ادب وهنر

دو شنبه  17دی  30. 1397ربیع الثانی .1440شماره 20006

محمد معتمدی درباره قطعه مشترکش با راجر واترز در تور کنسرت های بین المللی «تریو جبران» به هنرآنالین گفت« :این مجموعه بر مبناى اشعار شاعر عرب،
محمود درویش ساخته شده است .قطعهاى که من در این آلبوم خواندم غزلى از خواجوى کرمانى است ».وی افزود :قطعه «حاال که می روی» با صدای من و شعر
محمدمهدی سیار تیتراژ آغازین سریال«لحظه گرگ و میش» است که به زودی روی آنتن شبکه  3می رود.

...

چهره ها

کاوشیدرنیایشهایشاهنامهدرگفتوگوبادکترعلیرضاقیامتی

برایسالمتیاستادشجریان
دعاکنید
حسام الدین سراج ،در
حاشیه به بار نشستن
فاز اول«باغ هنر بم» در
گفت و گو با همشهری
گــــفــــت« :وضــعــیــت
سالمتاستادچندانخوبنیست.ازهمهمردم
میخواهمبرایسالمتایشاندعاکنند».البته
اینوضعیتدرنسخهکاغذیاینروزنامهبهنوع
دیگری تنظیم شده بود .این در حالی است که
همایون شجریان پیش از این در حاشیه بازدید
از موسسه خیریه همدم در مشهد به خبرنگار
خراسانگفت«:شرایطایشانمشابهقبلاست.
درخانهتحتنظرهستندووضعیتشانپایدار
است .قدرت تکلم دارند و وقتی که بخواهند
میتوانندصحبتکنند».

نمایشساز«پرواز»درشبکهاستانی
پرواز همای در برنامه
«سوتکا»شبکهاستانی
گیالن از دلیل خود
برایاجرایاپراگفت.
او که از دیــروز اپــرای
حالجرادرزادگاهخودرشترویصحنهبرده
است،درپاسخبهاینسوالکهآیارفتنبهسراغ
ژانر اپرا در ایران ریسک نیست ،گفت :اگر با
قدمهای آهسته و دانش کافی ،سوژه خوبی
رابرایاپراانتخابکنیموآگاهانهپیشبرویم،
این ژانر به دلیل ترکیب هنرهای نمایشی،
نور ،ویدئو مپینگ و ...یکی از تاثیرگذارترین
ژانرهایاجراستوبهترازبرخیکنسرتهای
یکنواختی است که این روزهــا روی صحنه
میرود .این خواننده که در این برنامه با زبان
محلی خود صحبت میکرد قسمتی از اپرای
حالجراباسازسهتاراجراکرد.

شاهنامه سراسر نیایش است

جلیل فخرایی  -تا به
حال شرح و تفسیرهای
مختلفی از شاهنامه
را دیــده ایم اما هیچ اثر
حــمــاســی در دنــیــا به
اندازهشاهنامهاینهمه
نیایشهای پــر ســوز و
گدازباپروردگارندارد.زمانیکهازادواردبراون
پرسیدند چه شده که همیشه دیــوان حافظ،
مثنوی و شاهنامه در کنار دست توست ،گفت:
«هیچادبیاتوفرهنگیبهاندازهفرهنگایران
زمین این همه سخن از صلح  ،امید ،دادگری
و نیایش با پروردگار نداشته است ».در ادامه
نگاهی به وجوه نیایشی شاهنامه از منظر دکتر
علیرضاقیامتیداریم.
قیامتیمعتقداستشخصیتهایبارزشاهنامه
به خداوند کام ً
ال گره خورده اند و حتی رابطه
انسانباخداونداستکهمرزبینانسانیتودیو
رامشخصمیکند.
کیخسرو موفقترین شهریار شاهنامه است که
بیشتریننیایشهادرشاهنامهمربوطبهاوست.
چنان که از جانب او در شاهنامه نوشته شده

