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خودتانراچگونهمعرفیمیکنید؟
مسعود فوالدی  هستم. متولد اول خرداد 64 در بندرانزلی. عمران 
خواندم و مستر در گرایش GIS مشغول تحصیل هستم اما موزیک 
چیزی است که از قدیم کار کردم و به شکلی به شغل من تبدیل 
شده و کل زندگی من از صبح تا شب، با موسیقی عجین شده 
است. به نوعی ،کاری است که با تمام وجودم انجام می دهم و به 

صورت حرفه ای  با آن امرار معاش می کنم.
تعریفتانازدیجیچیست؟

از پیش  دی  جی )Disk Jockey( کسی است که آهنگ های 
با خالقیت خود و هیجان  بیشتری برای مردم به  ضبط شده را 
دی جی ها  روزها  این  ولی  می کند  پخش   Non-Stop صورت 
بزرگ  ستاره های  به  تبدیل  حتی  و  می کنند  نیز  آهنگ سازی 

موسیقی می شوند.
چهشدکهدرموزیک،سراغسبکالکترونیکرفتید؟

موزیک  به  دوستانم  نداشتم.  عالقه ای  سبک  این  به  ابتدا 
الکترونیک گوش می دادند  . من همیشه دوست داشتم موزیک 
پرودیوسر)تولیدکننده موسیقی( )Music Producer( در سطح 
جهانی باشم ضمنا دوست داشتم سطح کارم به سطح موزیک هایی 
برسد که با آنها هنرمندان و آرتیست های سراسر دنیا به تور می روند 
و موزیک پخش می کنند. دوست داشتم کسی باشم که برای آنها 
کار می کند. هیچ وقت دوست نداشتم یک آرتیست مستقل باشم 
می رود  پیش  طور  این  گویی  اما  بروم  تور  تنهایی  و  بخوانم  یا 
)می خندد(. حاال چه شد که در این میان، با موزیک الکترونیک 
پیش رفتم؟! داستان این است که برای اینکه یک تهیه کننده و 
تولیدکننده موفق موزیک بشوید – مثل بسیاری از آنها در سراسر 
دنیا – نیاز به ارتباطات و مهارت های خاصی دارید که من نداشتم. 
حداقل داشتن یک استودیوی خیلی بزرگ و مجهز بود که من  به 
ان دسترسی نداشتم. شما اگر آلبومی را گوش کرده باشید ده یا 
15 نفر روی آلبوم کار می کنند ولی زمانی که من موزیک را شروع 
کردم آن موقعیت و استودیو و حتی سواد تخصصی در ایران وجود 
که  بدهم  انجام  می توانم  کار  که چه  کردم  فکر  با خود  نداشت. 
هم به چیزی که می خواهم برسم و هم بدون این امکانات، پیش 
الکترونیک در سال هایی که  این عوامل سبب شد موزیک  بروم. 
تازه داشتم شروع می کردم به عنوان قوی ترین گزینه، خودش را 

