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موسیقی
پالتیهابا«نصفالنهارمبدا»

میآیند

خواننده گروه «پالت» از
انتشار آلبوم جدید این
گروه در شهریور ماه خبر
داد .امید نعمتی که این
روزهاهمراهگروهمراحل
پایانیضبطآلبومرامیگذراند،بهموسیقیما
گفت« :از نظر پختگی در مسیر آلبوم دوم قدم
برداشتهایم اما آلبوم «آقای بنفش» صمیمیتی
داشت که دومین آلبوم ،آن را از دست داده و
دچار پیچیدگیهای موسیقایی شده بود .ما
برای اثر جدیدمان ،ترکیبی از تجربیات هر دو
آلبوم را مد نظر قرار دادهایم ».نام این آلبوم به
احتمال زیاد نام یکی از قطعههای محبوب این
گروه در کنسرتهای اخیر یعنی «نصفالنهار
مبدأ»است.ترانههایاینآلبومراامیدنعمتیو
کاوه صالحی نوشتهاند و یک ترانه هم از رسول
یونان در آن هست که هفته آینده به عنوان
تکقطعهمنتشرخواهدشد.

علیزادهازپخشنشدنآهنگش
در«گاندو»گفت
محمدعلیزاده،خواننده
موسیقی پ ــاپ دربـــاره
وجــود نامش در تیتراژ
سریال «گاندو» و پخش
نشدن صدایش در این
سریالتوضیحاتیارائهکرد.بهگزارشفارس،
در تیتراژ این سریال که این شبها از شبکه 3
سیماپخشمیشود،ناممحمدعلیزادهخواننده
پاپ آمده است اما اثری از ترانه او در تیتراژ این
سریال نیست .علیزاده با انتشار ویدئویی در
صفحه شخصی خود گفت :برای این سریال
یکترانهسرودهوموسیقیبرایآنساختهشد
اما زمانی که به پخش نزدیک شدیم ،به همراه
جواد افشار (کارگردان سریال) که از دوستان
خوبمناست،بهایننتیجهرسیدیمکهتیتراژ
بدون ُوکال (صدای خواننده) پخش شود و فکر
میکنماینخیلیبیشتروبهتربهسریالکمک
میکرد .وی ادامه داد :اگر زودتر به این نتیجه
میرسیدم ،قطع ًا نام من به عنوان خواننده در
تیتراژاعالمنمیشدوازتکتکمخاطبانعذر
میخواهم .تیتراژ را برای یک سریال دیگر نگه
داشتهایمکهآنجاکارخواهدشد.

درباره چند خواننده پاپ که به تنهایی آلبوم تولید میکنند

ارکسترهاییکنفره!

گــروه ادب و هنر-همه فن حریفها همه جا
هستند .سینما ،ادبــیــات ،موسیقی ،هنرهای
تجسمی،دانشگاه،فلسفهو....دردنیایموسیقی
هم افــرادی هستند که به دالیل مختلف ،ترجیح
میدهند یک تنه به مصاف تولید آلبوم بروند و کار
سه نفره ترانهسرایی ،آهنگ سازی و خوانندگی را
یک نفره انجام دهند .هرچند برخی خوانندههای
دیگر نیز وجود دارند که دست کم دو وظیفه را در
تولید آلبومشان بر عهده دارند و میتوان آنها را
نیز در میان دسته تکنفرهها جای داد .اتفاقی که
ممکناستدرطوالنیمدت،باعثبهتکرارافتادن
خواننده در تولید اثر و گاه به ضررش تمام شود .در
ادامه به معرفی پنج خواننده ای که هم اکنون
جزو یکی از این دو دسته محسوب می شوند،
پرداختهایم.
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صورت رسمی در موسیقی پاپ آغاز کرد ،این روند
رادرچهارمینوتازهترینآلبومخود،یعنیآلبوم13
قطعهای «نگاه» ،به اوج رساند و در آن همه کارهای
آهنگ سازی ،خوانندگی و ترانهسرایی را خودش
انجامداد.
▪اهوراایمان-روزبهبمانی
تا پیش از آلبوم «پروانههای پیراهنش» ،اهورا
ایمان به عنوان ترانهسرای ماندگار
آثــار احسان خواجه امیری ،ناصر
عبداللهی و