است «:به یزدان شوم یک
زمان ناسپاس /به روشن
روانــم درآیــد هــراس» .در
جای دیگری از شاهنامه
رستم رو به سپاه ایــران
مـیگــویــد «:مگر دست
گیرد جهاندار ما /وگرنه
بد است اختر و کار ما» .وی مهمترین عنصر در
نیایشهای شاهنامه را «شکر یــزدان و سپاس
خداوند» میداند و میگوید :نیایشها پناهگاه
همه خداجویان و خدا بــاوران است چرا که در
شاهنامه علیرغم حماسی بودن ،میل به قدرت
نمایی و دفاع از هویت ایرانیان نهفته است اما
مایهسرافرازیایرانوایرانیدردرجهاولبهواقع
اخالق و انسانیت است و بعد زور بازو .جالب این
کهفردوسیحتیزمانیکهخودنیزشاهنامهرابه
پایانمیرساندوبیماریبراوغلبهکردهبودوبیم
آنراداشتکهنتواندشاهنامهرابهپایانبرساند،
به نیایش با خدا میپردازد و میسراید«:همین
خواهم از دادگر یک خدای/که چندان بمانم
به گیتی به پای /که این نامه شهریاران پیش/
بپیوندمازخوبگفتارخویش».

مهدی یراحی در برنامه رادیویی «تهران من» مطرح کرد

شیطنتم را می پذیرم

مهدی یراحی که با انتشار نماهنگ «پاره سنگ»
خبرممنوعالفعالیتیاشمطرحشد،گفت:دراین
خصوص شیطنت کردم و هر تصمیمی که ارشاد
بگیرد ،میپذیرم .سید مجتبی حسینی معاون
هنریوزیرارشادومهدییراحیدربرنامهرادیویی
«تهران من» درباره حاشیههای پیش آمده درباره
نماهنگ«پارهسنگ»سخنگفتند.یراحیدراین

...

برنامهگفت:تاامروزقانونمندکارکردهاموهمیشه
همسرممقابلقانونپاییناست.بیشازیکسال
برایگرفتنمجوز«پارهسنگ»رفتیموآمدیم .چند
کلمه بود که دوستان تأکید داشتند عوض شود،
بقیه شعر کامال مجوز دارد و در کتابخانه ملی ثبت
شدهاست.
معاون هنری وزیر ارشاد «پاره سنگ» را جزو اشعار

کافه صدا
پیشنهاد ما :همین حوالی
سبکش چیست؟ پاپ
خوانندهاش کیست؟ بهنام صفوی
آهنگ سازش چطور؟ بهنام صفوی
ترانه سرایش را هم بشناسیم :محمد کاظمی
قسمتی از ترانه :به خدا غصه دوری تو کم نیست /قصه سیصد و شصت و پنج روزه /غرق جنونم دل نگرونم/هر جا که
هستی برگرد به خونت /وقتی نباشی بی هم زبونم /دیگه نمی خوام تنها بمونم
چرا االن باید بشنویم؟ بهنام صفوی در این روزها مشغول مبارزه تمام عیار با بیماریاش است و چشم به راه هر آن
چه دعا که میتوانید.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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معتمدی به زودی مهمان مردم
در شبکه  3می شود

برگزیدگان مردمی سال  96در جشن «موسیقی ما» معرفی شدند

شبنشینی انتخاب موسیقی

پنجمین جشن ساالنه
موسیقی مــا ،پانزدهم
دی در برج میالد تهران
برگزار شد و بهترین های
موسیقی در سال  96از
دیدگاه مردم و کارشناس
ها معرفی و تقدیر شدند.
ایــن برگزیدگان در حالی تندیس طالیی را
دریافت کردند که طبق آمار سایت موسیقی ما،
حدود 400هزار رای مردمی به ثبت رسیده بود
و در شاخه کارشناسی نیز بیش از  300نفر از
استادانوکارشناسانموسیقیشرکتکردند.
در بخش مردمی جشن موسیقی ما 8 ،تندیس
طالییبه آلبو موتکقطعههایبرگزیدهاهداشد.
تندیس طالیی بهترین آلبوم پــاپ-راک به رضا
یزدانی برای دهمین آلبوم خود یعنی«درهم»
رسید و فــرزاد فرزین توانست با آلبوم سیزده
قطعهای «شانز لیزه» به تندیس طالیی بهترین
آلبومپاپمردمیدستپیداکند.جایزهبرگزیده
موسیقی معاصر و ارکسترال ایرانی به آلبوم
«امشب کنار غزلهای من بخواب» به هنرمندی
فردین خلعتبری ،همایون شجریان و افشین
انتقادیدانستوگفت:دفترادارهموسیقیوزارت
ارشاد و شورای شعر به حذف بندهایی رأی داد که
ممکنبودخواهرانوبرادرانماراآشفتهکند.چون
دفاعمقدسچیزینبودکهفقطدرزندگیعدهای
محسوس باشد بنابراین انتظار میرود فرزندان
خانوادهبهرأیاینپدرمعنویپایبندباشند.
یراحی درباره استفاده از «بازوبند حزب نازی» در
این نماهنگ گفت :کنار بازوبند حزب نازی ،کاله
روسی ،پوتین انگلیسی ،اورکت آمریکایی و یک
پالک وجــود دارد و این نماد جنگهای معاصر
است .وقتی اینها را کنار هم میگذاریم ،کسی
نمیتواندشمارامحکومبهیکتعبیرخاصکند.اما

