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 با سالم خدهت کاربزاى سایت ٍ طزفداراى اًزیکِ!

سعی کزدین   تا جاییکِ تًَستین ، ل هیالدی ٍیضُ ًاهِ ای رٍ جوع اٍری کزدین ٍَ دادُ بَدین بِ هٌاسبت پایاى ساّوًَطَر کِ قَلش

در جوع اٍری ! ِ ای رٍّن در ایي ٍیضُ ًاهِ بگٌجًَینوچٌیي هطالب خَاًدًی دیگّهزٍر کٌین ٍ  2102فعالیتْای اًزیکِ رٍ در سال 

کِ بِ ها ایي اًزصیَ داد تا بزای اٍلیي بار  ًَُدى ایي هجلِ سحوت سیادی کشیدُ شد ٍ فقط حوایت ٍ لطف شوا بَدِ پایاى رسٍ ب

. یَ رقن بشًینّوچیي اتفاق  

ّز چٌد لیاقت طزفداراى اًزیکِ بیشتز اس ایٌْاست ٍ ایي هجلِ ّن کن ٍ کاستی سیادی دارُ اها توام سعی ٍ تالشوَى ایي بَدُ کِ 

ی ٍ جاهع رٍ اهادُ کٌین!ٍیضُ ًاهِ ای خَاًدً  

ظز ًظزات  ٍ پیشٌْادات شوا ّستین!هٌت اداهِ پیدا کزدى ّوچیي ٍیضُ ًاهِ ای بستگی بِ استقبال ٍ حوایت شوا خَاّد داشت..!  

 

 

 

 

 Enriqueiran.net:  صاحب اهتیاس

 :   احساى ساّیب ، سعید جعفزیاىًَیسٌدگاى

 :  سعید جعفزیاىطزاح ٍ گزافیست

 :  احساى ساّیبگزدآٍری هطالب

 :  تیٌا ، بْارُهتزجن

 : هزین )الرا( 2103تقَین 

  ، طٌیي  ، فاطیوا  ٌّگاهِ ، هاریا   : با تشکز اس  

  هْسا، شکیبا ، پاًیذ ، هٌا ، 
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 تَ.…یثَد بیدً سزاسز تَ تَرّبت هطغَل سبلَ طتزیث تَ

 ثٌذاسُ؟ خًَت بدی رٍ تَ تب یثزد یه یبدگبری یشیچ سفزات

 خَدم ثب ”یگزه“ ٍ ”لَکبس”سگبم اس عکس تب دٍ هي

 اًسبى ِی هث ٍالعب سگ اٍى…هزد ۲۰۱۰ گزهی…داضتن

 ضن سفز یراّ تب کزدمیه جن ثسبطَ ٍ ثٌذ ٍلت ّز…ثَد

 يیثْتز اس یکی اًگبر کِ ثَد یطَر یگزه هزگ…طذیه ًبراحت

 دادم دست اس دٍستبهَ

: چزا؟…عطمِ درثبرُ ٌّگبتآ اس یلیخ  

 ثِ اٌّگب درصذ ۹۰…هطتزکِ هب توبم يیث کِ ِیهَضَع عطك:

 چٌذ کِ سیً هْن.…ّووَى چَى پزداسُ یه عطك هَضَع

 ّووَى…نییبیه یتیهل چِ اس بی نیدار یهذّج چِ بی سبلوًَِ

 نیفْو یه عطمَ حس

: ؟یکٌ کبر یچ یدار دٍس یکٌ یًو کبر یٍلت کِیاًز  

 اًب ثب ٍ ثشًن چزت سگبم ثب کبًبپِ رٍ ٍ ثبضن خًَِ دارم دٍس:

 ٍ ثگذرًٍن خَش دٍستبم ثب ٍ یاسک جت ٍ یسَار كیلب ثزم

 ثشًن رام کَیاتالًت

 در سَال اس جٌیفز : )کبر ثب اًزیکِ چطَرُ ( ؟

 اًتخبة درهَرد هخصَصب…گزاست کوبل کِیاًز.…ِیعبل:فزیجٌ

 یه هطَرت ّن ثب اٌّگب اس یلیخ درثبرُ هب…ضجططَى ٍ اٌّگ

 نیکٌ

 عبدتِ طِیّواستیج  رٍ یبریث رٍ دختزا کِ بدیه خَضت هعوَال

 خذاضًَِ اس کِ ّن اًٍب ٍ یثَس یه ٍ یبریه رٍ دختزا کِ

 کِ یکس ّز…برمیه ثبال بدیث ثخَاد کِ رٍ یکس ّز هي:کِیاًز 

 يیا کِ ّن طِیّو هي يیثج ثبال برمیه هي جَیاست رٍ بدیث زُیویه

 رٍ برُیث رٍ یک لزارُ دًٍِ یًو ادم..دارُ ثستگی…کٌن یًو کبرٍ

 هوکٌِ..ثبضِ ثچِ هوکٌِ..ثبضِ یک سیً هْن ثزام اصال..جیاست

 تًَِ هی…ثبضِ ثشرگ هبهبى…ثبضِ ثبثبثشرگ هوکٌِ..ثبضِ دختز

 ی ِیهب یلیخ هي ٍاسِ…جیاست رٍ بدیث ثخَاد کِ ثبضِ یکس ّز

 پَل کِ ثبضن داضتِ ییفٌب ٌکِیا ٍ ثبضن جیاست رٍ کِ سعبدتِ

 خَضجختن یلخی…ثخًَي ثبت ّبتَ تزاًِ تب ذىیه

 گذاضتي؟ رٍت زٍیتبث يیطتزیث اٌّگبت اس یکی کذٍم

 طِیّو طِیه ثبعث کِ دارى ییجبدٍ تیخبص ِی خَدضَى ٍاسِ الجَم يیا یاٌّگب توبم کٌن یه فک:کِیاًز

 یکوپبً ٍ ّبم یویت ّن کوک ثِ الجَم يیا چَى ٍتکِ خبظ جْبت توبم اس بیَفَری…ثوًَِ خبطزش تَ ادم

 ی جِیًت اخز در ٍ…يیسیاًگل گِید ًصف ٍ ییبیاسپبً اٌّگب ًصف…ضذُ سبختِ خَدم لیه ثبة سبسًذش

 کزد شهَىیسَپزا تالضوَى

 ؟یکٌ فتح کَیهَس یبیدً یگزفت نیتصو هَلع ِچ

 ٍ ثَد بیلیخ یثزا الگَ يیثْتز پذرم لطع طَر ثِ.…ثَد یجبر هي یّب رگ تَ خَى هث طِیّو کیهَس

 زمیثگ بدی یشیچ هذرسِ تَ ثخَام ٌکِیا اس لجل…ثَد يیالت کیهَس یبیدً ی ٌذُیا یثزا یا جزلِ ٌطَریّو

 ضذى الجَهن يیاٍل یآٌّگْب کِ کزدم اٌّگبم ًَضتي ثِ ضزٍع

 ِ؟یچ ثَدى بسیگلسیا کِیاًز ی جٌجِ يیثذتز ٍ يیثْتز

 دراهذسا ضغل ِی چطن ثِ اصال ٍ دارم دٍس کبرهَ عبضمبًِ ٌَّسُ کِ ٌَّس هي کِ ٌِیا لسوتص يیثْتز

 گزا کوبل کبرم تَ هي کِ ٌِیا لسوتص يثذتزی…ِیسزگزه هث هي یثزا کبر يیا ثلکِ کٌن یًو ًگبّص

 خَدخَاّن ٍ  سوج

 ؟یثجز خَدت ثب یکٌ یًو فزاهَش تَرّبت در ّزگش رٍ ییشایچ چِ

 یثز ثلک…کفطبم…کالم

 کَایکَرً اًب یگیه گِید یطزف اس اهب..یکٌیًو فک فعال ثص ٍ ِیثشرگ تیهسئَل ثَدى پذر کِ یگفت طِیّو

 چزا؟..طِیه ّبت ثچِ ٍاسِ یا العبدُ فَق هبدر

 يیا ثب یهطکل االى هب اهب…دارُ رٍ خَة هبدر ِی بتیخصَص توبم ًبآ..ٌِیّو ّن تیعیٍال چَى خت

 االى ًوکٌن فک ٍ ثشرگِ تیهسئَل ِی يیا ٍ نیخَضجخت االى هب…نیکٌ یًو فکز ثص االى ٍ نیًذار هَضَع

 ثبضِ ضذًن ثبثب ٍلت

 ؟یکٌ یه ٌصیتحس کِ دارُ اًب ییشایچ چِ

 ٍ ِیپب يیا ٍ ثبضن خَدم ٍاسِ یهذت تب ذُیه ثن رٍ اجبسُ يیا طِیّو اٍى.…اعتوبدُ لبثل ٍ هستمل  ًبآ

 ِیا راثطِ ّز اسبس
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________________________________________________________________________________________  

 اس آرسٍّات تزای آیٌذُ چیِ؟

 ضاد تَدى

کذٍهَ تزجیح هیذی؟ اگِ قزار تاضِ تیي تا خاًَادُ تَدى ٍ تا فٌا تَ کٌسزت تَدى یکی رٍ اًتخاب کٌی  

 هي کِ تگن ایٌَ…کٌي هي چِ ادم تی احساسی ّستن تذم ضایذ خیلیا فک جَاب اگِ دًٍن هی…اهوون.…کٌن کِ تیي خاًَادُ تاضن یا تیي فٌاماگِ قزار تاضِ اًتخاب 

