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کاوه یغمایی
کنسرت میدهد

کاوه یغمایی خواننده و آهنگ ساز سبک راک بار دیگر در تهران روی صحنه میرود .به گزارش ایسنا ،گفته شده قرار است او در این کنسرت ،قطعاتی از آلبوم
جدیدش با نام «مرد عنکبوتی» را برای مخاطبانش اجرا کند .یغمایی قرار است  ۱۵و  ۱۶آذر ماه کنسرت خود را در تاالر وزارت کشور برگزار کند .این خواننده که از
انتشار آخرین آلبومش با نام «منشور» بیش از دو سال میگذرد ،سال گذشته کنسرتی را با حضور نوازندگان خارجی برگزار کرد.

...

لذت شعر
ادبيات شايد نتواند
جلوی جنگ و خونريزی را بگيرد
شايد نتواند
از مرگ يك كودك جلوگيری كند
ولی می تواند كاری كند
كه دنيا به آن فكر كند...
ژان پل سارتر
***
اعتراف میکنم ،غمگینم
ی است که
دیر زمان 
پنجر ه روحم را نگشود هام
اقرار میکنم ،غمگینم
مثال مادر یک زندانی
مثال همسر بیو ه یک شهید
و مثال یک یتیم کوچک.
من اقرار میکنم که غمگینم
در زمانی که اندو ِه ما را انکار میکنند
و مجبورمان میکنند بیلبوردهایی باشیم
برای لذت و قدرت.
اعتراف میکنم غمگینم
و هیچ نمیخواهم جز
توقف رودخان ه خون
مرام المصری
***
عاشق که می شوی
تمام جهان نشانه معشوقه ات را دارند
یک موسیقی زیبا
یک فنجان قهوه تلخ
یک خیابان خلوت و ساکت
به آسمان که نگاه می کنی
کبوترانی که پرواز می کنند
همه تو را امید می دهند
حتما که نباید هدهد خبری بیاورد
گاهی کالغی هم از معشوقه ات پیام دارد
جهان عاشقی زیباست آن قدر زیباست
که آواره شدنش هم زیباست
مردن در عاشقی هم زیباست
محمود درویش
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...
ادبی

آشنایی با  3آهنگ ساز بزرگ دنیا که با ساخت موسیقی فیلم شگفتی ساز شدند

سه تفنگدار

احساننظری -موسیقیشکلشنیدنیوتاثیرگذار
احساس است ،شکلی که با نشستن روی سکانس
های یک فیلم سینمایی ،تاثیرگذاری آن موقعیت را
چندینبرابرمیکند.آرونکوپلند،آهنگسازآمریکاییمی
گوید« :دوست دارم تماشاگران در ابتدا یک فیلم را همراه

▪هانس زیمر؛ آقای مبتکر

محبوب بهترین فیلم
هانس زیمر  61ساله یکی از آهنگ سازهای
ِ
سازهای دنیاست .او تجربه همکاری با کریستوفر نوالن ،ریدلی
اسکات و استیو مک کویین را دارد .این آهنگ ساز آلمانی در
سال1995که موسیقی «فارست گامپ» و «رهایی از شائوشنگ»
نامزداسکاربودند،برندهجایزهبهترینموسیقیبرای«شیرشاه»شد.
یکی از جالب ترین روندهای ساخت موسیقی زیمر ،متعلق به فیلم
«میان ستاره ای» است .نوالن برای ساخت موسیقی این فیلم ،یک
پاکتحاوییکصفحهدیالوگفیلمنامهبدوناشارهبهژانروموضوع
فیلمرابهزیمردادوازرابطهیکپدروپسردراینفیلمگفت.زیمریک
موسیقی بر اساس حس پدری می نویسد و بعدها متوجه می شود
پسری در فیلم نامه وجود ندارد و فضای فیلم در ژانر علمی تخیلی
رقممیخورد.استفادهازتوهمشنواییدرصحنههاییازفیلمهای
مشترک با نوالن نیز یکی از سبک های اوست .زیمر با سوار کردن
چند صدا روی هم که هریک از آن ها به اندازه یک اکتاو از هم جدا
میشوند،مغزرابهاشتباهمیاندازدووقتیاینصداهاباهمنواخته
شوند،مغزبهاشتباهمیافتدکهدرحالشنیدنصداییبافرکانس
باالوباالتربهصورتپیوستهاست.جالبایناستکهاگرمامثالیک
قطعه ۱۵ثانیهایازصداییکهاینطورساختهشدهرابرداریموچند
بارکنارهمبگذاریمویکموسیقییکیدودقیقهایبسازیم،مغزما
یشود
اصالمتوجهبرگشتموسیقیبهنقطهآغاز،درهر ۱۵ثانیهنم 
جگرفتناست.
وتصورمیکندکهصداهمچناندرحالاو 

