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مرورى بر كارنامه هنرِى
 اهالى موسيقى كشورمان در سال 95

شور و 
شيرين 

موسيقى 
امسال 

ايران
ندا حبيب�-بهار ٩٥ عاشق شد�م و در �وچه 

 پس �وچه ها� شهر زمزمه �رد�م: «بيخود و 
مجنون دل من، خانه پرخون دل من...»
تابستانش، خانوادگ� دل به در�ا زد�م و 

خاطرات خوِش سفر، عجين شد با: «ا� جان! 
قلب مِن آشفته � دلداده مرنجان، ا� جان...»

پا�يز دالو�ز ٩٥، نعمت ب� مثال آواز ا�ران�، 
گوش جانمان را نوازش داد �ه: «طر�ق عشق، 

پرآشوب و فتنه است ا� دل، بيفتد آن �ه در 
ا�ن ره با شتاب رود...» 

و زمستان رنج آور ِ پرواز ِ عز�زان آتش نشان 
و بزرگان هنر و فرهنگ را به زمزمه: «آها� 
غم� �ه، مثل �¡ بخت¡، رو سينه � من، 
شده ا� آوار، از گلو� من دستاتو بردار...» 

سپر� �رد�م.
و حاال بهار و اميد به روزها� خوِش نيامده، در 
آستانه سال ٩٦ پشت در ا�ستاده و صدا�مان 

م� �ند.
موسيق�، در ش¨ل ها و قالب ها� گوناگونش 

اتفاق� است �ه م� تواند همه سليقه ها را 
با اند�شه و ادبيات و گرا�ش مختل¬، جذب 
و هزاران خاطره در قلب ها�مان ثبت �ند. 
سال ٩٥ برا� هنرمندان عرصه موسيق�، 

سال پربار� بود؛ سنت� خوان ها بيشتر در پ� 
برگزار� �نسرت ها� بزرگ و موفق بودند 
و اهال� پاپ، ر�تم ها� جد�د و ملود� ها� 

به �ادماندن� به عالقه مندانشان هد�ه �ردند. 
پرونده امروز، مرور� است بر �ارنامه �¡ ساِل 

اخير مطرح تر�ن چهره ها� موسيق� پاپ و 
سنت� تا در آخر�ن روزها� امسال، عالوه بر 
نگاه� بر حال و هوا� موسيق� �شورمان، 

�¡ بسته پيشنهاد� شنيدار� ارائه �نيم 
برا� ا�ــام تعطيالت نوروز. باما باشيد. 

همايون شجريان
چشم اميد آواز ايرانى

آغاز فعاليت: از �ود��
اولين آلبوم رسم� به عنوان ت� خواننده: ١٣٨٢

تخصص برتر: آوازها� ت�ني�� و تصني 
برگ برنده سال ٩٥: تور�نسرت ها� پر مخاطب

هما�ون شجر�ان شا�د خوش اقبال تر�ن خواننده حاِل 
حاضر ا�ران باشد؛ در آغوش پدر� رشد �افته �ه استاد 
آواز در تار�خ موسيق� ا�ران است و از �ود�� نه تنها در 
�نارا�شان، بل¨ه در رفت و آمد با بزرگان شعر و ادبيات 
و ساز و نوا بوده است. پدرش با بزرگ تر�ن هنرمندان 
تار�خ معاصر هم¨ار� �رده و ساز اساتيد بزرگ الال�� 
حساب  به  نوجوان� اش  سال ها�  نوا�  و  خردسال� 
و  استعداد  و  ذوق  �ه  پيداست  ناگفته  البته  م� آمده. 
چشمگيرش  موفقيت  در  هم،  خودش  باال�  قر�حه 
موثر است؛ هرچند در سال ٩٥، �مرنگ ظاهر شد. 
بيمارِ�  با  ب� ارتباط  نبا�د  بودن،  فروغ  �م  ا�ن  البته 
شجر�اِن بزرگ باشد. هما�ون انگار مدت� است درگير 
جز  و  شده  جوان  آهنگسازان  برخ�  ِعجيب  نوگرا�� 
معدود آثاِر همه گير، اثر درخشان� در زمينه موسيق� 
آواز� نداشته است. از او در سال ٩٥ آلبوم� منتشر 
سرپرست�  به  گر�ه»  «هوا�  تور�نسرت ها�  نشد. 
«سينا جهان آباد�» در شهرها� مختل¬ �شورمان و 
چند اجرا در خارج از �شور، فعاليت ها� حرفه ا� او در 
سال ٩٥ به حساب م� آ�د. هرچند آلبوم «رگ خواب» 
نام  همين  به  ا...»  نعمت  «حميد  فيلم  موسيق�  �ه 
است، امروز ٢٥ اسفند ماه منتشر م� شود و عيدانه ا� 
برا� هواداران اوست �ه البته بعيد است عالقه مندان 

