ادب وهنر
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سرود ویژه شهید «محسن حججی»
ساخته شود

فارس-محمد گلریز خواننده مطرح حوزه دفاع مقدس شامگاه پنج شنبه در اختتامیه چهارمین جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقالبی ،با
تاکید بر این که خیلی دوست داشتم یک سرود ماندگار برای شهید حججی ساخته شود ،گفت« :از طریق نهادهای مربوط خیلی تالش کردم اما
انجام نشد ،این جا خواهش می کنم برای این شهید بزرگوار سرودی ساخته شود که حق این شهید برآورده شود».

...

دبــــــیــــــر اجــــــرایــــــی
سیزدهمین جشنواره
شــعــر فــجــر در محفل
طنزی که روز گذشته در
قم برگزار شد ،از ارسال
نامه درخواستی برای نام گــذاری معبری
به اسم زندهیاد ابوالفضل زرویــی نصرآباد
در شهر یزد خبر داد .به گــزارش مهر ،در
بخشی از نامه ای که مهدی قزلی ،مدیرعامل
بنیاد شعر و ادبیات داستانی بــرای دکتر
غالمعلی سفید ،رئیس شورای اسالمی شهر
یزد ارسال کرده ،آمده است ...« :شایسته
شهر ادیبپروری مثل یزد است که یکی از
خیابا نها یا میادین مهمش را به نام این
افتخار ملی [ابوالفضل زرویــی نصرآباد]
ثبت کند تا نامش بر سر زبان مردم بماند؛ آن
چنان که در دل و دیده اهل ادب و فرهنگ
ماندگار است».
گفتنی است «نصرآباد» نام دهستانی در
بخش مرکزی شهرستان تفت در استان یزد
است .ابوالفضل زرویی نصرآباد ،طنزپرداز،
شاعر و پژوهشگر ،دهم آذر امسال بر اثر
عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.

اکــرم انتصاری -صاحب نظران و دلــســوزان حــوزه موسیقی
حرفهای مختلفی درباره اوضاع فعلی موسیقی ایران و ارتباط
مردم با آن دارند اما این بار حرف های جدیدی را از زبان مردم
که از دل آمار به دست آمده ،می خواهیم بشنویم و بررسی کنیم،
آماری که مرکز آمار ایران به تازگی در گزارشی با عنوان «فرهنگ
▪ 19میلیون نفر هیچ موسیقی نشنیدند

جامعه هدف مرکز آمار افراد  15سال و باالتر
است که رقمشان در این گزارش در کل کشور
به  60میلیون و  341هزار و  46نفر میرسد.

رفتاری خانوار» از وضعیت موجود در حوزههای مختلف از جمله
موسیقی در سال  96ارائه داده است .آماری که نشان میدهد
اهمیت و عالقه به موسیقی برای مردم هر استانی درکجا قرار
گرفته است و آیا آنها با موسیقی زندگی می کنند یا عالقه ای به
شنیدن آن ندارند؟

بر اساس همین گــزارش ،از این جمعیت 60
میلیون و خردهای در سال گذشته ۱۹میلیون
و ۴۵۴هزار و ۴۶۷نفر حتی یک قطعه موسیقی
گــوش نــداده انــد یعنی چیزی حــدود 32.3
درصد .در میان  40میلیون و
 886هــزار و  579نفری هم

که در سال گذشته دل به موسیقی داده بودند
حدود  23.5میلیون نفر آن را با تلفن همراه
شنیدند ،وسیلهای که به سبب در دسترس
بــودن و البته امکان شخصیسازی به وسیله
هندزفری با  57.6درصــد ،بیشترین وسیله
استفاده بــرای گوش کــردن موسیقی در این
آمار است.
جالب ایــن که رادی ــو ،تلویزیون و مــاهــواره در
رتبه بعدی قــرار دارنــد و شاید بتوان علت این
اتفاق را تامین نشدن سلیقه موسیقی مردم
به واسطه سیاستگذار یهای صد اوسیما در
رویکرد موسیقایی خود مانند نبود برنامههای
تخصصی موسیقیمحور و نبود تنوع سبکهای
مختلف موسیقی مثل موسیقی نواحی و حتی
استفاده نکردن از خوانندههای تراز اول کشور
در برنامهها دانست.

