ادب وهنر

یک شنبه  24دی  26 . 1396ربیع الثانی  . 1439شماره ۱۹732
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▪کمیازکتاب«بالغتازآتنتامدینه»بگویید.

لذت شعر

ز عجز تکیه به دیوار آه خود کردیم
شکسته حالی خود را پناه خود کردیم
به روی هر چه گشودیم چشم  ،غیر از دوست
به جان او که ستم بر نگاه خود کردیم
محمد قهرمان


دربــاره کتــاب بایــد گفــت کــه حــوزه بالغــت اســیر
مســائلی اســت کــه بــه اشــتباه در بیــن محققــان ایرانــی و
عربــی نهادینــه شــده اســت بــدون ایــن کــه ایــن فرضیــات
نقــد و بررســی شــوند .بــرای مثــال مــی گوینــد جرجانــی
بالغــت اســامی را شــکوفا کــرد ،یکــی دیگــر ایــن کــه
اصــول بالغــت اســامی از دل اشــعار عــرب اســتخراج
شــده اســت.ما در ایــن کتــاب ســعی کــرده ایــم ایــن
مشــهوراتی را کــه در حــوزه بالغــت وجــود دارد ،بــه
نقــد بکشــیم و بررســی کنیــم .در ایــن کتــاب بــر خــاف
کتــاب هایــی کــه ممکــن اســت در ایــن زمینــه وجــود
داشــته باشــد ،مــا خودمــان را منحصــر بــه ارســطو
نکردیــم و ســعی کردیــم بــه خطیبــان زیــادی در یونــان
باســتان بپردازیــم.

گفت و گو با دکتر داوود عمارتی مقدم؛ تقدیر شده جایزه ادبی جالل در بخش نقد ادبی

متولیان حوزه فرهنگ بهکمک نشر بشتابند
ناصر رعیت نواز -کتاب «بالغت :از آتن تا مدینه» ،نوشت ه داوود عمارتی مقدم ،در چهار فصل به بررسی تطبیقی فن
خطابه یونان و روم باستان و بالغت اسالمی تا قرن پنجم هجری قمری میپردازد .این کتاب یکی از آثار تقدیرشده
در بخش نقد ادبی دهمین دوره جایزه ادبی «جالل آل احمد» است .داوود عمارتی مقدم نویسنده این کتاب که در
سال  1362در مشهد به دنیا آمده اکنون عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور است .با
او درباره کتاب و جایزه های ادبی گفت و گویی کردیم که در ادامه خواهید خواند.

▪چرا باید این کتاب را خواند؟

▪چقدر طول کشید که «بالغت از آتن تا مدینه» را
تالیف کردید؟

وای امان ازین آدم در زمان دلتنگیش
از زمان جا ماندن در خزان دلتنگیش
بی بهانه می بارم بی ترانه می خوانم
ای سحر چه تنهایم با نشان دلتنگیش
مثل شب که می آید می روم !و می دانم
بیدالنه خواهم ماند در جهان دلتنگیش


صحرا خزاعی

نروید آی ! به چشمان شما محتاجم
تک و تنها نگذارید مرا محتاجم
اگر از چشم شما دور شوم میمیرم
مثل هر آدم خاکی ،به هوا محتاجم
نجمه زارع

***
بی سبب درد که هم قافیه با مرد نشد
آدم بی غم و بی درد ،دگر آدم نیست
تو نبین ساکت و آرام نشستم کنجی
حرف نا گفته زیاد است ولی محرم نیست
سید تقی سیدی




▪آیا به مواردی از انتخاب نادرست آثار برگزیده توسط
داوران جوایز ادبی برخورده اید؟

برخـی از جوایـز انتخابهـای نادرسـت دارنـد و نمیتـوان
منکر این موضـوع شـد .البته بایـد کتابـی را که مـی خوانیم
بـا کتـاب هایـی کـه بـرای جشـنواره یـا جایـزه ادبـی ارسـال
شـده اسـت مقایسـه کنیم .گاهی کیفیت تمام آثار ارسالی
پاییـن اسـت .در جایزه جلال هیئـت داوران با سـلیقه های
مختلـف به صـورت تخصصـی عمل مـی کنند اگرچـه حتی
قبل از جایـزه جالل نیـز متخصصان حـوزه بالغت بـا کتاب
آشـنایی داشتند.
▪طبقآمارهاماآدمهایکتابخوانینیستیم؛چرا؟

