ادب وهنر
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کیوان ساکت ،از رویکرد برنامههای تلویزیونی در دعوت از خوانندگان پاپ انتقاد کرد .او در این باره به خبرآنالین گفت« :صداوسیما با برنامههای پربینندهای مانند «خندوانه»،
نقش موثری در سلیقهسازی مخاطبان و تماشاگران داشته است .این رویه غلط در دیگر برنامههای تلویزیون هم دنبال میشود .در کنار وزارت ارشاد ،صداوسیما هم وظیفه دارد
برای باال بردن ذائقه و شناخت عمومی جامعه از موسیقی تالش و موسیقی با کیفیت و مناسب را به مردم معرفی کند».

...

سازهایی برای جهانی شدن

چرا این روزها شاهد پدیدههایی
مانند مسعود صابری هستیم؟

ساز ناکوک خوانندههای یک شبه
احــســان نــظــری -ایــن
روزه ــا حــرف از دکتری
که خواننده شد گذشته
و صحبت دربــاره شهرت
یک شبه در خوانندگی
است .مسعود صابری جراح متخصص مغز و
قاعده جمجمه است که با ورود به یک برنامه
تلویزیونی به دیگر برنامهها نیز راه یافت،
بنرهای کنسرت او در شهر تهران نصب شد
و بلیت دو نوبت کنسرتش در برج میالد به
سرعت به فروش رفت.
حضور مسعود صابری به عنوان یک فرد
خودساخته که با وجود روابط خویشاوندی
با چند تن از اهالی معروف سینما مانند
رســول صدرعاملی و علی سرتیپی ،خود
در زمینه موسیقی دســت بــه کــار شــده،
اولین امتیاز مثبتی بود که در برنامههای
تلویزیونی ،خودش به آن اشاره میکرد .او
در برنامههای زنده رود ،اکسیر ،وقتشه ،به
خانه برمیگردیم ،کتاب باز و حتی مسابقه
پنج ستاره که در آن همه شرکتکنندهها از
طریق اپلیکیشن برنامه انتخاب میشوند
حضور پیدا کرد و در برخی از این برنامهها
هم زیر آواز زد.
ایــن رونــد با«خندوانه» که اغلب مــردم را
با چهر ههای ناشناخته امــا مفیدی آشنا
میکند ،تکمیل شد و به اوج رسید .در واقع
این برنامه با همان روند جریان ساز خود برای
مهمانها ،سکوی پرتاب یک فرد اشتباهی
در قالب یک خواننده پاپ در میان عموم
مردم شد .فردی که در کنسرتاخیر خود به
بدترین شکل ممکن ناکوک میخواند و از
پلی بک هم استفاده میکند  .ویدئوی این
اتفاقدر فضای مجازی با واکنش مردم روبه
رو شده است.
البته کم نیستند خواننده هایی از این دست
که از فاکتورهای اساسی خوانندگی مثل
کیفیت صدا ،آگاهی نسبی از علم موسیقی
و رعایت ریتم بی بهره اند و صرفا با توسل
به فناوری های روز نظیر سینتی سایزر ،از
این سو وارد استودیو می شوند و از آن سو
خواننده بیرون می آیند .در واقع اگر ویژگی
های یک خواننده را ندارند ولی یا پول دارند
یا رابطه یا هر دو را .ایرادی هم ندارد اما یک
توصیه به این افراد؛ لطفا برنامه زنده اجرا
نکنید!

