ادب وهنر
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کاوه یغمایی و سیروان خسروی
تیتراژ «نهنگ آبی» را می خوانند

ایسنا -کاوه یغمایی و سیروان خسروی در اجرای قطعات موسیقی و خوانندگی تیتراژ سریال «نهنگ آبی» به کارگردانی فریدون جیرانی
همکاری میکنند .این سریال شبکه نمایش خانگی به تهیهکنندگی سعید ملکان و به قلم بهرام توکلی در  ۳۰قسمت به صورت معمایی از
اتفاقات روز جامعه روایت میشود .سیروان خسروی پیش از این به واسطه آلبوم «مترسک» کاوه یغمایی وارد دنیای حرفهای شد.

...

برترین نماهنگ فجر را مخاطبان
تلویزیونی انتخاب میکنند
مخاطبان تلویزیونی
در آســتــانــه بــرگــزاری
اولــیــن جشنواره ملی
«ن ــم ــاه ــن ــگ ف ــج ــر»،
برترین نماهنگ را در
قالب آرای مردمی انتخاب میکنند .این در
حالی است که مخاطبان شبکههای مختلف
تلویزیون میتوانند به صورت ارسال پیامک،
آرای خود را ثبت کنند.
در توضیح این بخش آمده است« :بخش آرای
مردمی در جشنواره ملی «نماهنگ فجر» از
اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا عالقه
مندان به موسیقی و نماهنگ ،با انتخاب و
رای به نماهنگ مد نظر خود ،آثار برگزیده
مــردمــی را انتخاب میکنند ».نخستین
جشنواره ملی «نماهنگ فجر» ۶ ،بهمن ماه
 ۱۳۹۷در مرکز همایشهای بینالمللی
سازمان صداوسیما برگزار می شود و به آثار
برگزیده مخاطبان در بخش آرای مردمی
جوایزی تعلق خواهد گرفت.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

تابلوی«سیمرغ» که عطار در منطق الطیر و فردوسی در شاهنامه از آن یاد میکند

جشنواره سرود «مدرسه انقالب»

در 4000مدرسه کشور

بدون شناخت عالم شعر و آثار ادبی و دیدگاههای
عارفانه ممکن نیست چون نگاه نگارگر بیش
از عالم ماده متوجه عالم معناست .این
همان اصل حاکم بر تابلوهای استاد
فرشچیان است که نقاشی را در کارگاه
میرزا آقا امامی احیاگر هنر سوخت
معرق در اصفهان آغــاز کــرد .او
عالوه بر مجموعه نقاشی برای
کتاب «شاهنامه فردوسی»
و شخصیتهای آن« ،دیــوان
حــافــظ» و «ربــاعــیــات خیام»
تابلوهایی از شخصیتهای
نــامــدار ادبــیــات نیز دارد که
تــابــلــوی دو عــاشــق نــامــدار
یعنی«لیلی و مجنون» یکی از
آنهاست.
استاد فرشچیان در یکی از تابلوهای
دیگر خــود به نــام «شمس و موالنا»
به سراغ این دو مراد و مرید رفته و با
خلق جهان این دو ،شعر بلندی از نقش

تابلوی «شمس و موالنا» که در تابستان سال  86رونمایی شد

گــروه ادب و هنر  -او یک پدیده خــارق العاده
اســـت .هــمــان طــور کــه بــه گفته بهمن نامور
مطلق ،نشانهشناس ایرانی ،هر رونمایی از
نقاشیهای او ،یک مکاشفه گروهی است.
بسیاری منتظرند استاد محمود فرشچیان
اثــری تــازه بیافریند تا آن را با بیان
خویش بازتولید و تکثیر کنند .با
زایش هر اثر فرشچیان ،بیشک
هزاران اثر دیگر آفریده میشود
و یک جریان و یک رود بزرگ
شکل میگیرد .او زاده چهارم
بهمن ســال  1308اســت.
حال آن که او عــاوه بر خلق
تابلوهایی چون عصر عاشورا
و پناه ،طراحی ضریح امام
رض ــا(ع) و امــام حسین(ع)،
خــالــق تابلوهایی در وادی
ادبیات نیز هست .تابلوهایی که
در ادامه از آنها بیشتر خواهیم گفت.
شناخت زیباییهای هنر نگارگری

