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احمد آقالو

آقالو در فیلمهایی چون «پاداش»« ،یک تکه نان»« ،گاهی به آســمان نگاه کن»« ،دارا و ندار»« ،مهره»« ،عبور از تله»« ،کودکانی از آب و گل»« ،پاتال و آرزوهای کوچک»« ،تمام
وسوسههای زمین»« ،زنجیرهای ابریشمی»« ،دادشاه» بازی کرده است.

موسیقی

سال دوم شماره  124چهارشنبه 9مهر 6 ۱۳۹3ذیالحجه ١٤٣5

مجید گرامیان سرپرست آنسامبل اپرای ایران در گفتگو با صبا:

یادداشت:

فقط به احترام مخاطب روی صحنه رفتیم
این روزها نمایش موزیکال «بانوی زیبای من» در تاالر وحدت اجرا
میشود .هر چند شب اول اجرا گرامیان مجبور شد بدون دکور کار
را روی صحنه ببرد .مجید گرامیان ،سرپرست آنسامبل اپرای ایران
و خواننده نقــش اصلی این موزیکال در گفتگــو با صبا در خصوص
مشکالت به وجود آمده چنین گفت :این مشکالت ناشی از اتفاقاتی
است که هنگام صدور مجوز روی داد .شورای بازبینی بعد از دیدن 8
صحنه از  13صحنه به صورت شفاهی کار را تأیید کرد و به این ترتیب
بلیتفروشی آغاز شد .آفیشها انجام شد و قرار بود دکور نصب شود،
اما ناگهان از ساعت 9:30چهارشنبه همه مجوزها به حال تعلیق درآمد
و آفیشها کنسل شد .دکور ما اجازه ورود به سالن را نداشت و حتی به
ما اجازه ورود نمیدادند.
گرامیان ادامه داد :متأسفانه مشکالت تا حدود ظهر روز اجرا (یکشنبه)
حل نشــد .ما برای تمرین جنرال و ســان چک نداشتیم .حتی روز
اجرا با وجود اینکه مشکل مجوز حل شــده بود به من گفتند لطفاً
خوانندههایتان را بیرون ببرید تا به آنها بیاحترامی نشود .خواننده

شب اجرا در خیابان قدم میزد تا زمان اجرا برسد .تازه
من تا ساعت ِ 8
تصور کنید بعد از چند روز بیخوابی و با تحمل همه این بیاحترامیها
و مشکالت وارد سالن میشود و میبیند سالن خالی است و دکوری
وجود ندارد.
سرپرست آنسامبل اپرای تهران در پاسخ به این پرسش که با وجود این
اتفاقات ناخوشایند و کاستیهای متعدد چرا اجرای را متوقف نکردید؟
میگوید :ما با وجود همه کاستیها ،فقط برای احترام به مخاطبی که
بلیت خریده و برای دیدن کار به ســالن آمده روی صحنه رفتیم .ما
میخواستیم با همه مشکالتی که سر راه اجرا قرار گرفته بود بجنگیم
و کار را اجرا کنیم.
گفتنی است؛ نمایش موزیکال «بانوی زیبای من» کاری از آنسامبل
اپرای ایران به سرپرستی مجید گرامیان است که روزهای  6و  7مهر
به زبان فارسی و با همراهی ارکستر پاسارگاد به رهبری مهدی پناهی
روی صحنه رفته است ،در شــبهای  14و  15و  16مهر نیز در تاالر
وحدت اجرا خواهد شد.

