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ادبی

س ِر کار گذاشتن نویسنده ایرلندی
با جایزه نوبل!

شاهکارهایموسیقیبرایکارتونهایخاطرهانگیز
خالق موسیقی متن «تام و جری» و «پلنگ صورتی» چه کسانی بودند؟

۱۱
پیک خبر

فعالیتهای موسیقایی
بازیگر «ستایش »3

نسترن کاشف-بعید است کارتونهای کودکی ،بدون موسیقیشان در ذهن مرور شوند .جالب این که موسیقی اغلب این کارتونها را آهنگ سازهای مشهوری ساختهاند یا اگر
آهنگ ساز گمنامی داشته است ،آن قدر تاثیرگذار بوده که در ذهنها ماندگار شده است .جالبتر این که سازنده برخی از آهنگهای این کارتونها ،آهنگ سازانی بودهاند که
آهنگ سازی فیلمهای سینمایی را به طور جدی دنبال میکردند و آهنگ سازی کارتون نیز ،به همان اندازه برایشان جدی بوده است .آهنگهایی که اینک ماندگار شدهاند و توسط
ارکسترهای بزرگ دنیا دوباره نواخته میشوند .در ادامه میخواهیم درباره آهنگ سازهای پنج کارتون خاطرهانگیز بگوییم.

مردی که ادعا میکرد متز مالم ،منشی دایمی
جدیدآکادمینوبلادبیاتاست،نیمساعتقبلاز
اعالم برندگان به جان َبنویل ،نویسنده ایرلندی
اطالع داد که از برندگان امسال است .به گزارش
ایبنا،جانبنویل،نویسندهبرندهبوکر،روزپنجشنبه
به خانواده و دوستانش خبر داد برنده نوبل ادبیات
شده است و از آنها خواست خود را برای جشن
گرفتن آماده کنند .بنویل میگوید« :حتی از من
پرسید دوست داری برنده سال  2018باشی یا
 2019و مطلبی برای من خواند که ادعا کرد قرار
است هنگام اعالم برندگان در برابر خبرنگاران
قرائت شــود .من هم حرفش را بــاور کــردم و به
دوستان و اقوامم خبر دادم» 40.دقیقه بعد دخت ِر
َبنویلکهبرنامهزندهاعالمبرندگاننوبلادبیاترا
می دید ،تماس میگیرد و میگوید« :بابا! تو برنده
نیستی»!البتهبنویلپسازبررسیصدایمزاحم
تلفنی متوجه تفاوت صدایش با متز مالم ،منشی
آکادمی نوبل شد .این نویسنده پیغام تلفنی را با
آکادمی نوبل به اشتراک گذاشت تا در این باره
تحقیق کنند .بنویل پس از ناراحتی اولیه از دروغ
بودنخبرانتخابشدرنوبلحاالبهبخشخندهدار
موضوع نگاه میکند« :در  40دقیقهای که فکر
میکردمبرندهنوبلهستمبهچندچیزدربارهخودم
پی بردم .به نظر من جنبه کمدی این ماجرا زیاد
است و حتی ظرفیت تبدیل به داستان را دارد.
میتوانیم«مردیکهتقریب ًاجایزهنوبلرابرندهشد»
را بهعنواننامکتابانتخابکنیم»!

داستان «بیژن و منیژه
از زبان فرهاد حسنزاده

اتم و جری

پلنگ صوریت

آن رشیل اب موهای قرمز

پرس شجاع

فوتبالیستها

موسیقی تام و جری تعقیب و گریزانه
اســت .یعنی موسیقی درســت در
لحظههایی اوج میگیرد که تام به
دنبال جری میدود و عاقبت ناکام
میماند .لحظات تعلیق یا زمانی
که یکی از دو شخصیت اصلی در
حــال نقشه و توطئه علیه دیگری
اســت یکی دیگر از موقعیتهایی
اســت کــه موسیقی بسیار پررنگ
میشود .اسکات برادلی ،قطعههای
پــیــچــیــدهای بــــرای ایـــن کــارتــون
ساخته که ترکیبی از موسیقی جاز،
کالسیک و پــاپ اســت .جالب این
که موسیقی متن این کارتون ،بارها
تــوســط ارکــســتــر سمفونیکهای
مطرح دنیا اجرا شده است.

بعید است موسیقی پلنگ صورتی با
دیرینهایپیدرپیآنرابهیادنداشته
باشید .هنری مانچینی ،آهنگ ساز
آمریکایی و ایتالیایی تبار ،موسیقی
این کارتون را در سال  1963ساخت
و برای ساخت آن نامزد دریافت جایزه
بهترین موسیقی متن اسکار 1994
شد .زمینه «پلنگ صورتی» بر اساس
سبک موسیقی جاز است و مانچینی،
بخشیازنتهارابراساسحرکاتبدن
پلنگ صورتی نوشته است .موسیقی
ایــن کــارتــون آن قــدر درخــشــان است
که به عنوان یکی از بیست موسیقی
متن بــرتــر قــرن اخــیــر انتخاب شده
است .وی در طول فعالیت هنری خود
توانستبرندهچهار جایزهاسکار شود.

