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لذت شعر
عاشقانت میفروشند عیش را ،غم میخرند
دل به پاى روضه میریزند ماتم میخرند
باز هم شیر حالل مادران تاثیر کرد
بچهها دارند از بازار پرچم میخرند
مثل خار و خس در این سیل ،به راه افتادهایم
باز درهم آمدیم و باز درهم میخرند
ماهها در یک طرف ماه محرم یک طرف
بیشتر از ماهها ماه محرم میخرند
اشک ما این جا فقط این قدر قیمت یافته
ورنه جای دیگری عرضه کنی  ،کم می خرند
تا تو را داریم ما ،داراترین عالمیم
بچههاى ما در این خانه حاتم میخرند
این طرف گریان شدیم و آن طرف آباد شد
اشک کاالیى است که در هر دو عالم میخرند
عدهاى دم میدهند و عدهاى دم میزنند
پنج تن هم این وسط دارند از دم میخرند
گریهکن زهراست ،ما تنها سیاهى لشکریم
باز با این حال شکل گریه را هم میخرند
علی اکبر لطیفیان

روضه شروع شد دل ما را بیاورید
سرمایه ام ،سالح بکا را بیاورید
یک سال می شود که پرم وا نمی شود
دستم به آسمان تو باال نمی شود
یک سال می شود که دلم خاک خورده است
این چشم خشک راه به جایی نبرده است
حاال شروع تازه برایم فراهم است
تحویل سال سوختگان از محرم است
پرواز عشق با پر گریه میسر است
توبه به پای روضه اگر شد ،چه بهتر است
تعلیم درس عشق که در روضه می شود
باالتر از مکاتب صد حوزه می شود
این عشق پر بهاست به عالم نمی دهم
من طعم چای روضه به زمزم نمی دهم
این جا فرشته های خدا صف کشیده اند
هر قطره قطره اشک شما را خریده اند
این لحظه ها چقدر پر از نور می شویم
چه ساده از عذاب خدا دور می شویم
دلتنگ روضه هستم و دلتنگ کربال
با گوشه نگاه بفرما بزن مرا
حسن کردی

آقا سالم ماه محرم شروع شد
باز این چه شورش است و چه ماتم شروع شد
آقا سالم تحفه اشکی به من دهید
ماه گدایی من و چشمم شروع شد
یادم نرفته است نگاه شما به ما
از گریههای ماه محرم شروع شد
قد قامتالحسین که تشنه شهید شد
شد قامتالعزا غم عالم شروع شد
ده روز اعتکاف دو چشمم برایتان
در روضه مثل مسجد اعظم شروع شد
هاجر به پای روضه اصغر نشسته است
تا این که جوشش زمزم شروع شد
آقا سالم نیت گریه نمودهام
شیرینترین عبادت ما هم شروع شد
رحمان نوازنی


داستان  ۳میلیون دالری
«جانی دپ»

واکنشدفترموسیقی
بهسهخبرحاشیهساز
گروه ادب و هنر

info@khorasannews.com

خوانندگانگرفتهشدهاستوبهذائقهبسیاریازجوانان
توجهنمیشود.
▪همایونمکانیبرایکنسرتمعرفینکرد

مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
درباره حواشی انتشار آلبوم محسن چاوشی ،استعفای
محمدعلیبهمنیازریاستشورایشعروترانهوبرگزار
نشدنکنسرتخیابانیهمایونشجریانتوضیحداد.
▪تقاضابرایترانههاییکهقابلافتخارنیستند

