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موسیقی ایرانیان -بیژن کامکار ،در تازه ترین همکاری خود با کاوه سپندار نوازنده و آهنگ ساز ،آلبومی را تحت عنوان « وریشه» ارائه کردهکه این اثر در فضایی از موسیقی زیبای
ُکردی و در قالب  ۱۰قطعه به اجرا در آمده است .اشعار آلبوم «وریشه» از سروده های شاعرانی چون وفائی ،هیمن ،درویش ،شیرکو بیکس و رمضان زامدار انتخاب و توسط مؤسسه
فرهنگی و هنری فروغ فلق منتشر شده است.

...

یادداشت
ستایش های بیجا
نکوهش
در
ِ
ِ
آرانیان -اسفندماه  97جشن رونمایی از
تازهترین مجموعه شعر فاضل نظری به نام
«اکنون» از سوی انتشارات سوره مهر برگزار
شد که در آن چهر ههای شاخصی مانند
بهاءالدین خرمشاهی ،محمد صالح عال،
ساعد باقری و ...حضور داشتند .در این
جلسه از فاضل نظری با تعابیر اغراقآمیزی
مانند «پدیدهترین شاعر روزگار» و «معجزه
شعر معاصر» یاد شد .به تازگی هم جلسه نقد
داستان طنز بعد از انقالب با نگاه به سهگانه
طنز مــهــرداد صــدقــی(آبنــبــات هــلدار،
آ بنبات پستهای و آ بنبات دارچینی) با
حضور طنزپردازانی چــون علی زرانــدوز
و ...برگزار شــد .ایــن سهگانه که از سوی
انتشارات سوره مهر منتشر شده ،روایتی
از زبــان شخصیتی به نــام «محسن» است
کــه داســتــان زنــدگ ـیاش را در بستری از
موقعیتهای طنز از دهه 60تا نیمه دهه70
تعریف میکند .در جلسه نقد این کتابها
علی زراندوز ،مهرداد صدقی را «وودی آلن
ایرانی» نامید .حال آن که کتاب «شما که
غریبه نیستید» هوشنگ مــرادی کرمانی
هــم یــک روایـــت جــذاب از دوران زندگی
این نویسنده در کودکی است و به مراتب
خواندنیتر ،اما کسی این نویسنده معاصر
را با چنین عناوینی توصیف نکرده است.
به نظر میرسد این تعابیر عجیب و غریب
اقدامی برای بر سر زبان انداختن نام این
افراد باشد .این در حالی است که ناشران
برجسته کشور از کتا بهای تــازه خود در
یک کتابفروشی ساده و بدون نسبت دادن
عناوین دور از واقع به صاحب اثر آن را نقد
میکنند .بهتر است واقعبین باشیم تا این
که با تمجیدهای بیمنطق مسیر رشد و بهتر
شدن یک نویسنده یا شاعر را ببندیم.
ِ

انتشار یک آلبوم کردی
از بیژن کامکار

این روزها صدای محمد معتمدی را از همه جا میتوان شنید

دام تکراری شدن

اکرم انتصاری -دیروز در حالی قطعه «غم دل» با صدای محمد معتمدی منتشر شد که شب
گذشتهاش نیز تیتراژ سریال «شرایط خاص» با صدای این خواننده روی آنتن شبکه  3رفته بود.
مختصر نگاهی به آثار منتشر شده معتمدی نشان میدهد مخاطبان او طی ماههای گذشته
صدای او را از مارکت موسیقی ،سینما ،تلویزیون و کنسرت شنیدهاند .اتفاقی که ادامه آن خطر
خستگی مخاطب را از دیدن و شنیدن خواننده به همراه دارد و این نبود دوره تنفس ،میتواند
حس مخاطب جدی او را از حالت انتظار برای شنیدن صدای او به حالت بیمیلی تبدیل کند.
▪هر شش روز و نیم یک قطعه

ازنیمهآذرماهسال 97تاکنوندستکم 18قطعه
باصدایمحمدمعتمدیمنتشرشدهاست،تقریبا
هر شش روزونیم یک قطعه .از این تعداد چهار
قطعهبهصورتتکآهنگبهنامهای«جانایران»،
«آرام مــن»« ،ایــرانــم» و «تا
آسمان» و شش قطعه
بــرای تیتراژهای
تـــلـــویـــزیـــونـــی
«خــــاک گـــرم»،
«شرایط خاص»،
«کوبار» و «لحظه
گـــرگومـــیـــش»
منتشر شده است.
همچنیناوبهتازگی
«غـــم دل» را

نگاهی به پیشینه هنر اصیل «نقالی»

«بانوان نقال»در شاهنامه

برای فیلم سینمایی «غالمرضا تختی» و آلبوم
هشت قطعهای «حــاال که مــیروی» را منتشر
کردهاست.
▪حضور در همهجا و همهوقت

