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موسیقی

انتشار آلبوم ساالرعقیلی
پس از ۱۹سال

آلبوم «م ـیدانــم که مـیآیــی» با آهنگ سازی
امیرحسین ســام و خوانندگی ســاالر عقیلی،
در دسترس مخاطبان قرار گرفت .به گزارش
مهر ،این اثر حدود  ۱۹سال پیش در قالب یک
مجموعه ساز و آوازی تولید و حاال بعد از دو دهه
با عنوان «میدانم که میآیی» برای عالقهمندان
موسیقی ایرانی منتشر شده است .به گفته نیما
جــوان ،منتشرکننده اثر ،این آلبوم قطع ًا حال
و هوای متفاو تتری با آثار فعلی ساالر عقیلی
دارد و اشعار آن از شفیعی کدکنی ،موالنا و
هوشنگ ابتهاج اســت .از ســاالر عقیلی طی
روزهــای گذشته ،آلبوم «از روزهــای نبودن» به
آهنگ ســازی هومن دهلوی ،فرزند زنــده یاد
حسین دهلوی ،انتشار یافت که این اثر نیز با
استقبال خوب مخاطبان مواجه شده است.

«هزار هیچ» حامد بهداد
پیشفروش میشود
پیشفروش آلبوم شخصی حامد بهداد ،به نام
«هــزار هیچ» ،از اول بهمن ماه در سایتهای
بیپ تونز و تیکوک آغاز شده است و در روز دهم
بهمن ،به شکل دیجیتال و فیزیکی ،در دسترس
مخاطبان قرار میگیرد .به گزارش ایلنا ،البته
این اولین تجربه حامد بهداد در زمینه موسیقی
نیست و او پیش از این ،در آلبومها و کنسرتهای
گروه دارکوب ،به عنوان خواننده حضور داشته
و همچنین ،قطعاتی در فضای راک و بلوز با
همکاری مسعود فیاضزاده منتشر کرده است.
بــهــداد عــاوه برخوانندگی و آهنگ ســازی،
تهیهکنندگی این آلبوم را هم بر عهده دارد.

پایان32سالانتظاربرایهمکاری دو اسطوره

آیاشهرامناظریوحسینعلیزادهباآلبوم«روشنترازخاموشی»،تحولیدرموسیقیاصیلایرانیمیآفرینند؟
اکرم انتصاری  -آلبوم مشترک شهرام ناظری و حسین علیزاده از وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز گرفت؛ این خبری بود که چند روز قبل،
توسط پایگاه دفتر موسیقی این وزارتخانه منتشر شد و به سرعت در فضای
خبریپیچید«.روشنترازخاموشی»عنواناینآلبوممشترکاستکهبعد
از  32سال ،این دو اسطوره موسیقی را به هم رسانده .طی سال گذشته،
دنیای موسیقی نیز از توفان کرونا در امان نماند و تغییراتی را تجربه کرد؛
فعالیتهایاهالیموسیقیدرسالگذشته،تنهابهانتشارچندتکآهنگ
و اجرای کنسرت آنالین ختم شد .در این اوضاع ،خبر همکاری شهرام
ناظری،خوانندهکالسیکوحسینعلیزاده،نوازندهتاروسهتاروآهنگساز
مشهور کشورمان که از معدود غولهای به جامانده دنیای موسیقی سنتی
هستند ،آن قدر اهمیت دارد که قبل از انتشار این آلبوم ،به سابقه همکاری
این دو هنرمند برجسته در سال های گذشته بپردازیم.
▪روزگاران دور همکاری

