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محسن ابراهیم زاده برای
«سالهای دور از خانه» میخواند

صبا -محسن ابراهیم زاده که قرار است همکاری تنگاتنگی با سریال کمدی شبکه نمایش خانگی«سالهای دور از خانه» داشته باشد ،در اولین گام در حال ضبط
قطعهای برای تیتراژ آن است .سریال «سالهای دور از خانه» ،اسپینآف مجموعه پرمخاطب «شاهگوش» است که داستانی متفاوت و کمدی از دوران پس از سربازی
«خنجری» و «زهره» را روایت میکند .او پیش از این ،تیتراژ برنامه «فرمول یک» را که با اجرای علی ضیا روی آنتن شبکه یک میرود ،خوانده بود.

...

موسیقی

اعتراض شدید طرفداران
محسن چاوشی به مهدی یراحی
مهدی یراحی این روزها با موزیک ویدئوی
جدید و جنجالیاش با نام «پــاره سنگ»،
در صدر اخبار قــرار گرفته اســت .او که در
برنامه رادیویی «تهران من» درباره انتشار
ویدئوی «پاره سنگ» گفته بود شیطنت کرده
و تصمیم وزارت ارشاد را هر چه باشد ،خواهد
پذیرفت ،در بخشی از صحبت هایش بدون
این که نامی از محسن چاوشی ببرد به یکی
از قطعات این خواننده با نام «مسلخ» اشاره
کرد و گفت« :چندی پیش یک هنرمند کاری
را بدون مجوز بیرون داد اما وزارت ارشاد به
سادگی از کنارش گذشت!» همین برای
طرفداران محسن چاوشی کافی بود تا به
صفحه اینستاگرام یراحی حمله و گفتههای
او را نقد کنند که چــرا بــرای دفــاع از خود
پای همکارش را هم به این پرونده باز کرده
است .نکته جالب در خصوص رابطه این دو
خواننده خوزستانی این است که چاوشی
تاکنون فقط به کنسرت مهدی یراحی رفته
است و ویدئویی هم از حضور این خواننده در
کنسرت یراحی وجود دارد.

چهرهها در جشنواره سرود،
استعدادیابی میشوند
رئیس سازمان بسیج هنرمندان ،از رقابت
 400اثر در این جشنواره خبر داد و گفت:
بر اساس رهنمودهای رهبر انقالب درباره
سرود ،امسال فقط روی این موضوع متمرکز
شدیم .به گزارش فارس ،امیر نصیر بیگی
در نشست خــبــری چهارمین جشنواره
سرودهای حماسی و آواهای انقالبی بسیج
گفت :به منظور تمرکززدایی ،جشنوارهها
را در استا نهای مختلف برگزار میکنیم
تا زیرساختهای استانی را معرفی کنیم.
ضمن این که سهم استا نهای مختلف از
منظر فرهنگی باید لحاظ شــود .ما صرفا
بــه دنــبــال بــرگــزاری جــشــنــواره نیستیم،
میخواهیم به واسطه جشنواره ،چهرههای
مستعد و خــاق در ســرود را شناسایی و
معرفی کنیم تا پلی برای خلق اثر باشد.

...

محمد صالح عال از اهمیت کتاب در سالمت اجتماعی میگوید

اگر کتاب از ما انسان بهتری
نسازد ،بیچاره میشویم
اگر کتاب از ما انسان بهتری نسازد و موجب
اعتالی فرهنگی ما نشود ،ما را انسان باسواد
بیفرهنگ میکند و بیچاره میشویم .محمد
صالحعال شاعر و نویسنده در گفتوگو با
خبرگزاری مهر اظهار کــرد :انسان موجود
منحصربهفردی اســت و نمیتواند شخصا
خودش را درمان کند ،یکی از ارزشهای کتاب
ایــن اســت که انسا نها را شبیه هم میکند،
اینکه ما میفهمیم دیگران هم رنجهایی شبیه
ما را تحمل میکنند و ما تنها نیستیم ،انگیزهای
است بــرای اینکه دردهــای مشترک را با هم
تحمل کنیم و راه چارهای بیندیشیم برای از
بین بردن دردهای مشترک.
▪ســامــت اجــتــمــاعــی در کتاب
خواندن است

صالحعال درباره سالمت اجتماعی نیز
بیان کرد :تردیدی نیست که سالمت
اجتماعی در کتاب خواندن
و اعتالی فرهنگی است
و نــادانــی ،آدمــی را کج
مــیک ــن ــد .پــروفــســور
مــریــم مــیــرزاخــانــی که
شوربختانه زود از میان
ما رفت ،اثبات کرد 72
درصد هستی از تاریکی
تشکیل شده است ،این
وحشتناکاستواینکه
او معتقد بــود تاریکی
انرژی دارد .این انرژی
زیاد است .تصور کنید
یک گروه نادان چیزی
را بخواهند و برایش

