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پیک خبر

رضا صادقی «شهرآشوب»
را منتشر میکند

ت ــازهت ــری ــن قــطــعــه رضـــا ص ــادق ــی ب ــا عــنــوان
«شــهــرآشــوب»  28م ــرداد مــاه منتشر خواهد
شد .این خواننده با انتشار قسمتی از موزیک
ویــدئــوی ایــن قطعه در صفحه شخصی اش
نوشت«:موزیک ویدئوی این قطعه بعد از ماه
محرم و صفر ،به صورت کامل منتشر می شود».
در این موزیک ویدئو ،امیررضا دالوری و غزل
کرمی نقشآفرینی کردهاند .ترانه و آهنگ این
اثر ،متعلق به نیلوفر منصوری و تنظیم آن بر عهده
مجتبی ابوالقاسمپور بوده است.

تشابه اسمی دردسرساز
برای استاد شجریان
همایون امیرزاده میگوید انتشار نام محمدرضا
شجریاندرفهرستکمکهایوزارتارشادفقط
تشابه اسمی است و هیچ ارتباطی به محمدرضا
شجریان ،هنرمند شناخته شده عرصه موسیقی
نــدارد .به گــزارش ایلنا ،پس از انتشار فهرست
اعتبارات و کمکهای تخصیصی وزارت ارشاد
در روزهای گذشته و بروز ابهامات فراوان درباره
نا مهای انتشار یافته ،مدیرکل روابــط عمومی
وزارت ارشاد ،به ابهامات پایان داد؛ امیرزاده با
بیان این که این موضوع ،صرفا یک تشابه اسمی
بوده است ،تصریح کرد :حتی نام پدر (حسن) و
محل فعالیت هنرمند یاد شده ،با استاد شجریان،
در فهرست انتشار یافته تفاوت دارد .وی گفت:
محمدرضا شجریانی کــه کمکهای وزارت
ارشاد را دریافت کرده ،هنرمند  60ساله تئاتر
و صداوسیمای استان یــزد اســت و کمکهای
پرداخت شده از جانب ارشــاد به این هنرمند،
هیچ ارتباطی با استاد محمدرضا شجریان ندارد.

درگذشت یک هنرمند
مجسمهساز
فاطمه اســام مسلک ،مجسمهساز و استاد
دانــشــگــاه تــهــران ،بــه علت بــیــمــاری سرطان
درگـــذشـــت .بــه گــــزارش مــهــر ،طــبــق اعــام
سیدمجتبی موسوی ،معاون فرهنگی و هنرهای
شهری سازمان زیباسازی و همچنین ،انجمن
هنرمندان مجسمه ساز ایــران ،فاطمه اسالم
مسلک هنرمند مجسمه ساز و مدرس دانشگاه
تهران ،پنج شنبه گذشته دار فانی را وداع گفت.
وی از استادان نقاشی و مجسمه سازی دانشکده
هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

کیوان ساکت ،آهنگ ساز برجسته کشور ،در گفت و گو با خراسان مطرح کرد

ادبی

بازخوانیآثارقدیمیکارمعمولیها نیست
گــــرو ه ادب و هــنــر-چــنــد وقــتــی اســت
خوانندههای کشورمان روی دور بازخوانی
افتاد هاند .در این بین ،برخی مانند مهران
مدیری به ســراغ بازخوانی قطعهای مانند
«سوغاتی» میروند که خیلیها در اجرای آن
ناکام ماندند .علی زند وکیلی «کاروان» استاد
بنان و محمد معتمدی هم «سنگ قبر آرزو» را
گومیش» پخش شد،
که در سریال «لحظه گر 
بازخوانی کرد.
در همین حال ،نیما رییسی پا را فراتر گذاشت
و کنسرتی را تحت عــنــوان عاشقانههای
نوستالژیک روی صحنه بــرد و قطعههای
بسیاری را اجــرا کــرد .اما در میان این همه
بــازخــوانــی ،کـــدام یــک را مــیتــوان اثــری
درخشانتر از نسخه اصلی یا اثری که حرف
جدیدی نسبت به نسخه اصلی خود دارد،
دانست؟ با کیوان ساکت ،آهنگ ساز و نوازنده
برجسته تار و سه تار که این روزهــا مشغول
ساخت آهنگی برای «ابراهیم در آتش» است،
در این باره گفتوگوی کوتاهی کردیم.

