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موسیقی

اعالم حمایت حوزه هنری
از خوانندههای نوجوان
«عصر جدید»

مرکز موسیقی حوزه هنری با انتشار اطالعیهای،
درخــشــش «پــارســا خــائــف» خــوانــنــده نوجوان
اردبیلی و «آرمـــان امــیــدی» هنرمند نوجوان
بختیاری را در برنامه تلویزیونی «عصر جدید»
تبریک گفت و برای حمایت از این دو استعداد
کشور اعــام آمــادگــی کــرد .به گــزارش روابــط
عمومی مرکز موسیقی حــوزه هنری ،در این
اطالعیه آمده است« :آواز پارسا خائف ،بار دیگر
آوازه موسیقی سنتی و ظرفیت شگفت آن را در
جذب مخاطب یادآور شد و نماینده اصیلی بود
از رویشهای جوان موسیقی انقالب اسالمی
که طلیعه فرداهای هنر ایرا نزمیناند .از آن
جا که ایــن هنرمند نخستین زمزمههای آواز
را در کــاسهــای حــوزه هنری داشــتــه اســت،
مرکز موسیقی حوزه هنری در ادامه این مسیر
حامی و همراه ایشان خواهد بود .مرکز موسیقی
حـــوزه هــنــری همچنین از هنرمند نــوجــوان
بختیاری ،آرمان امیدی که آواز اصیل بختیاری
و فرهنگ دیرسال این قوم ایرانی را خوشآوازهتر
ساخت ،قــدردانــی و بــرای حمایت از ایــن پسر
دوستداشتنی بختیاری نیز ،اعــام آمادگی
میکند».

رونمایی آلبومی از پیانیست
ایرانی بعد از  25سال
 ۲۵سال پس از درگذشت
جــواد معروفی ،تعدادی از
قطعات این پیانیست نامدار
ایرانی ،درآلبوم «با یادش»
بـــازنـــوازی ش ــده اس ــت که
امروز در تاالر رودکی از آن رونمایی میشود .به
گزارش خبرآنالین ،آلبوم «با یادش» با نوازندگی
و تنظیم پویان آزاده به مناسبت گذشت ربع قرن
از درگذشت جواد معروفی و به عنوان یکی از آثار
موسسه فرهنگی هنری ماهور ،با مشارکت بنیاد
رودکی وارد بازار نشر شده است .پویان آزاده،
نوازنده و از پژوهشگران موسیقی ،به خصوص در
زمینه پیانوی ایرانی است .آلبوم «با یادش» ادای
احترام این پیانیست به جواد معروفی ،نوازنده
بزرگ پیانوی ایرانی است .در این آلبوم بهترین
قطعات زندهیاد معروفی گردآوری شدهاست.

گفتوگوی خراسان با دختر زندهیاد حسین پناهی ،به بهانه زادروز این هنرمند

پدرم دوست داشت شاعر شناخته شود
اکرم انتصاری -زندهیاد حسین پناهی شاعر
معمولیها نیست .شاعری با آثــار قــوی که به
پشتوانهتحصیالتحوزویوعالقهبهفلسفهباآن
سیمایسادهوموهاییکدستمشکیوصدای
ماندگارش ،هنوز به شدت در زندگی ما جریان
دارد .او زاده روستای دژکوه استان کهگیلویه و
بویراحمد بود و امروز زادروز  63سالگی اوست.
به همین بهانه ،به سراغ دخترش آنا پناهی رفتیم
تااوازپدروناگفتههایشبگوید.اوازانتشاراشعار
گمنام به اسم پدرش دلگیر است و میگوید در
تالش است با همراهی فرزندان شاعران مطرح،
جلویایناتفاقرابگیرد.
▪شاعرانگیپدرمبعدازمرگدیدهشد

این طور که به نظر میآید هنوز باید چشم به راه
انتشارآثاردرکشوماندهحسینپناهیباشیم.آنا
پناهی در این باره میگوید«:آثار چاپ نشدهای
مانندیکسریشعرنوونوشتههاییشاملنمایش
نامه و فیلم نامه از پدرم وجود دارد که برنامهای
برای انتشار آنها نداریم؛ به عالوه صداهایی که
قابلیت تبدیل شدن به یک آلبوم صوتی را دارند.
راستشباگذشتحدود15سالازچاپآثارقبلی
پدر،فکرمیکنیمهنوزبرایانتشارآثارجدیدش
زود است و وقت انتشار آن نرسیده ».وی در ادامه
اضافه میکند«:پدرم وصیتی برای چاپ شدن یا
نشدناشعارشنداشتاماهمیشهدوستداشت
اشعارش چاپ شود و مردم او را بیشتر به عنوان
یک شاعر بشناسند تا بازیگر یا فیلم نامه و نمایش
نامهنویس.هرچندهنوزخیلیهانمیدانندکهاو
شاعرهمبودهوتصویریکهازحسینپناهیدارند،
یک بازیگر خاص است که البته این خاص بودن
به پشتوانه ذهنی پدرم از شعر و فلسفه دانستنش
برمیگردد .به هر حال جنبه شاعرانگی او بعد از
مرگبیشتردیدهشد».
▪حسینپناهیفلسفهخوانخودخوانبود