▪«پاپ ایرانی»؛ اولویت اول مردم

فراوانیگوشدادن
سبکهایموسیقی

درخواست نامگذاری خیابانی
به اسم ابوالفضل زرویی نصرآباد

زادروز

موسیقیبهزبانآمار

مدح پیامبراسالم (ص) به جای
موسیقی درهواپیماهای پاکستان
«مــــشــــهــــود تــــاجــــور»
سخنگوی هواپیمایی
ملی پاکستان ( )PIAدر
گفت وگو با منابع خبری
ایــن کشور اظهار کرد:
در تمامی پروازهای داخلی و خارجی این
شرکت ،از مسافران با «قصیده ُبرده شریف»
در مدح پیامبر گرامی اسالم (ص) استقبال
می شود.
به گزارش ایرنا ،قصیده ُبرده شریف ،شعر
چند زبــانــه متشکل از بندهای فارسی،
انگلیسی ،عربی و اردو است که در مدح نبی
مکرم اســام حضرت محمد (ص) سروده
شده و این شعر در تمامی پاکستان مشهور و
بیشتر اوقات از تلویزیون و رادیو دولتی این
کشور نیز پخش می شود.
هواپیمایی ملی پاکستان ( )PIAهمچنین با
رد ممنوعیت پخش موسیقی در پروازهای
این شرکت گفت« :مسافران آن دسته از
پروازهایی که تلویزیون و هدفون دارنــد،
می توانند موسیقی مورد عالقه خود را نیز
گوش دهند».
شرکت هواپیمایی پاکستان ،یک شرکت
دولتی است که وزارت دفاع پاکستان وظیفه
مدیریت آن را بر عهده دارد ولــی از سال
 2008فرایند خصوصیسازی آن ،آغازشده
است.

...

حرفهایتازهای ازگزارشجدیدمرکزآمارایراندربارهموسیقی

اخبار

20/109/503

15/030/107

4/981/819

پاپ ایرانی

سنتی

محلی

رپ یا راک

کالسیک غیر فارسی

71/1

49/2

36/8

12/2

درصد

خوانندهایکهبرایمردمخواند

▪«گیالنیها» هواداران جدی موسیقی

طبق ایــن آمــار2 ،ساعت و  29دقیقه از 168
ساعت کــل هفته مــردم بــه شنیدن موسیقی
مــیگ ــذرد .آمــــاری کــه در آن ،مـــردم اســتــان
گــیــان،کــردســتــان و تــهــران پیشتازند و قم،
مازندران و خراسان رضوی در تعقیب این رتبهها
هستند .آماری که می توان ردپای نقش اساسی
موسیقی فولک را در آن دید و به این پی برد هر
کجا بتواند موسیقی فولکلور خود را بپروراند،
می تواند فاصله موسیقی مــردم را با آن نوع و
دیگر موسیقیها هم کم کند .چنان که موسیقی
جنوبی و شمالی هم اکنون در دایــره سلیقه
شنیداری بسیاری از ایرانیهاست .با این حال
برخی استا نها مانند سیستان و بلوچستان
با وجــود موسیقی فولکلور قوی باز هم در این
حوزه محروم است و با  52دقیقه کمترین زمان
گوش کردن به موسیقی در استان ها را به خود
اختصاص داده است و ایالم و خوزستان نیز در
رتبه های پایین این جدول قرار دارند.