▪حرف تازه بزنیم

بازخوانی در همه جای دنیا برای خواننده،
آهنگ ساز و تنظیمکننده کار جذابی است.
به خصوص اگر اثر انتخاب شده اثر موفق و
محبوبی باشد .کیوان ساکت معتقد است در
بازخوانی یک اثر قدیمی ،باید حرف تازهای
بــرای گفتن داشــت .او میگوید«:بازخوانی
در همه جای دنیا صورت میگیرد .به عنوان
مثال هزار بار آثار بتهوون را بازتنظیم کردهاند
اما در بازخوانی قطعههای قدیمی ،باید این
را در نظر داشت که خواننده ،تنظیمکننده یا
آهنگ ســاز ،باید حرف جدیدی بــرای گفتن
داشته باشد و گرنه این کار ،به اثر اصلی ضربه
خواهد زد .لزومی نــدارد قطعهای که مردم
با آن خاطره دارنــد یا محبوب اســت ،دوبــاره
بازخوانی شود ».او در پاسخ به این که بازخوانی
آثار قدیمی و محبوب چه لزومی دارد ؟ توضیح
داد«:نسلها عوض میشوند و آن قطعه قدیمی
برای نسل جدید خاطرهانگیز نیست .به همین
دلیل بازخوانی اصولی چنین اثــری توسط

تحریف شاهکار شیخ اجل به بهانه انتشار تصحیح جدید:

پرپرکردن گلستان سعدی
الهه آرانیان -همیشه انشاهای مدرسه را
با جملههای ابتدایی گلستان سعدی آغاز
میکردم« :منت خدای را عزوجل که طاعتش
موجب قربت اســت و به شکر انــدرش مزید
نعمت»...؛ از شکوه و آهنگ کــام سعدی
به وجد میآمدم و دلم نمیخواست انشا را
جور دیگری شروع کنم .تا همین چند نسل
پیش پــدربــزرگهــا و مــادربــزرگهــای ما در
مکتبخانهها گلستان سعدی میخواندند
و حکایتهایش را حفظ میکردند .اص ً
ال
همین کالم شیوای سعدی در گلستان باعث
شد زبان فارسی بعد از حمله مغول به ایران
رق
زنده بماند .حاال یک نفر پیدا شده که ِع ِ
فارسیدوستیاش گل کرده و خواسته است

به سعدی هم درس فارسی بدهد! برای همین
دســت به قلم شــده و بــرای واژههـــای عربی
گلستان سعدی معادل فارسی آورده و اسم
شاهکارش را هم «گلستان امــروز» گذاشته
اس ــت! دکــتــر اسماعیل امینی در صفحه
شخصیاش با درج عکسی از این به اصطالح
کتاب نوشت« :این کتاب نمود کامل نادانی و
تعصب و بی غیرتی نسبت به میراث فرهنگی
ایــران و زبــان و ادب فارسی است.گلستان
سعدی را با دستکاری در نثر و نظم دلانگیز
سعدی به خیال خودشان از کلمات عربی
پیراستهاندونظمونثریسستومضحکرابه
عنوان «گلستان امروز» منتشر کردهاند» .روی
جلد این کتاب که توسط نشر فرهنگ مردم
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انتقاد عبدالجبار کاکایی
از انتشار شعری مبتذل به نام او

خوانند های از نسل نو باعث میشود این اثر
برای آنها هم خاطرهساز شود و بعدها از آن به
عنوان اثری نوستالژیک یاد کنند».
▪کپی ِصرف فایده ای ندارد

