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در حالی که بســیاری از مــردم با هنرمند 
پیشگام و محبوب امپرسیونیسم یعنی »کلود 
مونــه« و مجموعه »نیلوفرهای آبی« او آشــنا 
هســتند، هنرمند دیگری نیز در گسترش این 

جنبش تاثیرگذار بوده است: »کامی پیسارو«.
به گزارش ایسنا، امپرسیونسیم جنبشی بود 
کــه در تاریخ هنر انقالبی به پا کرد. هنرمندان 
امپرسیونیســت بــه جــای اینکــه از قوانین 
سختگیرانه نمایشــگاه رسمی »سالن« پیروی 
کنند، سوژه هایشــان را در فضای باز به تصویر 
می کشیدند و وضعیت موقتی نور و رنگ را در 

لحظه نقاشی می کردند.
»پیسارو«، این هنرمند دانمارکیـ  فرانسوی، 
مسن ترین هنرمند در گروه امپرسیونیست ها و 

تنها کسی بود که در هر هشت نمایشگاه حضور 
داشت. »پیســارو« نیز همچون هنرمندان هم 
عصر خــود منظره ها و افراد را در موقعیت های 
واقعی و با اســتفاده از روش های سریع نقاشی 
می کرد. ایــن نقاش همچنین حکم آموزگاری 
تاثیرگذار را برای هنرمندان مشهوری همچون 
»پل ســزان« داشت. به عالوه، »پیسارو« یکی 
از معــدود هنرمندان امپرسیونیســتی بود که 
تحت تاثیر جنبش هنری بعدی یعنی »پست 
امپرسیونیسم« نیز قرار گرفت و از روش هایی 
همچــون »نقطه چینی« برای خلــق آثارش 
استفاده کرد. به گزارش »مدرن مت«، »کامی 
پیســارو«)۱۹۰۳-۱۸۳۰( یــک هنرمند قرن 
نوزدهمی امپرسیونیســت اهل جزیره »سنت 

توماس« بود که نخستین بار در دوران تحصیل 
در فرانســه به هنرهای زیبا عالقه مند شــد و 
ســپس دوران طوالنــی به فعالیــت در حوزه 
نقاشی و طراحی مشــغول شد. او اغلب دوران 
کودکی اش را در »ســنت تومــاس« گذراند و 
ســپس به ونزوئال رفــت و در آنجا به طراحی 
طبعیت مشغول شد و به تصویر کشیدن منظره 
را آموخت. سپس در سن ۲۵ سالگی به پاریس 
نقــل مکان کرد تا در مرکز هنر جهان باشــد. 
او در پاریس شیفته جنبش هنری افراطی آن 
زمان یعنی »رئالیســم« شد. این جنبش در به 
تصویر کشیدن حقیقت تمرکز دارد و ارجحیت 
به تصویر کشــیدن زندگی روســتایی در این 

جنبش، »پیسارو« را تحت تاثیر قرار داد.
»پیســارو« با الهــام از »کامی کــورو« و 
»گوستاو کوربه« هنرمندان رئالیست، به دنبال 
کشف منبع الهام به خارج از پاریس سفر کرد. 
او روستاهای فرانسه را با تالش برای به تصویر 

کشیدن لحظه ها، نقاشی می کرد.
»کورو«  نقاشــی هایش را در فضای باز آغاز 
می کرد و آن ها را در کارگاه به اتمام می رساند، 
اما »پیســارو« دوست داشــت تمام نقاشی را 
در یــک مرحله و در فضای بــاز خلق کند. او 
معتقد بــود این بهترین و تاثیرگذارترین روش 
برای به تصویر کشــیدن یک لحظه مشخص 

اســت. همین دیدگاه بود که او را به مســیر 
امپرسیونیسیم ســوق داد. »پیسارو« در سال 
۱۸۵۹ بــا هنرمندان دیگری کــه از مقررات 
ســختگیرانه نمایشگاه رسمی »سالن پاریس«  
خشــنود نبودند مالقات کرد که از جمله آن ها 
به »کلود مونه« و »پل ســزان« می توان اشاره 
کرد. ایــن هنرمندان به همــراه یکدیگر روند 
شــکل گیری ســبکی برای به تصویر کشیدن 
زندگی واقعی آن هم بدون هیچگونه جزئیاتی 