متعصب موسيق� سنت� را خشنود �ند!

محسن چاوشى
صدايى براى تماِم فصول

سب�: پاپ
آغاز فعاليت: ١٣٨٣ با آلبوم غيررسم� نفر�ن

اوج محبوبيت: از ١٣٨٥ با آلبوم سنتور�
قطعات پر مخاطب سال ٩٥: دِل د�وانه، خداحافظ� 

تلخ، د�وونه، پسرم، دل خون، زندان، گلدون و...
با�د  بزنيم،  حرف  چاوش�  از  م� خواهيم  وقت� 
هواداران  چون  باشد،  جمع  حساب�  حواسمان 
خسته،  و  خش دار  حنجره  ا�ن  صاحب  ميليون� 
تمام اخبار و مطالب پيرامون و� را رصد م� �نند و 
بازخوردها� فراواِن پرونده اخير «زندگ� سالم» �ه 
به و�ژگ� ها� شخصيت� و حرفه اِ� چاوش� پرداخته 
بود، گو�ا� همين ن¨ته است. چاوش� معموال دنبال 
بر  و  دور  غر�ب�،  ش¨ل  به  حاشيه  اما  نيست  حاشيه 
نداده،  �نسرت�  حال  به  تا  �ه  مرموز  خواننده  ا�ن 
م� چرخد! چه «سنتور�» مهرجو�� را دوست داشته 
ر�خته  اش¡  شهرزاد  �جا��ِ»  «عز�زم  با  چه  باشيد، 
باشيد، موسيقِ� محسن چاوش� همه ا�ن ها هست و 

در عين حال ا�ن ها تعر�¬ �امل چاوش� نيست.

عليرضا قربانى
خالق عاشقانه هاى شريف

آغاز فعاليت: از نوجوان�
 اولين آلبوم رسم�: ١٣٧٩
تخصص برتر: تصني  و آواز

برگ برنده سال ٩٥: �نسرت ها� بسيار موفق در 
داخل و خارج از �شور

قطعات پرشنونده سال ٩٥: فروغ
جنتلمِن موسيق� سنت� ا�ران، لقب برازنده ا� است 
برا� عليرضا قربان�. نجابت و وقار قربان�، تنها به نوع 
پوشش و استا�لش رو� صحنه محدود نم� شود، بل¨ه 
در شيوه هنرنما�� و انتخاب شعر و همنوازان هم مشهود 
است. قربان� با صدا�� رسا در تصني¬ و س¨وت ها� 
ذهن  در  خود  از  آرام  و  متين  شخصيت�  آواز،  در  بجا 
عالقه مندان موسيق� جا انداخته �ه همين و�ژگ� او 
را به مناسب تر�ن انتخاب و شاخص تر�ن خواننده برا� 
اجرا� قطعات نوستالژ�¡ مبدل م� �ند. قربان� چه 
در تصني¬، چه در آواز با استاندارد� �¨سان و باال عمل 
 ٩٥ سال  م� دارد.  نگه  راض�  را  مخاطب  و  م� �ند 
آلبوم� از و� منتشر نشد اما �نسرت� هم برگزار ن¨رد 
�ه حت� �¡ صندل�  سالِن اجرا، خال� باشد؛ در چند 
مراسم و جشنواره فرهنگ� به اجرا� زنده پرداخت و 
موز�¡ و�د�و� «فروغ» با صدا� او در فضا� مجاز� 
با اقبال فراوان مواجه شد. با ا�ن¨ه عليرضا قربان� در 
�¨� دو سال اخير به ت¨رار اجراها�� همچون «حر�ق 
خزان»، «من عاشق چشمت شدم» و «دخت پر� وار» 
طرفداران  تشنگِ�  اما  م� پردازد،  �نسرت ها�ش  در 
صدا�ش برا� شنيدن چندباره ا�ن قطعات، نشان از 
اميد  دارد �ه  زنده  اجرا�  در  و�  درخشش  و  پو�ا�� 