سرانه زمانگوشکردن به موسیقیدرهفته
استان
گیالن

کردستان
تهران

3/798/159

29/079/297

درصد

▪کنسرت ها فقط برای  4.5درصد جامعه

آمارکنسرتیکیازقسمتهایقابلتاملوکمی
عجیب این گزارش است .از مجموع جمعیت 60
ن و خردهای جامعه هدف که افراد باالی15
میلیو 
سال را شامل می شود۵۷ ،میلیون و ۶۳۹هزار و
۵۵۴نفر یعنی جمعیت
غالب 95.5درصـــدی
در طــول ســال 1395
کــــه در تــوضــیــحــات
جــدول آن آمــده است
یک ســال قبل از سال
آم ــارگ ــی ــری()1396
رنگ کنسرت را به خود
نــدیــد هانــد و تنها 4.5
درصد یعنی دو میلیون
و 701هزار و  492نفر

درصد

11

درصد

9/3

درصد

2/978/392

7/3

درصد

قم

640/250

مازندران

سایر

فارس

1/6

درصد

توانستهاند کنسرت را جزو یکی از تفریحات خود
قرار دهند .این یعنی شاید هنوز کنسرت ،یک
هنر الکچری منحصر به عد ه کم جمعیتی در
کشور است و البته عده ای هم شائبههایی مانند

 3ساعت و  12دقیقه
 3ساعت و  4دقیقه
 3ساعت

 2ساعت و  55دقیقه

 2ساعت و  44دقیقه

خراسان رضوی

 2ساعت و  36دقیقه

اصفهان

 2ساعت و  27دقیقه

 2ساعت و  34دقیقه

آذربایجانشرقی

 2ساعت و  26دقیقه

لرستان

 2ساعت و  4دقیقه

یزد

 2ساعت و  17دقیقه

هرمزگان

 1ساعت و  59دقیقه

خوزستان

 1ساعت و  33دقیقه

ایالم

اهدای بلیت کنسرتها به نهادهای مختلف را
برای «سولد اوت» یا همان پرشدن صندلی های
کنسرت و همچنین بازیهای تجاری تهیهکننده
های موسیقی مطرح میکنند.

مقدار به ساعت و دقیقه

سیستان

سایراستانها
میانگین کشور

 1ساعت و  37دقیقه
 52دقیقه

 2ساعت و  23دقیقه

 2ساعت و  29دقیقه

رعیت نواز-فرهادمهرادامروزاگردربینما
بودبایدشمع 75سالگیاشرافوتمیکرد،
خوانندهایکهباآنصدایخاصودلنشینش
درذهنبسیاریازمردماینسرزمینماندگار
شدهاست .از«گنجشککاشیمشی»گرفته
تا«بویعیدی»«،وحدت»و!...
فرهاد از اوایل دهه  1350شروع به خواندن
ترانههاییبامضامینسیاسیوانتقادیعلیه
رژیمطاغوتکردودرزمستان 1357نیزترانه
انقالبی«وحدت»رابرایمردموانقالبخواند.
شایدیکیازدالیلیکهفرهادراازخوانندگان
همنسلوهم سبکشمتمایزمیکرد،دقتاو
در انتخاب ترانه هایی است که اجرا کرده .در
تمامیترانههایاومضامیناجتماعیهمراه
با استعاره های سیاسی و تاریخی دیده می
شود که با زندگی مردم گره خورده است و به
نوعی صدای اعتراض مردم در آن روزها بود.
ملودی های خاص به همراه صدای دلنشین
با اشعاری که تبلور حسرت روزهای کودکی،
خیال ،عشق ،آزادی ،فریاد علیه جهل و ستم
در دوران پهلوی و فراموشی فرهنگ کهن
ایرانیازاوهنرمندیساختکهباوجودآهنگ
های کمی که دارد در بین مردم محبوب و
دوستداشتنیشود .شایدهمهاینعناصررا
بتواندرترانهمشهورودوستداشتنی«بوی
عیدی»پیداکرد.
فرهاد بعد از انتشار آخرین آلبومش به نام
«برف» در سال 1376به دنبال انتشار آلبوم
دیگری به نام «آمین» با ترانه هایی از کشورها
وگویشهاوزبانهایمختلفبودامابیماری
اجازه این کار را به او نداد و جسم و جان او را به
فرسودگیکشاند.
او از سال  1378درگیر بیماری «هپاتیت
 »Cشد و خــرداد ســال 1381
ایــن بیماری او را مجبور
کرد برای مداوا به فرانسه
بــرود اما جسم او در 9
شهریور همان سال،
توانمبارزهبابیماری
راازدستداد.

