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موسیقی

گروههای موسیقی خیابانی
به فکر مجوز باشند

فرماندار تهران اعالم کرد گروههای موسیقی که
در خیابانها اقدام به اجرای موسیقی میکنند،
باید برای فعالیتشان مجوز داشته باشند .عیسی
فرهادی ،فرماندار تهران به مهر گفت« :هرگروه
موسیقیوکنسرتیکهقصدفعالیتدرشهررادارد،
باید از وزارت ارشاد و دستگاههای مربوط ،مجوز
داشته باشد» .وی افزود« :البته بعضی رفتارهای
سنتیمانندعمونوروزکهبهصورتمقطعیفعالیت
میکنند،شاملموسیقیهایخیابانینمیشود».
فرماندارتهرانتصریحکرد«:موسیقیهایخیابانی
به نحوی تبدیل به تکدی گری نوین شده است و
برای برخی مردم و خانوادهها ،مزاحمت ایجاد
میکند .اگر این گروههای موسیقی مجوز نداشته
باشند ،کارشان غیرقانونی است».

به مناسبت تولد  40سالگی ۲خواننده جوان کشورمان که سبک خواندن متفاوتی دارند

جشن تولد«چاوشی» و «حافظ ناظری» با یک کیک!
اکــرم انتصاری-فصل مشترک محسن
چاوشی و حافظ ناظری ،جنگ اســت .دو
خوانند های که هر دو متولد هشتم مرداد
سال  58هستند و دوران کودکی خود را
با صدای خمپاره گذراند هاند .از قضا این
دو نفر هیچ کــدام زاده پایتخت نیستند و
در شهرهایی متولد شدند که ناخواسته با
جنگ مانوس بوده اند .محسن در خرمشهر
و حافظ در فاصله هفت ساعت و دوازده
دقیقهای با خودرو و 612کیلومتر آنطرفتر
در غرب کشور ،یعنی کرمانشاه .عجیب این
که محسن هم اصالتی ُکرد دارد و جالب این
که هر دو نفر طعم مهاجرت را چشید هاند.
حافظ برای ادامه تحصیل در رشته موسیقی،
به چند قاره آنسوتر و نیویورک رفته و چاوشی
با گذراندن روزهــای سختتر از خرمشهر
به کرمانشاه ،تهران و

ایهام «تنها شدم» را منتشر کرد

زانیار خسروی و هــادی زینتی ،اعضای گروه
موسیقی «ایهام» به تازگی تک آهنگ «تنها شدم»
را منتشر کردهاند .به گزارش ایلنا ،ترانهسرای
این قطعه هادی زینتی است و آهنگ سازی اثر
را او و زانیار خسروی انجام دادهاند .اولین قطعه
این گروه با عنوان بغض ،اوایل شهریورماه۱۳۹۶
به صورت اینترنتی منتشر شد .ویدئوی قطعه
«بغض» نیز ،با بازی امیر آقایی ،ویشکا آسایش
و مانیا علیجانی ،توسط مجید فرهبد ساخته و
همزمان با انتشار قطعه صوتی منتشر شده است.

متبسم
از آثار حمید
ّ
رونمایی میشود

آیین رونمایی از آثار مکتوب حمید متبسم برگزار
میشود .به گزارش روابط عمومی شهر کتاب
فرشته ،روز جمعه ،یــازدهــم مــردادمــاه دو اثر
از حمید متبسم با عنوا نهای «دوازده نغمه»
(قطعاتی برای تار و سهتار) و «زمزمهها» (پارتیتور
آلبوم زمزمهها) در شهر کتاب فرشته رونمایی
میشود .حمید متبسم ،آهنگ ساز و نوازنده تار
گذاران گروه دستان است .او
و سهتار و از بنیان
ِ
همچنین در سال ۱۳۸۷ارکستر بزرگ سازهای
ایرانی ،مشتمل بر  ۴۰نوازنده و خواننده کر را
با همکاری بهرنگ تنکابنی تأسیس کرد .این
ارکستر به منظور اجرای قطعه «سیمرغ» برای
ارکستر بزرگ ،گروه کر و به خوانندگی همایون
شجریان تأسیس شد.

