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اولین
روزنامه مستقل
فرهنگ و هنر

میدیا فر جنژاد در گفتگو با صبا اعالم کرد:

آلبوم «جرس» با صدای سینا
سرلکمنتشرمیشود

اخبار کوتاه

نشان عالی هنر و ادب فرانسه به خالق «کلیدر» اعطا شد

نشان «شوالیه» این بار برای محمود دولتآبادی

عکس:محمد محبی

نشــان شــوالیه هنر و ادب فرانسه با
حضور سفیر فرانسه در ایران به محمود
دولتآبــادی نویســنده صاحبنــام
کشورمان اهدا شد .محمود دولتآبادی
در حالی یکشنبه شب به نشان عالی هنر
و ادب فرانســه مفتخر شد که چندی
پیشتر نیز لیلی گلستان و همینطور
داریوش مهرجویی آن را دریافت کرده
بودند .در این مراســم عالوه بر سفیر
فرانسه ،مدیا کاشیگر ،داریوش شایگان و مریم عســگری نیز حضور داشتند و پیرامون آثار
محمود دولتآبادی سخن گفتند.

گفتگوى آثار هنرى سه بانوى نقاش

«سه نگاه» در گالرى بوم روایت میشود

نخستین نمایشگاه گروهى گالرى بوم
با نمایش آثار سه بانوى نقاش با عنوان
«سه نگاه» برپا مىشــود.این ششمین
نمایشــگاه گالرى بوم از بدو تأسیس در
سال  ١٣٩١است که در آن بیتا وکیلى،
طاهره صمدى طارى و بهار بهبهانىزاده
تازهترین آثار خود را به تماشا مىگذراند.
«ســه نگاه» عنوان این نمایشگاه است
که در آن  ٢٠تابلوى نقاشى روى دیوار
مىرود .در این نمایشگاه هفت تابلوى نقاشى از بیتا وکیلى در ابعاد بزرگ به روى دیوار مىرود،
اما طاهره صمدى طارى با پنج تابلو نقاشى از مجموعه «شتابزدگى بىپایان» به این نمایشگاه
مىآید و بهار بهبهانىزاده در قالب هشت نقاشى مخاطبان را به دیدار «باغهاى ایرانى» دعوت
مىکند .نمایشگاه «سه نگاه» ســاعت  ١٦جمعه 30آبان در گالرى بوم واقع در خیابان ولى
عصر ،باالتر از نیایش ،ارمغان غربى ،پالک  ١١آغاز به کار مىکند و تا ١٢دى دایر خواهد بود.

با آهنگسازی پویا نیکپور ،بابک ریاحیپور و یاشار خسروی

آلبومتصویریگروهدیوارمنتشرشد

آلبوم تصویری گروه دیوار که در سبک
پانک  -راک و ســافت  -راک است ،روز
یکشنبه 25آبان سال جاری روانه بازار
موسیقی شــد .این آلبوم شامل چهار
موزیک ویدئو از قطعاتی است که توسط
اعضای گروه دیوار ،پویا نیکپور ،بابک
ریاحیپور و یاشار خسروی آهنگسازی
شده است .همچنین این اثر موسیقایی
شامل موسیقی بیکالم نیز است .اعضا
و نوازندگان این گروه نیز ایلیار خســروی (درام) ،مسعود همایونی (گیتار الکتریک) ،مهران
فرشباف (پرکاشن) ،بابک ریاحیپور (گیتار بیس) و یاشار خسروی (ساکسیفون) هستند که
جلیل حمیدی به عنوان نوازنده مهمان با گروه دیوار همکاری کرده است .موزیک ویدئوهای
این آلبوم توسط آرمین معصومینژاد ساخته شده است.