وی در پایان به اهمیت رعایت برخی اصول
در بازخوانی آثار فولکلور اشاره کرد و گفت:
«درباره آثار فولکلوریک ،بسیار مهم است که
یک خواننده محلی یا خوانند های که بتواند
لهجه حاکم بر آن قطعه را به درستی ادا کند،
به سراغ بازخوانی قطعهها برود تا اجرای
آن به انــدازه اثر اصلی جذاب باشد و به
اثــر اصلی خــدشـهای وارد نکند ».به
نظر میرسد حــال که خوانند هها
به ســراغ بازخوانی آثــار قدیمی
رفتهاند باید حواسشان باشد تا
مردم را از خاطره آن آهنگ دور
نکنند و در عین حــال ،اثری
ارائه ندهند که صرفا کپی اثر
با صدای خودشان به نظر بیاید.
منتشر شده ،نام شخصی به نام جمال صدری
بهعنوانمصحح(!)آمدهاست.اینفردکهگویا
در زمینه تالیف کتابهای درسی هم دستی
داشته ،در مصاحبه با نشریه «اصفهان امروز»
گفته اســت« :یــک ســال طــول کشید تا تمام
گلستانرابدونضربهخوردنبهکالمسعدی،
ازواژههایعربیپیراستموبهواژههایفارسی
آراســتــم» .به جمالت ابتدایی کتاب ایشان
که هیچ ربطی به متن گلستان نــدارد ،توجه
کنید« :سپاس خدای را (گرامی و شکوهمند)
که فرمانبری از او مایه نزدیکی است و سپاس
گزاری از او افزونی بخشش و نیکی»! عجیبتر
این که این فرد حتی اشعار فارسی گلستان
را هم به سلیقه خودش تغییر داده و واژههای
عربیاش را ترجمه کرده؛ مث ً
ال بیت «از دست و
زبان که برآید/کز عهده شکرش به در آید» را به
این شکل درآورده است« :از دست و زبان کس
نیاید /کز کار سپاس او برآید»! گذشته از این

عبدالجبار کاکایی از انتشار یک شعر مبتذل به
نام او ،در فضای مجازی به شدت انتقاد و تاکید
کرد که این کار پیشتر هم دربــاره آثار بزرگانی
چونقیصرامینپوروسیمینبهبهانیانجامشده
است .به گــزارش خبرآنالین ،این شاعر گفت:
«االن در شبکههای اجتماعی شعری به نام من
در حال پخش شدن است که یکی از مبتذلترین
شعرهاست و من روحم خبر ندارد چنین شعری
گفته باشم .این شعر به این ترتیب است« :خون
دل مینوشم و شعرم تراوش میکند ،دوستانم
غافل از مفهوم به به میکنند» .این شعر را هر روز
در قالبهای گرافیکی به نام من منتشر میکنند،
کسانی که طــراح ایــن گرافیکها هستند ،نه
شعرهای من را خواندهاند ،نه از دیدگاه من به
شعر نگاه کردهاند».
که این کتاب چطور مجوز نشر گرفته ،تصحیح
یک اثر ادبی به این معنا نیست که هر کسی بنا
یدستبهتغییرآنبزند.آقای
بهسلیقهشخص 
جمال صــدری به جای دست بــردن در متن
سعدیونادیدهگرفتنحقمولف،میتوانست
واژههای دشوار را برای خوانندۀ ناآشنا معنا
کند .ضمن این که باید به ایشان گفت آثار
بزرگان ادبیات فارسی با گذشت قرنها هنوز
ی هستند و نیازی نیست کسی
هم تازه و امروز 
ی آن ها را بنویسد!
نسخۀ امروز 

پاسداشت زبان فارسی
در شبکه مستند سیما
پس از اقدام قابل تحسین مجریان و گزارشگران
شبکه  3هنگام پخش مسابقات جهانی والیبال
در توجه به زبان فارسی و دوری از به کار بردن
واژههای بیگانه ،این بار شبکه مستند دست به کار
شده است .به گزارش روابط عمومی سیما ،شبکه
مستند از یک ماه پیش با پخش زیرنویسهایی
با عنوان «بهتر اســت بگوییم» معاد ل فارسی
واژههای بیگانه را به مخاطبان یادآور میشود:
«فرکانس :بسامد»« ،هوم پیج :آغازه»« ،لینک:
پیوند»« ،پیجر :پیجو» و . ...در خور اشاره است
برنامه صبحگاهی «سالم صبح به خیر» شبکه
 3سیما هم توجه ویژهای به زبان فارسی دارد و
عالوه بر این که مجریهای برنامه سعی میکنند
از به کار بردن واژههای بیگانه بپرهیزند ،معادل
فارسی بعضی از واژ ههــای بیگانه هم ،هنگام
پخش برنامه ،در پایین تصویر درج میشود.

