ادبیات وهنر
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محسن چاوشی دو قطعه از آهنگ های خود در آلبوم ابراهیم را که بدون مجوز دفتر موسیقی در کانال تلگرامیاش منتشر کرده بود ،حذف کرد« .ابراهیم»
قرار بود در شش قطعه منتشر شود اما در هشت قطعه منتشر شدو به دست مخاطبان رسید .خبر دیگر این که دیروزاز آلبوم«ایران من» همایون شجریان که در
آیین رونمایی آن گفته شده بود از 12شهریور عرضه می شود ،خبری نشد.

...
اخبار

امیریاسفندقهرئیسشورایسیاستگذاری
خانهشعروادبیاتشد
باحکمیازسویسیدمحمدحسین
حجازیمدیرعاملشرکتنوسازی
عباسآباد،مرتضیامیریاسفندقه
رئیسشورایسیاستگذاریخانه
شعر و ادبیات تهران شــد .امیری
اسفندقه شاعر و نویسنده متولد
 ۱۳۴۵ودارایمدرککارشناسیارشدادبیاتاست.کتاب
«سیاه مست سایه تــاک» اسفندقه ،امسال کتاب برگزیده
جشنوارهقلمزرینشدکهمجموعهقصایدویاست.بهگزارش
مهر،ویدرسال ۱۳۹۲مدیرخانهشعر ترانهمرکزموسیقیو
سرودصداوسیمایجمهوریاسالمیایرانبودهاست.

انتشارزندگینامهاستیوجابز
کتابیباعنوان«انسانبیاهمیت»
وارد ب ــازار کتاب شــد .ایــن کتاب
خاطرات لیسا برنان-جابز دختر
استیو جابز ،مؤسس شرکت َاپل
است .لیسا در این کتاب چهرهای
متفاوت و جدید از استیو جابز به
عنوان پــدری بیمسئولیت و بیرحم ارائــه میکند .لورن
پاول جابز ،بیوه استیو جابز به موضوعاتی که در این کتاب
مطرح شده است اعتراض کرده و معتقد است بنیانگذار َاپل
همه تالش خود را کرده است تا پدر خوبی برای لیسا باشد.
به گزارش ایبنا ،صحبتهای لیسا جابز و انتشار بخشهایی
از کتابش سبب شد مجالت معروفی چون نیویورکتایمز و
ونیتیفیر به آن بپردازند و منتقدان بنیانگذار َاپل را پدری
بیرحمبخوانند.همینموضوعموجبشدلورنپاولجابزو
خواهرانجابزطیبیانیهایمطالباینکتابراتکذیبکنند.

هدف«لیان»معرفی موسیقی فولکلوراست
تشکیل یک گروه موسیقی خود چالش
برانگیز اســت .بــا وجــود ایــن چالش هــا ،چطور
توانستید عمر «لیان»را به  25سال برسانید؟

خیلی سخت .واقعا سخت بود یک گروه موسیقی
در شرایطی دوام بیاورد که وزیر ارشادوقت دولت
اصالحات گفته بود کسانی که موسیقی کار می
کنند ،به فکر شغل دوم باشند .ما در هر شرایطی
کار کردیم و سختی ها را تحمل کردیم .سخت تر
این که یک گروه موسیقی فولکلور داشته باشید .با
همه این ها ،ما با تمام سختی ها این راه را رفتیم .به
نظرم عشق و شیفتگی گروه به سرزمین مادری ،آن
ها را دور هم جمع کرد .اعضای لیان می خواستند
موسیقی بوشهر را پشتیبانی کنند آن هم نه تنها در
بوشهر و ایران که در تمام شهرهای جهان.
مثال چه چالش هایی داشتید؟

هر گروه و تشکلی در طول فعالیت خود دچار تغییراتی
می شود .لیان هم استثنا نیست .ما سعی کردیم از
ستون ها و هدف لیان نگهداری کنیم .گاهی بسیار
خسته می شدیم و یک جاهایی واقعا می بریدیم .از
طرفی عــاوه بر چالش هــای خودمان با مشکالت
دیگری مانند منع کنسرت در برخی شهرهانیز مواجه
می شویم .ما با این که مجوز داریــم هنوز در شیراز
و کرمان نمی توانیم برنامه
اجرا کنیم .با این که ما در
کنار اجراهای صحنه ای
خــود کتاب هــای مختلفی
را هم دربــاره موسیقی منتشر
کردیم.
چه چیزی باعث شد گروه
لیان طی این سال ها همچنان مخاطب
داشته باشد و تازگی اش را از دست
ندهد؟

