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استاد مجید انتظامی در گفت وگو با خراسان مطرح کرد

ساخت موسیقی «روز واقعه»با سنگ و چوب!

خشم برنده نوبل ادبی 2019
ِ

پیترهاندکه،برندهنوبلادبیاتسال 2019پس
از پرسشهای متعدد خبرنگاران درباره مواضع
سیاسیاش اعالم کرد دیگر با هیچ رسانهای
صحبت نمیکند .به گزارش ایبنا ،پیتر هاندکه،
نویسنده اتریشی ،بــرای اولین بار به شبهات
درباره اهدای نوبل ادبیات به او ،عکسالعمل
نشان داد و پس از ایــن که از او درب ــاره جنگ
یوگسالوی پرسیدند ،گفت :دیگر هیچوقت با
رسانهها صحبت نمیکند .او کــه در جلسه
مدیران شهرداری در شهر گریفین در جنوب
اتریش حضور یافته بود ،از خبرنگاران گالیه کرد
که دایــم از او سؤالهایی دربــاره دیدگاههای
سیاسیاش می کنند و درباره نوشتههایش از او
چیزی نمی پرسند.

اکرم انتصاری-استاد مجید انتظامی بعد از شش سال در
کتابخانه ملی به روی صحنه باز خواهد گشت .این آهنگ
ساز بــزرگ کشورمان قصد دارد در آیین «چله عشق» که
فردا  29مهرماه برگزار میشود ،ارکستر موسیقی به یاد
ماندنی «روز واقعه» را رهبری کند .قرار است در این آیین از
خالقان  40اثر برجسته فرهنگی و هنری عاشورایی در یک
قرن اخیر ،تجلیل شود .تقدیر از او در کنار استاد فرشچیان
و بهرام بیضایی نیز از اتفاقات مهم این آیین و موسیقی «روز
واقعه» و «ایثار» از آثار منتخب قابل تقدیر مجید انتظامی در
«چله عشق» است .به همین مناسبت این آهنگ ساز برجسته
کشور ،در گفت وگو با خراسان ،از چالشها و چگونگی ساخت
▪قــدم مـــیزدم و بــه موسیقی دلخواهم
نمیرسیدم

دهمین جشنواره سینمایی لومیر ،در سالنهای
مختلف شهر لیون فرانسه در حال برگزاری است.
به گزارش ایران آرت ،دو فیلم قدیمی از سینمای
ایران در جشنواره لومیر در شهر لیون فرانسه،
زادگاه سینمای جهان نمایش داده می شود .در
روز چهارم و پنجم این جشنواره ،فیلمهای «خانه
سیاه اســت» ،اثر فروغ فرخزاد ،شاعر معاصر و
«تپههای سیلک» ابراهیم گلستان ،نویسنده و
کارگردان ایرانی ،به نمایش در آمد .این دو فیلم
مستند ،در بخش «گنجینهها و کنجکاو یها»
نمایش داده شد .فیلم «خانه سیاه است» ،در سال
 ۱۳۴۲در پی دیدار فروغ فرخزاد از آسایشگاه
جذامیان بابا باغی تبریز ساخته شد.

حدود25سالازساختفیلمسینماییروزواقعه
میگذرد .استاد مجید انتظامی درباره ساخت
موسیقی این اثر می گوید«:روز واقعه یک فیلم
کم دیالوگ بود و موسیقی جای مانور بیشتری

داشت .برای یک آهنگ ساز خیلی خوب است
که دستش باز باشد و در زمانهای طوالنیتر
حسش را منتقل کند .اگر با شعور کنونی ام،
سفارش ساخت موسیقی چنین فیلمی به من
دادهمیشد،بهاینراحتیآنراقبولنمیکردم.
بعضی مقولهها ،مقولههای سختی است .اگر

