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پیک خبر

اعتراضاستادفرشچیان
به یکساختوسازغیرمسئوالنه

ِ
ساخت هتلی با ارتفاع ۲۲
شدن
به دنبال اجرایی
ِ
متردرحریممحورفرهنگیتاریخیچهارباغعباسی
اصفهان،استادمحمودفرشچیان،همسوباتعدادی
از فعاالن فرهنگی ،به این اقــدام اعتراض کرد .به
گزارش ایسنا ،این استاد مینیاتور ایرانی در نامهای
به مسئوالن میراث فرهنگی نوشت« :امید است
اولیای محترم و مخصوص ًا مسئولین وطندوست و
عالقهمند به شهر زیبای اصفهان ،اقدام یا مجوزی
صادر نفرمایند و به هیج عنوان اجازه ندهند که با
بلندمرتبهسازیو[ساخت]ساختمانهایبیرویهدر
زیانغیرقابل
اطرافچهارباغیادرراستهزایندهرودِ ،
جبرانی به اصالت شهر اصفهان وارد آید .اینجانب
بهنوبهخودبااعتراضیهایکهدراینخصوصتقدیم
شده موافقم ».تا زمان تنظیم این خبر ،هنوز میراث
فرهنگیپاسخیبهایناعتراضندادهاست.

ادبی

لیلی و مجنون  183ساله
در کتابخانه ملی

برنده جایزه جالل
نویسنده زندگی «شهید صدر»
کتاب «نا» ،زندگینامه شهید صدر ،به قلم مریم
بــرادران نویسنده برگزیده جایزه جالل منتشر
شد .به گزارش فارس ،این کتاب در  ٢١۶صفحه
رقعیودر ۱۶فصل،توسطپژوهشگاهشهیدصدر
روانهبازارکتابشد«.نا»روایتینهچندانبلند،اما
واقعنما،مستندوپرجزئیاتاززندگیشهیدصدر
است که با دوری از زیادهپردازی و اغراقگری ،در
 ۱۶فصل به شرح حال او میپردازد« .نا» در عربی
بهمعنای «ما» است؛ «نا» یادآو ِر کتابهای سهگانه
شهیدصدراستکهبیشتراوراباآنهامیشناسند:
فلسفتنا،اقتصادناومجتمعنا.

آیا 2خوانندهکالسیکموسیقیایرانی،درنوروز 1400همه را شگفتزدهمیکنند؟

اکــرم انتصاری  -قــرار اســت شهرام ناظری و
همایونشجریاندرنوروز،1400باآهنگسازی
سهرابپورناظری،درسالنفیالرمونیپاریسبه
روی صحنه بروند .این اتفاق قرار است در قالب
هفته فرهنگی ایــران برگزار شود و طی دو روز
گذشته،موردتوجهاهالیموسیقیوعالقهمندان
این حوزه قرار گرفته است .اجرای جهانی برای
شــهــرام نــاظــری ،همایون شجریان و سهراب
پورناظری اتفاق جدید و عجیبی نیست؛ اما این
خبر در شروع یکقرن تازه ،میتواند نویدبخش
روزهای خوبی برای موسیقی کشورمان باشد.
هرچند روز گذشته سهراب پورناظری جزئیات

بیشتری درباره این کنسرت منتشر کرد و گفت
کهقراراستهرکدامازاینخوانندهها،بهصورت
جداگانهبهرویصحنهبروند؛بااینحال،اجراهای
مشترک جهانی میتواند الگو و ایده درخوری
بــرای پیادهکردن بر روی صحنههای داخلی
باشد.درادامهبیشترازلزوموجودهمکاریهای
اینچنینیخواهیمگفت.
▪ کهکشانیهادرفیالرمونیپاریس

