ادب وهنر

دو شنبه  25دی  27 . 1396ربیع الثانی  . 1439شماره ۱۹733

موسیقی نواحی
هویت یک ملت را نشان میدهد

سیدعباسصالحیدرحاشیهاجرایگروهموسیقیسورنایلرستانکهشامگاهشنبهدربرجآزادیبرگزارشد،دربارهعلتانتخابتماشایایناجرابهخبرنگارایرناگفت«:موسیقی
نواحیایرانشبیهاقلیمجغرافیاییکشورمانمتنوعاستوهمانطورکهدراقلیمکشور،تنوعبسیاریداریمموسیقینواحینیزتنوعایرانباهمههویتمتکثرشرانشانمیدهد».
وزیرتاکیدکرد«:موسیقیایرانیباتنوعاقلیمیتوانستهبهخوبیهویتملتایرانرانشاندهد.باایننوعنگاهبهنظرمآمددرجشنوارهودربخشموسیقینواحیحضوریابم».

...



واکاوی استقبال نشدن از سی و سومین جشنواره موسیقی فجر

لذت شعر

جشنوارهای درحاشیه
گروه ادب و هنر -جشنواره موسیقی فجر در حالی برگزار می شود که حضور کمرنگ بزرگان در اجراهای
جشنواره ،نبود تبلیغات در حوزه اجراهای موسیقی نواحی و استقبال کم مخاطبان نشان از نبود اقبال عمومی به
این جشنواره دارد .در ادامه به واکاوی استقبال نکردن مخاطبان موسیقی پرداخته ایم.

تمام دلخوشی ام
کتاب کنار طاقچه ای است
که گاهی
تنهایی ام را پر می کند !
و هزاران بار در آن نوشته شده :
خدا بزرگ است
بزرگ است
گ
بزر 

▪جشنواره موسیقی فجر به خانه های مردم نیامد

ناصر رعیت نواز

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 ناگفته زیاد است ولی محرم نیست
سید تقی سیدی


مستقیم !؟ در بست !؟
مانده ام !!..
در این شهر شلوغ و پرترافیک ...
هیچ کس دلم را نمی برد !
***
برو
در را هم محکم ببند
خیالی نیست
من که می دانم
خواب می بینم !

مهران پیراستانی

محمد مسعود کرمی

▪حضورکمرنگبزرگانموسیقیدراجراها

عالوه بر افزایش وجاهت کیفی و محتوایی آثار به صحنه
رفته ،در حوزه جذب مخاطب نیز تاثیرات خود را داشته
باشد؛ موضوعی که الزم است مسئوالن جشنواره برای
بهبود آن به فکر تمهیداتی باشند .کما این که حمیدرضا
نوربخش در جریان برگزاری سی و یکمین دوره این
رویداد ،از تالش برای بازگرداندن بزرگان موسیقی به
جشنواره سخن گفته بود.

در هشتمین دوره حراج تهران ۱۲۰ ،اثر ارائه شد که تاریخ
خلق ۲۴اثر مربوط به امسال بود .به گزارش ایلنا ،هشتمین
دوره حراج تهران؛  ۲۲دی در هتل پارسیان آزادی برگزار
شد .این دوره از حراج تهران ،بهطور مشخص به حراج هنر
معاصر ایــران تعلق داشت و درواقــع دومین سری از این
دوره را شامل میشد.در حراج هشتم برای نخستین بار
یک زن ،عنوان گرانقیمتترین هنرمند را از آن خود کرد،
در این حراج سه اثر از هنرهای معاصر ،فروش میلیاردی را
پشت سر گذاشت ،یک قطعه عکس از دفاع مقدس مربوط
به عملیات کربالی 5با حدود سه برابر رشد نسبت به قیمت
پایه ،حائز باالترین جهش شد و  35اثر باالی  100میلیون
تومانچکشخورد.
▪ترین های حراج

