
 »میریز« با هنرمندی علی کاظمی

ــداران تــمــام عــیــار مــوســیــقــی فــاخــر  ــ ــرف ــ ــر از ط ــ گ ا
« را بــه شــمــا پیشنهاد  هــســتــیــد، آلــبــوم »مــیــریــز
آثــاری  ، عــنــوان یکی از تــازه تــریــن  می کنیم. میریز
اســـت کـــه بـــه هــنــرمــنــدی عــلــی کــاظــمــی در ژانـــر 
قــرار  عالقه مندان  دســتــرس  در  ایــرانــی   موسیقی 

گرفته است.
کــاظــمــی، دانـــش آمــوخــتــه دانــشــگــاه تهران  علی 
ــن رهـــگـــذر  ــ ــت و از ایـ ــ ــی اسـ ــق ــی ــوس ــه م ــتـ در رشـ
کـــرده اســـت و  ــتـــادان زیــــادی را درک  محضر اسـ
را مــی تــوان در ســه زمینه  او  آثـــار و فعالیت های 
پـــژوهـــش موسیقی  نـــوازنـــدگـــی و   آهــنــگــســازی، 

دسته بندی کرد. 
در زمینه آهنگسازی و نوازندگی تدوین بخش های 
ــه مــقــولــه فـــرم، اســتــفــاده از  ــا وزن آزاد، تــوجــه ب ب
ــای بــدیــع و دورهــــای بلند در عین  ــردی ه ــدگ م
ــه زیــبــاشــنــاســی مــوســیــقــی کالسیک  پــایــبــنــدی ب
ــت کـــه ایــن  ــ ــار اوس ــ گـــی هـــای آث ایـــرانـــی، جـــزو ویـــژ
 ، گی ها را در آلبوم های بداهه ســازی، بزم دور ویژ
، عشیران و کنسرت زمستان از ایشان هم   خط پرگار

می توان دید.
دقیقا وجه افتراق میریز با دیگر آثار او را در همین 
گی ها باید جست؛ آنجا که میریز از بعضی از این  ویژ

گرفته و بیش از هرچیز بر بیان و  گی ها فاصله  ویژ
کاظمی در  تفسیر مایه تمرکز می کند. خــود علی 
توضیح این آلبوم نوشته است: »میریز دو تفاوت 
ــن منتشر  ای از  کــه پیش  ــاری دارد  آثـ بــا  بنیادین 
کــرده ام: نخست آن کــه هیچ تکه ای از آن از پیش 
، مواجهه  من  ساخته نشده و دیگر این که میریز
با مفهوم مایه و نحوه چیدمان مایه ها به گونه ای 

دیگر رخ داده است.«

 »از کاروان رفته« به یاد 
رضا و مرتضی محجوبی

کـــاروان رفته« با اجــرای آثــاری از رضــا و  آلبوم »از 
مرتضی محجوبی با تدوین و آهنگسازی سیامک 
کمانگری به یــاد رضــا و  جهانگیری و آواز اشکان 
مرتضی محجوبی از جمله آثاری است که به تازگی 

منتشر شده. 
در این آلبوم، اشکان کمانگری به عنوان خواننده، 
جمالی  سیروس  نوازنده،  به عنوان  فتایی  وحید 
ــه عــنــوان تــرانــه ســرا و مــحــیــا فــرمــانــی بــه عــنــوان  ب
گــرافــیــســت، جهانگیری را  ــراح جــلــد و مــوشــن   طـ

همراهی کرده اند.
کنون آلبوم های  جالب است بدانید جهانگیری تا
بـــاران،  از جمله مــطــرب درد، مــی رســد  مختلفی 

از ابوالحسن  ترنمی برای صبح، ۲۴چهارمضراب 
ــازار  ــه ب ک و... را روانـ ــا صــبــا، بــدرقــه مـــاه، در رگ ت

موسیقی کرده است.