تالش کنند ،چه رنجی به بشریت وارد میکنند
زیرا تاریکی انرژی غیرقابل تصوری دارد و کتاب
یک ابزار برای مقابله با این تاریکی است.
این شاعر همچنین با اشــاره به مزایای کتاب
خــوانــدن اظــهــار ک ــرد :کتاب مـیتــوانــد مــا را
واکسینه کند ،مـیتــوانــد پیشگیری کند،
در نظر داشته باشید که کتاب ســرم نیست،
واکسن است .من توصیه میکنم از آثار درمانی
شاهنامه غافل نشویم .شاهنامه و شعرهای
موالنا میتوانند ما را بهخوبی درمان کنند.
▪موسیقی اثر درمانی دارد

صالحعال عالوه بر ادبیات ،موسیقی را
هم در بهبود سالمت روانی موثر دانست
و افــزود :مثال من با شنیدن ترانههای
«کوهن» و «باب دیلن» حال بدم میل به
خوبی میکند .باخ ،ویوالدی ،شجریان
و ...همه بــرای مــن اثــر درمانی
دارند.
مــحــمــد صــالــحعــا در
پ ــای ــان اظ ــه ــار ک ــرد:
کــتــاب گــاهــی آدمــی
را بدبخت میکند،
گاهی آدمی را بیچاره
میکند و بــه انسان
زیــــانهــــای جــبــران
نــاپــذیــری م ـیزنــد ،اگر
کتاب از ما انسان بهتری
نسازد و موجب اعتالی
فــرهــنــگــی مـــا نــشــود،
م ــا را ان ــس ــان بــاســواد
بی فرهنگ می کند و
بیچاره میشویم.

اعتراضافشینمقدمبهداوری«موسیقیما»

افشین مقدم شاعر و ترانهسرا از انتخاب
چهره ها
نشدن دو ترانه خود یعنی «زیبای خوابآلود»
شاعر و ترانهسرا
و «کــلــنــل» در بــخــش کــارشــنــاســی جشن
موسیقی ما انتقاد کرد .او در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
«باید بگویم دیده نشدن این دو ترانه با هر منطقى كه بگویید
سختتر از دیــده شدنشان بــود .تنها انتقاد مــوجــود به
كارشناسیبرمىگرددكهاگرسلیقهاىباشد،خیانتبزرگی
استبهزحماتهنرمندانواگربرپایهبرخىمالحظاتباشد،
خیانتى بزرگ تر .نظر عوام و
سلیقه و مالحظات حرفه ای و
دوستانه بــه هیچ وجــه حق
دخالت در بخش هاى فنى و
كارشناسى را نباید به خود
راه دهــنــد! دربـــــاره آراى
مردمى هم به اعتقاد من باید
تجدید نظر كلی شود».

ادبی

مردم در بخش قطعه برگزیده پاپ
به  2قطعه کم جان رای دادند

افول تدریجی انتخاب «پاپ»ها
گروه ادب و هنر -پنجمین دوره جشن ساالنه «موسیقی ما» شنبه گذشته در برج میالد برگزار شد.
تندیسهای طالیی بسیاری در این جشن به دست خوانندههای سبکهای مختلف رسیداما در
یکی از مهمترین بخش ها ،تندیس طالیی قطعه برگزیده پاپ مردمی به «ماه پیشونی» هوروش
بند با ترانه مهدی دارابی و «یه لحظه نگام کن» ماکان بند با ترانه این گروه رسید .اما درباره ترانه
این قطعهها چه میتوان گفت؟

مردم در اولین دوره جشن موسیقی ما که نهم به خانه برده است.
تیرماه سال  92برگزار شد ،قطعه « غلط کردم یک نگاه گذرا به سیر انتخاب قطعههای مردمی
غلط» محسن چاوشی از آلبوم «مــن خــود آن در پنج دوره گذشته این جشن کافی است تا
سیزدهم» را که شعر آن از وحشی بافقی بود ،بتوان آن را با قطعههای برگزیده امسال مقایسه
انتخاب کردند .این انتخاب در دومین دوره کــرد .ترانه ســرای دو قطعه برگزیده امسال،
جشنواره به «یه خونه» از آلبوم «» 93بنیامین خوانند ههای همین قطعهها هستند .خیلی
ساده میتوان رد پای اصطالحات
رسید که ترانه آن از فرید احمدی
عامیانه و کلمات سطحی را در
است .در سومین دوره این جشن
ترانه شان پیدا کرد و متوجه شد
چاوشی برای دومین بار با قطعه
در ایــن قطعهها ملودی بر شعر
«چشمه طوسی» با ترانه
حسین خیلی ساده
مقدم بوده است جالب آن که این
صفا به تندیس طالیی مردمی
رسید اما این بار به طور مشترک میتوان رد پای
ترانهها پیش از اجرا در دفتر شعر
دفتر موسیقی وزارت ارشاد باید
بــا قطعه دیــگــری یعنی «نگران اصطالحات
مــورد قبول شــورای شعر و ترانه
منی» مرتضی پاشایی که بعدها به عامیانه
قرار گیرد .همان دفتری که چند
یکی از محبو بترین آهنگهای
ایــن خواننده تبدیل شــد .سال و کلمات
ماه پیش محمدعلی بهمنی شاعر
و ترانه سرای کشورمان به دالیلی
گذشتهاماتندیسطالییبهقطعه سطحی را
همچون تایید اجــبــاری اشعار
«عاشقانه» فــرزاد فرزین با ترانه در ترانههای
سخیف از آن استعفا کرد و اکنون
روزبه بمانی رسید .ترانه سرایی
که در تمام ایــن سالها حداقل امروزی پیدا
از مجرای آن ،ترانه قطعههای
مجاز را میشنویم.
یک تندیس جشن موسیقی ما را کرد

