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مهــدی مــدرس      یکی 
از خواننــدگان مجــاز ایرانی در ۲۸ 
بهمن ۱۳۶۱  در تهران،  شــمیران متولد 
شــد. او فرزنــد دوم خانواده اســت . دارای یک 

خواهر بزرگتر میباشد،مهدی لیسانس کامپیوتر دارد.
موســیقی را از ســن ۱۶  ســالگی با گیتار کالســیک و 
خواندن شــروع کــرد. به خاطر تشــویق های مکرر کســانی 
که صدای او را می شــنیدند و عالقه  وافــرش به خوانندگی،  

تصمیم گرفت این راه را به صورت حرفه ای طی کند.
او در واقع موســیقی پاپ را سبک اصلی خود می داند 
ولــی آهنگهــای راک و یــا فولکلوریــک جنوبــی  و همچنین 

سبکهای دیگر را نیز در کارنامه کاری خود دارد.
بصــورت حرفــه ای از ســال ۷۴ وارد این عرصه شــد و 

کنســرت های خصوصــی زیادی از 
طرف شرکت ها داشت.

اولین ترانه اش نارفیق است که ۲بار اجرا 
شده یکبار دو صدایی به همراه فرزاد فرزین و یکبار هم 

تک صدایی است سال ۸۱ این کار عرضه شد.
تقریبــا  ۱۰۰  ترانه  دارد و دارای چهار آلبوم با نام های 

کاغذ مچاله)که مجوز نگرفت(-نرو – دوئل است  
کنسرت های متعددی در تهران و شهر های بزرگ اجرا 
کرده همچنین چند اجرای موفق در جشنواره موسیقی فجر 

داشت .  تک تراک و تیتراژ تلوزیونی زیادی نیز اجرا کرده.
اولین آلبوم مجاز منتشر شده مهدی مدرس “مدرس-
شمال” در شهریور ۹۰ منتشر شد و در نیمه دوم سال جدید 

)۹۲( آلبوم جدیدش وارد بازار شده است.
در مســافرت اخیــری که بــرای دیدار بســتگانش به 
هامبورگ داشت موفق شــدیم با او صحبتی داشته باشیم و 
در رابطــه با کارهــای او  و  وضعیت موســیقی در ایران از او 

سئواالتی بپرسیم.

وضعیت موســیقی در ایران چگونه اســت؟ واقعا 
استعداد مهم است یا ارتباط؟

موسیقی ، جدیدا در ایران بسیار حمایت می شود و از 
این بابت بســیار از عوامل متشــکریم . البته من شخصا تا به 

حال مشکلی نداشته ام  و مطمئنم اگر کسی استعداد داشته 
باشد موردحمایت قرار می گیرد. 

از ممیزی ها چگونه رد می شوید؟
من  شــخصا برای کارم خطهای تعیین شــده دارم و به 
همیــن علت کارهایــم همه مجــوز گرفته انــد. مطمئنا هیچ 
خانــواده ای موافق دیــدن بعضی از صحنه هــا در تلوزیون و 
ماهواره ها نیستند و به همین علت باید مواردی را رعایت کرد 
.مــن طرز فکر خودم بدون هیچ زور یا اجباری، مجاز اســت . 
چون خودم بسته به فرهنگی که ما ایرانیها داریم ممیزی های 

شخصی دارم.

از کارهایی که تا به حال انجام دادی کدام را بهترین 
می دانی؟

دقیقا نمــی توانم بگویــم ، کدام بهتریــن کا بوده ولی 
کارهایی که خودم می ســازم، برایم احساس شخصی بهتری 

دارد.  مثل"شب خیالی"  که ترانش از خودم بوده.

ترانه هایت  را چطور انتخاب می کنی؟
معمــوال همزادپنداری می کنیم  و یا خودم در شــرایط 
خاصی می نویسم و آن را تبدیل به ترانه می کنم وبعد ملودی 
می آید و غیره. معموال ترانه سرا نوشته های خود را از اجتماع 

خود می گیردو الزاما تجربه های شخصی نیست.

