ادبیات وهنر
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ایلنا -تک آهنگ «جانان حسین» به خوانندگی حامد محضرنیا با مجوز دفتر موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
عوامل اجرایی این قطعه که به مناسبت فرا رسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی تولید شده است ،امین سمیعی (ترانه) ،مهدی معظم (آهنگ ساز
و تنظیم کننده) ،سجاد راد (ضبط) ،محمدرضا وکیلی (عکس) و محمدرضا عباسنژاد (گرافیک) هستند.

...

لذت شعر
یعقوب کربال چقدر گریه می کنی
از صبح زود تا به سحر گریه می کنی
یعقوب را که غصه یوسف شکسته کرد
داری برای چند نفر گریه می کنی
وقتی که چشم هات می افتد به معجری
حق داری ای عزیز اگر گریه می کنی
این طفل را به جان خودت آب داده اند
دیگر چرا میان گذر گریه می کنی
چشمت چرا ضعیف شده بی رمق شده
یعقوب کربال چقدر گریه می کنی ؟
بادیدن اسیر کجا می رود دلت
علی اکبر لطیفیان
ت
بادیدن فقیر کجا می رود دل 
***
آسمان هم خجل از چشم تو و بارانت
آخری نیست بر این گریه بی پایانت
آب می بینی و طفل و گل و سقا و جوان
بیشتر می شود انگار غم پنهانت
زهر هر چند که یک روز به دادت آمد
تو چهل سال به لب آمده هر شب جانت
غیر زینب چه کسی درد تو را می داند
محمد بیابانی
ت
که چه آورده خرابه به دل ویران 
***
دل سوخته ،شبیه دل خیمه ها شده
مانند پاره پیرهنی نخ نما شده
دارم هنوز بر سرم عمامه ای که سوخت
بغض گلوی سوخته ام بی صدا شده
دارم به روی گردن خود دست می کشم
دیدم که زخم کهنۀ سر بسته وا شده
با یاد شام سینۀ من تیر می کشد
این سینه زخم خوردۀ آن کوچه ها شده
وای از کمان و حرمله و نیشخند او
وای از رباب و اصغ ِر از نی رها شده
مسعود اصالنی


...

موسیقی
خوانندهموسیقیهمداندرگذشت
سید احمد حسینی خواننده پیش
کسوت موسیقی همدان ،دوشنبه
 ۲۶شهریور دارفانی را وداع گفت.
این در حالی است که چندی پیش
مــراســم بــزرگــداشــتــی بـــرای این
خواننده در تاالر فجر شهر همدان
برگزار شده بود.به گزارش مهر ،این برنامه در قالب «دهمین
شبآوازهگمتانه»روزجمعهسومشهریورازسویحوزههنری
همدان،میزبانعالقهمندانموسیقیبودکهدراینچارچوب
مراسمبزرگداشتینیزبرایبهرامترکمانشاعروهنرمندپیش
کسوتوزندهیادسیداحمدحسینیبرگزارشد.

درسالروز کوچ موسیقی دان بزرگ کشورمان «پرویز مشکاتیان»

سازجهانازکوکافتاد
سی ام شهریور سالروز درگذشت پرویز مشکاتیان ،موسیقی دان برجسته اهل
نیشابوراست.آشناییباسازوموسیقی،آیینخانوادهمشکاتیاناست.پرویزهمدر
دوره کودکی و نوجوانی اش روزهای درخشانی را در حوزه موسیقی گذراند تا این
کهوارددانشکدههنرهایزیبایتهرانشد.اوردیفهایموسیقیرادردانشکده
بهطورجدیدنبالکردو درسال 56زیرنظرهوشنگابتهاج،واردرادیوشد.این
همراهی یک سال بعد ،در واکنش به حادثه هفدهم شهریور  57به پایان رسید و
باعثشدمشکاتیان،شجریانوابتهاجهرسهازرادیواستعفاکنند.
پرویزمشکاتیانیکیازمهرههایاصلیگروهعارفوکانونچاووشبود.یکانجمن
موسیقیباحمایتهایمعنویهوشنگابتهاجوهمراهیهنرمندانبزرگیمانند
محمدرضا لطفی ،پرویز مشکاتیان و حسین علیزاده شکل گرفت و برگ برنده
موسیقی سنتی ایران را با انتشار مجموعه آلبوم چاووش که خود شامل 10آلبوم
رسمیتحتعنوانچاووشبود،روکرد.
بسیاری از خواننده های برجسته سنتی خوان کنونی،
روزهای کاری مشترکی را با موسیقی پرویز مشکاتیان
داشتهاند.موسیقیبسیاریازآثارماندگارشجریانمانند
آستان جانان ،سر عشق ،گنبد مینا و جان عشاق حاصل
ذوق و چیره دستی مشکاتیان در موسیقی است.آلبوم
تک نوازی تمنا یکی از واپسین کارهای او بود که در
سال 84منتشرشد 54 .سالگیپایانغمانگیزپرویز
مشکاتیان بود و به قول بهرام بیضایی در
سوگاینمرد،سازجهانازکوکافتاد...
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«جانان حسین» به خوانندگی
حامد محضر نیامنتشر شد

...

