
14w w w . F a r h e e k h t e g a n . i r
یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵   ۲۳ ربیع الثانی ۱۴۳۸  ۲۲ ژانویه ۲۰۱۷   شماره  ۲۱۴۴

یادداشت، اخبار و گزارش هایی از ادب وهنر

علی صارمی درگذشت 

چه تلخ شروع شد این بهمن
یک تماس کوتاه، یک خبر ... »دکتر علی 
صارمی درگذشت.« خبر تلخ تر از این هم 
می شود؟ صبح شنبه دلگیرتر از این هم 
داریم؟ از لحظه ای که خبر را شنیده  ام، 
چشم هایم شده چشمه  اشک. در ماتی 
و محوی پشت پلک هایم صحنه هایی رژه 
می روند که شخصیت محوری شان علی صارمی است؛ توی کالس های 
دانشکده، توی دفتر کارش، این طرف و آن طرف در سخنرانی ها و 
جلسه ها. در تمام شان، دکتر صارمی لبخند می زند، اصال یک آرامش 
عجیبی دارد، همیشه داشت؛ از آن آرامش هایی که در فضا پخش 
می شوند، از آن آرامش هایی که در دل ها تکثیر می شوند. دلم می خواهد 

دستم را دراز کنم و دستش را به گرمی بفشارم. 
معمارها ستاره نیستند. حاال حتما خیلی ها صارمی را نمی شناسند و 
نمی دانند ایشان یکی از معمارهای مهم و تاثیرگذار زمانه  ما بوده اند - هم 
در حرفه، هم در نظریه، هم در آموزش- از آن آدم های چندظرفیتی ای که 
معلوم نیست حاال باید چقدر زمان بگذرد و ابر و باد و مه و خورشید و فلک 
هم دست به دست یکدیگر بدهند، تا باز یکی شان در سپهر معماری 
ایران ظهور کند. من و هم نسل هایم چه آدم های خوش اقبالی بودیم که 
توانستیم سر کالس درس امثال دکتر صارمی بنشینیم. چیزی حدود 15 
سال پیش، یکی از کالس هایی که با ایشان داشتیم، طراحی معماری 
بود. برای ما، جوان های پرشر و شور عصر اصالحات، حتی هم نفسی 
علی صارمی هم غنیمتی بود، چه برسد به اینکه بنشینیم کنارش، و او 
روی طرح هایمان خط بکشد و نظر بدهد. تا مدت ها برای اینکه آن ترم 
در کالسش باالترین نمره 
را گرفته بودم، به خودم 
می بالیدم. )و حاال که 
اینجا نوشتمش، فهمیدم 
 ) ! لم می با هم  ز  هنو
که  است  این  درستش 
یادی هم بکنم از نیلوفر 
آن سال ها  محوی، که 
دستیار صارمی بود و چند 
سال پیش - در جوانی- پر 
کشید و رفت، اما یادش 
هم  همیشه  تا  و  هنوز 
گرامی است. یک روز در همان کالس،  مرحوم صارمی گفت: »بچه ها 
اینجا نمونین. برین دنیا رو ببینین، به علم روز مجهز شین، بعد برگردین 
و به این کشور خدمت کنین.« وای، که حرف های آن روزش چه تاثیری 
روی کاوه  بلندپرواز آن روزها گذاشت. چند سالی بعد، روزی خدمتش 
گفتم: »دکتر، کاری کردین که ما بشیم ز گهواره تا گور دانش بجوی!« 
لبخندی از سر رضایت روی لب هایش نشست، زد روی شانه ام و گفت: 
»چی بهتر از این؟« واعظ غیرمتعظ نبود؛ این کاری بود که خودش هم 
کرده بود؛ رفته بود و از محضر بزرگان معماری زمانه -کسانی مثل لویی 
کان- بهره برده بود، اما ماندگار فرنگ نشده و برگشته بود تا پیام را به ما 

برساند و چوب دوی امدادی را بسپرد به دست مان. 
دکترجاِن همیشه خندان، با رفتنت جایی در معماری این سرزمین و 
جای بزرگ تری در دل ما -شاگردانت- خالی شد که هرگز پر نخواهد 

شد. من بی قرارم، اما تو آرامشت ابدی ... 

