س��مت ماجرا حل
کنی��م .یعن��ی تهی��ه کننده .
تهی��ه کنندهها سفارش��ی کار
میکنند و میگویند :شما که
صدای خوبی دارید باید از این
ملودیها داش��ته باشید و این
تنظیم راداش��ته باش��ید و به
این س��بک بخوانید تا در بازار
بگیرد.
یعنی تهی�ه کننده حتی
ن�وع تنظی�م و مل�ودی را
تعیین میکند؟
خیر ،معموال وجود ندارد ،مگر
اینک��ه آن هنرمن��د چیزی را
تقلید میکند که دس��ت پنج
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یک چیز دیگر میش��ود ،برای
همین صداها شبیه به هم شده،
قیافهها عین هم ش��ده ،کارها
شبیه به هم شده...
قیافهها؟
بل��ه قیافهه��ا عین هم ش��ده،
ط��رح آلبومه��ا ش��بیه به هم
شده ،طرح جلد آلبومها یعنی
عکس پرس��نلی و  ...طرح جلد
آلبومه��ای پاپ کامال س��ری
دوزی شده...
در ش��رایط کنونی یک مقدار
بیشتر از موس��یقی پاپ دفاع
میشود ،چون جایگاه رشدش
ب��ه خاط��ر مخاطب بیش��تر
اس��ت و به همی��ن دلیل پول
بیشتری نس��بت به موسیقی
سنتی درونش خرج میشود،
هنرمندان بیش��تر ج��ای کار
دارند و باز به آن بحثی میرسیم
که خودشان میتوانند حرکت
کنند ،هیچ وقت تهیه کننده به
کار خوب نه نمیگوید.
مقدار زیادی پش��تیبانی الزم
است و پیدا کردن استعدادها.
استعدادهایی را داریم که نهفته
اس��ت یا درون خودش��ان کار
میکنند ،ولی هیچکس به آنها
نمیگوید ،کار کنی��د .اگر هم

شعرهاچهمیخواندبگویند
در مورد روند شکل گیری گروه بهنا توضیح میدهید؟
گروه بهنا در سال  ۱۳۸۵تشکیل ش��ده و کنسرت اول این گروه در
فرهنگسرای ارسباران اجرا شد .ماهان میرعرب گیتار بود ،بهرنگ
بقایی تار میزد ،پورنگ پورشیرازی کنتباز ،من هم پیانو و اکسرسایز
و کسری ابراهیمی در امر بعد از  ۲سال کنسرت دوم بود که باز من
بودم ،کس��ری ابراهیمی ،بابک ریاحیپور ب��اس و کیبورد میزد و
افکتهای الکترونیک علیرضا رحیمینژاد و بهرنگ بقایی
چرا اینقدر بین  ۲تا کنسرت فاصله بود؟
ما یک خورده تنبل هستیم البته تنبلی من بود ،نه باقی گروه و علت
بعدی وسواس زیادی که داشتم .بعد ما شروع به ضبط آلبوم کردیم
که پارسال آلبوم بیرون آمد به نام نه آن چنان
این آلبوم برای کنسرت دوم گروه بهنا بود؟
بله،در کنسرت دوم که در فرهنس��گرای نیاوران برگزار شد بیشتر
کار جدید بود ،بعد یک سری کار به آنها اضافه کردیم و تبدیل شد
به آلبوم نه آنچنان.
فروش نه آنچنان چطور بود؟
آلبومی که رادی��و از آن دائما اس��تفاده میکند ام��ا کار را معرفی
نمیکند ،معلوم اس��ت آنقدر ف��روش باالیی ندارد ،ام��ا اگر لطف
میکردند و آهنگهایی را که استفاده میکنند ،گاهی اوقات معرفی
میکردند بد نبود ،حداقل برای اینکه مردم بدانند چه چیزی گوش
میدهند .اما در کل چون توس��ط اقای چمن آرا عرضه ش��د ،فکر
میکنم فروش بد نبود و به چاپ دوم هم رسید.
اینها به سمت کسی میآیند
باز آنها را به سمتی میبرند که
تهیه کننده میخواهد و مساله
ما این اس��ت باید سیس��تم به
گونه ای باشد که به هنرمندان
خالق که کم هستند ،ولی باز به
آن تعداد هس��تند که بگوییم،
جرات داشته باش و کار خودت
را انجام بده و همان چیزی باش
که خودت دوست داری.
یعن�ی پش�تیبانی از
آدمهای خالق که س�رمایه
ندارند؟
بله ،این بسیار مهم است و این
پشتیبانی پول میخواهد  ،کار
میخواهد ،ولی ن��ه آنقدر زیاد
که فک��ر میکنی��د و تاثیرش
خیلی بیشتر از آن چیزی است
که ما به آن رسیدیم و ما امروز
چیزی نداریم که بهش ببالیم
و من متاسفم که چه در پاپ و
کال در موسیقی چیزی نداریم.
ببخش��ید من با عرض تاس��ف

و از همکاران خ��ودم معذرت
میخواه��م ک��ه میگویم که
ما هی��چ چیزی در موس��یقی
نداریم ک��ه ب��ه آن ببالیم ،در
کل افتخارات موسیقیایی این
مملکت یک آلبوم« به تماشای
آبهای سفید» یا آلبوم کیهان
کلهر ،ت��ا پای «گرم��ی» رفته
اس��ت و گرمی ه��م نگرفتیم ،
باز میرس��یم به آدمهایی که
خودش��ان کار کردن��د ،مث��ل
حس��ین علیزاده ،کیهان کلهر
و از این آدمها کم نداریم.
در موس�یقی پ�اپ
میتوانید از کسی نام ببرید،
کس�انی ک�ه خودش�ان تا
جاهای خوبی پیش رفتند؟
یک س��ری اتفاق��ات خوب در
موس��یقی پ��اپ�� افت��اد :اوال
کوالیتهها خیلی باال رفته و به
سطح خوبی رسیده و تنظیمها
به روزتر شده و به استانداردها
نزدیکتر شدند و از نظر کوالیته

روندی رو به رش��د داشته ایم،
ولی از نظر مطلب و فکر درون
کار من چیز جدیدی ندیدم.
درمورد فکری که درون
مطلب وج�ود دارد توضیح
میدهید؟
در حال حاضر اکث��ر کارهایی
که میشنویم ،هم از لحاظ شعر
و هم از نظر مل��ودی و آهنگ
کارهای بیهویتی است .برخی
اوقات حرکتی صورت میگیرد
ک��ه آدم فکر می کن��د خیلی
هوشمندانه بوده است .ببینید
گروه آریان از کجا شروع کرد؟
من احترام خیلی خاصی برای
آقای محس��ن رجبپ��ور قائل
هستم ،بابت این که چگونه پای
یک سیستم ایستاد و آن را آورد
باال و در تا جایی که توانست باال
نگه داش��ت و به این میگویند
تهیه کننده...
یعنی تهی�ه کنندگی در
ایران یعنی پول؟

بل��ه ،در ایران تهی��ه کنندگی
هنری ،با مغازه س��وپرمارکتی
اش��تباه میش��ود .خیلی کم
هس��تند کس��انی ک��ه در کار
موس��یقی ،دغدغ��ه فرهنگی
داش��ته باش��ند ،اقتص��اد در
این زمینه خیلی مهم اس��ت،
ولی رس��یدن به پول فقط این
راهی نیس��ت که ای��ن آقایان
طی میکنن��د ...باید پای یک
داستان بایس��تند و جلو بروند
تا پ��ول برگردد .ماه��ور چرا پا
برجاست؟ چون پای یک سری
داستانهاایس��تاد .االن باالی
 ۲۰۰اثر منتشر شده دارد.اگر
روزی چن��د کارهم بفروش��د
،ش��رکت پ��ا برجا و ش��ناخته
شده است .در زمینه موسیقی
ایرانی و هر کس چیزی بخواهد
به س��راغ ماهور م��یرود .ما ۲
روزه نمیتوانیم با یک کنسرت
وآلبوم پول پارو کنیم.
این تفکر روی اثر هم تاثیر
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میگذارد ؟
بله ،چ��ون دو روزه به پول هم
نمیرسند ،ورشکست میشوند
و از هم جدا میشوند و به سراغ
کار بع��دی میرون��د وبه این
ش��کل موس��یقی ،موزیسین
و اخالق موس��یقی هم از بین
میرود.
چ�ه معی�اری ب�رای
دلنشینی موسیقی بیکالم
را ب�رای مخاط�ب ایران�ی
رعایت میکنید؟
مهمتری��ن قس��مت مل��ودی
اس��ت ،ملودی باید ساده گویا
و زیبا باشند ،مثال میزنم کار
موسیقی کریستف کلمب برای
شنونده ایرانی هم قایل درک و
زیباست .موسیقی از کرخه تا
راین را سالیان سال است همه
دوستش دارند و بیکالم است.
تم معروف پیش درآمد اصفهان
کار آقای ن��ی داوود که ابتدای
سریال هزار دستان است.
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کـنـسـرت
concert

خاطـره

کنسرتهایی که دیدم
| عکسها و گزارش :محسن هردان|

در چند ماه گذش��ته ک��ه ترانه ماه به ه��ر دلیل در صحن��ه مطبوعاتی حاضر
نبود ،من در کنس��رتها بودم و از هر کنس��رتی که عکاس��ی میکردم ،به یاد
ترانه ماه هم بودم .اینها هم��ان عکسها و گزارشها که نه ،ش��رحی بر آنچه
که در آن کنسرتها دیدم ،است .شاید از آن کنسرتها خیلی گذشته باشد اما
خاطرههایشان تازه است.

کنسرت رضا قبل از خداحافظی

االن سوژه اصلی حول اسم رضا صادقی فیلم خداحافظی است که
همه جا حرف از آن است و آن موقع که این عکسها را انداختند
سوژه کنسرت رضاصادقیبودومحمدرضافروتن کههمبازی او
در این فیلم است آمده بود تا از اجرای زنده رضا صادقی لذت ببرند.
بهعالوهافشینیداللهیکههمیشههمبازیرضااستدرترانه
سرایی و بازی با کلمات.
مازیارفالحیهمبهافتخاررضادرشبکنسرتمردمشکیپوش
ایران مشکی به تن کرد .گروه سون (آرش و امیر قنادی ،کیارش
پوزشی)وبابکجهانبخشمهمانانویژهرضابودند.مرتضی
کریمی نوازنده عود و یار قدیمی رضا صادقی در همه اجراها این بار
باچهرهای متفاوت در کنسرت رضاحاضرشد.

کنسرت مازیار فالحی

وقتیکنسرتتمامشدمازیاربادوستانودوستدارانش
عکسهای�ی به ی�ادگار گرفت از جمله عکس�ی که با
چهرههایحاضردربرنامهاشازجملهحمیدفرخنژادکه
همکارشبوددرسریالقلبیخیورضایزدانیوآرشو
امیرقنادیوکیارشپوزشی(گروهسون)ومحمدحاتم
پور ،مدیر عامل شرکت آوای هنر و ...
همهکهرفتندمازیارماندوپیانویرویصحنهکهاورابه
سویخودخواند.دقایقیبعدسکوتسالنیکه
دقایقیقبلازشوروهیجانپربودباصدای
پیانومازیارشکست.
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کنسرت فرزاد فرزین

شاید سابقه بازیگری فرزاد فرزین باعث شده و شاید هم او خودش اینطور است ،
طراحی صحنه کنسرتش بسیار زیبا بود .در بخشی از کنسرت برف میبارید که جلوه
بصری بسیار زیبایی را خلق کرده بود .اجرای هیجانانگیز فرزاد هم
که یکی دیگر از جلوههای بصری کنسرت بود.

سهنـفر
بهیکنـفر

گروه سون روی صحنه یکه تازی
میکردند اما پشت صحنه غول برره آنها
را به اسارت خود درآورد.
Taraneh Maah Magazine/No 48/Feb 2012
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کـنـسـرت
concert
کنسرتی برای مجید بهرامی

درکنسرتخیریهایکهبرایمجیدبهرامی
برگزار شده بود ،دوستی موج میزد و اوج این
دوستی وقتی بود که دو خواننده مطرح پاپ
ایران،بنیامینومحسنیگانهبعدازمدتهاقهر
باهمآشتیکردند.آنهارویصحنهاجرامشترک
داشتندوبیرونصحنههمدیگررادرآغوش
گرفتندتایکلحظ هخاطرانگیزراخلقکنند.

کنسرت احسان خواجهامیری

هر چند طراحی لباس اعضای ارکستر احسانخواجهامیری
زیبا بود و میتوانست سوژهی اصلی کنسرتش باشد اما همه
چیز تحتالشعاع حضور استاد ایرج در کنسرت پسرش
قرار گرفت .پیرمرد پایین در کنار خانواده نشست تا شاهد
هنر نمایی پسرش باشد که در بخششی از کنسرت با پدر
همخوانی میکرد .البته صدای استاد فقط از بلندگوها شنیده
میشد و احسان در بخشهای مربوط به خودش آهنگ را
اجرا میکرد.
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آ لـبـــو م
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آلبوم ،آلبوم ،آلبوم

U

B

L

A

بخش آلبوم قرار اس�ت بخش های متنوعی داش�ته باشد که قطعا
آن را پر و پیمان تر خواهد کرد .آنچه هم اکنون در این بخش آمده
تنها نیمی از اتفاقاتی است که در آن شاهد خواهید بود .نقد آلبوم
یکی از بخش های جدی آن است و پیش�نهاد آلبوم از طرف چهره
های معروف هنری و اجتماعی بخش دیگر آن .قطع به یقین بدانید
که در حد وسع خود خواهیم کوشید که بیش�ترین اتفاقات حوزه
تولید آلبوم را پوشش دهیم .در این شماره شماه منوی آلبوم آلبوم
های فرزاد فرزین ،سیروان خسروی و گروه سون را می خوانید که

به زودی منتشر خواهند شد و همینطور گزارش�ی از تولید آلبوم
محمدرضا هدایتی و آلبوم های دیگر .ضمن آن آلبوم برگزیده ماه را
شاهد خواهید بود که این آبوم برای این ماه ،آلبوم محتسب علیرضا
عصار است .در همین بخش گفتگوی ما با جناب رضا مهدوی ،مدیر
مرکز موس�یقی حوزه هنری و تهیه کننده این آلبوم از نظرتان می
گذرد که در آن قول هایی برای انتشار آلبوم های دیگر خوانندگان
پاپ هم داده است که البته ش�رط هم دارد .این بخش را در شماره
های آتی جدی تر خواهید گرفت.

بازگشت زوج موفق بعد از پنج سال

محتسب آلبوم ماه ترانه ماه شد
در

ای��ن

بخ��ش

دلتنگم یـا ماه میخندد

دربارهآلبومدوممحمدرضاهدایتی

بخوانی��د

و

بنــگ بنــگ ...شلیــک

ببینی��د

معرفی آلبوم جدید فرزاد فرزین

:

تو قلب من فقط تویی

کار تازه گروه سون
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آلبوممحتسب
علیرضا عصار و فواد
حجازی به عنوان
آلبوم ماه ترانه ماه
برگزیده شد
خبر اصلی ،حضور گروه
علیرضا عصار و فواد
حجازی بعد از  5سال بود.
سایت رسمی علیرضا
عصار نوشت« :آلبوم
جدید علیرضا عصار صبح
پنجشنبه در سراسر کشور
منتشر شد .این آلبوم که
«محتسب» نام دارد قرار
بود بعد از آلبوم دیگری با
عنوان «بازی عوض شده»
منتشر شود  ». . .محتسب را
حوزه هنری منتشر کرد و
حتی در بروشور آلبوم هم
نام مدیر آن ،جناب رضا
مهدوی به عنوان مدیر تولید
نوشته شده است .حضور این
خواننده و موزیسین نسل
اولی موسیقی پاپ بعد از
انقالب ،خودش غنیمتی بود
تا عالقهمندان موسیقیهای
جدیتر حوزه موسیقی پاپ،
به روند تولید و توزیع در
این حوزه امیدوار باشند .در
شورای نویسندگان نشریه
ماهنامه پس از بررسیهای
مفصل این آلبوم ماه انتخاب
شد؛ هم به خاطر محتوای آن
و هم به خاطر بازگشت این
گروه حرفهای موسیقی پاپ
به صحنه اول موسیقی.
به همین بهانه با جناب
رضا مهدوی مصاحبهای
انجام دادیم و موضوعات
دیگر کار کردن حوزه در
موسیقی پاپ را بررسی
کردیم و همچنین از افشین
مقدم که 3ترانه این آلبوم
کار اوست ،خواستیم
تا یادداشتی در خصوص
همکاری اش با این گروه
بنویسد .آنچه میخوانید
پرونده مختصری است در
خصوص این انتخاب.
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آنها از موضع خود عقبنشینی نکردهاند
| افشین مقدم|
ترانهسرا
اگر دوس�تی و همکاری ده س�الهام ب�ا فواد
حج�ازی و علیرض�ا عص�ار و حبی�ب صبور
(مدیر برنامههای علیرضا عصار) نبود ش�اید
میش�د راحتتر س�خن گفت چ�ون ممکن
است این ظن ایجاد ش�ود که نان به یکدیگر
قرض میدهیم .کسانی که من و قلمم و رزومه
کاریام را میشناسند ،میدانند زیاد اهل این
حرفها نیستم و نیازی ندارم از کسی بی دلیل
تعریف کنم.
با خوانندگان و آهنگسازان زیادی کار کردهام
اما وقتی نزدیک به ده س�ال همکاریات را با
یک تیم موس�یقی به عنوان ترانهسرا حفظ
میکنی مطمئن َا چیزبا ارزشی در این همکاری
وجود دارد و آن چیزی نیس�ت ج�ز اعتقاد،
اعتق�اد دارم علیرض�ا و فواد بی ش�ک جزو
بهترینها هستند.
سال  76موسیقی پاپ بعد از  20سال آزاد شد.
در آن سالها خوانندگان زیادی شروع به کار
کردند .در شرایطی که نه موسیقی زیرزمینی
در ژانره�ای مختل�ف اع�م از رپ گرفت�ه تا
راک و غیره به ش�کل امروزی فراگیر بود و نه
ش�بکههای ماهوارهای با این حجم وسیع از
حضور خوانندگان و ناخوانندگان روبرو بودند،
در آن سالها خیلیها چهره شدند ک ه امروز
دیگر شاید نام و نشانی از آنان باقی نباشد اما
فواد و علیرضا در این بلبشوی موسیقی مجاز و
غیر مجازتا بهامروز ماندگار شدند که بهاعتقاد
من یکی از دالیل ماندگاریش�ان این بود که
قائم به ذات عمل کردند ،پیشرو بودند نه پیرو!
از همان آغاز استایل وسبک خود را داشتند،
تکلیفشان را با خودشان و مخاطب و مارکت
مشخص کردند و هیچگاه برای اینکه آالبوم
هیت و پرفروشی داشته باشند به رنگ بازار
در نیامدند و تن به خواستههای مارکت ندادند.
مصداق بارز صحبت من کارنامه کاری این دو
هنرمند اس�ت ،اگر کل آلبومهای موس�یقی
پاپ داخل�ی را از س�ال  76تا بهام�روز مرور
کنیم کسی را نمیبینیم که بهاین اندازه شعر
و ترانه فاخر اجرا کرده باش�د .علیرضا عصار
اش�عاری را ازموالنا ،حافظ ،ش�املو ،سهراب
سپهری ،شفیعی کدکنی و ...اجرا کردهاست
که ش�اید در نگاهاول مارکتپس�ند نبودند
و تقاضایی برایشان وجود نداش�ت اما ثابت
کرد عرضه خوب ،تقاض�ا ایجاد میکند! آمار
فروش بلیتهای کنسرت این خواننده و شور
و هیجان مخاطب در داخل سالنهای کنسرت
در سراسر کشور نسبت ب ه اجراهای علیرضا
عصار و فواد حجازی و تیراژ فروش آلبومهای

این دو هنرمند ،حاکی از آن است که همچنان
بعد از  14س�ال یکهتاز موس�یقی پاپ فاخر
داخل کشور هستند.
به عنوان یک ترانهسرا باید بگویم ،برخورد
خوانندگان و آهنگس�ازان در اکث�ر موارد با
ی است
کالم یک برخورد صرفا حسی و عاطف 
و چندان کاری به تکنیک ،زبان و ایدئولوژی
کالم ندارند اما برخورد علیرضا و فواد با کالم
جدای ح�س و عاطفه برخ�ورد ایدئولوژیک
و جهانبینی�ک اس�ت .اکث�ر خوانن�دگان
سختگیریش�ان صرفا در محدوده واژگان
خالصه میش�ود اما این دو دقت نظرش�ان
عالوه بر روساخت به ژرفساخت نیز هست
و این بدان خاطراس�ت ک�ه کالم را به خوبی
میشناسند.
شنیده شدن و دیده شدن در شرایطی بسیار
دشوار اس�ت که فکر میکنم علیرضا و فواد
به خوبی از پس�ش برآمدن�د .در دهه پنجاه
تلویزیون با برنامه رنگارنگ و رادیو با برنامه
گله�ا حامیو پش�تیبان خوانن�دگان بود،
ترانهس�را در کنار آهنگس�از اث�ری را خلق
میکردند و با ص�دای بهترین خوانند هها در
بهترین ش�رایط ش�نیده میشدند،سرعت
تولید باال ب�ود و فاصله بی�ن تولید تا مصرف
حداقلترین زم�ان ممکن بود ،از رس�انهای
شنیده میش�دند که به موازاتش تکنولوژی
مانند امروز فراگیر نبود اینترنت و ماهوارهای
در کار نبود و مردم بیش�تر وقتش�ان را پای
تلویزیون میگذراندن�د .تصویر ،بزرگترین
اهرم تبلیغات�ی وستارهس�ازی خوانندگان
وآهنگسازان و ترانهسراهای مستعد و جوان
آن دوره بود ،چیزی که نسل ما منهای یکی،دو
سال اول آزادی موس�یقی پاپ تا بهامروز در
داخل کش�ورو به صورت ملی و مجازبه خود
ندیدهاست .خاطرم هست وقتی اولین ترانهام
در سال 81از صدا و سیما پخش شد ،حتی نامم
را پای ویدئو کلیپ ثبت نکردند چه برسد! ...
اکث�ر خوانندگان�ی ک�ه در داخل کش�ور به
صورت مجاز کار میکنن�د این روزها در یک
رقابت نابرابر ق�رار گرفتهاند ،ترس از ممنوع
الکاری باعث میش�ود ویدئو کلیپ نسازند
و اینگونهاس�ت که تیراژ چند میلیونی را از
دست میدهند و با تیراژ بسیار محدودتری
برای ادامه بقا تمکین میکنن�د! مردم برای
دیدن ویدئو کلیپ از ش�بکههای ماهوارهای
پولی پرداخ�ت نمیکنند اما ب�رای خریدن
سی دی خواننده مورد عالقه خود باید هزینه
کنند ،البته منکر این نمیش�وم که عملکرد
ضعیف بس�یاری از خوانندگان مجاز و عدم
حمایت کمپانیه�ا از آنان باعث ش�ده طی
این س�الها مارکت خود را از دس�ت بدهند
وباعث ش�دند مردم انگیزهای برای رفتن به
مغازههای س�یدی فروش�ی و خرید آلبوم
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نداشته باشند البته دانلود رایگان از اینترنت
هم میتواند دلیل فروش کم آلبومهای مجاز
پاپ داخلی باشد همهاینها را گفتم که بگویم
در این رقابت نابرابر مجازه�ا با غیر مجازها،
دیده شدن و شنیده شدن کار بسیار سختی
اس�ت! به هیچ وجه منظورم این نیست همه
خوانندگانی که غیرمجاز کار میکنند خوب
نیستند ،بلکه منظورم این اس�ت که در این
کورس رقابت بی�ن مجازها و غی�ر مجازها،
مجازها باید خیلی خوب عمل کنند تا ب ه اندازه
غیرمجازها شنیده و زمزمه شوند! خوانندهای
کهمخاطب،ترانههایشرازمزمهنکندماندگار
نمیش�ود ،فکر میکنم علیرضا عصار و فواد
حج�ازی طی این س�الها بهای�ن مهم فائق
آمدند و شاید نگرانی من به عنوان یک دوست
و ترانهسرا ،امروز بیشتر از پیش باشد کهادامه
مسیر چگونه خواهد بود...؟!
روزبهروز به کثرت خوانندگان اضافه میشود
که نقش بسیار زیادی در تغییر ذائقه مخاطب
بازی میکنند ،مخاطبی که بیش از یک ده ه
از خوانند ه م�ورد عالقه خ�ود حمایت کرده
و پابهپای او پیش آمدهاس�ت تعص�ب دارد،
اش�تباهات کوچک را بزرگ میبین�د و اگر
اش�تباهی در ادامه مس�یر ص�ورت بگیرد،
دلس�رد میش�ود .ما باید از گذش�ته درس
بگیریم .اسطورهها هم وقتی اشتباه میکنند
مخاطب خود را از دس�ت میدهند و ش�اید
امروز دیگرمثل دیروز ش�نیده نمیش�وند
و زمانی که خ�وب عمل میکردن�د ،زمان را
درنوردیدن�د و توانس�تند گروههای س�نی
مختلف ،با ذائقهه�ای ش�نیداری گوناگون
را بیش ازچه�ار دهه مجذوب خ�ود کنند و
ستاره ش�وند .الزم به ذکر اس�ت که  20سال
سکوت موس�یقیایی داخل کشور به جریان
اسطورهسازی این خوانندگان کمک شایانی
کرد اگرچه در س�تاره بودن آنان هیچ شکی
نیس�ت ولی آن ش�کاف تاریخی بین نس�ل
دیروز و امروز باعث شد تا آنان بی آنکه خود
بخواهند در حافظه و خاطره نسلهای بعدی
ماندگار ش�وند .خوانندگان مطرح داخلی از
جمله علیرضا عصار به گمان م�ن از آن پُواَنِ
تاریخیبرخوردارنیستند،پسبرایپیشروی
در جاده پر فراز و نشیب موسیقی باید محکم
تر از پیش گام بردارند!
علیرضا عصار یکبار ثابت ک�رد خوانندگی
در ص�دای تحریردارو چهچه�هزدن تعریف
نمیشود ،س�بک و اس�تایل منحصر به فرد
در خوان�دن ،انتخاب درس�ت ترانه و آهنگ
و تجرب�ه هرچ�ه بیش�تر در اج�رای زنده و
تش�خصکاری ،خواننده را خواننده میکند.
چ�ه بس�یارند خوانندگانی ک�هاز صداهای
آنچنانی برخوردارند ولی در ارتباط با مخاطب
ناکام عمل میکنند ،اجراهای خوبی ندارند در

سالن کنسرت به جای ش�کار احساسات مخاطب وراجی
میکنند و مخاطب خود را به راحتی از دس�ت میدهند!
در کنس�رتهای علیرضا عصار ترانههایی را م�ردم با او
همخوانی میکنند که  14س�ال پیش اجرا کردهاس�ت و
این نشان دهندهایناس�ت که بیش از یک دهه مخاطب
پا به پای او پیش آمده و با ترانههایش زندگی کردهاست.
من در کنس�رتهای زیادی ب�ه عنوان میهم�ان حضور
داشتهام ،معدود خوانندگان داخلی هستند که مردم تمام
ترانههایشان رااز برند که علیرضا عصار سرآمد این دستهاز
خوانندگان است.
بر مس�ئلهاجرای زنده و کنس�رت تاکی�د دارم چون در
کنسرتهاس�ت که ترانهس�را یاد میگیرد چگونه ترانه
بنویس�د .وقتی چند هزار نفر در تاریکی سالن کنسرت
ترانهات را در کنارگوش�ت میخوانند ب�ی آنکه بدانند
کسیکه که کنارشان نشسته ،ترانهسرای ترانهایاست
که با جان و دل زمزمه میکنند ،احساس غیر قابل وصفی
به ترانهسرا دست میدهد و اینجاس�ت که موفقیت را از
نزدیک لمس میکنی (بگذریم از اینکهاین روزها عدهای
ترانهس�رایی را در انتش�ار مکتوب کالم و چ�اپ کتاب
معنا میکنند اما من اعتقاد دارم ترانهس�رایی که قبل از
اجرای ترانهاش مبادرت به چاپ کتاب میکند صرفا یک
محاورهنویس است نه ترانهسرا!...کهالبتهاین تفکر چاپ
کتاب هم بس�یار قابل احترام اس�ت) در کنسرتهاست
کهآهنگساز و خواننده متوجهاشتباهات خود میشوند
بارها ش�اهد بودهام ترانهای که از من ساخته شده ،قبل
از اینکه وارد بازار شود در کنسرت بهاجرا در آمدهاست،

ریاکش�ن مخاطب در حین اجرای اثر اگر مثبت باش�د
ترانه در آلبوم قرار میگیرد و اگر مخاطب در حین اجرا با
اثر ارتباط برقرار نکند ،بی تعارف با تمام زحمتی که فواد
برای ساخت و تنظیمش و نوشتن پارتیتور کشیده ،ترانه
نه تنها وارد آلبوم نمیش�ود بلک ه از شبهای بعد بر روی
استیج هم زده نمیشود و این احترامیاست که به سلیقه
مخاطب گذاشته میش�ود ،چون کارهای علیرضا و فواد
دسته بندی شدهاند و هر دسته تعریف خاص خود را دارند.
کارهایی را که صرفا ب�رای مخاطب و احساس�ات آنی او
میسازند کهاگر خوب در نیایند کنار میگذارند .یکدسته
هم کارهایی است کهایدئولوژی خودشان و اجتماع را در
آنها منعکس میکنند و در واقع جزو کارهای جدیشان
اس�ت .مانند اکثر ترانههای اجتماعی کهاج�را کردهاند،
استیج جایی اس�ت که خواننده بی واس�طه با مخاطبش
در ارتباط اس�ت ،چش�م درچش�م مخاطب میخواند و
انرژی منفی یا مثبت مخاطبش را به بهترین شکل ممکن
دریافت میکند .مخاطب حرف�های و خاص ،حافظه قوی
دارد .به عنوان مثال در کنسرت س�ال  89ترانه «نفس»
برای اولین بار در کنسرت تهران اجرا شد بند « :قلبمو به
غصه بش�کن /نگاه به تیکه پارهم /من به غیر از خواستن
تو /رو لبم حرفی ندارم» که با ویرایش من به گونهای دیگر
خوانده ش�د که درظبط اس�تودیو تصمیم گرفتم همان
ورژن اصلی اجراش�ود ،وقتی آلبوم وارد بازار شد ،دیدم
از طریق ایمیل و وبالگ شخصیام مخاطبین زیادی علت
این تغییر را از من جویا شدهاند! و یا ترانه « شکنجههای
زندگی « که قرار بود در آلبوم قرار بگیرد(طبق معرفی که

در اجرای کنس�رت صورت گرفته بود) ولی بنا به دالیلی
در آلبوم قرار نگرفت و خیلیها بابت این قضیهاعتراض
داشتند که چرا این ترانه در آلبوم نیست ،یا تفاوت تنظیم
ترانه «تکلیف و روشن کن» در اجرای کنسرت و آنچه در
آلبوم میش�نویم نیز برایشان س�وال بود و...همهاینها
نشان دهندهاین است که جنس مخاطب علیرضا عصار تا
حدودی با خوانندگان دیگر داخلی تفاوت دارد .آنها ترانه
جدی میخواهند ولحظه به لحظ ه این خواننده و آثارش و
تفکرش را رصد میکنند .برای تنوع در هر آلبوم موسیقی
ب ه آهنگهای ریتمیک و ترانه مناسب همان حال و هوا هم
نیاز است .اجرای بعضی از ترانههایی که علیرضا عصار طی
این سالها خواندهاست مانند :خورشید مهربون ،اشتباه
بود ،خیال نکن ،یکی از ما ،تکلیفوروشن کن و  ...در همین
راستاس�ت و این هیچ منافاتی با قسمت آغازین سخنم
که گفتم فواد و علیرضا تا بهامروز تن به خواسته مارکت
ندادهاند ،ندارد! این ترانههایی کهاسم بردم به ظاهر زبانی
بسیار س�اده دارند اما در الیههای زیرین خود در زمان و
تاریخ اجرایشان نوآورانه بودند .مانند ترانه «خیال نکن»
که با فانتزی منحصر به فردش ،در نوع خود بینظیر بود و
همچنان یکی از ترانههایی است کهاز همان آغاز کنسرت
مردم «خیال نک�ن» را فریاد میزنن�د .یکبارازعلیرضا
عصار و فواد در آغاز همکاری ام با ایش�ان پرس�یدم چرا
خیال نکن را همیش ه آخر کنسرت اجرا میکنید؟ به من
گفتند دوست داریم مخاطب ابتدا به ساکن با تفکرات ما
آشنا شود وحرفهای ما را بش�نود بعد ما حرفهای او را
آنطور که دوست دارد میزنیم!...