تصویر به جا مانده از حسین پناهی در ذهن هر
کس متفاوت است .آنا تصویر متفاوتی از پدر در

خاطر دارد و میگوید «:از زمانی که یادم است،
پدرم همیشه در حال مطالعه بود .در واقع او در
هر موقعیتی یک کتاب در دست داشت .بیشتر
اشعار ترجمه را میخواند ،به روز بود و بهترین آثار
دنیارادنبالمیکرد.تاریخایرانوجهانراخیلی
دوســت داشــت و فلسفه را به طور جدی دنبال
میکرد .به طوری که بیشتر آثار فلسفی دنیا را با
رعایتسلسلهمراتبخواندهبودوازاینجهت،در
تراز یک کارشناس ارشد فلسفه آگاهی داشت».
او شاعرانگی خاص پدر را مدیون همین فلسفه
دانستنش میداند و از جعل آثار او دلگیر است؛
میگوید«:من و خانوادهام خیلی تالش کردیم تا
جلویمعضلجعلرابگیریم.خودموافراددرجه
یک خانواده شاعران دیگر ،عضو پویش مبارزه با
نشرجعلیاتهستیم.دراینپویش،افرادیراکه
به طور عمدی یا ناآگاهانه این جعلیات را منتشر
میکنند ،متوجه اشتباهشان میکنیم و دیگران
را که باید آثار نویسنده و شاعران را به استناد آثار
مکتوبواصلیشانمنتشرکنند،بهاینکارمجاب
میکنیم».
▪اشعاراصلیوجعلیحسینپناهی

آثــار زنــدهیــاد حسین پناهی در فضای مجازی
دستخوش جعلهای زیادی قرار گرفته است .در
واقع بیشتر اشعاری که در فضای مجازی به نام
او به خورد مخاطب داده میشود ،از او نیست .به
همین دلیل ،در ادامه به چند نمونه شعر اصلی
و جعلی بازنشر شده در فضای مجازی به نام این
شاعراشارهخواهیمکرد.
▪نمونههایاصلی

چه مهمانان بی دردســری هستند/مردگان/
ن ــه ب ــه دســتــی ظــرفــی را چـــرک میکنند/
نــه بــه حــرفــی دلــی را آلــــوده /تنها بــه شمعی
قــانــعــنــد /و انــدکــی ســکــوت (نــم ـیدان ـمهــا)
واما تو ! ای مادر ! /ای مادر  /هوا /همان چیزی
است که به دور سرت میچرخد /وهنگامی که
میخندی /صافتر میشود (نمیدانمها)

نیمی در سایه  ،نیمی در آفتاب /کجا آسمان به
پایان میرسد؟! /انگشت اشاره ما رو به باالست
یقین/طلوعمیکندانسان/بادفترهزاربرگش
(سالهاستکهمردهام)
▪نمونههایجعلی

پنجره را بازکن /و از این هوای مطبوع بارانی
لذت ببر /خوشبختانه بــاران ارث پــدری هیچ
کسنیست
اگر وقت نداری حالم را بپرسی ،درکت میکنم/
اگــر وقــت ن ــداری بــا مــن صحبت کنی ،درکــت
میکنم /اگــر وقــت نــداری مــرا ببینی  ،درکت
میکنم /ا ّما اگر بعد از تمام اینها دیگر دوستت
نداشتم/اینبار ِ
نوبتتوستکهدرکمکنی...
از آجیل سفره عید چند پسته الل مانده است/
آنــان که لب گشودند خ ــورده شدند/
دندانساز راست میگفت /پسته
اللسکوتشدندانشکناست
بخشی از یک وصیتنامه
جعلی :قبر مرا نیم متر کمتر
عمیق کنید تا پنجاه سانت
به خدا نزدیکتر باشم .بعد
از مرگم ،انگشتهای مرا
بــه رای ــگ ــان در اختیار
اداره انگشتنگاری
قــرار دهــیــد .بــه پزشک
قانونی بگویید روح مرا
کالبدشکافیکنند،منبهآن
مشکوکم! عبور هر گونه
کابل برق ،تلفن ،لوله
آب یــا گــاز از داخــل
گـــــور ایــنــجــانــب
اکـــیـــدا مــمــنــوع
اســت .بر قبر من
پنجره بگذارید تا
هنگام دلتنگی
گـــورســـتـــان را
تماشاکنم.