را آغاز کردند.
»سالن پاریس« پس از سال ها عدم پذیرش 
در نهایت تعــدادی از آثار این هنرمندان را به 
نمایش گذاشــت. »پیســارو« و »سزان« تنها 
هنرمندانی بودند که مجوز نمایش آثارشــان 
را کســب کردنــد. همچنان کــه هنرمندن 
امپرسیونیســت افزایش پیدا می کردند، عالقه 
عموم مردم به این ســبک خــاص نیز افزایش 
پیدا می کرد. به خصوص »پیسارو«  که بیش از 
هر هنرمند دیگری در گروه امپرسیونیست ها، 
رئال بود،  برای به کارگیری روش استادانه ای در 
خلق نقاشی هایش مورد تحسین قرار می گرفت. 
حتی »امیل زوال«  نویســنده فرانسوی نیز این 

سبک »انقالبی« پیسارو را تحسین کرد.
در نتیجــه وقتی از »مونــه«  به عنوان یک 
هنرمند امپرسیونیسم پیشــگام یاد می شود، 

»پیسارو« را باید به عنوان هنرمندی محسوب 
کرد که نقشی اصلی در رشد این جنبش داشت.
افول انرژی اولیه جنبش امپرسیونیســم در 
حوالی ۱۸۸۰ آغاز شــد و »پیســارو«  در سن 
۵۸ سالگی از ســبک جدیدی برای خلق آثار 
هنــری اش الهــام گرفت. به ایــن ترتیب او با 
هنرمندان پست امپرسیونسیمی همچون »ژرژ 
ســورا«  و »پل سینیاک« آشنا شد که از روش 

علمی برای نقاشی کردن استفاده می کردند.
در این روش که با نام »نقطه چینی« شناخته 
می شود، نقاش باید رنگ ها را در قالب ضربات 
کوچک و یا نقطه های ریز روی بوم پیاده کند. 
حتی ترتیب اســتفاده از رنگ ها نیز بر اساس 
فرضیه رنگ صورت می گرفت. »پیســارو« به 
سرعت از این روش استفاده کرد و نقاشی های 

زیادی را با استفاده از این سبک خلق کرد.
امپرسیونیسم«  از »پست  بعدها  »پیسارو«  
و »نقطه چینی« روی گرداند و به سبکی روی 

آورد که بیشتر شبیه آثار اولیه اش بود.
»پیسارو« به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار 
جنبش امپرسیونیسم، نقش بزرگی را در رشد 
این ســبک ایفا کــرد و در برپایی نمایشــگاه 
مســتقل برای هنرمندان تاثیرگذار بود. او به 
عنوان نقاش و آموزگار به طور قابل توجهی در 

شکل گیری هنر مدرن نقش داشت.

اینمردبزرگراچقدرمیشناسید؟

نگاهیبهزندگیوآثارکامیپیسارو

میالد عمرانلوـ  رهبر گروه کر، آهنگساز و سرپرست گروه 
آوازی تهرانـ  معتقد اســت که »برنامه های اســتعدادیابی 
تلویزیونی بیش از هر چیزی جنبه سرگرمی و وقت پر کردن 

دارند تا استعدادیابی و معرفی چهره های خاص.«
البتــه او در ادامه درباره آســیب هایی که ویژگی چنین 
برنامه هایی می تواند به همراه داشته باشد، توضیح می دهد: 
اگر دست اندرکاران این برنامه ها، بیننده ها و شرکت کننده ها 
واقف باشند چه چیزی را می سازند، تماشا می کنند و در چه 
فضایی حضور پیدا می کنند، شاید بدین ترتیب بتوان مانع 

بزرگ کردن این برنامه ها و نگاه جدی  به آنها شد.
عمرانلو در ادامه صحبت هایش به ایسنا می گوید: ساخت 
و پخش چنین برنامه هایی باید با یک برنامه ریزی اصولی و 
درست صورت بگیرد، نه اینکه هدف صرفا برگزاری مسابقه و 
اهدای جایزه باشد که بعد از شش ماه تا یک سال بعد، فرد 

یا افراد منتخب از حافظه عمومی حذف شوند.
او در راستای صحبت هایش به اثری که حمایت جشنواره 
موســیقی فجــر از شــرکت کنندگان در دهه ۸۰ داشــته 
می پردازد و می گوید: جشــنواره موسیقی فجر در نیمه دوم 
دهه ۸۰ دارای بخش  رقابتی بود که عده ای از برگزیدگان آن 
دوره هم اکنون مشغول فعالیت هستند. البته این امر صرفا به 
واسطه حمایت باالی وزارت ارشاد و یا امکاناتی که در اختیار 
آنها قــرار داده، نبود، ولی حمایت های حداقلی جشــنواره 
بی تأثیر هم نبود که متأســفانه این حمایت ها از اواسط دهه 

