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موسیقی ما-آلبوم «ما بیرون زمان ایستادهایم» شامل شعرخوانی «احمد شاملو» منتشر میشود .این آلبوم که به شعرخوانی شاملو در آبان  ، ١٣۵١در موسسه
گوته اختصاص دارد ،توسط موسس ه فرهنگی-هنری «آوای خورشید» ،با همکاری خانه-موزه بامداد و حمایت بخش فرهنگی سفارت آلمان ،در اختیار مخاطبان
قرار خواهد گرفت .جشن انتشار این اثر ،امروز در خانه موزه بتهوون (به نشانی خیابان کریمخانزند ،خیابان میرزای شیرازی ،پالک  )۶۹برگزار می شود.

...

موسیقی
برگزاری بزرگداشت
برای «فریدون شهبازیان»
نهمین همایش شعر و
موسیقی کانون ادبی
زمــســتــان ،بــا تجلیل و
بزرگداشت «فریدون
شــهــبــازیــان» بــرگــزار
مـیشــود .به گــزارش «موسیقی مــا» ،این
مراسم امــروز با حضور «حسین علیزاده»،
آهنگساز و نوازند ه و «شمس لنگرودی»
شاعر و نویسنده ،در فرهنگسرای نیاوران
برگزار خواهد شد و «محمد اصفهانی» در
آن به اجــرای زنــده خواهد پرداخت .امید
صبا غنو ،حسن علیشیری ،عبدالجبار
کاکایی و افشین مقدم هم از جمله شاعران
و ترانهسرایانی هستند که در این برنامه به
یپردازند.
شعرخوانی م 

روایت زندگی فرهاد مهراد
در قاب یک کتاب
کتاب «چــون بــوی تلخ
خوش کندر» اثر وحید
کهندل ،زندگینامه
فرهاد مهراد خواننده و
موسیقی دان ایرانی ،از
سوی نشر ماهی منتشر
شــد .بــه گـــزارش ایبنا،
نویسنده در این اثر در پی گفتن از موسیقی و
سبککارهایاینخوانندهنیست ؛بلکهفرهاد
مهرادرادرقامتیکانسانروایتمیکندواز
سرگذشتوزندگیاشمیگوید.پیشازاین،
آثاری درباره زندگی این نوازنده منتشر شده
بود؛ اما در صحت آنها تردید وجود داشت
و همین دلیلی شد تا وحید کهندل دست به
نگارشاینکتاببزند.

رونمایی از شعرخوانی های
احمد شاملو

به مناسبت سالروز درگذشت خالق «الیور تویست»

 3هدیه «چارلز دیکنز» به دنیای مدرن

پیامصالحیازاحتمالفعالیتمجددگروهآریانخبرداد

خاطرهسازهایدهه80
بازمیگردند؟

اکــرم انتصاری-زمان زی ــادی از خبرساز شدن
گروه آریان به واسطه اجرای سرخوشانه بخشی از
قطعه «پرواز» ،توسط یک گروه موزیک با چند سرباز
نمیگذرد و حال این گروه ،باز خبرساز شده است.
پیام صالحی ،یکی از خوانندههای این گروه ،با یک
پیام ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود ،از تالشها
وانجاممذاکراتیبرایدوبارهجمعشدنگروهآریان
و از سرگیری فعالیت اعضای آن در قالب کنسرت
خبرداد.خبریکهشرارهفرنژاد،یکیازهمخوانها
و نوازندههای گــروه ،زیر همان پست از آن اظهار
بیاطالعی کرد اما به مذاق مخاطبان خاطرهباز
موسیقی خوش آمد و از آن استقبال گرمی شد.دهه
 90موسیقی پاپ در کشور را میتوان دهه بندها
نامید .دهه ای که در آن خوانندههای زیادی تحت
عنوان «بند» ،وارد دنیای موسیقی شدند .جالب این
که این مفهوم ،اواخر دهه  ،70توسط علی پهلوان و
پیام صالحی (خوانندگان و گیتاریستهای اصلی
گروهآریان)کهدردورهسربازیباهمآشناشدهبودند،
شکل گرفت و با اضافه شدن نوازند ه و همخوانها،
در قالب نخستین گروه موسیقی پاپ بعد از انقالب،
کار خود را آغاز کردند .بعد از این گروه ،گروههای
زیادیتالشکردنداماهیچکدامنتوانستندبهاندازه
آریان برای طرفداران موسیقی پاپ ،هیجانانگیز و
خاطرهساز باشند؛ البته تا زمان تولد گروهی به نام
«سون»وبعدازآن«رستاک»و....هرچندگروهآریان
به دلیل اولین بودن سختیهای زیــادی را تحمل

