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(پنج شنبه ها بخوانید)

رو توی دستت و طعم خنک و کمی تیز خمیر دندون رو روی
زبونت حس کن .این تمرین ساده ،باعث شد لحظه مسواک
زدن به امتحان فردا و حرفی که دیروز دوستت بهت زد ،فکر نکنی.
مگه نه؟ هفته دیگه ،میریم سراغ تمرینهای رسمی ذهنآگاهی.

مینیپرونده

آدمهای «عوضی»

پایحرفهایخوانندهنوجوانیکهدربرنامه«عصرجدید»حسابیسروصدابهپاکرد

الهه توانا| روزنامه نگار

نوجوانانموسیقیسنتی را نمیشناسند
گفت و گو

آسانی نبود ولی اجرا که تمام شد ،همه برایش هورا کشیدند .چهار رأی سفید نصیبش شد
مصطفی میرجانیان| روزنامه نگار
اما خوب میدانست که این تازه آغاز راه است .آن روز یک بدشانسی کوچک باعث شد تا
دوست 12سالهمان در مرحله نهایی و درمقابل شرکتکنندههای دیگر حذف شود اما خب
وقتی «فرهان منصوری» روی صحنه برنامه «عصر جدید» رفت ،با اعتمادبهنفس گفت :فرهان قویتر از این حرفهاست .او میداند که هنوز فرصت زیادی برای دیده شدن دارد .با
میخواهد بدون همراهی موسیقی آواز بخواند تا توجه داوران فقط روی صدایش باشد .کار این پسر خوش ریتم اصفهانی آشنا شوید.

ِ
پاپپرهیجانوسنتیاصیل
از فرهان میخواهم درباره استعدادش در
موسیقیتوضیحدهد.صحبتشرااینطوری
شروع میکند« :به قول پدرم من اول خواندن
رایادگرفتموبعدحرفزدنرا!چونازکودکی
عالقهزیادیبهخواندنداشتم،ازششسالگی
موسیقی را شروع کردم .هرروز چیزهای
بیشتری یادگرفتم تا اینکه امروز میتوانم
بخوانم .من موسیقی سنتی کار میکنم
اما راستش را بخواهید آن اوایل از موسیقی
سنتی خوشم نمیآمد و با پیشنهاد استادم به
این سمت کشیدهشدم .با اینکه این روزها
خوانندههایپاپبیننوجوانهاطرفدارهای
زیادی دارند اما من موسیقی سنتی را بیشتر
دوست دارم .چون هم آوازهای زیبایی دارد
و هم اصالت موسیقایی ما ایرانیها در سبک
سنتی آن است» .از فرهان میپرسم بهنظر تو
چرا موسیقی سنتی بین همسنوسالهایش
طرفدار کمتری دارد ،میگوید« :موسیقی
پاپ با هیجان و شادی خاصی همراه است،
نوجوانها هم اهل شادی و هیجان هستند و
پاپباسلیقهشانبیشترجوراست.دلیلاینکه
بهطرفموسیقیسنتینمیروندایناستکه
این نوع موسیقی را نمیشناسند و تجربهاش
نکرد هاند.نمیدانماینوسطمقصرچهکسی
است اما میدانم که موسیقی سنتیبینظیر
است و ارزش تجربه کردن را دارد» .فرهان
درباره عالقهاش به موسیقی سنتی ادامه
میدهد«:میدانمکهاینروزهاخوانندههای
پاپرویبورسهستنداماهیچوقتنخواستم

و خوانندگی ،بیشتر از همه این عالقهام به
کار باعث شدهاست که برای پیشرفت بیشتر
تالشکنم».
در ادامه ویدئوی اجرای فرهان منصوری
در عصر جدید همراه با دو قطعه ناب سنتی
پیشنهادیاینخوانندهنوجوانتقدیمدوستان
جوانهایمیشود؛شمابااسکنکیوآرکدهای
مقابل هر کدام از قطعهها ،میتوانید آنها را
بشنویدولذتببرید.