۹۰ به طور کامل حذف شد.  
عمرانلو همچنین درباره اثرات حذف این حمایت ها عنوان 
می کند: بزرگترین آسیبی که از حذف چنین اتفاقی رخ داد، 
بی انگیزگی در گروه های مخصوصا شهرســتانی اســت. در 
حقیقت در همان سال ها شاهد دیده شدن یک سری گروه ها 
از شهرستان هایی چون کرمان، مشهد، گرگان یا اصفهان در 
شاخه کر بودیم که اکنون بعد از گذر سال ها فعالیت چندانی 

ندارند و دیگر هم شاهد چنین اتفاقاتی نبوده و نیستیم.
آیا هدف کار فرهنگی است؟

این موسیقیدان معتقد است که برنامه های استعدادیابی 
که در تلویزیون پخش می شــوند، هــدف فرهنگی ندارند و 
کار آنها بیشــتر جنبه ســرگرمی و پر کردن وقت مخاطب 
است. ولی اگر دارای یک هدف فرهنگی باشند، پس از پیدا 
کردن اســتعدادها بررسی می کنند که چگونه به حمایت از 
آنها بپردازند. وگرنه که صرفا پرداخت یک جایزه نقدی بدون 
حمایت فایده ای ندارد و منجر به خاموش شدن آن جریان 

می شود. چنین اقدامات مهمی باید توسط کارشناسان زیادی 
بررسی و برای آن چاره  اندیشیده شود.

عمرانلو درباره تجربه ای که خود او به همراه »گروه آوازی 
تهران« در جشنواره موسیقی فجر پشت سر گذاشته، بیان 
می کند: در ســال ۸۷ به همراه »گروه آوازی تهران« جایزه 
اول جشنواره را در بخش »آوازی« برنده شدیم. در آن زمان 
عالوه بر جایزه نقدی که برنده شدیم، پس از یک سال )سال 
۸۸( وزارت فرهنگ ما را به مســابقات آســیایی که در کره 
برگزار می شد، اعزام کرد. این امر نقطه آغازی برای ما بود که 
از آن پس به کشورهای دیگر مانند چین، ایتالیا، اسپانیا و ... 
هم دعوت شــدیم، البته این بار بدون کمک وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی.  
او ادامه می دهد: شاید اگر پس از برنده شدن در جشنواره 
موسیقی فجر از ما حمایت نمی شد، چه بسا ما هم یکی دو 
ســال فعالیت می کردیم و بعد هم تمام فعالیت هایمان در 

نطفه خاموش می شد.
این آهنگساز در مقایسه نمونه های خارجی این برنامه ها 
با نسخه ایرانی شان بیان می کند: نمونه های خارجی چنین 
مســابقاتی زیاد است، ولی در این برنامه ها پس از به شهرت 
رســیدن شــرکت کنندگان، مدیربرنامه ها و شــرکت های 
ســرگرمی بــا آنها همکاری کــرده و کمــک می کنند که 

اســتعدادها دیده شــوند و هنر خود را به نمایش بگذارند. 
به عنوان نمونه اگر وضعیت اکنون برنده چهار ســال پیش 
امریکن آیدل را بررسی کنید، متوجه خواهید شد که زندگی 

آن فرد در جهت مثبت تغییر و رشد کرده است.
چرا خوانندگی؟

پاســخ می دهد: تا زمانی که شبکه های ما ساز را نمایش 
نمی دهند چه توقعی می توان داشت؟ نوازنده ای که سال ها 
زحمت کشیده و شاید به دنبال جایی برای دیده شدن است، 
مگر در صدا و ســیما شرایطش را دارد؟ پس تنها می مانند 
افرادی که در حوزه خوانندگی فعال هستند چون این آقایان 
شــانس آن را دارند که خودی نشان دهند. البته محدودیت 
نمایش ســاز و حضور خانم ها در شــاخه موسیقی در این 
برنامه ها به سیاســت های کالن کشور مربوط است و ربطی 

به این برنامه خاص یا شبکه ندارد.
همچنین از او سوال می کنیم که چرا برگزیدگان بخش 
خوانندگی این مسابقات بیشتر وارد مارکت پاپ می شوند؟ 
بیان می کند: جهت و هدف این مســابقات همین اســت؛ 
یعنی هدف آنها بیشــتر خواننده پروری در شاخه موسیقی 
پاپ اســت تا پرورش یا حداقل معرفی موسیقیدان هایی که 
می توانند به رشد موســیقی کمک کنند. البته هر از گاهی 
افرادی در حوزه موســیقی ایرانی هم شرکت می کنند ولی 

