ادبیات وهنر
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واگذاری ثبت و حمایت از انجمنهای
ادبی به بنیاد شعر و ادبیات داستانی

باابالغوزیرفرهنگوارشاداسالمی،مسئولیتشناسایی،ساماندهیومتشکلسازیانجمنهایادبیسراسرکشوربهبنیادشعروادبیاتداستانیواگذار
شد.بهگزارشایبنا،دراینابالغیهکهبههمراه«آییننامهامورانجمنهایادبی»بهمدیراناداراتکلفرهنگوارشاداسالمیارسالشدهاست،بهمعاون
امورفرهنگیوزارتارشادوبنیادشعروادبیاتداستانیایرانیانماموریتدادهشد،انجمنهایادبیسراسرکشورشناسایی،ثبتوساماندهیشوند.

...

لذت شعر

جنگ ندیدههایعاشق
علیرضا آذر

قدم بزن همه شهر را به پای خودت
و گریه کن وسط کافهها برای خودت!
تو خود عالج غم و درد بیشمار خودی
برو طبیب خودت باش و مبتالی خودت!
حسین زحمتکش


دل تنگ منی،
تا تو نقاش ِ
دقت کن
برگها را نکنی زرد!
دلم میگیرد

حجت االسالم سیدمهدی خاموشی در ابتدای
این مراسم با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری
بربینشوبصیرتانقالبیاظهارکرد:بصیرتیعنی
دشمنرابادوستاشتباهنگیریم،ضمناینکهدر
طول زمان این بینش را حفظ کنیم و با فرسایش
زماندرشناختدشمندچاراشتباهنشویم.
خاموشی با اشاره به مدافعان حرم گفت :هر وقت
دربــاره آن هــا مطالعه می کنم می بینم خیلی از
ما جلوتر هستند ،چون بصیرتی دارنــد که نقشه
و طراحی جدید دشمنان علیه جهان اســام را
میشناسندوتشخیصمیدهند.
رئیس ســازمــان تبلیغات اســامــی گفت :اگر
هنرمندی در هفته هنر انقالب اسالمی به عنوان
برگزیده تعیین مــی شــود بــه معنای صالحیت
نداشتن دیگر نامزدها نیست ،ضمن ایــن که
پیشنهادمیکنممجموعههایدیگرهماینکاررا
انجامدهندوماصرف ًامتولیهنرانقالبنیستیم.
▪شیرینی قلم حسام ،دشواری جنگ را قابل
تحملمیکند

نجمه زارع

سعید صولت

...
اخبار

کنسرت موسیقی نوستالژی هند در تهران
اولین کنسرت موسیقی نوستالژی هند در تهران برگزار
خواهد شد .این برنامه طی روزهای 18و 19اردیبهشت به
میزبانی سالنهمایشهای ایرانیان و بااجرای 60سال آثار
موسیقی سینمای هند روی صحنه میرود.بهروز چاهلکه
در کارنامه خود تهیه و تولید آثار سینمایی زیادی را خصوصا
در ایران دارد ،تهیه و برنامه ریزی این کنسرت را انجام داده
است .در این کنسرت قرار است «شابیر کومار» که بیش از
 4700قطعه را طی چهار دهه در سینمای هند اجرا کرده
است،رویصحنهبرود.

عکاس ونزوئالیی برنده «وردپرس  »2018شد
عکستظاهرکنندهونزوئالییدرمیانشعلههایآتش،برنده
رقابت «عکس سال وردپرس »2018شد .به گزارش فارس
بهنقلازنیوزویک،هرسالهجایزهرقابتوردپرسبهعکاسی
تعلق می گیرد که با خالقیت و مهارت بصری ،تصویری از
رویدادیبااهمیتباالیژورنالیستیثبتکند.امسالهیئت
داوران جایزه عکس وردپــرس ،عکس «رونالدو اشمیت» با
عنوان«بحرانونزوئال»راشایستهدریافتاینجایزهتشخیص
دادند.دراینعکس«خوزهساالزاربالزا» 28سالهدردرگیری
با پلیس در کاراکاس در شعلههای آتش میسوزد .اشمیت
برنده امسال ،عکاس آژانس خبری فرانسپرس است که در
دفترمکزیکفعالیتمیکند.

