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در حاشيه نمايش «مرد بالشى» 
«اين تفسير لعنتى شخصى»

ــتن از  � ــى، به قصد پرده برداش ــنامه مرد بالش نمايش
ــا ايجاد يك تثليث:  ــهر، ب علت و عامل چند قتل در ش
«نويسنده، مخاطب نويسنده (برادرى كوچك و شيرين 
عقل) و نمايندگان قدرت و قانون (بازجوها)» و با در هم 
تنيدن چند موقعيت و نسبت (نسبت تخيل و واقعيت، 
روانشناسى و ادبيات، قاتل و قربانى، جرم و قانون) شكل 
ــمول  ــش هايى بنيادى و جهانش مى گيرد و ما را با پرس

روبه رو مى كند: 
رسالت ادبيات چيست؟ آيا ادبيات عرصه تخيل است و 
ــووليتى را بر دوش ندارد؟  به جز خلق آزاد، وظيفه و مس
نويسنده در مقام متهم مدام بر اين وجه از ادبيات تكيه 
مى كند و از پذيرفتن هرگونه نسبتى ميان داستان هايش و 
فجايع اتفاقيه سر باز مى زند. بازجو - اين كاشف حقيقت- 
ــاره به قصه اى با  چنين ادعايى را ناممكن مى داند و با اش
پايانى خوش، مى خواهد نشان دهد كه ادبيات مى تواند در 
ــد و نه مرگ. با اين همه مرد بالشى  خدمت زندگى باش
براى خود وظيفه اى قايل است: قابل تحمل كردن لحظه 
مرگ براى زنان و مردانى كه قصد خودكشى دارند و البته 
براى همه بازماندگان. نويسنده معتقد است كه التيام درد 
و فراهم آوردن گريزگاهى به يمن تخيل، سفرهايى ذهنى 
ــن واقعيت، كار ادبيات  به قصد عبور از ديوار تنگ و خش
ــت. آيا داشتن اين حسن نيت كافى است؟ حتى اگر  اس
ــالتى بر دوش نگيرد پرسش از  ادبيات در خلق خود رس
ــى است  ــووليت اين دعوت و پيامدهاى آن، پرسش مس

مشروع. 
ــنده تا كجا اجازه دارد  - نسـبت ايده ها و عمل: نويس
بى دغدغه موقعيت مخاطب، ظرفيت هاى ذهنى و روحى 
او خيال بورزد؟ او فقط براى برادر كوچك عقب مانده اش 
ــدس بزند كه در حال  ــه تعريف مى كرده بى آنكه ح قص
تربيت يك قاتل است. ايده ها هم مى توانند مجرم باشند. 
ايده ها، موجب مى شوند و نويسنده مسوول آن موجبات 
ــنده يا برادرى  ــت. مسبب اين قتل ها كيست؟ نويس اس
ــتان ها مرتكب اين قتل ها شده  كه تحت تاثير اين داس
ــت. شايد از همين روست كه او در برابر بازجو با همه  اس
ــووليت اين قتل ها را به گردن برادر  ساده لوحى اش مس
نويسنده اش مى اندازد. شايد از همين روست كه نويسنده 
پس از آنكه برادر قاتلش را در سلول مى كشد، مسووليت 
قتل ها را برعهده مى گيرد. او مرد بالشى است و با كشتن 
ــيده است او را از رنج هايى كه در انتظارش  برادرش كوش