جایگزینهاییبرایکتابوجودداردکهدربینعامهمردم
جذاب تر از کتاب و کتاب خوانی است که به فضای مجازی
می تـوان اشـاره کـرد؛ البته معلوم نیسـت کـه آیا مطالعـه در
فضـای مجـازی و ً
مثلا میـزان دانلود کتـاب هـا و مقـاالت از
سـایت های مختلـف هـم در آمارها لحاظ می شـود یا نـه .در
این روزگار بسـیاری از افراد مقاله ها و کتاب ها را به صورت
پـی دی اف و در فضای مجـازی مطالعه می کننـد و باید دید
میزان دانلـود کتاب ها و مقـاالت از سـایت های مختلف هم
در آمارها جایی دارند یا فقط بر اسـاس فروش و نشـر نسخه
کاغـذی کتـاب آمـار تنظیـم مـی شـود .البتـه یادمـان نـرود
وقتی شـمارگان کتاب حداکثر به 1000نسـخه می رسـد
و قیمت کتاب هم باالسـت ،قطعا به دست بسـیاری از افراد
نمی رسـد و نبایـد یـک سـویه از مخاطـب انتظـار داشـت که
کتاب بخـرد و بخوانـد بلکه بایـد متولیان حـوزه فرهنگ هم
به کمک نشر بشـتابند.

اگر کسی دغدغه بالغت و شناخت فرهنگ اسالمی و
رابطه آن با دیگر فرهنگ ها را دارد ،این کتاب ،کتاب
ارزشمندی است و نگاه تازه ای به برخی مسائل دارد
که تاکنون به آن ها توجه نشده بود.

کتــاب را بــه عنــوان پایــان نامــه دکتــری شــروع کــردم
و حــدود ســه ســال روزی پنــج ســاعت بــرای تکمیلــش
وقــت گذاشــتم .البتــه کتــاب در فروردیــن ســال  92بــه
اتمــام رســید و در اختیار ناشــر قــرار گرفــت اما متاســفانه
چاپــش تــا خــرداد ســال  95بــه طــول انجامیــد .یکــی از
دالیلــی کــه ایــن مقــدار طــول کشــید ،شــاید ایــن بــود
کــه ایــن کتــاب اولیــن کتــاب مــن بــود و ناشــرها کمــی در
مــورد کتــاب اولــی هــا بــا احتیــاط عمــل مــی کننــد .البته
بعــد از جایــزه جــال پیشــنهادهای دیگــری از ناشــران
مختلــف صــورت گرفتــه اســت کــه در حــال مذاکــره ایــم.

▪پس جایزه جــال در دیــده شــدن شما و کتابتان
تاثیر گذار بوده است.

قطعا همین طور است ،هرچند قبل از جایزه جالل نیز
متخصصان حــوزه بالغت با کتاب آشنایی داشتند اما
معموال وقتی نام جایزهای روی کتاب میآید ،مخاطب،

بیشتر ترغیب می شود تا کتاب را بخواند .خوشبختانه در
کشور ما جایزههای ادبی خوبی سرپا هستند و کار خود
را انجام میدهند ،از جمله جایزه «جالل» که به نظرم تا
حد زیادی بدون حاشیه کار خود را انجام میدهد ،یعنی
فرامتنی به کتاب نگاه نمیکند و فقط متن را میبیند.

▪دربارهکتابجدیدتانهمصحبتمیکنید؟

در تالش هسـتم درس نامه ای تدوین کنـم در حوزه بالغت
کـه تـا آخـر سـال آمـاده چـاپ مـی شـود .البتـه بایـد منتظـر
بـود و دید کـه ناشـر چـه زمانـی آن را چـاپ و وارد بـازار کتاب
خواهـد کـرد.

