ادب و هنر

دوشنبه  5اسفند 1398
 29جمادی الثانی .1441شماره 20326
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تعطیلیکالسهایشفیعیکدکنی
وتعویقبزرگداشتمهدیمحقق

ک علیرضا قربانی با سازهای الکترونیک
ریس 

پروژه جدید خواننده «حریق خزان»،به فرصتی برای ارائه آثار متفاوت از او تبدیل میشود؟

۱۱
موسیقی

لغوکنسرتهایسراسرکشور
تاپایانهفته

گروهادبوهنر -قراربودشنبهسوماسفند،شروعفصلنوبرایاجرایپروژه«بامنبخوان»علیرضاقربانیباشد.اماباتوجهبهتصمیمدفترموسیقیولغو
همهکنسرتهاتانهماسفندبهدلیلپیشگیریازهمهگیریکرونا،شنبهاولینوآخریناجرایاینهفته«بامنبخوان»باقیماند.بههرحال،قربانیدرتاالر
وحدتتهرانبهرویصحنهرفت،چندقطعهازاینپروژهموسیقاییمانند«ا...مزار»و«بویگیسو»رااجراکرد.جالباینکهاودراینپروژه،بهدنبالکسب
تجربههایجدیدیدراجراوآهنگسازیاستکهتابهامروزازآناستقبالخوبیشده.درادامه،بیشتردربارهآثاراینپروژهوخوانندهآنخواهیمگفت.
▪همهراههاییکهقربانیرفت

مانند هوشنگ ابتهاج ،فریدون مشیری
و سهراب سپهری ،در ســال  91منتشر
شد و به سرعت در فهرست پرفروشترین
آلبومهای موسیقی ســال قــرار گرفت،
میتواند شاهدی بر این ادعا باشد .او در
پروژه «با من بخوان» نیز ،در پی یک راه نو
است .حسام ناصری آهنگ ساز این پروژه
گفته است«:او میخواست در عین توجه
به وجوه هنری موسیقی ایرانی ،فضایی
متفاوت،اماقابلدفاعیراهمتجربهکندکه
برایهمهماموضوعیمهمبود.بههرحال
اوهنرمندیاستکهازگذشتههایدور،به
ارائه درست از موسیقی الکترونیک توجه
زیادی داشت و مترصد این فرصت بود که

به دلیل پیشگیری از انتشار ویــروس کرونا و بروز
نگرانیهایی در این باره ،مراسم بزرگداشت استاد
مهدی محقق که قرار بود عصر روز گذشته برگزار
شود ،به زمان دیگری موکول شد .به گزارش ایسنا،
درمتناطالعیهتعویقاینمراسمآمدهاست«:محضر
مبارک استادان ،دانشجویان و عاشقان فرهنگ
و ادب ایرانزمین که با تمام وجود خویش در طول
ماههای اخیر ،همفکری و همیاری گستردهای را
جهت برگزاری باشکوه نکوداشت استاد مهدی
محقق ابراز فرمودند ،اعالم میشود که نظر به بروز
نگرانیهایناشیازانتشارویروس«کرونا»وباهدف
صیانتوحفاظتازسالمتیوجودنازنیناستادانو
چهرههایماندگاردعوتشدهبهاینآیینبزرگ،این
برنامهتازمانعادیشدنشرایطورفعنگرانیهای
بهداشتیبهتعویقافتاد».همچنینکانالتلگرامی
استاد شفیعی کدکنی اعالم کرد ،بنابر صالحدید
درس
استاد و شرایط پرخطر این روزهــا ،جلسات ِ
سهشنبههادردانشگاهتهرانتاپایانامسالتعطیل
خواهدبودوبعدازنوروزبرقرارمیشود.

