ادبیات وهنر
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شهرامناظریدرگفتوگوبااعتمادآنالین،درواکنشبهدرخواستبرایبرگزاریکنسرتهایخیابانیازسویبرخیخوانندگانگفت«:بهشخصهباهررویداد
واتفاقیکهباعثخوشحالیمردمشود،موافقهستماماسوالمنایناستکهآیابابرگزاریاینکنسرتهادرخیابانمشکالتمردمحلمیشود؟»ناظریادامه
داد«:البتهپیشقدمنخواهمشد.پیشنهادمیدهمجواناناینکارراشروعکنند.اگرجوابدادوعملیبود،ماهمدرفرصتمناسبدرخدمتمردمخواهیمبود»

...

بندِ دلِ من
به لبخندهای تو بند است
برای دوست داشتنت اما
لبخندهایت را نه
دلت را الزم دارم!
از شعبده باز هم کاری ساخته نیست
گیرم طناب بکشد از دل من تا دل تو
گیرم با دست هایی به پهلو باز
که معلوم نیست برای حفظ تعادل است
یا برای بغل کردن تو
تمام طناب را راه بروم و نیفتم
یا گیرم این لبخند لعنتی ات
سوژه معروف ترین نقاش قرن بعد شود
با این ها
چیزی از قد تنهایی های من
آب نمی رود عزیزم
و هنوزشب ها
مهدیه لطیفی
روی شعرها غلت می زنم !
***
من می روم
به قدر دستانت ،گل بیاورم
تو بمان
به قدر دلم ،قصه از بر کن
روز روشنی باید باشد
روزی که نفس هامان بلند شود
و سایه هامان کوتاه
و انعکاس هر لبخندمان
سجاد باقرزاده
کبوتری باشد ،در دور دست مهر...
***
داستان ما باشد
خوشا که عشق و وطن
ِ
ِ
مردم ما بر زبان ما باشد
حرف
که
ِ
به تاخت می روی و پشت سر نمی بینم،
عنان ما باشد
در این مسیر کسی هم
ِ
خدا ،خدای من و توست ،دل قوی می دار
زیان ما باشد
اگرچه دو ِر زمان بر ِ
غمین مباش که فردا یقین فرشته شعر
قسم اگر بخورد ،هم به جان ما باشد
طالی غزنه نوشتی به داد ما نرسید
دهان ما باشد
سخن طالست که خود در
ِ
تو عاشقانه بگو همچنان و من ز وطن
نان ما باشد!
اگر چه آج ِر این خانه ِ
ِ
سقف وطن می زنیم «سیمین گفت»
ستون به
استخوان ما باشد
بگو اگرچه که با
ِ
تویی که می گذرم یا «منم که می گذری» ؟
میان ما باشد؟
تو خود منی! چه تواند ِ
بین ما چیزی،
خدا کند که ای دوستِ ،
حسین جنتی
استکان ما باشد
به هم اگر بخورد،
ِ

واکنش شهرام ناظری به برگزاری
کنسرتهای خیابانی

...

پاپهای محبوب
یک بررسی سه جانبه و متفاوت در دنیای موسیقی

لذت شعر
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پیک خبر
شاگرداستادشهریاردرگذشت
اصغر فــردی ،پژوهشگر حــوزه زبــان و
ادبیات فارسی و ترکی درگذشت .این
پژوهشگر که شاگرد استاد شهریار و از
راویان زندگی او بود ،یک شنبه شب بر
اثرایستقلبیازدنیارفت.فردیعالوه
بر فعالیت در حوزه فرهنگ و ادب ،در حوزه روابط بینالملل
نیزفعالیتکردهاست.آلبوم«وداع»بادکلمهفردیوصدای
سراج،مشهورتریناثراوست.