به من نشان دهد.
روی ایران در موسیقی اینسبک که زمانی دقیقا یعنی

بورسبود!
آن  با  است که وسایلی که  این  منظورم  نبود.  بورس  اتفاقا روی 
موزیک تولید می کردند از حالت استودیویی و مبلغ یک میلیون 
دالر برای تامین استودیو، به پول رایج ایران به 20 میلیون تومان 
کاهش یافت و می توانستید با 20 میلیون تومان یک سری آالت 
موسیقی بخرید و در منزل تان موسیقی الکترونیک تولید کنید. 
البته امروزه، با یک کامپیوتر هم می توانید موزیک تولید کنید و 
شرایط بسیار تغییر کرده است. در نتیجه من و خیلی از کسان 
دیگر  و  کردیم  شروع   – دنیا  سراسر  در   – سال ها  آن  در  دیگر 
سراغ استودیو نرفتیم. کسانی که پاپ یا موزیک مرتبط با پاپ کار 
می کنند هنوز باید به استودیوهای خیلی بزرگ بروند. البته برای 
ضبط موسیقی الکترونیک هم به استودیو نیاز هست ولی یکی از 
دالیلی که من به موزیک الکترونیک کشیده شدم، این عوامل بود. 
بعد به تدریج به آن عالقمند شدم و دیدم که خیلی گسترده است 
و تعداد صداهایی که در آن تولید می شود در مقایسه با موزیک 
پاپ یا راک، خیلی زیادتر است. برای مثال در موزیک راک، اگر 
چهار تا ساز، چهار صدا تولید کنند، در موزیک الکترونیک چهل تا 
صدا تولید می شود که این تعداد را شما در کامپیوتر خودتان تولید 
می کنید و حسن کار در این است که نیاز نیست به استودیو بروید و 
وقت صرف کنید. چرا که هم هزینه و هم متخصصان خیلی زیادی 
نیاز دارد. بنابراین شاید بتوان گفت برای اینکه به خواسته ام برسم؛ 
مجبور بودم موزیک الکترونیک را انتخاب کنم. با اینکه به اجبار این 
سبک را انتخاب کردم اما اکنون این موزیک را خیلی دوست دارم.

موسیقیالکترونیکیعنیچه؟
متفاوت تری  صداهای  کرده  سعی  ابتدا  از  الکترونیک  موسیقی 
نسبت به اصوات سازهای زنده تولید کند و صداها یونیک باشد 
و  هست  انسان  ذهن  در  که  صداهایی  خالی  جای  بتواند  شاید 

سازهای زنده عاجز از تولید  ان هستند را پر کند.
سازهایزندهاینضعفوخالرادرپوششتمامصداهای

ذهندارند؟
بله. 100 درصد.

سایه در بتوانید که میکنید کشف را خالها این چگونه
سبکالکترونیکآنرابرطرفکنید؟

با  وقتی  بگویم  می توانم  اما  داد  پاسخ  سوال  این  به  نمی شود 
سینتیسایزر Synthesizer کار می کنید آنقدر ایده به ذهن تان 
خطور می کند که اصال نیاز نیست فکر کنید که چه خالیی وجود 
با  مانیتور  روی  را  فرکانس  یک سری  این سبک، شما  در  دارد. 
نیاز    مورد  صداهای  ان  که  می بینید  و  می کنید  نگاه  چشم تان 
تولید می کنید و  را  نیازتان   میکس شما نیستند. صداهای مورد 
خالها را پر کرده و می بینید که چقدر حاصل کار جالب است. این 
می تواند یک روش باشد. آن گونه که شما مطرح کردید به موسیقی 

الکترونیک نگاه نکردم. 
چگونهبهآننگاهکردید؟

از  و  کردم  تولید  و صدایی  نشستم  سازم  سر  رفتم  همیشه  من 
پایه ساختم. مثل آجرهایی که روی هم گذاشتم تا به یک بنای 
استاندارد  برسد. این استاندارد همیشه در کارم مهم بوده و اگر 
زمانی از آن استاندارد خارج می شد هیچوقت ادامه نمی دادم. یا 

پروژه را کنسل می کردم یا آن را از ابتدا می ساختم.
شده استقبال خارجی فستیوالهای در شما موسیقی

چگونهکشفتانکردند؟
بعد از اینکه خیلی تالش کردم به استاندارد موسیقی برسم، در سال 
 Armin van Buuren 2008 متوجه شدم آرمین ون بیورن
 )Jaren( خواننده ای به نام جیرن Imagine آلبومی داده    به نام
مای  روی  داشتم.  را خیلی دوست  آثارش  که  بود  آلبوم  این  در 
اسپیس )Myspace( یک ایمیل زدم و گفتم دوست دارم با شما 
کار کنم. در پاسخ به من گفتند اگر می خواهید با ما کار کنید باید 
بزنید. همین  ایمیل   Indah Artist Management به گروه
کار را کردم. بالفاصله جواب دادند که باید نمونه کارتان را بفرستید. 

