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ایلنا«-پرواز همای» به همراه گروه «مستان نو» ،از روز پنج شنبه ،شانزدهم خرداد ماه مجموعه کنسرتهای خود را در تاالر وحدت تهران آغاز میکند .این
خواننده در این کنسرتها از ترکیب جدیدی از نوازندگان بهره میبرد« .پرواز همای» سال گذشته اپرای «حالج» را در ایوان عطار کاخ سعدآباد روی صحنه برد .او
پیش از این هم اپراهایی مانند «موسی و شبان» و «عشق و عقل» را اجرا کرده بود.

...
ادبی

ترجمهکتابتازهایازهاروکی
موراکامیدرراهاست
مهدی غبرایی از انتشار
ترجمه رمان سه جلدی
« »1Q84تــا پــایــان ماه
رمضانوآغازترجمهرمان
تــازهای از ایــن نویسنده
ژاپنی خبر داد .این مترجم در گفتوگو با صبا
دربــاره این رمان اظهار کرد« :این رمان که از
ســوی انتشارات جیحون منتشر میشود،
داستانباورنکردنیدونوجواناستکهسالها
همدیگر را گم میکنند و هر کدام وارد عالمی
متفاوت میشوند» .وی افزود« :تاکنون حدود
 ۱۱عنوان کتاب از این نویسنده را به فارسی
ترجمه کردهام .هم اکنون نیز در حال ترجمه
رمــان دیگری از این نویسنده با عنوان «قتل
فرمانده» هستم که ترجمه جلد اول آن به پایان
رسیدهاست».

یکچمدان،جزئیاتیازیککتاب
جناییناتمامرافاشکرد
هارپرلی،نویسندهکتاب
«کشتن مرغ مقلد» که در
سال 2016درگذشت،
بــــرای نــوشــتــن کــتــاب
منتشرنشدهجناییاش،
تحقیقاتی روی پرونده قتلی واقعی انجام داده
بود که با پیدا شدن چمدانی حــاوی اسناد،
حقایقجدیدیازاینکتابفاششد.بهگزارش
ایبنا ،پیدا شدن چمدان هارپر لی که مدتها
شایع بود حاوی مطالب و تحقیقاتی برای آغاز
یکرمانجناییبراساسداستانیواقعیاست،
صحتاینگفتهراتاییدمیکندکهایننویسنده،
نوشتن کتابی را آغاز کرده بود .کیسی ِسپ،
روزنامهنگار،دریادداشتینوشتهاست«:داخل
چمدان پر از اسناد حقوقی و دیگر اطالعات
لی بود که موقع تهیه گزارش پرونده قتل از آن
استفاده میکرد .من سالها تالش کرده بودم
کاراورا،دربار هاینپرونده،ازنوبسازموناگهان
تمامپروندهها،فتوکپیها،اسنادوتحقیقاتش
راپیداکردم».

...

خبر کوتاه
▪  ▪فراخوان هجدهمین دوره جایزه ادبی
«صادق هدایت» منتشر شد.
▪  ▪هرمان ووک ،نویسنده آمریکایی که با
رمان «طغیان قابیل» جایزه پولیتزر ادبیات را
کسب کرده بود ،در 103سالگی درگذشت.
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آغاز کنسرت های
«پرواز همای» از خرداد ماه

...

معرفیچندقطعهمحلیازخوانندگانملی

موسیقی

محلیخوانی؛ازشجریانتانوری

«قمارباز» چاوشی در مراحل
پایانی است

توگو خود را نشان میدهد و شنیدن آن لطف
اکرم انتصاری-همیشه در پستوی دوره کاری خوانندهها ،آثار کمتر شنیده و حرفهای کمتر گفت ه شده ای وجود دارد .چیزهایی که گاه تصادفی و گاه از دل یک گف 
دیگریدارد.ماننداینکهآدمبداندخوانندهایکههمیشهاورانمایندهتمامعیارآوازایرانیمیداند،گوشهچشمیبهگویشمحلیخودداشتهاستوخوانندهدیگری،بیآنکهاهلآنشهرباشد،بالهجهآنقطعه
محلی را خوانده و از قضا کاری کرده است کارستان .در ادامه به معرفی چند قطعه می پردازیم که سبک اصلی خواننده های آن ها ،موسیقی فولکلور نیست اما در میان آثارشان این قطعهها نیز به چشم میخورد.

