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رونمایی از «ناتوردشت» صوتی
با صدای مهدی پاکدل

مهر-در مراسم صدمین سالروز تولد جی دی سلینجر با حضور مصطفی مستور نویسنده و امیر پوریا منتقد سینما در شهر کتاب تهران ،از کتاب صوتی «ناتوردشت» با صدای مهدی
پاکدل رونمایی شد .او شهریور ماه امسال کتاب «قصههای مجید» نوشته هوشنگ مرادی کرمانی و اردیبهشت ماه سال گذشته کتاب دیگری شامل گزیدهای از داستانهای کوتاه
مرادی کرمانی به نام «زیر نور شمع» را در قالب کتاب صوتی خوانده بود.

...

...

زوجهای هنری در موسیقی ایران را بشناسید

ادبی

اکرم انتصاری  -جهان هنر پر از چالش ها و اختالف نظرهاست اما باز هم در همین دنیا با وجود
اختالف نظرها ،زوجهای هنری شکل میگیرند که فارغ از بسامدهای موجود ،به آن چه در سر
میپرورانند،رنگمیدهند.هرچندهمکاریچندینسالهیکزوجهنری،خطررویخطتکرار
افتادن و شاید افت هر کدام از دوطرف را به دنبال داشته باشد اما زوجهای هنری بسیاری در

نــامــزدهــای نهایی بخش «شعر کــودک و
نوجوان» سیزدهمین جشنواره شعر فجر
معرفی شدند.
به گ ــزارش ایسنا بر اســاس خبر رسیده،
هیئت داوران بخش «شعر کودک و نوجوان»
سیزدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر،
اسامی پنج نامزد راهیافته به مرحله نهایی
این بخش را به این شرح اعالم کرد:
«آبــان در ترافیک» سروده داوود لطفا...
از انتشارات ســوره مهر« ،احتیاط کنید!
پرند هها پــای سفر ه صبحانهاند» سروده
حسین توالیی از انتشارات علمی و فرهنگی،
«خداحافظی در خیابان پاییز» سروده
مریم اسالمی از انتشارات کانون پرورش
فکری کــودکــان و نوجوانان« ،در سکوت
ماسهها» سروده کمال شفیعی از انتشارات
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
«دلم تنگ تنگ است» سروده طیبه شامانی
از انتشارات مهر زهرا (س).

«گعده» در واژهیاب فیلتر شد
کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه،
معنای برخی واژههای موجود مانند «گعده»
را در فرهنگ لغتهای آنالین ،از دسترس
خارج کرد .فیلترینگ واژهها در شبکههای
اجتماعی بازخورد زیادی داشت.
در همین بــاره مهدی صالحی در هبیدی
مدیر بخش ویرایش ویراستاران به ایرنا
گفت :این محدودیتها ،دخالت در انتشار
اطالعات فرهنگنامهای است .اگر کسی
این واژ ههــا را در فرهنگنامه پیدا نکند،
کجا باید دنبال آن بگردد؟ مثال گفتند
گعده را حذف کنید .یا مثال تاکید کردند
کــه واژ ههـــای «کــاف دار» را کــه همه می
دانند ،حذف کنید .باید فرقی بین سایتی
که مطالب مستهجن منتشر میکند با
سایتی که مطالب علمی منتشر میکند،
وجــود داشته باشد و ایــن فــرق متاسفانه
دیده نمیشود.

حضوربزرگانموسیقی
درجشنوارهموسیقیفجر

سراسرجهاناینخطررابهجانمیخرند.اینترکیبهایدونفرهرادردنیایموسیقیدرقالب
آهنگ ساز-خواننده ،ترانه سرا -خواننده و گاه کارگردان-خواننده میتوان دید که همکاری
جانویلیامزآهنگسازبااستیوناسپیلبرگکارگردان،یکیازشاخصتریننمونههایآناست.
مطلبپیشرو،سرکیدردنیایموسیقیکشورمانوشناختاینزوجهایموسیقاییاست.

