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پیک خبر

انتشار یک کتاب همزمان
با تولد شفیعی کدکنی

بازگشت غولهایموسیقیسنتیبهسینما

آیا همکاری حسین علیزاده با نیکی کریمی و کیهان کلهر با رضا درمیشیان ،تحول موسیقی فیلم را در پی دارد؟
نسترنکاشف -جاییخواندهبودمکهفیلم،بدونموسیقیمتنمیمیرد.جاییدیگرهم
نوشته بود موسیقی متن میتواند به کلی معنی صحنهها را تغییر دهد و این ،یعنی نقش
بزرگ آهنگ ساز در فیلم سینمایی .این روزها با خبر آهنگ
سازیکیهانکلهربرایفیلمسینمایی«مجبوریم»وحسین
▪حسین علیزاده با «آتابای»

همزمان با هشتادمین سالروز تولد محمدرضا
شفیعی کدکنی ،چــاپ جدیدی از «رستاخیز
کلمات»منتشرشد.افزودهشدنسهفصلجدیداز
جمله نکات قابل توجه چاپ تازه این اثر است .به
گزارشتسنیم،یکیازنکاتجالبپنجمینچاپ
«رستاخیزکلمات»،ارائهبخشاعظمشواهداز
ادبیاتفارسیوتاریخاجتماعیایراناست؛به
همیندلیل،خوانندههنگاممطالعهاینکتاب
درباره سعدی و حافظ و دیگر بزرگان ادبیات
ایرانزمین،بهگونهایدیگرمیاندیشدوهنر
آنهاراازدریچهایدیگرمینگرد.

موسیقی پنجمین فیلم بلند سینمایی نیکی کریمی را حسین
علیزاده میسازد .آن طور که پیداست برخی سکانسهای این
فیلم در مناطق تاریخی خوی از جمله بارگاه شمس تبریزی
گرفته شده است .جالب این که هفت سال از آخرین حضور
حسین علیزاده در سینما به عنوان آهنگ ساز و
نوازنده میگذرد .او در سال  91با آهنگ سازی
فیلم «آسمان زرد کم عمق» به سینما آمد و
دستشازسیمرغبلورینجشنوارهفجرخالی
ماند اما در هفتمین دوره جشن منتقدان
سینمای ایران ،موفق به کسب جایزه بهترین
موسیقی متن شــد .تــار و سهتار ،سازهای
تخصصی حسین علیزاده است.
▪«مجبوریم» و کمانچه کیهان کلهر

محسن شریفیان
مسافر جنوبی جشنواره ایرلند

هر کجا نام کیهان کلهر باشد باید منتظر
نام کمانچه نیز بود .حال ،این ترکیب
سحرانگیز قرار است برای دومین بار
بعد از ســال  ،94صــدای یــک فیلم
در سینما بــاشــد .فیلم سینمایی
«مــجــبــوریــم» ،بــه کــارگــردانــی رضا

وقتی علیرضا پوراستاد ،شعر شاعر بزرگ معاصر را به نام خود می زند

دست خواننده تازهکار در جیب «عمران صالحی»!

محسن شریفیان نوازنده و خواننده موسیقی
نواحی بوشهر ،آبــان امسال بــرای شرکت در
جشنواره بینالمللی «بگ پایپ(نی انبان)» به
کشور ایرلند میرود .به گزارش ایلنا ،جشنواره
بینالمللی «بگ پایپ (نی انبان)» رویــدادی
جهانی است که هر ساله در ایرلند و در حالی
بــرگــزار مـیشــود کــه نــوازنــدگــان شاخص ساز
بگپایپ یا همان نی انبان از سراسر جهان در آن
شرکت میکنند و تازههای موسیقی کشور خود
را با یکدیگر به اشتراک میگذارند .این در حالی
است که جشنواره «ویلیام کندی» امسال محسن
شریفیان ،نوازنده بوشهری ساز نی انبان را به
عنوان مهمان ویژه خود معرفی کرده است .این
جشنواره جهانی که در اخبار خــود ،محسن
شریفیان را مرد افسانهای توصیف کرده است ،از
برگزاری اجــرای این نوازنده ایرانی به همراه
نوازنده سازهای کوبهای ،محمد جابری و سه
نوازنده دیگر خبر داد .این رویداد جهانی  ۱۴تا
 ۱۷نوامبر با حضور هنرمندانی از کشورهای
مختلف برگزار خواهد شد .محسن شریفیان
دارای نشان درجه یک هنری ساز نی انبان است.

