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رابرت دنیرو در گفتوگو با «گاردین»:

ترامپ فریبکار و مزدور است
نــــگاره

هانی انصاری

دعــوا و درگیــری برخی چهرههای
سرشــناس امریکایــی بــا ترامــپ
چهــــره همچنان ادامــه دارد و مخالفان او
از هر فرصتی برای نقد رئیس جمهوری امریکا استفاده
میکنند .برخی چهرههای مطرح سینمای امریکا نیز او
را بــا القابی مینوازند که بهعقیده بســیاری ،این القاب
چندان از ترامپ و منش او بهدور نیســت .جورج کلونی
بیش از یک سال پیش در مصاحبه با روزنامه یواسای
تــودی در مــورد دونالــد ترامپ گفته بود :بیــزاری من از
ترامپ روز به روز بیشتر میشود و برای بسیاری مثل من
واضح اســت که این مرد بــرای رئیس جمهوری امریکا
بودن ناتوان و ناالیق است ».یا مریل استریپ در مراسم
گلدنگلوب 2017بااینجملههامخالفتشراباترامپ،
ت و سیاســتش اعالم کرده بود« :شــخصی که
شــخصی 
میخواهد پراحترامترین صندلی این کشــور را اشــغال

مصرف آب در ایران  40 ،درصد بیش از میانگین جهانی است

کنــد ادای یک گزارشــگر معلول را درآورد؛ شــخصی که
توانایــی ،قــدرت و ظرفیــت واکنش نشــان دادن به این
عمل را ندارد .این رئیسجمهوری برای ما مایه تأسف
اســت ».در تازهتریــن اظهارنظرها هم «رابــرت دنیرو»
بازیگر مشهور هالیوودی در مصاحبه با روزنامه گاردین،
«دونالدترامپ»رئیسجمهوریامریکارابهنژادپرست
بــودن متهــم کــرد .دنیــرو بهعنــوان یکــی از منتقــدان
سرسخت ترامپ از هر فرصتی برای بیان انتقادهایش
علیه ترامپ استفاده کرده و حاال تصویرش روی صفحه
اول گاردین اختصاص به مصاحبهای مفصل با او دارد.
توگــو میگوید« :در رابطه با
دنیرو در بخشــی از این گف 
آنچه که میگذرد ،نگرانم .وقتی شــخصی مثل ترامپ
را میبینیــد کــه دارد رئیسجمهوری میشــود ،با خود
میگویید ،اشــکالی ندارد ،شــاید تغییر کنــد .اما او فقط
بدتر شــد .به من نشــان داد که یک نژادپرســت واقعی

اســت .فکــر میکردم بــه عنوان کســی کــه در نیویورک
بزرگ شده ،تفاوت و گوناگونی در این شهر را درک کند،
اما ترامپ به اندازهای که فکر میکردم ،بد اســت .حتی
بدتــر ».او از الگویــی کــه در امریکا از چهر ه و شــخصیت
منفی ترامپ بهوجود آمده احســاس نگرانی میکند و
میگوید« :از این ناراحت میشــوم کــه افرادی در آینده
به ترامــپ به عنوان الگو نگاه میکنند و به نوعی تحت
تأثیر قرار خواهند گرفت ».بازیگر فیلم «راننده تاکسی»
ترامــپ را اینگونــه توصیف میکند« :او یــک فریبکار و
مزدور است .اما بسیاری از مردم این دید را ندارند .این
مســأله نگران کننده اســت ».اگر چه ترامپ نشان داده
که وقعی به نظر کسی نمیگذارد اما این نقل قولها از
چهرههای سرشناس امریکایی نشان میدهد که دونالد
ترامــپ روز به روز جایگا ه خود را بین چهرههای مطرح
هنری از دست میدهد.