بــه نظر توچه فــرق هایی بین موزیــک ایرانی تولید 
شده در داخل ایران و خارج وجود دارد؟

واقعیت این اســت که به عنوان ترانه سرای ایرانی که در 
داخــل ایران کار و زندگی می کنــد از دل جامعه خبر داری و 
ترانه ها بر مبنای دل آدمها و عالیق آن مردم نوشته می شود.
کســانی که بیرون  از محیط، کار می کنند به دلیل نداشــتن 
ایــن نزدیکی، کارهایشــان فــرق می کند و شــاید زیاد موفق 
نبوده اند و این باعث شد که مخاطبان آنها هم آهنگهای  بچه 
های ایران را بیشــتر گوش کنند. در حال حاظر هم بســیاری 
از خوانندگان خارج از ایران با ترانه سراها و هنرمندان داخل 
ایــران کار می کنند. همچنین عده زیادی از آنها باز برگشــته 
اند و ســعی می کنند در ایران به صورت رسمی و مجوز شروع 

به کار کنند.

و اســتقبال مردم  چطور آیا به موزیک داخل بیشتر 
عالقه دارند یا به یرانیهای خارج نشین؟

اگر بخواهیم مقایســه کنیم نســبت به فــروش آلبوم ها 
و کنســرتهایی که برگزار می شــود داخل ایران خیلی بیشــتر 
طرفدار هست با توجه به اینکه داخل هفتاد میلیون مخاطب 
وجــود دارد و خارج از کشــور درصد بســیار کمتری مخاطب 

زندگی می کنند.

آیا خارج از کشور کنسرتی اجرا کردی؟
بله در دبی به کرات کنسرت داشتیم و به زودی قصد 

مصاحبه مهدی مدرس 

خواننده پاپ ایران  با قاصدک
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جایی اســت که االن حتــی در آن ایســتادم و خیلی اتفاقات 
بهتری باید بیافتد.

 امــکان دارد به خاطر موســیقی زمانی ایران را ترک 
کنی؟

نه به هیچ عنوان.تا وقتی کــه بتوانم آنجا کار کنم ، کار 
مــی کنم. چون من آنجا پا گرفتم  و بــرای ایرانیها می خوانم. 
دوســت دارم در کشــور های دیگر اجرا کنم  ولی زندگی فقط 

در ایران.

و صحبت آخر ...
 از مجلــه قاصدک ممنونم، می دونم که مجله شــما در 
ایران هم دســت به دست می گردد و بســیار مجله زیباییست 
. از این که  در شــماره های قبل از بچــه های  دیگر ی که در 
ایران کار می کنند هم خوندم و این که با شــما صحبت کردم 
و امیدوارم که بــه زودی بتوانیم ایرانیهای اروپا را از نزدیک در 

کنسرتها ببینیم.

بــرای ارتباط بــا مهدی مدرس مــی توانید بــه صفحه 
شخصی او وهمچنین تلگرام و اینستگرام او مراجعه کنید.

گزارش: نازی قریشی

داریم در اروپا هــم تور بگذاریم.چون اینجا بســیار پیگیر کار 
بچه های داخل ایران هســتند و این بسیار برای ما خوشحال 

کننده است.
مهدی مــدرس در البالی حرف هایش، نکاتی گفت که 

ثابت کرد سواد موسیقی دارد و همینطور اخالق حرفه ای.

