ادب وهنر
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موزیک ویدئوی «سی سالگی» که پیش از این ،قطعه صوتی آن با ترانه سارا بالو ،تنظیم نیما غفاری و صدا و آهنگ سازی شهاب مظفری خواننده پاپ کشورمان در
دسترس مخاطبان قرار گرفته بود ،به کارگردانی برادران بوشهری منتشر شد .این خواننده  31ساله ،کار خود را با قطعه «وقتی رفتی» در سال  87آغاز کرد و با
قطعه «دلبریتو کمترش کن» به شهرت رسید.

...

موسیقی

چرادولتدرزیانمالیکنسرتها
شریکنمیشود؟

مـــدیـــرعـــامـــل بــنــیــاد
رودک ــی گفت که قرار
است با حضور بزرگان
موسیقیدربارهارکستر
مــلــی ایـــــران سلسله
جلساتی برگزار و بــرای آن تصمیمگیری
شود.علیاکبرصفیپوردرگفتوگوباایسنا
تصریح کرد :اولین تصمیم ما این بود پس از
ماه رمضان با تعدادی از بزرگان موسیقی
کشور جلسه برگزار کنیم و در آن به ارزیابی
موضوعات مربوط به ارکسترها بپردازیم.
پس از جمعبندی نظرات درباره نحوه اداره
ارکستر ملی ایــران ،برنامههای آن ،رهبر
مهمان و خوانندگان و سولیستها ،نتیجه را
اعالم خواهیم کرد .تا به امروز که حدود یک
ماه از خبر رفتن فریدون شهبازیان از ارکستر
ملی ایــران مـیگــذرد ،جایگزینی بــرای او
معرفی نشده و این ارکستر از ابتدای سال با
رهبر مهمان فعالیت کرده است.

اکرم انتصاری  -حسام الدین سراج که قرار است 31
خرداد ماه در ارکستر ملی به رهبری سهراب کاشف در
توگو با خراسان از
تاالر وحدت روی صحنه برود ،در گف 
انتشار آلبوم جدید  10قطعهای خود ،با عنوان «چشم
بیخواب» ،به آهنگ سازی مجید موالنیا ،سرپرست
گروه «سور» ،خبر داد که بخشهایی از این آلبوم ،سال
گذشته در کنسرتی با همین گروه اجرا شده است.
این خواننده سنتی کشورمان در ادامه با اشاره به
وضعیت تولید آلبوم ،نقدی به قانون  10درصدی
کنسرتها داشت که در ادامه جزئیات بیشتر آن
را خواهید خواند.حسام الدین سراج معتقد
است به طور کلی بخش فرهنگ
و هنر در مقطع کنونی در امر
ذائقهسازی دچــار مشکل
شـــده اســــت .او دربــــاره
هزینههای تولید آلبوم و
به صرفه نبودن انتشار آن
گفت«:این طور نیست که
خوانندهها ترجیح دهند
آلبوم منتشر نکنند ،اما این
اتفاق افتاده اســت .به این
دلیل که االن مردم به جای

تاجیک :خوانندههای پاپ امروز
بیشتر کپی میکنند تا خلق اثر!
امــیــر تــاجــیــک معتقد
اســت آثـــار مــوجــود در
موسیقی پاپ برخالف
دهـــههـــای گــذشــتــه،
تعدادی اثر بستهبندی
شده است که در نهایت میتوان با جست
وجویی سطحی در اینترنت منابع اصلی
آ نهــا را پیدا کــرد .ایــن خواننده پــاپ در
ادامه به ایلنا گفت:یکی از مولفههای مهم
موسیقی خلق اثر است ،برخی از دوستان
هنرمند فعلی اثری خلق نمیکنند .آن ها
به سراغ آثار تولید شده و احیانا کپی شده
قبلی میروند و برخی از ویژگیهای آن را بر
میدارند و بر وزن همان اثر قبلی ،موسیقی
تولید میکنند که این اتفاق اصال خوشایند
نیست .در حالی که بیشتر آثــار نسل من،
حاصل دسترنج خودمان بود و بارها نتها
را بررسی میکردیم تا مبادا آثارمان شبیه
فالن قطعاتی شود که قبال شنیده شدهاند.

