
گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
عمــارت ســوخته، رمانی جذاب و 
خواندنی در ژانر وحشت از مرضیه 
کاظمی است. آرش، شخصیت اصلی 
رمان عمارت سوخته است که برای 
مراقبت از مادربزرگش به روســتای 
محــل زندگی او مــی رود و درگیر 

ماجراهایی می شود.
درباره  کتاب :

کتاب عمارت سوخته، داستان 
جوانی اســت که به پیشنهاد خودش 

و بــرای مراقبت از مادربزرگ پیرش 
که به تازگی بیمار شــده اســت، به 
روســتای محل زندگی او می رود. او 
باید تمام تالشــش را بکند تا امسال 
حتما در کنکور قبول شــود. در غیر 
این صورت باید به ســربازی برود. 
امــا تجربــه ی دور و جــدا زندگی 
کردن از خانواده را نداشــته است. در 
حقیقت حاال مسئولیت بزرگی روی 
دوشش است. مراقبت و نگهداری از 
مادربزرگ پیرش، آن هم در روستایی 

که حتی امکانات اولیه زندگی را هم 
نــدارد. اما ســفر آرش او را درگیر 
ماجراهایی می کند. او جذب عمارت 
ســوخته روســتای مادربزرگــش 
می شود و می خواهد برای عکاسی به 
آنجا برود اما دوستش او را از رفتن به 

آنجا منع می کند و...
کتاب عمارت سوخته را به چه 

کسانی پیشنهاد می کنیم؟
اگر بــه مطالعه ی رمان هایی در 
ژانر وحشــت از نویسندگان ایرانی، 
عالقه مند هســتید، کتــاب عمارت 
ســوخته توجه شما را به خود جلب 

می کند.
جمالتی از کتاب عمارت 

سوخته
درســت پشــت خانه ی عزیز 
بـودیم کـه بـه ســـاختمان نسـبتًا 
بـزرگ و مخروبه ای که کمی دورتر 
بود اشــاره کردم و گفتم: »ایـنجـــا 
خـوب تـــوی ذهنم مونده. همیشه 
دلم می خواست برم داخلش را ببیـنم 
ولـی هربـــار پدرم اجازه نمی داد و 

می گفت حق نــداری بری اونجا«... 
مـی ترســـید آوار بریزه روی سرم. 
از اینکه خاطرات کودکی برایم زنده 
شده بود احساس شوق می کردم. به 
سمت آن ساختمان که بی شباهت به 
یک عمارت شاهانه نبود پـیش رفتم 
که ســلمان پشت سرم دوید و دستم 

را گرفت و گفت: »کجا؟!«
بــه طرفــش برگشــتم. وقتی 
نگاهش کــردم حس کــردم کمی 
نگران اســت، شاید هم ترسیده بود. 
با تعجب گفتم: »خـــب مـی خـوام 
بـــرم داخـــل اون عمارت را ببینم 
چطوریه! چندتایی عکس بگیـرم. از 
بچگـی بـرام معمـا شده که داخلش 

چه شکلیه.«
سلمان دستم را کشید و گفت: 

»اونجا نرو!«
با تعجب گفتم: »چرا؟!«

کمی مکث کرد و گفت: »خب 
آخه اونجا خیلی مخروبه است؛ اگه 
بــری داخل احتمالش زیاده که روی 

سرت خراب بشه.«

عمارت سوخته
معرفی کتاب

نویسنده: 
مرضیه کاظمی

ویراستار: 
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     گروه فرهنگ و هنر - جایزه امسال انجمن جهانی 
منقدان موسیقی فیلم IFMCA برای اولین بار با حضور 
نصراهلل داوودی از ایران به عنوان تنها منقد موســیقی 
فیلم از خاورمیانه برگزار می شود.انجمن جهانی منقدان 
موسیقی برندگان خود را در هفت حوزه مختلف اعالم 

کرد.
این انجمن که در ســال ۱۹۹۹ تشــکیل شده هر ساله 
جوایــز خود را در همین زمان و با اختالف اندکی قبل 
از جشــنواره های معتبر فیلم دنیا هچون اسکار، گلدن 
گلوب و بفتا اعالم کرده اســت و تاثیر رای های آن به 
حدی اســت که بســیاری از برندگان آن در سال های 
گذشــته در جوایز مطرح مذکــور هم به عنوان برنده 
اعالم شده اند. انجمن جهانی منقدان موسیقی فیلم یا 
IFMCA از زمــان تاســیس تاکنون بیش از ۶۵ عضو 
این انجمن از کشورهایی مانند استرالیا، بلژیک، کانادا، 
چین، دانمارک، فرانســه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، 
هلند، نروژ، لهستان، رومانی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، 
انگلستان و ایاالت متحده آمریکا با آن همکاری دارند. 
اما امسال برای نخستین بار با حضور نصراهلل داوودی 
نام کشــور ایران نیز در لیست اعضای این انجمن قرار 
گرفت. گفتنی است که از کل قاره آسیا غیر از ایشان تنها 
دو منتقد دیگر از کشور چین در این انجمن عضویت 
دارنــد و از کل خاورمیانه تنها ایشــان به نمایندگی از 
ایران حضور دارند، که این خود زمینه ارزشمندی برای 
معرفی آهنگسازان موســیقی فیلم )سینما، تلوزیون، 
انیمیشــن و بازی های کامپیوتری( میباشد. داوطلبان 
می توانند با ارائه آثار خود که در همان سال تولید شده اند 
برای ارزشیابی فرصت این را پیدا کنند که در رای گیری 
هرساله بهترین های موسیقی فیلم جهان شرکت کنند 

