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ادبی

زبان فارسی
پیشرفتهترین زبان دنیا

میرجاللالدینکزازیدرآیینبزرگداشتسعدیکه
درصفحهاینستاگرامکمیسیونملییونسکوبرگزار
شد،بهتشریحزوایایاشعاراینشاعربزرگپرداخت.
به گــزارش ایرنا ،استاد دانشگاه و چهره ماندگار
ادبیات فارسی ،در ابتدای این برنامه گفت« :شیوه
کاربرد زبان پارسی در یادگاریهای سعدی یکسان
نیست .بسته به اینکه به کدام یک از این یادگاریها
مینگریم ،شیوهای متفاوت پیش چشم ما خواهد
بود .در زبان سعدی درصد واژههــا گوناگون است
بهطوریکهدرسرودههادرصداینواژههاکمتراست
ودرگلستانکهنوشتههایسعدیرادربرمیگیرد،
درصداینواژههابیشتراست.اینموضوعبهساختار
ســروده و نوشته برمیگردد» .این استاد دانشگاه
مطرح کــرد« :زبــان به تنهایی و بیهیچ افزونهای
زیباست؛ اما فردوسی و سعدی زبان را در فراخنای
توانمندی بهکار بردند ،بنابراین باید عنوان کنم که
زبانفارسیازپیشرفتهترینزبانهایدنیاست».

ترجمه انگلیسی
کتاب سال ایران در «آمازون»
ترجمه انگلیسی کتاب مجموعهداستان کوتاه
«روباهشنی»،نوشت همحمدکشاورزدرسایتفروش
بینالمللی آمــازون منتشر شد .به گــزارش ایبنا،
مجموعه داستان کوتاه «روباه شنی» با ویراستاری
«لیزا نوریس» و «ساجده اثنیعشری» ،تصویرگری
«پژمان رحیمیزاده» و ترجمه «زهرا رضــازاده» در
آمازون عرضه شده است« .روباه شنی» توسط نشر
چشمهدرآذر ۱۳۹۴منتشرشد.اینکتابدرسیو
چهارمیندورهجایزهکتابسالجمهوریاسالمی
ایران،بهعنوانکتابسالبرگزیدهشد.اینکتاباز
 ۹داستان تشکیل شده است که با دیدی رئالیستی
بهرویکردهایاجتماعیمیپردازد.

ساالرعقیلیهمبازیدخترخاقانچین!
گفتوگویخراسانبابهروزغریبپوردرباره ُاپرایجدید«همایوهمایون»
وظرفیتشعرشاعرانبزرگبرایتبدیلشدنبه ُاپرا

اکرمانتصاری-چندسالیمیشودکهاپراهای
عروسکی ،مهمان صحنههای اجرا شده است.
بهروز غریبپور ،نمایشنامهنویس و کارگردان
کشورمان ،تا به حال اپراهای عروسکی عاشورا،
حافظ ،موالنا ،خیام و سعدی را به روی صحنه
بــرده اســت؛ او این روزهــا مشغول تولید اپرای
«همایوهمایون»است.ایناپرابراساسیکیاز
مثنویهایخواجویکرمانیساختهشدهوبهزاد
عبدی آهنگسازی این اثر را برعهده داشته و آن
راباهمراهیارکستراوکراین،ضبطکردهاست.
با بهروز غریبپور درباره جزئیات کار جدیدش
گفتوگوییکردیمکهدرادامهمیخوانید.
▪ساالرعقیلیدرنقشهمایخواجو

بهروز غریبپور از آغــاز مراحل پایانی ضبط
موسیقی اپرای همای و همایون خبر میدهد؛
اودربارهجزئیاتاین ُاپرامیگوید«:پایانمراحل
موسیقی این اپرا میتواند سرآغازی بر فعالیت
کارگاهی ما برای ساخت عروسکها و صحنه
باشد .آهنگسازی این اپرا را بهزاد عبدی انجام
داده است که قبال با ایشان سه اثر اپرای عاشورا،
مولویوحافظراکارکردم.نقشاولدرایناپرا،
همای است و ساالر عقیلی این نقش را خوانده و
نقش مقابل او در این اپرا ،همایون دختر خاقان
چین اســت .موسیقی فوقالعادهای شده و

