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انتشار  3آلبوم
وحید تاج در سال 98

صبا -وحید تاج ،خواننده موسیقی ایرانی با انتقاد از عملکرد دستگاههای مسئول در مناطق سیلزده از تخصیص عواید کنسرت یازدهم اردیبهشت خود به سیلزدگان خبر داد و
با بیان این که در سال  ۹۸تمرکز خود را روی انتشار آلبومهایی که در سالهای قبل ساخته شده است خواهد گذاشت ،افزود :در سالهای گذشته سه آلبوم ساختهام و این آلبومها
آماده انتشار است ،در نتیجه تا پیش از انتشار آنها به دنبال ساخت آثار جدید نخواهم بود.

...
ادبی

گزیده هشت دفتر قیصر در را ِه
نمایشگاه
نشر «سخن» در سی و
دومین دوره نمایشگاه
کتاب تهران گزیدهای
از ســرود ههــای قیصر
امـــیـــنپـــور را عــرضــه
خواهد کرد.به گزارش تسنیم ،نشر سخن
در سی و دومین دوره نمایشگاه کتاب تهران
منتخبی از اشعار شاعران نامدار معاصر را
عرضه میکند که از این جمله میتوان به
دفتر «اگر عشق نبود »...شامل منتخبی از
هشتدفترشعرزندهیادقیصرامینپوراشاره
کرد که برای اولینبار در نمایشگاه امسال
عرضه میشود .همچنین قرار است بعضی
از مجموعههای شعر معاصر نیز به صورت دو
زبانه عرضه شود که میتوان به «در غروبی
ابدی» ؛ گزیدهای از اشعار فروغ فرخزاد با
ترجمه سارا خلیلی  ،اشاره کرد.

انتشار کتابهای تغییریافته
شمس لنگرودی
شــمــس لــنــگــرودی از
کــتــابهــایــی کــه از او
در نــمــایــشــگــاه کتاب
امسال عرضه میشود،
خبر داد .ایــن شاعر و
نویسندهدرگفتوگوباایسنا،دربارهوضعیت
آثارش در سیودومین نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران گفت« :انتشارات نگاه ،سه
کتاب از من در نمایشگاه کتاب دارد که این
کتابها تجدید چاپ شده است  ،اما ویراست
جدیدی دارند».
لــنــگــرودی در ایـــنبـــاره افـــــزود« :کــتــاب
«گردباد شور جنون»(تحقیقی در چگونگی
شکلگیری سبک هندی و بررسی اشعار و
احوال کلیم کاشانی) قبال چاپ شده است
اما حاال با تغییرات جدیدی منتشر میشود
همچنین کــتــاب «شــعــر دوره بازگشت»
بازبینی و منتشر شــده اســت .دیگری هم
«کتاب موسیقی؛ اشعاری در ستایش سازها»
است که یک مــاه پیش منتشر شد و چاپ
جدیدش به نمایشگاه میرسد».

...

به دلیل افزایش استفاده خوانندهها از «موزیکویدئو »چند نوع آن را بررسی کردهایم

موسیقی

شنیدنیهای دیدنی!

شهرام ناظری به یاد «نیما»
میخواند

اکرمانتصاری -هرچندشکلگیریموزیکویدئوازغربشروعشدوبعدبهشرقرسیدامادراین
دومسیرراهمتفاوتیراطیکرد.غربیهاازسیاستموفقموزیکویدئوبرایباالبردنرقمفروش
آلبومها بهره بردند و البته که موزیک ویدئوی برخی خوانندهها ،انقالبی را هم در این باره به راه
انداخت.درشرقوبهخصوصکشورماندرابتداموزیکویدئورادلیلاضافهشدنچیزیبهشعر
وموسیقیغنیایرانیمیدانستندوحالاینمسیربیشتربهسمتدیگریمانندایجاد
رقابت و جذابیت بیشتر رفته است .به طوری که خوانندههای به ویژه خوانندگان
سبکپاپسعیمیکنندبرایایجادجذابیتبیشترهمزمانباانتشارتکآهنگو
آلبومهایخودچندموزیکویدئوهممنتشرکنند.درادامهبهبررسیچندنوع
موزیکویدئویمنتشرشدهطیسالهایگذشتهمیپردازیم.
▪تئوری موزیک ویدئو

دربــاره چگونگی شکلگیری موزیک ویدئوها،
نظرات متفاوتی ارائه شده است .شاهرخ دولکو
کارگردان ،ویدئو کلیپسازی را متعلق به انقالب
شوروی میداند .او در برنامه «شبهای هنر» در
این باره گفت« :روسها نظریه مونتاژ را دادند تا
تداوم در ذهن تماشاگر به هم بخورد و یک معنی
جدید به وجود بیاید ۶۰ .سال بعد این مونتاژ در
آگهیها و ویدئو کلیپها با ریتم تند در کنار هم
قرار گرفت تا مخاطب تــداوم را فراموش کند و
فقط به یک حس عاطفی یا برانگیختگی عاطفی
دچار شود .در حقیقت مونتاژکاری می کند که
شما از تفکر و تعقل دور شوید و یک حس عاطفی
بگیرید .در نماهنگ با نمایش خواننده ،حرکاتش
و مونتاژ ،مخاطب بمباران و پس از آن در نماهنگ
غرق و همین باعث میشود بیاختیار شروع به
خرید آلبوم کند».

