ﺗﺮاﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در ﺳﺒﮏ ﻣﻮزﯾﮏ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ روی ﺳﺎﻧﺪﮐﻼد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺟﻤﻌﻪ ۱۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻠﯽ اﻟﯿﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻄﺢ
روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻄﺮﺣﯽ ﭼﻮن ﮔﺮﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻬﺎر ﺟﺎﯾﺰه را ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ و
اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ در ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﺳﻄﺢ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺗﺮاﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم Don’t Doubt ur Vibe
ﯾﺎ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﺷﮏ ﻧﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ روی ﺳﺎﻧﺪﮐﻼد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ارزش ﺳﻬﺎم ﺗﺴﻼ روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮدروی ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪل وای زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ )ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﺳﮏ( آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﯿﻤﯽ از
ﻓﻀﺎﻧﻮردان را ﺑﻪ آﻧﺴﻮی ﻣﺮزﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻗﻄﻌﺎ در ﺣﺎل ﺧﻮب اﯾﻦ روزﻫﺎی ﻣﺎﺳﮏ
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .او اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻮزﯾﮏ را از ﻃﺮﯾﻖ اﮐﺎﻧﺖ ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ
رﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی اش را ﺑﻪ ) EDMﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮزﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ وﯾﮋه ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮزون(
ﺗﻐﺮ داد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮی از اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را در آن ﺿﺒﻂ
ﮐﺮده ﺣﺎل ﺧﻮب ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺎﺳﮏ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ داد ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﺘﻦ ﺗﺮاﻧﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﺟﺮای آن ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮک ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اوﻟﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﺎﺳﮏ ﻧﯿﺴﺖ او ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮاﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم
آﺳﻮده ﺑﺨﻮاب ﻫﺎراﻣﺒﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺤﻪ در ﺑﺎغ وﺣﺶ ﺳﯿﻨﺴﻨﺎﺗﯽ ﺟﺎﻧﺶ
را از دﺳﺖ داد.
اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۲۴ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺳﺎوﻧﺪﮐﻼود ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﯿﺶ از  ۵ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻻﯾﮏ ﺷﺪه واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺎﺳﮏ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺮک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﻨﮓ ﺗﻮن ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اﺑﺮاز ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﮐﺮده اﻧﺪ.
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