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همایون شجریان با همراهی تهمورس و سهراب پورناظری تازه ترین کنسرت خود را در قالب جشنواره بین المللی موسیقی های مردمی استانبول
برگزار می کنند .به گزارش مهر ،امسال در این جشنواره عالوه بر این گروه ،هنرمندانی چون پاکو پنیا نوازنده اسپانیایی ،عزیزا موصطفازاده خواننده
و نوازنده ترکیه ای ،لنا شمامیان خواننده نامدار سوری ،جیهاد تاشکین نوازنده برجسته ویولن و سوبرا من یم نوازنده ویولن حضور دارند.

...
اخبار

رونمایی از نقاشی  150ساله و
 100دالری روستی
نـــقـــاشـــی دانـــتـــه
گابریل روستی از
یک زن خیاط با نام
الکسا ویلدینگ به
نــمــایــش گذاشته
م ـیشــود .یکی از
نقاشیهایدانتهگابریل ِ
روستیکه 62سال
پیش در یک کتاب فروشی در ادینبورگ پیدا
و 100دالر فروخته شده بود ،برای نخستین
بار به نمایش عمومی درمیآید.
به گزارش ایرانآرت ،روستی نسخه اصلی
این تابلو را سال  1881کامل کرد با این
حال ،حدود یک قرن خبری از تابلوی اول
نبود تا این که در  1957سر آیور بچلر (استاد
رواندرمــانــی دانشگاه دانــدی اسکاتلند)
هــمــراه همسرش آ ِنــر آن را در یــک کتاب
فروشی در ادینبورگ پیدا کرد و به قیمت
 75پوند (حدود  100دالر) خرید.

همنوازیمحسنشریفیان
باهنرمندچینی
چینیها بــا بهره
از حــضــور محسن
شریفیان ،میزبان
ک ــن ــف ــران ــس ــی بــا
مــوضــوع فرهنگ
و تــاریــخ موسیقی
ای ــران بــودنــد.بــه گ ــزارش مهر ،کنفرانس
«صدایی از جاده ابریشم و یک ملودی پر رمز
و راز از ایــران» از سه بخش نگاهی گذرا به
موسیقی کالسیک ایران،موسیقی فولکلور
بوشهر و بخش پیوندها بــا جــاده ابریشم
تشکیل شده بود و در انتهای برنامه ژوکوان
و محسن شریفیان قطعه ای با نام «رویای
آبی»رابههمراهپخشتصاویرزیباییازخلیج
فارس نواختند ،آهنگ ساز این قطعه محسن
شریفیان بود .این همکاری نه تنها اجرایی
مشترک میان سازهای تاریخی ایران و چین
بود که نشان دهنده نقش و قدرت موسیقی
در ارتباط میان ملت ها بود.

شجریان با پورناظری ها
در استانبول کنسرت می دهند

...

تکرار حاشیه قطعه «رفیقم کجایی» در سریال «بانوی عمارت»

ادبی

معمای خواننده دوم «چه شد»!

اعتراضمهدیفرجیبهوضعیت
مقبرهشاعرکاشانی

احسان نظری -محسن چاوشی همکاری جدید خود با تلویزیون را با قطعه «چه شد» از سر گرفت .این قطعه سه شنبه شب به عنوان تیتراژ
پایانی سریال «بانوی عمارت» از شبکه  3سیما روی آنتن رفت و البته بیحاشیه هم نماند .مشخص نبودن نام بک وکالیست (کسی که آوای زیر
صدای خواننده را اجرا می کند) در میان گروه موسیقی تیتراژ و پوستر این قطعه ،باعث شد تا خاطره هم خوانی چاوشی و سرلک در قطعه
«رفیقم کجایی» در سریال «شهرزاد» زنده شود .در آن وقت سینا سرلک مصاحبه هایی کرد و این شائبه به وجود آمد که نامش را محسن چاوشی
از تیتراژ سریال حذف کرده است .به هرحال قطعه «چه شد» هم در فضای مجازی و سایت ها بدون نام بک وکالیست پخش شد و برخی کانالهای
تلگرامی مانند کانال برنامه «حاال خورشید» و برخی صفحه های اینستاگرامی به اشتباه از خوانندههای دیگری مانند سینا سرلک و سینا حجازی
به عنوان خواننده زیر صدا نام بردند در حالی که این طور نبود .در ادامه بیشتر درباره این قطعه و ابهامات آن میخوانید.
▪بیشتراز«چهشد»بدانید