یکتراژدیفرهنگیدربرزیل
آتشسوزی بزرگی در مــوزه ملی
برزیلدرریودوژانیرورخدادهاست.
این موزه قدیمیترین نهاد علمی
برزیل و از بزرگترین موزههای
تاریخطبیعیآمریکایالتیناست.
این موزه بیش از  ۲۰میلیون شیء
درمجموعههایشداشتهوگمانمیروداینآتشسوزیبعد
ازبستهشدنموزهرخدادهاست.مدیراینموزهدرمصاحبهبا
یک شبکه تلویزیونی در برزیل گفت که این آتشسوزی ،یک
«تراژدیفرهنگی»است.بهگزارشعصرایران،هزارانشیء
مرتبطباتاریخبرزیلودیگرکشورها،ازجملهآثاریازمصر،در
اینموزهنگهداشتهمیشد.

بدقولی همایون و
عقب نشینی چاوشی

گفتوگو با محسن شریفیان ،سرپرست یکی از قدیمی ترین گروه های موسیقی بومی

اکرم انتصاری -محسن شریفیان سرپرست گروه موسیقی لیان
است .گروهی که با ساز و آوازهای بومی بوشهری شکل گرفته
است .شریفیان که  43ساله است ،از هجده سالگی به طور
جدی موسیقی را دنبال کرده است .او نی انبان (همان سازی
که آن را به لطف جناب خان عروسک محبوب خندوانه بیشتر
شناختیم) را جزئی از خود می داند و برای معرفی آن و موسیقی
بوشهر ،گــروه لیان را تشکیل داد .ساخت موسیقی فیلم
سینمایی«تیک آف» به عهده این گروه بود .از محسن شریفیان
به تازگی در اسپانیا به عنوان یکی از نوازنده های شاخص
نی انبان تجلیل شده است .او در گفت گو با خبرنگار گروه
ادب و هنر روزنــامــه خراسان
از چالش های گــروه لیان
می گوید و از این که
گروه شانزدهم
شــــهــــریــــور
عــازم بمبئی
هند و ستا ن
اســــت کـــه در
ادامه می توانید
آن را بخوانید.

بــرای شنیدن یکی از آثارگروه لیان قطعه
«خیام خوانی»این گــروه را با تحریرهای
زیبای بوشهری بشنوید .فلسفه و رباعیات
خیام در مضمون زندگی بوشهری ها بسیار
پررنگ است.
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مــا تــاش کــردیــم بــا جامعه باشیم و
نگاه مان صرفا یک نگاه سنتی محض
به موسیقی نباشد؛ بلکه یک نگاه سنتی
منعطف باشد .ما راهی نداشتیم جز این که هر
از گاهی خودمان را تغییر دهیم ،ملودی های جدید
بسازیم و کار جدید کنیم .در کنار آن سعی کردیم
موسیقی بوشهر را با موسیقی های دیگر تلفیق کنیم
که این خودش مایه شادابی است و باعث شده است
موسیقی های مان هنوز شنیدنی باشد.
پس گروه تان فقط به موسیقی بوشهری
نمی پردازد.

چندبار موسیقی گروه را با موسیقی کردی ،آذری و
سیستان و  ..تلفیق و سعی کردیم حداقل این اتفاق

در کنسرت هایمان بیفتد.

مردم نی انبان را بیشتر از هر ساز دیگری
در دست محسن شریفیان می بینند .به طوری که
میتوانگفتنیانبانجزئیازشماشدهاست.