منیر فرمانفرماییان با فــروش اثر آیینه کــاری سه لتهای



▪ماجرای اتمام بلیت ها در سامانه ها و سالن های
خالی

از نکات جالب توجه روزهــای گذشته جشنواره ،بلیت
فروشی آثار به صحنه رفته در تاالرهای مختلف جشنواره
است که سامانه های فروش بلیت عنوان « »sold outرا
به منزله اتمام بلیت برخی کنسرت ها درج می کنند اما
وقتی اهالی رسانه و مخاطبان به همین تاالرها مراجعه
می کنند ،صندلی های خالی از تماشاگری را می بینند
که در شان و منزلت برخی از آثار نیست.
حال باید دید مدیران این سامانه ها و البته مسئوالن
برگزاری جشنواره ،برای فضای به وجود آمده در حوزه
بلیت فروشی پاسخی دارند یا خیر ؟
سی و سومین جشنواره موسیقی فجر تا روز شنبه ۳۰
دی به مدیریت حمیدرضا نوربخش توسط دفتر موسیقی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن موسیقی ایران
برگزار می شود.
برایتنظیماینمطلبازگزارشمهرهماستفادهشدهاست.

در بنیاد سعدی بررسی شد:

آموزش زبان فارسی در
جهان از منظر تولید محتوا
برنامهریزی آمــوزش زبان و ادبیات فارسی و ایران
شناسی در جهان از منظر تولید محتوا و آمــوزش
مجازی ،در گردهمایی موسسات فعال در آموزش
زبان فارسی بنیاد سعدی بررسی شد .به گزارش مهر
 ،در نشست دوم چهارمین گردهمایی موسسههای
فعال در آموزش زبان فارسی در جهان که با شرکت
 ۳۶موسسه داخلی و خارجی برگزار شد ،سیدمحسن
حسینی استاد زبان فارسی و نماینده انجمن علمی
زبان و ادبیات فارسی درباره محتوای کتاب ها و آزمون
ســازی زبــان فارسی گفت« :مرکز آمــوزش سازمان
سنجش ،تجربه های خوبی دراین زمینه دارد که می
توان از آن ها بهره گرفت .همچنین بهتر است قبل از
تولید محتوا ،آسیب شناسی کتاب هایی که تاکنون
تولید شده ،انجام شود».
محمد حسین محبت پناه نماینده موسسه فرهنگی
مدرسه برهان (انــتــشــارات مــدرســه) نیز به آسیب
شناسی تولید محتوا در فضای مجازی اشــاره کرد
و گفت« :استفاده از روش سنتی آموزش در فضای
مجازی ،اشتباه است .بیشتر آمــوزش های مجازی
ما هنوز شکل تعاملی به خــود نگرفته اســت .باید
استانداردهای آموزش مجازی را رعایت و از تمامی
ظرفیت های این فضا استفاده کرد».

محمد علیزاده در شب کنسرتش که مصادف
چهره ها
با شب تولدش بود ،خود را دیوانه خطاب کرد.
به گــزارش مهر ،محمد علیزاده ،در چهارمین روز از سی و
سومین جشنواره موسیقی فجر ،پس از اجرای چند قطعه ،ضمن
تشکر از مردم گفت« :عاقالن همیشه به فکر دو دوتا چهارتا کردن
هستند و همیشه منافع خود را پیگیری می کنند ولی دم ما دیوانه ها گرم که نه حساب و کتابی
داریم و نه به دنبال منافع هستیم .
بلکه زندگی می کنیم و کاری نداریم که آدم ها چقدر به ما نفع می رسانند...
من یقین دارم که خدا با دیوانه هاست نه با عاقل ها».

گروه ُکر ارکستر سمفونیک تهران با رهبری
چهره ها
رازمیک اوحانیان در اجرای خود در جشنواره
موسیقی ،گلچینی از قطعات کالسیک ،فولکلور ایرانی و آهنگ
های انقالبی را در حالی اجرا کردند که رهبر این گروه ،از لوریس
چکناواریان دعوت کرد تا به عنوان رهب ِر افتخاری ،قطعه "ایران" را با
تحسین مخاطبان را به همراه داشت  .
اعضای گروه کر اجرا کند؛ اتفاقی که
ِ
بخش اول این کنسرت ،با اجرای آثاری از ویوالدی و گرشوین همراه بود و پس از آن گروه کر
ارکستر سمفونیک تهران به اجرای آثار آهنگ سازان ایرانی ،قطعات انقالبی و گلچینی از آهنگ
های فولکلور ایران از جمله "کجایید ای شهیدان خدایی" پرداخت.

