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موسیقی

رکورددار گرانترین و ارزانترین
بلیتکنسرتکیست؟
در روزهــای پایانی آذر و دیمــاه ،تعداد زیــادی از
گروههایموسیقیپاپکنسرتبرگزارخواهندکرد
و خوانندگانی مانند بنیامین بهادری ،رضا یزدانی
و احسان خواجه امیری روی صحنه خواهند رفت.
به گــزارش ایلنا ،موضوع قابل توجه کنسرتهای
امسال ،قیمت بلیت کنسرت برخی خوانندگان
است.قیمتحداکثریبلیتکنسرتحمیدحامی
کهقراراست ۱۱دیماهدرهتل«اسپیناسپاالس»
روی صحنه بــرود ۳۰۰ ،هزارتومان اســت .روزبه
نعمتاللهیبابلیت ۲۲۰هزارتومانیدرردهبعدی
قراردارد.کمترینقیمتبلیتنیزمتعلقبهکنسرت
رضایزدانیاست؛قیمتحداقلیبلیتهایکنسرت
رضایزدانیکهقراراستروزچهارشنبه ۲۷آذرماهدر
برج میالد روی صحنه برود۳۵ ،هزارتومان است و
قیمتحداکثریآننیز۱۵۰،هزارتومانتعیینشده
کهدرمقایسهبابهایبلیتکنسرتدیگرخوانندگان
رقمیبسیارکمترمحسوبمیشود.

تکمیل سمفونی دهم بتهوون
به کمک هوش مصنوعی
گروهی از موسیقی شناسان و برنامه ریزان رایانهای
تــاش میکنند بــا استفاده از هــوش مصنوعی،
سمفونی دهم لودویگ فان بتهوون ،آهنگ ساز
آلمانی را تکمیل کنند .به گزارش یورونیوز ،بتهوون
هنگاممرگدرسال،1827تنهاچندنتازسمفونی
شماره 10خودرادردفترچهنتهایموسیقیخود
نوشته بود .از طرح تکمیل سمفونی دهم بتهوون،
به عنوان یکی از بلندپروازانهترین طرحها در زمینه
استفادهازهوشمصنوعییادمیشود.

بهبهانهانتشارویدئویی
ازهمخوانیساالرعقیلی
باگروهیازنوازندگانخیابانی

کنار خیابان ،بهتر از

«اسپیناس پاالس»!
ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

«مرشدومارگریتا»فیلممیشود
ب ــاز لــورمــن کــارگــردان
استرالیایی برای ساخت
رمــان کالسیک روســی
«م ــرش ــد و مــارگــریــتــا»
انتخاب شد .به گزارش
مهر ،امتیاز ساخت فیلم
برمبنایاینرمانتوسط
سوتالنا میگونووا دالی ،تهیه کننده فیلم زندگی
نامهای «افسانه شماره  »۱۷که برنده اسکار شد،
خریده شده است و لورمن با وی برای ساخت این
فیلمهمکاریمیکند.اینپروژهازپروژههاییاست
که لورمن برای ساخت آن اشتیاق زیادی داشت.
«مرشد و مارگریتا» از شاهکارهای ادبی قرن بیستم
ط یافته به ارکان
است و نگاهی فانتزی و طنزی بس 
مختلفجامعهشورویدارد.

از «خانمحنا» تا «علیمردانخان

»

ستارهمنوچهری«-یکیبود،یکینبود،غیرازخداهیچکسنبود»ماراپرتاب
میکند به روزهایی که تنها دغدغهمان شنیدن قصه شب از زبان پدربزرگ و
مادربزرگیاپدرومادرمانبود؛روزهاییکهدوستداشتیمدردنیایقصههای
شیرین غرق شویم و خودمان را به جای شخصیتهای قص ه بگذاریم .کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار است از 26تا 30آذر میزبان برگزاری
بیست و دومین جشنواره بینالمللی قصهگویی با شرکت  17هزار قصهگو از
سراسر ایران و چهار کشور خارجی باشد .به همین بهانه در این نوشته به سراغ
معرفیچندنوارقصهنوستالژیومحبوببچههایدیروزرفتهایم.
▪جنپینهدوز

«سازمان انتشار مجموعه داستانهای ناطق
آموزشی ،نهمین برنامه هنری و آموزنده خود را
تقدیم میکند :جن پینهدوز» .این نوار قصه بیش
از 40سالپیشتوسطمؤسسهسوپراسکوپکه
در انحصار شرکت « 48داستان» بود ،تولید شد.
نویسنده«جنپینهدوز»علیرضااکبریانبودکهبا
صداپیشگی هنرمندانی از جمله پری هاشمی،
مرتضی احمدی و کنعان کیانی اجرا شد« .جن
پینهدوز» روایت کفاشی فقیر به همراه همسرش
استکهفقطمیتوانستبرایدوختنیکجفت
کفش ،چرم بخرد .تا این که دو تا آدم کوتوله به
کمکشمیآیندوبهاینترتیبوضعمالیکفاش
وهمسرشسکهمیشود.