رٍ استیج تَدى ًیس..ّیچی..ّیچی هثلص ًیس ها ّیچی هثلخًََادهَ دٍس  جًَن هث  

 راس…تیٌن هی ایٌطَری رٍ تَ هي راستص…استعذاد،خَش قیافِ،جذاب ٍ دٍست داضتٌیاًزیکِ تَ اس یک پسز هذرسِ ای خجالتی تثذیل ضذی تِ یک هزد تا 

چیِ؟ هَسیک اسعالقت تِ غیز تِ هَفقیتت … 

سال دیگِ ّویي هَفقیتَ داری هي هی  ۱۵سال پیص اسم هی پزسیذی کِ اًزیکِ ایا تا  ۱۵ اگِ..ًویکٌن عَضص دًیا تا..کارهن عاضق هي.…فک ًکٌن رهش ٍ راسی تاضِ

 ضکایت ضذم تلٌذ حتی کِ ضذُ رٍسایی…هیطن کارم عاضق تیطتز رٍس تِ رٍس…تَدم فٌام ٍ هَسیک عاضق قثلطن…سال ۱۵ هیگن الثتِ…گفتن تَ حتوا دیًٍَِ ضذی

در تْتزیي جایگاّی تَ االى..ًکي ضکایت..دیگِ کي تس گفتن گزفتن ًیطگَى خَدهَ تعذ اها کزدم  

 اگِ یِ ادم هطَْر ًثَدی دٍس داضتی  چیکار کٌی؟

:  تَ خاصی چیش یِ اها تزسن هی کزدى پزٍاس اس تقزیثا هي اها تگن ایٌَ کِ دارُ خٌذُ دًٍن هی…فکٌن اگِ ارتیست ًویطذم تِ جاش خلثاى هیطذم چَى عاضق پزٍاسم

ام تگن خلثاى هاّزین اها خة خَ ًوی حاال..کٌن حفظ هسافزاهَ اهٌیت هیکزدم سعی ٍ کزدم هی سفز دًیا دٍر ٍ هیطذم خلثاى هیکٌن فک…ٍاال چیِ دًٍن ًوی…پزٍاسُ

 ارُ فکٌن خلثاى هی ضذم

  ضاًسَ ٍ تَدًت خزافاتی ّوَى تِ ایٌن.هٌذی؟ عالقِ تطَى اًقذ کِ ّست دار لثِ یا تال تیس کالّای ایي تَ خاصی چیشی چِ…خیلی اس کالُ ّای لثِ دار خَضت هیاد

تزهیگزدُ؟ حزفا ایي  

ّی تِ خَدم هیگن دیگِ اس ضزضَى راحت ضَ عَضطَى  …پَضوطَى هی سالِ چٌذیي کِ دارم کفطایی حتی…ارُ..سِ تا کالُ ضاًس دارم کِ هزتة هیشارم سزم

ًویخَام…تویشى کِ ایٌا تاتا ًِ هیگن تعذ.…کي  

دٍ.س داری اجزاش کٌی؟کار هَرد عالقِ ای کِ تَ تَرت اًجام هیذی چیِ؟اٌّگ هَرد عالقت چیِ کِ   

 tired of beingاها هیذًٍی کذٍم اٌّگَ دٍس دارم سًذُ اجزا کٌن؟ …رٍ دٍس دارم تخًَن i like it ضثا تعضی…ارُد تستگی.…اٌّگ هَرد عالقن ٍاسِ اجزا 

sorry… 

 ؟یدار دٍس طتزیت رفتٌتَ تَر لحظِ  کذٍم

 دارم دٍس یلخی…دارم دٍس رفتٌَ تَر…دًٍن ًوی…ذُیه تن یخَت حس کال…زُیه تاال ٌنیادرًال ّن دارم استزس ٌکِیا ّن چَى..اجزا اس قثل ساعت دٍ

 ِ؟یچ یدار کِ یثزٍت يیتز اارسش

 ّن یکار چیّ خة یًثاض سالن یٍقت کِ ٌِیا دارم ٍاسص کِ ّن یلیدل.وِیسالهت هسلوا دارم کِ یثزٍت يیتز ارسش تا…اهووون…دارم کِ یثزٍت يیتز ارسش تا خة

 .یتذ اًجام یتًَ یًو

 ؟یدار کالُ چٌذتا ثایتقز

 اٍى ٍ تپَضن یکفط ٍ ضزت یت ٍ کالُ تاضن داضتِ اجزا ِی هثال اگِ..تارُ يیا در امیخزافات یادیس هي کال…ارُیه ضاًس ٍاسن یلیخ کِ دارم کالّایی…دارم یکل اٍُ

 کِ خاطزُ يیّو ٍاسِ ّن پَضن یه یتکزار یلثاسا ٌکِیا لدلی…نیخزافات یلیخ دًٍن یه ِّ..پَضن یه رٍ لثاسا ّوَى ّن یتعذ اجزا دراد،ٍاسِ اساب خَب اجزا

 اٍردى یخَضاًس یقثل یاجزاّا تَ ٍاسن
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 تِ کذٍم آلثَهت تیطتز افتخار هیکٌی ؟

 اٍى یاٌّگا توام ٍ تَد سالن ۷۱…خة تَدم تچِ چَى…الثَهن يیاٍل تِ هسلوا

 …تَد الثَهن يیاٍل گِید خة…تَدم سالِ ۷۱ ۷۱ ۷۱ کِ ًَضتن یسهاً الثَهَ 

 دارُ دلن تَ یخاص جای

؟یذیه گَش خًَِ تَ ییاٌّگا چِ  

 خالصِ ٍ ییایاسپاً یاٌّگا..راک تا گزفتِ ”یت اًذ ار“ اس…ذمیه گَش یچ ّوِ تِ

  یچ ّوِ تِ…دارُ هختلف سثکا ّن ییایاسپاً اخِ…ذمیه گَش سثک یکل 

 …زُیگیه الْام هختلف یاٌّگا اس یکل ادم…ذًٍِیه خذا…ذمیه گَش

 تذم گَش کیهَس اًَاع تِ داضتن دٍس طِّوی

 دارُ؟ یهؼٌ ٍاست طتزیت ّوِ اس یًَضت کِ یٌّگآ کذٍم

 ذایپ هحتَا ٍاست طتزیت گذرُیه ّن سال چٌذ کِ یٍقت یحت دارى هفَْم ٍ یهؼٌ یلیخ تزات هَقغ ّوَى اٌّگا یتؼض.… فزق یاٌّگ ّز…دارُ یتستگ.…دًٍن یًو

 ياٍلی…تَد ّن ییایاسپاً ٍ ًَضتن کِ یاٌّگ يیاٍل گنیتگَ،ه اٌّگَ ِی یگیه ٍ یداد قزار طیضزا يیا تَ هٌَ کِ حاال خة..ارمیت اٌّگَ ِی اسن تاسم کِ سختِ…کٌيیه 

 هي ِ ًظزت اٌّگِ يیتز پزهحتَا اٌّگ اٍى…ًَضتن کِ یکاهل اٌّگ 

 

 

 اّویت تِ تَجِ تا کزدین سؼی ها.  ضذًذ اًجام هختلف ّای خثزگشاری ٍ ّا هجلِ تا اًزیکِ کٌسزتْای حَاضی سیادی ّای هصاحثِ 2010 سال در

 کٌین ىَحضَرت تقذین کٌین ٍ اًتخاب پاسخ ٍ پزسص قالة در ییتخطْاجذاتیت ّاضَى، ٍ ّا هصاحثِ 

 ایزاى( اًزیکِ سایت هتزجن ٍ ًَیسٌذُ) خاًَم تیٌا:  ًَیسٌذُ ٍ هصاحثِ تزجوِ

2012 سال هْن هطثَػاتی کٌفزاًسْای ٍ ّا تزًاهِ طَل در اًزیکِ هْن ٍ جالة جَاتْای سَال ٍ ّا هصاحثِ اس ضذُ گزدآٍری  

 

 

2012گزد آٍری ضذُ اس هصاحثِ ّا ٍ سَال ٍ جَاتْای جالة ٍ هْن اًزیکِ در طَل تزًاهِ ّا ٍ کٌفزاًسْای هطثَػاتی هختلف سال    
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2102جوایس دریافتی انریکه در سال   

ASCAP AWARDS : 

"Tonight (I'm Lovin' You)"(ft. Ludacris and DJ Frank E)-ASCAP Pop Award Most Performed Song 

"No Me Digas Que No" (ft.Wisin & Yandel) - ASCAP Latin Music Pop/Ballad Winning Song 

BILLBOARD LATIN MUSIC AWARD : 

Enrique Iglesias - Latin Touring Artist of the Year 

BMI AWARDS : 

"I Like It" (ft. Pitbull) : 

Latin Songwriter of the Year 

BMI Latin Award - Winning Song 

"No Me Digas Que No" (ft. Wisin & Yandel) :  

 Latin Songwriter of the Year 

Latin Publisher of the Year 

BMI Latin Award - Winning Song 

PREMIO LO NUESTRO : 

Enrique Iglesias - Pop Male Artist of the Year 

PREMIOS JUVENTUD : 

Euphoria Tour - The Super Tour 

NRJ MUSIC AWARDS : 

Enrique Iglesias - International Male Artist Of The Year 

LOS PREMIOS TELEHIT AWARDS : 

Enrique Iglesias - Pop Artist of the Year 

Enrique Iglesias - Hispanic Pop Artist of the Year 

VALENTINE'S DAY AWARDS : 

Enrique Iglesias - Most Desirable Man 

"Love To See You Cry" - Best Love Song of the Year 

 : VEVO CERTIFIED AWARD   شود. می داده یوتیوب در بازدید میلیون 100  با ویدئوهایی به  VEVOCertified جوایس

"I Like It" - 100,000,000 views on YouTube 
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 !کنسرتهای آسیایی و طرفداران ایرانی.................