گروه چاووش یکی از نقاط مشترک
کـــاری شــهــرام نــاظــری و حسین
عــلــیــزاده اســـت .ایــن دو هنرمند
در آلــبــو مهــای چـــاووش  3و  7به
همراه هنرمندان دیگری همچون
محمدرضا لطفی ،پرویز مشکاتیان
و هوشنگ کامکار ،در آهنگ سازی
و محمدرضا شجریان و بیژن کامکار
در آواز حضور داشتند .آهنگ سازی
پنج قطعه آلــبــوم چــــاووش  ،3از
جمله «ســــواران دشــت امــیــد» ،به
خوانندگی شهرام ناظری ،بر عهده
حسین علیزاده بــود .فضای این
آلبوم ،مربوط به سالهای انقالب و
بیشتر حماسی است .آهنگ سازی
پرشکوه حسین علیزاده به واسطه
تبحر و تسلطش بر سازهای ایرانی
و صدا و آواز شهرام ناظری ،با لحن و
حس حماسی که در صدایش وجود
دارد ،قطعات این آلبوم را شنیدنیتر
کرده است .این دو هنرمند ،بعد از
گروه چاووش و آلبوم «شورانگیز» که
مربوط به سه دهه پیش است ،آلبوم
مشترک دیگری را منتشر نکردند؛
اما در سال  ،90در کنسرت «گروه

باید دید این  2هنرمند که
این روزها از آزمون و خطا به
دور هستند و در اوج پختگی
قرار دارند ،در بازگشتی که
به نظر پرشکوه مینماید،
با آلبوم «روشنتر از
خاموشی» برای هواداران
موسیقی سنتی چه تدارک
دیدهاند و قرار است چه
شگفتانهای را رو کنند؟

دوستی» ،با هم به روی صحنه رفتند
و این یکی از مهمترین همکاریهای
این دو هنرمند ،در طول سالهای
گذشته بوده است.
▪یک شراکت شورانگیز

آلبوم «شورانگیز» عنوان تنها آلبوم
مشترک شهرام ناظری و حسین
علیزاده اســت .ایــن آلبوم در سال
 67اجرا و یک سال بعد منتشر شد.
آلبومی با نوازندگی اعضای گروه
عــارف و شیدا که با آواز ناظری و
آهنگ سازی علیزاده جان گرفت و
فصلی نو را در موسیقی سنتی رقم
زد .کنسرتهایی که در آن دوره با
عنوان «شورانگیز» اجرا شد ،جزو
نخستین کنسر تهایی بــود که
برخالف دیگر اجراهای آن دوره،
بلیت فروشی داشت و استقبال از
آن به قدری بود که مردم برای خرید
بلیت اجرای بعد ،شب را جلوی تاالر
وحــدت به صبح میرساندند .سه
شب این اجراها را شهرام ناظری و
ِ
سه شب دیگر آن را صدیق تعریف
خواند؛ اما اجرای تعریف تنها محدود
بــه کنسرت و شــهــرام نــاظــری تنها

خواننده آلبوم «شورانگیز» بود.
ارشد تهماسبی ،یکی از نوازندگان
ایــن آلــبــوم ،چند ســال قبل و در
گفتوگویی با تسنیم ،ضمن نقل
خاطراتش بــه ایــن مــوضــوع اشــاره
کرده است که در آن زمان ،حسین
علیزاده خانهای در خیابان واعظی
در تجریش خریده بود که دری جدا
داشت و تمرینها در آن جا برگزار
م ـیشــد .حــافــظ ،مــوالنــا و نظامی
گنجوی جزو شاعرانی هستند که
از آثــار آنهــا در این آلبوم استفاده
شده است .در کنار هم قرار گرفتن
درونمایههای ذهن خالق و پیچیده
حسین علیزاده در ارائه فرم و کاری

نو و آواز شهرام ناظری حــدودا 40
ساله در«شورانگیز» ،این آلبوم را به
اثــری تحسین برانگیز تبدیل کرد
که باعث شد هـــواداران موسیقی
کالسیکبازهممنتظرهمکاریاین
دو هنرمند برجسته بمانند.
▪سوسوی چراغ امید

جــایــگــاه مــوســیــقــی ســنــتــی ب ــرای
هوادارانش انکار نشدنی است؛ اما
سالهاست این موسیقی در کنجی
آرام گرفته .بعد از ظهور محمدرضا
شجریان و شهرام ناظری در آواز و
همچنین حسین علیزاده و کیهان
کــلــهــر در ســــاز ،مــوســیــقــی سنتی