علیرضا مرتضوی در پراگ
روی صحنه رفت

«استفنکینگ»جایزهافتخاریخدمات
ادبیمرکزپنرادریافتمیکند

جلدسومخاطراتمحسنرفیقدوست
درآستانهانتشار

علیرضا مرتضوی آهــنــگ ســاز و
چهره ها
نوازنده سنتور در حاشیه برگزاری
جشنواره فیلمهای ایرانی در شهر پراگ روی صحنه رفت.به گزارش
فارس ،مرتضوی در قالب دو نوازی سنتور و عود با همراهی آسانا برهان
در سالن وینهوراسکا شهر پراگ  11ژانویه به اجرای برنامه پرداخت.
مرتضوی که در سالهای اخیر در اروپا هنرمند فعالی بوده و با سنتور
ابداعی خــود اجــراهــای مختلفی داشته اســت ،در حاشیه هفتمین
جشنواره فیلمهای ایرانی در پراگ (کشور چک) روی صحنه رفت.او
را در ایران بیشتر به واسطه آلبوم «گاه و بیگاه» میشناسیم.هفتمین
جشنواره فیلم های ایرانی پراگ با مدیریت کاوه دانشمند تا  ٢٤دی ماه
در شهر پراگ ادامه خواهد داشت.

به گــزارش ایسنا ،نیویورک تایمز
چهره ها
نوشت«:جایزهافتخاریخدماتادبی
"پن"آمریکادرسال ۲۰۱۸به«استفنکینگ»جنایینویسمشهوروخالق
رمانهایی چون «درخشش»« ،آن» و «مسیر سبز» تعلق میگیرد».این
جایزهنصیبنویسندگانمطرحیمیشودکهبامجموعهآثارخودبهدرک
وتفسیربهترشرایطانسانیکمکمیکنند«.استفنکینگ»خالقبیشاز
 ۲۰۰اثر ادبی در ژانرهای وحشت و خیالپردازی است .او نویسندگی را
ی حاویکتابهای جنایی
درهفتسالگیوبعدازپیداکردنصندوقچها 
آغازکردوبانامهایمستعار«ریچاردباچمن»و«جانسوئیتن»تاکنونآثار
متعددینوشتهاست.رمانهایکینگبااستقبالگرمیروبهروشدودیری
نپاییدکهبهسینمانیزراهیافت.

جــلــد ســــوم خــــاطــــرات محسن
چهره ها
رفیقدوست به قلم سعید عالمیان
منتشرمیشود.سعیدعالمیان،نویسندهوپژوهشگر،درگفتوگوباباشگاه
خبرنگاران پویا ،از نگارش جلد سوم خاطرات محسن رفیقدوست ،تنها
وزیرسپاهدردورانانقالب،خبردادوافزود«:اینبخشازخاطراتبهدهه
سوم انقالب اختصاص دارد .رفیقدوست در این بخش ،به بیان خاطرات
سالهای 78تا 88میپردازد.بخشیازخاطراتایناثربهخاطراتراوی
درباره اتفاقات سال 88اختصاص دارد».رفیق دوست در دهه 70رئیس
بنیادمستضعفینشد.کتابخاطراتمحسنرفیقدوستباعنوان«برای
تاریخمیگویم»ازتولیداتدفترادبیاتانقالباسالمیحوزههنریاست
کهازمقطعورودحضرتامام(ره)بهمیهن در 12بهمنآغازمیشود.

...
اخبار

یاد ابوالفضل سپهر در چهلمین شب شاعر
زنده میشود
در چهارمین سال برگزاری محفل «شب شاعر» چهلمین
مراسم از این سلسله نشست ،در پاسداشت زنــده یاد
ابوالفضل سپهر برگزار می شود .به گــزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،در این مراسم که امروز یک شنبه 24
دی ماه از ساعت  15در نخلستان اوج برگزار می شود،
دوستان و آشنایان مرحوم سپهر و همچنین چهر ههای
سرشناس فرهنگ و ادبیات کشور برای پاسداشت این
شاعر فقید گرد هم می آیند.