محمدرضا لطفی در غیابش  72شد

بهانهجدیدفیلترینگ

پیشوای رنسانس موسیقی
یـــــــاد

بهنام ناصری
خبرنگار

ایبنا

میکنــم در مورد خودم محاســبات درســتی دارم .یعنی نه
اینکــه نخواهم کاری بکنم .طبعاً کارهایی انجام خواهم داد
و خواهم نوشت اما جایگاهم هر جا که هست ،همان خواهد
بــود .فکر میکنــم خیلــی از شــاعران دیگر هــم همینطور
باشــند .معتقــدم ســپانلو اگــر پنــج ســال دیگر هــم زندگی
میکرد ،همین بود .جایگاهش همین بود که االن در ادبیات
و شعر ما هست.
ëëاینکهچیزیازشماچاپنمیشودبهمعنایکمکارشدنتان
استیااینکهکارمیکنیدوچاپنمیکنید؟
راســتش در یک ســال اخیــر بهدلیل وضعیتی کــه برای من
پیش آمد ،یک سال نتوانستم چیزی بنویسم.
ëëوایندرموردشمااتفاقغریبیاست.
بله ،شاید طبیعت میخواست به من یک چیزهایی بگوید.
شــاید میخواســت روی دیگرش را هم به من نشــان بدهد.
یک ســال نتوانستم چیزی بنویسم .نه شــعر و نه نثر .تا این
یک ماه اخیر که یکدفعه اوضاع فرق کرد و توانستم هشت،
نه شعر بنویسم.
ëëالبتهننوشتنگاهیمحاسنیهمدارد.آدممیتواندبنشیند
به خواندن .به قول بورخس «آدم هر چه را که دوســت داشته
باشد میتواند بخواند اما لزوماًهر چه را که بخواهد نمیتواند
بنویسد».
البته همینطور اســت .اتفاقاً چیزی که من هیچ وقت از آن
جدا نبودهام ،مســأله خواندن اســت .میگوینــد بهترین راه
مقابله با اندوه نوشتن است .من در  11ماه گذشته که این راه
را گم کرده بودم ،فقط کتاب میخواندم.
ëëاخیراًچهکتابهاییخواندهاید؟
«ناکجــا آباد و خشــونت» اثــر کارل پوپــر این روزهــا کنار من
اســت و مشغول خواندنش هســتم .رمانی هم که به تازگی
خواندنش را به پایان بردم« ،هالیوود» چارلز بوکوفســکی با
ترجمه پیمان خاکسار است.

هنرمندان پیشکسوت دی ماهی تجلیل شدند

مراسم گرامیداشت اهالی فرهنگ و هنر که هر ماهه به بهانه سالروز تولد هنرمندان پیشکسوت برگزار میشود
ایــن ماه در شــرایطی برپا شــد که پای گالیه از برخــی محدودیتهای فضای مجازی و شــبکههای اجتماعی
خبرآخر به ســخنرانی حاضران در این جمع هم کشــیده شــد .آن طور که در بخشــی از خبر ایسنا آمده ،جشن تجلیل
از هنرمندان پیشکســوت این ماه به دی ماهیها تعلق داشــت و طبق معمول ماههای گذشــته به میزبانی مجموعه باغ زیبا و به
همت مؤسسه هنرمندان پیشکسوت برپا شد .سیدعباس عظیمی ،مدیر عامل این مؤسسه ظهر روز گذشته ضمن اشاره به سالروز
ســانحه کشــتی سانچی و همچنین درگذشت غالمرضا تختی به این نکته اشــاره کرد که وقتی اغلب مردم به وسیله انواع و اقسام
فیلترشکنها همچنان مشغول استفاده از شبکههای مجازی هستند چه ضرورتی در انجام آن بوده ،او ضمن گالیه از برخی تبعاتی
که این اقدام به دنبال داشــته ابراز امیدواری کرد که مســئوالن بتوانند برخی مشــکالت وارد شده در نتیجه تصمیمات اینچنینی را
جبران کنند .از جمله هنرمندان دی ماهی حاضر در این مراسم میتوان به خسرو سینایی ،تورج شعبانخانی ،ابراهیم پشت پناه،
علی راه جیری ،رضا ناجی ،محســن روشــن ،محمود پاکنیت ،رســول اولیازاده ،مریم معترف ،ضیاالدین خطیر ،یوسف صدیق،
اسماعیل فضل فرهادی ،داود فرشباف لواسانی ،علیمحمد جعفری دارنجانی و سیدرضا عالمی اشاره کرد.