پای «آخرین داستان» به اسکار باز شد

الههآرانیان-شاهنامهحکیمفردوسی،مهمترین
اثرحماسیجهانو دارایصدهاداستانجذاب
استکهاگراهالیدنیاینمایشوتصویرآستین
باال بزنند ،از دل آن میتوانند چندین و چند فیلم
سینمایی و پویانمایی بیرون بکشند که در عرصه
جهانیهممخاطبداشتهباشد؛کاریکهاشکان
رهگذر ،فیلمنامهنویس و کارگردان ایرانی کرد و
پویانمایی سینمایی «آخرین
بر اساس شاهنامه،
ِ
داستان» را ساخت .این فیلم حاال واجد شرایط
رقابتدرشاخهبهترینپویانماییاسکار۲۰۲۰
شناختهشدهاست.
درخالصهداستاناینفیلمآمدهاست«:جمشید
رفته است و ضحاک در پی طمع و جاهطلبی،
به نیابت از پدر بر تخت جمشید تکیه میزند اما
افسوس که اهریمن بر وجودش سیطره یافته و
تاریکی او تمام شهر را فرا میگیرد .در این میان
آفریدون متولد میشود و برای دادخواهی کاوه
آهنگر قیام میکند» .صداپیشگان ایــن فیلم
بازیگرانی مانند حامد بهداد ،لیال حاتمی ،پرویز
پرستویی ،اشکان خطیبی ،باران کوثری ،لیال
حاتمی ،شقایق فراهانی ،حسن پورشیرازی،
اکبر زنجانپور و ...هستند« .آخرین داستان»
جایزههایداخلیوخارجیفراوانیرادروکردهو
قراراستهمزمانبااکراندرایران،در 32کشور
به نمایش دربیاید«.آخرین داستان» برداشتی
کام ً
ال آزاد از داستان ضحاک در شاهنامه است.
ضحاک در شاهنامه ،شخصیتی اهریمنی است

کتاب پرفروش بازار ایران به زودی توسط شبکه
جهانی نتفلیکس تبدیل به سریال خواهد شد .به
گزارش خبرآنالین ،نتفلیکس در نمایشگاه کتاب
فرانکفورت اعالم کرد حق نشر سه کتاب تازه را
بـــرای اقــتــبــاس و ســاخــت ســریــال تلویزیونی
خریداری کرده است .یکی از این کتابها «چهل
قانون عشق» نوشته الیف شافاک است که در
ایران به نام «ملت عشق» شناخته میشود.کتابی
از فردریک بکمن نویسنده سوئدی که در ایران
«مردی به نام اوه» از او پرفروش شده است و یکی
از کتابهای دانیل کلمان نویسنده آلمانی ،از
دیگرکتابهاییهستندکهنتفلیکساعالمکرده
قرار است سریالی بر اساس آنها بسازد.
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موسیقی مانا و به یادماندنی «روز واقعه» گفت .به گفته او،
قرار بود در ابتدا این فیلم سینمایی یک سریال پنج قسمتی
باشد و به همین دلیل ،بیش از یک ساعت موسیقی برای آن
ساخته و بعد از تغییر آن به فیلم سینمایی ،مجبور به برش
برخی قسمتهای موسیقایی آن شده است .استاد انتظامی
در سالهای گذشته به علت درد گردن و کمر ،از صحنه فاصله
گرفت ،پزشکها موافق عمل جراحی او نیستند ،خود وی نیز
میگوید میخواهد با این درد ،رفیق شود .استاد در ابتدا
موافق اجرای صحنهای نبوده است؛ اما حال با تزریق مسکن،
خودش را به تمرینها میرساند تا بتواند اجرای پرشوری را
روی صحنه ببرد.

پویانمایی شاهنامهای در آستانه اکرانجهانی

«ملت عشق» سریال میشود

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

موسیقی

یک بام و دو هوای آلبوم جدید
چاوشی

▪با کرنومتر فاصل ه ساخت موسیقی را اندازه
میگرفتم

نمایش فیلم فروغ فرخزاد
در فرانسه

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ

میکردموباریتمیکهمونتاژداشت،روزهامدام
قدم مـیزدم .میدیدم به جایی نمیرسم و آن
چیزیراکهبایدموردعالقهخودمباشد،پیدانمی
کنم .در آهنگ سازی ،بعضی وقتها مجبورید
رویتمهاییکارکنیدکهخودتاندوستندارید
اماچونبهفیلممیخورد،مجبوریدرویآنمانور
دهید .اما در «روز واقعه» ،من باالخره به چند تم
متفاوتموسیقیرسیدم،آنهاراضبطکردموبا
شهراماسدی،کارگردانفیلم،آنراشنیدیموبه
چیزی رسیدیم که اکنون ،هست .یعنی تمهای
نهاییانتخابهردویمابود».
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که پس از کشتن پدرش ،جمشید را هم میکشد
و هزار سال فرمان میراند و سرانجام با قیام کاوه
و فریدون به حکومت اهریمنیاش پایان داده
میشود.بعدهمفریدون،ضحاکرادرکوهالبرز
به بند میکشد .اما در «آخرین داستان» ماجرا
به عمد ،طــو ِر دیگری روایــت میشود .اشکان
رهگذر سال گذشته در این بــاره به ایلنا گفته
بود« :ما داستان را تغییر دادیم و خواستیم نشان
بدهیمضحاکازابتداشخصیتیسیاهنداردوبه
مرور زمان تبدیل به ضحاک ماردوش میشود.
در پایان نیز ،ضحاک به سرزمین پــدری خود
بازمیگردد و فامیل و دوستانش را نیز میآورد».
پایان فانتزی و بدون وفــاداری به
به عبارتی یک ِ
متن شاهنامه .عالوه بر این ،رهگذر در نشست
خبری فیلم گفته بود برای نوشتن قصه به هیچ
کدام از شاهنامهپژوهان مراجعه نکرده است!
شاید یکی از دالیل بیتوجهی به ظرفیتهای
عالقگی
نمایشی شاهنامه در ایران ،همین بی
ِ
ادبیاتیهاوسینماگرانبهیکدیگرباشد.