مجید گرامیان ،مهرداد بابایی و فرنوش رحیمی خوانندگان نقشهای
اصلی این نمایش موزیکال هستند که آرش آبساالن کارگردانی آن را
بر عهده دارد.
نمایش موزیکال «بانوی زیبای من» یکی از موزیکالهای بســیار
پرطرفدار برادوی است که نخستین بار در ســال  1956به صحنه
رفت .متن نمایشنامه و اشعار آن را آلن جی لرنر نوشته که اقتباسی
از «پیگمالیون» اثر جرج برنارد شــاو است .موسیقی این اثر ساخته
فردریک لو است .این نمایش موزیکال پرفروشترین موزیکال زمان
خود شده و بیشــترین اجرا در تاریخ نمایشهای موزیکال دنیا را به
خود اختصاص داده اســت و منتقدان لقب «موزیکال ایدهآل» را به
این اثر دادهاند.
در ســال  1964فیلم موزیکالی از این اثر به کارگردانی جرج کیوکر
ساخته شد که رکس هریسن و آدری هپبرن نقشهای اصلی آن را
ایفا کردند .این فیلم برنده  8جایزه اسکار از جمله اسکار بهترین فیلم،
بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.

پاییز در بیپتونز

مشقزندگی
دردهکدهجهانیبا
دانلودقانونیموسیقی
دوبله فارسی این فیلم کالســیک با مدیریت دوبالژ علی کسمایی و
ن کسمایی و ابوالحســن تهامینژاد در ایران بسیار
صداپیشگی مهی 
مورد استقبال قرار گرفت و تبدیل به یکی از محبوبترین فیلمهای
موزیکال ایرانیان شد .فرهاد مهراد خواننده فقید ایرانی آوازخوانی یکی
از نقشهای اصلی این فیلم را بر عهده داشته است.
«بانوی زیبای من» داستان یک استاد آواشناس به نام پروفسور هنری
هیگینزاستکهبادوستزبانشناسخود«پیکرینگ»شرطمیبندد
قادر است دختر گلفروش دورهگردی به نام الیزا دولیتل را تبدیل به
بانویی متشخصکند.

گفتگوی صبا با حمید متبسم (سرپرست گروه «دستان» و «مضراب»)

همایونشجریانوساالرعقیلیبا«دستان»مطرحشدند
عاطفه بزرگنیا

حمید متبسم یکی از آهنگسازان برجسته ایرانی است که آثار او در مقام
نوازنده تار و سهتار و آهنگساز گروه موسیقی «دستان» در شمار آثار
ارزشمند و ماندگار موسیقی ایران قرار دارد .این آهنگساز که در قالب آلبومها
و کنسرتهای متعدد به همراه موزیسینهای برجسته کشور بر صحنههای
موسیقی ایران درخشیده است ،این هفته با همراهی گروه «مضراب» و
خوانندگی ساالر عقیلی در مرکز همایشهای برج میالد تهران روی صحنه
خواهد رفت تا با اجرای کنسرتی به نام «تو» بار دیگر شوریدگان را به نام
گل سرخ ،بر بال سیمرغ بنشاند و به ساحل پردیس برساند .آنچه میخوانید
گفتگوی روزنامه صبا با این آهنگساز است:

سال گذشته پروژه پردیس را به صحنه بردید که
عالقهمندان بسیاری داشت .آیا در زمینه کار ارکسترال
غربی پروژه تازهای در دست دارید؟

ی هستم و این کار برایم بزرگترین لذت
من عاشق آهنگساز 
دنیاست .ولی نمیتوانم بگویم فردا چه میخواهم بسازم .جمله
«میخواهم بسازم» ادعایی است که ممکن است عملی نشود.
خلق هنری تولید صنعتی نیست .تولید صنعتی از برنامهریزی
مشخصیتبعیتمیکندوروندمشخصتولیدتبدیلمیشود
برای مثال این گوشی موبایل یا این لیوان .ولی در زمینه خلق
هنری ممکن است شما مدتها روی موضوعی کار کنید و
هربار کاغذهایتان را پاره کنید و دور بریزید .ممکن هم هست
درنهایت دست بکشید و از آن کار بگذرید .برای من پیش آمده
که یک روز صبح ،شعری پیدا کردم و بعدازظهر آن را تصنیف
کردم .همچنین برایم پیش آمده که یک سال و نیم با شعری
سر و کله زدم تا باالخره پیدا کردم که چگونه آن را بسازم.
هنرمنداناغلبهنگامدوریازوطنبهتدریجدچار
افتقدرتخالقهمیشوندک هگاهبهکمکاریوبیکاریهم
میانجامد .گرچه هنر در دنیای امروز جنبه انترناسیونال
پیدا کرده ولی باز هم نمیشود این واقعیت را انکار کرد که

