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آلبوم «تمام شد»
بهاره رهنما منتشر شد

آلبوم دکلمه و موسیقی «تمام شد» با طراحی صدا و موسیقی متن اردوان طاهری و شعر و کالم بهاره رهنما ،در دسترس عالقهمندان موسیقی قرار
گرفت .به گزارش مهر ،تمامی درآمد حاصل از فروش فیزیکی و دیجیتال این مجموعه ،در حمایت از زنان بیسرپرست مبتال به سرطان ،از سوی
ناشر ،مولفان و سامانههای فروش آنالین به موسسه خیریه «فرهاد» اهدا خواهد شد.

...

موسیقی
آهنگ سازی بمرانی برای فیلم کمال تبریزی
گــروه موسیقی بمرانی ،آهنگ سازی فیلم سینمایی
«مارموز» را که قرار است به زودی در سینماهای کشور
اکران شود ،انجام داده است.به گزارش رسانه نوا« ،مارموز»
تازه ترین ساخته کمال تبریزی با آهنگ سازی و ساخت
موسیقی تیتراژ گروه بمرانی همراه شده است .مانی مزکی
درباره این کار گفته است :آهنگسازی این فیلم برعهده ما
بود و تنظیم ها ،بیشتر حال و هوای بالکان و موسیقی های
اروپای شرقی را دارد.

درباره «کنسرت نمایش» ها که این روزها زیاد نام آن ها را می شنویم

همنشینی ساز و قصه

سرنا و کرنا دارند فراموش می شوند
سرناوکرناکهبیشازهرسازیدرلرستانشناختهشدهاند،
امروزه حال و روز خوشی ندارند و طنین دلنواز آن ها رو به
خاموشیاست.بهزادپاکدل،مدیربخشآیینیسنتیاداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان به ایرنا گفت :از بین
رفتنباورهایگذشته،کمتوجهیبهجنبهعلمیموسیقی،
تکامل سازها ،پیشرفت های بشر و کم شدن فاصله ها به
سبب ارتباطات مجازی و به دنبال آن ایجاد تنوع در سلیقه
موسیقاییمردم،ازمهمتریندالیلکماقبالیبهسازهایکرنا
وسرنادرزمانحالاست.ویباگالیهازکمتوجهیوکوتاهی
مسئوالنبهموسیقیلرستاناظهارکرد:امروزهازاینسازها
فقطدربارگاهائمهاطهار(ع)یامیاناقوامبختیاری،آنهمدر
آیینهاییخاصاستفادهمیشود.پاکدلیادآورشدکهکرنا
باسرنافرقدارد؛کرنابمتروبلندترازسرنابودهوبرخالفسرنا
کهازچوبساختهمیشود،کرناازفلزهاییمانندبرنج،نقره
و...ساختهمیشود.

کنسرت شهریار ایمانف و ساالر زمانیان در
راه است
ساالر زمانیان به همراه شهریار ایمانف  -نوازنده برجسته
ِ
کنسرت مشترکی را در
آذربایجان -هفدهم مــرداد ماه
تــاالر وحــدت تهران و چند شه ِر دیگر برگزار می کنند.به
ِ
قطعات
گــزارش موسیقی ما ،این کنسرت مجموعه ای از
آهنگسازیشده توسط زمانیان و ایمانف به همراه قطعاتی
از موسیقی آذربایجانی و موسیقی کالسیک است .شهریار
ایمانف نوازنده تار و عود ،هنرمند جوانی است که در کار
خودشاستاداست.اودرجهانبسیارشناختهشدهوتکنیک
و سرعتش فوقالعاده و در عین حال احساسش مثال زدنی
است.ساالرزمانیان،موسیقیراباپدرخودمنوچهرزمانیان
شروع کرد .سپس با استاد کیوان ساکت به صورت حرفهای
ادامــه داد .او در جشنواره های مختلفی نظیر جشنواره
موسیقی خلیج فارس  ،٩1جشنواره َرنگ موسیقی  ٩2و
جشنواره بین المللی موسیقی فجر  ٩4شرکت کرد و نامزد
بهترینموسیقیدرجشنوارهبینالملیتئاتر 2011شد.