(می خندد و می گوید) دوستانم با شما هم نظرند .نی
انبان ،ساز شاخص بوشهر است و این ساز بخشی از
زندگی من است .من فکر کردم می توان با پرداختن
طوالنیمدتوخاصبهنیانبان،اینسازرامطرحکرد
تامردمنگاهدیگریبهآنداشتهباشند.بههمیندلیل
تالشکردیمنیانبانثبتملیشودوایناتفاقافتاد.
دوستدارمبهثبتجهانیهمبرسد.
به تازگی محمد بحرانی صداپیشه جناب
خان به گروه لیان پیوست .به خاطر رفاقت تان او را
انتخابکردید؟

محمدبحرانیبهعنوانمهماندربخشیازاجراهایما
حضورداشت.اودراجراهایبرونمرزیگروهلیاندر
لندنبهعنواننوازندهوخوانندهمهمانبهرویصحنه
آمد .ما همچنان با هم رفاقت داریم و حتما در آینده
همکاری های دیگری داریم اما این به معنای این که
محمدبحرانیخوانندهاصلیگروهلیاناست،نیست.
خواننده های رسمی گروه لیان آکاصفوی و اوکولو
فرامرزیهستند.
از جشنواره لندن گفتید .با این که گروه
لیان یک گروه موسیقی فولکلور است اما تعداد
کنسرتهایخارجازکشورآنبیشتراست.اینهم
جذاباستوهمکمیسوالبرانگیز.

راستش در درجه اول این برای من باعث تاسف است.
چون من هنوز در کشور خودم برای موسیقی فولکلور
امکاناتالزمراندارمودربرخیشهرهااجازهبرگزاری
کنسرت ندارم .نمی توانم زندگی و هدفم را به دلیل
برخوردهایسلیقهایتعطیلکنم.هدفمنوگروهم
یکهدفبزرگیعنیمعرفیفرهنگیباتاریخومردمی
بزرگ است .بنابراین تالشم را متوقف نمی کنم و فقط
مکانآنراتغییرمیدهم.

البته خوش بینانه هم می توان نگاه کرد با
ایندیدکهشمابااینکارموسیقیفولکلوررامعرفی
میکنید.

جالب این که بیشتر مخاطبان ما در جشنواره های
برونمرزی،خارجیهستندوازآناستقبالمیکنند.
به نظرم موسیقی فولکلور و محلی ایران ظرفیت باال و
هنرمندان شاخصی دارد و به همین دلیل اگر جدی
گرفته شود ،از آن استقبال زیادی می شود .راستش
این موسیقی هنوز جایگاه اصلی خودش را پیدا نکرده
است .برای مثال به جایگاه موسیقی بومی در خانه
موسیقی ایران نگاه کنید ،همین یک نگاه برای این

که بدانید چه اجحافی نه تنها در حق موسیقی محلی
که در حق هم صنف های خانه موسیقی می شود،
کافیاست.

چند بار به ممنوعیت اجرای گروه لیان در
شیرازوکرمانوبرخیشهرهایدیگراشارهکردید.
دلیلی که به طور مشخص به گروه لیان برای منع اجرا
میگویندچیست؟

می گویند باید صبر کنید و ما همچنان صبر می کنیم.
هشت سال است که صبر می کنیم .آخرین کنسرت
رسمیمندرشیرازبههشتسالقبلبرمیگرددودر
بوشهربهسال.92
شاید به این دلیل است که فکر می کنند
آدم سیاستمداری هستید .به نظر من اگر سراغ
موسیقی نمی رفتید حتما سیاستمدار می شدید.
اینطورنیست؟

نه.فکرنمیکنم.موسیقیورفتارهاییکهباموسیقی
میشودمنرابهناچاربهسمتیبردهاستکهبرداشت
میشودمنآدمسیاستمداریهستم.البتهمادرجامعه
ایزندگیمیکنیمکهدرآنیکمیوهفروشهمبایدبه
سیاستآشناباشدونمیتواندازآنجداباشد.محسن
شریفیانهمجزویازهمینمردماست.مردمیکهبه
ناچارباسیاستدرگیرند.البتهاینیکاشکالدرنظام
اجتماعیماست.

