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روزبه بمانی برای
«رقص روی شیشه» می خواند

«روزبهبمانی»ترانهسرایسرشناسکشورمانکهبهتازگیآلبوم«کجابایدبرم»رادرمقامخوانندهمنتشرکردهاست،درتازهترینفعالیتخود،برای«رقص
رویشیشه»ساخت هجدید«مهدیگلستانه»میخواند.دراینسریالخوانندگانمتعددیحضوردارند.بهگفتهمدیرروابطعمومیبخشموسیقیاین
پروژهبهموسیقیما،قراراستروزبهبمانیچندقطعهرابرایسریالبخوانداماازجزئیاتاینقطعاتهنوزاطالعاتمشخصیمنتشرنشدهاست.

...

لذت شعر
مسی ِر سخت ما را زود ِطی کرد
به خوردش هر چه را دادند ِقی کرد
عشایر بود و پای رفتنش ُتند
وطن را پشت قاطر بست و ِهی کرد
ما در سایه مکرر گل ها
عاشق شدیم
در باغی
پر از صدای سوزان پرنده
تو ترانه می خواندی
من میان آواز تو
ناگهان
بزرگ شدم

***

نوازنده درام و عضو ارکستر مازیار فالحی می گوید:

حضور مافیا دردنیای نوازندهها

محمد امیری

غالمحسین چهکندی نژاد
***
او با همه خوب و بدش می ارزد
با آمد و با نیامدش می ارزد
هر چند که سر می شکند دیوارش
این کوچه به رفت و آمدش می ارزد
علی گردویی
***
کاش مثل رفوگری ماهر
استاد گره بودم
با انگشتانی فرز
پینه بسته مهر
دوره می افتادم
در کوچه ها
دانه دانه گره می گشودم
از دل ها
پری ناز فهیمی
پیشانی ها
***
خیابان ها و
کوچه های شهر ُپ َرند از من
که دنبال تو می گردم
که نیستی...
آخر کجا کوچ کرده ای؟
کجا تو را دارد؟
کجا گام های مرا گم کرده است؟
کجا شعرهای من به گوش تو نمی رسد؟
حمیدرضا شکارسری
***
سکوت کردی و این اول شنیدن بود
سکوت کردن تو لب گشودن من بود
به چشمهای تو سوگند می خورم که دلم
به بازگشتن تو ،ماندن تو ،روشن بود
من و تو در نظر دوست چون گلیم و بهار
همین عالقه ما خار چشم دشمن بود
تو دل بریده ای از من چنان که رود از کوه
سرت بلند! که روزی به شانه من بود...
روح ا ...اکبری

آسیب ها و چالش های زیادی این روزها در عرصه
موسیقیپاپبهچشممیخورد.گویاپایتهیهکننده
هاوقراردادهایشانبهدنیاینوازندههاهمبازشده
وآسیبهاییبرایآنهابههمراهداشتهاست.آشور
ظفرمرادیان نوازنده و مدرس درام و عضو ارکستر
«مازیار فالحی» ،یکی از چالش های موسیقی پاپ
امروز را قراردادهای تهیه کنندگان می داند و می
گوید :برخی تهیهکنندگان موسیقی  ،نوازندگان
را به چشم برده نگاه میکنند و حاضرند برای سود
بیشتر ،از نوازنده غیرحرفهای درجه چندم استفاده
کنند ،نوازندگانی که حاضرند به جــای دریافت
دستمزد حتی مبالغ هنگفتی را به تهیهکنندگان
پرداخت کنند .یک نوازنده برای رسیدن به مرحله
اجرادرسالنهاییمانندبرجمیالدوتاالروحدت،باید
سالهاریاضتوتمرینراپشتسربگذارداماامروزه
شاهدرویصحنهرفتنافرادیباکمترینتوانمندی
ه ــا هــســتــیــم .در
ادامـــه بخشی
از صــحــبــت
هــــــــای ایــــن
نــوازنــده را می
خوانید.
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در چهلودومین نشست از مجموعه درسگفتارهایی دربار ه سنایی مطرح شد