برنامههای تلویزیونی
در ترویج موسیقی مبتذل موثرند

آشنایی با سازهای ایرانی به بهانه ارزیابی «دوتار» برای ثبت در یونسکو

یادداشت

رعیتنواز«-دوتار»سازیاستباپیشینهکهندرتاریخفرهنگیکشورکهمردمخراسانبزرگ،برای
نقل داستان هایشان از آن بهره برده و در قالب نواهایی گوش نواز و ماندگار آن را به نسل بعد از خود
منتقل می کنند .این پیشینه قوی باعث شد «دوتار» به عنوان میراث ماندگار ملی ثبت و در فروردین
امسالهمبرایثبتدرفهرستمیراثمعنویناملموسپیشنهادشود.دیروزبهروزوجدانیپژوهشگر
و تدوینگر پرونده «مهارتهای دستی ساختن و نواختن دوتار» ،در گفت و گویی با مهر ،از آغاز مرحله
ارزیابی این پروژه توسط کارشناسان یونسکو خبر داد .البته هنوز جای سازهای زیادی از کشور مان
به عنوان میراث ناملموس در یونسکو خالی است و باید تا دیر نشده و کشورهای مدعی به فکر ثبت

میراث ما به نام خود نیفتاده اند -که افتادهاند -سازهای ملی را جاودانه کنیم .قطعا
ماندگاری این میراث برای آیندگان موجب زنده ماندن تمدن هزارساله ایرانی
اسالمی خواهد شد .البته بد نیست بدانید به طور کلی ثبت ملی یک اثر بین 6تا
 ٩ماهطولمیکشدوثبتجهانیآنبعدازتشکیلپرونده،حدوددوسالزمان
میبرد چون یونسکو هر دو سال یکبار ،پروندههای پیشنهادی را میپذیرد و
بررسی میکند .مطلب پیش روی شما فهرستی از سازهای ایرانی به همراه
وضعیت شان در یونسکو برای ثبت و جهانی شدن است.

سازهایی که ثبت شده اند

سازهایی که هنوز به ثبت نرسیده اند

تا کنون ۱۳میراث معنوی ایران در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده
است که در این میان ،غیر از ردیف های موسیقی ایرانی که سال  ۲۰۰۹و
موسیقیبخشیهایخراسانکهسال 2010دریونسکوبهنامایرانبهثبت
رسیده ،دو ساز نیز در بین این  13اثر دیده می شود که امیدواریم با اضافه
شدن«دوتار»شاهدسازهایبیشتریازکشورماندراینفهرستباشیم.

کشور ما خاستگاه سازهای بسیاری است که می توان با ثبت آن در فهرست میراث جهانی ،از مرگ تدریجی یا
تصاحبشانتوسطکشورهایدیگرپیشگیریکرد.

▪کمانچه

کشور آذربایجان
پیش از این ،روش
هــای نوازندگی
و اجــــــــــــرای
«کــمــانــچــه»« ،دف» و «تـــار» را در
فهرست میراث ناملموس یونسکو
به نام خود ثبت کرده بود تا این که
آبان ماه سال  96کمیته بین الدول
میراث ناملموس یونسکو به ثبت
«کمانچه» به نام ایران رأی مثبت داد
و «هنر ساختن و نواختن کمانچه» به
صورت مشترک با آذربایجان بررسی
و ثبت شد.

▪تار

کشور آذربایجان،
«روش هــــای
نــــوازنــــدگــــی و
اجرای ساز تار» را
هم به نام خودش در فهرست میراث
ناملموس یونسکو ثبت و حتی چند
سال پیش تصویر تار را به اسکناس
هــای خــود هم اضافه کــرد .ایــن در
حالی اســت که هنگام ثبت ردیف
موسیقی دستگاهی ایران در سال
 ۲۰۰۹در یونسکو این ساز در پرونده
مربوط به ردیــف ،به نام ایــران ثبت
شد.

▪نی

گفت «:در ابتدا به سراغ ساز هایی می رویم که می
توانیم با کشور های دیگر شریک شویم و سازهای
مختص ایران را گذاشتیم تا آخر ثبت کنیم ».جالب
این که چین هم مدعی ثبت سنتور در فهرست جهانی
یونسکو شده است.