 قطعه »هزار آرزو« 
با هنرمندی محمد معتمدی

که محمد معتمدی، خواننده  کسی است  کمتر 
خوش صدا و معروف سبک سنتی مان را نشناسد. 
این هنرمند با استعداد به تازگی قطعه جدیدی به 
نام »هزار آرزو« را که با آهنگسازی عماد توحیدی، 
تنظیم آرش صفدری و شعر علیرضا قزوه ساخته 

شده ، منتشر کرده است. 
این قطعه یکی از قطعات آلبومی منتشرنشده به 
که  تهیه کنندگی مرکز موسیقی حوزه هنری است 
معتمدی پیشاپیش خبر انتشار آن را اعالم کرده 
است. ضمن این که قطعه هزار آرزو در تیتراژ برنامه 
 »بــرســد بــه دســت فـــردا« از شبکه چــهــارم سیما 

پخش می شود.

 آلبومی جدید از گروه »آن«

ک، تلفیقی و ...  این روزها گروه های پاپ، سنتی، را
در ایران بسیار فعال هستند. یکی از این گروه های 
که طــرفــداران زیــادی بین نسل جوان  موسیقی 
دارد، گروه »آن« است که گویا آلبوم جدیدش قرار 
است به زودی منتشر شود. به گفته مهرزاد هویدا، 
گروه آن، آلبوم جدید این  نوازنده و مدیر اجرایی 
گروه در مراحل نهایی تولید قرار دارد. آهنگسازی 
این آلبوم به عهده خانم ساناز ستارزاده است و 
هنوز عنوانی بــرای این اثر انتخاب نشده. اشعار 
این آلبوم از شاعر نامدار ایرانی، سعدی است و 
سیاوش ایمانی به عنوان تصنیف خوان و نوازنده 

تار با گروه آن همکاری کرده است.

 آلبوم »در عشق زنده باید« 
بداهه نوازی ملودی های ماندگار

به تازگی مدیریت امــور موسیقی و ســرود سازمان 
ـــ هــنــری شــهــرداری تــهــران بــا مشارکت  فرهنگی ـ
فرهنگسر ای سرو از آلبوم »در عشق زنده باید« در 

فرهنگسرای سرو رونمایی کرده است. 
که در  آلبوم شامل بداهه نوازی هایی اســت  ایــن 
حین اجــرا به ملودی های ماندگاری از استادان 
علی  خالقی،  روح ا...  جمله:  از  ایـــران  موسیقی 
، انوشیروان  تجویدی، همایون خرم، مجید وفادار
آلــبــوم در  روحــانــی و... اشـــاره می کند. همچنین 
بــایــد، شامل هــمــنــوازی هنرمندانی  زنــده  عشق 
(، بــابــک شهرکی  مــانــنــد مــیــالد کــیــایــی )ســنــتــور

)ویولن( و عمران فروزش )تنبک( است.

 »بهار کوه«؛ قطعات فولکلور مازندرانی

زمستان سال گذشته آلبوم »بهار کوه« که شامل 
موسیقی  قدیمی  و  فولکلور  قطعات  از  تصانیفی 
کــه مــورد استقبال  ــدران اســت، منتشر شــد  مــازن
مازندرانی ها  به خصوص  موسیقی  عالقه مندان 

قرار گرفت. 
آلبوم  قطعات  بــه تــازگــی  استقبال  همین  بــر  بنا 
ــرای سنتور در  »بــهــار کـــوه«، ایــن بــار بــا تنظیمی ب
، همایون، سه گاه و آواز دشتی  دستگاه های شور
توسط انتشارات »آوای برگریزان« تنظیم، اجرا و 

روانه بازار شده است.
جالب است بدانید تصانیف اجــرا شده همگی از 
قطعات فولکلور و قدیمی موسیقی مازندران است 
آن قطعات، مقدمه ای ساخته  بــرای هرکدام  که 

شده و به صورت ارکسترال اجرا شده اند.

