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رونمایی از آخرین کتاب مرادی کرمانی
در نمایشگاه کتاب

مهر -کتاب جدید هوشنگ مرادی کرمانی با نام «قاشق چای خوری»که داستانهای آن بیشتر در شهر اتفاق می افتد ،با تیراژ  10هزارتایی امروز پنجم اردیبهشت در سیودومین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران رونمایی میشود .به گفته لیما صالح رامسری مدیر انتشارات معین ،هوشنگ مرادی کرمانی ،این کتاب را آخرین کتاب خود دانسته و گفته بعد
از آن میخواهم قلم را ببوسم و کنار بگذارم.

...

یادداشت
رواج معجون های بیخاصیت!
آرانیان -اشکاالت گفتاری و نوشتاری در
زبــان فارسی به ویــژه در فضای مجازی هر
روز بیشتر میشوند؛ از غلطهای امالیی و
نگارشی رایج که بگذریم ،به غلطنویسی و
غلطگوییهایی که حاصل رواج شبکههای
اجتماعی است ،میرسیم و این روزها هم
زیاد میشنویم مانند« :فالنی از گروه لفت
داد»« ،من رو توی کانال جوین کنید»« ،این
مطلب رو برات فوروارد کردم»« ،یک پیام رو
توی گروه پین کردم»« ،همه پیامها دیلیت
شدند»« ،این آهنگ هیت شده»« ،شیر و موز
رو میکس کــردم» و . ...حاصل ترکیب یک
فعلیامصدرانگلیسیبافعلکمکیفارسی،
معجونی از غلط است .به طور مثال درباره
ترکیب «لفت دادن» باید گفت فعل «لفت»
در زبــان انگلیسی به زمــان گذشته است و
وقتی آن را در فارسی با فعل کمکی ترکیب
میکنیم ،معنایش ایــن م ـیشــود« :تــرک
کرد داد»! جای تعجب است وقتی به جای
همه این ترکیبات غلط ،عبارتهای فعلی
مناسب در زبان فارسی خودمان داریم ،باز
هم عدهای اصرار به استفاده از آنها دارند.
دسته دیگری از ترکیبات فعلی و عبارتهای
غلط در زبان فارسی هم هستند که حاصل
ترجمه لفظ به لفظ از متنهای خارجیاند و
بهتر است به جای آنها فعل و عبارت مناسب
فارسی را به کار ببریم .چند نمونه از این
ترکیبات عبارتند از :کلید خوردن(آغاز به کار
کردن) ،در جریان قرار دادن(باخبر کردن)
و روی كسی یا چیزی حساب كردن (پشت
گرم بودن) .البته بخشی از این اشتباهات
متوجه مترجمهایی است که عبارات و افعال
زبان مبدا را کلمه به کلمه به فارسی ترجمه
کردهاند و نتیجهاش دور شدن زبان فارسی
از شکل و ساختار اصیل خود است.

...

اخبار کوتاه
کنسرت «با من بخوان» علیرضا قربانی به
دلیل استقبال مخاطبان در روزهای  20و
 21اردیبهشت تمدید شد.
مراسمیادبودمنیرشاهرودیفرمانفرماییان،
هنرمند فقید ،امــروز در باغ موزه نگارستان
دانشگاهتهرانبرگزارمیشود.
تک آهنگ جدید محمدرضا گلزار به نام
«بازی دادی» با ترانه آرن و تنظیم برانوش
منتشر شد.
دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی با
موضوع منظومههای عاشقانه 16تا 19آبان
ماه در کرمان برگزار میشود.
«پرنده کوکی و زن سهشنبه» هاروکی
مــوراکــامــی بــا ترجمه اســـدا ...حقانی در
نمایشگاه کتاب تهران از راه میرسد.

پروندهای درباره سازهای ابداعی به همراه گفتوگو با کیوان ساکت نوازنده و آهنگ ساز

اکــرم انتصاری  -جهان موسیقی هر روز در
حــال تغییر اســت .بخش بزرگی از ایــن جهان
در حال نو شدن را نــوای سازهایی می سازند
که موسیقی بــدون آنهــا وجــود نــدارد .هرچند
برخی از این سازها راه دشــواری در زمان برای
پذیرفته شدن توسط نوازندگان رفتند و البته
بسیاری از سازهای ابداعی نو با شکست
مواجه شدند .به تازگی اهدای جایزه
خوارزمی به طراحی ساز «نوتار» با
انتقاد شدید کیوان ساکت ،نوازنده
و آهنگ ساز کشورمان روبهرو شده
اســت .به عقیده او شایسته است
جشنواره خوارزمی به دبیری
دکــتــر الــلــهــیــاری بابت
اهدای اشتباه این
جــایــزه پاسخگو
باشد و از جامعه
مـــوســـیـــقـــی و
ســــازنــــدگــــان
تـــــــــار پـــــــوزش
بــخــواهــد .ادامـــه
گفتوگویمان را در
ادامهخواهیدخواند.

