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  صد سال ترانه: يك بهانه
  

  

  

با حضور جمعي از ) مهرماه 29(اكتبر  21تاريخ يكشنبه   ،)از انقالب مشروطه تا كنون( سال ترانه  100مراسم 

  . هنردوستان و هنرمندان با شكوه تمام در لوگان هال لندن برگزار شد

  

اريخچه پيدايش ترانه در ايران، فراز و نشيب و ت هاين برنامه كه با همت بنياد توس برگزار شد، نگاهي اجمالي ب

نمونه هايي از ترانه هاي بياد ماندني و جاوداني مربوط به سال هاي . تحوالت آن در طي اين دوران داشت

گذشته نقش بارز و بسزايي در شكل گيري ترانه  كه در ادوار گذشته نيز، پخش شد و به نام استادان ترانه سرايي

  . اشاره شددر ايران داشتند 

  

در اين برنامه جمشيد شيباني از استادان بزرگ كشور، ضمن قدرداني از برگزاري اين مراسم به ايراد سخنراني 

ايشان با شوخ طبعي خاصي كه در هنگام بيان خاطرات حرفه اي خود داشتند، حالوت خاصي به اين . پرداختند



ند كه به تجليل از هنر و هنرمندان سرزمين ايران خانم آذر پژوهش از ديگر سخنراناني بود. مجلس بخشيدند

ايشان اظهار خوش اقبالي داشتند از اينكه توانستند ساليان متمادي در عرصه هنر و موسيقي حضور . پرداختند

  . ايام با بزرگان و ترانه سرايان موسيقي ايران آشنا شوند فعالي داشته باشند چراكه توانستند در اين

  

ه عنوان يكي از اولين پايه گذاران استوديو طنين تقدير و از ايشان جهت سخنراني از تورج نگهبان ب

ايشان به بيان فعاليتها و عملكرد حرفه اي خويش در سالهاي گذشته در ايران پرداختند و همچنين .  دعوت شد

  . اين مراسم تشكر به عمل آوردند اناز برگزار

ايرج جنتي عطايي ترانه سرايي كه در ترانه هاي خود همواره به مسائل اجتماعي توجه داشته از ديگر مدعوين 

  . جهت ايراد سخنراني بود

  

اسفنديار منفردزاده سخنران ديگر اين مراسم به شرايط دشوار مميزي در آن دوران اشاره داشت و اينكه 

او از خاطرات خود مي گويد كه در اعتراض به شرايط مميزي . چگونه ترانه معترض در آن سال ها بوجود آمد

او تاكيد مي كند كه هنرمند نمي تواند . ديگر به راديو كه در آن زمان دولتي بود، نرفت 46 – 45در سالهاي 

اگر شرايطي . با مميزي به درستي سخن خود را منتقل كند و اينكه هنر دولتي هيچگاه نمي تواند ماندگار باشد

  . د كه هنرمند بتواند از طريق رسانه حرف هايش را بزند، هيچ زماني نياز به اعتراض بوجود نمي آيدباش

  

از ميان تنظيم كنندگان . شد كه تحولي عظيم در تنظيم ترانه بوجود آمد آوري از دورانيدر ادامه مراسم ياد

در انتهاي برنامه از طرف بنياد .  مدترانه منوچهر چشم آذر حضور داشت كه از ايشان تشويق و تقدير به عمل آ

توس تنديس هاي يادبودي به هنرمندان  گرامي كه طي يكصد سال گذشته در زمينه هنر و ترانه فعاليت داشتند 

  . اين هديه در واقع تنديسي از حماسه سراي بزرگ توس يعني فردوسي بود. تقديم شد

  

كاران  فرهنگي اين مراسم و همچنين هنرمندان عزيز هفته نامه پرشين مراتب قدرداني خود را از دست اندر

كشورمان اعالم مي دارد و به عنوان يك رسانه فرهنگي آمادگي خود را جهت انعكاس و انتقال هرچه بهتر 

  . اخبار مربوط به حوزه هنري و فرهنگي، بيان مي دارد

  

  

 