 »آوان« به خوانندگی علی محبی

منتشر  آلبوم های  تازه ترین  از  یکی  عنوان  »آوان« 
شده در ژانر موسیقی ایرانی است که به آهنگسازی 
عارف نوابی و خوانندگی محبی پیش روی شنوندگان 
، طــلــوع، دگـــربـــاره، هـــوران،  ــرواز ــ قـــرار گرفته اســـت. پ
، قطعات این  خرامان، فــروغ، چشم سخنگو و تیروز
کاوه   ، آلبوم هستند. حسین خواس نوازنده سنتور
نوازنده  مباشرفرد  نــدا  تمبک،  نــوازنــده  شجاعی فر 
کــوبــه ای، سعید جهانی نــوازنــده قیچک  ســازهــای 
بأس، حامد مردانی مهرآباد نوازنده نی، لیال ابراهیمی 
کمانچه، الهه نوابی نوازنده عود، عارف  وند نوازنده 
نوابی نوازنده تار و سه تار و علی محبی، خواننده گروه 

اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.

 »تیغ و ترانه« به آهنگسازی چراغعلی

موسیقی  آلبوم  از  رونمایی  مراسم  پیش  چندی 
»تیغ و ترانه« به آهنگسازی محمدرضا چراغعلی و 
خوانندگی »هامان« با حضور تعدادی از هنرمندان 
در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار شد. محمدرضا 
کید بر این که  چراغعلی، سازنده آهنگ این آلبوم با تا
کــرده تا در دهــه۷۰ نگاه جدیدی را ایجاد و  تــالش 
کالم  کردیم تا  گفته اســت: »تــالش  توسعه بدهد، 
فاخر را به سفره موسیقی خانواده ها بیاوریم، البته 
، چیزی شبیه  کــالم فاخر تولید آثــار جــدی بر پایه 
معجزه شده. هدف، خلق اثری در حوزه موسیقی 
پاپ ــ کالسیک بوده در حالی که نمی توانم بگویم 
که به ظرفیت  کالسیک به آن نگاه شد، چرا صرفا 
مخاطب عمومی هم توجه شده است. »هامان« 
خواننده و ترانه سرای این آلبوم هم با بیان این که 
گفته است:  ضبط اثر پنج سال به طول انجامید، 
»تیغ و ترانه« شورش بر زبان رایج روز و علیه زبان 
کــه مناعت انــدیــشــه را در  تقلیل یــافــتــه ای اســت 
جامعه به همراه داشته است. وضعیت ترانه امروز 
به گونه ای است که همه ما از آن آزرده خاطریم. تیغ 
و ترانه در این وضعیت است که خلق می شود و برگی 

از تقویم ترانه را به خود اختصاص می دهد.

