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موسیقی

میثم ابراهیمی از «ترس» خواند
قطعه «ت ــرس» با صدای
میثم ابراهیمی منتشر
شد .به گزارش صبا ،این
قطعه بــا تــرانــه و آهنگ
ســـازی آرش عــدل پــرور،
تنظیم مصطفی مؤمنی،
میکس و مسترینگ مسعود جهانی و گیتار حامد
دهقانی ،تهیه شده است .میثم ابراهیمی پیش از
ایــن ،با خواندن تیتراژ برنامه تلویزیونی«خانه
فیروزهای»ومجموعههایتلویزیونی«دردسرهای
عظیم»و«سربهراه»،دربینعالقهمندانموسیقی
پاپ به شهرت رسیده است.

کتاب آموزش نیانبان
«محسن شریفیان » در راه است
کتاب آمــوزش نیانبان
تالیف«محسنشریفیان»
مــنــتــشــر مــــیشــــود .به
گزارش موسیقی ما ،این
کتاب،درآمدوآغازیبرای
آمــــوزش سیستماتیک
نی انبان ایرانی اســت؛ ســازی که پیش از این،
همچون دیگر سازهای نواحی ایران و کشورهای
شرقی ،به شیوه سنتی آموزش داده می شد .با
ارائـــه لــوح فــشــردهای کــه هــمــراه کتاب اســت،
عالقهمندان و هنرجویان این ساز میتوانند با
قواعد و اسلوب ساده ،آسان و صحیح ،نواختن نی
انبان را فرا بگیرند« .محسن شریفیان» دربار ه این
کتاب نوشته است« :موسیقی هر منطقه همچون
گویشهای بومی ،لهجه ،نشانه و طعم خودش را
دارد .نشانه و طعم موسیقی جنوب ،همان ساز
اصلی و شناختهشده موسیقی محلی بوشهر،
ن ـیانــبــان اس ــت کــه جــغــرافــیــای حــضــورش تا
استانهایخوزستان،هرمزگانوکرمانگسترده
شده است .به دلیل عالق ه وافر به موسیقی منطقه
و همچنین ،وجــود عالقهمندان فراگیری ساز
نىانبان،تالشکردهامبابهرهگیریازتجربههای
موفق در زمین ه نوازندگی و آموزش موسیقی ،این
کتاب را به چاپ برسانم».

نیایشهایپهلوانیدرشاهنامه
روایت حکیم ابوالقاسم فردوسی از 6دعاییکه مستجاب شد

۱۱
ادبی

لغو مجوز نشر یک کتاب کودک
پرحاشیه

گروه ادب و هنر -شاهنامه فردوسی را همه به رزمها و پهلوانیها و جنبه حماسیاش میشناسند اما همین حماسه
در دل خودش ،عرفانی ناب هم دارد؛ عرفانی از جنس ارتباط با پروردگار عالم و راز و نیاز با او .شاهنامه فردوسی پر از
صحنههای نیایش قهرمانان و پهلوانان با خالق هستی و کمک گرفتن از اوست .همین نکته اثر حماسی فردوسی را از
دیگرآثاراینگونهادبیمتمایزمیکند.دراینمیانمابانیایشهایپهلوانانوبزرگانیمواجهایمکهمؤثرواقعمیشوند
و به عبارتی کارساز میافتند .در ادامه به شش نمونه از دعاهای مستجاب شده در شاهنامه میپردازیم.
▪وقتیرستمدستبهدعامیشود

دو نمونه از نیایشهای کارساز شاهنامه به رستم تعلق دارد که
یکی از آنها به ماجرای نبرد او با سهراب برمیگردد .رستم بعد از
ِ
فرصت
اینکهدربرابرسهرابجوانوسرحالزمینمیخورد،در
استراحت از خدا درخواست پیروزی میکند و سرانجام موفق
میشودسهرابراازپادربیاورد.سهرابدرایننبرد،بهنمایندگی
ازتورانیانبهایرانحملهکردهاست.نمونهدیگرایندعاهامربوط
زمان جوانی رستم است؛ این پهلوان در جوانی آنقدر سنگین
به ِ
وزن بود که با هر قدم زمین زیر پایش فرو میرفت .به همین دلیل
عذاب میکشید و دعا کرد تا خداوند کمی از قدرتش کم کند:
«بنالید و ز کردگار جهان /به زاری همی آرزو کرد آن /که لختی ز
زورش ستاند همی /به رفتن به ره بر تواند همی /بدان سان که از
پاکیزدانبخواست/زنیرویآنکوهپیکربکاست».
▪دعایاسفندیاروهمراهانش

فردوسی در جایی از شاهنامه به این نکته اشاره میکند که دعای
دستهجمعیزودترمستجابمیشود؛یکیازایندعاهایدسته
خان اسفندیار اتفاق میافتد .وقتی او
جمعی در داستان هفت ِ
و سپاهیانش در راه درگیر تندباد و ابر سیاه و بارش فراوان برف
میشوند ،تصمیم میگیرند همه با هم به درگاه خدا دعا کنند تا
به سالمت از این راه بگذرند« :نیایش ز اندازه بگذاشتند /همه در

زمان دست برداشتند /همان گه بیامد یکی باد خوش /ببرد ابر
و روی هوا گشت کش /چو ایرانیان را دل آمد به جای /ببودند بر
پیش یزدان به پای» .اسفندیار یک دعای مستجاب دیگر هم دارد
و آن وقتی است که از بند پدرش ،یعنی گشتاسب آزاد میشود .او
بهدرگاهخدادعامیکندکهاگربتواندانتقامبرادرش،فرشیدورد
رابگیرد،عمرشراصرفدینکندوبهنیازمندانکمککندو....
یشود.
نطورهمم 
همی 
▪آهیکهدامنافراسیابراگرفت