مشهدکوچیدهاست.همینشباهتهاباعث
شد تا در روز تولد  40سالگی این دو نفر ،به
مسیری که در موسیقی در آن قدم گذاشتهاند
نگاهی بیندازیم و اوضاع هر دو را در راهی که
پیمودهاند ،بررسی کنیم.
▪شروع زیرزمینی چاوشی و آغاز حافظ از
دانشکده پدر

خانه استاد شهرام ناظری بیشباهت به
دانشکده موسیقی نیست .به همین دلیل
اســت که میتوان گفت حافظ از کودکی
مشغول یادگیری موسیقی و آواز اصیل
ایرانی بوده است .او تا هفت سالگی دف ،سه
تار و تنبور را آموخت و در  9سالگی همپای
پــدر روی صحنه کنسر تهای داخــلــی و
خارجی مشغول اجرا بود.
چــاوشــی در ایــن ســالهــا ام ــا ،هــنــوز وارد
دنــیــای موسیقی نــشــده بـــود .او در حین
خدمت سربازی جزو یگان موسیقی بود
و ساکسیفون آلتو مــیزد .او در همان
سا لها ،با چند فعال موسیقی آشنا و
پایش به استودیوهای خانگی باز شد .در
نتیجه اولین فعالیت جدی او با تولید آلبوم
زیرزمینی «نفرین» ،در سال  82شروع و
پنج سال بعد با آلبوم «یه شاخه نیلوفر» در
سال  ،87مجوزدار شد .در حالی که حافظ
چند سال قبلتر ،در سال ،77
فعالیت خود در موسیقی
را به طور رسمی آغاز
کـــــرده بـــــود .ایــن
ماجرا ادامــه پیدا
کــرد و چند سال
بــعــد ،چــاوشــی
در ایـــــــران بــا
گیتارالکتریک،
راک میخواند
و حافظ ناظری
در آمریکا با سه
تار ،آواز ایرانی.

یک سال از پیشنهاد همایون شجریان گذشت

ازکنسرترایگانچهخبر؟
امــروز هشتم مــرداد است.
پیگیری خبر
سال گذشته در چنین روزی
هــمــایــون شــجــریــان بعد از
اعــام خبر لغو فصل دوم کنسرت نمایش
ســی ،در صفحه شخصی خــود پیشنهاد
برگزارییککنسرترایگانخیابانیراداد.
او در این متن نوشت«:در این ایام که چون
سیاوش در گذر از آتش هستیم ،نمیدانم چه
کنیم تا حالمان کمی به شــود .چنان چه
مشکلمجوزنباشد،سراپادرخدمتمتابدون
هیچ انتفاعی ،کنسرت خیابانی گسترده
برای شما عزیزان اجرا کنم .شاید دلمان در
کناریکدیگرآرامگیرد».هرچنداوقبلترهم،
درسال،92چنینپیشنهادیرامطرحکرده
بــود .ایــن پیشنهاد در روزهــای ابتدایی با
استقبالزیادیازسویدفترموسیقیوزارت
ارشــاد و شهرداری تهران مواجه شد اما تا
امروز هیچ خبر جدیدی مبنی بر برگزاری یا
منتفی شــدن آن مطرح نشده اســت .این
درحــالــی اســت که طی ایــن مــدت ،محمد
معتمدی و محمد اصفهانی ،با هماهنگی و

هــمــکــاری شـــهـــرداری تــهــران و منطقه
عباسآباد ،اجراهایی در قالب کنسرت
رایگان داشتهاند و برخی دیگر از خوانندهها،
برگزاری کنسرت رایگان خیابانی را کاری
نشدنی و بعید دانستهاند .سال گذشته که
ایــن پیشنهاد مطرح شــد ،نوشتیم :آقای
شــجــریــان! ب ــوی بــهــبــود ز اوضــــاع جهان
میشنویموبگوییدماکی،کجاباشیموامروز
میگوییم نهادهای محترم تکلیف را روشن
کنید یا به عبارتی «هین سخن تازه بگو تا دو
جهان تازه شود»...

▪چند قدم جلوتر ،محبوبیت محسن و
تنهایی حافظ

هم اکنون محسن چاوشی حدود دو میلیون
نفر دنبال کننده در صفحه شخصی خود در
اینستاگرام دارد و این رقم برای حافظ ناظری
حدود  212هزار نفر است .با این که حافظ
با آهنگ ســازی در پــروژه عظیم «سمفونی
رومی» ،تلفیق موسیقی شرق و غرب ،تشکیل
گروه آهنگ ســازان رومی-موالنا و اجرای
کنسرت در  20شهر ایــران ،گام بلندی در
عرصه موسیقی ایران و جهان برداشت ،اما از
ظاهر امر چنین برمیآید که او هنوز نتوانسته
است از زیر سایه اسم بزرگ پدر بیرون بیاید و
هنوز قبل از هر چیز ،او را حافظ پسر شهرام
ناظری بزرگ میدانند .این در حالی است
که چاوشی بدون داشتن این امتیاز بزرگ
که برخی آن را ژن خوب میخوانند ،طی
مدت زمان  11سال فعالیت رسمی خود،
با انتشار  9آلبوم رسمی ،جایگاه ویژهای در
میان مخاطبان موسیقی داشته و هوادارهای
دو آتشهای دارد که او را سلطان موسیقی
و صدای زخمی موسیقی ایران میدانند و
هربار بعد از انتشار آثــارش ،برای خواننده
محبوبشان غوغا به پا میکنند.