 14سال
پایبندی
بیش از  14سال است که
تیم علیرضا عصار و فواد
حجازی بهایدئولوژی
خود پایبندند که
تراوشات این جهانبینی
را در آخرین آلبوم
مشترکشان «محتسب»
شاهد هستیم .آلبومیکه
آغاز و پایانش دو
ترانهاجتماعی است.
محتسب ،شاهدی است بر
این ادعا کهاین دو هنرمند
همچنان از مواضع خود
عقبنشینی نکردهاند،
امید است درادامه مسیر،
بیش از پیش شنیده
شوند و مانا!...
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آلبوم ماه
گفتوگ�و ب�ا رض�ا مه�دوی ؛ موزیس�ین ،مدی�ر موس�یقی ح�وزه هن�ری و تهی�ه کنن�ده آلب�وم «محتس�ب »

عاشقانهمعمولینه،برایآثارجدیبرنامهداریم

حوزه هنری همیشه یکی از نهاد تاثیر در حوزه فرهنگ و هنر بود و هست و دربین مدیران آن رضا مهدوی یکی از شاخصهاست .این هم به
خاطر حساسیت موسیقی است و هم به خاطر اقدامات شجاعانه و البته کارشناسانهاش .مهدوی خود موزیسین است و همیشه دوست دارد
همگی او را با این عنوان بشناسند نه چایگاه مدیریتیاش .شفاف و کارشناس است و همه اینها باعث شده است که با او بتوان راحت حرف زد .با این
مدیر و موزیسین موفق به بهانه تهیه آلبوم محتسب حرف زدیم و البته اول به موضوعات مختلف گریز زدیم.

آیا شما برای اینکه درحوزه موسیقی پاپ کار کنید،
برنامهای دارید یا اینکه «علیرضا عصار» با بقیه متفاوت
است ؟
بخشی از کار ما در کنار توجه ویژه به موسیقی ایرانی  ،با تمام
زیرشاخههایش ،پرداختن به موسیقی ایرانی ،موسیقی نواحی،
آیین ،دین و مذهبی است اما موس��یقی پاپ ،واقعیتی است
که نمیشود بهراحتی از کنارش گذشت .بسیاری از مفاهیم
و کارهایی را که میشود از طریق موس��یقی پاپ انتقال داد،
کمتر امکان انتقال آن ا ز طریق موس��یقی کالس��یک و دیگر
موسیقیهایا آنچه به غلط سنتی خوانده میشود ،وجود دارد.
به این موضوع نه ما ،که بقیه جاهایی که موس��یقی دولتی -
خصوصی کار میکنند پی بردهاند .منتهی موسیقی پاپی که ما
کار میکنیم ،قطعا باید متفاوت از موسیقی پاپی باشد که رسانه
ملی یا شرکتهای خصوصی تولیدکننده به آن میپردازند .هر
اثری که منتشر میکنیم ،همه با حساسیت به آن نگاه میکنند
تا ببینند آن شعاری که دادیم ،همچنان ادامه دارد یا نه؛ شعار
ما الگوسازی ونمونهآفرینی است؛ یعنی آثار پاپ ما هم باید یک
نمونه و الگو باشد  .ما در زمینههای مختلف موسیقی پاپ کار
کردهایم؛ حتی در موسیقی مذهبی ،نمونهای از موسیقی رپ
را هم تولید کردهایم .این باعث شدکه خیلی از حساسیتها از
بین برود و آنهایی که فقط اسم رپ را شنیده بودند و بی جهت
از آن می ترسیدند ،آن را بشناسند و با دید باز به آن نگاه کنند.
آنها فقط میدانستند یک موسیقی اعتراض در دنیا وجود دارد
که اسم آن «رپ» است و ما با همان ریتمها و ضرباهنگهای
رپ ،مفاهیم مذهبی را با آن بیان کردیم و مداحان هم شاید در
جمعهای کوچکتر به نوعی دارند از آن استفاده میکنند  .شاید
رسانه ای شده باشد اما در ضبطهای خودروهای جوانان هست
و از این فرصت استفاده میشود تا مفاهیم دینی و مذهبی مورد
توجه آنها قرار میگیرد.
ما آنقدر که باید ،به کارمان مطمئن هستیم و ترکیب شورای ما
قوی است و ترکیب شورای سیاستگذاری که در حوزه هنری
و تحت نظارت سازمان تبلیغات است ،بهقدری قوی است که
کارهای پاپی که تا به حال عرضه کردیم ،این توفیق را داشته

که از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد .پارسال برای امام رضا (ع)
مجموعهای را ارائه دادیم که در آن از اشعار «دکتر مظاهر مصفا»
و دیگران استفاده کردیم؛ پکیجی شد که مورد توجه قرار گرفت
 .این مجموعه با صدای «حمیدرضا گلش��ن» بیرون آمد که
فارغالتحصیل «هنرستان سوره» خودمان است .ما حمایتش
کردهایم و حاال شهرتی نسبی پیدا کرده و کارهایش هم چند
سالی است که از رسانه به مدد خودش پخش میشود.
این مجموعه هم پاپ بود ؟
بله ،کار کامال پاپ است .این آلبوم خوب پخش شد و حتی در
«مشهد مقدس» هم از آن استقبال شد .کلیپ آن هم چندین
بار پخش شد  .این کار ،کار «فواد حجازی» است و موسیقیاش
جذاب و مهم است؛ یک کار پاپ متفاوت ابداعی است که هم در
شادی و هم در غ م افزایی ،مفاهیم شعری و نوع ملودی و تنظیم
تفاوت وجود دارد.
آیا این هنرمندان وقتی به ش�ما مراجعه می کنند،
مبالغ باالتری را تقاضا میکنند ؟
نه؛ اتفاقا برعکس است .نمیدانم به چه دلیلی دوستان با حوزه
خیلی خوب برخورد میکنند؛ شاید چون میدانند که ما سالم
ترو متفاوت عمل میکنیم ،قیمت واقعیشان را میگویند.
شاید این موضوع در مورد «علیرضا عصار» و «محمد
اصفهانی» صادق باش�د ولی آیا برای بقی�ه هم صادق
است؟
نه فقط این دو بزرگوار؛ مثال «احمد پژمان» آهنگساز فوقالعاده
بزرگی اس��ت .اگر عدد و رقمهایش در کار با دیگ��ران را با ما
مقایسه کنید ،میبینید که متفاوت است .ایشان در کار با ما
احساس راحتی میکند  ،ما درکارش دخالت نمیکنیم و کار
سریع انجام میشود.
این بهخاطر اسم حوزه است یا حضور «رضا مهدوی»
در راس موسیقی آن؟
فکر کنم بهخاطر اسم حوزه است.
اما شما روابط خوبی با اهل هنر دارید 0
به هر حال روابط هم تاثیرگذار است .درست نیست که کسی
بخواهد این ماجرا را به اسم خودش مصادره کند .مجموع حوزه

«موسیقی پاپ» همیشه در دستور کار ما قرار
دارد و همیشه هم درصد بهخصوصی را به خودش
اختصاص میدهد و عموما مفاهیم اجتماعی خیلی
برایمان مهم است .شاید بعضیها روی این مفاهیم،
تفاسیر سیاسی بگذارند که این به ما مربوط
نیست؛ به خودشان ربط دارد .موسیقی یک مفهوم
انتزاعی دارد و هرچقدر هم که کالم مفهوم خودش را
برساند ،آنها که میخواهند کجاندیشی کنند ،نگاه
زاویهدار داشته باشند  ،این کار را میکنند.
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اس��ت که هنرمندان را با این مجموعه مانوس کرده است  .ما
هم با دوستان کامال هنرمندانه برخورد میکینم نه مدیریتی.
وقتی نظر شورا میآید ،ش��فاف صحبت میکنیم ،استخوان
الی گوشت نمیگذاریم و شورایی که اینجا تشکیل میشود،
شورای ممیزی نیست؛ یک کارگاه شعر و ترانه و موسیقی است.
ما با همدیگر مباحث را تعامل میکنیم و نظر کارشناسی خوب
و دقیق میدهیم و آهنگساز راحت کنار میآید.
ی کنید ،آیا
وقتی قرار است دربار ه موسیقی پاپ داو ر 
در شورای شما کسی هست که بتواند در آن حوزه داوری
دقیق و کارشناسی داشته باشد؟
بله؛ مجاز نیس��تم اسمش��ان را بگویم اما آنها کارشناسان و
هنرمندان فوقالعادهای هستند .در بین آنها ،هم چه رههای
جدیدخوب وجود دارند .من این گونه ترکیب شورا را به ارشاد
هم پیش��نهاد دادم و ظاهرا پذیرفتند اما باطنا رفت یک جای
دیگر و رد شد!آنجا عموما کسانی را انتخاب میکنند که تابع و
ف گوش میکنیم
ف گوشکن باشند اما در سیستم ما ،ما حر 
حر 
چون میگوییم کارشناس واقعی آن فرد است .ما وقتی یک نفر
را بهعنوان یک ترانهس��رای قوی میآوریم ،علیرغم اینکه در
خود حوزه ،شاعران قوی زیادی داریم اما دوستان هم ناراحت
نمیشوند که ما از بیرون کسی را بیاوریم  .ما با مشاوره دوستان،
جریانسنجی و آسیبشناسی میکنیم و میبینیم که چقدر
کار درستی است که فالن ترک االن پخش شود یا نه و بعد به
هنرمند میگوییم که اگر به این قطعه دو بیت اضافه ش��ود یا
براساس آن ترک دیگری ساخته شود ،خوب است .شاید هم به
این نتیجه برسیم که فعال بهتر است این قطعه حذف شود چون
آن هشت ترک دیگر ما را ضایع میکند و بهنوعی تحتالشعاع
قرار میدهد؛ طوری که کل کار آس��یب میبیند .س��ال بعد
ن اضافه
شاید بتوانیم همان قطعه حذفی را برای تولید بعدیما 
کنیم .وقتی اتفاقی میافتد و سوءتفاهمهایی ب ه وجود میآید،
خود هنرمند ،عوامل تولید و مجوعهها هم دستخوش آسیب
میشوند چون معموال برخوردهای سطحی و کمیتهای صورت
میگیرد و گاهیاوقات به جای مدیری��ت فرهنگی ،مدیریت
سرهنگی میشود!

هنرمندان با ما ارزانتر حساب میکنند
فقط شما هنرمندان را انتخاب میکنید یا آنها
هم میتوانند شما را انتخاب کنند؟
خیلی از هنرمندان هم هستند که برای ما کار میآورند.
آیا از بین آنها کسی را هم انتخاب کردهاید؟
بله؛ ببینید یک وقت ش��ما کاری را درآوردید که در فکر
و آرزوی ما بود اما به ش��ما دسترس��ی نداشتیم یا به هر
دلیل��ی ،آدمهایی بودند که نمیگذاش��تند ما به ش��ما
دسترسی داشته باشیم؛ ما از آن کار استفاده میکنیم.
یک استاد که 70سال سن دارد و از بزرگان است  ،گفت
 :خدا بگویم چهکار نکند فالنکسها را در دانش��گاه که
نگذاش��تند من به ش��ما وصل شوم! ۱۰س��ال مرا عقب
انداختند .آن استاد االن جزو شورای ماست و با تعجب به
مجموعه ما نگاه میکنند و میگویند:عجب جای عجیبی
است اینجا! این آدم خیلی راحت میتوانند حرفشان را
بزند و کارش را بکند چون در اینجاجز بحث موسیقی،
بحث دیگری وجود ندارد و ما اهل سیاستبازی نیستیم.
این آدم ها در بخشهای مناسبتی با خیال راحت و طیب
خاطر به ما کمک میکنند ،در حالی که در جاهای دیگر
میگوید اسمش را هم نیاورید.
دیگر چه کارهایی در دست تولید دارید؟
کارهای دیگری هم هست؛ از جمله کاری از «فضلاهلل
توکل» که خوانندگی آن را به «مهیار شادروان» دادیم
که از خوانندگان خوب اس��ت .تنظی��م کار هم به عهده
«بابک ش��هرکی» اس��ت.کاری از علیرضا کهندیری و
خیلیهای دیگر.
با این مش�خصات که میگویید ،این کارها باید
پاپ یا سنتی باشد؛ درست است؟
بله؛ پاپ سنتی است.
پ�س در ح�وزه هنری ب�ه روی آهنگس�ازان و
تنظیمکنندگان  ،خوانندگان و تهیهکنندگان باز
است تا آلبومشان را برای شما بیاورند؟
بله؛ به شرط اینکه اصول و اهداف اولیه ما رعایت شود.
اصولتان خیلی بسته است؟
طبیعی اس��ت که ما نمیتوانیم عاش��قانههای معمولی
کار کنیم  .اینهمه ش��رکت هس��تند که میتوانند این
کار را بکنند و س��ودش را ببرند .ما اگر االن بخواهیم از
«احس��ان خواجهامی��ری» کار بگیریم  ،طبیعی اس��ت
کاری که شرکت خصوصی میتواند انجام دهد را تولید
نمیکنیم .باید کاری را بگیریم که مفاهیمی مثل آلبوم
«علیرضا عصار» داشته باشد .قطعا اگر بخواهیم درآمد
زایی کنیم ،میتوانیم خیلی کارها بکنیم اما هدف اصلی
ما درآمد زایی نیست  .ما این مجموعه با این تشکیالت را
داریم تا کار فرهنگی درست و جریانسازی را انجام دهیم.
کارهای دیگر باید به عهده شرکتهایی باشد که وجود
دارند و مطابق با قواعد خودشان کار میکنند .ما هم قبال
یک شرکت داشتیم به نام «آوای برگ» برای درآمدزایی
کار میکردیم .آن شرکت کارش را با مجوز ارشاد انجام
میداد .تعبیر اشتباهی که فکر میکرد ندما هم باید مجوز
بگیریم ،از آنجا ب��ه وجود آمد؛ مثال آلبوم «گمگش��ته
مجید اخشابی» هم از آنجا منتشر شد و با تیراژ خودش
هم رفت؛ یا آلبوم «مطرب» که از مجموعه بیرون رفت.
طبیعتا ما در این مجموعه نمیتوانیم اس��م آلبوممان را
مطرب بگذاریم چون هم باید اسممان الگو باشد .
کار چهکسی است؟

فریدون خشنود؛ خواننده آن آقای «حشمتی» است که
اولین کارش را هم خودمان منتشر کردیم .از این آلبوم
یک شعر از علی معلم ،علیرضا قزوه ،مولوی و همینطور
شعرای دیگر هست؛ یعنی ما به جزئیات توجه میکنیم.
پس در واقع ،اصلتان این است که با یکسری از
اصول منافات نداشته باشد و یکس�ری پیامها را
هم داشته باشد.
بله .ضمن آن که کمک میکند به الگوس��ازی و توسعه
روند صحیح موس��یقی س��الم که بعضیها اس��م آن را
موس��یقی فاخر میگذارند ولی ما این را نمیگوییم؛ ما
میگوییم موس��یقی که به جریان ب��ازار کمک میکند
اما توس��عه جریان بازار فقط بحث مالی نیست .خیلیها
میگویند که س��طح ش��نیداری مردم پایین آمده واگر
صدا و سیما با اینهمه امکاناتی که دارد ،موسیقی سالم
و خوبی را پخش میکرد ،مردم نمیرفتند موسیقی بد
گوش کنند .وقتی که چی��زی وجود ندارد ،همین اتفاق
میافتد؛ مثال ما 7میلیون ماشین در کل کشور داریم و
بدون استثناء همهشان ضبط دارند .اگر بهطور متوسط
 2نفر در هر ماش��ین بنش��ینند ،ببینید چن��د نفر مدام
نشستهاند و موسیقی گوش میکنند! اگر موسیقی سالم
و خوب باشد ،نمیروند وقتشان را تلف کنند .ما و صداو
سیما دو نهاد مستقیم وابسته به یک جا هستیم اما این
وفاق و برادری بین ما وجود ندارد ک��ه آنها آلبومهای
تولیدی ما را پخش کنند .یا شما برایتان عجیب نیست
که کار «احمد پژمان» در آنجا رد شود؟
ما طبق هرس��ال ،برنامه د اری��م .برنامههایمان را انجام
میدهیم و از حوزههای دیگر غافل نمیشویم .بودجهما
نس��بت به بودجه دیگر مراکز فوقالعاده اندک است اما
چون هنرمندان با این جا احساس راحتی میکنند ،با ما
ارزانتر حساب میکنند و کار روال طبیعی است.

رضا مهدوی
دربـاره
سردبیر مجله
کتابفصل
مقام موسیقایی
مقامموسیقیایی هم هست که
انتشاردور تازه
آن به شکل
فوقتخصصی و
فاخر شروع شده
است.
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حتی در طراحی جلد

محتسبهمدخالت نکردیم

آلبوم «محتس�ب» را چگون�ه کار کردهاید؟ آقای
«عصار» پیش ش�ما آمد یا اینکه اول کار را به ارشاد
برد؟
تا جایی که میدانم ،به ارشاد نرفت .مطمئن نیستم،
دوسال پیش(پیارسال)ما پارس�ال با آقای «عصار»
پروژ ه دفاع مقدس را داشتیم و به ایشان گفتیم کاری
ندارید ما منتشر کنیم ؟ آقای «عصار» حوز ه هنری را
دوست دارد و در صحبتهایش گفته هرسال اگر برای
دفاع مقدس بخواهید ،میآیم .ما نه فقط بهخاطر این
اخالقش ،که بهخاطر شناختی که از ایشان داشتیم ،از
وی خواستیم اگر کار خوبی دارد ،به ما بدهد که منتشر
کنیم .با «فواد حجازی» آمد و نمونه کار را آوردند و ما
همگوشکردیموپسندیدیموتصمیمگرفتیمکهاین
کار را به انجام برسانیم .ما علیرغم اینکه حرف و نظر
داش�تیم ،حتی در طرح جلد آن هم دخالت نکردیم
چون دوست داش�تیم کاری را که آنها دوست دارند
انجامبدهند.
پس مطاب�ق با آنچ�ه گفتهاید ،در ح�وز ه هنری ،
«شفافیت»یکاصلمهماست.
همینطور است .شفافیت ما در این است که همه چیز
رو اس�ت و در سیاستهایمان خر دهشیش�ه نداریم؛
سیاس�تی که امروز داریم با دیروزمان فرق نمیکند.
شاید بعضیها اش�کال بگیرند چون فکر میکنند هر
 ۱۰سال و  ۵س�ال باید سیاس�تها تغییر کند اما مهم
این اس�ت که ما ضرورت زمان را تش�خیص داده و کار
مطالعاتیوتحقیقاتیمیکنیموبعداجرامیکنیمبهنفع
هنرمندوموسیقی.اگرحسکنیمجامع هماامروزنیازبه
تولید موسیقی پاپ دارد ،میرویم مسوولین را متقاعد
میکنیمکه بودجهبیشتریرا اختصاصدهیم.آدمهای
قویتر هم میآوریم که سطح کارهایمان باال باشد و به
آنها میگوییم کارشان را با خیال راحت انجام بدهند.
دی�روز در یک برنام�ه رادیویی بودیم؛ ی�ک خواننده
آنجا بود که احساساتی شد و در برنامه زنده ،خیلی از
حرفها را زد؛ گفت« :یک جا۷ماه پیش ،با ما قراردادی
را بستند .کارها سفارش خودشان بود وما هم متقاعد
شدیم و رفتیم اما در این۷ماه ،من۷هزار بار در راهروی
آنها باال وپایین رفتم و هزار بار به من توهین شد؛ اصال
کارمندانآنجانمیدانندبایکهنرمندچگونهبرخورد
کنند و هنوز کارم انجام نشده است ».ما در حوز ه هنری
این حرفها را نداریم .اینج�ا هنرمند میداند چهکار
باید بکند و امکان ندارد که ما کاری را سفارش بدهیم و
بعد اعالمکنیمکهسیاستمانعوضشدهاستچونبه
کارمانایمانداریم.اینجاخانههنرمنداناست.

Taraneh e Maah

59

آلـبــــوم
A l b u m

محمدرضا هدایتی
با «ماه میخندد» آمد

در این آلبوم ،ترانه «دلگیرم» که ترک کم کیفیت آن در اینترنت منتشر شده بود هم
منتشر خواهد شد
یکی از خبرها این بود« :آلبوم مشترک محمدرضا
هدایتی و برزو ارجمند ،دو هنرمند مطرح سینما،
تئاتر و تلویزیون که به تازگی در سریال قهوه تلخ
به ایفای نقش پرداختهاند ،تا اواخر ش��هریورماه
سال جاری منتشر میشود».
این خبر از قول «فرزاد جاللی» تهیه کنند ه این
اثر در گفتگو با یکی از سایتها نقل شده بود .او
همچنین گفته بود« :آلبوم در سبک موسیقی
پاپ است که هش��ت تا ده قطعه خواهد داشت،
بنده و رشید رفیعی کار آهنگسازی قطعات را بر
عهده داشتهایم و اکثر ترانههای آلبوم و تنظیم
کل قطعات هم توسط رشید رفیعی انجام شده
اس��ت ».او همچنین ضمن آنکه اعالم کرده بود
این آلبوم تا اواخر شهریور در سطح گستردهای
توزیع خواهد ش��د تصریح کرد« :در این آلبوم
محمدرضا هدایتی و ب��رزو ارجمند در برخی از
قطعات همخوانی داشتهاند و قطعات دیگر آلبوم
نیز توسط این دو به صورت تکی اجرا شدهاست،
برخالف هنرپیشههای دیگر که بدون هیچگونه
استعدادی وارد خوانندگی میش��وند و در این
زمینه شکس��ت میخورند ،محمدرضا هدایتی
و برزو ارجمند هر ک��دام پیشتر از این اثر ،خود
به صورت مستقل آلبوم منتشر کردهاند و تجربه
الزم را در این زمینه دارند و با دارا بودن استعداد و
شناخت سلیقه مردم وارد این عرصه شدهاند ،این
دو هنرمند واقعا صدای بسیار زیبا و قوی دارند
و حتی مهمتر از آن ،هم��ه فاکتورهایی که یک
خواننده باید برای وارد ش��دن به این عرصه دارا
باش��د را در خود دارند ،مطمئن هستم با انتشار
آلبوم مردم عزیزمان نیز شاهد اتفاق خجستهای
در این زمینه خواهند بود».
این خبر مربوط به خیلی وقت پیش است و بعدا
این اتفاق نیفتاد و هرکدام از آنها به یک آلبوم
مجزا رسیدند که هردو را هم خانم دکتر «نازنین
سجادی» تهیه میمند و توسط شرکتش ،ترانه

سمان منتشر میشود.
محمدرضا هدایتی که با آلبوم برگ و باد ،حضور
خود را به عنوان خواننده اع�لام کرده بود قبل
از انتشار این آلبوم ،کنس��رت موفقی را در یکی
از شهرس��تانها برگزار کرده بود و بعد از آن هم
همگان صدای او را در س��ریال «در چشم باد»
شنیدیم که «از خون جوانان وطن الله دمیده»
را خوانده بود .او که با نقش کمدی طغرل و بعد
پیرمردهای دیگر سریالهای مهران مدیری به
شهرت و محبوبیتی خاص در بین مردم دست
پیدا کرده است ،بیرون از آن گریمهای سنگین،
یک کاراکتر ج��دی و البته ماخوذ ب��ه حیا دارد
و کاراکتر اصلیاش بیش��تر ب��ه آنچه میخواند
نزدیک است؛ بنابر این آنچه از دل این هنرمند
محبوب بیرون میآید بر دل مینش��یند .بعد از
به هم خوردن ماجرای آلبوم مش��ترک هدایتی
و ارجمند ،او به تنهایی و با مشارکت دوست تازه
صمیمی شدهاش ،رشید رفیعی پروژه آلبومش را
پی گرفت و یکی از کارهای مشترکشان با عنوان
«دلگیرم» در اینترنت منتشر شد و بسیار مورد
توجه قرار گرفت .این آلبوم در مدت کمی90هزار
بار دانلود شد و در این خصوص باالتر از «محسن
یگانه» قرار گرفت که خود هدایتی عالقه ویژهای
به او و صدایش دارد.
هدایتی یک موسیقیش��ناس حرفهای است و
به موسیقی دیارش ،سیس��تان هم ارادتی ویژه
دارد« :آرزویم این اس��ت که آلبوم��ی فولک از
موسیقی سیس��تان را به بازار ارائه کنم و توجه
عالقهمندان موسیقی نواحی را به این موسیقی
پربار جلب کنم».
او حاال به این آرزویش هم نزدیک ش��ده است.
شرکت ترانه سمان ،همانطور که در گفتگوی
مدیرش میخوانی��د ،ای��ن آرزوی این هنرمند
دوستداش��تنی را هم به تحق��ق نزدیک کرده
است .باید صبر کرد و دید که او در آن آلبوم چه

کرده است .این آلبوم که در حوزه پاپ است ،یک
آلبوم با فضای خیلی صادقانه و مهربان که به دل
مینشیند ،دارد.
آنها که هدایتی را میشناسند ،میدانند که او از
آن جنس آدمهایی نیست که بخواهد از شهرتش
در بازیگری در حوزههای دیگر سوء استفاده کند.
او میخواند چون صدایش خوب است و عاشق
موسیقی است.
او برای آلبوم قبلیاش گفته ب��ود« :دنبال این
نبودم که کار هیت و فراگیر و مردم پسند بسازم.
به دنبال عالئق خودم بودم ».آلبوم او به این دلیل
و هم چنین تبلیغات ضعیف نتوانست آن طور که
باید شنیده ش��ود« :ممکن است برخی به دلیل
کنجکاوی به س��مت آلبوم بروند تا ببینند این
طغرل چه آهنگهایی خوانده .ولی من استاندارد
بودن موسیقیام را تضمین می کنم .من به گوش
ایرانی خیلی دقت کردم .گ��وش ایرانی ملودی
طلب است .سعی کردم کارهای ملودیک بخوانم
و به ریتم بسنده نکنم ».او به این دالیل که
گفت رفته است سراغ آهنگهای هیتتر
و البته شنیدنی .باید دید آلبوم جدیدش با
چه استقبالی مواجه میشود .فعال باید تا
آخر بهمن صبر کنیم.
عنوان آلبوم :ماه ميخندد

تاريخ انتشار :آخر بهمن1390
خواننده :محمدرضا هدايتي
ترانهسرا :رشيد رفيعي
ملوديها :رشيد رفيعي و
محمدرضاهدايتي
تنظيم:رشيدرفيعي
توليد :موسسه فرهنگي  -هنري
ترانه سمان

آهنگهیتدلگیرم
همدراینآلبومخواهدآمد

عکسهای اختصاصی ترانه ماه از لحظات ضبط آن آلبوم و عکس
یادگاری هدایتی و رشید رفیعی تنظیم کننده آلبوم
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لطفاکپینکنید

دکت�ر نازنی�ن س�جادی  -تهی�ه کنن�د ه آلب�وم:

هدایتی پرفروشترین خواهد شد

چرا تصمیم گرفتید با یک چهره س�ینمایی
کار کنید؟
راستش اين همكاري به صورت خيلي اتفاقي شروع شد.
قبل از هر چيز فكر ميكنم انرژي و كاريزماي هدايتي بود
كه باعث اين همكاري شد و بعد از آن نگاه حرفهاياش
به موزيك به عنوان يك خوانن��ده و نه مخاطب .خود
من هم اولش ترديد داش��تم كه جديت آقاي هدايتي
(با در نظر گرفتن مش��غلههاي ايشان بخصوص در آن
زمان قهوه تلخ) تا چهاندازه ميتواند باش��د .اولين فرد
متعجب در مجموعه توليد خود من بودم وقتي پشتكار
و عالق ه ايشان را جهت انجام اين كار مثل يك خواننده
حرفهاي ديدم.
من اصال آق��اي هدايتي را نمي ش��ناختم چون مدت

زيادي بود كه از ايران دور بودم و تلويزيون و س��ينماي
ايران را به صورت حرفهاي دنبال نميكردم .به هرحال
چون در خارج از كشور هم اين ترانزيشن براي بازيگران
جذابيت خاصي دارد ،پيشداوري من اين بود كه زياد
هم نميشود روي اين پروژه حساب كرد اما وقتي صداي
هدايتي را شنيدم بسيار ش��گفت زده شدم و از اين كه
بيموقع قضاوت كرده بودم از خودم ناراحت شدم.
در صدای آق�ای هدایتی چ�ه ویژگیهایی
وجود دارد؟
گرم��ا و صميميت ،رنگ منحصر به ف��رد و تكنيك
نسبي (به خاطر نوع موس��يقي كه عالقهمند بود) و
تمام اينها به مرور زمان ،با تمرين كارگاهي هر روزه و
با كمك دوستان توليد به پختگي رسيد.

