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خاطرهبازی دوستداران شهرام ناظری
و «آتش در نیستان»

فارس -شهرام ناظری در کنسرتی که با همراهی گروه مولوی در نخستین «شب مشاهیر» در سالن تهران رویال هال هتل اسپیناس پاالس برگزار
شد ،مخاطبان خود را با خواندن قطعات قدیمی به وجد آورد .شهرام ناظری ،استاد  ۶۹ساله آواز ایران که در دهههای  ۶۰و  ۷۰با انتشار آلبومهای
پرمخاطب نام خود را بر سر زبانها انداخته بود ،دیشب در میان حدود دو هزار و  ۵۰۰نفر از عالقهمندانش هشت قطعه را اجرا کرد.

...

موسیقی
تقدیمسمفونی«پیروزی»بهشهدایمدافعحرم

کنگره «سربداران» ،آیین گرامیداشت شهدای مدافع
حرم و سالگرد شهادت محسن حججی ،با حضور جمعی
از هنرمندان در تاالر وحدت برگزار میشود .در این رویداد
که هنرمندان نامدار سینما ،موسیقی ،هنرهای تجسمی،
شعر و ادبیات میزبانی خانوادههای شهدای مدافع حرم
را بر عهده دارنــد ،بخش اول سمفونی «پیروزی» توسط
ارکستر سمفونیک تهران با آهنگ ســازی استاد مجید
انتظامی به خانوادههای مدافعان حرم تقدیم میشود .به
گزارش روابطعمومی بنیاد رودکی ،همچنین در حاشیه
این رویــداد ،در سالن انتظار تاالر وحــدت ،نمایشگاهی
از آثـــار هــنــرمــنــدان تجسمی ایـــران بــرگــزار مـیشــود.
از دیگر برنامههای کنگره سربداران میتوان به رونمایی
از جلد دوم کتاب « جون خادم المهدی » برترین اشعار
شاعران ایران در وصف شهید محسن حججی اشاره کرد.

جلد هشتم «شعر بی واژه» براساس آثار
مشکاتیان منتشر شد
جــلــد هــشــتــم مــجــمــوعــه «شــعــر
بــی واژه» شــامــل گـــزیـــد های از
تــک نــوازیهــای زنــدهیــاد پرویز
مــشــکــاتــیــان مــنــتــشــر شــــد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران پویا،
این کتاب گزیده ای است از تک
نوازی های استاد پرویز مشکاتیان در دستگاه های شور
و نوا و آوازهای دشتی و افشاری .آثار نگاشته شده در این
مجموعه بر اساس تک نوازی های اجرا شده در آلبوم طریق
عشق و کنسرت های گروه عارف در سال های مختلف
است .همچنین اشعار این مجموعه از حافظ ،سعدی و
ابوسعید ابوالخیر است .مجموعۀ شعر بی واژه در  12جلد
طراحی و تدوین خواهد شد که جلد های بعدی آن در آیندۀ
نزدیک چاپ و منتشر خواهد شد.

کوروش تهامی آلبوم منتشر میکند
کـــوروش تهامی از تولید آلبوم
مــوســیــقــیاش خــبــر داد ولــی
گفت زمــان دقیق ایــن اتــفــاق را
نمیدانم .کوروش تهامی ،بازیگر
سینما ،تئاتر و تلویزیون که سابقه
خوانندگی هم در کارنامه خود
دارد ،از عالقهاش به انتشار آلبوم موسیقی خبر داد .این
بازیگر در تازهترین گفتوگویش به ایرنا اظهار کرد :من قبل
از تئاتر ،با موسیقی آشنا بودم و این باعث شد ریتم را خوب
بشناسم .بازیگر «رگ خواب» از تولید آلبوم موسیقیاش
خبر داد و گفت :زمان دقیق این اتفاق را نمیدانم .من
همین وسواس در سینما را در موسیقی هم دارم.

