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معلوالنی که جهان را زیباتر کردند

موسیقی

شهاب مظفری
خواننده جدید «دل»

دو خواننده پاپ به عنوان خوانندههای اصلی
سریالشبکهنمایشخانگی«دل»انتخابشدند.
اولین قسمت این سریال به کارگردانی منوچهر
هادی چهارشنبه سیزدهم آذر توزیع خواهد شد.
یکی از بخشهای خبرساز این پروژه ،موسیقی
و تیتراژهای آن اســت .بابک زریــن در سومین
همکاری خود با این کارگردان ،اجرای موسیقی و
تیتراژهایسریال«دل»رابرعهدهدارد.بهگزارش
موسیقیما،چندیپیشاعالمشدمحمدعلیزاده
ورضابهرام،خوانندگانتیتراژاینسریالهستند
امادرادامهمحمدعلیزادهجداییبیسروصدایی
از این پروژه داشت .حال ،بابک زرین از حضور
شهاب مظفری در این سریال خبر داده است .این
حضور در حالی اتفاق میافتد که ظاهرا همکاری
زرینبااینخواننده،ادامهخواهدداشتوصرفابه
آهنگهای سریال «دل» محدود نمیشود.

بازگشت شهرداد روحانی
به ارکستر سمفونیک تهران

شــهــرداد روحــانــی پــس از گــذرانــدن دوران
درمــان و نقاهت ،به تهران بازگشت و فعالیت
خــود را بــا ارکــســتــر سمفونیک تــهــران ،طی
هفته آینده ،از سر خواهد گرفت .به گــزارش
اعــتــمــادآنــایــن ،اجــراهــای اخــیــر ارکــســتــر
سمفونیک تهران ،در غیاب شهرداد روحانی ،با
حضور رهبران مهمان اجرا شده است .شهرداد
روحانی از مــرداد  95رهبر دایم و مدیر هنری
ارکستر سمفونیک تهران اســت .وی شهریور
امسال ،به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان
بستری شد.

هنری

بررسی تحوالت تصویری ایران
توسط آیدین آغداشلو

ادبی

از خواننده و نقاش تا نویسنده و آهنگ ساز

جواد نوائیان رودسری–معلولیت،محدودیتنیست؛اینشعارزیباوتأثیرگذاررابسیارشنیدهایموشاید،بسیاربرزبانراندهایماماکمتربهسراغمصادیقآنرفتهایم.مصادیقیکهدرتمامدنیاقابل
احصاهستند؛انسانهاییکهمیشوددرزندگیآنها،تجسمارادهبنیآدمرامشاهدهکرد.افرادقدرتمندیکهتوانستهاندآنچهراکهمحدودیتبهنظرمیرسید،پشتسربگذارند،مرزهایتوانمندی
راجابهجاکنندوحتیبهترازانسانهایسالموکامل،روحزیبادوستینوعبشررادرمعرضدیدعمومقراردهند.امروز،روزجهانیمعلوالناست؛روزبزرگداشتعزیزانیکهباوجودمحدودیتجسمی،
درخششخیرهکنندهلطافتروحیشان،چشمنوازاست.امروزدرصفحهادبوهنر،میخواهیمبهسراغتعدادیازاینمعلوالنبرویمکهبرخیازآنهادرمیانجمعهنرمنداندنیا،ناموآوازهایدارند؛
میخواهیمازآنهابگوییم،همبرایکسانیکهتوانمندیمعلوالنراباورندارندوگاهفراموشمیکنندکهاینخوبانروزگار،وجوددارندوهمبرایعزیزانیکهازمعلولیت،ازهرنوعآن،رنجمیبرندوآن
رامحدودیتیمیدانندکهچوندیواربنبستی،راهترقیوتعالیآنهارابستهاست.