در فرهنگسرای گلستان برپا میشود

معرفیآیینهایعاشوراییدرتهرانقدیم

ویژهبرنامه معرفی آداب و رسوم عزاداری
در تهران قدیم با عنوان «شونیشت» با
هدف احیای آیینهای عاشورایی کهن
ایرانی ،ساعت  18روز پنجشنبه 29آبان
در فرهنگسرای گلستان برگزار میشود.
در این برنامه که با اجرای بهروز تشکر
برگزار خواهد شد ،هنرمندان ،شاعران
و مدیحهسرایان کشــور شامل نصراله
حدادی (معرفــی آداب عزاداریهای
تهران قدیم) ،مرشد حسنبیگی (پردهخوانی) ،عبدالجبار کاکایی (شع ر آیینی) و محمدعلی
کریمخانی (پدیدآورنده آلبوم ساقی سرمست ،سوگنامهای بر شهیدان دشت نینوا ،اثری از
آریا عظیمینژاد) به نقشآفرینی خواهند پرداخت .عالقهمندان برای حضور در این برنامه
میتوانند به نشانی نارمک ،میدان هالل احمر ،خیابان گلستان مراجعه کنند.

همزمان با برگزاری سومین دوساالنه دیوارنگاری تهران

 500دیوار فرسوده در تهران بازپیرایی میشوند

سازمان زیباسازی شهر تهران با انتشار
فراخوان «شاهدان شهر» از هنرمندان
و اســاتید دیوارنگاری برای بازپیرایی
 500دیوار فرسوده شهر تهران ،دعوت
به همکاری کرده است.
هــادی مظفــری رئیــس شــورای
سیاستگذاری سومین دوساالنه ملی
دیوارنگاری شهری شاهدان شهر گفت:
از طریق برگزاری دوساالنه دیوارنگاری ،بخش قابل توجهی از آثار دیوارنگاری فرسوده شهر
تهران با موضوعات ارزشی مانند؛ تصاویر شهدای گرانقدر ،آیات ،روایات و احادیث را نوسازی و
بازپیرایی میکند .مظفری افزود :قصد نداریم رنگ ،طرح و نقش جدید را به شهر اضافه کنیم،
بلکه به جای تولید و خلق اثر تازه ،دیوارنگاریهایی که قب ً
ال اکران و به مرور زمان دچار کهنگی
و آسیبدیدگی شدهاند را نوسازی خواهیم کرد .گفتنی است آیدین آغداشلو ،محمد کاظم
حسنوند ،حبیباله صادقی ،اصغر کفشچیان ،غالمعلی طاهری ،محمد صادق مرکبی و احمد
خلیلی سومین دوساالنه دیوارنگاری شاهدان شهر را داوری میکنند.

اجتماع آیینی اصحاب فرهنگ و هنر با عنوان «سوگ چامهها» امشب 27آبان با مقتلخوانی بهزاد فراهانی و فرزاد حسنی ادامه
مییابد .شب گذشته این برنامه با مرثیهخوانی حسامالدین سراج و رسول نجفیان در برج میالد برگزار شد.