بررسی قطعه های آلبوم جدید محسن چاوشی و حاشیه های آن

دومهمان ناخواندهدر«ابراهیم
اکرم انتصاری « -ابراهیم»نهمین آلبوم رسمی محسن چاوشی باالخره از جنجال
آتش بیرون آمد و منتشر شد .البته حاشیه های این آلبوم همچنان ادامه دارد و انگار
قرار نیست تمام شود« .ابراهیم» با هشت قطعه منتشر شده است و در حالی که قرار
بود در قالب یک آلبوم شش قطعه ای منتشر شود ،کم تعدادترین آلبوم چاوشی
نسبت به تمام آلبوم های رسمی قبلی اش است .به نظر می رسد چاوشی در این
آلبوم به صدای خودش زمان بیشتری داده تا آرام آرام در گوش مخاطب رسوخ کند.
تمام ترانه های این آلبوم از «حسین صفا» است و برخی به دلیل استفاده از آثار یک
ترانه سرا به چاوشی ایراد گرفته اند .او درباره انتخاب حسین صفا و روابطش با او
به موسیقی ما گفت«:رابطه من و اشعار حسین صفا در این آلبوم پیچیده است.
کلمه به کلمه این اشعار را زندگی کردهام و حاال احساس میکنم فصل جدیدی
از همکاری من و حسین صفا آغاز شده است .هر واژه تکهای از احساس ما را در
سالهای میان سالی شامل میشود .نه آنقدر غمگین و اندوهناک و نه آن قدر

▪وعشقجوخهاعداماست

▪لگدزدندبهشیریکهصبرغرشاوبود

قطعه «در آستانه پیری» همان قطعه ای است که محسن
چاوشی بعد از نه گفتن دفتر موسیقی ،قسمتی از آن را در
صفحهاینستاگرامخودمنتشرکرد.شایدبههمیندلیل«لگد
زدند به شیری که صبر غرش او بود» عبارت آشناتری از این
آلبوم برای مخاطبان باشد .تشبیه های این ترانه به همراه
صدای چاوشی و موسیقی ،یکی از قطعاتی است که شاید
بتوانگفتاجتماعیترینترانهاینآلبوماست.
▪ازآسمانبودنبسیاردلگیرم

یک موسیقی آرام که انتظارش را نداریدآغاز گر قطعه «همراه
خاک اره»است .چاوشی خود این قطعه را آرام آغاز می کند
و به مخاطب فرصت می دهد شعر را بچشد .صدای گیتار
الکتریک در بیشتر قسمت های این قطعه به گوش می رسد.
چاوشی ترانه دردناک این شعر را باحوصله می خواند ،بدون
هیچ عجله ای آن را به اوج می برد و باز آن را به بستر قبلی اش
برمیگرداند.
▪هیجانبهسرشدمکهتوراآرزوکنم

نام این قطعه«لطفا به بند اول سبابه ات بگو» است .لحن

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

پیچیده و غریب« .ابراهیم» روزنوشتهای ما برای این برهه از
زندگیمان است .سعی کردهایم از زاویهای دیگر به ماجراها
نگاه کنیم و با انتشاراین آلبوم ،احساس میکنم بار
بزرگی از دوش من برداشته شده است .اعتقاد
دارم هر فردی وظایف و تعهداتی درباره مسائل
اجتماعی خود داشته و دارد .من با «ابراهیم»
پا به میدان جنگ گذاشتهام ».در ادامه می
توانید درباره همه قطعه های منتشر شده
در این آلبوم و حاشیه های آن بخوانید.
عادل روحنواز نوازندگی گیتار الکتریک،
توحید نوری پیانو و میثم مروستی ویولن و
سه تار را در این آلبوم به عهده داشته اند.

چاوشی در ایــن قطعه  5دقیقه و  31ثانیه ای به لحن
مستاصل ترین ها می ماند .به لحن کسی که هر چه
درماندگی در آستین دارد ،به صدایش بخشیده است.
دکلمه در میانه این آهنگ هم به گوش می خورد .چاوشی
دیروز قسمتی از این آهنگ را همزمان با انتشار«ابراهیم»
در صفحه اش با متن « اما پسر شدم که تو را آرزو کنم» به
اشتراک گذاشت .این قطعه به احتمال زیاد جزو همان
هاییبودهکهبرایمجوزبهاشکالخوردهاماازمهلکهجان
سالم به در برده است.
▪مادرمدادقرمزمنکو؟

