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موسیقی

عیادت آوازی علیرضا افتخاری
از عبدالوهاب شهیدی

سعید بیابانکی نویسنده و شاعر ،به تازگی فیلمی
از عبدالوهاب شهیدی ،خواننده ،آهنگ ساز،
استاد آواز و نوازنده عود و علیرضا افتخاری را در
صفحه شخصیاش منتشر کرده است .به گزارش
ایلنا ،ایــن فیلم به عیادت علیرضا افتخاری،
فاضل جمشیدی و برخی دیگر از هنرمندان از
عبدالوهاب شهیدی اختصاص دارد .علیرضا
افتخاری طی عیادت از این هنرمند پیش کسوت
که به علت بیماری در بیمارستان بستری است به
اجرای زنده می پردازد.
درخــور ذکــر اســت ،ایــن هنرمند پیش کسوت
که چند سالی است با کمخونی شدید و دیگر
بیمار یها دســت و پنجه نــرم میکند ،اواســط
تیرماه امسال به دلیل وخامت حالش در بخش
مراقبتهای ویژه بستری شده بود و چندی پیش،
به دلیل شکستگی استخوان لگن ،تحت عمل
جراحی قرار گرفت و هم اکنون بستری است و
دوران نقاهت را میگذراند.

مهلت دادگاه به متهمان پرونده
شکایت شجریان

شعبه  ۶۸دادگــاه تجدیدنظر استان تهران ،به
متهمان پرونده شکایت محمدرضا شجریان،
 ۱۰روز مهلت داد تا مدارک و مستندات خود را
ارائه کنند.
به گزارش ایرنا ،قاضی اسدا ...مسعودی ،رئیس
شعبه  ۶۸دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،روز
سه شنبه درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت
شجریان از صدا و سیما گفت :پرونده نواقصی
داشت که متهمان از دادگاه مهلت خواستند تا
مستندات و مــدارک را دربــاره قراردادها ارائه
کنند 5 .شهریور امسال ،جلسه رسیدگی به
پرونده شکایت شجریان از صدا و سیما با حضور
متهمان پرونده ،در شعبه  ۶۸دادگاه تجدیدنظر
برگزار شد.
شجریان  ۱۰سال پیش از صدا و سیما به خاطر
پخش بدون اجازه آثارش شکایت کرده بود که
این شکایت پس از فراز و نشیبهای بسیار ،در
شعبه دادگاه کارکنان دولت با این استدالل که
پخش آثار از صدا و سیما موجب شهرت شجریان
شده است ،رد شد.

گفتوگوی اختصاصی خراسان با دکتر مهدی محقق ،ادیب ،مجتهد و فیلسوف معاصر

مصادرهمفاخرادامهدارد؛بایدکاریکنیم
الهه آرانیان -قصه پر غصهای است؛ این که در
روز روشن مفاخر و بزرگان این سرزمین به نام
دیگران ثبت میشوند؛ از موالنا و شمس گرفته
تا ابن سینا ،نظامی گنجوی و دیگران .حاال
نوبت فارابی ،حکیم و دانشمند ایرانی در قرن
چهارم هجری است که در زمینههای مختلفی
مانندنجوم،ریاضی،موسیقی،پزشکی،فلسفه
و ...سرآمد بوده است و لقب «معلم ثانی» را به
او دادهانــد .این چهارمین گزارش در صفحه
ادب و هنر است که دربــاره مصادره فارابی
توسط ترکیه منتشر میشود .از گذشته های
دور تا امروز ،اندیشمندان بیشمار و صاحب
نامی از سرزمین ایــران برخاستهاند که اگر
دست روی دست بگذاریم و دیر بجنبیم ،به
قول استاد دکتر مهدی محقق که روز گذشته
افتخار مصاحبه با ایشان را یافتیم ،همگیشان
مصادره خواهند شد.
▪بیاعتنایی ما و توجه آنها

دکترمهدیمحقق،نویسنده،ادیب،فیلسوف،
نسخهپژوه و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و
ادب فارسی درباره تحرک جدید ترکیه برای
مصادرهحکیمابونصرفارابیبهخراسانگفت:
«باید آثار فارابی را ترجمه و منتشر کنیم وگرنه
کار دیگری نمیشود کرد .ما اگر تنبلی و بی
اعتنایی بکنیم همین است».
این استاد برجسته در ادامــه به این نکته هم
اشــاره کرد که «صرف این که بگوییم فارابی
متعلق به ما ایرانیهاست ولی کشورهای دیگر
در این زمینه کار کنند و ما تماشا کنیم ،فایدهای
ندارد .اگر بیاعتنایی بکنیم ،تمام بزرگان و

دربارهپروفسورمهدیمحقق

دانشمندان ما را مصادره میکنند و میگویند
ما آثارشان را چاپ و منتشر کردهایم ،شما چه
کار کردهاید؟ ایران که هیچ کاری نکرده ،چه
بگوید و چطور ثابت کند»؟
▪یک توجیه غیر قابل قبول