با «تو» راز میگویم

روزهای آتی کنسرتی به نام «تو» به سرپرستی حمید
متبسم در برج میالد اجرا میشود .این کنسرت با
گروه مضراب و ساالر عقیلی اجرا خواهد شد که در آن
از چهار شاعر مطرح پارسیگو ،سعدی ،موالنا ،نیما و
شاملو بهره گرفته شده است .کار از شاملو آغاز میشود
و با سعدی به پایان میرسد و نقطه اشتراک این اشعار
مفهوم «تو» است« .تو» مخاطبی است که شاعران در
هر یک از این دورههای زمانی با او گفتگو میکنند.
هنر به خاک وابسته است .سالهای دوری از آب و خاک،
بهحمیدمتبسمچگونهگذشت؟

من فکر میکنم انسان در هر جایی که هست باید تالش کند
که چنانچه از اجتماع اطراف خود تأثیر میگیرد ،بر اجتماع
اطراف خود تأثیر هم بگذارد .انســان بایــد دادههای محل
جدیدش را به خدمت بگیرد و به جای اینکه ریشههایش را
از دست بدهد ،از امکانات جدید برای پرورش و استحکام آن
ریشهها استفاده کند .کودکی من با نوازندههای حرفهای و غیر
حرفهای مشهد گذشته است .موسیقی آنقدر در ریشه وجود
من تأثیر گذاشته که شاخ و برگ زندگی امروز من نمیتواند
رنگ و بویی جز آن داشته باشد .وطن من بیش از همه اتاق
کارم و خانهام است .من طی سالهای زندگیام در اروپا سعی
کردم موسیقی ایرانی را در اروپا معرفی کنم و آن را به رادیوهای
اروپایی و به مراکز رسمی اروپا ببرم و در حال حاضر در یک
مرکز دولتی هلند ،موسیقی ایرانی درس میدهم .شما در اروپا
کمتر میبینید در کنار سازهای اروپایی یک کالس ساز ایرانی
داشته باشند ولی باید اقرار کنم تأثیر خوبی هم از اروپا گرفتم.
قدرت تکنیکی هنرمندان در خارج از ایران به مثابه نمونه و
الگویی است که هنرمندان ایرانی میتوانند ببینند که دیگران
چه میکنند و خودشان را به آن برسانند .همه اینها در کنار
بخش منفی قضیه ،یعنی افسردگی ،یک بام و دو هوا بودن،
بالتکلیفی ،اینکه موسیقی ایرانی کار میکنی ولی نمیدانی
تکلیف موسیقیات چیست و زبانت مربوط به کجاست ،همه
اینها روی من تأثیری نداشته است.
البته فکر میکنم اتصالی که با خاک ایران داشتید و
رفت و آمد مکررتان در این موضوع بیتأثیر نبوده است.