اًزیکِ در ایي سال بزای  طزفذارای اسیایی ٍالبتِ خاٍرهیاًِ سٌگ  . بَد 2012کٌسزت در کطَرّای خاٍرهیاًِ در فاصلِ بسیار کَتاُ قطعا یکی اس اتفاقات هْن اًزیکِ ای درسال  4

 ٍرد تا اسیایی في ّا ّن بتًَي بِ کٌسزت  سلطاى التیي بیاى!آتوَم گذاضت ٍ ضزایطی رٍ بِ ٍجَد 

 لبٌاى چٌذ هاُ سٍدتز بزگشار ضذ اها کٌسزتْای ٌّذ،تزکیِ ٍ دبی در طَل یک هاُ خاطزُ ای فزاهَش ًطذًی رٍ بزای طزفذارّا رقن سد!!!! کٌسزت

 

 2012جوالی  4لبنان:

 waterfront بیطتز اس پاًشدُ ّشار ًفز درجَالی بِ اجزای کٌسزت پزداخت ٍ  4اٍلیي کٌسزت اسیایی اًزیکِ  در ضْز لبٌاى بزگشارضذ، اًزیکِ بزای اٍلیي بار در ایي ضْزدر تاریخ 

 بیزٍت جوع ضذًذ تا در اٍلیي کٌسزت اًزیکِ در لبٌاى ضزکت کٌٌذ

 اًِ( ّن در ایي کٌسزت حضَر داضت کِ خاطزاتطَ ّن بزاهَى تعزیف کزدۺیکی اس کاربزاى سایت اًزیکِ ایزاى)یگ

هي هیخَام بزم کٌسزت اها ٍقتی رسیذیوَ ٍقتی کِ بلیط کٌسزتَ هاهاًن بْن داد بْتزیي لحظِ ی سًذگین بَد ها دٍضٌبِ اس تْزاى رفتین لبٌاى چْارضتبِ کٌسزت بَد فکز هیکزدم فقط 

بَد  ۹/۵ضب بَد ًخَابیذُ بَدم استزس داضتن کٌسزت ساعت ۲بچِ ّا فقط ٍاسِ اًزیکِ اٍهذى لبٌاى خیلی خَضحال ضذم رٍس کٌسزت ضذٍ هي  تَرٍ دیذم دیذم بلِْْْْْْْْْ کل

ى اًزیکِ اًزیکِ اًزیکِ هٌن گفتن هیشداًٍجا ٍقتی ٍارد ضْز لبٌاى ضذم ّوِ جا تبلیغات کٌسزت اًزیکِ بَد بیلبَرّای بشرگ اًزیکِ رٍ رٍ بزجْای بلٌذ سدُ بَدًذّوِ با ّن جیغ  ۸ها 

یذًٍستن بایذ چیکا کٌن فقط اس ٍرٍدش فییلن بگیزم اها تا اًزیکِ ٍارد ضذ چَى دقیقا کٌار استیج بَدم ٍ خیلی ًشدیک بْص چْزش جلَ چطن قزار گزفت باٍرتَى ًویطِ ًو

لَیشیي هیذیذهص دقیقا جلَم داضت بِ جوعیت لبخٌذ هیشد احساس ضعف کزدم دستَ پام هیلزسیذ ٍ یییییییییغ سدم باٍرم ًویطذ کسی کِ ّویطِ عاضقص بَدهَ اس تٌجیییییییییییییی۱

 !!!!!!!!!!!یغ هیشدم کِ هٌَ ببیٌِضل ضذى هي تا آخز کٌسزت هبَْت بَدم ّیچی اس دیگزاى یادم ًیست فقط یادهِ بِ اًزیکِ کِ رٍ استیج ٍ جلَی هي راُ هیزفت ًگاُ هیکزدهَ ج
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 اکتبر 71هندوستان:

 .کٌسزت ٌّدٍستاى هفصل تز ٍ طَالًی تز اس بقیِ کٌسزتْا بزگشار شد

،  Pune  ،New Delhiشْز 3رٍس در ٌّدٍستاى بَد ٍ در  4اًزیکِ تقزیبا 

Bangalore  زای کٌسزت پزداخت جبِ ا. 

آخزیي باری کِ ایٌجا بَدم سال  حساس خیلی خَبیِ کِ بِ ٌّد بزگشتن!ا

  ”!بَد.ساالی سیادی گذشتِ اها خَشحالن کِ دٍبارُ ایٌجام ۴۰۰۲

 ّوَى بزگشتن ّن دٍبارُ ایٌکِ دلیل…ٌّدم عاشك…هي عاشك ایٌجام

دیدم..دیشب جوعیت فَق العادُ  ۴۰۰۲ سال کِ بَد پزشَری جوعیت

  . بَد..دختزا ٍ پسزا ّوِ اًٍجا بَدین تا خَش بگذرًٍین ٍ جشي بگیزین
 

 ٌّد Puneلحظِ ٍرٍد اًزیکِ بِ شْز 

 
 داًلَد اجزای اًزیکِ در شْز پًَِ ٌّد

Escape & Dirty Dancer live in Pune 2012  
 لیٌک داًلَد اجزا
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  اکتبر ۲۴ترکیه:

کٌسرت ترکیِ یکی از بِ یادهاًذًی تریي کٌسرتْای اًریکِ برای طرفذاراى ایراًی 

دقیقِ  30ٍرد ٍحذٍد آ طرفذار ایراًی رٍ بِ رٍی استیج ۳بَد در ایي کٌسرت اًریکِ 

از یکی از پسرّا  قتی کِ  در کٌارشَى بَد کِ تا بحال خیلی کن سابقِ داشتِ!اًریکِ ٍ

ٍ ًاگْاى طرفذاراى ایراًی  کِ ایراًی ّستینۺ اًٍْا ّن هیگياّل کجا ّستی  هیپرسِ

 داخل استادیَم بِ ٍجذ هیاى!

یکی از طرفذارای ایراًی کِ رٍی استیج رفت داشتین ایٌطَر  Aleeدر گفتگَیی کِ با 

هیگِ کِ ۺ ٍقتی اًریکِ ازهَى پرسیذ اّل کجا ّستیي هٌن گفتن ایراًی ّستین ٍگقتٌن 

wellcome iranian fans  ًریکِ بْوَى گفت ۺا I love my iranian fans   دربک

 !!!!Persians are Cool استیج کٌسرت ّن اًریکِ بْوَى گفت

 

 

 لحظِ ٍرٍد اًریکِ بِ استاًبَل ترکیِ

 

 دیذار با طرفذاراى در پشت صحٌِ کٌسرت استاًبَل

 
ل از استقبال خَبی برخَردار شذکٌسرت استاًبَ  

کٌسرت استاًبَل ّن خیلی با شکَُ ٍ ّیجاى اًگیس برگسار شذ هخصَصا کِ طرفذاراى 

ازیٌجا ایراًی بِ رٍی استیج رفتي ٍ پرچن اًریکِ فٌْای ایراًیَ باال بردى! ٍیذیَشَ ّن کِ 

کٌیذ . داًلَدهیتًَیذ   

هصاحبِ ٍ بِ دلیل ٍقت کوی کِ اًریکِ در استاًبَل داشت هثِ ٌّذٍستاى ٍقت زیادی برای 

 !برًاهِ ّای حاشیِ ای ًذاشت ٍ خیلی فشردُ برًاهِ ّاشَ پیش برد

ٍاقع در استاًبَل  Kucukciftlik Parkکٌسرت ترکیِ اًریکِ در پارک کَچکی بِ ًام 

 برگسار شذ .قیوت بلیط ّای ایي کٌسرت بِ شرح زیر بَد ۺ

 (تَهاى ّسار ۶۶ تا ۵۳)  برابر ِیترک رُیل ۹۸ یال ۷۸ۺ یهعوَل طیبل

 (تَهاى ّسار ۲۱۳  یال ۱۴۵)  برابر ِیترک رُیل ۳۱۵ یال ۲۱۵ۺ جیاست یجلَ

  (تَهاى ّسار ۳۰۵ یال ۲۳۶)  برابر ِیترک رُیل ۴۵۰ یال ۳۵۰ۺ سالي هٌاسب ٍ لَکس یجا

 

 

 سِ ایراًی رٍی استیج کٌسرت استاًبَل ترکیِ اًریکِ
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یژگی هشترک توام ایي کٌسرتْا حضَر ٍ حوایت بی ًظیر طرفداراى ایراًی بَد . بِ اهید رٍزی کِ در خاک کشَر خَدهَى بِ استقبال بدٍى شک ٍ

 !ٍ ًشَى بدین ها الیق بْتریٌین ٍ هیتًَین عشق بَرزین ٍ هثل بقیِ زًدگی کٌین  خَاًٌدُ هَرد عالقوَى برین

  

 اکتبر 26دبی :

ٍ ّوچٌیي پایاًی بر تَر یَفَریا کٌسرت با شکَُ ٍ بِ یادهاًدًی دبی بَد! با تَجِ بِ ایٌکِ از چٌد هاُ قبل خبر  2012خریي اجرای اسیایی آ

 در شبکِ ّای تلَیسیًَی تبلیغ هیشد  طرفداراى ایراًی فرصت ایٌَ پیدا کردًد کِ بِ ایي کٌسرت برىبرگساری کٌسرت دادُ شدُ بَد ٍ هدام 