هنرمندانی در سطح و انــدازه آنها
به خود ندیده است .شهرام ناظری
در سالهای گذشته ،بیشتر با آهنگ
ســازان جــوان ،به خصوص پسرش
حافظ ناظری مشغول همکاری بوده
و حسین علیزاده نیز ،با خوانندههای
جــوان و آهنگ ســازان بینالمللی
همکار یهایی را بــه ثبت رسانده
است .حال همکاری شهرام ناظری
و حسین علیزاده که هر دو برآمده
از دل موسیقی سنتی هستند و
دغــدغــههــای مــربــوط بــه ای ــن نــوع
موسیقی را میفهمند و بــه همان
انــــدازه در ای ــن وادی متبحرند،
مــیتــوانــد چــــراغ امــیــد را در دل
هواداران این موسیقی سنتی روشن
کند .هرچند جزئیاتی از محتوای این
آلبوم منتشر نشدهاست ،اما باید دید
این دو هنرمند که این روزها از آزمون
و خطا به دور هستند و در اوج پختگی
قرار دارنــد ،در بازگشتی که به نظر
پرشکوه مینماید ،با آلبوم «روشنتر
از خاموشی» برای هواداران موسیقی
سنتی چه تدارک دیدهاند و قرار است
چه شگفتانهای را رو کنند؟
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پیک خبر

استاد خرمشاهی
«سعدی آخرالزمان» شد
«من سعدی آخرالزمانم»
اثر بهاءالدین خرمشاهی
بـــــه کـــــوشـــــش عـــــارف
خـــرمـــشـــاهـــی مــنــتــشــر
شـــد .بــه گــــزارش ایبنا،
اســــتــــاد خــرمــشــاهــی
دو بار کلیات سعدی را تصحیح کــرده است و
حدود 20مقاله سعدیپژوهی دارد .این کتاب
تــدویــن و بــازآرایــی  11مقاله و گفتار دربــاره
شعر و شخصیت شیخ اجــل سعدی اســت .نام
کتاب از ایــن بیت سعدی گرفته شــده اســت:
«هرکس به زمــان خویشتن بــود /من سعدی
آخرال ّزمانم» .خرمشاهی در مقدمه این کتاب،
نظر جدیدی را درخــصــوص مقایسه سعدی و
حافظ مطرح کــرده و به ماجرای درازآهــنــگ و
بیثمر «سعدی برتر است یا حافظ»؟ خاتمه داده
است .او درباره این مقایسه سروده است«:شبی
خـــر م بــه ســعــدی گفت ای ســـردار بیهمتا/
ّ
تو را همتا شود پیدا ،ولی حافظ نخواهد شد».

اختالل در دسترسی
به سایت نمایشگاه مجازی کتاب
سایت نمایشگاه مجازی کتاب تهران در نخستین
روز برگزاری این رویداد ،با اختالالتی که حتی
مانع دسترسی کاربران به آن میشد ،همراه
بود .به گزارش ایسنا ،نخستین نمایشگاه مجازی
کتاب تهران در حالی اولین روز از برگزاریاش
را سپری کرد که از همان ساعتهای ابتدایی،
مشکالت فنی گاه مانع ورود کاربران به سایت
مـیشــد .ایــن اتــفــاق ،در فضای مــجــازی نیز با
واکنش کاربران همراه بوده است .عالوه بر این
اختالالت ،سرعت پایین وبسایت ،در نخستین
روزنمایشگاهمجازیکتابنیز،واکنشمخاطبان
آن را در پی داشته است .انتظار میرود با رفع
نقایص موجود ،در روزهای آینده شاهد مشکالت
کمتری در برگزاری این رویداد مجازی باشیم.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تــهــران ،با
مشارکت هزار و  732ناشر داخلی و  180ناشر
خارجی و عرضه بیش از 120هزار عنوان کتاب،
روز گذشته آغاز به کار کرد.
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