است ا�ن روند ادامه �ابد.

احسان خواجه اميرى
حال و هواى سى سالگى

سب�: پاپ
آغاز فعاليت: از �ود��

اوج محبوبيت: از ١٣٨٦ با قطعه برا� آخر�ن بار 
برگ برنده سال ٩٥: انتشار آلبوم س� سالگ�

درد  سالگ�،  س�   :٩٥ سال  پرشنونده  قطعات 
عميق، با تو ام، من عاشقم، آتش عطش

در  احسان،  پدر  خواجه امير�»  «ا�رج  نقش 
ان¨ارنشدن�  معاصر،  موسيقِ�  تار�خ  خاطره ساز� 
ا�ران  مردم  ميان  فراوان�  محبوبيت  ا�رج،  است. 
داشته و دارد و البته احسان هم در ميان خوانندگان 
باالتر است. قوت  هم نسِل خودش، �¡ سر و گردن 
آهنگساز�   و  تنظيم  بعد  و  ترانه  هم  آثارش  بيشتِر 
است. شا�د �¨� از دال�ل موفقيت احسان، ا�ن است 
و  ا�ران�  موسيق�  با  �امال  هم¨ارانش  برخالف  �ه 
دستگاه�، از �ود�� آشناست و نوازندگ� سازها� 
متنوع ا�ران� و غرب� را امتحان �رده؛ در نتيجه آثارش 
به  سردمدار  دارد.  دلنشين�  و  متفاوت  بو�  و  رنگ 
در  هم  هنوز  تلو�ز�ون�،  تيتراژها�  �ادماندن� تر�ن 
ا�ن عرصه ب� رقيب است. او در سال ٩٥ برا� تيتراژ 
مجموعه تلو�ز�ون� «پر�ا» و «هشت و نيم دقيقه» خواند 
�نسرت ها�  گرفت،  قرار  مردم  استقبال  مورد  و 
و  �رد  برگزار  �شور  از  خارج  در  به خصوص  ز�اد� 
رثا�  در  را  عاشقم»  «من  قطعه  هم  امسال  محرم  در 
ساالر شهيدان، حضرت امام حسين(ع) منتشر �رد. 
از او آلبوم «س� سالگ�» به بازار آمد �ه جزو  امسال 

پرفروش تر�ن ها� سال تا ا�ن لحظه است.

ساالر عقيلى
قافله ساالر تصنيف هاى ملى

آغاز فعاليت: از نوجوان�
 اولين آلبوم رسم�: ١٣٨٠

تخصص برتر: تصني 
برگ برنده سال ٩٥: انتشار ٦ آلبوم رسم�
قطعات پرشنونده سال ٩٥: ا�راِن سربلند، 

غزل خون، چرخ و فل�، تا باز نيا��
در  جا!  همه  در  تصني¬ خوان�  بالمنازع  سلطان 
عقيل�  ساالر  و...؛  ورزش  ميدان  سينما،  تلو�ز�ون، 
�ار  از حد  بيش  حنجره اش  از  �ه  است  خواننده ا� 
�ه  اوست  اصل�  و�ژگ�  ساالر،  ُپر�ار�  م� �شد. 
گاه� به �يفيت �ارش آسيب م� رساند ول� با وجود 
انتقادها، نبا�د فراموش �رد عقيل�، عموم مردم را 
با موسيق� ا�ران�، به  و�ژه ش¨ِل همه پسندش آشت� 
داد و سهمش در از بين بردن ا�ن تصور �ه «موسيق� 
سنت� ا�ران�» �¡ موسيقِ� غمگين و دلمرده است، 

پررنگ و ان¨ارناپذ�ر است.

