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نگاهی به چند قطعه موسیقی که بر اساس برداشت از یک منبع غیر عادی ساخته شده است

پیک خبر

الهام بخش های عجیب؛ از پیاده روی تا نهنگ تنها!

ماجرای عالقه محسن چاوشی
به شهریار

محسن چاوشی در سالگرد درگذشت شهریار،
دربــــاره عــاقــه خــود بــه ایــن شــاعــر ،در کانال
تلگرامیاش نوشت« :از همان روزهــای شروع
کار همیشه این عالقه در من بود که شعرهایی
از شهریار را بخوانم که این اتفاق باالخره افتاد
و دیـــدم شــهــریــار کسی اســت کــه میخواهم
غزلهایش را در آلبومی که به هزار امید به انتشار
سپرده بودم تا به عنوان اولین آلبوم رسمیام
منتشر شود ،داشته باشم .با این همه آلبوم آماده
شد و با دو شعر از شهریار ،یعنی «ستمگر» و «من
خود آن سیزدهم» رفت تا مجوز بگیرد ،اما این
مجوز هرگز صادر نشد تا سال  ۹۱که نه به عنوان
اولین آلبوم رسمی ،بلکه به عنوان ششمین آلبوم
منتشر شد و شعر شهریار هم نام آلبوم بود».

علیرضا قربانی به قونیه میرود

علیرضا قربانی در فستیوال بینالمللی موسیقی
عرفانی قونیه روی صحنه میرود .به گزارش ایران
آرت ،ایــن خواننده سرشناس موسیقی ایرانی
قرار است روز بیست و پنجم سپتامبر برابر با سوم
مهرماه ،در این فستیوال ،اجرای زنده داشته باشد.
وی در این برنامه با همراهی سامان صمیمی ،پویا
سرایی ،میالد محمدی و زکریا یوسفی روی صحنه
م ـیرود .قرار است اجــرای قربانی و گروهش در
کنگره مرکزی سلجوقلو برگزار شود .فستیوال
قونیهیکیازمعتبرترینرویدادهایموسیقیترکیه
است که همه ساله میزبان هنرمندان سرشناسی از
اقصی نقاط جهان است .در سالهای گذشته چند
خواننده و گروه از ایران به فستیوال موسیقی قونیه
دعوت شده بودند.

غم
مارگارت اتوود در ِ
مرگ همسرش ،گیبسون

گرائم گیبسون ،نویسنده سرشناس کانادایی
و شریک زندگی مارگارت اتوود ،در  ۸۵سالگی
درگذشت .به گــزارش مهر ،مارگارت اتــوود در
پیامی به این مناسبت نوشت« :خانواده ما ،پدر،
پدربزرگ و همسری عزیز را از دست داده است ،اما
خوشحالیم که وی به آرزویش که رفتنی سریع بود،
رسید و این پیش از آن بود که زوال عقل بخواهد
او را به مرز فروپاشی بکشاند .در چند هفته اخیر
او روزهــای خوبی را پشت سر گذاشت و ما برای
زندگی خردمندانه ،اخالقی و متعهد او سپاس
گزاریم» .گیبسون خالق رمانهایی چون «پنج پا»،
«کمون»« ،حرکت حرکتی» و «مرگ جنتلمن» بود.

خانه نیما یوشیج
سر و سامان میگیرد

دو نفر از اعضای شــورای شهر تهران به همراه
شهردار منطقه یک ،از خانه نیما یوشیج بازدید
کردند .به گــزارش اعتماد آنالین ،در حاشیه
این بازدید ،از آغاز مرمت خانه نیما و احتمال
آمـــاده شــدن آن ب ــرای ســال آیــنــده خبر داده
شد .سیدحمید موسوی ،شهردار منطقه یک
تهران ،دربــاره «خانه نیما» گفت« :مــا امسال
اردیبهشتماه ،پس از چند سال ،موفق شدیم
اینجا را تملک کنیم و قرارداد را منعقد کردیم
و خردادماه خانه را تحویل گرفتیم و به سازمان
زیــبــاســازی دادیـــم .ایــن ملک  558مترمربع
است و  140متر زیربنا دارد و  13و نیم میلیارد
تومان بهای معامله بوده که پرداخت شده است».
وی تأکید کرد« :برای ما مهم است که هویت و
معماری اثر حفظ شود و کمترین تغییرات در
معمار یاش اتفاق بیفتد» .به گفته شهردار
منطقه یک ،سازمان زیباسازی سعی می کند این
خانه تا پایان سال  98مرمت و بازسازی شود و در
سال  ،99امکان بازدید از آن وجود داشته باشد.