آیاش�ما در انتخ�اب آهنگه�ا و ش�عرها دخی�ل بودید؟
به هيچ وجه .من به صورت عمومي به عنوان مدير موسسه ،در
انتخاب آهنگها يا خط مشي آلبومهاي توليدي شركت هيچ
مداخلهاي نميكنم و اين شامل آلبوم هنرمندان غيرمعروف،
ستارههاواساتيدبهنامموسيقيميشود.
آیا آهنگس�از و تنظیمکننده را ش�ما انتخ�اب کردهاید؟
آهنگساز و تنظيمكننده براي اين آلبوم و تمام آلبومها توسط
كارشناسان توليد موسسهانتخاب ميشوند .بر حسب تصادف
اين انتخاب عالوه بر موارد تخصصي كه «رشيد رفيعي» در آن
فوقالعاده اس�ت ،از نظر روحي هم يك اتفاق خاص بود .از اين
جهت كهاين دو هنرمند تقريبا تمام لحظات ساخت و توليد را
باهمگذراندند.آنچهپيداستدوستيعميقياستكههدايتي
و رفيعي جوان ،حاال با هيچ چيزي عوض نميكنند و اين نشانه
خيليخوبياست.
ازنتیجهکارراضیهستید؟
بله،پيشبينيمنايناستكهيكيازپرفروشترينآلبومهاي
پاپ سال 90و 91آلبوم « ماه ميخنده» خواهد بود.
برنامهبعدیتانباهدایتیچیست؟
اجراي تور كنسرت ايش�ان در شهرهاي مختلف ايران ،بعد از
آن تور آمريكاي شمالي در تابستان  91و توليد آلبوم بلوچي با
سازهايمحليواركستربزرگ.
تاکن�ون چهآلبومهای�ی را در حوزه پاپ تولید ک�رد ه اید؟
از بدو تولد موسسهاساس و پاي ه توليد ما كال بر پاي ه توليد آثار
فاخر بوده و اكثر آلبومهاي توليدي ما در حوزه موسيقي سنتي
و محلي به بازار ارائه شدهاست .از حدود دو سال پيش با اضافه
شدن رش�يد رفيعي به مجموعه ،نوع نگاه و نوع تفكر هنري
ايشان مديران موسس�ه را مجاب بهاضافه کردن بخش توليد
اين آثار به سرپرستي آقاي رشيد رفيعي و توليد آثار مردمي
با خوانندههاي مورد عالق ه عموم کردكه در اين بين آثاري مثل
آلبوم دوم عليرضا قميشي،آلبوم «چه بساطي داره دل» برزو
ارجمند و همين آلبوم «ماه ميخندد» محمدرضا هدايتي به
زودي توسط ما يا ساير ناشرين محترم به بازار موسيقي عرضه
خواهد شد .در كنار توليد آثار پاپ ،موسسه همچنان سرمايه و
انرژي اصلي كار توليدش بر پاي ه موسيقي سنتي است كهاز آن
جمله پروژه بازيهاي آوازي كشور ،برگزاري كارگاهآواز استاد
«شهرامناظري»باهمكاريموسسهفرهنگي-هنريحافظمهر
و همچنين توليد اثري با صداي استاد ناظري است كهآخرين
مراحلتوليدراطيميكند.
اگ�ر م�ورد خ�اص دیگ�ری هس�ت بفرمایی�د؛
ما هم همانند ساير ناشرين حوزه موس�يقي از مردم خواهش
ميكنيم حاال كهآثار موسيقي مورد عالقهشان را با قيمت كم و
دسترسيآساندراختياردارند،نمونههايتقلبيوكپيشدهرا
نديده گرفته و با خريد اثر اصلي ،هنرمندان مورد عالق ه خود را
بهادام ه راه تشويق کنند.
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آلـبــــوم
A l b u m

فرزاد فرزین

بنــ��گ بنــ��گ ...ش��لیــک

یک«شین» دیگر هم در راه است .فرزاد
فرزین به همی��ن زودیها تصمیم دارد
چهارمین آلبومش را هم به مخاطبانش
ی که از نظر الفبائی،
پیشکش کند؛ آلبوم 
ادامه آلبومهای قبلیاش است و اسمش
با «شین» شروع شده است« .شلیک»
در حالی تازهترین آلب��وم صوتی فرزاد
فرزین خواهد بود که تف��اوت بزرگی را
با آلبومهای قبلیاش دارد « .ش��راره»،
«ش��وک» و حتی«ش��انس» به عنوان
بهتری��ن و موفقترین اثر ف��رزاد فرزین
به هبچ عنوان قابل مقایس��ه با ش��لیک
نیس��تند .فرزاد فرزی��ن در آلبومیکه
ش��نید هام تغییرات��ی اساس��ی را ب��ا
آلبومهای گذش��تهاش داش��ته است.
تغییراتی که فاکتورهای موفق قبلی را
ـ مخصوصا نقاط قوت آلبوم ش��انس را
ـ حفظ کرده و س��عی بر این داش��ته تا
ملودیهایش را در مقایسه با ملودیها
و ریتمه��ای جدی��دی ک��ه شنیده

میشوند،به روزتر کند .او بازی با روحیات
مخاطب را بلد اس��ت .خودش میگفت
بعد از آلبوم «ش��انس» تازه رگ خواب
مخاطبانش را پیدا کرده اس��ت .ظاهرا
هم درست گفته است .کنسرتهای او
و نوع اجرا و انتخاب و اجرای آهنگهای
قدیم��یو جدی��دش  ،ف��رزاد فرزی��ن
متفاوتتری را ب��ه طرفدارانش معرفی
کرده اس��ت .نکتهای که باعث شده او با
وجودی که مدتهاس��ت آلبوم تازهای
را به بازار نفرس��تاده و در کورس رقابت
آلبومیب��ا خوانندگان غیبت داش��ته
است،بر عکس عمل کند و به جای ریزش
مخاطب ،روز به روز بر تعداد مخاطبانش
اف��زوده ش��ود .در کنار غیب��ت حدودا
بیست ماههاش ،بیکار ننشسته و آلبوم
«شلیک» را آنطور که خودش دوست
داشته و ـ نه بعضی تنظیمکنندههایش
ـ آماده کردهاس��ت .حتی مجبور شده
بعضی از تنظیمه��ای مطرحش را کنار
بگ��ذارد و از اول و ب��ا حض��ور و دخالت
مس��تقیم خ��ودش در کن��ار تنظیم
کننده همه کارها را دوباره تنظیم
کنن��د .ف��رزاد فرزین نش��ان
داده در همی��ن اوض��اع و
احوال بحران مالی بازار
موسیقی،ترس��ی از
خرج کردن ندارد .او
از قدرت تبلیغات

دهان به دهان مردم و احترام گذاشتن
و امتیاز دادن به مخاطب با خبر اس��ت.
ب��رای همین ه��م در کنس��رتهایش
همیشه حدود یک سوم دستمزدش را
صرف دکور و لوکیشنسازی در استیج،
ساخت کلیپ اختصاصی هر کنسرت و
داستانپردازی و تیم کارگردانی مختص
کنس��رت برای اجرای بهتر کنسرتش
میکند .در انتخاب آهنگهای جدیدش
و نوع اجرای��ی که در کنس��رتهایش
داشته و خواهد داش��ت با مخاطبانش
ارتب��اط مس��تقیم دارد و نظرخواه��ی
میکند .هماهنگی با معدود رسانههایی
که میتوانند کنسرتهایش را پوشش
بدهن��د را هم بلد اس��ت .ب��رای همین
هم ب��رای آلبوم «ش��لیک» ی��ک تیزر
اختصاصی،متفاوت و پرخرج در مقایسه
با تیزرهای آلبومهای موسیقی ساخته
است .تیزری که در لوکیشنهای مختلف
تاریخی و امروزی،تازهترین آلبوم فرزاد
فرزین را به عالقهمندانش معرفی کرده
است .او برای دو آهنگ ریتمیکش به نام
«بیا بیا» و آهنگ رمانتیک ـ ارزشیاش
به اسم «یه زن» کلیپ اختصاصی ساخته
که قرار است در پَک آلبوم «شلیک» به
همراه آلبوم صوتی ارائه شود.
قطعاتی که شنیده خواهند شد:

با سلیقهای که از مخاطبان
عام سراغ دارم قطعات «بیا
بیا»« ،شورشی» و «دوریت»
شانس باالیی را برای راه
یافتن به خلوتهای خصوصی
و عمومی! مخاطبان و سیستم
صوتی ماشینها و مراکز خرید
خواهند داشت .ضمن اینکه
اسم بعضی از قطعات شاید در
لحظهآخرتغییرکنند.

منوی آلبوم:

آلب�وم تلفیقی از فضاه�ای تند و
انرژیک با آرام و رمانتیک است اما
در کل مخاطب آلبومیریتمیکتر
ولی به قول عامیانه س�نگینتراز
آلب�وم« ش�انس » به خص�وص در
فض�ایترانهها را خواهد ش�نید .
فض�ای غال�بترانهه�ا در ادامه
ترانههای گذش�ته ف�رزاد فرزین
در حال و هوای عاش�قانه سروده
شدهاند و هر چه به سمتترانههای
انتهایی آلبوم پیش میرویم ،حال و
هوایترانهها سنگینتر میشوند.
تنظیمها به نس�بت انتظاری که از
ن�ام تنظیم کنندههای�ش دارید و
در مقایسه با تنظیمهایشان بهتر
و غیرتکراریتر هستند .در بخش
آهنگها مثل آلبومهای قبلی اکثر
ملودیها را فرزاد فرزین س�اخته
اس�ت .س�اخت یک ملودی را هم
عباس لطیفی بر عهده داشته است.
درترانهس�رایی آلبوم «شلیک»
حامد رجبی،زه�را عاملی،عرفان
س�لیمی و یاحا کاش�انی در کنار
خود فرزاد فرزین تیمترانهسرایی
این آلبوم را تشکیل دادهاند و در
تنظیمها هم کوش�ان حداد ،نوید
سپهر،اش�کان آبرون ،انوشیروان
تق�وی و عب�اس لطیفی ب�ا فرزاد
فرزی�ن ب�ه عن�وان تنظیمکننده
همکاری داشتهاند.
انتخاب خواننده:
با کمیمکث چه�ارترانه را انتخاب
میکند« :عذاب» و «بچه نشو» که
جزوترکهایموسیقیاییترهستند
و دوترک «بیا بیا» و «شورشی»
انتخاب ما:
ترانهه�ای «ی�ه زن» و «ع�ذاب»
متفاوتترازسایرقطعاتهستند.
نام آهنگها:
عادت ـ عذاب ـ چه خوبه ـ یه زن ـ
مثلتوـدوریتـبچهنشوـتنهایی
ـ تو ـ یادگاری ـ بیا بیا ـ شورشی
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سیروان خرسوی

این همه آرامش...؟

اگر هنوز ه��م تصورت��ان از آلبوم
جدید و س��ومین آلبوم س��یروان
ی با اس��م «بارون
خس��روی،آلبوم 
پائیزی» است ،کامال دراشتباهید.
آلبوم جدید او با نام «جاده رویاها»
منتشر خواهد شد .او عادت انتشار
دیر به دیر آلبومهایش را در تازهترین
اثرش هم حفظ کرده اس��ت .شاید
دلیلش وس��واس او در آماده کردن
آهنگها ،تنظیم و خواندن باشد.
سیروان خسروی از اولین آلبومش
«تو خیال کردی ب��ری» تا دومین
آلبومش «ساعت  »9تغییر زیادی
در موسیقیاش کرد .او همانقدر که
خودش را به عنوان تنظیم کنندهای
پیشرو در موس��یقی داخل مطرح
کرد ،همانقدر هم در ملودیسازی و
خوانندگیاشپیشرفتداشتهاست.
ش��اید خیلیها از نظر خوانندگی و
رنگ ص��دا و تکنیکه��ای خاص
خوانندگ��ی اعتقادی به س��یروان
خس��روی خواننده در مقایسهاش
با سیروان خس��روی تنظیمکننده
نداشته باشند اما واقعیت این است
کهاودرخوانندگیدرصدپیشرفتش
بسیار بیشتر از تنظیم کنندگیاش
بوده اس��ت .آلبوم «تو خیال کردی
بری» با اینکه در زمان خودش آلبوم
متفاوتی بود و س��یروان باآشنایی
زیادی که از امور تبلیغات داش��ت
توانست با همان یک آلبوم استایل
موسیقیاش را به عنوان خوانندهای
در کالس کاری متفاوت جا بیندازد
ولی آلبوم «س��اعت  »9س��یروان
متفاوتت��ری را ب��ه طرفداران��ش
معرفی کرد .انتشار همزمان آلبوم او و
«آلبوم بنیامین» که انتظارات زیادی
را از خودش در آن روزها ایجاد کرده
بود ،توسط دو شرکتی که آن روزها

رقابت کاری شدیدی با هم داشتند،
نش��ان از اعتماد به نف��س و اعتقاد
سیروان و ش��رکت تهیه کنندهاش
داشت .او با تیزهوشی و برای جذب
مخاطب عام ،چن��د قطعه پاپیوالر
محض و عامپسند را در بین قطعات
راک آلبومش جا داده بود ،نشان به
این نش��ان کهترانه «آره» که جزو
آهنگهای پاپی��والر آن آلبوم بود،
االن جزو پرطرفدارترین قطعات او
در کنسرتهایش اس��ت .سیروان
هم نش��ان داده که به شدت در پی
جذب مخاطب است و ازهیچ خرج
کردنی برای کنسرتها و تبلیغاتش
واهم��های ندارد .ظاه��را او جزو آن
دس��ته از خوانندگان نیس��ت که
هدف نهاییاش انتشار آلبوم باشد.
او برای آثار و کنسرتهایش خوب
تبلیغ میکند ،خوب کلیپ و تیزر
میسازد و برای مخاطبانش فضای
صمیمیزیادی به وجود میآورد.
هما نط��ور ک��ه س��یروان در
آلبومهای «تو خی��ال کردی بری»
ت��ا «س��اعت »9از لح��اظ کیفیت
موسیقی و خوانندگی تغییر زیادی
کرد ،در تازهترین آلبومش هم این
تغییر به وضوح دیده میشود .از نظر
سطح خوانندگی پیشرفت او قابل
مالحظهتر شده است.ترانههایش
نه چندان زیاد ولی به نسبت آلبوم
قبلیترانهترشدهاند،تنظیمهاازنظر
کیفی بس��یار تغییر کردهاند .حتی
سیروان به س��راغ فضاهای تجربه
نشده در استایل کاری خودش رفته
و فضای کارها را در بعضی از آهنگها
به س��مت تلفیق ،حداق��ل از لحظ
سازبندی برده است .به نظر میرسد
آلبوم «جاده رویاها» مسیر او را برای
پیشرفت کوتاهتر کند.

منوی آلبوم:
«جاده رویاها» یازده آهنگ دارد ،آهنگهایی که فضاهای
متفاوتی را به نسبت هم شامل میشوند .کلیت کار راک است؛
نوعی از راک که از سیروان انتظار میرود .تعدادی از آهنگها را
در سریالهایی مثل ساختمان پزشکان و در تک آهنگهایی
که سیروان به مناسبتهای مختلف پخش کرده شنیدهاید.
اما این آلبوم تفاوت اساسی با همه ورژنهایی که شنیدهاید
دارد .تنظیمها حتی سه بار ،باز تنظیم شدهاند و سیروان
برای آلبوم خودش وسواس بسیار زیادی از نظر تنظیم و

قطعاتی که شنیده خواهند شد:
« قفل قلب» در ادامه همان تیزهوشی سیروان در برقراری
ارتباط با همه مخاطبان است .قطعات تیتراژ ابتدائی و
انتهایی ساختمان پزشکان هم امتحان خودشان را پس
دادهاند .قطعه «روزای رویایی» میتواند بین تاپتنهای بعد
از انتشار قرار بگیرد.
نام آهنگها:

عشق من برگرد(نه نرو)ـ آخرین روزـ کوچه(بارون پائیزی)
ـ فرشتهمرگ ـ جاتو به کسی نمیدم ـ بی قرار ـ دنیام عوض
ش��ده ـ جاده ـ قفل قلب ـ روزای رویایی ـ تا بوده همین
بوده

انتخاب ما:

قطعات «آخرین روز» و «فرشته مرگ»

انتخاب خواننده:

ترجیحمیدهدتازمانانتشارآلبومهیچحرفیدربارهاینکه
کدام آهنگ ایدهآل خودش در آلبوم بوده نزند.

فضاهای موسیقی روز بهوجود آورده است .درترانهها او عالوه بر
امید اطهرینژاد به سراغترانهسرایی مثل امیر ارجینی رفته
که با فضایترانههایش در همه آلبومهای محسن چاووشی تا
امروزآشنا هستیم .ضمن اینکه خود سیروان هم با داشتن
بیشترینترانه در این آلبوم تیمترانهسرایی آن را تشکیل
داده است .ملودی و تنظیمها تماما بر عهده خود سیروان
بودهاند .ضمن اینکه شاید نظرات زانیار که در ملودیسازی
در فضای متفاوتتری نسبت به سیروان فعالیت میکند،
در برخی ملودیها بی تاثیر نبوده باشد.
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آلـبــــوم
A l b u m
منوی آلبوم :

آلبوم«دوستتدارم»بهلحاظفضاوحالوهوایموسیقیتفاوت
زیادیباآلبومقبلیگروه،یعنی«باتومیمونم»دارد.ضمناینکه
از نظر فنی و قویتر شدن ملودی و تنظیمها واشعار چندان قابل
مقایس�ه با آلبوم قبلی نیس�ت .در این آلبوم گروه سون ،سعی
داشته که فضاهای تجربه نشده در آلبوم قبلی را با شناختی که
از مخاطب در آلبوم قبلی و کنسرتها به دس�ت آورده ،تجربه
کنند و به قول خودشان در این آلبوم آهنگی را ندارند که از بابت
حضورش در آلبوم ،بعدها حسرتش را بخورند  .درترانههای این
آلبومامیرقنادی،کیارشپوزشیوعلیرضاپیروزیازآلبومقبلی
حفظ شده اند و مریم اسدی به جمعترانه سرایان گروه سون در
آلبوم «دوستت دارم» اضافه شده است .ملودیها را هم آرش و
امیر قنادی و کیارش پوزشی ساخته اند و در تنظیمها هم همان
تیمتنظیمکنندهقبلییعنیآرشقنادیوکیارشپوزشیحضور
دارند .سازهایزهی،برگبرندهاینگروهدرآهنگهایشاناست.
اعضایگروهبرایضبطنهاییومیکسومسترکردنآهنگهادر
ایناوضاعنامشخصبازارارز،مجبورشدهاندسهباربهترکیهسفر
کنند تا آهنگها را در استودیوی معروف «مارشان دیز» و با گروه
زهی مطرح «گوندوم استانبول» مجددا ضبط و میکس و مستر
کنند تا کارها هم حرفهای تر از کارهای داخلی صدا دهند.
انتخاب ما:
ترانههای «یه راه�ی پیش روم ب�ذار» و «من بی ت�و میمیرم»
انتخابهایمتفاوتیبهنسبتسایرقطعاتهستند.

قطعاتی که شنیده خواهند شد:
«یه راهی پیش روم بذار»«،نرو خواهش میکنم» و «خواهش»
در کنار«دوستت دارم» که سرنوشت هنری گروه سون را به
سرعت تغییر داد ،از قطعاتی هستند که شانس باالیی را برای
گل کردن دارند.

ک�مکاری

و

گزی�د هکاری

بخش�ی

از

سیاس�ت

انتخاب گروه :
اعضای گروه به غیر از آهنگ «دوستت دارم» در سه آهنگ دیگر
با هم اتفاق نظر دارند« :یه راهی پی�ش روم بذار»«،نرو خواهش
میکنم» و «خواهش»
نام آهنگها:
«یه راهی پی�ش روم بذار»«،نرو خواهش میکنم»« ،دوس�تت
دارم»« ،خواهش»« ،همش به تو فکر میکنم»« ،نفس» « ،من بی
تو میمیرم» « ،عشق من»« ،هر چی میگم دوستت دارم»

کاری

گ�رو ه

س�ون

اس�ت

گروه ِس ِون ،دوستت دارم تو قلب من فقط تویی

گروه سه نفری «هفت» یا همان «سون بند» مدتهاست که
مخاطبانش را منتظر آلبوم جدیدشان گذاشتهاند .آنها با
دو آهنگ «با تو میمونم» و «واست میمیرم» و با دوکلیپ
حضور رسمیش��ان را در بی��ن خوانن��دگان و گروههای
موسیقی اعالم کردند .با اینکه سالهای زیادی از اجرای
این دو آهنگ میگذرد ولی هنوز از محبوبیتشان در بین
مخاطبان موسیقی پاپیوالر فارسی کم نشده است.
گروه س��ون  ،در ش��رایطی که کار تیمی ی��ا همان «تیم
ورک» در ایران معنای چندانی ندارد ،از رکوردداران کار
تیمیاند .آنها از معدود گروههایی هستند که قدمت با هم
بودنشان یک دهه را رد کرده اس��ت .شاید تنها دلیل این
در کنار هم ب��ودن ،جدا از هماهنگی و ب��ه اصطالح « َمچ
بودن» موسیقیاییش��ان  ،نوع رابطه هسته اصلی گروه با
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هم باشد« .آرش قنادی» سرپرس��ت گروه و برادر بزرگ
«امیر قنادی» است و کیارش پوزشی هم دوست صمیمیو
قدیمیآرش است که موسیقی را با هم شروع کردهاند و
همیشه با هم بودهاند.
سابقه «گروه سون» هیچ نزدیکی و شباهتی به آهنگهای
ارائه شده توسط آنها ندارد .ظاهرا کمکاری و گزیدهکاری
بخشی از سیاست کاری گروهشان است .گروهی که ادعا
میکند آهنگهایشان پای ثابت همه کادوهای عاشقانه
است.
گروه سون عمده دلیل موفقیتهایش را مدیون آهنگهای
آرام و رومانتیکی اس��ت ک��ه در کالم ه��م نقطه ضعف
احساسی مخاطب را خوب نشانه میروند و با سادهترین
کالم محاورهای ،به سرعت صمیمیترین ارتباط احساسی
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را با آنها برق��رار میکنند .نکتهای که در آهنگ «واس��ت
میمیرم» هم به خوبی پیاده شده بود و در آهنگ جدید و
ریتمیک این گروه یعنی «دوستت دارم» مجددا به خوبی
خودش را نشان داد« .دوس��تت دارم» آهنگی بود که در
کنسرت این گروه در شهرشان ،کرج اجرا شد و با سرعت
عجیبی چنان فراگیر شد که ـ با وجود آهنگهای کم این
گروه به دلیل همان گزیدهکاری شان و با وجود یک آلبوم
رسمیـ آنها را به یکی از پرکنسرتترین خوانندگان سال
 90تبدیل کرده اس��ت .موفقیت این آهنگ باعث شد که
گروه سون که اعضایش عالقه خاصی به کلمات رمانتیک
و عاشقانه دارند ،اسم آلبوم جدیدشان را هم دقیقا از روی
همین قطعه انتخاب کنند و اینطور ش��د که اسم آلبوم
جدید گروه سون شد« :دوستت دارم».

ش�ما

ه�م

در

انتخا به�ای

آین�ده

م�ا

مش�ارکت

داش�ته

باش�ید

 TOP10بهترینهابهانتخابترانهماه

پر فروشترین بازار پاپ پاییز و زمستان 90

 TOP 10بهترین قطعات

-1

سنتوری

محسن چاووشی

-2

محتسب

علیرضا عصار

-3

مدارا

شهرام شکوهی

 -3محتسب

-4

ساعت فراموشی

رضا یزدانی

 -4کافه رویا

-5

کوالک

علی اصحابی

 -5خیانت

-6

تصمیم

علی لهراسبی

 -6میشد که

علی اصحابی

-7

بازی عوض شده

علیرضا عصار

 -7چشامو میبندم

علیلهراسبی

تصمیم

-8

دوباره

مسعود امامی

-8بههیشکینگفتم

مسعود امامی

دوباره

-9

سوء تفاهم

رامین بیباک

 -9بازی عوض شده

علیرضا عصار

بازی عوض شده

-10

مدرس شمال

مهدی مدرس

 -10سقوط

رامین بیباک

سوء تفاهم

یک توضیح برای برترینها

برای انتخاب برترینها گمانهزنیهای بسیاری
انجام دادیم اما به هرحال مجبور بودیم اعمال
سلیقه هم بکنیم .در جایی که سیستم انتخاب
منسجمودقیقیوجودندارد،قطعاسلیقههای
انتخابکنندگان هم وارد میشود .ما در نظر
داریم در انتخابهای بعدی و در شمارههای
آیندهنشریه ،تصمیمگیریرا سیستماتیکتر

ک��رده و به نظر ش��ما خوانندگان نش��ریه و
مخاطبان حرفهای موسیقی پاپ نزدیکتر
کنیم .س��امانهای را ترتیب خواهی��م داد تا
نظرات شما را در چند گروه دستهبندی کرده
و با فرمولهایی مشخص ،در این انتخاب وارد
کنیم تا آنچه انتخاب میکنیم سندیت داشته
باشد .آنچه در این ش��ماره انتخاب کردهایم
 TOP 10بهترینقطعهوپرفروشترینآلبوم

 -1سنگ صبور

محسن چاووشی

سنتوری

 -2مدارا

شهرام شکوهی

مدارا

علیرضا عصار

محتسب

رضا یزدانی

ساعت فراموشی

محسن چاووشی

سنتوری
کوالک

است .قاعدتا در انتخاب پرفروشترین آلبوم،
ما اصال نباید دخالتی داشته باشیم و فقط باید
گزارش کنیم اما نه مراجع گزارشدهندهی
مش��خصی وجود دارد و نه میتوان به حرف
تهیهکنندگان و یا تولیدکنندگان آن استناد
ی آینده بتوانیم
کرد .امیدواریم در شماره ها 
اقال در این مورد ،به راهکار مشخصی برسیم.
آنچه ما میتوانیم در آن نقش داش��ته و قعال
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بخشی از آن به س��لیقه ما مربوط میشود،
 TOP 10برترین قطعات است .در این بخش
همه جوانب را سنجیده و انتخابهایی کردیم
که میبینی��د .اگر این انتخابه��ا مطابق با
سلیقه شما نیست ما را ببخشید و نظر و دالیل
خودتان را برای ما بنویسید .قطعا بدانید که آن
را منعکس خواهیم کرد .منتظر شمارههای
آتی ما باشید.
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بـه زودی

Coming Soon

درب��اره آلبوم دواتفاق ش��امل
دو س��ی دی ب��ا ص��دای احمد
فهیمیف��ر و ش��عرخوانی
محمدعل��ی بهمن��ی اس��ت.
زیبایی ای��ن دو اتف��اق در این
اس��ت که حس تلفی��ق این دو
صدا و ش��یوه همنش��ینی این
دو ،با آنچه تا امروز شنیدهاید
کمی متفاوت اس��ت .کلیت این
آلبوم را می ت��وان به  10قطعه
ترانه با صدای احمد فهیمیفر
و  9قطعه با صدای محمدعلی
بهمنی تقس��یم کرد که این هر
دو بسیار شنیدنی است.
ترانههای آلبوم همه از استاد
محمدعل��ی بهمن��ی اس��ت که
که یک ش��اعر و ترانهس��رای
باس��ابقه اس��ت .آهنگسازی
و تنظی��م آلب��وم کار بهن��ام
خدارحمی اس��ت که او هم یک
آهنگس��ار با سابقهاس��ت .به
بهانه این آلبوم پای گپ و گفتی
صمیمانه با پدیدآورندگان این
اثر نشستیم.
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توگو با استاد محمد علی بهمنی ،درباره آلبوم دو اتفاق
گف 

روی آلبوم حساب کرده ام

نحوه آش�نایی ش�ما با آقای فهیمی
چگونه بود؟
جن��اب فهیمی از س��وی دوس��تی عزیز
معرفی شده بودند که بعد از آشنایی با ایشان
صمیمانه تر از آن دوست تشکر کردم.
آیا از ابتدا بنا ب�ود که همه ترانه های
آلبوم از شما باش�د یا به مرور این اتفاق
رقم خورد ؟ چگونه؟
به درستی نمی دانم ،شاید به ایشان تحمیل
شده باشم ،اما جناب فهیمی صبورانه من و
شعرهایم را تحویل گرفتند.
االن در آلب�وم دو اتف�اق چند ش�عر
و ترانه از ش�ما هس�ت؟ چند تای آن را
خودتان دکلمه کرده اید؟
هنوز تمام آلبوم را نشنیدهام .پاسخ دقیق را
آقای فهیمی می داند.
 دکلم�ه ای ک�ه از ش�ما در آلب�وم
میشنویم بسیار متفاوت است با آنچه
تاکنون ش�نیده بودیم .نظ�ر خودتان
چیس�ت و دلی�ل ای�ن تف�اوت را چه
میدانید؟
ش��اید! اما چرایش را خودم نمی دانم .یادم
هست که حس خوبی هنگام خواندن داشتم.

حسی که در شعرخوانی هایتان هست
خیلی ناب و دوس�ت داشتنیست .من
با اینکه بسیار از ش�عر خوانی های شما
بهره برده ام اما کمترچنین حس عمیقی
را در صدایتان دی�ده ام .خودتان دلیل
این اتفاق را چه میدانید؟
اسم «دو اتفاق» را جناب خدارحمی و آقای
فهیمی انتخاب کردهاند و به من که پیشهاد
دادند به دلم نشست .البته فقط اتفاق صدای
جناب فهیمی را می گوی��م ،نه اتفاق صدای
خودم را .
آیا از ابتدا بنا بود کار به همین صورت
فعلی منتش�ر ش�ود ی�ا تغیی�رات به
مرورزمان کار را به اینجا کشید؟
نه؛ اول قرار نبود بسوزند عاشقان.
نظرت�ان درم�ورد بخش ه�ای دیگر
آلب�وم (ب�ه غی�ر از ترانه ها چیس�ت)
آهنگسازی و تنظیم وصدای خواننده را
در آلبوم چطور ارزیابی میکنید؟
من صدای آق��ای فهیمی به دلم نشس��ت و
دیگر به هیچ چیز گوش ن��دادم چون اولین
کار را که ش��نیدم ش��عر پدر بود که گریهام
انداخت.
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با توجه به اینکه س�بقه ش�ما در این
وادی چشمگیر است ،چشم انداز آینده
این خواننده را چطور ارزیابی میکنید؟
من غ��م پنهان در ص��دای آق��ای فهیمی را
دوس��ت دارم ،آلبوم اول هر خوانندهای خط
اول سرنوشت اوس��ت ،با اینکه آرزو می کنم
در این مسیر غمی نداشته باشد.
اگر بخواهید به مهمترین وبارزترین
نقطه قوت این آلبوم اش�اره کنید ,چه
خواهید گفت؟
منهای صدای خودم ،همه ی آلبوم را به عنوان
نقطه قوت میدانم.
نظر شما در باره ی طوالنی بودن زمان
این آلبوم(سی دی) چیست؟
من فقط روی آلب��وم اول که صدای خواننده
و هنر آهنگس��از است حس��اب کردهام که
طوالنی نیست.
به نظر ش�ما این آلبوم پس از انتشار
چقدر با اقب�ال عمومی روب�رو خواهد
شد؟چرا؟
روی بیاقبالی خودم که فکر نکنم ،انش��ا اهلل
صدا و آهن��گ ،مخاطبین خوب��ی خواهند
داشت.