کتابموسیقی

«موسیقیپنجقاره»دربازارموسیقی

آلبوم «موســیقی پنج قاره» با گردآوری و تألیف ساسان
فاطمی با چشــماندازی از موسیقی آســیا ،اروپا ،افریقا،
اقیانوسیه و امریکا در بازار موسیقی منتشر شد.
لوح فشرده شماره یک که مربوط به حوزه موسیقی ایرانی-
عربی و ترکی اســت دربرگیرنده موسیقی مغرب عربی
(مراکش،تونس،الجزایر)،موسیقیمشرقعربی(وصلهسوریمصری،لبنان،عراق)،موسیقی
ترکیه،موسیقیایرانوآذربایجان،موسیقیتاجیکی-ازبکی،موسیقیاویغوریوموسیقیهای
مردمی است .در لوح فشرده شماره دو که مربوط به موسیقی آسیاست ،موسیقیهای حوزه
موسیقی هندی ،حوزه موسیقی چین و شرق آسیا ،کره ،ژاپن،حوزه آسیای جنوب شرقی
(کاموج،تایلند،اندونزی)،حوزهآسیایشمالی(مغولستان،ترکستانودشتسیبری)بهچشم
میخورد .در سومین لوح فشرده این مجموعه که به موسیقی اقیانوسیه و امریکاها اختصاص
دارد،موسیقیهایاقیانوسیه(پاپوآزی-گینهنو)،استرالیا،نوولکلدنی،جزایرسلیمان،گوآدال
کانال ،ساوو ،موسیقی امریکاها شامل موسیقیهای امریکای شمالی ،امریکای الیتن (ونزوئال،
برزیل،گویانفرانسه،بولیوی)رادربرمیگیرد .درلوحفشردهشمارهچهارکهمختصموسیقی
افریقاست موسیقی ،دانهای ساحل عاج ،سازها ،تکنیکها ،تداهای چاد ،جمهوری افریقای
مرکزی ،جزایر کومور و ماداگاسکار به چشم میخورد .لوح فشرده شماره پنج نیز که مربوط به
موسیقیاروپاست،موسیقیهایپرتغال،رومانی،سوئیس،موسیقیکالسیک،موسیقیهای
مردمی و چند صدایی آوازی در اروپای شرقی را شامل میشود.

قطعاً همینطور است .ولی به طور کلی وقتی هنرمندی کار
کند و از کارش لذت ببرد و چندان درگیر ایجاد پیوند میان
بخش مادی و معنوی کار نباشد ،خود کار است که راهنما و
پشتیبان اوست و مانع سقوطش میشود.
سال گذشته بود که اعالم کردید برنامه مشترکی
با محمــد معتمدی خواهید داشــت و قــرار بود تور
کنسرتهایتان هم بهار امسال شروع شود ولی خبری
نشد .آیا کار در حال انجام است؟

خیر .آن برنامه انجام نخواهد شد.
چرا؟

گاهی وقتها هنرمندها برای همکاری به توافق نمیرسند.
علت آن گاهی مسائل برنامهریزی یا اختالف سلیقه است ،اما
در این مورد خاص علت آن تفاوت بینش و اختالف جهانبینی
گروه «دستان» با خواننده مورد نظر است.
آهنگسازها اغلب در صحبتهایشان از موضوع
خوانندهساالری گالیه دارند و ادعا میکنند در بسیاری
اوقات خواننده مورد نظر به آنها دیکته میشود چون
مث ً
ال کمپانی انتشار اثر صوتی برای تضمین فروش خود
فقط میخواهد چند نام به خصوص را روی جلد داشته
باشد .حاال جنابعالی در مقام آهنگساز یا عضو یکی از
گروههای نامدار صحنه موسیقی چنانچه با خوانندهای با
استعداد که چندان معروف هم نباشد کار کنید ،میشود
گفت باز هم کارتان شــنیده میشود .چون آنچه اهالی
موسیقی میشناسند نام «دستان» است ،اما با این حال
شما هم ترجیح دادید با همان خوانندهها کار کنید؟ با
همایون شجریان و ســاالر عقیلی .آیا این به آن معنی
نیست که «دستان» هم در مقابل خوانندهساالری سر
فرود آورده است؟