هست مصون نگه دارد. پذيرفته است كه مسوول است. 
- نسـبت تخيل و حافظـه: تخيل خطرناك تر است يا 
ــنامه مرد بالشى شايد  ــش محورى نمايش حافظه؟ پرس
همين باشد. چرا نويسنده اى كه مدعى خالقيت آزاد است 
ميل به خلق چنين داستان هايى دارد؟ او در 14سالگى 
ــانده است؛ پدر و مادرى كه  پدر و مادرش را به قتل رس
براى فعال كردن تخيل او آن يكى فرزند را آزار مى داده اند. 
نويسنده نيز در تخيالت خود آنچنان كه مدعى است آزاد 
ــت، او نيز گرفتار اشباح خود است. قاتل عقب افتاده  نيس
ــز با تكيه بر همين حافظه عذاب ديده قصه هاى برادر  ني
نويسنده اش را مى فهمد و دست اندركار قتل هايى فجيع 
مى شود. حتى بازجوها نيز به نوعى درگير اين ديروزهاى 
معذب هستند. و اما تخيل ها. همان تخيل هايى كه دعوت 
ــت و با همه  به جورى ديگرديدن و جايى ديگررفتن اس
حسن نيت آمده اند كه واقعيت را قابل تحمل تر كنند هم 
ــند: دعوت به مرگ و انهدام. باز  مى توانند خطرناك باش
همان سوال: آيا اين حافظه هاى زخم خورده و كودكى هاى 
آسيب ديده موتور حركت كودك قاتل، نويسنده خالق و 
بازجوى خشن هستند يا اين تخيِل مدعى پروازهاى آزاد 
و بايد باشدهاى ذهنى است كه خطرناك است و مشوق 
نوعى رفتار. همين ديالكتيك ميان حافظه و تخيل است 
كه حقيقت را به برداشت، «به تفسيرهاى لعنتى شخصى» 
تقليل مى دهد و جا را بر «تفسير سياسى بازجو» و «تفسير 
جنايت بار كودك عقب افتاده» باز مى گذارد. بازجو در برابر 
اين محتوميت جرم و جنايت و توجيه روانشناسانه آن، 
ــود هر جرم و  تذكر قابل توجهى مى دهد: تا كجا مى ش
جنايتى را با ارجاع به كودكى توجيه كرد. آيا امكان خروج 
از اين گردونه ممكن نيست؟ اما بى درنگ خود از يادآورى 
يك خاطره دردناك به گريه مى افتد و به خشونت خود 

ادامه مى دهد. 
ــش ها و پاسخ هاى كمابيشى است كه  همه اين پرس
ــى بازجو يك دلش با  ــازات را ناممكن مى كند. حت مج
ــت. با نويسنده اى كه مرگ پدر، مادر خشنش  مجرم اس
را تدارك ديده است. همه درگير نوعى حسن نيت اند، با 
انگيزه هايى مثبت. چه نويسنده اى كه برادرش را مى كشد 
تا كمتر رنج ببرد، چه بازجويى كه قاتل را تنبيه مى كند، 
چه نوجوان عقب افتاده اى كه همين طور بازى، بازى چند 
ــاند. در ملغمه اى از حسن نيت  كودك را به قتل مى رس
ــيب ديده و تخيل هايى معيوب، ما با  با بضاعت هايى آس
دستانى بسته در ميانه يكسرى موقعيت هاى موازى قرار 
مى گيريم. موقعيت هايى در بسيارى اوقات خنده دار، در 
بعضى مواقع پروحشت و هميشه قرار گرفته در ابسوردى 
به نام واقعيت. نمايشنامه اى آزار دهنده و البته برانگيزاننده. 

آگاهى هميشه اين وجه آزاررسان را با خود دارد. 
ــن ايرانى نيز  ــش هاى م ــش ها، پرس همه اين پرس
هست. در كشاكش ميان انتقام گيرى از ايده ها يا اكتورها، 
ــذب و تخيل هاى  ــت و آمد ميان حافظه هاى مع در رف
ــنامه را بايد ديد. نه  ــكوك و آسيب ديده. اين نمايش مش
ــخ هايش، براى پرسش هايش. آلترنانس خنده  براى پاس
ــادت نكنى به يك موقعيت  ــت و غم و درد تا ع و وحش
ــت: در  ــه نامش زندگى اس ــت»ى ك و «همينه كه هس

رفت وآمدى مدام ميان حافظه و تخيل. 

روزنه آبي
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به نظرم تعبيرى كه «همايون شجريان» در هنگام دريافت 
جايزه، براى برگزارى نخستين جشن ساالنه موسيقى ما به 
ــت: تبديل «دور از ذهن» به  ــبى اس كار برد، توصيف مناس
ــتان و همكاران من در چهار  «حقيقت». حاصل تالش دوس
ــت و لذتى شيرين  ــامگاه 9 تير به بار نشس ماه اخير، در ش
ــود در روز  ــش از اين قرار ب ــم پي ــت. اين مراس در پى  داش

