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ادبی

«میالنکوندرا»
بهکشورشبازمیگردد

کریستف رضاعی ،آهنگ ساز پویا نمایی«آخرین داستان» در گفت وگو با خراسان مطرح کرد

دالیلانتخاب شهرامناظریبرایتیتراژخوانی

۱۱
موسیقی

شهبازیان:وقتیگلزارویولنمیزند
ومدیریمیخواند،همینمیشود

اکرمانتصاری-موسیقیمیتواندحماسههابسازد.همانطورکهموسیقیدرپویانماییسینمایی«آخرینداستان»عملکردهوازحماسه،حماسهدیگریساختهاست.اینپویانماییکهاقتباسیآزاد
ازداستانفریدونوضحاکدرشاهنامهفردوسیبهکارگردانیاشکانرهگذراست،اینروزهادرسینماهایمختلفکشوردرحالاکراناست.کریستفرضاعی،آهنگسازوبرندهسیمرغبلورین
بهترینموسیقیمتنبرایفیلمهایسینمایی«نگار»و««اژدهاواردمیشود»،ساختموسیقیمتناینپویانماییرابرعهدهداشتهاست.بخشارکسترالموسیقیمتناینپویانماییدراستودیوارکستر
3نفرهدیگریهمبرایبخشارکسترالایناثرهمکاریداشتهاند.قراراستیکشرکتسوئدینسخهدیجیتالی
سمفونیکمقدونیهباحضور90نوازندهزیرنظرکریستفرضاعیضبطشدهوگروهکر 0
توگوباکریستفرضاعیدرخصوصچگونگیساختموسیقیاینپویانماییاست.
آلبومموسیقیاینپویانماییرادرسایتهایآمازونواسپاتیفایمنتشرکند.آنچهدرادامهمیخوانیدنتیجهگف 
«میالنکوندرا»،نویسندهسرشناساهلچک،پس
از ۴۰سالزندگیدرتبعید،باردیگرتابعیتزادگاه
خود را دریافت کرد .به گزارش ایسنا ،پتر دروالک،
سفیر چک در فرانسه ،اعالم کرد هفته گذشته با
«میالن کوندرا» مالقات کرده و مدرک شهروندی
جمهوریچکرابهاودادهاست.دروالک ایناتفاق
را بازگشتی نمادین بــرای بــزرگ ترین نویسنده
جمهوری چک توصیف کرد و توضیح داد کوندرا با
روی خوش مدارک را دریافت و تشکر کرده است.
میالنکوندرادرسال ۱۹۵۰بهدلیلفعالیتهای
سیاسی ،از حزب کمونیست اخراج و به چهرهای
منفور نزد سیاستمداران آن روزگــار بدل شد؛ تا
این که در سال  ۱۹۷۵از چکسلواکی سابق ،به
فرانسه فرار کرد .در سال  ۱۹۷۹نیز ،دولت وقت
چکسلواکی،تابعیتایننویسندهرالغوکرد.آخرین
رمانیکهازکوندرامنتشرشده«،جشنبیمعنایی»
نامداردکهاودرسال ۲۰۱۴نوشت.

تهایاتوود
وصی 
بهترینکتابآمازونشد
فروشگاه کتاب آمــــازون ،در گــزارشــی ،بهترین
کتابهای سال  2019را معرفی کرد .به گزارش
ایبنا،کتابوصیتها،نوشتهمارگارتاتوود،دررأس
این فهرست است .این کتاب آخرین اثر مارگارت
اتوود و در اصل ،دنباله داستان مشهور سرگذشت
ندیمه است که اولین بار در سپتامبر ۲۰۱۹به زبان
انگلیسی منتشر شد .داستان وصیتها ،توسط
سه زن به نامهای دیزی ،آگنس و عمه لیدیا روایت
میشود.

استعفایدوعضوکمیتهنوبلادبیات
دو نفر از اعضای کمیته نوبل ادبیات استعفای
خــود را اعــام کردند کــه یکی از آنهــا اهــدای
جایزه نوبل ادبیات سال  ۲۰۱۹به «پیتر هاندکه»
را دلیل ایــن اق ــدام خــود بیان کــرده اســت .به
گــزارش ایسنا ،کریستوفر لیندوئر و گان بریت
سانداستور م ،هر دو از اعضای کمیته سوئدی
نوبل ادبیات بودند که استعفای خود از سمتشان
را اعالم کردند .سانداستورم دلیل این اقدامش
را مخالفت با طرز فکر «ادبیات فراتر از سیاست
است» اعالم کرد .استعفای این دو نفر درحالی
توسط آکادمی سوئدی تایید شد که کمتر از یک
هفته به برگزاری مراسم رسمی اهــدای جوایز
نوبل در  ۱۰دسامبر باقی مانده است.