برای زودتر معروف شدن ،پاپ بخوانم .بیشتر
کارهاییراانتخابمیکنمکهتلفیقیازهردو
سبکپاپوسنتیباشد».
پشتکارمهمترازاستعداد
آن جا که با خوانند ه جوانمان در یک برنامه
استعدادیابیآشناشدهایم،کمیباهمدرباره
استعداد گپ میزنیم .فرهان معتقد است
همه آدمها بااستعداد هستند و هرکاری
بخواهند ،میتوانند انجام بدهند« :بعضی از
ما فکر میکنیم هرکسی که در برنامه عصر
جدید شرکت میکند از همان کودکی در
کاریتواناییداشتهاستامابهنظرمنچیزی
به اسم استعداد ذاتی وجود ندارد .آدمها
هرکاری را که بخواهند ،میتوانند انجام
ی انجام آن کار
بدهند فقط الزم است توانای 
را در خودشان پرورش بدهند .مثال درباره

موسیقیبهنظرمهمه،حتیاگرصدایخوبی
نداشتهباشند،میتوانندبخوانندامابایدآنقدر
رویصدایشانکارکنندتاحنجرهشانبرای
مخاطب خوشایند شود و بتوانند تکنیکهای
آوازیرااجراکنند».خبالبتهایننظرفرهان
استوباورهایمتفاوتیهمدراینزمینهوجود
دارد .شاید بدانید فرهان به جز موسیقی،
بازیگری را هم تجربه کرده و حضور کوتاهی
در سریال شهرزاد داشتهاست .هنرپیشگی
تجربهجذابیاستومیخواهمبدانمفرهان،
کدام یکی از دو هنرش را ترجیح میدهد:
«مردم بیشتر از این که مرا به عنوان یک بازیگر
دیده باشند ،به عنوان خواننده میشناسند.
برای یک هنرمند هم هیچ چیزی بیشتر از
دیدهشدناهمیتنداردومنهمازاینقاعده
مستثنا نیستم .البته در هر دو زمینه بازیگری
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هر روز که میگذرد از تو دورتر میشوم و به تو نیازمندتر.
گوییدراینخزانروزگاربراینفسکشیدنهموابسته
شدهام به تو! نمیدانم به کدام بیراهه پا گذشتهام که
روزبهروز حضورت را کمتر احساس میکنم و با هر قدم
از تو دورتر میشوم .آقای من! سرور گلهای نرگس
جهان! دلتنگ توام و خودم را هم چندی است که

عکس:علیرضا فراهانی

دورِ نزدیک!
فراموش کردهام .برای مرمت قلبم چه کارها که نکردم
ت دراز نکردهام! اما چه
و به سوی چه کسانی که دس 
کنم که خلق روزگار ،نه شوخ از روحم پاک کردند و نه
آب حیات بر حفره وجودم ریختند .اکنون در این پستی
و بلندی روزگار ،خجالتزده و پشیمان ،دست طلب به
سوی تو دراز میکنم که تو به من آگاهتری! و تو خوب
میدانی که درمان زخمهای روحم فقط در یک کلمه
نهفتهاست؛ظهور.