موسیقی ببینند و برای بار دوم آن را بدون حضور موسیقی
تماشا کنند .پس از آن و در سومین بار ،دوباره آن فیلم را به

▪انیو موریکونه؛ عالیجناب موسیقی

انیو موریکونه اهل ایتالیاست .این آهنگ ساز  90ساله با
ساخت موسیقی برای بیش از  500فیلم و سریال ،پرچمدار
ژانرهای ممکن است و جایزه های
ساخت موسیقی در اغلب
ِ
مختلفی از اسکار ،گرمی ،بفتا و گلدن گلوب دارد .او بخش
بزرگی از شهرت خود را به واسطه موسیقی برای ژانر فیلم
های وسترن اسپاگتی دارد مانند «یک مشت دالر» و «خوب،
بد ،زشت» که در دهه  60میالدی توسط سرجو لئونه و چند
کارگردان ایتالیایی دیگر پایه گذاری شد.
موریکونه یکی از آهنگ سازهایی است که مولف محور پیش
می رود و به محض شنیدن آهنگی ،می توان تشخیص داد
این آهنگ اوست یا نه .او دو سال پیش در پیاده روی مشاهیر
هالیوود صاحب ستاره شد .موریکونه بیش از آن چه الزم است
برای فیلم موسیقی می سازد و به کارگردان حق انتخاب می
دهد .او بخش زیادی از موسیقی«خوب ،بد ،زشت» را قبل
از شروع فیلم برداری نوشته بود و لئونه از این موقعیت برای
تقویت حس بازیگران استفاده می کرد .به این شکل که قطعه
های ساخته شده موریکونه را در زمان فیلم برداری پخش می
کرد تا باعث هماهنگی حرکت دوربین و بازیگران شود .زیمر
که از وی نام بردیم خود یکی از آهنگ سازهایی است که در
بسیاری از موسیقی هایش ،موریکونه را منبع الهام خود قرار
داده است.

کتابیبرایقصههای 90ثانیهای

همراه موسیقی نظاره کنند .در آن هنگام فکر می
کنم آن ها به تصور واضحی دست خواهند یافت که
موسیقیبرایفیلمچهمیکند».دراینمطلبباسه
آهنگ ساز زنده و بزرگ دنیا که برای ساخت موسیقی فیلم
هافرمولخاصخودرادارند،آشناخواهیمشد.

▪جان ویلیامز؛ پرچمدار رکورددارها

جان ویلیامز 86 ،ساله و اهل نیویورک است .او که چند روز
پیش خبر بستری شدنش در بیمارستان منتشر شد ،بیش از
شش دهه از عمر خود را صرف ساخت موسیقی کرده است.
موسیقی سری جنگ ستارگان ،پارک ژوراسیک ،فهرست
شیندلر و سه فیلم نخست از مجموعه هری پاتر ،از معروف
ترین موسیقی های ساخته و پرداخته ذهن اوست 50 .بار
نامزدی جایزه اسکار و  5بار برنده شدن در آن 25 ،جایزه
گلدن گلوب و 67بار نامزدی جایزه گرمی او را به یک مهره
بزرگ تبدیل کرده است که رکــوددار باالترین رقم نامزدی
جوایز معتبر موسیقی دنیاست.
ویلیامز را می توان آهنگ ساز اختصاصی استیون اسپیلبرگ
هم دانست.
جان ویلیامز دوست ندارد فیلم نامه را بخواند چرا که باعث
شخصیت پـــردازی و داســتــان ســازی جــداگــانــه مــی شــود.
ویلیامز بر این باور است که ساخت یک قطعه موسیقی مانند
مجسمهسازی است و میگوید« :نوشتن یک نت ،کاری شبیه
پیکرتراشی است .ضر بالمثلی در مجسمهسازی است که
میگوید در هر صخره ای ،تندیسی وجود دارد ،ما فقط باید
آن را پیدا کنیم .در موسیقی هم همین طور ،شما  ۴یا  ۵نت
مینویسید و شروع میکنید به پس وپیش کردن آن ،یکی را
حذف میکنید و یکی را اضافه تا به نت مد نظر برسید».