در نشست بررسی آثار عاشورایی سیدمهدی شجاعی مطرح شد

در شناخت اهل بیت بسیار مبتدی هستیم

سیدمهدی شجاعی در نشست مرور آثار مذهبی و آیینیاش گفت :واقعه عاشورا الیههای
متعددی برای بیان دارد و ما حتی در ابتدای این راه قرار نگرفتهایم .قدم اول ما شناخت
است که باید حاصل شود.
نشست مروری بر آثار عاشورایی سیدمهدی شجاعی از سری نشستهای «نشانی از داغ
اللهها» عصر یکشنبه 25آبان در مرکز همایشهای برج میالد تهران با حضور سیدمهدی
شجاعی ،نصراله قادری و حجتاالسالم حامد معاونیان برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،افشــین عالء که اجرای برنامه را برعهده داشت ،مروری کوتاه بر
کارنامه کاری سیدمهدی شجاعی داشــت و پس از آن حجتاالسالم معاونیان و نصراله
قادری به بررسی آثار وی پرداختند.
معاونیان در ابتدای صحبتهایش گفت :زمانی که به من اعالم شد در این جلسه حضور
یابم فرصت را مغتنم شمردم و اجابت کردم چرا که سالهاست آثار سیدمهدی شجاعی بر
روح من تأثیرگذاشته و گاهی نیز دلم را لرزانده است .آثار وی طرح نویی است در ادبیات
عاشورایی و اگر نقدی هم هست اینها باید در کنار هم دیده شوند تا ما روز به روز بتوانیم
آثار نوتر و تأثیرگذارتری در صحنه ادبیات عاشورایی ببینیم.
سپس نصراله قادری کارگردان ،منتقد تئاتر و نویسنده درباره آثار سیدمهدی شجاعی
صحبت کرد .وی گفت :درباره آثار ســیدمهدی شــجاعی  -به خصوص آثار عاشورایی
او  -تاکنون کسی را ندیدهام که جرئت کند نقد بنویسد و من اینجا به عنوان یک منتقد
سختگیر میخواهم درباره آثار او صحبت کنم.
او ادامه داد :به نظرم هیچکدام از این آثار را نمیتوان گفت که هنرمند نوشته است ،چرا که
شعر نیست که شاعر بنویسد .ابتدا نویسنده باید به آنی برسد تا مقامی به او داده شود و او
بتواند این کار را انجام دهد.
این نویسنده و کارگردان با اشــاره به اینکه شــجاعی در آثارش از خود ردی باقی
نمیگذارد ،گفت :قدما معتقدند که نویسنده در ادبیات چیزی را بازنمایی میکند ،اما
ساختارگرایان منکر این بازنمایی هستند .ساختارگرایان معتقدند با وجود محدودیت
زبانی ،کلمات میتوانند امور واقعی را برای ما بازنمایی کنند و ما را به زمان خلق اثر
رهنمون سازند .اگر اثر را به عنوان نشانه آفرینشگر ببینیم باید نشانی از سیدمهدی
شجاعی در آن باشد ،این در حالی است که در هیچ کدام از مجموعههای او نشانی از
نویسنده نمیتوان یافت.
این منتقد بیان کرد :وقتی به ادبیات عاشورایی شــجاعی میرسیم ،میبینیم که با این
فرمولها همراه نیست .آثار عاشورایی او ،وجهی به نور دارند که بسیار زیباست و این نشان
میدهد که نویسنده این تابش را دریافت کرده و سرشار از زیبایی است ،اما روی دیگر که
به خودمان باز میگردد ،قبح است و میبینیم که در هیچکدام از آثار عاشورایی شجاعی،
نویسنده منیت ندارد و این قبح دیده نمیشود.
سیدمهدی شجاعی نویسنده آثاری چون «مردی از جنس نور»« ،از دیار حبیب» و «سقای

آب و ادب» در پایان این نشست گفت :قدمهایی در زمینه ادبیات عاشورایی برداشته شده
است ،اما با مسافتی که پیش روست ،اص ً
ال قابل قیاس نیست .راه نرفته و پیش رو به قدری
سنگین است که نمیتوانیم ترسیمی از این جاده داشته باشیم.
او با بیان اینکه برای نوشتن درباره ائمه(س) نیازمند ادبیات خاص این ساحت هستیم
و باید آن را بیابیم افزود :ماهیت و وجود ائمه(س) اینگونه که عوام تصور میکنند نیست،
ماهیت آنها کام ً
ال متفاوت است .بهطور خالصه ما برای رابطهمان با آسمان ،ناگزیریم و
نمیتوانیم بگوییم احتیاجی به این بزرگواران نداریم .برای رشد و تعالی باید متوسل به
این بزرگان شویم.
نویسنده کتاب «آفتاب در حجاب» گفت :عاشورا الیههای متعدد و قوی برای بیان دارد
و ما هنوز حتی در ابتدای این راه قرار نگرفتهایم .قدم اول ما شناخت است که باید حاصل
شود .ما در شناخت اهل بیت بسیار مبتدی هستیم .دغدغه من این است که به یک تعریف
و چارچوب برسیم تا به این ساحت نزدیک شــویم و آنجاست که روایت ،زبان خودش را
میطلبد و هرچه معرفت بیشتر باشد قطعاً این روایت بهتر میشود .در این مسیر ،راهی
طوالنی پیش رو داریم و من در پی یافتن زبانی هستم تا بتوانم آن مفاهیم مورد اشاره را
به درستی منتقل کنم.
در ادامه نشستهای «نشانی از داغ اللهها» که همزمان با هفته کتاب در برج میالد
تهران برپا شده است ،روز دوشنبه 26آبان محفل شعرخوانی و بررسی شعر عاشورایی
با حضور محمود اکرامی فر ،مرتضی امیری اســفندقه ،سعید بیابانکی و قربان ولیئی
برگزار میشــود .این برنامه نیز ساعت  18در سالن ســعدی مرکز همایشهای برج
میالد برگزار میشود.