گزارش

قانع باش و بنویس! 
به انگیزه روز قلم

کلی، نوشتن نوعی ثبت کردن است و   در حالت 

شاعر و داستان نویس 

 محمدرضا 
شرفی خبوشان 

ــردن، امـــری بــســیــار مــهــم و تــاثــیــرگــذار در  ــت ک ــب ث
سرنوشت بشر است. قلم، نشانه و نمادی است 
که ما را به ثبت کردن ارجاع می دهد اما مطلبی که 
امروزه توجه ما را به خود جلب کرده است و بیشتر 
به آن می پردازیم؛ ثبت، حفظ، نگهداری و انتقال 
مفاهیمی است که به تعالی و رشد انسان ها منجر 
می شود. نوشتن گاهی برای اهداف شخصی خود 
نویسنده و گاه برای مخاطب و به منظور خاصی انجام می شود. در نوع دوم، 
نویسنده حضور دیگری را مغتنم شمرده و به آینده امید دارد. به طور خالصه، 
گر ما به  روز قلم توجه به انسان هایی است که دارای آینده نگری هستند. ا
انسان های دیگر توجه و به آینده نظر نداشته باشیم، به ثبت هیچ چیزی 
دست نخواهیم زد؛ زیرا انتقال احساسات و تجربیات زمانی معنا پیدا می کند 
که پای فرد دیگر و سرنوشت آن در میان و برای ما اهمیت داشته باشد. لذا 
توجه به دیگرانی غیر از خود نویسنده، امید به آینده ای که بهتر خواهدشد و 
کنون بهتر  کیفیت بهتری از زیستن و درک حیات، چنان که از ا رسیدن به 
گــاه منجر بــه نوشتن  گــاه و نــاخــودآ کــه در نبرد خــودآ باشیم، چیزی است 
می شود.  خود نوشتن یک تجربه و ثبت کردن آن هم تجربه دیگری است. به 
نظر برخی نویسنده ها، یک بار در متن زندگی تجربه کسب می کنیم و بار دیگر 
گر بخواهیم نویسندگی را  تجربه ای خاص تر در ثبت آن به دست می آوریم. ا
توصیف کنیم، به نوعی تأمل و دریافت تجربه بیشتر است و توصیه می شود 
غ از اهدافی که دارد، دست به قلم ببرد؛ زیرا نوشتن یک کارکرد  هر کسی فار
و  ــراف  اطـ مـــورد هستی،  در  مــوجــب جست وجو  کــه  دارد  هستی شناسانه 
تجربیات خودتان می شود و انسان می آموزد با حوصله و شکیبایی بیشتری 
به گذشته خود بپردازد و در نتیجه در آینده به آنچه دلخواه اوست، برسد.  به 
، یعنی دانش،  نظر من دو عامل در ماندگاری آثار ادبی مهم است؛ یکی خود اثر
ذکاوت و درایتی که صاحب نوشته به کار می برد و اثری را پدید می آورد. عامل 
گر یکی از  دوم مخاطبان اثرند؛ آنها هم نقشی مؤثر در ماندگاری قلم دارند. ا
این دو عامل وجود نداشته باشد، اثر محکوم به نابودی است. چه بسا آثار 
 ، که در زمــان خودشان مخاطبان قدرشان دانسته نشده و در نشر خوبی 
گسترش و نگهداری آنها توجه الزم نشده و از بین رفته باشند و چه بسا بعضی 
از آثار هم هستند که برخی خواسته اند، آنها را در بوق و کرنا کنند و در موردش 
حرف بزنند اما چون خود اثر بن مایه ای ندارد، ماندگار نخواهدبود. بنابراین 
مــانــدگــاری دوســویــه اســت؛ یــک ســوی آن صاحب قلم و اثــر و ســوی دوم، 
که اثر را مطالعه می کنند و به زنده نگاه داشتن و رونق  مخاطبان و مردمی 
کمک می کنند. مــن بــه عــنــوان یــک نویسنده، هیچ گاه تأسف  داشــتــن آن 
نخورده ام که چرا نوشتم، بیشتر تأسفم در این مدت به خاطر این بود که چرا 
که هر  زمان بیشتری را صرف نوشتن نکردم و به نظر من این تأسفی است 
نویسنده ای دارد؛ چرا که نویسنده از یک طرف با عقل معاش روبه روست و 
کند. بنابراین هرچه نویسنده قانع تر بــوده و  زمانی را از روز باید صرف آن 
نوشتن برایش ارزشمندتر باشد، از باقی مسائل می کاهد و به نوشتن اضافه 
می کند. امیدوارم در این روز شرایط نویسنده های کشور ما و روزمرگی و معاش 
آنها به سمتی هدایت شود که ساعت های بیشتری را صرف نوشتن کنند و ما 

