ادب وهنر

یک شنبه  21بهمن ۴ .1397جمادی الثانی  .1440شماره 2003۴

اجرای یک اثر از جواد معروفی
در افتتاحیه جشنواره فجر

ایلنا-فریدون شهبازیان رهبر ارکستر ملی ایران درباره اجرای این ارکستر در جشنواره سی و چهارم موسیقی فجر که قرار است  24بهمن در
تاالر وحدت روی صحنه برود ،گفت :در کنسرت روز افتتاحیه ،یکی از آثار زندهیاد جواد معروفی آهنگ ساز و پیانیست بزرگ ایران که به وسیله
حسین دهلوی برای ارکستر نوشته شده است ،برای اولین بار در عرصه موسیقی توسط ارکستر ملی و تکنواز پیانو اجرا میشود.

...

غلط نگوییم
برخی تصور میکنند هر اشتبا ِه گفتاری و
نوشتاری شان را باید جزو غلطهای مصطلح
یا عام به حساب بیاورند؛ به طور مثال به جای
«اصطکاک» مینویسند «اصطحکاک» یا
فعل « ِر سیده اســت» ،بگویند
اگر به جای ِ
«رسیده است» خیلی فاخر صحبت کردهاند.
َ
در صــورتــی کــه هیچکدام ایـنهــا نــه غلط
مصطلح است و نه نشانی از کالم فاخر دارد.
اینها همه نشانه ناآگاهی ما از گفتار و
نوشتار درســت اســت .در ادامــه چند غلط
رایج گفتاری و نوشتاری را مرور میکنیم:
ِ
برای بیان مفهوم ابزار پیا مرسانی نگوییم
«رسانه» ،بگوییم « ِرسانه»َ .رسانه در برهان
َ
قاطع به معنای حسرت و افسوس آمده
است.به جای «پهپاد» که به معنای پرنده
هدایت پذیر از دور است ،ننویسیم و نگوییم
«پهباد»!

...
هنری

نمایش آثار ابتدایی پیکاسو
نمایشگاهی در نزدیکی
شهر «بازل» سوییس ،آثار
دوران جوانی «پیکاسو»
را زمانی که در جست و
جوی هویتش به عنوان
یک نقاش بود ،به نمایش میگذارد.
به گــزارش ایسنا ،آثــار به نمایش گذاشته
شده در این نمایشگاه ،نقطه عطف زندگی
هنری «پیکاسو» در آغــاز تبدیل شــدن به
مشهورترین هنرمند قرن بیستم است.
افتتاحیه این نمایشگاه ،رخداد بزرگی بود
که با حضور چندین خبرنگار برگزار شد و
مهمان افتخاری این مراسم نیز پسر ۷۱
ساله «پیکاسو» بود.

...

چرا باید به ساخت سرود انقالبی اهمیت بدهیم؟

پیک خبر

سرود؛محملهمنوایییکملت
گروه ادب و هنر-پس از گذشــت چهــار دهه از
انقالب اســامی ایــران ،هنوز ســرودهایی از
آن دوران ،صــدای مانــدگار انقالب هســتند.
ِ
حوادثهمه
سرودهاییکهباگذشت ازتندباد

سالهای گذشــته ،باز هم با شنیدنشان روح
حماسه در انســانها بیدار میشود .با توجه به
تاکیدات مقام معظم رهبری درباره اثرگذاری
سرود،خألپرداختبهآنازلحاظکمیوکیفیو