 یادداشت

 بنیامین بهادری »اذان صبح« را 

به قهرمانان پالسکو تقدیم کرد 
گروه ادب و هنر  بنیامین بهادری، خواننده موسیقی پاپ صبح دیروز 
قطعه ای را برای همدردی با قهرمانان و آتش نشانان پالسکو منتشر کرد. 
او که قبل تر هم با انتشار آثار مناسبتی مورد توجه قرار گرفته بود این بار 
هم هنگام برگشت از رشت که به دلیل پروژه کاری در آن جا حضور داشت 
قطعه »اذان صبح« را در صفحات شخصی خود برای همدری با مردان 
آب و آتش منتشر می کند. بهادری این قطعه را پیشتر ضبط کرده بود، 
اما طراحی کاور و ریز جزئیات تولیدی این اثر در راه برگشت از شمال 
به ذهن این خواننده رسیده است. او درباره این اثر می گوید: »یک آن 
نزدیک اذان به این فکر کردم در این لحظه خانواده آتش نشانان زیر آوار 
مانده چه حال و روزی دارند. ایده انتشار این اثر خیلی سریع به ذهنم 
آمد و قطعا تا مدت ها این قطعه برایم یادآور این روزهای پردرد خواهد بود. 
بهترین کسى که مى شود پیش او گالیه کرد، خداست. انتشار »اذان 
صبح« شاید بتواند نقشی کوچک در همدردی با خانواده های قهرمانان 
پالسکو داشته باشد. همه طراحی کاور و ریز جزئیات تولیدی این اثر در 
ماشین انجام شد و دقیقا هنگام برگشت از رشت وقتی به رودبار رسیده 
بودیم به ذهنم رسید و همزمان با اذان صبح آن را منتشر کردیم. لحظه 
عجیبی بود، چون به هر حال بزرگ ترین زلزله ایران در رودبار رخ داده 
بود و همزمانی رسیدن ما به این شهر و انتشار این اثر در اذان صبح به 
وقت رودبار اتفاقی بود که شاید هیچ وقت نمی توانم حتی به آن فکر 
کنم و همه چیز به صورت ناخواسته و اتفاقی رخ داد. استقبال از این 
اثر هم در صفحات شخصی من جوری بود که خودمان هم هنوز تحت 

تاثیر آن هستیم.«

 چهره روز

نوربخش: کل بودجه جشنواره موسیقی فجر اندازه مراسم اختتامیه 
جشنواره فیلم فجر نیست

    برندگان غایب

علــیــرضــــا مشــایـــخی، 
همایـون شـجریان، علیرضـا 
قربانـی، محسـن چاوشـی و 
مهیـار علیـزاده چهره هایـی 
بودنـد کـه در دومیـن دوره 
جایـزه »باربـد« در جشـنواره 
ن  به عنـوا فجـر  موسـیقی 
برنـده معرفـی شـدند. با معرفـی برندگان 
جشـنواره  سـی ودومین  جایـزه،  ایـن 
موسیقی فجر در تاالر وحدت تحت تاثیر 
واقعـه آتش سـوزی سـاختمان پالسـکو 
بـه پایـان رسـید. در ایـن شـب حمیدرضا 
نوربخـش به عنـوان دبیـر دوره بعـدی 
از سـوی علـی مرادخانـی، معـاون امـور 
هنـری منصـوب شـد تـا سـی و سـومین 
جشـنواره موسـیقی فجـر کلیـد بخـورد. 
سـی و دومین جشـنواره موسیقی فجر به 
یکـی از پرحادثه تریـن دوره هـای خودش 
تبدیل شـد. درگذشـت آیت الله هاشمی رفسـنجانی، 
شـروع این جشـنواره را با دو روز تاخیر و به هم ریختن 
برنامه هـای گنجانـده شـده در جـدول مواجـه کـرد. 
دو روز مانـده بـه پایـان ایـن جشـنواره نیز آتش سـوزی 
سـاختمان پالسـکو و آوارشدن آن بر سر آتش نشانان، 
آن را تحت تاثیر قرار داد. جشنواره سی و دوم پیش از 
شـروع نیـز بـا چالـش کمپین نه به جشـنواره از سـوی 
اهالـی منتقـدان روبه رو شـد که درنهایـت نیز منجر به 
نامه نـگاری 700 نفـر از اهالـی موسـیقی خطـاب بـه 
سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شـد کـه خواسـتار اصـالح روند ایـن جشـنواره بودند. 
بخـش عمـده ای از انتقادهـای امضا کننـدگان نامه به 
وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی مربوط به سیاست های 
جشـنواره موسـیقی فجـر و چگونگـی برگـزاری جایـزه 
باربـد بـوده اسـت. نوربخـش اما با اتکا بـه حمایتش از 
سوی معاون امور هنری، در مراسم اختتامیه جشنواره 
با کنایه به کسـانی که به طور دسـته جمعی به حضور 