شعر مشیری به روایت دیگران در سالروز تولد شاعر شعر «کوچه»

اخبار

شاعر دالویزترین شعرها
گروه ادب و هنر -سیامشهریور،سالروزتولدفریدونمشیریبود.شاعری
کهدرهمهحال،عشقجزئیازاوبود.اوپیوندشراباعشقدرمقدمهسهدفتر
اینطوروصفمیکند«:در 10سالگیبعضینکتههاوانشاهایمدرسهرابه
نظم درمیآوردم .بین سالهای دوازده تا پانزده سالگی شعر را با عشق آغاز
کردم و دفتری از غزلهای عاشقانه ترتیب دادم .همه امیدم این است که با
▪مشیریازاشعارشهملطیفتربود

محمدرضا شجریان خواننده
برجسته کشورمان ،اولین
باردرراهرویرادیوفریدون
مشیریرامیبینددرحالی
که مشیری و سایه در حال
تمرین یک تصنیف هستند .به عقیده شجریان،
فریدونخودشازشعرهایشلطیفتروظریفترو
درگفتارش،صمیمیتونرمیوگرمیاست.
▪شعرمشیریانسانرابهشعردعوتمیکند

محمدعلیبهمنیبهایسنامی
گوید :شعر مشیری انگار
دست انسان را میگیرد و
او را به دنیای شعر دعوت
میکند.بهطورکلیشعرهای

عشقنیزبهپایانبرموآخرینبرگدفترهستیامازعشقنشانداشتهباشد،
زیرا که :از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر  /یادگاری که در این گنبد د ّوار
بماند ».شعر مشیری ویژگی هایی دارد که از زبان هنرمندان شاعر و خواننده
معاصر شنیدنی است .آن ها در مناسبت ها و کتاب «به نرمی باران» از این
ویژگی ها سخن گفته اند که برخی از آن ها را خواهید خواند.

مشیریحافظهپسند،نرم،آراموزودهضمهستند؛
بههمیندلیلهنوزکههنوزاست،شعر«کوچه»او
الگوی یک شعر قشنگ ،تغزلی و یک شعر غنایی
ماندگاراست.مشیریتنهاشاعریبودکهشعرش
از دیرباز با موسیقی پیوند داشت و در آلبومهای
موسیقیزیادیازشعرهایاواستفادهشدهاست.
▪شعرمشیریباگذشتزمانمتجلیترشد

شاعرانبرایمحمدرضاشفیعی
کدکنیدرچندصفقرارمی
گیرند.فریدونمشیریبرای
او در صف شاعرانی است که
با شعرهایش گریسته است
مانندگلچینگیالنی،ابوالقاسمالهوتیوشاعرانی
کهبهطورمستقیمباعاطفهآدمیدرگیرند.بهعقیده
شاعر« بوی جوی مولیان» ،مشیری در همه دوره

آثار جدید عاشورایی صادقی

نبرد شاعر آیینی با شمر و یزید درونش

حبیب ا ...صادقی در شام غریبان امام حسین (ع) ،دو اثر
چهره ها
نقاشی و نگارگری را با موضوع عاشورا و محاصره امام
نقاش
حسین (ع) و یارانشان آغاز کرد .این هنرمند نقاش ،پیشتر
درباره کار جدیدش به مهر گفته بود:
«امسال در شام غریبان امام حسین (ع)
یک تابلوی نقاشی و یک اثر نگارگری را
شروع میکنم که به ارزش های عاشورا
و محاصره امام حسین (ع) و یارانشان
اشاره می کند ».وی با اشاره به این که
طــرح اولیه ایــن آثــار زده شــده است،
افزوده بود« :هنرمند ارزشی باید دل و
دستش را در اختیار اهل بیت (ع) قرار
دهد و به خانه یار برود تا آمــاده انجام
کارششودبههمیندلیلشامغریبان،
وقتی از عـــزاداری امــام حسین (ع)
برگشتم ،این دو کار را آغاز می کنم».
این هنرمند تاکید کرد« :هنر عاشورایی
نیاز بــه مــراقــبــت ،توسل و یــک حس
عاشقانه دارد».

مرتضی امیری اسفندقهمیگوید« :شاعر آیینی ،شاعری
چهره ها
استکهدرهرنفسمشغولشمشیرزدنبهشمر،یزیدوابن
شاعر
زیاد درون خودش است و بعد وارد تکیه امام حسین (ع)
م ـیشــود و ب ــرای او شعر میگوید و
عـــــزاداری م ـیکــنــد ».ای ــن شــاعــر در
گفتوگو با ایسنا ،در حالی که شعر امام
حــســیــن(ع) را شــعــر ستیز بــا ظلم،
بیعدالتی ،دروغ و تقلب دانست،
گفت« :در شعر فارسی اگر بخواهیم
دقت کنیم از همان نخستین نغمهها،
هیچ دورهای نبوده که شعر فارسی از
پیام امام حسین(ع) خالی باشد .هیچ
دورهای نیست که شعر فارسی به جنگ
ریــــا ،نــیــرنــگ و ش ــر نــرفــتــه بــاشــد و
همانجاست که شعر آیینی ســروده
شده است ».این شاعر آیینی در پایان
گفت«:ماهعزیزمحرم،ماهتجدیددیدار
و بیعت با عشق واقعی است که ما را از
خاک میکند و به افالک میرساند».