سنایی اهل سانسور نیست

▪م ــردم سبک و شیوه خوانندگی را هنوز
نمیشناسند

ظفرمرادیان ضمن اشــاره به ایــن که مخاطب
محوری و تغییر صحیح ،تنها شرط بقا در عرصه
رقابت است ،درباره فضای موسیقی امروز ایران
می گوید«:متاسفانه مــردم شناختی از سبک
و شیوه خوانندگی ندارند و به همین دلیل هم
بیشتر تولیدات شبیه هم هستند .مهمترین علت
وضع موجود ،خوراک اشتباه و ناسالم فرهنگی
اســت کــه توسط تولید کنندگان بــا تبلیغات
گسترده به مردم عرضه میشود .این تولیدات
به دلیل تاریخ مصرف کم شان ،باید در بازه زمانی
کوتاهی ارائه و به سرمایه عرضهکنندگان تبدیل
شود پس با تمام قدرت در امر تبلیغات این کاالها
هزینه میشود.
ظفر مرادیان ،تهیه کننده ها را اولین مقصران
شرایط موجود دانست و به ایرنا گفت «:برخی
از تهیه کننده ها تنها به دلیل تمکن مالی وارد
این عرصه شدهاند و عرصه فرهنگی را با تجارت
و داللی اشتباه گرفتهاند .آن ها خوب میدانند
به جای صرف سرمایه برای هنرمندان صاحب
سبک و شناخته شده که هنر خود را به ارزانــی
نمیفروشند ،بهتر است به ســراغ افــراد گمنام
و عموما بیتجربه بروند تا با یک قــرارداد به نفع
تهیهکننده ،تمامی اختیارات را از خواننده سلب
کنند و با حربههای تبلیغاتی یک شبه وی را به
شهرت برسانند .کم نبودند افرادی که یک شبه با
یک آهنگ یا کنسرت مشهور شدند اما دیگر اثری
از آن ها باقی نمانده است .وی در پایان سخنانش،
ارتقای سواد شنیداری و مراقبت در جلوگیری از
هزینه برای کنسرت های این چنینی را راه برون
رفت از وضعیت موجود دانست.

چهلودومین نشست از مجموعه درسگفتارهایی دربار ه
سناییباموضوعتحلیلوبررسی«جایگاهاستادمحمدتقی
مدرسرضوی در تصحیح و تفسیر آثار سنایی» ،برگزار شد.
درایننشست،ازتصحیحجدیدحدیقةالحقیقهمحمدجعفر
یاحقی و سیدمهدی زرقانی در مرکز فرهنگی شهر کتاب
رونماییشدکهدرادامهبخشیازصحبتهارامیخوانید.
▪سناییدرحدیقةالحقیقهیکشخصیتشیشهایدارد

علی اصغر محمدخانی معاون فرهنگی و بینالملل موسسه
شهرکتاب،ضمناشارهبهتصحیحاتیکهازحدیقهدرفاصله
تصحیح مدرسرضوی در سال  ۱۳۲۸تا تصحیحی که این
هفتهازحدیقهمنتشرشده،بیانکرد:اساسکارمحمدجعفر
یاحقیومهدیزرقانیدرتصحیحجدید،نسخهمنچستروپنج
نسخهدیگرازحدیقهاست.مولفانمقدمهمبسوطیحدود۸۰
صفحهراجعبهسناییدراینتصحیحنوشتهاندوبحثی دارند
دربارهاینکهسنایینقطهعطفشعرفارسیاست.
محمدجعفر یاحقی در ایــن نشست گفت :در لغتنامه
دهخدا استشهادهای فراوانی بر آثار سنایی به طور عام و
حدیقه به طور خاص شده است .در کشف االسرار میبدی که
تقریبا همزمان با سنایی است ،ابیاتی از حدیقه آمده است؛
یا مثال احمد غزالی هم تقریبا همزمان با حدیقه سنایی