در جشـنواره موسـیقی نه گفته بودند، از عزمش برای 
برگـزاری جشـنواره دوره سـی و سـوم بـا قـوت و قـدرت 
بیشـتر سـخن گفـت. این اسـتاد آواز گفـت: »کمتر از 
یـک سـال پیـش در همیـن مـکان و همیـن نقطـه از 
ریل گـذاری جدیـد جشـنواره ای بـا 30 سـال سـابقه 
بـه اجمـال سـخن گفتـه و بـه نکاتـی اشـاره کـردم کـه 
اهمیـت آنهـا ارتقـای کیفـی و استاندارسـازی یـک 
جشـنواره در قالب و شـکل و شمایلی بین المللی بود؛ 
جشـنواره ای کـه نفـس حضـور در آن افتخـار و اعتبـار 

باشـد نـه تبری جسـتن از آن.« 
در حالـی کـه منتقـدان بـر ایـن باورنـد کـه جشـنواره 
موسـیقی فجـر بـه سـمت تجـاری شـدن پیـش رفتـه 
اسـت و سـالن ها و اجراهـای مناسـب تر در اختیـار 
گروه هـای پـاپ قرار گرفته اسـت، نوربخـش گفت: »با 
نگاهـی گـذرا بـه دوره قبلی محسـوس و قابـل احصا و 
نتیجه گیـری کارشناسـانه اسـت کـه توجـه بیشـتر به 
موسـیقی های جـدی هنـری و به طـور کلی موسـیقی 

ملـی کشـورمان بود.
 جالب تـر آنکـه بـه لحـاظ مالـی نیز فاصله فـروش این 
نـوع موسـیقی ها بـا انواع موسـیقی های پـاپ کاهش 
معنـاداری پیـدا کـرد و ایـن بـاور را کـه تیـراژ مخاطبان 
موسـیقی ملـی و جـدی کشـور به ویژه در جشـنواره رو 

بـه افـول اسـت، بر هـم ریخت.« 
نوربخـش مهم تریـن مشـکل در برگـزاری جشـنواره 
موسـیقی را مشـکل مالـی دانسـت و گفـت: »یکـی از 
موانـع عمـده در شـتاب گیری جشـنواره بـه سـمت 
اعتـال و رشـد و پیشـرفت، نبـود بودجـه مناسـب و 
مکفـی از سـوی وزارت ارشـاد اسـت و نبایـد کتمـان 
کـرد کـه هرسـاله جشـنواره برای جبـران بخش مهمی 
از کسـری بودجـه خـود ناگزیـر به فروگـذاری از برخی 
اصـول هنـری اسـت. کل بودجه جشـنواره موسـیقی 
فجـر انـدازه مراسـم اختتامیـه جشـنواره فیلـم فجـر 
نیسـت و بین بودجه ای که به جشـنواره موسیقی فجر 
اختصـاص می یابـد بـا آنچـه در اختیار جشـنواره فیلم 

فجـر قـرار می گیـرد تفـاوت وجـود دارد.« 

 درباره نمایشگاه عمامه داران، زندگی طلبه های جوان
 AG کار بهزاد جایز در گالری

کنار زدن پرده از پرده پوشان
گاهـــی هنرمنـــد دنبـــال 
زیبایـــی اســـت و او را در 
زندگـــی روزمـــره و محیط 
پیرامون خـــود می جوید. 
گاهی فرم و تکنیک برایش 
مهم است و سوژه بهانه ای 
اســـت برای دســـتیابی او 
بـــه فرمـــی تـــازه و تمرین 
تکنیکی که تاکنـــون تجربه اش نکرده 
اســـت. گاهی هم هیچ کـــدام این دو 
نیســـت و می خواهد حرفـــی بزند که 
ســـعی می کند با رعایت فـــرم و دخیل 
دانســـتن جذابیت های بصری معنای 
مدنظرش را منتقـــل کند. الزامی برای 
بیرون کشـــیدن زیبایی از دل محیط 
یا رعایت فرم های شـــناخته شـــده یا 
انتقـــال معنایی در لفافـــه هنر ندارد و 
می خواهـــد بـــه نوعی روایتگر باشـــد 
و مســـاله و ســـوژه و روایتش را ثبت در 
تاریخ کنـــد. این گزاره در عکاســـی بیـــش از هر 
هنری شـــدت و قوت دارد. زیرا بشـــر قرن بیستم با 
اختراع دوربین و گســـتردن فضای عکاسی هنری 