اعالم اسامی برگزیدگان مرحله دوم
جایزه داستان کوتاه بهاران
موسسـه بهاران اسـامی  ۳۰داسـتان منتخب مرحله دوم
جایـزه داسـتان نویسـی خـود را اعلام کرد.بـه گـزارش
مهـر ،موسسـه بهـاران بـه تازگـی اسـامی ۳۰داسـتان
منتخب مرحله دوم جایزه داسـتان نویسـی خـود را اعالم
کرد.در تازهتریـن ارزیابی هیئت داوران ۳۰ ،داسـتان از
مجموعه آثـار ارسـالی بـه مرحلـه نیمهنهایـی راه یافتهاند
کـه روز پنـج شـنبه ،پنجـم بهمـن مـاه 10 ،داسـتان از این
تعـداد بـه عنـوان داسـتانهای برگزیـده اولیـن دوره ایـن
جایزه معرفی خواهند شـد .اعضـای هیئت داوران اولین
دوره جایـزه داسـتان کوتـاه بهـاران ،سـیامک گلشـیری،
مهـدی یزدانیخـرم و مرتضـی برزگـر ،چنـدی پیـش از
میـان حـدود  ۱۰۰۰داسـتان رسـیده بـه دبیرخانـه ایـن
جشـنواره ۸۰ ،داسـتان را که بـه مرحله اول رسـیده بود،
معرفـی کردند.بـه  ۱۰داسـتان نخسـت ،لـوح تقدیـر و بـه
سـه داسـتان برگزیده اول ،عالوه بر تندیس و لوح تقدیر،
بـه ترتیب یـک و نیـم میلیـون تومان ،یـک میلیـون تومان و
پانصدهـزار تومان تعلـق خواهد گرفت.مراسـم اختتامیه
جایـزه داسـتان بهـاران پنجـم بهمـن مـاه در موسسـه
بهـاران برگـزار خواهد شـد.

نگاهی به محبوب ترین آلبوم های موسیقی سنتی

ازگلپونه هاتاآتشدرنیستان

گروه ادب و هنر -چه مخاطب موسیقی سنتی باشید چه نباشید،
به احتمال زیاد تک آهنگ ها یا آلبوم هایی از این شاخه موسیقی را
دارید و با آن ها خاطره بازی می کنید .خیلی از این آهنگ ها و آوازها

به واسطه آن که اولین بار در موقعیتی خاص شنیده شده اند یا به دلیل
تکرار شنیدنشان در یک حال روحی خاص ،هیچ وقت از ذهن شما
پاک نمی شوند .به گزارش مجله آهنگ ایده آل ،در ادامه به محبوب

رکورد 3میلیونییکآلبوم

آلبومیبرایعاشقان

نیلوفرانه از علیرضا افتخاری

تحریر خیال از ایرج بسطامی

قسمتی از حافظه تاریخی عموم مردم در سال های دهه
 60و  70را علیرضا افتخاری پر کرده است که صدایش در
آن سال ها بارها و بارها از رادیو و تلویزیون پخش می شد.
او در سال  1374آلبومی با عنوان «نیلوفرانه» روانه بازار
کرد که با استقبال فوق العاده مردم روبه رو شد .فروش
حدود سه میلیون نسخه ای این آلبوم ،رکوردی جاودانه
را در تاریخ موسیقی ایران ثبت کرد .حتی محبوب ترین
خوانندگان پاپ دهه  80و  90هم نتوانستند به این آمار
خیرهکنندهنزدیکشوند.اینخواننده 57سالهدرآنسال
موفق شد پس از اکبر گلپایگانی بار دیگر عالوه بر مخاطب
خاص ،توجه قشر عامه مردم را نیز به موسیقی سنتی جلب
کند .هشت آهنگ در این آلبوم وجود داشت که سه تصنیف
آن هنوز هم ورد زبان مردم کوچه و خیابان است .سراینده
تمام اشعار مرحوم قیصر امین پور بود .در هوای تو (یارا
یارا) ،کوی بی نشان (صحرا صحرا دویده ام) ،بهشت یاد
(تو با منی اما من از خودم دورم) جزو محبوب ترین کارهای
این آلبوم بودند.