▪محسنیگانه
سرنوشت ،محسن یگانه و محسن چاوشی را
ازموسیقیزیرزمینیبهموسیقیپاپرساند.
اولین آلبوم رسمی یگانه ،یعنی«نفسهای
بیهدف» ،شامل  11قطعه می شد که تنها
قطعه «چشمای خیس من» برگرفته از یک
ملودی یونانی بود و ترانهسرا ،آهنگ ساز و
خواننده دیگر قطعهها ،خود یگانه بود  .این
وضعیت در آلبوم  11قطعهای «رگ خواب» و
آلبوم  14قطعهای «حباب» به جز قطعه «نرو»
ی
که آهنگ آن متعلق به یک آهنگ ساز بلژیک 
استهمدیدهمیشود.محسنیگانهخواننده

مانیرهنماشناختهمیشد.امااینترانهسرا،مهر
ماهسالگذشته،در 45سالگی،آلبوم 10قطع های
«پروانههای پیراهنش» را با خوانندگی ،آهنگ
سازی و ترانهسرایی خودش منتشر کرد .اتفاقی
کههمزمانبرایدیگرهمکاراو،یعنیروزبهبمانی
همافتادواونیزدر 40سالگی،اولینآلبومرسمی
خود را با عنوان «کجا باید برم» که شامل 13قطعه
است،باترانهسراییوخوانندگیخودعرضهکرد.
▪بنیامینبهادری

اوضاع درباره بنیامین بهادری خواننده

11
ادبی

مهمان
بلقیسسلیمانی
ِ
«کوتاه با داستان»
پرحاشیه ماه رمضان امسال ،کمی متفاوت تر
از دیگران است .او در پنج آلبوم منتشر شدهاش
یعنی آلبوم های «« ،»88« ،»85مــاه مهربون»،
«،»94«،»93ترانهسرایدیگریجزفریداحمدی
نــدارد .در واقع میتوان او را جزو خوانندههایی
دانستکهباترانهسرایخود،طی 10سالفعالیت
موسیقایی ،یک زوج هنری را تشکیل داده است.
البته نکته عجیبتر دربــاره بنیامین بهادری این
است که او کار آهنگسازی هیچ کدام از 56قطعه
اینآلبومهارابهفرددیگریواگذارنکردهوخودش
آهنگسازیآنهارابهعهدهداشتهاست.
▪رضاصادقی
عــشــق مــشــکـیهــا ،رضـــا صــادقــی و «مشکی
رنگ عشقه» او را خوب میشناسند .در میان
آلبو مهای رسمی این خواننده مینابی و 39
ساله کشورمان ،آمــار جالبی از ایــن همه فن
حریفی دیده میشود .آلبوم «پیرهن مشکی» ،با
 11قطعه ،اولین آلبوم اوست که جز ترانه قطعه
«خونه» ،کار ترانهسرایی ،خوانندگی و آهنگ
سازی دیگر قطعات این آلبوم به عهده خود او
بوده است .عجیبتر آلبوم  14قطعهای « وایسا
دنیا» صادقی است که در آن ،او ترانه سرا ،آهنگ
ساز و خواننده آثار خودش است .این روند در
آلبوم «دیگه مشکی نمیپوشم»« ،یعنی درد» و
«زندگی کن» جدیدترین آلبوم او ،تعدیل شده
است و نام ترانهسرا و آهنگ سازهای مختلفی در
مشخصات آلبومها به چشم میخورد.