قصههای۹۰ثانیهایبرترکهازسویهیئت
انتخاب جشنواره بینالمللی قصهگویی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
به مرحله پایانی راه پیدا کردهاند ،به قلم
شرمیننادری،کتابمیشوند.بهگزارش
ادارهروابطعمومیواموربینالمللکانون،
کتاب«قصهزندگیمن»شاملگزیدهایاز
آثار راهیافته به مرحله پایانی داوری بخش
قصههای  ۹۰ثانیه ای بیستویکمین
جشنواره بینالمللی قصهگویی است که
به انتخاب نویسنده و بهصورت اقتباسی
گـــــردآوری و منتشر مــیشــود .مراسم
رونمایی از این کتاب آذر امسال با حضور
نویسندگان و قصهگویان کودک و نوجوان
برگزار میشود.بخش قصههای  ۹۰ثانیه
ای جشنواره بیستویکم که با استقبال
مخاطبان روبهرو شده ،شامل روایتهایی
از زندگی افراد است که در قالب  ۹۰ثانیه
فیلماجراشدهاست.

بنمایهقرآنیدرداستانهای
مولوی
داستانهای مولوی حاوی بنمایه قرآنی
است .دکتر محمود مهدوی دامغانی در
خصوص اشارات عرفانی و قرآنی در اشعار
موالنا به ایسنا گفت :هیچ کتابی یکدست
نیست؛ مثنوی هم همینطور است و گاه
مطالب در آن اوج میگیرد ،در عین حال
مــواردی هم در مثنوی هست که پیچیده
اســت کــه از آن جمله م ـیتــوان بــه مــوارد
ناسازگاریموالنابافالسفه اشارهکرد.اودر
ادامه اظهار کرد :در راستای آفرینش ارواح
قبلازاجسام،موالنامفصلبحثمیکندکه
فلسفهاینمسائلراقبولندارد وگاهیاین
اموربرشارحانمثنویمشکلافتادهاست.

کتابیدربارهویتناماثربعدینویسنده«مارکوپلو»

چاوشیتیتراژسریالدورهقاجاررامیخواند

کنایهآیدینآغداشلوبهیکاثرهنری

آماتورهاخبریازکتابهایصوتیندارند

منصور ضابطیان نویسنده کتابهای مارک و
چهره ها
پلو ،مارک دوپلو ،چای نعناع و سباستین ،در
نویسنده
اصفهان با مخاطبانش دیــدار کرد و از تجربه
سفرهایش گفت .به گزارش ایبنا ،او درباره کتاب بعدی اش که
قرار است به زودی منتشر شود ،گفت :کتابی بعدیام درباره سفر
به ویتنام است و پس از آن ،کتابی درباره سفر به چهار کشور دارم
که در چهار فصل مختلف به آن ها سفر کرد هام تاجیکستان در
بهار ،آذربایجان در تابستان ،گرجستان در پاییز و اوکراین در
زمستان که در آینده کتاب خواهد شد .کتاب بعدی که بخشی از
آن آمادهشده عنوانش پنج بندر است که شامل سفر من به پنج
بندر جهان ،بندر انزلی ،پرتو ،شانگهای ،مارسی و بندرعباس
میشود.

محسن چاوشی به عنوان خواننده تیترا ژ سریال
چهره ها
«بانوی عمارت» ساخته عزیزا ...حمید نژاد با این
خواننده پاپ
سریال همکاری خواهد کرد .به گزارش مهر به
نقل از روابط عمومی سریال ،با پایان تصویربرداری سریال «بانوی
عمارت» و انجام مراحل فنی برای پخش از شبکه  3سیما ،محسن
چاوشی به عنوان خواننده تیتراژ ،با این سریال همکاری خواهد
کرد« .بانوی عمارت» عاشقانه ای را در مقطعی از تاریخ قاجار روایت
می کند .همچنین پخش این مجموعه تلویزیونی از اواسط آذرماه از
تلویزیون آغاز خواهد شد .پانته آ پناهی ها ،علیرضا شجاع نوری،
اندیشه فوالدوند ،غزل شاکری ،رامتین خدا پناهی ،سیروس
میمنت ،شبنم فرشادجو ،محمد فیلی و  ...از جمله بازیگران این
مجموعه هستند.