هوشنگ مرادی کرمانی در
بندرگناوه «تمبر هندی» کاشت
بزرگداشت هوشنگ
مرادی کرمانی در بندر
گناوه بــرگــزار شــد .در
حاشیه ایــن مــراســم،
درخـــتـــی بـــه افــتــخــار
حضور این نویسنده در کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان این شهر کاشته شد.
به گزارش ایسنا ،هوشنگ مرادی کرمانی
که از کاشت درخت «تمبر هندی» به نام
خــود به وجــد آمــده بــود ،گفت :اولینبار
است در ایران ،درختی به یادبود حضورم
در بــرنــامـهای فرهنگی ،بــه دســت خــودم
کاشته م ـیشــود و ایــن در مــیــان تمامی
برنامههایی که تاکنون شرکت کرده بودم،
یک کار نو بود .درخت نقش برجستهای
در نوشتههایم دارد و با ایــن کــار ،بسیار
خــوشــحــال و شــــاداب شـــدم .همچنین
در مــراســم بــزرگــداشــت اســتــاد هوشنگ
مرادیکرمانی ،از یک عمر فعالیت ادبی و
فرهنگی این نویسنده تقدیر شد.

موسیقی

درکارگهخیال
استادفرشچیان

تابلوی «فردوسی» که در آن فردوسی در حال نیایش پروردگار است

وزیــر ارشــاد در توئیتی،
دربـــاره شبهه بــه وجــود
آمده در خصوص تنخواه
 100میلیاردتومانیکه
درالیحهبودجهبرایاین
وزارتخانه در نظر گرفته شده است ،واکنش
نشان داد .سید عباس صالحی در پاسخ به
کاربری در توئیتر نوشت « :هیچ مبلغی در
اختیار وزیر در بودجه وزارت فرهنگ وارشاد
اسالمی وجود ندارد ،مبلغ یادشده درالیحه
بودجهبرایكمكبهموسساتاستكهتوسط
كمیتهایمتشکلازچنددستگاهبانظارتدو
عضو مجلس در بودجه این وزارت قرار گرفته
است».

...

مروری بر تابلوهای ادبی محمود فرشچیان به بهانه زادروزش

اخبار

شفافسازیوزیرارشاددرباره
تنخواه 100میلیاردتومانی
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و نگار ســروده اســت .ایــن تابلو الهام گرفته از
دیوان غزلیات موالنا و مصرع«کز دیو و دد ملولم
و انسانم آرزوست» است که به گفته خود او ،این
تابلو را در پاسخ به مصادره مفاخر ایران نگارگری
کرده و گفته است«:در برخی از کتابها ،موالنا
را با کاله درویشان ترکیه نقاشی میکنند ،در
حالی که موالنا ،شاعری ایرانی است و من برای
مقابله با این تحریف ،تابلوی «شمس و موالنا»
را کشید هام ».در زادروز تولد چنین خالقی،
هیچ نمیتوان گفت جز این که دست مریزاد
استاد ،عمرتان دراز و چشمها همیشه مسحور
هنرتان باد.

رونماییاز«روزگارمنوشعر»محمدعلیبهمنی

دانشجویانموسیقیبهبازارکارامیدوارباشند

خواجهامیری«شهردیوونه»رابهیداللهیتقدیمکرد

شصتوسهروایتاززندگیاستادمحمدعلی
چهره ها
بهمنی در قالب کتاب «روزگار من و شعر» ،روز
شاعر
جمعه پنجم بهمن در فرهنگسرای نیاوران
رونمایی میشود .به گزارش موسیقی ما ،این كتاب كه توسط
انتشارات نگاه و در ٣٥٢صفحه چاپ شده است ،دربرگیرنده
شصت و سه روایت از زندگی محمدعلی بهمنی به قلم احمد
امیرخلیلی شاعر و ترانه سراست که پنجم بهمن ساعت  ۱۴با
حضوراهالیفرهنگوهنردر
فرهنگسراینیاورانرونمایی
خــــواهــــد شــــــد .مــحــمــود
دولـــــــــتآبـــــــــادی ،ایـــــرج
خواجهامیری،شهرامناظری،
بهروزرضویوپرویزپرستویی
از جمله حاضران در برنامه
رونمایی از کتاب«روزگار من
وشعر»هستند.