گفتوگ�و

ب�ا

بهن�ام

خدارحم�ی،

آهنگس�از

آلب�وم

«دواتف�اق»

خواندن با صدای ایرانی و پاپ مخاطب دارد
بهن��ام خدارحمینامیآش��نا در موس��یقی اس��ت .از
ساختههای ماندگاراو ترانههایی مثل خداحافظ یا جان
بابا با صدای « احسان خواجهامیری» ،صیاد یا غم زمانه
با صدای «علیرضا افتخاری» ،تیتراژ سریال غریبانه ،من
نه منم است و خیلی ترانههای دیگر که بخشی از خاطرات
امروز ماس��ت .به بهانهالب��وم “دو اتفاق” اث��ری با صدای
احمد فهیمیفر و ترانهها و دکلمههای محمدعلی بهمنی،
پای گپ و گفتی دوستانه با بهنام خدارحمی ،آهنگساز این
مجموعه نشستیم.
جن�اب خدارحمی،کم�یاز
سابقه خودتان بگویید.
 6س��الگی شروع موس��یقی برای
من ب��ود .اولی��ن اس��تادم ،پدرم
فضلاهلل خدارحمیب��ود و با ورود
ب��ه هنرس��تان موس��یقی و بع��د
دانش��گاه و نهایت��ا فارغالتحصیل
شدن در رش��ته موسیقی به شکل
حرفهایتری وارد این عرصه شدم
و بع��د از آن فعالیته��ای من به
صورت همکاری مس��تمر با واحد
موس��یقی ص��دا و س��یما ،اجرای
کنس��رتهای متع��دد در ایران،
کشورهای عربی ،اروپا ،ترکیه و ،...
سرپرست گروه موس��یقی عقیق،
همکاری ب��ا خوانندگان��ی چون :
ایرج ( حسین خواجهامیری ) ،اکبر
گلپا ،علیرضا افتخاری ،احس��ان
خواجهامیری ،محم��د معتمدی،
حمید خن��دان ،به��رام حصیری
،احسان فدایی ،قاسم افشار ،صادق
آهنگران ،محمود جهان و خیلی از
دوستانی کهاسمش��ان در خاطرم
نیس��ت و نقش آفرینی در بیش از
 50آلبوم موسیقی ادامه پیدا کرد.
ش�روع کار این آلبوم به چه
زمانی بر میگ�ردد و تهیهاین
آلبوم چقدر طول کشید؟
از اواخر س��ال  1378ش��روع شد
و حدود س��ه س��ال و اندی طول
کشید.
دلیل طوالنی شدن زمان چه
بود؟
چون حجم کارهایی که باید انجام
میدادم خیلی زیاد بود.
چطور شد که حجم این آلبوم
اینقدر زیاد شد؟ آیا برنامهاز
ابتدا همین بود؟
در ابتدا قرار بود فقط  8ترک برای
جن��اب فهیمیفر آهنگس��ازی و
تنظی��م کنم اما در اواس��ط کار به
پیش��نهاد بنده قرار بر این شد که

 8ترک هم در خدمت استاد محمد
علی بهمنی باش��م و بر اس��اس 8
قطعه خوانش ایش��ان موس��یقی
بسازم .
خیلیها معتقدند آهنگساز
باید تعیین کند ک�دام ترانه را
کدام خواننده و چطور بخواند.
اتفاقی که کمابی�ش در آلبوم
“دواتفاق” اتفاق افتاده .ش�ما
این ش�یوه را چقدر در کیفیت
این آلبوم موثر میدانید؟
معموال ش��خصی که مریض حال
میشود و به دکتر مراجعه میکند به
دکتر خود اطمینان کرده و موبهمو
تجویز دکت��ر را انج��ام میدهد .به
ندرت میبینیم که شخص مریض
حالی ب��ا تجویز خ��ودش بهبودی
حاصل کند .به نظر بنده دقیقا اگر
این موضوع در رابط��ه با خواننده و
آهنگساز به ش��کل اول انجام شود،
 100درصد بهتر خواه��د بود.من
در ای��ن مجموعه س��عی ک��ردهام
ملودیهای ایرانی را با تنظیم پاپ
گونهای تلفیق کنم ،وقتی آهنگها
تم ایرانی داشته باشد و در آرایش آن
از صداهای جدید و قدیم اس��تفاده
شود گوش دادنیتر خواهد بود.
معم�وال خوانندهه�ا س�عی
میکنن�د در ی�ک آلب�وم از
آث�ار ی�ک ترانهس�را و ی�ک
آهنگس�از اس�تفاده نکنند تا
فضا یکنواخت و کسلکننده
نش�ود .نکته جالب این آلبوم
این ب�ود که علیرغ�م این که
ش�اهد ی�ک ن�ام ب�ه عن�وان
ترانهس�را و یک نام به عنوان
آهنگس�از هس�تیم اما آثار از
تنوع بسیار باالیی برخوردارند
به طوری که فضای هر کار قابل
حدس زدن نیست .چقدر این
اتفاق تعمدی بوده و چطور این
اتفاق رخ داده؟

اگ��ر در ابتدای خلق اث��ر یا آثاری
آگاهانه مشخص ش��ود که وظیفه
هر کدام از اعضای تشکیل دهنده
چیست ،فرق نمیکند یک نفر به
عنوان آهنگساز یا ترانهسرا باشد یا
ده نفر ،مهم این است کهاین امر به
هرکس که محول شد ،به بهترین
نحو انجامش دهد.
آیا پی�ش از این آلب�وم هم با
جناب بهمنی کار کرده بودید؟
بله در واحد موسیقی صدا وسیما.
اگ�ر بخواهی�د یک�ی از
آهنگه�ای ای�ن آلب�وم را
دوس�تتر بداری�د ،ک�دام را
انتخاب میکنید؟
اکث��ر کارهای��ی ک��ه ت��ا بهامروز
ساختهام را مانند بچههایم دوست
دارم ،چون با تک به تک آنها زندگی
کردهام.
آیا در آلبومهای بعدی آقای
فهیمیفر هم با ایشان همکاری
خواهید داشت؟
من به هی��چ خوانن��دهای تاکنون
تحمیلی در رابطه با ادامه همکاری
نداش��ته و ن��دارم ،اگ��ر جن��اب
فهیمیف��ر در همکاریهای آتی
مجدد من را به عنوان آهنگس��از
انتخ��اب کنن��د در خدمتش��ان
خواهم بود
با توج�ه بهاینکهاین آلبوم
اولی�ن آلبوم آق�ای فهیمیفر
اس�ت ،ورود ای�ن خواننده به
عرص�ه موس�یقی را چط�ور
ارزیابی میکنید؟
خوانندههایی که هم صدایی ایرانی
و هم صدایی پاپ دارند ،مخاطب
زیادی دارند ،جناب فهیمیفر هم
با صدای گرم و خ��اص خود جزو
همین گروه خوانندههای پرطرفدار
خواهد بود.
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گفتوگو با احم�د فهیمیفر ،خواننده آلب�وم «دواتفاق»

مشکل اصلی پخش است
اولین تجرب�ه چطور
بود؟
تجرب��ه موس��یقی در کنار
استادبهمنیبرایمنافتخار
بسیار بزرگی بود .تا آخر عمر
میتوانم به ای��ن همکاری
ببالم .آقای خدارحمیهم
فضای کارش��ان ب��ه آنچه
که من میخواس��تم بسیار
نزدیک بود و در کل زیستن
با این دو عزیز برای من بسیار
مغتنم بود.
چه ش�د که تصمی�م گرفتید فقط با یک ش�اعر و یک
آهنگساز کار کنید؟
ابتدا بنا بود با چند شاعر و چند آهنگساز کار کنیم اما با فضایی
که با شعرهای استاد بهمنی ایجاد شد ،راغبتر شدیم که کارها
به این سمت پیش برود .در مورد آقای خدارحمیهم آنقدر کارها
پخته و خوب بود که اجازه فکر کردن به فضای دیگری را به من
نمیداد .همچنین راحتی کار با ایشان هم یکی از دالیل بود؛ این
که در هنگام اجرای کارها و همچنین در طول پروسه ،انجام کار
بس��یار دوس��تانه و در عین حال حرفهای و همه اتفاقها دنبال
میشد و به سرانجام میرسید ،برای من خیلی لذتبخش بود.
ایده صدای جناب بهمنی در آلبوم از کجا آمد و چطور
به اینجا کشید؟
ایده از کار «پدر» بود که آقای خدا رحمیپیشنهاد دادند ،چون
بخشی از شعر از زبان ش��اعر است ،بهتر است خود آقای بهمنی
آن را دکلمه کنند و این دکلمه و حس ایش��ان در این کار باعث
شد از ایش��ان خواهش کنیم که بخشهای بیشتری از آلبوم با
صدای ایشان آمیخته شود و با لطف ایشان و قبول زحمتشان،
نتیجه این شد که میبینید .این کار حول و حوش برج  3آماده
شد و بنا بود با یکی از دوس��تانی که صحبت شده بود  ،کارهای
پخش و  ...انجام شود که متاسفانه کم لطفی دوستان باعث این
تعویق شد.
به نظر شما چه آیتمهایی میتواند در موفقیت و شنیده
شدن یک آلبوم موثر باشد؟
خود من اولین چیزی ک��ه نظرم را جلب میکند ،ش��عر خوب
است .اگر شعر خوب نباش��د ،با بهترین ملودی و صدا هم بعد از
مدت کوتاهی از دایره محبوبیت خارج میشود و به همین دلیل
اولین آیتم را ش��عر میدانم و بعد از آن ،ملودی و صدا و عوامل
بیرونی مثل پخش و  ...هم تاثیرگذار اس��ت .اگر کار تاثیرگذار
نباشد ،پخش خوب و س��ایر عوامل بیرونی و تبلیغاتی نهایتا به
همین آلبوم منتهی میشود ،چون معتقدم مخاطب را نمیشود
گول زد.
تصور شما از عالم موسیقی ،بعد از پایان کار آلبومتان
چقدر تغییر کرده؟
راجع به تولید کار ،همکاری با این دو بزرگوار بس��یار برای من
لذتبخش بود و جزو زمانهایی است که همیشه آنها را مرور
میکنم و از مزم��زه دوباره آن لحظات کیفور میش��وم اما بازار
موسیقی به نظرم فضای بسیار متفاوتی با فضای هنری آن داشت
و کمیشیرینی تولید را از کامم گرفت.
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Coming Soon

ب�ا احس�ان ح�ق ش�ناس درب�اره آلب�وم جدی�دش

فرکانس را در خارج از
کشور تنظیم میکنم

احسان حق شناس این روزها مشغول آماده کردن آلبوم جدیدش است
| نژال پیکانیان|
کهقراراستبانام«فرکانس»واردبازارشود.بههمینخاطراواسطبهمن
عکس :محسن بیگلری ماه برای انجام تنظیم های آن عازم سفر می شود .تنظیم همه قطعات
«فرکانس»توسطیککمپانیمعروفهالیوودیانجاممیشودونظارت
دقیقیرویهمهترکهایاینآلبوموحتیشعروموسیقیاشانجاممیشود.ازآنجاییهمکه
میخواهندهمهچیزسرفرصتوبدونعجلهانجامشود،ممکناستزمانانتشارآلبومشرابه
اردیبهشت ماه سال آینده موکول کند.
متهمبهتقلیدبودم

در بحث موسیقی پاپ به نظر من ریزه کاری ها متفاوت
است و همین موضوع است که سبک افراد را از هم متمایز
میکند .مسالهای که درباره من وجود داشت این است که
چونخودمآهنگسازینمیکنم وخوانندهیاآهنگسازهای
دیگر برایم ملودی میسازند ،به تقلید از سبک آنها متهم
میشوم؛ مثال در آلبوم اولم چون با «بنیامین» همکاری
کردم برچس��ب تقلید از او را زدند اما در آلبوم دوم من با
«مازیار فالحی» همکاری کردم و از آنجاییکه کار او کال
متفاوت است ،دیگر متهم به تقلید نشدم .ملودی هایی که
مازیار برای من ساخت ،شباهت زیادی به کارهایی که برای
خودشمیساختنداشت؛بههمیندلیلفکرمیکنمدر
آلبوم دوم توانستم رد و خطی از خودم به جا بگذارم و بگویم
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اینسبک«احسانحقشناس»است.در«آلبومفرکانس»
سبکیکهدر«تیکتیک»داشتیمتکمیلمیشود.

باز هم باید تالش کنم

آلبوم اول به نظر من فقط تجربه است؛ در واقع وقتی تازه
در محیط قرار میگیری و با آن آش��نا میشوی ،میدانی
که باید از آن به بعد چ��ه کاری انجام ده��ی .برای آلبوم
من هم اتفاقات عجی��ب و غریب زیادی افت��اد اما من در
آلبوم دومم حدود 70درصد به همان استانداردهایی که
در ذهن داشتم رس��یدم .تمام تالش��م را هم برای آلبوم
سومم «فرکانس» میکنم و فکر میکنم تا  90درصد به
ایدهآلهای ذهنی ام برسم اما باز هم جای تالش زیاد است
چونصددرصدنشده.البتهخوشحالمکهخیلیازدوستان
من که بیشترشان از بزرگان موسیقی پاپ هستند اعم از
تران�ه م�اه /ش�ماره  / 48اس�فند 1390

به ایدهآل ذهنیام رسیدم

من همیش�ه اس�تانداردهایی در ذهنم داش�تم و دارم که به آنها
اهمیت زیادی می دهم ،خوشبختانه با افرادی هم کارکردم که آن
استانداردها عالوه بر من در ذهن آنها هم هست .البته کسانی هم
بودندکهبهتردیدمکارهایشانحذفشود،دلیلایناتفاقهمشاید
نزدیکنبودنسلیقههایمانبود،وگرنهکارایندوستانهمدرجای
خودش خوبوحرفه ای بوده .البته ایننکته را همبایدبگویم کهمن
نمی خواهم از کارم تعریف کنم اما آلبوم جدیدی که کار می کنم11،
قطعه ای که در آن قرار دارد 90در صد آن استانداردهایی که از ابتدا
مد نظر مان بوده را دارد .من در این آلبوم تهیه کننده بسیار خوبی
داشتم ،منوچهر حسنی که زحمات زیادی کشیدند .وزارت ارشاد
هم همکاری خیلی خوبی با ما داشت.

کلیشههاشکستهشده...
فکر میکنم با ارائه آلبوم سومم توجه مخاطبان بیشتری را جلب
کنم و این آلبوم طیف وس��یعتری از مخاطبان را در برگیرد .حال
و هوای هم��ه قطعههای آلبوم «فرکانس» ریتمیک اس��ت ،البته
ریتمهایی که تا به حال شنیده نشده .درواقع من میتوانم قول دهم
ریتمهای این آلبوم نسبت به آلبومهایی که این اواخر شنیدهاید
کامال متفاوت خواهد بود .ما با ذهنیت جدی��دی روی این آلبوم
کار کردیم .از آنجاییکه تنظیمکنندهها ایرانی نیس��تند ،باعث
شده از یکسری کلیشه ها که در ذهن ایرانی ها وجود دارد فاصله
داشته باشد 5-6 .تا از آهنگها را «شهاب رمضان» ساخته« ،امیر
توسلی» هم که در آلبوم قبلی با او همکاری کردم در «فرکانس»
هم دو آهنگ ساخته بود که کارهای خوبی هم از آب در آمده بودند
اما از آنجاییکه کلیت آن دو آهنگ و ملودی هایشان به مجموعه
نمیخورد ،ترجیح دادیم فعال از آنها اس��تفاده نکنیم .البته اگر
بتوانیم در میکس و مسترینگ کاری کنیم ش��اید هم این اتفاق
نیفتد وگرنه احتمال دارد آن ها را به صورت تک آهنگ ارائه کنیم
چون خیلی کارهای خاصی هستند« .امیر طبری» هم یک آهنگ
ساخته که آن هم خوب شده.

چرا فرکانس؟

تهیه کننده ،آهنگساز و شاعر نظر
خوب و مثبتی روی این کار دارند و
میگویند استانداردهای این آلبوم
در حد خیلی باالیی است .البته من
ایننکتهراهمکامالدرنظرگرفتمکه
تنظیمهاطبقسلیقهمردمخودمان
باشد تا به راحتی بتوانند با آن ارتباط
برقرار کنند .موزیکهای خارجی که
ما میشنویم ،همه استانداردهایی
دارند که شاید با کارهایی که در ایران
شنیده می شود کامال متفاوت است.
تمام کارهای نظ��ارت کیفی آلبوم
جدید من را یک کمپانی هالیوودی
که آلبوم های خوانن��دگان مطرح
خارج��ی را نظارت میکن��د انجام
میدهد .ش��خص م��ن در کارهای
نظارت��ی دخی��ل نیس��تم و نمره
استاندارد را آنها به آلبوم میدهند.
همین موضوع باعث شده که من با
وسواس بیشتری کارم را انجام دهم
تا جای هیچ اعتراض یا تذکری وجود
نداشته باشد .من خیلی خوشحالم
که توانستیم این ارتباط را با آن طرف
برقرار کنیم ،چ��ون حتما میتواند
اتفاق خوبی باشد .امیدوارم این وقت
و هزین��ه ای که ما ص��رف کردیم،
درنهایت نتیجه خوبی از آب درآید.

درآلبومسومهمهچیزمتفاوتاست،
فکر میکنم تنها رد پایی که از من در
آلبومبهجاماندهباشد،جنسصدایم
است .تا حدودی سبک ،آهنگها و
تنظیم ها عوض شده و فقط جنس
صدای من است که مثل قبل باقی
مانده .البته تم شعرهایی هم که من
انتخ��اب کردم مثل قبل عاش��قانه
است ،شعر های همه 11قطعه هم از
سرودههایدوستبسیارعزیزم«فرید
احمدی» است .من وسواس زیادی
روی شعرها داش��تم و خوشبختانه
«آقای احمدی» به خوبی این حس
را درک کردند و من به آن چیزی که
در ذهنم بود رسیدم .البته در بحث
متفاوتبودنکلیتآلبومبایدبگویم
موض��وع وقتی دیجیتال میش��ود
شنونده خیلی راحتتر میتواند با
آن ارتباط برقرار کند ،ممکن است
در موسیقی سنتی کسی که در این
سبکفعالیتمیکند،تغییرسبکش
از سنتی به پاپ برای مخاطبش یک
مقدار عجیب و غیر قابل باور باش��د
اما وقتی صحبت از موس��یقی پاپ
میشود ،میتوان انتظار همه چیز را
داشت .به نظر من ذهنیت شنونده
با این تغییرات آشناست .تغییراتی

همکهمادرآلبومماندادیمتغییرات
بدی نیست و شنونده ها حتما از آن
اس��تقبال میکنند .البته این را هم
باید بگویم که خیلی از همکاران من،
حتی خواننده هایی که قبل از ورودم
به این عرصه از طرفدارانش��ان بودم
این اواخر کارهایی را ارائه دادهاند که
حتی به مذاق طرفداران دو آتیشه
شانهمخوشنیامدهامادرآلبوممن
خوشبختانهایناتفاقنیفتاده.

تکرارفاجعهاست

هر خواننده ای ممکن است زمانی به
تکراربیفتد،اگرایناتفاقافتادبایدبه
فکرچارهایبرایحلآنبودنهاینکه
بخواهیبابرگشتنبهعقبیاخواندن
درسبکیکهمناسبنیستهمهچیز
را خراب کنی .برگشتن به عقب به
نظر من فاجعه است .من معتقدم در
هر هنری باید رو به جلو حرکت کرد،
من نه تنها در موسیقی و خوانندگی،
بلکهدرهمهمراحلکاریوزندگیام
سعیمیکنمروندیصعودیراطی
کنم .امیدوارم این آلبوم هم زود تر به
بازار بیاید و من نظرات مخاطبان و
کارشناسان موس��یقی را دربارهاش
بشنوم.
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برای انتخاب اسم آلبوممان خیلی فکر کردیم و در نهایت به «فرکانس»
رسیدیم .جالب اس��ت که در کل این آلبوم حتی یک بار هم از کلمه
فرکانس استفاده نکردم و قطعه ای هم به این نام در آلبوم وجود ندارد.
به دلیل نوع موسیقی هایی که کار کردیم ،تصمیم گرفتیم این نام را
انتخاب کنیم .دوست داشتیم همه چیز فرق کند و وقتی دیدیم همه
ملودی ها متفاوت و جدید است و کمتر به گوششان خورده ،دوست
داشتیم اسم آلبوم هم متفاوت باش��د و به نوعی سنت شکنی کرده
باشیم .با «فرید احمدی» مشورت کردیم و او این اسم را پیشنهاد داد
و من هم استقبال کردم.

فرکانس محبوب خواهد شد

من از استقبالی که مردم و طرفدارانم از آلبوم «تیک تیک» کردند
راضی بودم ،درباره آلبوم اولم ام��ا نمیتوانم نظری بدهم چون به
دلیل وجود برخی رانتها اصال در شرایط مناسبی پخش نشد ولی
تیک تیک دیده شد و مردم آن را شنیدند و اتفاقا استقبال خوبی
هم از آن کردند .در آلبوم دوم چون تجربیاتی کس��ب کرده بودم
دیگر می دانس��تم که چطور باید پیش بروم .با اینکه از کنسرتم
هم استقبال خوبی ش��د اما من هنوز هم معتقدم  60-70درصد
راه را رفته ام و با آمدن «فرکانس» با تاخیر میتوانم به هدفی که
مدنظرم بوده برس��م .فکر میکنم در حال حاضر در بین 10-15
نفر اول موسیقی در ایران هستم؛ کسانی که از بچگی و قبل از اینکه
خودم خواننده شوم ،کارهایشان را دنبال میکردم؛ پس راه زیادی
در پیش دارم تا به هدفم برسم.

فراخوان عمومی برای طراحی آلبوم

از آنجاییکه اسم آلبوم و کلیت کار خاص است ،دوست داشتیم
عموم برای طرح آن نظر بدهند .وقتی اسم فرکانس میآید ،بیشتر
طرح ها به سمت یکسری موج یا نهایتا آنتن و اینجور طراحیها
میرود؛ به همین دلیل ما خواس��تیم از ذهن افراد بیشتری برای
طراحی کارمان استفاده کنیم و در نهایت هم به طرح برتر جایزه
بدهیم .البته تا به حال ،طرح منحصر به فردی به دستمان نرسیده
اما امیدوارم طرح کار هم مثل خود آن خاص شود.
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Coming Soon

چهارمین آلبوم
مسعود محمدنبی در راه است

تو را از یاد
میبرم!
«سیب رویا» چهارمین آلبوم حرفهای «مسعود
محمدنبی» ،از جمله خوبهای موسیقی پاپ
در سال  90بود که به دلیل پخش نامطلوب،
خوب شنیده نشد! آلبومیکه با قطعات زیبایی
چون :بهونه ،با تو رفتم ،عوض شدی ،گریه
نکن و البته سیب رویا میتوانست و هنوز هم
میتواند محبوب هواداران ُپرشمار موسیقی
پاپ واقع شود.
با این خواننده تحصیلکرده و صاحب سبک که
هم اینک مشغول کار روی پنجمین آلبوم خود
«از یاد میبرم» است ،گفتوگویی انجام دادیم
کهاز نظر شما میگذرد.

بعد از آلبومهای پاقدم ،خزون سبز و ایستگاه ترانه،
به سیب رویا رسیدید .آلبوم خوب و پُرستارهای که در
فاز آخر ،خوب پخش نشد!
تولید این آلبوم را از سال  85و با همراهی جمعی از چهرههای
مطرح موس��یقی پاپ آغاز کردم تا پس از  5سال ،روانه بازار
موسیقی شود .اما در آخرین مرحلهی کار که پخش خوب اثر
است« ،س��یب رویا» با کم لطفی یکی از شرکتهای پخش
مواجه شد تا مردم کمتر شنوند ه این کار شوند ،هر چند که
حجم دانلود این آلبوم ،به مراتب بیشتر از آمار فروش آن بود.
البته ُمعضل پخش کهاین روزها ،حکایتی فراگیر و
الینحل در حوزه موسیقی است.
بله و بهاعتقاد من ،این نابسامانی ارتباط مستقیمیبا مدیران
شرکتهای پخش دارد که س��لیقهای تصمیم میگیرند تا
آلبومیرا خوب پخش کنند یا نه .ای��ن قضیه روی خیلی از
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کارها سایهانداختهاست ،به گونهای که برخی آلبومهای با
کیفیت ،خوب پخش نمیشوند و برخی کارهای معمولی با
تبلیغات فراوان و کیفیتی مناسب پخش میشوند.
آیندهاین ماجرای پخش را چگونه میبینید؟
آلبومهای پاپ امروز منتشر و فردا روی خیلی از سایتها،
دانلود میشوند و تحت این شرایط ،آیندهای برای ادامه کار
نمیتوان متصور بود .ما قانون کپی رایت نداریم ،حمایتی هم
وجود ندارد ،تبلیغات بیلبورد و تلویزیون و ...نیز که منع شده
و حتی امکان ساخت ویدئو که میتواند معرف یک خواننده
باشد هم سلب شدهاست؛ تنها میماند بحث تولید و پخش
خوب کهاین روزها ،سرمایه و روابط در نتیج ه آن تاثیرگذار
است .شاید به همین دلیل است که هر سال ،آمار آلبومهای
منتشر شده و کیفیت آنها نزول میکند و برخی از خوانندهها
هم بهارائه کار روی اینترنت بسنده میکنند .در واقع وقتی
کار از مرحله پخش به دانلود میرسد ،این باعث بی عالقگی و
ذهن مخاطب شده و عرصه را برای عرضهی کارهای
آشفتگی ِ
بیهویت باز میکند.
بگذریم! از همکاری با رضا صادقی در «سیب رویا»
بگویید
 دوستی من با رضا صادقی ،س��ه مقطع دارد .مرحلهاول،قبل از آمدنش به تهران بود که من بواس��طه حرفهاصلیام
(پروژههای طراحی هتل) در بندرعباس ،با او در هتل هما
و البی هتل هرمز آشنا شدم و تیپ کار و شخصیتش نظرم
را جلب کرد .مرحله دوم زمانی ب��ود که رضا به تهران آمد و
دوستی ما عمیق شد که حاصل آن ،تولید  5قطعه پاپ بود
که درنهایت دو قطعه آن (آس��مون– عوض شدی) مجوز
گرفت و در آلبوم سیب رویا آمد .مرحله سوم هم مصادف شد
با گرفتاریهای بیشمار او که درگیر کنسرتهای متعدد و
سفرهای خارجه و تولید فیلم و ...شد تا این دوستی ناگزیر
کمرنگ شود اما از نظر من ،او همان رضا صادقی سابق است
کهاز شنیدن کارهایش لذت میبرم.
و یک تجربه هم با سیروان داشتید
همکاری با او در حد یک تراک ب��ود که راضی هم بودم ،اما
چون شخصیت و سبک کاری ما متفاوت است ،این همکاری
ادامهدار نشد.
س�یب رویا ،تلفیقی از س�بکهای مختلف است.
چرا؟
من اعتق��اد دارم که یک آلبوم باید از س��بکهای مختلف
برخوردار ،اما ت ِم یکنواخت داشته باش��د که متاسفانه در
سیب رویا ،به دلیل پروسه طوالنی تولید و کار در دورههای
مختلف ،این اتفاق نیفتاد.
کدام قطعات آلبوم بیشتر مورد توجه قرار گرفت؟
آسمون ،سیب رویا ،با تو رفتم ،بارون و عوض شدی ،بازتاب
خوبی در میان مردم داشت .هر چند که بهنظر خودم ،قطعه
سیب رویا تاثیرگذارترین کار آلبوم بود.

آلبومهای پاپ امروز منتشر و فردا روی
خیل�ی از س�ایتها ،دانل�ود میش�وند و
تحت این شرایط ،آیندهای برای ادامهاین
هن�ر مردمینمیت�وان متصور ب�ود .در
واقع وقت�ی کار از مرحله پخش به دانلود
میرسد ،این باعث بیعالقگی و آشفتگی
ذه� ِن مخاط�ب ش�ده و عرص�ه را ب�رای
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و شاید بازخوانی قطعه با تو رفتم...
این قطعه را با پیام شمس کار کردم کهاز بهترین آهنگسازان
ایران بود .با تو رفتم ...تاثیر عمومیخوبی داشت و در چند
اجرای زنده ،مردم مرا همراهی کردند که برایم خاطرهانگیز
است.
از آلبوم جدید خود بگویید
من از ابتدای س��ال  90و به قصد تولی��د پنجمین آلبومم،
مطالعهای را روی کاره��ای قبلیام انج��ام دادم و با توجه
بهاینکه هر صدایی ،شخصیت و خصوصیات خاص خودش
را دارد ،سناریویی را برای خودم نوشتم که چه حرفهایی
برای گفتن دارم .ب��ه همین خاطر ،با وس��واس در انتخاب
ترانه ،سراغ ترانهسرایانی رفتم که آثارشان ،با طرز فکر من
سنخیت داشت.
در این آلبوم ،عمده ترانهها از مرجان زنگنه و علی بحرینی
است و چهار قطعه هم سروده مرحوم ابراهیم صفایی ،مهدی
ایوبی ،بابک صحرایی و اکبر احمدی اس��ت .آهنگسازی و
تنظیم عمده کارها هم برعه��ده مهدی زنگنه و امیرعباس
حسنزاده است .زنگنهاز دوستان خیلی خوب من است کهاز
جهت فکری ،خیلی به هم نزدیکیم و بسیار منظم ،با حوصله و
با عالقه کار میکند .امیرعباس هم یک استثنا در آهنگسازی
است؛ یک جوان تحصیلکرده ،با اصالت و هنرمند.
نام این آلبوم که  12ترک دارد ،فع ً
ال «از یاد میبرم» است و
هم اینک در مرحلهاخذ مجوز از دفتر موسیقی قرار دارد و با
توجه به روالی که من میبینم ،اگر خیلی خوشبین باشم در
بهار  91منتشر خواهد شد.
سبک آلبوم چیست؟
مثل کارهای قبلیام ،اسلو ،ترنس ،هاوس و شش و هشت
است.
و پیش بینی شما از سرانجام این کار
اینبار سعی میکنم کهاشتباهات گذشته را تکرار نکنم و در
تمامیمراحل کار ،بخصوص پخش آلبوم با دقت و و سواس
عمل خواهم کرد .راستی یک صحبت خطاب به مسئولین
امر دارم...
خواهش میکنم؛ بفرمایید
ببینید اصوالً بدون حمایت از هنرمندان موسیقی پاپ اعم از
ترانهسرا ،آهنگساز ،تنظیم کننده و خواننده ،روال به همین
صورت ادامه یافته و بدتر هم خواهد شد.
اگر میگوییم کهایران ،کش��وری جوان اس��ت و موسیقی
پاپ برای جوانان ،محبوبترین است ،با توجه به هجمهای
کهاز طریق ماهوارهها و س��ایتهای موس��یقی بهاین قشر
جوان میش��ود ،ما مس��ئولیت داریم تا از بهانحراف رفتن
استعدادهای داخلی و مخاطبین عالقه مند جلوگیری کنیم.
لذا اگر بتوانیم یک مدیریت صحیح و پوی��ا ،با برنامهریزی
دقیق برای موس��یقی پاپ بهوجود آوریم ،ق��دم بزرگی در
این راس��تا برداش��تهایم .در غیر اینصورت و در سالهای

عرضهی کارهای بیهویت باز میکند .با
توجه به هجمهای کهاز طریق ماهوارهها و
سایتهای موسیقی به قشر جوان ایرانی
میشود ،ما مسئولیت داریم تا با مدیریتی
صحیح و پوی�ا و برنامهری�زی دقیق ،از
بهانحراف رفت�ن اس�تعدادهای داخلی و
مخاطبین عالقمند جلوگیری کنیم.