▪نجاتبخشها

بااینوجودکهزمانزیادیازساختموزیکویدئو
درکشورمانمیگذرداماتعدادموزیکویدئوهایی
کهتوانستهاندبراییکقطعهموسیقینجاتبخش
یا به نوعی حکم بــرگ برنده را داشته باشند،
کمشمارند .موزیک ویدئوی «آرایــش غلیظ» که
بیشتر با عنوان «با من صنما» شناخته میشود
نمونه خالقی از طرح نو در انداختن در موزیک
ویدئوهاستکهبامینیاتورهایایرانیشکلگرفته
وباصدایهمایونشجریانهمخواناست.موزیک
ویدئوی «زنــدان» محسن چاوشی با بازی حسام
منظور به دلیل طراحی هماهنگ و پخش آن از
برنامه پربیننده خندوانه« ،سی سالگی» احسان
خواجهامیری«،لیال»یمازیارفالحیو«حالمن»
گروه ایهام که حاصل تلفیق سکانسهایی از فیلم
سینمایی «بمب ،یک عاشقانه» بود را هم میتوان
جزوایندستهقرارداد.

▪پرستارهها

▪دردسرسازها

تعداد بازیگرانی که طی سالهای گذشته بازی
در موزیک ویدئو را تجربه کرد هاند ،کم نبوده
است .هرچند حضور آنها تا اندازه زیادی خیال
خواننده را بابت جذابیت بیشتر موزیک ویدئو و
دیده و شنیده شدن آن جمع میکند .همایون
شجریان و فرزاد فرزین جزو خوانندگانی هستند
که بیشترین موزیک ویدئو را با حضور بازیگران
در کارنامه خود دارنــد .بــازی مهتاب کرامتی
در«خمش باش»همایون شجریان ،رعنا آزادیور
و مهدی پاکدل در «ابر میبارد» همین خواننده
و ترالن پروانه در «روزهای تاریک» فرزاد فرزین
نمونه همین دسته است .به تازگی یکتا ناصر با
بازی در «خرابش کردی» فرزاد فرزین ،شهرزاد
کمالزاده در «پرسه» حامد همایون و رزیتا غفاری
در «عشق من تویی» رضا صادقی نیز به این جمع
اضافه شد هاند.

همایون شجریان را باید یکی از خوانندگان
جــوان پیشرو در عرضه مــوزیــک ویــدئــو بــرای
آثارش دانست .در این دسته می توان به موزیک
ویدئوی «چرا رفتی» به کارگردانی باران کوثری
و با حضور بازیگرانی مانند نوید محمدزاده ،سحر
دولتشاهی و مهرداد صدیقیان اشاره کرد که با
عکسالعملهای نمایشی آنها در طول شنیدن
این قطعه همراه بود .این موزیک ویدئو به گفته
شجریان تنها برای مراسم رونمایی ساخته شده
بود اما به طور عمومی پخش و با نقدهای زیادی
مواجه شد« .سرسام» مهدی یراحی نمونه تازه
این نوع موزیک ویدئو است که به دلیل نقدهایی
که به شعر و پوشش او و گفته وزارت ارشاد مبنی بر
مجوز نداشتن قسمتی از آن بود ،به ممنوع شدن
فعالیت مهدی یراحی منجر شد که میتوان آن را
اثر پردردسر بعدی معرفی کرد.

نقدی بر کتاب «عبور از خود ،از سرگذشت»

الهه آرانیان«-عبور از خود ،از سرگذشت» نام
کتاب تــازه محمود دولـتآبــادی ،نویسنده
معاصر است که این روزهــا به چاپ دوم
رســیــده اســت .ایــن کتاب دارای شش
فصل است که به بیان حاالت شخصی،
نــکــت ـههــایــی دربــــــاره ادبـــیـــات،
نویسندگی و روزگــــار زنــدان
در دوران قــبــل از انــقــاب
میپردازد« .عبور از خود» ده
سال صبر کرد تا توانست از
سد ممیزی عبور کند و به
دست مخاطب برسد .در
ادامه به چند اشکال این
کتاب اشاره میکنیم.

باب «گفتانوشت»
▪در ِ

شوالیه آواز ایـــران از
فعالیتهای تــاز هاش
ضـــمـــن بـــــرگـــــزاری
کنسرت خــود بــه نفع
سیلزد هها خبر داد.
شهرامناظریدربارهفعالیتهایموسیقایی
این روزهایش به ایسنا گفت« :هم اکنون
آلبوم «خانهام ابری است؛ یادبود پدر شعر نو
ایران نیما یوشیج» را تهیه کردهایم که آماده
شده است .همچنین اثری را با نوای دوتار
خراسان تولید کــرد هایــم و روی موسیقی
شاهنامه کردی دو کار میکنم .با وجود این
که وضعیت انتشار آلبوم خوب نیست اما ما
کار خود را انجام میدهیم».