ضرورتهای ابداع یا تحول یک ابزار موسیقی
را نــیــازهــای هنرمندان و موسیقی مشخص
میکند .در طول تاریخ همواره آهنگ سازها
به صــدای تــازه و اف ــزودن وسعت ســاز و
سازهایی نیاز داشتند تا با آن بهتر
بتوان احساس موسیقی را بیان کرد
و تعامل سازندگان ساز با نوازندگان
و آهنگسازان منجر به ابداع سازهای
جدید ،تکامل بخشیدن به سازهای
موجود و گسترش ابزار موسیقی شده
اســت .بنابراین تــا زمــانــی که
آهــنــگ ســــاز و نـــوازنـــده
احساس کند به وسعت،
جنسوامکاناتدیگری
در نواختن نیاز دارد
بــــا ســـازنـــدههـــا
همکاری میکند
ودر پـــــاره ای
مــــوارد س ــازی
اب ــداع یــا کامل

میشود .بــرای نمونه می تــوان استاد قنبری
مهر را نام برد که خدمات و ابداعات ایشان در
ساز سازی بسیار کارآمد و گسترده است .برای
کوک سنتور ،تنبک و سرپنجههای تار و سهتارو
 . ...طراحی بسیار جالبی کرده که در نوع خود
بینظیر است و امکانات ساز را گسترش داده.
تــا بــه حــال توسط اســتــاد شجریان،
کیهان کلهر و حسین علیزاده سازهایی ابداع
شده است .آیا این سازها موفق بودهاند؟

نمیتوان به سازی که یک نوازنده آن را میسازد و
تنها خود از آن استفاده میکند ساز موفقی گفت.
ساز شورانگیز ساخته استاد قنبریمهر که نوعی
از سهتار ترکیبی با چوب و پوست است ،اکنون
بیش از دیگر سازها رایج شده است یا تار باس
که استاد وزیری آن را ابداع کرد اکنون در همه
گروهها استفاده میشود .در حالی که سازهای
ابداعی دیگر هنوز مقبولیت عام پیدا نکردهاند.
دلــیــل ای ــن مـــورد اقــبــال ع ــام واقــع
نشدن همان مقاومت همیشگی در برابر
نوآوریهاست؟

نوازندهها به دالیل مختلفی مانند مشکل صدا،
طرز نواختن و  ...هنوز رابطه قابل توجهی از نظر
عاطفی و کاری با این سازها پیدا نکردند .از سوی

دیگر ،در جوامعی مانند ایــران که بافت و تفکر
سنتی در جامعه حاکم است ،آد مهایی مانند
استاد قنبر یمهر که نــوآوری میکنند و حتی
ابداعشان بر پایه تفکر عمیق ،اطالع از گذشته
و تکنیک باالیی است ،ممکن است با مخالفت
روبهروشوند همانطور که نیما یوشیج در ابتدای
کار با مخالفتها و انتقادهای بیشماری مواجه
بود و این اتفاق ممکن است همیشه در جامعه
تکرار شود.
تــکــراری که به شکست «نــوتــار» هم
انجامیده است.

درخصوص نوتار بله .حداقلش این است که در
این ساز به دلیل بریدن کاسه تار آن را به یک ساز
نازیبا و عقیم تبدیل کردهاند .کدام استاد نوازنده
تار از نواختن آن کمردرد گرفته که به این بهانه
کاسه تار را بریدهاند همچنان که این طرح در 60
سال پیش شکست خورده است .من به نیابت از
جمع زیادی از هنرمندان اعالم میکنم جشنواره
خوارزمی باید بابت این که ابداعات استاد بزرگ
ابراهیم قنبریمهر را نادیده گرفته و به سازی که
قبال توسط غالمحسین نور جهان ساخته شده،
جایزه داده است عذرخواهی و با اعالم اشتباه
اقدام به پس گرفتن آن کند.

معرفی چند ساز ابداعی در موسیقی ایرانی

قصه سازهای نو

▪شاه کمان

ایــن ســاز محصول تــاش 15
ساله کیهان کلهر و پیتر بیفن
اســـت .ش ــاه کــمــان در اصــل
کمانچهای با  8سیم واخوان است
که طرحی شبیه کمانچه دارد و صدایش به
صدایی مابین کمانچه و چنگ میماند و
البته صدای بمتری نسبت به کمانچه
دارد .ایــن ســاز در کنسر تهای
مشترک کیهان کلهر و حسین
علیزاده بــه صــورت دونـــوازی با
«شورانگیز» روی صحنه رفته است.

▪صراحی

استاد محمدرضا شجریان حداقل
 14ســــاز ابــــداعــــی مــانــنــد
بــاربــد ،ســاغــر ،شهرآشوب
و ...را در کارنامه خود دارد .
«صراحی»که از مهمترین آ نهاو جزو سازهای
زهــی آرشــهای اســت و امکانات ســازهــای خانواده
ویولن را دارد ،شهریور  87توسط او طراحی و
ساخته شد و استاد شجریان به دلیل شباهت آن به
صراحی(نوعی ظرف) این نام را برایش برگزید .او
از این ساز در کنسرت خود در همان سال استفاده
کرد.

