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چمش به راه چه آلبومهایی باشیم؟

قاب روز

اثر مشترک همایون شجریان و علیرضا قربانی  19آبان منتشر میشود

گروه ادب و هنر -نیمه دوم پاییز ،بهار دوباره موسیقی است .این روزها با قرار گرفتن در ایام پایانی ماه صفر ،اخبار انتشار آلبومهای مختلفی به گوش میرسد؛ اما با توجه به تعداد
آلبومهای در صف انتشار و همچنین ،اهمیت برخی از آنها ،مانند آلبوم مشترک همایون شجریان و علیرضا قربانی ،به نظر میرسد بخت ،بیشتر با موسیقی و آواز کالسیک یار
است و پاییز امسال ،دستکم به دلیل انتشار این آلبوم مشترک ،نقطه عطفی برای تاریخ موسیقی کشور خواهد بود .در ادامه میخواهیم چند آلبوم را که خبر انتشار آن ،بعد از ایام
محرم و صفر  ،توسط خوانندهها یا پیگیری خراسان اعالم شده است ،معرفی کنیم.

روزی روزگاری
نیما و شهریار...
آرانیان -یک قاب چهار نفره که هر کدام از
آدمهایش به نقطهای نامعلوم خیره شدهاند؛
دو پدر و دو فرزند .یکی از پدرها نیما یوشیج
است که پدر شعر نو فارسی هم شد و پدر
دوم شهریار است که به غزل کالسیک جانی
دوباره بخشید و مفهوم «عشق» را س ِر زبانها
میان دو پدر ،مریم ،دختر کوچک
انداخت.
ِ
شهریار ،کیف به دست نشسته و نفر چهارم،
شراگیم،پسرنیماستکهدستبرشانهپدرو
شهریارگذاشتهاست.اینعکسنابقدیمی
را در صفحه اینستاگرام مهدی یزدانی خرم،
نویسنده رمانهای «من منچستریونایتد را
دوست دارم» و «خون خورده» دیدم و جذبش
شدم .به قول یزدانی خرم ،طنز غریبی دارد
این عکس؛ دو دوســت و دو شاعر برجسته
شعر معاصر فارسی که هر کدام راه خودش
را رفت؛ نیما از شعر کالسیک دلــزده بود و
ساختارش را به هم ریخت و طرحی نو در
هوای شعر فارسی درانداخت و شهریار با این
که قدمهایی هم در راه شعر نو برداشت ولی
پیشین شعر بود و نتوانست
دلبسته سنت
ِ
از را ِه گذشتگان ادبیات فارسی پا به بیرون
ساق
بــگــذارد؛ یکی
ـن ِ
نگران نـــازکآرای تـ ِ
ِ
ُگلی که به جانش ِکشت ،شد و دیگری با ماه
درد دل کرد و گفت« :امشب ای ماه به درد
من
دل من تسکینی /آخر ای ماه تو همدرد ِ
مسکینی».شاعر«افسانه»وشاعر«حیدربابا»
ماجراهایزیادیراباهمازسرگذراندندوهر
کدام بر اندیشه و مضمون شعر دیگری تأثیر
گذاشتند و وقتی هم که نیما از این دنیا رفت،
شهریار برایش ســرود« :نیما غم دل گو که
غریبانه بگرییم /سر پیش هم آریم و دو دیوانه
بگرییم /من از دل این غار و تو از قله آن قاف/
از دل به هم افتیم و به جانانه بگرییم».
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یبانم؛ آلبوم رموز چاویش

وقت عاشیق؛ عاشقانههای حجت ارشفزاده

انرنج و ترنج؛ ساز و آواز حایم

آلبومپرحاشیه«ابراهیم»محسنچاوشی،سالگذشتهدررقابتتنگاتنگ
با آلبوم «ایران من» همایون شجریان بود .به نظر میرسد این رقابت بعد از
ماه صفر ،با انتشار آلبوم «بینام» چاوشی دوباره تکرار شود .آلبوم جدید
این خواننده ،این بار هم پرحاشیه است .نام اول این آلبوم
«قمارباز» بود که چاوشی در اعتراض به ایراد شورای شعر
و ترانه دفتر موسیقی وزارت ارشاد به شعر یکی از قطعهها
که غزلی از موالنا با مطلع «همه صیدها بکردی هله میر
بار دیگر» بود ،آن را به «بینام» تغییر داد .او این بار ،برای
اشعار آلبومش به سراغ ترانهسرای خود یعنی حسین صفا
نرفته و از اشعار شاعران کالسیک فارسی مانند
سعدی و موالنا استفاده کرده است .او درباره
این آلبوم گفت «:زندگی و هست و نیستم را
روی آن قمار کردم» .گفته می شود این آلبوم
بعد از ماه صفر منتشر خواهد شد.