25ارديبهشت  در تاالر وحدت برگزار شود كه بنا به داليلى، 
امكان برگزارى آن ميسر نشد. همه آن كوفتگى و خستگى 
كشنده آن روز -كه تا روزها و هفته ها ادامه داشت- اينك و 
در ساعاتى كه از برگزارى اين مراسم سپرى شده، تبديل به 
حالى وصف ناپذير شده است. تماس هاى متعدد هنرمندان و 
ميهمانان ما و جمالت پرمهرشان، من و دوستانم را سرشار 
ــان كرده كه ادامه دهيم راهى را  از انرژى و انگيزه اى بى پاي
ــت هنر و هنرمند ايرانى و  ــه از روز اول با هدف بزرگداش ك

نگاه يكسان به هنرمندان اين عرصه -فارغ از سبك و رشته 
فعاليت شان- پايه ريزى كرديم. 

ــم، اولين تجربه جدى برگزاركنندگان آن در  اين مراس
برپايى چنين همايش عظيم و پرستاره اى بود و قطعا عارى 
از اشكاالت عديده نبوده است. اما اتفاقى كه تاكنون در تاريخ 
موسيقى ايران سابقه نداشت، رخ داد و آن گردآورى تمامى 
ــقف بود تا همه بدانيم  ــيقى ايران زير يك س بزرگان موس
كه- ضمن رعايت شأن همه هنرمندان در جاى خود- نبايد 

ــى بين آنها قايل شد و حضور آنها بر روى سن  تفاوت اساس
ــان داد كه  ــويق هاى مكرر يكديگر نش ــاالر وحدت و تش ت

مى توان به اين مهم دل بست. 
ــم بدون حضور و همدلى  ــك برگزارى اين مراس بى ش
ــتادان و بزرگان ميسر نبود و البته بايد سپاس  همه اين اس
ــت از مسوولين دفتر موسيقى و حراست معاونت  ويژه داش
هنرى وزارت ارشاد كه- اگرچه گاهى حس مى شد تمايلى 
به برگزارى اين مراسم ندارند- با بزرگوارى، موانع را از سر راه 
ــد. در پايان، تشكر  كنار زدند و اجراى اين برنامه ممكن ش
ــركانى» كه بدون  ــاهرخ تويس فوق العاده ويژه از جناب «ش
مشورت و هميارى ايشان، كيفيت اين جشن به اين حد نبود. 

مضراب

به بهانه نخستين جشن تاريخ موسيقى ما

نويد همدلى

عكس روز

ــى خودآموخته با نام «ننه حسن»  ــى هاى نقاش گالرى «نامى» خانه هنرمندان ايران، اين روزها ميزبان نقاش
ــن» متولد  ــى كه تصاويرش آثار مكرمه قنبرى را به ياد مى آورد. منور رمضانى معروف به «ننه حس ــت. نقاش اس
1316 خورشيدى در سهرورد و ساكن شهرستان خدابنده شهر قيدار از توابع استان زنجان، نقاش خودآموخته 
ايرانى است كه از كودكى تا سن 70سالگى به هنر قاليبافى و طراحى نقوش قالى مشغول بوده و در ساليان اخير 
ــى روى آورده و در زمره نقاشان خودآموخته ايرانى قرار گرفته است. اكنون آثار اين نقاش خودآموخته  به نقاش

به همت فرزندش به گالرى نامى خانه هنرمندان ايران آورده شده است تا پيش روى عالقه مندان قرار گيرد. 
عكس: فارس

 سيدحميدرضا منبتى
 سردبير سايت «موسيقى ما»

مجيد سعيدى، فتوژورناليست ايرانى، برنده  جايزه  
ــى خبرى  ــابقه  عكاس دوم يكى از گرايش هاى مس
ــال  ــان خبرى (NPPA) در س انجمن ملى عكاس

2013 شد. 
اين مسابقه  بين المللى ژورناليستى در چهار بخش 
ــى، ويديو، مولتى مديا و اديت برگزار مى شود  عكاس
ــا داراى زيرمجموعه هاى  ــه هر يك از اين بخش ه ك
ــعيدى با  ــتند. مجيد س ــى و تخصصى هس موضوع
ــازى در  ــامل 12 فريم به نام «بدنس ــه اى ش مجموع
ــزه  دوم در بخش  ــب جاي ــتان» موفق به كس افغانس
ــده  ــى ش ــى با گرايش مجموعه عكس ورزش عكاس
است. اين عكاس خبرى ايرانى در اين مجموعه، كه 
پيش از اين موفق به كسب مدال طالى نهمين دوره  
مسابقه  بين المللى عكس خبرى چين هم شده بود، 
ــازى  به عالقه  روزافزون جوانان افغان به ورزش بدنس
مى پردازد كه بيشتر تحت تاثير قهرمانان و الگوهاى 
ــده در فيلم هاى هاليوودى به اين رشته روى  ارايه ش
ــى اين  ــال هيات داوران بخش عكاس مى آورند. امس

