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خوانندهنامآشنایموسیقیکالسیک،امروز 43سالهمیشود

مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد
دهد خوشخبر از َط ْرف سبا باز آمد
ُه ُ
برکش ای مرغ سحر ،نغمه داودی باز
که سلیمان گل از باد هوا باز آمد

مهماین غزل
میزبان:هوشنگ ابتهاج (ه.ا.سایه)
عنوان :عاشق منم

زينگونهامكهدرغمغربتشكيبنيست
گرسركنمشكايتهجرانغريبنيست
جانمبگيروصحبتجانانهامببخش
كزجانشكيبهستوزجانانشكيبنيست
گمگشت هديارمحبتكجارود؟
نامحبيبهستونشانحبيبنيست
عاشقمنمكهياربهحالمنظرنكرد
ایخواجهدردهستولیكنطبیبنیست
دركارعشقاوكهجهانیشمدعیاست
اينشكرچونكنیمكهمارارقیبنیست
جانانصابحسنتوحدكمالیافت
وینبختبینكهازتوهنوزمنصیبنیست
گلبانگ«سایه»گوشكنایسروخوشخرام
كاینسوزدلبهنـال ههرعندليبنيست

پیک خبر

حجتاشرفزاده
برایشهیدهستهایخواند
دفــتــر مــطــالــعــات جبهه
فـــرهـــنـــگـــی انـــقـــاب
اس ــام ــی ،در دهمین
سالگرد شهادت مجید
شــهــریــاری ،دانشمند
هستهایکشور،نماهنگ
«مـــشـــق خــــــون» را بــا
خـــوانـــنـــدگـــی حــجــت
اشــرفزاده منتشر کرد .به گزارش خبرگزاری
مهر ،این اثر با ترانهسرایی میالد عرفانپور و جواد
اسالمی ،آهنگسازی احمدعلی راغب و تنظیم
محمدرضا عقیلی تولید شده است.

همهاهالیموسیقی
نبایدازکروناشاکیباشند
عــــلــــی رهــــــبــــــری بــا
تــقــســی ـمبــنــدی اهــالــی
موسیقی بــه گــرو ههــای
مختلف به لحاظ کسب
درآمد ،تاکید کرد ،گروه
ُپــردرآمــدهــا کــه بــا آمــدن
کرونا ،صرف ًا درآمدشان
پایین آمده است ،حق گله
و شکایت از این وضعیت را ندارند؛ چراکه این
روزها ،کرونا بسیاری از صنوف را کامال ورشکسته
کرده است .به گزارش ایسنا ،وی تصریح کرد:
اصال در چنین شرایطی نباید از وضع زندگی
افراد معروف و پردرآمد صحبت کرد و به عقیده من
اگر هم حرفی میزنند ،بیانصافی میکنند .در
زمانی که میلیونها آدم در دنیا گرفتار هستند،
کسی که درآمدش کمی پایین آمده است ،نباید
غر بزند.

مرورمقاماتموسیقیعربی
با«طاقهایضربیدجله»

آلبوم موسیقی «طاقهای
ضــــربــــی دجـــــلـــــه» ،بــا
هــنــرمــنــدی «عــمــر زیــاد
حکمت» ،نوازنده عراقی
ســـا ِز قــانــون و بــا هــدف
روایــــــت شــخــصــی ایــن
هــنــرمــنــد از مــقــامــات
موسیقایی عربی ،پیش
روی مخاطبان قرار گرفت .به گزارش خبرگزاری
مهر« ،طــا قهــای ضربی دجله» عنوان یکی از
تاز هترین آثــار موسیقایی منتشرشده در حوزه
«موسیقی ملل» است و «تیه – برهوت»« ،طعم
الصبح – طعم بامداد»« ،رقــص النخل – رقص
نخلستان»« ،مقام کــرد»« ،حجاز کــرد»« ،حلم
الحمام – رویای کبوتران»« ،جرجیا»« ،انت عمری
– تو عمر منی»« ،الف لیله ولیله – هزار و یکشب»،
«بنت الشلبیه – دختر درویش» ،قطعاتی است که
در این آلبوم گنجانده شدهاست.
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«ایران»؛ شانسطالییساالرعقیلی