شاعران قصیده پرداز «رسانه ملی» بودند

سعید بیابانکی در حاشیه نقد کتاب «سیاه
چهره ها
مست سایه تاک؛قصید هوار ههای مرتضی
شاعر
امیری اسفندقه» ،این کتاب را آبرویی برای
شعر معاصر دانست .به گزارش ایسنا ،وی در ادامه با اشاره به
قدمت قصیده در شعر فارسی گفت «:قصیده مادر بسیاری از
قالبهای شعر فارسی است .مثال بخش «تغزل» یا «تشبیب» که
به صورت سنتی در ابتدای هر قصیدهای میآید ،بهتدریج از دل
قصیده خارج شده و قالب غزل از آن شکل گرفته و در واقع ،غزل
قالبی است که از دل قصیده
درآمده است .در روزگار کهن
و حدود  ۱۰۰۰سال پیش که
شعر فارسی تازه متولد شده
بود ،رسانه در اختیار شاعران
بود و شاعران قصیدهپرداز در
واقـــع ب ــرای خ ــودش ــان یک
«رسانه ملی» بودند.
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انتقاد به دستاندرکاران دولتی بیفایده است
محمدگلریز از دعوت وزارت ارشاد برای اجرای
چهره ها
یک برنامه ویژه و مسکوت ماندن آن در آستانه
خواننده سنتی
چهل سالگی انقالب خبر داد .این خواننده به
مهر گفت :بعد از انتقادهایم به بیتوجهی دستاندرکاران
دولتی در حوزه موسیقی انقالب ،برخی دوستان وزارت ارشاد
به من اعالم کردند که حتما از این پس حمایتهایی در این
زمینه صورت میگیرد .هنوز با من در این زمینه تماسی گرفته
نشده و فکر هم میکنم ماجرا به فراموشی سپرده شده است.
مــن ب ـهعــنــوان یــک هنرمند
نهایت تــاش خــودم را تــا به
امـــروز انــجــام داد هام و فکر
میکنم آن قدر در این جا و آن
جا به دوستان ،انتقاداتم را
مطرح کردهام که بیان دوباره
آن کــاری تــکــراری و بیهوده
است.

layout@khorasannews.com

راهاندازی استودیویی برای
آموزش زبان فارسی
بنیـاد سـعدی در راسـتای بهر همنـدی از
فناور یهـای نویـن در امـر آمـوزش و
گسـترش زبـان فارسـی بـه صـورت برخـط
و در فضـای مجـازی ،اسـتودیوی کوچکـی
در سـاختمان بنیـاد را هانـدازی کـرد تـا بـا
استفاده از فناوریهای روز دنیا ،به آموزش
و گسـترش زبـان فارسـی در جهـان سـرعت
بخشـد .بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران
پویـا ،در این مراسـم غالمعلـی حدادعادل،
رئیـس بنیـاد سـعدی ،ضمـن قدردانـی از
همکارانـی کـه بـا هزینـه بسـیار حداقلـی
در ایجـاد ایـن اسـتودیو تلاش کرد هانـد،
اظهـار امیدواری کرد بـا این ابزار سـودمند،
آمـوزش زبـان فارسـی در جهـان سـرعت و
گسـترش بیشـتری پیـدا کنـد.

نامه وزیر راه به حداد عادل:
«لجستیک» را بپذیرید
وزیــر راه و شهرسازی در نامهای به رئیس
فرهنگستان زبان و ادب فارسی خواستار
اعالم موافقت آن فرهنگستان با استفاده از
کلمه لجستیک برای اداره ثبت شرکتها
شد.
بــه گـــزارش مهر به نقل از وزارت راه و
شهرسازی ،محمد اسالمی در نامهای به
غالمعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان
زبان و ادب فارسی از ریشه و مفهوم کلمه
لجستیک گفت و نوشت :کلمههای استفاده
شده در فارسی همچون آماد ،پشتیبانی و
تدارکات نیز یا دربرگیرنده حوزه پوشش
لجستیک بهطور کامل نیستند همچون
«تدارکات» یا متبادرکننده مفهوم دیگری
به ذهن هستند.
اســامــی در پــایــان ایـــن نــامــه از رئیس
فرهنگستان زبان و ادب فارسی خواست با
استفاده از کلمه لجستیک در نام شرکتها و
متون رسمی به نهادهای مربوط به خصوص
اداره کــل ثــبــت شــرک ـتهــا و مؤسسات
غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور موافقت کند.