مــن ســالهای بســیار طوالنــی افتخــار
نزدیکــی و همراهــی بــا اســتاد لطفــی را
داشــتم و برای حرف زدن دربــاره او واقعاً
بــه مجالــی طوالنی نیاز اســت تــا بتوانیم
تمــام جنبههــای زندگی هنــری او را مورد
اردشیر کامکار
نوازنده کمانچه و
مطالعه قــرار دهیــم .بهطــور اجمالی اما
مدرس موسیقی
میتــوان گفــت کــه محمدرضــا لطفــی از
همان ابتدا اعتقاد به یک رنســانس موســیقایی داشت .او معتقد
بــود که ما باید به گذشــته برگردیــم و مخصوصــاً در دوره قاجار و
نوع و تکنیک موسیقی که در آن دوره وجود داشته مداقه بیشتری
کنیــم و ظرافتهــا و جزئیــات را یکبــار دیگــر مورد بررســی قرار
دهیــم و چیزهایی کــه از آن دوره مکتوم مانده را دریابیم تا از این
طریــق قدمی روبهآینــده برداریم .در واقــع میتوان گفت مکتب
او ،یک مکتب بازگشــت محســوب میشــد .میگفت از زمانی که

ایسنا

رویارویی با «آن روی طبیعت»
مدتــی اســت کمتــر نــام علــی باباچاهــی را پــای مقالــه یا
یادداشتی یا پای عنوان کتابی میبینیم .این در حالی است
کــه در تمــام دو دهه گذشــته ،او یکی از پرکارترین شــاعران
معاصــر بوده که گاهی در یک ســال حتی ســه عنوان کتاب
شــعر منتشــر کــرده اســت .از او دربــاره دالیــل دوریاش از
محافل ،مطبوعات و نشر کتاب پرسیدم.
ëëمدتی اســت کمتر از شما شــعر ،یادداشــت یا مقالهای در
مطبوعات چاپ میشود و اخیراً کتابی هم منتشر نکردهاید.
چرا؟
هرشــاعر ،نویســنده و منتقــدی بــه اقتضــای هــر دوره
یکســری کارهــا انجــام میدهــد .کارهایــی که متناســب
بــا همــان دورهانــد .طبعاً کارهایــی که مــن در دهههای
گذشــته انجــام دادهام ،چــه کتابهای شــعر و چــه آثار
تحقیقــی و چــه متــون انتقــادی ،همه به فراخــور همان
زمــان بــوده .یعنــی آن آثار به اقتضای ســن مــن در هر
دوره نوشته و منتشر شدهاند.
ëëشبیههمانگزارهایکه10سالپیششدعنوانگفتوگویی
که با هم داشتیم :هر دورهای آوانگاردیسم خودش را دارد.
[میخندد]بله.
ëëدر دهــه جاری چطــور؟ ایــن روزها مشــغول چــه کارهایی
هستید.چهمینویسیدوچهمیخوانید؟
در ایــن دهه که شــاید بتوان گفت دهه پایانی اســت ،اوضاع
کمی فرق میکند.
ëëچرافکرمیکنیددههپایانیاست؟
اینکه میگویم دهه پایانی به این معنا نیست که فرشتگانی
از آســمان یا به قول معروف اجل معلق آمده و به من خبر
داده که در این دهه کارت تمام اســت؛ موضوع این است که
من دوستتر دارم که وارد دهه بعدی نشوم .چون معتقدم
آدم هر کاری که خواسته باشد بکند باید تا قبل از رسیدن به
این دهه انجام داده باشد .اگر تا اینجا کاری نکرده باشد ،بعد
از این هم انجام نخواهد داد .اگر قدش در این دهه یک متر و
هفتاد و پنج سانت بوده باشد ،در دهه بعد هم همین اندازه
است.
ëëفکر نمیکنید موضوع شــعر کمــی فرق میکند و ســیالتر
و پیشبینیناپذیرتر از آن اســت که مشــمول این محاسبات
دقیقشمابشود؟
ممکــن اســت در مورد دیگــران طــور دیگری باشــد اما فکر