شهرام ناظری

کردی
وجودچندآلبومبالهجهکردیدرمیانآثاراستادشهرامناظریعجیبنیست.او
اهلکرمانشاهاستوسعیکردهبههماناندازهکهبهادبیاتفارسیوآوازایرانی
وفادار مانده است ،از خدمت به زبان مادری غافل نماند .او قطعههای معروف
«کابوکی»و «شیرینشیرین» رابهزبانکردیبازخوانیکردهاست.آلبومهای،
«بهاران آبیدر» و «حیرانی» جزو آثار استاد ناظری
است که در آن آثار فارسی و کردی به طور
مشترکوجوددارد.

مهدی یراحی-محسن چاوشی

عربی-خوزستانی
شایدمهدییراحیجوانترینخوانندهایباشدکهدرکنارفعالیت
جدی در زمینه موسیقی پاپ ،دل در گرو موسیقی زادگاه
خود دارد .او زاده اهواز است  .وی پیش از این ،قطعههایی
را به این زبان منتشر کرده که «من علمک»« ،غــزال» و
«ح ّیک» جزو این قطعههاست .محسن چاوشی نیز در
َ
این زمینه ،از قافله جا نمانده و قطعه «بازار خرمشهر»
را با ترانه علی مهرگان ،در همان سبک و سیاق
همیشگی خـــود با
لهجه خوزستانی
خوانده است.

محمد معتمدی

آذری
محمد معتمدی که این روزها صدای او را در تیتراژ سریالهای تلویزیونی و
فیلمهایسینماییمیشنویمدرسال 92تکخوانکنسرتگروههمآوایان
به زبان ترکی آذربایجانی بوده است .هرچند او اهل کاشان است اما آلبوم
همینکنسرتبهنام«عشقیم َگل»دوسالبعدمنتشرشدو«ساریگلین»
یکی از قطعههای شنیدنی این آلبوم است .افسانه آذری «ساری گلین»
که در فارسی آن را با نام «دامــن کشان»
میشناسندتابهحالدستمایهکارهنری
خوانندگانزیادیقرارگرفتهاست.

وقتی
مرادیکرمانی
نویسندهرادیوبود

به مناسبت خداحافظی هوشنگ مرادی کرمانی از
نویسندگی ،محمدباقر رضایی ،مطلبی را درباره این
نویسنده از کتابی درباره نویسندگان رادیو ،در اختیار
ایسنا قــرار داده که بخشی از آن ،از این قــرار است:
«هوشنگ وقتی در کرمان به هنرستان میرفت ،خیلی
دلش میخواست گوینده رادیو شود؛ اما چون لهجه
داشت ردش کردند .گفت پس اجازه بدهید برایتان

محمدرضا شجریان

مشهدی
سهتصنیفبالهجهمشهدیازاستادمحمدرضاشجریانکهخوداهلمشهد
است ،وجود دارد« .عشق پیری» با شعر معروف عماد خراسانی با مطلع
گیره» یکی از این قطعههاست و «زن بد» دو
َ
«ی َر ِگه کار ُمو و تو َ
دره باال می َ
قطعه تکمیلی این پازل است .جالب این که استاد شجریان در این تصانیف
هم سعی کرده است در قالب دستگاههای آواز
ایرانی بخواند و از سازهای بومی خراسان
هم استفاده کند.

محمد نوری-ساالرعقیلی

گیلکی-مازندرانی
صدایمحمدنوریبیشازهرچیزشوروخروشوطنپرستیرادر
دل زنده میکند .قطعه «ای وطن» نشانه ما از اوست .اما محمد
نوری که در رشت دیده به جهان گشوده ،دو قطعه گیلکی نیز
دارد« .بخفته دل» و «گیالن جان» ،از آلبوم «آوازهای سرزمین
خورشید» از قطعههایی است که نوری در آن به گیلکی
میخواند و خوش میخواند .البته ساالر عقیلی نیز
که از سمت پدری اهل کردکوی مازندران است،
بهمن مــاه ســال گذشته
کنسرتی را به زبان مازنی
رویصحنهبرد.