طبق آنچه در سایت فیالرمونی پاریس اعالم
شدهاست ،شهرام ناظری و همایون شجریان
در ساعت  16:30روز  28مارس ،مصادف با
هشتم فروردین  ،1400به صــورت جداگانه
روی صحنه خواهند رفــت .در ایــن سایت ،از
شهرام ناظری به عنوان استاد بزرگ و از همایون
شجریانبهعنوانمریدجواننامبردهشدهاست.
در کنار نام این دو خواننده برجسته ،نام یک
چهره جوان دیگر یعنی سهراب پورناظری نیز
دیده میشود که عالوه بر آهنگسازی ،نواختن
تنبور و کمانچه را نیز برعهده دارد .سهراب پسر
کیخسروپورناظریآهنگساز،درسالهای
گذشته آهنگسازی آلبومهای «رگ
خــواب»« ،ایــران من» و «خداوندان
اســـــرار» هــمــایــون شــجــریــان را
بــرعــهــده داشــتــه اســـت .جالب
اینکه شهرام ناظری ،پیشتر با
زندهیاد محمدرضا شجریان ،پدر
همایون ،در کانون چاووش و با
کیخسرو پورناظری پدر سهراب
در آلبوم «حیرانی» و «مهتابرو»
همکاری داشته است و حال،
او و پــســران ایــن دو ،در یــک روز
ب ـهطــور مــجــزا بــه روی صحنه م ـیرونــد.

▪پیشتازی همایون و علیرضا در اجرای
مشترک

ترکیب دو خواننده بر روی صحنه یک ترکیب
هیجانانگیز و قابل تامل اســت .حــال اگــر دو
خواننده از دو مکتب آوازی یا دو سبک متفاوت
بــا دانــش موسیقایی و ذوق متفاوت در کنار
هم قــرار بگیرند ،به الگوهای قابلتاملی برای
دیگر خوانندهها تبدیل میشوند؛ اجرا یا آلبوم
مشترک و همکاریهایی از ایندست ،ترکیب
غریبی در دنیای موسیقی کشورمان محسوب
میشود؛ بهطوریکه طی چهاردهه گذشته،
تنها یک آلبوم مشترک منتشر شده است؛ آلبوم
«افسانهچشمهایت»اثرهمایونشجریانوعلیرضا
قربانی ،با آهنگسازی مهیار علیزاده که هر دو از
خوانندههایکالسیکبهشمارمیروند.ساخت
این آلبوم ،پنجسال به طول انجامید و سرانجام در
آبانماه سال گذشته منتشر شد .البته این آلبوم
موفقیتآنچنانینداشتوجداازحاشیههاییکه
بهواسطهانتخابیکشعرجعلیداشت،باانتقاد
و واکنشهای منفی نیز روبهرو شد .بههرحال ،از
قدیمگفتهاندکارنیکوکردناز ُپرکردناست
واولینتجربهبرایتولیدیکآلبوممشترک،
لزوم ًانمیتواندتجربهموفقیباشد.

نیست و بارها توسط خوانندههای جهانی رنگ
واقعیت به خود گرفته است .موسیقی کشورمان
بعدازشیوعویروسکروناوحدود 9ماهسکون،به
دلیلتعطیلیکنسرتها،بهاتفاقاتنووایدههای
تازهاینیازدارد.اتفاقیمانندیکاجرایمشترک
وهمکاریهایشگفتانگیزتوسطخوانندههاکه
میتوانددریچهجدیدیرابهرویدنیایموسیقی
و هــواداران آن باز کند .هرچند این ترکیبهای
شگفتانگیز،یکشبهاتفاقنمیافتد؛امامیشود
بافراهمآوردنبسترهایمناسبتوسطمسئوالن
وهمچنیننهگفتنبهتکرویتوسطخوانندهها،
شاهدروزهایدرخشانیدرموسیقیبود.

▪کنسرت مشترک الزمه دنیای
موسیقی

چکش خوردن  29اثر ایرانی در «ساتبیز»

کرونا نفس موسیقی را بریده؟!