همایون شجریان و سهراب پور ناظری

محسن چاوشی و حسین صفا

بنیامین و فرید احمدی

احسان خواجه امیری و  3ترانهسرا

خوشنامهای جوان

ترکیب خشدار معترض

گرمابه و گلستانیها

انتخاب های موفق

همکاری همایون شجریان و سهراب پورناظری
را میتوان به سا لهای دور در کنسرت استاد
شجریان ربط داد اما همکاری رسمی این دو
با آلبوم «آرایــش غلیظ» در سال  93شروع شد
و یک ســال بعد با آلبوم «خــداونــدان اســرار»،
در ســال  95با «رگ خــواب» و در ســال  97با
آلبوم «ایران من» ادامه پیدا کرد .هرچند برخی
معتقدند همایون 43ساله پس از همکاری
با ســهــراب 35ساله از راه اصلی خــود یعنی
موسیقی و آواز ایرانی دور ماند امــا همکاری
این دو جوان که هردو برخاسته از خانوادههای
سرشناس موسیقی و آواز سنتی ایران هستند،
ادامه یافت و به کنسرت نمایش«سی» رسید و
هنوز هم ادامه دارد.

ترانهبیشترآثارچاوشیدرسالهایگذشتهوتمام
ترانههایآلبوم«ابراهیم»ازشاعریبهنام«حسین
صفا»است.شاعر 38سالهایکهانگارترانههایش
ِ
دل سختپسند چاوشی در این روزهاست.
حرف ِ
صفا که کارش را با دفتر شعر «کنار پله تاریک و
چند غــزل بــرای زنــم» در ســال  88شــروع کرد،
اینک صاحب حدود نیمی از  93قطعه آلبوم های
رسمی چاوشی یعنی  42قطعه است .هرچند که
همکاریاووچاوشیسیزدهسال هاستوبهدومین
آلبوم غیر رسمی این خواننده یعنی «خودکشی
ممنوع»برمیگردد.بهنظرمیآیدبارونداجتماعی
اعتراضی که محسن چاوشی برای موسیقی خود
انتخاب کرده است هنوز هم باید شاهد همکاری
اینترانهسراوخوانندهباهمدیگرباشیم.

همکاری بنیامین بهادری و فرید احمدی به
عنوان زوج خواننده-ترانه سرا از آن نوع بیچون
و چراست .احمدی ترانه سرای همه  55قطعه
پنج آلبوم بنیامین در طول فعالیتش در دنیای
موسیقی از سال  85است .ترانههای این شاعر
را که در کتابی به نام «تنها شدم وای» منتشر
شده است ،خوانندههای معروف دیگری مانند
ناصر عبداللهی ،محمد نوری ،فریدون آسرایی
و امین رستمی نیز خــوانــد هانــد .در ثابت قدم
بودن بنیامین بهادری برای ادامه سبک خاص
خود در موسیقی همین بس که او آهنگ ساز
تمام کارهای خود است و برای تنظیم آلبومهای
خــود هــم تنها بــه ســه نفر یعنی نیما وارســتــه،
محمدموجرلو و پیام شمس تکیه کرده است.

دوره طالیی احسان خواجه امیری را میتوان
متعلقبهزمانهمکاریاینخوانندهبادکترافشین
یداللهی به عنوان ترانهسرا دانست .او با ترانهای
از همین ترانهسرا یعنی«غریبانه» که بیشتر به
نام «هرچی آرزوی خوبه» در میان مردم شناخته
میشود ،در سال  83به شهرت رسید و  24قطعه
دیگرازهشتآلبومویکهبرخیازآنهامانند«برای
آخرینبار»هنوزجزوقطعههایمحبوبمردماست،
سرودهمرحومیداللهیاست.شانساحسانخواجه
امیریدرانتخابترانهسرابهاینجاختمنمیشود.
اوچندقطعهازبهترینآثارخودمانند«سالمآخر»را
باترانهاهوراایمانبهسرانجامرساند.روزبهبمانی،
تازهترین ترانهسرای کارهای اوست به طوری که
ترانه 25قطعهسهآلبوماخیرشازاوست.