علیرضا عصار خواننده موسیقی پاپ در صفحه
چهره ها
شخصی خود با انتشار عکس و متنی مرتبط ،به
غرق شدن نفت کش ایرانی واکنش نشان داد.
شدن نفت کش ایرانی ،در
علیرضا عصار با انتشار عکسی از غرق
ِ
اینستاگرامش نوشت« :هرچه مرهم می گذارم بند می آید مگر؟ اى
وطن خون تو از اروند می آید مگر؟از صمیم قلب این فاجعه بزرگ رو تسلیت میگم به خانواده
هاى داغدار این عزیزان و همه ملت ایران ،همه ما امروز داغداریم».
علیرضا عصار خواننده ،آهنگ ساز و نوازنده پاپ ایرانی است که آخرین آلبومش با نام «جز عشق
نمی خواهم»  ۲۸آذر ماه  ۹۶منتشر شد.

بــه مبلغ یــک میلیارد و  300میلیون تــومــان ،عنوان
گرانقیمتترین اثر حراج هشتم تهران را از آن خود کرد.
مسنترین هنرمندان که در این حراج؛ آثارشان به نمایش
درآمــد و فروخته شد ،منوچهر یکتایی و منیر شاهرودی
فرمانفرماییان بودند که هر دو متولد ۱۳۰۱و در قید حیات
هستند .جالب آن که زمانی منیر فرمانفرماییان؛ همسر
منوچهر یکتایی بوده است.
جوا نترین هنرمند این دوره حراجی ،امین منتظری
متولد  ۱۳۷۱بود که برای نخستینبار در حراج تهران
اثری از او به نمایش درآمد و چکش خورد .این اثر که «جنگ
کارناوال» نام داشت بین ۴۰تا ۶۰میلیون تومان پیشبینی
شده بود ولی به قیمت  ۱۸۵میلیون تومان به فروش رسید.
در بین  ۱۱۱هنرمندی که در این حراجی حضور داشتند،
نام  ۱۷هنرمند خانم به چشم می خورد.در این دوره ،سه
عکسارائهشدهبود،عکسیاز«مجموعهسفیدبرفیعباس

▪محدودیتیدرپذیرشاستعدادهایجواننداریم

عبدالرضا صفایی مدیر ارکستر ،با اشاره به تاریخچه ارکستر
سازمان گفت« :ارکستر سمفونیک دفتر موسیقی و سرود
سازمان صداوسیما کار خود را با فرمان مقام معظم رهبری
بعد از بازدید تاریخی ایشان از سازمان آغاز کرد که بیتردید
از اثر برکت همان حضور است که این مجموعه بعد از سالها
هنوز پابرجاست و امروز با قوت و قدرت جلوهگری میکند».
مدیر ارکستر سمفونیک صداوسیما با تأکید بر انتخاب
بهترین هنرمندان در آزمونهای فنی گرفته شده افزود« :ما
هیچ محدودیتی در پذیرش استعدادهای جوان نداشتیم
و اساس ًا کوشیدیم با حضور پراستعدادترین نوازندگان
جوان در کنار هنرمندان باسابقه و پیش کسوت ،هماهنگی

مهمترین اشتباهات رایج نویسندگان تازه کار

خوانندهبایدصدایراویداستانشمارادوستداشتهباشد.
شخصیت راوی داستان مهم نیست ،اما شکل روایت باید
جذاب باشد .خورخه لوئیس بورخس در مجموعه داستان
هایکوتاهشتحتعنوان«پرپیچوخم»،رئیسکمپنازیها
را به عنوان راوی داستان انتخاب میکند که اص ً
ال اشکالی
ندارد.اماچهارصفحهبعد،راویداستانتغییرمیکند،زیرا
خواننده بیشتر از این نمیتواند انسانی خودخواه و ظالم
را به عنوان راوی بپذیرد .راوی جذاب یکی از دالیل عالقه
خوانندگانبهیککتاباست.

جشنواره موسیقی فجر در حالی برگزار می شود که به
گواه بسیاری از مخاطبان و خبرنگارانی که طی روزهای
اخیر برای تماشای آثار بخش موسیقی نواحی به برج
آزادی رفته اند ،اجراها با کیفیت و قابل تامل است که
می تواند بیش از این ها مورد توجه مسئوالن جشنواره در
حوزه تبلیغات و اطالع رسانی قرار گیرد.
طی روزهــای گذشته ،گروه «نیما» به سرپرستی فضل
ا ...دهقان از مازندران ،گروه «ژی» به سرپرستی شاهین
شهبازپور از کردستان ،گروه «دیلمون» به سرپرستی
محمودفرضی نــژاد از مــازنــدران ،موسیقی جنوب
ایران و شب موسیقی بلوچستان در برج آزادی میزبان
تماشاگران بخش موسیقی نواحی بودند.