لودویک فان بهتوون

هلن آدامز ِک ِلر

فریدا کالو

آندریا بوچیل

فاطمه حمایم نرصآابدی

بــــاورش سخت اس ــت کــه بپذیری
سازنده قطعه زیبا و تأثیرگذار «برای
الیزه» و نویسنده 9سمفونی مشهور و
یکیازبنیانگذارانمکتبرمانتیک،
بخش مهمی از آثــارش را در سکوت
محض ساخته باشد .لودویک فان
بتهوون ،در سال  ،1770در شهر
ُبن آلمان به دنیا آمد .او که در دوران
زندگیاش شکستی عشقی را هم
تجربه کرده بود ،نخستین کارهایش
را در سال  1792و تحت تأثیر هایدن
و موتسارت منتشر کرد و توانست دو
سمفونی نخست خود را تمام کند.
ولــی بیماری عجیبی بــه سراغش
آمد و او را در سال  ،1803در 32
سالگی ،از شنوایی محروم کرد؛ اما
اینپایاننابغهموسیقینبود.بتهوون
خیلی زود بر بحران ناشی از معلولیت
غلبه کرد و محدودیت آن را پشت سر
گذاشت .هفت سمفونی بعدی او،
در دوره ناشنواییاش نوشته شد؛ از
جمله مهم ترین سمفونی وی ،یعنی
سمفونیسوم،موسومبه«اروئیکا»که
به ناپلئون بناپارت هدیه شد .بتهوون
در  26مارس  ،1827در شهر وین
درگذشت.

هلن کلر در میان معلوالنی که دنیا را
زیباتر کردند ،یک اسطوره است .او
در سال  ،1880در آالبامای آمریکا
به دنیا آمد و در  18ماهگی ،بر اثر
بیماری مننژیت ،شنوایی و بینایی
خود را از دست داد .شش ساله بود که
والدینش او را به الکساندر گراهامبل،
مخترع تلفن و فعال در زمینه حمایت
و آموزش معلوالن نشان دادند و او،
بانویی را با خانواده کلر آشنا کرد که
باعث تغییر سرنوشت هلن شد؛ آنه
سالیوان .معلم ،با کوششی خستگی
ناپذیر به هلن کلر ،خواندن و نوشتن
آموخت؛ دختر معلولی که آیندهاش
تاریک و سیاه به نظر میرسید ،با
تــاش خــود و کمک معلمش ،در
 20سالگی سر از کالج رادکلیف در
دانشگاه هــاروارد درآورد! از همین
دوره بود که هلن کلر نویسندگی را
آغاز کرد و طی  50سال 11 ،اثر از
خودبهجاگذاشتکهتأثیرگذارترینو
مشهورترین آن ها« ،زندگی من» ،یک
ِ
شاهکار ادبی تمام عیار است .هلن
عمری دراز یافت و اول ژوئــن سال
 ،1968در  87سالگی ،دار فانی را
وداع گفت.

ماگدالنا کارمن فریدا کالو ،در سال
 1907درمکزیکوسیتیبهدنیاآمد.
اوخانوادهایهنرمندداشت.درشش
سالگی بر اثر ابتال به فلج اطفال ،یک
پای فریدا معلول شد .با این حال ،او
باهمینپابهدانشکدهپزشکیرفتتا
دکترشود؛امااینپایانمصیبتورنج
فریدا نبود .در سپتامبر ،1925طی
یکتصادفدیگر،بخشهایدیگری
از بدنش آسیب دید و برای همیشه از
داشتن فرزند محروم شد .اما همین
اتفاق شوم ،مقدمهای برای طلوعی
دوبارهبود؛اونقاشیکردنراآغازکرد
وخیلیزودتوانستاستعدادشرادر
این زمینه بروز دهد .فریدا پزشکی را
رهاکردویکسرهبهنقاشیروآورد.آثار
او،واقعگرایانهبودوخودنگارههایش
باعثشدنامشبرسرزباناهالیهنر
بیفتد.ویدرپنجسالآخرعمر،یکی
ازهنرمندانبرجستهجهانمحسوب
میشد اما عوارض ناشی از معلولیت
که به دلیل قانقاریا ،به قطع پای وی
انجامید ،وضعیت جسمانی فریدا را
وخیم کرد .او روزهای پایانی عمرش
را روی صندلی چرخدار گذراند و در
 13ژوئیه 1954درگذشت.