جایزه جدید خواننده نوجوان
«عصر جدید»

پارساخائفازخوانندگاننوجوانبرگزیدهبرنامه
تلویزیونی «عصرجدید» ،بــرنــده جــایــزه ویــژه
جشنواره «گــرانــد پریکس» موسیقی موغام
کشورهای اسالمی شد .به گزارش مهر ،در این
جشنواره بینالمللی که هنرمندان مسلمان از
کشورهایی همچون ایران ،جمهوری آذربایجان،
ترکیه ،عــراق ،مصر ،ازبکستان ،قزاقستان،
ترکمنستان و قرقیزستان شرکت داشتند ،پارسا
خائف به نمایندگی از کشورمان به مسابقات
نهایی راه یافت و برنده جایزه ویــژه شــد .این
هنرمند نوجوان اردبیلی با اجرای تصنیفی در
دستگاه نوا ،توانست نظر قاطع هیئت داوران را
جلب و مقام برتر  GRAND prixو دیپلم بین
المللی جشنواره موسیقی کشورهای اسالمی
ویژه نوجوانان را دریافت کند .پارسا خائف طی
روزهـــای گذشته ،تیتراژ برنامه تلویزیونی
«میدون» شبکه سوم سیما را به آهنگ سازی فرید
سعادتمند ،اجرا کرده بود.

گروه ادب و هنر  -اگرپیشازاینفردیاافرادی
شعر و نوشته بزرگان ادبیات را به نام خودشان
منتشر میکردند یا کسانی اشعار و نوشتههایی
جعلی را با نام شاعران و نویسندگان مشهور به
اشتراک میگذاشتند ،حاال با شکل دیگری از
این سوء استفادهها روبهرو هستیم .در تازهترین
شکل این سرقتها ،خوانندهای تازهکار به نام
علیرضاپوراستاد،شعرمشهورعمرانصالحیرا
قلعوقمعکردهونامخودشرادرکنارنامعمران
صالحیبهعنوانشاعرآوردهاست.جایتأسف
دارد که این قطعه از شبکه آیفیلم و رادیو جوان
همپخششدهاست!

▪«گریه در آب» برای «خونه باهار»!

شعرمشهور«خونهباهار»عمرانصالحیکهدر
مجموعهشعر«گریهدرآب»منتشرشدهاست،با
این ابیات شروع میشود« :کمک کنین ُهلش
بدیم ،چرخ ستاره پنچره /رو آسمون شهری که
ستاره برق خنجره /گلدون سرد و خالی
رو بذار کنار پنجره /بلکه با دیدنش
یهشب وا بشه چند تا حنجره /به
ما که خستهایم بگه خون ه باهار
کدوموره» .حاال خوانندهای به
نــام علیرضا پــوراســتــاد کــه از
قضا تیتراژ برنامه کتابباز را هم

علیزادهبرای«آتابای»مواجهیم.اخباریکهنشانمیدهدبرخالفعقیدهبرخی،موسیقیو
سازسنتیظرفیتآنراداردکهبهسینمابیایدواحساساتمختلفیرادربینندهبیدارکند،
بیآنکهپیداباشد.درادامه،بهموضوعبازگشتهمزمانچند
آهنگ ساز سنتی به عرصه آهنگ سازی سینما پرداختیم.
درمیشیان ،دومین همکاری مشترک او با کیهان کلهر بعد
از «النتوری» است و تنها آثــاری محسوب می شوند که او
آهنگ سازی متنش را در سینما به عهده گرفته است .این
هنرمند ُکرد در پایان کنسرت اخیر خود در لندن ،قطعهای به
زبان کردی خواند و پیش از آن تاکید کرد که کنسرتش را
در ترکیه در اعتراض به حمله ترکیه به کردهای شمال
سوریه لغو کرده است.
▪سهراب پور ناظری در «مست عشق»

پسر جوان خانواده پورناظری هنوز تا غول
موسیقی شدن راه درازی در پیش دارد اما
با ایــن حــال ،در چند ســال گذشته همراه
شجریان پسر بوده است .هرچند
همیشگی
ِ
برخی ایــن همکاری را بــرای آواز ایرانی
همایون نمیدانند اما او آهنگ سازیهای
درخشانی ،از جمله «آرایــش غلیظ» را نیز در
کارنامه دارد .بعد از فیلم سینمایی «مست عشق» که
قرار است همایون شجریان برای آن بخواند و پورناظری
برای آن آهنگ سازی کند ،فیلم سینمایی «شعلهور» و «رگ
خواب» حمید نعمتا ،...آخرین حضور ساز و آوازی این
زوج در سینما بوده است.
خوانده،بهقولخودششعرصالحیراکهایراد
وزنی داشته(!) اصالح و ابیاتی را هم به شعر
اضافه کرده و آن را به این شکل درآورده است:
«کمک کنین آی آدما فصال زمستونی شده/
خنده کمه روی لبا باز چشا بارونی شده /یکی
به ما خبر بده که از خوشی باخبره /به ما که
خستهایمبگهخونهبهارکدوموره»؟
▪شاگردوفرزنداستاددربرابرپوراستاد

اولین کسی که به این سرقت پی برد،
فاضل ترکمن ،طنزپرداز و شاگرد
اســتــاد عــمــران صــاحــی بــود.
یاشار صالحی ،فرزند استاد
در این بــاره به مهر گفت« :من
کامنتیبرایپیجشگذاشتمو
ضمناعتراضبهاینکار،شماره