خیر! اگر کمی به عقب برگردید خواهید دید این خوانندههای
جوانی که به آنها اشاره کردید در ابتدای راه چندان نامآور
نبودند .ساالر عقیلی زمانی که «دریای بیپایان» یا «به نام
عقیلی معروف امروز نبود .این
گل سرخ» را کارکرد ،ســاالر
ِ
کارها در کنار سایر کارهایی که طی آن مدت انجام داد او را
به مردم معرفی کرد .کارهای برجسته میتوانند معرف یک
خواننده باشند .گاهی اوقات یک اثر هنری فاخر باعث باال رفتن
ارزش هنری آن خواننده میشود و گاهی به دلیل محبوبیت
باالیی که یک اثر پیدا میکند ،خواننده در بین مردم محبوب
و معروف میشود .همایون شجریان اولین کار مستقلش را با
«دستان» منتشــر کرد« .قیژک کولی» و «خورشید آرزو»
نخستین کارهای همایون شجریان به عنوان خواننده هستند.
قبل از آن همه کنسرتهای او با پدر بود.
ولی کارهایی مثل «نســیم وصل»« ،با ستارهها»،
«شوق دوست»« ،نقش خیال» پیش از «قیژک کولی»
منتشرشدند.

بله ،چند سیدی از ایشان منتشر شده بود ولی اولین کنسرت
مستقل همایون شجریان با گروه «دستان» بود .البته همایون
به دلیل خانواده مطرحش چنــد گام جلوتر بود .االن هم ما
همین قصد را داشتیم .محمد معتمدی جایگاه هیچ یک از
خوانندههایی که اسم بردید را ندارد.
ندارد ،ولی بازهم یک خواننده معروف است.

بله ،ولی هنوز خوانندهای نیست که از جهت فروش بلیت نقش
بزرگی ایفا کند.
آیا ممکن است بخواهید با یک خواننده غیر معروف
کارکنید؟

صد درصد .همین کار زمســتان کــه از آن صحبت کردیم
خواننده بنامی ندارد.

چهکسانیهستند؟

این کار به صــورت همخوانی اجرا میشــود که خانم فریبا
داوودی به عنوان سولیست و آقای هادی فیضآبادی به عنوان
همخوان در آن نقش دارند.
زمانی که یک موزیســین ایرانی مثل شــما ،با
موزیســینهای خارجی چه در مقام آهنگساز و چه در
مقام نوازنده و خواننده ،همکاری میکند ،این همکاری
چه تأثیرهای مثبتی روی کار خواهد گذاشت؟

استفاده از تجارب دیگران همیشه باعث ارتقای سطح دانش
و تجربه شما خواهد شد .امروز وسایل ارتباط جمعی باعث
شدهاند دنیا خیلی کوچک شود .وقتی یک موزیسین ایرانی
در استرالیا روی صحنه میرود شما حتی امکان این را دارید
که به صورت زنده شــاهد اجرای کار باشید .در گذشته دور،
وقتی نخستین موزیسینهای ایرانی برای ضبط موسیقی به
کشورهای دیگر رفتند ،مث ً
ال وقتی میرزا حسین قلی به ترکیه
رفت ،در بازگشت قطعه رومی را ساخت .آنجا موسیقیای را
شنید که تا به حال نشنیده بود .امروز این امکان مهیا شده که
ما موزیسینها در کنار هم بنشینیم و تبادل فرهنگ کنیم،
اما آنچه در زمینه همکاری موزیســینهای ایرانی و غربی،

به صورت آزاد صورت گرفته ،به جز مــواردی که این دو نوع
موسیقی تقریباً از یک خانواده بودهاند ،مثل نوازنده هندی،
پاکســتانی ،عرب ،آذری یا ترک در کنار نوازنده ایرانی قرار
گرفته ،در بقیه موارد هر کسی ساز خودش را زده است .مث ً
ال
نمونههایی شنیدم از همنشینی موسیقی ایرانی با فالمنکو،
اگر یک ریتم چهارتایی را در نظر گرفتند و خواننده فالمنکو
روی آن آواز خوانــده ،آن خواننده آواز خودش را میخواند و
روی همان پایه ،موسیقی ایرانی
در نوبت بعد خواننده ایرانی 
میخواند ،حاال گامشــان هم به هم نزدیکــی دارد .ولی در
واقع مثل غذایی است که اجزای آن با هم مخلوط نشدند و
طعمهایش از هم جداست گرچه شما در یک وعده آن غذا را
صرف میکنید .کام ً
ال پیداست که این دو موسیقی متعلق به
دو فرهنگ مختلف است و نقاط اشتراکش هم کم است .حاال
یک موزیسین آگاه باید نقاط اشتراک را پیدا کند و آن را به
عنوان پایه قرار بدهد و سایر نقاط تفارق را روی آن سوار کند.
پس امکان این تلفیق وجود دارد .اینطور نیست که
ماهیت ًا نشود این دو موسیقی را به هم پیوند بزنید.