ــده بود كه كار داورى  ــابقه از سه نفر تشكيل ش مس
ــه ارتباطات ديدارى دانشگاه اوهايو  آثار را در مدرس
انجام دادند. فهرست كامل برگزيدگان هر چهار بخش 
اين دوره از مسابقه را مى توانيد اينجا ببينيد. در اين 
ــت عنوان فتوژورناليست برتر سال 2013 اين  فهرس
ــريه  دنورپست  ــابقه از آنRJ Sangosti از نش مس
 NPPA ــده است. انجمن ملى عكاسان خبرى يا ش
ــال 1946 با انتشار نشريه اى در بوستون ايالت  در س
ماساچوست در آمريكا تاسيس شد كه در سال هاى 
اوليه بيشتر در راستاى ايجاد ارتباط بهتر ميان دولت 
ــانه هاى عرصه  روزنامه نگارى تصويرى  و اعضاى رس
فعاليت مى كرد. اين انجمن امروز در شهر دورهام ايالت 
كاروليناى شمالى مستقر است و هدف خود را كمك 
به بهبود شرايط كارى و گسترش فعاليت هاى خبرى 
تصويرى در عصر اينترنت عنوان مى كند. برپايى اين 
مسابقه ، اهداى بورسيه و آموزش عكاسى خبرى و ديگر 
اشكال روزنامه نگارى تصويرى مانند مولتى مديا و ويديو 

از فعاليت هاى سال هاى اخير اين انجمن بوده است. 

گزارش روز

مجيد سعيدى برنده مسابقه عكاسى «ان پى پى آ» 

سرخط

مهر: غالمحسين اميرخانى با جديدترين اثر   �
خود با عنوان «كتابت سوره حمد» در دهمين 
جشنواره بين المللى بسم اهللا شركت مى كند. 

ايسنا: سخنگوى شوراى صنفى نمايش ضمن   �
اعالم نيم بهابودن بليت سينماها در ماه مبارك 
رمضان، پنج فيلم «دهليز» به كارگردانى بهروز 

شعيبى در گروه «آزادى»، «هيس دخترها فرياد 
نمى زنند» به كارگردانى پوران درخشنده در 

گروه «آفريقا»، «جابه جا» على توكلى نيا در گروه 
«عصر جديد»، «فرزند چهارم» وحيد موساييان 

در گروه «قدس» و فيلم سينمايى «هيچ  كجا، 
هيچ كس» به كارگردانى ابراهيم شيبانى در 

گروه «استقالل» را اكران عيدفطر معرفى كرد. 
مهر: فيلم كوتاه داستانى «پس از 15سال» با   �

نام سابق «جدول» به كارگردانى و بازى بابك 
حبيبى فر به مسابقه جشنواره بين المللى 

Walthamstow در شهر لندن راه يافت. 
شرق: در حالى كه تورج نصر به دليل بيمارى   �

قلبى در منزل بسترى است، طبق تجويز 
پزشك وى ممنوع المالقات نيز است. 

 سوسن شريعتى

انجمن چهره پردازان  دنبال 
«خانه سينما»ى ديگرى نيست 

شـرق: انجمن چهره پردازان سينماى ايران طى  �
ــال راه اندازى  ــما اعالم كرد كه به دنب بيانيه اى رس
«خانه سينما»ى ديگرى نيست.  به گزارش «شرق»، 
انجمن چهره پردازان سينماى ايران با انتشار متنى 
ــوراى مركزى انجمن رسيده است  كه به امضاى ش
اعالم كرده كه در هيچ تشكلى شركت نمى كند. متن 
بيانيه به اين شرح است:  «با احترام به جامعه اصناف 
سينماى ايران (خانه سينما) انجمن چهره پردازان 
ــته باشد با  ايران الزم مى داند بر اين مهم اعالم داش
توجه به اينكه عضوى از اعضاى سينماى ايران خود 
را دانسته در هيچ تشكل صنفى كه تحت عنوان خانه 
سينماى جديدى يا عناوين ديگر كه جايگزين خانه 
ــركت نخواهد داشت.»اين  سينماى ايران گردد ش
بيانيه به امضاى مهين نويدى، پروانه پورمحمدى، 
ــاير اعضاى  ــم، محمدرضا زاهدى و س بيژن محتش
شوراى مركزى انجمن چهره پردازان سينماى ايران 

رسيده است. 