بیشاز 20سالازفعالیترسمیعلیرضا
قربانیدرعرصهموسیقیکشورمیگذرد.
او دو دهه تقریبا پرکاری را از سرگذرانده؛
در دهه  ،80هشت آلبوم و در دهه ،90
 10آلبوم مستقل منتشر کرده است .اگر
از «افسانه چشمهایت» ،آلبوم مشترک
او و همایون شجریان کــه پاییز امسال
منتشر شد ،صرف نظر کنیم ،به واسطه
تجربههایجدیدیکهدردیگرآثارقربانی
دیده میشود ،میتوان او را یک خواننده
ریسکپذیر دانست .آلبوم «حریق خزان»
اینخواننده،باآهنگسازیمهیارعلیزاده
که بیشتر با تکیه بر اشعار شاعران معاصر

تکذیبیکخبرتلویزیونی
توسطفرهادحسنزاده

مصداق بارز «کم گوی و گزیده گوی چون ُدر /تا
ز اندک تو جهان شود پر» قالب دوستداشتنی
کاریکلماتوراست؛تکجملههاییکهباچندکلمه،
کاریکاتوری ذهنی میسازند و خواننده را به فکر
وامیدارند .کاریکلماتور یک قالب نوشتاری و
ترکیبیازکلمهوکاریکاتوراست.ایناسمرااولین
بار احمد شاملو روی نوشتههای پرویز شاپور
گذاشت .کسی که آفریننده این تک جملههای
مؤثر و گزنده بود و در  5اسفند ماه  1302به دنیا
آمد .در ادامه از کاریکلماتور و پرویز شاپور بیشتر
میخوانید.

ح ــدود یــک مــاه پیش جــایــزه «هــانــس کریستین
اندرسن» به عنوان مهمترین جایزه ادبیات و کودک
و نوجوان ،فرهاد حسنزاده ،نویسنده ایرانی را در
فهرستنامزدهاینهاییسال ۲۰۲۰خودقرارداد،
امادوشبپیشبخشخبریشبکه3سیمابهاشتباه
او را برنده این جایزه اعالم کرد .این نویسنده در
صفحه اینستاگرام خود در این باره نوشت« :گویا در
اخبارشبکه3تلویزیوناعالمشد کهمنبرندهجایزه
هانس کریستین اندرسن سال  2020شد هام .به
نوسیلهخبرتکذیبمیشودوبهاطالعمیرساند
ای 
برنده نهایی در تاریخ  30م ــارس( 11فروردین
)1399درنمایشگاهکتاببولونیااعالمخواهدشد.
بهامیدروزهایخوببرایادبیاتایران».

بتواند در وقــت الزم تجربههایی را در این
حوزهداشتهباشد».
▪«بامنبخوان»یکتجربهتازهاست

موسیقی سنتی و موسیقی الکترونیک؛
یکی سازش کمانچه و عود و سه تار است و
دیگریسازهایالکترونیک.یکیرامتعلق
به شرق میدانیم و دیگری را به غرب .گره
یاست و تلفیق
زدناین دوبههمکار سخت 
و تنظیم آنهــا به شکلی که مخاطب را
پس نزند ،کار سختتری است .علیرضا
قربانی می خواهد با قطعههای این پروژه،
حرفهایتازهرابهاشتراکبگذارد.البته
این تجربههای نو که از آن حرف میزنیم

منحصربهاینهانیست؛اودر
این پروژه قطعه «ا ...مزار»
را که یک قطعه فولکلور
خــراســانــی اســت بــا یک
تنظیم جدید خوانده و
شنبه شب گذشته نیز،
روی صحنه ،قطعهای را با
شعر حسین منزوی و مطلع
«ای باغ چه شد مدفن خونین
کفنانت» ،به صــورت آوازی اجرا
کردهاستکهدرانتهابهتصنیف«از
خون جوانان وطن» عارف قزوینی
و اجرای آن ،باز هم به صورت آواز،
ختممیشود.

ضبطآلبوم وحیدتاج
با ارکستر اوکراین

به مناسبت سالروز تولد پرویز شاپور ،پدر «کاریکلماتور» ایران

▪کاریکلماتورمتولدمیشود

نام پرویز شاپور با کاریکلماتور گره خورده است.
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کاریکاتورهاینوشتنی!