توانســـت به ثبت زوایایی از 
زیســـت خود بپـــردازد که تا 
پیش از آن یـــا مجالش نبود 
یـــا امکانـــش کـــه بتوانـــد 
بـــرای تاریخ آن قشـــر یا آن 
فـــرم زیســـت یا آن شـــرایط 
بصری را تثبیـــت و مانا کند. 
ناصـــر فکوهـــی در کتـــاب 
انسان شناســـی هنر به ســـه 
کارکـــرد هنـــر اشـــاره دارد؛ 
کارکرد اقتصادی، اجتماعی 
و سیاســـی. در این سه وجه 
از کارکـــرد هنـــر، کارکـــرد 
اجتماعـــی آن محـــل تامل 
جدی است. هنرمند در این 
نـــوع کارکرد بایـــد به محیط 

و انســـان نزدیک شـــود، بـــه نوعی بیـــش از هر 
چیـــز هنر او یک بهانه ارتباط و شـــناخت اســـت. 
بعد از شـــناخت اســـت که او می توانـــد تصویر یا 
اثری نزدیک بـــه آنچه را در روزگارش می گذشـــته 
اســـت، به آیندگان و اکنونیان ارائه دهد. گزارشی 
کـــه می تواند دیگـــری را بـــه من نزدیک ســـازد. 
منـــی که نه فرصـــت دارم و نه شـــرایطش را تا او را 
بشناسم و از زیســـت او آگاهی به دســـت بیاورم. 
کارکردی که بـــه قول فکوهی جامعـــه را می تواند 
از غیرشـــفاف بودن، پنهان و غریـــب بودن با خود 
و دیگـــری بیرون کشـــیده و تفکـــر را از تک بعدی 
بودن نجات دهد. نمایشـــگاه عمامه داران، زندگی 
طلبه های جـــوان کاری از بهزاد جایـــز در گالری 
AG بـــه نوعـــی دســـت روی چنین کارکـــردی از 
هنر خاصه عکاســـی گـــذارده اســـت. کارکردی 

اجتماعی میان قشـــری از جامعه که شـــاید سبک 
زیســـتی آنان یکی از ناشـــناخته ترین سبک ها و 
روش های زندگی در میان اقشـــار جامعه باشـــد. 
او توانســـته با عکس هـــای قدرتمنـــد، متعهد به 
فرم های ســـاده و منظـــم، فضای واقعـــی و البته 
ملمـــوس و باورپذیر از دل این قشـــر بیرون بیاورد. 
قشـــری که تا بر ســـر منبـــر نـــرود نمی توانیم و 
نتوانســـته ایم از زندگی اش باخبر شـــویم و همواره 
او را در حـــال ســـخنرانی و آداب دینـــی دیده ایم. 
در صورتـــی که جایـــز روایتی نزدیک به مـــا از آنها 
ارائه کرده اســـت و توانســـته جامعه را در شناخت 
این جامعه کوچک و تاریـــخ را در عبور از دهلیز ها 
و حجره های مدرســـه های علمیـــه راهنمایی کند. 
مســـاله ای که شـــاید امر دشـــواری به نظر نرسد 
ولی در پیشـــگاه تاریخ و در عبور از شـــکاف های 
میان جامعه، انسان شناســـان و جامعه شناسان به 
خوبی درک بزرگی آن را فهم می کنند و هنرمندان 
جذابیت و زیبایی این ســـوژه را از ســـوی دیگر به 
خوبـــی می بیننـــد. روایتـــی غریب و جـــذاب که 
با حضـــور المان هایی از گذشـــته کـــه همچنان 
حضـــور زنده و پر هیجانـــی در عکس ها دارند مثل 
چراغ نفتی، تشـــت و برخی المان هایی که شـــاید 
دیگر در کمتر زیستی بتوان 
شـــاهد و ناظرش بود، مساله 
پنهان پرداختن به ســـوژه را 

