ادب وهنر

یک شنبه  15اردیبهشت  29. 1398شعبان .1440شماره 20090

مهر -علی رهبری ،رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران پس از هفت سال توقف در همکاریهای مشترک ،روز چهارم خرداد ماه در کنسرت ویژه این مجموعه به عنوان رهبر
ارکستر حضور پیدا میکند .علی رهبری مدیر هنری سابق ارکسترهای سمفونیک شهرهای بروکسل ،پراگ ،زاگرب ،ماالگا و تهران ،پیش از این بین سالهای  ۱۳۷۴تا ،۱۳۸۹
حدود  ۱۴سال به عنوان رهبر مهمان ارکستر سمفونیک استانبول ،رهبری و مسؤلیت اجرای حدود  ۱۰کنسرت را به عهده داشته است.

...
ادبی

درخواست هیئت موسس خانه
انجمنهای ادبی از رهبر انقالب
نــامــه اعــضــای هیئت
مـــــــؤســـــــس خــــانــــۀ
انــجــمــنهــای ادبــــی،
دبیران مجامع استانی
و کــشــوری و اعــضــای
کارگروه امــور انجمنهای ادبــی خطاب به
رهبرانقالبمبنیبرتغییرکاربریخانهملک
الشعرای بهار منتشر شد .به گزارش مهر ،در
ایننامهباتشریحروندشکلگیریوبرگزاری
مجمع عمومی انجمنهای ادبــی کشور و
لزوماختصاصمحلیبرایخانهانجمنهای
ادبــی ،از ایشان درخواست شده تا کاربری
خانۀ ملکالشعرا بهارکههماکنوندراختیار
ستاداجراییفرمانحضرتامام(ره)استبه
«خانه انجمنهای ادبی» واگذار شود .خسرو
احتشامی ،زکریا اخالقی ،اسماعیل امینی،
محمدعلی بهمنی ،مریم حسینی ،ابوتراب
خــســروی ،بهروز جاللی ،فاطمه راکعی،
محمدرضا زائری ،محمدجعفر یاحقی ،علی
محمد مودب و ...از جمله کسانی هستند که
ایننامهراامضاکردهاند.

گرانترین کتابهای فارسی
نمایشگاه کتاب تهران

چرا باید نگران مصوبه مالیات  10درصدی کنسرتها بود؟

نسخه خشدار مجلس
برای موسیقی

اکرم انتصاری-محمد معتمدی ،خواننده سنتی کشورمان به مصوبه 10
درصدی مالیات تمام کنسرتها انتقاد کرد .او در صفحه شخصی خود،
این مصوبه را زمینهای برای رشد بیشتر موسیقیهای تجاری و حذف
موسیقیهای جدی و فاخر دانسته است و از اعضای کمیسیون
فرهنگی مجلس شورای اسالمی خواسته تا هنگام قانونگذارى
در بعضى حوزهها از برخى افراد آگاه برای بررسی معضالت و
واقعیتهاى آن حوزه دعوت كنند و نظرات آن ها را پیش از
تصویب اینگونه قوانین بشنوند .اما ماجرا از چه قرار است
و این مصوبه به سود و ضرر چه کسانی تمام میشود؟
مصوب ه پرزحمت برای سنتی کارها

چهارم اسفند ماه سال گذشته ،خبر رسید نمایندگان مجلس،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را موظف کردند که طبق یک
مصوبه جدید عمل کند .مصوبهای که طبق آن وزارت ارشاد
مکلف است  10درصد همه اجراهای صحنهای (کنسرت)
در تهران و کالن شهرها را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه
داری کل کشور واریز کند و معنی این ،چیزی جز گران شدن
 10درصدی بلیت کنسرتها نیست .همزمانی این مصوبه با
تالش برخی خوانندگان برای برگزاری کنسرتهای خیابانی
بهدلیلفشارهایاقتصادیتحمیلشدهبرمردموسهیمشدن
همه در هنر موسیقی ،سواالت زیادی را به ذهن میآورد که
یکی از آنها هدف و کارکرد تصویب چنین الیحهای است .در
حالی که موسیقی ایران در این روزها با هجوم اتفاقات عجیبی
مانند ورود یکباره تعداد زیادی خواننده پاپ ،ضعف نظارت بر
کیفیت و ...رو به رو و سخت نیازمند قوانینی است که موسیقی
را از هرج و مرج فعلی نجات دهد.
کمبود یک نگاه کارشناسانه و موسیقایی