▪در جست وجوی «شاهنامه» موسیقایی
بودم

کمتر پیش میآید پویانمایی در کشورمان
جدی گرفته شود .در «آخرین داستان» اما
داســتــان بــه شکل دیــگــری اســت .تبلیغات
محیطی ،تــاش بــرای ارائـــه طراحیهای
استاندارد ،انتخاب آهنگ ســاز و خوانند ه
برجسته و استفاده از بازیگران برای دوبله که
البته برخی به آن نقد داشتند ،گزینه هایی
بــود که در کنار هم قرارگرفتنشان به این
پویانمایی کمک جدی کرد .کریستف رضاعی
با اشاره به این که به طور عملی پنج سال است
از این پروژه مطلع بوده و کار صدا و تصویر این
پویانمایی به دلیل نبود سرمایه
از دو سال پیش شروع شده
اســت ،تصریح کــرد« :از
همان چند سال پیش
که طرح اولیه داستان
را خوانده و درباره آن
صحبت کــرده بــودم،
راجـــــع بـــه مــوســیــقــی
خــیــلــی فــکــر م ـیکــردم
و بــــــه آ نچــــــه

میخواستم رسیدم .همانطور که شاهنامه
اسطوره ملی و اسطوره سرزمین ایران است،
فکر کردم اگر میشد در موسیقی هم نمونه
متفاوت بودن سرزمین ایران باشد میتواند
خیلی جــالــب بــاشــد و عمال همین اتفاق
افتاد .وظیفه ام بود این موسیقی در مقابل
موسیقیهای دیگر مطرح شود».
▪پویانمایی که در آن موسیقی همه ایران
را میشنوید

«آخرین داستان» را ببینید و موسیقیهایش را
بشنوید .رضاعی با یادآوری گونههای مختلف
موسیقی استفاده شــده در ایــن پویانمایی
گفت« :اگــر موسیقی پویانمایی را بشنوید
متوجه میشوید در آن با دوتارنوازی مرتضی
گودرزی ،موسیقی خراسان وجود دارد و
با تنبو رنوازی فرید الهامی و گروهش و
صــدای مصطفی محمودی خواننده
برجسته ک ــرد ،موسیقی ک ــردی به
گوش میرسد .از طرف دیگر یک سری
سازها و نغمههای محلی جنوب ایران
با شرو هخوانی مجید ساالری به
عالوه کوبههای جنوب،
صــــــــدای دونــــلــــی
شیرمحمد اسپندار
کــه دیــگــر کسی به
دنـــبـــال ســـــاززدن
مثل ایشان نیست
بــه عــنــوان نماینده
مــوســیــقــی بــلــوچ،
ه ــورهخ ــوان ــی لــری
و یــــک ســـــری ص ــدا
و آواهـــــــای مختلف
مـــــازنـــــدران و رق ــص

خواندن محمد اصفهانی برای «مرد نقرهای»

محمد اصفهانی در فیلم «مرد نقرهای» درباره ایران
چهره ها
و عشق به وطن میخواند .به گزارش روابط عمومی
خواننده
پروژه ،با نزدیک شدن فیلم سینمایی «مرد نقرهای»
به کارگردانی محمدحسین لطیفی به مراحل پایانی تدوین،تیتراژ
این اثر سینمایی نیز با صدای محمد اصفهانی و آهنگ سازی بابک
زرین آماده شد« .مرد نقرهای» با موضوع «عزت و هویت ایرانی» و در
گونه حادثه ای و اکشن ،در ایران و ترکیه تصویربرداری شده است.

فریدون شهبازیان ،رهبر سابق ارکستر ملی ایران،
درباره علل استعفایش از این سمت مطالبی را بیان
کرده است .به گزارش ایلنا ،این آهنگ ساز گفت:
«نامهای نوشته شد مبنی بر این که من بازنشسته
هستم .در حالی که مشخصات من در آن نامه قید
نشدهبودوننوشتهبودندکهمنبهعنوانپارهوقتبا
بنیادرودکیوارکسترملیهمکاریمیکنمواص ً
ال
آنقانونیکهمیگویندشاملحالمننمیشود!در
نهایت علیه من دسیسه کردند که من هم از رهبری
ارکستر استعفا کردم» .شهبازیان درباره وضعیت
فعلی موسیقی و گونه پاپ نیز می گوید« :متأسفانه
طیاینسالهاروندموسیقیشکلوشمایلدیگری
به خود گرفته است .زمانی که محمدرضا گلزار به
خــودش اجــازه میدهد در کنسرتش روی صحنه
برود و ویولن بنوازد ،آواز بخواند و پیانو و گیتار بزند،
انتظاری بیش از این نمیتوان داشــت .زمانی که
مهرانمدیریخوانندگیمیکندوکنسرتمیدهد
وضعیت همین میشود که میبینید .این اوضاع
چگونه درست خواهد شد؟ به نظرم این وضعیت
هیچگاهدرستنمیشود».