توقف شعرها پشت چراغ قرمز ترجمه

مرور آثار مجید انتظامی در تلویزیون

احمدپوریمعتقداستبعضیازشعرهاقابلترجمهنیستندواشعاریکهموسیقی
چهره ها
درونی دارند ،ترجمهشان سخت یا ناممکن است .به گزارش صبا ،او در نشست
شاعر و مترجم
هفتگی شهر کتاب گفت« :ما گاهی فقط از شعر لذت
می بریم اما کنجکاوی نمیکنیم شعر چه میگوید .لذت شعر ممکن
است در موسیقی آن باشد اما در ترجمه آن به زبانهای دیگر ،احتمال
آن کم است که بتوان موسیقی آن را نیز حفظ کرد .مولوی شعری دارد
که نحو فارسی در آن رعایت نشده اســت ،او این شعر را به صورت
موسیقی و بــرای سماع ســروده اســت .پس من نمیتوانم آن را به
ی که دارد ،ترجمه کنم».
زبانهای دیگر ،با همان موسیق 

شبکهنمایش،اینهفتهدربخشصحنهگران،بهمرورآثارمجیدانتظامیمیپردازد.به
چهره ها
گزارشایسنا،موسیقیفیلمهای«سناتور»«،عقابها»«،طعمه»«،بویپیراهنیوسف»،
آهنگساز
«دزد و نویسنده»« ،مأموریت» و «از کرخه تا راین» از جمله
آثارانتظامیهستندکهبهترتیبازشنبهتاجمعه،اولتاهفتمتیرماه،ساعت
 ۲۱ازشبکهنمایشپخشوساعت  ۴:۳۰و ۱۱روزبعدبازپخشمیشود.
مجیدانتظامیازدهه،۱۳۵۰برایبیشاز ۸۰اثرسینماییموسیقیمتن
نوشتهاستوبادریافت ۴سیمرغبلورینبهطورمشترک بههمراهحسین
علیزادهومحمدرضاعقیلی،برندهبیشترینسیمرغبلوریندربخشبهترین
موسیقیمتنجشنوارهفیلمفجربوده است.

نــــام ســـه اثــــر بلقیس
سلیمانی حــول محور
«بـــــازی» م ـیچــرخــد؛
«بــــــازی آخــــر ب ــان ــو»،
«خــال ـهبــازی» و «بــازی
عــروس و دامـــاد» .او کــه نشان درجــه یک
هنری و جایزه ادبی مهرگان را هم دریافت
کرده ،قرار است در نهمین نشست «کوتاه با
همت کتاب نیستان ،داستان
داستان» به ّ
بخواند .به گــزارش فــارس ،این نشست به
میزبانی سیدمهدی شجاعی ،بــا حضور
بلقیس سلیمانی و اجــرای علی درستکار،
روز یــک شنبه دوم تــیــرمــاه ،ساعت ،۱۸
در فرهنگسرای اندیشه واقــع در خیابان
شریعتی،نرسیدهبهپلسیدخندان،بوستان
اندیشه برگزار میشود.

داستانهایکوتاهکودکانه
باترجمهسیدمهدیشجاعی
مجموعــه  10جلــدی
آثار کریستیان ژولی بوآ
بــا ترجمه ســید مهدی
شــجاعی و تصویرگری
کریستیان هاینریش که
به چاپ دوم و ســوم رســیده اســت ،از ســوی
واحدکودکانتشارات«چکه»منتشرشدودر
دسترس عالقهمندان قرار گرفت .به گزارش
صبــا ،ایــن مجموعــه در قالب داســتانهای
کوتاه مصــور ،کــودکان را با شــخصیتهای
علمی ،ادبی و سیاسی آشنا میکند .عناوین
داستانهای این مجموعه شامل «نوک دراز
عاشق میشود!»« ،جوجهای که میخواست
فضانــورد شــود»« ،ای وای! خورشــید را
دزدیدند»« ،روزی که قــرار بود برادرم به دنیا
بیاید»« ،چه کســی جانشــین موش قصه گو
میشود؟» « ،روباهها با مرغها کاری ندارند»،
«گربه سیاه بدشانسی نمیآورد!»« ،مرغکی
که میخواست دریا را ببیند»« ،مرغهایی که
طلسم شــدند» و «پشــمهای طالییام کو؟»
میشود .این داستانها از سلسله کتابهای
«مرغدانی پرماجرا» اســت که برای کودکان
گروه سنی دبستان نوشته و به فارسی ترجمه
شده است.