 محسن يگانه
يك تك آهنِگ ويژه

سب�: پاپ
آغاز فعاليت: از ١٣٨٤ با ت� آهنگ نش�ن دلــمو!

اوج محبوبيت: از ١٣٨٦ با قطعه با من غر�بگ� ن�ن
و  پا�يزه  موفق  �نسرت ها�  سال ٩٥:  برنده  برگ 

زمستانه
قطعات پرشنونده ٩٥: بهت قول م� دم، هرچ� تو 

بخوا�، �و�ر، وابستگ�
محسن  با  همراه   ٨٤ سال  �ه  تودماغ�  صدا�  آن 
چاوش�، زمين و زمان را نفر�ن م� �رد �ه «نش¨ن 
 ١٠ از  بيش  حاال  خب  دار�د؟  خاطر  به  را  دلمو»، 
سال از آن روزها م� گذرد و محسن �گانه، همخواِن 
جواِن آن ترانه برا� خودش اسم و رسم� به هم زده 
ناخودآگاه  گاه�  اگر  �ه  جاافتاده  آنقدر  آثارش  و 
ترانه ا� با ر�تم دلنشين زمزمه م� �نيد، بعيد نيست 
�ار� از او باشد. محسن �گانه در چند سال اخير چه 
در تنظيم و چه در آهنگساز�، پيشرفت چشمگير� 
داشته، گرچه هنوز آثارش از ضعِ¬ ترانه رنج م� برد. 
اما نقطه اوج محبوبيت �گانه در سال ٩٥ با اجرا� 
�نسرت  در  م� دم»  قول  «بهت  شنيدنِ�  قطعه 
�ه  خورد  رقم  تهران  بين الملل�  نما�شگاه  زمستانه 
در شب¨ه ها� اجتماع� منتشر و بارها دانلود و تماشا 
شد. محسن �گانه از روز اول فرورد�ن ٩٦، دور جد�د 
اجراها�ش را آغاز م� �ند و تا حوال� دهم فرورد�ن، 

در شهرها� مختل¬ ا�ران برنامه دارد.

سيروان خسروى
از او بهتر؟ خودش!

سب�: پاپ، را¹، پاپ را¹، ال�تروني�
آغاز فعاليت: از نوجوان�

اوج محبوبيت: از ١٣٩٠ با تيتراژ ساختمان پزش�ان
برگ برنده سال ٩٥: �نسرت ها� بسيار موفق در ا�ران
ت�رار�ه،  سوژه هات   :٩٥ سال  پرشنونده  قطعات 

برگرد، تعجب ن�ن، قاب ع�س خال�
سيروان خسرو� هنرمند� است �ه در تمام زمينه ها، 
از ترانه گرفته تا تنظيم و نوازندگ� و خوانندگ�، حرف 
و  شاگردان  از  او  دارد.  گفتن  برا�  متفاوت�  و  و�ژه 
ا�ران� است �ه  با سابقه  از را�ـِرها�  همنوازان �¨� 
همين آشنا�� و رفاقت، سيروان را بيش از پيش وارد 
حيطه آهنگساز�، تنظيم و صدابردار� �رد. سيروان 
سب¡ خاص خود را در سال ها� اخير تثبيت �رده و 
شده  باعث  آهنگساز�،  در  شير�نش  خالقيت ها� 
بسيار� از چهره ها� مطرح خوانندگ� اصرار داشته 
باشند او برا�شان آهنگ بسازد �ا قطعاتشان را تنظيم 
�ند؛ چهره ها�� مثل: رضا صادق�، ميثم ابراهيم�، 
اواخر  سيروان  صفو�.  بهنام  و  خواجه امير�  احسان 
بازار �رد �ه چه به  آلبوم «آنپالگد» را روانه  پا�يز ٩٥ 
صورت مجاز� و چه حقيق�، فروش قابل قبول� داشته 
است. آخر�ن اجراها� زنده سال ٩٥ هم، متعلق به او 
است �ه ٢٨ اسفند امسال، در سالن ميالد نما�شگاه 
بين الملل� تهران �نسرت دارد؛ بد نيست بدانيد بليت 

ا�ن �نسرت، در �متر از �¡ ساعت نا�اب شد.