موسیقی باشکوه «آن شرلی» با آن
دکلمه جذابش را به خاطر داریــد؟
این آهنگ که به زنگ تلفن همراه و
موسیقی آسانسورهای زی ــادی در
کشورمان تبدیل شده است ،در اصل
اثر « »Careless Whisperبه معنای
«نجوایبیپروا»جورجمایکلخواننده
معروف آمریکایی اســت .جالب این
که او این آهنگ را تنها زمانی که 17
سال داشته ،در اتوبوس نوشته و بعد
آن را ساخته اســت .نسخه بی کالم
این اثر را دو آهنگ ساز بزرگ سینما،
یعنی ریچارد کالیدرمن ،پیانیست
معروف که چندی پیش در ایران نیز
رویصحنهرفتوجیمزلستساخته
اندکهدراینکارتونپخششد.

بیشتر بچههای دهه شصتی «پسر
شجاع» با نام اصلی «داستان دون
چاک» را به خاطر دارند .این کارتون
را میتوان نقطه شــروع آشنایی ما
با پویانمایی ژاپنی دانــســت .این
کارتون در  26اپیزود  40دقیقهای
تولید شده بود و همه اپیزودها در
جنگلی که محل زندگی پسر شجاع
بود اتفاق میافتاد .هر چند ترانه
تیتراژ ایــن کارتون بــرای پخش از
صدا و سیما حذف شد اما موسیقی
تیتراژ آن بسیار مورد استقبال قرار
گرفت .موسیقی متن این کارتون که
ساخت «هیروشی یامازاکی» است
بیشتر شبیه تلفیق صدای حیوانات
جنگل است.

بیشترکارتونهایخارجیبرایورود
به صداوسیما و پخش از آنتن ملی
تغییراتیداشتهاند.ناماصلیکارتونی
کهاغلبآنرابهاسم«فوتبالیستها»
میشناسیم«کاپیتانسوباسا»است.
کارتونی که کودکان بسیاری رویای
خود را در آن تعقیب میکردند و برای
دیدنگلشدنیانشدنیکموقعیت،
بایدیکهفتهدرانتظاردیدنقسمت
بعدیمیماندند.موسیقیمهیجاین
کارتونرا«تاکایوکیبابا»و«هیروموتو
توبیساوا» ساخته و سعی کردهاند
در ساخت آن از صداهایی نزدیک
به سوت داور و هیاهوی تماشاگران
استفادهکنندتابتوانندفضایورزشی
کارتون را به مخاطب القا کنند.

»

فرهاد حسنزاده داستان «بیژن و منیژه» را در
رمان «برف و آفتاب» بازآفرینی کرد .به گزارش
ایبنا ،داستان «بیژن و منیژه» از یادگارهای
ادبیات کهن ایران است که فردوسی آن را هزار
سال پیش به زیبایی و هنرمندی در شاهنامه
منظوم کــرد .این داستان را فرهاد حسنزاده
بازآفرینی کرده است تا نسل امروز با ریشههای
خود ،بیشتر آشنا شود .بازآفرینی داستان بیژن
و منیژه شاهنامه فردوسی با مضمون عاشقانه
برای نوجوانان ،در رمانی با نام «برف و آفتاب»
از سوی واحد کتاب کودک و نوجوان انتشارات
فاطمی(کتابطوطی)،روانهبازارنشرشدهاست.

ادبیات ایران ،کارکرد اجتماعی ندارد

آرزوی کربالیی یک هنرمند

ظرفیت تولید اپرا برای مفاخر ایرانی

تآبادی
محمود دول 
چهره ها
دربـــــــاره ک ــارک ــرد
نویسنده
اجتماعی ادبیات
فارسی به ایبنا گفت« :وقتی شما
اثــری را بــه بـــازار و خــوانــنــده ارائــه
مـیدهــی ،عم ً
ال او را به مشارکت
دعوت میکنی .ادبیات ذات ًا اجتماعی است؛ حاال چه ب ِِکت
بنویسد ،چه تولستوی! چه احمد محمود بنویسد ،چه
ساعدی بنویسد ،چه احمد شاملو! اما این که شما فکر کنید
در یک دورهای جریان ادبیات ،کارکرد خاصی دارد که در
این دوره نیست ،بحث دیگری است .هم اکنون ادبیات
ایران ،فاقد قدرت اجتماعی است .در جامعه ما حتی یک
منتقد حرفهای هم نداریم .بگذریم از ممنوعیتهای دیگر
و پایمال شدنهای حقوق نویسنده».