سی و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران روز گذشته در حالی به پایان رسید
که گرانی کاغذ و دیگر اقــام چــاپ و نشر
کتاب،تأثیربسیاریبرقیمتتمامشدهکتاب
گذاشت .به گــزارش آنا ،رکــورد گرانترین
کتاب متعلق به «راهنمای تشخیصی و آماری
اختالالت روان ــی »DSM -5با قیمت یک
میلیون و  ۳۰۰هزار تومان بود .چاپ اول
این کتاب تخصصی را انتشارات ساواالن در
سال  ۱۳۹۷با تیراژ یکهزار جلدی در قطع
وزیری و با جلد گالینگور ،روانه بازار کرد.
رتبه دوم گرانترین کتاب نمایشگاه امسال
هم به جلد پنجم کتابی به نام «اصطالحنامه
فقه :فقه -خروج رجعی برای حج مستحب»
از انــتــشــارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی تعلق داشت که با قیمت یک میلیون
و ۲۰۰هزار تومان به بازار آمد.

شاید در نظر اول افزایش قیمت بلیت کنسرت در سال جدید
طبیعی به نظر بیاید اما ایراد اصلی این تصمیم بی توجهی
به سبک و محتوای موسیقی اســت .با ایــن حساب به همه
کنسر تها از جمله کنسر تهای پاپ که این روزهــا در آن
رقابت برای پیش افتادن از هم بیداد میکند و اغلب با پشتوانه
تهیهکنندههای آشنا با تجارت روی صحنه میرود ،به همان

چشمی نگاه شده که به کنسرت خوانندههای موسیقی مقامی
که خود نیازمند حمایت هستند و گاهی نیز باید برای برگزاری
اجرای صحنهای خود از جیب مایه بگذارند .حال این که هم
اکنون با وجود پدید آمدن گروههای موسیقی و خوانندههای
یک شبه سبک پاپ ،عرصه بر فعاالن موسیقی کالسیک و
به خصوص مقامی تنگ شده است و با این روال ،سختتر هم
خواهد شد.
تولید قطعه پاپ ،آسان و کنسرتش آسانتر

هم اینک قیمت بلیت کنسرت در اغلب سالنهای پایتخت
از  45تا  175هزار تومان متغیر است و طبق این قانون ،یك
كنسرت تجارى با بیش از ٣٠٠سئانس اجرا در سال همان
قدر مالیات مى دهد كه یك كنسرت نیازمند حمایت .با این که
بیشترقطعههایپاپامروزیبهسرعتتولیدومنتشرمیشوند
ومیتوانبامجموعهایازآنهاتورهایکنسرتمتعددگذاشت
و چند برابر هزینه تولید را به دست آورد ،برای تولید یک قطعه
کالسیک و مقامی باید جنبههای هنری و هوشمندی مخاطب
خاص این سبک موسیقی را در نظر گرفت .علی ترابی مدیر کل
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز روز گذشته
از اجرای این مصوبه اظهار نگرانی کرده و به ایسنا گفته است:
شاید بهتر بود این قانون به سراغ ژانرها و بخشهای خاصی از
موسیقی(موسیقیپاپ)میرفت.بخشهایموسیقیسنتی،
کالسیک و نواحی ما برای رفتن روی صحنه باید از جیب هزینه
کنند و در این قانون ،به آنها به چشم موسیقی پاپ نگاه شده،
انگار که آنها هم درآمدزا هستند.
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همکاری مجدد علی رهبری
با ارکستر دولتی استانبول

