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پیک خبر

دستزدنمردمبرای
ویولننوازیدرجهچندمگلزار!

یک آهنگ ساز و کارشناس موسیقی معتقد است
بسیاری از مردم دوست دارند محمدرضا گلزار را
ببینند به طوری که اگر گلزار یک گلفروشی هم
بزند و آن جا بایستد ،روزانــه هــزاران نفر برای
دیدنش میروند .حال بهجای گلفروشی ،او
کنسرت را انتخاب کرده است .پیروز ارجمند
دربــــاره خــوانــنــدگــی هنرپیشههای مــطــرح و
برگزاری کنسرتهایی توسط این افراد به ایرنا
گفت :اگر بگوییم چون شخصی حرفه دیگری
دارد ،مث ً
ال پزشک یا بازیگر سینماست ،پس نباید
خوانندگی کند ،این جمله تا حدودی با اصول
دموکراسیوشایستهساالریدرتعارضاست.اما
اگر فردی بهواسطه چهره و محبوبیتی که دارد،
وارد خوانندگی میشود و بخواهد بهرهبرداری
اقتصادی کند ،جای سؤال و نقد دارد .به یاد دارم
این ماجرا بهطور خاص از حدود  ۲۰سال پیش
شـــروع شــد و ابــتــدا بــا دکلمه مــرحــوم خسرو
شکیبایی و بعد با خوانندگی پرویز پرستویی،
حمید جبلی و فتحعلی اویسی در نسل قبل شکل
گرفت .اصو ًال باید ببینیم پشتوانه این اتفاق چه
چیزی است .به نظر من بخش عمده آن به اقتصاد
برمیگردد نه به کیفیت اجرا .یعنی هنرپیشگانی
که خواننده شده اند و توانایی منحصربهفردی
دارنــــد ،خیلی مــحــدود هستند .نهتنها در
خوانندگی ،بلکه در نوازندگی هم این اتفاق
میافتد و کیفیت ،چندان اهمیتی ندارد .برای
مثال محمدرضا گلزار به تازگی در کنسرتی
ویولن نواخت؛ ویولنی که در حد یک هنرجوی دو
سه ماهه این ساز بود که البته مردم هم تشویقش
کردند.

ادعایعجیبمدیردفترموسیقی
دربارهترانههایفعلی

محمد الهیاری فومنی دربــاره وضعیت کیفی
ترانهها میگوید :موسیقی امروز در حال فاصله
گرفتن از جنبه شعری است و تعریف مرسومی که
از ترانه سراغ داریم نیز در حال تغییر است .مدیر
دفتر موسیقی وزارت ارشاد در ادامه با اشاره به
تعداد آثار ارسالی به دفتر موسیقی به ایلنا گفت:
پارسال در شش ماه اول ،سه هزار و  800پرونده
شعر به دفتر موسیقی آمده و این در حالی است که
در شش ماه اول امسال باالی شش هزار اثر به
دفتر موسیقی ارسال شده است .امروز بیشتر با
کالمی مواجه ایم که بر اساس ملودی نوشته شده
یا قرار است ملودی بر آن سوار شود .این آثار هیچ
ی شعری ندارند و با چارچوبها و مولفههای
ویژگ 
مرسوم و آن چه به عنوان ترانه و شعر در ذهن
داریم ،کامال متفاوتند .عموم ترانهها از  200تا
 300کلمه تشکیل شد هاند که فقط جابهجا
میشوند اما دفتر موسیقی و شورا جایگاهی برای
تعیین کیفیت آثار نیست و ما نیز به آن ها نمره
کیفی نمیدهیم .نمیتوانیم به اشعاری که مثال
نمره کمتر از  18میگیرند مجوز ندهیم.
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وداع با دومین ابوالحسن صبا

ادبی

یک جایزه ادبی برای  2نفر!

