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تقدیم عنوان شهروند افتخاری
شیراز به «حسین علیزاده»

مرغ سحر ...برای وطن بخوان!

...

لذت شعر
چون کبوتر
دست برمیداشتند از رسم کوچ
فکر میکردند اگر روزی پرستوها به تو
سیده تکتم حسینی
***
روزهای رفته
به چوب کبریتهای سوخته میمانند
عآوری شده
جم 
در قوطی خویش
هر کاری میخواهی بکن
نها
آ 
دوباره روشن نمیشوند
و روزی
سیاهی آنها
دستت را آلوده میکند
روزهای چوبیات را
باید از همان آغاز
صادق فکرت
بیهوده نمیسوزاندی
***
جنگل
رد پای باران است
ویرانه
رد پای توفان
من رد پای توام
همیشه پشت در خانهات
علیرضا راهب
تمام میشوم
***
گفتی بیا و سربکش از استکان من
الجرعه سرکشیدم و گس شد زبان من
گفتم بیا و دست بکش از دهان من
این زهرمار عرضه ندارد شکر شود
حسین صفا
***
تو ماه بودی
و بوسیدنت نمی دانی،
چه ساده داشت مرا هم بلندقد می کرد...
کاظم بهمنی

...

موسیقی

یادی از تصنیف مرغ سحر و دیگر تصانیف مشهور «بهار» به بهانه سالروز تولدش
الهام یوسفی  -بعید است کسی ایرانی باشد اما تصنیف «مرغ سحر»
یا«ز من نگارم» را نشنیده باشد یا حتی بخشی از آنها را حفظ نباشد و
گهگاهی زمزمه نکند! شاید به جرئت بتوان ادعا کرد که این تصانیف از
مشهورترین و محبوبترین تصانیف ایرانی است که بارها بازخوانی شده
و همچنان میشود .با این حال شاید عده بسیاری شاعر این تصنیفهای
آزادیخواهانه را نشناسند .مرغی که در تصنیف مرغ سحر ،از ظلم ظالم
و جور مظلوم مینالد و خواهان بیرون آمدن از قفس و سر دادن نغمه

▪ملکالشعرایی که شاعر مردم بود

محمدتقیبهار،لقبملکالشعراراداشتامااین
لقبازاوشاعریدربارینساختهبود.اشعاراوگواه
اینادعاستکهاودرهمهعمردغدغهآزادیوطنو
رهاییازاستبدادراداشت.اودرکنارفعالیتهای
ادبی خود که از سن بسیار کم و با سرودن شعر در
بحر شاهنامه آغاز شد ،کارهای سیاسی فراوانی
انجامداد،بارهانمایندهمجلسشدودرکنار«سید
حسن مــدرس» به مبارزه با جمهوری رضاخانی
پرداختوبعدازقدرتگیریرضاخان،ازسیاست
کنارهگیری کرد و به فعالیتهای ادبی روی آورد.
بهار در دوره انزوای سیاسیاش ،آثار فراوانی را به
ادبیاتایرانهدیهکرداماتصانیفزیباییکهازدرد
و رنج وطن سرود بیش از هر چیزی در یاد مردمان
ستمدیدهماند.

...
هنری

ماجرای محکومیت پرویز تناولی
چیست؟

پــــرویــــز تــنــاولــی
مجسمهسازایرانی
کـــه بـــه پ ــرداخ ــت
 6.6میلیون دالر
در پـــی شــکــایــت
یک مجموعه دار از او محکوم شده و پس از
حضور نیافتن و نپرداختن این رقم به عنوان
مابه ازای آثــارش ،برایش حکم جلب سیار
صادر شده ،اکنون در کاناداست .شکایت
مریم گـــودرزی یــک مجموعهدار از پرویز
مسی
تناولی بر سر معاوضه شش مجسمه
ِ
این مجسمهساز ،همچنان مناقشهبرانگیز
است .در این پرونده ،پرویز تناولی باید شش
مجسمه را پس میداد اما به گفته تناولی،
اثر«تلف شده» و دسترسی به اصل آن توسط
دادگــاه ممکن نشد .بدین ترتیب تناولی
توسط دادگ ــاه بــدوی محکوم به پرداخت
خسارت شــد ،خسارتی که در توضیحات
ارسالی برای «تابناک» توسط فرزند او ،قائل
به آن نبودند و ارزش اثر را در حد چند صد
میلیون تومان ارزیابی میکردند.