نویسنده مشهوری که  200نام مستعار داشت
روزنــامــه گاردین در فهرستی که از  100عنوان برتر رمانهای
انگلیسیزبانتهیهکرده،رمان«رابینسونکروزوئه»شاهکارمشهور
دانیل دفو را در مقام دوم جای داده است.به گزارش ایسنا ،ادبیات
داستانی انگلیس با «سیر و سلوک زائر» جان بانیان ظهور کرد ،اما
حدودنیمقرنطولکشیدتاشاخوبرگپیداکند«.رابینسونکروزوئه»
یک زندگی نامه خودنوشت منحصربهفرد روحانی و خیالی است که
لقب «پدر رمان انگلیسی» را برای خالقش به ارمغان آورد.گاردین،
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دفو را یکشخصیتادبیدانستهکهدرطولعمرشحدود 200نام
مستعارداشت،دوستداشتبرایچیزیکهمینویسدپولدریافت
کند،خوب زندگی میکرد و همیشه مقروض بود اما او با نگارش
«رابینسون کروزوئه» اثری را خلق کرد که تا پایان قرن نوزدهم هیچ
کتابیبهانداز هآنموردویرایشمجددوترجمهبهزبانهایگوناگون
قرارنگرفت.رماندفو،الهامبخشنگارش 700نسخ هشبیهبهخود
شدکهبسیاریازآنهادرحوز هادبیاتکودکنوشتهشدند.

...

چهره ها

ساز نو هم مانند شعر نیما مخالف دارد
هر کدام از سازهای فعلی روزی یک
ساز ابداعی بودند .حال این ابداع ساز تا چه
اندازه ضرورت دارد؟

11

▪سالنه

این ساز ساخته مشترک حسین
علیزاده و سیامک افــشــاری نیز
از تبار سازهای زهــی و خانواده
تنبور است که گفته میشود به آن
زخمه میزنند .جالب این که سابقه این ساز به ایران
باستان برمیگردد و کوشش حسین علیزاده منجر
به بازسازی و احیای آن شد به طوری که او آلبومی
شامل بداههنوازی به همین نام نیز دارد .به گفته
او این ساز ترکیبی از بربط ،سه تار و تنبور است و
چون سالنهسالنه وارد موسیقی شده این نام را
بهخودگرفتهاست.

پیشنهاد یک جشنواره جهانی
برای هنرهای تجسمی ایرانی
آیــــدیــــن آغـــداشـــلـــو،
هــنــرمــنــد نـــقـــاش به
صبا گفت« :هنرهای
تجسمی ایران قابلیت
برگزاری یک جشنواره
در ابعاد جهانی را دارد و با حضور افــراد
متخصص و کاربلد میتوان یک جشنواره در
ابعاد جهانی در زمینه هنرهای تجسمی هم
برگزار کرد».
او دربـــاره تمایل نداشتنش به برگزاری
نمایشگاه افــزود« :من هر روز از  ۸صبح تا
 ۱۰شب نقاشی میکنم و نقاشیهایم را به
هر کسی که بخرد ،میفروشم بنابراین آثارم
جمع نمیشود که بــرای آ نهــا نمایشگاه
برگزار کنم».

دوست دارم فیلمی با بازی و
موسیقی خودم بسازم
لوریس چکناواریان،
آهــــــــنــــــــگســــــــاز و
موسیقیدان بــه ایرنا
از عالقهاش به سینما
گفت« :کــارگــردانــی و
بازیگری من را به سمت خود جذب کرد اما
سرنوشتم در موسیقی بود .وقتی در جوانی
به وین رفتم بین انتخاب سینما و موسیقی
تردید داشتم ولی موسیقی من را به سمت
خود کشید .دوست دارم فیلمی بسازم که
خودم هم در آن بازی کنم و قطعا موسیقی
آن را هم خودم خواهم ساخت ولی نمیدانم
در این راه موفق خواهم بود یا خیر».

مدیران هنری از ارزش افزوده
هنر بیخبرند
نــــصــــرا ...افـــجـــهای،
هنرمند پیش کسوت
حـــوزه «نــقــاشــی خط»
دربــــــــــاره وضــعــیــت
اقتصادی هنر به مهر
گفت« :هم اکنون سفارشهای داخلیام کم
است و بیشتر از کشورهای آسیایی ،آفریقایی
و آمــریــکــایــی ســـفـــار شدارم و دلیلش را
بیتوجهی مدیران به «اقتصاد هنر» میدانم.
اثری را که من  ۲۵سال پیش در امارات به
قیمت ۵۰هزار تومان فروختم ،امروز بیش از
 ۵۰۰میلیون تومان قیمت دارد و این ارزش
افزوده هنر است که متأسفانه بسیاری از آن
بیخبر هستند».