ُ هي عاشق دبی ام چَى پر از زیبایی ٍ فرٌّگ توَم ًشدًیِ!هي ٍاقعا از هعواری برج اهیرات خَشن هیاد ٍ ایٌجا زیباتریي ساحل ّایی رٍ دار

هي)هٌظَرش ایراًیِ:  بِ ایٌجا خَشحال هیشن!ٍ البتِ طرفدارای فَق العادُ م!طرفدارای عرب کِ تَی عورم دیدم!پس هي ّویشِ از برگشتي

جسء فعال تریي طرفدارا تَی ٍبسایتن ّستي ٍ ّویٌطَر هشتاق تریي طرفدارا تَی کٌسرتا!بٌابرایي هي خیلی خَشحالن کِ باالخرُ بعد   دی(

  !از چٌد سال برگشتن بِ ایٌجا

ت جْاًی دبی ردر هرکس تجا ۱۳۹۱آباى  ۵اکتبر برابر  ۲۶کٌسرت دٍبی بسرگتریي کٌسرت سرپَشیدُ در خاٍرهیاًِ بَد کِ رٍز جوعِ 

سال باید بِ ّوراُ یک  ۱۲ٍلی افراد زیر شت ،ٍ ّیچ هحدٍدیت سٌی ًدار شدبرگسار  اًِشب در یک ًَبتبرگسار شد .ایي کٌسرت تٌْا 

 )در ایي لیٌک(ت .اطالعاتی از قیوت بلیط ّا ٍ زهاى بازگشایی سالي کٌسر کٌسرت هی شدًدٍارد سالي برگساری  بسرگسال با یک بلیط هعتبر
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 وٙسزت تزٌشاری ٚ اجزا حاَ در ٔذاْ ٚ وزد تزٌشار رٚ یٛفٛریا وٙسزت ادأٝ ا٘زیىٝ ساَ ایٗ در تٛد وٙسزت تزٌشاری ٘ظز اس ساَ ٟٕٔتزیٗ ا٘زیىٝ تزای 2102 ساَ

 !دارٜ دٚسص تیطتز چیش ٕٞٝ اس ٌفتٝ تارٞا ا٘زیىٝ وٝ فؼاِیتی تٛد

 پیتثَٛ،جٙیفز جّٕٝ اس دیٍز التیٗ ستارٌاٖ ٕٞزاٞی ٚ جغزافیایی ،ٌستزدٌی سٔاٖ ٔذت: تاضٙذ ٟٕٔتز ٚ تز خاظ أساَ اجزاٞای ٚ یٛفٛریا تٛر ضذٜ تاػث وٝ چیشی أا

 وٝ تٛد خاٚرٔیا٘ٝ ٚ آسیا در وٙسزت 4 تزٌشاری ٔا تزای ٔخصٛصا تٛر ایٗ ٟٔٓ اتفالات اس یىی اِثتٝ ٚ! تٛد تٛر اس لسٕتٟای در....  ٞاٚا٘ا ٚ جی ،فزا٘ىی یا٘ذَ ِٛپش،ٚیسیٗ

 !ٌزفت صٛرت ٞٓ خٛتی استمثاَ ٚ ٘ذاضت ساتمٝ وٖٙٛ تا

  تز٘أٝ رادیٛیی رایاٖ سیىزستتا ا٘زیىٝ ٚ جٙیفز در   صٛتی ٌفتٍٛیداّ٘ٛد فایُ ضٕیٕٝ :

 

 (  ۲۱۰۲ –  جٙیفزِٛپش ٚ ایٍّسیاس ا٘زیىٝ تاتستا٘ی وٙسزت )تٛر التیٗ لذرتٟای اتحاد

 ٔیتٛ٘ست ٞٓ ٕٞىاری ٕٞچیٗ فىز أا!تاضٝ ضایؼٝ وزدٖ احساس ٚ ٍ٘زفتٗ جذی خیّیا ضذ ٔٙتطز یا٘ذَ ٚیسیٗ ٚ جٙیفز ٚ ا٘زیىٝ ٕٞىاری خثز وٝ تاری اِٚیٗ ضایذ

 !!!ٔطتزن وٙسزت ٚ التیٗ ٔٛسیمی لذرت 3 ٕٞىاری! تاضٝ اٍ٘یش ٞیجاٖ ٚ جذاب ٞا خٛا٘ٙذٜ ایٗ طزفذاراٖ تزای

 ٔستمیٓ طٛر تٝ ِٛپش سایت اس وٙفزا٘س ایٗ.  وزد٘ذ اػالْ خثزٚ ٚایٗ وزد٘ذ پییذا حضٛر رسٕی طٛر تٝ ٔطثٛػاتی وٙفزا٘س یه در جٙیفز ٚ ا٘زیىٝ: تؼذ رٚس چٙذ ایٙىٝ تا

 أا تاضٝ داضتٝ تٛر اسپیزس تزیتٙی تا ۲۱۰۰ ساَ در تٛد لزار ا٘زیىٝ.تاضٝ داضتٝ ٘فزٜ دٚ تٛر جٙیفز تا لزارٜ وٝ وزد خٛضحاِی اظٟار ا٘زیىٝ وٙفزا٘س ایٗ در.ضذ پخص

 ! ٔیطذ ٔحسٛب ِٛپش جٙیفز جٟا٘ی تٛر اِٚیٗ ۲۱۱۲ ساَ اس تؼذ تٛر ایٗ.ضذ ٔٙصزف ا٘زیىٝ خثز ایٗ رسٕی اػالْ اس تؼذ ساػت چٙذ

 تٛد لزار یا٘ذَ ٚ ٚیسیٗ.ضذ ا٘جاْ ۲۱۰۲ ساَ درتاتستاٖ AEGLive وٕپا٘ی ریشی تز٘أٝ ٚ تِٛیذ ٚ state farm ی تیٕٝ حٕایت تٝ ِٛپز جٙیفز ٚ ایٍّسیاس ا٘زیىٝ تٛر

 !ضذ٘ذ ٔٙصزف ٕٞزاٞی اس تٛر ضزٚع اس لثُ ٞفتٝ چٙذ ٔطىالت تزخی دِیُ تٝ أا وٙٙذ ٕٞزاٞی را جٙیفز ٚ ا٘زیىٝ تٛر ایٗ در
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 :جٙیفزِٛپش

 تذجٛر ٕٞٝ ٚ وزدیٓ ٔطزح رٚ ایذٜ ایٗ ٚ ٘ذیٓ؟٘طستیٓ تزتیة تٛر یٝ ٞٓ تا تا دٚ االٖ چزا خة ٌفتیٓ.…ٕٞیٙطٛر ٞٓ تٛدْ،ا٘زیىٝ رفتٗ تٛر حاَ در ٔٛلغ اٖٚ در ٔٗ“ 

 ٔٙذ لذرت ا٘مذ التیٗ دٚ االٖ تٝ تا ٚلت ٞیچ.تطٝ تٛرٞا تزیٗ تاریخی اس یىی تٛر ایٗ لزارٜ.تشاریٓ ٔایٝ تٛر ایٗ ٚاسٝ تٛإٖ٘ٛ حذ تا خٛاییٓ ٔی.وزدٖ استمثاَ ایذٜ اسیٗ

 ”تاضٓ تشري ی ٚالؼٝ اسیٗ تخطی وٝ التخارٜ تاػث..…اٍّ٘یسی اسپا٘یایی…إِّّیٝ تیٗ تٛر ایٗ.٘ثٛدٖ ٞٓ وٙار در

 ٔطثٛػاتی وٙفزا٘س در ایٙىٝ ٚجٛد تا تٛر اس یا٘ذَ ٚ ٚیسیٗ ٌیزی وٙارٜ ٕ٘ٛ٘ص داضت ضؼیفی خیّی ریشیٝ تز٘أٝ وٝ تٛد ایٗ ٟٕٔتزیٙص داضت تٛر ایٗ وٝ ایزاداتی أا

 !وزد٘ذ ضزوت ٞٓ

 تٝ اس یىی ٔیتٛ٘ست وٝ صٛرتی در ٘یفتاد اتفاق ایٗ أا وزد٘ذ صحثت ٚ٘فزٜد اجزای اس ٞاضٖٛ ٔصاحثٝ در جٙیفز ٚ ا٘زیىٝ تار چٙذیٗ ایٙىٝ ٚجٛد تا دیٍٝ ایزادات اس

 !تاضٝ دٚ ٞز تزای اجزاٞا تزیٗ یادٔا٘ذ٘ی

 تا ٔیطذ ٔٙتطز تٛر سٔاٖ در واش ای أا خٛاٞذضذ ٔٙتطز اًٞٙ ایٗ ٞزچٙذ  ٘طذ خثزی أا ضذ ٔٙتٙطز ٞٓ اًٞٙ اس دٔٛیی ایٙىٝ ٚجٛد تا ٞٓ ٔطتزن اًٞٙ ٔٛرد در

 !ٔیىزد ایجاد ٞٓ تیطتزی جذاتیت

 اجزای تٝ ٔحذٚد تٛد٘ذ ٌفتٝ ٞا ٔصاحثٝ در ٞٓ خٛدضٖٛ وٝ ٕٞٛ٘طٛر ٕٞىاری ایٗ ٚاِثتٝ!تٛد سطح ایٗ در تار اِٚیٗ تزای التیٗ لذرت دٚ ٕٞىاری تٛر ایٗ ٔثثت ٘ماط اس