قطعه«ایماهمهر»بادکلمهآغازمیشود.همانطورکهازنام
اینقطعهپیداستبیربطبهماهمهروشروعفصلمدرسهها
نیست که چاوشی آن را « زهر حالل و بد اخالق» می خواند.
دکلمه های حسین صفا در این قطعه بیشتر از قبلی هاست و
گاهوبیگاهازراهمیرسد.اینقطعهجزوانگشتشمارقطعه
های موسیقی در ایران است که در نگاه اول طعنه به سیستم
پیروفرتوتآموزشیمیزند.موسیقیپایانیاینقطعهدیراز
راهمیرسدوشایدیکیازعیبهایاینقطعهبهحساببیاید.
▪دلمدفاستنیستانا

چاوشیبیمقدمهبهسراغقطعه«جهانفاسدمردمرا»می
رود .او می خواند و دف همراهی می کند و صدای پیانو می
آید.اومیخواهددراینقطعهباارجاعبهبرخیعبارتهای
عامیانهوگاهتشبیههاتصویربسازد 3.دقیقهو 34ثانیهاین
قطعه آن قدر زود می گذرد که بعد از تمام شدن آهنگ هنوز
منتظرادامهآنهستید...،اماانتظاربیفایدهواینقطعهبه
پایانرسیدهاست.

▪مهمانانناخوانده«ابراهیم»

اشعاردوقطعهایکهمجوزنگرفتندامابهآلبوماضافهشدند،
ازکتابشعر«منجنیق»حسینصفاست.نامایندوقطعه«تو
در مسافت بارانی» و «ما بزرگ و نادانیم» است که در ادامه از
آنهاهمنوشتیم.چندروزپیشهمآهنگیبهنام«مسلخ»از
محسنچاوشیکهبهموضوعقاچاقجنسیدخترانایرانی
دردبیپرداختهبود،لورفت.
▪کهزندگیدوسهنخکاماست

چاوشی شب قبل از انتشار آلبوم قسمتی از قطعه «تو در
مسافت بارانی» را در صفحه خود به اشتراک گذاشت و
نوید رسمی انتشار ابراهیم را داد .او در پاسخ به پرسش
یکی از کاربران که «این آهنگ حذف شده محسن جان»
نوشت«:خودممنتشرمیکنم».درقسمتیازاینقطعهمی
شنوید«منوتوآخورمانمرگاست/ازاین ُدرشکهبیاپایین
/تونیز ِشیههبکشگاهی».
▪ ُمفلسیمدرخوردنُ ،م ِ
مسکیمدر ُمردن

مشکلی که درباره قطعه «تو در مسافت بارانی» وجود دارد
درباره قطعه «ما بزرگ و نادانیم» هم صادق است .به نظر
می رسد این قطعه هم به دلیل چند واژه و مفهوم مجوز
نگرفته باشد .هرچند موسیقی این قطعه جذاب و نوتر از
قبلیاست.درقسمتیازاینقطعهمیشنوید«:همدرشت
و غمگینیم ،هم سیاه و بدبینیم  /هم برای آبادی قطر ه ای
نمی باریم  /هم نگه نمی داریم ُ /حرمت خرابی را  /شب
که می شود خوابیم ،صبح و ظهر هم خوابیم  /عصر هم
که تا شب خواب  /شب دوباره تا شب خواب  /توی خواب
میبینیم ،روز آفتابی را»

...
اخبار

»

قطعه«ببر به نام خداوندت»همان قطعه ای است که باعث
شد نام این آلبوم« ابراهیم» باشد .این قطعه مانند دو آهنگ
«خوزستان» و « امیر بی گزند» با نوایی جز صدای چاوشی
شروع می شود .ترانه این قطعه در هم پیچیده از مضامین و
ذهنیت های متفاوت است .این قطعه را با یک بار شنیدن
نمیتوانقضاوتکرد،چندبارهآنرابشنوید.

11

تقدیراز 3هنرمندونویسندهایرانیدرIBBY
سه هنرمند و نویسنده ایرانی در
عرصه ادبیات کودک و نوجوان ،در
مراسمیدرحاشیه سیوششمین
کنگره ادبیات کــودک و نوجوان
دفتر بینالمللی کتاب برای نسل
جوان ( )IBBYدر شهر آتن تجلیل
شدند .این سه نفر شامل فرهاد حسن زاده بــرای تالیف
کتاب «زیبا صدایم کــن» ،فــرزاد فربد بــرای ترجمه کتاب
«اقیانوسانتهایجاده»ونازنینعباسیبهدلیلتصویرگری
کتاب «احتیاط ،خطر حمله موشها و دیگران »...بودند که
امسالدر فهرستافتخاردفتربینالمللیکتاببراینسل
جوان قرار گرفتند و در مراسمی که در شهر آتن برگزار شد،
جوایزخودرادریافتکردند.