کمتر عاشق شکست خورده ای را می توانید پیدا کنید که
در غم فراق با یک آهنگ سنتی اشک بریزد اما صدای زنده
یاد ایرج بسطامی در تصنیف زیبای «خانه بوی گل گرفت»
چنیناتفاقیرارقمزد«.یکنفسبامانشستیخانهبویگل
گرفت...خانهاتآبادکهاینویرانهبویگلگرفت»...راهنوز
هم می توانید از ضبط خودروهای در حال حرکت بشنوید.
«واژه واژه تو را می نویسم» دیگر کار پرمخاطب این آلبوم بود.
اینآلبومدرواقعهمان«تحریرخیال»استکهبااعمالکمی
تغییراتوالبتهتعویضنامدرسال 1387منتشرشد.

نوایعاشورایینی
نی نوا از حسین علیزاده
اگربخواهیم 10آهنگبیکالمماندگارتاریخموسیقیایران
در تمام سبک ها را انتخاب کنیم ،بدون شک «نی نوا» در رده
هایباالیاینفهرستقرارمیگیرد.دومیناثریکهحسین
علیزادهبرایارکسترساخت،اورانهتنهادرمیانمردمایران
که در دنیا به شهرت رساند .نوازنده سرشناس تار ،آلبوم «نی
نوا»رادرسال 1362روانهبازارکردوبهسرعتتوانستجای
خودرادرمیانتودهمردمبازکند.

سنتور،تنبکوسهتار
لحظه دیدار از پرویز مشکاتیان
شما برای تسخیر دل مخاطبان موسیقی لزوما به صدای
خواننده نیازی ندارید .پرویز مشکاتیان در آلبوم «لحظه
دیدار»با 18ترککهسنتور،سازاصلیآنمحسوبمیشود،
توانستنظرمثبتجامعهراجلبکند.دراینآلبوم،محسن
کثیرالسفروجمشیدمحبیباتنبکوبهدادباباییباسهتار،
او را همراهی کردند .این اثر در سال 1380روانه بازار شد و
جزوماندگارترینوالبتهپرفروشترینآلبومهایموسیقیدر
ژانرسنتیلقبگرفت.

بیتوچاووشنداردلطفی
چاووش از محمدرضا لطفی
محمدرضا لطفی که سرپرستی گروه «شیدا» را به عهده
داشت ،پس از استعفای موسیقی دانان از رادیو به همراه



...
موسیقی

در روز چهارم جشنواره موسیقی فجر چه
اجراهایی روی صحنه رفت؟
چهارمین روز از سی و سومین جشنواره بینالمللی
موسیقی فجر با  9اجرا در گونه های موسیقی بینالملل،
نــواحــی ،کــرال ،پــاپ و موسیقی سنتی بــرگــزار شــد .به
گزارش ایلنا ،تاالر وحدت در چهارمین روز از سی و سومین
جشنواره بینالمللی موسیقی فجر میزبان دو اجرا بود.
ابتدا ارکان اوگر و اسماعیل حکی از ترکیه روی صحنه
رفتند و در ادامه گروه «رستاک» در همین سالن اجرای
برنامه داشت.سالن رودکی نیز میزبان «گروه کر آوازی
تهران» بود و گروه «سرشک» به سرپرستی یحیی علوی
هم در همین سالن به اجرای برنامه پرداخت.در بخش
موسیقی نواحی نیز گروه «سورنا» از لرستان و گروه «مقام
چلر» از دیار ترکمن برنامههایشان را در برج آزادی اجرا
کرد.همچنین در فرهنگ سرای نیاوران به ترتیب گروه
اسپانیایی«نفس»بهسرپرستیخومهکمتهو«ارکستربادی
تهران» به سرپرستی سینا ذکایی و رهبری جاوید مجلسی
روی صحنه رفتند.اجرای بخش پاپ روز چهارم جشنواره
موسیقی فجر نیز به محمد علیزاده و گروهش اختصاص
داشت که در سالن ایرانیان به اجرای برنامهپرداختند.