رکورد بیشترین بازدید یوتیوب
شکست
گروه موسیقی «بی تی
اس» از کــر ه جنوبی،
رک ــورد مــیــزان بازدید
 24ساعت در یوتیوب
را با انتشار تک آهنگی
که  78میلیون بار دیده شد ،از آن خود کرد.
به گزارش فارس ،این گروه در آخرین فعالیت
هنریخودتکآهنگیباعنوان«پسرعاشق»
را منتشر کرد .همچنین برای این تک آهنگ
دو میلیون نظر در  ۲۴ساعت ثبت شده که
این هم رکورد جدیدی است .گروه موسوم
به «سوپراستارهای بیتیاس» که متشکل
از چند پسر جوان اهل کره جنوبی است،
پس از چند سال فعالیت به شهرت جهانی
رسیده است .گفتنی است کپی چند ماه
پیش حمید هیراد در تیزر موزیک ویدئوی
«خاتون» از این گروه موسیقی ،حاشیهساز
شده بود.

...
آموزش

چند قدم دورتر از نثر دولت آبادی
قـــاعـــده ایــــن اســــت کـــه وقــتــی
مصاحبهای مکتوب میشود از
اصــول نوشتاری پیروی کند و
زبان گفتار به متن تبدیل شود.
در فصل «گفتانوشت» که متن
مصاحبه دولـــتآبـــادی با
جمعی از دوستداران
ادبیات است ،گفتار
عــیــنــا بـــه نــوشــتــار
تبدیل شــده است
و خ ــوان ــن ــده
در مـــواردی
بـــا اشــکــال
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که اثر او را بعد از  10سال میخواند ،نامفهوم
است .به ویژه اگر آن دوران را درک نکرده باشد.
بخشی از این مسئله به تاخیر طوالنی در چاپ
کتاب برمیگردد و بخشی دیگر متوجه خود
نویسنده است که باید اشــار های دقیق به این
وقایع میکرد .همچنین در بخشی از گفت و گو ی
مکتوب شده ،دولتآبادی برای خوانندگان ،شعر
و داستان جوانان خــوشذوق را میخواند و در
ادامه به نقد آنها میپردازد اما مخاطبی که امروز
کتاب را به دست گرفته است ،متوجه نمیشود
نویسنده از کدام شعر و داستان میگوید .کاش
این بخشهای مرتبط با شعر و داستان مذکور
حــذف میشد یا ایــن که متن اثــر هم در کتاب
میآمد.

مواجه میشود .برای نمونه در جایی از این فصل
میخوانیم« :هنوز هم معتقدم که تا این مقوله
هم آزمایش بشود ازش دست برنباید بداریم».
این اشکاالت حتی اگر خود آقای دولتآبادی
نخواسته باشد در متن مصاحبه دست برده شود،
باز هم قابل توجیه نیست .ما که خاطره خواندن
«کلیدر» و «جای خالی سلوچ» را در ذهن داریم
و صالبت قلم فاخر ایشان را چشیدهایم ،انتظار
داریــم که نثر دیگر آثــار هم به همان آراستگی
باشد.
نامفهوم دردسرساز
▪تکرارهای
ِ

بعضی از اشــار ههــای کــتــاب مانند یــک دوره
انتخاباتی یا زلزلهای در سال  69برای مخاطبی

هنری
تقلب در شاهکار فروخته شده داوینچی

تابلوی نقاشی «سالواتور موندی» ،شاهکار
داوینچی که گرانقیمتترین اثــر هنری در
جهاننامگرفتودوسالپیشدریکحراجیبه
عربستانفروختهشد،ممکناستتقلبیباشد.
بهگزارشایرنا،اینتابلوکهدرحراجیکریستی
بهقیمت 450میلیوندالربهعربستانفروخته

شد و حال کمتر از یک هزار
و  200دالر م ـیارزد« .بن
لوئیس» ،پژوهشگر هنری
مدعیاستکهگالریملیلندندرسال2017
ازرویعمدنظرکارشناسانمبنیبراصلنبودن
ایناثرراپنهانکردهاست.

عکاسی پانوراما با تلفن همراه

نمای پــانــورامــا بــرای عکاسی از مناظر و
عکسهای داخلی بهترین گزینه است.
برای استفاده از قابلیت پانوراما ،به نرمافزار
دوربین گوشی بروید .روی آیکون دوربین
تب کنید ،سپس گزینه پانوراما را انتخاب
کنید .بسته به موضوع عکاسی خود ،گوشی
را بهصورت عمودی یا افقی نگه دارید و برای
شروع ،دکمه شاتر را لمس کنید .گوشی را
برای گرفتن عکس دلخواه ،حرکت دهید.
مهمترین بخش گرفتن عکسهای پانوراما،
نگهداشتن ثابت دوربین و حرکت با سرعت
مناسب است .وقتی کارتان تمام شد ،روی
دکم ه شاتر بزنید و در گالری تلفن همراهتان
آن را ببینید.