آلبوم«سویدیگر» باحضور
حسینعلیزادهرونماییشد
از دومین آلبوم مستقل
«کــوارتــت» شــهــرزاد ،با
ن ــام «ســـوی دی ــگ ــر» ،با
آهــن ـگســازی هوشیار
خیام ،در فرهنگسرای
نــیــاوران رونمایی شــد .بــه گـــزارش باشگاه
خبرنگاران ،این آلبوم با حضور هنرمندانی
همچونحسینعلیزاده،محمدرضادرویشی،
جاوید مجلسی ،بردیا کیارس ،داود جعفری و
آرشگورانساختهشدهاست.

ناصر عبداللهی

چندبرابرشدنهزینههایکنسرت

بندری
ناصر عبداللهی اهل بندرعباس و همسایه خلیج فارس بود .او در دوران 11
سالهفعالیتهنریاشآثارماندگاریدرژانرهایمختلفاجتماعی،حماسی،
مذهبی و بومی مانند «ناصریا» خلق کرد که هنوز قطعهای همسنگ آن تولید
نشده است .هرچند بعد از انتشار نقدهایی به این اثر وارد شد ،اما عبداللهی
معتقد بود این اثر ،هیچ گاه از ذهن مخاطب پاک نخواهد شد .او در کارنامه
ُ
«گنوغ» دارد که همه
خود آلبومی هشت قطعهای به نام
قطعههای آن را به لهجه بندری خوانده است .نام این
آلبوم به زبان محلی «دیوانه» است.

بنویسم .همه تعجب کردند .یک بچه هنرستانی و
نویسندگی برای رادیــو؟! نشست و چیزی برایشان
نوشت.
همه شاخ درآوردند .بعد از آن ،در یک مقاله که برای
مجلهای نوشت ،پاورقی نویسان مطبوعات را به کسانی
تشبیه کرد که برای گاوها علوفه تهیه میکنند .مردمی
که گوشت گاو را میخورند ،نمیپرسند علوفه را چه

کسی به آن گاو داده و چاقش کرده است .حسینقلی
مستعان که از پاورقی نویسان مشهور مطبوعات بود
و جایگاه خاصی در ایــن رسانه داشــت ،با خواندن
آن مقاله برآشفت و به دنبال مــرادی کرمانی بود تا
حسابش را برسد .وقتی هم میبیند هوشنگ از
کارش شرمنده است ،او را به یکی از سردبیرهای رادیو
سراسری معرفی میکند».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

در حــالــی ک ــه هشت
م ــاه از انــتــشــار آلــبــوم
«ابـــراهـــیـــم» محسن
چ ــاوش ــی مــیگ ــذرد،
ایـــن خــوانــنــده آلــبــوم
تــاز هاش به نــام «قمارباز» را آمــاده انتشار
کرده است .به گزارش «ایران آرت» ،آلبوم
«قمارباز» که اکنون در مراحل پایانی تولید
قرار دارد ،شامل  10یا  11قطعه است که
نیمی از آنها از اشعار موالنا و چند قطعه هم
از اشعار سعدی است .این آلبوم هماکنون
در مرحله «میکس» و «مستر» قــرار دارد و
این یعنی چیزی به پایان تولید آن نمانده
است .دهمین آلبوم رسمی محسن چاوشی،
تا چند هفته آینده ،روانــه بــازار موسیقی،
میشود و با توجه به این که همه اشعار آلبوم
کالسیک اســت ،احتما ًال مشکلی هم در
زمینه صــدور مجوز بــرای ایــن آلبوم پیش
نخواهد آمد.

به گفته یک تهیهکننده موسیقی ،طی سه
سال گذشته ،قیمت بلیت کنسرتها اضافه
نشده ،در حالی که هزینههای برگزاری
کنسرت چند برابر شده است .به گزارش
«ایسنا» ،محمدحسین توتونچیان گفت:
«از آنجا که ما به مردم احترام میگذاریم
و نمیخواهیم مردم را از این لذت محروم
کنیم ،این کار را انجام ندادیم اما متأسفانه
دولت و مجلس ما را ملزم کرد هاند که ۱۰
درصــد مبلغ فــروش بلیت کنسر تها را به
حساب خزانه عمومی واریز کنیم» .او درباره
فرایند و فرمول قیمتگذاری بلیت کنسرت
توضیح داد« :اختیار قیمتگذاری با بخش
خصوصی اســت امــا سیستم عــادالن ـهای
دارد .هزینه سالن ،نور ،صدا ،تبلیغات و سود
تهیهکننده از جمله مواردی محسوب می
شود که در جمعبندی قیمت بلیت کنسرت
تاثیرگذار است».
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