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رضا یزدانی که به عنوان بازیگر و خواننده با سریال رمضانی شبکه یک به نام «از یادها رفته» همکاری کرده است ،قطعه جدیدش برای این مجموعه را
منتشر کرد .این قطعه جدید «میرسم به تو» نام دارد و ترانهسرای آن مهدی ایوبی و آهنگ سازش میالد بابایی است .رضا یزدانی پیش از این هم تیتراژ
سریالهای تلویزیونی «گمشدگان» رضا میر کریمی و «تعطیالت رویایی» علیرضا امینی را خوانده بود.

...

موسیقی

تلویزیون به موسیقی سنتی
بیتوجه است
طبق تحقیقات انجامشده توسط شــورای
نظارت بر صــدا و سیما ،سبک  77درصد
موسیقیهای پخش شده در شبکههای یک،
دو ،سه ،پنج و نسیم پاپ است و موسیقیهای
بیکالم و سنتی جایگاه پایینی در جدول
پخش سیما دارنــد .به گــزارش ایرنا ،این در
حالی است که به ظرفیت بــاالی موسیقی
سنتی ایرانی و نیز وجود خوانندگان توانمند
و پراقبال ایــن سبک موسیقایی در کشور
بیتوجهی شــده اســت .همچنین ،در این
تحقیق مشخص شده است شبکههای یک
و نسیم بیش از دیگر شبکهها به گونههای
احساسی،عاشقانهوبرانگیزانندهپرداختهاند
و سبک موسیقی حماسی در شبکههای دو،
سه و پنج ،در صدر قرار داشته است.

چند درصد افراد جامعه موسیقی
گوش میکنند؟
دبیرخانه شــورای عالی انقالب فرهنگی
نتایج گــزارشــی بــا عــنــوان «رصــد فرهنگ
رفتاری خانوادۀ ایرانی در سال »۱۳۹۶
را منتشر کـــرد .نــتــایــج ای ــن پــژوهــش که
در نقاط شهری و روستایی و بــرای افــراد
 ۱۵ساله و بیشتر اجــرا شــده ،معطوف به
سنجش رفتارهای فرهنگی خانواده ایرانی
در ســال  ۱۳۹۶اســت و رفتارهایی مثل
مطالعه و سرانۀ مطالعه ،موسیقی و ...را
بررسی کرده است .به گزارش «موسیقی ما»،
۸ ۶۷/درصد افراد  ۱۵سال به باال در زمان
آمارگیری ،موسیقی گوش دادهانــد .سرانۀ
هفتگی گوش دادن به موسیقی برای افراد
 ۱۵ساله و بیشتر ۲ ،ساعت و  ۲۱دقیقه در
روز بوده است.

...

اخبار کوتاه
▪  ▪مراسم بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی
با حضور شهرام ناظری 26 ،اردیبهشت در
خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
▪  ▪همایشعلمیبینالمللیشمسوموالنا
به صورت رسمی در فهرست همایشهای
مــورد تایید پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم( )ISCثبت شد.
▪  ▪مهدی یغمایی از اجرای تیتراژ ابتدایی
برنامه «صبحی دیگر» به عنوان تاز هترین
فعالیت موسیقایی خود یاد کرد.
▪  ▪ 10مجسمهساز و هنرمند سرامیست
ایرانی با آثــار خود در چهارمین دو ساالنه
«فاین کرفت» فرانسه حضور خواهند داشت.
▪  ▪طبق اع ــام دبیرخانه شـــورای عالی
انقالب فرهنگی ،سرانه مطالعه کتاب های
غیردرسی افراد  ۱۵ساله و بیشتر ۷ ،ساعت
و  ۴۱دقیقه در ماه است.

انتشار «میرسم به تو»
با صدای رضا یزدانی

...

درباره کارنامههنریبهنامصفویکهدیروزدرگذشت

ادبی

بدرود! پاپخوان مؤدب

گــروه ادب و هنر  -فــروغ فرخزاد در «ایمان بیاوریم به آغــاز فصل
سرد» صدا را تنها یادگار انسان میداند و میگوید«:تنها صداست که
میماند» .شاید به همین دلیل است که دیروز را پایان بهنام صفوی
خواننده پاپ  36ساله کشورمان نمیدانیم .او طی شش سال اخیر
درگیر عارضه تومور مغزی بود اما در طول این مدت نیز امیدوارانه
به فعالیت خود در خوانندگی ادامه داد .او اصفهانی بود و به گفته
پدرش ،قرار است در شاهینشهر اصفهان آرام بگیرد .در ادامه به چند
نکته شاخص درباره این خواننده پاپ که کمتر از آن گفته شده است،
خواهیمپرداخت.
	▪شروع درخشان و پرهیاهو