نمایش آثار اندی وارهول و عباس
کیارستمی در گالری ایوان
گــالــری ای ــوان در جدیدترین نمایشگاه خــود ،میزبان
مجموعه ای از آثار هنری بیش از  20هنرمند است .این
نمایشگاه که «سیاه و سفید» نــام دارد ،روز جمعه 31
فروردین افتتاح می شود .به گزارش مهر ،نمایشگاه «سیاه
و سفید» شامل آثاری از مجموعه شخصی فریدون آو است
که در رشته های هنری گوناگون مانند نقاشی ،مجسمه و
عکس خلق شده اند و وجه اشتراک این آثار سیاه و سفید
بــودن همه آن هــاســت .در ایــن مجموعه آثــاری از اندی
وارهول ،عباس کیارستمی ،صادق تیرافکن ،فریدون آو،
سهند حسامیان ،علی شایسته و ...به نمایش درمیآید.

شعر پابه پای انقالب حضور داشته است
مصطفیمحدثیخراسانیدرنشست 40سالشعرانقالب
اسالمی گفت :در این مدت تنها هنری که می توان گفت
همسن انقالب است و پا به پای انقالب در تمام فراز و فرودها
حضور داشته و به ثبت و ضبط ارزشهای انقالب پرداخته،
شعربودهاست.اگربهدنبالهنریباشیدکهتمامارزشهای
انقالب را بتوان در آن به صورت شفاف به نظاره نشست ،آن
شعر است و همواره شعر در کنار دیگر هنرها به عنوان خط
مقدم در این عرصه مطرح بوده است .محدثی خراسانی
اظهارکرد:شرافتوانصاف،دومقولهذاتیانقالباسالمی
استوهمینسببمیشودمااززبانعلیرضاقزوهبشنویمکه
محمدرضا شفیعی کدکنی معلم شعر انقالب است و رد پای
شعراورادرشعرشاعرانپسازانقالبمیبینیم.

علیرضا کاردار

به بهانه انتشار قطعه «دل ای دل»

بازار گرمی یا دعوا؟ !

گروه ادب و هنر« -حمید حســام» نویســنده دفاع مقدس و چهره هنر انقالب در سال
 1396گفت :در دهه 60دیدهنشدن یک دغدغه نبود بلکه یک عشق بود اما متأسفانه
این عشــق با گذر زمان کم رنگ شده اســت .به گزارش فارس ،مراســم اختتامیه هفته
هنر انقالب و معرفی «چهره سال هنر انقالب اسالمی» یک شنبه شب در حوزه هنری
برگزار شد .در این مراسم چهره ســال  96هنر انقالب از میان حمید حسام (نویسنده
دفاع مقدس) ،حســن روح االمین (نقاش و گرافیســت) ،محمدرضا دوســت محمدی
(گرافیست) ،محمدحسین مهدویان (کارگردان) و مهدی نقویان (مستندساز)معرفی
و از وی تقدیر شد.

▪بصیرت یعنی دشمن را با دوســت اشتباه
نگیریم


***
بیا برای تو قدری بهار آوردم
کرشمههای غم انگیز تار آوردم
قد خمیده مردی که دوستت دارد
حکایتی است که بیانتظار آوردم
اگر که بیتو زمستان شدم ،فدای سرت
بیا ...برای تو قدری بهار آوردم


...

یادداشت

آن چه در مراسم معرفی چهره سال هنر انقالب امسال رخ داد

به خودم آمدم
انگار
تویی در من بود
این کمی بیشتر از
دل به کسی بستن بود


بخش بعدی مراسم به معرفی نامزدهای چهره
سال هنر انقالب از زبان دوستان در قالب ویدئو
اختصاص داشــت .در ابتدا ،مرتضی سرهنگی،
نویسنده و چهره برگزیده هنر انقالب اسالمی در
سال  93دربــاره حمید حسام گفت :با این که با
بخش زیادی از سختی های جنگ در کتاب های
آقــای حسام مواجه ایم ،امــا شیرینی قلم او این
دشواریهارابرایماقابلتحملودلپذیرمیکند.
سپس مسعود نجاتی هنرمند گرافیست درباره

دوست محمدی گفت :آقای دوست محمدی در
فضای رسانه ای و مطبوعاتی شناخته شده است
و به عنوان مدرس تمامعیار در دانشگاه تهران هم
تدریسمیکند.
وی ادامه داد :ایشان متخلق به اخالق اسالمی
است،چیزیکهکمترازهنرمندانانتظارمیرود.
آقای دوست محمدی مانند یک طلبه به شدت از
رفتاروگفتارشمراقبتمیکندواینشایدبهدلیل
تربیت در خانوادهای روحانی و سالها زندگی در
شهرقمباشد.