محسنچاوشیتابهحال 11تیتراژبرایبرنامهها،
فیلمهای سینمایی و سریالهای نمایش خانگی
و تلویزیونی خوانده است .قطعه «چه شد» دومین
همکاری او به عنوان خواننده تیتراژ سریال پس
از «سایه بان» است .فاصله اعالم خبر خوانندگی
چاوشیبرایاینسریالوپخشآندرتیتراژپایانی
 11روزطولکشید.نکتهایکهشایدبتوانتنظیم
کم رمق این قطعه را به حساب آن گذاشت .البته
عزیزا ...حمیدنژاد کارگردان سریال هم به این
نکته اشاره کرد و به مهر گفت« :یکی از مواردی که
هنوزدرگیرتنظیمآنهستیمتیتراژمجموعه«بانوی
عمارت»استکهدرقسمتهایابتداییآنطورکه
بایدمطابقشانمخاطبنیست.قطعاازهفتهآینده
تیتراژکاملونهاییسریالتقدیممخاطبانخواهد
شد ».اگرچه شعر این قطعه که یکی از غزلهای
شورانگیز و درخشان استاد شهریار به نام «ماه بر

سر مهر» است جور همه ضعفهای این آهنگ را
میکشد و شنیدنش را دوستداشتنی میکند.
جالب این که گفته میشود استاد شهریار در ابتدا
این غزل را برای دوستش سرود تا به معشوق خود
برساندامابهاتفاق،محبوبشرادرمحلیدیدوآنرا
برایاوهمخواند.اودراینشعربهشیوههمیشگی
ازجوروجفاییاررفتهشکایتمیکندامابازهماو
رارویچشمخودمیگذارد.
▪خوانندهدوم«چهشد»کیست؟

همکاری محسن چاوشی و
سیناسرلکدرسریالنمایش
خـــــانـــــگـــــی«شـــــهـــــرزاد»
مسالمتآمیزنبود.ذکرنشدن
نــام سینا سرلک در مشخصات
آهــنــگ ایـــن س ــری ــال و اعـــتـــراضهـــای او در
توگوهایخبریگواهاینادعاست.اوهمراهی
گف 

خودشباچاوشیرادرقطعه«چهشد»ردکردودر
واکنشبهذکرنامشبهعنوانیکیازخوانندههای
این تیتراژ در برخی کانالها به خراسان گفت«:
صدایی که به عنوان زیر صدا در این تیتراژ شنیده
م ـیشــود صـــدای مــن نیست .درحقیقت من
خوانندهاینیستمکهبهعنوانبکوکالخواننده
دیگر ،اجرایی داشته باشم ضمن این که شهرزاد
آخرینهمکاریمنبامحسنچاوشیبود».
عدهایدیگرنیزفکرمیکردند
سینا حجازی بک وکالیست
این قطعه بوده است .ذکر نام
سینا حجازی و تشکر از او در
تیتراژ پایانی این سریال این را به
ذهنبرخیمتبادرکردامااوبهخراسانگفت«:سید
محمد جاسمی خواننده زیر صدای قطعه جدید
محسنچاوشیاست».دربارهسیدمحمدجاسمی
اطالعات کمی موجود بود که از مهمترین آنها

میتوان به تنبورنوازی برخی قطعات چاوشی،
تارنوازیهمینقطعهجدیدوآوادرقطعه«کاشکی»
از آلبوم گروهی «هشت» که با محوریت تولد امام
رضا(ع)تهیهودراردیبهشتسال 89منتشرشد،
اشاره کرد .قطعهای که در آن نام سینا حجازی به
عنوانیکیازاعضایتیمکرالذکرشدهاست.این
حاشیههاراپایانیبوداگرنامهمهعواملموسیقایی
در تیتراژ ذکر و حق آنهــا به سهم کوچک خود
بــرآورده و مشخص می شد تنگ نظری چه کسی
باعثایجادچنینحاشیههاییمیشود.