باید دید خروجی آن چه خواهد بود؟
بسیاری از خوانندگان سواد خواندن ندارند

او در پاسخ به این سوال که چرا تصور عمومی بر این باور 
است که خوانندگی کار راحتی است؟ می گوید: اگر بخواهید 
بــه صورت علمی و آکادمیک نگاه کنید، موســیقی در کل 
رشته بسیار سختی است. خوانندگی هم در جایگاه خود کار 
بسیار مشکلی اســت. یک خواننده اول از همه باید توانایی 
خواندن داشته باشد، گوش خوب داشته باشد و آموزش دیده 
باشد. خواننده ای که با اصول اولیه موسیقی چون نت خوانی 
و سلفژ آشنایی ندارد، خواننده ای کم سواد یا بی سواد است. 
ولی در چنین مسابقاتی از شرکت کننده در بخش خوانندگی 
حتی ســوال هم نمی شود که آیا می تواند نت بخواند؟ البته 
این ایرادی است که نه تنها در این مسابقات بلکه در سطح 
بــاالی خوانندگان ما چه پاپ و چه موســیقی ایرانی وجود 

دارد.
عمرانلو ادامه می دهد: مطمئن هستم اگر از ۱۰ خواننده 
اول مطرح موسیقی کشور یک تست ساده تئوری موسیقی یا 
سلفژ گرفته شود، شاید هشت نفر از آنها توانایی پاسخ دادن 
به سواالتی را که یک هنرجوی هنرستانی سال دوم یا سوم 
هم اکنون به آن وارد است، نداشته باشند. این مشکلی است 
که در سیستم آموزشی ما وجود دارد و خواننده ها هم خیلی 
نیازی نمی بینند که بخواهند این بخش از موســیقی را فرا 

بگیرند و با دانش بیشتری کار خود را پیش ببرند.
این همه تالش برای مجوز یک کنسرت؟

او در بخــش پایانی صحبت های خود به ســخت گیری 
صدور مجوزهای برگزاری کنســرت می پردازد و می گوید: 
احساس می کنم زمانش رسیده که مسئولین فرهنگِی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد در نگاه خود به موسیقیدان ها تغییر انجام 
دهند. موسیقیدانی که ۲۰ سال برای هر اجرای خود مجوز 
گرفته، ســطح و کیفیت کارش اثبات شده است و تخلفی 
نمی کنــد و نکرده، چرا باید هر بار برای اخذ مجوز برگزاری 

کنسرت خود از ۱۰۰ تا فیلتر رد شود؟
عمرانلو ادامه می دهد: این سخت گیری ها فرسوده کردن 
هنرمندان و بی انگیزه کردن آنها نیست؟ من از سال ۸۴ روی 
صحنه رفته ام؛ یعنی هنوز به این بلوغ نرسیده ام که تشخیص 
بدهم قطعاتی که قصد اجرایشان را دارم مناسب حال سالن 
یا شــنونده هست یا نه که هر بار باید مراحل زیادی را برای 
اخذ مجوز پشت سر بگذارم؟ این امر جز اتالف وقت من چه 

ثمره دیگری دارد؟

سرپرستگروهآوازیتهران:

به »عصر جدید« خیلی جدی نگاه نکنید!
سریال»موسی)ع(«حاتمیکیامتوقفنشدهاست

صداوســیما توقف ســاخت 
را  »موســی)ع(«  ســریال 
نادرست خوانده و تاکید کرده 
»موسی)ع(«  پروژه  که  است 
بــه کارگردانــی »ابراهیــم 
حاتمی کیا«، همچنان مراحل 
تولیــد را  مختلــف پیــش  
می گذارند و تاکنون هیچ گونه 

توقفی نداشته است. روابط عمومی مرکز سیمافیلم در اطالعیه ای چنین آورده 
است: »از یک ســال و نیم گذشته آقای ابراهیم حاتمی کیا بازنویسی فیلمنامه 
ســریال »موسی)ع(« را آغاز کرد و تاکنون ۳۰ قســمت از این سریاِل بیش از 
۶۰ قســمتی، به طور کامل بازنویسی شده و بارنویسی قسمت های دیگر نیز به 

سرپرستی ایشان در حال انجام است.
همچنین از یک ســال گذشــته با برپایی ۱۰ کارگاه بزرگ چوب، آهن، دوخت 
لباس تاریخی و...  آکسســوار صحنه در حال ســاخت و آماده ســازی است که 
ایــن روند نیز همچنان ادامه دارد. همزمان با انجام این کار، طراحی ســه بعدی 
دکورهای عظیم ســریال نیز انجام شده و با انتخاب لوکیشن هایی نظیر شهرک 
دفاع مقدس و چند نقطه دیگر در اقصی نقاط کشور، ساخت دکور نیز در مراحل 
ابتدایی در حال انجام است. گروه جلوه های ویژه هم همانند سایر گروه های دیگر 