کیوان ساکت در گفت وگو با خراسان از خاطراتش با استاد حسین دهلوی گفت

اکرم انتصاری  -استاد حسین دهلوی ،چهره ماندگار موسیقی ایران ،دیروز در  92سالگی نغمه وداع را خواند.
او در سالهای پایانی عمر ،به فراموشی دچار شده بود؛ طوری که چند بار مسیر خانهاش را گم کرده بود؛ اما این
آهنگ ساز بزرگ ،در موسیقی هیچوقت به بیراهه نرفته است .انگار تکلیف او از همان  9سالگی که مادر برایش از
ویولن گفت ،شروع شد .استاد دهلوی از آخرین شاگردان دستپرورده ابوالحسن صبا بود و شاگردان بیشماری
را به جامعه موسیقی تقدیم کرد .درباره جایگاه این رهبر ارکستر و آهنگ ساز بزرگ ،با کیوان ساکت که روزهای
کوتاه اما پرباری را در کنار او گذرانده است ،هم صحبت شدیم و او از حسین دهلوی گفت .کیوان ساکت ماه آینده
با ارکستر ملی روی صحنه خواهد رفت.
▪آخرین بازمانده نسل تکرارنشدنیها

کیوانساکت :یکیازمهمترین
ویژگیهایاستاددهلوی،
ساختآثاریبودکهدرزمان
خودشبسیارنووبدیعبودکهبه
جاودانههایموسیقیملیایران
همتبدیلخواهدشد.آثاریمانند
بیژنومنیژه،درواقعجاودانه
هاییاستکهدرموسیقیملی
ایرانمیماند.اوهمچنینکتاب
باارزش«پیوندشعروموسیقی
آوازی»رانوشتکهواقعاجایش
درآهنگسازیایرانخالیبود

گفتن از آهنگ سازی چون حسین دهلوی ،فقط
از یک آهنگ ساز برمیآید .کیوان ساکت معتقد
است استاد حسین دهلوی جزو آخرین نفرات
نسلی بود که در ایران تکرار نمیشود و شاید به
این زودیها جایگزینی نداشته باشد .او با اشاره
به اثر ماندگار «بیژن و منیژه» و تنظیم «به زندان»
دهلوی بر یکی از ساختههای معروف صبا به
همین نــام ،در توصیف ویژگیهای کــاری مهم
استاد دهلوی به خراسان گفت«:یکی از مهمترین
ویژگیهای او ،ساخت آثــاری بــود که در زمان
خودش بسیار نو و بدیع بود که به جاودانههای
موسیقی ملی ایران هم تبدیل خواهد شد .آثاری
مانند بیژن و منیژه ،در واقع جاودانه هایی است
که در موسیقی ملی ایران می ماند .او همچنین
کتاب با ارزش «پیوند شعر و موسیقی آوازی» را
نوشت که واقعا جایش در آهنگ سازی ایران خالی
بــود .زحماتی که او در زمــان ریاست هنرستان
موسیقی و همچنین در کال سهای خصوصی
برای تربیت شاگردانش کشید ،ستودنی است.

تشکیل ارکستر ایرانی و همچنین رهبری ارکستر
صباونوشتنپارتیتورهایارزشمند،بخشدیگری
از کارهای مهم او در عرصه موسیقی است .اصوال
نوشتنوانتشارپارتیتوردرکشورماکهبیشترمردم
و هنرمندان به موسیقی تکصدایی گرایش دارند،
هیچ هدفی جز اشاعه فرهنگ ،تشویق به آهنگ
سازی و یادگیری ارکستراسیون ندارد بنابراین
کسی که این همه زمان میگذارد و کاری را که
برای ارکستر میکند در اختیار مردم قرار میدهد،
از لحاظ فرهنگی جایگاه بسیار ارزشمندی دارد.
تعداد شاگردان ایشان از شمار خارج است و به
نوعی میشود گفت تمام هنرمندان تاثیرگذار
نسل قبل ،شاگرد ایشان بودند».
▪استاد بامرام موسیقی