چهچیزیبهترازاین؟!
تا آن لحظه چیزی تولید نکرده بودم. با خودم فکر کردم که اتفاقی 
دارد در زندگی من می افتد و من اصال آمادگی ندارم. خیلی هیجان 
داشتم. نمی دانستم چه کار کنم. دو روزی خودم را در اتاقم حبس 
کردم و تلفنم را هم بستم. فقط نشستم کار کردم. حاصل کارم 
یک موزیک دو دقیقه ای بود  که در این چند روز اتود زده بودم. 

برایشان فرستادم.

اتوددرچهژانریبود؟
 Vocal( ترنس  پرروگرسیو  وکال  می گفتند  زمان  آن 
Progressive Trance( که نوعی موزیک الکترونیک آرام بود و 

مثل ترنس های تند که انرژی زیادی دارند نبود.
ازصدایتکسازاستفادهکردید؟

 Orchestral(  خیر. الکترونیک بود و زیر کار متن ارکستر زهی
String( داشت. 

همهنتمربوطبهاتودراخودتاننوشتید؟
بله. کامال حاصل تراوشات ذهن خودم بود که به آن اینسترومنتال 
)Instrumental( می گفتند. اتودی است که سازندگان موزیک 
شعر  موزیک،  این  روی  آنها  و  می فرستند  خوانندگان  برای 

می نویسند و می خوانند. 
بعدچهشد؟

دو روز بعد از اینکه اینسترومنتال را فرستادم ایمیل مستقیمی از 
جیرن دریافت کردم که از آمریکا نوشته بود ما داریم روی  آهنگ 
شما کار می کنیم و شعر آن را هم نوشتیم و منتظر خواهرم هستیم 
که از یک ایالت دیگر بیاید و به ما ملحق شود تا   موزیک را میکس 
کنیم و برای شما بفرستیم و بعد به مرحله قرارداد برسیم. بعد 
از این ایمیل دو ماه منتظر بودم که کار آماده شود و برای من 
بفرستند. بعد از تولید کار، مدیر برنامه های جیرن سعی می کند 
حاصل کار را به کمپانی های موزیک در آمریکا بفروشد . در ابتدا 
موفق نمی شو د چند ماهی طول کشید. این وقفه باعث شد که من 
دموی 90 ثانیه ای کار را روی مای اسپیس به اشتراک بگذارم. بعد 
فری کورستن )Ferry Corsten( که  یک موزیک پرودیوسر و 
دی جی بین المللی بود که دور دنیا تور برگزار می کرد و همان سال 
 Flashover Recordingرتبه پنجم جهان شده  و شرکت او
نام دارد، مسئول پیدا کردن آرتیستهای جدیدش موزیک مرا روی 
مای اسپیس می شنود. بالفاصله به من ایمیل زدند که اگر هنوز 
قراردادی برای پخش این موزیک امضا نکردید ما دوست داریم 

پخش کننده کار شما باشیم. 

همهایناتفاقاتدرهمانسال2009افتاد؟
بله. تمام اتفاقات خوب برای من در همان سال2008-2009 اتفاق 
افتاد. در همان سال آرمین ون بیورن در شوی رادیویی خود با 
عنوان ا استیت آف ترنس )A State of Trance( آهنگ مرا 

برای اولین بار پخش کرد. 
درآمدیهمبرایتانداشت؟

خیر. به طور کلی تمام موزیک هایی که می سازیم قرارداد دارند 
تا هزینه های جز  از درصدها  و رسمی هم هستند و تمام مبالغ 
به جز مشخص و شفاف است. ولی مارکتی که بخواهد کار را در 
امکان  و  آمد   mp3.com که  زمانی  از  بفروشد  موسیقی  حوزه 
به اشتراک گذاری موسیقی فراهم شد و بعدترها iTunes آمد و 
کسی دیگر سی دی نخرید؛ تقریبا مارکت موزیک به ویژه موزیک 
زیرزمینی )Underground( افت کرد. شاید بتوان گفت اکنون 
آرتیست های خیلی بزرگ هم مثل قدیم، نمی فروشند و برخی، 
دیگر فروش ندارند. خودشان هم می دانند که برای حفظ ساختار 
فروش و راحتی قرار گرفتن موسیقی با کیفیت در دسترس همه، 

روی iTunes آپلود می شود.
درباره گاهی از هر که مالی گردش جنجال این پس
خوانندگان،بهراهمیافتدوگفتهمیشودکهمثالفالن

خوانندهرکوردفروشراشکستهکاذباست؟
کاذب نیست اما آمار و اطالعات هم، از روی فروش نیست. 