اهدایتابلویهنرمندایرانیبهپاپفرانسیس
▪دفترموسیقیازدوقطعهبدونمجوزبیخبراست

جنجال های آلبوم ابراهیم با انتشار آن پایان نیافت.
محسن چاوشی بعد از انتشار آلبومش همه پست های
قبلی در صفحه اینستاگرامش را حذف کرد و تنها چهار
پست را نگه داشت .نکته جنجالی تر این که این آلبوم
به صورت رسمی شامل شش قطعه ای است که آن ها را
معرفی کردیم اما در مارکت های رسمی موسیقی و هف
هشتاد شامل هشت قطعه بود .به همین دلیل با روابط
عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
تماس گرفتیم و از آن ها درباره تعداد قطعه های مجاز
آلبوم ابراهیم پرسیدیم .مجید فروغی مدیر روابط عمومی
معاونت هنری وزارت ارشاد ضمن رد هشت قطعه مجاز
گفت «:دفتر موسیقی این ماجرا را پیگیری می کند».
هرچند در تماس های دوبــاره ما با دفتر موسیقی هیچ
کس پاسخگو نبود!
به این اوضاع آشفته ،جریان مجوز گرفتن پرحاشیه آلبوم
ابراهیمراهماضافهکنید.هفدهممردادماهامسال،محسن
چاوشیبابیانیهایوزارتارشادراتهدیدکردکهدرصورت
ندادنمجوز،آنرابدونمجوزمنتشرمیکندوهمینبیانیه
توفان «ابراهیم» بود .حاشیه های زیادی از آن روز به
سرآغاز
ِ
بعدایجادشدتااینکهعلیترابیمدیرکلدفترموسیقیکه
پیشازایناصالحترانههاراتنهاراهصدورمجوزمیدانست،
درنشسترسانهایجشنوارهموسیقیفجرگفت«:باآقای
چاوشی نشستیم و با هم بستنی خوردیم و در یک شرایط
دوستانهباهمحرفزدیم.مندراینفضابراساسمسئولیت
خودم سه قطعه ای را که اصالحیه خورده بود ،مجوز دادم و
دوقطعهدیگرنیزاصالحاتیدارندکهبایددربارهآناقدامات
الزمانجامشود».

به گزارش روابط عمومی سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،در
آخرین روز از جشنواره روزهــای
فرهنگی ای ــران در فیلیپین ،در
مراسمی رسمی تابلوهای سوره
حــضــرت مـــریـــم(س) کــه توسط
تندیستقوی،خوشنویسیوتوسطرفعتموسوی،منقشبه
زرنگاریایرانیشدهاست،بهعنوانسمبلمشترکاتاسالم
ومسیحیت،بهپاپفرانسیسرهبرکاتولیکهایجهاناهدا
شد.سفیرواتیکاندرفیلیپینهمباتشکرازاهدایاینتابلوها،
بیان کرد :هنر خانم تقوی بسیار زیبا و چشمنواز است و از این
که در فیلیپین این هدیه به عنوان سمبل مشترکات اسالم و
مسیحیتبهپاپفرانسیساهدامیشود،بسیارخرسندم.

واقعیتتصویرجنجالیپرویناعتصامی
درفضایمجازی
اینروزهادرفضایمجازیتصویری
از مجسمه مــنــســوب بــه پــرویــن
اعتصامی در تبریز که شباهتی به
اینشاعرسرشناسایرانیندارد،در
حالانتشاراست.درحالیکهتصویر
منتشر شده از مجسمه چهره زینب
پاشایازینبباجیازمبارزانتبریزدرعصرقاجار است.ازجمله
اقداماتاینزنمبارزتبریزی،شرکتدرنهضتتحریمتوتونو
تنباکو،پیشگامیدرگشودنانبارهایمحتکرانتبریزدرزمان
قحطینانومصادرهانبارمیرزاعبدالرحیمقائممقامبودهاست.
مجسمهاوتوسطهنرمندمعروفاحدحسینیساختهشدهودر
موزهخانهمشروطهتبریزبرایبازدیدعمومقرارگرفتهاست.
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