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خوانندههای رکورددار
جشنواره موسیقی فجر
خوانند ه جــوان پــاپ کشورمان با حضور در
هفت دوره جشنواره موسیقی فجر توانست
رکورددار بخش پاپ شود .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان« ،جشنواره سراسری سرود و
آهنگهای انقالبی» 35 ،سال قبل راهاندازی
شد و در سال  ،۶۸به «جشنواره بین المللی
موسیقی فجر» تغییر نــام داد و تا امــروز ،هر
ســال بــه صــورت متوالی در حــال بــرگــزاری
اســت .در بین خواننده هــای حاضر در چند
دوره برگزاری بخش پاپ جشنواره موسیقی
فجر  ،محسن یگانه با حضور در هفت دوره
در بخش موسیقی پــاپ ،رکـــورددار شرکت
در جشنواره فجر است و بعد از او ،سیروان
خسروی با حضور در شش دوره ،بهنام بانی،
امیرعباس گالب و امید حاجیلی ،هرکدام
سه دوره و محسن ابراهیم زاده و گروه ماکان
هر کدام با دو دوره ،رکورددار هستند .در این
دوره خوانندگانی چون آرون افشار ،آرش و
مسیح ،رضا بهرام و علی یاسینی ،برای اولین
بار است که در جشنواره موسیقی فجر روی
صحنه خواهند رفت.

درو کردن جوایز گرمی
توسط یک خواننده  18ساله
برندگان جوایز شصت و دومین دوره از جوایز
گرمی در حالی معرفی شدند که «بیلی ایلیش»،
خواننده ۱۸ساله ،جوایز اصلی این مراسم را
به خود اختصاص داد .به گزارش ایسنا ،مراسم
اه ــدای جــوایــز گرمی کــه بــه عــنــوان مهمترین
رویداد موسیقی جهان شناخته میشود ،دیروز
برگزار شد و در آن ،جوایز بهترین هنرمند جدید
و بهترین آلبوم سال ،برای «وقتی که همگی به
خواب میرویم ،کجا میرویم» و جایزه بهترین
ترانه سال و بهترین رکورد سال برای «آدم بد» به
«بیلی ایلیش» رسید .هرچند کشته شدن «کوبی
برایانت»،بسکتبالیست مشهور آمریکایی  ،در
سانحه هوایی (سقوط بالگرد) در ساعاتی پیش
از برگزاری جوایز گرمی ،بر این مراسم نیز سایه
انداخته بود.

پیگیریخراسانازوضعیتجسمانی

استادمحمدرضاشجریانپسازعملجراحی

دلها نگران سرو هنر ایران
دکان
اکرم انتصاری -بعضی معتقدند سینهاش
ِ
بلبل و قمری و قناری است .پر بیراه نیست .نشان
به آن نشان که دیروز خبر بستری شدن خسرو آواز
ایرانتنمانرالرزاند.خبرهاضدونقیضبودوبیشتر
میگفتندوضعیت«مساعد»استامابازهممشوش
روشن خوشخبری .تا
بودیم و به دنبال یک روزنه
ِ
لحظه تنظیم این گزارش ،خبرها حاکی از آن است
کهاستادمحمدرضاشجریانهنوزدرخیابانشهید
مطهری در بیمارستان جم و در بخش مراقبتهای
ویژه بستری هستند .این در حالی است که گزارش
میدانی خبرنگار خراسان حاکی از به وجود آمدن
یک قرنطینه خبری در بیمارستان جم است که
امکاندسترسیخبرنگارانرابهصحتوسقماخبار
محدودکرده.درواقعآنچیزیکهدراختیارماست
اخبار منتشر شده در خبرگزاریها و فضای مجازی
بهواسطهافرادمرتبطباخانوادهایشاناست.انتشار
قطرهچکانی این اخبار
وانتشارنیافتن
آن از سوی
یک منبع
رســمــی،
بـــــاعـــــث
بــــه وجــــود
آمــدن شایعه،
شــیــطــنــت و در
نتیجه تشویش
اذهـــــــــان

رنگپریدگی«کتابباز»