گروه ادب و هنر  -بازار این روزهای هنر ،بازار
تلفیق است .تلفیق شاخه های مختلف یک
رشته خاص هنری مانند موسیقی تلفیقی یا
تلفیق چند شاخه از هنر مانند تلفیق هنرهای
نمایشی و موسیقی که این روزهــا به عنوان
«کنسرت نمایش» باب شده است .این روزها،
ایــن ترکیب تلفیقی را بیشتر می شنویم و
هنرمندان دارنــد شانس خودشان را با این
تلفیقجدیدامتحانمیکنند.برخیبهصورت
پروژه های بسیار بزرگ ،پرهزینه و تخصصی
و برخی به صورت ساده تر و کم هزینه تر .در
روزهایی که قرار بود شاهد برگزاری دور دوم
کنسرت نمایش «ســی» همایون شجریان و
سهرابپورناظریباشیم،اینکنسرتنمایش
به دلیل آن چه «روزگـــار نامهربان و اوضــاع
ناخوش احوال مردم ایران» نامیدند ،لغو شد
و در عوض کنسرت نمایش اشکان خطیبی با
عنوان «ده سال تنهایی» بعد از چندین بار لغو

شدنرویصحنهرفت.
▪کنسرتنمایشچیست؟
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ایـــن طـــور ب ــه نــظــر م ــی رس ــد ک ــه کنسرت
نمایشهایی که این روزها شاهدش هستیم،
قالبایرانیهماناپراهاییباشدکهبیشترمان
آن را می شناسیم .در تعریف ُاپرا آمده است:
« ُاپــرا آمیزه ای از موسیقی و نمایش است تا
حقیقت به تصویر کشیده شود .از این رو برای
خلق آثار اپرایی باید در دو بخش موسیقی و
نمایش ،عالم بود تا پدیده ای در خور تحسین
ایجاد کرد .بزرگان هنر در برتری هر یک از
این دو مؤلفه بر دیگری اختالف نظر دارند؛
به عنوان مثال ریشارد واگنر ،موسیقی را در
خدمت هدف واالی نمایش می داند .با این
حال موسیقی دارای اعجازی است که با آن،
داستانی هرچند ســاده به تجربه احساسی
عمیق و دل انگیزی بدل می شود .همچنین

داستان ها و نمایش نامه های موفق نیز با
درآمیختن با موسیقی ،بقا و عمق بیشتری
مییابند».باتوجهبهاینتعریفمیتوانگفت
که اپرا هم مانند هنرهای دیگر می تواند با در
نظر گرفتن فرهنگهای بومی هر کشوری در
قالبموسیقی-نمایشیبومیشکلبگیرد.
▪ 3کنسرت نمایشی که امسال بیشتر از
آنهاشنیدیم
▪«سی»؛تقریباهمهچیزتمام

فصل اول «سی» مرداد و شهریور سال  96در
کاخ سعدآباد روی صحنه رفت .این کنسرت
نمایش یک درام موسیقایی بود که با تلفیق
تئاتروموسیقیبههمراهویدئومپینگ(فناوری
پخش تصاویر بر مبنای نقشه و محیط سطح
مد نظر) اجرا شد .البته «سی» جزو آن دسته
از آثاری است که به واسطه دست اندرکاران

مشهور و محبوبی مانند همایون شجریان و
سهرابپورناظریبسیاردیدهشدوموردتوجه
قــرار گرفت .فصل اول این کنسرت نمایش
براساس سه داستان از داستانهای شاهنامه
(زال و رودابـــه ،رستم و اسفندیار و رستم و
سهراب) به قلم نغمه ثمینی و کارگردانی
علی اصغر دشتی بود .صدای فاخر همایون
شجریان ،اجرای موسیقی کالسیک ایرانی
(سه تار ،کمانچه و تنبور) سهراب پورناظری،
بــازی مهدی پــاکــدل ،بــهــرام رادان و سحر
دولتشاهی در این پــروژه ،برگ برنده ای بود
که باید دیــد در فصل دوم با تغییراتی مثل
کــارگــردانــی حسن معجونی و متن محمد
چرمشیر هم تکرار می شود یا خیر .در فصل
دوم ایــن کنسرت نمایش که فعال به حالت
انتظار درآمده ،قرار است داستان «سیاوش»
درشاهنامهبهاجرادربیاید.
▪«دهسالتنهایی»؛تلفیقیازچندهنر

اشکان خطیبی پیش از کنسرت نمایش «ده
ســال تنهایی» ،تجربه حضور در کنسرت-
تئاترهایی مانند «در روزهــای آخر اسفند»،
«ترانههای قدیمی»« ،ترانههای محلی» و ...را
در کارنامه اش داشت .او در اسفند سال 96
برای اولین بار در قامت کارگردان« ،ده سال
تنهایی» را روی صحنه برد .اجــرای دور اول
او ،سه شب تمدید و به دور دوم کشیده شد.
اما دور ســوم آن که قــرار بود اردیبهشت ماه
روی صحنه ب ــرود ،به دالیــل نامعلومی لغو
شد .البته اشکان خطیبی این روزها دوباره
«ده سال تنهایی» را روی صحنه دارد .این
کنسرت نمایش ،یک پــروژه چندرسانه ای و
تکمیل شده پــروژه «راک ِد پن» است که این
بار براساس یک مفهوم دیگر ،با قطعاتی از یک
جنس موسیقی دیگر و نیز یک نمایش دیگر
روی صحنه می رود؛ در واقع این اثر ،ترکیبی