انتشار موزیک ویدئوی «سی سالگی»
با صدای شهاب مظفری

توگوباخراسان:
حسامالدینسراجدرگف 

بزرگان موسیقی به دنبال
انتخاب رهبر ارکستر ملی

خریدآلبوم،بهدانلوداینترنتیرویآوردهاند.اینمشکلی
است که برای همه تولیدکنندگان بخش موسیقی رخ
داده است ».این خواننده سنتی کشورمان ،در ادامه با
اشــاره به ایــراد قانون  10درصد کنسرتها ،به نقد آن
پرداخت و افزود«:قانون  10درصد که به نظر من قانون
بسیار اشتباهی است ،سبب میشود هنرمندان به
بخشی که در دولت کار فرهنگی-هنری
انــجــام م ـیدهــد ،بدبین شــونــد و این
طبیعی هم هست .سوال من این است
اگر دولت در  10درصد سود کنسرت
که سود بسیار ناچیزی هم هست ،شریک
است ،آیا در ضررش نیز شریک میشود؟
من میتوانم مواردی را معرفی کنم که
هنرمندان در کنسر تشان ضرر
داده اند .آیا دولت حاضر است
 10درصد ضررشان را هم تقبل
کند؟ چون به هر دلیلی مانند
دیر صادر شدن مجوز اجرا یا
ایجاد مشکالتی که منجر
به تبلیغ نشدن کنسرت
ش ــود ،هنرمند قاعدت ًا
ضرر خواهد کرد».

«سه روز به آخر دریا»؛ خاطره نگاری یک بانوی قجری
دالرام کاردار –کتاب «سه روز به آخر دریا» به کوشش نازیال ناظمی ،جلد دوم مجموع ه
«سفرنامههای قدیمی زنان» است که توسط نشر اطراف ،در سال  1398به چاپ دوم
رسید.اینکتابتنهایکسفرنامهنیستبلکهداستانیکزندگیهمهست؛زندگییک
زن درباری که نام او را نمیدانیم اما براساس نوشت ه خودش ،از اصل و نسبش که دختر
شاهزاده مبارک میرزا ،نو ه محمود میرزا و نو ه فتحعلی شاه قاجار و از سمت مادری ،نوه
نادرشاه افشار است ،آگاهیم .او زنی است باسواد ،آشنا به شعر و ادبیات و هنرمند که در
پانزده سالگی ،به نامزدی ناصرالدین شاه در میآید؛ اما نامزدیشان بیسرانجام است و
بهدستورشاه،همسرحاکمطبسمیشود.هنگامیکهدرسال 1303هـ.ق،عزمزیارت
عتباتومکهمیکند،سفرنامهنویسیویآغازمیشودواینکتاب،همانسفرنامهاست
که براساس نسخ ه خطی موجود در کتابخانه ملی ،تصحیح و در چهار فصل تنظیم شده
است.دربخشیازاینکتابمیخوانیم«:راستگفتندکهکشتیکجوکول،ملکالموت
است.مردممثلبرگدرختمیمیرند،میریزندمیاندریا.کشتیبدچیزیاست.جای
تنگ ،هوای بد ،تحریر ندارد».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

11

به بهانه بزرگداشت عباس یمینی شریف
در انجمن مفاخر ملی

کودکانههای ماندگار

گروه ادب و هنر-قرار است  18تیرماه ،گروه موسیقی کودکان «ارف» با
همکاری شورای کتاب کودک ،در انجمن مفاخر ملی به یاد عباس یمینی
شریف روی صحنه برود .به احتمال خیلی زیاد ،شعر «من یار مهربانم» او را
با همان ریتم کودکی به خاطر دارید و به احتمال بیشتر ،همین االن به طور
ناخودآگاه اشعارکودکانهایراکهبهواسطهکتابدرسیدرذهنتانماندگار
شدهاست،زیرلبزمزمهمیکنید.شعرهاییمانند«روباهوزاغ»کهدرحقیقت
ترجمهمنظوموزیبایحبیبیغماییازشعرشاعرفرانسویقرنهفدهم،یعنی
«ژان دو الفونتن» است یا «بوی ماه مهر» قیصر امین پور و «خوشا به حالت ای
روستایی» جعفر ابراهیمی(شاهد) .در میان این خاطرهبازی ،به معرفی سه
شاعریمیپردازیم کهبیشترینخاطرهشعرکودکیمانراساختند.
▪عباسیمینیشریف؛یارمهربانکودکی