 !تطٝ أزیىا ٔٛسیمی در خٛا٘ٙذٜ تیطتز تاثیز ٚ لذرت تاػث ٔیتٛ٘ٝ خٛدش وٝ دار٘ذ ٕٞىاری تاٞٓ ٞٓ ٘ٛیسی تزا٘ٝ ٚ تثّیغات،اًٞٙ در ٞست تز ٚػٕیك ٘ثٛد تٛر
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                                    14/07/2012 Concert – Bell Center – Montreal Quebec 

                                    15/07/2012 Concert – Bell Center – Montreal Quebec 

                                    17/07/2012 Concert – Air Canada Center – Toronto Ontario 

                                    18/07/2012 Concert – Air Canada Center – Toronto Ontario 

                                    20/07/2012 Concert – Prudential Center – Newark NJ 

                                    21/07/2012 Concert – Prudential Center – Newark NJ 

                                    25/07/2012 Concert – TD Garden – Boston MA 

                                    26/07/2012 Concert – Mohegan Sun Arena – Uncasville CT 

                                    28/07/2012 Concert – Verizon Center – Washington DC 

                                    29/07/2012 Concert – Boardwalk Hall – Atlantic City NJ 

                                    01/08/2012 Concert – Target Center – Minneapolis MN 

                                    03/08/2012 Concert – United Center – Chicago IL 

                                    04/08/2012 Concert – Sprint Center – Kansas City MO 

                                    08/08/2012 Concert – HP Pavilion – San Jose CA 

                                    11/08/2012 Concert – Honda Center – Anaheim CA 

                                    12/08/2012 Concert – Honda Center – Anaheim CA 

                                    16/08/2012 Concert – Staples Center – Los Angeles CA 

                                    17/08/2012 Concert – Staples Center – Los Angeles CA 

                                    18/08/2012 Concert – Mandalay Bay Resort – Las Vegas NV 

                                    23/08/2012 Concert – AT&T Center – San Antonio TX 

                                    25/08/2012 Concert – American Airlines Center – Dallas TX 

                                    26/08/2012 Concert – Toyota Center – Houston TX 

                                    29/08/2012 Concert – Philips Arena – Atlanta GA 

                                    31/08/2012 Concert – American Airlines Areana – Miami FL 

                                    01/09/2012 American Airlines Arena Miami Florida US Mexico 

                                    02/09/2012 Amway Arena Orlando Florida US 

                                    16/09/2012 Puyallup Fair & Events Centre Puyallup WA US 
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15/02/2012 Perez Hilton All Access: Enrique Iglesias 

06/02/2012 Premio Lo Nuestro – Miami Florida 

22/02/2012 Performing at Carnaval de Veracruz – Veracruz Mexico 

06/03/2012 Concert (The Houston Rodeo) – Reliant Stadium – Houston Texas 

10/03/2012 Concert – Moon Palace Golf & Spa Resort – Cancun Mexico 

17/03/2012 Performing at Tigo Fest 2012 – Cementos Progreso – Guatemala 

28/03/2012 Concert – Auditoria Telemex – Guadalajara Mexico 

29/03/2012 Concert – Palacio de los Deportes – Mexico City Mexico 

26/04/2012 Latin Billboard Awards – BankUnited Center – Miami FL 

27/04/2012 Concert – Estadio de Beisbol Casas Geo – Mexicali Mexico 

04/05/2012 Concert – Palacio de los Deportes – Madrid Spain 

11/05/2012 Concert – Plaza de Toros Monumental – Aguascalientes Mexico 

12/05/2012 Concert – Estadio de Beisbol Hermanos Serdan – Puebla Mexico 

13/05/2012 Concert – Centro de Espectaculos Carta Clara – Merida Mexico 

18/05/2012 KIIS-FM Fantabuloso – Allstate Arena – Chicago IL 

19/05/2012 KIIS-108 Summer Concert – Comcast Center – Mansfield MA 

20/05/2012 KTUphoria – PNC Bank Arts Center – Holmdel NJ 

22/05/2012 Q102 Springle Ball – Wells Fargo Center – Philadelphia PA 

30/06/2012 Appearance at Y100 Ultimate Pool Party – Fontainebleau Hotel – Miami FL 

04/06/2012 Beirut Waterfront – Beirut Lebanon – Mix 104.4 

06/07/2012 Carlo Summer Sporting Festival 2012 – Monte Carlo Monaco 

07/07/2012 Carlo Summer Sporting Festival 2012 – Monte Carlo Monaco 

21/09/2012 MGM Grand Garden Arena iHeartRadio Music Festival 2012 

17/10/2012 India Tour – Amanora Park Town Pune 

19/10/2012 India Tour – Huda Grounds Gurgaon New Delhi 

21/10/2012 India Tour – NICE Grounds Bangalore International Exibition Center 

24/10/2012 Kucukciftlik Park Istanbul Turkey 

26/10/2012 World Trade Center Dubai United Arab Emirates 

11/06/2012 Plaza Las Americas San Juan Puerto Rico – Microsoft Store Opening 
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Naked 

ای کِ هطَْر ًیست ٍ جٍَى ّن  یٌي ّوکاری تا خَاًٌذُهٌتطز ضذ قثل اس اًتطار ّوِ کٌجکاٍ تَدى کِ تث 3123ٍ اٍایل  3122ّست در اٍاخز  DEVایي اٌّگ کِ تزک سَم آلثَم 

 ّست چِ ًتیجِ ای خَاّذ داضت؟!؟ هیطِ گفت تیطتز ّذف ایي ّوکاری حوایت اس یک خَاًٌذُ جَاى ٍ کوک تزای فزٍش ٍتثلیغ الثَم تَد!

ایي ّوکاری تزای اًزیکِ فایذُ ای ًذاضت ًٍکتِ ی هثثتیَ تِ کارًاهِ ی کاریص ّوکاری یک اٌّگ الکتزٍ دًس پاج ضذ کِ در چارتْای هَسیقی ّن چٌذاى هَفق ًثَد !کال ایي ًتیجِ 

 پیتثَلی تَد :دی !  ًِ تاػث ضذ کِ اًزیکِ سثک جذیذٍ تجزتِ کٌِ ٍ ًِ اس عزیق هَفقیت اٌّگ )کِ هَفق ًثَد( چیشی ًصیة اًزیکِ تطِ! ٍاس اٍى دستِ ّوکاریْای اضافِ ًکزد!

 هٌتطز ضذ ٍ هتاسفاًِ ًا اهیذ کٌٌذُ تَد ٍ ًتَست تاػث پیطزفت آٌّگ تطِ ! 3123ٍیذیَ ایي آٌّگ در تْار 

 ٍ تزآرٍدُ ًکزد !رهیطین کِ ٍیذیَ اصال اًتظارات  ِاگِ ًگاّی تِ ًظزات ٍ تاستاب کارتزاى سایت تٌذاسین هتَج

 ّست! 5اس  5/4ًوزُ ی اًزیکِ ایزاى تِ ایي اٌّگ 

 اًزیکِ ایزاى راجغ تِ ایي آٌّگ ٍ ٍیذیَاها تؼذادی اس ًظزات کارتزاى سایت 

طَ کزدُ تَدى دیذم غهیخَام تگن تْن ًچسثیذ.ٍقتین ٍیذئَضَ کِ ایٌقذر تثلی .…تار کِ ایي کارٍ ضٌیذم تٌظزم اٍهذ اًی اًگار هجثَر ضذُ تخًَِ!!!!خیلی تی حس تَد.تیجَى اٍلیي :رّا

 .ًیس خیلی قطٌگِ ٍلی در حذ اًی DEV حالن تیطتز گزفتِ ضذ.صذای

تذی ٍیذیَ ّن اٍلص کِ کال آٌّگ خَتی ًیست ٍ اس ّوَى اتتذا کِ آٌّگ اٍهذ تیزٍى هي اس ایي ّوکاری خَضن  (:… ٍیژگی خَب ٍیذیَ لثخٌذ سیثای اًزیکِ تَد کِ هٌَ کطتِ :هاریا

 ًیای دیگِیِ د DEVًیَهذ .ریتن آٌّگ تٌذتز اس ریتن ٍیذیَ تَد ٍایٌکِ اصال اًزیکِ تَ یِ دًیای دیگِ تَد ٍ 

تاى تایذ ایي ًکتِ رٍ تِ خاعز ًظز ضخصی هي ایٌِ کِ ایي ٍیذئَ اصال ٍیذئَی ضؼیفی ًیست . ضایذ جش تْتزیي ٍیذئَّای اًزیکِ ًثاضِ اها تِ ًظزم ٍیذئَی خَتی ّست . دٍس :هجیذ

تِ تاضین کِ تن اصلی ٍیذئَّای اًزیکِ تَی ایي ٍیذئَ ّن رػایت تطِ . تِ ّز حال ٍ تِ عثغ کارگزداى اٍى ّست ًثایذ اًتغار داض DEV داضتِ تاضین کِ چَى حق ساخت ایي ٍیذئَ تا

تِ خَتی  N..k.e.d خیلی تیطتز دٍست دارم چَى هؼصَم تَدى ٍ هْزتَى تَدى اًزیکِ تَی ٍیذئَی heartbeat یا tonight هي ایي ٍیذئَ رٍ اس چٌذتا اس ٍیذئَّای اخیز اًزیکِ هثل

 . ًطَى دادُ ضذُ

هیطِ کِ یکی ػاضقص ضذُ یکی ّن  Ayer قزار ًیست کِ ّوِ ٍیذیَ ّای اًزیکِ ػیي ّن تاضي،یکن تٌَع رٍ ّن قثَل کٌیذ خة تِ ًظزم دارُ ضثیِ هاجزای هَسیک ٍیذیَی  :ایشد

 تِ تاال ّن داد ۷٫۵هیطِ تْص  10هتٌفز تِ ًظزم اس 

 ٍرد .اًزیکِ اًگار حال ًذاضت لة تشًِ ٍ تزاًِ رٍ اسش کن کزدُ تَدى کال اصال جالة ًثَدآ کارگزداًص هیخاست تجزتِ خَب تًَایتَ تکزار کٌِ ٍلی تذجَری تذ :رضا

 

 در سال هیالدی کِ گذضت اًزیکِ در سهیٌِ اًتطار هَسیک سال آرٍم ٍکن فؼالیتی رٍ داضت!