آتی ،اصوال کسی به دنبال مجوز گرفتن نمیرود .کما اینک ه
امروزه هم خیلی از خوانندگان مطرح ،هر چند سال یک بار
«آلبوم» تولید میکنند ،ولی در طول سال بصورت تک ترک،
کارهایشان را ازطریق اینترنت به گوش مردم میرسانند.
چه پیشنهادی دارید؟
 -1مدیران ارشاد و رسانه ملی ،محبوبیت موسیقی پاپ نزد
عموم جوانان را بپذیرند.
 -2ای��ن مدی��ران محت��رم ،طی جلس��اتی پیش��نهادات
تمامیفعاالن عرصه موس��یقی پاپ را ش��نیده و به آن بها
بدهند.

نامآلبومجدیدمنکه 12تراکدارد،فع ًال
«ازیادمیبرم»استوهماینکدرمرحلهاخذ
مجوزازدفترموسیقیقرارداردوباتوجه
بهروالیکهمنمیبینم،اگرخیلیخوشبین
باشمدربهار 91منتشرخواهدشد.

 -3برای رسیدن به یک هدف متعالی ،یک همایش علمی-
تخصصی با شرکت دستاندرکاران موسیقی ،نمایندگانی از
قشر جوان ،هنرمندان ،شرکتهای موسیقی ،وزارت ارشاد،
صداوسیماو رسانههای تخصصی برگزار کنند.
 -4در پاسخگویی به هنرمند و صدور مجوز شعر و موسیقی،
سرعت عمل بیشتری به خرج دهند.
 -5اعطای وام و تش��ویق س��اخت س��النهای جدید برای
برگزاری کنسرتهای پاپ ،در دستور کار متولیان امر بویژه
شهرداریها قرار گیرد کهاین مهم ،میتواند باعث اشتغال و
درآمدزایی هم بشود.
 -6یک ش��بکه تلویزیونی موس��یقی مجاز راهاندازی شود
تا هنرمندان��ی که بهصورت مجاز در داخل کش��ور فعالیت
میکنند ،تح��ت ضوابط مورد تایید وزارت ارش��اد به تولید
کلیپ روی آورده و به پخش و معرفی کار خود از این طریق
بپردازند.
 -7ساماندهی پخش آلبومهای موسیقی جدی گرفته شود.
اینکهامروزه هیچ نظارتی بر عملکرد ش��رکتهای نش��ر و
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پخش محصوالت موسیقیایی بهعمل نمیآید ،جای شگفتی
و انتقاد دارد.
 -8برای جلوگیری از دانلود آثار رسمیو مجوزدار موسیقیایی،
تالش جدی و عاجلی صورت پذیرد.
 -9چگونگی راهاندازی مجدد جشنواره موسیقی پاپ مورد
بررسی قرار گیرد که بهترین راه حل ،اعطای مجوز به بخش
خصوصی برای برپایی این رویداد ملی است.
البته همه اینها ،یک ش��رط دارد و آن اینکه مسئولین امر
واقعیت انکارناپذیر عالقهمندی قشر وسیعی از مردم کشور
بهویژه جوانان به «موسیقی پاپ» را بپذیرند و با برنامهریزی
مناسب ،بهاستقبال پاسخ به خواستههای آنان بروند.
و صحبت پایانی...
از شما متشکرم کهاین فرصت را در اختیار من قرار دادید تا
رودررو ،با مخاطبان خوب موسیقی پاپ و مسئولین صحبت
کنم .امیدوارم که در آینده نزدیک ،شرایطی فراهم آید تا از
این دریای استعداد جوان در عرصه موسیقی ،استفاده کاملی
بعمل آید.
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ف�رزان و اش�کان مل�کزاده:

دهه90
متعلـــق
بهما است
فرزان و اشکان ملکزاده ،از هنرمندان جوان
و موفق موسیقی پاپ کشور هستند که با
ارائهالبوم«بیصدا» ،در بازار کم رونق آلبوم
اولیها ،به توفیق دست یافتند .این دو برادر،
برنامههای زیادی برای آینده دارند و معتقدند
که با افول خوانندگان دهه  ،80دهه  90متعلق
به نسل آنهاست.گفتوگوی «ترانه ماه» با
فرزان و اشکان ملکزادهاز نظر شما میگذرد:

نامگذاری سهاس�م مت�رادف برای ی�ک آلبوم
(بی ص�دا ،س�کوت )silent ،کمیعجیب بهنظر
میرسد
البته در ابتدا ،نام آلبوم «سیاه پوشیدی واسهچی» بود
که بعدها بنابه دالیلی مجبور ش��دیم نام آلبوم را عوض
کنیم تا تعبیر اشتباهی از آن نشود .آقای یادگاری هم به
ما پیشنهاد کردند تا اسم عجیبی روی آلبوم بگذاریم که
در نهایت شد :بی صدا یا سکوت یا silent
بحث اصل�ی ،تقابل با گروه مشکیپوش�ان که
نبود؟
نهاص ً
ال .ما میخواس��تیم با این آلبوم و قطعه «س��یاه
پوش��یدی »...مردم را از فکرهای س��یاه و حرکتهای
تاریکی که خیلی چیزها را نابود میکند ،دور کنیم! در
واقع اشاره ما ،دعوت به دوری از سیاهیهای زندگی بود،
چرا که یک خواننده در قبال جامعه ،مسئول است و باید
دل مردم باشد.
فریاد ِ
و بعد سراغ قطعه  2012رفتید...
 قطعه  2012پایان دنیا ،تکمیل کننده آلبوم بیصدابود که بسیاری از موزیس��ینهای معروف نظیر آقایان
زرین ،خالصی ،صادق��ی و  ...از آن حمایت کردند و در
مجموع این کار ب��االی یک میلیون نف��ر بازدیدکننده
داشت.
 ،2012یک اشاره و یک آغاز اس��ت بر یک پایان و ما با
ساخت این اثر میخواس��تیم کاری کنیم تا جوانها از
سیاهیها فاصله بگیرند.
جالب اینجاست که برای اولین بار ،ما درباره سال 2012
خواندیم و بعدها آدام لمبرت ،ایکون و جمعاً  39خواننده
دربارهی  2012خواندند .وقت��ی ما اینکار را خواندیم،
حتی فیلم  2012هم ساخته نشده بود.
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حکایت استقبال مردم
فروردین ،ماه مناس�بی برای
انتشارآلبومنیست،اما«بیصدا»
فروردین به ب�ازار آم�د و مورد
استقبال قرار گرفت .چرا؟
ما بهخاطر همین داستان سیاه
پوشیدی ...دو سال دچار مشکل
شدیموزمانانتشارکار،بهدالیل
مختلفی عقب افت�اد .البتهاین
آلب�وم قب�ل از انتش�ار ،خیلی
س�روصدا کرده بود و مردم ما را
میش�ناختند ،اما پخشکننده
کار حرفهای عمل نک�رد و پس
از بهانهها و تاخیره�ای فراوان،
در زمان نامناسبی «بی صدا» را
راهی بازار موسیقی کرد که باعث
قطع همکاری ما با وی هم شد.

اس�تقبال مردم چه حکایتی
داشت؟
اول اینکه خواس�ت خ�دا بود،
بعد احساس میکنم که طراحی
روی جل�د و تنظیمهای خوب و
ریتمیکی که «بی صدا» داشت،
باعث جلب توجه مردم شد.
جالب است بدانید کهاین آلبوم
پساز 8سالانتظار،منتشرشده
بود و باید بوی ُکهنگی میداد ،اما
چون اشکان در فن تنظیم ،از نظر
ذهنی جلو اس�ت ،کار قدیمیب ه
نظرنرسیدومخاطبخودراجلب
کرد .به گونهای که «بیصدا»110
هزار نس�خه ب�ه ف�روش رفت و
در فاصل�ه ماهه�ای فروردین و
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اردیبهشت ،همراه با آلبوم فرزاد
فرزین،بهپُرفروشترینآلبومدر
سوپرمارکتها بدل شد.
راستی ممکن اس�ت به یک کار
دیگر هم اشاره کنم؟
بله؛حتم ًا
مدتی پ�س از اینک�ه قطعه بیا
بنویس�یم را خوان�ده و ضب�ط
کردیم ،با تعج�ب دیدیم که در
کوچ�ه و خیاب�ان ب� ه آن گوش
میکنند.درواقعمردمب هآهنگی
که بهصورت ماکت خوانده شده
بود ،توجه کردند و این ،نشانگر
پتانسیلی است که ما در قطعات
ریتمیک داریم و از آن استفاده
نمیکنیم!

دنبال ستارگان آماتور
موسیقیایرانهستیم

از این دوستان خوب
از آلبوم دوم خود بگویید
طی این دو س�ال ،م�ا نزدیک به
 60 ،50قطع�ه را جم�ع و آنه�ا را
آنالیز کردیم تا چند قطعه را برای
ارائه در آلب�وم دوم خود انتخاب
کنیم ،اما در حال حاضر و با توجه
به آلبومهایی ک�ه در بازار وجود
دارند ،شرایط را برای ارائ ه آلبوم
مناسبنمیبینیم.
البته باید بگوییم که هنرمندان
نام آشنایی مثل رضا تاجبخش،
پیام طونی ،فیروز ویسانلو ،مریم
اس�دی ،مهش�اد ع�رب و  ...در
آلبوم دوم ،همراهمان هس�تند و
دفتر موس�یقی هم مثل همیشه
کمکمان کرده و مجوزها را داده،

اما شرایط فع ً
ال برای پخش آلبوم
مناسبنیست.
چرا؟ کمیتوضیح بدهید
امروزه متاسفانه مردم صداهای
تقلی�دی را میپس�ندند و
رویدست میبرند!
ظاه�را ً ب�ا مجی�د اخش�ابی
همکاریهایی را آغاز کردید
بل�ه ،آلبوم تصویری ایش�ان که
نزدیک به  10کلی�پ تلویزیونی
اس�ت را کار کردی�م .البتهای�ن
کاره�ا را قبلا ش�خص دیگری
س�اخته بود و بعد به م�ا دادند تا
آنرا تکمیل کنیم؛ اما متاسفانه

هن�وز هزینهه�ای س�اخت آن
توسط تهیهکننده تامین نشده
و امی�دوارم آق�ای اخش�ابی که
دوس�ت خوب من اس�ت ،بهاین
قضیهرسیدگیکند.
چهآلبومهایی در دست تهیه
دارید؟
آروی�ن صاحب ،گ�روه  ،12آلبوم
تصوی�ری مجید اخش�ابی ،آرش
شاهکرمی،احسانمحجوبوچند
نفردیگر.ضمناینکهتنظیمسرود
قهرمانی تیم فوتبال سپاهان که
خوانند ه آن آقای اخش�ابی است
همکار اشکان ملکزادهاست که
جایی عنوان نشدهاست.
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از کدامی�ک از کارهایت�ان ،ح�س بهت�ری
گرفتید؟
قطعه «بیگانه» روی اشعار علی تودهفالح ک ه آنرا برای
حمایت از جامعه معلولین ذهنی و جسمیساختیم:
اگه تقدیر شبیه حکم ُو دستوره
توکل کن تو میتونی که تاریکیها نوره
به لطف تندرستیها ،قشنگیها رو قسمت کن
با دست خالی هم میشه ،محبت کن محبت کن...
از مرتضی فالح ،رضا ناظری ،یاشار عطایی ،وفا مصباح
کهاز یاران قدیمیمان هستند هم سپاسگزاریم.
گویا قصد تولید یک برنامه موسیقی تلویزیونی
را دارید
حدود دو سال است که روند تولید برنامه «ستارگان
آماتور موس��یقی ایران» را پیگی��ری میکنیم و قصد
داریم تا از تمامی عالقهمندان موسیقی در جای جای
ایران تس��ت بگیریم و صداهای خوب را پیدا کنیم تا
مردم بتوانند ف��رق آقای  xو  yکه صدایش��ان واقعی
نیس��ت را با خوانندگان گمنام اما خ��وش صدا تمیز
دهند.
این یک برنامه موسیقیایی با سبکی کام ً
ال ایرانی است
و قصدمان هم دفاع از موسیقی مجاز است و امیدواریم
بتوانیم موفق شویم.
ما امسال برنامههای زیادی برای کسانی که میخواهند
خواننده ش��وند ،داریم تا هر جوان عالقهمندی بتواند
بیاید و تست بدهد و با کار و تالش حرفهای ،به جامعه
موسیقی معرفی شود.
قصد اجرای کنسرت ندارید؟
ما نمیخواهیم که به تنهایی کنسرت بگذاریم .چون
سبک کاری ما که بیش��تر هاوس و ترنس راک است،
به یک ص��دای آرام هم نیاز دارد .تنها کس��ی که فکر
میکنیم اگر با هم کنس��رت بگذاریم جواب میدهد،
رضا صادقی است تا در کنار هم ،بزرگترین کنسرت
ایران را برگزار کنیم.
البته پیشنهاد چند اجرای کنسرت ،مثل برنامه جزیره
کیش در شب عید  91را داریم که هنوز تصمیمیبرای
اجرا نگرفتیم.
و حرف آخر:
جای آقا داریوش شهریاری خالی .ایشان خیلی زحمت
کشیدند.
میخواهیم در پایان بگوییم که دهه  80تمام ش��ده و
خوانندگان این دهه رو به خط پایان هس��تند اما دهه
 90از آن ماست؛ ما دهه  90را از دست نخواهیم داد و
هرگز عقبنشینی نخواهیم کرد.
یک صحبتی هم با مس��ئوالن دفتر موس��یقی وزارت
ارشاد داریم :چرا به خوانندههایی که کلیپهای خود را
در شبکههای ماهوارهای پخش میکنند ،مجوز تولید
آلبوم و اجرای کنسرت میدهید؟ این یک ظلم در حق
اهالی موسیقی مجاز است و حق کسانی کهاینکار را
نمیکنند ،تضییع میشود.
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«ترس» بهمن ماه منتشر میشود

س ّیدسیاوش

کاظمــی


بادست ُپرمیآید

بدون شک طرفداران واقعی و اهالی موسیقی پاپ ،طی دو
سال اخیر با نام «س ّید سیاوش کاظمی» بهاندازه کافی آشنا
شدهاند .او س��ال قبل ،آلبومیبا نام «محتاج» را تولید و به
مرحلهانتشار رساند و دومین آلبوم این خواننده با عنوان
«ترس» ،بهمن ماه  1390به بازار خواهد آمد.
محتاج؛ آلبومیآبرومند
شهریور  89بود کهاولین آلبوم
سید سیاوش کاظمی
حرفهای ّ
با عنوان «محت��اج» راهی بازار
پاپ شد.
او در ای��ن آلبوم ،ب��ا چهرههای
کاربلدی چون افشین یداللهی،
افشین سیاهپوش ،ناصر نامدار،
امی��ر خدای��ی ،ایم��ان حجت
و ش��یما ملکی��ان (در زمین��ه
ترانهسرایی) همکاری کرده بود.
بار موسیقی آلبوم هم روی دوش
ایمان حجت ،فرش��ید رضایی،
علی اینانلو و امیر مباشر بود.
در می��ان قطع��ات آلب��وم
«محت��اج» آثاری چ��ون مادر،
محتاج و قاص��دک بیپیغام ،با
استقبال بیشتری مواجه شدند
و کاظمیعلیرغ��م اینک��ه یک
خواننده آلبوم اولی به حس��اب
میآمد ،توانس��ت مجموعهای
آبرومند را روانه بازار کند.
ترس؛ مجموعهای از حرفهایها
کاظمی تولی��د آلبوم دوم خود
را پی��ش از انتش��ار «محتاج»
اس��تارت زده ب��ود .او در ای��ن
آلبوم ،ب��ا هنرمندانی حرفهای
و ن��ام آش��نا چ��ون فری��دون
آسرایی ،حمید عسگری ،علی
تفرشی ،مهرداد شریف بختیار،
ش��هاب رمض��ان ،عبدالجب��ار
کاکای��ی ،علی بحرینی ،س��ید
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محم��د کاظمی ،پاش��ا یثربی،
طاهر علیرضای��ی ،زهرا کالته
و مرواری��د جان بزرگ��ی برای
اولین بار همکاری کردهاس��ت.
ضمن اینکهاز جمع عوامل آلبوم
قبلیاش هم چهر ههایی نظیر
ایمان حجت ،امید حجت ،ناصر
نام��دار ،علی اینانلو و فرش��ید
رضایی ،بار دیگ��ر با کاظمیبه
همکاری پرداختهاند.
الزم به ذکر اس��ت که مدیریت
تولید آلبوم «ترس» هم برعهد ه
مهندس حجت نافذی است.
«ت��رس» ت��ا اواخر بهم��ن ماه
 1390روانه بازار موسیقی پاپ
خواهد ش��د و با ای��ن مجموعه
حرفهای ،ش��انس زیادی برای
موفقیت دارد.
برنامه ج��دی ب��رای اجراهای
زنده
سید سیاوش کاظمیبرنامههای
ّ
زیادی برای دوران پس از انتشار
«ترس» دارد .مهمترین تصمیم
کاظمیبه برگزاری هرچه بهتر
اولین اجراهای زندهاش مربوط
میشود.
قطعات آلبوم «ترس» پتانسیل
زیادی برای اجرا در کنس��رت
دارد؛ به همین خاطر پیشبینی
میشود کهاس��تقبال مخاطب
از اولین کنسرت این خواننده،
چشمگیر باشد.

ی تولید آلبوم دوم خود را پیش از انتشار
کاظم 
«محتاج» استارت زده بود .او در این آلبوم ،با هنرمندانی
حرفهای و نام آشنا چون فریدون آسرایی ،حمید
عسکری ،علی تفرشی ،مهرداد شریف بختیار ،شهاب
رمضان ،عبدالجبار کاکایی و ...همکاری کردهاست
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هوای تازه موسیقی پاپ با مسعود مهرابی
مسعود مهرابی با نخستین آلبوم حرفهای خود «هوای تازه» ،مورد استقبال مخاطبان ُپرشمار موسیقی پاپ واقع شد تا این روزها با جدیت تمام ،روی
تهیه آلبوم دوم خود متمرکز شود .آلبومیکه با همراهی جمعی از هنرمندان نامیموسیقی پاپ کشور میتواند به یکی از آثار موفق سال  91مبدل
شود .به همین بهانه ،پای صحبت این خواننده تحصیلکرده که دانشجوی دوره  MBAزیر نظر استاد سزار در دانشگاه بینالمللی پردیش کیش است،
نشستیم تا پیرامون کارنامه هنری مسعود مهرابی ،هوای تازه و برنامههای جدیدش ،گپی با وی بزنیم.
کمیبه گذشته بازگردیم؛ آغاز فعالیت هنری شما در
عرصهموسیقیوخوانندگی
من کارم را با آزمون حوزه هنری در سال  76آغاز کردم که با
حضور  1400نفر برگزار شد و پس از قبولی در این آزمون ،دوره
آواز سنتی و ادبیات موسیقی را زیر نظر استاد رضوی سروستانی
و استاد علی معلم دامغانی طی کردم .همزمان دوره ُسلفژ را با
استاد امان پوده به اتمام رسانده و با استاد قصریزاده هم قرائت
قرآن را تکمیل کردم.
چرا پس از  13س�ال ،از اولین آلب�وم خود رونمایی
کردید؟
من از سال  82و در استودیوی آقایان پیمان عیسیزاده ،پویا
نیکپور و مهران سراجیان مشغول تولید اولین آلبوم خودم
شدم ،اما بنا به دالیلی که خود این دوستان نیک میدانند ،این
آلبوم بلوکه شد! بعدها یک  Home Studioدر خانه دائر و
روی آهنگسازی تمرکز کردم و در این فاصله ،سه قطعه با مجید
خراطها کار کردم که قطعه «مهلت» مورد توجه بس��یاری از
عالقهمندان موسیقی قرار گرفت و حتی در یکی از سریالهای
تلویزیونی هم پخش شد.
از هوای تازه بگویید
هوای تازه را به اهتمام دوست خوبم ایمان حجت که مدیریت
یکی از بهترین استودیوهای کشور(استودیو راگا) را برعهده
دارد و با همکاری شهرام یوسفی جمع کردم که در شهریور 89
و توسط شرکت ماناآهنگ ،با تیراژ  30هزار نسخه راهی بازار
موسیقی شد و عین آ ن هم به فروش رفت و برگشتی نداشت.
از هوای تازه چه فیدبکی گرفتید؟
خوشبختانه استقبال خوبی از این آلبوم بهعمل آمد .در غرفه
محصوالت فرهنگی سینما آزادی« ،هوای تازه» فروش خوبی
داشت و در شهرس��تانها ،بهخصوص بافت شمالی هم مورد
استقبال مردم قرار گرفت .البته در فضای مجازی و سایتها هم
این آلبوم ،بویژه قطعات «تو قول داده بودی»« ،بگو همش یه
خوابه» و «حس غریب» ُگل کرد.
حس غریب که قطعهای مذهبی هم بود
بله ،این قطعه درباره ی حضرت امام زمان(عج) است و طبق
صحبتهایی که شده ،بزودی از رادیو جوان هم پخش خواهد
شد.
از آلبوم جدیدتان بگویید
ای��ن کار در  10قطع��ه تولی��د خواهد ش��د و ه��م اینک با
موزیسینهای مطرحی چون نیما وارسته ،مرتضی پاشایی و
نیما عالمه در حال مذاکره هستم .ترانهها هم از دوست خوبم

علی ترکاشوند است.
قصد تجربه فضای متفاوتی را دارید؟
بله ،فضای این کار متشکل از ریتمهای ترنس 4/4 ،رامبا و اسلو
است و به آن معنا ،آلبوم ریتمیکی محسوب نمیشود .ضمن اینکه
روی سنگینی و معنا در ترانهها هم تاکید زیادی دارم تا در مجموع،
حال همراهی با مخاطب برخوردار باشد.
از حس و ِ
و زمان انتشار آلبوم...
کل پروسه تولید آلبوم در سال  91و با میکس و مسترینگ ایمان
حجت ،در «استودیو راگا »انجام خواهد شد و برنامهریزی خاصی
روی انتشار آن در روزهای منتهی به عید نوروز خواهیم داشت.
ظاهرا ًآلبوم دوم شما ،تهیهکننده و اسپانسر هم دارد که
این برای شما ،یک موفقیت بزرگ محسوب میشود
بله ،شرکت « ُکماوران» به مدیریت جناب آقای مهندس رامین
مردانی ،اسپانسر آلبوم دوم من شدهاند تا کار بهصورت حرفهای
و با حضور جمعی از هنرمندان نامیموسیقی پاپ جمع شده و به
مخاطب عرضه شود.
ش��رکت ُکماوران ،یک کلینیک تخصصی س��اختمان است که
در خصوص ساخت و س��از ،معماری بیرونی ،معماری داخلی و
دکوراسیون ،در س��طحی حرفهای و فوقالعاده مشغول فعالیت

هستند.
در مقام خوانندهای که روی انتشار آلبوم اول خود موفق
بوده و گام بعدی را هم محکمتر برداش�ته ،چه صحبتی با
جوانان عالقهمند به خوانندگی دارید؟
نکته مهمیکه میتوانم به جوانان بگویم این است که با مهرههای
اصلی و خوشنام موسیقی پاپ به همکاری بپردازند تا بتوانند اثر
خوب و ماندگاری را به مردم ارائه کنند .البته الزمه این کار ،تحقیق
کامل و همه جانبه است تا با همراهی هنرمندان حرفهای ،صرف
هزینهای مناسب و در قالبی اس��تاندارد ،به تولید آلبوم اول خود
روی بیاورند.
و حرف آخر...
از مسئوالن دفتر موسیقی وزارت ارشاد سپاسگزارم که شرایطی را
فراهم آوردند تا شاهد ارائه آلبومهایی باشیم که استانداردها در آن
رعایت میشود .مشخص است که درایت و نظارت آنها روی آلبومها
قویترشدهواینمیتواندبهموسیقیماکمکشایانینماید.ضمن
اینکه قلباً میگویم :بسیار شادمانم که در روزنامهها ،اینقدر تبلیغ
کنسرت میبینم تا مردم ایران بجای رفتن به کشورهای همسایه و
صرف هزینههای کالن ،شاهد هنرنمایی هموطنان خود در خاک
ایران باشند.

استقبال
از آلبوم

بسیار مصمم هستم تا در سال آتی،
یک آلبوم بسیار خوب و حرفهای را تقدیم
دوستداران مشتاق موسیقی پاپ کنم و به
آینده این کار ،بسیار خوشبینم

خوشبختانه استقبال
خوبی از این آلبوم بهعمل
آمد .در غرفه محصوالت
فرهنگی سینما آزادی،
«هوای تازه» فروش خوبی
داشت و در شهرستانها،
بهخصوص بافت شمالی
هم مورد استقبال مردم
قرار گرفت .البته در فضای
مجازی و سایته ا هم
این آلبوم ،بویژه قطعات
«تو قول داده بودی»« ،بگو
همش یه خوابه» و «حس
غریب» ُگل کرد.
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آروین صاحب:

«ایدهآلتنیستم»
را من خواندهام

آروین صاحب از چهرههای جوان و جویای نام موسیقی پاپ ایران است که با همراهی
فرزان و اشکان ملکزاده و جمعی دیگر از هنرمندان نامی ،در تدارک تهیه اولین آلبوم
حرفهای خود و حضور در عرصه رسمیموسیقی کشور است .وی متولد سال  1366در
تهران و دارای مدرک تحصیلی مهندسی عمران است و روی نوازندگی سازهای ویولن،
سنتور و گیتار تسلط دارد و چند ماهی است که در مسیر تولید آلبوم خود ،با چهرههایی
چون رسول پویان ،مهرداد نصرتی ،روزبه آزاد ،فیروز ویسانلو و  ...به همکاری پرداخته
است.با آروین صاحب گفتوگویی انجام داهایم که میخوانید:
از چه زمانی به شکل جدی ،وارد عرصه موسیقی
شدی؟
چند سال قبل ،وقتی در دانشگاه یزد تحصیل و همزمان
نوازندگی را دنبالمیکردم ،با جمعی از دوستان موزیسین
قصدبرگزاریکنسرتیراداشتیمکهدرشببرنامه،خواننده
گروه حضور پیدا نکرد و م��ن بهصورت بداهه ،چند قطعه
سنتی را اجرا و خواندم و با تشویق حاضران مواجه شدم .این
قضیه مرا مصمم ساخت تا موسیقی را در مقام خوانندگی
بهصورتجدیپیگیریکنم.
و بعد به فکر س�اخت قطع�ات پ�اپ و ارائه آلبوم
افتادی
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از ابتدا ،قصد ارائه آلبوم را نداشتم و تنها چند قطعه را ضبط
کردم که با تشویق دوس��تانی چون رسول پویان و حمید
الهیاری مواجه شدم .تا اینکه با فرزان ملک زاده آشنا شدم
و با توجه به شناخت قبلی و اعتقادی که به ایشان داشتم،
مدیریت هنری تولید آلبومم را به وی سپردم .به اعتقاد من،
کزادهدرموسیقیماغنیمتی
افرادینظیرفرزانواشکانمل 
هستندوامیدوارمکهآنهادرموسیقیکشورماندگارشوند.
کمیهم دربار ه قطعه معروف «ایدهآلت نیستم»
بگو
 این قطعه روی ترانهای از روزبه آزاد و آهنگسازی رسولپویان که از موزیس��ینهای کاربلد اس��ت ،در استودیوی

آقای مهرداد نصرتی و بصورت کاور ضبط و در عین غافلگیری پخش شد که با
استقبالعالقهمندانموسیقیهمراهشد.البتهازهمانابتدایخواندناینقطعه،
فکر نمیکردم آن را در آلبومم قرار دهم ،اما پس از آش��نایی با فرزان ملکزاده و
صحبتهای ایشان ،اشتیاق بیشتری برای تمرکز روی این قطعه پیدا کردم و با
اعتماد به نفس بیشتری ،کار را ادامه دادم تا این ترانه شناسنامه کارم شود .البته
باید به یک نکته مهم اشاره کنم که این قطعه قب ً
ال به اشتباه ،به نام محسن یگانه
منتشر شده بود و در نهایت ،با درایت فرزان ملکزاده به نام این جانب معرفی و
تثبیتشد.
همکاراناصلیآلبومتچهکسانیهستند؟
رس��ول پویان ،مهرداد نصرتی ،روزبه آزاد ،فیروز ویسانلو و البته فرزان و اشکان
ملکزاده .ضمن اینکه آقا فرزان مدیر برنامههای هنری من است و تمام کارهای
هنریآلبومزیرنظرایشانبهانجاممیرسد.بایدبگویمکهآشناییماباهم،ازحدود
 9ماه پیش آغاز شد ،هرچند که من ایشان را از قبلمیشناختم و به تسلط وی
در عرصه موسیقی آگاه بودم .در جلسهای هم که با ایشان داشتم ،قطعات ساخته
شدهقبلیرامرورکردیمودرنهایت،ویپیشنهاددادتااینقطعاترادرقالبیک
آلبوم تنظیمکردهوباکسب مجوزهای الزم،در اختیار مردم قراردهیم.پساز این
توافق ،کار آغاز شد و آقا فرزان به همراه اشکان که لیسانس موسیقی دارد ،قطعات
منتخبراتنظیموبرایکسبمجوزهایقانونیوانتشاررسمیاقدامکردند.البته
پَکاینآلبوم،دوکلیپقانونیهمداردکهبصورتمجازبهدستمخاطبینخواهد
رسید.درمجموعمنتااینجایکاربسیارراضیهستموبااستعانتازدرگاهخداوند
متعال،امیدوارمآنچهکهالیقشهستمرابدستآورم.ضمناینکهفرزانواشکان
کزاده معتقدندکهاینآلبوم ،یکیازپُرشنوندهترینآلبومهای سال 91و یکی
مل 
از 5آلبوم برتر سال خواهد شد.
آیندهموسیقیاتراچگونهمیبینی؟
واقعیت این است که آینده موسیقی هر هنرمندی را مردم رقم خواهند زد .به این
معنا که این عالقهمندان پُرشمار موسیقی پاپ هستند که با شنیدن کارهایم،
یدرآیندهوحرفههنریمنایفاکنند.ب ههرحالشخصاً
میتوانندتاثیرمستقیم 
خیلیامیدوارمتادراینعرصه،بهمراتبباالییبرسموتمامسعیوتالشمراخواهم
کردتادرراستایهدفیکهتعیینکردم،بهموفقیتنهاییبرسم.
و حرف آخر:
 از پدر و مادرم تشکرمیکنم و امیدوارم تا در دهه 90بتوانم جایگاهی درخور درموسیقیپاپپیداکنم.
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ب�ه دنب�ال انتش�ار قطع�ه «ت�و نیس�تی»

شایانکریمی
هممنمترضر
شدم،هم
فریدونآرسایی

«شایانکریمی»ا ز چهرههای جوان موسیقی ایران است که طی سالهای
اخیر ،فعالیت گستردهای در عرصه ساخت «موسیقی فیلم» داشته است.
البته ن��ام او ب��رای عالقهمن��دان پروپاقرص «موس��یقی پ��اپ» نیز نامی
شناختهشدهاس��ت؛چراکه همکاریاش با «فریدون آسرایی» روی تیتراژ
سریال تلویزیونی «باغ شیشهای» در مقام تنظیمکننده که سال  ۱۳88از
شبکه دو سیما پخش گردید ،تبدیل به قطعه پُرطرفداری شده بود .وی سال
گذشته نیز ساخت موسیقی متن و تیتراژ پایانی سریال «بچههای بهشت»
به کارگردانی خسرو معصومی (که هماینک با فیلم سینمایی «خرس» در
یاُمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر حضور دارد) را برعهده داشت که این
س
کار با صدای «امیر سینکی» پخش شد.
«کریمی»در طو ل دو سالونیم اخیر ،ساخت حدود  25مورد موسیقی فیلم
را در پرونده کاری خود به ثبت رسانده تا نش��ان دهد در این زمینه ،بسیار
پُرکار است .ضمناینکه بهزودی فیلم س��ینمایی موزیکال «مینیبوس»
نیز با آهنگسازی این موزیس��ین در گروه مخاطب کودک ،اکران عمومی
خواهد شد.
اما در خصوص فعالیتهای «شایان کریمی» در حوزه موسیقی پاپ ،وی با
مشکل پخش غیرمجاز اینترنتی یکی از آثارش مواجه شدهاست؛بهگونهای
که چندی پیش ،قطعهای با نام «دوستت دارم» که در آن «فریدون آسرایی»
با یک خواننده ناشناس همخوانی کرده بود ،منتشر شد؛ قطعهای که از کیفیت
شک برانگیز شد! پس
نازلی برخوردار بود و همین مسئله برای اهالی موسیقی 
ن اتفاق« ،شایان کریمی» ادعا کرد که قرار بوده در آینده ،این قطعه
از وقو ع ای 
با تنظیم او و صدای «فریدون آسرایی» منتشر شود؛ بهاین معنا که «کریمی»
و «فریدون» از مدتها قبل ،ملودی این اثر را آماده کرده و تصمیم داشتهاند
تا در آلبوم جدید «فریدون» از آن استفاده نمایند.