حدود یک ماه از تأسیس خانه موزه فارابی در
استانبول ترکیه میگذرد .مناسبت اش هم
هزار و صد و پنجاهمین سالگرد تولد فارابی
اســت که قــرار اســت در ســال  2020توسط
یونسکو جشن گرفته شود.
در همان زمــان با چــاپ گزارشی در همین
صفحه ،راجع به این خبر نوشتیم و با استاد
عــــزتا ...ف ــوالدون ــد ،مترجم صــاحـبنــام،
در این زمینه گفت وگو کردیم و ایشان هم
هشدارهایی درباره این روند دادند .چندی
بعد ،خبرنگار خراسان به استانبول و خانه

موزه فارابی رفت و یک گزارش میدانی مفصل
دربــاره آن و سیاست ترک ها بــرای مصادره
مفاخر ایران نوشت که هفته پیش منتشر شد.
جالب این جاست که محمدحسن طالبیان،
معاون سازمان میراث فرهنگی در پاسخ به
واکنشها و اعترا ضهای اهالی فرهنگ به
این موضوع ،در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا
گفت« :پرونده فارابی به طور مشترک توسط
ایران و قزاقستان برای ثبت ارائه شده است
و موضوع مصادره این حکیم از سوی برخی
کشورها صحت ندارد» .آقای معاون ،در این
مصاحبه نگفتند که نقش ترکیه در این ماجرا
چیست و اگر قرار است پرونده ثبت فارابی
بین ایــران و قزاقستان مشترک باشد ،پس
چرا خانه موزه فارابی در استانبول با همکاری
قزاقستان تأسیس شده است و نامی از ایران
هم نبرده اند؟

پروفسور مهدی محقق ،ادیب ،مجتهد
و فیلسوف برجسته ایــرانــی ،در سال
 1308هـ .ش ،در مشهد و در خاندانی
بــا اصــالــت دامــغــانــی ،دیــده بــه جهان
گشود .وی تحصیالت ابتدایی را در
زادگــاهــش و تهران گذراند و از سال
 1323به تحصیالت حوزوی روی آورد.
دکتر محقق موفق به دریــافــت درجه
اجتهاد از آیـتا ...خوانساری و عالمه
کاشفالغطاء شد .وی از سال 1339
و پس از دریافت مدرک دکترای ادبیات
فارسی ،به تدریس در دانشگاه تهران
پــرداخــت و صیت شهرتش در جهان
علم ،باعث شد که دانشگا ههای معتبر
جهان از او برای تدریس دعوت کنند.
استاد محقق در دانشگا ههای لندن
و مگگیل بــه تــدریــس پــرداخــت و در
دانشگا ههای معتبری مانند دانشگاه
آکسفورد تحقیقات گستردهای درباره
جایگاه دانش در تمدن اسالمی انجام
داد .وی در مجامع علمی داخــلــی و
بینالمللی فــراوانــی عضویت دارد و
یکی از صاحب نظران شناخته شده
دنیا در عرصه تــاریــخ پزشکی اســت.
استاد محقق آثار معتنابهی در زمینه
فلسفه ،تاریخ ،ادبیات فارسی ،صرف و
نحو عربی و نیز فقه و اصول و کالم دارد.

درباره نظارت سلیقه ای بر شعر و ترانه هایی که این روزها می شنویم

چاوشی بله! بقیه نَه؟!
اکرم انتصاری -دفتر شعر و ترانه وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی هنوز کجدار و مریز راه میرود.
دیروز خبری مبنی بر ممیزی شعر «شکاردیگر»
در آلبوم «قمارباز» محسن چاوشی منتشر شد که
طبق آن باید یک بیت از این شعر که به نظر میآید
قطعه همنام آلبوم است و اثر موالنا ،حذف شود.
با نگاهی گذرا به این شعر ،میتوان دریافت که
حذف این بیت ،نه تنها کار اشتباهی نیست
بلکه شاید حتی ضروری هم باشد؛ با این اتفاق
میشد به این که دفتر شعر و ترانه حواسش به
ترانههای ارسالی هست ،دل خوش کرد اما
بررسی گذرای ترانههای همزمان منتشر شده،
چیز دیگری به ما می گوید.
▪.1از هر کسی سخنی!

طبق گفتههای پیشین تهیهکننده آلبوم جدید
محسن چاوشی به خراسان ،این آلبوم مدتها

پیش بــرای دریافت مجوز به دفتر موسیقی
ارسال شده است .هادی حسینی ضمن همین
گفتهها بود که اعالم کرد این آلبوم ،تنها لنگ
مجوز سه شعر موالناست .این در حالی است
که چند روز پیش ،محمد اللهیاری ،مدیر
توگوباباشگاهخبرنگاران
دفترموسیقیدرگف 
جــوان مدعی شد تهیهکننده آلبوم چاوشی
به دنبال فضاسازی رســانـهای بــوده و آلبوم
«قمارباز» به تازگی برای صدور مجوز به دفتر
موسیقی ارسال شده است .تناقضگوییها
درباره این آلبوم همچنان ادامه دارد.
▪.2حساسیتهای سلیقهای

طی هفتههای گذشته تک آهنگ و آلبومهای
متعددی در ژانــرهــای مختلف منتشر شد.
تــران ـهســرای بــرخــی از ایــن آثـــار ،اشخاص
سرشناسی هستند و برخی دیگر گمنا متر.