گــروه ادب و هنر -هنرمند بــرای خلق یک
اثر هنری از محیط پیرامون ،طبیعت ،آدمها
و وقایع خوش یا ناخوش و ...الهام میگیرد.
حتم ًا شنیدهاید که یک نویسنده برای نوشتن
رمــان اش از یک حادثه واقعی الهام گرفته
یا یک نقاش تحت تأثیر اتفاقی ناخوشایند،
یک تابلوی نقاشی کشیده اســت .ایــن قضیه
درباره قطعههای موسیقی هم صدق میکند و
آهنگ سازان و موسیقیدانها ،بدون تردید با
تأثیر از محیط اطرافشان اثری را میآفرینند ،اما
گاهیوقتهااینمنابعالهام،عجیبوغیرعادی
هستند .در این مطلب ،از منابع الهام عجیب
برای ساختن چند قطعه موسیقی میخوانید.
▪پیاده روی

لودویکو اینائودی ،آهنگ ساز مطرح ایتالیایی
در سال جاری ،جدیدترین آلبوم اش را به نام
«هفت روز پیادهروی» منتشر کرد .اینائودی
گفته است پیادهروی در کوه های آلپ ،منبع
الهام او برای ساخت این آلبوم نئوکالسیک
بوده است! از این آهنگ ساز ایتالیایی موسیقی
الهه آرانیان  -حاال  50سال از انتشار یکی
از مهمترین رما نهای ادبیات فارسی می
گــذرد« .سووشون» به قلم سیمین دانشور
در این سالها به چاپ  24رسیده و به 10
زبان مختلف ترجمه شده است .این ،یعنی
سووشون همچنان محبوب است و نسلهای
ِ
مختلف کتا بخوان ،مشتاق خواندن اش
هستند .در ادامه چند نکته کمتر گفته شده
از این رمان مهم معاصر را میخوانید.
دل زندگی
▪شخصیتهایی از ِ

داستان سووشون در شیراز ،زادگاه نویسنده
میگذرد و بعضی از شخصیتهای آن برآمده
از دوران کودکی و نوجوانی سیمین دانشور
در ایــن شهر است .او در مصاحبه با مجله
«هنر و ادبیات امــروز» در این باره میگوید:
«شخصیت دکتر عبدا ...خان پــدرم است.

نوستالژ یهای کودکیهایمان منبع الهام
ســاخــت قطعه موسیقی ش ــده بــاشــد! یک
آهنگساز سوئدی به نــام مارتین مولین با
استفاده از دو هزار تیله ،یک ساز عجیب اختراع
کرده است که سه هزار قطعه داخلی دارد .این
ساز که بیشتر قطعههایش از جنس چوب است
با وجــود عظیم الجثه بــودن ،موسیقیهای
خوشآهنگی خلق میکند.
▪شخصیت یک بازیگر

فیلمهایی مثل «دکتر ژیواگو»« ،قوی سیاه» و
«دستنیافتنیها» را شنیدهایم.
تنهای تنها
▪تنهای
ِ

در سال  2004روزنامه نیویورک تایمز لقب
تنهاترین نهنگ را به یک وال آبی داد .این نهنگ
فرکانسصداییتولیدمیکندکهبههیچصدای

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

نوستالژی کودکانه
▪
ِ

شــایــد بـــــاورش ســخــت بــاشــد ک ــه یــکــی از

به مناسبت  50ساله شدن یکی از مهمترین رمانهای ادبیات معاصر فارسی

جشنی برای «سووشون»

کم از او نوشته شده ،ولی در هر حال او را از
تصویر پدرم ساختم .بعضی از نویسندگان به
خاطراتکودکیشانمیچسبندوازآنفراتر
نمیروند ،اما خدا کند من بتوانم برداشت و
نظرم را از جهان پیرامونم ،در دوران پیری هم
منعکس کنم» .سووشون را میتوان یکی از
بهترین نمونههای ادبیات بومی ایران نامید.
این داستان با توصیف فضای عقدکنان دختر
حاکم شیراز در عمارت بــاغ ســاالری آغاز
میشود .این عمارت که مربوط به دوره قاجار
است ،حاال جزئی از یک هنرستان فنی شده و
با این که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده،
گرد و غبار فراموشی بر رویش نشسته است.

هنرمند پیشکسوت نقاشی درگذشت
مــســعــود عــربــشــاهــی،
هنری
هـــنـــرمـــنـــد نــــقــــاش و
مــجــســم ـهســاز ،در ۸۴
سالگی بر اثر بیماری قلبی درگذشت.
بــه گــــزارش مــهــر ،مــســعــود عربشاهی
هنرمند نقاش و مجسمهساز متولد ۱۹
شهریور  ۱۳۱۴در تهران بود .این نقاش
پیشروی ایرانی ،با داشتن دههها تجربه
کار در زمینه نقش برجسته و کارهای
اجرایی بر نمای ساختما نها ،همراه با
تکنیک منحصر بهفرد خــود در اجــرای
سالنهای کنفرانس که شهرت جهانی
دارد ،در ایران و دیگر کشورها ،کارهای
اجرایی بزرگی را انجام داده است .وی
در یازدهمین حراج تهران ،با دو اثر حضور
داشت که یکی از آنها یک میلیارد تومان

دیگری در جهان شباهت نـــدارد .یک گروه
موسیقی روسی به نام آی دی با الهام از زندگی
ِ
نهنگ تنها ،یک قطعه موسیقی ساخت و از
این
صدای ضبط شده نهنگ هم در آن استفاده کرد.