نی متداول در ترکیه  9بند دارد و
ثبت نی هفت بند و شیوه نینوازی
اصفهاندرفهرستمیراثناملموس
ملی ،میتواند مقدمهای برای ثبت
آندرفهرستمیراثجهانییونسکوبهنامایرانباشد.

▪تنبور

با این که تالشها برای ثبت «بربط»
ادامــه دارد و مستندات ایــران به
یونسکوارائهشدهاست،کشورهایی
همچون سوریه ،عراق و لبنان که به
این ساز «عود» می گویند ،در اینباره مدعی هستند.

▪دف

▪بربط

▪سنتور

چندی پیش داریــوش پیرنیاکان،
سرپرست تیم تهیه و تدوین پرونده
ثبت کمانچه در فهرست میراث
ناملموس یونسکو به اعتماد آنالین

شیوهساختوسازتنبورکرمانشاهان
که بیشتر در کرمانشاه و کردستان
نواخته می شود ،در فهرست میراث
ملی به ثبت رسیده امــا هنوز ثبت
جهانینشدهاست.
شهریور سال گذشته ،از لوح ثبت
ملی ساختن و نواختن دف در
کردستان رونمایی شد و به نظر
می رســد تا ثبت جهانی ایــن ساز
فاصله چندانی نباشد.

محسنچاوشیازآلبومجدیدشخبرداد

شرفیخبوشانرمانتاریخیمینویسد

اپرایلوریسچکناواریانرویصحنهمیرود

محسن چــاوشــی خــوانــنــده پــاپ در صفحه
چهره ها
شخصیاش از تولید دهمین آلبوم خود خبر
خواننده پاپ
داد و نوشت« :قمارباز ،نام آلبوم جدیدم به
تهیهکنندگی هادی حسینی است ».آخرین همکاری هادی
حسینی با چاوشی در آلبوم «ابراهیم» بود که شهریور  97پس
ازیکسالمجوزانتشارگرفتوباحاشیههایزیادیروبهروشد.
تولید آلبوم جدید چاوشی در حالی اتفاق میافتد که او بعد از
انــتــشــار ایــن آلــبــوم گفت بــه دلیل
خستگی،مدتیازدنیایخوانندگی
دور خواهد بود .او بعد از خبر انتشار
آلبوم جدیدش ،بخشی از قطعهای با
غزل «ای قوم به حج رفته کجایید»
موالنارابهاشتراکگذاشت.

محمدرضاشرفیخبوشاندرحالنوشتنرمانی
چهره ها
بامحوریتتاریخیاستکهبهجنگجهانیاول
نویسنده
و موضوع ایران میپردازد .او در ادامه از سپردن
دو رمان ویژه نوجوانان و بزرگ ساالن به ناشر خبر داد و به فارس
گفت« :رمان «روایت دلخواه پسری شبیه سمیر» پیش از این در
جشنوارهداستانانقالببهعنواناثربرگزیدهمعرفیشدهاست.
برایتالیفاینرمانازمدتهاقبلتحقیقوپژوهشراآغازکردم،
مطالعاتگستردهایصورتگرفتچرا
که بخش اعظمی از کار در کشور عراق
میگذرد ».خبوشان ،سمیر را یکی از
شخصیتهای نوجوان کتاب معرفی
کرد و گفت این کتاب تا زمان برپایی
نمایشگاهکتابمنتشرمیشود.

گــروه اپــرای آیو قصد دارد اپــرای «پردیس و
چهره ها
پریسا» ساخته لوریس چکناواریان آهنگ ساز
رهبرارکستر
و رهبر ارکستر را در تاالر وحدت اجرا کند .به
گـــزارش ایسنا ،رهبر ایــن اجــرا پیمان منصوری اســت و
کارگردانی کار را فرزاد امینی و مدیریت اجرا را «رزا نخجوانی»
بر عهده دارند .این اپرا سال گذشته توسط همین گروه برای
اولین بار پس از  ۴۶سال اجرا شد .چکناواریان این اثر را در
دهــه  ۵۰نوشته اســت« .پــردیــس و
پــریــســا» اولــیــن اپــرایــی اســـت که
چکناواریان پیش از انقالب به زبان
فارسی نوشته و بارها در کشورهایی
چــون انگلستان ،ایـــاالت متحده
آمریکا و ارمنستان اجرا شدهاست.