در حال برنامه ریزی برای انجام امور این سریال است.«
در ادامه این اطالعیه آمده اســت: »گروه کارگردانی ســریال »موسی)ع(« در 
کنــار برنامه ریزی های در حال انجام، تاکنون از میــان هزاران نفر از بازیگران و 
عالقه مندان بازیگری جهت بازی در ســریال تست گرفته که از میان این افراد 

تعداد زیادی از بازیگران در حال انتخاب هستند.«
روابط عمومی سیمافیلم در پایان ضمن درخواست از رسانه ها درخصوص حمایت 
از پروژه های ملی فرهنگی و پرهیز از حاشیه سازی برای این پروژه ها، تاکید کرد: 
»سریال »موسی)ع(« همانند سریال »سلمان فارسی« یکی از ابرپروژه های بزرگ 
رسانه ملی است که ساخت آن چندین سال طول می کشد و در حال حاضر نیز 
نه تنها این پروژه متوقف نیست که حدود ۲۰۰ نفر در بخش های مختلف پشت 
دوربین و کارگاه های مختلف مشغول آماده سازی شرایط تولید سریال هستند.«

ششمیندورهآکادمیرهبریارکستربرگزارمیشود
ششــمین  دوره آکادمی رهبری ارکســتر توسط 
مرکــز آموزش هنری بنیاد رودکــی و با تدریس 
اســتاد نصیر حیدریان از خرداد ماه در مجموعه 

بنیاد رودکی آغاز خواهد شد.
دوره جدید آکادمی رهبری ارکســتر که در ادامه 
مقاطع پیشــین برگزار خواهد شــد، به مباحثی 
همچون تکنیک ها و اصول رهبری ارکستر، آنالیز 
پارتیتور، پارتیتور نوازی روی پیانو، رهبری با پیانو 
و رهبری ارکستر با تدریس  نصیر حیدریان –رهبر 
ارکستر و استاد دانشگاه گراتس اتریش- می پردازد.

این دوره از  آکادمی رهبری ارکســتر در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که 
عالوه بر هنرجویان دوره های پیشــین،  متقاضیان جدید نیز می توانند پس از 

تعیین سطح،  به آکادمی وارد شوند.
در طول این دوره ها که به صورت گروهی برگزار خواهد شــد، تمرینات رهبری 
ارکستر با همراهی ارکســتر آموزشی برگزار شده  و هنرجویان برگزیده پس از 

قبولی در آزمون پایانی می توانند در سطوح بعدی فعالیت خود را ادامه دهند.
عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام می توانند به صفحه اینستاگرام 

مرکز آموزش هنری به آدرس roudaki.education  مراجعه کنند.

برگزاریمراسمتودیعومعارفهمدیربنیادرودکی
مراسم تکریم و تودیع مهدی 
افضلــی و معارفــه مجیــد 
زین العابدیــن، مشــاور وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی و 
مدیرعامل بنیــاد رودکی در 

تاالر رودکی برگزار شد.
به گــزارش روابــط  عمومی 
بنیــاد  بین الملــل  امــور  و 

رودکی، مراســم تکریم مهدی افضلی و معرفــی مدیرعامل جدید بنیاد رودکی 
با حضور اعضای هیات مدیره، محمود شــالویی دســتیار وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمی و مدیرکل حوزه وزارتی،سیدمحمود اســالمی معاون توسعه مدیریت 
و منابع، محمود ســاالری معاون امور هنری و محمد حســین نیرومند مشاور 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، حمید شاه آبادی معاون سابق سیمای رسانه ملی، 
هنرمندان،مدیران و کارکنان بنیاد رودکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 

تاالر رودکی برگزار شد.
در این مراسم افضلی گزارشی از خدمات ارائه شده طی ۳۲ ماه حضور در بنیاد 
رودکی را برای حاضران قرائت کرد و گفت: خوشبختم که هنرمندان مرا به عنوان 
سرباز فرهنگی قبول کردند و از این پس در کنار آقای زین العابدین هستم و برای 

اعتالی فرهنگ و هنر این کشور خاضغانه خواهم کوشید. 
وی عرضــه هنر فاخر را ماموریت ویژه بنیاد رودکی خواند و افزود: بنیاد رودکی 
را باید از دو زاویه روح و کالبد نگریست که در بطن این کالبد میراثی، باید روح 

هنر فاخر ایرانی-اسالمی دمیده شود.  
زین العابدین، مدیرعامل بنیاد نیز ضمن تشــکر از حســن اعتماد محمدمهدی 
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی عنوان کرد: این دوره خدمتگزاری در 
بنیاد رودکی را دوره افتخارآمیزی می دانم. آقای افضلی از راه پیموده شده گفتند؛ 
اکنون راهبرد ما بر اســاس گام دوم انقالب اسالمی در مسیر تعالی بنیاد برای 
خدمت به فرهنگ و هنر اصیل ایرانی اسالمی است و به چشم انداز تمدن نوین 