خَدش تَد!کِ الثتِ اٌّگ تزای الثَم پیتثَل کِ اًزیکِ دراٍى اٌّگ خَاًٌذُ هْواى تَد ٍفقظ یک اٌّگ هزتَط تِ الثَم  3اٌّگ تا حضَر اًزیکِ هٌتطز ضذ کِ در  4ٍیذیَ ٍ  3

 !خَاًٌذُ هیْواى ّست چٌذاى ّکاری جذدی ٍ خَتی ًیست کِ تطِ جشٍ کارای هْن اًزیکِ ًام تزد
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 ایٌجا بِ ًظزات بعضی اس کاربزاى سایت بسٌذُ هیکٌین!

ذ صحٌِ س ک س هَسیک ٍیذٍئَ هَضَع خَبی داضت ٍ خَب داضت پیص هی رفت اها ایٌطَر ًطذ ٍ هتاسفاًِ کارگزداى خزاب کزد. بِ ًظزم خیلی ضعیف بَد ٍ ّوص ض .:شادمهر

اهیذٍارم دٍبارُ اًزیکِ هثِ قبل هَسیک ٍیذئَّای اًزیکِ خیلی غیز حزفِ ای عول کزد ٍ ٍاسِ هَسیک ٍیذئَش ّیچی ًذاضت کِ بگِ بزای ها. اها فقط اٌّگص خَب بَد.  …ٍ ّیچ

 حزفِ ای بذُ

 یذُبِ ًظزم ٍیذیَ خَبی بَد با ایٌکِ ًقصْای ّن داضت در هَرد ایٌکِ اًزیکْذدارُ تغییز سبک هیذُ هَافقن ٍلی ّویطِ سبک خَدضَ ّن اًجام ه :مهدی

 َضن اٍهذٍ ایٌکِ داستاى رٍ تَ دٍ ٍیذئَ بِ اٍى ضکل ًطَى دادُ ابتکار جالبیِدر کل ٍقتی هَسیک ٍیذئَ جذیذ رٍ ّن دیذم خهي بِ ًظز  : دی :مهراوه

 ی چیشا ٍاسِ بحث داضتراستص هٌن فکز هیکٌن ایي یکی حزفِ تز اس کارای قبلیص ساختِ ضذُ بَد ٍ با اٌّگ ّن خیلی سیاد ساسگاری داضت ٍلی ّوًَطَر کِ گفتیي خیل :عرفان

 ّای آٌّگ ٍ رفتي دًس سبک بِ رٍ اًگلیسی آٌّگای کِ ایٌِ بیٌن هی کِ تغییزی فقط …کٌن بِ ًظزم اًزیکِ جذیذ ایي طَری کِ ضوا هیگیذ عطق ٍاقعی رٍ رّا ًکزدُ  :علیرضا

  Cuando Me Enamoro  ٍ۱۴ – No Me Digas عطق ٍاقعی تَی کارّایی هثل هشهَى با ّای ٍیذئَ ٍ ّا آٌّگ ّن ّوچٌاى … ضذُ التیي ّای آٌّگ بِ هحذٍد احساسی

Que No  ٍayer   ِهیط 

ْای قبلیص گدرستِ بِ اٌّ کلیپ اٍهذُ بیزٍى کاریص ًویطِ کزد ادم ّویطِ پستی ٍ بلٌذی ّایی ّن دارُ اها بٌظز هي کلیپص بذ ًبَد گفتن صذاقت اًزیکِ رٍ ًطَى دادُ :هستی

 ٌگص ّیجاى دارُ آّ ًویزسِ اها

Found You Finally 

 

سپتاهبز هٌتطز ضذ!اباسخَردّا در هَرد ایي اٌّگ  20ّست کِ Finallyکِ هٌحصز بِ خَدش بَد تک آٌّگ  2012ٌّگص در سال آتزیي ذاًزیکِ ٍ جذی زاها هْوتزیي اث

کزد ّوکاری Sammy adamsای ّن اس سبک اٌّگ راضی بَدًذ!در ایي اٌّگ ّن اًزیکِ با خَاًٌذُ ای  جَاى ٍ تاسُ کار  هتفاٍت بَد عذّای هٌتظز آٌّگی هتفاٍت بَدًذ ٍ عذُ

هَفق ًبَد اها باس ّن تًَست  در چارتْای دًس ٍ التیي رتبِ یک رٍ بذست بیارُ ٍ باعث بطِ اًزیکِ  Tonight  ٍI like itّزچٌذ کِ اٌّگ ًسبت بِ اٌّگْای گذتطِ هثلِ 

 رکَردضَ در ایي چارتْا تقَیت کٌِ!

یادی داضت! اها هیطِ گفت ٍیذیَ هَفق ٍ هَثزی داضت چَى باعث ضذ رتبِ اٌّگ در چارتْا باال بزُ هَسیک ٍیذیَ ایي اٌّگ، جٌجالی ٍ  پز سزٍ صذا بَد ٍ هخالف ٍ هَافقْای س

 ٍاٌّگ سز سبًَْا بیفتِ! ًقذ ٍ بزرسی ایي اٌّگ ٍیذیَ رٍ قبال در سایت خًَذیذ 

 

 
 داًلَد آٌّگ

Flac Version 

 داًلَد هَسیک ٍیذئَ 1 )با حضَر ساهی آداهش( 

 داًلَد هَسیک ٍیذئَ 2 )با حضَر ساهی آداهش(

 داًلَد هَسیک ٍیذئَ 3 )با حضَر ددی یاًکِ(
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ریك یىی از سبل پیص ّوىبری رٍ ضرٍع وردم ٍلی از دٍ سبل ٍ ًین پیص هیطٌبختوص.ایي یىی از ّوىبری ّبیی ثَد وِ وبهال ثب ثرًبهِ ریسی ضرٍع ضذ،از ط ۱هي از حذٍد ))

ُ ی جبلجی هیطِ وِ ثب ّن ّوىبری ثْتریي دٍستبم.اٍى هٌَ ثِ ًَضیذى دعَت ورد ٍ یِ رٍز ثْن گفت هذیر ضروت رٍ هیطٌبسِ.هب ضرٍع ثِ صحجت وردین ٍ ثعذ اٍى گفت پرٍش

 .((وٌین.ثرای هي،ّر ٍلت ثب وسی ّوىبری هیىٌی ثبیذ هطوئي ثبضی وِ ًسجت ثِ اٍى وبر رٍق داری

ًتیىَ ثب ثردى اتال ٨٠٠٢ر اوتجر  ضرٍع ضذُ ٍ ایي هحصَالت در جوَْری دٍهیٌیىي تَلیذ هیطِ!د Aleco Azqueta ٍ Brandon Liebٍ تَسط  8002تَلیذات اتالًتیىَ از سبل 

لیوت ّر ثطریِ  در اًگلستبى وِ ثسرگتریي فستیَال ٍ رلبثت ًَضیذًی ّبست،خَدش رٍ در ثخص ًَضیذًی ّبی هرغَة جب داد ٨٠۱٠ة سَلرا رٍجَایسی هثل ثْتریي هط

 دالرّست! 92اتالًتیىَ 

اًریىِ ایي هحصَلَ تجلیغ ورد! تب جبیی وِ یىی از اسپبًسرّبی هراسن ثیلجَرد  9109سبل هَزیه ٍیذیَ اخیر اًریىِ ایي ضراة تجلیغ هیطِ ٍ تمریجب در توبم اجراّبی تَر  5در 

 اتالًتیىَ رام یَد ٍ اًریىِ هصبحجِ اختصبصی رٍ در ایي هَرد اًجبم داد! 9109التیي 

ای تَی ضغلتَى پیص هیبد وِ الزهِ ثِ وبری وِ داریذ اًجبم هیذیذ  اٍل از ّوِ ثِ خبطر ایٌىِ خَدم ازش خَضن هیَهذ.پس هیذًٍستن وِ الزم ًیست تظبّر وٌن.ّویطِ یِ ًمطِ:))

جذی ٍ سخت وَضی ثِ ًظر هیَهذ.هب ثب ّن عاللِ داضتِ ثبضیذ.ثِ ًظر هي آتالًتیىَ جبلت ٍ هتفبٍتِ.ٍ از هذیر ووپبًی،الِىَ ّن خَضن هیبد.اٍلیي ثبری وِ هاللبتص وردم خیلی آدم 

 ”!ووپبًیِ وَچیىِ وِ دارُ پیطرفت هیىٌِ.ایي خیلی ثرام جبلجِ ّوراُ ضذین ٍ هي فىر هیىٌن ایي یِ

 ایي ّوىبری رٍ عبهل پیطرفت هیذًٍي ٍ هیگي: هذیراى اتالًتیىَحبال وِ اتالًتیىَ جْبًی ضذُ 

 پیطرفت اتالًتیىَ اینهب خیلی ّیجبى زدُ این وِ اًریىِ ّوىبرهًَِ.اٍى سخت وَضِ ٍ عسم راسخص ثرای هَفمیت ٍجِ اضتران هبست ٍ ّردٍ ثِ دًجبل 

 

ثرای اًریىِ خیلی هْن ّست هیطِ گفت یىی از جذی تریي ّوىبریْب رٍ در زهیٌِ تجلیغبت داضت 8008در زهیٌِ اسپبًسری ٍ تجلیغبت سبل   

ایي تجلیغبت  جذی تر ضذ ٍ اًریىِ رسوب ایي ّوىبریَ عٌَاى ورد! 8008اهب در اًریىِ ضرٍع ثِ تجلیغبت ووپبًی اتٌالًتیىَ رام ورد  8000ازسبل   
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 ّوِ چیسی کِ از الثَم جدید اًریکِ هیدًٍین..........!