«اریک کالپتون» در آستانه ناشنوایی
«اریــک کالپتون» خواننده و نوازنده مشهور انگلیسی
از ناشنوایی قریبالوقوع خــود خبر داد.ب ــه گــزارش
ایسنا« ،پرنسا التینا» نوشت"« :اریک کالپتون" هنرمند
برنده جایزه «گرمی» که از مشهورترین خوانند هها و
گیتاریستها جهان محسوب میشود ،در حال از دست
دادن شنواییاش است .او مبتال به بیماری وزوز مزمن
گــوش شــده اســت که به از دســت دادن کامل شنوایی
منجر میشود ».کالپتون در مصاحبه با "بی.بی.سی"
گفت« :تنها چیزی که االن دغدغهاش را دارم ،گذراندن
دهه  ۷۰زندگیام و فعال بودنم است .من دارم ناشنوا
میشوم ،وزوز گوش دارم ،اما دستهایم آماده کار کردن
هستند».
«کالپتون»  ۷۲ساله که از جمله تأثیرگذارترین نوازندگان
گیتار است ،سال  ۲۰۱۶اعالم کرده بود که آسیب سیستم
عصبی موجب شده است او دیگر نتواند گیتار بزند .با این
حال ،او برنامه توری را در جوالی امسال دارد و هنوز آن
را لغو نکرده است«.کالپتون» در سال  ۲۰۱۳به سبب
درد در ناحیه کمر مجبور شد چند تور کنسرت خود را لغو
کند .او مبتال به اختالل عصبی محیطی است که باعث
میشود اعصاب در بخشهای گوناگون بدن دچار آسیب
شوند .دالیل زیادی از جمله مصرف افراطی الکل برای این
بیماری ذکر شده است.
جدیـدی در موسـیقی سـنتی زد کـه هـر چقـدر ریسـک
محسـوب مـی شـد امـا جـواب داد و مـورد اسـتقبال مـردم
قـرار گرفت .ایـن خواننده جـوان و پرکار بـه بازخوانـی آثاری
قدیمـی از سـاخته هـای پرویـز یاحقـی ،روح ا ...خالقـی
و عبدالحسـین برازنـده پرداخـت کـه پیشـتر بـا صـدای
خوانندگانـی مثـل غالمحسـین بنـان اجـرا شـده بـود امـا
صدای او تنها بـا پیانو و تنبک همنوا شـد تا عقیلی بـا ایده ای
نو ،آلبومی ساده ،خلوت و دلنشین را روانه بازار کند .خوشه
چین ،همچـو فرهاد و افسـون سـخن ،تصنیف هایـی بود که
به دلیـل سـادگی و البته موسـیقی خـاص در ذهن پـدران ما
نقش بسـته بـود و عقیلـی آن هـا را بـه گوش نسـل جدیـد هم
رسـاند .ایـن آلبـوم جـزو آلبـوم هـای پرفـروش سـال بـود.