علیترابیدربارهاستعفایبهمنیبهباشگاهخبرنگاران
جوانگفت:هنوزاستعفاییازبهمنیندیدم.باایشاندر
اینبارهصحبتنکردموخبرهارادرفضایمجازیدیدم،
درروزهایآیندهباایشانصحبتمیکنم.
رئیس دفتر موسیقی درباره علت استعفای محمد علی
بهمنی مبنیبربیتوجهیبهکیفیتفنیاشعاردرصدور
مجوزها اظهار کرد :این موضوع مربوط به یک شخص
ویکدورهنیست.فرایندیاستکهازقبلبودهاست.
وی افــزود :باید دید سازمانهایی که افکار عمومی را
تحت تاثیر قرار میدهند ،چه ذائقهای را پرورش دادند
که ترانههایی که خیلی قابل افتخار نیستند ،بیشترین
تقاضارادارد.
وی ادامــه داد :قاعدتا با نظر فنی بخش عمدهای از
این کارها تایید نمیشود؛ اگر بسیاری از اشعار تایید
نشود ،با تفاسیر دیگری مواجه میشویم که مثال جلوی
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ترابیدربارهمجوز کنسرتهایخیابانی ومجوزکنسرت
همایون شجریان بیان کــرد :مراحل صــدور کنسرت
خیابانی محمد معتمدی در فرایند استاندارد طی شد.
یعنی مدیریت مکان برکزاری کنسرت ،به ما نامه زد و ما
هم هماهنگی الزم را با نیروهای نظارتی انجام دادیم.
برایصدورمجوزکنسرتخیابانیهمایونشجریان،این
مرحلههیچوقتطینشدوازهیچمکانمشخصیبهما
نامهنزدندکهفالنروزمایلبهبرگزاریکنسرتهستند؛
بههمیندلیلمجوزیصادرنشدهاست.
رئیسدفترموسیقیگفت:هماکنونمدیریتهربخشی
کهبخواهدکنسرتهمایونشجریاندرآنبرگزارشود،
مانند پارک آب و آتش باید با دفتر موسیقی نامه نگاری و
اعالم کند تا ما دیگر فرایندها را انجام دهیم .اگر نیروی
انتظامی مسئولیت برگزاری را بپذیرد ،ما مجوز را صادر
میکنیمچراکهمابیشازایناختیارینداریم.
▪دفترموسیقی باچاوشیبرخوردنمیکند

مدیر دفتر موسیقی درباره دو قطعه بدون مجوز در آلبوم
«ابراهیم»محسن چاوشی گفت :ما دربــاره چیزی که
مجوز دادیم ،مقاومت کردیم .آلبومی که ما مجوزش را
دادیمدرساختاریمجازمنتشرشدوآلبومششقطعهای
بود .ممکن است خارج از آن آلبوم ۱۰،قطعه دیگر هم که
مجوزنداشتهباشد،درکنارشمنتشرشود.اگرقرارباشد
برخوردی شود و محسن چاوشی برای انتشار قطعه غیر
مجاز ،بازخواستشودازطرفدفترموسیقینخواهدبود.

حجتاالسالم قمی درآیین رونمایی ازآلبوم سرود «بزرگ راه» مطرح کرد

مردمباوجودمشکالت
پای«عاشورا»ایستادهاند

حجتاالسالم محمد قمی در آیین رونمایی از آلبوم سرود
«بــزرگ راه» ،ضمن اشــاره به ایستادگی مردم ایــران پای
فرهنگ عاشورا ،از ظرفیتهای قالب ســرود بــرای ارائه
مفاهیمقدسیسخنگفت.
به گزارش ایسنا ،از آلبوم سرود «بزرگراه» که متشکل از
همت،
قطعات سرود و همخوانی درباره سرداران شهید ّ
خرازی،
بروجردی ،زینالدین ،برونسی ،باقری ،باکریّ ،
صیادشیرازی و  ...است ،در این
طهرانی ّ
مقدم ،چمرانّ ،
مراسم رونمایی شد و به زودی وارد بازار خواهد شد.
حجتاالسالم والمسلمین محمد قمی ـ رئیس سازمان
تبلیغاتاسالمیـ درسخنانیدربارهسروداظهارکرد:هنر
سرود شورانگیز و محتشم است و منّیت در آن راه ندارد .در
سرودپایجمعوحرفقدسیمطرحاستوپایخودنمایی
وسطنیست.
او ادامه داد :ما از همه اتفاقات آسمانی و قدسی که در قالب
سرود بودهاند ،خاطرات ماندگاری داریــم که همواره به
صورت ناخودآگاهآنهارازمزمهمیکنیم .امیدوارمایناثر
هممانندسرودهایسالهایقبلماندگارشود.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی تاکید کــرد :باید برای
مردم و از مردم خواند که با همه فشارها پای اسالم و عاشورا
ایستادهاند .باید از ارادت آنها به سیدالشهدا(ع) سالها
خواندوسرود.
در ابتدای این برنامه ،حسین هوشیار -مداح اهلبیت (ع)
و معلم سرود ـ با عرض سالم به محضر اباعبدا ...الحسین
(ع) گفت :به من ثابت شده است شهدا میشنوند که ما چه
میگوییم .سرود ،یکی از مظاهر هنر است .کاری که شروع
کردید مورد عنایت شهداست .به گردن ماست راه آنها را
برویم و از این بابت از ما تشکر میکنند .این بود که من در
گروهسرودماندم.هنرمتعهدارزشدارد.یکیازابزارمعرفی
عاشوراآمیختگیباهنراستوسرودهممظهریازهنراست.
این مداح اهل بیت (ع) گفت :دو سال پشت سر هم با گروه
سرود به جبهه میرفتیم .سرود با تئاتر فرق دارد شاید یک