عمیق نگاه کنید ،هر کس در این مملکت در
ذهن خودش یک برداشت از عاشورا دارد .حاال
شمامیخواهیدیکاثرعاشوراییبسازیدکهدر
ضمن عاشورای ذهنی هر فرد عاشورای شما را
هم باور کند .خب آن زمان جوانتر بودم و به این
چیزهافکرنمیکردم.طبقمعمول،بهفیلمنگاه

پیشرفت فناوری ،آهنگ سازی را برای برخی
آســان کــرده اســت؛ امــا انگار هر موسیقی که
سختتر ساخته شده باشد ،ماندگار تر است.
استاد انتظامی نیز چالشهای عجیبی برای
ساختموسیقیروزواقعهداشتهاستکهدرباره
آن می گوید«:موسیقی این فیلم قسمتهای
سخت زیــادی داشــت .چوب و سنگ زدنهــا و
موسیقی عــزاداری مراسم زار .این قسمتها
واقعاسختبود،چونبایدباصحنهایکهنفرات
سنگ به هم میکوبند ،هماهنگ شوید .فیلم
صامت بود و مجبور بودم فاصلهها را با کرنومتر
اندازهگیری کنم .بارها زمان عوض میشد،
کوتاهوبلندمیشد،تندوکندمیشدوبایدآنرا
دوباره هماهنگ میکردم .خاطرم هست برای
موسیقی این فیلم ،تعداد زیــادی چوب و چند
گونی سنگ از کوه جمع کرده بودم تا صدای به
هم زدن سنگها و چوب ها را ضبط کنم .بعد
از مدتی همه سنگها خرد و به یک تپه خرده
سنگ و خاک تبدیل شد .تر و تمیز به استودیو
میرفتیم و خاکی و کثیف برمیگشتیم! این
یکیازسختترینقسمتهایاینموسیقیبود.
قسمتیکهقراراستاالناجراکنیم،خالصهای
از موسیقی در ذهن و بیشتر ناظر بر جنبههای
حماسیآناست.راستشساختموسیقیهای
اینچنینیرانمیتوانبایکموسیقیمعمولی
جمع کرد .باید موسیقی ساخت که آدم را به
تفکروادارد.منتالشماینبودهکهشنوندهامرا
بهتفکروادارکنمحاالاینکهموفقشدمیانه،به
شنوندهاشبستگیدارد».

تهیهکننده جدیدترین آلبوم محسن چاوشی از
رفعسوءتفاهمهاومشکالتبرایانتشاراینآلبوم
خبر داد .هــادی حسینی ،با اعــام این خبر به
باشگاه خبرنگاران جوان گفت« :بعد از مذاکرات
مختلف ،بهتازگی جلسهای با محمد الهیاری،
مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی داشتیم .او از اول قول مساعدت داد و
گفت هر کمکی از دستش بر بیاید ،انجام میدهد
که همین اتفاق هم افتاد .خدا را شکر در یکی دو
روز اخیر ،مجوز شعر آلبوم محسن چاوشی صادر
شد .البته روند دریافت مجوز به دلیل سوءتفاهم
بینماودفترموسیقی،زمانزیادیراسپریکرد.
دفتر موسیقی فکر م ـیکــرد ،مــا میخواهیم
حاشیهسازی کنیم و با فشارهای رسانهای برای
گرفتن مجوز اقدام کنیم؛ اما با صحبتهایی که
شد ،این سوءتفاهم حل شد ».تهیهکننده آلبوم
«ابراهیم» ،در پایان گفت« :امیدوارم که آلبوم
جدید را بتوانیم آبان امسال بعد از ماه صفر منتشر
کنیم .به محض صدور مجوز آلبوم ،تاریخ دقیق
انتشار را اعالم خواهیم کرد ».این در حالی است
که برخی شنیدهها حاکی است محسن چاوشی
قصد دارد در یک اقدام اعتراضی ،در واکنش به
دریــافــت نکردن مجوز نــام آلبومش ،قمارباز،
جدیدترین آلبوم خود را با نام «بینام» منتشر کند.