ازرویقراردادابتداییاست؟
مثال  برای  است.  جداگانه  مساله  یک  این،  و  دارند  که  قرارداد 
شرکت می گوید من 100هزار دالر هزینه می کنم ویدئو می  سازم و 
پروموشن آن را هم انجام می دهم و برای رادیو پکیج می خرم که 
برای مثال صد هزار مرتبه پخش شود. هزینه تمام این اتفاقات با 

شرکت پشتیبان است که با خواننده قرارداد بسته. 
چگونهمیشودکهنامیکخوانندهدرصدرقرارمیگیرد؟

برای مثال اگر نام خواننده ای مثل بیانسه، در صدر است به این 
دلیل است که شرکت طرف قرارداد او، ایکس هزار دالر روی پروژه 

سرمایه گذاری کرده است.
روشهایشرکتهابرایبازدریافتسرمایهوتوسعهگردش

مالیبیزنسشاندراینفرایندچیست؟
آنها،  رایج ترین  برمی گردانند.  را  سرمایه  مختلفی  مسیرهای  از 
تولید  یا  تی شرت،  روی  عکس  چاپ  دوم  روش  است.  کنسرت 
تی شرت اختصاصی به صورت انبوه به نام خواننده و یا الیسنس 
کردن موسیقی برای یک شوی تلویزیونی که درآمد هنگفتی برای 
ناشر موسیقی بههمراه دارد، خب ببینید هر چقدر هم که مردم 
موزیک نخرند و رایگان دانلود کنند اما کنسرت می روند و تی شرت 
را می خرند. مثل ایران نیست. کپی رایت حرف اول را می زند. هیچ 
کس حق ندارد برای مثال عکس بیانسه را روی تی شرت تولید کند 
و موسیقی بدون اجازه در مکان عمومی مانند رستوران پخش کند. 
درواقعبابرندسازیوچهرهسازی،ازارزشافزودهحاصل

ازاینشهرتبهرهبرداریمیکنند!
بله. حتی حضور هر یک از این افراد مشهور در تبلیغات هم ممکن 

است تحت قراردادی باشد که با شرکت منعقد کرده است. 

پسبادانلودرایگان،خیلیخسراننمیبینند!
بله. می توان گفت تنها یک قسمت از درآمد آرتیست ها از بین رفته 

و بقیه راه ها برای کسب درآمد به قوت خود باقی است.
 iTunes تعداد فروش در واقع همان تعداد کپی هایی است که در
قطعه  یک  نهایی  درآمد  میزان  ولی  می شود  فروخته  سی دی  و 

موسیقی بسیار فراتر از فروش است.
بعدازاینکهشرکتکارتانراپخشکردچهاتفاقیافتاد؟

برایم نوشتند که اولین کار شما در اینجا طرفداران زیادی داشت و 
ما دوست داریم که همکاری دیگری با شما داشته باشیم و اکنون 
هم مشغول گردآوری آرتیست ها برای کار جدیدمان هستیم. بعد از 
این پاسخ، روی کار دوم، متمرکز شدم و چند تا آهنگ دیگر را با 
جیرن کار کردم. جیرن ترانه سرا بود و ترانه می نوشت ولی یکی از 

آهنگ ها را خواهرش خواند. 
آهنگ دیگر را خانم Laurie Mannette اجرا کرد و سومین 
را  کار  چهارمین  کرد.  اجرا   Nicole McKenna را  کارم 

Hannah Ray خواند.

تمامکارهایتانراخانمهااجراکردند..
بله. خیلی اتفاقی بود. 