شاعر «یــار مهربان» هــم معلم بــوده اســت و هم
نویسندگی و ترجمه را در کارنامه خود دارد .او
کــه اهــل محله پامنار تــهــران اســـت ،کودکانه
سرودن را از همان سالهای نوجوانی شروع کرد.
«فرزندان ایران» با مطلع «ما گلهای خندانیم» و شعر
«درختکاری»باآغاز«بهدستخوددرختیمینشانم»نیزازدیگراشعاراوست
که تبدیل به خاطره جمعی چند نسل شده است .او نیم قرن از عمر 70ساله
خودرابافعالیتدرحوزهشعرکودکگذراندوبهقولهوشنگمرادیکرمانی
اورامیتوان«سعدیشعرکودک»دانست.
▪مصطفیرحماندوست؛شاعریبرایانارها

شایدتابهحالهیچکسبهخوبیاوکودکانوحتی
بزرگ ساالن را درگیر معرفی انار نکرده است.
مصطفی رحماندوست شاعر  69ساله کشورمان
را که هنوز مشغول شاعری در ژانرهای مختلف
کودکانهوفولکلوراست،بیشترباشعر«صددانهیاقوت»
و«ایخانهما»میشناسند.اودرمصاحبهایگفتهاستکهاولیننوشتهاش
زمانیچاپشدکهدانشآموزدبیرستانبودوتامدتهابهنوشتنبرایبزرگ
ساالن ادامه میداد تا این که در اواخر دوره دانشجویی ،با ادبیات کودک و
نوجوانآشناشدوتصمیمگرفتشاعرشعرکودکانهباشد.
▪گلچینگیالنی؛اهلبارانهایکودکانه

از شــاعــری کــه اهــل سبزه مــیــدان رشــت اســت،
چه شعری جز «باز بــاران با ترانه» را باید انتظار
داشــت؟ با گذشت  46سال از زمان فوت دکتر
سید مجدالدین میرفخرایی متخلص به گلچین
گیالنی ،این شعر او همچنان با مختصر بارانی ،ورد
زبان کودکانی است که غرق در دنیای شادمانه خود
هستند و نیز بزرگ ساالنی که هوس خاطره بازی با اشعار کودکانه خود را
دارند.اوتحصیالتتکمیلیخودرادردانشگاهیدرلندنودررشتهپزشکی
گذراندودرآذرسال،51درهمانجادرگذشت.گیالنی،پسرخالههوشنگ
ابتهاج،شاعربزرگمعاصرکشورماننیزهست.

...

پیک خبر
انتقادها به المانی
که شبیه سعدی نیست

سـاخت و نصـب یـک
المـان از سـعدی در
زادگاهـش ،بـه دلیـل
شـباهت نداشـتن بـه
تصاویـر موجـود از ایـن
شـاعر و شـکل نامناسـب آن ،در شـبکه های
مجـازی انتقادهـای بسـیاری را بـه دنبـال
داشـت .بـه گـزارش ایسـنا ،تنهـا مجسـمه
سـعدی شـیرازی ،اثـر ابوالحسـن صدیقـی
اسـت کـه  11اردیبهشـت سـال 1331
در شـیراز نصـب و پـرده بـرداری شـد و از آن
تاریـخ تـا نیمـه دهـه  ،70در دروازه اصفهان
شهر شـیراز و میدانی که سعدی نام داشت،
باقـی مانـد .امـا بعـد از آن که میدان سـعدی
برچیـده شـد ،این مجسـمه بـه نقطـه کنونی
کـه در آن زمـان سـه راه پیرنیـا نـام داشـت
و بعدهـا بـه چهـارراه پیرنیـا تغییـر نـام داد،
منتقـل شـد.

آیدین آغداشلو :موزه داران ما
انبارداری می کنند!
آیــــدیــــن آغـــداشـــلـــو
میگوید :هــم اکنون
مـــــــوزهدارهـــــــای مــا
همانند انباردارهایی
هستند که به مخاطبان
خــود اج ــازه میدهند از داشتههایشان
دیــدن کنند؛ البته ایــن افـــراد گاهی در
کار انــبــارداری خود از آن چه دارنــد غافل
میشوند و حتی این کار را نیز به درستی
انجام نمیدهند .به گــزارش ایسنا ،این
نقاش و هنرمند ،در نشست پژوهشی «موزه،
هنر ،جامعه» که در خانه هنرمندان برگزار
شد ،افزود :موزه با آلزایمر فرهنگی انسان
مقابله میکند .شاید موز ههایی باشند
که به آثار اصلی خود دست نزنند ولی در
سال بارها نمایشگاههایی از آخرین دست
یافتههای خود برگزار میکنند .مهمترین
نمونه آن موزه بریتانیاست .اگر هر اثر هنری
را مدتی طوالنی در جای ثابتی بگذاریم،
بعد از مدتی به آن بیتوجه میشویم.