زير آسمان فيروزه اي

«آرزوها در اعماق» 
بهترين فيلم جشنواره شانگهاى شد

ــه كارگردانى  � ــم «آرزوها در اعماق» ب شـرق: فيل
ــم كوتاه و  ــان» به عنوان بهترين فيل ــن ايثاري «آرمي
بهترين فيلمنامه در بخش فيلم هاى كوتاه داستانى 
ــد.   ــانگهاى انتخاب ش ــنواره ش ــانزدهمين جش ش
جشنواره بين المللى فيلم شانگهاى كه از معتبرترين 
ــت، در دو بخش فيلم  ــنواره هاى فيلم آسياس جش
ــود. در بخش  ــتانى برگزار مى ش ــاه و بلند داس كوت
ــالى  ــاى كوتاه از ميان دوهزارو 24 فيلم ارس فيلم ه
به جشنواره، تنها 25 فيلم به مرحله نهايى راه پيدا 
كرده و به نمايش درآمدند.   فيلم «آرزوها در اعماق» 
به كارگردانى آرمين ايثاريان تنها فيلم ايرانى حاضر 
در جشنواره بود كه موفق شد جايزه «بهترين فيلم 
ــانگهاى را به خود  كوتاه» شانزدهمين جشنواره ش
اختصاص دهد.   محمد طلوعى نويسنده فيلمنامه، 
اشكان اشكانى تصويربردار، پيام صبحى طراح صحنه 
ــك ميرزاخانى  ــان، تدوين، باب ــاس، كاوه قهرم و لب
ــد آقاكريمى، بهنام  ــاز، صادق ملكى، مجي آهنگس
بهارى و ميالد كساييان بازيگران اين فيلم هستند.  
شانزدهمين دوره جشنواره فيلم شانگهاى از 25 تا 
ــوم خرداد در چندين مجموعه اين شهر از جمله  س
مركز هنرفيلم شانگهاى، گراند تئاترهال شانگهاى و 

كراون پالزا و چندين مركز ديگر برگزار شد.

خبر روز

«احساس آبى مرگ» را بايد ديد

اين روزها در فرهنگسراى ارسباران تئاتر مستند  �
ــى امين ميرى و  ــاس آبى مرگ» به كارگردان «احس
نويسندگى سجاد افشاريان بر صحنه است. پرده اى 
از زندگى نوجوانان ما در زيرپوست شهر. واقعيت تلخ 
خشونت جارى در جامعه، كه قربانى مى گيرد و قربانى 
مى دهد. قربانيانى كه طعم زندگى نچشيده، مرگ را 
ــونت  ــونت، خش تجربه مى كنند و در نهايت از خش
زاييده مى شود و از خشونت، خشونت...  «احساس آبى 
ــى است ارزشمند كه با صبورى  مرگ» حاصل تالش
جمع سازنده، از هفت خوان گذشته و بر صحنه آمده 
تا كار مهمى وراى يك اثر نمايشى پيش روى بيننده 

بگذارد.«احساس آبى مرگ» را بايد ديد. 