کشور از خارج در خوانندگی صنعت چون است. طبیعی
تبلیغاتیتر و پولسازتر خانمهاست. تسلط در بیشتر
کنند! سرمایهگذاری که دارند تمایل وشرکتها هستند

البتهآقایانموفقهمدراینزمینه،کمنیستند!
بله. با این حال دوستان زیادی دارم که در بهترین کنسرت های دنیا 
ساز می زنند اما هنوز خانه ندارند و حتی بعضی از آنها در ون زندگی 
می کنند. این مساله به خیلی مولفه ها نیاز دارد. رشته تحصیلی من 
عمران بوده و خوب می دانم که در بدترین حالت می توانم جذب 
یک  برای  اما  کنم  اداره  را  زندگی ام  و  شوم  عمرانی  شرکت های 
موزیسین، اگر بستر کار فراهم نباشد حتی در بهترین جای دنیا هم 

باشد ممکن است از گرسنگی بمیرد. به همین سادگی. 
ازاستانداردخودتانحرفزدید.استانداردشماچیست؟

در مرحله اول، آهنگی که می  سازم درست صدا بدهد و خودم را 
راضی کند. این حس باید دو روز پس از بار نخستی که آهنگ را 
می شنوم هم تکرار شود. سپس اخذ تایید شرکت طرف قرارداد و 
آنها آهنگ را ساخته ام. چون  تیم حرفه ای است که به سفارش 
اعالم  من  به  مستقیم  نظرشان  و  کنند  پخش  را  کار  باید  آنها 
می شود. گروه سوم مردم هستند که بعد از تایید شرکت، آهنگ 
از یک آهنگ جدید خالقیت و  را می شنوند. مردم سراسر دنیا، 
یونیک بودن کار را دوست دارند و شاید استاندارد بودن کار خیلی 

برایشان مهم نباشد. 
خالقیتبرایشماچقدراولویتداشتهاست؟

نمی دانم ولی سعی کردم از شرایطی که داشتم بهترین استفاده را ببرم. 
کودک که بودم کل عشقم این بود که خانواده  مرا به خیابان جمهوری 
ببرد تا بتوانم کل سازها را یک جا ببینم و از فروشندگان سوال کنم. 
این برایم یک ویژن )چشم انداز( بود که بعدها به آن رسیدم. من راه را 

پله پله طی کردم و به چیزی که می خواستم رسیدم. 
بهشما وصدایی آوا چه دقیقا مینویسید که ریتمی در

هیجانمیدهد؟
اگر بخواهیم درباره ساز حرف بزنیم، باید بگویم پیانو. از صدای 
که  دارد  فضایی  پیانو  چون  می کنم  استفاده  زیاد  هم  ساز  این 
می توانم به صدای آن ریورب )Reverb( بدهم. صدا یک امبینت 
اگر  می کند.  تداعی  را  خال  حالت  که  می گیرد   )Ambient(
به  را  آدم  بدهیم  افکت گوش  با آن  تنهایی  به  را  پیانو  بخواهیم 
فضای خاصی می برد. اما چون موزیک الکترونیک، ریتم دارد آن 
فضای جدا از موزیک الکترونیک با ریتم دنس موزیک الکترونیک، 
ترکیب جالبی )Mixture( خلق می کند که من در بیشتر کارهایم 

از آن استفاده می کنم.
آیابرداشتمندرستاستکهدرموزیکالکترونیک،مابا
یکارکسترطرفهستیمکهتوسطیکنفرادارهمیشود.
کسیکههمرهبرارکستروسولیستاستوهم،گروه

نوازندگان؟
دقیقا این تعریف درست است. جالب اینکه تنها دلیلی که باعث 
شد به موزیک الکترونیک عالقمند شوم همین ویژگی بود. چون 
نمی توانستم کسی را پیدا کنم که بقیه کارها را برای من انجام 
در  را  ساز  چند  کند  کمکم  بنویسد،  ارکستر  مثال  برای  بدهد! 
استودیو رکورد کنیم یا مستر کند. اینها باعث شد که بتوانم همه 
این کارها را در یک کامپیوتر انجام دهم و کلید رسیدن به همه 

اینها، در موزیک الکترونیک جمع بود. 
افکت آنها روی بعد میگیرید کجا از را اولیه صداهای