کسی از
سیمخاردارهای
دشمن عبور
میکند که در
سیمخاردارهای
نفسشگیر
نکرده باشد

▪نقاشیهایعاشوراییباالهامازموسیقی

آریـــا عظیمی نژاد آهــنــگ ســاز دربــــاره حسن
روحاالمین سخنانی ایراد کرد و گفت:خداوند
بهبرخیبندگانخاصخودشلطفمیکند
و اجــازه می دهد لحظاتی چشم و گــوش و
زبان برای معرفی انسانهای بزرگ باشند و
روحاالمینیکیازآنهاست.
ویافزود:پسازآشناییباحسنروحاالمین،
اوبرایمتوضیحدادنقاشیهایعاشوراییاش
را با شنیدن آلبوم «ساقی سرمست» بنده و
الهامازآنکشیدهاست.

وی افزود :فکر میکنم ویژگی مهدویان این است
که هم حرف خوب می زند ،هم هنرمندانه حرف
میزندوهممردمراپایسخنشمینشاند.
▪نقش«خارجازدید»دررفعتردیدها

آخرین فردی که دربــاره مهدی نقویان به عنوان
آخرین نامزد سخن گفت ،سلیم غفوری مدیر
شبکه مستند بود که اظهار کرد« :مستند» یکی
از عرصه هایی اســت که پــس از پیروزی انقالب
اســامــی ،هــنــرمــنــدان انــقــابــی در آن خوش
درخشیدند؛ از نسل قدیم مانند رضــا برجی تا
نسل جدید که در سال های اخیر توانستند آثار
ماندگاری را خلق کنند و مهدی نقویان هم جزو
این مستندسازان توانمند و دغدغهمند است .وی
با اشاره به وقایع سال  88افزود :در شرایطی که
غبارفتنهکشوررافراگرفتهبود،نقویانبا«خارجاز
دید»خودنقشمهمیدررفعتردیدهاوبیانتاریخ
درستکشورداشت.
▪چگونگیانتخابهنرمندبرگزیدهسال

محسن مؤمنی شریف رئیس حوزه هنری با اشاره
بهشهیدمحسنحججیوشهادتهنرمندانهاش
اظهار کرد :شهید حججی یک «آتش به اختیار»
به تمام معنا بود و در معرفی ادبیات انقالب در
زادگــاهــش نــجــف آبــاد نقش به سزایی
داشت.
وی دربــاره چگونگی انتخاب هنرمند
برگزیدهسالتوسطحوزههنریتوضیح
داد 55:نفر از صاحب نظران و بزرگان
عرصه فرهنگ و هنر 14 ،نامزد را در همه
رشتهها انتخاب کردند .در مرحله دوم بار
دیگر از این بزرگان نظرسنجی کردیم که
پنج نفر بیشترین رأی را آوردند و دوباره از
میانایننامزدها،نفربرگزیدهانتخابشد.

▪ویژگیهایمحمدحسینمهدویان

سیدمحمود رضـــوی تهیه کننده فیلم های
محمدحسین مهدویان ،دربــاره این کارگردان
جوان گفت :روزی به ما و امثال جمع حاضر در
این مراسم ،ایــراد وارد می کردند که شما وقتی
میخواهید حرف خوب بزنید ،هنر آن را ندارید یا
اگر حرف خوب هم بزنید ،نمیتوانید مردم را پای
سخنانتانبیاورید.