 

 تعد از اٍى اتفاق !کار خَتی ّن تَد الثتِ افتاد خثر اًتطار الثَم یَفَریا تَد کِ تالفاصلِ ّن اًتطارش کٌسل ضد کِ 2102در سال  یکی از اتفاقات هْوی کِ

ترای الثَم ایي  DEV کاریتا ّو Naked تا ّوکاری ساهی اداهس ٍآٌّگ  Finally Found you آٌّگ اًریکِ  تِ جس دٍ اٌّگ کاری ازش هٌتطر ًطد ،

فقط یک آٌّگ ترای خَدش تَد در ایي  سال زهسهِ ّای زیادی ترای اًتطار الثَم جدید ضٌدیدُ هیطد  تا ایٌکِ اًریکِ در  خَاًٌدُ! کِ تا ایي حساب

 ..!آلثَم جدیدضَ هٌتطر هیکٌِ 2102هصاحثِ ای اعالم کرد کِ در سال 

ّوِ اطالعاتی کِ از الثَم جدید اًریکِ هٌتطر ضدُ رٍ هٌتطر ضد در ایٌجا قصد دارین  2102خثرّای  ضد ٍ ًقیضی در هَرد آلثَم ٍ جسئیاتص در سال 

ی کِ از الثَم تِ هوکٌِ ٍلی تا ایي لحظِ اطالعتدیگِ  یر ٍ ّر اتفاقی یتا زهاى اًتطار الثَم اهکاى تغ ین تا قالة کلی الثَم دستوَى تیاد! ّر چٌدکٌار ّن تسار

 دست اٍهدُ:

 هٌتطر خَاّد ضد 2102الثَم در تْار سال -

 هعرفی ضدُ.  Euphoria Reloadedى الثَم تا اسن تا کٌَ-

 یکی از اٌّگسازاى ایي الثَم رد ٍاى خَاّد تَد-

 آلثَم دٍ زتاًِ ّست دارای آٌّگ اًگلیسی ٍ ّن آٌّگ اسپاًیص -

 تراکْایی تا ایي لحظِ قرارُ در الثَم قرار داضتِ تاضِ:-

I like How It Feels Ft Pitbull:   ترک لیست الثَم ّست از اٌّگْای  هٌتطر ضد گفتِ هیطِ یکی 2100ایي آٌّگ کِ در سال 

Finally Found You Ft Sammy Adams:  تایید ضدُ کِ یکی از آٌّگای الثَم جدید ّستسوا احتواال تایتل آلثَم خَاّد تَد ٍ ر 

Mouth to Mouth Ft Jennifer Lopez:  گفتِ هیطِ در الثَم خَاّد تَد  ایي آٌّگ تِ صَرت غیر رسوی هٌتطر ضد  اها 

Phisycal Ft Jennifer Lopez:  سلر قرار یساری تَر تاتستاًی هٌتطر تطِ ٍ حتی دهَیی از الثَم در ٍیدیَ تثلیغاتی کراقرار تَد ایي آٌّگ در ٌّگام ترگ

 .الثَم ترای تثلیغ هٌتٌطر خَاّد ضدداضت کِ تِ دالیل ًا هعلَهی هٌتطر ًطد! احتواال ایي آٌّگ تِ صَرت سیٌگل قثل از اًتطار 

  :3 Letter World کِ قرار تَد هٌتطر تطِ ٍ کٌسل ضد قرار داضت یایي اٌّگ در ترک لیست الثَه. 

Baila De Noche Baila De Día :  ُایي آٌّگ کِ تا ّوکاری دٍى عور ّست تَسط ایي خَاًٌدُ تایید ضد.  

.لثَم جدیدضِ کِ احتواال زٍدتر هٌتطر خَاّد ضدااخیرا اًریکِ در یکی از هصاحثِ ّاش تایید کرد کِ ایي اٌّگ یکی از سیٌگلْای    : I’m a Freak 

هًَدُ......تاقی ِ تِ فقط در حد ضایعلثًام تردُ ضدُ کِ ا آٌّگْای دیگِ ای ّن در ایي هدت  
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 .ًم  جذیذ مىتشز میکىىذ بطًر رایج َست کٍ  خًاوىذٌ َا دی يی دی تًرَا شًوً َمزاٌ با آلیىمعمًال ا

       ي کىسزت  کٍ قسمتُایی ري وشًن میذٌ! زت داشتٍ فیلمبزداری شذٌسدی يی تًر یًفًریا در تمام شُزَای دویا کٍ اوزیکٍ در ايوجا کى

 شار شذٌ در ایه دی يی دی خًاَذ بًد بٍ عاليٌ در ایه دی يی دی صحىٍ َایی اس حضًر گبز 3122مارس  32ريتزدام َلىذ اوزیکٍ کٍ در 

 میشٍ! شاوزیکٍ در وقاط مختلف دویا اس جملٍ لس اوجلس ،مکشیک ي.....ي مصاحبٍ با افزاد مختلف يجًد دارٌ کٍ باعث جذابیت بیشتز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منتشر خواهد شد  3124 دی وی دی تور یوفوریا سال
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 ٍقتی تَی زًذگی آدم یِ چیسی هیلٌگِ

 

ٍقتی دٍستات ًفر خالیِ . ٍقتی تَی زًذگی آدم یِ چیسی هیلٌگِ . ٍقتی جای یِ  

ًیستي کِ بایذ باضي ٍ ّرکذٍم تَرٍ بِ خاطر چیسی هیخَاى ٍقتی حتی اًٍایی   

عسیستریي کسای زًذگیت بعضی ٍقتا حرفاتَ ًویفْوي.   

ٍقتی عاضق هیطی یا ٍقتایی کِ از عطق سرخَردُ هیطی. ٍقتی زیادی خَضحالی   

ٍ ّیچ کس ًْایت سردُ حالیٍ کسی ًویتًَِ عوق ایي ضادی رٍ بفْوِ. ٍقتی اف  

یِ ًفر بایذ باضِ.دٍر یا ًاراحتی تَ رٍ درک ًویکٌِ اًٍَقتِ کِ احساس هیکٌی   

یا ًسدیک . آضٌا یا غریبِ کِ صاحب یک صذا باضِ. یک صذای گرم ٍ صویوی   

کِ بتًَِ توام درد دالتَ توام حرفای ًگفتٌیتَ آٍاز کٌِ بخًَِ ٍ فریاد بسًِ...   

ایي خَضبختي هوکٌِ تَی زًذگیطَى با کسی آضٌا بطي کِ خذااًٍایی کِ خیلی   

 قذرت رٍ بْص دادُ باضِ کِ بتًَِ با صذاش هرّن زخن ّاضَى بطِ.

کٌی  ّوَى کسیکِ هوکٌِ یِ رٍز تصادفی یِ جایی صذاضَ بطٌَی ٍ احساس  

ٍ یا ضایذ ّن صاحب اٍى صذا پسر جَاى ی ایي چْرُ رٍ سالْاست هیطٌاسی.سالْاست ایي صذا رٍ هیطٌاسی ٍ یا ضایذ اتفاقی تَی جعبِ جادٍیی ظاّر بطِ ٍ احساس کٌ  

ّوَى خَاًٌذُ اییِ کِ از بچگی صذاش تَ گَضت بَدُ. ّرجَری ٍ ّر ضکلی هیتًَِ باضِ .   

"ایي ّوًَیِ کِ دًبالص هیگطتن  "هْن ایٌِ کِ ٍقتی اٍلیي بار اًٍَ هیبیٌی یا صذاضَ هیطٌَی پیص خَدت بگی    

ٍ ضْرُ ضذُ.ایی کِ اٍلیي بار ازش هیطٌَی هیتًَِ یکی از آٌّگای هعوَلیص باضِ ٍ یا ضایذ ّن از ضاًس تَ دقیقا ّوَى آٌّگی باضِ کِ باّاش گل کردُ  اٍى تراًِ  

ص داضتِ باضی ...اگِ قرارُ ایي آدم بِ دل تَ بطیٌِ ٍ ضوارُ یک تَ بطِ چٌذاى فرقی ًویکٌِ چَى ّر ضکلی باضِ ٍ ّر آٌّگی کِ بخًَِ تَ بایذ دٍست  

  

 

ارنیکه عاشق یک یادداشتهای  

گاهم:  نویس خاطره خانوم هن  

 

(And you told you’re baby to hold on                   (If you disappear in her love, 

Tell me why she had speed?                                I will disappear that love.  