است ،اما ردپای سنایی در احمد غزالی دیده میشود .به
گــزارش ایبنا ،وی حدیقه را واپسین اثر سنایی خواند که
سالهای آخر عمر با آن درگیر بوده و افــزود :طبق بعضی
روایــات موجود ،سنایی تا آخرین لحظات عمر خود حدیقه
را سروده است و شاید به همین دلیل بعضیها بر این باورند
که حدیقه ناتمام است .اگر این فرض درست باشد ،طبیعی
است که این کتاب در زمان حیات سنایی تنظیم نشده یا به
عبارت دیگر صورت منقح آن به تأیید شاعر نرسیده است.
مهدی زرقانی از دیگر مصححان حدیقه ،با ادای احترام به
ساحت مرحوم مدرسرضوی ،پروفسوردوبروین و همچنین
استاد شفیعیکدکنی که در حــوزه سنایی کتابهایی
نوشتهاند ،گفت :سنایی به قدری شاعر دوره گذار است و به
قدری ویژگیهای دوره گذار را در خودش درونی کرده است
کهبههیچایدئولوژیوگفتمانخاصیتننمیدهدوتسلیم
هیچکدامنمیشود.اساس ًابرفرازهمهایدئولوژیهاحرکت
میکند و از همه آنها بهره میبرد لذا در حدیقه هم صدای
ابنسینا را میشنوید و هم صدای غزالی را .به تعبیر یکی از
استادان ،سنایی در حدیقه اساس ًا یک شخصیت شیشهای
دارد،یعنیکام ً
الخودشرابهنمایشگذاشتهواصالخودش
را سانسور نمیکند ،عظمت و بزرگی سنایی به این است که
هیچایدئولوژینتوانستهاورادرخودشزندانیکند.

خواننده ای که خود تهیه کننده کارهایش است

ترجمه گزیده رباعیات موالنا به عربی

توضیحات«زنگنه» دربارهنسبتخانوادگیاشبا«خاشقچی»

خشایار اعتمادی از وجود مافیای
چهره ها
قویدرموسیقیخبرداد.اوحرکت
خواننده پاپ
همایونشجریان،محسنچاوشی،
رضاصادقیوساالرعقیلیراموسیقیروبهجلووحرفه
ای دانست .اعتمادی با اشاره به بازار پخش نامناسب
در موسیقی به آرمــان گفت« :بــازار پخش ،کارها را
میخرد تا خوب پخش نکند و ایــن ،تو را به عنوان
خواننده سرخورده میکند .من تهیهکنندگی همه
کارهایمراخودمانجامدادهام.ازسال 90تاکنونحدودسهسالاصالکارنکردم
و از سال  95تا  ،97تنها شش قطعه خواندم چون دلم تنگ شد .برای این که از
کودکی ،زندگی من این بوده ،برای این که بهیکباره دیدم دارد یادم میرود چه
کسیبودم».

گزیدهای از رباعیات موالنا در
چهره ها
کتاب «پیراهن یوسف» توسط
مترجم مراکشی
عایشه موماد ،مترجم مراکشی
به زبان عربی ترجمه و روانــه بــازار قاهره شد .به
گزارش ایبنا ،موماد دربــاره ترجمه اشعار موالنا
گفت« :میخواستم از طریق ترجمه این دیوان در
انتشارآموزههایانسانیموالنانقشیداشتهباشم.
میتوانمبگویمکهدرروحکلماتموالناغرقشده
ام».اودربارهانتخابنام«پیراهنیوسف»گفت«:همانطورکهیعقوببادیدن
دوبارهیوسفجانیتازهیافت،موالنانیزبعدازدیدارشمسعمریدوبارهپیدا
کرد.موالنااسمشمسرادربسیاریازاشعارخودپنهانکردهویعقوبنیزدر
قولوعملازیوسفنامنمیبردوانتخابایننامبراساساینشباهتبود».