بازگشتحامدهمایونباخلفوعدهکاهشبهایبلیتکنسرت

لرهادرهمبستگیبافلسطینیهامینوازند

محسنرجبپورمدیربرنامههایحامدهمایوندربارهکنسرتاینخوانندهگفت«:حامد
چهره ها
همایون از نیمه آذرماه تور کنسرتهای خود را در آبادان و شیراز آغاز میکند و پس از
خواننده پاپ
برگزاری چند برنامه در شهرستان های مختلف ،روز
چهارشنبه 28آذرتازهترینکنسرتخودرابعداز 9ماهوقفهدرتهرانبرپا
خواهد کرد ».وی پیش از این به ایرنا گفته بود« :برای حمایت از ادامه
فعالیتهای فرهنگی در زمینه موسیقی قصد دارد با چشم پوشی از
بخشیازسودخود،مانعافزایشقیمتبلیتهایکنسرتشود».ایندر
حالیاستکهبلیتکنسرتجدیدهمایونبادیگرگروههاوافرادیکه
کنسرتدارند،تفاوتقیمتیندارد.

گروه موسیقی تال به سرپرستی فرج علیپور ،به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم
چهره ها
فلسطین،درفرهنگستانهنرمینوازد.بهگزارشایلنا،درآیینگرامیداشتروزجهانی
نوازنده کمانچه
همبستگی با مردم فلسطین ،فرج علیپور (خواننده و
نــوازنــده کمانچه) به همراه گــروه تــال به اجــرای قطعاتی حماسی
میپردازند.موسیقیدربارهقدس،سرودهرمضانپروردهوتنظیممسلم
علیپوردردستگاهماهوروآوایحماسی«دایهدایه»ازجملهاجراهایاین
گروه است .این برنامه با مشارکت فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی
ایران ،کمیسیون ملی یونسکو و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با
همکاریجمعیتدفاعازملتفلسطینبرگزارمیشود.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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مــهــدی فــرجــی به
وضعیت نامطلوب
مقبرهترابکاشانی
واکنش نشان داد.
بهگزارشخراسان،
اینشاعرکشورمانبابهاشتراکگذاشتنیک
عکس از وضعیت تاثر برانگیز و شعر «هزار سال
گذشت از حکایت مجنون/هنوز مردم صحرا
نشینسیهپوشند»،ازاینشاعرنوشت«:مقبره
ترابکاشانیاست،مهجورومنزویکنجمزاری
کهداشتمخروبهمیشد.ازاوشعرهاینمکین
ترشکهدرهزلوهجواست،هنوزتکوتوکدر
خاطرپیرانکاشانبهشکلافسانهومثلوجود
دارد .شعر باال هم که در دیوان است ،بسیار به
دیگرمحترمانچونبابافغانینسبتدادهشده
است».محمدهاشم تراب فرزند محمدحسین
تاجر کاشانی ،به سال 1252هجری شمسی
درکاشانبهدنیاآمد.یکدیوانازاوبهنام«تراب
کاشانی»چاپشدهاست.

معرفینامزدهایبخشنقدادبی
جایزهجالل
هیئت داوران بخش
نقدادبییازدهمین
دوره جــایــزه ادبــی
جــال ،اسامی پنج
نــامــزد راهیــافــتــه به
مرحله نهایی این بخش را اعــام کردند .به
گزارش ایبنا ،این فهرست به این شرح است:
«آینههایتودرتو»بهقلممعصومهساداتترابیان
از سوره مهر« ،بالغت ساختارهای نحوی در
تاریخ بیهقی» به قلم لیال سیدقاسم از نشر
هرمس« ،حیوانی که میخندد» به قلم زینب
کوشکیازانتشاراتسورهمهر«،سنتتصحیح
متندرایرانپسازاسالم»بهقلممجتبیمجرد
از نشر هرمس« ،فرایند شکلگیری داستان
در ادبیات داستانی و دراماتیک» به قلم مریم
بصیریازانتشاراتامیرکبیر.