And you asked: don’t you forget me?                    If just the silver moon can see you,      One of you’re craziest fans 

Tell me who can forget someone like you?)           I wish I was the moon)                                   Shakiba  
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. هیطذ گزضتِ ثِ هتؼلك چیض ّوِ ٍ هیشسیذ پبیبى ثِ داضت جکسَى هبیکل ّبی آٌّگ ٍ خبطشات ثب کَدکین خَش دٍساى کِ سٍصّبیی ثشگشدم ػمت ثِ هیخَام

 .سفت ًخَاّذ ّشگض ٍ ًشفت یبد اص ّشگض اٍ گشچِ

 دس خجش ایي حمیمتب.ثبخجشکشد هحجَثص خَاًٌذُ خَلیَ پسش ضذى خَاًٌذُ اص هشا هبدسم کِ ٍلتی. ثَد ًَجَاًی سٍصّبی آغبصیي ثب ّوضهبى اًشیکِ ثب هي ضذى آضٌب

 ًویکٌن اًکبس ثبضذ، هغشٍس ٍ دادُ لَست ػصب هشد یک ثبیذ ّن پسشش حتن ثِ اًذیطیذم خَد پیص گزضتوَ آى اص سبدگی ثِ هي ٍ ًجَد اًگیض ّیجبى ثشاین آغبص

 ثبػث هسئلِ ایي حتی اهب. هیگزساًذ سا صًذگیص سٍصّبی ثْتشیي گَیب یص ّب تشاًِ ثب هبدس کِ ثَد سٍصّبیی یبدآٍس  هي ثشای ٍ دلٌطیي ٍ صیجب ٍالغ ثِ خَلیَ صذای

 دس اجشا یک پخص حبل دس کِ کبًبل یک سٍی ثیکبسی سٍی اص هختلف ّبی کبًبل کشدى پبییي ٍ ثبال اص ثؼذ لی تفب ا سٍصی ایٌکِ تب!  ضَم اٍ پسش دیذى پیگیش کِ ًطذ

 ٍ ایستبدُ ثَد پَضیذُ سفیذ لجبسی کِ کَتبُ ثَس هَّبی ثب دختشی کٌبس دس هطکی ضلَاس ٍ سفیذ   پیشّي یک ثب جَاى پسشی ثَد جوؼیت ًفش 022 حذٍدا ثب سبلي یک

 ٍالؼب کِ اسپبًیص سیتویک آٌّگ یک. ثَدًذ گشفتِ دم اش تشاًِ ثب ٍ صدى دست حبل دس ًیض حبضشیي ٍ خَاًذى ٍ سفتي ساُ ثِ کشد ضشٍع آى اص پس. هیخَاًذ آٍاص

 گفت ٍ سسبًذ آًجب ثِ دیگشی اتبق اص سا خَد هبدسم ًبگْبى ثَد ُ آٍسد ٍجذ  ثِ هشا

 "خَدضِ کٌن فکش " -

 کی؟ خَد-

 " ضذُ خَاًٌذُ ضٌییذم کِ خَلیَ پسش"-

 دس ثٌبثشایي ثَدم سبختِ اصٍ خَد رّي دس کِ ثَد چیضی ایي! ثبضذ ضلَاسی ٍ کت هثال سبلِ سی آدم یک ثبیذ خَلیَ پسش م هیکشد احسبس خَد پپص چشا ًویذاًن هي

 گفتن هبدسم جَاة

 ًیست اٍى ایي ًِ -

 "؟ هیذًٍی کجب اص تَ " -

 خَلیَئِ؟ پسش ایي هیکٌی فکش چشا -

 ! ضجیْطِ کِ لیبفطن.  هیلشصًٍِ ٍ هیکطِ صذاضَ اٍى هثل ثجیي" -

 .هبًذ هجَْل خَاًٌذُ آى َّیت ٍ ًیفتبد اتفبق ایي کِ ضَد دسج صفحِ صیش دس اٍ ًبم ضبیذ تب ضذین آٌّگ پبیبى هٌتظظش ّشدٍ ایٌکِ تب

 سٍصّب آى ایٌتشًت دس کشدى جَ ٍ جست. ثضًن ایٌتشًت ثِ سشی هَضَع ایي ثِ ثشدى پی ثشای تب داضت آى ثش هشا هبدسم صحجتْبی ٍ آٌّگ آى اص هي ثشدى لزت

 .ًطذ هسئلِ اصایي هي گزضتي هَجت آى پبییي سشػت ثؼالٍُ ایٌتشًت ثب دسست کشدى کبس ثب هي کبفی آضٌبیی ػذم ایٌجبس ٍلی ثَد سخت کوی ثشاین

 هیخَاستن هي ًجَد ّن ایگلسیبس اًشیکِ پسش آى اگش حتی. گزضت آى اص سبدگی ثِ ثتَاى کِ ًجَد چیضی داضتٌی دٍست چْشُ آى ٍ ضٌیذم کِ صذایی آى ساستص

 .ثطٌَم اصاٍ ثیطتشی ّبی آٌّگ هیخَاستن. ثذاًن اٍ اص ثیطتش

 .ثبضن داستِ دٍست سا اٍ هیخَاستن

 ضذ اسن ایي یبفتي ثِ هٌجش کِ کشدم جَ ٍ جست سا Julio Iglesias son است هطَْس اگلسیبس خَلیَ پسش ایٌکِ فشض ثب ًویذاًستن ّن سا اٍ ًبم حتی حبلیکِ دس هي

: 
Enrique iglesias 

 .ثَد ضٌبختِ اٍسا پذسش ثب ظبّشی ّبی ضجبّت سٍی اص ٍ لجلی آضٌبیی ّیچ ثی هبدسم کِ ثَد ایی چْشُ ّوبى پسش ایي چْشُ ٍ

 ًویکٌن فشاهَش ّشگض ٍ ّشگض کِ آٌّگی آى ٍ ًجَد اًشیکِ جض کسی ًطست هي دل ثِ دیذًص ثبس اٍلیي ثب کِ پسشی آى

 muneca  cruel فمط آًشٍص هي اگش ٍ!  هیضًٌذ صذا سٍ اًشیکِ اسن صذا یک جوؼیت تشاًِ اتوبم اص ثؼذ ضذم هتَجِ دیذم سا کلیپ ایي دٍثبسُ  کِ ثؼذّب...داضت ًبم 

 !!! ًجَد ًبهص یبفتي ثشای تمال ّوِ آى ثِ ًیبصی ضبیذ هیکشدم تیض سا ّبین گَش کوی
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 َز كديم يٍ جًر ضىاختيمص...

 يكي با ظاَز جذابص....

 يكي با سًس صداش كٍ تسكيه غمص بًدٌ ي ضايد َم يكي با ييدئً َاي متفايتص،اس اوزيكٍ تً خاطزش،وقطي بستٍ

 يكي اس َمًن ايل عاضقاوٍ ريساضً با صداي اوزيكٍ پز كزدٌ ي يكي َم بٍ مزير با آياش اوس گزفتٍ

 ضزايطص پيص ايمدٌ كٍ خًاستيم ديگزان َم باَاش آضىا كىيم يا ضايد وظزضًوً عًض كىيم....ي اسش دفاع كزديمبزاي َممًن 

 اما اگٍ دقت كىيم،تًي تك تك خاطزات روگاروگمًن ميتًويم صداضً بطىًيم

 ت ميكىٍمًقعي كٍ اس َمٍ ي دويا بيشاريً يكي اس اَىگاي اريمص با اين احساسي كٍ تًي لحىص مًج ميشوٍ،آريم

 اوزصي مثبتت مضاعف ميطٍ! i like itيا يقتي كٍ ضادتزيه لحظاتً سپزي ميكىي ي با يٍ اَىگ مثل 

 بزاي َمٍ ي َىز مىدَا خبزايي َست كٍ ضايد امثال ماري وا اميد كىٍ يلي مُم ويست..!

 ريم!,.... ري گًش ميديمً يادمًن مياد چقدر ديسص داwhy not me ,ring my bells,heroديبارٌ 

 چًن اين اوزيكٍ اس ي وميتًويم اس خاطزاتمًن حذفص كىيم

 نوشته پانیذ
 

ENRIQUE, GRACIAS A TI POR EXISTIR EN NUESTRA VIDA : THANKS ENRIQUE FOR EXISTING IN OUR LIFE 

Now I know how to love.... I'm your little girl and I just wanna  be with you because I'm addicted to you ... Tonight I'm 

lovin' you because you are my hero and it 's ringing my bells....If you're coming home everything's gonna be alright and 

we can make love for fun....Now I can feel your heartbeat I know this is the rhythm divine and I like how it feels ....Por 

favor no me digas que no y bailamos, solo tu y yo....  I have sad eyes because you escape away from me... I'm 

addicted to you, so why not me???....  Sweet Enrique, can you hear me???? Do you know that i miss you? I wish I 

was your lover.... so I need to say it.... maybe.... it must be love!!!!......... 

By Fatima 

ن درراٌ مًرد عالقطًن بُطًن غبطٍ مي خًرم ي حسي جش حسزت بزاي اس دست رفتٍ َا ودارم.بزاي َمٍ ي آدمايي مي وًيسم كٍ با ديدن مًفقيتطً  

 با حاال كزدم؛اما مي رجًع آَىگاش بٍ  مبزم وياس يٍ يا مًسيقي يادگيزي ي  عىًان سزگزمي بٍ آثارش بٍ اوزيكٍ فقط درسودگي مه وقص يٍ خًاوىدٌ ري داضت كٍ

، كزدوص دوبال ي ديدن  

 ديبارٌ آيردن دست بٍ امثالص ي اوزيكٍ كٍ َايي مًفقيت مثل  گام َايي ري كٍ بزوداضتم،ييا لحظاتي ري كٍ بٍ سادگي اسكىارضًن گذضتم ري مي تًومحس مي كىم 

ي بٍ دست بيارم.چزا كٍ كىم جبزان  

!!!تپٍ اي يجًد ودارٌ كٍ سزاضيبي وداضتٍ باضٍ  

 دل نوشته منا
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