خبرنگار

محمدرضــا لطفی ،ردیفدان ،موســیقیدان ،آهنگســاز و نوازنده
برجسته تار و ســهتار اگر امروز بود 72 ،میشــد اما او  ۱۲اردیبهشت
 ۱۳۹۳مقابل ســرطان دســتها را باال بــرد و چهــره در نقاب خاک
کشید .همه در این قول مشترک هستند که او از چهرههای تأثیرگذار
موســیقی ایرانی بود و با خلق آثاری چون «ایران ای ســرای امید»،
«کاروان شــهید»« ،بــرادر بیقــراره» و «عشــق دانــد» و ...در دل
مــردم جا باز کرد و تنها یک موزیســین صرف باقــی نماند .لطفی از
همان ابتــدا ،مانند بســیاری از همقطارانش ،بیتوجه به مســائل و
دغدغههای مردم نبود و همین مســأله باعث شــد کــه او بعد از 17
شهریور ســال  1357از رادیو اســتعفا دهد و پس از این استعفا گروه
چــاووش را بنیان گذاشــت .بنیادی که با حضــور چهرههای درجه
یک موســیقی ایرانــی به یکــی از مراکز مهم تولید موســیقی تبدیل
شــد .اما در بــر همین پاشــنه نچرخید .کمــی بعدتــر مخالفتها و
ســختگیریها باعث شــد که لطفــی از ایران بــرود .او رفــت و به
فعالیتش طی ســالهای متمــادی در خــارج از ایران ادامــه داد اما
میل همیشــه بازگشــت آنقدر در وجود او زنده بود که باالخره سال
 ۱۳۸۵بــه ایران برگشــت و بــا تربیــت شــاگردانی در مکتب خانه
میرزا عبداهلل و ثبت آثاری در مؤسسه آوای شیدا به فعالیت هنری
خود ادامه داد .محمدرضا لطفی شــاگردان بســیاری را تربیت کرد
که از میــان آنها میتوان به اردشــیر کامکار ،حمید متبســم ،مجید
درخشــانی ،صدیق تعریف ،بیژن کامکار ،ارشــد طهماسبی ،مازیار
شــاهی ،هادی منتظری و زیدا ...طلوعی اشــاره کرد .اردشیر کامکار
نوازنده کمانچه و استاد موسیقی از محمدرضا لطفی مینویسد.