میگذارید؟
قرض  افراد  از  را  صداها  زمان،  آن  شرایط  دلیل  به  قدیم ترها 
از  ما  و  می شد  ریکورد  استودیو  در  صداها  مثال  می گرفتیم. 
صداهای  از  می کردیم.  جدا  جدا  و  می گرفتیم  ریکوردکننده 
اما اکنون کار خیلی  کیبوردی که داشتم هم استفاده می کردم. 
ساده تر شده. چون صداها طبقه بندی و استاندارد شده و به راحتی 
 Virtual( استودیویی  سمپل های  نام  به  که  می شود  فروخته 
هر  می شوند.  شناخته   )Studio Technology - VST
آهنگسازی یک سری از این صداها را در کامپیوتر خود دارد. ده 

مدل صدای پیانو؛ ده مدل صدای درامز و ... 
نتهمکهدسترسیخیلیخوبیبرایشمافراهممیکند؟

من  کنید.  دانلود  اینترنت  از  می توانید  بخواهید  صدایی  هر  بله. 
همیشه دوست داشتم بخرم اما هم چنان بودجه زیادی که باید 
برای این کار پرداخت کنم را ندارم و در ایران پشتیبانی هم ندارد 

و مرجع رسمی هم برای فروش  وجود ندارد.
هرسمپلبهچهقیمتیفروختهمیشود؟

اگر برای هر سمپل، دست کم 500 هزار تومان را در نظر بگیریم، 
خرید این حجم باال سمپل، هزینه بسیار باالیی را به شما تحمیل 

می کند و شاید الزم باشد که صد میلیون تومان فقط برای خرید 
صداهای اولیه هزینه کنید. 

تولیداتشماکپیرایتدارد؟
بله. همه تولیدات. 

چگونه؟
من هرگز موزیک های بدون کپی رایت را پخش نکرده ام. 

چگونهتولیداتخودتانرامحافظتمیکنید؟
در این رابطه با وکیلی آمریکایی که تخصصش  تولیدات سرگرمی 
حتی  ما  گفت  او   . کردم   صحبت  بود   )Entertainment(
نمی توانیم برای فیلم هایی که از ایران به آمریکا می آیند کپی رایت 
بگیریم و یک ایرانی هیچ وقت نمی تواند از حق کپی رایت بین المللی 

استفاده کند.
چرا؟

بین المللی  کپی رایت  معاهده  به  ایران  و  است  ایران  چون شهروند 
نپیوسته است. همیشه شرکت های واسط این کار را انجام می دهند. 
شرکت های پخش کننده موزیک از ابتدا کپی رایت را در قرارداد ذکر 
می کنند و 100 درصد حق آن را از آن خود میکنند. حتی اگر اروپایی 
هم بودم باز هم شرکت ها بزرگ کپی رایت کار را مطالبه می کردند. 

کپی رایت موزیک، در اختیار شرکت های پخش کننده است.
تبعاتاینکپیرایتچیست؟

برای مثال اگر یک موزیک با استقبال بسیار باالیی در دنیا مواجه 
شود، شرکت  پخش کننده می تواند بدون اینکه آهنگساز را مطلع 
کند؛ موزیک را بدهد که یک خواننده معروف اجرا کند. سازنده 
موزیک فقط درصد خود را از هر درآمدی که عاید کار می شود، 

می گیرد و دیگر نقشی در نام کار ندارد.
درپرداختکمیسیونفروش،متعهدوصادقهستند؟

بله. 100درصد به تعهدی که درقبال کپی رایت به سازنده موزیک 
می دهند متعهد هستند.

انحصار بخواهد که هست تصمیمگیرنده آهنگساز آیا
آهنگخودرابهشرکتبدهدیاخیر؟

بله. این آهنگساز است که تصمیم می گیرد انحصار پخش را به 
شرکت مربوطه بدهد یا خیر. اگر بدهد دیگر حقی در کپی رایت 
ندارد و فقط از هر فروش و درآمدی که نصیب شرکت می شود 
درصدی را کسب می کند. البته شرکت های بزرگی که من با آنها 
کار کردم همان ابتدای کار، انحصار را از سازنده موزیک می گیرند. 