به خوبی نشـــان می دهد. 
همان طـــور کـــه هنرمنـــد 
ابتـــدای  متـــن  در  خـــود 
نمایشـــگاه و بعـــد از آن در 
عکس هایـــش بر ایـــن نکته 
تکیـــه دارد کـــه چطـــور از 
یکجایـــی این عمامـــه داران 
از دل مدرســـه های معمولی 
جدا شده و زیست و مسیری 
دیگر و رخت و لباســـی دیگر 
را برگزیـــده و بعد ها صاحب 
ی  غه هـــا غد د و  ت  بیـــا اد
 . ند می شـــو ی  یگـــر د
دغدغه هایـــی که آنهـــا را در شـــکل زندگی و نوع 
بهره بـــردن آنهـــا از شـــرایط زمانه خود بـــا دیگر 
اقشـــار جامعه متفـــاوت می کند. جایز توانســـته 
در نمایشـــگاه خـــود در گالری AG مـــا را در برابر 
ســـوژه ای قرار دهد که هم بکر اســـت و هم سخت 
و دیریاب اســـت و هـــم می تواند ایـــن فاصله ها را 
در جامعـــه از میان بردارد اگـــر و تنها اگر به خوبی 

به معنـــای عکس هـــا توجه شـــود. 
کاش ایـــن نمایشـــگاه بـــه نوعـــی فراگیر تـــر 
می توانســـت به جامعـــه عرضه شـــود و چه خوب 
که کتاب این مجموعه به لطف نشـــر نظر منتشـــر 
شده است. قشـــر پرده پوشـــی که در قرن بیستم 
همچنان عارفانه و زاهدانه زیســـت می کند و جایز 
به نوعـــی پرده هـــا و دیوار های ســـترگ حجره ها 
را بـــرای به تصویر کشیدن شـــان کنار زده اســـت. 

هنرمند در این نوع کارکرد باید به 

محیط و انسان نزدیک شود، به نوعی 

بیش از هر چیز هنر او یک بهانه ارتباط 

و شناخت است. بعد از شناخت است 

که او می تواند تصویر یا اثری نزدیک 

به آنچه را در روزگارش می گذشته 

است، به آیندگان و اکنونیان ارائه دهد. 

گزارشی که می تواند دیگری را به من 

نزدیک سازد. منی که نه فرصت دارم 

و نه شرایطش را تا او را بشناسم و از 

زیست او آگاهی به دست بیاورم

 AG نمایشگاه عمامه داران، زندگی طلبه های جوان کار بهزاد جایز در گالری 

 سیامک سپهری، سرپرست گروه رستاک در حال دریافت جایزه باربد
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وز
ش ر

زار
گ   

 

ی
رد

ی گ
الر

گ   
 

 نوش آبادی از ارشاد 

خداحافظی کرد

برکناری حســـین نوش آبادی از ســـمت ســـخنگوی  

وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسالمی از نخستین تغییرات 

ســـیدرضا صالحی امیـــری در این وزارتخانه بـــود. او دیروز 

با معارفه ســـیدهادی حســـینی به عنوان معـــاون حقوقی، 

امـــور مجلس و اســـتان های ایـــن وزارتخانه از ســـوی وزیر 

ارشـــاد از این ســـمت نیز کنار گذاشـــته شد. 

 داستان هایی از جان چیور

 منتشر شد

»دوران طالیی« عنوان مجموعه ای از داستان های جان  

چیور، نویسنده آمریکایی است که به تازگی با ترجمه فرزانه 

دوستی در بنگاه نشر پارسه وارد کتابفروشی ها شده است. از جان 

چیور به عنوان یکی از مهم ترین نویسنده های داستان کوتاه قرن 

بیستم یاد می شود. در سال ۱۹۷۹ مجموعه داستان های کوتاه او 

جایزه پولیتزر و جایزه مجمع ملی منتقدان کتاب آمریکا را برد.

 یادبود ابوالحسن نجفی 

برگزار می شود

موسسه خانه کتاب به مناسبت اولین سالگرد درگذشت  

زنده یاد ابوالحسن نجفی، مترجم و منتقد ادبی و 

زبان شناس و مولف کتاب مهم »غلط ننویسیم« و »فرهنگ 

فارسی عامیانه« امروز یکشنبه )سوم بهمن( نشستی را به یاد او 

برگزار می کند. در این نشست، عبدالعلی عظیمی، محمدمهدی 

مرزی، امید طبیب زاده و مهدی صالحی حضور دارند. 

»کتابخانه بابل« خورخه لوئیس 

بورخس بررسی می شود

»کتابخانه بابل« خورخه لوئیس بورخس در دهمین نشست   

اندیشه نگاری ادبی این ماه به رمان »کتابخانه بابل« اثر 

خورخه لوئیس بورخس با حضور امیرعلی نجومیان از منتقدان و 

پژوهشگران و استاد دانشگاه نقد و بررسی می شود. عالقه مندان 

به حضور در این جلسه می توانند یکشنبه 3 بهمن ساعت ۱۷ در 

سالن اجتماعات فرهنگسرای اندیشه مراجعه کنند. 