...
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حضور نوازندگان خیابانی
در کنسرت رضا صادقی

آزادی نوع بشر است« ،محمد تقی بهار» ،شاعر  ،ادیب  ،روزنامهنگار و
سیاستمداراهلخراساناست.مردیکهدرکنارهمهفعالیتهای
ادبی و فرهنگی و سیاسیاش ،تصانیف ارزشمند و زیبایی
سرودهکهتاسالهایدرازبهیادمردماناینسرزمین
خواهد ماند 18 .آذر سالروز تولد این مرد بزرگ
ادبیات ایــران اســت ،به بهانه تولد بهار ،نگاهی
انداختهایمبهزندگیوزمانهوتصانیفاو...

▪تصنیف؛ پیوند کالم و موسیقی

بگذارید قبل از ورود به مضامین شعری بهار ،کمی
درباره تصنیف و تفاوت آن با ترانه بگوییم .تصنیف
کالمیریتمیکاستکهباموسیقیهمراهمیشود.
شایدبتوانگفت،سخنانیشعرگونهکهاغلبقافیه
ووزندارداماجمالتشهماندازهنیستند.تصنیفبا
ترانه از چند جنبه تفاوت دارد ،ترانه معموال سادهتر
است و سنگینی تصنیف را نــدارد .تصنیفخوانی
هم مثل آوازخوانی ،تخصص و مهارت میخواهد و
خوانندهبایدبتواندضربراتشخیصدهدتادرموقع
خواندن،وزنراازدستندهدوازضربخارجنشود.
ازتصانیفمشهوربهار،تصنیف«زمننگارم»«،شب
وصل»«،بادصبابرگلگذرکن»«،ایشهنشه»«،ای
شکسته دل»«،پــرده ز رخ برافکن»« ،مرغ سحر» و
همچنینقصیدهمشهوردماوندیهاست.

▪آفرینش مرغ سحر در زمانه بیداد

دربـــاره زمــان ســـرودن ایــن تصنیف تعابیر و
اقــوال مختلفی وجــود دارد« .نــواب صفا» در
کتاب قصه شمع ،روایتی دربــاره این تصنیف
از زبان «موسی نی داود» آورده و نوشته است
که بهار این تصنیف را دربــاره حــوادث دوران
محمدعلیشاه و بستن مجلس شــورای ملی و
بالتکلیفی مملکت در لحظاتی حساس نگاشته
اســت .آن چه در این تصنیف بــرای ما اهمیت
دارد اعتراض مرغ سحر است به نقض آزادی
و ساغر پر می اغنیا و جام پر شرر مردم بیچاره و
محروم از حقوق اجتماعی .ندایی که برای همه
زمانهها معتبر است .دیگر دردمندی مرغ سحر
به خاطر فساد جامعه ،اختالفات طبقاتی و رنج
زارع و جور ارباب است.

▪شاعری که غم شخصیاش غم وطن بود

تصانیف بهار ،آینه زمان اوست .آزادی ،قانون
و اســتــقــال مــحــتــوای اصــلــی تصانیف او را
تشکیل میدهند .او در شعرهای انتقادی خود
شکوههای فراوان از جور دولتمردان ،اعتراض
به نقض اصول آزادی و رواج فساد و تبهکاری
را با لحنی جدی ،گاه شوخ طبعی ،طعن ،طنز
و هزل بیان کرده است .بهار شاعری است که از
همه چیز سخن میگوید ،گویی هرچه در ایران
میگذرد به او مربوط می شود .غمها ،دردها و
سختیهای مردم ایران و جهان غمهای شخصی
اوست .او جز ایران و آزادی و سرافرازی وطن
دغدغهای ندارد .شعرش شیپور بیدار باش همه
ملت ایران است و زمزمه جاودانهای برای همه
آزادیخواهان.

روحیه بهترموزیسینهاباشرکتدرجشنوارهها

«شبآوازیپیانو»بااجرایمانیرهنماوصباراد

ابتکاریککارتونیستبرایتلفیقطرحوقصه

لوریس چکناواریان در سومین روز جشنواره
چهره ها
موسیقی همایون خرم حضور یافت .او آثار
رهبر ارکستر
ارائه شده در این روز را فوق العاده خواند و به
تسنیمگفت«:جشنوارهخرمدرایندورهشاهدپیشرفتکمی
وکیفیشرکتکنندگاناست.اینجشنوارهجوانهاراتشویق
کرده و سبب شده تا آن ها برای شرکت در آن ،تالش زیادی
کنند .شرکت موزیسین ها در چنین جشنوارههایی،کمک
روحی بزرگی بوده که میتواند در ادامه راه یاور آن ها باشد.
کودکان و نوجوانان عالقه
مــنــد بــه موسیقی بــایــد یــاد
بگیرند کــه آثـــار کالسیک
بزرگان را اجرا کنند و از این
حیث جشنواره خرم فرصت
خوبی را در اختیار آن ها قرار
م ـیدهــد کــه بــایــد از دست
انــــدرکــــاران ایــــن رویــــداد
قدردانی کرد».