مسئله اصلی زمانی آشکار میشود که به
ترانه چند خواننده پرمخاطب پاپ
که طی همین روزها منتشر
شده است ،دقت کنیم .در
قطعه «آهو»حمید هیراد
ک ــه خـــود آن را ســــروده،
آمــــده اســــت« :تــــو خــوش
خــطوخــالــی و مــنــم نــدیــد
بدیدم آهو جــان» یا در قطعه
«عــاقــه محسوس» محسن
ابراهیمزاده که باز خودش
ترانهسراست ،میشنویم:
«اگه پا بده ،چشات به این
دلــم راه بــده» و «ایرانی
اصل» ماکا نبند که این
طــور شــروع میشود«:با
همه فــرق داره چشمای

تو ایرانی اصله /دلبرم شیوه ناز تو به قاجاریه
وصله» .این درحالی است که این خوانندهها،
مخاطبان زیــادی دارنــد و ترانه های آن ها
به سرعت شنیده میشود .به نظر میآید
حساسیتها تنها روی برخی اسامی
وجود دارد و هنوز نگاه سلیقهای بر کلیت
مجوز دادن به ترانهها حاکم است .نگاهی
که با دقت در ترانههای موالنا به دنبال
ارائه اثری مطلوب است اما عمال با
سرسری گذشتن از ترانه برخی
آثار دیگر ،مفهوم سخیف را
در ترانه باقی میگذارد
و ایــن طــور مـیشــود که
هنوز گوشها ترانههای
عجیب و پــراشــتــبــاه را
مـیشــنــونــد و آثـــار خــوب
پشت در میمانند.
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روایت زندگی ایرج افشار
در «فرزانه فروتن ایرانمدار ما»
مــســتــنــد «فـــرزانـــه فــروتــن
ایرانمدار ما» که روایتی از
زندگی ایــرج افشار است،
اکــران میشود .به گزارش
ایسنا ،همزمان بــا برپایی
پنجمیننمایشگا ِهتاریخمحلیایران،فیلممستند
«فرزانه فروتن ایران مدار ما» امروز چهارشنبه ۱۳
شهریور ،در سالن اجتماعات موزه کتاب و میراث
سازمان اسناد و کتابخانه ملی اکران خواهد شد.
در این فیلم مستند که به زندگی و آثار استاد ایرج
افشار ،پژوهشگر ادبیات فارسی و تاریخ ایران
میپردازد ،شخصیتهای سرشناسی همچون
محمدرضا شفیعی کدکنی ،عبدا ...انوار ،ژاله
آموزگار،آیدینآغداشلو،احمداقتداری،هوشنگ
دولـتآبــادی ،احسان نراقی ،منوچهر ستوده،
سیدمحمد محیط طباطبایی و  ...از خاطرات و
تاثیر زندهیاد ایرج افشار سخن میگویند.

سیمین دانشور و هرتا مولر
در یک نمایش

نمایش «بــه زبــان خــواب» به کــارگــردانــی سما
موسوی ،برای اجرا از هفته پایانی شهریور در
تئاتر مستقل تهران آمــاده میشود .به گزارش
ایسنا« ،بــه زب ــان خـــواب» نمایشی مستند با
موضوع سرگذشت دو زن نویسنده است؛ یکی
از چهر ههای معاصر ادبیات فارسی و دیگری
از چهر ههای شاخص ادبیات آلمان« .سیمین
دانشور» و «هرتا مولر» ،دو شخصیت اصلی این
نمایش هستند .متن این نمایش را مونا احمدی
تدوین کرده است که نگارش نمایش نامههایی
چون «گردش عادی خون و برف»« ،سرزمینهای
شمالی» و نگارش مشترک نمایش نامه «شکستن
سکوت مطلق» را درکارنام ه دارد.

خواندن داستانهای
هری پاتر ممنوع!

مسئوالن یک مدرسه دولتی در ایالت تنسی
آمریکا دستور داد هانـــد کتا بهای مجموعه
داستان هری پاتر و مدرسه جادوگری ،نوشته
جی.کی .رولینگ از کتابخانه این مدرسه جمع
آوری شود .به گزارش ایبنا ،رئیس این مدرسه
میگوید :مطالب و طلسم و جادوهای گفته شده
در داستانهای هریپاتر ،در واقعیت میتواند
خطرناک باشد و موجب بیدار شدن رو حهای
شیطانی شود! دان ریهال ،کشیش مسئول این
مدرسه به والدین آمریکایی هشدار داده است
که اجازه ندهند فرزندانشان کتاب هری پاتر را
مطالعه کنند.