اکرم انتصاری -سالها از رفتن ساالر عقیلی به
رویصحنهمیگذرد؛اوازهشتسالگیمشغول
یادگیری سازهای مختلف بود و در نوجوانی ،در
هنرستان سوره رشته موسیقی را انتخاب کرد.
وقتی میخواست در دانشگاه درس بخواند ،به
دلیل تعریفنشدن رشته موسیقی در دانشگاه،
تئاتر خواند .تقدیر او چنین رقم خورده بود که
به روی صحنه بــرود ،بخواند و به خوانند های
تبدیل شود که حال در میانه راه ،اغلب مردم او
را میشناسند و با آثارش خاطره دارند .به بهانه
آغــاز  43سالگی او ،از فرازهای مهم زندگی
ساالر عقیلی خواهیم گفت.
▪یک  18سالگی جذاب

ســاالر عقیلی  18سالگی هیجا نانگیزی را
پشت سر گذاشته است .برای مرور این سال
جذاب در زندگی او ،باید به سال  75و جشنواره
موسیقی فجر برگردیم .زمانی که ساالر برای
اولینبار به روی صحنه رفت و با اجرایش ،باعث
حیرت حاضران شد .جالب اینکه باب آشنایی
او با حریر شریعتزاده ،نوازنده پیانو هم در
این اجرا باز شد و بعد از چندسال ،به ازدواج
انجامید .این تنها اتفاق خوب آن جشنواره نبود؛

ســاالر عقیلی بعد از آن اجــرا ،بــرای همکاری
با ارکستر ملی به رهبری فرهاد فخرالدینی
دعوت شد و با اجرا در این ارکستر ،روزهای
مهمی را گذراند که برای هر خوانندهای در آن
سنوسال ،به اندازه چندسال تجربه و رزومه
میارزد .زندگی هنری برای ساالر عقیلی
از همان روز آغاز شد و او تاکنون ،چند آلبوم
مانند «میتراود مهتاب»« ،نغمه همرازان»،
«فصل عاشقی»« ،وطن» و ...را منتشر کرده
است.
▪شانس بزرگ روی صحنه

آهــنــگ «ایــــــران جـــــوان» یا
هــمــان «وطـــنـــم» را اغلب
شنید هایم .ســاالر عقیلی
را نیز بیشتر با این آهنگ
و دیگر آثــار حماسیاش
میشناسیم؛ امــا شاید
قصه شکلگرفتن این
آهــنــگ را نــدانــیــم .این
قــطــعــه ،مــوســیــق ـیای
بدون کالم از دوره قاجار
است؛ توسط موسیو لومر

 7رمانیکه نبایدآنها را از دست بدهید
مترجم :یاسمین مشرف – غرقشدن در یک رمان خوب ،از بهترین و ماندگارترین
تجربههای زندگی است .شما در هر دورهای از زندگیتان ،میتوانید از توانایی بیانتهای
ادبیات ،برای تجربه یک دنیای دیگر استفاده کنید .اما سوال اینجاست که در میان آثار
خواندنیفراوانیکهوجوددارند،ازکجابایدشروعکنید؟مادراینمطلبتعدادیازبهترین
رمانهایکالسیکرامعرفیکردهایمتاکارانتخابراکمیبرایتانآسانترکنیم.
 1984جرج اورول

اورول ،در رمـــان
 ،1984دنــیــای
حـــیـــرتانـــگـــیـــز و
ترسناکیرابهتصویر
کشیده و موضوعات
مختلف را به زیبایی
بـــه یــکــدیــگــر وصــل
کـــــــــــرده اســـــــت.
پیشبینیهای اورول ،بسیار جسورانه و
نگارش او درباره دغدغههای فکری انسان،
ترس ،امید ،وجه تاریک قدرت ،جدال دروغ و
حقیقتو...بسیاردقیقهستند.
آناکارنینالئوتولستوی

آنا کارنینا ،شاهکار
اســـــتـــــادانـــــه لــئــو
تولستوییادستکم
یکی از شاهکارهای
اوست .تولستوی در
آناکارنینا،شرححال
روابــــــــــــط مـــیـــان
خانوادههای روسی
را در قــرن نوزدهم روایــت میکند .برخی
منتقدان ،این رمان را که هرکسی در طول
زندگیاشبایدآنراحداقلیکباربخواند،در
فهرست 10کتاببرترتاریخقرارمیدهند.
کشتنمرغ میناهارپرلی

