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خوانش «دیوان حافظ»
با صدای بهروز رضوی

ایسنا-خوانش کتاب گویای «دیوان حافظ» هر چهارشنبه از ساعت  ۱۱تا  ۱۶بعدازظهر با صدای بهروز رضوی گوینده و مجری تلویزیون و
تهیه کنندگی مهرنوش محتشمی و صدا برداری کامیار سریع القلم ضبط میشود .سارا عشقینیا مدیر پایگاه کتاب گویای ایرانصدا در این
باره گفت :این اثر بعد از ضبط چند برنامه ،وقتی به استاندارد یک کتاب گویا برسد در سایت ایرانصدا منتشر میشود.

...

موسیقی
مدیر روابط عمومی معاونت
هنری ارشاد در واکنشی عجیب

یراحی ممنوع از کار نیست

مــدیــر روابــــط عمومی
معاونت هنری ارشــاد،
خبر ممنوع از کار شدن
مهدی یراحی را تکذیب
کرد.درپیانتشارخبری
مبنی بر ممنوع از کــار شــدن مهدی یراحی
خواننده موسیقی پاپ به دلیل انتشار موزیک
ویدئوی «پاره سنگ» ،مجید فروغی این خبر را
تکذیبکردوبهباشگاهخبرنگارانجوانگفت:
خبرممنوعازکارشدناینهنرمندصحتندارد
و فقط موسسه حامی این اثر به صورت موقت
نمیتواندفعالیتکند .انتشارموزیکویدئوی
«پارهسنگ»کهمتنترانهآندرمخالفتبامبانی
انقالب و دفاع مقدس به نظر می رسد ،موجب
حواشی بسیاری در فضای مجازی شد .جدا
از ترانه ،خواننده این قطعه با پوشیدن یونیفرم
نظامی که روی بازوی آن ،نشان «آلمان نازی»
ن مخاطب را دچار پرسشهای
بسته شده ،ذه 
بیپاسخ میکند .صدای اعتراض از حنجره
کسی شنیده میشود که با لباس نظامی و
بازوبند هیتلری ترانه را اجرا می کند .در این
میانواکنشمدیرروابطعمومیمعاونتهنری
بعدازخبرممنوعازکاریمهدییراحیعجیب
به نظر می رسد ،با توجه به متن ترانه و همین
طورموزیکویدئویمنتشرشدهکهدربرخیاز
ِپالنهای آن ،باورها و ارزشهای دفاع مقدس
هدف هجمه قرار گرفته است ،نه تنها دربرابر
خواننده اثر واکنشی نشان نمی دهد که او را
مبرامیداندوخبرممنوعازکاریویراتکذیب
می کند .به نظر می رسد معاونت هنری برای
اینموضوعبایدبازنگریجدیدیداشتهباشدو
باتوجهبهترانهوموزیکویدئویمنتشرشدهنه
تنهاموسسهپخشکنندهکهشاعروخوانندهاین
اثررانیزموردمواخذهوتنبیهقراردهد.

ناصر رعیت نواز -از آهنگ و ترانه تیم ملی
برای جام ملت ها برخالف ترانه جام جهانی،
بدونحضوربازیکنانتیمرونماییشد.
هرچند پیش از این و به طور غیر رسمی،
آهنگ سه دقیقه ای که ماهور قوچان نژاد به
نام «افتخار» برای جام ملت ها خوانده است،
در فضای مجازی پخش شد که البته قرار بود
نامآهنگتیمملی«قهرمان»باشدویکترانه
هم با همین نام از ماهور پخش شد که ریتم
کندتری نسبت به موسیقی آهنگ «افتخار»
(آهنگ رونمایی شده برای تیم ملی) داشت.
به هر حال این بار «افتخار»را بر خالف ترانه
تیم ملی در جــام جهانی که ســاالر عقیلی
خوانده بود ،خواننده ای نه چندان نام آشنا
اجــرا می کند در حالی که پیش از انتخاب
«ماهور» ،نامهای معروف و شناخته شده تری
برای اجــرای این آهنگ به گوش میرسید.
به نظر می رسد کمبود بودجه باعث شده تا
درنهایت فدراسیون تصمیم بگیرد سرود
رسمی تیمملی را به این خواننده بسپارد.
امروز سعی کرده ایم درباره سازندگان و نقاط
قوتوضعفاینترانهبیشتربنویسیم.

