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«ابراهیم» آلبومی که
موسیقی پاپ  97را متفاوت کرد
مژده لواسانی
مجری تلویزیون

اگر از من بخواهید یک آلبوم موسیقی در
ســال  ٩٧را معرفی کنم ،انتخابم قطعاً
«ابراهیم» اســت .روزهای نخست توأم
بــا فراغت فروردین مــاه را با نغمههای
این آلبــوم عجین کنید .بشــنوید و لذت
ببریــد و احساســات جدیــد و عجیبــی
را تجربــه کنیــد و یقیــن دارم کــه پس از
شــنیدنش ،راضی خواهید بود .محســن
چاوشــی ثابت کرده که حــاال دیگر فقط
یــک خواننده نیســت کــه روزی ترانهای
را بخوانــد و شــنیده شــود و بعــد هم در
بهتریــن حالت ،فقط به خاطــر بماند و
زمزمه شــود! نه! اینها برای چاوشــی به
گمــان مــن هرگز هــدف و غایــت و آرزو
نبــوده اســت .محســن چاوشــی در ایــن
سالها نشان داده است که فراتر از شعر
و موســیقی و تشــخص صدا و لحنش ،با
هر اثــرش میتوانــد اتفــاق مهمی رقم
بزنــد و جریان ایجــاد کند و مؤثر باشــد.
قواره چاوشــی حــاال دیگر خیلــی بزرگتر
از یــک نام و اثر موســیقایی اســت ...اگر
از خوزســتان میخواند ،دغدغهاش شو
آف و قهرمــان نشــان دادن خــود و ُپــز
روشــنفکری نیســت ،او حرف دارد ،درد
دارد و این در ِد حقیقی اســت که شنیده
میشــود و به جــان مینشــیند و جریان
میســازد اگــر بــرای شــهرزاد میخواند.
عاشــقانههایش از خــود ســریال هــم
جلوتــر مــیرود و بــرگ برنــدهای بــرای
اقبال مخاطب میشود.
ترانههایــی کــه از ترانگــی گذشــته و
َمَثــل میشــود! او موالنا را جــوری دیگر
میفهمــد و میفهمانــد؛ و همه اینها،
از او یک هنرمند متفاوت ســاخته است.
خبر انتشــار آلبوم
همین اســت که وقتی ِ
جدیدش در ســال  ٩٧شــنیده میشود،
همه انتظــار یک اتفاق بــزرگ را دارند،
اتفاقــی که راهی به تکرار نــدارد .اتفاقی
کــه بــا نــگاه و حرفهــای تــازه و جنــس
دغدغــهای متفــاوت همــراه اســت .بــه
همیــن دلیل اســت کــه کنجــکاوی برای
شــنیدن واپســین اثــر چاوشــی شــاید
بســیار فراتــر از انتظاری اســت کــه برای
آلبومهای خواننــدگان دیگر متصوریم.
نمیتــوان کتمــان کــرد که حتی کســانی
که طرفدار او نیستند هم منتظر شنیدن
کار تــازه او میماننــد .چاوشــی در ســال
 ٩٧به این انتظار دو ســاله دوستدارانش
پــس از «امیر بیگزنــد» پایان میدهد و
بهزعم مــن ،مهمترین آلبوم موســیقی

خــود را پــس از ماههــا جنجــال بــر ســر
مجــوز و بیمهریهــای مــدام ،منتشــر
میکند ،آلبومی که حتی خبر و حواشــی
انتشــارش هم فضای مجازی را تسخیر
میکنــد و پیــش از انتشــار هــم قدرتش
را در دنیــای موســیقی ،به رخ میکشــد.
ایــن آلبــوم ،بــدون تردیــد مهمتریــن
آلبــوم محســن
و البتــه متفاوتتریــن
ِ
چاوشــی چــه بــه لحــاظ فــرم و چــه بــه
لحاظ محتوا در تمام این سالهاست...
نــه فقــط مهمترین آلبــوم او کــه یکی از
مهمترین و متفاوتترین ،آثار موسیقی
در ســالهای اخیر(اگــر نگویــم متفاوت
تریــن شــان!) حــاال دیگــر بــا غزلهــای
موالنا طرف نیستیم .حتی جنس اشعار
هــم بــا شــعرهای قبلــی حســین صفــا
در آلبومهــای ســابق ،فــرق میکنــد .بــا
غزلهــای بیمانند و تصویرســازیهای
منحصر به فردی از حســین صفا روبهرو
میشــویم که چنان درگیــرت میکند که
نمیتوانی فقط بشــنوی و حتی ســاده از
کنارشــان بگــذری ،گریبانــت را میگیرد
و وادارت میکنــد بــه فکــر ...فکرهــای
عمیق ...محســن چاوشــی قدمبهقدم،
دســت طرفدارانــش را از ســنتوری و یــه
شــاخه نیلوفــر تا پــاروی بیقایــق و امیر
بیگزنــد گرفتــه اســت و پیــش بــرده و
ســطح سلیقه و انتخاب شان را باال برده
و بــا «ابراهیــم» دقیقــاً جایــی ایســتاده
اســت که باید .ابراهیم به گمانم بیشــتر
از تمــام آلبومهــای چاوشــی ،بــه او و
جهــان بینــیاش و جنــس عالقهاش در
موســیقی نزدیــک اســت ممکــن اســت
فهــم ابراهیــم در مواجهــه اول ،ســاده
نباشــد .اما لذت کشــف برای مخاطبش
را دو چنــدان می کند .آرام آرام در جان
مخاطب ته نشــین میشود و تأثیرش را
میگــذارد .ابراهیــم را حتی اگر دوســت
نداشــته باشــید ،نمیتوانید منکــر نبوغ
خالــق آن بشــوید .با ایــن مقدمه به این
هنرمنــد تبریک میگویم ،بــرای اتفاقی
کــه در ســال  ٩٧رقم زدند و خوشــحالم
کــه هــر آتشــی بــر ایــن «ابراهیــم»
گلستان شد!