مؤمنی ادامه داد :انتخاب چهره سال هنر انقالب
با شاخص ها و مالک هایی انجام می شود که
جریانسازیواقبالعمومیازجملهآنهاست.
▪بایدازخاکریزنفسعبورکرد

در ادامه نامزدهای معرفیشده ،به ترتیب حروف
الفبا از آخر روی صحنه آمدند و با تندیس و معادل
ریالیپنجسکهبهارآزادیموردتقدیرقرارگرفتند.
نوبت به آخرین نفر یعنی «حمید حسام»که رسید،
مجریمراسماورابهعنوانچهرهسالهنرانقالب
معرفی و وی با تشویق حاضران ،تندیس و معادل
ریالی 22سکهبهاریآزادیرادریافتکرد.
وی سپس در سخنانی با ذکر نام شهید شهبازی
از فرماندهان دوکــوهــه و از هــمــرزمــان شهید
همت ،شهید همدانی و حاج احمد متوسلیان
گفت :در دهه  60دیده نشدن یک دغدغه نبود
بلکه یک عشق بود ،اما این عشق با گذر زمان کم
رنگشدهاست.
ایــن نویسنده دفــاع مقدس ادامـــه داد :کسی
میتواند از سیمخاردارهای دشمن عبور کند که
درسیمخاردارهاینفسشگیرنکردهباشد.
حسام در پایان گفت :به چهار نامزد دیگر تبریک
می گویم که جنگ نادیده ،عاشق شدند؛ مانند
اویس قرنی که پیامبر (ص) را ندید اما با صدای
حضرتعاشقشد.
از سال  1393و به ابتکار حوزه هنری ،روز بیستم
فروردین همزمان با سالروز شهادت سیدمرتضی
آوینی ،هفته هنر انقالب برگزار و طی آن «چهره
سال هنر انقالب اسالمی» با اهدای 22سکه بهار
آزادیتجلیلمیشود.
در ادوار پیشین بــه ترتیب مرتضی سرهنگی
(نویسندهوپژوهشگر)،مجیدمجیدی(کارگردان)
وسیدمسعودشجاعیطباطبایی(کاریکاتوریست)
بهاینعنواندستیافتهاند.

رمان نویس سرشناس عراقی درگذشت

رو نمایی از اولین اثر شایان مصلح

خوانندگان سرود تیم ملی در جام جهانی

«سعد محمد رحــیــم» رمــان نــویــس و
چهره ها
داستان نویس سرشناس عراقی
نویسنده
9آوریل  2018بر اثر سکته قلبی در
بیمارستان قلب در شهر سلیمانیه اقلیم کردستان
عراق درگذشت« .سعد محمد رحیم» در سال 1975
در شهر بعقوبه متولد شد ،در سال  1980از دانشکده
مدیریت و اقتصاد دانش آموخته و به معلمی در دبیرستان مشغول شد؛ ولی
دغدغه اصلی وی ادبیات و روزنامه نگاری بود .به همین دلیل کتاب هایی با
موضوع داستان ،رمان ،تحقیق و نقد ادبی منتشر کرد .در سال گذشته ،بیشتر
با رمان «کشتن مرد کتاب فروش» به شهرت رسید که در مدت یک سال10 ،
بار تجدید چاپ شد.

اولــیــن اثــر بازیکن تیم فوتبال
چهره ها
پرسپولیس روز جمعه31 ،
شاعر و فوتبالیست
فروردینماه ،با حضور جمعی از
اهالی فرهنگ و ورزش رونمایی مــی شــود .به
گزارشباشگاهخبرنگارانپویا،شایانمصلحبازیکن
تیمفوتبالپرسپولیسکهپیشازاین،اشعارمختلفیاز
او در فضای مجازی منتشر شده بود اولین اثرش که به تازگی از سوی
انتشارات نزدیکتر به چاپ رسیده ،رونمایی خواهد شد .این اثر که «پرواز
 »69نام دارد ،شامل سرودههایی از این فوتبالیست در موضوعات آیینی و
آزاداست .مراسمرونماییازاثرشایان مصلح ،روز جمعه 31فروردینماه،
درمرکزتبادلکتاببرگزارمیشود.