تماشاخانه

ــده تا ماه مبارك  ــيقى ايران در روزهاى باقيمان موس
ــلوغى را سپرى مى كند؛ روزهايى كه  رمضان روزهاى ش
ــيرينى براى اهالى اين هنر به همراه  خاطره هاى تلخ و ش
ــيرين شامگاه  ــت. يكى از اين خاطره هاى ش ــته اس داش
يكشنبه 9 تير با حضور بزرگان موسيقى در تاالر وحدت و 
در مراسم نخستين جشن ساالنه موسيقى ما رقم خورد. 
ــط يك نهاد خصوصى (سايت موسيقى  جشنى كه توس
ما) برگزار و جمعى صميمى از اهالى رشته هاى موسيقى 
ــنتى تا پاپ و همراهى جوانان موسيقى دوشادوش  از س
ــته برگزار شد و برگزيدگان سال 91 را به  بزرگان اين رش
انتخاب مردمى و كارشناسان معرفى كردند. شايد همين 
جمع متفاوت و شكل غيردولتى آن بود كه «شواليه آواز» 
ــم بود؛ وى در سخنانى گفت:  ــدگان مراس جزو تقديرش
ــت  ــحالم كه اين برنامه اولين برنامه اى اس «خيلى خوش
ــى را ندارد و اين قدم  ــه فرم آزاردهنده برنامه هاى دولت ك
مثبتى است كه اميدوارم در سال هاى بعد نيز ادامه داشته 
باشد چراكه مى تواند باعث شادى و ايجاد اميد و انگيزه در 
جامعه و اهالى موسيقى شود و تشويق مناسبى هم براى 
هنرمندان جوان عرصه موسيقى باشد و ما را هم به آينده 
ــرو  ــهرام ناظرى» كه به همراه «كيخس اميدوار كند.»  «ش
پورناظرى» براى تقدير و دريافت تنديس طاليى به روى 
صحنه آمده بود؛ در بخشى از صحبت هايش از جاى خالى 
ــيقى گله كرد و گفت:  ــان صاحب سبك موس كارشناس
ــم يك تذكرى  ــت اندركاران اين مراس «مى خواهم به دس
ــان واقعى  بدهم و آن اينكه اگر بخواهيم بدون كارشناس
موسيقى كه امشب جاى بسيارى از آنها در مراسم خالى 
ــت، كار را ادامه دهيم راه به جايى نخواهيم برد چراكه  اس
اين كارشناسان تراز اول و هنرمندان منزوى اما برجسته 
موسيقى هستند كه مى توانند كيفيت چنين رويدادهايى 
را افزايش دهند پس نگذاريد كه اين نكته تعيين كننده از 

برنامه هاى شما فراموش شود.»
كيخسرو پورناظرى موسيقيدان آرام و بى حاشيه نيز 
در زمان دريافت جايزه اش با تشكر از همه كسانى كه اين 
مراسم را گرفتند؛ گفت: «آرزو مى كنم همه جوانان سفيران 

شادى و هنر ايران در سراسر جهان باشند.» 
ــپاس خود را از  ناظرى و پورناظرى تنديس و لوح س

دست سيدمحمد بهشتى و جواد مجابى دريافت كردند. 
اما تقدير از عبدالوهاب شهيدى خالق «زندگى بى چشم 
ــم بود كه با حضور  تو» يكى ديگر از بخش هاى اين مراس
صادق طباطبايى، جواد مجابى و على هاشمى از دوستان 

نزديك شهيدى برگزار شد. 
شهيدى بعد از دريافت لوح سپاس گفت: «بى نهايت از 
همه شما سپاسگزارم. اميدوارم اين برنامه پابرجا بماند كه 
هنرمندان موسيقى الاقل سالى يكدفعه يكديگر را ببينند.»

«محمد سرير» رييس هيات مديره خانه موسيقى هم 
ــى از اين مراسم به روزهاى تلخى اشاره كرد كه  در بخش
موسيقى در دو هفته گذشته به دليل از دست دادن چندين 

نفر از بزرگان موسيقى پشت سر گذاشت. 
اما نكته قابل توجه و بخش اصلى اين برنامه، معرفى 
بهترين هاى موسيقى سال 91 در بخش موسيقى سنتى 
و پاپ به انتخاب كاربران سايت موسيقى ما و كارشناسان 
ــود كه در ميان برندگانش نام هنرمندان جوانى چون  ب
ــجريان، محسن چاووشى، عليرضا قربانى و  همايون ش
فرزاد فرزين به چشم مى خورد. قطعه موسيقايى «رودابه 
ــاخته با خوانندگى  ــم آن را س و زال» كه حميد متبس

«همايون شجريان» به عنوان قطعه 
منتخب هردو بخش كارشناسى 
ــد. همايون  و مردمى انتخاب ش
ــت اين  ــد از درياف ــجريان بع ش
جايزه از دست بزرگان موسيقى با 
سپاس از كسانى كه او را برگزيدند 
گفت: «اين افتخار من است كه كار 
من هم مورد اقبال كارشناسان و 
هم مورد پذيرش مردم قرار گرفته 
ــت. اميدوارم اين كار توانسته  اس
ــات زيباى شما  ــد با احساس باش
ــاط برقرار كند.  مردم نازنين ارتب
آغاز چنين حركتى با همت بخش 
خصوصى خيلى دور از ذهن بود 
اما دوستان من در «موسيقى ما» 
ــاندند و من  اين را به حقيقت رس
ــتمر  اطمينان دارم برگزارى مس
ــيقى  چنين رويدادهايى در موس

ــتر در بين اهالى موسيقى  باعث ايجاد انگيزه هاى بيش
خواهد شد.»