ی
منظورمازاینعوضی،ناسزانیست.اگررمانفرانسو ِ
«عوضی» نوشته «ژوئل اگلوف» را خواندهباشی،
میدانی درباره چی حرف میزنم .اگر هم نخواندی،
اشکالی نداره؛ من برایت تعریف اش میکنم و بهت
میگم چرا تصمیم گرفتم درباره «عوضی» بودن
بنویسم.رماندربارهمردیاستکههمیشهبادیگران
اشتباهگرفتهمیشود.مدلتصویریطنزآمیزشرادر
فیلم و سریالها به طور حتم دیدی .مرد جوان
بینامونشانی که اگلوف قصهاش را برایمان تعریف
میکند ،وضعیت غریبی دارد .هیچکس او را به طور
دقیقنمیشناسدولیهمهمیشناسش؛سرراستتر
اینکههیچدوستوآشنایینداردولیمیتواندرفیق
هرکسی و عضوی از هر خانوادهای باشد ،چون همه او
را با کس دیگری اشتباه میگیرند .پستچی ،مرتب
نامههاییبرایشمیآورد که اسم کس دیگری رویآن
نوشت ه شدهاست .یک مشت آدم بیکار و ولگرد ،اشتباهی کتک مفصلی بهش میزنند و خالفکارِ
یگیرد و دست از سرش
سابقهداری او را با دوستی که در حقش لطف بزرگی کردهاست ،عوضی م 
برنمیدارد .قصه با لحنی شوخطبعانه روایت میشود و همهچیز گرچه تلخ ولی سرخوشانه پیش
میرود تا جایی که میفهمیم شخصیت اصلی داستان ،خودش هم خودش را اشتباه میگیرد .از
اینجابهبعددیگرماجراترسناکمیشودودرستهمینجاستکههدفنویسندهازتعریفکردن
قصه،روشنمیشود.اگلوف،زندگیعجیبشخصیتیدورازدنیایواقعیاست،راترسیممیکند
ن «عوضی» جلب شدهای ،نگران
تا حواسمان را به چیزی واقعی جلب کند؛ هویت! اگر به خواند ِ
چیزهایی که در ادامه این یادداشت میخوانی نباش .قصد ندارم بیشتر از این چیزی درباره قصه
لوبدهم،فقطمیخواهمدربارهمسئلهمهمیکهنویسندهسعیکردهاستبهمامنتقلکند،حرف
بزنم .همه ما تالش میکنیم خودمان را بهشیوهای تعریف کنیم؛ ویژگی هایی مثل ملیت ،قومیت،
زبان ،دین ،جنسیت و نژاد هم در تعریف ما از خودمان موثراست .نکته مهم ،چیزی که خواندن این
رمان به کاری تاملبرانگیز تبدیل کرد و باعث شد بخواهم به شما پیشنهادش کنم« ،فاکتورهای
شبیهساز»بود.خبراستشفکرنکنمچیزیبهاسم«فاکتورهایشبیهساز»وجودداشتهباشد.این
کلمه را خودم ساختم تا بگویم تالشهای ما برای درک و تعریف خودمان بهعنوان شخصیتی
منحصربهفرد گاهی با موانعی روبهرو میشودکه ممکن است ،خیلی متوجهشان نباشیم .کار دنیا
وقتی ساده و یکپارچه باشد ،خیلی
راحتتر است .آدمهایی که شبیه
هم فکر میکنند ،شبیه هم لباس
میپوشند،حرفمیزنندوخالصه
مثل هم زندگی میکنند؛ جماعت
قابل کنترل بیزحمتی را تشکیل
میدهند.مادوروبینیازازاجتماع
نیستیم ولی معنیاش این نیست
کهبایددرآن،حلشویم.همهتالش
ما برای تعریف کردن خودمان که از
نوجوانیشروعمیشود،برایایناستکهبعدهامهرهایهمرنگبقیهنباشیم.حاالاشکا ِ
لشبیه
دیگران بودن چیست؟ یکی از عیبهایش این است که انتخاب خود ما نیست؛ انتخاب ،جلوه داده
میشودولیدرواقعنتیجهقرارگرفتندرمسیریاستکهفاکتورهایشبیهسازازمامیخواهند؛
«همهاینطوریمیگن»«،دیگرانهمهمینکارومیکنن»«،همهجایدنیاهمینه»واوووه!کلیاز
اینقاعدههایهمگانیدیگرکهمعلومنیستازکجاسبزشد هاست.البتهمنشأآنخیلیهمنامعلوم
یاتفاقاجذابوبهدردبخورکهیکیازکارهایشانقالبکردن
نیست؛مثالهمینشبکههایمجاز ِ
الگوهاییکسانبهعنوانتنهاشیوهزیستناست.سلیقهتوراچهچیزیتعیینمیکند؟چیزهایی
که دوست داری و نداری را چه کسی مشخص میکند؟ عالقه ،باورها ،تجربههای شخصی تو در
چیزیکهازخودتتعریفمیکنی،چهسهمیدارد؟بهاینهافکرکن«.عوضی»راهماگرخواستی
بخوانی ،نشر «افق» منتشر و «اصغر نوری» ترجمه کردهاست.
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چرا سینمای ما فیلم مناسب نوجوانان نداره؟
چون فیلمها ،سیاهنمایی و بزرگنمایی فقره
سالم خانم! کلیهام رو
فروختم نون خریدم!
کبدم رو هم دادم ژلوفن
گرفتم ،بخوری نمیری

ت و اینجور چیزهاست
یا درباره خیان 
واااای ژیالجون! یه خبر بد!
شلوار شوهرت دوتا شده

یا درباره عشقهای آبکی و تصادفی
برسونمش
بیمارستان حتما
عاشقم میشه!

آخجون عشق
در یک نگاه!

و از همه بدتر کمدیهایی با شوخیهای رکیک

پسرم این چیزایی که
میگن یعنی چی؟
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