 تلوزیون ها و سایت هایی که آهنگهای شما را پخش 
می کنندبا اجازه رسمی شما کار می کنند؟

مــا وقتی کار یک آهنــگ را تمام می کنیــم و کلیپ آن 
مجوز می گیرد،  در ســایت های رســمی خودمان  و تلگرام و 
بقیه سایتهای اجتماعی قرار داده می شود ولی خیلی از این 
ســایتها و کانال های تلوزیونی،  برای اینکه برنامه شــان را پر 
کننــد ،  ویدیو ها را  پخش می کننــد.و حتی گاهی اوقات ما 
را دچار دردســر می کنند. برای همین ما تقاضای یک شبکه 
موســیقی کردیم که در جهت حمایت هنرمندان دایر شود که 

این در حال بررسی است.
 برای کپی رایت باید متصل به کپی رایت جهانی باشید 
هیچ کشــوری به تنهایی نمــی تواند از کپی رایــت بهره ببرد 

چون یک قانون جهانی است.
در این  راســتا ، اتفاقات خوب زیادی برای موسیقی رخ 
داده و خیلی هم باید بیشــتر بشــود و ما در این زمینه بسیار 

فعال شدیم.

 برای کسانی که در خارج از کشور زندگی می کنند 
و بــه موزیک تو عالقه دارند راههایی هســت که بتوانند 
موزیــک را خریداری کنند و به از این  طریق تو را حمایت 

کنند؟
موزیک من در ســایت های رسمی وجود دارد ولی اگر 
دسترسی وجود نداشت می توانند دانلود کنند.  من مشکلی 
ندارم . نوش جونشون.حالل. چون من برای آنها می خوانم. 
اگر توانســتیم کنســرت بگذاریم،  با کمال میــل می توانند 
تشــریف بیارند . من موسیقی را به چشم بیزنس نمی بینم و 

به خاطر عالقه ام می خونم.

از طرف خانواده حمایت شدی برای خوانندگی؟
خانــواده  وقتی پشــتکار و موفقیت را که دیدند  خیلی 

بیشتر حمایت کردند.
 زمانی که ما شــروع به کار کردیم حدود دوازده ســال 
پیــش ، یک موج کامال نو در ایران پا گرفته بود. خانواده زیاد 
به خوانندگی هنوز اعتماد نداشــت و هنوز در کلیشه دکتر یا 
مهندس شــدن بچه ها بودند  و بیشتر توصیه می شد که در 
کنار موسیقی به کارهای اصلی هم برس . البته  ما هم ادامه 
دادیم و مهندس شــدیم ،  ولی کسی که واقعا هدفی داشته 
باشــد،  حتما به آن می رســد.  من هم هدفم خیلی باالتر از 
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در مصاحبه تلفنی که ماه گذشــته با او داشــتیم در موردزندگی 
هنری ، موســیقی در ایران و کارهای اخیرش اطالعاتی کســب کردیم 

که برای شما بازگو می کنیم.
او  گفت:" موســیقی را از طریق ســپری کردن  دوره های آموزشــی 
موســیقی فرا گرفته  و  از این طریق مجوز خوانندگی کسب کردم". در آغاز 
فعالیتــش، که به گفته او،  بــه خاطر نبودن مارکت مناســب در آن زمان با 
مخالفــت خانواده مواجه بود، همچنان بــه کار خود ادامه داد، تا جایی که 

بعد از یک دهه رضایت آنها را کسب کرده است.
همچنین در رابطه با وضعیت  فعلی موســیقی در ایران  گفت: " 
خیلی وضعیت مناســبی ندارد، البته خیلی بهتر شده ، ولی با توجه به این 
که ما همه در حال کســب تجربه در دنیای موسیقیی هستیم که در واقع 
حدود 10 ســال اســت که در ایران،  مارکت پیدا کرده ، همچنین نســلی 
که در رشــته موسیقی فعال اســت،  هنوز مثل نسل قبل از انقالب قدرت 
کافی نــدارد، نقایصی در این مارکت وجود دارد. ولی تالش خودشــان را 

می کنند".
به نظر او کار در اســتودیو و روی صحنه، هر کدام جذابیت های خود 
را دارد و در کنســرتهایش ســعی دارد با پرفرمنس هــای خاص و مختلف ، 
کار متفاوتــی را عرضه کند که بســیار هم در این راه موفق اســت و در یک 
دهه کاری  ســبک خودش  را برای مخاطبانش  و همچنین مســئولین جا 