سخنانعلیزادهدربارهموسیقیبانوان
اکرم انتصاری -ما در عصر «هــر روز یک خواننده جدید» زندگی می کنیم .عصری کــه هر روز یک خواننده
معموال پاپ را به مخاطبان معرفی و با سیاست هایی ،سیلی از هواداران را به سمتش روانه می کند .اما واقعیت
این اســت که تعداد کمی از این خواننده ها در گردونه محبوبیت باقی می ماننــد .به هر حال لقب «محبوب
ترین» ،عنوان هیجان انگیزی است و هر خواننده ای دوست دارد آن را تجربه کند .به نظرتان در این آشفته
بازار موسیقی که بازار فروش بلیت های کنسرت ناخالصی هایی دارد و سیاست های پولی حاکم بر آن ،گاهی
باعث فروش بلیت ها به یک پنجم قیمت و واگذاری به برخی نهادها به عنوان هدیه می شود و از طرفی قضیه
خرید و فروش الیک و دنبال کننده ستاره ها هم مطرح است ،چطور می توان خواننده محبوب مردم را کشف
▪رکوردها در دست «پاشایی» و «چاوشی»

سایتهایدانلودقانونیموسیقی،یکیازمرجعهاییاست
که می توان در آن به دنبال برترین ها بود .موسیقی یکی از
دغدغه های کاربران این سایت هاست و می توان گفت این
افراد پیگیرتر از مردم عادی به دنبال موسیقی و خواننده ها
هستند و مهم تر از آن ،برای دانلود آهنگ های دلخواه شان
قانون مندند و البته پول خرج می کنند .طبق آمار «بیپ
تونز» ،بیشترین دانلود آهنگ از اسفند ماه سال  1390از
میان  2675خواننده سبک های مختلف پاپ ،کالسیک،
فولکلور ،کالسیکال ،راک و تلفیقی در دســت «بغض»
مرتضی پاشایی است .انگار تراژدی او ادامه دارد و هنوز
کسینتوانستهاستجایپاشاییرابعدازتجربههایتلخش
بگیرد .رتبه های دوم و سوم آمار پردانلودترین ها متعلق به
«تاوان» احسان خواجه امیری که اغلب آن را به اسم سریال
«آوایباران»میشناسندو«دوستداشتم»محسنچاوشی
خواننده محبوب است که سال  92منتشر شد و در همان
برهه ،طرفداران زیادی پیدا کرد .البته نام محسن چاوشی
در فهرست بیپ تونز ،چند بار دیگر هم تکرار شده است .او
محبوب ترین خواننده بر اساس تعداد دانلود و فروش است
و همچنین رکورد بیشترین دانلود در روز ،در سه ماه اول
سال  97را دارد .نکته قابل حدس دیگر ،رکورد پرفروش
ترین تک آهنگ سال گذشته است که به «حمید هیراد» و
قطعه «شوخیه مگه» تعلق دارد .این آمار ،زمانی جذاب تر
می شود که بدانید پر فروش ترین آلبوم سال متعلق به «دریا
کجاست»گروهچارتارباسبکموسیقیتلفیقیاست.البته
اگرآمارراتفکیککنیمدرسهماهاولسال،محسنچاوشی

با«خوزستان»،بهنامبانیبا«ماهعسل»97ورضاصادقیبا
«دیوونهخونه»دررتبهاولتاسومپردانلودترینهاقراردارند.
درموسیقیکالسیکایرانی،حسینعلیزادهودرموسیقی
راک،کیانپورترابپیشتازند.
▪خواننده های پاپ باسابقه مورد عالقه «ایرانسلی ها»