اولین آلبوم بهنام صفوی در سال  ،88وقتی او  26ساله بود منتشر
شد؛«عشقمنباش»ناماینآلبوم 9قطعهایاستکهاینخوانندهرابا
قطعهای به همین نام ،بر سر زبانها انداخت؛ «عشق من باش» به یکی
ازقطعههای هیت سال و این آلبوم به یکی از پرفروشترین آلبومهای
موسیقی پاپ تبدیل شد .جالب این که دو خواننده دیگر یعنی سیروان
و زانیار خسروی در این اثر به عنوان ترانهسرا و تنظیمکننده با صفوی
همکاریداشتند.اوسهآلبومدیگرنیزدرکارنامهخودداردکه«آرامش»
و «فوقالعاده» به قبل از دوره بیماری و آلبوم «معجزه» به روزهای مبارزه
اوبابیماریاشبرمیگردد.
	▪فعالیتدرموسیقیکودک

تنظیمکنندگی ،یکی دیگر از فعالیتهای جدی بهنام صفوی بود .به
این فعالیت ،میتوان آهنگ سازی قطعههای کودکانه را نیز اضافه
کرد.اوتنظیمکنندهقطعهنوستالژیک«آهوییدارمخوشگله»باآهنگ

انتشار تازهترین اثر
شمس لنگرودی

سازیبنیامینبهادریاستودرآلبومکودکانه«زیباترینرنگینکمان»
که شخصیت اصلی آن عروسکی به نام «چرا» با صدای آزاده مویدی
است هم گاهی نقش تنظیمکننده و گاهی آهنگ ساز داشته .اهورا
ایمان،ترانهسرا،دراینبارهگفتهاست«:بهنامرابهواسطهتهیهکنندگی
اولش شناختم که تهیه کننده آلبوم کودکانه ای بود که شعرها و ترانه
هایی از همسرم را هم شامل میشد و بهنام آهنگ ساز بعضی از آن
ترانههابود».

کـــتـــاب «شـــعـــر دوره
بــــازگــــشــــت» کـــــه بــه
بررسی شعر دورههــای
افشاریه،زندیهوقاجاریه
میپردازد ،طی روزهای
گذشته راهی بازار نشر شده است .به گزارش
ایبنا ،این کتاب تازهترین اثر محمد شمس
لنگرودی و از فصلهایی شامل «مقدمات
بازگشت»«،بازپیداییشاعرانوقوعی»«،ظهور
کریمخان زنــد و انجمن وقوعی-بازگشتی
اول»« ،شعر دوره بازگشت»« ،انجمن اول
بازگشت»« ،انجمن دوم بازگشت»« ،انجمن
سومبازگشت» «،تثبیتورواجدور هبازگشت»،
«آخرینشاعرانبازگشتیعصرقاجار»و«شعر
ضد بازگشتی :شعر عوام» تشکیل شده است.
کتاب «شعر دوره بازگشت» در  438صفحه
و شمارگان  500نسخه از ســوی موسسه
انتشاراتنگاهراهیبازارنشرشدهاست.

	▪در پی متن و دور از حاشیه

بهنام صفوی را با لقب «پسر مودب موسیقی ایران»
میشناسند .او بــر خــاف برخی
خوانندههایپاپامروزیبهدور
از حاشیه بود و زمانی مجبور به
اعالمبیماریاشدرکنسرت
زاهدانوبرداشتنکالهازسر
خود شد که برخی ،تغییرات
ظاهری او را بر اثر دوره درمانی،
خالیبندی میدانستند و در فضای
مجازی هجمههای عجیب و غریبی
علیهاوشکلگرفتهبود.اودراینکنسرت
کاله خود را به طرفدار نوجوانش تقدیم
کرد و بعد از تشویق حضار گفت« :نگران
وضعیت ظــاهــری مــن نباشید .تاثیرات
شیمی درمانی است .البته بعضی دوستان
میگویندخالیبندیاست».

جای خالی نگاه متفاوت
در ترانههای فارسی

طی چند سال اخیر ،دنیای موسیقی شاهد کوچ زودهنگام اهالی دیگر
خود نیز بوده است .مرتضی پاشایی که او هم مانند بهنام صفوی یک
دهه شصتی بود ،پنج سال پیش در  30سالگی ،بر اثر بیماری سرطان

درگذشت.نیماوارسته،آهنگسازونوازندهنیزیکیازجوانهایدنیای
موسیقیبودکهدرسال 93ودر 35سالگیازدنیارفت.اوتنظیمکننده
آلبوم خوانندههایی مانند خشایار اعتمادی و حمید عسکری بود.