▪محمد مهدی سیار شاعر سرود «مرگ بر آمریکا»:
▪سرود؛ زبان یک ملت

محمد مهدی سیار بیشتر شاعر اشعار لطیف
نیزقلم
است اما او در سرودن اشعار انقالبی
ِ
صریحی دارد .او شاعر قطعه معروف «مرگ بر
آمریکا» با صدای حامد زمانی است .این شاعر
در گزارشی به نقل از پایگاه دفتر حفظ ونشر
آثاررهبرانقالب،دربارهاهمیتپرداختبهسرودگفتهاست«:سرود
میتواند در سطح یک ناحیه و کشور رواج یابد و به زبان حال و شعار
یک ملت بدل شود .در تاریخ انقالب خودمان نیز سرود ،عامل ایجاد
وحدت کلمه و شورآفرینی در نیروهای مردمی و راهپیماییها بود.
سرودهای انقالب اسالمی بهحدی تأثیرگذار و عمیق بودهاند که
اگر امروز ما سرودهای انقالب را از حافظه تاریخی خودمان پاک
کنیم و آن را نادیده بگیریم ،شاید خاطره مشترک و زندهای برای
ما باقی نماند .در واقع این سرودها نهتنها حرکت مردم را در همان
زمان شکل دادند ،بلکه در انتقال این تجربه به نسلهای بعدی نیز
مؤثر واقع شدند .برای ادام ه این راه نیاز داریم سرود انقالب اسالمی
ایران بهشکل دقیق و علمی تشریح و تدوین شود».
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نیازبهتولیدسرودهایتاثیرگذاروفرهنگساز
(در شــب شــعر ماه رمضان دو ســال پیش ،در
دیدارجمعیازشاعرانواهالیفرهنگوهنر)
به مناسبت بیست و دوم بهمن سالروز پیروزی

▪حمید شاهنگیان آهنگ ساز سرود «خمینی ای امام»:
▪موسیقی؛ رمز ماندگاری اشعار انقالب

حمید شاهنگیان را میتوان یکی از آهنگ
ســازان پرکار ســرودهــای انقالبی دانست.
او خالق آهنگ سرودهای ماندگاری چون
«بــرخــیــزیــد» و «خمینی ای امــــام» اســت.
شاهنگیان درباره لزوم پرداختن به موسیقی
انقالب به «موسیقی ما» گفت «:به طور کلی هنر در شکلگیری
جریانهای اجتماعی نقش انکارناپذیری دارد اما نقش موسیقی در
این زمینه پررنگتر و ماندگارتر است .حرکت نهایی پیروزی انقالب
اسالمی از زمان ورود امام خمینی(ره) به ایران بعد از تبعید با نوای
موسیقیشکلگرفت.یکیازمؤلفههایموسیقیایناستکهاشعار
را ماندگار میکند و بر همین اساس ،هماکنون 4نسل انقالب سرود
«خمینیایامام»راحفظهستند.متأسفانهطیسالیانگذشتهاین
نقش موسیقی را فراموش کردهایم و کمتر به موسیقیهای آیینی،
انقالبی،عاشورایی،سنتیو...پرداختهشدهاست.بهنظرمنحمایت
نکردنوبهاندادنبهاینهنرها،سببشکلگیریموسیقیهاییشده
کههمخوانیکمتریباجامعهمادارد».

انقالب اســامی ،دالیل و لزوم ساخت سرود
انقالبی را از دیدگاه محمد مهدی سیار شاعر،
حمید شــاهنگیان آهنگ ســاز و محمد گلریز
خوانندهآثارانقالبیبررسیکردیم.

▪محمد گلریز خواننده «این بانگ آزادی»:
▪سرود؛ صدای دغدغههای مردم

محمد گلریز ،خواننده انقالبی و نام آشنای
کــشــورمــان اســت کــه ســرودهــای انقالبی
بسیاری مانند «این بانگ آزادی» و «خجسته
باد این پیروزی» را با صدای او شنیدهایم .او
به «مشرق» گفت «:از همان روزهای انقالب
میتوانید مشاهده کنید که بسیاری از سرودهای انقالبی چگونه
تبدیل به شعارهای مــردم در راهپیماییها میشد و برعکس
چطور شعارها زمینههای ایجاد یک موسیقی و سرود انقالبی را
فراهم میکرد .موسیقی انقالب از آغاز در پی ترویج ارزشهــا و
فداکاریهای مردم ما در جریان انقالب اسالمی بود .مسئله دیگر
در سرودهای انقالبی دغدغههای مردمی بود؛ یعنی در موسیقی
انقالب فارغ از مسائل مبتذل و هوسهای انسانی ،ما با دردها و
اعتقادات مردم همراه میشدیم» .گلریز همچنین درباره این که
دوران موسیقی انقالب به پایان رسیده یاخیر ،معتقداستموسیقی
انقالب متوقف به زمــان نیست و همپای زمانه خــودش حرکت
میکند و در تحوالت اجتماعی -سیاسی حضور دارد.