معرفینامزدهاینهاییبوکر

های شاعری اش در همین صف ایستاده است و
هرگز خواهان این نبوده که صف خود را عوض کند.
او معتقد است که شعر مشیری با گذشت زمان افت
نکردهوحتیمتجلیترازقبلشدهاست.
▪شعرهایمحبوبیکهازفریدونبهخاطرداریم

بی تو مهتاب شبی ،باز از آن کوچه گذشتم /همه
تنچشمشدمخیرهبهدنبالتوگشتم/شوقدیدار
تو لبریز شد از جام وجودم /شدم آن عاشق دیوانه
که بودم /در نهانخانه جانم ،گل یاد تو درخشید/
باغصدخاطرهخندید/عطرصدخاطرهپیچید...
بگذارسربهسینهمنتاكهبشنوی/آهنگاشتیاق
دلی درد مند را /شاید كه بیش از این نپسندی به
كارعشق/آزاراینرمیدهسردركمندرا/بگذارسر
بهسینهمنتابگویمت/اندوهچیست،عشقكدام
است،غمكجاست...

حماسه سرایی حسین طاهری
درمراسم شب ششم محرم ،هیئت مکتب الزهرا(س) در
چهره ها
خیابان پادگان ولیعصر(عج) فضای مجازی را تحت تاثیر
مداح اهل بیت(ع)
قرار داد و نوحه خوانی حسین طاهری توجه افراد زیادی را
بــه خـــود جــلــب کــــرد .هــنــگــامــی که
مستمعان منتظر نوحه خوانی حسین
طــاهــری بــودنــد ،ایــن مــداح جــوان با
شعری حماسی فضای حسینیه را
دگرگون کرد .شعری که با این بیت آغاز
میشد« :زور و زر و تزویر نمودند تبانی /
دنیا شده آبستن یک جنگ جهانی» و با
بیت «تکفیری و وهابی و داعش شده
همدست /این ها همه زیر سر شیطان
بزرگ است» ادامــه پیدا کرد و فضای
خاصی را رقم زد .این ماجرا نشان داد با
رعایتظرافتها،میتوانسنتشکنی
کــرد و بـیپــرده اصــل سخن را گفت.
سنت شکنیهایی که میتوان آغازش
را در محرم  97از محمود کریمی و
نظمخوانینثرفتحخونآوینیدانست.

نامزدهای نهایی جایزه من بوکر  2018معرفی شدند .به
گزارشایبنا،دیزیجانسون،نویسنده 27سالهآمریکاییبا
حضور در فهرست نهایی جایزه من بوکر امسال ،جوانترین
نویسندهای است که تاکنون در میان نامزدهای تمام ادوار
اینجایزهحضورداشتهاست.
جانسون بریتانیایی با کتاب «همه چیز آن زیر» که روایت
ِ
ارتباط یک مادر افسرده و نگران با دخترش است و به زعم
بریتانیایعصرحاضر
منتقداناسطورهشناسی،یونانرادر
ِ
باردیگرخلقمیکند،موفقشددراینفهرستحضوریابد.
داستان جانسون یکی از شش اثر حاضر در فهرست نهایی
است.
جایزه «من بوکر» به بهترین اثر تازه انگلیسیزبان ،اهدا
میشود .پیش از این ،نویسندگانی چون هیالری منتل،
آیریسمرداکوایِنمکایوانبرندهاینجایزهمعتبرشدهاند.

سیاستگذاریبرنامههایفرهنگستانهنر

به گزارش روابط عمومی فرهنگستان هنر ،در ادامه برنامه
دیــدار سرپرست فرهنگستان هنر با هنرمندان ،علیرضا
اسماعیلی با تنی چند از اعضای پیوسته این سازمان دیدار
وگفتوگوکرد.
غالمحسینامیرخانی،محمودعزیزی،علیمنتظریومجید
کیانی از اعضای پیوسته فرهنگستان هنر ،در دیدارهایی
جداگانهباسرپرستاینفرهنگستان،نظراتخودرادرباره
تعامالت بیشتر با این سازمان و همچنین فعالیتهای آینده
آنبیانکردند.
ضرورت تشکیل مجدد گروههای تخصصی در حوزههای
مختلف هنری با استناد به اساسنامه فرهنگستان هنر،
بـــرخـــورداری از نــظــرات کــارشــنــاســی اعــضــای پیوسته
فرهنگستانهنردربرنامهریزیوسیاستگذاریوهمکاری
پیوستهبااستادانواعضایفرهنگستانازجملهموضوعاتی
بودکهدرایننشستهادربارهآنگفتوگوشد.
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