مانی رهنما از خوانندگان شناخته شده
چهره ها
موسیقی پــاپ کالسیک ،کنسرتی را با
خواننده پاپ
عنوان «شب آوازی با پیانو»  6و  7دی ماه در
فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار خواهد کرد .در این
اجرای زنده ،رضا تاجبخش بهعنوان نوازنده پیانو و رهبر
ارکستر ،مانی رهنما را همراهی میکند .این در حالی
است که صبا راد اجرا و کارگردانی برنامه را به عهده دارد.
به گزارش مهر ،این خواننده پاپ کالسیک که چندی پیش
نیز نماهنگی را به مناسبت
میالد حضرت رسول(ص)
منتشر کــرده بــود ،تاکنون
آلــبــومهــای «م ــرس ــدس»،
«فصل پـــرواز»« ،تــمــوم شد
ترانه»« ،من و تو» و «کجا به
خنده میرسیم» را در بازار
مــوســیــقــی مــنــتــشــر ک ــرده
است.

«طرحسته» نام ابتکار بزرگمهر حسین پور در
چهره ها
صفحهاینستاگرامخوداست.اوبهواسطهاین
کاریکاتوریست
برنامه،جمعهشبهاتصویریازطرحهایخود
رابهاشتراکمیگذاردوازدنبالکنندگانخودمیخواهدبرای
آن حداکثر سه روایت بنویسند .این کارتونیست و نقاش ،قصه
های نوشته شده توسط دنبال کنندگانش را می خواند و سه
شنبهها،منتخبیازداستانکهایبرگزیدهبهانتخابخودش
رابهاشتراکمیگذارد«.طرحسته»بهمعنایتلفیقطرح،حس
و داستان و قصه است .هفته
جــاری ،این طرح هفدهمین
قسمت خود را پشت سر می
گذارد« .یک کاریکاتوریست
در حرمسرای ناصر الدین
شاه» عنوان آخرین نمایشگاه
نقاشی بزرگمهر حسین پور
بود که مهر امسال در گالری
راهابریشمبرگزارشد.

اعـــــضـــــای گـــــروه
مـــــوســـــیـــــقـــــی
خــیــابــانــی«آرامــش
بند»درکنسرترضا
صادقی حضور پیدا
کردند .این گروه همان نوازنده های خیابانی
رشت هستند که ویدئوی برخورد نامناسب با
آن ها در فضای مجازی با واکنش های زیادی
رو به رو شد .رضا صادقی که پس از برخورد
نامناسبمامورانبا نوازندگانخیابانیدرشهر
رشتوعدهدادهبوددراولینکنسرتشمیزبان
آن ها باشد ،از آن ها دعوت و ابراز امیدواری
کرد روزی بتوانند روی صحنه بنوازند .به این
ترتیبطبقویدئوییکهرضاصادقیدرصفحه
خود به اشتراک گذاشت آن ها در کنسرت
پانزدهمآذرماهرضاصادقیحضورپیداکردند.

پیشتازیرنگینپوستان
دراسکارموسیقی
فهرستنامزدهایبخشهایمختلفشصت
گرمی اعالم شد« .کندریک
و یکمین جوایز َ
المار»با ۸نامزدیو ِ
«د ِرک»با ۷نامزدیپیشتاز
«گرمی» شدند« .بویی
شصت و یکمین جوایز َ
واندا»تهیهکنندهموسیقینیزدر۶بخشنامزد
گرمی شد« .برندی کارلیل» هم در  ۶بخش
َ
نامزددریافتجایزهشد.پسازاینها«،کاردی
بــی»« ،چایلدیش گامبینو»ِ « ،لیدی گاگا»،
«ما ِرن موریس» و «اچ ای آر» در ردههای بعدی
گرمی قرار گرفتند .امسال
دریافت نامزدی َ
برای اولین بار تعداد نامزدهای بخشهای
اصلی از  ۵نامزد به  ۸نامزد افزایش یافت .به
گــزارش فــارس ،در بخش «بهترین هنرمند
جدید» از  ۸نامزد ۶ ،نامزد هنرمندان زن
و همچنین در بخش بهترین ترانه سال از ۸
نامزد ۵نامزد هنرمندان زن هستند .فهرست
نامزدهای جایزه گرمی از بین  ۲۱هــزار اثر
در  ۸۴بخش که بین یکم اکتبر  ۲۰۱۷تا ۳۰
سپتامبر  ۲۰۱۸تولید شدهاند ،انتخاب و
یشود.
اعالمم 

