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موسیقی

رونماییازتیزرآلبومجدیدچاوشی

شعرهاییکه بازیگران را به بازیگرفتند
درباره نمایشنامههایی که بر اساس یک شعر نوشته شدند
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محسن چاوشی شنبه شب گذشته ،نخستین
تیزر آلبوم جدید خود را با عنوان «بی نام» ،در
سالروز دیــدار تاریخی شمس و موالنا منتشر
کرد .به گزارش «موسیقی ما» ،محسن چاوشی
که سکوتش درباره آلبوم جدید ،باعث حواشی
زیادی در فضای مجازی شده بود ،شب گذشته
نخستین تیزر از آلبوم جدید خود را در صفحات
شخصی اش منتشر و اعالم کرد این روزهــا ،به
شدت درگیر میکس و مستر آلبوم است .آلبوم
جدید چاوشی در حالی قرار است  26آذر روانه
بازار موسیقی کشور شود که در ماه های گذشته
حواشی زیادی را از سر گذرانده است.

اظهارات معتمدی درباره اجبار
در گران شدن بلیت
محمد معتمدی ،دربــاره فعالیت اخیر خود
گفت :در حال برگزاری تور کنسرت آلبوم «حاال
که مــیروی» هستیم البته اولین کنسرت را
اول آذر در تاالر وزارت کشور اجرا کردیم که
با استقبال خوب هموطنان روب ـهرو شد .این
اجر اها را در شهرهای دیگر برگزار میکنیم
و قــرار اســت در  ۲۰آذر مــاه در شیراز و دیگر
شهرها هم اجرا داشته باشیم .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،معتمدی درباره قیمت بلیت
کنسرتها اظهار کرد :قیمتگذاری بلیت تابع
شرایط هزینه است ،شاید  ۲۰درصد آن چیزی
که مخاطب به عنوان بهای بلیت میپردازد به
هنرمند میرسد؛ در صورتی که  ۸۰درصد آن
هزینه سالن ،تبلیغات و ارکستر میشود ،حتی
هزینههای جانبی که شاید به چشم نمیآید.
با توجه به شرایط اقتصادی ،برگزار کننده
کنسرت و هنرمند چــار های جز افزایش بهای
بلیت ندارند.

خوانندهها برده نیستند
سینا سرلک ،در جدیدترین کنسرت خــود از
فعاالن عرصه موسیقی انتقاد کرد که صرف ًا نگاه
مادی دارند و با هنرمندان برخوردهایی میکنند
که گویی این هنرمندان بردگان آنها هستند.
به گــزارش فــارس ،وی پس از اجــرای قطعاتی
به مخاطبانش گفت :من  ۱۰سال بود در این
سرزمین کنسرتی نداشتم .حدود پنج سال هم
در ایران نبودم و بعد از بازگشت نیز ،دو سال در
جزیره کیش زندگی کــردم .خالصه چند سال
گذشتتااینکهتصمیمگرفتمبایکتیمحرفهای
کهنگاهمادینداشتهباشند،دورتازهفعالیتهایم
در حوزه برگزاری کنسرت را آغاز کنم .معتقدم
هنرمند باید هنرمند باقی بماند و وارد شرایطی
نشود که با او مانند برده رفتارشود.

▪نمایشی بر اساس «کتیبه» اخوان ثالث

روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر این
که پرستو گلستانی ،بازیگر و کارگردان تئاتر
قصد دارد در سال  99نمایشی برگرفته از
شعر «کتیبه» مهدی اخوان ثالث را روی صحنه
ببرد .گلستانی گفته ایــن نمایش نامه را با
همراهی زرتشت اخوان ثالث ،پسر این شاعر
بــزرگ معاصر نوشته اســت« .کتیبه» یکی از
معروفترین اشعار اخوان ثالث است که فضای
نمایشی منحصر به فــردی دارد.
تصویری و
ِ
ابیات آغازین «کتیبه» از این قرار است« :فتاده
تخته سنگ آن سو یتر ،انگار کوهی بود /و
ما این سو نشسته ،خسته انبوهی /زن و مرد
و جوان و پیر /همه با یکدیگر پیوسته ،لیک از
پای /و با زنجیر /اگر دل میکشیدت سوی
دلخواهی /به سویش میتوانستی خزیدن،
لیک تا آنجا که رخصت بود /تا زنجیر»...
▪نمایشی بر اساس «به علی گفت مادرش
روزی » ...فروغ

یکی از اشــعــار مشهور فــروغ فــرخــزاد ،شعر
«علی کوچیکه» اســت که در دفتر «تولدی