شاید برخی ایــن ارق ــام را بــا توجه بــه تفاوت
سبک آ نهـــا ،دلــیــل کــافــی و موجهی بــرای
تکراری شدن خواننده ندانند و این اشکال
را به محسن چاوشی که او هم طی ما ههای
گذشته پرکار بوده است وارد بدانند اما ماجرا
این جاست که باید به این ارقام تعداد حضور در
برنامههای تلویزیونی مانند «تبتاب» ،کنسرت
نمایش«هفت شهر عشق» و ...را هم افــزود.
در صورتی که چاوشی برای خود محدودیتی
قائل شده و حضور خود در رسانهها ،کنسرت
و ...را به صفر رسانده اســت .روند
تولید پشت تولید و حضور
متراکم در همه عرصههای
ممکن ،آفــتــی اســت که
پــیــش از ایـــن گــریــبــان
خوانند ههای دیگری
چون علیرضا افتخاری
را کــه یــکــی از خــوش
صــدا و توانمندترین
خـــــوانـــــنـــــدههـــــای
کشورمان است ،گرفته
و محمد معتمدی باید
مــراقــب بــاشــد تــا ایــن
تجربه تلخ را تکرار نکند.
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آرانیان -ما ایرانیان ملتی قصهپرداز هستیم و از
دل قصهپردازی ،هنری به نام «نقالی» را بیرون
کشیدهایم تا با آن داستانهای حماسیمان را با
چاشنی جذابیت برای دیگران نقل کنیم .رواج
واژه«نقالی»درایرانبهدورانصفویهبرمیگردد.
البته پیش از این هم این هنر در میان توده مردم
رواج داشته است .در سال  2011هنر نقالی در
فهرستمیراثمعنویناملموسیونسکووبهنام
ایران ثبت شد .در آخرین برنامه «عصر جدید»
هم یک دختربچه با نقالیاش تحسین همه را
برانگیخت .در ادامه روایتهایی را از زنان نقالی
که در شاهنامه فردوسی از آنها یاد شده است،
میخوانید.
▪همسرفردوسی

شاید جالب باشد بدانید همسر فردوسی یکی
از زنان نقال شاهنامه است .فردوسی برای به
نظم درآوردن شاهنامه از منابعی مانند شاهنامه
منثور ابومنصوری و ...استفاده کــرده و در
مواقعی کسی آنها را برایش میخوانده است.
او در مقدمه داستان بیژن و منیژه از همسر خود
یاد میکند که چنین به او گفته :بپیمای می تا
یکی داستان /بگویمت از گفته باستان /همت

ِ
جفت
گویم و هم پذیرم سپاس /کنون بشنو ای
نیکیشناس.
▪آزاده رومی

بهرامگور،پادشاهساسانییکیازشخصیتهایی
است که داستانش در شاهنامه آمده است .او
کنیزی رومــی به نــام «آزاده» داشــت که چنگ
مینواخت.آزادهرایکیاززناننقالیارزمنامهسرا
درشاهنامهدانستهاند.بهایندلیلکهاودرشرح
دالوریهایبهرامگوراشعاریهمراهباموسیقی
پایان
میخواندهاست.هرچندکهاینستایشها ِ
خوشی برای آزاده نداشت و سرانجام به دلیل
نکوهششاهبهدستاوکشتهشد.
▪گردیه

از دیگر زنــان نقالی که داستانش در شاهنامه
آمده است« ،گردیه» ،خواهر بهرام چوبین است.
در جایی که بهرام چوبین از پذیرفتن پادشاهی
سربازمیزند،درانجمنیکهبرایمتقاعدکردن
او برگزار شده ،گردیه رو به برادر میکند و او را با
بیانی رسا و با استفاده از «گفتارهای کهن» پند و
اندرز میدهد و قانع میکند :بر آن انجمن شد
سریپرسخن/زبانپرزگفتارهایکهن.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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موسیقی
انتقاد کیوان ساکت از اهدای
جایزه خوارزمی به «نوتار»

آهنگ ساز و نوازنده مطرح به اهدای جایزه
نخست پژوهشهای کاربردی جشنواره
بینالمللی خوارزمی که چندی پیش برای
طراحی ساز «نوتار» اهدا شد ،انتقاد کرد.
کیوان ساکت ضمن انتقاد به این جشنواره به
دلیل بررسی نکردن سابقه این ساز به ایسنا
گفت :نام سازنده این تار ،بهرام حمیدی
از تارسازهای مالیری است .جالب است
بدانید که همین ساز «نوتار»  ۶۰سال پیش
توسط غالمحسین نورجهان ابداع شده و
مدت زیادی است در موزه موسیقی تهران
در معرض دید همگان قرار دارد.
ایــن کــارشــنــاس موسیقی افـــزود :چطور
جشنواره خــوارزمــی اینها را نمیبیند و
بــه یــک کار تقلیدی بدون کــاربــرد جایزه
برتر سال اهدا میشود؟ من به نمایندگی
بــخــش زیــادی از هنرمندان آزاد قــوی ـ ًا از
جشنواره خوارزمی میخواهم بابت این
اشتباه از جامعه موسیقی و سازندگان
ساز پوزش بخواهد.

تیزر مهدکودکی حمید هیراد

تیزر تبلیغاتی جدید کنسرت حمید هیراد
در تهران ،در یک مهدکودک و با استفاده از
کودکان تهیه شده است .در این تیزر یکی
از بچهها میپرسد« :ساعت  2چه خبره»؟
و دیگری میگوید« :چی شده مگه؟ قراره
کجا بریم»؟ و در انتهای گفتوگو حمید
هیراد ظاهر میشود و رو به دوربین میگوید:
«ساعت  2بلیت فروشی کنسرت تهرانه .در
کنسرتخودتونمیبینیمتون»!وبعدآهنگ
«دیرکردی»رویتصاویر بازیهیرادبا بچهها
پخش میشود .آیا استفاده از کودکان برای
یک کار تبلیغاتی صحیح است یا خیر؟!