بیشتر ما حجت اشرفزاده را با آهنگ «ماه و ماهی» و شعر علیرضا بدیع
شناختیم .یک تلفیق دلپذیر که هنوز در خاطرمان است .او در سالهای
ابتدایی فعالیتش ،ژانرهای مختلفی را در زمینه موسیقی پاپ و فولکلور
تجربه کرد اما مدتی پیش در یک گفتوگو اعالم کرد
تصمیم گرفته است از این به بعد ،فقط خواننده
عاشقانههای مــردم باشد .آلبوم جدید حجت
اشــرفزاده با نام فعلی «وقت عاشقی» ،حدود
 15قطعه دارد که برخی از آنها قبال منتشر شده
است و برخی دیگر ،قطعههای جدید ناشنیده
خواهد بود .این آلبوم ،اواخر آذر منتشر خواهد
شــد .حضور ایــن آلبوم تلفیقی ،هم
میتواند سلیقه تلفیقیپسندها را
تامین و هم پاییز را با عاشقانههای
شنیدنی همراه کند.

پاییزامسال،دستموسیقیپاپخالینیست؛«یکلحظهعاشقشو»،آخرین
یاستکهدرسال 92منتشرشدوبسیارموردتحسینقرار
آلبومحمیدحام 
گرفت .هرچند او در این سالها کنسرتهای زیادی را روی صحنه برده
اما آلبوم جدیدی منتشر نکرده است .دیروز اما او اعالم کرد بعد از مدتها
آلبومی در دست تولید و انتشار دارد« .نارنج و
ترنج» نام این آلبوم آماده انتشار است که
شامل برخی قطعههای منتشر شده او
بهاضافهقطعههایجدیدباآهنگسازی
حامی است .در بلبشوی موسیقی پاپ،
انتشار آلبومی از سوی خوانندهای که
دانش این موسیقی را دارد و با
بزرگانی مانند فریبرز الچینی
و بابک بیات همکاری کرده،
امیدوارکنندهاست.

خراسانیات؛ شور شجریان پدر و مشکاتیان

افسانه چمشهایت؛ دونفره شجریان و قرابین

زمانقطعیانتشارآلبوم«خراسانیات»باصدایاستادمحمدرضاشجریانوسازپرویزمشکاتیاناعالمنشدهاستاماانتشار
شجریانپسرو
آنتاآخرپاییزیازمستانامسالبعیدنخواهدبود.بهاحتمالزیادچندماهبعدازانتشارآلبوم
ِ
فروکشکردنموجخریدآلبوماو،بایدمنتظرانتشاراینآلبومبود.
با توجه به این که این آلبوم با الهام از موسیقی خراسان و اشعار
شاعرانخراسانیدرسالهایسالمتیاستادشجریانوحیات
پرویز مشکاتیان تهیه شده است ،میتوان آن را در دسته
سنتی-فولکلور قرار داد و این آلبوم را عیدی سال نو
دانست.مجوزاینآلبومکههنوزتاریخدقیقانتشارآن
مشخص نیست ،پنجم مرداد توسط دفتر موسیقی
وزارتفرهنگوارشاداسالمیصادرشدهاست.

طلسمانتشارآلبوممشترکهمایونشجریانوعلیرضاقربانیشکست.آلبومیکهحاصلتالشهمایون 44ساله،علیرضا
قربانی 45سالهومهیارعلیزاده 38ساله،درپنجسالگذشتهاست.حالقراراستایناثرکهاولینآلبوممشترکدوخواننده
در تاریخ موسیقی ایران ،بعد از انقالب ،به شمار میرود ،نوزدهم آبان ماه امسال
منتشرشود.آهنگسازایناثر،مهیارعلیزادهاستوبهگفتهاو،فرایندانتخاب
اشعار،ساختموسیقیوضبطقطعههایآندرگونهموسیقیارکسترال،
حدود یک سال به طول انجامیده است .جالب این که اشعار این
آلبوم از آثار شاعران بزرگ سبک کالسیک و نو فارسی ،مانند
احمد شاملو ،استاد شفیعی کدکنی ،سیمین بهبهانی و
علیرضاکلیاییانتخابشدهاستوایندوخواننده،شعر
«افسانه»نیمایوشیجراهمخوانیکردهاند.