اصال شرطشان برای همکاری، این است.
اسمتاندرشناسنامهکارهست؟

بله، در قرارداد همیشه هست و در پخش عمومی جایی که الزم 
باشد اسم سازنده موزیک بیاید حتما نام سازنده را ذکر می کنند 
ولی اگر قرار باشد موزیک را یک خواننده معروف بخواند دیگر اسم 

مرا نمی زنند. 
در کردید عبور پیش سال ده ایدهآلهای از که اکنون

موزیکالکترونیکبهکجامیخواهیدبرسید؟
فکر  موضوع  این  به  روز  هر  من  است.  سخت  خیلی  سوال تان 
می کنم. یکی از دالیلی که رشته دانشگاهی ام – عمران – را ادامه 
بتوانم زندگی ام را  اینکه  این بود که شاید یک روزی برای  دادم 
تامین کنم الزم باشد درگیر پروژه های عمرانی شوم و موزیک را 
به عنوان رشته ای که دوست می دارم پیش خودم نگاه دارم. یعنی 
به جای اینکه موزیک مرا تخریب کند؛ من آن را نگاه دارم که مرا 

خوشحال کند. 
چراتخریب؟

چون شما کار می کنید کوچک هستید اسم تان همه جا می خورد 
و دور دنیا سفر می کنید که در تورها شرکت کنید ولی اگر نهایت 
نتوانید از این همه کار یک زندگی به دست آورید و تامین باشید؛ 
حتی اگر عشق تان باشد، داغان می شوید. برخی کشورها مثل کانادا 
باشد  نرفته  فروش  به  موزیک شان  که  موزیک  تولیدکنندگان  به 
وامی می دهند که بتوانند با آن زندگی کنند و از گرسنگی نمیرند 

اما ایران و آمریکا چنین نیست. 
هدفتاندرحوزهموسیقیچیست؟ 

تعریف  خودم  برای  که  است  استانداردی  به  رسیدن  هدف 
البته به این هدف هم رسیدم. در چند فستیوال بزرگ  کردم و 
کارهایم شنیده شده است. من این شانس را داشتم که با راس 
 Executive( تولید  اجرایی  مدیر  که   )Russ Regan( ریگن 
Producer( التون جان )Elton John( بوده همکاری کنم و بعد 
از گذشت این سال ها، پروژه رویایی خودم را به نام MaWayy با 
همکار و دوستم Brian Wayy که الهام بخش خیلی از کارهام 
بوده شروع کنم. ما تا سال آینده آهنگها و ویدئوهای زیادی رو 
با اسم MaWayy پخش خواهیم کرد که با تمام انرژیمان و با 
استفاده از همه امکانات روی این پروژه سرمایه گذاری کرده ایم.    

چگونهباRuss Reganآشناشدید؟
از طریق همکار آهنگساز خودم Brian Wayy که در آمریکاست 
با او کار کنم. از سال 2011 تاکنون هم این شانس را  توانستم 
داشتم که با شرکت موسیقی Teletunez قرارداد امضا کنم تا 

بتوانم با تلویزیونهای آمریکایی کار کنم. 
چهکارمیکنید؟

موزیک  بک گراند  یا  متن  موزیک  که  پروژه هایی  برای 
)Background Music( می خواهند موزیک های دو دقیقه ای 
می سازم. در این بخش هم خیلی اتفاق های جالبی برای من افتاده 

و هرگز فکر نمی کردم به چنین  توفیقاتی دست یابم. 
چهتوفیقاتی؟

بسازم   NCIS سریال  برای  موسیقی  یک  توانستم  سال 2013 
 Emmy جایزه  برنده  که  بزرگی  آهنگسازان  با  همکاری  به  که 
Award شده بودند و آلبومهای موسیقی آنها گواهی فروش مولتی 
  (Richard گرفته   Multi-Platinum Selling پلتینیوم 
(Wolf, Brian Wayyمنجر شد. Brian آهنگساز وارنر بردارز 