اسالمی می نگریم.
او تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در دولت مردمی و انقالبی واجد 
مشــی خردمندانه و خردورزانه، استحکام و شــجاعت در تصمیم  ها، همدلی با 

هنرمندان و رفتارانقالبی در مسیر تعالی است. 
مدیرعامل بنیاد رودکی درباره افق پیش رو تصریح کرد: مسیر ما حرکت به سوی 
هنر متعالی ا ست؛ به تعبیر شهید آوینی، هنر موحدانه که هنر تعالی بخش است 
و رو به زوال نمی رود. در هنر متعالی نفس پرستی دیده نمی شود و هنرمندان را 

از این حیث دارای اندیشه عمیق می بینیم.
 وی تاکید کرد: اصحاب فرهنگ و هنر ســرمایه های اجتماعی کشور هستند و 
بنیاد رودکی در این دوره مساعی خود را برای ارتقای این سرمایه عظیم به کار 

خواهد گرفت.

رازماندگاریسرود»ممدنبودیببینی«چیست؟
رادیو صبا در مستند »ماجرا« به بیان 
راز ماندگاری ســرود »ممــد نبودی 

ببینی« از زبان شاعر آن می پردازد.
به گــزارش ایســنا به نقــل از روابط 
عمومی رادیو صبا، »ماجرا« عنوان یکی 
از برنامه های مستند رادیو صباست که 
با شــعار هر نام آوری ماجرایی دارد در 
قالب مستند گزارشی به بررسی دالیل 

شهرت افراد و ماجراهای معروف می پردازد.
این برنامه در چهلمین ســالروز آزادی خرمشهر به سراغ  ماجرای سرود ماندگار 

»ممد نبودی ببینی« می رود.
انســیه شــمس اللهی، تهیه کننده این برنامه گفت: مستند »ماجرا« در سالروز 
آزادســازی خرمشهر به سراغ سرود مشــهور »ممد نبودی ببینی« رفته است. 
ســرودی که یک سال بعد از شــهادت محمد جهان آرا، فرمانده سپاه خرمشهر 
برای یادآوری جای خالی او در جشن آزادی خرمشهر و توسط یکی از سربازان 
سپاهش یعنی جواد عزیزی سروده شد، سرودی که با الهام از یکی از نوحه های 
مشــهور جنوب ساخته شد. وی افزود: مســتند »ماجرا« در این قسمت دالیل 
فرهنگی و موســیقایی ماندگاری این قطعه را بررســی می کند. همچنین جواد 
عزیزی، شــاعر این قطعه مهمان این قسمت از مستند »ماجرا«ست. این برنامه 
به تهیه کنندگی و نویسندگی انسیه شمس الهی و با همکاری زهرا محسن زاده 
به عنوان مســئول هماهنگی و گزارشگر و آتنا محمد پناه گزارشگر از رادیو صبا 
پخش می شود. راز ماندگاری سرود »ممد نبودی ببینی« در برنامه »ماجرا« فردا 

سه شنبه، سوم خرداد ماه ساعت ۱۵ به روی آنتن می رود.

اخبارکوتاه

چند روزی اســت که دنیا در غم از دســت 
رفتن یکی از برترین آهنگســازان تاریخ به نام 
»ونجلیس« به ســوگ نشسته است. آهنگساز 
شــهیر یونانی که در کنار آلبوم های ســبک 
الکترونیک، موســیقی مستند حیات وحش و 
طبیعــت و قطعه های معروفی که برای فیلم ها 
ســاخته و حتی برای آن برنده جایزه اســکار 
نیز شده اســت، به حدی در صدا بخشیدن به 
ماموریت های فضایی نقش داشــته اســت که 

شاید بتوان او را »صدای فضا« نامید.
»اوانگلــوس  ایســنا،  گــزارش  بــه 
اودیســئاس پاپاتاناســیو« بــا نــام هنــری 
»ونگلیــس«)Vangelis( که »ونجلیس« نیز 
خطاب می شود، در تاریخ ۲۹ مارس ۱۹۴۳ در 
یونان به دنیا آمد. وی آهنگساز و نوازنده سبک 
الکترونیک، امبینت، نیو ایج، پراگرسیو، جاز و 