جای خالی مهمانان خاص در برنامه سروش صحت
به شدت احساس میشود

۱۱
موسیقی

خرید شاهنامه هزاربرگی
متعلق به دوران تیموری

دوستداراناومیشود.
▪دوشنبهپراضطرابجم

حقبدهیدآدمازبرخینامهابترسد.نامبیمارستان
جم آدم را یاد دوران بیماری عباس کیارستمی
و روزهــای وخیمش میاندازد .روز گذشته داود
گنجهای عضو شـــورای عالی خانه موسیقی،
محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام
پزشکی و حسن عباسی پزشک هماهنگکننده
تیم پزشکی محمدرضا شجریان در اخبار مجزایی
بهخبرگزاریها،وضعیتشجریانرامساعداعالم
کردند و حسین کرمانپور مدیر روابــط عمومی
سازماننظامپزشکیبهایرناگفت:استادشجریان
برای تعبیه راه عروقی برای دارو رسانی راحت به
بیمارستان مراجعه کرده است و تا امروز مرخص
میشود .این در حالی است که کاوه راد ،وکیل
خانهموسیقی،چندساعتبعدازاینخبردرتوئیتی
نوشت«:آخرین اطالعات موثقی که از بیمارستان
جم دارم؛ بــرای ساعت سه و نیم عصر :شرایط
استاد شجریان نسبت به صبح ،پایدار شده است
اماهمچناندربخشمراقبتهایویژهبیمارستان
بستریهستند.باتوجهبهشرایطنامساعدزمینهای
جسمانیایشان،نظارتدرمانیتشدیدشده».
جمعیت زیــادی مــاه رمضان خــود را با «ربنا»ی
استاد شجریان سر کردهاند و در بزنگاهها گوش
به «سپیده» خوانی او داشتهاند .او هرچه را در
سرزمینموسیقیسنتیایرانبودهفتحکردهاست
و توانسته چند نسل هوش و گوش ایرانیها را ببرد
و آنها را با آواز ایرانی همراه کند .از نوروز 95که او
در صفحه اینستاگرام خود ما را با مهمان ناخوانده
یعنیبیماریاشآشناکرد،منتظریمتادوبارهبرای
یک بار هم که شده او را روی صحنه ببینیم و نغمه
«مرغ سحر» را برایمان بخواند .هرچند خانواده
استاد به ایسنا گفتهاند خواهان رعایت و احترام به
حریمخصوصیخانوادهخودهستندامانمیتوان
منکر این شد که استاد شجریان متعلق به همه
دوستدارانش است و آنها حق دارند از وضعیت و
اوضاع جسمانی او در حالی که از هر دری خبری
درزمیکند،مطلعشوند.

گروهادبوهنر-برنامههایادبی-فرهنگیتلویزیونازتعدادانگشتانیکدست
همکمترندو«کتابباز»یکیازآنهاست.اینبرنامهکهحاالحدودچهارسالونیم
ازپخشاولینفصلشگذشتهاست،اینشبهابهاواخرفصلچهارمخودنزدیک
میشود.اگراهلکتابومطالعهباشیدواینبرنامهراازاولینفصلکهبااجرایامیر
حسینصدیقرویآنتنرفتتاهمینفصلاخیردنبالکردهباشید،احتما ً
البهاین
نتیجهرسیدهایدکه«کتابباز»دیگررنگورونقسابقراندارد.

همانحرفهایهمیشگی

میشود گفت «کتابباز» دیگر برگ برندهای برای مخاطب ندارد و تقریب ًا همه
بخشها از میانبرنامهها تا کارشناسان ،در قالب خودشان تثبیت شدهاند و انگار
قرار نیست اتفاق جدیدی در آنها بیفتد .از طرفی حرفهای سروش صحت،
مجری برنامه با مهمانان هم لطف و تازگی قبل را ندارد و بحثهای جذاب حول
محور کتاب و خاطرات کتابخوانی کمتر پیش میآید .طبیعی است که این روند
برایبینندهماللوخستگیبههمراهبیاوردوجذابیتینداشتهباشد.

شاهنامهای هزار برگی متعلق به دوران تیموری
در جلسه اخیر کمیته فراهمآوری نسخ خطی
کتابخانه ملی ایــران خریده شــد .به گــزارش
ایرنا ،این شاهنامه در قطع رحلی و حاوی یک
دوره کامل شاهنامه فردوسی است .از دیگر
امتیازات این نسخه ،سالمت کامل و خط خوش
نستعلیق کاتب اســت .دو برگ آغازین آن نیز
دارای کتیبههای متناظر با نقوش اسلیمی و
گل و برگ ختایی به زر،سرخ ،آبی روشن ،سبز
و سفیداب بر زمینه الجورد است.

استفاده ترامپ از فارسی
نشاندهنده قدرت این زبان است

دعوتازچهرههایناآشنا    

پیش از این بنای سازندگان «کتابباز» بر این بود که با دعوت از چهرههای آشنا
برای مخاطب ،او را به کتاب خواندن تشویق کنند اما گویا این سیاست به دست
فراموشی سپرده شده یا این که سازندگان برنامه روش خود را تغییر دادهاند.
گواه این ادعا هم اسامی مهمانانی است که در چند قسمت اخیر مهمان این
برنامه بودهاند؛ افــرادی مانند حمیدرضا آتش بر آب(مترجم ادبیات روس)،
حسین خطیبی(روانپزشک) ،وحید امیرخانی(فیلم ســاز) ،رامین حیدری
فاروقی(مستندساز) ،آرش آبساالن(کارگردان) ،محمدرضا کائینی(پژوهشگر
تاریخ) ،سردار سرمست(نوازنده و آهنگ ساز) و . ...شاید در چند هفته اخیر
نامآشناترین مهمان دعوت شده به این برنامه ،یوسفعلی میرشکاک ،نویسنده،
شاعر و منتقد معاصر باشد .بگذریم از این که گاهی مهمانان برنامه تکراری هم
میشوند .کاش سازندگان «کتابباز» نگذارند برنامهای که میتواند نقش مهمی
درترویجفرهنگمطالعهداشتهباشد،ازنفسبیفتد.

رئیس بنیاد سعدی درخصوص استفاده رئیس
جمهور آمریکا از زبان فارسی در توئیتر اظهار
نظر کرد .به گزارش ایرنا ،غالمعلی حداد عادل
در این باره گفت« :این امر پیش و بیش از این که
محتوای پیام او را نشان را دهد که حقیقتی هم
ندارد ،قدرت زبان فارسی را منعکس میکند.
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا ،وقتی
می خواست به غلط کشورهای دیگر در منطقه را
از ایران بترساند و بیشتر اسلحه به آنها بفروشد،
گفت اگر ما از شما حمایت نکنیم شما در دو هفته
باید به زبان فارسی صحبت کنید».