شهسواررمانمصردرگذشت

گردآوریشعرهاییبرایزرویینصرآباد

غلبهبیانگریبرفرمدرشعرجوانانامروزایران

عبدالوهاباالسوانی،رماننویسمصریکهب ه
چهره ها
عنوان شهسوار رمان مصر شهرت داشت ،پس
نویسنده
از تحمل یک دوره بیماری در سن  84سالگی
دارفانیراوداعگفت.بهگزارشایبنابهنقلازبوابةاالهرام،وزیر
فرهنگمصردربیانیهایدربارهمرگاالسوانینوشت«:دنیای
فرهنگوادبیاتدرمصرودرجهانعربیکیازقهرمانانرمان
را از دست داد .عبدالوهاب االسوانی از شهسواران رمان مصر
بود».عبدالوهاباالسوانیدرسال 1934میالدیمتولدشد.
از مهم ترین آثــار او می تــوان به
«سلمیازاسوان»«،توفانوزید»
و «زبـــــان تــلــخ» اشـــــاره ک ــرد.
االســـوانـــی در طـــول زنــدگــی
حــرف ـهای خــود موفق شــد 11
جایزه عربی و مصری را به دست
آورد.

آییننکوداشتابوالفضلزرویینصرآبادشاعر،
چهره ها
پژوهشگر و طــنــزپــرداز فقید بــا رونمایی از
شاعر
مجموعه سرودهها در توصیف او ،بهمنماه در
دانشگاهتهرانبرگزارمیشود.بهگزارشروابطعمومیسپهر
سورههنر،معاونتفرهنگیسازمانجهاددانشگاهیتهرانبا
همکاریحوزههنری،مجموعهشعرهایبرگزیدهاهالیادبو
عموممردمدرسراسرکشورراکهدرتوصیفزندهیادابوالفضل
زرویینصرآبادسرودهشدهاند،گردآوریکردهاستکههمزمان
با برگزاری آیین نکوداشت این
هنرمند فقید در تاالر فردوسی
دانشکدهادبیاتدانشگاهتهران
رونمایی میشود .این اقدام به
بهانه چهلمین روز درگذشت
خــالــق مــانــصــرالــدیــن انجام
میشود.

حافظ موسوی در جلسه ای که به بهانه انتشار
چهره ها
چاپ دوم کتاب «آنتولوژی شعر اجتماعی
شاعر
ایران» در کافه کتاب نشر رود برگزار شده بود،
به تشریح دالیــل انتخاب نمونه شعرها و همچنین چرایی
انتخاب دوره تاریخی مشروطه تا انقالب برای جلد نخست
پرداخت .موسوی از ضرورت انتشار جلد دوم این اثر نیز سخن
گفت.ویدرخصوصانتشارجلدبعدکهبهدورهتاریخیچهل
سال اخیر میپردازد ،به تفاوت رویکرد شاعران اجتماعی
نویس با شاعران نسل اول و دوم
اشـــاره کــرد و گــفــت :در شعر
شاعران جوان امروز مسئله فرم
غالب بر بیانگری است و باید
رویکرداثربخشیاجتماعیرابا
دقــت در الیــه هــای شعرشان
جست وجو کرد.