یداللهی اهدا شد .گروه
دنگ شو و گروه دال هم
با آلبوم های «مد و نای»
و «کــاغ سفید» پیشتاز
نــظــرهــای مــردمــی در
بخش آلــبــوم برگزیده
مــوســیــقــی تــلــفــیــقــی و

تجربیبودند.
مــردم در بخش تک آهنگ برگزیده موسیقی
سنتی ،صدای علیرضا قربانی و گروهش را در
قطعه«چهارراهاستانبول»الیقتندیسدانستندو
درموسیقیتلفیقیوتجربیتندیسرابهنامقطعه
«باورمکن»بهخوانندگیعلیرضازندوکیلیثبت
کردند.درسالیکهبیشترخوانندههایتازهوارد
موسیقیپاپیکیاچندقطعههیتشدهداشتند،
هوروش بند با قطعه «ماه پیشونی» و ماکان بند با
«یکلحظهنگامکن»ازدیگرخوانندههایجوان
پاپ پیش افتادند و تندیس طالیی را به خانه
بردند .جالب این که بعد از این مراسم ،ماکان
بند که در مراسم حضور نداشتند در صفحه های
شخصی خود به انتخاب نشدن قطعه «هربار این
درو»دربخشبرگزیدهمردمیاعتراضکردند.
اگر با لباس بسیج ،سپاه یا ارتش
جمهوریاسالمییاپیشانیبند
«ا...اکبر»آنبازوبندرامیبستم،
قطع ًا میشد من را محکوم
کرد .این خواننده در پایان
افزود:مندراینخصوص
شیطنت کـــردم ،کام ً
ال
میپذیرم چون باالخره
همه باید بر یک مبنا کار
کنیم  .در هــر صــورت
مــن تصمیم ارشــــاد را
میپذیرم.

...
اخبار

جوانانبایدنامشخصیتهای
فرهنگیرازندهنگهدارند
محمود دولـــت آبــادی
گفت :زنده نگاه داشتن
نـــام و یـــاد چــهــرههــا و
شخصیتهایفرهنگی
کشور ،وظیفهای است
که برعهده تمام افراد جامعه به ویژه جوانان
است .به گزارش ایسنا ،وی که دبیر افتخاری
نخستین جشنواره تئاتر رادی است ،اضافه
کرد :خوشبختانه در این نمایشگاه کارهایی
متمرکز بر اکبر رادی ارائــه شــده که قابل
تحسیناستونکتهمثبتاینکارها،ایناست
که هیچ کدام شبیه همدیگر نیستند و از تنوع
خاصیبرخوردارندکهنشاندهندهایناست
افرادی که این کارها را انجام دادهاند ،دارای
تشخصیهستندکهبرایاهلهنرالزماست.

موزهلووررکوردخودراشکست
موزه لوور پاریس با  ۱۰میلیون و  200هزار
بــازدیــد کننده در طــول ســال  ،۲۰۱۸بار
دیگر عنوان پر بازدیدترین مــوزه هنرهای
زیبای جهان را از آن خود کــرد .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،رئیس موزه لوور
میگوید این نشان میدهد که پاریس موفق
شــده از مشکل کاهش گردشگر که بعد از
حمالت تروریستی ســال  ۲۰۱۵با آن رو
به رو شده بود ،عبور کند .در سال ،۲۰۱۸
گردشگران غیرفرانسوی حدود  ۷۵درصد
بازدیدکنندگان لــوور را تشکیل دادنــد.
بیبیسی بر اســاس گــزارش روزنــامــه آرت
نوشت:سالگذشتهموزهلووربا 8/1میلیون
بازدیدکنندهدرمقاماولوپسازآنموزهملی
پکن در چین با هشت میلیون بازدید کننده و
موزههنرمتروپولیتننیویورکبا 6/7میلیون
بازدیدکنندهقرارداشتند.