در حاشیه رونمایی از سردیس استاد
جمشید مشایخی در تهران

سردیس کیست؟
این
ِ

آرانیان -نام گذاری خیابان به اسم بزرگان ادب و هنر و ساخت سردی 
س
از چهره آنان ،اقدامی پسندیده است و جای تردیدی نیست که چنین
کارهایی به هر چه بیشتر شناخته شدن این نامداران در جامعه کمک
وسواس الزم فراموش میشود و حاصل کار
میکند اما گاهی دقت و
ِ
چندان رضایتبخش از آب درنمیآید .عصر جمعه  13اردیبهشت آیین
رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران و جمعی
از هنرمندان برگزار شد و انتقادات بسیاری را برانگیخت.
سردیس استاد جمشید مشایخی از سنگ سفید ساخته شده و کمترین
شباهتی به چهره این هنرمند ندارد .این سردیس هنر رضا حسنزاده،
مجسمهساز و عضو انجمن مجسمهسازان ایران است که پیش از این
هم سردیس عباس کیارستمی ،کارگردان کشورمان را ساخته بود
و جالب این که آن هم شباهت چندانی به چهره کیارستمی نداشت.
هر دو سردیس در بازه زمانی درگذشت تا چهلم این هنرمندان ساخته
شدهاند و واضح است که در این فرصت کوتاه ،حاصل کار راضیکننده
نیست .سوال اساسی از مسئوالن این است که ساخت یک سردیس
فــوری و رونمایی از آن در مــدت زمانی کوتاه ،ارزشمندتر اســت یا
کاری از سر حوصله و ریزبینی ولو این که ساخت آن زمان بیشتری
ببرد؟کاربری در واکنش به این سردیس نوشت« :داشتم به این فکر
میکردم که این سردیس رو که مثال جمشید مشایخیه قبال کجا دیدم؛
یادم افتاد یه دونه اش قبال وسط میدان فردوسی نصب شده! آخه این
کجاش به مشایخی میخوره»؟کاربر دیگری هم نوشته بود« :باالخره
این سردیس از روی یه عكسی از آقای مشایخی ساخته شده دیگه .اون
عكس كو»؟ این انتقادات در حالی است که ایران ،سرزمین هنرمندان
بزرگ مجسمهساز است؛ از ابوالحسن صدیقی گرفته تا لیلیت تریان
و . ...همه این هنرمندان به ظرافت و مهارت در کارشان شهره هستند
و از این رو نامشان با آثارشان پیوند خورده است .ای کاش شیوه و روش
این هنرمندان امروزه هم سرلوحه کار قرار بگیرد.

هنرمندیکهممنوعاستخیاباننمیخواهد

 3کتابآمادهانتشاردارم

 85درصدطرفدارهایمنجوانانهستند

سعید بیابانکی ،شاعر و طنزپرداز کشورمان
چهره ها
درباره نام گذاری خیابانهای تهران به اسم
شاعر
شاعران به ایبنا گفت« :باید توجه داشته
باشیم که شاعران بیش از خیابان به منزلت ،اعتبار ،احترام و
مخاطبنیازدارند.مادرشرایطیزندگیمیکنیمکهچندتن
از شاعران و هنرمندانی که به نامشان خیابان نام گذاری
کردهاند ،بردن نامشان در تلویزیون و رادیو ممنوع است؛ پس
در چنین شرایطی نام گذاری یک خیابان چه کمکی به آنها
میکند؟ من با این تناقض
کنار نمیآیم و فکر میکنم تا
زمانی که شعر به عنوان هنر
اول و رسانه مسلط ما ،هنوز
میان حوزه سیاسی مرزبندی
میشود ،اتفاق خوشایندی
رخ نخواهد داد».