اما اين جايزه تنها جايزه اى نبود كه همايون شجريان 
به خانه برد. او در بخش آلبوم سنتى نيز جايزه مردمى 
ــيمرغ دريافت كرد. در  ــان را براى آلبوم س و كارشناس
ــتاد خود استاد محمدرضا  ــجريان جوان از اس آنجا ش
شجريان تشكر كرد و گفت: «گرفتن اين جايزه را مديون 
هنرمندان بزرگى از جمله آقاى متبسم و پدرم هستم كه 
هرچه دارم از تعليم هايى است كه او به من آموخت و من 
از همين جا دست او را مى بوسم و از وى تشكر مى كنم 

كه به من تعليم داد و آموخت.» همايون شجريان جايزه 
ــيقى را در شاخه كارشناسى دريافت  اجراى زنده موس
كرد. در بخش مردمى اين «ساالر عقيلى» بود كه جايزه 
ــنتى را گرفت. در بخش بهترين اجراى زنده  بخش س
ــان خواجه اميرى و محسن يگانه  ــيقى پاپ احس موس
ــترك نفرات برگزيده شاخه كارشناسى  به صورت مش
ــاخه مردمى انتخاب شد.  و فرزاد فرزين نفر برگزيده ش
بهترين آهنگساز سنتى هم «حسين عليزاده» به عنوان 
هنرمند برگزيده شاخه كارشناسى و «فردين خلعتبرى» 
به عنوان هنرمند برگزيده شاخه مردمى انتخاب شدند. 
«عليرضا قربانى» صداى ديگرى بود كه در بخش بهترين 
آلبوم سنتى براى «حريق خزان» 
جايزه كارشناسى را گرفت. قربانى 
ــتناد  در زمان دريافت جايزه با اس
به صحبت هاى شهرام ناظرى براى 
بهره گيرى كارشناسان زبده عرصه 
ــيقى در انتخاب آثار شاخه  موس
ــت  ــى گفت: «بهتر اس كارشناس
ــى اين برنامه  در بخش كارشناس
ارزشمند دقت زيادى صورت گيرد 
ــيار خوبى  ــه ما كارهاى بس چراك
ــيقى سنتى داريم  در عرصه موس
كه كمتر ديده شدند و اگر بتوان 
حمايت بيشترى از آنها كرد از اين 
ــى پيدا خواهند  معصوميت رهاي
ــى از اين  ــرد.» قربانى در بخش ك
ــم دو قطعه از آلبوم رسواى  مراس
زمانه را به ياد استاد همايون خرم 
ــت  ــالروز تولدش 9تير اس كه س
ــيقى تلفيقى و  نيز اجرا كرد.  جايزه بهترين قطعه موس
ــازى  ــب قطعه «عزاى عالم» به آهنگس ــاير ژانرها نصي س
ــى  ــاخه كارشناس آريا عظيمى نژاد به عنوان قطعه برتر ش
ــد. در اين بخش قطعات گروه «ديوار» به عنوان اثر برتر  ش
ــد. محسن چاووشى هنرمندى  شاخه مردمى معرفى ش
ــه انتخاب مردم برگزيده  ــود كه به عنوان خواننده برتر ب ب
ــده بود. قطعه «غلط كردم غلط» اين هنرمند به عنوان  ش
ــد. تهيه كننده آلبوم  قطعه برتر بخش مردمى انتخاب ش
ــى كه در اين مراسم نبود؛ متنى را به  به نيابت از چاووش
ــحالم از اينكه جايزه ام را از مردم  اين شرح خواند: «خوش