▪ خواننده گمنام ترانه «افتخار»کیست

بهرام قوچان نژاد حسن پور
مــــعــــروف بــــه «مــــاهــــور»
مــوزیــســیــن  ،پیانیست و
مدرس سولفژ ،نوازنده پیانو
و گیتار ،دو تابعیتی نروژی -
ایرانی متولد مشهد و دارای مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم
شناسی اســت .ماهور درکنار بازخوانی آثار
جــاویــدان بــزرگــان موسیقی فــارســی ،اولین
خواننده دو تابعیتی است که در سال  96از دفتر
موسیقی وزارت ارشــاد مجوز گرفت و اولین
آلبوم رسمی اش را با نــام «عشق بــزرگ» که
شامل  10قطعه بود ،منتشر کرد .قوچان نژاد
جدا از موسیقی به ورزش های رزمی هم عالقه
زیادی دارد.
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نقدیبه«افتخار»

تیمملی

ترانه تیم ملی فوتبال در جام ملت ها رونمایی شد

▪نگاهی به شاعر نام آشنای «افتخار»

«افــشــيــن م ــق ــدم» دان ــش
آموخته رشته حقوق ،شاعر
و ترانه سرایی است که از
ســال  78تــرانــه ســرایــی را
شروع کرده و تاکنون سابقه
همكاری با شهرداد روحانی ،علیرضا عصار،
فــواد حجازی ،محمد اصفهانی و بسیاری از
خواننده های نام آشنا را با ترانه هایش داشته
است .ترانه او برای روز جانباز در سال  82با
صدای خشایار اعتمادی از تلویزیون پخش شد.
متن ترانه های افشین مقدم تا حدی فراگیر بود
که در سال  91رئیس جمهور وقت در مجلس
شورای اسالمی ،بخشی از شعر این ترانه سرا را
بدون ریتم تکرار کرد « :کسی که فرش می بافه
نباید رو حصیر باشه».

▪آهنگ سازی با اندوخته آهنگ جام جهانی

عــــلــــیــــرضــــا ش ــع ــب ــان ــی
هنری
زریـنکــفــش ،بــا نــام
ِ
ب ــاب ــک زریـــن کـــه تــجــربــه
س ــاخ ــت آه ــن ــگ «یـــــازده
ستاره» با صدای ساالر عقیلی
را بــرای جام جهانی  2018در کارنامه اش
دارد ،همزمان با تحصیل در آهنگ سازی به
فراگیری اپرای کالسیک پرداخت .او که آهنگ
هــای زی ــادی بــرای آلــبــوم ،ســریــال و فیلم ها
ساخته ،در ساخت تیتراژ و موسیقی متن سریال
«تبریز در مه» خوش درخشید و ترانه «وطنم» با
صدای «ساالر عقیلی» و آهنگ سازی زرین که
به عنوان تیتراژ این سریال استفاده شد ،مورد
استقبال فــراوانــی قــرار گرفت  .او در تیتراژ
معمای شاه هم بسیار موفق بود.