حراج هنر قرن بیستم خاورمیانه ساتبیز ،درحالی از
 20تا  27اکتبر ( ۲۹مهر تا  ۶آبان) به دلیل همهگیری
ویروس کرونا به صورت آنالین برگزار میشود که 29
اثر از  17هنرمند ایرانی در این حــراج عرضه خواهد
شد .به گــزارش هنرآنالین ،در این دوره از حراج هنر
قرن بیستم خاورمیانه ساتبیز ،یک تابلو خطنقاشی از
حسین زندهرودی ،به قیمت پایه  80تا  120هزار پوند
عرضه شده است .همچنین در این حراج ،آثاری از بهمن
محصص و منیر فرمانفرمائیان نیز چکش میخورد.

 9مــاه از شیوع ویـــروس کــرونــا در کشورمان
درنگ
م ـیگــذرد .کرونا دارد به شیو ههای مختلف
یکهتازی میکند و موسیقی هم از آن در امان
نیست .حدود  9ماه است که کنسر تهای موسیقی به دلیل
شیوع ویروس کرونا تعطیل شدهاند و اهالی موسیقی گاه در
موضعی منفعالنه نسبت به این شرایط ،روزگار میگذرانند .بعد
از کنسرتهای آنالین که در نوروز  99به اوج خود رسید ،تقریبا
اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده است .برخی خوانندهها چند
قطعه جدید منتشر کردهاند و برخی ،آلبومهای نیمهکاره خود را
به پایان رسانده و منتظرند تا در شرایطی عادی آنها را منتشر
کنند .اما این اوضاع قرار است تا چه زمانی ادامه داشته باشد؟
هیچکس به کرونا عالقهمند نیست ،امــا شاید ایــن ویــروس
منحوس،بازهممهمانچندماههوچندسالهشود؛دراینصورت
آیا باز هم اوضاع دنیای موسیقی به همین شکل خواهد بود؟
حوزه موسیقی در کشورمان به یک تعریف جدید ،با توجه به
شرایط کرونایی نیاز دارد که در آن خواننده ،نوازنده ،آهنگساز
و ...منفعل نباشند .کما اینکه در سایر شاخههای هنری تکاپو
ادامــه دارد و توقف مطلقی در کــار نیست .درســت اســت که
خواننده به کنسرت نیاز دارد تا صدایش شنیده شود ،اما این را
باید درنظر گرفت که کنسرت نباید تنها راه معاش هنرمند باشد؛
تا وقتی هنرمند در چنین شرایطی قرار گرفت ،همه چیز برای او
و عالقهمندان به موسیقی تمام شود.

کشف ردپای بزرگترین سرقت هنری تاریخ در ایرلند
یکی از کــارآگــاهــان پلیس متروپولیتن مدعی شد که
شاهکارهایهنریبهارزشیکمیلیاردپوندکهسیسال
پیش از موزه بوستون به سرقت رفته ،در دیوار خانهای در
ایرلند مخفی شد ه است .به گزارش ایرنا ،به نقل از «میرر»،
سال  ۱۹۹۰میالدی بود که سارقانی در لباس پلیس با
سرقت ۱۳اثر،شاملشاهکارهاییازرامبرانتهارمنزون
فانراینگرفتهتایوهانسورمیر و ادوارمانهازموزهبوستون،

بزرگترین سرقت هنری تاریخ را رقم زدند .با گذشت سی
سال از آن روز ،قابهای خالی آثار بهسرقترفته ،در موزه
ایزابال استوارت گاردنر بوستون همچنان به دیوار نصب
است .تابلوی «کنسرت» از ورمیر« ،توفان» در دریای جلیله
اثررامبرانتو«درتورتونی»ازمانهکهدربیناینآثارمسروقه
بودند ،هر کدام به ترتیب 77 ،۱۵5میلیون و  500و ۵۰
میلیونپونددرآنزمانقیمتداشتند.
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موسیقی

جشنواره موسیقی جوان
امید به آینده موسیقی ایران

وزیــر فرهنگ و ارشـــاد اســامــی در پیامی به
چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان ،این
رویــداد بزرگ هنری را نمونهای روشن از امید
به آینده و فــردای موسیقی ایــران بیان کرد که
پیشینۀ فرهنگ موسیقی کشور و میرا ثداری
استادان و پیشکسوتان را پشتوانۀ گرانسنگ
خود دارد .به گزارش ایرنا ،سید عباس صالحی
افزود :جشنوارۀ ملی موسیقی جوان ،بستری
است برای شناسایی استعدادهایی که موسیقی
دستگاهی ،نواحی و کالسیک را از استادان
آمــوخــتــه و پ ــاس مــیدارن ــد و فــــردای روشــن
موسیقی کشور را با آواها و نواهای امروز خود
نوید میدهند.