دالیل دوری علی باباچاهی از مطبوعات و حوزه نشر کتاب از زبان خودش

گـــــپ

محسن بوالحسنی

رادیو پا به عرصه گذاشته بخشی از ظرافتها و دریافتهای ما از
نوازندگی را گرفته اســت و آن رنگ و بو و لحن را از موسیقی ایران
زدوده اســت .خود لطفی در این تحقیق و تفحصها در موسیقی
دوره قاجــار واقعــاً انــرژی بســیاری میگذاشــت .مثــاً میرفت و
مدتها روی نوازندگی و سبک موسیقی درویشخان و میرزاقلی
خان کار میکرد و همه داشتههایی که از آن میگرفت را با سلیقه
خوب خودش درمیآمیخت و نتیجه آن میشد که شما لطفی را
نوازنــده و موزیســینی به روز میدیدید و نه یــک نوازنده کهنه کار.
ســبک او متعلق به خودش بود و با اینکــه پایگاه فکریاش از آن
دوره میآمــد اما ســعی میکرد که چیزهای زیــادی به آن اضافه
کند .درســت اســت که شاید ما نتوانیم موســیقی او را موسیقی نو
و آوانگاردی بدانیم ام ا ســازی که او میزد بســیار نوگراتر از کسانی
بــود که ادعــای نوگرایی داشــتند .از صدایی که ســازش مــیداد و
نــوع جملــه بنــدی و کمپوزیســیونهایی کــه بــرای نوازندگیاش
در نظــر میگرفــت یا فضاســازیهایی کــه اصوالً نــو و مخصوص
خودش بودند باعث میشــد که او یک موزیسین پیشنهاد دهنده
بــه موســیقی ایرانــی باشــد .نمونــهاش کاری اســت کــه در آلبوم
«داروگ» انجــام داد و فکــر میکنم مانند بســیاری کارهای دیگر
او کاری اســت مانــدگار و قابــل اهمیت .اگر اینگونه نبــود در زمان
و پس از مرگش کســی دنبالرو ســبک نوازندگی لطفی نمیشــد
و اینهمــه جــوان از ســبک او پیــروی نمیکردنــد .پــس لطفی را
بایــد یکی از تأثیرگذارترین چهرههای معاصر در حوزه موســیقی
ایرانی دانست که چیزهایی بسیار به این موسیقی افزود .او عاشق
ی نواحی بود و مثالً وقتی به کردســتان میآمد و موسیقی
موســیق 
کردی میشــنید بســیار شــیفته میشــد یــا موســیقی خانقاهی یا
خراســانی و ...اینها از بینش و منویات او بیرون میآمد چرا که به
اعتقــاد من «نوگرا» بودن یا متفاوت بودن چیزی نیســت که آدم
بخواهــد با یــک میل بیرونــی یا به اصطــاح به زور به آن برســد.
لطفی ذاتاً یک هنرمند بود و همین ذات هنریاش باعث شــد تا
چنین تأثیرگذار باشــد و شــاید اگر میماند کارها و اتفاقات بزرگ
دیگری را هم رقم میزد که البته تقدیر اینطور نخواست و نشد.

چرا باید به خواندن پناه ببریم

د
کتاب بخوانید و از تلویزیون فاصله بگیری 

«ایران» :در روزگاری که کثرت رســانهها
باعث به وجود آمدن دلمشغولیهایی
خوانـــدن
شــده اســت کــه کتــاب و کتابخوانی
را به حاشــیه برده؛ و نیــز در زمانهای که گویــا هنرمندان هنرهای
نمایشی کمتر خود را ملزم به خواندن و مطالعه کتاب میبینند،
وقتی به بازیگر و یا کارگردانی پیشکسوت برمیخوری و میبینی
که از کتابهایی که اخیراً خوانده اســت برایت میگوید ،آنقدر
مسرتبخش است که دوست داری دیگران را هم در خرسندی
ناشــی از همکالمی با او ســهیم کنــی .پرویز پورحســینی ،بازیگر
نامآشنای تئاتر ،ســینما و تلویزیون یکی از هنرمندانی است که
عــادت مطالعه کــردن را از دیرباز و زمانی که بــه عنوان بازیگری
جویای نام روی صحنه میرفته حفظ کرده است .از او خواستیم
درموردآثاریکهاخیراًچهبرصحنه،چهدرقالبفیلمسینمایی
و چــه در قالب کتاب نظرش را جلب کــرده برای خوانندگان ما
بگوید .متن زیر اجابت درخواســت ما از این هنرپیشه کهنهکار
است.

مــن اخیــراً بعضــی از تئاترهــای روی
صحنــه را در تهــران دیــدهام امــا هیچ
کــدام از ایــن تئاترهــا آنقــدر جالــب
نبودنــد و نظــرم را جلــب نکردنــد که
بتوانم پیشــنهاد بدهم کــه خوانندگان
پرویز پورحسینی
بازیگر پیشکسوت
شما بروند و ببینند .از میان فیلمهایی
هــم که دیدهام ،اثــر درخوری نبود که توصیه کنــم حتماً دیده
شــود .این اســت که از مدتی پیش دوبــاره روآوردم به خواندن
کتاب و در حوزه کتاب آثار بهتری دیدم.