ایــن اث ــر ،نخستین
کــتــاب هــارپــر لــی و
یکی از شاهکارهای
ادبــــی دنــیــاســت و
همواره در فهرست
کتا بهایی که باید
تـــا قــبــل از مــرگ
خواند ،قــرار دارد.
این اثر در سال  1961برنده جایز ه پولیتزر،
معتبرترین جایزه روزنامهنگاری شد .هارپر
لی در رمان دراماتیک و تأثیرگذار کشتن
مرغ مینا ،به ریشه های رفتارهای انسان،
معصومیت و تجربه ،مهربانی و بیرحمی،
عشق و نفرت و شوخطبعی و ترحم پرداخته
است.
فرانکنشتاین مریشلی

یــکــی از نخستین
شــاهــکــارهــای ژانــر
وحــشــت اســــت که
برخی منتقدان آن را
در رتــبــه هــشــتــم از
 100رمان برجسته
تــــاریــــخ ادبــــیــــات
انــگــلــیــســی قــــرار
میدهند .این رمــان که جزو مهمترین آثار
پیشرو در ژانرهای وحشت و علمی  -تخیلی
است ،نه تنها داستانی جذاب و دلهرهآور را

فرانسوی ،موسیقیدان نظامی اعــزامــی به
ایــران ساخته شد .بعدها بیژن ترقی ،شعری
را بر اجــرای جدید این قطعه ســرود که ساالر
عقیلی آن را در تــاالر وحدت
به روی صحنه برد .شهرام
نــاظــری کــه ابــتــدا قــرار
بــود ایــن قطعه را اجــرا
کند ،دربــاره این آهنگ
گفته اســت« :قــرار بود
که تقریب ًا حــدود ۱۴
ســـــرود

روایت میکند ،بلکه سواالت ژرفی را درباره
مفهوم زندگی و جایگاه آدمی در کائنات ،در
ذهنمخاطببرمیانگیزد.
گتسبیبزرگ اسکاتفیتزجرالد

گتسبی بــزرگ ،نام
رمـــانـــی اســــت که
نویسنده مشهور،
اسکات فیتزجرالد،
در ســال  1925به
رشته تحریر درآورد.
داســتــان عــمــدتـ ًا به
میلیونری جـــوان و
اسرارآمیزبهنامجیگتسبیوعشقآرمانیو
بیحد و حصر او به دختری زیبا به نام دیزی
بــوکــانــن مـــیپـــردازد .در ایـــن کــتــاب ،به
موضوعاتیچونزوال،آرمانگرایی،مقاومت
دربرابرتغییر،تحولاجتماعیوافراطوتفریط
پرداخته شدهاست.
موبیدیک هرمانملویل

موبی دیک شاهکار
هرمان ملویل و یکی
از بــزرگتــریــن آثــار
تاریخ ادبیات جهان
است .این کتاب در
فــــهــــرســــت 100
کتاب برتر تاریخ به
انتخاب گاردین قرار
گرفته اســت .هــرکــدام از شخصیتهای
داســتــان ،نــمــاد قشر خــاصــی از اجتماع
هــســتــنــد .ایـــــن اثـــــر کــــه تــــعــــدادی از
بهیادماندنیترین شخصیتهای دنیای
ادبیات را دربــردارد ،نقدی گزنده درباره
جامعه و پژوهشی ژرف و شاعرانه درباره
شخصیت ،ایمان و مفهوم احساس است.