بازیگر تئاتر بگوید من نقش بــازی میکنم اما ســرود این
گونه نیست .یک سرودخوان که با همه وجود یک پیامی را
میرسانداگربهآنوفادارنباشد،اثریندارد.
او اظهار کرد :امیدوارم این حرکت زیبا و نو که پیام شهدا را
ماندگار میکند ،الهامبخش مدارس ما باشد .من خواهش
میکنم به مدارس هم برسند .انشاء ا ...تمام نوجوانان ما
مجهزبهاینهنرزیباباشند.
در این مراسم ،عالوه بر خانوادههای معزز شهدای مدافع
حرم ،خانواده های سرداران شهید دفاع مقدس ،شهدای
هستهای ،هنرمندان و اهالی فرهنگ نیز حضور پیدا
کردند.
اجرای این مراسم را که عصر روز دوشنبه  ۱۹شهریور در
تاالروحدتبرگزارشد،رسالتبوذریبرعهدهداشتوعلی
لهراسبیازمهمانانبود.
دربخشپایانیاینمراسم ،قطعاتآلبومسرود«بزرگراه»
در قالب ســرود ـ نمایش به اجــرا درآمــد که هنرمندانی از
استانهای مختلف کشور مانند خراسان رضوی ،فارس،
لرستان ،قم ،آذربایجان غربی ،یزد ،اصفهان و تهران در
اجرایآنمشارکتکردند.

پیشنهاد موسسه شهرستان ادب به امیرخانی

ِجند» با دریافت جایزه «امی»
تاریخسازی«ل ِ

سرپرست جدید فرهنگستان هنر کیست؟

آهنگ ساز ایرانی برنده جایزه امی شد

درپیاظهاراتاخیررضاامیرخانی
چهره ها
ونامبردنازموسسهفرهنگیهنری
نویسنده
شهرستان ادب ،روابط عمومی این
موسسه بیانیهای صادر کرد که در قسمتی از آن آمده
است« :این موسسه بدین وسیلهآمادگی خود را برای
حضورنویسندهگرامیومتعهد،آقای«رضاامیرخانی»
دردورههایآموزشیونشستهایادبیاینموسسه
بهصورتافتخاریاعالممیدارد.باورماایناستکه
حضورایشاندرایندورهها،همموجبکسباطالع
دقیقترشان از شیوه کار موسسه خواهد شد و هم از
تداوم سیر نزولی و تبدیل یک «استعداد درخشان» به
یکژورنالیستسطحیپیشگیریخواهدکرد».

نــام جــان ِلجِ ند که دیشب جایزه
چهره ها
«امــــی» را بــه ســه جــایــزه معتبر
آهنگ ساز
«اســکــار»ِ ،
«گـ َـرمــی» و «تونی»اش
اضافه کرد ،به عنوان اولین سیاهپوستی که همه این
جایزهها را دریافت کرده است ،در تاریخ ثبت شد .به
گزارش فارس به نقل از ِورایِتی ،وی توانسته است
تاکنون ۱۰جایزه ِگ َرمی ،یک جایزه اسکار ،یک جایزه
تــونــی و حــاال یــک جــایــزه امــی را بــه دســت آورد.
این خواننده در کنار «اندرو لیود ِوبِر» و «تیم رایس»
توانست با گرفتن جایزه امی ،جزو هنرمندانی باشد
که چهار جایزه اصلی و معتبر جهانی را دریافت
کرد هاند.