جامعه باید خواهان تصویب قانون کپیرایت باشد
مدیر عامل خانه موسیقی با اشــاره به این
که قانون کپی رایت میتواند جلوی پایمال
شدن حقوق تولیدکنندگان و صاحبان آثار
هنری را بگیرد ،تأکید کرد« :تصویب این
قانون باید درخواست جدی مردم و جامعه
باشدتاازاینطریقبتوانبهاقتصادفرهنگ
وهنرکمککرد.بهگزارشایرنا،حمیدرضا
نوربخشبااشارهبهگذشتهقانونکپیرایت
(قانون حمایت از حقوق مولفان ،مصنفان و
هنرمندان)درایرانکهمصوب سال۱۳۴۸
است و فقط در دهه  ،۸۰تبصره هایی به آن
اضافه شده ،گفت« :االن هم میتواند این
قانون اعمال شود و بخشی از مشکالت را
اعمال
حلکندولیمتاسفانهارادهایبرای
ِ

آن وجود ندارد» .وی از تدوین قانونی جامع
و کامل در همین خصوص خبر داد و گفت:
«این قانون اکنون در کمیسیون قضایی و
فرهنگی مجلس شورای اسالمی در حال
پی گیری اســت .بــرای تدوین ایــن قانون
کارگروه هایی در صنوف مختلف فرهنگی
و هنری شکل گرفت و اتفاقات خوبی هم
رقمخورد».ویتصریحکرد«:وقتیبهمردم
اعالم شود کپی برداری و استفاده از اثری
فرهنگی و هنری بدون اجازه صاحب اثر،
سرقت محسوب میشود ،بدون شک مردم
ناستفاده
هرگزبدونرضایتصاحباثر،ازآ 
نخواهند کرد و این مهم ،رفته رفته به یک
فرهنگعمومیتبدیلخواهدشد».

پیک خبر

ادعای تخریب خانه سپانلو تکذیب شد
بیژن اشتری ،مترجم ،در صفحه شخصی
خودنوشت«:امروزشنیدمخانهمحمدعلی
سپانلو را میخواهند تخریب کنند و جایش
خانهای چند طبقه بسازند .سپانلو حدود
نیم قــرن در ایــن خانه ،در انتهای کوچه
بنبستی در خیابان جمالزاده زندگی کرد
و خانهاش همیشه محل دورهمیهای
دوستان و آشنایان بود .امیدوارم این خانه
که همه بزرگان ادب این مملکت خاطرهها
از آن دارنــد ،همیشه پابرجا بماند» .اما

ی اخوت ،وصی و دوست سپانلو که در
مهد 
خانه محمدعلی سپانلو زندگی میکند،
با تکذیب خبر تخریب خانه او که در سال
 ۸۲به ثبت ملی رسیده اســت ،به ایسنا
گفت« :چنین موضوعی صحت نــدارد.
محمدعلی بخشی از این خانه را به من
بخشیده و بخشی هم برای ورثه است .اگر
کسی بخواهد خانه را تخریب کند باید به
من و ورثهاش مراجعه کند اما تا حاال کسی
به من مراجعه نکرده است».

«نوای موالنا در آوای ایرانی» منتشر شد
کتاب«نوایموالنادرآوایایرانی»باگزینش
و تنظیم وحید موحدی از سوی نشر سیب
سرخ روانه بازار کتاب شد .به گزارش ایبنا،
در این کتاب ،آن دسته از غزلیات موالنا که
توسطخوانندههایبزرگیچونمحمدرضا

شــجــریــان،حــســامالــدیــن ســــراج ،محمد
اصفهانی ،همایون شجریان و دیگران اجرا
شده ،گــردآوری شده است .همچنین ،در
مقدمه کتاب به چرایی توجه به غزل موالنا
درموسیقیپاسخدادهشدهاست.

تخریب مجسمه «خیام» در پارک الله
قسمتهایی از مجسمه خیام ،ساخته
ابوالحسن صدیقی که بیش از  40سال
اســت در پ ــارک اللــه تــهــران ق ــرار دارد،
تخریب شــد .حسین کیانی ،نویسنده و
کارگردان کشورمان در صفحه اینستاگرام
خود نوشت« :امــروز به عــادت همیشگی
به پــارک الله رفتم ،با صحنه حیر تآور،
خشمگینکننده و شرمباری روبهرو شدم

که وصفش در چند عکسی که گرفتهام،
ِ
فرهنگ
معلوم اســـت .یــک یــا چند بی
نادان انسان بدنام ُکن به ترتیبی که دیده
ِ
ِ
تندیس
صورت
میشود ،قسمتی از دست و
ِ
حکیم را شکسته و تخریب کــرد هانــد».
این مجسمه از مجسمههای در دسترس
شهری بهشمار میرود و تا به حال چند بار
آسیب دیده و مرمت شده است.