حرف های متفاوت محمد علیزاده
در شب تولدش

عنوان «کربالی  ۵سعید صادقی»
کیارستمی» ،عکسی با
ِ
و اثری متعلق به «بهمن جاللی» که با تکنیک عکس و آینه
کار شده بود.

...

زیبایی از یک همنوازی را روی صحنه بیاوریم».
▪برپاییارکستدرمحافلسیاسیبرعهدهارکسترهای
رسمیکشوراست

رازمیک اوحانیان رهبر کر ارکستر ،مهمترین ویژگی
این ارکستر را حضور در رویدادهای سیاسی و اجتماعی
دانست و گفت« :در همه جای دنیا برپایی ارکسترهای
رسمی در محافل سیاسی بر عهده ارکسترهای رسمی
کشور است که اکنون ارکستر سازمان صداوسیما ،این
مسئولیت را برعهده گرفته و این اجراها در حضور مقام
معظم رهبری و در مجلس شورای اسالمی بیانگر اعتبار
این ارکستر است».

نویسندگی

نویسندگان بــزرگ همیشه توصیههای زیـــادی بــرای
نویسندگان تازهکار دارند اما حرفی از اشتباهاتی که آن ها
نباید مرتکب شوند ،نمیزنند .در این مطلب به چند اشتباه
رایــج افــراد در نخستین قد مهایشان در راه نویسندگی
اشاره خواهیم کرد و می کوشیم شما را با این اشتباهات
آشنا کنیم.

▪کمبود توجه و تبلیغات در بخش موسیقی نواحی
سی و سومین جشنواره

لوریس چکناواریان رهبر افتخاری
قطعه ایران شد

گزارشی از ارکستر سمفونیک صدا و سیما
ارکستر سمفونیک صداوسیما که از دهه  70تأسیس شد،
این روزها وضعیت خاصی دارد .حضور در سیوسومین
جــشــنــواره موسیقی فجر پــس از چندین ســال دوری،
میتواند بار دیگر نام این ارکستر رسمی را که دوران طالیی
فعالیتش در دهه هفتاد از یادها نرفته است ،زنده کند.
ارکسترسمفونیک صداوسیما از ماهها قبل با حضور بیش از
 75هنرمند کارش را مجددا آغاز کرد و اکنون در کنار دیگر
ارکسترهای حاضر در جشنواره ،به اجرای برنامه خواهد
پرداخت .خبرنگار فارس در روزهای نزدیک به جشنواره با
حضور در سرصحنه تمرین موزیسینها و گروه کر ،با برخی
دستاندرکاران این ارکستر به گفت وگو نشسته است که
در ادامه باهم می خوانیم.

▪موسیقینواحیدرحاشیهاست

بخش موسیقی نواحی ،یکی از مهم ترین بخش های
جشنواره موسیقی فجر است که بسیاری از منتقدان
و مــدیــران دولــتــی در طــول ســال بــر اهمیت ایــن گونه
موسیقایی تاکید زیادی دارند اما آن چه شرایط فعلی
این گونه موسیقایی را به ویژه در جشنواره دچار نوسان و
بحران کرده ماجرای تبلیغات و نحوه اطالع رسانی است
که به دلیل شرایط فیزیکی تاالر اجرای گروه های این

بخش و نبود تبلیغات محیطی ،فعال در حاشیه جشنواره
قرار گرفته است.