علیزندوکیلیمعتقداستامروزفقطموسیقی
چهره ها
نیست که دانشجویان آن درگیر مشکالت
خواننده سنتی
شغلیهستندامابااینهمه،کارخوبوافرادی
که زحمت میکشند ،جای خود را باز میکنند .او دراین باره به
ایسناگفت«:مناینشرایطرادرکمیکنماما کارخوببهترین
اتفاق است.دردنیا ثابتشدهکاردرست،جایخودشراپیدا
میکند .من به افرادی که در موسیقی تحصیل میکنند حق
میدهم.ممکناستکارشان
متوقف شود اما همیشه امید
حــرف اول را م ـیزنــد و کار
خوبدرهرزمینه هنریجای
خـــــودش را بــــاز م ـیکــنــد.
امیدوارم اتفاقاتی بیفتد که
هــمــه افـــــرادی ک ــه زحمت
میکشند نتیجه کار خود را
بگیرند».

آلــبــوم «شــهــر دی ــوون ــه» بــا صـــدای احــســان
چهره ها
خــواجــهامــیــری منتشر شـــد .ایـــن آلــبــوم
خواننده پاپ
10قطعهای،نهمینآلبومرسمیاینخواننده
است و او این آلبوم را به ترانه سرای فقیدکشورمان که با وی
همکاریهایمشترکزیادیداشته،تقدیمکردهونوشتهاست:
«اینمجموعهرابهافشینیداللهیتقدیممیکنمکهاینمسیررا
بااوشروعکردم».احسانخواجهامیریباآلبومسومخود«سالم
آخـــر» بــا تــران ـههــای افشین
یداللهی و اهورا ایمان که جزو
یــکــی از پـــرفـــروشتـــریـــن
آلبومهایاوست،بهمحبوبیت
رسید .ترانههای آلبوم «شهر
دیوونه» را روزبه بمانی ،زهرا
عاملی ،ســاره تاجیک ،آرش
مــحــرابــی ،عاطفه حبیبی و
مهدیایوبیسرودهاند.

یوسفعلی میرشکاک در برنامه «شبهای هنر» مطرح کرد:

گفتن واقعیت یعنی طنز!

یوسفعلی میرشکاک به تلویزیون آمد .البته پیش از آمدن او،
خیلیها به دلیل تسلط کالمش به استقبال میرشکاک در
شبکههای اجتماعی رفتند و دیدن برنامه او در شبکه  4سیما
را به هم توصیه کردند.
این شاعر و نویسنده در شب روایت ،مهمان برنامه «شب های
هنر» با موضوع طنز سیاسی-اجتماعی و ادبیات انتقادی
شد و صحبت هایش در این برنامه ،واکنش های زیادی را در
شبکه های اجتماعی در پی داشت .وی با اشاره به این که گفتن
واقعیت یعنی طنز ،گفت«:ما در کل جهان با یک وضعیت کمیک
روبه رو هستیم .وقتی اسیر معاش ،عواطف و فریب میشویم
فکر میکنیم این جهان بسیار جدی است .کسانی که روحیه

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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رمانتیکی دارند و حساسیت باالیی به خرج میدهند ،این وضعیت را
برای خودشان به یک موقعیت دراماتیک تبدیل می کنند و کسانی که
خیلیجدیتر ،درگیراینمسئلهمیشوندازدلاینوضعیتیکوضعیت
تراژیک خلق میکنند ».صراحت لهجه درکنار تسلط بر مبانی حکمت
میرشکاک ،در ادامه برنامه باعث شد تا دکتر مسعود دیانی مجری برنامه
بیشتر شنونده باشد و میرشکاک برنامه را در دست بگیرد .او در لحظه،
موضوع این برنامه یعنی طنز سیاسی و اجتماعی را خلق کرد و به همین
دلیل کاربران زیادی در شبکههای اجتماعی بخشی از صحبت های
میرشکاک را به اشتراک گذاشتند.
البته بازپخش این برنامه روز گذشته پخش نشد و به جای آن یکی از
قسمتهای گذشته شبهای روایت روی آنتن رفت.