بیژنارژندربارهآثارتازهاشبههنرآنالینگفت:
چهره ها
«مجموعه کاملی از رباعی با مضامین متنوع،
شاعر
آمادهچاپدارم.یکمنظومهکردیهمباعنوان
«شیرینخواب»دارمکهروایتیامروزیازداستانشیرینوفرهاد
اســت و تصمیم دارم آن را به همراه موسیقی منتشر کنم.
بخشهایی از منظومه را خودم خواندهام و با شهرام ناظری نیز
برایخواندنبخشهاییازاثرگفتوگوکردهام».ارژنیککتاب
داستان 165صفحهایمنتشرنشدههمداردکهدربارهآنگفت:
«کتاب در مراحل ویراستاری
است و هنوز عنوانی برای آن
انتخاب نکردهام .داستان در
فضایکامالسوررئالیستیدر
یافتدوتصمیم
جنگلاتفاقم 
دارم امسال کتاب را به چاپ
برسانم».

کامبیزدرمبخشوسهیلحسینیآثارخودرادر
چهره ها
نمایشگاهی با عنوان «ساالد» در گالری دیلمان
کاریکاتوریست
بهنمایشگذاشتند.درمبخشدراینبارهبهایسنا
گفت:اینآثارباآثارشناختهشدهمفهومیمنمتفاوتاستوجنبه
دکوراتیو دارد .سالهاست که کارهای دکوراتیو انجام میدهم
ولیزیادشناختهشدهنیست.حدود ًا ۴تا ۵هزارازاینطرحهادارم
که با سوژههای مختلفی مانند انسان ،طبیعت ،درخت ،گل و
حیوانات کــار شــده اســت .وی یـــادآور شــد :حــدود  ۸۵درصد
طرفدارهایمنجوانانهستند
و توانستهام با وجــود اختالف
سنیام با جوانها ارتباطم را با
آنهــا حفظ کنم .کسانی که
فقط کارهایم را دیدهاند ،فکر
میکننداینکارهارایکجوان
انجامدادهاست.

...

موسیقی
کیهان کلهر ،بار دیگر با «شهر
خاموش» روی صحنه میرود
کــــنــــســــرت «شـــهـــر
خاموش» کیهان کلهر
در خردادماه بار دیگر
روی صحنه مــیرود.
بــه گـــزارش موسیقی
ایرانیان ،کنسرت «شهر خاموش» کیهان
کلهر با همراهی کوارتت مینیاتور از  ۲۵تا
 ۲۸خــردادمــاه به مدت چهار شب برگزار
میشود .بلیتفروشی این اجرا از امروز آغاز
خواهد شد.
کیهان کلهر ،آهنگ ساز و نوازنده شناخته
شدهکمانچه،پیشتردرفروردینماهکنسرت
«شهر خــامــوش» را بــا همراهی کوارتت
مینیاتور در تاالر وحدت روی صحنه برد که
با استقبال بینظیر مردم مواجه شد.

حضور محمد بحرانی در یک
آلبوم موسیقی کودک

محمد بحرانی میگوید پیشنهاد حضور در
پروژه «خوابهای رنگی من» ابتدا برایش
ترسناک بوده است.
پــروژه موسیقایی «خوا بهای رنگی من»
ساخته حمید متبسم ایــن روزهــا در حال
ضبط است .این کار در حوزه و ژانر موسیقی
کــودک و شامل  12ترانه در  12دستگاه
موسیقی ایرانی است تا از این طریق ،گوش
کودکان با دستگا ههای موسیقی ایــران
آشنا شود.
محمد بحرانی ،درباره حضور در این پروژه
گفت :من در گذشته کار در حوزه موسیقی
کودک را تجربه کرده و در این زمینه چند
ترانه هم نوشته بودم ولی پذیرفتن پیشنهاد
حضور بهعنوان نقشآفرین و خواننده در
پــروژه «خــوابهــای رنگی من» ابتدا برایم
بسیار ترسناک بود ،به همین دلیل مدتی
طول کشید تا به جمعبندی برسم که این کار
را انجام بدهم .در واقع من به آقای متبسم
اطمینان کردم.
واقعیت این است که اسم نوازنده های این
پروژه ترس من را بیشتر می کند .انگار هر روز
که می گذرد روند کار ترسناک تر می شود.