زبان سیاوش ،پهلوان و
یکی از نیایشهای کارساز در شاهنامه از ِ
شاهزادهبیگناهایرانیاستکهناجوانمردانهبهدستورافراسیاب
کشته میشود .سیاوش وقتی که او را کشان کشان برای بریدن
سرش میبرند ،اینطور با خدا نیایش میکند« :سیاوش بنالید با
کردگار /که ای برتر از گردش روزگار /یکی شاخ پیدا کن از تخم
من/چوخورشیدتابندهبرانجمن/کهخواهدازایندشمنانکین
خویش/کندتازهدرکشورآیینخویش»؛دعاییکهبابهدنیاآمدن
کیخسرومستجابشدواوانتقامسیاوشراازافراسیابگرفت.
▪نیایشمتفاوتکیخسرو

کیخسرو،پهلوانوشاهایرانیبعدازاینکهموفقشدانتقامپدرش،
سیاوشراازافراسیاببگیرد،احساسکردکهاگربیشترازاینبر

تختپادشاهیبنشیند،دچارغروروخودبینیشود؛بههمیندلیل
تصمیمگرفتازخدابخواهداورابهجهاندیگرمنتقلکند.اوبرای
این خواسته ،چندین و چند هفته به راز و نیاز با خدا میپردازد؛ تا
این که سروش غیبی به خوابش میآید و به او میگوید بعد از این
که جانشین خودت را انتخاب کردی ،به خواستهات میرسی.
کیخسروهمتمامامورمملکتراسروسامانمیدهدولهراسبرا
بهجانشینیانتخابمیکندوسرانجامازایندنیامیرود.

قطعهای از علیرضا قربانی ،برنده یک جایزه جهانی

خاموشی چراغ بازار حرفهای موسیقی
ِ

قطعه رؤیا با آهنگ سازی احسان مطوری و صدای
چهره ها
علیرضا قربانی ،از آلبوم «صداها و پلها» ،برنده مدال
خواننده
برنز جایزه موسیقی جهانی  2019شد .به گزارش
خبرآنالین ،این قطعه مرداد امسال منتشر شده بود .آلبوم «صداها و
پلها» به زبان فارسی و چند زبان دیگر با همکاری ساندیپ داس ،علی
منتظری،کورش بابایی ،علی جعفری پویان ،همایون نصیری و دیگر
موزیسینهای ایرانی و خارجی در دست تولید است .گفتنی است تا به حال فقط اینآهنگ
از آلبوم ذکر شده منتشر شده و توانسته است در قسمت موسیقی جهانی زیر نظر داوران
معتبری مثل چارلز دیوید دنلر ،حائز این رتبه در مسابقه شود.

امیر تاجیک معتقد است این روزها بازار کنسرت از
چهره ها
ـراغ بــازار حرفهای آن از
لحاظ تجاری داغ ،اما چـ ِ
خواننده
سا لها پیش خاموش شده است .او به هنرآنالین
گفت« :مهمترین نکته این است که مخاطب به موسیقی خوب گوش
بدهد .موسیقی کاور و خوانندههایی که امروز هستند و فردا نیستند،
نمی توانند این موسیقی را نگه دارند .به دلیل این که اولویتهای
آنها شخصی است و در نتیجه موسیقی برایشان تداوم ندارد اما وقتی اولویت موسیقی هنر
باشد ،ماندگار است .بنابراین ،چراغ بازار حرفهای خاموش است و بازار تجاری موسیقی نیز
تقریب ًا جستهوگریخته ،کار خودش را انجام میدهد».

بعد از انتشار تصویر متنی از یک کتاب کودک به
نام «قصههای شب پدربزرگ» در فضای مجازی
و انتقاد از آموزش خودکشی ،دفتر توسعه کتاب
و کتاب خوانی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد،
توضیحاتی را ارائــه کــرد .به گــزارش مهر ،بر
اساس این توضیحات ،مجوز کتاب مورد اشاره
در سال  ۱۳۸۹توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان قم صادر شده است .متن این
کتاب ،بر اساس یکی از حکایتهای کهن برای
بزرگ ساالن است که ناشر آن را برای گروه سنی
کودک و نوجوان بازتولید و منتشر کرده است.
در همین خصوص ،پس از آگاهی از موضوع در
فضای مجازی ،بالفاصله بررسی الزم صورت
گرفت و ابطال مجوز نشر کتاب مذکور به اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم شد .گفتنی است
متن مذکور مربوط به ریشه ضرب المثل قدیمی
«تا پول داری رفیقتم ،قربون بند کیفتم» است که
محتوای داستان مناسب سن کودکان نیست.

مزایده آثار آقای نویسنده
مجموعهای از آثار و اموال «جان اشتاینبک»،
نویسنده بــرنــده نوبل ادبــیــات 24 ،اکتبر به
مــزایــده گذاشته مـیشــود .بــه گ ــزارش ایسنا،
«جــان اشتاینبک» بیشتر بــرای نگارش رمان
«خوشههای خشم» که جایزه پولیتزر ادبیات را
برای او به ارمغان آورد ،مشهور است .مجموعه
آثــاری که در ایــن حراجی آمریکایی به فروش
گذاشته میشود ،برای مدت طوالنی در انبار
نگهداری میشد امــا خــانــواده «اشتاینبک»
تصمیمگرفتند خریدن آنها را برای عالقهمندان
این نویسنده امکانپذیر کنند .یکی از آثاری که در
این حراجی به فروش گذاشته میشود ،نسخهای
از رمان «توریتال فلت » است.