«ش�ایان کریم�ی» پیرام�ون ای�ن اتفاقات به
خبرنگار ما گفت« :من هم�کاریام با فریدون
آس�رایی را از س�ال  88و با تنظیم تیتراژ باغ
شیشهای آغاز کردم .ما پس از «باغ شیشهای»،
یک قطعه تلویزیونی دیگر را نیز ضبط کردیم
که هنوز به مرحله پخش نرسیده است؛ ضمن
اینکه قطعهای که این روزها با عنوان «دوستت
دارم» منتشر شده نیز قرار بود سومین همکاری
مشترک ما باش�د اما وقتی متوجه انتشار این
قطعه ،آنهم بهصورت دوصدایی ش�دم،واقع ًا
تعجب ک�ردم و بهقولی ،ش�وکه ش�دم و هنوز
هم نمیدانم ک�ه قضیه از چه قرار اس�ت! البته
مس�ئلهای که واضح بهنظر میرسد ،این است
که پروژه این آهنگ لُو رفته و در این میان ،هم
من متضرر شدهام و هم فریدون؛ چراکه ما می
توانستیم از این قطعه در جای بهتری استفاده
کنی�م! ضمناین که مل�ودی آن را مش�ترک ًا و
فقط بهقصد اجرای ش�خصی ساخته بودیم ،نه
همخوانی با یک خواننده دیگر»...
وی اف�زود« :تا ام�روز ،دو ورژن از این قطعه در
اینترنت منتشر ش�ده که نس�خه دوم ،تنها با
صدای فریدون اجرا شده ولی با این حال قصد
دارم که در فرصت مناس�بی ،تنظی�م نهایی و
اصلی این کار را ارائه کنم تا شاید انتشار رسمی
آن ،هم برای من تاحدی باعث تسکین شود و هم
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برای فریدون آسرایی .ضمن ًا الزم میدانم به این
نکته هم اشاره کنم که ترانهسرای این قطعه که
«تو نیستی» نام دارد نه دوستت دارم ،حسین
غیاثی است ،نه هیچکس دیگری!»
«ش�ایان کریمی» که در طول فعالیت حرفهای
موسیقیاییاش بهدنبال حواشی نبوده ،در ادامه
میگوید« :شاید اگر من ،تنها بهاندازه نیمی از
موزیسینهای پُرحاش�یه ،قصد ایجاد جنجال
و حاشیهسازی داش�تم ،امروزه خیلی بیشتر
از اینها در بین مخاطبان شناخته میشدماما
من تمام حواسم را روی کار س�الم و تولید آثار
باکیفیتموسیقیمتمرکزکردهام؛بههمینخاطر
تعجب میکنم که چرا چنین اتفاقی برای فردی
مثل من رخ داده اس�ت .هرچند که این مسئله
میتواند تجربه خوبی برای فعالیتهای آیندهام
باشد ».وی که بهتازگیاستودیویی با نام «آماج»
را تاس�یس کرده ،تنظی�م آلب�وم خوانندهای
بهنام «مهدی مرتضوی» را به پایان رس�انده و
اینک بهشدت مشغول تنظیم قطعات آلبوم

هم
خواننده خوشصدایی با نام «امیر فالح» است.
در آلبوم «فالح» عالوهبر شایان کریمی« ،بهروز
صفاریان» هم در مقام تنظیمکننده حضور دارد؛
ن اینک ه د ر آینده ،شاهد همکاری او با «علی
ضم 
لهراسبی»واستمرارهمکاریهایشبا«فریدون
آسرایی» خواهیم بود.
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بـه زودی

Coming Soon

س�ومین

کارهای تازه فواد سمندی

«گریههاتو میبوسم»
با ساختاری مدرن و متفاوت

آهنگسازی روی دو آلبوم متفاوت

آلبومجدید«حمیدرضاخُ جندی»خوانندهباتجربهموسیقیپاپ
ایران که تیتراژ موفق برنامه تلویزیونی «سیمای خانواده» شبکه
اول سیما را نیز در پرونده کاری خود دارد ،در حال تولید و اخذ
مجوزهای قانونی از دفتر موسیق وزارت ارشاد است .این آلبوم
با عنوان «گریههاتو میبوسم» ،نسبت به دیگر آلبومهای این
خواننده(قصههای شیطونکی،هنوزچشاتودوسدارم) متفاوت
بوده و از ساختاری مدرن و به روز برخوردار است .آهنگسازی و
تنظیماکثرقطعاتایناثربرعهده«فوادسمندی»پیانیست
و موزیسین جوان کشور اس��ت .در این آلبوم ،حمیدرضا
خُ جندیبهبازخوانییکیازقطعاتانرژیکوخاطرهانگیز
موسیقی کردی پرداخته که استاد بیژن ارژن ،ترانهسرای
ی کشور نیز بازنویسی ترانه این قطعه را برعهده داشته
نام 
است .ضمن اینکه مریم آزادی و وحید روشنضمیر هم از
دیگرترانهسرایاناینآلبومهستند.ازفعالیتهایهنری
خُ جندیدرحالحاضرمیتوانبهساختموسیقیمتن
و اجرای تیتراژ پایانی فیلمهای س��ینمایی «بزن بریم
آبادان» و «روزهای شیرین» به کارگردانی علی نیاکان
اشاره کرد .حمیدرضا خُ جندی در گذشته ،عنوان خواننده
برتر تولیدات موسیقی سازمان صداوسیما را کسب کرده
و کاندیدای بهترین آهنگساز جشنواره «بیست سال تولید
موسیقی در ایران» در حوزه موسیقی مناطق بوده است.

فواد سمندی آهنگس��از و تنظیم کنندهی خوش سلیقهی این
روزهای موس��یقی پاپ ایران ،دو آلبوم متفاوت را در دست تولید
دارد.
وی در خصوص روند آماده ش��دن آلبوم «گریههاتو میبوس��م» به
خوانندگی حمیدرضا خُ جندی اظهار داشت که با توجه به دریافت
مجوز ترانههای این آلبوم ،بزودی قطعات تنظیم ش��دهی این اثر را
جهت ارزیابی به شورای موس��یقی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی تحویل خواهد داد.
وی همچنین از پیش تولید آلبوم «حس��ین کش��تکار بوش��هری»
خوانن��دهی محبوب آهنگه��ای مذهبی کش��ور در فضایی کامال
متفاوت و عرفانی به تهیهکنندگی داوود سعدیان خبر داد.

کیارش حسنزاده که امسال با انتشار
آلبوم «دارم میرم» به ب��ازار پاپ آمد
و قطعه «هرگز نمیبخشم تو رو» او،
به یکی از پنج قطعه محبوب پیشواز
ایرانس��ل بدل ش��د ،کار تولید آلبوم
جدید خ��ود را آغاز کرده اس��ت .وی
در گفت و گ��وی کوتاهی به خبرنگار
ما گفت :کار آلب��وم جدیدم که هنوز

کیارش حسنزاده؛ بعد از «دارم میرم»

ی برای آن انتخ��اب نکردم ،تا یک
نام 
ماه آینده به اتمام میرس��د و به امید
خدا ،تا اواسط س��ال آینده ،وارد بازار
موسیقی خواهد ش��د .در این آلبوم،
از ترانههای مهدیه و مهش��اد عرب،
مهتاب رخصتی ،سهیال شکرآبادی و
بهزاد مهدوی استفاده کردم ،بیشتر
موسیقی آن ساخته خودم است و از

شهابمقدموشاهینخسروآبادیهم
ملودیوتنظیمدارم.گفت:واقعیتاین
استکهمنخواستهیاناخواسته،بابت
فعالیتهای گستردهای که در شرکت
«آوای مهر میهن» دارم ،بیشتر درگیر
کار بقیه خوانندهها و تولید و پخش و
برگزاری کنسرت و ...هستم؛ به همین
خاطر ،فعالیت هنری خودم دائماً به

حامد طاها :آلبوم دوم من مخصوص فصل تابستان است!
حامد طاها از معدود آلبوم اولیهای موفق سال  90بود که با «نفس»
حضور پُررنگی در بازار پاپ داشت .وی در خصوص بازتاب آلبوم خود
به ترانه ماه گفت :با توجه به شرایط نامطلوب پخش« ،نفس» بیش
از انتظارم بازتاب داش��ت و مردم با این آلبوم و برخی قطعاتش مثل
نفس ،آسمون و با تو ،ارتباط خوبی برقرار کردند .طاها افزود :انتشار
این آلبوم به من یاد داد که در موسیقی امروز باید از پیشینهای قوی
برخوردار باشی تا بتوانی که در این بازار بمانی! وی در خصوص دومین
آلبوم خود گفت :هم اینک در میانه راه تولید آلبوم دومم هستم که
ترانهسرایان آن مریم قویدل ،مرجان زنگنه ،علی پیروز و بیتا طاعتی
بوده ،ملودیها از خودم و بابک مافی و تمامیتنظیمها نیز برعهده
بابک مافی است .طاها با تاکید بر تغییر سبک کاریاش تصریح کرد:
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ُخجن�دی:

سعی کردم تا در آلبوم دومم ،تنظیمها متفاوتتر و غربیتر از فضای
شرقی نفس بوده و فکر میکنم که در مجموع ،آلبوم بهتری نسبت به
کار قبلیام باشد .بعبارتی این کار ،اص ً
ال قابل مقایسه با نفس نیست.
حامد طاها کهاز چهرههای مطرح اجراهای سازمانی است ،در خصوص
برگزاری کنس��رت عمومینیز گفت :فکر میکنم که برای اجرای
ی هنوز زود است و مخاطبان موسیقی باید آهنگهای بیشتری
عموم 
ی هم فراهم آید .وی در
از من بشنوند تا امکان برگزاری کنسرت عموم 
پایان وعده داد که دومین آلبومش ،اوایل تابستان  91منتشر خواهد
ش��د و افزود :به دلیل تنوع ملودیها و فضای کاریام ،فکر میکنم
کهاین آلبوم مخصوص فصل تابستان است .در واقع شادابی آن به در ِد
تابستان میخورد کهاین ،خاصیت کار من است.
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تعویق میافتد و اکثر فرصتهایی که
برایم پیش میآید را بابت این مشغله
کاری از دست میدهم یا فرصتها را
به دوستان دیگر واگذار میکنم .البته
در حال حاضر ،تیتراژ یک سریال را در
حال اجرا دارم و روی آلبومم متمرکز
ش��دهام تا با ارائه ی��ک کار خوب ،در
تابستان سال 91راهی بازار پاپ شوم.

تــرانــــه
G

ترانه هویت ماست

N

O

S

ترانه بخش مهمی از ترانه ماه خواهد بود و این طبیعی است .نیمی
از نام نشریه ما به نام نامی ترانه مزین است و ما در سرزمین شعر و
ترانه زندگی می کنیم .کالم جایگاه ویژه ای در موسیقی پاپ همه
جای دنیا دارد و در کشور ما هم که این اهمیت به درجه اولی است.
ما بخش ترانه را حس�ن ختام مجله قرار دادی�م و جدای از همه ی
نشریه .بناداریم تریبون همه ترانه س�رایان باشیم و حتی مسائل
صنفی این قشر زحمت کش ،تاثیرگذار و غالبا مظلوم را هم پیگیری
کنیم .در بخش ترانه این شماره گفتگویی با افشین یداللهی ترتیب

داده ایم .ضمن آن پیگیری تشکیل مجمع صنفی ترانه سرایان را
آغاز کرده ایم و مطمئن هم باش�ید که تا حص�ول نتیجه آن را پی
خواهیم گرفت .بخش های دیگری بخش ترانه های ماه و امید ترانه
هم دو بخش دیگر مجله هستند و در ش�ماره های آینده مطالب و
بخش هایی بیشتری در قسمت «ترانه ترانه ماه» شاهد خواهید بود.
راستی ،شما خوانندگن محترم و حتی حرفهایهای ترانه و موسیقی
میتوانید ترانههایتان را برای ما بفرستید تا ما در قضاوتهایمان
درستتر عمل کنیم.

کارکردن به قیمت بیقیمت شدن

صحبتهای صریح دکتر افشین یداللهی
در

ای��ن

چه سخته مرگ گل

بخ��ش

یادداشتاختصاصیسعیددبیری

بخوانی��د

و

ببینی��د

باز خوانی شعر زمستان
به بهانه پخش مکرر از رادیو

:

چرا ترانه صنف ندارد؟

یادداشتی از سید عباس سجادی
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خانه ای از ترانه و مه

نظر اکبر آزاد در گزارش ویژه
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تــرانــــه
S o n g
چ��را

تش��کل

صنف��ی

ترانهس��رایان

پ��ا

نمیگی��رد

خان��ه ای از ترانه و مه
ترانه ایران بعد از گذشت چند دهه فعالیت جدی هنوز انجمن صنفی ندارد.مجله ترانه ماه برای یافتن دلیل این امر سراغ اهالی ترانه رفته
و نقطه نظرات آنان را جویا شده است«.ترانه ماه» حق اظهار نظر را برای دیگر ترانه سرایان و متولیان رسمی شعر و موسیقی محفوظ می
داند و امیدوار است در آینده نزدیک بتواند با آسیب شناسی این موضوع ،راه را برای تحقق آرمان دیرینه ترانه سرایان هموار کند.

ترانه س��رایان ایران در هزاره سوم  ،انجمن
صنفی ندارند.حتی خانه ش��اعران و خانه
موسیقی نیز جامعه ترانه س��رایان ایران را
به رسمیت نمی شناسند.در یک کالم هنوز
متولیان هنر کشور  ،ترانه سرایی را به عنوان
یک حرفه قبول ندارند و جلسات پررونقی که
هفته ای چند بار در پایتخت نام ترانه را یدک
میکشند ،بی هیچ پشتوانه ای به کار خود
ادامه می دهند.
دکتر افش��ین یدالهی که بیش از یک دهه
سکان خانه ترانه ایران را در دست دارد در این
خصوص میگوید :ما تشکل صنفی نداریم و
این موضوع جامعه ترانه سرایان ایران را آزار
میدهد.مش��کالت صنفی ترانه س��رایان،
وضعیت معیشتی و بیمه آنان باید از روش
های صنفی حل و فصل شود اما هماکنون
چتری باالی سر ترانه سرایان نیست.
مس��وول خانه ترانه ادامه می ده��د :برای
تحقق این آرمان ،تمامی ترانه سرایان باید
وارد میدان شوند و من به سهم خود تالش
میکنم انجمن صنفی ترانه سرایان ایران هر
چه زودتر تاسیس شده تا مطالبات صنفی
خود را از کانال رسمی و قانونی دنبال کنیم.
اما "مهدی موسوی" از بنیانگذاران انجمن
«ترانه مه��ر» که هم اکنون یک��ی دیگر از
جلسات مطرح ترانه را اداره می کند سوال
جالب��ی را مطرح مینماید؛ این ترانه س��را
می پرسد :اول باید پاسخ این پرسش را پیدا
کنیم که تاسیس کانون صنفی ترانه سرایان
چه ضرورتی دارد؟
«مهدی موس��وی» به این پرس��ش خود
اینگونه پاسخ می دهد :باید این حقیقت تلخ
رابپذیریمکههمبستگیدربینترانهسرایان
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ایران پدیده ای کمرنگ است.در حال حاضر
کسانیبیشترمطرحهستندکهحقچندانی
بر گردن ترانه ندارند.بزرگتر های ترانه نظیر
"محمد علی شیرازی" " ،اکبر آزاد" و "محمد
صالح عال " به حاشیه رانده شده اند .به عبارت
ساده تر و البته صریح تر "ترانه امروز ایران"
بیصاحب و بی سر و سامان است.
«مهدی موسوی» ادامه می دهد  :وقتی ترانه
از بی پناهی خالص شود دیگر در مجاری
بروکراتیک اسیر نمی ش��ود و با تشکلی از
اهالی تران��ه که درد تران��ه دارند  ،تحوالت
خوبی اتفاق می افتد.
به نظر می رس��د نبود یک تشکل منسجم
و رس��می ،نارضایتی های بس��یاری را در
ترانهس��رایان پدید آورده است.آنان به این
نکته اعتراض دارند که هر کس از راه می رسد
خود را متولی ترانه می داند و با اندک مایه ای
خود را به جمع آنان تحمیل می کند.
"اکبر آزاد" از ترانه س��رایان قدیمی اس��ت
که کارهای درخشانی در حوزه ترانه از او به
یادگار مانده است".آزاد" دل پری از جامعه
ترانه س��رایان ایران دارد.وی به خبرنگار ما
میگوید  :ما اصال در ایران ترانه سرا نداریم
که بخواهیم انجمن صنفی داشته باشیم.
غیر از من و "محمد علی شیرازی" و "محمد
علی بهمنی" و یکی ،دو نفر دیگر ترانه سرایی
نداریم که بخواهیم برایشان انجمن صنفی
تشکیل بدهیم.حاال اگر آقایان دلشان برای
ترانه و ترانه سرایی این مملکت می سوزد
بیایند و از همین چند ترانه س��را حمایت
کنند تا عرصه ترانه سرایی از مدعیان دیگر
پاک شود.
«اکبر آزاد» ادامه می دهد  :تا وقتی وضعیت

آهنگسازی و خوانندگی در کشور ما به این
وضعیت آشفته مبتالست ،حضور ترانه سرا
چندان جدی نیست و به همین دلیل فعال به
ایجاد چنین تشکلی خوش بین نیستم.
"علیرضا آذر" از ترانه سرایان مطرح و جدی
ایران اس��ت که در این باره م��ی گوید :هر
حرفهای که شخصیتی محوری در آن حضور
داشته باشد در راه اندازی یک تشکل صنفی
ناکام می ماند چرا که تعامل در این فضا امری
ناممکن است.
"آذر" اضافه می کند  :ت��ا وقتی که نتوانیم
همدیگر را تحمل کنی��م یک انجمن واحد
صنفی خیال پردازانه است؛ به خصوص که
در عرصه ترانه پای "شهرت" هم وسط است.
نیما تابنده از نس��ل ترانه س��رایان جوانی
است که تشکیل انجمن صنفی را با ایجاد
ش��رایطی ممکن می داند و میگوید  :ترانه
نوعی دلدادگی است و دلدادگی ،انجمن و
صنف و این جور چیزها سرش نمی شود اما
برای وضعیت معیشتی همین قوم دلداده
باید چاره ای اندیشید.در واقع این جماعت
معموال حواس ش��ان به خودشان نیست و
دیگران باید هوای آنان را داشته باشند.
«نیما تابنده» قاطعانه م��ی گوید به دلیل
پرهیزاز تنش های احتمالی،در هیات مدیره
این کانون صنفی نباید هیچ ترانه س��رایی
عضویت داش��ته باش��د و اعضا باید بیشتر
اجرایی باشند .این رشته سر دراز دارد.انجمن
صنفی ترانهسرایان در رویای ماست.راستش
را بخواهید تا امروز حتی دو سطر در خصوص
ضرورت ایجاد چنین تشکلی در سوابق هیچ
یک از نهادهای مرتبط نیست.پس فعال شب
همگی به خیر!
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همه جلساتی که
در تهران برگزار میشوند

نشانیترانهکجاست؟
یکش�نبه ها :خ انقلاب – تقاطع
جمهوری – فرهنگسرای  -ITاز ساعت
 6-8بعد از ظهر
جلسه ای با مدیریت امیر ارجینی

دوش�نبه ها :خ نج�ات اللهی -خ
ش�هید صارم�ی -روبروی ش�هرداری
ناحیه  6-مرکز موسیقی و سرود صدا و
سیما -از ساعت  3-5بعد از ظهر
جلسهای با مدیریت استاد محمدعلی
بهمنی
چهارشنبه ها :خ قزوین -خ شهید
مرادی -سینما پردیس پارک رازی – از
ساعت  4تا 6
جلسه ای با حضور و اجرای عبدالجبار
کاکایی و بهروز یاسمی
جلسه خانه ترانه  -هر پنجشنبه
راس س�اعت  13:30ال�ی  17:30در
فرهنگس�رای ارس�باران ب�ا مدیریت
"دکتر افشین یداللهی" و روزبه بمانی
انجمن ترانه مهر – هر پنجشنبه
راس ساعت  ۱۷در فرهنگسرای بانو –
ضلع شمالی پارک ساعی – به مدیریت
مهراز بیک محمدی

یادداشتویژه
| علی محمد مسیحا|
شاعر و ترانهسرا

س�یر تران�ه س�رایی فارس�ی  -قس�مت اول

چ�را مجم�ع عموم�ی ترانهس�رایان تش�کیل نمیش�ود؟

خان��های ب��رای تران��ه
| سید عباس سجادی|
شاعر و ترانهسرا

ضرورتتشکیلنهادهایصنفیومردمنهاد
برهیچکسیپوشیدهنیست.بااندکبررسی
در اتفاقات تاثیرگذار فرهنگی و اجتماعی
جوامع پیشرفته و در حال توسعه ،اهمیت
کارهای گروه��ی و صنفی قاب��ل درک و
احساس است.
ترانهسراییهمبهعنوانیکرسانهعمومیو
عامپسنددرراستاینیلبهاهدافغاییخود
نیازمندیککارگروهیاستودراینصورت
استکهمیتواندبیشازپیشتاثیربگذاردو
موجبهمگراییاجتماعیشود.
از آغاز تشکیل انجمن ترانهس��رایان ایران
به سال  1380در فرهنگسرای ابنسینا در
شهرک غرب توسط من و دوستان همدل
دیگر،بنابراینبودکهدرتشکیلخانه،نهادو
انجمنی تالشی کنیم که کانونی باشد برای
ترانهسرایان ایران تا بتواند پاسخگوی همه
نیازهای مادی و معنوی آنان باشد.
چند ش��اخه ش��دن این انجمن ب��ه نامها
و ش��کلهای دیگر و گاه حتی در یک روز
از هفته (پنجش��نبهها) علیرغم ظاهری
خودمحور ،خود نش��انی بر ض��رورت این
حرکت مهم و پویایی این ش��عر رسانهای
داشت و دارد .تصور میکنم بعد از ده سال
اعمالسلیقههاوآزمونوخطاهادرجلسات
مختلف و کس��ب تجرب��ه و ضرورتهای
جامعه امروزی و نیازهای مادی و معنوی و
مقتضی،زمانآنرسیدهباشدکهاینرسانه
به دنبال یک خانه پدری باش��د تا بتواند به
نیاز ترانهسرایان پاسخ دهد .این به معنای
تعطیلی فعالیتهای قبلی آنها به منظور
تشکیلیکخانهواحدنیست.
البته از آغاز تشکیل خانه ترانهسرایان این
تالش صورت گرف��ت و چندین ب��ار این
پیشنهاد به شکلهای مختلف به نهادهای
ذیربط پیشنهاد شد ولی ره به جایی نبرد
تا اینکه دو س��ه س��ال پیش ،برای دومین
باردرخواس��تی ب��ه خانه موس��یقی داده

شد که به اتفاق آرا تصویب ش��د تا کانون
ترانهسرایان به عنوان یکی از ده کانون دیگر
خانه موسیقی ،مثل کانون آهنگسازان،
کانون سازندگانس��از و کانون خوانندگان
و ...تشکیل شود تادر جهت تامین نیازهای
صنفی ترانهسرایان فعالیت کند .بنا بود که
مجمع تشکیل و منجر به انتخابات شود که
تا به حال به دالیل مختلف به تاخیر افتاده و
اقدام موثری درباره آن صورت نگرفته است
کهبحثاصلیهمدرهمینجاست.
اینمهم نیازمندآسیبشناسیجدیاست
که اصال شرایط عضوپذیری آن چگونه باید
باشد؟ترانهچیستوترانهسراکیست؟اگربه
اینسوالهاپیشازتشکیلاینکانونپاسخ
داده نشود در ادامه کار با مشکالت اساسی
روبهرو خواهد شد.
به قول اس��تاد عبدالعلی دستغیب منتقد
صاحبنامکشورکهمیگوید«:شبیهمیدان
مسابقه بینظمی اس��ت که نه زمان آغاز و
پایان بازی و نه شرایط بازی مشخص است و
هرکسازهرکجاآغازکندوبههرکجابرسد
یا نرسد خود را قهرمان میداند».
یک��ی از مهمترین نقشه��ای انجمنها و
نشستهای ترانه این است که به سوی یک
هدف واحد حرکت کنند و از این واگرایی به
سوی همگرایی صنفی بشتابند تا از مزایای
آن بهره گیرند که مدیران این جلس��ات و
شاعران و ترانهسرایان پیشکسوت در این
مهمنقشمهمتریدارند.
باید به تمرین کاره��ای گروهی پرداخت
که خود یک اثر تاثیرگذار ترانه به ش��کل
کامل که در آلبومها میآید ،شعر ،آهنگ،
تنظیم و خوانندگی زمانی میتواند موفق
باشد که ارکان تشکیلدهنده آن ترانههای
ماندگاروتاثیرگذار حاص��ل نگاه گروهی و
مش��ترک پدیدآورندگان آن بوده اس��ت.
میگویند یک ارکس��تر موفق آن است که
اعضای آن پیش از آنکه سازهایشان را کوک
کنند،سازدلشانراکوککنندوبهاصطالح
از همزبانی به همدلی برسند.به امیدآن روز...