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به ســراغ علــی پایا ،دانشــیار
مرکــز تحقیقــات سیاســت
علمی کشور و استاد دانشگاه
وستمینستر انگلستان رفتیم.
وقتــی از وی جویا شــدیم که
چــه کتابــی را بــرای مطالعه
پیشــنهاد میکند ،کوشــید تا
نخســت ،مؤلفههــای یــک
کتاب خــوب برای مطالعه را
علی پایا
برشمرد .به باور او ،نخستین
هرگز رهایم مکن و مهمتریــن مؤلفــه یــک
کتاب خوب ،پاســخ دادن به
مســأله یا شــماری از مسائل
اصیــل اســت .وی تأکیــد
کرد کــه مقصــود از «مســأله
اصیــل» مســألهای اســت که
به جنبهای بنیادین و اساسی
از ســپهری کــه اصطالحــاً
«سپهر وضع و حال انسانی»
نامیده میشــود توجه داشته
باشــد و راهحلــی بــا کفایــت
در خصــوص آن ارائــه دهــد یــا توجــه خواننــدگان را بــه
ظرفیتهایــی از مســأله جلــب کند که بتواند مشکلگشــا
باشــد .دومین مؤلفه کتاب خوب از نظر دکتر پایا آن است
کــه کتاب عرصههــای تــازهای را در جهانهای ممکنی که
با مسأله مورد اشــاره پیوند دارد در برابر خواننده بگسترد
و ســومین مؤلفــه بــه بــاور او ،شــیوایی و روانی نثــر و نحوه
نــگارش مطالــب و انتقــال معانــی اســت .بر اســاس این
مؤلفههــا ،دکتــر پایــا دو کتــاب را بــرای مطالعه پیشــنهاد
کرد؛ نخســت ،کتاب «هرگز رهایم مکــن» اثر رماننویس
ژاپنیاالصــل انگلیســی کازوئو ایشیگوروســت که ترکیبی
اســت از یک داســتان تخیلــی علمی با چاشــنی قدرتمند
رئالیســم اجتماعــی کــه در نقــد رویکردهــای کورکورانــه
سیانتیستی-تکنولوژیســتی بــه شبیهســازی آدمــی تحریر
شــده اســت .به بــاور پایــا ،کتاب «هرگــز رهایــم مکن» به
وضــوح از رمــان «دنیــای قشــنگ نــو» نوشــته آلــدوس
هاکســلی که چند دهه پیش به فارســی ترجمه شــده بود
متأثر اســت و به شیوهای تکاندهنده جامعهای را ترسیم
میکند که در آن شماری از افراد از همان ابتدا صرفاً برای
آنکه از اعضای بدنشان در ترمیم اعضای ازکا ر افتاده بدن
دیگران اســتفاده شــود ،شبیهسازی میشــوند .ایشیگورو
بــا نثری شــیوا و بیانی تأثیرگذار خواننده را وادار میســازد
که به تبعــات متنوع رشــد لجام گســیخته تکنولوژیهای
زیستی توجه کند و به تأمل در آن و ارزیابی مسؤلیتهای
خود در قبال آن بپردازد.
کتاب پیشنهادی دوم علی پایا «چیزهای خواندنی» نوشته
منتقــد ادبی سرشــناس انگلیســی جیمــز وود اســت .این
کتــاب ،دربردارنده مجموعهای از مقــاالت او در خصوص
شــماری از آثار ادبی از «جنگ و صلح» تولستوی تا همین
کتــاب «هرگــز رهایــم مکــن» ایشــیگورو و نیــز شــماری از
شــخصیتهای ادبــی معاصر اســت کــه آثــاری تأثیرگذار
برجای گذاردهاند .در هر یک از مقاالت کوتاه این مجموعه
وود بــا بیانی بــه غایت صیقل خورده و اســتوار ،مضامینی
عمیق را از البهالی اندیشــههای آثار یا شــخصیتهایی که
شرحشــان را بازگو میکند پیش روی خواننــده میگذارد و
افقهای تازهای را مقابل چشمان او میگشاید.
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