پاپ راک بود.
فعالیــت هنری و حرفــه ای »ونجلیس« با 
همکاری در گروه های موسیقی در دهه ۱۹۶۰ 
آغــاز شــد و از میانه دهه ۱۹۷۰ به ســاخت 
موســیقی برای چند مســتند درباره جانوران 
و طبیعــت روی آورد که موفقیــت این کارها 
سبب شد تا به موسیقی فیلم عالقه مند شود. 
در نهایت نیز در ســال ۱۹۸۱ جایزه اسکار را 
برای ســاخت موسیقی فیلم »ارابه های آتش« 
دریافت کرد. این آهنگ یکی از محبوب ترین و 
داغ ترین آهنگ های زمان خود شد و ماندگاری 
آن تا حدی است که حتی از آن در مسابقه های 
المپیک ۲۰۱۲ لندن و در هنگام اهدای مدال 
نیز استفاده شد. وی تولید موسیقی اختتامیه 
المپیک ۲۰۰۰ سیدنی و ســرود رسمی جام 

جهانی فوتبال ۲۰۰۲ را نیز برعهده داشت. 
»ونجلیــس« در طــول بیش از ۵۰ ســال 
فعالیت در عرصه موســیقی، بیش از ۵۰ آلبوم 
موسیقی منتشــر کرد و از او به عنوان یکی از 
برترین آهنگسازان موسیقی الکترونیک و فیلم 
مــدرن در همه ی دوران یاد می شــود. وی به 

اســتفاده از بسیاری از سازهای الکترونیکی در 
قالب یک »ارکســتر شبه کالسیک یک نفره« 

شهرت داشت.
موســیقی »ونجلیــس« تأکیــد بســیار 
زیادی روی »سینث ســایزر« داشــت. برخی 
از کارشناسان، موســیقی او را به یک ارکستر 
الکترونیکی تشــبیه کرده اند. به گفته خودش، 
»تکنولوژی و موسیقی همیشه با هم بوده اند و 

موسیقی هرچه باشد، یک علم است.«
»سینث ســایزر« )Synthesizer( یا ساز 
برقی یا ترکیب کننده، یــک ابزار الکترونیکی 
اســت که قادر به تولید انــواع مختلف صدا و 
ترکیب ســیگنال ها با فرکانس متفاوت است. 
سینث ســایزر به جای تولید صدای مســتقیم 
طبیعی، ســیگنال های الکتریکی می سازد که 
می توانــد متعاقباً از داخــل بلندگو یا هدفون 
پخش شــود. سینث ســایزرها غالبا توســط 
کالویه های پیانویی کنترل می شوند که منجر 

به دسته بندی آنها در رده کیبوردها می شود.
سینث ســایزر می تواند طیف گسترده ای از 
صداها را شامل صداهای انواع آالت موسیقی، 
صداهای انســانی و خاص و صداهای طبیعی 
و حتــی صداهایی کــه پیش از ایــن وجود 
نداشته اند، به صورت یک طنین با فرکانس های 
مشــخص و متفاوت الکتریکی تولید و ترکیب 
نماید. به عبارت دیگر سینث ســایزر می تواند 
به همانندســازی صداهای موسیقایی، شامل 
انواع آالت موســیقی و صداهای طبیعی یا غیر 
موســیقایی بپردازد یا نواهای نامتعارف تولید 
کند. سینث ســایزرها با روش های متعددی به 
تولید سیگنال های الکتریکی صداهای مختلف 
می پردازد که این روش هــای تولید و ترکیب 
سیگنال های صدایی، منجر به دسته بندی انواع 

مختلفی از این وسیله می شود.
»ونجلیــس« نیز با یکــی از پیچیده ترین 
و پیشــرفته ترین سینث ســایزرهای دنیا کار 
می کرد که به گفته مشاور علمی آژانس فضایی 

اروپــا، آنقدر دکمه و ابزار داشــت که میز کار 
»ونجلیس« را به کابین خلبان شبیه کرده بود.

کار »ونجلیس« برای ســاخت موســیقی 
فیلم ها به محض دیدن نســخه خام فیلم آغاز 
می شــد. این آهنگســاز، خود را مانند تونلی 
می دانست که آشوب صداها پس از عبور از آن 

تبدیل به موسیقی می شد.
کیهان: یک سفر شخصی

فعالیــت اصطالحــاً فضایــی »ونجلیس« 
با ســاخت موســیقی بــرای یــک مجموعه 
تلویزیونــی علمی موســوم بــه »کیهان: یک 
 Cosmos: A Personal(»شــخصی سفر 
Voyage( در سال ۱۹۸۰ آغاز شد که اجرای 