در اینجا ســه کتاب پیشــنهاد میکنــم .یکی از این کتــاب ها «روح
گریــان مــن» اثر کیم هیون هی بــا ترجمه فرشــاد رضایی بود که
انتشــارات ققنــوس آن را منتشــر کرده اســت .این کتاب داســتان
زنی را روایت میکند که با نام مســتعار در سازمان جاسوسی کره
شــمالی فعالیت میکــرد و در مأموریتی پــرواز  ۸۵۸هواپیمایی
کــره جنوبی را منفجر کــرد .کتابی که به قدر کافــی جذابیت دارد
کــه خوانده شــود .کتاب دومی که دوســت دارم پیشــنهاد کنم که
خوانده شــود« ،کیمیا خاتون» اثر ســعیده قدس است .کتابی که
در مورد فضای زندگی موالنا جاللالدین بلخی و شمس تبریزی
است .این کتاب هم از این نظر که حاصل مطالعه روی زندگی و
احواالت این دو شخصیت مهم تاریخ ادبیات و فرهنگ ماست،
بســیار جــذاب اســت و خواندنــش را بــه عالقهمنــدان پیشــنهاد
میکنم .این کتاب را نشر چشمه منتشر کرده است.
سومین کتاب یک مجموعه سه جلدی است اثر آگوتا کریستف
با ترجمه اصغر نوری .این سه کتاب عبارتند از «دفتر بزرگ»،
«مدرک» و «دروغ ســوم» .این سه جلد به هم مرتبطند .آگوتا
کریســتف یک نویسنده سوئیســی مجاری تبار است که سالها
طول کشــیده اســت تــا بتواند زبان فرانســه یــاد بگیــرد .او این
کتابها را به زبان فرانسه نوشته است.
من پیشــنهاد میکنم که مردم وقتشــان را پای آثار کممایه و
مبتذل نگذارند .توصیه من این اســت که تماشای تلویزیون را
به حداقل برســانند و بیشتر سراغ کتاب بروند و مطالعه کنند.
چراکــه خوانــدن کتابهــای خــوب واقعــاً لذتبخش اســت.
کتــاب خــوب نــه وســطش آگهــی دارد کــه تمرکــزت را به هم
بزند و اعصابت را خرد کند؛ نه چیز ســبک و بیربطی دارد که
پشیمانت کند از اینکه وقت پایش گذاشتی.