ترانه ،شکل نازل شعر نیست

امروز که در کنار هم نشستهایم و به ترانههای موسیقی سرزمینمان گوش می دهیم تا
روزهایی که ترانه را تعریفی دیگر بود قرنها فاصله است .از روزگاری که ترانه به رباعی
و دوبیتی اطالق میشد تاکنون اتفاقات زیادی در موس��یقی ایران زمین افتاده است
که شرح همه آن به درازا خواهد کش��ید اما برای اینکه بدانیم این گونه از شعر فارسی
که ترانهاش نام است چگونه به اینجا رس��ید ،الزم به یادآوری سیر ترانه نویسی ایرانی
هستیم.
«علی اکبرخان شیدا» که همزمان با صدور فرمان مشروطیت ،چشم از جهان فرو بست،
شاید هرگز آِیندهای اینچنین برای ترانه سرایی شعر فارسی متصور نبود .او آنگاه که در
خلوت سحرش با «سه تار» آهنگهایش را میساخت و تصانیف خود را با مصرعهای
کوتاه و بلند میسرود در حال گشودن روزنی در دیوار سنگی موسیقی سنتی بود که
بعد از او و با فاصله زمانی اندک« ،عارف قزوینی» به اندیشه و تالش او پیوست تا طرحی
در این عرصه در اندازند.
در دورهای که بنا بر شرایط سیاسی و اجتماعیاش عصر مکتب ادبی «بازگشت» بود،
حتی گامی به جلو برداشتن ،هوش روباه و دل شیر میخواست و این روحیه در «شیدا
و عارف» وجود داشت.
قبل از این ،ترانه به صورتی نبود که بتوان در ترازوی ادب پارسی آن را سنجید؛ عباراتش
آنقدر مبتذل و بدمعنی و شلخته بودند که هیچ دفاعی از آن نمیشد کرد.
«ابوالقاسم عارف قزوینی» شاعر ،تصنیف سرا ،آهنگساز و خواننده تاثیر گذار و چهره
استثنائی تاریخ موسیقی ما که نوش��تن و اجرای ترانههای معترض درخشان و مهیج
وطنی و برگزاری کنسرتهایش دل مردم را به سوی خویش مایل نموده بود ،نشان داد
که غیر از سرودن ترانههای عاشقانه نخ نما و مبتذل ،میشود از کلمات و واژهها و تعابیر
غیرمعمول نیز در موسیقی بهره گرفت.
البته «ملک الشعرا بهار» و «امیر جاهد» نیز از شعرایی بودند که به گشایش روزنههایی
تازه بر این دیوار ،کمکهای ارزشمندی نمودند.
اما پیشنهاد «نیما»ی بزرگ به شعر ایران و انقالب شجاعانه و هوشمندانهاش در این
عرصه چونان ضربههای کاری کلنگی بود که در این دیوار سنگی دری بزرگ به سمت
باغی دلگش��ا با منظری بدیع گش��ود .دری که موجب ش��د آنچه را که تنها میشد از
روزنههای پیشین به زحمت دید ،با گذر از آن و ورود به باغ تفرجش از نزدیک تماشا و
استشمام کرد .به جرات میتوان گفت که همه تغییرات مختصر اما ارزشمند پیشینیان
درعرصه شعر و تصنیف ،تنها مراحل آمادگی بود برای مواجهه با شوکی کــه «نیما» بر
پیکر مریض شعر بازگشتی و تفکر تار عنکبوت بسته و تاریک حاکم بر آن وارد نمود.
آبی که «نیما» در خوابگاه مورچگان ریخت ،آنچنان سیلی به پا کرد که اثراتش بر همه
جوانب فرهنگ و هنر این سرزمین تاکنون باقی و جاریاست.
در این میان نباید از نقش توامان «سازنده و مخرب» رادیو چشم پوشی کرد که امکان
معرفی و کارآفرینی هنرمندان شعر و موس��یقی را در این عرصه فراهم نمود .معرفی
هنرمندانی چون روح اله خالقی ،علی تجوی��دی ،برادران محجوبی ،مهدی خالدی –
حبیب الربدیعی  ،جواد معروفی  ،پرویز یاحقی ،همایون خرم ،انوشیروان روحانی و ...که
به تبع آن حضور ترانه سرایانی چون رهی معیری (که روانی ترانههای نو – کالسیک و
حذف زوائدی مثل ای جانم  ،ای حبیبم و ...مدیون اوست) معینی کرمانشاهی و بیژن
ترقی (که تصویرسازی و داستانپردازی را با نوش��تن ترانههای درخشانشان به دیگر
ترانهسرایان پیش��نهاد دادند) و دیگرانی چون پرویز وکیلی ،نواب صفا تورج نگهبان،
بهادر یگانه ،از کارهای در خور «رادیو» در آن سالها بود .این مرور سرسری ،مقدمهای
است بر آنچه در موسیقی ما گذشته و میگذرد .در شمارههای بعد به ادامه این نوشتار و
بررسی جزء به جزء این ماجرا خواهیم پرداخت.
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تــرانــــه
S o n g

تریبون

توگوی صریح با
گف 
دکتر افشین یداللهی

بعضیها
بهقیمتبیقیمت
شدنکارمیکنند

به دیدار م�ردی آمدهام ک�ه یک�ی از الگوهای موفقیت اس�ت .روان پزش�ک و
| علی محمد مسیحا| ترانهسرایی که چند س�الی است که در س�طح اول موسیقی مردمی حضور
دارد .سالهاست که جلسه ترانه را با زحمات بسیار اداره میکند و جلسهاش
توگو
عکس و گف 
که از بهترین و موثرترین جلساتی است که به خاطر ترانه برگزار میشود و
ترانهسرایان موفقی را به جامعه موسیقی معرفی کردهاست .جلسه خانه ترانه که عصر پنج شنبهها
در فرهنگس�رای ارس�باران برقرار اس�ت ،هنوز در این وانفس�ای غم نان و درگیریهای ش�خصی،
ن همه فراز و نشیب
غنیمتی است که فکر میکنم کسی جز «افشین یداللهی» توان ادامه واداره آن را با آ 
و تعطیلیهای مکررش نداشته و ندارد« .افشین یداللهی» که میتواند همین اوقات را صرف کارهای
شخصیاش کند ،نشان داده که چقدر دلواپس آینده شعر و موسیقی پاپ ماست.
آقای دکتر خیلی ممن�ون که در ی�ک روز کاری و
پرمریض به ما وقت دادید.
خواهش میکنم.
میخواهم با یک سوال کلیشهای شروع کنم.
ارتباط شعر با روانپزشکی؟
(خنده) دیگر نه آنقدر کلیش�های .شما کار ادبی را
از همان ابتدا وارد دنیای ترانه
با شعر شروع کردید یا 
سرایی شدید؟
منخیلیجستهگریختهوپراکندهشعرمیگفتم؛آنهمشعر
کالسیک .چون از پانزده سالگی شروع کردم اوایل کار در وزن
و قافیه ایراداتی داشتم .بعدش که در دانشکده پزشکی مشغول
تحصیل شدم ،شعرهای سپیدنوشتم ولی تا آن موقع هیچ
وقت در جلسه شعری شرکت نکرده بودم و کسی هم شعرم
را ندیده و نظر نداده بود .البته بعدها دو ،سه باری در جلسات
حضور پیدا کردم اما شعری ارائه نکردم .همین طور آماتور و
جسته گریخته به شعر پرداختم تا در دوره سربازی با دوستی
که اهل موس��یقی بود ،تصمیم گرفتیم کارهایی در حال و
هوای موسیقی پاپ انجام دهیم .با تمهایی درباره طبیعت و
گل و بلبل و عشق و ...میخواستیم مجموعهای آماده کنیم
بدون اینکه از ب��ازار حرفهای ای��ن کار و باقی قضایا اطالعی
داشته باشیم .حاال بعضیها را اول من شعرش را میگفتم و
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بعد دوستم آهنگش را میساخت یا او آهنگش را میساخت
و من روی آن ترانه مینوشتم و از همین جا کار ترانه سرایی
من شروع شد.
یک روز از رادیو صدایی را شنیدم که شباهتی تعجب برانگیز
با صدای ی��ک خواننده معروف داش��ت .خیلی خ��وب بود،
موسیقیاش پاپ بود اما شعرش فضای کالسیک داشت .من
پیگیر این خواننده شدم و بعد به وسیله یک رابط با هم آشنا
شدیم .ایشان آقای «خشایار اعتمادی» بود که در همان دیدار
اول به من پیشنهاد ترانه پاپ داد که من گفتم اینها که مجوز
نمیگیرد اما ایشان معتقد بود که ما کار خودمان را میکنیم،
شاید تایید شد؛ که همین آشنایی باعث ضبط چند تراک هم
در همان ایام آقای «اعتمادی» با من تماس گرفته و گفت
شد .
که صدا و سیما سفارش یک کار ارکسترال برای «امام حسین
(ع)» داده و آهنگش را قرار است «فواد حجازی» بسازد و به من
سفارش ترانهاش را داد و نتیجه یک کار خوب شد که توسط
ارکستر بزرگ صدا و سیما اجرا شده بود و اتفاقا مورد توجه واقع
شد ولی به دلیل طوالنی بودن ،کمتر در کنداکتور برنامههای
صدا و سیما قرار گرفت .ما که تجربه کار نداشتیم ،نمیدانستیم
کار باید کوتاهتر باشد تا قابلیت پخش چند باره را در تلویزیون
داشته باشد .خوشبختانه در اولین کارم با بهترینها همکاری
کردم .دومین کارم هم که « از فارس تا خزر» بود.
تران�ه م�اه /ش�ماره  / 48اس�فند 1390

متنترانهتیتراژ
سریال«میوهممنوعه»
میشه خدا رو حس کرد
تو اضطرابِ عشقو

تو لحظههای ساده
گناهِ بیاراده

بی عشق عمرِ آدم
هفتاد سال عبادت

بی اعتقاد میره
یک شب به باد میره

وقتی که عشق آخر
کاری نداره زوده

تصمیمشو بگیره
یا حتی خیلی دیره

ترسیده بودم از عشق
هر چی محال میشد

عاشقتر از همیشه
با عشق داره میشه

عاشق نباشه آدم
از لحظههای حوا

حتی خدا غریبهس
هوا میمونه و بس

نترس اگه دلِ تو
شاید خدا قصه تو

از خوابِ کهنه پاشه
از نو نوشته باشه

وقتی که عشق آخر
کاری نداره زوده

تصمیمشو بگیره
یا حتی خیلی دیره

ترسیده بودم از عشق
هر چی محال میشد

عاشقتر از همیشه
با عشق داره میشه

ترانه بلند باید ویژگی خاص داشته باشد
دکتر همان طوری که اطالع دارید در
آقای 
کارهای پاپ غربی زمان خیلی مهم اس�ت و
معموال کوتاهتر از این چیزهایی اس�ت که در
موسیقیخودمانمیشنویم.اینمسالهچقدر
موضوع بحث شده؟
خوبحاالهمکارهاخیلیبلندهمنیست.ببینیداوال
همه کارهای پاپ خارجی اونطوری نیست که کوتاه
باشد .ضمن اینکه در موس��یقی عرب ،تراکهای به
مراتب بلندتر مثال  ۱۳-۱۴دقیقهای زیاد داریم ولی
آنقدرقویوتاثیرگذارندکهکششداردوآدمراخسته
نمیکند.یعنیشما ۱۴دقیقهتراکمیشنویدکهتنوع
داردواحساسخیلیخوبیدرآدمایجادمیکندواصال
احساسیکنواختینخواهیدداشت.
اتفاقا برای اینکه سرعت کار گرفته شود خوب است

که کارهای طوالنی هم داش��ته باش��یم؛ کارهایی
هستند که آنقدر سرعت دارند که عمقی در آنها
دیده نمیشود .باید تراک بلند و کوتاه هر دو باشد
چون هیچ کدام جای ه��م را نمیگیرند .البته باید
ترانه سرا و آهنگسازان توانایی در این زمینه داشته
باش��یم .چون کار بلند ویژگیهای��ی دارد که باید
درست پیاده شود.
آیا در تراکهای بلند برای فرار از یکنواختی
الزم است که ترانه س�را تغییر وزن را تجربه
کند؟
بله قاعدتاً .اعتقاد من هم این اس��ت که یک ترانه
وزنهای متنوع در خود داش��ته باش��د که دست
موزیسین هم برای س��اخت کار عمیق و متنوع باز
باشد.

هیچ وقت هیچ پارتی نداشتم
آقای یداللهی! ما یک دورهای شاهد بودیم
که شما تقریبا در تمام تیتراژهای سریالهای
تلویزیونی حضور داشتید و به نوعی ،جز ترانه
ش�ما کار دیگری نمیش�نیدیم .این روزها یا
اصال حضور ندارید یا حضورتان کمرنگ است
و جایتان به آقای «کاکایی» داده ش�ده است
.این مناسبات به چه صورت است؟
من اطالع ندارم .حقیقتا م��ن در رابطه یا رانتی در
این باره نبودم  .خیلی رسمی دارم اعالم میکنم که
من هیچ وقت هیچ پارتی هم نداشتم .هر کسی که
مدعی است که مرا حمایت کرده ،بیاید و بگوید .البته
با یک ارتباطهایی این ماجرا شکل گرفت .یک فیلم
سریال مستند داستانی در مورد سالمندان بود به نام
«پاییز گرم» آقای «شهرام حسنزاده» موسیقی آن
را ساختند و من هم ترانه آن را نوشتم که خودشان
آن کار را خواندند .این اولین باری بود که من برای
یک سریال ترانه نوشتم.
بعد در سریال «بازی پنهان» آقای «ایمان حجت»
آهنگش را ساخت و «امید حجت» هم آن را خواند و
ترانهاش را من به واسطه دوستی با آنها کار کردم.
بعدش در س��ریال «خط قرمز» که آق��ای «پیروز
ارجمند» آهنگش را ساخت و آقای «ارژنگ حقانی»
هم همکار ایشان بودند و هر دو نفر را میشناختم و
کارشان را به من سفارش دادند .به همین دلیل من
هم در ارتباط دورا دور با آقای «قاسم جعفری» قرار
گرفتم در صورتی که همدیگر را نمیش��ناختیم و
ندیده بودیم .سریال «شب آفتابی» باز آهنگسازش
آقای «ارجمند» بود و کار را به من دادند .همزمانش
دوستم «فردین خلعتبری» موسیقی «شب دهم» را
مینوشت و طبعا از من خواست با او همکاری کنم.
آقای «قاسم جعفری» از نتیجه «خط قرمز» و «شب
آفتابی» راضی بودند که سفارش دادند برای سریال
«مسافری از هند» هم برایشان ترانه بنویسم .تازه بعد
از پایان پخش «مسافری از هند» برای اولین بار من
و آقای «جعفری» همدیگر را دیدیم .آقای «فتحی»
هم بعد از رضایت از ترانه « ش��ب دهم» کار «مدار

صفر درجه» را به من سفارش دادند و بعد در «میوه
ممنوعه» هم با هم هم��کاری کردیم که نتیجهاش
خوب بود .همین طور « اشکها و لبخندها» و « در
مسیر زاینده رود» .البته کال در تلویزیون اینطوری
است که اگر کس��ی یک مدت پرکار باشد باید یک
دورهای هم کم کار شود.
آها! پس اینجوری است؟ (با خنده).
من فکر میکنم البته قانون نوشته شدهای نیست.
ظاهرا اینجوری است .شما کارشناس پزشکی هم
که باشید و یک مدت در تلویزیون حضور پیدا کنید،
ممکن است الزم باش��د یک مدتی هم نباشید .من
نمیدانم این تصور درست است یا غلط.
خوب من خودم س�ال هاس�ت که شاعرم
و کار خوب و بعد را میشناس�م و میدانم که
رس�اندن یک موض�وع در یک زم�ان کوتاه
و در ی�ک محدودی�ت همه جانبه س�وژهای،
کالمی،فرهنگی و ...اگر ش�اعری بخواهد کار
خوبی ارائه کند چقدر سخت است .به هر حال
از عهده هر کس�ی بر نمیآید .ش�ما نظرتان
چیست؟ آیا این دلیل اقبال کار شما نبوده؟
 خوب .بله من زبانها و فضاهایی را که توانس��تمدر آن کار کنم خیلی متنوع بوده ومثال در س��ریال
«ا ُ مثب��ت» یک کاری ب��ود که در فض��ای فانتزی،
رپ و ای��ن چیزها ب��ود که اصال به صورت رس��می
پخش شد و بعد از آن آلبوم «اسکناس» «شاهکار
بینش پژوه» مجوز انتش��ار گرفت .یعنی این آلبوم
مدتی منتظر مجوز بود .ولی بعد از پخش سریال «
ا ُ مثبت » از شبکه یک ،راه برای «اسکناس» هم باز
شد .یا از آن سو «خوش رکاب،خوش غیرت» یک
زبان کوچه بازاری داش��ت که تا آن موقع در شبکه
سراسری چنین موسیقی نداشتیم یعنی من سال
قبلش «ش��ب دهم» را نوش��ته بودم و سال بعدش
«خوش رکاب»را کامال متفاوت و در فضایی متفاوت.
بازیگری هم که بتواند ه��م نقشهای کمیک و هم
جدی را خوب بازی کند و در کارش تنوع داش��ته
باشد ،بیشتر سراغش میآیند.

شخصیت و سن و سال خواننده برایم مهم است
ش�ما در صحبتتان به نوعی اش�اره به س�ابقه کار تیمی
داشتید .چقدر به کار تیمی اعتقاد دارید؟
من خیل�ی اعتق�اد دارم .ببینید قطعا اگ�ردر هر کاری هر
بخشش را یک نفر انجام دهد و همکاری خوبی با هم داشته
باشند نتیجه کار بهتر است.
منظ�ورم تیمه�ای ثابت اس�ت .مربع تنظی�م کننده و
آهنگس�از و ترانه س�را و خوانن�ده ،مثال بگویند افش�ین
یداللهی در این تیم کار میکند.
من فکر میکنم که اگر همه اعضا روبه رشد باشند و کسی
در جا نزند ،اگر اندیشه ش�ان به هم بخورد ،اگر تفکر واگرا
نداشته باش�ند خیلی خوب است .اگر خودش�ان را تکرار
نکنند قطعا خیلی موثر اس�ت .البته ممکن است هر تیمی
یک زمان در اوج باش�د و زمان�ی کارش تمام ش�ود و این
طبیعی است .قرار هم نیست که تا زمان مرگ ،اعضای یک
گروه با هم باشند .بزرگترین گروههای خارجی هم از یک
زمانی به بعد بازنشسته میش�وند ولی تا زمانی که بتوانند
کار خوب و پیشرو ارائه دهند ماندگارند.
شما تیم نداشتید؟
چرا؛ یک زمانی بیش�تر کارهای آقای «اعتم�ادی» با من
بود بعد در موس�یقیملی با آقای «خلعتب�ری» کار کردم.
ش�روع کارهای «احس�ان خواجه امیری» و معرفیاش با
کارهای من ب�ود .االن در حال آماده س�ازی یک مجموعه
با آقای «محمدرضا فروتن» هس�تم و یک خواننده جدید
و خوشصدایی هست که نامش «ارسطو امیننژاد» است.
ای�ن دو کار اخیر با موس�یقی آقای«بابک زرین» اس�ت .و
یک مجموعه ه�م دارم با آق�ای «همایون ش�جریان» که
موسیقیاش از «فردین خلعتبری» است.
یک زمانی در موس�یقی ما آهنگس�از آهنگش را برای
صدای فالن خواننده میساخت و ترانه سرا هم در ترانهاش
به ویژگی صدای آن خواننده توجه داشت .به خاطر همین
هم معموال کارهای قدیمی باز خوانی ش�ده توسط دیگران
زیاد مورد توجه قرار نمیگیرند .االن میبینم ترانه س�را و
آهنگس�از ،کاری را آماده میکنند و به خریدار (خواننده)
ارائه میکنند که مثلا این کاره�ا آماده اس�ت؛ بیا بخر و
بخوان!
ببینید خوب اس�ت که ما برای یک خواننده ترانه بگوییم
و آهنگ هم همین ط�ور .من این را خیل�ی وقت پیش هم
گفتم .برای بعضی از خوانندهها بعضی از حروف ،خوش صدا
نیست .به هر حال باید در ش�عر از حروفی استفاده کرد که
تلفظش برای آن خواننده راحت باشد و ترانه سرا با درایتش
این ضعف را میپوشاند.
بعدش شخصیت و سن و سال آن خواننده هم مهم است و
تصوری که مردم از او در ذهن دارند .ولی خب بعضی اوقات
مثل این است که ش�ما لباس�ی را میدوزی و برای شخص
خاصی هم نیست ولی یکی میآید میپوشد و اندازهاش هم
برایش خوب است و میخرد .ممکن است که شما یک ترانه
را ببینی و بپسندی و حس کنی با روحیات و صدایت سازگار
است و میتوانی اجرایش کنی و استفاده کنی.
اینها با ه�م منافاتی ن�دارد و امری نس�بی اس�ت .حتی
ملودیهایی هستند که قابلیت این را دارند که در دو حال
و هوا (مثال سنتی یا پاپ) اجرا شوند؛ مثال «آسیمه سر» را
قرار بود «نیما مسیحا» بخواند و شاید «بابک بیات» هم این
کار را برای آنطور صدا نوشته بود ولی «محمد اصفهانی» آمد
آن را با حال و هوای خود خواند و امضای خودش را هم پای
آن کار گذاشت .اینکه آن چهارچوبها باشد ،خیلی خوب
است اما قانونی قطعی نیست.
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خودمان با سعی و خطا جلو رفتیم
من خیلی فکر ک�رده ام و کمتر خوانن�دهای را به یاد دارم که درک و ش�ناخت
درستی از شعر داشته باشد و بعید است اگر به حال خودش رهایش کنیم بتواند کار
را درست بخواند .نظر شما چیست؟
کم هستند اما هستند و باید خیلی بیشتر از اینها باشند.
خواننده اجراکننده شعر است و باید حس��ش را درست در بیاورد و به یک شخصیتی با شعر
برسد .درست است که در خط ملودی میخواند اما درک حس شعر از اهمیت باالیی برخوردار
است .او حتی اگر اصول و قواعد ش��عر را نمیداند اما باید حس کلمات شعر را بشناسد .ما از
خوانندههای قدیمی خیلیها را داشتیم که حس تک تک کلمات را ادا میکردند.
درباره مدیریت هنری حرفهای زیادی زده شده و شاید نخ نما هم شده باشد؛
اینکه میگویند ما مدیر هنری نداریم و مدیر هنری ذاتا و لزوما نباید هنرمند باشد.
شما که در ترانه سرایی خودتان را تثبیت کردهاید و به گواه همه ،یکی از موفقترین
ترانه سرایان امروز ایران هستید و در مدیریت هنری هم به نوعی ورود کردهاید،
چه نظری دارید و اینکه چقدر به لزوم وجود جلسات ادبی ارزش قائل هستید؟
درباره جلسات خانه ترانه باید بگویم که ما خیلی از ترانه سراها را داشتیم که از فضای خانه
ترانه بیرون آمدند یا رشد کردند .یا استعداد داشتند ،کار هم داشتند ولی این جلسات باعث
جهششان شد.
ما خودمان با سعی و خطا جلو رفتیم و طبعا از این در و آن در تجربه اندوختیم .از خواننده،
شاعر و ...ولی بعد که دوستان آمدند این تجربیات را به اشتراک گذاشتند ،باعث شد که این
راه صد ساله یک شبه پیموده شود؛ نتیجهای که ماها چند ساله به دست آوردیم ظرف مدت
 ۲یا  ۳ماه دست یافتنی شد.
البته بعضی وقتها ممکن است که نقدها با لحن تندی گفته شود و بعضی وقتها هم نقدهای
مغرضانه داریم که شاید ایرادش وارد نباشد ولی این باعث میشود ترانه سرایی که میخواهد
حرفهای شود در این مورد هم آبدیده شود یعنی تحملش زیاد شود .چون در عرصه حرفهای
در یک جا نقدها شدت میگیرند ،حتی توهین آمیز هم میش��وند و ممکن است بخواهند
اعتماد به نفس شما را بگیرند .من به عنوان مدیر جلسه هرگز این نقدها را محدود نمیکنم .به
تدریج آن تازه کار ،قدرت تشخیصش زیاد میشود و درست را از نادرست باز خواهد شناخت.
این جلس��ه به اعتماد به نفس و گیرایی ادبی آنها کمک بس��یاری کرده است .همین که با
شنیدن ترانههای خوب ذوق پیدا میکنند و انگیزه دار میشوند و مثال همان شب میروند و
ترانه مینویسند یا چهارچوب ترانه خوب را میشناسد و نمونههای موفق را از نزدیک میبینند
و میشنوند خیلی هم خوب است .اگر این جلس��ه آن بازتابها را نداشت ،با آن همه فراز و
نشیب و باز و بسته شدنها ادامه پیدا نمیکرد .البته چیزهایی هم هست مثل اینکه بعضی از
دوستان که در این خانه رشد و نمو کردهاند ،همین که کار حرفهای را آغاز میکنند ،از فضای
خانه ترانه دور میشوند و آن را فراموش میکنند.
بعضیها در همین جلسات بودند و البته مدت زیادی طول نکشید که فکر کردند
خیلی دیگر استاد شدهاند و با تجربه کم مدعی شده اند در صورتی که هیچ کار در
خوری از آنها ندیدیم؛ حتی در آلبوم خوانندگان ب�زرگ کار دارند اما آن کارها،
کارهای خوبی نیست و چون با درجه یکهاکار کردهاند ،دچار توهم «بزرگ بودن»
شدهاند .این مساله را چگونه آسیبشناسی میکنید؟
البته هر کسی تواناییهای خودش را ارائه میکند .در ترانه ،رسیدن به اوج سخت است ولی
در اوج ماندن از آن به مراتب سختتر است .بقیه قسمتهای هنر هم همین است ولی در
ترانه چون با کالم سر و کار دارید ،نمیتوانید ترانهای بگویید برای  ۳۰سال بعد .ممکن است
که در ش��عر این اتفاق بیافتد که خیلی هم اطمینان ندارم .اما در ترانه اصال ! تو نمیتوانی
مطمئن باشی که  ۳0سال بعد مردم چگونه میتوانند کشفت کنند .نمیتوانی پیش بینی
کنی در سالهای آینده مسیر زبان محاوره به کدام سمت میرود .هزار و یک جور اتفاقات
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ،چقدر در فرهنگ و زبان ما تاثیر خواهد داشت.
تغییرات زبانی االن واقعا سه سال به سه سال شده .اگر بخواهی با معیارهای زیباییشناسی
امروز ترانه بگویی ،باید خیلی به روز باش��ی و در این مس��یر بارها زبان��ت را بازنگری کنی.
بیانمندی ات را عوض کنی .اما امضایت را حفظ کنی .همپای مردم وحتی یک قدم جلوتر
باشی و ارتباطت را هم حفظ کنی ،بنابراین شما میتوانی برسی اما اینقدر سرعت این قطار
زیاد اس��ت که اگر نتوانی خودت را هماهنگ کنی ،جا میمانی .کما اینکه خیلیها آمدند،
موفق بودند و خیلی هم کارهای خوبی کردند ولی یک جایی نتوانستند با این جریان پا به پا
شوند و متوقف شدند؛ بنابراین این رسیدن و ماندن کار سختی است که شهامت تجدیدنظر
را هم باید در کارهایت داشته باشی .به هم ریختن س��اختار زبانی با حفظ امضا هم خیلی
مهم است .مجموعه این فاکتورها یک ترانه سرای موفق میسازد .باید ببینیم اینها در دراز
مدت هم میمانند یا نه.
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غروبم مرگه رو دوشم
طلوعم کن تو می تونی
تمومم سایه می پوشم
شروعم کن تو می تونی
شدم خورشید غرق خون
میون مغرب دریا
منو با چشمای بازت ببر
تا مشرق رویا
دلم با هر تپش با هر شکستن داره می فهمه
که هر اندازه خوبه عشق همون اندازه بی رحمه
چه راههایی که رفتم تا بفهمم جز تو راهی نیست
خالصم کن از عشقایی که گاهی هست و گاهی نیست
تو خوب سوختن و می شناسی سکوت و از اونم بهتر
من آتیشم یه کاری کن نمونم زیر خاکستر
می خوام مثل همون روزا که بارون بود و ابریشم
دوباره تو حریر تو مثل چشمات ابری شم
دلم با هر تپش با هر شکستن داره می فهمه
که هر اندازه خوبه عشق همون اندازه بی رحمه
چه راههایی که رفتم تا بفهمم جز تو راهی نیست
خالصم کن از عشقایی که گاهی هست و گاهی نیست

تیتراژ سریال مدار صفر درجه
وقتی گریبان عدم
با دست خلقت می درید
وقتی ابد چشم تو را
پیش از ازل می آفرید
وقتی زمین ناز تو را
در آسمانها می کشید
وقتی عطش طعم تو را
با اشکهایم می چشید
من عاشق چشمت شدم
نه عقل بود ونه دلی
چیزی نمی دانم از این
دیوانگی و عاقلی
یک آن شد این عاشق شدن
دنیا همان یک لحظه بود
آن دم که چشمانت مرا
از عمق چشمانم ربود
وقتی که من عاشق شدم
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شیطان به نامم سجده کرد
آدم زمینی تر شد و
عالم به آدم سجده کرد
من بودم و چشمان تو
نه آتشی و نه گلی
چیزی نمی دانم از این
دیوانگی و عاقلی

شب آفتابی
من از پشت شبهای بی خاطره
من از پشت زندان غم آمدم
من از آرزوهای دور ودراز
من از خواب چشمان نم آمدم
تو تعبیر رؤیای نادیده ای
تو نوری که بر سایه تابیده ای
تو یک آسمان بخشش بی طلب
تو بر خاک تردید باریده ای
تو یک خانه در کوچه زندگی
تو یک کوچه در شهر آزادگی
تو یک شهر در سرزمین حضور
تویی راز بودن به این سادگی
مرا با نگاهت به رؤیا ببر
مرا تا تماشای فردا ببر
دلم قطره ای بی تپش در سراب
مرا تا تکاپوی دریا ببر

ترانه سریال غریبانه
هرچی آرزوی خوبه مال تو
هرچی که خاطره داریم مال من
اون روزای عاشقونه مال تو
این شبای بی قراری مال من
منم و حسرت با تو ما شدن
تویی و دلهرم از رها شدن
آخر غربت دنیاست مگه نه
اول دو راهی آشنا شدن
تو نگاه آخر تو آسمون خونه نشین
بود
دلتو شکسته بودن همه ی قصه
همین بود
میتونستم با تو باشم مثل سایه

تیتراژ پول کثیف
مثل رویا
اما بیدارمو بی تو مثه تو تنهای تنها

نه نه نه
این قرارمون نبود
که تو بی خبر بری
من خسته شم که تو
بی همسفر بری
نه نه نه
این قرارمون نبود
من رنگ شب بشم
تو سر سپرده شی
من جون به لب شم
باور نمی کنم
این تو خود تویی
این تو که از خودش
بیخود شده تویی
باور نمی کنم
عشق منی هنوز
گاهی به قلب من
سر میزنی هنوز
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وقتی زندونی تو هوس
مثله پروازه تو قفس
این رسم همراهی نشد ای هم نفس
وقتی قلبت از من جداست
برگردونه بی هم صداست
انگار دستت با دست من ناآشناست
باور نمی کنم
این تو خود تویی
این تو که از خودش بیخود شده
تویی
باور نمی کنم
عشق منی هنوز
گاهی به قلب من
سر میزنی هنوز
باور نمی کنم
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تــرانــــه
S o n g

مقدمه

بازی تلخ شمع و باد

همین خوبه

میخوای
خاموشمون کن تا ببینی
من و این شمع هر دو نیمه جونیم
من و این شمع میسوزیم از عشق
نمیتونیم تا فردا بمونیم
حضورت  -رفتنت  -هر دو عذابه
شبیهِ رقصِ زرد و سرخِ برگه!
هوایی توی رگهای منو شمع
که بودن با تو مرگه بی تو مرگه
هوا رو تا از این شعله بگیری
تنش میلرزه و خاموش میشه
تو رو از من بگیرن مرگ حقه
تو باید باشی اما تا همیشه
تو رو از من بگیرن مرگ حقه
به من حق میدی و آروم میری
بهت حق میدم و می میرم از عشق
نمیشه حقمو از من بگیری؟
ولی تزریقِ تو  ،توی ِ
رگ من
مثِ بازیِ تلخِ شمع و باده
مثِ بازیِ مرگِ عاشقا که
همه میمیرن اما ایستاده
تو هم مرگی برام هم زندگیمی
باید با فاصله از هم بشینیم
من و تو باید از هم دور باشیم
ولی همدیگه رو حتما ببینیم
...میخوای خاموشمون کن