انداخته است.
درمــورد موفقیت و علــت ماندگاریش گفت:  " البتــه من هنوز تا 
ماندگاری خیلی فاصله دارم،  ولی علت اینکه در این چند ســال توانســتم 
خودم را سر پا نگه دارم ، این است که من کال به دنیای موسیقی عشق می 
ورزم و صرفا به خاطر شــهرت و بیزینس  وارد این کار نشدم. وقتی کارت را 

دوست داشته باشی بقیه موارد خود به خود اتفاق می افتد".
نظر او  در  رابطه با برخورد های وزارت ارشــاد : " البته من موافق 
یک ســری سخت گیری ها نیســتم. ولی اینطور هم نیســت که کار انجام 
نشود. معموال کار ارائه شده ای که از آن ایراد گرفته می شود ،  با تغییراتی 
کــه انجــام می دهیــم و از کار دفاع می کنیــم و با رعایت اســتانداردها ی 
چارچــوب  جامعه ، مجــوز می گیرید. به هر حال بعد از چند ســال کار در 
این محیط می دانیم که یک ســری موازیــن فرهنگی ، اخالقی وجود دارد 

که باید رعایت شوند." 
کارهای در دســت تهیه و برنامه های آتی: " در حال حاظر مشغول 
ســاختن آلبوم  شانزلیزه هستیم که کار بسیار متفاوتی با آلبوم قبلی است 
و امیدواریــم کــه در زمســتان 2016 وارد مارکت بشــود. همچنین در یک  
ســریال هم مشــغول بازی خواهم شــد که در آن  بازیگران خوبی همچون 
محمد گلزار،  پانته آ بهرام،  ساره بیات،  مسعود رایگان، حسین یاری ایفای 

نقش می کنند. و از  دهم آذر پخش خواهد شد".
وی پیش از این در فیلم های ســینمایی »پســران آجری«، »کنسرت 
روی آب« و »سگ های پوشــالی« به ایفای نقش پرداخته بود و »عاشقانه« 

چهارمین تجربه وی در زمینه بازی محسوب می شود.
»عاشــقانه« بــه کارگردانی منوچهر هــادی و تهیــه کنندگی مهدی 
گلســتانه بر اســاس برنامه ریزی های انجام گرفته بــه زودی پخش خواهد 

شد..

فرزاد فرزین
خواننده 

خوش صدای 
کشور

گزارش: نازی قریشی

در ســالیان اخیر تعداد خوانندگانــی که در عرصه هنر خوانندگــی فعالیت کرده اند کم 

نبوده اســت ، البته تمام این خوانندگان در این عرصه  همیشــگی نشده اند ، بسیار از آنها در 

حد تک آهنگ فعالیت کرده اند و تعدادی هم کارشــان ادامه دار شــده است ، فرزاد فرزین  از 

خواننده هایی است که هنرش ماندگار گردید و هر روز به عالقه مندانشان اضافه گردید.

فرزاد فرزین موســیقی حرفــه ای را در ســال ۱۳۷۷ با »گروه کروز« شــروع کرد. تدارک 

»شــراره« سه سال به طول انجامید و آلبوم در ســال ۱۳۷۹ منتشر شد. آهنگسازی قطعه های 

شــراره بر عهدٔه خود فرزاد، »یاشــار صباحی« و »علی ثابت« بــود و ارژنگ حقانی آن را تنظیم 

کــرده بود. پــس از آن فرزاد فرزین همکاری با خوانندگان دیگر را شــروع کرد و با افرادی چون 

»مهــدی مقدم«، »مهدی مدرس« را آغاز کرد و در ترانه هایی با »رضا صادقی« و »امید آمری« 

نیز هم آواز شد. عالوه بر این او برای »امید آمری« و »مهدی مدرس« قطعه هایی تنظیم کرد و 

در آلبوم »متاسفم« از »محسن چاوشی« حضور افتخاری داشت. 