آن بر عهده »کارل سیگن »بود.
 Carl Edward( »کارل ادوارد ســیگن«
Sagan( که در فارســی از تلفظ »ســاگان« 
نیز برای وی اســتفاده شــده، اخترشــناس و 
اخترشــیمیدان اوکراینی- آمریکایی و مشاور 
ناســا و همچنین نویســنده و مــروج موفق 
اخترشناسی، اخترفیزیک و دیگر علوم طبیعی 
بود که در اخترزیست شناسی نیز پیشگام  بود 
و یکی از بنیان گذاران طرح »جستجوی هوش 
فرازمینی« معروف به »ِستی« بود. وی طرفدار 
و مبلغ شک گرایی علمی بود که به استفاده از 
روش تحقیق و پرسش درباره اینکه آیا ادعاها 
توسط تحقیقات تجربی و تکرارپذیر مورد قبول 

واقع می شوند یا خیر، گفته می شود.
»کارل ســیگن« بــه عنوان نویســنده یا 
نویســنده همکار در انتشار بیش از ۶۰۰ مقاله 
علمی و ۲۰ کتاب مشــارکت داشت و شهرت 
جهانی وی به ســبب اجــرای همان مجموعه 
تلویزیونی »کیهان: یک سفر شخصی » بود که 

۶۰۰ میلیون بیننده داشت.
فیلم بلید رانر

»ونجلیــس« در ادامــه در ســال ۱۹۸۲ 
آهنگسازی فیلمی علمی-تخیلی به نام »بلید 
رانــر«)Blade Runner( را بــه کارگردانی 

»ریدلی اســکات« به عهده گرفت که نشان از 
عالقه مندی او به ساخت موسیقی برای حوزه ی 

فضا داشت.
وی در یک مصاحبه تصویری در مورد آلبوم 
»روزتا« )Rosetta( گفت: موسیقی همان فضا 
است و فضا همان موسیقی، این ها یکی هستند. 
شــاید فهمیدن این دیوانگی باشد، اما گاهی 

اوقات ساده است.
»ونجلیس« در سال ۲۰۰۱ سمفونی ُکرال 
»اسطوره ای«)Mythodea( را که توسط ناسا 
به عنوان پس زمینه مأموریت »ادیســه مریخ« 
)Mars Odyssey( استفاده شد، به صورت 
زنده اجرا و متعاقباً منتشــر کــرد. این قطعه 
عمدتاً ارکسترال و نه الکترونیکی است که در 

ابتدا در سال ۱۹۹۳ نوشته شده است.
»ادیسه مریخ«)مارس ادیسی ۲۰۰۱ )یک 
فضاپیمای رباتیک ناسا است که از اکتبر سال 
۲۰۰۱ میالدی برای گردآوری دانســتنی های 
تازه در مورد امیدهای وجود آب و یخ در سیاره 
مریخ همچنان بر گرد این سیاره می گردد. این 
ماهواره با به کارگیری طیف ســنج و آشکارساز 
فروســرخ می کوشــد که برای یافتن نشانه یا 
نشانه هایی از بودن آب در گذشته یا امروز مریخ 
پیدا کند و همچنین با پرتونگاری زمین شناسی 
این سیاره و ویژگی های آن محیط را بررسی و 
گزارش کند. امید بر این اســت که با به دست 

آوردن اطالعاتی که این کاوشگر به دنبال آنها 
اســت به یافتن پاســخ به این پرسش که آیا 
زندگی در مریخ تا به حال وجود داشــته یا نه 

کمک شود.
ارزیابی خطرهایی کــه فضانوردان آینده از 
تابش خورشــید در مریخ ممکن است تجربه 
کنند نیز در دستور کار این مأموریت قرار دارد. 
همچنین این ماهواره به عنوان یک ایستگاه رله 
ارتباطات میان مریخ نوردها، مریخ نورد اکتشاف، 
آزمایشــگاه علمی مریخ و کاوشگر فینیکس و 

زمین را امکان پذیر می سازد.
روزتا

فضاپیمــای  فــرود  بــرای  »ونجلیــس« 
 »۶۷P« بــر روی دنباله دار )Philae(»فیله«
کــه بخشــی از مأموریت »روزتــا« متعلق به 
آژانس فضایی اروپا بود، ۳ قطعه کوتاه با نام های 
»ورود«، »والس روزتا« و »سفر فیله« ساخت. 
این قطعات به صورت آنالین به همراه ویدئویی 
شامل تصاویر و انیمیشن های ماموریت »روزتا« 

منتشر شدند. 
در نهایــت این آثار در ســپتامبر ۲۰۱۶ به 
عنوان بخشــی از آلبوم اســتودیویی »روزتا« 
)Rosetta( منتشر شدند. »فیله«ربات کاوشگر 
آژانس فضایی اروپا است که همراه فضاپیمای 
روزتــا در تاریــخ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۴ بر ســطح 

دنباله دار »۶۷P« فرود آمد.

وقتیکهموسیقیبهعلمتبدیلمیشود

ونجلیس؛مردیکهصدایفضابود