جدول فروش فیلمهای ایرانی در تهران و شهرستانها تا (دوشنبه 26آبان)

نام فيلم

نام تهیهکننده

نام کارگردان

تاريخ اکران هفته نمايش روز نمايش

 26شهریور
تهمینهمیالنی
محمد نیکبین
آتشبس2
 26شهریور
تینا پاکروان
امیرسیدزاده  -تینا پاکروان
خانوم
 26شهریور
فریدون جیرانی
رحمانسیفیآزاد
خوابزدهها
23مهر
شهاب حسینی
امیر سماواتی
ساکن طبقه وسط
محمدحسینقاسمی -ابوذر پورمحمدی
21آبان
نرگس آبیار
شیار 143
محمدمهدی عسگرپور 21آبان
منوچهرمحمدی
میهمان داریم

7
7
7
3
0
0

53
53
53
26
4
4

منبع  :سینما تیکت

فروش کل (تومان)
3,499,920,000
425,851,000

1,172,274,000

579,023,000
178,754,000
42,956,000

میدیا فرجنژاد آهنگساز و
نوازنده تار و سه تار این روزها
آلبومی به نــام «جرس» را در
دست انتشار دارد .تولید این
آلبوم با صدای سینا سرلک و
آهنگسازی فرجنژاد به مرحله
پایانی رسیده است .فرجنژاد
آهنگسازی آلبومهای «شرح
پریشــانی» (با صدای حجت
اشرفزاده)« ،راه بینهایت» (با صدای حسامالدین سراج)،
«طغیان» (با صدای حسین علیشاپور)« ،خواب خورشید»
(با صدای علی بختیار) و «باد آباد» (با صدای اشکان کمانگری
و شعر و خوانش محمدعلی بهمنی) را در کارنامه هنری خود
دارد .درباره انتشــار این آلبوم گفتگویی با این آهنگساز
داشتهایم که در ادامه میخوانید:
آلبوم «جرس» در حال حاضر در چه مرحلهای قرار
دارد؟
مراحل ضبط و تولید به پایان رسیده و اگر مشکل خاصی نباشد تا
اواخر پاییز وارد بازار موسیقی میشود.
در این آلبوم موسیقی دســتگاهی ایرانی در کنار
موسیقی ارکســترال غربی قرار گرفته است .چگونه این
ترکیب خاص را ایجاد کردید؟
آنچه در موسیقی ارکسترال ما بیش از هر چیز به چشم میخورد این
است که پایه کار تنظیم بر ملودیهای ایرانی قرار داده شده است.
یعنی تنظیمها ایرانیزه شدهاند و هر وقت که کار ارکسترال کردهاند
به ارکستر «گلها» نزدیک شدهاند .یعنی موسیقی تولیدشده در
این سبک در بهترین حالتش میشد ارکستر «گلها» ،در این آثار
صدای ارکستر شنیده میشــود ،اما فاقد چندصدایی است .نمونه
این سبک را میتوان در آثار بزرگانی مثل همایون خرم و هوشنگ
جاوید شنید که البته این نوع آثار دوران طالیی خودشان را داشتند
و اقبال عمومی فراوانی هم به آنها میشد .به نظر من موفقترین
هنرمند این سبک استاد مرتضی حنانه بود ،اما حتی در موسیقی
استاد حنانه ،ارکستراسیون با سازهای غربی است و سازهای ایرانی
در آن نقش کمی دارند .نوع دیگر ،موســیقی دســتگاهی ایرانی
با ارکستر ســازهای ایرانی بود .حال در این آلبوم تالش ما بر این
قرار گرفته که موســیقی ایرانی را با ارکستراسیون ایرانی و فضای
موسیقی کالسیک را با پارامترهای ارکســترال غربی در کنار هم