حسین گنجی
منتقد   هنری

کاوه فوالدی نسب

مهربانو ابدی دوست
خبر نگار ادب و هنر

   همایون شجریان، محسن چاوشی و علیرضا قربانی برندگان »باربد« 

برندگان دومین جایزه باربد در حالی عصر جمعه در تاالر وحدت 

معرفی شدند که همایون شجریان، محسن چاوشی و علیرضا 

 قربانی در این مراسم حضور نداشتند. اختتامیه این مراسم 

تحت تاثیر شهادت آتش نشان ها قرار گرفته بود و مراسم خالی از 

شور و هیجان مرسوم جشنواره موسیقی بود. تقدیر از پیشکسوتان 

یکی از بخش های مهم جشنواره موسیقی فجر بود که پهلوان رسول 

بخش زنگشاهی از هنرمندان سیستان و بلوچستان با یک پا روی 

صحنه آمد. قرار بود او با پای مصنوعی اهدایی از پله های تاالر 

وحدت باال برود که این اتفاق نیفتاد و این هنرمند با تکیه بر پای 

چوبی لوح تقدیرش را دریافت کرد. همچنین کارگروه مد و لباس 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به خاطر استفاده از طراحی لباس 

ایرانی از سیامک سپهری سرپرست گروه رستاک تقدیر کرد که 

این تقدیر با استقبال زیادی روبه رو شد.

 هیات داوران جایزه باربد که تولیدات موسیقایی در طول بازه  

زمانی یک ساله  از مهر ۹۴ تا مهر ۹۵ را مورد بررسی و ارزیابی قرار 

داده اند، برندگان را به شرح زیرمعرفی کردند: 

 موسیقی کالسیک: در بخش آهنگسازی علیرضا مشایخی برای آلبوم 

»گرند کنسرتینو« و پیمان سلطانی برای آهنگسازی آلبوم »گفت 

و شنید« جایزه گرفتند، در بخش نوازندگی »علی جعفری پویان« 

به خاطر نوازندگی ویولن در آلبوم »سفر به خویشتن« لوح تقدیر 

گرفت و »یاسمن مشکوری« نیز لوح تقدیر گرفت. 

 موسیقی دستگاهی بی کالم: در بخش آهنگسازی جایزه باربد به 

»بهزاد رواقی« برای آلبوم »درنگ« اهدا و لوح تقدیر به »بهاره 

فیاضی« برای آلبوم روشنا اعطا شد. 

 موسیقی دستگاهی با کالم: نوید دهقان برای آهنگسازی آلبوم 

»از جان و از دل« و مهدی شهسوار برای خوانندگی آلبوم بیات 

ترک جایزه گرفتند و لوح تقدیر به سیدرضا طباطبایی برای آلبوم 

»اوجی در آواز مکتب اصفهان« اهدا شد. 

 موسیقی تلفیقی:  حمزه یگانه برای آهنگسازی آلبوم کاهگل برنده  

جایزه باربد شد و لوح تقدیر به شایان شکرابی سرپرست گروه 

»دال« برای آلبوم »گذر اردیبهشت« داده شد. 

 موسیقی پاپ با کالم:  اشکان ماهری برای آهنگسازی آلبوم »پرگار« 

و محسن چاوشی برای آهنگسازی آلبوم »امیر بی گزند« جایزه 

گرفتند و لوح تقدیر به »کاوه یغمایی« برای آهنگسازی آلبوم 

»منشور« داده شد. 

 در بخش پاپ بی کالم نیز مهبد شفیعی نژاد برای آهنگسازی آلبوم 

»سکوت آبی« جایزه گرفت و لوح تقدیر به آزاده مهدوی آزادی 

برای آلبوم »شانزلیزه« داده شد. 

جایزه آهنگسازی موسیقی ایرانی بی کالم نیز به شروین مهاجر برای 

آهنگسازی آلبوم »کهن کمان« اهدا شد. در آهنگسازی موسیقی 

ایرانی با کالم مهیار علیزاده برای آهنگسازی آلبوم »دخت پری وار« 

جایزه گرفت.  خوانندگی آلبوم موسیقی ایرانی با کالم: همایون 

شجریان برای خوانندگی آلبوم »خداوندان اسرار« و علیرضا قربانی 

برای خوانندگی آلبوم »من عاشق چشمت شدم« جایزه گرفتند. 

 پهلوان رسول بخش زنگشاهی، پیشکسوت موسیقی