دختــر روی زمیــن خاکی نشســته بود
شهروند
و پشــت ســر هــم کتــک میخــورد .با
مجــازی
مشت و با لگد .فیلمی ناراحت کننده
کــه دیروز بارها در توییتر آن را دیدیم.
یگانهخدامی
ماجــرای پســری کــه دختــری را بــه
سیرجان کشانده و کتک زده بود.
فیلم روز
فیلــم را همــان پســر در اســتوری
اینستاگرامش منتشر کرد و دیروز هم
بازداشــت شد اما خشم و ناراحتی کاربران بعد از انتشار
ایــن فیلم آنقدر زیاد بود که شــاید بشــود گفت جوی که
ایجاد کرد کم سابقه بود.
قبل از اینکه خبر بازداشــت پســر منتشر شود بعضیها
خواســتار برخورد با او میشدند .مثل کاربری که نوشت:
«همونطور وقتی حیوان آزاری میشــه همه دادشــون در
میــاد لطفــا در این مورد که یه حیــوون دختر آزاری کرده
هم رسیدگی بشه!»
امــا واکنشهــای دیگــر بیشــتر تأســف بــود و تعجــب از
اتفاقــی که افتاده و شــرایطی کــه در جامعه ایجاد شــده
ت جامعه ماســت ،عقده و
اســت« :ایــن وضعیت تربیــ 
جهــل در جوانــان پــرورش یافتــه و به اوج خود رســیده،
دختــری که از تهران به ســیرجان میرود بــه امید آن که
یک ســاعت خوش باشــد .این جامعه فروپاشیده است.
خدا میداند دیگر برای ساخت ابتداییترین ستونهای
آن مثــل «عدم ظلــم به دختران» و غیره چند ســال کار
دارد« ،».چقد این کلیپه که پســره دختره رو تو باغ کتک
میزنه دردناکه.
حس میکنم یکی دست کرده تو قفسه سینهام داره قلبم
رو فشــار میده»« ،آخه دختر خوب ندیده و ناشــناس به
چــه اعتمــادی از تهران میای ســیرجان بعدش هم تازه
میــری باغ طرف؟ واقعــاً چه فکری کردی؟»« ،می شــه
فیلم ســیرجان رو هی پخش نکنید.می شــه ذرهای آدم
باشــید و از ُبعد انسانی بهش نگاه کنید؟»« ،جهان سوم
جاییــه که یه دختــر و آزار و اذیت کنی و آخرش فالوراتم
چند برابر میشه».
البته بعضیها این فیلم را نمادی از آســیبهای فضای
مجــازی دانســتند که این نگاه بــا انتقاد تعــداد زیادی از
کاربــران مواجــه شــد«:بعد از پخش شــدن فیلــم کتک
زدن دختری در ســیرجان هزار نفر بــه فالوعرای ضارب
در اینســتاگرام اضافه شــده! همینا رو به امنیت اخالقی
ربط میدن تا فیلترینگ رو توجیه کنن و صورت مســأله
رو پاک کنن ،بخشــی ازین جامعه بیمــاره نیاز به درمان
داره ،یــه روز تجــاوز یه روز کتک ،یکبار شــد بشــینید فکر
چاره کنید؟»

وقتشه که شمارتو بگیرم و
زنگ بزنم!

هنوز هم درباره موسیقیهای پاپ
واکنش برگزیده در جشــن موســیقی ما در
روز شبکههای مجازی بحث میشود.
هم آلبوم شانزه لیزه فرزاد فرزین
که بــه عنوان آلبــوم برگزیده موســیقی پــاپ از نگاه
مــردم معرفــی شــد و هــم دربــاره جایــزه بهتریــن
قطعــه برگزیده موســیقی پــاپ از نگاه مــردم که به
قطعات ماه پیشونی هوروش بند و یک لحظه نگام
کن ماکان بند رسید.
ایــن واکنشهــا بــه جوایــز امســال موســیقی مــا را
بخوانیــد« :مــی گــن فردوســی از وقتــی شــنیده بــا
انگشــت موزیــک منتخــب مردمــی شــده رفتــه تــو
اتاقــش در رو هم روی خودش بســته! الکی نیســت
که بســی رنج برده بوده در ســال سی»« ،فقط اونجا
ُ
ُ
بگیرم
شمارت
که اون بزرگوار میفرماد«:وقتشه که
زنــگ بزنم!» همزمان هم اولتیماتوم هم مشــورت
هــم دلبری! نداشــتیم اینجور شــعر همــه جانبه تو
تاریــخ ادبیات این کهن دیار! ایشــون تندیس نگیره
کــی بگیــره؟!»« ،یــه تبریکــی هــم بگیم بــه عوامل
جشــن بزرگ موســیقی ما که ســنگ تموم گذاشتن
تا مــا رو با اصیلترین و فاخرترین قطعه موســیقی
مردمــی آشــنا کنن« ،».اســتاد محمد علــی بهمنی
دقیقــاً بــه خاطــر یــه همچیــن قطعــات فاخــری از
شــورای شــعر و ترانه ارشــاد اســتعفا دادن»« ،همه
میگن چرا آهنگ ماه پیشــونی هــوروش بند جایزه
بهتریــن موســیقی پاپ رو گرفته ولــی همه آهنگو از
حفظن.».