، با کیفیت تر و بیشتر باشیم. شاهد آثاری بهتر

 یادداشت

اهالی ساز و آواز این روزها آلبوم های جدیدی منتشر کرده اند

صداهای تازه در بازار موسیقی

اسطوره های ایرانی
در راه تلویزیون

«، »آرش«، »آل بویه«   سریال های »اسفندیار
و »عصر صفوی« در دست تولید است

جامعه
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12
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 گذر سیاوش وار 
از آتش نقش ها 

نگاهی به حضور حرفه ای امیر جدیدی در سینما، تئاتر  و اسکار 

 گفت وگو با صدرالدین حجازی 
 به بهانه بازپخش سریال 
« از آی فیلم »تفنگ سرپر

کاویی چرایی   وا
 رفتارهای برخی جوانان و نوجوانان 
در نمایش هویت جنسیتی وارونه 

بررسی دالیل محبوبیت و 
 چالش های ساخت رئالیتی شو 

در گفت وگو با امین کفاش زاده

 قاب کردن واقعیت 
با چاشنی سرگرمی

 نقش های منفی 
چالش برانگیز است

 نمود بحران هویت 
با چهره های معکوس

ویژه فرهنگ - هنر
5رسانه - جامعه

شــماره 6254 1401 14 تیر  سه شــنبه
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 گفت وگو با حسن دادشکر
کارگردان باسابقه تئاتر کودکان

دنیا عوض شده، سبک زندگی هم تغییر کرده است. 
که ساعات طوالنی از  حاال با نسلی مواجه هستیم 

زمان خود را در شبکه های اجتماعی می گذراند و..

کافی است تاریخ ایران را ورق بزنیم، آن وقت است که متوجه گنجینه های کشور خواهیم شد. تاریخ ایران پر از 
شخصیت های اساطیری است، شخصیت هایی که هر کدام قهرمانان ایران بودند و نقش آفرینی های بسیاری 
داشتند. همچنین تاریخ ایران از آل بویه گرفته تا عصر صفوی مملو از اتفاقات جذاب است که دانستن درباره آنها 
کنده شاهد ساخت آثار نمایشی درباره بخش های  برای مردم خالی از لطف نیست. البته تا به امروز به صورت پرا
مختلف تاریخ ایران بوده ایم اما به صورت منسجم اتفاقی نیفتاده تا مخاطبان به واسطه تماشای آثار نمایشی، 

اطالعات بیشتر از تاریخ ایران داشته باشند اما سازمان هنری رسانه ای اوج در تازه ترین اقدام می خواهد...

 کتاب جدیدی 
کرمی از جمال ا

6

تئاتر پدر ندارد

9

ی از مردم، انتشار آلبوم  ونا بسیار وزگــار به اصطالح پساکر هر چند در این ر

وه فرهنگ و هنر گر

ی  ساناز قنبر

موسیقی را عملی منسوخ شده می دانند و معتقدند تنوع طلبی در سلیقه 
تولید  بـــاالی  هزینه  همچنین  و  جــدیــد  عصر  در  مـــردم  موسیقایی  جــدیــد 
وشگاه های موسیقی  یک آلبوم، کمتر خواننده ای را برای خرید آلبوم راهی فر
می کند امــا با وجــود ایــن، بعضی از خوانندگان و تهیه کنندگان موسیقی 
وانه بازار می کنند  ریسک انتشار آلبوم را به جان می خرند و آلبوم هایی را ر
که بعضا با استقبال خوبی هم از جانب مردم مواجه می شود. در این بین 
نباید از نظر دور داشت که برای آن دسته از عالقه مندان خاص و نکته سنج 
ی  وش آلبوم های یک خواننده، معیار موسیقی، هنوز هم تعداد و میزان فر
وز نگاهی  دقیق برای آگاهی از میزان استقبال مردم از یک اثر است. به همین دلیل در گــزارش امــر

داریم به برخی آلبوم های شنیدنی و جذاب که به تازگی وارد بازار موسیقی شده است.

از معیشت تا رهایی
خواسته های جمعی از اهالی قلم را در روز قلم پرسیده ایم