کیوان ساکت بر این باور است که بیش از همه دو
ویژگی حسین دهلوی را در بین بقیه آهنگ سازها
برجسته تر میکرد .او در این باره میگوید«:یکی
این که او از لحاظ تحصیالت ،موسیقی غربی
را نــزد اســتــادان غربی که در ایــران بودند ،یاد

گرفته بود؛ اما عنصر و نشانه های ایرانی بودن در
کارهایش خیلی زیاد بود .دوم این که شرافت،
تعهد و مرام کاری او در بین همنسالن و همعصران
خودش ،مثا لزدنی بود .حدود  20سال پیش
استاد دهلوی به یکی از کنسر تهای من که
دعوتشان کرده بودم آمد .فردای آن روز با من
تماس گرفت و گفت من مایلم به شما که داری
بــرای موسیقی ایرانی تالش میکنی ،شخصا
کتاب «پیوند شعر و موسیقی آوازی» خــودم را
درس بدهم .من با اشتیاق پذیرفتم و حدود سه
ماه ،شاید هم بیشتر ،این کتاب را با هم کار کردیم.
استاد جزء به جزء کتاب را به من میگفت و به من
تکلیف میداد .در آخر هم ،با همه اصرار من ،هیچ
وجهی را بابت آموزش قبول نکردند و این یکی از
همان ویژگیهای اخالقی ایشان بود که گفتم .در
سالهای اخیر چون بیمار بودند و دوستداشتم
تصویری که از ایشان دارم همان تصویر سرزنده
و سالم باشد ،سعی کردم از طریق خانوادهشان
جویای احــوال استاد باشم .او بــرای موسیقی
دغدغه داشت و دیگر مانند او تکرار نخواهد شد».

غمنامه حسین علیزاده در سوگ یک استاد

انتشار موزیک ویدئوی فرزاد فرزین برای «مانکن»

حسین علیزاده به مناسبت درگذشت استاد حسین
چهره ها
دهلوی موسیقی دان شهیر ایرانی ،متنی را در اختیار
آهنگ ساز
رسانهها قــرار داد .او در ایــن متن نوشت«:حسین
دهلوی،به بزرگی هنر و به بزرگی یک معلم .باید سراپا ایستاد به
احترامش /باید سراپا ایستاد و شنید نغمههایش را /باید سراپا ایستاد
و به دور دست تاریخ نگاه کــرد /دستانی سر به آسمان و زمین در
حرکتاند ،تا آهنگ غرور و عشق بیامیزند /...باید ایستاده شنید ،باید
ایستاده نواخت و باید ایستاده ایستاد تا زخم هجرانش /نشکند دلهای افراشته را»...

موزیک ویدئوی قطعه «آینده» ،تیتراژ پایانی سریال
چهره ها
نمایش خانگی «مانکن» با صدای فرزاد فرزین منتشر
خواننده
شد .به گزارش صبا ،این قطعه با ترانه روزبه بمانی و
آهنگ سازی و تنظیم فرزاد فرزین توسط موسسه آوای دوران تهیه و
یاستاینخوانندهدراینسریالبهایفاینقش
تولیدشدهاست.گفتن 
نیز پرداخته اســت .فرزین پیش از ایــن در سریال نمایش خانگی
«عاشقانه» هم به طور همزمان مشغول بازیگری و خوانندگی شده بود و
سابقهبازیگریدرفیلمهایسینماییپسرانآجریوکنسرترویآبرادرکارنامهخوددارد.