حسن روحاالمین در
چهره ها
صفحه شخصیاش
نقاش
در ایــنــســتــاگــرام
نوشت« :آرزو دارم کاری انجام دهم
کــه لیاقت نصب روی دیـــوار حرم
سیدالشهدا(ع) را داشــتــه باشد.
خوش به سعادت استاد فرشچیان» .این نقاش عاشورایی
چندی پیش تازهترین نمایشگاه نقاشی خود را با مضمون
قیام امام حسین(ع) و حماسه عاشورا در خانه فرهنگ
ای ــران در پــاریــس بــرگــزار کــرد .روحاالمــیــن در آخرین
نمایشگاه انفرادی خود با عنوان «الحق مع علی» نیز که دی
ماه سال گذشته در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد ،به
نمایش آثاری با محور شخصیت ،زندگی و زمانه موالی
متقیان حضرت علی(ع) پرداخت.

بهروزغریبپوردرباره
چهره ها
چــگــونــگــی اجـــرای
کارگردان
اپــرای حافظ به ایرنا
گفت« :بعد از تجربههای موفقی که با
بهزاد عبدی در تولید چندین اپرا از
مجموعهاپراهایعروسکیگروهتئاتر
آرانداشتیم،اوپیشنهادآهنگسازیاپرایحافظراداد.به
همین دلیل بعد از تجربه آهنگ سازی اپرای حافظ توسط
آقایپورخلجی،شرایطمالیتولیدمجددبخشموسیقایی
اپرایحافظراباآهنگسازیبهزادعبدیوخوانندگیمحمد
معتمدی فراهم کردم .از سوی دیگر اعتقاد دارم اگر درباره
چهرههایبزرگفرهنگ،هنروادبیاتایرانازجملهحافظ،
مولوی،فردوسیو...صدهااپراباآهنگسازیهایمختلف
تولیدشود،بازهمظرفیتتولیدآثاربیشتروجوددارد».

بازیگر «ستایش »3درباره تئاتر موزیکال و فعالیت
خوددرعرصهخوانندگیوآوازتوضیحداد.شهرام
پوراسد،دربارهفعالیتهایهنریآیندهخودبهصبا
گفت:دوکار تئاتر دردستدارم؛کارگردانییکی
از این نمایش ها را خودم برعهده گرفته ام و مدتی
است برای آن برنامه ریزی کرده ام .این نمایش به
صورت موزیکال تهیه خواهد شد .اما در نمایش
دیگربهعنوانبازیگرفعالیتمیکنم.ویدرادامه
افزود:درسالهایگذشتهفعالیتهاییداشتهام
و تجربه همکاری در رادیــو را دارم .هم اکنون
همکاریمستقیمبارادیوندارموگاهیاوقاتبرای
بعضیازفیلمها،نریشنمیگویم.بهنظرمن،بیان
وصدابرایبازیگرجزوعواملاصلیکاراستومن
هم از کار با صدا بسیار لذت می برم و تجربه کسب
میکنم.درزمینهموسیقیهم،بایدبگویمبیشترین
زمانی که برای موسیقی در زمینه نوازندگی و آواز
گذاشتهام برای دل خودم بوده است اما با توجه به
نمایش موزیکالی که در پیش دارم ،از این تجربه
استفاده کردهام تا بتوانم بر خالف سایر کارهای
موزیکالیکهمیبینیم،درایننمایش،ازدوستان
حرفهایموسیقیدرتئاتراستفادهکنم.

پرترههای گوگن روی دیوار
گالری ملی لندن بــرای نخستین بار در جهان،
نمایشگاهی را به پرترهها و خودنگارههای «پل
گوگن» اختصاص داده اســت .به گــزارش ایسنا
نمایشگاه «پرترههای گوگن» آثــاری را که این
هنرمند در زمــان حضورش در «برتاین» یکی از
استانهای فرانسه در فاصله سالهای ۱۸۸۰
تا  ۱۹۰۳خلق کرده است ،به نمایش میگذارد.
برخی از معروفترین خودنگارههای این هنرمند
درایننمایشگاهنشانمیدهندکهچطور«گوگن»
برایخلقپرترههایشازشخصیتپردازیاستفاده
میکرده است .نحوه استفاده از رنگهای غلیظ و
اشتیاقشبهاستفادهازموضوعاتغیرغربی برآثار
بسیاری از هنرمندان بزرگ اواخر قرن نوزدهم تا
بیستم میالدی ،همچون «آنری ماتیس» و «پابلو
پیکاسو»تاثیرگذاربودهاست.ایننمایشگاهکهدر
گالریملیلندنبرگزارمیشود،بیشاز ۵۰اثراز
پرترههای«گوگن»راشامل میشودکهبسیاریاز
آنهابهندرتبهنمایشگذاشتهشدهاند.آثارحاضر
در این نمایشگاه از موزههای مختلفی چون «موزه
ملی هنر غربی» واقع در ژاپن« ،گالری ملی هنر»
واقع در ایاالت متحده«،موسسه هنری شیکاگو»
و «مــوزههــای سلطنتی هنرهای زیبای بلژیک»
جمعآوریشدهاند.

