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صبا-نماهنگ فیلم سینمایی «نبات» با بازی شهاب حسینی به زودی توسط گروه ایهام منتشر می شود .این گروه که در سال  96با همکاری و
خوانندگی زانیار خسروی و مازیار لشنی شکل گرفت ،در ماههای اخیر ،با قطعههای «شهزاده بیعشق» و «جانا» مورد توجه نسل جوان قرار گرفته
است .گروه «ایهام» پیش از این ،نماهنگی را برای فیلم سینمایی «بمب ،یک عاشقانه» نیز منتشر کرده بود که از آن استقبال خوبی شد.

...

انــتــشــارات «آلــفــرد ای.
کناف» کتابی با عنوان
«شـــایـــعـــات قــــــرن» از
مجموعه آثـــار مستند
گابریل گارسیا مارکز،
نویسنده مشهور کلمبیایی را منتشر کرد که
در حقیقت مجموعه آثار روزنامهنگاری اوست.
به گزارش ایسنا ،مارکز در جایی نوشته است:
«هیچ وقت دوست نــدارم صد سال تنهایی یا
جایزهنوبلرابهیادبیاورمولیهمیشهسالهای
روزنامهنگاری برایم دلنشین بوده است» .این
کتاب شامل  50مقاله از مارکز بین سالهای
 1950تا 1984و دومین اثری است که بعد از
مرگنویسندهدربارهکاروزندگیشخصیاش
منتشر میشود .از مقاالت چاپ شده در این
کتاب معلوم میشود که مارکز در نوشتن آثار
گوییدرنوشتنمقاالت
داستانی،ازهمان ُرک
ِ
ویادداشتهایمستندش،بهرهمیگیرد.

تالشیاسینحجازی
برایچاپیککتابجدید
نویسنده دو کتاب «قاف»
و «آه» ،از ت ــاش خــود
بــرای نوشتن یک کتاب
جدید خبر داد .یاسین
ح ــج ــازی ب ــا اشـــــاره به
دوره طالیی نثر فارسی به ایبنا گفت :دوره
طالیی نثر فارسی ،قرن سوم تا اواســط قرن
هفتم را دربرمیگیرد .وی در ادامه افزود :هم
اکنون ،روی یک متن قاجاریه کار میکنم و
دوباره باید مابهازاهای اسنادی این متن را هم
بیابم .موضوع متن هم ،به سال  11هجری
بازمیگردد و این کتاب ،درباره پیامبر(ص) و
دختربزرگواراوست.

خوانندگی گروه «ایهام»
برای فیلم سینمایی «نبات»

...

ناگفتههاییاز «شاعرتهران»بهمناسبتسالروزدرگذشتاو

ادبی

انتشارکتاب«شایعاتقرن»مارکز
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گروهادبوهنر-امروزچهارمینسالروزدرگذشتمحمدعلیسپانلو
است.شاعری 74سالهکهنشانشوالیهشعرفرانسهراداردوقراراست
طبق مصوبه اخیر شورای شهر تهران ،خیابان شانزدهم شهید نعمتی
را به اسم او نام گذاری کنند .سپانلو در طول زندگی خود بازیگری،
داستاننویسیوترجمهراهمتجربهکردهاست.شاعریکهلقب«شاعر
تهران» را یدک می کشد و حتی سنگ مزار اولیه او در قطعه نامآوران
بهشت زهرا نیز ،نشانی از این شهر داشت؛ یعنی یک تکه آسفالت با
حروفچاپیسربی.
▪بایدباقلمبرایوطنگفت

یکیازجنبههایشناخته
نشدهسپانلو،دغدغهاش
بـــرای دفـــاع از میهن
است.تاآنجاکهبهگفته
خــودش ،شعر مشهور
«نـــام تــمــام مــردگــان
یحیاست»رادرخواب
میبیند؛ شعری که
برای کودکان جنگ
ســــروده ش ــد .سپانلو
معتقد بود تا وقتی که
یــــک

شهرشعرسپانلو
ملتازخوددفاعمیکند،بایدازحماسههاگفت.اوشعریهمدرباره
فلسطینبهنام«چریکهایعرب»داردکهدربارهاشگفتهاست«:در
زمانشاهاینشعررابهعنوانپرچمیدردفاعازفلسطینبلندکردم».
	▪شهریکهبهشعردرآمد

سرایشسهمجموعهشعر«خانمزمان»«،هیکلتاریک»و«قایقسواری
در تهران» باعث شد که به سپانلو لقب «شاعر تهران» بدهند .وی
تهران را به مثابه مادری میدید که او را در دامان خود پرورش داده
است .سپانلوتاریخگذشتهتهرانوتجربهخودشراازاینشهر،امروزی
کردهوتنهابهروایتیصرفاکتفانکردهاست.شایدکمترشاعریمانند
اورابیابیمکهزادگاهشرادرحدیکاسطورهمطرحکندوچنینبهآن
عشقبورزد.
	▪شاعری که راه خودش را رفت

سپانلوعالوهبرشاعری،نقدمینوشتوترجمههممیکرداماعدهای
شاعری او نبود ،کارهایش در زمینه نقد و ترجمه
معتقدند اگر وجه
ِ
وزن
دادن
ادامه
سپانلو،
شعر
مهم
ویژگی
آمد.
ی
نم
چندان به چشم
ِ
نیماییبرخالفهمنسالنشاستکهبهشعرسپیدعالقهمندشدند.
از دیگر خصوصیات شعر او ،زبان تازه و بیتوجهی به موجهای نو شعر
معاصراست.سپانلو،باهدفتلفیقسنتودستاوردهایروز،واژههای
کهنفارسیراباجدیدترینواژههایزندگیروزمرهدرهمآمیخت.
	▪دوروایتکوتاهازسپانلو

کتاب «بنبستها و شاهراه» روایتی مفصل از زندگی محمدعلی
سپانلو،ازدورهکودکیتابزرگسالیوزندگیحرفهایاوستکهدر
ادامه،چندبرشازآنراخواهیمخواند.