جــشــنــواره مــدرســه انــقــاب کــه بــه همت
انجمنهای اســامــی دانـــشآمـــوزان در
بخشهای مختلف فرهنگی و هنری و به
مناسبت  ۴۰سالگی انقالب اسالمی در
 ۴۰۰۰مدرسه متوسطه دوم کشور برگزار
مـیشــود ،امسال و در بخش ویــژه ســرود،
بر اســاس دو قطعه ســرود آلبوم بــزرگراه
پذیرای اجرای گروههای سرود دانشآموزی
خواهد بود.
بر این اساس در بخش ویژه سرود جشنواره
مدرسه انقالب ،دو قطعه سرود «باغبون»
و «هفتمین دقــیــقــه» بــا مضامینی از دو
شهید واالمقام برونسی و تهرانیمقدم در
اختیار دان ـشآمــوزان قــرار گرفته اســت تا
دان ـشآمــوزان با بازخوانی یکی از این دو
سرود در جشنواره شرکت کنند.
هفتمین دوره جشنواره مدرسه انقالب
با محوریت روایــت دستاوردهای انقالب
اسالمی توسط دانشآموزان نسل سومی از
 ۱۲بهمن ماه در بیش از چهار هزار مدرسه
متوسطه سراسر کشور برگزار میشود.

غایبان جشنواره موسیقی فجر
امسال چه کسانی هستند؟
تعدادی از خواننده ها
با وجــود کنسرت های
مختلف و حضور فعال
در عرصه موسیقی ،در
سی و چهارمین دوره
جشنواره موسیقی فجر حضور ندارند که این
موضوع باعث تعجب دوستداران موسیقی
شده است.
بــه گـــزارش بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران جــوان،
طبق اخبار منتشر شده در روزهــای اخیر،
خــوانــنــد ههــای جــوان مانند بهنام بانی،
شهاب مظفری ،امیرعباس گالب ،علیرضا
طلیسچی ،محسن ابراهیمزاده و گروههای
هفت ،پــازل و ماکان میزبان عالقهمندان
موسیقی پاپ هستند.
امـــا مــوضــوعــی کــه بــاعــث تعجب برخی
دوســتــداران موسیقی شــده ایــن اســت که
خــوانــنــدگــان بــا سابقه ای چون محسن
یگانه ،رضا صادقی ،فرزاد فرزین ،احسان
خواجه امیری ،بابک جهانبخش ،سیروان
خسروی ،محمد علیزاده ،مهدی یراحی،
امید حاجیلی و خوانندگان دیگری چون
سینا شعبانخانی ،علی زندوکیلی ،میثم
ابراهیمی ،علی لهراسبی ،مازیار فالحی،
حامد همایون ،زانیار خسروی و تعدادی
دیگر از هنرمندانی که در دورههای پیشین
جشنواره موسیقی فجر اجــرا و البته با
برگزاری کنسرتهای مختلف حضور فعال
و موثری داشتند ،در این دوره از جشنواره
حضور ندارند.

افت ترانه به دلیل چرخش از
تولید آلبوم به کنسرت است
عــبــدالــجــبــار کاکایی
شــاعــر و ت ــرانــهس ــرا،
تغییر مسیر تــرانــه و
شعر از تولید آلبوم به
سمت کنسرت را دلیل
افت محتوای ترانهها میداند.این شاعرو
ترانهسرای شناختهشده کشور در گفت و
گویی با خبر گزاری آنا ،علت افت محتوایی
و شکلی ترانه را اینگونه بیان کرد« :در
چهار ،پنج سال اخیر ،یک تغییر بنیادی در
حوزه موسیقی ما رخ داده که کمتر به آن
توجه میکنند .به دالیل اقتصادی ،چرخه
خلق ترانه و شعر از تولید آلبوم به سمت
کنسرت و «استیج» تغییر مسیر داده است.
در حالی که مخاطبان آلبومهای موسیقی
معمو ًال مخاطبان حــرف ـهای هستند اما
کنسرت ،طیف وسیعی از مخاطبان را پیش
روی خــود میبیند .کنسرت ،یک محیط
جمعی اســت که در آن عــد های مخاطب
جوان برای رفع نیازهای روحی و اجتماعی
و احــســاس سرخوشی و شــادی دور هم
جمع میشوند؛ در نتیجه مخاطبان جدی
موسیقی در آن خیلی کم هستند».