انگار از تولید آثــار پرحجم و طوالنی خوشش
نمیآمده و کمگویی و اختصار را ترجیح میداده
است.شاپوردر 30سالاولزندگیاشهیچاثری
ننوشت ،اما در 46سال بعدی عمرش شروع کرد
خلقآثارکمحجم،اماعمیق.شاپورنویسندگی
به ِ
را از روزنامههای محلی خوزستان
آغاز کرد و در سال  1337در مجله
طنز توفیق با اسم مستعار «کامی»
و «کامیار» مینوشت .بعد از آن در
نشریه «خوشه» به سردبیری احمد
شاملو بود که کلمه و کاریکاتور را
با هم ترکیب کرد و کاریکلماتور را
ساخت .نام «کاریکلماتور» را احمد
شاملو بر این تک جملهها گذاشت.

حدود  9مجموعه کاریکلماتور از پرویز شاپور به
جا مانده که سرمشق و الگوی عالقهمندان به این
قالبتکخطیاست.شاپورعالوهبرنویسندگی،
طراح چیرهدست سیاه قلم هم بود و آثاری در این
ِ
زمینهازاوبهیادگارماندهاست.
«هـــــر درخــــــت پ ــی ــر صــنــدلــی
جوانی میتواند بــاشــد»« ،غم،
کلکسیون خندهام را به سرقت
بــرد»« ،جــارو شکم خالی سطل
زباله را پر میکند» و . ...اینها
نمونههایی از کاریکلماتورهای
پرویز شاپور هستند؛ جمالتی
که نکته طنزآمیزی را به شکل
یک تصویر برای مخاطب تداعی

مدیردفترموسیقیوزارتفرهنگوارشاداسالمی
گفت :تمامی کنسرتهای موسیقی سراسر کشور
به منظور اقدامات پیشگیرانه از  ۴تا  ۹اسفند لغو
شد .به گزارش ایرنا ،محمد اللهیاری شنبه شب در
گفتوگو با ایرنا با اعالم این خبر ،گفت :قرار است
اطالعیه روابط عمومی وزارت ارشاد در این زمینه
منتشر شود .وی افزود :براساس هماهنگی صورت
گرفتهمیانایندووزارتخانه(وزارتفرهنگوارشاد
اسالمیووزارتبهداشتوآموزشپزشکی)تمامی
تجمعات هنری از جمله اجراهای زنده موسیقی،
مشمولایناقدامپیشگیرانهبرایجلوگیریازشیوع
ویروس کرونا خواهد بود .قرار بود در این بازه زمانی
ساالرعقیلی ،بنیامین بهادری ،بهنام بانی و گرشا
رضاییبهرویصحنهکنسرتبروند.

میکنند .کاریکلماتورهای شاپور دارای سبکی
ویژه هستند از جمله این که این نویسنده به طنز
سیاسی در آثــارش چندان توجه نکرده است
که شاید حاصل خفقان سیاسی در سالهای
 1342تا  1357باشد .شاپور برخالف خیلی
از کاریکلماتورنویسها یک طــراح فانتزی هم
بــود و همین مسئله به او کمک میکرد تا بین
متن و طرحی که بر اساس آن میکشد ،ارتباط
بــرقــرار کند .کاریکلماتورهای شــاپــور تاریخ
انقضا ندارند و هنوز هم بعد از سالها ،کارایی
و تازگی دارنــد و دیگر این که هنر برجسته این
نویسنده ،طنز تصویری اســت .در حالی که
کاریکلماتورنویسهای بعد از او ،بیشتر به طنز
کالمیومحتواییتوجهکردهاند.

وحیدتاجدرآلبومتازهاش بانام«هوایبیقراریها»،
فضای موسیقایی جدیدی را تجربه کرده است .این
آلبومشاملهشتقطعهباآهنگسازیمهدیعبدی
و محمدامین همایی هستند و بهمن محمدزاده به
عنوانشاعرباایندوآهنگسازهمکاریکردهاست.
به گزارش موسیقی ما ،آلبوم «هوای بیقراری ها»
در سبک کالسیک تهیه شده و اجرای موسیقی آن
توسط ارکستر «ویرتوزهای» اوکراین صورت گرفته
و در همان کشور نیز ضبط شده است .محمدامین
همایی عالوه بر آهنگ سازی ،تهیه کنندگی این
آلبومرانیزبرعهدهدارد.