...
ادبی

شوخی «شبخند» با رئیس جمهور

اسامی داوران جشنواره بین المللی قصه گویی اعالم شد

ترکیبداوری،ترکیبهمهفنهایقصهگوییاست
گروه ادب و هنر -قصه جشنواره بین المللی قصه گویی 90
ثانیه ای هم دارد به سر می رسد .طی حکم محمدرضا زمردیان
معاون فرهنگی کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان و
رئیس جشنواره بیستویکم ،داوران بیست و یکمین جشنواره
بینالمللی قصهگویی معرفی شدند .اسامی داوران به شرح
زیر است:
هیئت داوران بخش ملی« :هوشنگ مرادی کرمانی»« ،احترام
برومند»« ،منصور ضابطیان»« ،علی خانجانی» و «لیلی رشیدی»
بخش بینالملل«:مهتابکرامتی»«،منصورضابطیان»و«کاسبر
سورنسن» از کشور دانمارک
بخش  ٩٠ثانیه« :رسول صدرعاملی»« ،مهتاب کرامتی»« ،بهرام
شاهمحمدلو»« ،منوچهر شاهسواری» و «شرمین نادری».
غلبه چهره های سینمایی در این فهرست و کم رنگ بودن

کافه صدا
پیشنهاد ما :مرغ سحر
سبکش چیست؟ سنتی
خواننده اش کیست؟ استاد محمدرضا
شجریان
آهنگ سازش چطور؟ مرتضی نی داوود
شاعرش را هم بشناسیم :ملک الشعرا بهار
قسمتی از شعر را هم بخوانیم:مرغ سحر ناله سر
کــن/داغ مرا تازهتر کن /زآه شرربار این قفس را/
برشکن و زیر و زبر کن /بلبل پربسته! ز کنج قفس درآ /نغمه
آزادی نوع بشر سرا
چرا االن باید بشنویم؟ در زادروز ملک الشعرا چه
چیزی بهتر از ایــن که تصنیفش را با صدای
سحرانگیز محمدرضا شــجــریــان بشنویم.
خواستیم برایتان حال خوب بخریم.

چهره های شاخص ادبــی ،ما را بر آن داشت تا معیار انتخاب
داورها را از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بپرسیم.
روابــط عمومی کانون درب ــاره معیار انتخاب داورهـــای این
جشنواره به خراسان گفت«:قصهگویی یک فن است که از ترکیب
چند هنر مانند بخش های ادبی ،نمایشی ،ارتباط کالمی ،فن
بیان ،آوا شناسی و رسایی به وجود می آید .ما سعی کردیم در
ترکیب داوران ،استفاده از این نسبت ها را رعایت کنیم یعنی در
فهرست اعالم شده ،یکی بازیگر است ،یکی برای بچه ها فیلم
می سازد و ارتباط ها را می شناسد.
شخصی گوینده است و فن بیان را به خوبی می شناسد و شخصی
هم مانند علی خانجانی به قصه گویی مسلط است یا مانند
منوچهر شاهسواری برای کودکان جشنواره های متعددی
برگزار می کند« .کاسبر سورنسن» برگزیده پیشین جشنواره

قصه گویی صاحب بزرگ
ترین موسسه قصه گویی
در کپنهاگ دانــمــارک
است .ما در فرم ارزیابی
 15مورد برای امتیاز به
قصه گو داریم که برخی
از عنوان های آن تسلط
بر همین موارد است .در
نهایت افراد برگزیده پس از سه روز رقابت در چند بخش روی
صحنه اجرا ،بیست و نهم آذر ماه در اختتامیه معرفی می شوند.
برای این جشنواره از  30کشور خارجی  180قصه ارسالی
داشتیم که در نهایت هفت نفر از آن ها برگزیده و به رقابت
حضوری دعوت شدند».

بــازپــخــش قسمت
ه ــای ــی از بــرنــامــه
«شبخند» با اجرای
رضا رفیع در شبکه
هــــای اجــتــمــاعــی
واکنش برانگیز شد .این برنامه به تازگی با
محوریت مشاعره طنز از شبکه شما روی آنتن
می رود و در آن دو شاعر طنز پرداز به صورت
ارتباط ویدئویی با هم به رقابت می پردازند .در
این برنامه شاعرانی از فومن استان گیالن و
نیشابوراستانخراسانرضویکهمهمانبرنامه
بودندبایدبرایویدئویجوکرئیسجمهوردر
سرخهاستانسمنانشعرطنزمیگفتند.اشعار
طنزاینقسمتدرفضایمجازیبازدیدزیادی
داشت و یکی از آن ها این بود«:هم عاشق تدبیر
و امیدم دکتر /هم دربه در شاه کلیدم دکتر /با
اینهمهصحبتازتورمکشکاست/منمنتظر
جوکجدیدمدکتر».