دیگر» منتشر شد .این شعر فضایی محاوره
ای ،نوستالژیک و صمیمانه دارد و بــا این
بیتها شروع میشود« :علی کوچیکه /علی
بونهگیر /نصف شب از خواب پرید /چشماشو
هی مالید با دس /سه چار تا خمیازه کشید /پا
شد نشس /چی دیده بود؟ /چی دیده بود؟/
خواب یه ماهی دیده بود .»...در مهر ماه  97بر
اساس این شعر نمایش نامهای به نویسندگی
ســارا تقوی و کارگردانی حسین فرخی ،در
خانه نمایش اداره تئاتر اجرا شد .این نمایش
نامه شعر فروغ را دستمایهای قرار داد تا بتواند
زندگی زنی تنها را با مشکالت خاص خودش
روایت کند« .علی کوچیکه» یک نمایش تک
نفره و مونولوگ بود که سارا تقوی آن را اجرا
کرد.
▪نمایشی بر اساس « قصه پریا» شاملو

«پریای نازنین /چهتونه زار میزنین؟ /توی این
صحرای دور /توی این تنگ غروب /نمیگین
برف میاد؟ /نمیگین بارون میاد؟ /نمیگین
گرگه میاد میخوردتون؟ /نمیگین دیبه میاد
یه لقمه خام میکندتون؟ /نمیترسین پریا؟/

نمیاین به شهر ما»؟ این شعر صاف و ساده و پر از
مفهوم از احمد شاملوست که در سال 1381
توسط نوید قاسمی به شکل یک نمایش نامه
درآمد و در قالب یک کتاب الکترونیک منتشر
شد .در سال  93گروه تئاتری «ریشه در خاک»
به کارگردانی نفیسه توسلی و آزاده مشکی
این نمایش نامه را در سالن نمایش موزه زمان
روی صحنه برد.
▪نمایشی بــر اس ــاس «آب را گــل نکنیم»
سهراب

یکی از زیباترین اشعار سهراب سپهری که
خیلیها از حفظ اند« ،آب را گل نکنیم» است؛
شعری روان ،پرتصویر و بامفهوم که هنوز
هم حــرف رو ِز جامعه اســت 15 .مــرداد 97
بر اســاس این شعر دوستداشتنی نمایشی
به نام «کمانچه آب و دیگران» به کارگردانی
علیرضا ناصحی و با همراهی صدای شهرام
ناظری اجــرا شــد .جالب ایــن که روایــت این
نمایش با همراهی راویانی عروسکی و بدون
کالم بــود .طرح کلی نمایش هم این بود که
خشکسالی دنیا را فرا گرفته است و در این

وضعیت ،قهرمان داستان به دنبال آب برای
ُگلش میگردد.
▪نمایش نامههایی بر اساس شعر کالسیک

عالوه بر شعر معاصر فارسی ،شعر کالسیک
فارسی هم ظرفیتهای فراوانی برای تبدیل
شدن به نمایش دارد که بسیار از آن غفلت شده
است .پری صابری ،از کارگردانهای خوشنام
و باسابقه تئاتر میگوید« :در برخورد با آثار
شاعری چون حافظ ،متوجه شدم این اشعار
بسیار قابلیت های اجرایی و نمایشی دارند و
هرچه بیشتر این آثار را مطالعه میکنم ،این
قابلیتها برایم اعجاب آورتر میشود .چرا که
این آثار ساختار قدرتمندی دارند .پرداختن
به شاعری مثل حافظ و نمایشی کردن اشعار
وی ،زنــده نگه داشتن ادبیات کهن ایرانی
اســت که همچون گنجینهای از گذشتگان
برای ما به ارث گذاشته شده است» .عالوه بر
این ،بسیاری از اشعار شاعرانی مانند سعدی و
خاقانی هم به دلیل دارا بودن فضایی نمایشی
و تصویری قابلیت تبدیل شدن به نمایش نامه
را دارند.

خواننده خندوانه با سریال میآید

قصه منتخب افسانه بایگان چیست؟

هومن گامنو از پخش سریال «زیر همکف» ،از جمعه همین هفته از شبکه یک سیما
چهره ها
خبر داد .او که این بار به عنوان یک بازیگر در تلویزیون
خواننده
حضور یافته است ،با انتشار تیزر این سریال در صفحه
شخصیاش ،در توضیح آن نوشت« :سریال زیرهمکف رو که پارسال
ضبط شد حتما ببینین ،دور هم میخندیم ».وی درباره موضوع سریال
به طور خالصه نوشته است« :زندگی قانونهای زیادی داره ولی به نظر
من مهمترینش اینه که راحت ،نه بگی و هیچوقت از نه گفتن نترسین.
موافقین؟ نه؟» سبک خاص او در خواندن باعث شد کسی که مسئول
ساخت میان برنامههای خندوانه بود ،برای خوانندگی این قسمت به او
پیشنهاد بدهد و به این ترتیب ،فعالیت او به صورت رسمی در تلویزیون
شروع شد.