تی وی )Warner Brothers TV( است. 
بخش تولید این تلویزیون، ساالنه چند برنامه بزرگ تولید می کند. 
 Theme( تم «   « اول  آهنگ  ساخت  امتیاز  شدم  موفق  من 
 Crime Watch( یکی از این برنامه های تلویزیونی به نام )Song
Day( را که یک مجله تلویزیونی روزانه است و در همه ایالت ها به 
صورت محلی از تلویزیون ایالتی دریافت و پخش می شود، بگیرم. 
سه ثانیه از موزیکی که من ساختم در این برنامه استفاده می شود و 
این مساله، درآمد زیادی برای من تولید می کند. هم چنین آهنگ 
بین   TMZ Hollywood Sports تلویزیونی  مجله  اول  تم 

سالهای 2014-2015 ساخته من است.
البتهدرآمدخیلیمهماست.

شاید بگویم از نظر جایگاه، بزرگ ترین و مهم ترین کاری که در 
زندگی ام انجام دادم همین Crime Watch Daily بود. 
آیاهنوزایدهآلهایتانفراتروبلندپروازانهتراست؟

 از خودم خیلی بیشتر از اینها توقع دارم. خیلی دوست دارم روزی 
بتوانم برای آرتیست های خیلی بزرگ، آهنگ بسازم.

گفتوگویآسیابامسعودفوالدی

 پرآوازه ترین دی  جی ایرانی
ستارهجاوید

باشد.  شده  شروع  ایمیل  یک  از  چیز  همه  نمی شود  باورتان 
می شنوید  را  او  زندگی  ساده  داستان  و  می نشینید  وقتی 
تعریف تان از دی جی و صدای تکرارشونده دوبس؛ دوبس؛ 
دوبس تغییر می کند. »مسعود فوالدی« دی جی و تولیدکننده 
موزیک، تنها پسر ایرانی است که موفق شده موسیقی خود 
Elec� نظیر  جهانی  بزرگ  الکترونیک  فستیوال های  در  ار 

tric Daisy Carnival, A State of Trance و غیره .. 
به گوش همه برساند و تعریف جدیدی از دی جی را برای 

هواداران موسیقی الکترونیک، ارائه دهد.
 در سال 2012 او در بزرگترین رده بندی دی جی های جهان » 
DJ Mag « رتبه 246   را به دست آورد او سبک های وکال 
ترنس، هاوس و EDM را دنبال می کند. مسعود در بیرون از 
ایران، شناخته شده تر است و با خالقیت و استعدادی که در 
و  تولید  بزرگ  داده، کمپانی های  بروز  الکترونیک  موزیک 
پخش موزیک را با خود همراه کرده است از جمله کمپانی 
 Armin که متعلق به آرمین ون بیورن Armada Music
اتفاق جالب و هیجان انگیزی که در  van Buuren است. 
زندگی او افتاده، دریافت سهم سه ثانیه ای از موزیک شروع 
موزیک  از  ثانیه  سه  که  است  آمریکایی  تلویزیونی  مجله 
مسعود را هر شب در سراسر آمریکا پخش می کند . این برنامه 
عالوه بر اینکه حساب بانکی مسعود را شارژ می کند، به یاد 

برای  و  دارد  باالتری  توقع  از خودش  او می آورد که چقدر 
چشم انداز بلندپروازانه اش چقدر راه باقی مانده است. مسعود 
فوالدی رویای کودکی اش را دنبال کرده و با شانس شروع 
با حضور  او  است.  مانده  این صحنه   در  با تالش،  اما  کرده 

در روزنامه آسیا، از فراز و فرود جذابی حرف می زند که از 
بتوان گفت  او یک دی جی بین المللی ساخته است و شاید 
تاثیرگذاری ترنس هایش، وام دار معصومیت اصیلی است که 

در چهره دارد: 

برخی کشورها 
مثل کانادا به 

تولیدکنندگان 
موزیک که 

موزیک شان به 
فروش نرفته باشد 
وامی می دهند که 

بتوانند با آن زندگی 
کنند و از گرسنگی 

نمیرند اما ایران و 
آمریکا چنین نیست. 

,,