حسین متولیان

میالد تقیپور
همین خوبه که آرومی

همین خوبه که می خندی

همین خوبه که می دونم

به هیچکی دل نمی بندی
شروع رفتنم زوده

منو حل کن تو تردیدم

ببر چشمامو اونجایی

که با چشم تو می دیدم

گره خوردی به تقدیری

که می دونی تهش پوچه

که بعد از من دروغ عشق
دروغ گریه کوچه

کنار پنجره هر شب

نگاهامو هدر می دم

دیگه نیس اون که تو چشماش

همه دنیارو می دیدم
واسه ما فاصله مرگه

من این تقدیرو می دونم

نمی تونی بدون من
بدون تو نمی تونم

اتوبان ها رو می گردم

رضا منزوی

مسیر عشق مسدوده
ته سیگارو باور کن

تموم سهم ما دوده
شروع رفتنم زوده

هنوز درگیر این دردم

با این دیوونه بازی ها

دارم دور تو می گردم

شلوغه دور من اما

تو تنهاییمو باور کن

منم با خاطرت شادم

تو هم با خاطرم سر کن
همین خوبه که آرومی

همین خوبه که می خندی
همین خوبه که می دونم

به هیچکی دل نمی بندی
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چرا اونقدر دیر ؟

منطقی

امیر پیر نهان

رضا منزوی

منطقی نیست عادت کنم به بودنِ یه رفتنی
خاصیتی نداره عشق واسه تو که دور از منی
برایِ رفتن همیشه تو ذهن تو یه راهی هست
برای مرتکب شدن همیشه اشتباهی هست
گریه نمی کنم برو چشمامو می بندم
غرورم و حفظ می کنم،وارونه می خندم
قصه موندنت با من آرامش طوفانیه
دووم نداره این خوشی؛این قصه یه تبانیه
گریه نمی کنم بذار تو آغوش درد بمونم
بذار تو خاطرات تو همیشه یه مرد بمونم
گریه نمی کنم برو چشمامو می بندم
غرورم و حفظ می کنم،وارونه می خندم
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چرا اونقدر دیر از راه رسیدی ؟
حاال که راه برگشتی نمونده
کجا رو اشتباه رفتم که تقدیر
تو رو اونقدر دیر اینجا کشونده
چرا اونقدر دیر از راه رسیدی
چرا من منتظر بودم همیشه
چرا وقتی همه چی رو به راهه
یه وقتا زندگی بیرحم میشه
تو رو اونقدر میخوامت که انگار
یه نیمه از دلم برگشته باشه
ولی اونقدر دیر از راه رسیدی
که باید نیمی از قلبم جدا شه
شب و روز منو فکرت گرفته
ولی دیره برای فکر کردن
یه وقتا آدما مجبور میشن
که راههایی که رفتن بر نگردن
چرا اونقدر دیر از راه رسیدی

به بهانه پایان زمستان و پخش مکرر ترانه «زمستون» از رادیو

زمستون؛ برای تو قشنگه پشت شیشه

انتشار مجوزدار آلبوم
«زمس��تون» با صدای
| رسول ترابی |
افش��ین مق��دم ،برای
موس��یقی پاپ فعلی
اتفاق مبارکی بود .مبارک از این لحاظ که در دوبار تجدید
تیراژ منتشر شده و تعدادی از آهنگهای نوستالژیک که
طرفداران زیادی را هم در بین نسل جدید دارند با تائید
رسمیشنیده میشوند« .زمستون» همه لطافتهای
یک کار امروزی را دارد .از ترانه و تصویرس��ازی گرفته
تا خط ملودیک و تنظی��م فوقالعاده زیب��ای آن با آن
اورتور خاطرهس��از و صدای یخزده و ت��وام با حرارت و
بغض خواننده که ترکیب جادوئی و مسحورکنندهشان
اتفاقات خوبی را رقم میزند و تو را پرت میکند به عمق
آهنگ .به دلتنگی زمستانی یک عاشق تنها .ملودی و
تنظیم «زمستون» در دو ورژن شنیده شدهاست .ورژن
اول با ترانهای از سعید دبیری با نام «زمستون» و ورژن
دوم با ترانهای به نام «گذشته» از یک ترانهسرای دیگر.
اما زمستان شنیدهتر و ماندگار شد .شاید تصویرسازی
ترانهاش همذاتپنداری بیش��تری ب��ا مخاطب برقرار
میکند و مجموع ترانه ،ملودی ،تنظیم و صدا حس بهتر
و واقعیتری را به مخاطب منتقل میکنند .زمستون در
سال 54در استودیو بل کهآن روزها به همراهاستودیو پاپ
و الکوردوبس معروفترین استودیوها بودند ،با ارکستری
کامل و به همراه نوازندگی همه س��ازها با هم به صورت

ارکسترال ضبط شد و انتشارش حسین آهنیانمقدم
را که با نام افش��ین مقدم خوانندگ��ی میکرد صاحب
جایگاهی مستقل از دوستان و همکارانش کرد .جایگاهی
که باعث شد او در طول سه سال خوانندگی حرفهای دو
بار به عنوان بهترین خواننده جوان انتخاب شود.
آهنگ «زمستون» به عنوان بهترین ترانهافشین مقدم
شناخته میشود ،ترانهای کهآنقدر محبوبیت یافت که
باعث شد دوستان س��ابق افشین مقدم برای روز چهلم
درگذش��ت او که در جوانی و در راه جاده شمال برایش
ی با ارکستر بزرک و
اتفاق افتاد ،این آهنگ را با تنظیم 
با ترانهای دربارهاو آماده و منتشر کنند .ترانهای کهاین
بار ناصر چشم آذر تنظیمش کرد ،امیر خسته ترانهاش
را گفت و کیوان ،دوست قدیمیو همکار افشین در گروه
شش و هشت به یاد دوستش با بغضی ناتمام اجرا کرد.

زمستون

زمستون تن عریون باغچه چون بیابون
درختا با پاهای برهنه زیر بارون
نمیدونی تو که عاشق نبودی
چه سخته مرگ گل برای گلدون
گل و گلدون چه شبها نشستن بی بهانه
واسه هم قصه گفتن عاشقانه
چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون
مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون
زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه
بهار زمستونها برای تو همیشه
تو مثل من زمستونی نداری
که باشه لحظه چشم انتظاری
گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون
گلهای کاغذی داری تو گلدون
تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی
چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریون
بشینم بی تو با چشمای گریون
بشینم بی تو با چشمای گریون
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یادداشت اختصاصی؛
سعید دبیری ترانه سرای «زمستون»

چهسختهمرگگلبرایگلدون
چه زود دیر شد .یک لحظه ،یک ترمز و یک پایان .چه زود گذشت این
چهار دهه و عمر این رفاقت .مثل یک خواب و مثل یک پیشانی غرق
عرق بعد از یک خواب بد .زود گذش��ت .اما این زود بودن در باور آینه
هم نیست .این صورت ،صورت پدر من در جوانی من است .اما نه ،این
پدرم نیست .این خود منم .آهاین منم .سعید دبیری .چقدر زود شبیه
پدرم شدم.
منوهمسرسابقمبهمناسبتیکهدقیقایادمنیستوالبدبرایتفریحو
یا تولد و هر روز خوب دیگری در تقویم زندگیمان به رستوران کوچکی
که محیط قشنگ و دلبازی در بالکنش داشت رفته بودیم .رستوران
«باربیکیو»،فکرکنمنرسیدهبهتجریشبود.بههرجهتمشغولگپ
زدن بودیم و به صدای گرفته و پربغض جوانی کهآهنگهای معروف
خوانندگان دیگر را میخواند و بهاصطالح کاور میکرد دلسپرده بودیم.
باید گفت کهاین آواز نبود که زیبا بود .آوازه خوان بود که زیبا میخواند.
آوازه خوان نهآواز .نمیدانم که چی ش��د کهاین آوازهخوان ،افشین،
سرمیز ما آمد و با ما اظهار آشنایی کرد .گفت میشناسدمان .حرف زد
و شنیدم .گفت و گفت و گفت .میخواست خواندنش معنا پیدا کند.
صدایشحتماصداکند.سریبهسرهایچهرههااضافهشودوچهرهای
من سعید دبیری
هم چهره ستارهها باشد .بهاو گفتم اگر کاری از دست ٍ
ساختهاستکهاصالکوتاهینخواهمکرد.کمیدیگرپیشماننشستو
رفت.ومنباالخرهنفهمیدمکهحسابمیزمنرابهحسابخجالتمن
ریختهبودومننخواستمخجالتشبدهم.خواستمحقشراکهحقش
بود بدهم .البتهاگر کاری از دستم بر میآمد .با سیاوش رفیق همیشه
شب و روز من در آن ایام صحبت کردم .حرفهای افشین مثل صدایش
بغض داشت .سوز داشت .یک جورهایی سردم میشد و یخ میکردم.
انگار مثل «زمستون» همان س��وز و بغض ابر و بارون در حنجرهاش
حبس بود .من همان روز همه را در ترانه «زمستان» گذاشتم و همه را
بردمتالختیلختیپایدرختانوعریانیباغوپایبیکسی.زمستانرا
ساختم،باگیتارخودم.تَهیازآهنگرازدم.سیاوشزمستانرازمستان
کرد و واروژان بزرگ هم معنایش بخشید و افشین فصل زمستان را در
چهار فصل صدایش ریخت .او بهار ،تابستان و پائیز را هم «زمستان»
خواند و«افشین» شد یک نام کهاز بام رستوران «باربی کیو» بهاسمهای
بزرگ و بزرگتر رسید .افشین چهره شد ،خبر شد و با هم زندگی کردیم.
چند کار دیگر هم برایش کردم تا آن شب .تا آن شب وحشت و مرگ.
شبی که به ناصر چشم آذر کهآن ساعت استودیو را در اختیار داشت
گفت«:ناصرجان میدانم دیر وقت اس��ت و ساعت ضبط کامال برای
توست ولی سرزدهآمدهام تا اجازه بدهی این آهنگم را یکبار دیگر بخوانم
وکاملشکنم.شایددیگرفرصتنکنمبخوانمش».اودرمیانتعجبها
ازاینحرفوآمدنسرزدهاشبهاستودیوبرایخواندنآهنگناتمامش،
خواند و رفت تا ظهر فردای آن شب وحشت و مرگ.
ظهردرمهمانیدوستانهوخودمانیباچندموزیسینوخوانندهبودیمکه
دوست خبرنگاری که سری توی سرها داشت زنگ زد .اولش فکر کردم
برایگالیهازدعوتنشدنشزنگزده.اماشوکهشدم.زمستانیترازهمه
زمستانها شدم وقتی که با بغض گفت«:سعید؛ افشین دیشب رفت».
یک پایان .یک حس پایان .یک نفس خوب و پایان یک رفاقت را در تمام
سلولهایپردردمریختم.افشینتمامشد.اماصدایشتمامشدنینبود.
صدایشهنوزماندهاستومیماند.تنهاصداستکهمیماند.
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ترانـههای ماه
بهترین ترانههای آلبوم های منتشر شده

ترانههایی برای شنیدن

انتخاب بهترین ترانه هرماه حتما راحتتر از انتخاب ترانه برای حدود شش ماه است .بین دو شماره ترانه ماه
حدود شش ماه فاصله افتاد و ما حاال باید ترانههای این شش ماه را انتخاب میکردیم اما این کار مشکل بود،
چون عالوه بر این فاصله که گفتیم ،دو ماه قبل مصادف بود با ایام ماههای عزیز محرم و صفر و بالطبع ،آلبوم
کمتری منتشر شد .خالصه آنکه در این شماره ترانههای خوبی را که در این مدت شنیده بودیم به عنوان بهترین
ترانههای ماه به شما عزیزان معرفی کردیم و اگر ترانه خوبی از نظر دور ماند باید ببخشید .در شمارههای آینده
این بخش حتما با دقت بیشتری برگزار خواهد شد.

راه شمالی
ترانهسرا :مونا برزویی
نام آلبوم:تصمیم
االن ای کاش نزدیک تو بودم
تو این راه مه آلود شمالی
با این آهنگ دارم دیوونه میشم
پر از بغضم فقط جای تو خالی
ما با هم تا حاال دریا نرفتیم
از اون خونه از این دنیای خودخواه
تو رو شاید یه روزی قرض کردم
به اندازه یک سفر کوتاه
میخوام تو آینه ها بهتر از این شم
نگاه من نوازش هم بلد نیست
بخاطر تو التماس کردم
با لبهایی که خواهش هم بلد نیست
میخوام محکم نگه دارمت
اینبار تو که باعث دلتنگیم میشی
بالیی به سر خودم میارم
که توو چشمای من تسلیم میشی
تو مغروری نمی ذاری بفهمم
که احساست به من تغییر کرده
دلت از آخرین باری که دیدم
توی آغوش سردم گیر کرده
چه خوبه پیرهن منو بپوشی
بهم تکیه کنی تا خسته می شی
تا بارون بند بیاد بمونی پیشم
تو اینجوری به من وابسته می شی

غیر معمولی
ترانهسرا :مونا برزویی
نام آلبوم:حریص
دوستی ساده ما غیرمعمولی شد
نمی دونم اون روز تو وجودم چی شد
نمیدونم چی شد كه وجودم لرزید
دل من این حسو از تو زودتر فهمید
تو كه باشی پیشم دیگه چی كم دارم
چه دلیلی داره از تو دست بردارم
بین ما كی بیشتر عاشقه من یا تو
هر چی شد از حاال همه چیزش با تو
دیگه دست من نیست بستگی داره به تو
بستگی داره كه تو تا كجا دوسم داری
بستگی داره كه تو تا چه روزی بتونی
عاشق من بمونی منو تنها نذاری
دست من نبود اگه اینجوری پیش اومد
می دونستم خوبی ولی نه تا این حد
انگاری صد ساله كه تو رو میشناسم
واسه اینه اینقدر روی توی حساسم
من احساساتی به تو عادت كردم
هر جا باشم آخر به تو بر میگردم
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تو که می دونستی
ترانه سرا :مازیار فالحی
نام آلبوم:قلب یخی
تو که می دونستی قلبم
بی تو لحظه هاش عذابه
تو که می دونستی حالم
بی تو داغونه خرابه
پس چرا گذاشتی رفتی
مگه مهربون نبودم
مگه عاشقت نبودم
مگه همزبون نبودم
تو که می دونستی قلبم
بی تو لحظه هاش عذابه
تو که می دونستی حالم
بی تو داغونه خرابه
پس چرا گذاشتی رفتی
مگه مهربون نبودم
راستی عاشقت نبودم
مگه همزبون نبودم
تو که می دونستی اشکات
واسه من شگون نداره
تو که می دونستی قلبم
وقتی همزبون نداره
یه روزم دووم نداره
به خدا دووم نداره
دیگه کاری اون به کار
دل دیگرون نداره
تو که می دونستی اشکات
واسه من شگون نداره
تو که می دونستی قلبم
وقتی همزبون نداره
یه روزم دووم نداره
به خدا دووم نداره
دیگه کاری اون به کار
دل دیگرون نداره
دستمو ول نکن
دستمو ول نکن هنوز
بدجوری من دوست دارم
نگو دیگه میون راه
میرم و تنهات می ذارم
دستمو ول نکن هنوز
یه ذره از نگاه تو
مونده تو چشمای منه
ساده چشم به راه تو
قلب من می گه که هستی
اگه چشمام می گه نیستی
خیلی سخته باورم شه
که تو پیشم دیگه نیستی
بگو که هنوز چشاتو
رو به عشق من نبستی
چشم من میگه تو رفتی
...

آدم یه جاهایی رو مجبوره

کارتن خواب

بیا تکلیفو روشن کن

؟؟؟؟؟؟؟

ترانه سرا :مهدی ایوبی

ترانهسرا :مهدی ایوبی
نام آلبوم :ساعت فراموشی

ترانهسرا:افشین مقدم
نامآلبوم:محتسب

ترانهسرا:حسنعلیشیری
نامآلبوم:ساعت فراموشی

بیا تکلیفو روشن کن
نه اینجوری که مجنونی
کسی عاشقتر از من نیست
خودت هم اینو می دونی
بیا تکلیفو روشن کن
بهم بگو که می مونی
جدایی ممکنه ما رو
یه شب راحت کنه از غم
ولی فردا تو می دونی
که دلتنگیم برای هم
ازت حرفی که میپرسم
جوابم رو نمی گیرم
بگو می مونی یا می ری
بگم زنده م یا می میرم

نمیدونم چرا یادم نمی آد
کجا دستای ما با هم گره خورد
چه روزی قلبم از عشق تو لرزید؟
کدوم ما دل اون یکیو برد؟
چرا درگیر احساست شدم من ؟
چه جوری اولین دیدار رخ داد؟
تو بهمن بود یا نزدیک مرداد؟!
نمیدونم چرا یادم نمیاد
نمیدونم چرا سرگیجه دارم
چرا دستای تو انقدر سرده
بگو این حس تلخ شک و تردید
چه جوری تو وجودم رخنه کرده
چیشدبعدیهعمرهمسقفبودن
تو یک آن ،سقف رویاها فرو ریخت
کی عکس این کالغ نحس و شوم و
رو دیوار سپید خونه آویخت
باید یادم بمونه یه دقیقه
همین لحظه که تو از خونه می ری
اگرچه حسمو از من گرفتی
نباید تو وجود من بمیری

نام آلبوم :ساعت فراموشی

اشکاتو کی می شمره وقتی که
دستای من از گونه هات دوره
رفتن همیشه اختیاری نیست
آدم یه جاهایی رو مجبوره
فکر کن همیشه مال من باشی
دنیا مگه از این زیباترم میشه
تو خیلی چیزهارو نمیفهمی
من خیلی حرفارو سرم میشه
امروز اگه از من جدا باشی
دلواپس فردای تو نیستم
دنیات شبیه روزگارم نیست
من مرد رویاهای تو نیستم
میرم با اینکه عاشقت هستم
با اینکه چشمای تری دارم
ای کاش بفهمی که برای تو
آرزو های بهتری دارم
خنده ت تو خونه م جا نمیگیره
سهم تو خورشیده نه خاموشی
من عاشقانه میگذرم از تو
گاهی چه دلچسب فراموشی
باورکن این روزا به غیر ازمن
چیزی تو رویاهات اضافی نیست
باید با قرصام مهربونتر شم
بعد از تو روزي دوتا کافی نیست!
ما قول دادیم مال هم باشیم
ما قول دادیم اینو میدونم
با گریه میگیم مرده و قولش
نامردم و قولم رو می شکونم
مثل فرشته ها شدی امشب
تو این لباس روشن توری
با گریه گم میشم تو مهمونا
دیدی یه جاهایی رو مجبوری…
خندت تو خونه م جا نمیگیره
سهم تو خورشیده نه خاموشی
من عاشقانه میگذرم از تو
گاهی چه دلچسب فراموشی
باورکن این روزا به غیر ازمن
چیزی تو رویاهات اضافی نیست
باید با قرصام مهربون تر شم
بعد از تو روزي دوتا کافی نیست..

از ب�س رو كارت�ن خوابي�ده از تخ�ت
مي ترسه !
از عابراي ظاهرا خوشبخت مي ترسه !
از كوچه از تنهايي از هرچي تو دنياشه
ازگربههايگشنهحتيسختميترسه!
چند ساله از هيچكس دلش پر نيست
چند ساله از چيزي نمي رنجه
نقش
هر روز تو روياهاش پي ِ
گنج !
پي ِ
هرشب تو آشغاال ِ
ِ
حرف
چند ساله كه تاريك و كم
احساس
چند وقته كه خالي از
ِ
چند ساله چيزي رو نمي بينه
شب كاسه !
جز برق سكه تو ِ
بارون با بغضش هم نفس ميشه
وقتي كه جوب از گريه سر مي ره!
از عابرا تصوير ميگيره
عمرش همينجوري هدر مي ره!
دنيا براش جاي قشنگي نيست
دنيا براش تلخ و نفسگيره
چند ساله كه از تنهايي خسته است
چند ساله كه  ،از گشنگي سيره !
با برفي كه چند وقته بي وقفه
روي موهاش مي شينه ،مي سازه
خالي روزنامه
از پيتهاي
ِ
تو روياهاش  ،شومينه مي سازه
زل ميزنه به آسمون گاهي
سقفش چقدر از بسترش دوره
راه رفتن آسون نيست واسه مردي
كه عابرا فكر ميكنن كوره ......
از بس رو كارتن خوابيده از تخت مي ترسه!
از عابراي ظاهرا خوشبخت مي ترسه !
از كوچه از تنهايي از هرچي تو دنياشه
ازگربههايگشنهحتي،سختميترسه!

سهــم من
ترانهسرا :افشین مقدم
نامآلبوم :محتسب
		
نمیخوام سهم دنیا رو
		
اگه آرامشی دارم

تویی که سهم دستامی
واسه اینه که همرامی

		
زمین میلرزه و اینجا
تو عشق تو یه چیزی هست...

یکی بی تخت خوابیده
که آرامش به من می ده

بذار روشن کنی شب رو
ازت یه خواهشی دارم

ستاره از تو ماه از من
تو هم چیزی بخواه از من

		
تموم خوبیا با تو
		
بذار یکبار قبل از تو

چقد خالی شده دستم
بگم که عاشقت هستم

		
چقد خوبه هوای تو
		
گرفتار تو که هستم

چه عشقی رو به من دادی
بدم میاد از آزادی

		
ببین راه فرارم رو
ازین لحظه به بعد هرجا

خودم از هر طرف بستم
که تو هستی منم هستم

بدون که عمر عشق من
		
عزیزم گفتنم تنها

به کوتاهی ساعت نیست
یه حرف از روی عادت نیست
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معجزه بودی
برای گریه هام
خنده هامو به تو
تقدیممیکنم
دستموتاعشق
باال میبرم
خودمو پیش تو
تسلیممیکنم

امیدترانـه
میخوام از خوشحالی

آواز بخونم

«سبحان» نوازنده گیتار الکتریک است و چند سالی می شود که ترانه می نویسد.در اوج
جوانی ترانه های پخته ای از «سبحان صریر» در دست آهنگسازی و تنظیم است.اگر
با همین جدیت و تعصب به کارش ادامه بدهد ،حتما فردا از این آهنگساز و نوازنده و
ترانهسرا بیشتر خواهیم شنید.
گفتنی ها
گفتنش سخته ولی باید بگم  ،حال این روزای من تعریفیه
چشم من مبهوت قاب پنجره س  ،فکر من گیج بال تکلیفیه
با خودم راه میرم و حرف میزنم  ،حوصله م سر رفته از بی عرضگی
عقل مانع میشه حرفامو بگم  ،ولی قلب من میگه باید بگی
گفتنش سخته ولی باید بگم  ،چشم من با دیدنت جادو شده
طفلی قلب ساده بی تجربه م  ،مشتمو وا کرده دستم رو شده
اگه میشه تو چشام نگاه بکن ،توی چشمام همه چی مشخصه
زبونم بند اومده سخته برام  ،هیچ کسی به داد من نمی رسه
گفتنش سخته ولی باید بگم  ،گفتنی هایی که تو دل منه
یه چیزی بهم میگه مال منی ،همه چی برام مث روز روشنه
توی فال امشبم اسم شماست  ،میخوام از خوشحالی آواز بخونم
این چه حسی یه که من دچارشم؟ عاشقی؟ دیوونگی؟ نمیدونم...
گفتنش سخته ولی ...

معجزه
معجزه بودی برای گریه هام خنده هامو به تو تقدیم میکنم
دستمو تا عشق باال میبرم خودمو پیش تو تسلیم میکنم
کاری کردی که همه افسانه ها تورو مثل بت عبادت میکنن
اگه باد یه شب نیاره عطرتو گالی باغچه قیامت میکنن
وقتی چشمام تو نخ ستاره بود تو منو از دل شب صدا زدی
توی پیچ و خم سرنوشت من تو مسیر مستقیمو بلدی
تو فقط اشاره کن به خاطرت همه جاده ها رو بن بست میکنم
اسم فرهاد و میدم خط بزنن حتی بیستونو یک دست میکنم
معجزه بودی ...

میون فاصلهها
توهجوم لحظه های بی کسی با خیال تو به رویا میرسم
وقتی که حضور تو حس می کنم تا کنار پنجره پر میکشم
امشبم خیره به جاده نا امید درای پنجرمو می بندم
اگه یادت بره من منتظرم میون فاصله ها میگندم
تو که رفتی دل دیوونه من انگاری به سایه مم بدبینه
طفلی تا چشماشو رو هم میذاره خواب برگشتنتو میبینه
چه جوری گریه کنم فاصله رو تو که چشمامو سپردی به کویر
یا بگو کجایی تا منم بیام یا بیا خاطره هاتو پس بگیر
شب و روزم دیگه فرقی نداره خورشیدم به حال من میخنده
وقتی خوابم میبره رو شعره تو دست باد پنجره رو میبنده
امشبم خیره به جاده نا امید درای پنجرمو می بندم
اگه یادت بره من منتظرم میون فاصله ها میگندم
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لحظه های بیخودی
دارم گم میکنم احساسمو کم کم
گمونم زندگی وارونه میچرخه
عجب حس غریبی داره دلتنگی
چقدر این لحظه های بیخودی تلخه
دارم گم میشم و از یاد تو میرم
دارم می بینمت از پیش من میری
یه جایی تو همین شهری یقین دارم
ولی حتی سراغم رو نمیگیری
یه جورایی بهت حق میدم از قلبم
از این احساس نامعلوم رنجیدی
نفهمیدم چرا بد میشدی با من ؟
چرا بد میشدم با تو نفهمیدی

مزرعــه
به ما گفتن نپرسید این یه دستوره نباید پشت احساسات پنهون شد
به جای بذر گندم میله پاشیدیم تموم مزرعه یکدفعه زندون شد
خبر دادن کالغا با مترسکها تبانی کردن و تو فکر پروازن
تموم مزرعه میسوخت از اینکه کشاورزا مترسکها رو میسازن
یه شب گفتن علفها دست و پا گیرن چه بی پروا علفها رو درو کردن
همون شب پای هفتسینی که سبزی داشت نشستن صفحهی تقویمونو کردن
من اما گیج دستای کشاورزم که محصولش غل و زنجیره و تبعید
به جرم اینکه جونش مزرعه بود و دلیل این همه بیرحمیو پرسید
تو فکر بادبادک هم نمیگنجید که روزی امنیت تو آسمون باشه
همین جا رو زمین این گوشه از دنیا به جای خونمون زندونمون باشه
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خوانندههای آماتور در
«گروه  »12ستاره میشوند
« »12نام گروه موسیقی جدیدی است که توسط فرزان
و اشکان ملکزاده بنیانگذاری ش��ده تا سکوی پرتاب
جوان خوش صدایی شود که بودجه تهیه
خوانندگان
ِ
آلبوم خود را ندارند.
« »12اولین تریبونی است که هر عالقمند به خوانندگی
میتواند بصورت رایگان تست داده و پس از قبولی ،وارد
گروه شود تا به جامعه موسیقی معرفی شود.
و اما فلسفه «»12
 12پایانی است بر ساعت روز و شب و از اینرو ،مورد الهام
بنیانگذاران گروه قرار گرفته است.
کزادهپیرامونایدهیتاسیسگروه12
فرزانواشکانمل 
میگویند:بعدازاینکهتمامآلبوماولیهادربازارموسیقی
شکس��ت خوردند ،تصمیم گرفتیم با انتخاب جوانان
الیقی که میتوانند هنر خود را ارائه دهند ،گروه  12را
تشکیل دهیم تا موسیقی پاپ کشور از حالت یک بُعدی
خود خارج شده و گروه ،به س��کوی پرتاب چهرههای

جدید موسیقی ایران بدل ش��ود .به این معنا ،گروه 12
تنها جایی اس��ت که خوانندههای آماتور میتوانند به
ستارههای موسیقی مبدل شوند.
آنها گفتند :ما هر سال ،از حدود  200نفر خواننده جوان
خوش صدایی که بودجه تولید آلبوم خود را ندارند ،تست
میگیریم و با بهترینها قرارداد میبندیم تا با برند 12به
جامعه موسیقی معرفی شوند .آلبوم 12نیز هم اینک در
مرحله میکس و مسترینگ قرار دارد و کلیه مجوزهای
اشعار اخذ شده تا با پشت سرگذاشتن آخرین مراحل
فنی کار و دریافت مجوز نهایی و همراهی اسپانسر کار ،تا
 15اسفند راهی بازار موسیقی پاپ شود.
به گفته فرزان و اش��کان ملکزاده ،اگر آلبوم  12تا 15
اسفند ماه توزیع نشود ،خود اسپانسر کار شده و تا اوایل
تیرماه آنرا منتشر خواهندکرد .ضمن اینکه امکان دارد تا
یک قطعه از آلبوم ،12از جدیدترین آثار مشترک فرزان
و اشکان باشد.

این آلبوم یک سورپرایز هم دارد :یک خواننده میهمان مشهور که نام او تا روز
پایانی ،اعالم نخواهد شد! این دو برادر افزودند :نکته اینجاست که « »12همواره
بعنوانیک«گروه»باقیخواهدماند،اماهرسالخوانندههایشعوضخواهند
شد که این ،برای اولین بار اس��ت که در یک گروه موسیقایی در ایران اتفاق
میافتد .فرزان و اشکان میگویند :د ِر «گروه »12به روی همه جوانان عالقمند
وبااستعدادموسیقیبازاستوهمهمیتوانندوارداینگروهشوند.مااینفضای
کاری را مهیا کردیم تا جوانان امروز دیگر به سمت موسیقی مخرب زیرزمینی
گرایش پیدا نکنند و رسماً وارد عرصه موسیقی مجاز شوند.
گفتنی است :فرزان و اشکان ملکزاده بنیانگذاران «گروه »12هستند و سایر
اعضای گروه هم عبارتند از :عرفان شادفر (مدیر اجرایی گروه) ،سینا شادمان
(لیدر گروه) ،روحاهلل خداوردی ،علیرضا مس��عودپور ،سهیل دالور ،اشکان
ُمرتاض ،فرشید و علی رابطیان ،محمدرضا حسینی و فرزاد قاسمی.
نشانی پایگاه اینترنتی این گروه موسیقی هم به این قرار است
www.12-band.com
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