رتبه بندی آهنگ های پیشواز اپراتورها ،یکی دیگر از
جاهایی است که می توان با تکیه بر آن گفت مردم برای
کدام خواننده ها حاضرند پول بپردازند تا مخاطبانشان را
به صدای آن خواننده مهمان کنند .در آمار ماهانه رتبه های
برتر پیشواز ایرانسل ،به جز رتبه پنجم که رضا نیک فرجام
با قطعه «مادر» آن را از آن خود کرده ،به پاپ خوان ها تعلق
دارد .در این آمار میثم ابراهیمی با قطعه نه چندان جدید«
عشقم» و «دلبری تو» توانسته رتبه اول ،چهارم و دهم جدول
را از آن خود کند .حمید هیراد در این فهرست تا پله هفتم با
قطعه «دیوانه شهر» باال آمده است  .در این فهرست ده تایی
خواننده کمتر شناخته شده دیگری به نام علی ارشدی
رتبه نهم را با قطعه « تو که دیدی» تصاحب کرده است .نکته
جالب تر این که در فهرست رتبه های عمومی که در بازه
بیشتر از چند ماه تنظیم می شود ،حمید عسکری با قطعه
نوستالژیک «به عشق تو» پیشتاز میدان است و جالب تر این
کهدرفهرسترتبههایعمومی،محسنیگانهتنهاخواننده
ای است که دو رتبه دارد ،رتبه سوم با قطعه «سکوت» و رتبه
هشتم با قطعه«نباشی» .امین رستمی با قطعه غمگین«
دلم گرفته» نفر دوم است که جزو معروف ترین آهنگ های
او هم به شمار می آید .با وجود خواننده هایی مانند «پویا

کرد؟ برای کشف این محبوبیت باید به دل مردم زد .باید دید مردم برای دستگاه پخش خودروی شخصی
شان ،چه آهنگی را دانلود یا مخاطبان تلفن همراه شــان را به صدای کدام خواننده مهمان می کنند؟ جایی
که کمتر درگیر بازار داللی موسیقی است و مردم برای خواننده محبوب و آهنگ مورد عالقه شان حاضرند
ماهانه خرج کنند و از این اتفاق خوشحال هم باشند .ما برای دانستن حقیقت به سراغ یک سایت تخصصی
موسیقی و دو اپراتور همراه اول و ایرانسل رفتیم .نتیجه های به دست آمده عجیب و گاهی غیر منتظره بود.
در این میان به خواننده هایی برخورد کردیم که شاید آن ها را فراموش شده می دانستیم یا اسم شان را کمتر
شنیده بودیم .به نظر می آید سلبریتی هایی وجود دارند که باید آن ها را هم بشناسیم.

بیاتی»و «محمد علیزاده» در رتبه های 8و 9این رتبه بندی،
می توان فهمید که این خواننده ها در این روزهای پر رفت و
آمددنیایموسیقیهنوزهمهوادارانواقعیخودرادارند.
▪«همراه اولی»ها ،عاشق خواننده های پدیده

رتبه بندی آواهــای انتظار همراه اول پر از شگفتی است.
رضا نیک فرجام خواننده ای که با قطعه «مادر» نفر پنجم
پرطرفدارهایپیشوازماهانهایرانسلبود،دراینجاازمیان
62هزار و  969آوای انتظار ،نفر اول است .یادم می آید
این آهنگ را اولین بار در صبح یک جمعه بهاری در تاکسی
شنیدم .آن قدر تراژدی وار بود که راننده موسپید ،مانند ابر
بهاراشکمیریختومنهمبااینکهچنددقیقهازخانهمان
بیشتردورنشدهبودم،دلتنگمادرمشدم.بههرحال،پدیده
اینفهرستهاتوانستهاستبهواسطهتمسکبه«مادر»آن
قدرمحبوبشودکهنامشدردوفهرستاپراتورهایهمراه
اولقراربگیردبدونهیچهیاهویاضافهای.خوانندههای
پرسروصدایپاپ،اینروزهابرخالففهرستایرانسلدر
اینجاحضوردارند.محسنابراهیمزادهباآهنگمعروفش
یعنی«دونهدونه»دررتبهپنجموبهنامبانیبا«عاشقمکرده»
یک پله پایین تر از او قرار گرفته است .جالب تر این که هیچ
آوای انتظاری از حمید هیراد که در آمار بیپ تونز و فهرست
ایرانسل صاحب رتبه بود ،دیده نمی شود .در این فهرست
برخی خواننده ها با رتبه هایی کمی پس و پیش ،باز هم در
کورس رقابت هستند .محمد علیزاده با «عشقم این روزا»
و فرزاد فرزین با «عاشقت شدم» به ترتیب نفرات دوم و سوم
این فهرست هستند .انگار همراه اولی ها با « عشق» در این