نقشاولدرایناپرا،همای
استوساالرعقیلیایننقش
راخواندهونقشمقابلاو
درایناپرا،همایوندختر
خاقانچیناست.موسیقی
فوقالعادهایشدهوساالر
قالعاده
عقیلیهمآنرافو 
خواندهاست

ساالر عقیلی هم آن را فوقالعاده خوانده است.
انشاءا...اینشرایطبحرانیهمبهپایانبرسدو
مابتوانیمکارکارگاهیراباسرعتعملبیشتری
ادامهبدهیم.بقیهنقشها نیزدرحالتآزمایشی
هستندونقشهادایمدرحالتغییراست».
▪سردیسکافینیست

کارگردان اپرای حافظ با گالیه از بیمهری به
چهرههای برجسته فرهنگی و هنری کشورمان
میگوید« :یکی از مشکالتمان در حوزه فرهنگ
و هنر این است که یک راهبرد برای کار و معرفی
شاعران فاخرمان وجود نــدارد .البته طی این
سالها روزهایی را به نام شاعران ثبت کردند،
سمینارهایی بــرگــزار و گاهی یــک پیکره یا
سردیس از یک شاعر رونمایی میشود .این
برای کشوری که حافظ ،سعدی ،خیام ،مولوی،

نظامی ،ناصرخسرو و دیگر شاعران بــزرگ را
دارد ،دریغآمیز است و اصال خوب نیست ما به
همین روال متداول بسنده کنیم .من حرکتی را
آغازکردمکهاگرمثالروزحافظفرارسیدهاست،
دو اثر اپرا دربــاره او وجود دارد؛ اما دریغ از یک
حمایت ملی .به هرحال ،اگر قرار است اراده من
رابسنجید،منارادهکردهبودموارادههمداشتم
تا درباره همه بزرگان اثری را روی صحنه ببرم،
امانشد».
▪بدقولیمسئوالنبهخواجویکرمانی

اپــرای خواجو یکرمانی با مشکالت زیادی
ساخته شــد؛ ایــن را غــری ـبپــور مـیگــویــد و
با اشــاره به بدقولی مسئوالن کرمانی برای
ســاخــت ایــن اپـــرا ،اضــافــه میکند« :بـهرغــم
وعــدههــای اســتــانــدار ،مــدیــرکــل فرهنگ و
ارشــاد اسالمی ،مدیرکل میراث فرهنگی و
مدیرکل کرما نشناسی ،نتوانستیم برای
اپرای خواجوی کرمانی که یکی از نامآورترین
افراد در تاریخ کرمان محسوب میشود ،بودجه
جذب کنیم .قرار بود صنایع کرمان به این اثر
که در واقــع دستمزد یک فوتبالیست درجه
سه تیم گلگهر هم نمیشود ،یک کمک مالی
کنند ،اما نکردند که نکردند! مگر عمر یک
درا منویس و کارگردان چقدر است که برای
همه آثاری که قرار است روی صحنه ببرد،
از این اتاق به آن اتاق و از این مدیر به آن
مدیر مراجعه کند؟ استدالل کند،
بحث کند و به هیچ جایی نرسد؟
به هر حــال ،اگــر بنیاد رودکــی به
کمک نمیآمد ،این اپرا ادامه پیدا
نمیکرد .اگــر بنیاد فرهنگی
رودکی و معاونت هنری و سایر
نهادها کمک نکنند ،امیدی به
آقایان و حضرات مسئول استان
پهناور کرمان ندارم .در واقع تا
به امروز ،بخاری از این مسئوالن
بلند نشده است».