بهجامانده از دوره قاجار تا به امروز را ،مجدد ًا
اجرا کنیم .از طرفی قرار شد در نخستین مرحله
چند تا سرود که یکی از آنها ایران جوان بود،
در کنسرتی حدود یکسال بعد ارائه شود .در
این فاصله من به سفر رفتم ،منتها نزدیک به
کنسرت ،متأسفانه به دلیل مسئلهای که برایم
پیش آمد ،نتوانستم به کشور مراجعت کنم.
در نتیجه پیمان سلطانی تماس گرفت و گفت
اگر از نظر شما اشکالی نــدارد ،این یک شب
کنسرت توسط خواننده دیگری اجرا شود تا
شما برگردی و برنامه اصلی اجــرا شود و من
پذیرفتم و درنهایت آقای ساالر عقیلی کار را
اجرا کرد و همان یک شب ،کار در کشور پخش
شد .اتفاق ًا یکی از شانسهای زندگی هنری
آقای عقیلی همین موضوع بود؛ چون ایشان
قب ً
ال آثار زیادی را اجرا کرده بود ،ولی هیچکدام
به اصطالح نگرفته بود؛ اما یک دفعه ،این اثر،
او را مطرح کرد و البته این خواست خدا بود؛
چراکه گاهی وقتها شانس و زندگی برای
یک هنرمند با یک اتفاق رقم میخورد».
▪از بیمه حنجره تا آرزوی ساالر

ســاالر عقیلی آبــانمــاه ســال  95بــا خبر
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«حنجره ســاالر عقیلی بیمه شد» در رسانهها
خبرساز شد .جریان از این قــرار بود که بیمه
ایران در هشتادویکمین سالروز تاسیس خود،
حنجره ساالر عقیلی را بیمه کرد و به این ترتیب
او به اولین خواننده کشور تبدیل شد که بیمهنامه
حنجره دارد .مبلغ اولیه این بیمهنامه500 ،
میلیون بود .خوب است بدانید این خواننده که
 9سال در آواز ،شاگرد صدیق تعریف بوده است،
آرزو داشته  20تا  30سال زودتر به دنیا میآمد
تا بتواند استادان بزرگ آواز ایرانی ،مانند استاد
غالمحسین بنان و تاج اصفهانی را از نزدیک
ببیند و از حضورشان بهره ببرد.
▪تجربههای موفق حماسیخوانی

تیتراژخوانی ،آلبوم و حاال ،خواندن در یک بازی
رایانهای ،از تجربههای پشت سرگذاشته ساالر
عقیلی در طول سالهای فعالیت اوست .با مرور
آثــار این خواننده کالسیک ،متوجه خواهیم
شد که هرجا صدای او به خدمت آثار حماسی
و وطنی درآمده ،موفقیتهای بیشتری کسب
کردهاست .قطعه «وطنم ای شکوه پابرجا» که
او بــرای سریال «تبریز در مه» خواند یا تیتراژ
درخشان او برای سریال «معمای شاه» ،گواه این
ادعا هستند .البته ساالر عقیلی در سا لهای
اخیر ،آثار ماندگار دیگری هم مانند «چه بگویم»
خلق کرده است؛ اما اغلب مردم به واسطه جنس
صدا و روح جاری در آن ،ساالر عقیلی را به عنوان
ِ
کالسیک حماسیخوان میشناسند
خواننده
که قرار است در ادامه مسیر هنری خود ،آثار
ماندگار دیگری را نیز بر جا بگذارد.

به مناسبت زادروز جالل آلاحمد

جلوهجاللدرنثرنوینفارسی
نوائیان  -نثر فارسی ،بهویژه در
یادداشت
بخش روایی و داستانی ،تقریب ًا از
قرنچهارمهجریوباقلماستوار
ابوالفضل بیهقی ،قوام یافت .با این حال ،طی
قرنهای متمادی ،این شعر و نظم بود که دل
فارسیزبانان را میربود و ورد زبانشان میشد.
آنه ــا دوس ــت داشتند شیرینی داســتــانهــا و
افسانههاراباروایتمنظومبشنوندوازقندپارسی،
حظ وافی ببرند .در واقع نثر فارسی ،در جایگاه
ادبیخود،هیچگاههمترازنظمنبودواسلوبآن،
برخالف شعر که جلوههای گوناگون هنر ادیبان
ایرانیرابروزمیداد،بهندرتشاهدوالدتسبکی
تازه و منحصربهفرد میشد .اما در یک قرن اخیر و
بـهویــژه بعد از قــدر یافتن نثر شیرین فارسی و
بهرهگیری از روشهای نگارشی در متون فرنگی
که در قامت ترجمههای ارزشمند و ادیبانه ،بروز و
ظهور مییافت ،ذهن ّ
خلق ایرانی در این مسیر
نیز،دستبهابداعاتیزدوسبکهایینوپدیدآورد
که سبک نوشتاری جالل ،یکی از جذابترین و