واکنشمحسنچاوشیبهشایعهمهاجرتش

عذرخواهیازاورولبعداز 70سال

«محسن چاوشی به دلیل پیشرفت کــاری به کانادا
چهره ها
مهاجرت کــرد» .این متن خبری بود که در روزهای
خواننده
گذشته توسط برخی صفحههای زرد اینستاگرامی
ش هواداران این خواننده باعث شد
ساخته و به سرعت بازنشر شد .واکن 
محسن چاوشی هم به این خبر واکنش جالبی داشته باشد .او که این
روزها مشغول ساخت دهمین آلبوم رسمی خود به نام «قمارباز» است ،به این خبر واکنش نشان
داد و در صفحه خود با انتشار پستی نوشت«:چه دلیل عجیبی! من تا سر کوچه هم به زور میرم».

شــورای فرهنگی انگلیس از جورج اورول ،به دلیل رد
چهره ها
مقالهاش در هفت دهه پیش عذرخواهی کرد .به گزارش
نویسنده
صبا ،نویسنده کتاب «قلعه حیوانات» مقالهای را با عنوان
«در دفاع از آشپزی انگلیسی» در سال  ۱۹۴۶نوشت اما شورای فرهنگی
انگلیس ،به اورول گفت که انتشار این مقاله برای خوانندگان کشورهای
دیگر عاقالنه نیست .در این مقاله ،اورول رژیم غذایی انگلستان را ساده ،نسبتا سنگین و شاید اندکی
بیفرهنگ توصیف کرده بود ،جایی که نوشیدنیهای داغ در بیشتر ساعات روز قابل قبول هستند.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

تجلیل از یک شاعر انقالبی
در شبهای شعر چلچراغ
آیین پایانی شبهای شعر چلچراغ با حضور
جعفر مروارید ،مدیر کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان رضوی برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومی اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،در این مراسم محمد کاظم
کاظمی با اشــاره به یادبود شاعر انقالبی
مرحوم غالمرضا قدسی گفت« :ایشان
اشعار انقالبی میسرود و در حوزه سیاسی
نیز فعال بود و برای این فعالیتها چندین
سال در زندان به سر برد و آزارهای زیادی را
متحمل شد» .در پایان این مراسم با اهدای
یادمان هایی از خانواده مرحوم غالمرضا
قدسی تجلیل شد.

پنجمین کنسرت تاریخ
در اهرام بزرگ مصر
بــرگــزاری کنسرت در اهــرام مصر ،اتفاق
منحصربهفردی اســت که تا کنون چهار
هنرمند در طول تاریخ آن را تجربه کردهاند.
کنسرت گــروه «گریتفول دد» در اهــرام
سهگانه مصر در دهه  70میالدی برگزار
شــده و ژان-میشل ژار و استینگ نیز در
سا لهای  2000و  2001در این مکان
روی صحنه رفتهاند .کنسرت چهارم توسط
یانی ،موسیقیدان سرشناس یونانی در
سال  2015برگزار شد.
به گــزارش ایــران آرت ،پنجمین کنسرت
بــزرگ را گــروه «رد هــات چیلی پپرز» در
روز  15مـــارس در اهــــرام مــصــر بــرگــزار
می کنند.
این گروه که در سال  1983تأسیس شده
اســت ،موسیقی راک را بــه یــادگــار مصر
باستان خواهند برد.
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