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

تماس خود را نیز نوشتم .او زنگ زد و با لحنی
طلبکارانهگفتشمابایدخیلیخوشحالباشید
که شعر پدرتان ترانه شده و به همین دلیل،
عمران صالحی هم مشهور شده است! من به او
هشدار دادم حاال که نه حقوق مادی و نه معنوی
را رعایت کــردهای ،حداقل یک پست بگذار و
عذرخواهیکن.قبولکردویکروزبهاوفرصت
دادماما اقدامینکردوناچارشدماینموضوعرا
با رسانهها در میان بگذارم» .دو روز بعد از اتمام
حجتفرزندعمرانصالحی،علیرضاپوراستادبا
انتشارمتنیدرصفحهشخصیاشنوشت«:بعد
از گذشت چند روز از حواشی پیش آمده ،امروز
در دیداری با خانواده استاد عمران صالحی و
درحضورجناباستاداسدا...امراییودوستان
شاعرم ،امید صباغ نو و صابر قدیمی ،مسائل
پیشآمدهباعذرخواهیبندهحلوفصلشد».
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اعتراضات به انتخاب «هاندکه»
توسط آکادمی سوئد ادامه دارد

نوبل ادبی برای هوادار
«قصاب بالکان»؟!

باالخره انتظارها به سر رسید و آکادمی نوبل بعد
از حاشیههایی که در سال گذشته پیش آمد و
باعث شد رشته ادبیات برند های نداشته
باشد ،اولگا توکارچوک ،نویسنده لهستانی
و پیتر هاندکه ،نویسنده اتریشی را به عنوان
برندگان نوبل ادبیات سال های  2018و
 2019برگزید .امــا تنها ساعتی پس از
اعــام اســامــی بــرنــدههــا ،تی ِر انــتــقــادات،
آکادمی سوئدی نوبل را نشانه رفت .چرا؟
چــون هاندکه اتــریــشــی ،در دهــه  ۱۹۹۰و
سا لهای جنگ بوسنی ،طرفدار صر بها و از
کشی اسلوبودان میلوشویچ،
حامیان برنامه نسل
ِ
جنایتکار جنگی صرب بود و حتی در مراسم
تدفین او سخنرانی کرد .میلوشویچ ،بین سال
های  1989تا  ،1997رئیس جمهور صربستان
بود .جنگی که او با تبلیغ اعتقادات شوینیستی
در ســرزمــیــن هــای یــوگــســاوی ســابــق بــه راه
انداخت ،به کشته شدن  100هزار بوسنیایی،
 10هزار کوزوویی و  30هزار کروات انجامید.
هــنــوز هــم خــاطــره کــشــتــار وحــشــیــانــه اهــالــی
سربرنیتسا ،از حافظه مردم بوسنی پاک نشده
است .میلوشویچ به دلیل این جنایات« ،قصاب
بالکان»لقبگرفتوبههمیندلیل،انتخابپیتر
هــانــدکــه ،مــدافــع ســال هــای نــه چــنــدان دور
میلوشویچ ،برای نویسندگان و اهالی قلم ،در
سراسر دنیا ،تلخ است و نامربوط به نظر می رسد.
جنیفر ایــگــان ،رئیس ســازمــان قلم آمریکا در
بیانیهای نوشته است« :ما از انتخاب نویسندهای
که از صدای خود برای زیر پا گذاشتن حقیقت
تاریخی استفاده و از عامالن نسلکشی دفاع
کرده است ،متحیر شدهایم .بسیار ناامید کننده
است .حق نیست که برای نبوغ زبانی و ادبی به
کسی جــایــزه داده شــود کــه بــه طــور مـــداوم از
جنایتکاران جنگی دفاع کرده اســت» .این در
حالی بــود کــه پیتر هاندکه از صــر بهــا بــرای
حمایتشان پس از خبر جایزه نوبل تشکر کرد و به
تلویزیون دولــتــی صربستان گفت« :شــادی
صربها را از این اتفاق احساس کردم»! اسالوی
ژیژک ،فیلسوف اسلوونیایی و منتقد همیشگی
هاندکه نیز گفت« :سوئد امروز در حالی که دارد
یک قهرمان دوران ما ،یعنی جولیان آسانژ (بنیان
گــذار سایت افشاگر ویکیلیکس) را نادیده
میگیرد ،به جای این که به او جایزه صلح نوبل را
بدهد ،جایزه ادبیات را به هاندکه میدهد» .از
جمله آثـــار «هــانــدکــه» کــه بــه فــارســی ترجمه
شــد هاســت ،میتوان به رمــا نهــای «پیوندهای
گسسته»« ،ترس دروازهبان از ضربه پنالتی»« ،من
در شبی تاریکی از خانه خاموشم بیرون رفتم»« ،از
غم بال درآوردن» ،مجموعه داستان «محاکمه»،
«فروشنده دور هگـــرد» و نمایش نامههای «سه
قطعه»« ،اهانت به تماشاگر»« ،غیبگویی»« ،اتهام
بــه خ ــود» و «کــاســپــار» اشـــاره ک ــرد« .هاندکه»
همچنین ،فیلم نامه «آسمان برلین» را هم نوشته
است .مجموعه داستان کوتاه «نامرئی» هم که به
فارسی ترجمه شــده و نمونههای مختلفی از
ادبیات آلمان را در بر می گیرد ،شش داستان
کوتاه از «هاندکه» را در خود جای داده است.