بعد از کش و قوس فــراوان و معرفی
چهره ها
خ ــوان ــن ــده ه ــای ــی مــثــل محسن
خواننده
چاوشی ،سرانجام علیرضا قربانی
و ساالر عقیلی به عنوان خواننده تیم ملی در جام
جهانی انتخاب شدند .به گزارش ایسنا ،قرار شد سه
کار برای تیم ملی آماده شود .کار نخست ،با خوانندگی
ساالر عقیلی و آهنگ سازی بابک زرین ،دومین کار با علیرضا قربانی،
شهرداد روحانی در مقام آهنگ ساز و رهبر ارکستر سمفونیک ،سومین کار
هم به آهنگ سازی فریدون شهبازی خواهد بود که خواننده آن هنوز
مشخص نشده است.این قطعات ،با حضور تیم ملی در تاالر وحدت رونمایی
و اجرا خواهند شد.

...
یادبود

به بهانه سالروز درگذشت خالق رئالیسم جادویی؛ گابریل گارسیا مارکز

بدرود گابیتو...

مرتضی اخوان « -وقتی سال ها بعد سرهنگ آئورلیانو
بوئندیا در برابر دسته سربازانی که قرار بود اعدامش
کنند ،ایستاده بود ،بعد از ظهر دوری را به یاد آورد که
پدرش او را برای کشف یخ برده بود ».رئالیسم جادویی
پیرمرد کلمبیایی که در سحرگاه 6مــارس  1927در
آرکاتاکا ،دهکده ای کوچک در منطقه سانتامارا دیده
به جهان گشود ،درســت از همین عبارات و جمالت
جادویی «صد سال تنهایی» زندگی سرهنگ آئورلیانو
بوئندیا مشهود اســت .جمالتی که همچون یک فلش
بک عمیق سینمایی در پیش روی پرده نقره ای ،شما را
به ژرفای خیال می برد .شاید به خاطر همین است که
رئالیسم جادویی
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را بسیاری مرهون نوشتار و قلم گابیتو می دانند .گابو
در تمام طول زندگی  87ساله اش همچون مردمان
آمریکای جنوبی ُپر از عدالت خواهی و جنجال خواهی
بــود .کجای زندگی خــوزه هیجان و اعجاب رئالیسم
جادوییرانداشت؟درگیریبارئیسجمهوروقتکلمبیا
و سکونت اجباری در مکزیک یا همکاری با روزنامه آزادی
خواه «اِل اسپکتادور»؟ ! ایده اولیه «صد سال تنهایی»
که ویترین بیبدیل نبوغ مارکز در ادبیات است ،در سال
 1965وقتیکهگابومشغولرانندگیبهسمتآکاپولکو
درمکزیکبودبهذهنشرسید.شعبدهبازنیمیازعمرش
را در مکزیک زندگی کرد و آن قدر در ادبیات و زندگی
«آزتک ها» تاثیر گذاشت تا بسیاری از «ال تری» ها نام
فرزندان خودشان را «گابریل» گذاشتند .گابریل در سال
 1982جایزه ادبی نوبل را دریافت و بنیاد نوبل در بیانیه
خود ،او را «شعبده باز کالم و بصیرت» خطاب کرد .تمام
داستان های گابو از «صد سال تنهایی» گرفته تا «پاییز
پدر ســاالر»« ،عشق در سال های وبــا»« ،ژنــرال در هزار
توی خود»« ،خاطرات دلبرکان غمگین من» و ...همه و
همه را می توان از حیث رنگارنگی و جاذبه غریب شان با
کارناوالهای آمریکای جنوبی مقایسه کرد .آقای خاص
ادبیات در سال های آخر زندگی ،نوشتن برایش سخت
شده بود .شاید به همین دلیل بود که نگارش «خاطرات
دلبرکان غمگین من»  10سال به طول انجامید ،برای
مارکزی که «صد سال تنهایی» اعجابانگیز را در دو سال
به رشته تحریر در آورد .گابیتو در سالهای پایانی زندگی
بیماری آلزایمر گرفته بود .او پنج شنبه عصری در 17
آوریل  2014در حالی که شاید به فکر تماشای آخرین
جام جهانی فوتبالش و به نظاره نشستن
درخشش هموطنانش در تورنمنت
کشور قهوه بــود ،بــرای خود یک
فنجان چــای ریــخــت .فنجان
چایی که آخرین خاطره گابو
از ایــوان خانه اش بــود .گابیتو
همراه با غروب خورشید همان
روز ابدی شد .بدرود گابیتو...