شمشیر ترکمنها ،تکمیلکننده موسیقی
ایــرانــی ایــن پویانمایی اســـت .ضمن این
که نقطه کلیدی ایــن فیلم ،نـینــوازی پاشا
هنجنی است .از پنج سال پیش که از ساخت
موسیقی ایــن پویانمایی مطلع شــدم ،ایده
این که موسیقی آن نماینده نغمههای تمام
یا تا حدی که میشد مناطق ایران باشد در
ذهنم بود و فکر کنم همان هم شد .تمام این
سازها و نغمهها یک قسمت خیلی بدوی از
لحاظ ساز و صدادهی دارند که وصل شدن آن
صداها به ارکسترهای بزرگ و حجیم ،چالش
هیجانانگیزی بود».
▪شهرام ناظری نقطه اوج سیر موزیکال
«آخرین داستان» است

دو تصنیف از شاهنامه با اجرای استاد شهرام
نــاظــری و یــک خــوانــنــده دیگر در موسیقی
متن ایــن پویانمایی اجــرا شــد هانــد .ضمن
این که تیتراژ پایانی این پویانمایی را شهرام
نــاظــری خ ــوان ــده اســـت .رضــاعــی دربـــاره
چگونگی انتخاب این خواننده برجسته برای
تیتراژخوانی این پویانمایی گفت«:شهرام
ناظری پیشنهاد نبود،گزینه جدی بــود .ما
به جای گزینههای مختلف عمال به فکر دو
خواننده سرشناس برای این اثر بودیم .فکر
کردیم استاد ناظری به عنوان کسی که سالها
در زمینه شاهنامه فعالیت کــرده و شناخت
خوبی از آن دارد با آن لحن خاصش ،اولین
نفری است که باید با او تماس بگیریم .فرید
الهامی ،آهنگ ساز تیتراژ پایانی ،کار مشترک
قبلی خود با او را در استودیوی من ضبط کرده
بود .با ناظری تماس گرفت و پیشنهاد کار را
مطرح کرد .او به استودیو آمد ،فیلم را تا جایی
که ساخته شده بود ،دید و داستان پویانمایی

چاپ گزیده اشعار یک شاعر برای بار هفدهم

گــزیــده اشــعــار سیدعلی صالحی بــا استقبال خوب
چهره ها
مخاطبان،بهچاپهفدهمرسید.بهگزارشایبنا،چاپ
شاعر
پانزدهم کتاب گزیده اشعار سیدعلی صالحی که برای
سیودومین نمایشگاه کتاب تهران آمــاده شده بود ،با استقبال خوب
مخاطبان به پایان رسید و بنا به اعالم مسئوالن نشر مروارید چاپ هفدهم
گزیده اشعار سیدعلی صالحی با بهای 42هزار تومان و هفت هزارتومان
بیشترازچاپشانزدهم،منتشرشدهاست.

را شنید و پذیرفت .گزینه بعدیمان همایون
شجریان بود و عمال میدانستیم بــرای این
پــروژه باید به دنبال هنرمندان ایــن چنین
بزرگی بــود .شهرام ناظری نقطه اوج سیر
موزیکال «آخرین داستان» است و ما با کسی
که به نظرمان سختترین از لحاظ قبول کردن
بود ،تماس گرفتیم و خوشبختانه او لطف کرد
و پذیرفت .حتی موسیقی پایانی که اثر فرید
الهامی است با نظارت آقای ناظری ساخته شد
و فکر کردیم از آنجا که قصه فیلم تا حدودی
تاریک و ناامیدکننده است ،باید آخرش به یک
نقطه نورانی ختم میشد».
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تهیهکننده چاوشی 30 :هزار
تومن ،قیمت یک ساندویچ است!

جدیدترینآلبوممحسنچاوشیکهقراربود 5آذر
منتشرشود 26،آذرمنتشرخواهدشد .بهگزارش
«موسیقیما»،انتشارآلبوم«بینام»بهدلیلقطعی
اینترنت و محدودیت ارتباطها به تعویق افتاد.
هادی حسینی ،تهیهکننده آلبوم ،در واکنش به
اعتراضها درباره قیمت 30هزار تومانی آن که از
سویگروهتهیهکنندهاثرتعیینشده،گفتهاست:
«شرایط اقتصادی کشور را درک میکنم و بخشی
از افزایش قیمت آلبوم هم به دلیل همین شرایط
است .اما 30هزار تومان ،پول یک ساندویچ است
کهمتاسفانهمردمحاضرنیستندبرایکارفرهنگی
این مبلغ را هزینه کنند .البته به دلیل فشارهای
اقتصادی ،مردم از هزینههای غیرضروری پرهیز
میکنند ولی باور کنید همین اثر در کشورهای
دیگرچندینبرابرقیمتدارد».