آیدین آغداشلو ،هنرمند نقاش ،با نقل روایتی از
چهره ها
دستور تخریب گنبد سلطانیه توسط جاللالدین
نقاش
مــیــرانشــاه تــیــمــوری ،فــرزنــد تیمور لــنــگ ،به
تخریبکنندگان آثار هنری و باستانی کنایه زد .به گزارش ایران
آرت ،آیدین آغداشلو تصویری از یک اثر هنری از میرانشاه را به
اشتراک گذاشت و در متنی کنایهآمیز نوشت« :جال لالدین
میرانشاه ،فرزند تیمور لنگ حاکم آذربایجان شد.او به خاطر سقوط
از اسب دچار جنون بود و شروع به انهدام بناهای مهم تاریخی کرد.
عابری علت این کار را پرسید و او گفت« :دیدم قادر نیستم چنین
بنایی بسازم که نامم در تاریخ بماند اما با خراب کردنش که می توانم
نامم را ماندگار کنم! »...بنای سلطانیه همچنان پابرجاست ولی نام
میرانشاه در کجای خاطر ه ماست؟

علیرضا آذر ،شــاعــر ،در گفت و گــو بــا باشگاه
چهره ها
خبرنگاران جوان در خصوص کتاب های صوتی
شاعر
گفت« :استفاده از کتاب های صوتی و رایج شدن
آن مثل این است که مردم در عصر حجر و بسیار قدیم ،گوشت را به
صورت خام استفاده می کردند .وقتی برای اولین بار استفاده از
گوشت پخته را تجربه کردند و مزه گوشت پخته زیر دندانشان ماند،
دیگر از گوشت خام استفاده نکردند.کسی هم که با کتاب صوتی
برخورد کند دیگر سراغ کتاب کاغذی نمیرود ».آذر با اشاره به این
که تعداد کتاب های صوتی در کشور کم است ،بیان کرد :عالوه بر
آن ،تبلیغات مناسبی هم برای آن نمی شود.گاهی مایه تاسف است
شرکتی که کتاب های صوتی را تولید می کند ،جایی در تبلیغات
رسانه ای ندارد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

...

موسیقی

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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رهبرانارکستردنیادراستانبولرویصحنهمیروند
هفتتنازرهبرانشاخصارکستردنیادرفصلکنسرتاستانبولبهاجرایبرنامهمیپردازند.
بهگزارش مهر بهنقلازآناتولی،شهرداریاستانبولدرفصلکنسرت ۲۰۱۹-۲۰۱۸درسالن
جمال رشید ری از هفت رهبر ارکستر برجسته کشورهای مختلف میزبانی خواهد کرد .اولین
اجرایفصلرادر۲۳نوامبرلیورشامبادالرهبردایمیارکسترسمفونیبرلینرویصحنهخواهد
برد.یاکوپو سیپاری از ایتالیا در ۱۱ماه ژانویه ۲۰۱۹و آلفونسوسکارانوازجمهوری چک در۱۸
همانماهاجراهایبعدیرارهبریخواهندکرد.میخالنستروویچرهبرارکسترسمفونیبیبی
سیوماسینیلیانوکالدیازلهستاندیگررهبرانحاضردرفصلکنسرتاستانبولخواهندبود.
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شاهینفرهت،آهنگساز،میگویدامروزوضعیتموسیقینسبتبهگذشتهبهترشدهاست.او
درادامهبیانمیکند:مانندیکخانوادهکهپدرومادر،فرزندخودراتربیتنکردهاستوآنفرزند
خودشراهراطیمیکند،هنرهمبههمینشکلاست.اینآهنگسازتأکیدکرد:نبایدزودبیاییم
وزودبهنتیجهبرسیم.بایدریشهدارپیشبرویم.استادانآمدندکهماندگارشوندوماهماینراهرا
بایدادامهدهیم.هنرمنداننبایدفقطبهدنبالمطرحکردنخودشانباشند.مابایدکارخودمان
رابهدرستیانجامدهیموبادلمانپیشرویم.تمامیمابایدفقطبهاندیشهفکرکنیم.هنرمندباید
اثرهنری،خلقواحساسرابهمردمهدیهکند.