مرگ زودهنگام در دنیای
اما شاید بتوان اسکار غم انگیزترین
موسیقیرابهناصرعبداللهی،خوانندهجنوبیکشورماندادکهناباورانهو
ناگهانیدرسیوششسالگیودرآذرماهسال 85دارفانیراوداعگفت.

درحاشیهانتشارجعلیاتادبیتوسطچهرههایهنری

متن با این جملهها شروع میشود« :من زندگی خودم را میکنم
و برایم مهم نیست چگونه قضاوت مـیشــوم .»...در حالی که
این متن را چند سال قبل ،فردی به نام حمید دلجو ،در صفحه
شخصیاش منتشر کرده که گویا نویسنده متن هم خود اوست.
از طرفی شهره سلطانی ،بازیگر ،یک رباعی از خیام در صفحهاش
منتشر کرده است که در انتساب آن به خیام تردید وجود دارد
و بعضی از منابع ،این رباعی را به همشهر یاش ،عطار نسبت
داد هانـــد .چند مــاه پیش هم پرویز پرستویی ،بازیگر مطرح
کشورمان ،شعری را با مطلع «یاد دارم در غروبی سرد سرد/
میگذشت از کوچه ما دور هگرد» به قیصر امینپور نسبت داده
بود .سعید بیابانکی ،شاعر ،واکنش جالبی به این موضوع داشت:
«خــواهــش میکنم ایــن شعرها و جمالت
جعلی را در صفحه اینستاگرامتان که چهار
میلیون دنبال کننده دارد ،به نام قیصر
امین پور ،دکتر علی شریعتی ،سیمین
دانشور ،ابن سینا و ...منتشر نکنید».

بگذارند ،شناسایی و بعد آن را منتشر کنند .اگر هم اهل مطالعه
و تحقیق نیستند ،حداقل میتوانند با یک جستوجوی ساده
در سایتهای معتبر ادبــی ،از منبع شعر و متنی که منتشر
م ـیکــنــنــد ،مطمئن شــونــد.
واضــح اســت که تکرار چند
باره انتشار جعلیات از طرف
هنرمندان مطرح ،تصویر
خوشایندی از آنها ارائه
نمیدهد.

سلبریتیهای شعرنشناس!
الهه آرانیان-هما نطور که اخبار جعلی داریــم ،شعر و متن
جعلی هم داریم که این روزها به واسطه شبکههای اجتماعی
نام شاعران و نویسندگان مختلف
دست به دست میچرخد و به ِ
منتشر میشود؛ از اشعار نو و غزلهای عاشقانه گرفته تا متنهای
احساسی ،فلسفی و روانشناسی .موضوع وقتی جالب میشود
که ببینیم چهر ههایی هم که با اصطالح سلبریتی شناخته
میشوند ،گرفتار گرداب جعلیات
شــد هانــد و مطالبی را بــه نام
بــزرگــان ادبــیــات و فرهنگ
منتشر میکنند.
▪شعرهای اشتباهی

به تازگی عباس غزالی،
بــازیــگــر کــشــورمــان،
مــتــنــی در صفحه
ایــنــســتــاگــرامــش
منتشر ک ــرده و
آن را به احمد
شاملو نسبت
داده اســـت.

خاطر مخاطب
	▪برای
ِ

بــد نیست سلبریتیهایی
کــه تــعــداد زیــــادی دنــبــال
کننده در صفحات مجازی
دارنـــد ،ب ــرای احــتــرام به
مــخــاطــب هــم کــه شــده،
ابتدا منبع مطلبی را که
میخواهند به اشتراک
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علیرضا بدیع ،شاعر و
ترانهسرای کشورمان،
در صفحه شخصیاش
دربــــاره تــکــراری بــودن
مــضــامــیــن تــران ـههــای
فارسیاینطورنوشتهاست«:ترانهنوینفارسی
از نظر محدودیت سوژه قابل مقایسه با ترانه
آمریکا یا اروپــا نیست .در ترانه نوین فارسی،
شما همواره یک اثر عاشقانه میشنوید که در
بهترینحالتترانهسرااقدامبهکشفمضامین
شاعرانه کرده است ،مانند تشبیه دو عاشق به
دو پنجره ،تشبیه عاشق به درخت و معشوق به
تبر ،تشبیه عاشق و معشوق به دو ماهی ،قهر،
آشتی ،آشنایی و . ...ولی یکی از پرفروشترین
ترانههایآمریکاییدربارهعوضکردنبرچسب
قیمتیککاالیارزانبابرچسبکاالییگران
قیمت است که از جوانی فقیر در مغازهای سر
میزند .جای این نگاه متفاوت ،نه تنها در ترانه
نوین ،بلکه در شعر کالسیک امروز هم خالی
است».