ــتيد كه در كوچه و  ــما مردم هس مى گيرم چراكه اين ش
ــتاده ام  خيابان به من لبخند مى زنيد. من تا آخر عمر ايس
ــق به شما هموطنانم باقى خواهم ماند.» بهترين  و با عش
ــال91 در شاخه كارشناسى، فيروز ويسانلو،  نوازندگان س
نوازندگان گروه ديوار، سهراب پورناظرى، ميثم مروستى 
ــاخه  و رضا تاجبخش به عنوان بهترين نوازندگان و در ش
مردمى فيروز ويسانلو، پيام طونى و هومن نامدارى انتخاب 
ــدند. بهترين موسيقى تيتراژ هم به محمد اصفهانى با  ش
ــاخه  تيكه زمين» به عنوان خواننده برگزيده ش قطعه «يه 
كارشناسى و فرزاد فرزين و محسن چاووشى خوانندگان 
ــه مردمت بجنگ» در بخش مردمى اهدا شد.  قطعه «واس
ــيقى پاپ و تلفيقى را  ــزه بهترين تنظيم كننده موس جاي
ــروى در هر دو شاخه كارشناسى و مردمى  سيروان خس
ــت كرد كه گفت: «اميدوارم مثل امروز كه در ظاهر  درياف
همديگر را دوست داريم در باطن هم اينچنين يكديگر را 

دوست داشته باشيم.»
ــهراب پورناظرى كه به همراه گروهش قطعاتى را  س
ــم با اشاره به اين جشن و  ــى از اين مراس نواخت در بخش
روزهاى خوبى كه بعد از 24 خرداد پشت سر گذاشته شده 
ــت؛ اشاره به نبود ماركتينگ در موسيقى كرد و گفت  اس
كه بايد اينها را از دولت خواست: «از شما مى خواهم اين بار 
دست به دست هم دهيم و مطالبات بحق خود را پيگيرى 
كنيم. وقتى رييس جمهور منتخب در فيلم انتخاباتى خود 
ــيقى و شجريان حرف  و مناظره ها از عالقه خود به موس
ــت كه اين بار مطالبات خود را  مى زند پس اين حق ماس
ــال نهايت تالش خود را  پيگيرى كنيم و در اين چهار س

انجام دهيم تا موسيقى ايرانى را به دنيا معرفى كنيم.»
ــروه اجراى زنده  ــروه «داركوب» به عنوان بهترين گ گ
ــى و گروه «رستاك» به عنوان  تلفيقى در شاخه كارشناس

برترين گروه اين بخش در شاخه مردمى معرفى شدند. 
ــان خواجه اميرى با  جايزه بهترين آلبوم پاپ هم احس
آلبوم «عاشقانه ها» در شاخه كارشناسى و محسن چاووشى 
با آلبوم «من خود آن سيزدهم» در شاخه مردمى به عنوان 
ــال 91 معرفى شدند.  آلبوم هاى برگزيده اين بخش در س
همچنين عليرضا افكارى آهنگساز آلبوم عاشقانه و محسن 
ــيزدهم» به ترتيب  ــى براى آلبوم «من خود آن س چاووش
به عنوان نفرات برگزيده شاخه كارشناسى و مردمى بهترين 

آهنگساز موسيقى پاپ انتخاب شدند. 
ــانى، در  ــازى پدرام درخش آلبوم «رومى 3» به آهنگس
ــى بهترين آلبوم تلفيقى و «روى ديگر»  شاخه كارشناس
بهرام رادان و كيوان هنرمند در شاخه مردمى اين بخش، 
به عنوان آثار برگزيده معرفى شدند. ضمن اينكه مجموعه 
ــى  ــار روزبه بمانى در هر دو بخش مردمى و كارشناس آث

بهترين ترانه به عنوان اثر برتر شناخته شد. 

براى اولين بار مخاطبان در كنار كارشناسان، برترين هاى موسيقى را انتخاب كردند 

لبخند مردم به موسيقى 
كيميا امينيان

 رخشان بنى اعتماد

نكته قابل توجه و بخش اصلى اين 
برنامه معرفى بهترين هاى موسيقى 
سال 91 در بخش موسيقى سنتى 
و پاپ به انتخاب كاربران سايت 
موسيقى ما و كارشناسان بود كه 
در ميان برندگانش نام هنرمندان 
جوانى چون همايون شجريان، 

محسن چاووشى، عليرضا قربانى و 
فرزاد فرزين به چشم مى خورد
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