و به همین دلیل از تصویر او با عنوان گفتوگو
روی جلد مجله و روزنامهها هم خبری نیست.
ایــن دوریگزینی ،حــرف و حدیثهایی هم
بــرای او داشته اســت که مهمترینش به این
عقیده برخی برمیگردد که صدای چاوشی
تقلبی و دستگاهی اســت .آن روی چاوشی
اما ،حافظ ناظری است .میتوان گفت کمتر
پستی در صفحه شخصی این خواننده وجود
دارد که عکسی از او را نداشته باشد .همین
موضوع حاشیههای زیــادی را بــرای وی رقم
زده است .اوج این حاشیهها زمانی رقم خورد
که حافظ ،بعد از زلزله کرمانشاه به این شهر
رفت و ویدئویی عجیب از خودش در کنار آوارها
منتشر کــرد .مصنوعی بــودن حسها در این
ویدئو ،باعث شد عده زیادی این کار او را یک
شوآفتمامعیاربدانند.ایناتفاقبازخوردهای
منفیزیادیداشتوتاثیرمنفیبرمحبوبیتاو
در ایران گذاشت.

۱۱
ادبی

دختر منوچهر نوذری
خوان شاهنامۀ اسپانیایی
نمونه
ِ

انتشارات شمع و مه پس از  ۹سال ،مجموعه هفت
جلدی شاهنامه را برای مخاطبان اسپانیایی زبان
منتشرمیکند.بهگزارشتسنیم،افشینشحنهتبار
در این باره گفت 9« :سال است مشغول ترجمه
شاهنامه به زبان اسپانیایی هستیم و قرار است در
 7مجلد که هر جلد آن  500صفحه است ،منتشر
شود .مترجم این اثر بئاتریس سالس ،فوق دکترای
ایرانشناسی از دانشگاه سوربن و نمونهخوان
آن ،نازنین نوذری ،فرزند زندهیاد منوچهر نوذری
است».ویادامهداد«:بایدعرضهرابهگونهایانجام
دهیم که توان رقابت با مجموعههایی چون ارباب
حلقهها که برگرفته از داستانهای شاهنامه است و
هریپاتر،داشتهباشد؛بنابرایندرتصویرپردازیها
به این نکات توجه شده است».

«کرامات شیخ» ،تازهترین اثر
مهدی شجاعی در آستانه انتشار

▪محسن از شلوغی بیزار و حافظ ،شیفته
دیده شدن

تفاوتهای محسن چاوشی و حافظ
نــاظــری تنها بــه ســبــک و سیاق
خواندن نیست .با این که چاوشی
ســالهــای پــرکــاری را به لحاظ
انتشار آلبوم ،تک آهنگ و تیتراژ
پشت ســر گــذاشــتــه اســت اما
اصوالنمیتواناورارویصحنه
دید و در تمام دوران فعالیت
هنری خود هیچگاه کنسرتی
بــرگــزار نــکــرده اس ــت .تعداد
گفتوگوهای او با رسانهها ،به
کمتر از انگشتان دست میرسد

سیدمهدی شجاعی در نشست ادبــی کوتاه با
داستان ،از انتشار اثر ادبی جدیدش خبر داد.
به گزارش خبرآنالین ،این نویسنده در دهمین
جلسه «کوتاه با داستان» قبل از خواندن داستان
کوتاه خــود گفت« :امــروز میخواهم داستان
کوتاه چاپ نشدهای به نام «اجتناب عالیجناب»
را بخوانم .مجموعه «کرامات شیخ» هم در انتظار
چــاپ اس ــت» .از ایــن نویسنده تاکنون آثــاری
مانند «ضریح چشمهای تو»« ،دست دعا ،چشم
امید»« ،پدر ،عشق ،پسر»« ،کشتی پهلوگرفته»،
«آیینهزار» و «آفتاب در حجاب» منتشر شده است.