واکنش علیرضا عصار به
شدن نفت کش ایرانی
غرق
ِ

جزئیاتی جالب و خواندنی از حراج هشتم تهران که به هنر معاصر پرداخت

▪استفادهازراویخستهکننده

▪اجراها و خوانندگان همیشگی و تکراری

با نگاهی اجمالی به جدول جشنواره ،میتوان فهمید
ترکیب کلی اجراها  ،همان گروهها و هنرمندان همیشگی
و تکراری هستند که همواره و چندباره شاهد حضور آنان
در جشنواره بود هایم .بسیاری از هنرمندان حاضر در
جشنواره ،طی سال بارها روی صحنه میروند و مخاطبان
در فصول مختلف شاهد حضور آن ها هستند .ضمن
این که رپرتوآر (برنامه اجرای موسیقی) اغلب گروهها و
هنرمندانهمتکراریاستوهیچتفاوتیباکنسرتهایی
که خارج از جشنواره برگزار میشود ،ندارد .برخالف
جشنوارههای فیلم و تئاتر فجر که به نوعی عرصه رونمایی
از تولیدات جدید محسوب می شود ،جشنواره موسیقی
فجر به تکرار آن چه در طول سال اتفاق میافتد ،اکتفا
یکند.
م 
قبـل از آغـاز برگـزاری ایـن دوره از جشـنواره ،موضـوع
پوشـش «آنالین» کنسـرت هـای جشـنواره مطرح بـود که
درسـت یـک روز مانده بـه آغـاز جشـنواره ،دعـوت نامه ای
رسـمی به رسـانه ها مبنـی بر پوشـش آنالیـن برنامـه های
جشـنواره موسـیقی فجـر بـا عنـوان «جشـنواره موسـیقی
فجـر بـرای اولین بـار به خانـه هـای مردم مـی آید» ارسـال
شـد امـا سـاعتی از ارسـال ایـن دعـوت نامـه نگذشـته بـود
که مسـئوالن برگزاری نشسـت از لغو برنامه خبـر دادند و
بدون توضیـح دیگری گفتنـد این پـروژه بنا بـه دالیلی لغو
شـده اسـت و فعلا از اجـرای آن خبری نیسـت.

یکی از نکات قابل توجه سی و سومین جشنواره موسیقی
فجر ،حضور بسیار کمرنگ هنرمندان و چهره های
شاخص حوزه موسیقی در اجراهاست که طی روزهای
گذشته تاثیر منفی نیز بر روند برگزاری جشنواره داشته
است .حضور هنرمندان و چهره های صاحب نام موسیقی
در جریان برگزاری جشنواره موسیقی فجر ،می تواند
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▪توجه بیش از حد به ساختار داستان

بهساختارداستانفکرنکنید.آدمهاییمثلروبرتمککی،
میلیونر معروف ،داستان زندگی خود را مینویسند و با این
که داستانشان ساختار مناسبی ندارد اما کتابشان پرفروش
میشود.امااینموارداستثناهستند.تطبیققصهوساختار
برای نویسندگان تازهکار دشوار است .مشکل این روش ،در
این است که همیشه باید حواستان باشد که قصه با ساختار
داستانسازگاراستیانه.بهتراستقصهتانراباخیالراحت
بنویسیدوسپسساختاریمناسببرایآنبیابید.
▪نوشتنجزئیاتزیادازدنیاوغفلتازروابطانسانی

ناباکوف معتقد است هر رمانی ،یک دنیای جدید است.
نویسندگان تازهکار با خواندن این جمله تالش میکنند
دنیا را با جزئیات پیچیده توصیف کنند امــا باید به یاد
داشته باشید که توصیف دنیا اهمیتی ندارد و بهتر است
روابطتان را روی کاغذ بیاورید .روابط انسانی بسیار پیچیده
و متفاوت است و دنیایی جدید را به خواننده ارائه میکند .به

گروههایسنیمختلففکرکنیدودرکتابخودفقطازیک
گروه سنی سخن نگویید ،زیرا در این صورت همه گروههای
سنی نمیتوانند کتاب شما را بخوانند و دنیای کتاب وسیع
نخواهد بود.
▪ازبینبردنتخیلخواننده

تصور کنید قصد نوشتن داستان دربــاره افسر پلیسی را
دارید که عالقه زیادی به بازی گلف دارد .شما اطالعات
زیادی درباره بازی گلف دارید اما چیزی از مناسبات پلیس
نمیدانید .آن موقع اطالعات الزم را کسب میکنید و همه
چیز را درباره سیستم نظامی توضیح میدهید و هیچ حرفی
از گلف به میان نمیآورید تا خیالتان جمع باشد تکالیف و
تحقیقاتتان را به خوبی انجام دادهاید .اما این یک اشتباه
بزرگ است .درباره چیزهایی بنویسید که میدانید .به یاد
داشته باشید نویسنده میتواند درباره هر چیزی بنویسد
که دوست دارد و محدودیتی برایش وجود ندارد .میتوانید
از بازی گلف و جذاب بودنش بنویسید و به روش مؤثرتری
پلیسها را از شغلشان متنفر کنید!
منبع:ایبنا