استادان موسیقی خراسان
تماشایی میشوند

شهرامناظریبارهادرعرصهجهانیتجربه
دوخوانییااجرایمشترکراداشتهاست.
اودرپروژهجهانی«زبانعشق»بادولتمند
خالف،خوانندهونوازندهبرجستهتاجیکدر
سالنباربیکنلندنبهرویصحنهرفتوهردو
عالوهبرخواندن،بهنواختننیزپرداختند.اجرای
کنسرت مشترک در عرصه جهانی نیز بیسابقه

تابلو خط اثرحسین زندهرودی

نخستین کــتــاب چاپ
سنگی مصور در ایــران،
مربوط به داستان «لیلی
ومجنون»،باقدمتبیش
از ۱۸۳سال،درسازمان
اسناد و کتابخانه ملی
ایراننگهداریمیشود.
به گــزارش هنرآنالین،
ای ــن کــتــاب کــه دارای
 ۱۵۲صفحهبهزبانفارسیوخطنستعلیقاست،
توسط سیدیوسف میالنی کتابت شده و حاجی
بهرام غالم حاجی اسماعیل اردبیلی نشر آن را به
عهده داشته است .این اثر ،مثنوی عاشقانهای از
مکتبی شیرازی است و دارای  ۱۲۶۰بیت است و
درسال ۸۹۵هجریقمریبهنظمدرآمدهاست.

شروعقرنتازه با شهرام ناظری وهمایونشجریان
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مدیر یک شرکت نشر و پخش آثار موسیقایی،
از انتشار یک آلبوم تصویری ویژه از هنرمندان
مطرح موسیقی منطقه خراسان ،در آیند های
نزدیک خبر داد .به گــزارش خبرگزاری مهر،
نیما جوان توضیح داد :طبق برنامهریز یهای
انــجــامشــده قـــرار اس ــت یــک آلــبــوم تصویری
به نــام «نــوایــی» با هنرمندی اســتــادان مطرح
موسیقی منطقه خراسان پیش روی مخاطبان
قرار گیرد .این آلبوم مشتمل بر آخرین اجرای
قــربــان سلیمانی ملقب بــه «حــاج قــربــان» ،از
شناختهشد هترین و معتبرترین بخشیها،
نوازندگان و خوانندگان موسیقی محلی شمال
خراسان است که در این اجرا به شکلی نمادین،
ساز دو تارش را به فرزندش هدیه میدهد.

ِ
کنسرت زنده و غیرآنالین
بهرام و هوروشبند!
رضــا بهرام ،خواننده
مــــوســــیــــقــــی پــــاپ
ک ــش ــورم ــان کـــه طی
هفتههای گذشته به
کرونا مبتال شــد ،بعد
از بهبودی کامل قصد
دارد روز اول آبا نماه
کنسرتی را در کیش
برگزار کند .به گزارش
خبرگزاری مهر ،تازهترین کنسرت رضا بهرام،
خواننده موسیقی پــاپ ،پس از مد تها عدم
برگزاری کنسر تهای موسیقی ،در روزهــای
کرونایی ،روز پنجشنبه اول آبا نماه در فضای
بــاز آبــنــمــای مــوزیــکــال جــزیــره کیش میزبان
مخاطبان خواهد بود .برگزاری کنسرت رضا
بهرام در شرایطی است که از چند روز گذشته،
بلیتفروشی کنسرت مجموعه «هوروش بند»
که این گروه نیز مانند رضا بهرام فعالیتهای
خود را تحتنظر محمدحسین توتونچیان انجام
میدهد ،آغاز شده بود.