کرد و به نوعی جاده صافکن به اصطالح «بند»های
امروزیشد.
▪بازگشت«آریان»شدنیوموفقیتآمیزاست؟

هماکنونعلیپهلوانیکیازخوانندگاناصلیگروه
آریــان در استرالیا به سر میبرد .هر چند خیلیها
مهاجرت او به استرالیا را دلیل از هم پاشیدن این
گروه میدانند ،اما واقعیت این است که پهلوان طی
این سالها ،از موسیقی دور نبوده و به تازگی قطعه
«ناب»رامنتشرکردهاست.شرارهفرنژاد،گیتاریست
و همخوان و خــواهــران کاشمری ،همخوانهای
دیگر گروه نیز ،فعالیت جدی را در موسیقی دنبال
نمیکنند و به نظر میرسد سحر کاشمری در خارج
از ایران زندگی میکند .سیامک خواهانی ،نوازنده
ویولن گروه ،همچنان به کار خود در نوازندگی ادامه
میدهد و از دیگر اعضای هسته مرکزی گروه ،خبر
خاصی نیست .نکته مهمی که میتواند احتمال
بازگشتگروهآریانودورهمجمعشدناعضایگروه
راازاینسروآنسردنیاپررنگکند،محسنرجبپور،
مدیر شرکت ترانه شرقی است که تهیهکنندگی
آلبومهایاینگروهوالبتهبهشهرترساندنبنیامین
بهادریرادرکارنامهکاریخوددارد.بااینوضع،باز
هم باید منتظر ماند و دید که آیا گروه آریان با سابقه
 14ساله فعالیت و پنج آلبوم موسیقی در کارنامه
هنری خــود ،باز خواهد گشت و دوبــاره به ماشین
خاطرهسازینسلجدیدتبدیلخواهدشد؟

11

مترجم:یاسمینمشرف
شایدکمترکسیباشدکهباآثارچارلزدیکنزاز«دیویدکاپرفیلد»و«الیورتویست»گرفتهتا«داستاندو
شهر»« ،آرزوهایبزرگ»و«سرودکریسمس»آشنایینداشتهنباشد.چارلزدیکنزیکیازبزرگترین
و تاثیرگذارترین نویسندگان انگلیسی قرن نوزدهم محسوب می شود که تاثیرگذاریاش فراتر از
دنیایادبیاتبودهاست.بسیاریازعبارات،شخصیتهاوایدههاییکهاودرآثارشارائهکرد،طی
دهه های بعد از مرگ نویسنده ،همچنان به زندگی خود ادامه دادند و امروز که نزدیک به یک و نیم
قرن از مرگ دیکنز میگذرد ،هنوز هم شاهد رد پای او در فرهنگ دنیای مدرن هستیم .در سالروز
درگذشت این نویسنده بزرگ به تاریخ  9ژوئن  ،1870با سه هدیهای که او به دنیای مدرن تقدیم
کرد،آشنامیشوید.
▪شخصیتهایکمدیمدرن