کدام رمانهای ایرانی ،خوانندههای پر و پا قرص دارند؟

اشتیاق به رمانهای چندجلدی ،ناشران را به ادامه تجدید چاپ واداشته است
گروه ادب و هنر  -عدهای معتقدند این روزها ذائقه افراد به سمت خواندن متنهای کوتاه
و کتابهای کم حجم متمایل شده است و کتابهای قطور ،زیاد طرفدار ندارند اما شاید
این نکته درباره داستان و ادبیات خیلی مصداق نداشته باشد .به این دلیل که رمانهای
طوالنی و حتی چند جلدی هنوز هم مخاطب دارند و تجدید چاپ میشوند .چند روز
پیش محمود دولتآبادی در گفتوگویی با ایبنا به این نکته اشاره کرده بود که هوشنگ
گلشیری یکی از منتقدان اصلی طوالنی بودن رمان «کلیدر» بوده است اما خودش اعتقاد
دارد همه داستانها با «یکی بود یکی نبود» شروع میشوند و اگر آثارش کوتاه یا بلند است،
مهم ادبیات معاصر
به سبب مضمونشان است .در این مطلب رمانهای چند جلدی و ِ
فارسی از سه نویسنده این دوره را که هنوز هم تجدید چاپ میشوند ،مرور کردهایم.
تآبادی
▪محمود دول 

برای دولتآبادی فرقی
نمیکند داســتــانــی که
مینویسد کوتاه است یا
بلند؛ او هــمــا نطــور که
داستانهای کوتاه «آهوی
بخت من ُگ َزل» و «شب و روز یوسف» را نوشته
است« ،کلیدر»  10جلدی و «روزگار سپری
شده مردم سالخورده» سه جلدی را هم در

کارنامه دارد .نوشتن کلیدر که دومین رمان
بلند جهان هم هست 15 ،سال زمان برده و
در فاصله سالهای  1357تا  1363منتشر
شده و هنوز هم پس از سالها تجدید چاپ
مـــیشـــود« .روزگــــــار ســپــری شـــده مــردم
سالخورده» هم در طول  12سال نوشته و از
سال  1369هم به بعد به ترتیب با نامهای
«اقلیم بــاد»« ،بــرزخ خــس» و «پــایــان جغد»
منتشر شده است.

۱۱

▪احمد محمود

خــالــق «هــمــســای ـههــا» و
«زمین سوخته» داستان
هــــای طـــوالنـــی و چند
جلدی هم نوشته است.
احــمــد مــحــمــود ،یــکــی از
نویسندگان تأثیرگذار ادبیات معاصر ،رمان
سه جلدی «مدار صفر درجه» را که روایتی از
زندگی پر درد و رنــج مــردم جنوب است،
نوشت .این رمان در سال 1372منتشر شد.
سالها بعد حسن فتحی با ساخت سریالی به
همین نــام ،انتقاد فرزند احمد محمود را
برانگیخت .او گفته بود« :آقای فتحی برای
سریال «مدار صفردرجه» اسم کتاب احمد
محمود را برداشت و با این کارش به اثر ایشان
لطمه زیــادی وارد کــرد» .در حالی که آن
سریال فقط نامش را از رمان محمود گرفته
بود .دیگر اثر بلند احمد محمود که آخرین
کتابش هم هست« ،درخت انجیر معابد» دو
جلدی است .این رمان در سال  79منتشر
شد و حاال به چاپ دوازدهــم رسیده است.

موضوع داستان درختی به نام انجیر معابد
اســت کــه در جنوب ای ــران رشــد میکند و
ریشههای هوایی دارد.
▪نادر ابراهیمی

شــایــد خــیــل ـیهــا نـــادر
ابــراهــیــمــی را بـــا «یــک
عاشقانه آرام» و «بار دیگر
شــــهــــری کـــــه دوســـــت
میداشتم» بشناسند اما
این نویسنده معاصر رمان هفت جلدی «آتش
بدون دود» را هم در فهرست آثــارش دارد.
جالب این که خودش در سا ل  1353یک
مجموعه تلویزیونی بر اساس جلد اول این
رم ــان ســاخــت کــه بــازیــگــرانــی مانند اکبر
زنجانپور،محمدعلیکشاورزومحمدگرگین
در آن ایفای نقش کردند 30.سال از عمر نادر
ابراهیمی صرف نوشتن «آتش بدون دود»
شد .سه جلد اول این رمان که داستانش در
ترکمن صحرا میگذرد ،پیش از انقالب و
چهار جلد بعدی پس از انقالب منتشر شد.