«پریرخ شاهیالنی» مشهور به «پری
چهره ها
زنــگــنــه» خــوانــنــده و پژوهشگر
پژوهشگر موسیقی
ایرانی حــوزه موسیقی
سرشناس
ِ
محلی و فولکلوریک ایران در گفت وگو با مهر ،درباره
حرف و حدیثهایی مبنی بر نسبت خانوادگی اش با
عربستانیخاشقچیکهگفتهشدهوی(زنگنه)
خاندان
ِ
همسر«عدنانخاشقچی»داللاسلحهوعمویجمال
خاشقچیبودهاست،گفت:اینادعاکام ً
البیاساس
استوهمسربندهیکایرانیبهنام«حسینزنگنه»است.ویدرعینحالتایید
کردحدودپنجدههقبل،یکیازدخترانشبا«عدنانخاشقچی»عموی«جمال
خاشقچی» ازدواج کرده است و حاصل ازدواج «شاهپری زنگنه» و «عدنان
خاشقچی»همدوفرزندبودهکههماکنوندرقیدحیاتهستند.

...
اخبار

نمایشتابلویعاشورادرمترویتئاترشهر
تابلوی نقاشی «عــاشــورا» اثر
حــبــی ـبا ...صــادقــی در آیین
افتتاحیه نگاهخانه زیــرگــذر
متروی تئاتر شهر تهران ،امروز
بازنمایی میشود .این تابلوی
نقاشیدرسال 1377ودرابعاد
 100در 200با تکنیک رنگ روغن خلق شده است .به نقل
از روابط عمومی سپهر سوره هنر ،مراسم افتتاح نگاهخانه
زیرگذر متروی تئاتر شهر تهران با حضور مسئوالن حوزه
هنری و معاونت فرهنگی اجتماعی مترو در زیرگذر چهارراه
ولیعصرتهرانبرگزارمیشود.

تفالبهموالنادرآمریکا
ترجمه اشعار موالنا به انگلیسی
در قــالــب تــفــال و تصویرگری
توسط یک ایــرانــی در آمریکا،
بازتابهایمثبتیداشتهاست.
آری هنرور ،ترجمه اشعار موالنا
رادرقالبیکمجموعهبینظیر
شامل 66کارتتفالبههمراهتصویرگریهایایرانیویک
کتاب تفسیر اشعار منتشر کرده که به گفته او ،هر کدام از
این تصویرها نمایانگر تفسیر رمزآلود و اسطورهای از اشعار
موالناست .این مجموعه همچنین مسیرهای متعددی
را بــرای ارتباط با شعر کالسیک پیش روی خواننده قرار
میدهد .به گزارش ایبنا ،او درباره این مجموعه به وبسایت
خبری ozyگفت«:اینسنتدیرینهازدیربازدرایرانبودهکه
مردمهنگاممشکالتوتصمیمهایدشوار،بهکتابشعری
تفال می زده و جواب خود را از آن میگرفتهاند .فکر کردم
این کارتها میتواند التقاط و تلفیق خوبی از فرهنگ غرب
وشرقفراهمآورد».

انتشاردومینآلبومکاکوبندبعدازماهصفر
گـــروه موسیقی «کــاکــوبــنــد»
ایــن روزهـــا خ ــارج از ایـــران به
ســر میبرند تــا مــراحــل نهایی
مسترینگ دومین آلبوم خود را
بهسرانجامبرسانند«.کاکوبند»
سال  2007میالدی بهمنظور
همکاریبرایتولیدیکاثردرژانرموسیقیجهانیتشکیل
شد .محمود یگانهپور مدیربرنامههای گــروه کاکوبند به
موسیقی ما گفت« :قــرار است دومین آلبوم گــروه ،بعد از
ماههایمحرموصفرمنتشرشودوبعدازآنهمبالفاصلهتور
کنسرتهایشانازتهرانآغازمیشودوبهشهرستانهاوبعد
هم خارج از ایران ختم خواهد شد».کاکوبند اولین آلبومش
را تابستان سال  94منتشر کرد .فضای دومین آلبوم گروه
الکترونیک است و پیش از این هم ،برخی قطعاتش را در
کنسرتهایشاناجراکردهاند.
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