باید روی آن کار کرد نه مثل اغلب این برنامهها که یکی ،دو روز
قبل از کنسرت دور هم جمع میشوند و تازه میپرسند :خب
شما چه میخوانی؟ من چه میخوانم؟ این مدل کنسرتها
مثل همان دو نوع غذا داخل یک ظرف است .ارتباط
در واقع 
زیادی بینشــان وجود ندارد .آنها اگر مینــور میزنند این
اصفهان میزند .آنها اگر ماژور میزنند این ماهور یا بیات ترک
را میگیرد .نهایتاً کالژی میشود که برای خودش کاری است
ولی اتفاق ویژهای از نظر هنری نیست و نمیتوان اسمش را
مصرف همان شب است!

تلفیقی گذاشت .فقط محصولی برای

کنسرت

کیتارو و اجرای جاده ابریشم در ایران

کیتارو ،آهنگساز و نوازنده مشهور ژاپنی در ساعات  21تا
 23روزهای 23تا 27مهر سال جاری در تهران روی صحنه
میرود تا قطعات ب ه یادماندنی جاده ابریشم ،کاراوانساری
و ...را بههمراه پنجنفر از نوازندههای همراهش و 38نوازنده
ایرانی به رهبری نادر مرتضیپور اجرا کند.
او در تازهترین مصاحبهاش گفته است« :اطالعاتم از ایران در حد مسائل عمومی است ،اما
موسیقیمستندمجموعهتلویزیونیجادهابریشمراطیسالهایدهه 80میالدیآهنگسازی
ن موقع بود که آرامآرام راجعبه موضوع و دوره زمانی جاده ابریشم چیزهایی یاد
کردهام و آ 
گرفتم .همان زمان دریافتم ایران فرهنگی بسیار غنی و پیشینهای بسیار عمیق دارد» .

این چهره سرشناس دنیای موســیقی ادامه داده است« :خیلی آدم خوشبختی بودهام
که  NHKبه من پیشنهاد کرد موسیقی جاده ابریشم را بسازم .وقتی که موسیقی پروژه
جاده ابریشم را اجرا میکردم و آهنگسازی آن را انجام میدادم ،آنها به من بخشی از فیلم
را نشان دادند و من نیاز داشــتم که تصویرپردازی خودم را از جاده ابریشم داشته باشم.
خوب به خاطر دارم که آن فیلم تأثیرگذاری قوی و عمیقی بر من داشــت ،بهطوری که
من به شدت تالش کردم موسیقی را تا جایی که امکان داشت با تصاویر ،مطابقت دهم.
بعد از آنکه آهنگســازی  12اپیزود را به پایان بردم ،تازه آن موقع بود که  NHKاین
فرصت را به من داد تا به جاده ابریشم سفری داشته باشم ،سفری که برای من تجربهای
فوقالعاده بود».

اجرا
کیهان کلهر ،نوازند ه با سابقه
کمانچه به همراه گروه همنوازان
و حسین علیشاپور ،آوازخوان،
پنجم مهر مصادف با  ۲۷سپتامبر،
در جوار موالنا در قونیه ،کنسرتی
به مناسبت بزرگداشت او برگزار
کرد .این کنسرت به مناسبت
بزرگداشت جهانی موالنا
جاللالدین محمد مولوی برگزار
شد و علیشاپور ،ساختههای
کیهان کلهر بر اشعاری از موالنا
را در دستگاه نوا و آواز دشتی
خواند .روز گذشته روزنامه صبا
به همین مناسبت شماره منتشر
شده را به این هنرمند تقدیم کرد،
اما بهتر است عکس جدیدی که
تازه از این کنسرت منتشر شده را
هم ببینید.