گلزار :بعد از کنسرت
قضاوت کنید!

واکنش استاد شفیعی کدکنی به یک شایعه

آیا استاد را به دانشگاه تهران راه ندادند؟

نیمه دی مــاه  97و زمــان امتحانات پایان
ترم دانشجویان ،خبر عجیبی منتشر شد:
«استاد شفیعی کدکنی را به دانشگاه تهران
راه نــدادنــد» .منبع خبر هــم مطلب دکتر
میالد عظیمی بود .او بر اساس پیغامهای
دانشجویان در کانال تلگرامیاش نوشت:
اســتــاد را بــه دلیل هــمــراه نداشتن کــارت
پرسنلی به دانشگاه راه ندادهاند؛ اما چند
ساعت بعد در مطلبی دیگر آن را تکذیب
کرد« :دو دوست بسیار موثق پیام دادند که
موضوع چنان نبوده که مطرح شده است.
ماجرا از این قــرار بود آن دری که استاد با
خودرو از آن وارد دانشگاه میشوند ،بسته
بود و اص ً
ال در آن لحظه دربانی حاضر نبوده
که از استاد کارت مطالبه کند یا نکند .استاد
وقتی با در بسته مواجه شدند ،برگشتند و
به خیابان انقالب رفتند» .با این حال ،این
تکذیب چندان دیده نشد و اکثریت به همان
شایعه استناد میکردند .هفته گذشته،
استاد شفیعی کدکنی در کالس  23مهر،
وقتی درباره قطعیت یا عدم قطعیت انتساب
احادیث صحبت میکرد ،گفت« :همیشه
چیزهایی را به عنوان شایعه در مملکت رایج
میکنند .مث ً
ال برای خودم میگویم .کی من
ً
را به دانشگاه تهران راه ندادند؟ اصال چنین
چیزی نبود .من هفته قبلش به بچهها گفتم

ترم تمام شد و هفته دیگر نمیآیم .با این همه
آمــدم ،گفتم شاید بچههایی از شهرستان
آمده باشند .برای این که آنها منتظر نشوند،
من خواستم بیایم .دیدم دری که با خودرو
وارد میشدیم ،بسته است؛ من دیدم مدتی
است کتاب فروشیهای روبهروی دانشگاه
را نرفتهام .دلم خواست از پشت شیشه کتاب
فروشینگاهکنمببینمکتابتازهچیهست.
رفتم آن جا .بعد شایعه کردند آقای شفیعی
کدکنی را به دانشگاه تهران راه ندادند .کجا
راه ندادند؟ االن هم توی اینترنت نگاه کنید
اینخبررابازهمنقلمیکنند.مندارمدرس
اجتماعی میدهم به شما .بسیاری از موارد،
ما گول شایعات را میخوریم و دنبال یک امر
موهوم میرویم و زندگیمان تباه میشود.
اولین کاری که در هر امری میکنیم ،این
است که یاد بگیریم دنبال یک امر قطعی و
یقینی هستیم ،نه یک احتمال و شایعه».

محمدرضا گلزار سرانجام سکوتش را دربــاره
حواشی کنسرتش در آمریکا شکست .گلزار در
این باره گفت :قول میدهم این بار هم سربلند
باشم .پس از انتشار شایعات ف ــراوان دربــاره
کنسرت محمدرضا گلزار در لس آنجلس ،بخش
خبری  20:30شبکه دو در گزارشی به انتقاد
شدید از او پرداخت .حال گلزار در گفتوگویی
تلفنی به تیوی پالس اظهار کرده است« :من به
حاشیهها عادت دارم .همه چیز دارد طبق برنامه
پیش میرود و ما هر روز تمرین میکنیم .امیدوارم
اتفاق خوبی را رقم بزنیم .راستش من حدود 20
سالاستبااینموضوعغریبهنیستم،فقطگاهی
شدتش مثل همین حاال بیشتر میشود .همه ما
میدانیم سنجش موفقیت یا شکست در یک کار،
بعد از عمل اتفاق می افتد نه قبل از آن .چطور
درباره کنسرتی که سه هفته آینده برگزار میشود
و  60درصــد بلیتهای آن فــروش رفته است،
قضاوت می شود؟»