بهرغموعدههای مسئوالنکرمان،
نتوانستیمبرایاپرایخواجوی
کرمانیکهیکیازنامآورترینافراد
درتاریخاینشهرمحسوبمیشود،
بودج هجذبکنیم.مگرعمریک
درامنویسوکارگردانچقدراست
کهبرایهمهآثاریکهقراراستروی
صحنهببرد،ازایناتاقبهآناتاقو
ازاینمدیربهآنمدیرمراجعهکند؟
استداللکند،بحثکندوبههیچ
جایینرسد؟
▪فردوسیبرایصدنسلبعدیحرفدارد

بهروز غریبپور آثار هر شاعری را مناسب اپرا
شدن نمیداند و درباره پتانسیل دیگر شاعران
دراینباره میگوید« :باید زندگی افراد دارای
ل دراماتیک باشد تا این اتفاق بیفتد؛
یک پتانسی 
چون قرار نیست من یک ردیف تصنیف را کنار
همبگذارمتااپراشود.زندگیهرکسیپتانسیل
تبدیلشدن به یک اثر دراماتیک را نــدارد .از
شاعرانی که این امکان را دارنــد ،میتوانم به
سلمان ساوجی و ناصرخسرو قبادیانی اشاره
کنم ،اما مثال شهریار این پتانسیل را ندارد .در
موردفردوسیبایدداستانهایاورااپراکرد.اگر
یکنهادملیبهمعنایواقعیبودوبهمنسفارش
میدادکهحداقل ۱۸اثردراماتیکازفردوسیرا
بسازومنزندگیباقیماندهامراهمصرفکنم،
بازفردوسیبرایصدنسلبعدیهم،حرفبرای
گفتندارد.درحقیقتبعضیشاعرانشایستگی
دارنــد؛ اما ظرفیت دراماتیک شدن را ندارند.
مثالبیدلدهلوی،باتمامفرازوفرودهاییکهدر
شعرش وجود دارد و عظمت خیالپردازیاش،
دارایاینپتانسیلنیست».

7
موسیقی

انتشارآلبومیناشنیده
ازفرهادمهراد

آلبومی جدید از فرهاد مهراد در سرویس پخش
موسیقی اسپاتیفای منتشر شده که نسخه صوتی
کنسرت وین در سال  1371است .به گزارش
ایـــرا نآرت ،فرهاد در این کنسرت که در سال
 ۱۳۷۱برگزار شده ،بسیاری از قطعات معروف
خود را ،از جمله «کودکانه»« ،شبانه»« ،گنجشکک
اشیمشی»« ،جمعه»« ،کوچ بنفشهها»« ،هفته
خاکستری» و «آوار» ،اجرا کرده است .پاالیش و
مسترینگ این آلبوم ،سال گذشته در استودیو
صبا توسط کاوه عابدین انجام شده است.

ِ
استاد
درگذشت
محمدمعتمدیوچنگیزحبیبیان
مــدیــرکــل دفــتــر موسیقی
وزارت فــرهــنــگ و ارشـــاد
اســـــامـــــی در پــیــامــی
درگذشت سیداحمد ح ّلی،
پیشکسوتموسیقیایرانی
را تسلیت گفت .به گزارش
ایرنا ،در بخشی از ایــن پیام
آمده است « :مرحوم ح ّلی هنرمندی تاثیرگذار در
موسیقیبودوشاگردانزیادیدرکالسآواز،وامدار
دانشوتجربیاتایشانبودند .اینجانبدرگذشت
این هنرمند ارجمند را به خانواده محترمشان و
جامعه موسیقی تسلیت عــرض میکنم» .سید
احمد ح ّلی ،خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی
که مدتی به دلیل ابتال به ویروس کرونا و در پی
آن ،تشدید بیماری کلیویاش در بیمارستان
شهیدبهشتی کاشان بستری بــود ،بامداد پنجم
اردیبهشتماه دارفانی را وداع گفت .محمد
معتمدی ،چنگیز حبیبیان و علیاصغر اسماعیلی،
درزمرهشاگردانزندهیادح ّلیبودند.
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