زمینه مانوس ترند .رتبه چهارم این فهرست به قطعه نام
آشنای « ای حرمت» علی محمد کریمخانی تعلق دارد که
بهاحتمالزیادقرارداشتندرماهذیالقعدهودههکرامت،
در باال آمدن این رتبه نسبت به ماه های گذشته بی تاثیر
نبودهاست.فهرستآواهایانتظارهمراهاولبسیارمتنوع
است و همین تنوع باعث شده دو مداحی هم جزو ده تایی
های همراه اول باشند« .کربال می خوام» جالل زارع در
رتبه هفتم و «آقا حسین» روح ا ...ابوالحسنی در رتبه نهم
این فهرست قرار دارد .جالب این که در میان آواهای انتظار
محبوبهمراهاول،رتبهدهمبهیکقطعهترکیتعلقدارد.
گویاتعصبآذریهابهزبانمحلیشانبهاینجاهمسرایت
کرده است و دوست دارند مخاطبان شان هم تا زمان پاسخ
دادن به تلفن شان آهنگ آذری بشنوند .این قطعه «علی
باال»ازرحیمشهریاریخوانندهمحبوبآذریزبانهاست.
هنگام بررسی این آمارها ،گاهی پیش بینی ها
اشتباه از آب در آمد و گاهی شگفت زده شدیم .گاهی
درستهمانطورکهپیشبینیمیکردیم،خواننده
ای نفر اول میدان بود .به هر حال تعدادکسانی
که از طریق سایت های موسیقی یا اپراتورهای
تلفن همراه ،پیگیر خواننده های مورد عالقه شان
هستند ،آمار قابل اعتنایی است که نشان می دهد
اشتراک ها و تفاوت ها در کجاست و افراد پیگیر،
میلموسیقاییشانحولکدامخوانندهمیچرخد.

حسین علیزاده در نشست خبری
دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی
جـــوان دربــــاره حــضــور زنـــان در این
جشنواره به ایسنا گفت«:زمانی که
پایتان را از تهران بیرون میگذارید،
متوجه میشوید اجحاف در حق خانمها بیشتر اســت .با
وجود این ،بانوان در کلیه بخشها و سازها حضور خوبی
دارندکهنمیتوانیدبگوییدکدامنوازندگانخوبترهستند.
این موضوع در بخش موسیقی اقوام مشکلتر میشود زیرا
محدودیتهابرایبانواندراستانهاشدیدتراست».

حمایتهومنسیدیازرپرها
هــومــن ســیــدی بــا انــتــشــار پستی در
صفحه اینستاگرام خود ،از رپرها و این
سبک موسیقی حمایت کرد .او در این
پست ضمن دوست داشتنی خواندن
خواننده های رپ و تاثیر آن در جامعه
نوشت«:شما نه تنها خطرناک نیستید بلکه ما را به اعماق
خیابانواجتماعمیبرید».اودرآخراینطورنوشت«:خاصیت
رپ این است که بی خاصیت نباشد .ما شما را به رسمیت می
شناسیم.جایشمادرسینمایایرانخالیاست».

شکایتدخترحسینپناهیبهپلیسفتا
دخترحسینپناهیبهایرناگفت«:یک
کــانــال ،مطالب جعلی دربـــاره پدرم
منتشر میکرد که ما برای جلوگیری
ازاقداماینکانال،بهپلیسفتاشکایت
کردیم .پلیس تالشهای بسیاری در
اینزمینهانجامدادامادرنهایتبههیچنتیجهاینرسید.بعد
ازآنبهارشادمراجعهکردیمکهدوبارههمایناتفاقافتاد.در
مجموعهیچنهادوسازمانخاصیکهبهاینمسائلرسیدگی
کندوجودندارد».
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