افسانه بایگان میگوید :برای داشتن نسلی آرام در آینده ،نیاز داریم هر روز بچهها را
چهره ها
بیشتر به سوی قصه و ادبیات سوق دهیم و این کار را
بازیگر
میتوانیم با روایت متفاوت ،جذاب و گویش درستتر
قصههایقدیمیمان،انجامدهیم.بهگزارشایبنا،اینبازیگربایادآوری
اینکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچون مادربزرگی
قصهگو در ذهنش ماندگار شده است ،گفت :من هم اگر بخواهم امروز
قصهایرابرایدختریدرسنوسالهایآنروزهایخودمتعریفکنم،
قصه«سیاوشوسودابه»رامیگویم.بایددرنظرداشتهباشیمکهکودک
امــروز آن قدر با سرگرمیهای مختلف سمعی و بصری در فضاهای
مجازی مشغول است که ما نمیتوانیم با یک قصهگویی صرف و ساده او
را جذب کنیم.

۱۱
ادبی

برگزاریتولدموالنا
درکنارمزارشمس
فاضلجمشیدی،خواننده
کــشــورمــان از بــرگــزاری
مراسم سالروز تولد موالنا
در کنار مــزار شمس خبر
داد .به گزارش ایسنا ،وی
گــفــت« :امــســال تصمیم
داشتیمبایکتیمفرهنگیوهنریبرایمراسمتولد
موالنا به قونیه برویم ولی با توجه به اقدامات دولت
ترکیه علیه کردها ،احساس کردیم رفتن ما به آنجا
درست نیست .از طرفی هنرمندانی مانند کیهان
کلهر در حمایت از کردها ،برگزاری اجراهای خود
را در این کشور لغو کردند» .جمشیدی افزود« :به
همیندلیل،تصمیمگرفتیمامسالتولدموالنارادر
شهرخویدرکنارمزارشمستبریزیبگیریموبااین
کار کم کم گردشگران خارجی را به ایران بکشانیم.
منبرایهنرمندانمختلفیمانندعلیرضاقربانی،
همایون شجریان ،بهزاد فراهانی و پرویز پرستویی
دعوتنامه فرستادهام که امیدوارم در این مراسم
حضورپیداکنند».

انتشارنسخهایتازهازآثار
حسینمنزوی
ابراهیم اسماعیلی اراضــی ،ویراست جدیدی از
مجموعه آثار حسین منزوی را به همت انتشارات
نگاه منتشر میکند .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان،اسماعیلیدربارهاینکتابگفت«:تعدادیاز
شعرهاییکهدرویراستقبلیکتابوجودنداشت،
در ویراست دوم آن آمده است و همچنین ،دو مقدمه
ازکتابهایقبلیاستادمنزویرادرویراستجدید
کتاب آوردهایم .این کتاب فهرست الفبایی هم دارد
تامطالعهآنبرایمخاطبانراحتترشود.اینکتاب
از جمله مجموعه اشعاری است که انتشارات نگاه از
شاعرانمختلفگردآوریکردهاست».

درنگ

بازخوانی عجیب
در «سالم صبح به خیر»
دیروز ،در سالروز تاسیس
شبکه  3سیما در برنامه
«ســـام صــبــح بــه خــیــر»،
اتفاقعجیبیافتاد.وحید
آقــاجــری یــکــی از اف ــراد
شرکتکننده در مسابقه
«عصر جــدیــد» بــه عنوان
خواننده ،مهمان این برنامه بود و قطعه «سفرهای
دور» را که شعر آن از نویسنده معروف کشورمان
نادر ابراهیمی است ،با صدای خود خواند .همان
قطعهای که در برنامه استعدادیابی خوانده بود و
اصل آن را زنده یاد محمد نوری خوانده است .حال
مسئلهایناستکهچراازخوانندههایرسمیبرای
شرکت در این برنامه دعوت نشده و اگر رویکرد چیز
دیگریاست،چرااینخوانندهکهدرمراحلمیانیاز
مسابقهحذفشدبایدبابازخوانیقطعهخاطرهانگیز
وپرصالبتزندهیادمحمدنوری،مهمانبرنامهشودو
اثریمستقلرانخواند؟!
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