چکشهای کمرمق برای هنر معاصر
در هشتمین حراج تهران
هشـتمین حـراج تهـران کـه بـه هنـر معاصـر
اختصاص داشـت ،نسـبت بـه دوره قبلی با
افـت فـروش حـدود ًا  50درصـدی مواجـه
بـود .همچنیـن در دوره هفتـم شـش اثـر
میلیـاردی بودنـد کـه ایـن تعـداد در حـراج
هشـتم بـه نصـف کاهـش یافـت و فقـط سـه اثـر توانسـتند
میلیـاردی شـوند .بـه گـزارش فـارس ،هشـتمین دوره
حـراج تهـران بـا حضـور مجموعـهداران ،هنرمنـدان و
چهر ههـای فرهنگـی از جملـه سـیدمحمد بهشـتی و
حجتاله ایوبـی ،جمعه  22دی در هتل پارسـیان برگزار
شـد .آمـار فـروش کلـی ایـن دوره از حـراج  14میلیـارد و
 952میلیـون تومـان اعلام شـد .ایـن در حالی اسـت که
هفتمیـن حراج تهران ویـژه هنر مدرن و کالسـیک تیرماه
امسـال بـا مجمـوع مبلـغ  26میلیـارد و  113میلیـون
تومـان برگزار شـده بـود .ششـمین دوره حراج تهـران هم
به هنـر معاصر اختصاص داشـت کـه  ۱۲میلیـارد و ۲۳۳
میلیـون فـروش کـرده بـود.
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ترین آلبوم های موسیقی سنتی در چند دهه اخیر اشاره می شود.
می توانید گلچینی از آلبوم های ذکر شده را با استفاده از کیو آر کد
خوان تلفن همراهتان دانلود و آن را گوش کنید.

گروه «عــارف» ساخت مجموعه آلبوم های «چــاووش» را
آغاز کرد .از این سبک موسیقی به عنوان مهم ترین عامل
در پیشرفت موسیقی سنتی نام می برند .لطفی عالوه بر
تار که ساز اصلی او محسوب می شد ،در نواختن سه تار،
کمانچه ،دف و نی نیز تبحر داشت .او اولین «چاووش» را
در سال  1357تولید کرد و ساخت این آثار را تا مجموعه
دوازدهم ادامه داد.

بمبی که در دهه  70ترکید
یاد ایام از محمدرضا شجریان
بیــراه نگفتــه ایــم اگــر شــهرت رهــی معیــری را تــا حــد
زیــادی مدیــون تصنیــف و آواز شــدن یکــی از شــعرهایش
توســط محمدرضــا شــجریان بدانیــم« .یــاد ایامــی کــه در
گلشــن فغانــی داشــتم »...را حتــی دهــه هفتــادی هــا هــم
شــنیده انــد .یکــی از ماندگارتریــن آثــار اســتاد آواز کــه بــا
آهنــگ ســازی خــودش نیــز همــراه بــود« .بــه قربــون خــم
زلــف ســیاهت» دیگــر کاری بــود که مــورد توجــه عمــوم قرار
گرفــت .بیشــتر آثــار شــجریان بــا اســتقبال خــوب منتقــدان
روبــه رو شــده اســت ولــی «یــاد ایــام» کــه در اوایــل دهــه
هفتــاد منتشــر شــد ،مثــل بمــب صــدا کــرد تــا حــدی کــه
بارهــا منتشــر شــد.

آتش ناظری در نیستان
آتش در نیستان از شهرام ناظری
آلبومی بر پایه همنوازی سه تار که در سال  ۱۳۶۷با صدای
شهرام ناظری و سرپرستی و آهنگ سازی جالل ذوالفنون
اجرا شده است .برخورداری از ریتم صحیح ،متنی قوی و
لحنی سوزان در این آلبوم ،باعث شده است آتش در نیستان
اثری بی بدیل باشد .آتش در نیستان یکی از ماندگارترین
آثار شهرام ناظری است.

موسیقیجاریحتیدرجلد
بارون از محمدرضا شجریان
کیهان کلهر که به نواختن کمانچه روی ملودی های حسین
علیزاده می پرداخت ،این بار خودش آلبومی را براساس
موسیقی مقامی شمال خراسان برای محمدرضا شجریان
تهیه کرد .این اثر به دلیل این که آهنگ های ریتمیک و کم
آوازتر داشت ،با استقبال بیشتری روبه رو شد زیرا راحت تر
در ذهن مخاطب ثبت می شد« .ببار ای بارون ببار ...با دلم
گریه کن ،خون ببار» شاه بیت این آلبوم بود .اتفاقی که این
اثر را خاص کرد ،اجرای آن در کنسرت معروف «همنوا با بم»
بود .متناسب بودن این شعر با فاجعه زلزله ،اشک حاضران
درسالنرادرآورد.