خوش  
شانس هاى

پرفروش  ترين هاى 
سنتى:

طر�ق عشق
محمدرضا شجر�ان 
و پرو�ز مش�اتيان
 

مجيد درخشان� خروش 
و مجتب� عسگر�
 

رو�ا� ب� ت¨رار
عل� زند و�يل�
 

عل� قمصر� ُدُرسط 
 

پيمان سلطان� خيام خوان� 
 

از جان و از دل
ساالر عقيل� و گروه قمر
 

بيشترين دانلود 
شده هاى پاپ:

محمد عليزاده گفتم نرو  
 

خوشبخت� ات آرزومه 
سيام� عباس�
 

ميثم ابراهيم� تي¡ 
 

حامد هما�ون دوباره عشق 
 

پرفروش ترين 
آثــار گروهى:

Øگروه رستا
ميان خورشيدها� هميشه

 

تماِم ناتمام گروه پالت 
 

ا�ن آمار در گفت وگو� 
زندگ� سالم با مد�ر�ت 
سا�ت بيپ تونز و 
فروشگاه ها� معتبر 
موسيق� تهران و مشهد 
به دست آمده است.
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محمد معتمدى
امانت دار ميراِث كهن

آغاز فعاليت: از نوجوان�
اولين آلبوم رسم�: ١٣٨٨

تخصص برتر: آواز
برگ برنده سال ٩٥: تور �نسرت 
«�و�ر» در ا�ران و اجراها� موفق 

در خارج از �شور
قطعات پرشنونده ٩٥: 

سيانور، برف، �ـلدا، پرواز، �و�ر
«محمدرضا  اگر  �ه  است  درســت 
ــ�»، مــحــمــد مــعــتــمــد� را  ــف ــط ل
باال�  ر�سِ¡  و  نم� �رد  حما�ت 

معتمد�  توسط  «سپيده»  اجـــرا� 
و  د�رتر  �م�  او  شا�د  نم� پذ�رفت،  را 

دشوارتر شناخته م� شد، اما چه �ش¬ و حما�ت� 
بهتر از ا�ن؟ محمد معتمد� ا�ن اعتماد را به بهتر�ن 
ا�ران�،  موسيق�  �ه  سال ها��  در  داد.  جواب  نحو 
در  حت�  آواز  بزرگان  از  ِصرف  تقليد  سنگين  اتهام 
رنگ و �ارا�تر آواز را به دوش م� �شيد، معتمد� با 
�وله بار� از آموخته ها� سنت� در آواز به ميدان آمد و 
ت¨ني¡ و استا�ل درست و دلنشينش، از همان اوا�ل 
ظهور، گوش ها را نوازش داد. معتمد� در بيان رسا� 
محدودش،  صحنه اِ�  سابقه  و  تجربه  وجود  با  آواز� 
ب� نظير ظاهر شد؛ چه در اپرا� عاشورا و چه بعدها 
در اپرا� مولو�. اپرا�� �ه حت� در پوستر اجرا�ش، 
�ارگردان  اسم  از  بزرگ تر  شجر�ان  هما�ون  اسم 
و  شهير  نام  برابر  در  معتمد�  اما  م� خورد  چشم  به 
مرعوب �ننده شجر�ان، نه تنها قافيه را نباخت بل¨ه 
در برخ� گفت و گوها� آواز�، در ت¨ني¡ تنه به تنه 
با هما�ون و گاه فراتر از و� پيش رفت. سال ٩٥ سال 
پر�ار� برا� معتمد� بود؛ در جشنواره «سن �لود» 
آواز  و  ساز  به  قزاقستان  در  جشنواره ا�  و  فرانسه 
پرداخت و �نسرت ها� مختلف� همراه با هنرمندان 

د�گر در ا�ران و خارج از ا�ران برگزار �رد.