امــــروز ســالــروز تــولــد س ــال ــوادور دالـــی اســت.
نــقــاش سوررئالیستی کــه یکی از مهمترین
چهرههای هنر قرن بیستم محسوب می شود.
معروفترین اثر دالــی« ،تــداوم حافظه» است؛
تابلویی که در سال  1931میالدی خلق شد

یکتابلو،یکنقاش

و به احتمال زیــاد ،آن را بارها دیدهاید .این اثر
که «ساعتهای نرم» یا «ساعتهایی در حال
ذوب شــدن» نــیــز نــامــیــده م ـیشــود ،تصویری
فراواقعگرا از ساعتهای جیبی را به نمایش می
گذارد .میتوان گفت که در این اثر ،نقاش سعی

موسیقی

۱

یک بار به شوخی در جواب نادر ابراهیمی که به من گفت تو که
داستانهایت خوب است چرا داستان نمینویسی؟ گفتم آدم
وقتییکشعردهصفحهایمینویسدمیگویندیکشعربلندسرودهاما
وقتییکداستاندهصفحهایمینویسدمیگویندیکداستانکوتاه
نوشتهاست.حقیقتایناستکهکارادبیاتهمیشهبرایمنرنجبوده
استوبرایهمینمنترجیحمیدهمهموارهکارکوتاهترراانجامدهم.
اینبودکهشعرراانتخابکردم.
کمابیشدورهسربازیبرایمنراهگشابود.ازشعرآرامشسرباز
که در پادگان تهران گفتم و این داستان خود ما بود .سربازی،
تصاویردیگریرابهمندادوبهاوهاممن ُبعددیگریبخشید،یعنی ُبعد
زندگیمردانهدرکلتاریخ،سربازیراکهفکرمیکردمممکنبودسرباز
هخامنشیبودهباشدومننباشم.اینتنوعواژگانیکهدرکارمنهست،
یازآنمربوطبهتاثیراتایندورهاست؛چونهمیشهآنچهرادر
قسمت 
اطرافمبودهاست،درشعرمآوردهام.

۲

بریدهایازیکشعر
توساعتیتوچراغیتوبستریتوسکوتی
چگونهمیتوانمکهغایبتبدانم
مگرکهخفتهباشیدراندوههایت
توگویدرونی
تویادگاریتووسوسهایتوگف 
چگونهمیتوانیکهغایبمبدانی
مگرکهمردهباشممندرحافظهات
بهانههارامرورکردم
گذشتهرابهآفتابسپردمبهعشقمردهرضایتدادم
یعنیهمینکهتودردوردستزندهای
بهسرنوشترضایتدادم

دارد با استفاده از ساعتهای نرم ،فرضیهای را که
زمان را صلب و قطعی میانگارد ،کم ارزش جلوه
دهد و این مفهوم توسط دیگر تصاویر در این اثر،
تقویت میشود ،مانند کاربرد دورنمای وسیع
مورچهها و مگسی که ساعتها را میبلعد.

رونمایی حجت اشرفزاده
از «وقت عاشقی»
حجت اشـــــرفزاده از
انتشار آلبوم جدیدش،
«وقـــت عــاشــقــی» خبر
داد .این خواننده به صبا
گفت «:دو ســال است
مشغول تهیه ایــن آلبوم هستم و همچنان
برخی از قطعات آن در حــال تغییر است.
«وقــت عاشقی» مفاهیم عاشقانهای دارد
کــه بــا همکاری محمد محتشمی ،حمید
اکــبــرزاده و امید صباغ نــو ،در حــال تهیه
است»  .اشرفزاده موسیقی فیلم سینمایی
«دلشدگان» با صدای محمدرضا شجریان
را خاطرهای جادویی بــرای خود دانست و
افزود« :شکل ساختار موسیقی و صدای ناب
محمدرضا شجریان ،این فیلم را بــرای من
به یک خاطره جادویی تبدیل کرد .همیشه
دوست داشتم چیزی شبیه به «دلشدگان»
ساخته شود و من در آن بخوانم».

انتقاد علی لهراسبی از تیتراژهای
مجموع ههایتلویزیونی
علی لهراسبی خواننده
جـــــــــوان م ــوس ــی ــق ــی
پــاپ بــا اشـــاره بــه تاثیر
تیتراژهای تلویزیونی بر
توجه مخاطب به اثر در
گفتوگو با برنا گفت« :هنر تهیهکنندگان و
عوامل سازنده یک مجموعه تلویزیونی زمانی
مشخص میشود که در معرفی یک خواننده
و اثر موسیقی از طریق سریال خود موفق بوده
باشند.درغیراینصورتکارخاصینکردهاند».
او افــزود« :ساخت یک تیتراژ ،باید با سلیقه
عام مطابق باشد و امــروزه ما کمتر میبینیم
که اصــول و قواعد الزم ساخت یک تیتراژ در
یک مجموعهتلویزیونیرعایتشدهباشد.الزمه
ساخت و اجرای یک تیتراژ موفق ،تجربه و تیم
مناسبموسیقاییاستتاترانهوملودیمناسب
موضوعمجموعهتلویزیونیراانتخابکنند».
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