گل پونه ای که پرپر شد
گلپونههاازایرجبسطامی
مخاطب موسیقی سنتی هم که نباشید؛ عشق پاپ و صدای
خواننده های این ور و آن ور آب را هم که داشته باشید ،اگر از
شمابخواهندیکاثرازایرجبسطامیرانامببرید،قطعااولین
اثری که به ذهن شما می آید «گل پونه ها» است .آن جایی که
اینخواننده«منماندهامتنهایتنها»رادرباالترینگامممکن
می خواند از ذهن هیچ کس پاک نخواهد شد .این اثر پس از
درگذشتدردناکاودرزلزلهبمبیشترشنیدهشد.

موسیقیسنتیباطعمسازغربی
آلبوم مایه ناز از ساالر عقیلی
بـدون شـک مخاطبـان موسـیقی ،سـاالر عقیلـی را بـا قطعـه
«وطنـم» مـی شناسـند .او در سـال  1388دسـت بـه کار

فروش دوشادوش آلبوم های پاپ
اشتیاقازعلیرضاقربانی
سریال «کیف انگلیسی» را که به خاطر دارید؟ در آن زمان
مردم صدایی جدید را می شنیدند که «گشته خزان نوبهار
من» را به تکیه کالم آن ها تبدیل کرد .یک سال بعد اولین
آلبومعلیرضاقربانیبانام«اشتیاق»واردبازارشدکهفروشی
نزدیک به آلبوم های پاپ موجود در بازار داشت .اثری با
آهنگ سازی فرهاد فخرالدینی که اولین محصول ارکستر
موسیقیملیایراننیزمحسوبمیشد.

پرخرج و پرفروش
نه فرشته ام ،نه شیطان از همایون شجریان
اگر به شما بگوییم با احتساب دالری سه هزار تومان حدود
 600میلیون تومان برای تهیه یک آلبوم هزینه شده است،
چه واکنشی نشان می دهید؟ پسر محمدرضا شجریان
در اسفند ماه  1392آلبوم پر سر و صدای «نه فرشته ام ،نه
شیطان»راروانهبازارکرد؛اثریکهدرسهکشورآمریکا،ترکیه
وایرانضبطشدوشمارگاناولیهآن 50هزارنسخهبود.این
آلبوم با اشعاری از سیمین بهبهانی ،موالنا ،حسین منزوی و
محمدرضا شفیعی کدکنی و آهنگ سازی و تنظیم سهراب
پورناظری ساخته شد« .چرا رفتی چرا من بی قرارم» قطعه
محبوباینآلبومبود.

همایون و بر هم زدن یک معادله
نسیم وصل از همایون شجریان
یــک قانــون نانوشــته ای در کل زندگــی صــادق اســت بــا ایــن
عنوان که پســر هیــچ آدم بزرگــی نمی توانــد در حــوزه مربوط
پــدرش موفــق شــود .نمونــه هــای اثبــات ایــن مدعــا هــم کــم
نیســت .از پســران ناصــر حجــازی و علــی پرویــن در فوتبــال
گرفته تــا فرزند فرامــرز قریبیان در ســینما .این تصــور درباره
پســر اســتاد بــزرگ آواز ایــران هــم وجــود داشــت؛ ایــن کــه
همایــون هیــچ گاه نمــی توانــد بــه جایــگاه پــدر برســد و بایــد
پای در مســیر دیگــری بگــذارد اما تنها پســر شــجریان خالف
ایــن ادعــا را ثابــت کــرد و توانســت خــود را از زیــر ســایه پــدر
خارج کنــد .او اولیــن آلبوم مســتقل خــود را در ســال1382
بــا نــام «نســیم وصــل» منتشــر کــرد« .حاصــل دور زندگــی
صحبت آشــنا بــود» قطعــه محبــوب این آلبــوم بــود کــه بارها و
بارها از تلویزیــون نیز پخش شــد« .نه بســته ام به کــس دل...
نــه بســته کــس بــه مــن دل» از جملــه قطعــات محبــوب آلبــوم
بــود کــه توانســت همایــون را بــه شــهرت برســاند.