و دیگری  ۶۰۰میلیون تومان چکش خورد.
هــادی مظفری ،مدیر کــل اداره هنرهای
تجسمی و احسان آقایی ،رئیس موزه هنرهای
معاصر تهران درگذشت مسعود عربشاهی را
تسلیت گفتند.
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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▪قصهسازیهای سیمین و جالل

سیمین دانشور در مصاحبه با «هنر و ادبیات
ام ــروز» درب ــاره کمکهایی که او و جالل
آل احمد در زمینه نویسندگی به یکدیگر
میکردند ،میگوید« :گذشته از خواندن
نوشتههای هم و ابراز عقیده ،بچگانه
به نظر مـیرســد ،امــا مث ً
ال یکی از
کارهای ما ایــن بــود که در مواقع
پیاد هروی هر عابری را که از دور
میدیدیم ،جالل میگفت سیمین
تو قصه او را برایم بگو .من میگفتم
و بعد جالل قصه او را میساخت
و از تفاوت ساخت جالل

موسیقی فیلم سینمایی «مغزهای کوچک
زنـگزده» هم یک منبع الهام خاص داشته
و آن چیزی نبوده است جز شخصیت نوید
محمدزاده به نام «شاهین» در این فیلم .رضا
کولغانی ،خواننده تیتراژ فیلم میگوید:
«هومن سیدی ،کارگردان این فیلم ،خواست
موسیقی را به سمتی ببریم که به شخصیت
شاهین نــزدیــک بــاشــد .در واقــع موسیقی
جنبه حرکتی عجیبی در این فیلم دارد و
همانند فیلم ،یک فضای کولی و وحشی و
مدرن دارد».
و من ،هر دومــان حیرت میکردیم .جالل
بیشتر ُبعد سیاسی را در نظر میگرفت و
من ُبعد عاطفی و اجتماعی .گفتم که هر
چه مینوشتیم به هم نشان میدادیم ،اما
اصــو ًال من نمیگذاشتم جالل دست توی
کــارم بــبــرد .بــه حــد کافی از سبک جالل
تقلید میکردند مــن دیگر نمیخواستم
مقلد جالل باشم» .به گفته سیمین دانشور،
سووشون پیش از مرگ جالل
نوشته و چاپ هم شده بود،
ام ــا ج ــال آن را نــدیــد.
دانــشــور ســووشــون را با
این جمالت آغاز کرده
است« :تقدیم به دوست
که جالل زندگیام بود و
در سوگش به سووشون
نشستهام».

۱۱
موسیقی

آلبوم جدید شهرام شکوهی
با پاییز میآید
خواننده پاپ قبل
از انــتــشــار آلبوم
جــدیــد خـــود ،دو
قطعه را بهصورت
تکآهنگ منتشر
خــــواهــــد کــــرد.
شــهــرام شکوهی
دربــاره جدیدترین فعالیت خود به هنرآنالین
گفت« :هــم اکنون مشغول تولید جدیدترین
آلبوم خود هستم .این آلبوم از هشت تا  12قطعه
تشکیل شده است که سعی میکنیم پاییز امسال
آن را منتشر کنیم» .او ادامــه داد« :تعدادی از
اشعار این آلبوم ،در مرحله صدور مجوز قرار دارد و
تعدادی از قطعات در حال ضبط موسیقی است».
این خواننده اضافه کرد« :تا قبل از انتشار آلبوم،
دو قطعه بهصورت تکآهنگ منتشر خواهیم کرد
که زمان دقیق انتشار این قطعات ،متعاقب ًا اعالم
خواهد شد .تا پایان سال نیز ،چند موزیک ویدئو
از بنده منتشر خواهد شد».

به پارسا خائف «میدون» داده شد!
پارساخائفتیتراژ
مسابقه تلویزیونی
«میدون» را که به
زودی از شبکه سه
پخش م ـیشــود،
خــواهــد خــوانــد.
بــه گــــزارش آنــا،
«میدون» یک رقابت تلویزیونی استعدادیابی
شغلی اســت که با هــدف مــشــاوره و حمایت از
کسبوکا رهای برتر نوپا ،طراحی شده است و
با حضور چهار داور متخصص و فعال در حوزه
کسب و کار نوین ،پخش خود را آغاز خواهد کرد.
خواننده تیتراژ مسابقه تلویزیونی «میدون» ،پارسا
خائف ،نفر سوم مسابقه استعدادیابی «عصر
جدید» است .آهنگ سازی تیتراژ این برنامه را
فرید سعادتمند برعهده خواهد داشت که آثاری
نظیر «ارمــغــان تاریکی» با خوانندگی محمد
اصفهانی و «سرو زیر آب» و «برادر جان» با صدای
ساالر عقیلی در کارنامه اش به چشم می خورد.