داشته باشیم.
یعنی در آلبوم«جرس» صدای موسیقی کام ً
ال ایرانی و
کام ً
ال غربی را در کنار هم خواهیم شنید؟
بله ،در لحظاتی این موســیقی کام ً
ال غربی اســت .البته غربی که
میگویم به این معنی اســت که ما بتوانیم هارمونــی غربی را در
ارکستر استفاده کنیم ،به طوری که بتوانیم موسیقی سمفونیک
بشنویم .در بعضی لحظات هم فقط موســیقی ایرانی میشنوید.
مدتها بود جای این نوع موســیقی در فضای موســیقی کشور
احساس میشد ،ولی کاری بسیار دشوار بود ،چون تاکنون روی آن
کار نشده بود و زمان زیادی باید صرف آن میشد ،چون تحقیقاتی
گسترده نیاز داشتیم تا به نتیجه برسیم.
چگونه به این ترکیب رسیدید؟
نکته مهم این است که بتوانیم فواصل ایرانی را در موسیقی غربی
حل کنیم .در موسیقی ایرانی پرده داریم ،ولی در موسیقی غربی
نداریم و حل کردن موسیقی ایرانی در موسیقی غربی خیلی سخت
است .تالشمان این بود که فواصل ایرانی را کام ً
ال ایرانی نگه داریم.
پرسش اینجاست که چرا ما میآییم تعدیل میکنیم و رب ع پرده را
حذف میکنیم؟ نتیجه حذف ربع پرده این است که هرچقدر تالش
کنیم موسیقی تولیدشده را در قالب موسیقی دستگاهی نگه داریم
باز هم صدای پاپ از آن شنیده میشود.
همکاری با سینا سرلک را در بخش آوازی این آلبوم
چطور دیدید؟
بارها شنیده بودم که استاد شجریان در میان شاگردانشان از آقای
سرلک اسم میآوردند و از ایشــان تعریف میکردند .این موضوع
همیشه برای من جای سؤال داشت .تا اینکه در فضای همکاری
آلبوم خودم پاسخ ســؤالم را گرفتم .در این آلبوم شما چهره کام ً
ال
جدیدی از سینا سرلک میبینید .ایشان خواننده توانمندی هستند
و این آلبوم به ایشان در جهت نشان دادن استعدادهایشان کمک
خواهد کرد.
اشعار آلبوم«جرس» از چه شــاعرانی انتخاب شده
است؟
اشعاری از فریدون مشیری ،شــفیعی کدکنی ،هوشنگ ابتهاج و
موالنا را در این آلبوم خواهیم داشت.
چه نوازندههایی در تولید این آلبوم با شما همکاری
داشتند؟
در بخش کالسیک ،از هنرمندانی که تالش بسیاری برای این کار
داشتند باید از امیرحسین سمیعی یاد کنم .در زمینه نوازندگی هم
پدرام فریوســفی ،علی جعفری ،میثم مروستی ،علیرضا دریایی،
کریم قربانی و ایمان جعفری بیشــترین همکاری را با ما داشتند.
در قسمت موسیقی اصیل ایرانی ،نوازندگان گروه «سواران» شامل
شــروین مهاجر (کمانچه) ،پاشــا هنجی (نی) ،کامران منتظری
(تنبک) ،همایون نصیــری (کوبهای) و محســن پوربخت با من
همکاری کردند و خودم هم نوازندگی تار و بم تار را برعهده داشتم.
همچنین نبیل یوسف شــریداوی (نوازنده دف و دمام) و یوج وال
باهاراتی (نوازنده طبال از هندوســتان) از دیگر همکاران ما در این
آلبوم بودند.