آندریا بوچلی در سال  1958در شهر
الیاتیکویایتالیابهدنیاآمد؛چشمانش
از ابتدا تنبل بود و هنگامی که خواست
بختش را برای بازی فوتبال که عالقه
فراوانی به آن داشت ،بیازماید ،توپ به
چشمانشخوردوبرایهمیشهبینایی
خودراازدستداد.امااو،دنیایتاریک
اطرافش را با عالقه به موسیقی روشن
کرد .ابتدا به فراگیری پیانو پرداخت و
سپس،به ُاپراعالقهپیداکردوموسیقی
را در این زمینه پی گرفت .بوچلی از
 10سالگیبهبعد،بهخاطراجرایآثار
مختلف موسیقی ،برنده جایزههای
معتبر شــده اســت .او با اولین آلبوم
حرفهای خــود ،برنده جایزه «صفحه
طالیی» شد و در سال  ،1998جایزه
بهترینخوانندهوآهنگسازایتالیاییرا
ازجشنوارهمونتکارلوگرفت.بوچلی
به خاطر ترانه پویانمایی «Quest for
 ،»Camelotبرنده جایزه گلدن گلوب
شد و در سال  ،2002جایزه بهترین
هنرمندایتالیاییرابهدستآورد.نکته
مهمیکهدرزندگیاینهنرمندمعلول
وجود دارد ،این است که او ،در رشته
حقوق ،دکترا دارد و یک حقوق دان
خبرههممحسوبمیشود.

خــــودش م ـیگــویــد کــه «مــعــلــول
نیست ،چــون میتواند لحظهها
را ثــبــت کــنــد»؛ فــاطــمــه حمامی
نصرآبادی یکی از صدها معلول
توانمندی است که در ایران زندگی
میکنند .او در ســال  1367در
سفیدشهر آران و بیدگل به دنیا آمد
و به دلیل نرسیدن اکسیژن ،هنگام
تولد ،دچار معلولیت شدید شد؛ با
این حــال ،فاطمه یک قهرمان به
تمام معناست .او تالش مداومی
بـــرای فــراگــرفــتــن هنر نقاشی و
استفاده از تواناییهای محدود
جسمیاش برای غنا بخشیدن به
این هنر داشته است .پرتر ههایی
که خانم حمامی میکشد ،شهرت
جهانی پیدا کــرده اســت .او این
توانایی را دارد که با استفاده از
هر دو دست و هر دو پایش ،نقاشی
بکشد .کارهای او با نمونههایی
که توسط افراد غیرمعلول کشیده
شده است ،تفاوتی ندارد؛ بلکه در
برخی زوایــا ،کاملتر و دقیقتر از
آن هاست .افزون بر اینها ،او در
تصویر کردن احساسش با قلم نیز،
تبحر دارد.

«بینام» آخر آذر ماه میآید

تأثیر «هزار و یکشب» بر نویسنده «ملت عشق»

جدیدترینآلبوممحسنچاوشی ۲۶آذرماهمنتشرخواهدشد.بهگزارشباشگاه
چهره ها
خبرنگارانجوان،جدیدترینآلبوممحسنچاوشیکهقراربود ۵آذرماهمنتشر
خواننده
شود،بهدلیلقطعیاینترنتومحدودیتارتباطهابهتعویقافتاد.چاوشیوتهیه
کنندهآلبومشبحثهایفراوانیبادفترموسیقیبرایکسبمجوزداشتند.یکیازعواملیکه
کسب مجوز را عقب میانداخت ،نام آلبوم بود .وقتی دفتر موسیقی مجوز انتشار آلبوم با نام
پیشنهادیچاوشیرانداد،اواعالمکرداینآلبومراباعنوان«بینام»منتشرمیکند.

بهگزارشایبنا،الیفشافاک،نویسندهمشهوراهلترکیهدرگفتوگوییباگاردین
چهره ها
درپاسخبهاینکهکدامکتاببیشترینتأثیررابراوگذاشتهاست،پاسخداد«:کتابها
نویسنده
وداستانهایعامیانهبسیاریبودندکههمگیروینوشتههایمنردپاییازخود
گذاشتهاند.مندوستدارمفرهنگنوشتاریراباجهانداستانهایشفاهیپیوندبزنم«.هزارویک
شب»بهطورخاصتأثیرزیادیبرنوشتههایمنگذاشتهاست.اینکتابباسبکوساختاربازیگوشانه
خوداجازهگفتنداستاندردلداستانیدیگررامیدهدوهمچنین«اودیسه»هومر».