موسیقی مناسبتی

آهنگ های باران خورده ،خیس
هر شاعری دستکم یک شعر درباره باران سروده و هر خوانندهای سعی کرده است آهنگی درباره باران بخواند.
باران فضایی احساسی بهوجود میآورد که شاعران و خوانندگان را تحت تاثیر زیبایی خود قرار میدهد و منجر
به خلق اثری می شود ،در ادامه با استفاده از کیو آر کد خوان گوشی همراه تان تعدادی از این آهنگ هارا دانلود
کنید و از شنیدن آنها در هوای بارانی این روزها لذت ببرید.
 ▪ببارای بارون ببار

مدت زمان4:30:
شاعر :علی معلم دامغانی
خواننده :محمدرضا شجریان
متن آهنگ :ببارای بارون ببار
با د ُلم گریه کن ،خون ببار
در شبای تیره چون زلف یار
بهر لیلی چو مجنون ببارای بارون
 ▪لهجه بارون

مدت زمان3:22:
ترانه :سامیه سلیمی
خواننده :ماهور
متن آهنگ :بخون با لهجه بارون که
باغ از ریشه تب کرده
بهاری که سفر رفته قراره با تو برگرده
بخون آهنگ خاک من که خونه با تو آباده
همین که پنجره باشی صدام میفهمه آزاده
 ▪ابر میبارد

مدت زمان4:05:
شاعر :امیر خسرو دهلوی
خواننده :همایون شجریان
متن آهنگ :ابر میبارد و من میشوم از یار جدا
چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا
ابر و باران و من و یار ستاده به وداع
من جدا گریه کنان ،ابر جدا ،یار جدا

 ▪باران تویی

مدت زمان3:52:
ترانه :احسان حائری
خواننده :آرمان گرشاسبی
متن آهنگ :از آسمانم ماتم ببارد
هراس بی تو ماندنم ادامه دارد
نمینویسم ترانه بیتو
خیال واژه بیتو
چگونه پر کشد
ِ

قطعه ِ
«دل اِی ِدل» با صدای «محسن چاوشی» ،همخوانی
«سینا سرلک» و با شعری از باباطاهر به عنوان تیتراژ جدید
سریال «شهرزاد» در دسترس عالقه مندان قرار گرفت.
شهاب اکبری تنظیم کننده کار است و احسان نی زن
نوازندگی کمانچه و ویولن و مصطفی بهرام پور میکس و
مسترینگ این اثر را بر عهده دارند .خبر انتشار این قطعه
موسیقی ،دوستداران این دو هنرمند را خوشحال و در
عین حال متعجب کرد .تعجب از همکاری دوباره این دو
خواننده که مدتی صحبت از جدایی و دعوا و قهر و ...آن ها
نقل محافل موسیقی ایران بود.
ریشه این اختالف و شایعات به چندی پیش بر می گردد،
زمانیکهسرلکبارهاباجمالتکنایهآمیزازچاوشیانتقاد
و طرفداران او را هم در صفحه خود بالک کرده بود! از سوی
دیگر،درقسمتنهمفصلدومسریالشهرزادقطعهایبانام
«تنها امید زندگی» با صدای سرلک پخش شد که این قطعه
و همینطور ماجرای حذف نام چاوشی از روی جلد سریال،
باعث ایجاد حاشیه های زیــادی شد .پس از آن در قسمت
یازدهمسریالودرحالیکهقراربودیکاثردوصداییباشعر
باباطاهر از چاوشی و سرلک منتشر شود ،صدای سرلک به
طور کلی از شهرزاد حذف شد و چاوشی قطعه «کاش ندیده
بودمت» را به صورت تکصدایی منتشر کرد .در فصل سوم
سریال هم خبری از سرلک نبود و محسن چاوشی در قطعه
«جمعه»ازآوایعلیچراغیاستفادهکرد.
در این میان ،سینا سرلک که با همخوانی قطعه «کجایی»
با محسن چاوشی برای شهرزاد به شهرت فراوانی در بین
طرفداران موسیقی پاپ رسیده بود ،سال گذشته درباره
ماجرای اختالفش با محسن چاوشی در برنامه دورهمی
گفتهبود«:اختالفنداریم،همهفکرکردندماباهماختالف
داریم اما این طور نیست .محسن عزیز از دوستان من است.
در مقطعی کارگردان و تهیه کننده تصمیم می گیرند که
هنرمندی در بخشی از کار نباشد .متاسفانه عده ای بدون
این که اطالعی داشته باشند حاشیه درست میکنند ».در
نهایت ،پس از انتشار قطعه «دل ای دل» در این روزها ،گویا
بحثاختالفبینایندوهنرمندمحبوبخاتمهیافتهاست.
هرچند عدهای هم براین باورند که این جدلها و شایعات،
«جنگ زرگــری» برای فروش بیشتر ،پوشاندن ضعف ها و
منحرف کــردن انتقادها از
سریالشهرزادبود!