از مدیوم نمایش ،موسیقی ،نقاشی دیجیتال
و همین طور سینماست که با اجرای آثاری از
استینگ ،ریدیوهد ،پینک فلوید ،بیجیز و...
رویصحنهمیرود.موضوع«دهسالتنهایی»
به گفته اشکان خطیبی ،از اتفاقات حول و
حوش زندگی شخصیاش تاثیر گرفته و قصه
اصلی آن هم درگذشت یکی از دوستانش
است .در موسیقی «ده سال تنهایی» از «الو
استوری» و «بنگ بنگ» می شنویم تا آثاری از
استینگ و پینک فلوید که البته لهجه اشکان
خطیبی در اجرای این موسیقی ها مورد نقد
برخیمخاطبانشقرارگرفتهاست.
▪«لیالوچندمسافر»؛پربازیگروپرکار

محمد رحمانیان ،کــارگــردان این نمایش-
موسیقی قبل از اجرای آن در تماشاخانه ایران
شهر گفت :نمایش «لیال» سال  78یک شب
در جشنواره موسیقی اجرا شده بود و نمایش
«چندمسافر»سال 85یکشبدرتاالروحدت
همزمان با اختتامیه یک رویــداد هنری روی
صحنه رفت اما االن پساز اعمال تغییراتی در
بخشموسیقیوهمینطورچینشبازیگران،
قصد اجــرای کامل و عمومی آن هــا را دارم.
رحمانیان با بیان این که مدت زمان اجرای
ایندونمایشدرکنارهمبهحدود 100دقیقه
خواهد رسید ،درباره بخش موسیقی این کار
هم توضیح داد :علیرضا افکاری برای نمایش،
ترانه هایی را ساخته که مخصوص همین اثر
است و نسبت به اجرای اول آن ها تغییر کرده
است .نیما مسیحا ،هنرمند نام آشنای پاپ،
خوانندهاینکنسرتنمایشاست.اودرگفت
وگو با «موسیقی ما» گفت :جرقه هایی برای
برگزاری کنسرتی همراه با نمایش در ذهن
من زده شده ولی نیازمند همفکری بیشتر با
علیرضا افکاری است و دوست دارم در آینده
چنینکاریراانجامبدهم.

عکس ،راوی لحظه های ناب زیارت است

نقشه های شهرام شکوهی برای کنسرت ارزان

 50سال فعالیت فرهاد فخرالدینی در یک شب

سیدعباس صالحی وزیــر فرهنگ و
چهره ها
ارشاد اسالمی در گفت وگو با روابط
وزیر ارشاد
عمومی جشنواره عکس تلفن همراه
«هــشــت» بــا مــوضــوع زیـــارت گفت :عکس می تواند
لحظههاینابزیارتراروایتکندوبادیگرانبهاشتراک
بگذارد.بهنظرمیآیدفضایمجازیبستریاستکهمیتواند
بــرای تصویرسازی و تصویردهی از لحظه های ناب زیــارت به کمک بیاید.
لحظههای ناب زیارت ،ممکن است در ابتدا اختصاصی باشند اما وقتی در یک
اشتراک عمومی قرار میگیرند ،برای دیگران فرصتی فراهم میسازند تا آنها
هماینلحظههاینابرابرایخودشانپدیدآورند.هرقدراینلحظههاینابرا
درستروایتکنیم،کمکمیکنیمتالحظههایناببیشتریبهوجودآید.

شهرام شکوهی ،ضمن تشریح
چهره ها
فعالیت هایش ،اعــام کــرد که
خواننده پاپ
کنسرتهایخودرابابلیتهای
 50هزارتومانیبرگزارمیکند.بهگزارشمهر،وی
با اشاره به میانگین قیمت بلیت کنسرتهای آینده
خودتوضیحداد:ماتصمیمگرفتیمدراینشرایط،بهجای
آنکهکنارهگیریکنیم،ازسودخودمانبگذریم.طرفدارانمطمئنباشند
قسمت اعظم سالن وزارت کشور بلیتهای  50هزار تومانی خواهد بود،
البتهمیدانمپسازاینکهاینتصمیماجراییشود،موردعنایتهمکاران
عزیزم قرار خواهم گرفت اما این تصمیمی است که گرفته شده و فقط هم
شاملقیمتصندلیسالنمیشود.