پرمخاطبترین آنها بود .روایتهایی که او در
نوشتهها ،مقاالت و داستانهایش ارائه میکند،
روایتی است با زبان عامیانه که در جایگذاری
ساختاریجمالت،دربسیاریازموارد،پیروسبک
سنتی نیست .او در دورانی دست به خلق چنین
سبکی زد کــه تغییرات فرهنگی و اجتماعی
گــونــاگــون در جامعه ایــــران ،نــوعــی الــتــقــاط و
پریشانحالی را در میان جوانان دوستدار ادبیات
بهوجودآوردهبود.نثرفارسی،باوجودنویسندگان
شاخصی همچون محمدعلی جمالزاده ،طی
نیمقرنپیشازآن،مسیرییکنواختراطیکرده
و از این درخــت تناور ،عصارهای با طعم جدید
نتراویده بــود .نوشتههای جــال در آن زمــان،
جلوهای تازه برای کسانی محسوب میشد که
میخواستندروایتهایایرانیراباسبکیمتفاوت
مطالعه کنند .یکی از ویژگیهای بسیار مهم این
سبک که باعث نفوذ متنهای ادبیات فارسی در
طبقاتمختلفجامعهایرانیشد،روانیوقابلیت
باالیآنهادربرقراریارتباطبامخاطببود؛اونیاز

درساختمجسمههایفاخرسختگیریمیشود
عضو شــورای سیاستگذاری سومین
سمپوزیوممجسمهسازیمفاخرایران،از
رشد  ۶۰درصدی آثار این دوره به واسطه
نحوه نظارت و رویکرد اجرایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،حسینعلی
عسگری گفت :مهمترین اتفاقی که
در این دوره شاهد آن هستیم ،مربوط
به شکل گزینش و داوری آثــار است که

بسیارجدیودقیقوسختگیرانهدنبال
شد .وی افــزود :ما از شرکتکنندگان
در ای ــن ســمــپــوزیــوم ،پــس از دریــافــت
رزومه ،خواستیم که ماکتی را از اثر خود
ارائــه دهند که این رونــد ،تقریب ًا یکماه
به طول انجامید و از بین  ۷۶هنرمند
شرکتکننده ،در نهایت  ۱۵نفر انتخاب
شدند که بعد ًا به ۲۲نفر افزایش یافتند.

نداشت بــرای فهم آ نچــه میخواند ،ژستی
متفاوت در بیان بگیرد و برای شناخت مقصود
نویسنده ،به درک لحن خــاص یا کنایههای
نگارشی و ادبی محتاج نبود .هرچند که در آن
زمــان و البته در زمــان ما ،این شیوه نگارشی
منتقدانی دارد ،اما جذابیت و کشش آن ،برای
نسلهای متوالی باقی خواهد ماند.

چکشخوردن 170هزاریوروییاثر«بنکسی»
یکی از آثار هنری «بنکسی» ،هنرمند
ناشناس دیوارنگار ،در یک حراجی
واقع در هلند به فروش رفت .به گزارش
ایسنا ،نقاشی «پرنده و نارنجک» به
مزایده گذاشته شد و به قیمت ۱۷۰
هزار یورو به فروش رفت .این اثر هنری
کهدرسال ۲۰۰۲خلقشدهاست،بهیکمجموعهدارهلندیرسید.
نقاشی«پرندهونارنجک»بااسپریرنگسیاهخلقشدهاست.

یدمدهمینگوی
خورشیدهمچنانم 

رمـــــان «خــورشــیــد
همچنان میدمد» را
کــــــــه یــــــکــــــی از
شاهکارهای ارنست
همینگویونمونهای
کالسیک از سبک
نــگــارشــی مــوجــز و
قــدرتــمــنــد اوســـت،
میتوانیکیازبزرگترینرویدادهایدوران
طالیی ادبیات قرن بیستم دانست .حوادث
داستان ،در دورانی رخ میدهد که به عصر
افولاخالقیات،ازهمپاشیدگیهایروحیو
عشقهاینافرجاممعروفاست.رمان،نثری
شکوهمند و داستانی جذاب دارد و تصویری
ملموسوهیجانانگیزازشخصیتهادرذهن
مخاطبخلقمیکند.
منبع:
southernliving.com
independent.co.uk

99067002