هنری

شاهکاریکهپشتدیوارپنهانشدهبود
بازسازی ساختمان فروشگاهی در پاریس ،سبب کشف اثر هنری پنهان
شــدهای در پشت دیوارهای این مکان شد .به گــزارش ایسنا به نقل از
نیویورک تایمز« ،الکس بولن»،مدیر اجرایی طراح معروف «اسکار دال
رنتا» تصمیم داشت فروشگاه جدیدی در پاریس افتتاح کند که این موضوع
منجر به کشف اثر نقاشی متعلق به قرن هفدهم شد .این نقاشی رنگ

روغن  ۶متری تصویری از مرزبانان را در
حال ورود به «اورشلیم» نشان میدهد.
گفتهمیشود این نقاشی رنگ روغن در سال  ۱۶۷۴توسط «آرنولد ِد و ِئز»
نقاشی که همراه «شارل لبرون» اولین نقاش لوئی چهاردهم و مسئول
تزیینات و طراحی قصر «ورسای » کار میکرده ،خلق شدهاست.
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موسیقی
بهنامبانیرکوردسالگذشتهرا
تکرارکرد
بــلــیــتهــای کــنــســرت
بهنام بانی زودتر از دیگر
کنسرتهای جشنواره
موسیقی فجر به فروش
رسید .به گزارش باشگاه
خــبــرنــگــاران جـــوان ،کمتر از  12ساعت
زم ــان ب ــرای ف ــروش بلیت کنسرت بهنام
بــانــی خــوانــنــده پــاپ در ســـی و چهارمین
جشنواره موسیقی فجر کافی بــود .این در
حالی است که او دو سئانس در برج میالد
کنسرت دارد و از کسانی که یک سئانس
اجرا دارند ،بلیت هایش زودتر فروش رفت و
پس از او گروه «سون» تمامی بلیتهایش در
جشنوارهموسیقیفجربهفروشرسید.
بــانــی ،رقیبان پــرطــرفــداری چون محسن
ابراهیمزاده ،مسیحوآرش ،ماکانبند ،پازل
بند و  ...را در کنارش داشت و همه آنها را در
فروشبلیتکنارزد.
سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر از
 ۲۴تا  ۳۰بهمن برگزار میشود .تمامی
کنسرتهایپاپدر سالنهمایشهایبرج
میالد رویصحنهمیرود.

لئوروخاسدوبارهدرتهران
کنسرتمیگذارد
لئو روخاس از نوازندگان
سرشناسفلوتوپنفلوت
و نــوازنــده قطعه معروف
«چوپان تنها» که فروردین
ماه امسال برای اولینبار
کنسرتیرابانام«پسرخورشید»بهخوانندگی
سیلویودانزاخوانندهآلمانیدرمرکزهمایش
هایبرجمیالدتهرانرویصحنهبرد،روزهای
شانزدهم و هفدهم اسفند ماه امسال نیز پس
از چندین ماه کنسرتهای دیگری را برای
مخاطبانایرانیعرضهخواهدکرد.بهگزارش
مهر ،قیمت بلیتهای این برنامه از ۷۰هزار تا
 ۲۵۰هزارتوماناعالمشدهاست.البتههنوز
جزئیات دقیقی درب ــاره بــرگــزاری کنسرت
روخاسدرایرانمنتشرنشدهامابهنظرمیآید
بااستقبالمخاطبانمواجهشود.
برای شنیدن آهنگ به یاد
ماندنی «چوپان تنها »اثر
این نوازنده کیوآرکد
روبه رو را اسکن کنید.