فــرهــاد فخرالدینی کــه قــرار است
چهره ها
کنسرتیبانام«شبیبافخرموسیقی
آهنگ ساز
ایران» برای او برگزار شود ،به ایسنا
گفت :بعد از چند ســال وقفه روی صحنه می آیم و
امیدوارم هنردوستان بیایند و این برنامه را ببینند.
امیدوارم اجرای خوبی از آب دربیاید ،این کنسرت نتیجه 50
سال فعالیت من در حوزه موسیقی است .فخرالدینی درباره جزئیات بیشتر
این کنسرت نیز گفت :آثاری مانند «سوئیت همایون» را که  50سال پیش
ساختم ،به عنوان قطعه نخست در این کنسرت اجرا خواهیم کرد .قطعه دوم
اثری با عنوان «برای دخترم» است که به یاد دختری که در سال های دور از
دست دادمش ،ساختهام .شعر این اثر از فریدون مشیری است.

...
ادبی

اهدای کتابخانه شخصی مارکز
به کتابخانه ملی کلمبیا
کتابخانهشخصیگابریلگارسیامارکز،نویسندهسرشناس
کلمبیاییتوسطهمسراوبهمهمترینکتابخانهکلمبیااهدا
شد .به گزارش ایبنا ،همسر این نویسنده فقید ،به تازگی
اعالم کرده که خانواده مارکز با اهدای کتابخانه شخصی
او به کتابخانه لوئیس آنجل آرانگو ،بزرگترین و شهیرترین
کتابخانه موجود در کلمبیا واقع در بوگوتا ،پایتخت کلمبیا،
موافقتکردهاند.اودرادامهتاکیدکرداینکتابخانهگنجینه
ارزشمندیاستکهشاملبیشازسههزارجلدکتابوبیش
ازهزارنسخهازکتابهایترجمهشدهمارکزبه 43زباندنیا
میشودکهمجموعاهدیهباارزشیبرایمیهنودوستداران
او به شمار مــی رود .گابریل گارسیا مارکز از برجسته ترین
چهرههایادبیاتاسپانیولیزبانوآمریکایالتینمحسوب
میشودکهدرسال 1982بهجایزهنوبلادبیاتدستیافت.
ویبهعنوانپیشتازسبکرئالیسمجادوییشهرتداشتو
رمان«صدسالتنهایی»معروفتریناثراومحسوبمیشود.

انتشار  10مجموعه کتاب ایرانی در انگلیس
ده مجموعه کتاب ایرانی طی توافق میان موسسه انتشارات
 10M Publictionو آژانــس ادبی پل ،به زبان انگلیسی
ترجمه و در انگلستان منتشر می شود .به گزارش مهر ،این
آثــار به ترتیب شامل مجموعه کتاب های چرا خدا چنین
کرد ،دوستداری ،...قصههای خوب برای بچههای خوب،
ماجراهای ماهی طالیی ،قصه های تصویری شاهنامه،
قصه های تصویری گلستان ،بوستان ،کلیله و دمنه،
داستانکهایشنبهتاپنجشنبهومجموعهکتابهاینارنجی
میشود.آژانسادبیپل،اینآثاررابااطالعوتوافقباناشران
آن ها برای ترجمه و انتشار به زبان انگلیسی در دستور کار
خود قرار داده و ترجمه این آثار ،همچنین برای دریافت طرح
حمایتیگرنتدردستورکاردبیرخانهطرححمایتازترجمه
وانتشارآثارایرانیقرارگرفتهاست.

ممنوعیتفروشرمانموراکامیدرهنگکنگ
فروش «قتل فرمانده» جدیدترین رمان هاروکی موراکامی
نویسنده مطرح ژاپنی در نمایشگاه بین المللی کتاب
هنگکنگممنوعاعالمشد.بهگزارشایسنا،رمانچندجلدی
«قتل فرمانده»که جدیدترین اثرهاروکی موراکامی نویسنده
ژاپنی است ،درطرح رتبهبندیکتابها درکشورهنگکنگ
به عنوان اثــری درکــاس 2شناخته شد که نباید به افــراد
پایین تراز18سال فروخته شود؛ به همین دلیل فروش آن
در نمایشگاه بین المللی کتاب هنگ کنگ ممنوع اعالم
شد .همچنین بر اساس قوانین اینکشور ،این رمان باید با
برچسب هشدار سنی درکتاب فروشی ها به فروش برسد.

CMYK