فرهنگستان هنر ،حکم سرپرستی
چهره ها
علیرضا اسماعیلی را رسما اعالم
رئيس فرهنگستان هنر
ک ــرد .بــه گـــزارش روابـــط عمومی
فرهنگستان هنر ،با نامه نهاد ریاست جمهوری،
اسماعیلیبهعنوانسرپرستفرهنگستانهنرتعیین
شد.اسماعیلیمتولد 1348درتیراناصفهانودانش
آموختهتاریخایراناست.ویازابتدادرفرهنگستانهنر
فعالیتداشتهو پیشازاین ،معاونتفرهنگیوهنری،
معاونتپژوهشیومدیرعاملیموسسهتالیف،ترجمهو
نشرآثارهنریاینفرهنگستانرا برعهدهداشتهاست.
پیش از این علی معلم دامغانی به مدت  9سال رئیس
فرهنگستانهنربود.

رامـــیـــن جــــوادی ،آهــــنــــگ ســاز
چهره ها
ایرانیاالصل،پسازچندبارنامزدی
آهنگ ساز
درجایزهامی،موفقشداینجایزهرا
کسب کند .به گزارش ایران آرت ،جوادی برای آهنگ
ســازی دو ســریــال پــرطــرفــدار «ب ــازی تــاج و تخت» و
«وستورلد» نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ ساز
شدهبودکهاینجایزهرابرایآهنگسازیفصلهفتم
سریال«بازیتاجوتخت»کسبکرد.رامینجوادی43
سالهومتولدآلماناستکهمادریآلمانیداردوپدرش
یک پزشک ایرانی است .او عالوهبر سریال «بازی تاج و
تخت»،آهنگسازیسریالهایپربینند هایهمچون
«فراراززندان» راهمانجامدادهاست.

...
اخبار

برنامه ویکیپدیا برای موزه سوخته برزیل

 ۲۰میلیون اثری که در «مــوزه ملی ریودوژانیرو» برزیل
وجود داشته ،ممکن است از بین رفته باشند اما ویکیپدیا
در پی حفظ یاد آنها و بازسازی موزه به صورت مجازی
ی ِنت ،موزه ملی
است .به گزارش فارس به نقل از سایت س 
ریودوژانیروی برزیل که گنجینهای از آثار هنری و تاریخی
این کشور بود ،هفته گذشته طعمه شعلههای آتش شد.
موزه ملی ریو یکی از بزرگترین موزهها در آمریکاست و
بسیاری از آثار آن از جمله فسیل قدیمیترین انسان در
برزیل و همچنین شهابسنگ پنج و نیم تنی که در سال
 ۱۷۸۴کشف شد ،در آتشسوزی از بین رفتند و دیگر
جایگزینی ندارند.
حال ،ویکیپدیا به دنبال فراموش نشدن این آثار است.
این سایت با انتشار توئیتی از مردم خواسته است چنان چه
از هرکدام از اشیای این موزه عکسی گرفتهاند و در اختیار
دارند برای آن ها ارسال کنند تا خاطره اشیای این موزه
حفظ شود .بدین ترتیب ویکیپدیا میتواند با این تصاویر،
بانک جامعی تهیه و موزه ملی برزیل را به صورت مجازی
بازسازی کند.
علت این آتشسوزی هنوز مشخص نشده لیکن با نزدیک
شدن به موعد انتخابات ملی برزیل در ماه اکتبر میالدی،
موج انتقادات به شدت افزایش یافته است و مسئوالن را در
این باره به بیکفایتی محکوم کردهاند.

درخششعکاسانایرانیدرجشنوارهآرادرومانی

عکاسان ایرانی از جشنواره عکس چاپی آراد رومانی،
چندین جایزه کسب کردند .به گزارش مهر به نقل از روابط
عمومی دفتر فیاپ در ایــران ،در جشنواره عکس چاپی
آراد رومــانــی ،عکس هــای «دختری بنفش» از سیاوش
اجاللی و «میدان آزادی» از سید محمد جــواد صدری
مدال طال  ،FCPAعکس های «میدان جنگ» از سید علی
میرعمادی و «هیچکاک» از سید علیرضا رجایی شوشتری
تقدیر فیاپ ،عکس «کمل ناز» از اصغر بشارتی تقدیر ،SRAF
عکس«زنقشم»ازویتقدیر  FCPAوعکس«بهشتژاپنی»
از سید علی میرعمادی تقدیر  AAFRرا دریافت کردند.

CMYK