بعد از شــراره فــرزاد کار بــر آلبوم دوم خــود، »تعقیب« را بــا تنظیم دوبــاره آهنگ های 

غیررسمی خود شروع کرد . شوک در سال ۱۳۸۷ به بازار عرضه شد و مورد توجه منتقدین قرار 

گرفت. بیشــتر قطعات آلبوم با آهنگســازی فرزاد صورت گرفته بود و آهنگســازانی مثل »فرزاد 

فتاحی« و »شــهاب اکبری« آنها را تنظیم کرده بودند.ترانه ســرایان این آلبوم بابک صحرایی ، 

داریوش شــهریاری ، فوژان برقیان و خود فرزاد فرزین بودند. این آلبوم مورد توجه زیادی واقع 
شد .

پس از موفقیت آلبوم شــوک، فرزاد فرزین اقدام به اجرای کنسرت هایی در سراسر کشور 

کرد که از جمله آنها می توان به تهران، کرج )به همراهی محســن یگانه( و کیش اشــاره کرد. 

فرزاد فرزین در ســال های اخیر در تیتراژ برخی از برنامه های تلوزیونی از جمله »کوله پشــتی« 

، »شــب به خیر تهرون« و » صبح آمد « را نیز اجرا کرده اســت. قطعه به تو مدیونم که در تیتراژ 

برنامه کوله پشــتی اجرا شد اولین قطعه رســمی فرزاد فررین بود که از صدا و سیما پخش شد 

و موفقیت خوبی را به همراه داشــت.ترانه این قطعه از بابک صحرایی اســت که به وسیله فرزاد 

فرزین آهنگســازی و توسط فرزاد فتاحی تنظیم شده است. آلبومی که فرزاد پس از »شوک« به 

سراغ آن رفت، »شانس« نام داشت و او دوباره تیم کاری خود را تغییر داد.

او در این آلبوم با تنظیم کنندگان سرشناســی چون »پدرام کشــتکار« و »کوشان حداد« 

کار کرده و »حامد هاکان« نیز با او همکاری کرده اســت. »شــانس«، اسفند ماه ۱۳۸۸ عرضه 

شــد.  فرزاد فرزین در برنامه نوروزی شــبکه ســوم ســیما حضور پیدا کرد و با همکاری »علی 

اصحابــی« و »بهنام صفوی« قطعه ای مخصوص برنامه آماده کــرد. این قطعه در نوروز ۱۳۹۰ 

قطعه مخصوص ویزه برنامه تحویل سال نو قرار گرفت.

آلبوم دیگر وی  شــلیک نام دارد در این البوم یاحاکاشــانی و زهرا عاملی و روزبه بمانی و 

خــود فرزاد فرزین ترانه گفته اند.مجید رساییوانوشــیروان تقوی و عبــاس لطیفی و خود فرزاد 

فرزین اهنگسازی کردندو کوشان حدادوانوشیروان تقوی و مهران خلیلی و نوید سپهر و عباس 

لطیفی و خود فرزاد فرزین تنظیم کرده اند. البوم شــلیک در هفته ی دوم انتشار خود به چاپ 
دوم خود رسید.
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-کار اصلی او تنظیم و آهنگسازی ترانه ها در استودیو است و بعد خوانندگی- دیپلم  ریاضی فیزیک و  فارغ التحصیل در رشته مدیریت صنعتی -مادرش هم رئیس ثبت احوال منطقه یک بوده و االن بازنشسته است-پدرش مشاور وزیر راه و ترابری و هم اینک بازنشسته استفرزاد فرزین
-رمانتیک و عاطفی

-بیشتر از همه به خانواده و دوستان عالقه مند است
- فیت نس و بدنسازی می کند و به بکس  نیز عالقه دارد-با چند خواننده در امر آهنگسازی همکاری دارد
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اولین کنســرت رسمی حامد 
همایون خواننده پاپ شــامگاه سه شــنبه ۲۸ دی ١٣٩٥ در 

سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری خبرآنالیــن، حامــد همایون 
خواننده جوان موســقی پاپ اولین کنسرت رسمی خود را در 
قالب جشــنواره موسیقی فجر در شامگاه ســه شنبه به روی 

صحنه برد.
همایون برنامــه خود را با خواندن قطعه »به چشــمات 
قســم« آغاز کــرد و بالفاصله پــس از آن قطعــه »چنین کنم 
چنــان کنم« را بــرای حضار اجرا کــرد. او پــس از اتمام این 
قطعه به حضار گفت: »ســالم، خدا رو شــکر، امشب بهترین 
شب زندگی من هست، از همه شــما سپاسگزارم و عاشقتان 

هستم.«
این خواننده ســپس قطعه »چتر خیس« را 
برای حضار اجرا کرد که با همخوانی و اســتقبال 

حاضرین در سالن همراه شد.
همایــون در بخــش دیگر این اجــرا گفت: 
»امروز دقیقا یک ســال از زمانی که کارم را شروع 
کردم می گذرد، امروز و قبل از این اجرا، از مادرم 
خواســتم برایم دعا کند، او هم گفت آن هایی که 
در این یک سال برایشــان خوانده ای، در کنارت 

هستند و از تو حمایت می کنند.«
همایــون که بغــض کرده بود نتوانســت به 

حرف هایش ادامه دهد و با چشــمانی 
خیس از اشک اجرا را ادامه داد.

قطعــات »خــدا همیــن حوالیــه«، »دوباره عشــق«، 
عشــقی«،  »چــه  »مجنــون«،  کــن«،  »نــگاه  »مــی روم«، 
»دیوونگی«، »قسمت«، »بارون که زد«، »آه نکش«، »دنیای 
من«، »شــیدایی« به ترتیب قطعاتی بودند که این خواننده 

اجرا کرد.
همایون همچنین در این کنســرت گفت: »می خواهم 
شــخصی را معرفی کنم که از اولین روز آشــنایی ام با او، هم 
راهنمایی شــدم و هم دلگرم. مثل کوه پشــت من ایســتاد و 
اگر او نبود، من امشــب اینجا نبودم، محسن رجب پور کسی 
اســت که من با حمایت های او به اینجا رسیده ام و همیشه 

مدیون او هستم.«

این خواننده جوان سپس از سامان 
امامی که سابقه تنظیم آهنگ های او دارد تقدیر کرد و افزود: 
» من شــیرازی هســتم. یک روز در یک تماس تلفنی، به من 
گفت بیا تهــران تا یک حرکت مثبت با هــم انجام دهیم. بعد 
از آن روز حتی یک لحظه هم من را تنها نگذاشــته و عالوه بر 
این که تنظیم بیشــتر قطعاتم را انجام داده، مثل یک برادر در 

کنارم بوده است.«
همایــون در پایــان ضمــن تشــکر از همــه حضــار و 
طرفدارانش قطعات »چتر خیس«، »مردم شهر«، »شیدایی«، 
»بــارون که زد«، »چنین کنم چنان کنــم«، »دیوونگی« و »به 
چشمات قسم« را که مورد استقبال قرار گرفته بود را در پایان 

بار دیگر اجرا کرد.
آلن بارسخیان )گیتار الکتریک(، آرش عیوضی )گیتار 
بیــس(، محمد افشــاری )گیتار(، پوریــا ربانیان 
)پرکاشــن(، پیمان لطیفی )درامز(، امیرحســین 
توســلی )تار، ســه تار، باغالما( و علیرضا توسلی 
)دف( دیگــر اعضای ارکســتر حامــد همایون در 
اولیــن کنســرت او بودنــد کــه او در بخش های 
مختلــف اجرا ایــن افراد معرفی و از زحماتشــان 

تقدیر کرد.
مأخذ: خبر24

همایون
خواننده ای که ره صد ساله 

را یک ساله طی کرد
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