نگاهی به تیتراژهایی که  2خواننده بزرگ کالسیک کشورمان درکارنامه دارند
در حاشیه برگزاری نمایشگاه «کلکسیونر ،»۴
نشستی با حضور آیدین آغداشلو و با موضوع
تکریم و پاسداشت هنر کالسیک ایران و تاثیرات
هنرمندان مکتب کما لالملک و جریا نهای
موازی آن در گالری آرتیبیشن برگزار میشود.
به گزارش ایسنا ،در این نشست که روز پنج شنبه
( ۱۴آذر ماه) برگزار خواهد شد ،تالش میشود
موضوعاتی همچون تحوالت تصویری نقاشی
ایـــران ،پیشزمینههای شکلگیری و ظهور
نقاشی جدید ،جایگاه شاگردان کما لالملک
و تــاثــیــرات بــعــدی آن هــا و حــضــور و گسترش
عینیتگرایی در نقاشیهای دوره قاجار ،بررسی
شــود .موضوعات یادشده قــرار است در قالب
گفتوگویی میان آیدین آغداشلو ،هنرمند
پیش کسوت و کیانوش معتقدی ،پژوهشگر و
نویسنده هنر مطرح شود .چهارمین نمایشگاه
«کلکسیونر» بــا  ۴۱اثــر از  ۳۳هنرمند دوره
کالسیک ایــران که پلی از نگارگری ایرانی به
نقاشی نوگرا بودند ،برگزار میشود.

پایانبندیباصدای 2اسطوره

گــروه ادب و هنر -تیتراژها میآیند و
میروند .در این میان ،بخت با تیتراژهایی
اســـت ک ــه ب ــه واس ــط ــه کـــار آهــنــگ س ــاز،
خواننده یا اقبال عمومی مــردم ،محبوب
و ماندگار میشود .چند روز پیش ،تیتراژ
پویانمایی داستانی «آخرین داستان» با
صدای شهرام ناظری و آهنگ سازی فرید
الهامی منتشر شــد .ابیات ایــن تیتراژ از
بخش پایانی پادشاهی ضحاک در شاهنامه
فردوسی انتخاب شده است و به احتمال
زیاد ،ارادت زیاد شهرام ناظری به این شاعر
بزرگ فارسی باعث شده برای تیتراژ این
پویانمایی سینمایی بخواند .در ادامــه،
بــه چند تیتراژ مــی پــردازیــم کــه بــا صــدای
خوانندههای بزرگ خوانده و اغلب محبوب
هم شدهاست.

▪محمدرضاشجریان

کارنامه هنری استاد شجریان آن قدر پروپیمان
است که چشممان به تیتراژخوانی او نباشد .اما
جالب این جاست که در میان همه آثار درخشان
او،نامسهتیتراژهمبهچشممیخورد.یکتیتراژ
برای فیلم سینمایی «ابجد» و دیگری برای فیلم
سینمایی «زمستان است» به کارگردانی رفیع
پیتز است که در سال  80با آلبومی به همین
عنوان ،با تارنوازی حسین علیزاده ،کمانچه
کیهان کلهر و تنبک همایون شجریان در بازار
موسیقی عرضه شــد.ایــن فیلم ،اقتباسی از
داستان «سفر» محمود دولــت آبــادی و شعر
«زمستان» مهدی اخــوان ثالث اســت .در
ایــن مــیــان ،خاطرهانگیزترین تیتراژی
که شجریان خــوانــده به ســال  70و فیلم
یگردد.
«دلشدگان» برم 

▪شهرامناظری

تیتراژ پویانمایی سینمایی «آخرین داستان»
دومین تجربه تیتراژخوانی شهرام ناظری است.
او پیشتر این تجربه را خرج تیتراژ پایانی فیلم
سینمایی «ایــران برگر» به کارگردانی مسعود