اینستا گردی

کیهانکلهربهروایتنقاشکوچولوها
کیهان کلهر آهنگساز و
نوازنده برجسته کمانچه
کشورمان ،ســوژه نقاشی
دانـــشآمـــوزان دبستانی
همشهری خود در کرمانشاه
شد.اومجموعهایازایننقاشیهارابااینمتن
درصفحهاینستاگرامخودبهاشتراکگذاشت«:
طی سالیان یادگارها و هدایای بسیار بسیار
ارزشمندیازشمابزرگوارانبهمارسیدهکههمه
آن ها را گرامی و عزیز میداریم اما در روزهای
گذشته ،نقاشیهای نمکین و زیبایی از پسران
کالس چهارم دبستان «آفرینش» در کرمانشاه

موسیقی

دونفرههایموسیقیما

معرفی نامزدهای شعر کودک
و نوجوان جشنواره فجر

توسطخانممعلمبامحبت«هیرودهقان»برایما
ارسال شد که حیفمان آمد با شما به اشتراک
نگذاریم .نام آقایان نقاش به ترتیب ارمیا آزادی
تبار،امیررضاگلیسیونانی،سیدرایاناحمدی،
محمد مــهــدی کــرمــی ،مــاهــان شــیــرزادی،
احمدرضا منصوری ،امیرحسین ســروش و
امیرحسین نصرتی اســت ».هر کــدام از این
نقاشیهاتصویریمنحصربهفردوالبتهجذاباز
این استاد و یار دیرینهاش کمانچه که موفق به
دریافت عالیترین جایزه موسیقی یعنی جایزه
گرمی در پنجاه و نهمین دوره نیز شده است،
روایتمیکند.
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هــنــرمــنــدان برجسته
موسیقی ایــران در سی
و چهارمین جشنواره
موسیقی فجر شرکت
خواهند کــرد ،ایــن در
حالیاستکهتعدادیازاینهنرمندانبرای
اولینباردرجشنوارهحضورخواهندیافت.
به گــزارش ایــرنــا ،به نقل از روابــط عمومی
سیوچهارمین جشنواره موسیقی فجر،
هنرمندان پیش کسوت موسیقی کالسیک
وموسیقیکالسیکایرانیازجمله«سیمون
آیــوازیــان»« ،محمد اسماعیلی»« ،حسین
بهروزینیا»«،سعیدثابت»«،نصیرحیدریان»،
«شهرداد روحانی»« ،فریدون شهبازیان»،
«مظفر شفیعی» و  ...با اجــرای رپرتوارهای
متنوعی که تا کنون کمتر شاهد اجــرای آن
بودیم ،در مهم ترین رویداد موسیقی کشور
حضورخواهندداشت.
براساس این گــزارش« ،شهرداد روحانی»،
«فــریــدون شهبازیان»« ،نصیر حیدریان» و
«ابراهیم لطفی» رهبری ارکسترهایی چون
ارکستر سمفونیک تهران ،ارکستر ملی،
ارکستر رتوریک و ارکستر زهی آرکــو را در
جشنواره موسیقی فجر برعهده خواهند
داشت.
سیوچهارمین جشنواره موسیقی فجر از
تاریخ 24تا 30بهمنامسالبادبیریشاهین
فرهتدرتهرانبرگزارمیشود.

انتخاببرترینهایتالیف
درجشنخانهموسیقی
ن ــوزده ــم ــی ــن جشن
خانه موسیقی ایــران
روز شــشــم بهمن مــاه
ســـال  ۹۷ب ــا معرفی
برگزیدگان در حــوزه
آثــار تالیفی و کتاب ،در تــاالر ایــوان شمس
تهرانبرگزارخواهدشد.دورهنوزدهمجشن
خانه موسیقی ایــران در شرایطی برگزار
می شود که دوره قبلی این جشن به معرفی
برگزیدگان حوزه موسیقی در بخش آلبوم
اختصاص داشت اما در این دوره برگزیدگان
بخش موسیقی در حوزه کتاب در سه رشته
«آموزشی»« ،علمی – پژوهشی» و «ترجمه»
معرفی خواهند شد.
تمامی نویسندگان ،پژوهشگران و ناشرانی
کهآثارمکتوبحوزهموسیقیخودرادرفاصله
تیر 95تاتیر 97بهچاپرساندهاند،میتوانند
آثارخودرابهدبیرخانهجشنارسالکنند.