عاطفهبزرگنیا:
فصل پاییز که
تــاج پادشــاه
فصلهــا را
بــر تــارک
کهربایی خود
حمل میکند،
شاید به ســبب جلوه رنگآمیز و روح
شــاعرانه شــورانگیزش منبــع الهام
بســیاری از هنرمندان و منشــأ خلق
آثار هنری بیشــماری در طول تاریخ
بوده اســت .در دنیای موسیقی و ترانه
نیز فــراوان هســتند ،قطعاتــی که با
الهام از طبیعت افســونگر و هزاررنگ
پاییزی ســاخته شــدهاند ،الهامی که
همیشــه با دلتنگی و حزنی زیبا همراه
بوده است.
ســایت فــروش موســیقی بیپتونز
( )beeptunes.comکــه گاهاً به
مناسبتهای گوناگون گلچینهایی از
قطعات موسیقی با محوریت موضوعی
خاص منتشــر میکند ،ایــن روزها به
مناسبت فرارسیدن فصل پاییز ،آلبومی
به همیــن نام شــامل آثــار جمعی از
هنرمندان ایرانی در ژانرهای گوناگون
را در اختیــار عالقهمندان قــرار داده
است ،که تم مشــترک همگی این آثار
«پاییز» است.
قطعات «پاییز» از محســن چاوشــی
(آلبوم ســنتوری)« ،پاییــز اومد» از
علیرضا شاهزیدی (آلبوم آهنگ عشق)،
«لیلی در پاییز» از بنیامین بهاری (آلبوم
بنیامین« ،)88پاییز» از سوسن اصالنی
و علیرضا گلبانگ (آلبوم نگاه گمشده)،
«حریق خزان» از علیرضا قربانی و مهیار
علیزاده (آلبوم حریق خزان)« ،پاییز»
از صادق نورانی (آلبــوم توقف)« ،پاییز
دلتنگی» از روزبه نعمتالهی« ،پاییز»
از رضا صادقی« ،پاییزی» از مســعود
امامی (آلبوم همیشگی) و قطعه «پاییز»
از فرزاد برهمن تشکیلدهنده این آلبوم
پاییزی هستند.
بیپتونز پایگاه اینترنتــی فروش آثار
موسیقی است که طی چند سال اخیر
سعی کرده با فروش این آثار به قیمتی
مناســب ،فرهنگ احترام بــه حقوق
مؤلفــان و خالقان اثــر را ترویج کند و
گام مثبتی خالف جهت دانلودهای غیر
قانونی موســیقی بردارد که متأسفانه
هنوز ابزاری قانونی بــرای مقابله با آن
وجود ندارد.
شــما اگرچه قادرید اغلب آهنگهای
موجود در بازار موســیقی را ،به فاصله
اندکــی از زمان انتشارشــان ،از طریق
سایتهای غیر قانونی به صورت رایگان
دانلود کنید ،اما میتوانید متفاوت عمل
کنید و با صرف هزینهای بسیار اندک،
یک قطعه یا یک آلبوم موســیقی را با
بهترین کیفیت از این ســایت بخرید و
ســپس دانلود کنید و از این طریق به
حقوق مادی و معنــوی پدیدآورندگان
آن اثر احترام بگذارید.
بیپتونــز به عنــوان اولیــن مرجع
دانلود آهنگ و موســیقی ،با همکاری
و مشــارکت صاحبــان آثار اقــدام به
جمعآوری کاملترین آرشیو آهنگ و
موســیقی در ایران کرده است و مبالغ
پرداختی شما طبق قراردادهایی مدون
به صاحبان واقعی اثر تعلق میگیرد.
همه ما در واقع میتوانیم با خرید از این
مرجع راه و رسم زندگی مسالمتآمیز
در دهکده جهانی را مشق کنیم.