تــعــداد گـــروه یــا بــه اصــطــاح بندها در
موسیقی ما در حال افزایش است .حتی بعضی از آن
ها ماهیت بند را هم ندارند .نظرتان درباره این روند
چیست؟

به نظر من هر فعالیتی در حوزه موسیقی خوب است.
ما مخالف تشکیل گروه های جدید نیستیم و حتی از
آن استقبال می کنیم .به هر حال گروه لیان در کنار آن
ها خودش را بیشتر نشان می دهد و این به نفع ماست.
خیلی خوب است که اجازه دهیم گروه های موسیقی
تشکیل شوند ،خودشان را نشان دهند و حرف بزنند.
شاید حرفی برای گفتن داشته باشند که اگر این طور
باشد در چرخه موسیقی باقی می مانند و گرنه خود به
خودازاینچرخهحذفمیشوند.
پیگیری کنسرت گروه لیان از دفتر موسیقی

در رابطه با ادعــای آقای شریفیان مبنی بر عدم
اجازه برگزاری کنسرت درشیراز و بوشهربامدیر
روابــط عمومی دفتر موسیقی وزارت ارشــاد و
فرهنگ اسالمی تماس گرفتیم و از مشکالت
گروهلیانبرایاجرایکنسرتدرشهرهاییمانند
شیراز،کرمانوبوشهرپرسیدیم.مجیدفروغیدر
پاسخبهاینسوالگفت«:مجوزکنسرتدراستان
هابهعهدهادارهارشاداستانهاست.درواقعاین
موضوع تفویض به استان هاست و مدیران اداره
ارشاد هر استان مسئول پاسخگویی به این اتفاق
هستند.این گروه در براز جان نیز اجرا داشتند.

...

موسیقی
خوانندگی «داودآزاد» برای اپرای غریب پور
آهنگ ساز اپــرای «عشق» با اعالم
خبر خوانندگی داود آزاد در نقش
شیخ صنعان ایــن اثــر موسیقایی
نمایشی از نحوه همکاری خود
بــا بــهــروز غریب پــور در تــازه ترین
اثــرش سخن گفت .شــورا کریمی
آهنگسازاپرایعروسکی«عشق»بهمهرگفت:تاکنونبیش
از  ۸۰درصد کارهای مربوط به ساخت موسیقی فیلم انجام
شدهاست.آقایداودآزادآهنگسازوخوانندهمطرحموسیقی
کشورمانخوانندهنقششیخصنعانخواهندبود.بههرترتیب
بعدازپایانساختموسیقیکارفضارابهگونهایآمادهخواهیم
کردکهموسیقیاثربهتمرینهایگروهبرسد.

آلبومناصرچشمآذرمنتشرمیشود
همسر نــاصــر چ ــشــمآذر ،از کار
ناتمام این هنرمند فقید میگوید
و ایــن کــه ق ــرار بــود ایــن اثــر بــرای
هــفــت مـــیـــدان شــهــر ســاخــتــه
شــــود .او در پــاســخ ب ــه پرسش
«آیــا کــار ناتمامی از ایــن هنرمند
وجــود دارد و کسی متولی اتمامش شده اســت» به ایسنا
گفت« :آقــای چشم آذر یک کار ناتمام دارد به نام «هفت
میدان»که به سفارش شهرداری تهران برای هفت میدان
شهر ساخته و تمام کارها انجام شده بود و ما در تالشیم
تا روز تولد ایشان ۱۰ ،دی ماه از این اثر به صــورت آلبوم
رونمایی شود ،همچنین کارهای دیگری هم دوست داریم
انجام بدهیم ،مثل کتاب نت کارهای خاطره انگیزش».

آهنگسازی«هانسزیمر» برایفیفا 19
موسیقیمتن جدیدی برای بازی
محبوبفوتبالفیفا۱۹منتشرشد.
تمام۴۳قطعۀاینمجموعهماهآیندۀ
میالدیهمراهبانسخۀاصلیبازی
بهصورترسمیمنتشرخواهدشد.
به گزارش نوا ،موسیقی متن بازی
فوتبالفیفاکهبهصورتساالنهمنتشرمیشودبرایبسیاری
ازطرفدارانموسیقیبهمنبعشنیداریقابلاعتمادیتبدیل
شدهاست.ازجمله،درمجموعهایکهامسالدرآستانۀانتشار
استهانسزیمر،آهنگسازبرجستۀفیلمهاییمثلشوالیۀ
تاریکی،شیرشاهوگالدیاتورهمکاریکردهاست.اواینقطعه
راهمراهلورنبافلکهبهتازگیموسیقیمتناپیزودجدیدی
ازماموریتغیرممکنراساخته،نوشتهاست.
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