دیکنز عالوه بر این که داستاننویس خوبی بود ،روایت گر بسیار خوبی هم بود .گفته میشود او
لهجههاورفتارهایشخصیتهایداستانیاشراباطنزوجذبهفوقالعادهایبازیوروایتمیکرد
و همین شیوه صحبت کردن شخصیتها در آثار دیکنز است که خنده را به لب خواننده میآورد.
«آرماندویانوچی»،نویسندهوطنزپرداز،دراینبارهمیگوید:ماهمیشهدیکنزرابهعنوانیکنویسنده
جدیشناختهایمامابهعقیدهمناویکیازبهترینطنزپردازانیاستکهتاکنونداشتهایم.
▪سینما

پروفسور «گرام اسمیت» ،نویسندۀ کتاب دیکنز و رویای سینما ،معتقد است بعد از روی کار آمدن
سینماودرسالهایاولیهعمرهنرهفتم،داستانهایدیکنزخوراکسینماییمفیدیبرایتهیه
آثارسینماییفراهمکردوالهامبخشتعدادزیادیازفیلمهایسینماییبود.براساساعالمموسسه
فیلمانگلستان،فقطدردورهسینمایصامت،حدود 100اقتباسازآثاردیکنزصورتگرفتواین
اقتباسهاتابهامروزادامهدارد.
▪اسامیقویوبامسما

شخصیتپردازیوانتخابهنرمندانهنامبرایشخصیتها،یکیاز
بزرگتریندستاوردهایدیکنزاست.چارلزدیکنز ۹۸۹نامراوارد
اینفرهنگکرد.تجانسبعضیازاینشخصیتهابازندگیروزمرهبه
حدی بودکه اسامیآنهابه تدریج وارد واژ هنامه زبان
انگلیسیشد.کلماتیمانند«اسکروچ»بهمعنای
آدم خسیس و بدعنق یا «پیک ویکی» به معنای
آدم خیال پرور و آرمان گرا و بسیاری کلمات
دیگر در فرهنگ لغات انگلیسی ،حاصل
خالقیتدیکنزاست.
منبعbbc.com:
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...
ادبی

بحران فکر ،مسئله شعر امروز
عبد ا لجبا ر کاکا یی ،
نــقــطــه قـــوت ادبــیــات
ایــــران را دور شــدن
از گذشته م ـیدانــد.
این ترانهسرا به ایسنا
گفت« :اگر حافظ و سعدی میخواستند
مثل انوری ،سنایی و عنصری شعر بگویند
که دیگر حافظ و سعدی نداشتیم ،عدهای
مقلد و دنبالهرو داشتیم .ما باید خودمان
را از گذشته جدا اما میراث ادبی مان را از
حیث محتوایی حفظ کنیم» .کاکایی در
ادامــه افــزود« :شعر امــروز ما در پرداختن
به عقاید و موضوعات حکمی ،مقداری
کــوتــاهــی مـیکــنــد و غــالــب ـ ًا شــاعــران به
احساسات روی آوردهاند .کم پیدا میشوند
شاعرانی که همانند سهراب سپهری نظام
فکری ثابتی داشته باشند .امروزه ما متوجه
نمیشویم که نظام فکری شاعر چیست؟
چون تابع احساسات جمعی است و این
بــرای شعر امــروز ،بیهویتی در پی دارد؛
مسئلهای که شعر امــروز را رنج میدهد،
بحران فکر است».

برگزاری کارگاه ترانه کودکان
با حضور مصطفی رحماندوست
بــنــیــاد آفــریــنـشهــای
هـــنـــری نـــــیـــــاوران،
کارگاه ترانه کودکان
را بــا حضور مصطفی
رحماندوست برگزار
مـیکــنــد .بــه گـــزارش صــبــا ،ایــن کــارگــاه
در تابستان امسال بــرگــزار خواهد شد.
مصطفی رحماندوست معروف به شاعر
«صد دانه یاقوت» ،شاعر ،نویسنده و مترجم
کتا بهای کودکان و نوجوانان است .او
مدرس داستاننویسی و ادبیات
همچنین ّ
کــودکــان و نوجوانان در دانشگا هها نیز
بودهاست.