نقاط قوت

سرودتیمملیفوتبال،نیازیبهکلماتفاخردر
حد سرود ملی ندارد چون رسالتش ایجاد شور
و اشتیاق در بین مردم و بازیکن های تیم ملی
است ،با این توضیحات می توان دربــاره نقاط
قوت این ترانه ،از روان و قابل فهم بودن شعر
برای مخاطب نوجوان و سنین مختلف گفت.
در این اثر بر خالف ترانه جام جهانی 2006که
علی معلم دامغانی آن را سروده بود ،از کلمات
فاخر و قابل تامل استفاده نشده و شاعر از زبان
سادهبرایگفتنکلماتوساختترانهاستفاده
کردهاست.کوتاهبودنشعردرچندبیتکهدوبار
تکرارمیشودهمازنقاطقوتکارمحسوبمی
شود چون مخاطب می تواند آن را به راحتی در
حافظهنگهداردوبعدازیکی،دوبارگوشکردن
باخوانندههمراهیکند.
یکیدیگرازنقاطقوت«افتخار»نسبتبهآهنگ
«یــازده ستاره» که به خوانندگی ساالر عقیلی
برای جام جهانی 2018ساخته و خوانده شد،
ریتم تندتر به همراه حالوهوای فوتبالی آن
استکهموقعشنیدنباعثایجادشوروهیجان
بیشتر می شود شاید این اتفاق به دلیل تجربه
بابکزرینازآهنگجامجهانی 2018باشد.
نقاط ضعف

برخالف رونمایی از ســرود تیم ملی در جام
جهانی که در تاالر وحدت و با حضور کادر فنی
و بازیکنان تیم ملی برگزار شد ،سرود جام ملت
ها در غیاب آن ها رونمایی شد که می توانست
برای توجه بیشتر به آن ،این اتفاق با حضور تیم
ملی رقم می خورد .از نقاط ضعفی که ترانه
«افتخار» داشت نبود یک خواننده مطرح بود تا
مخاطبان بیشتری را به سوی خود جذب کند.
صدای اپرایی «ماهور» هم در بعضی از قسمت
های ترانه آن طور که باید روی ترانه سوار نبود.
شاید اگر تم کار کمی فوتبالی تر بود ،می شد
کار جذاب تری شنید .شروع بد و البته حماسی
نبودن ترانه را هم می توان به موارد باال اضافه
کرد که از نقاط ضعف این کار محسوب می
شود که از شور ترانه کاسته است.
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چهره ها
اهدایمدالافتخار«احمد
محمود»بهلیلیگلستان
م ــدال و نشان افتخار
جــایــزه احــمــد محمود
به لیلی گلستان برای
تالیف کتاب «حکایت
حال» تعلق گرفت .این
کتاب که در سال  1374منتشر شد ،شامل
توگو و مصاحبه با زنده یاد احمد محمود
گف 
است .به گزارش ایسنا ،محمود دولت آبادی
هنگام اهــدای این جایزه گفت :اشخاصی
نویسندههستندوخبمینویسند.اشخاصی
همهستندکهنویسندهرادرکمیکنند.لیلی
گلستان ،احمد محمود را درک کرد و درک
او به هنگام بود .از طرف خودم از او سپاس
گزارم .لیلی گلستان هم پس از دریافت این
مدالافزود:اینمدالازهرمدالدیگریبرایم
عزیزتراست.مراسمپایانیدومیندورهجایزه
«احمد محمود» پنج شنبه گذشته در خانه
هنرمندانایرانبرگزارشد.

افتتاح«باغهنربم»ایدهاستاد
شجریان
حــســیــن عــلــیــزاده در
مراسمافتتاحفازنخست
باغهنربم،اهتماماستاد
شــجــریــان بـــرای ایجاد
چنین مکانی را یــادآور
شد .به گزارش ایلنا ،وی در ادامه گفت :وقتی
که فاجعه زلزله بم پیش آمد من ،کیهان کلهر،
محمدرضاوهمایونشجریانبرایرویصحنه
بردنکنسرت«همنوابابم»برنامهریزیکردیم.
انگیزه آن کنسرت ،ایجاد چنین فضایی بود.
اولین صحبت استاد شجریان در آن زمان،
این بود که این شهر باید پر از امید و پر از نغمه
شود تا شاید دلهای مردم دوباره زنده شود.
اینجامیتوانددانشکدهایشبیهبهدانشکده
هنرهای زیبا شــود .جایی بــرای موسیقی،
هنرهای تجسمی ،سینما و ...و جایی برای
هنرآموزیمردممنطقه،کرمانوبم.