...
گزارش

حمیدرضا نوربخش برنامه های خانه
موسیقی در سال  97رااعالم کرد

پیگیر کپی رایت هستیم
گــروه ادب و هنر  -مدیرعامل خانه موسیقی ایــران در
قالب نشستی با عنوان «دیدار نــوروزی» ،با اهالی رسانه
به گفت وگو پرداخت .حمیدرضا نوربخش در ابتدای این
نشست رسانه ای که روز دوشنبه  27فروردین ماه در تاالر
اجتماعات خانه موسیقی ایران برگزار شد ،در توضیحاتی
گفت :رویکردی که ما به صورت جدی پیگیر آن هستیم،
موضوع کپی رایت آثار است زیرا اقتصاد موسیقی به ویژه
موسیقی سنتی ایرانی دچار مشکالتی است.
مدیرعامل خانه موسیقی ایرانی گفت :موضوع دیگری
که نیازمند کمک رسانه ها هستیم ،معرفی استعدادهای
موسیقی ایرانی است .متاسفانه خط قرمزهای بی ربط
و غیرقانونی به شکلی در حال گسترش است که نباید
نهادینه شوند.
ایــن خواننده موسیقی ایــرانــی اظــهــار کــرد :آیــا کفگیر
هنرمندان فعال این عرصه به ته دیگ خورده است که دیگر
شاهد آثار ارزشمند دهه های قبل نیستیم؟ ما موظفیم در
کنار هم حضور داشته باشیم تا راهی را که انتخاب کردیم
به خوبی ادامه پیدا کند.
به گزارش مهر ،وی در بخش دوم این نشست رسانه ای که
به پرسش خبرنگاران اختصاص داشت ،در جواب سوالی
دربــاره سرنوشت سند موسیقی کشور ،توضیح داد :این
موضوع را باید از دوستان شورای عالی انقالب فرهنگی
سوال کنید چون کار تدوین این سند که برعهده ما بود،
مدت هاست به اتمام رسیده و پرونده باید در صحن شورا
مطرح شود.
نوربخش همچنین با انتقاد از شرایط بانوان نوازنده در
اجراهای زنده به ویژه در شهرستانها بیان کرد :نمیتوان
به یک نوازنده گفت که شما ساز زدن را یاد بگیر اما حق
نداری روی صحنه اجرا داشته باشی .به اعتقاد من باید
یک قانون واحد در تمام کشور حاکم باشد که اجازه عبور از
خط قرمزها را ندهد.
مدیرعامل خانه موسیقی درباره واکنش خانه موسیقی در
پی بروز برخی اتفاقات و مسائل صنفی گفت :ما تک تک
مواردی را که در حوزه موسیقی اتفاق می افتد ،پیگیری
می کنیم ولی گاهی تکرار پیگیری ها و انعکاس رسانه ای
آنها کار را بهتر نمیکند بلکه ماجرا بدتر میشود.
پیگیری تشکیل کانون فعال منتقدان ،روزنامه نگاران
و پژوهشگران حوزه موسیقی در خانه موسیقی از دیگر
مباحثی بود که در این نشست مطرح شد و حمیدرضا
نوربخش اعالم کرد آماده هرگونه همکاری در این زمینه
با خبرنگاران و فعاالن رسانهای در عرصه موسیقی است.
CMYK