گروه ادب و هنر  -حرکت دوربین از روی یک تکه کاغذ محو شروع
میشود .کاغذ روی کیف گیتار ،جلوی پای چند نوازنده جوان است
و روی آن نوشته شده« :هرکس نیاز مالی دارد ،میتواند از این پول
بردارد» .دوربین با یک چرخش سریع از روی صورت مردمی که آن
جاایستادهاندرویصورتساالرعقیلیمتوقفمیشودکهمیگوید:
«االن میدون تجریش هستیم .این عزیزان رو دیدم این جا دارن ساز
میزنن .وایسادم ،افتخار کردم ،اومدم پیششون میخوام باهاشون
بخونم».نوازندههاباگیتاروویولنشروعبهنواختنمیکنندوصدای
در هم تنیده ساالر و مردم به گوش میرسد که با هم میخوانند:
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▪حسنوخانمحنا

۱۱

نــوار قصه «حسن و خانم حنا» اینطور شروع
میشود« :یکی بود یکی نبود .غیر از خدا هیچ
کس نبود .سالها پیش توی یه ده کوچیک پسر
کوچولویی با مادرش زندگی می کرد که اسمش
حسنبود.اوناخیلیفقیربودندوازمالدنیافقط
یکگاوداشتندکهچونحناییرنگبود،حسن،
خانم حنا صداش میکرد» .این قصه موزیکال،
اوایل دهه  60از سوی شرکت قصهگو ،متعلق به
انتشاراتبیتاواردبازارشد«.حسنوخانمحنا»بر
اساسداستان«جکولوبیایسحرآمیز»وتوسط
فاطمه ابطحی کام ً
ال ایرانیزه شد .صداپیشگان
این قصه از این قرار بودند :گیتا خاکپور در نقش
حسن،سودابهگوهریدرنقشمادرحسن.

▪علیمردانخان

«داشت عباسقلی خان پسری ،پسر بیادب
و بیهنری ،اسم او بود علیمردان خان ،اهل
منزل ز دستش به امان .»...این سرآغاز یکی
از محبوبترین نوار قصههای کودکان قدیم
است؛ داستان پسری لوس و از خود راضی
که خانوادهای ثروتمند داشت .اصل داستان
علیمردان خــان ،از ایــرج میرزا ،شاعر عصر
مشروطه است و کسی دقیق ًا نمیداند که ایرج
میرزا این شخصیت را بر اساس واقعیتهای
تاریخی خلق کــرده یــا کــامـ ً
ا زایــیــده ذهن
اوس ــت .نــوار کاست «علیمردان خــان» به
سرپرستی علیرضا اکبریان پس از انقالب
روانه بازار شد.

لپروتپندهتو.»...همهایناتفاقاتدر
«ایرانفدایاشکوخندهتو،د 
کسریازثانیهرخمیدهداماهمینویدئویکوتاه،روزگذشتهفضای
مجازیرابهشدتتحتتاثیرقرارداد،بهخصوصوقتیدرمیانهمه
چهرههای ایستاده به تماشا ،دخترک فالفروشی دیده میشد که
انگارشاهدیککنسرتزندهاست.
ویدئوییکهازآنصحبتکردیم،روزگذشتهبعدازانتشارساالرعقیلی
درصفحهاشدیدهشد.هرچندگروهنوازندهچهارنفرهایکهعقیلی
با آنها همخوانی کرد ،پیشتر این ویدئو را در صفحهشان به اشتراک
گذاشته بودند .در این ویدئو ،ساالر عقیلی در میان مردم ایستاده

▪پینوکیو

یکی دیــگــر از مــحــصــوالت محبوب ســازمــان
فرهنگی و انتشاراتی  48داســتــان ،نــوار قصه
موزیکال «پینوکیو» با هنرمندی صداپیشگانی
مانند مرتضی احمدی در نقش روباه مکار بود.
گوینده این نوار قصه در ابتدا خطاب به بچههای
عزیز میگوید« :توجه شما رو به اولین قسمت
سریال «ماجراهای پینوکیو ،گربه نره ،آقا روباه
و جینو» جلب میکنیم» و بعد داستان که به طرز
هنرمندانهایباعناصرومؤلفههایایرانیهمراه
شده ،اینطور شروع میشود« :روزی از روزای
دور ،دو تا موذی ،دو تا ناجور ،یکی گربه لجباز،
یکی روباه کلکساز ،شدند با هم در یک لحظه
دمساز.»...

استوبارسیدنبههرقسمتشعریکیازنوازندههارانوازشمیکند.
اسمشان «کوپا بند» است و این طور که ویدئوهایشان نشان میدهد
یک گوشه تجریش پاتوق همیشگیشان است .با این که عقیلی در
توضیحاینویدئوازمردمدرخواستکردهاستدرمقابلنوازندههای
خیابانیبیتفاوتنباشنداماواکنشهابهاینویدئوجالباست.مث ً
ال
فردی نوشته« :ای کاش وقتی ساالر عزیز هم توقف نکنن ،بازم مردم
دورایننوازندههاحلقهبزنن»بههرحالعمربازدیدازاینویدئو،مانند
ویدئوهایفراگیرشدهدیگر،بهزودیبهسرمیرسد؛مهمایناستکه
هنرمندانبدانندمردمقدردانهنرهستند اماگاهیالزماستباآنها

سفرنامههمسرناصرالدینشاه
منتشرشد
«خــانــم! فــردا کــوچ اســت» جلد ســوم از مجموع ه
«سفرنامههای قدیمی زنــان» ،شرح سفر سکینه
سلطان ملقب به وقارالدوله از همسران ناصرالدین
ش ــاه ،بــه مکه و عتبات اس ــت .بــه گـــزارش ایبنا،
«خانم! فردا کوچ است؛ سفرنامه سکینه سلطان
(وقــارالــدولــه)» بــر اس ــاس کتاب «روزنــامــه سفر
عتبات و مکه» منتشر شــد .ایــن کتاب با تصحیح
رسول جعفریان ،کیانوش کیانی و با ویرایش زهرا
صالحیزاده از سوی نشر اطــراف به چاپ رسیده
است.اینسفرنامهیکیازدوسفرنام هسکینهسلطان
ملقببهوقارالدولهاست.

کف خیابان و در یک جمع ساده و صمیمی ،همصدا شد؛ نه در رویال
هالهتلاسپیناسپاالسوبرجمیالد.