۱۱

جعفری جوزانی کرده است .ناظری برای تیتراژ
ایناثر،ترانهایازسیاوشکسراییباعنوان«چون
دانههای باران به شیشهها ترانه دارد /در اجاق
من آتشی /به چشمان من ،زبانه دارد» را خواند.
هرچندحاشیههایاینفیلمسینماییپربازیگر،
به دالیلی بسیار پررنگتر از متن بود اما تیتراژ
شهرام ناظری به حاشیه نرفت .اینک ،او برای
یک پویانمایی تیتراژ خوانده که در فهرست 32
اثررقابتکنندهدرشاخهبهترینپویانماییهای
آکادمیاسکارقرارگرفتهاست.اینپویانمایی،
برداشتی آزاد از داستان «ضحاک» شاهنامه
فردوسیاست.

بازخوانی «جاناتان مرغ دریایی»
با صدای بهروز رضوی

رمان «جاناتان مرغ دریایی» ،نوشته ریچارد باخ که
در یکی از ترجمههای فارسی با عنوان «پرندهای
به نام آذرباد» منتشر شده است ،با صدای بهروز
رضوی در برنامه «کتاب شب» رادیو تهران روایت
میشود .به گزارش ایسنا ،رمان ریچارد باخ در
شش قسمت  ۲۰دقیقهای ،از  ۱۶تا  ۲۱آذر ،با
صدای بهروز رضوی در برنامه «کتاب شب» رادیو
تهران خوانده خواهد شد .به گفته محمدباقر
رضایی ،سردبیر برنامه ،این رمان تا به حال 17
بار به فارسی ترجمه شده که نشاندهنده زیبایی
و اهمیت آن در بین کتاب خوانهاست .رضایی
یــادآور شد« :خوانش این اثر در برنامه «کتاب
شب» ،از روی ترجمه سودابه پرتوی ،با نگاهی
به چند ترجمه دیگر و همچنین ویرایش رادیویی
خواهد بود که در واقــع ،تلفیقی از سلیقههای
گوناگون در ترجمه شاهکار ریچارد باخ است.

ادعای یک نویسنده
درباره ممیزی کتابش

الهام فالح ،نویسنده ادبیات داستانی در توئیتی
درباره ممیزیهای اثر تازهاش نوشت« :ارشاد
گفته کلمات بلوند ،موی کوتاه ،گل سر ظریف،
مدل کرنلی ،موهای باز ،موی جمع شده پشت
سر ،گردن باریک ،دلپیچه ،کله سیاه ،رژ لب،
ریــزش مو ،تار مو و تختخواب را از کل کتابم
حذف کنم .اینها تنها بخشی از ابالغیه آخرین
کتابم بود که دیروز از اداره ارشاد رسید» .این
نویسنده تصویری از نامه مربوط را منتشر نکرده
اما در توئیتی دیگر نوشته است« :تمام توصیفات
و نشانههای موی سر ،مربوط به یک زن ایرانی
مقیم آلمان اســت» .از الهام فــاح رما نهای
«خونمردگی»« ،زمستان با طعم آلبالو» و «همه
دختران دریا» منتشر شده است.

بازگشت خاطرات کودکان
دهههای  40و  50به بازار کتاب

نشر نو به تازگی چهار عنوان از کتابهای طالیی
را بعد از  56سال تجدید چاپ و منتشر کرده
است.کتابهایطالییروایتسادهشدهادبیات
کالسیک و داستانهای مشهور برای کودکان و
نوجوانان است .به گزارش همشهری آنالین ،این
کتابها شامل  86عنوان از داستانهای مشهور
مانند دن کیشوت ،تام سایر ،آلیس در سرزمین
عجایب ،جادوگر شهر زمرد ،صندوق پرنده ،رابین
هود و ...بود .نویسندگان این کتابها ،انگلیسی
زبــان هستند و مترجم بیشتر آ نهــا محمدرضا
جعفری است .نشر نو چهار جلد از کتا بهای
طالیی با نامهای کفش بلورین ،اردک سحرآمیز،
نهنگ سفید و فندقشکن را با همان سر و شکل
قدیمی منتشر کرده است.
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