آناپناهی:اززمانیکهبه
یاددارم،پدرمهمیشهدر
حالمطالعهبود.درواقع
اودرهرموقعیتییک
کتابدردستداشت.
بیشتراشعارترجمهرا
میخواند،بهروزبودو
بهترینآثاردنیارادنبال
میکرد

رضا صادقی تحت مراقبت بعد از عمل است

علیزاده «نینوا» را به موزه موسیقی اهدا کرد

رضاصادقییکشنبهشبگذشتهدرمنزلخودزمینخوردودچارشکستگیشدید
چهره ها
از ناحیه باالی زانو شد .میالد ماهان راد ،مدیر برنامه این خواننده به موسیقی ما
خواننده
گفت« :صادقی روی پای خود افتاده و دچار شکستگی
شدید از ناحیه باالی زانو شده است و موضوع سقوط از پله صحت ندارد».
او درباره آخرین وضعیت کنسرت صادقی هم گفت« :هم اکنون اص ً
ال به
کنسرت فکر نمیکنیم .چون مهمترین نکته برای ما سالمتی اوست .با
شناختی که از ایشان داریم مطمئن هستیم اگر پزشکان اجازه دهند،
حتیبادردرویصحنهمیرود».درهمینحال،برادررضاصادقیاعالم
کرد که وی امروز از بیمارستان مرخص میشود.

حسینعلیزادهیکروزبعدازشصتوهشتمینسالروزتولدش،نتهایدستنویس
چهره ها
پروژهماندگار«نینوا»رابهموزهموسیقیاهداکرد.بهگزارشمهر،اودراینبرنامهکه
آهنگ ساز
باحضورجمعیازاهالیفرهنگوهنر کشورهمچون
فرهاد فخرالدینی ،محمد سلمانی ،علی مرادخانی ،مصطفی کاظمی،
لطیفروحانی،عباسسجادی،علیبوستانوشهرامصارمیبرگزارشد،
گفت«:خوشحالمدرکشوریزندگیمیکنمکهباوجودهمهمشکالت،
هر جایی که بویی از مردم باشد ،لطفشان به من میرسد .ما با پشتیبانی
مردمتوانستهایمموسیقیراحفظکنیموامیدوارمهمهمسئوالنهمت
بیشتریبرایفرهنگوهنر،بهویژهموسیقیکشورداشتهباشند».

۱۱
پیک خبر

آغازعملیاتمرمتخانهموزه
اخوانثالث
مدیرعامل شــرکــت توسعه
فضاهای فرهنگی شهرداری
تهران با اشــاره به اتمام فاز
اول مطالعات مــرمــت و باز
زندهسازیخانهمهدیاخوان
ثالث ،گفت« :همزمان با سالگرد درگذشت این
شاعر ،عملیات پروژه مرمت و احیای خانه اخوان
ثالث آغاز شد» .به گزارش ایسنا ،علیرضا آقایی با
تاکید بر حفظ هویت خانه موزه در مرمت این بنا
افزود« :تالش خواهیم کرد ماهیت معماری و روح
حاکم بر این مجموعه با همان حس و حال گذشته
بازسازیشود».منزلمهدیاخوانثالثدرخیابان
دکتر فاطمی قرار دارد و در تاریخ اول مهر ۱۳۸۲با
شماره ثبت  ۱۰۴۰۴در فهرست آثار ملی ایران به
ثبترسیدهاست.

مترجمبرجسته
درحالنگارشچهارمینرمان
احــــمــــد پــــــــوری ،مــتــرجــم
شناختهشده شعر جهان ،در
حال نوشتن چهارمین رمان
خود اســت .او در گفتوگو با
صبا درباره اثر تــازهاش اظهار
کرد« :اثری در دست ترجمه ندارم اما نوشتن رمان
تازهام را شروع کردهام که هنوز در فصلهای اول آن
هستم».ایننویسندهومترجم،رمانتازهخودرادارای
رویکردی اجتماعی اعالم و ارائه توضیحات بیشتر
درباره آن را به زمان انتشار کتاب موکول کرد« .دو
قدماینورخط» اولینرماناحمدپوریاستکه نشر
چشمه در سال  ۱۳۸۷منتشر کرد و با استقبال
مخاطبان همراه شد؛ به طوری که بعضی از منتقدان
آنرافصلیتازهدرادبیاتداستانیایرانمیدانند.

ناپدیدشدننقاشیبنکسی
ازدیوارشهریدرانگلیس
نقاشی دی ــواری «بنکسی»،
هنرمند ناشناس خیابانی
انگلیس کــه کــارگــری را در
حال چکشکاری روی یکی
از ستارههای پرچم اتحادیه
اروپانشانمیدهد،بهطرزیمشکوکازرویدیوار
ساختمانی در شهر دوور انگلیس ناپدید شد .به
گزارش ایرنا ،این نقاشی دیواری که از سال۲۰۱۷
دیوار یک ساختمان را مزین کرده بود ،از این مکان
محوشد.بهگفتهیکیازساکنانشهردوور،روزشنبه
داربستیدرکنارایننقاشیبرپاشدوفردایآنروز،
نقاشی آنجا نبود .هرچند هنوز مشخص نیست آیا
این نقاشی از روی دیوار پاک یا روی آن رنگ شده،
اما ناپدیدشدن ناگهانیاش ،محلیها را ناراحت
کرده است .بنکسی هنوز درباره ناپدیدشدن اثرش
ازرویدیواراینساختمان،اظهارنظرینکردهاست.