مراسم اعالم برنده جایزه معتبر منبوکر 2019
برگزار شد و مارگارت آتوود و برناردین اِواریستو
به طور مشترک برنده جایزه بوکر  2019شدند.
به گزارش ایبنا ،این دو نویسنده باید جایزه 50
هزار پوندی منبوکر را به طور مساوی بین خود
تقسیم کنند .طبق قوانین بوکر ،جایزه نباید بین
دو نفر تقسیم شود اما هیئت داوران اعالم کردند
که نمیتوانستند یکی از این دو اثر را به عنوان
برنده انتخاب کنند« .وصیتها» نوشته مارگارت
آتوود که ادامه داستان «سرگذشت ندیمه» است،
دومین بوکر را برای این نویسنده به ارمغان آورد.
برناردین اِواریستو ،دیگر برگزیده بوکر ،2019
اولین زن سیاهپوست است که در طول  50سال
قدمت جایزه بوکر به عنوان برنده انتخاب شده
اســت« .دختر ،زن و دیگر» هشتمین داستان
اِواریــســتــو اســت که در  12فصل با  12راوی
مختلف ،داســتــان زنــدگــی  12زن را روایــت
یکند.
م 

چاپ نسخهای از دیوان حافظ
پس از  ۱۰۷سال

دیــــوان حــافــظ بــه خــط مــیــرزا مــحــمــود ادیــب
مصطفوی ،همزمان با یادروز حافظ در مهرماه
 ،۱۳۹۸پس از  ۱۰۷سال در شیراز منتشر شد.
به گزارش ایسنا ،این دیوان که نخستینبار در
سال  ۱۳۳۴هجری قمری در چاپخانه مظفری
بمبئی چاپ شده بود ،پس از  ۱۰۷سال ،بار دیگر
به گونه چاپ عکسی از روی نسخه خطی ،به خط
میرزا ادیب مصطفوی منتشر شده است .کوروش
کمالی سروستانی در بخشی از مقدمهای که بر
این کتاب نوشته ،آورده است« :میرزا محمود
ادیب مصطفوی ،خوشنویس و ادیب نامآور دوران
قاجاریه و پهلوی اول است که با ذوق هنری و
فراست ادبی ،با خامۀ زرین و مانای خود ،عالوه بر
کتابت مرقعات و دعاهای بسیار ،به خط نستعلیق
خـــــوش ،دیـــــوان حـــافـــظ ،کــلــیــات ســعــدی،
بحورااللحان فرصتالدوله شیرازی ،سفرنامه
رضاقلی میرزا ،یوسف و زلیخا ،بستانالفرصه و
دره نجفی را نگاشته و بر این رواق زبرجد ،مهر
ّ
دوام و بقا زده است».

بزرگداشتی
برای طاهره صفارزاده
مراسم بزرگداشت طاهره صفارزاده ،شاعر ،ادیب
و مترجم معاصر برگزار میشود .به گزارش ایسنا،
این مراسم با همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
روز سهشنبه ۳۰ ،مهرماه ،از ساعت  ۱۷تا  ۱۹در
محل انجمن برگزار میشود .طاهره صفارزاده
 ۲۷آبانماه  ۱۳۱۵در سیرجان به دنیا آمد و در
کودکی پدر و مادرش را با فاصله زمانی اندکی از
دست داد .او نخستین شعرش را در ۱۳سالگی
سرود و نخستین جایزه شعر را نیز در سال چهارم
دبیرستان به پیشنهاد محمدابراهیم باستانی
پاریزی که دبیر دبیرستان بهمنیار بود ،از رئیس
آمــوزش و پــرورش استان گرفت .مجموعههای
شعر «رهگذر مهتاب»« ،طنین در دلتا»« ،سد و
بازوان»« ،سفر پنجم»« ،حرکت و دیروز»« ،بیعت
با بیداری»« ،دیــدار صبح»« ،در پیشواز صلح»،
«هفت سفر»« ،روشنگران راه» و «جلو ههای
جهانی» نیز از آثار این شاعرند.