و چه بســا در آینده ای نزدیک شاهد حضور پررنگ 
آهنگســازان ایرانی در لیست برندگان انجمن جهانی 

منقدان موسیقی فیلم باشیم. 
برندگان امسال جوایز انجمن جهانی منقدان 

موسیقی به شرح زیر هستند: 
بهترین فیلم سال )به لحاظ ترکیب موسیقی با فیلم(: 
تاریخچه شــخصی دیوید کاپرفیلد، موسیقی توسط 

کریستوفر ویلیس
بهترین آهنگساز فیلم سال: 

دانیل پمبرتون
تاثیرگذارترین آهنگساز سال: 

خشت توماس
بهترین آهنگ موسیقی فیلم سال: 

 ،THE QUEEN'S GAMBIT عنــوان اصلــی« از«
موسیقی کارلوس رافائل ریورا

بهترین امتیاز اصلی برای فیلم درام: 
 FUKUSHIMA ۵۰، موسیقی اثر تارو آواشیرو

بهترین امتیاز اصلی برای فیلم کمدی: 
تاریخچــه شــخصی دیوید کاپرفیلد، موســیقی اثر 

کریستوفر ویلیس
بهترین امتیاز اصلی برای فیلم اکشن / ماجراجویی 

/ هیجان انگیز: 
 CALL OF THE WILD، موسیقی اثر جان پاول

بهتریــن امتیاز اصلی بــرای فیلم علمی-تخیلی / 
ترسناک: 

 WONDER WOMAN ۱۹۸۴، موسیقی اثر هانس 
زیمر

بهترین امتیاز اصلی برای انیمیشن: 
 Bruno اثــر  موســیقی   ،WOLFWALKERS

Coulais
بهترین امتیاز اصلی برای مستند: 

 DAVID ATTENBOROUGH: زندگی در سیاره 
ما، موسیقی اثر استیون پرایس

بهترین امتیاز اصلی برای تلویزیون: 
THE QUEEN'S GAMBIT، موسیقی اثر کارلوس 

رافائل ریورا
بهترین امتیاز اصلی برای بازی ویدیویی یا رسانه های 

تعاملی: 
 MEDAL OF HONOR: باالتــر و پــس از آن، 

موسیقی اثر مشترک مایکل گیاچینو و نوامی ملوماد
بهترین انتشار جدید آرشیو - انتشار مجدد یا ضبط 

مجدد: 
 KING OF KINGS، موسیقی اثر Miklós Rózsa؛ 
ارکســتر و آواز فیالرمونیک شــهر پراگ به رهبری 
نیک راین؛ آلبوم تهیه شــده توسط جیمز فیتزپاتریک؛ 
یادداشت های اصلی توسط Frank K. DeWald و 
 Nic کارگردانی آلبوم توسط .James Fitzpatrick
 James Fitzpatrick و Finch، Gareth Bevan

) بوسیله شرکت تَدلو انجام شده است. 
بهترین انتشار جدید آرشیو – تدوین: 

جان ویلیامز در وین: موســیقی اثر جان ویلیامز که با 
همکاری فیالرمونیکر وینر و سولوی ویلن آن توسط 
آن سوفی موتر و با رهبری جان ویلیامز اجرا شد. آلبوم 
تهیه شــده توسط برنهارد گوتلر. یادداشت های بوش 
توســط Otta Biba؛ کارگردانی آلبوم توسط بورو 

دیرک رودلف )دویچه گراموفون(
بهترین برند ضبط موسیقی فیلم سال: 

رکوردهای چهار جانبه، خوزه ام بنیتز

فرصتی برای معرفی آثار آهنگسازان موسیقی فیلم 
ایران در سطح جهانی

  امسال برای نخستین بار با حضور نصراهلل داوودی نام کشور ایران در لیست اعضای انجمن جهانی منقدان موسیقی فیلم IFMCA قرار گرفت.
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به یاد محمدرضا شجریان؛

سومین اثر پروژه »همساز« منتشر شد
گروه فرهنگ و هنر -  ســومین قطعه از پروژه 
موسیقایی »همساز« با همنوازی نوازندگان سازهای 
کوبه ای گروه موســیقی »شهناز « به یاد محمدرضا 

شجریان خواننده فقید موسیقی ایرانی منتشر شد.
گام سوم از اجرای پروژه »همساز« با همنوازی 
تنبک و دف و با نوازندگی حمید قنبری و حســین 
رضایی نیا تنظیم و منتشر شد. این دو هنرمند به عنوان 
نوازندگان سازهای کوبه ای در گروه موسیقی شهناز 
فعالیت داشته اند که سومین قطعه از پروژه موسیقایی 
»همســاز« به تجدید خاطره اجراهــای این گروه 
موسیقی و پاسداشت یاد و خاطره استاد محمدرضا 

شجریان اختصاص دارد.
پروژه موســیقایی »همســاز« ایــده ای برای 
جایگزینــی رفاقت ها به جای رقابت ها و همچنین 
توســعه همدلی و هم اندیشی و صمیمیت در مسیر 
همنوازی های موســیقایی است که توسط حمید 
قنبری، کارشــناس و پژوهشگر موسیقی پیشنهاد و 

اجرا شد.
تــا کنــون دو قطعه از این پــروژه با حضور و 
نوازندگی حمید قنبری با پژمــان حدادی و وحید 
اسداللهی با سازهای تنبک و ناقاره در قالب کلیپ های 

کوتاه تصویری در فضای مجازی منتشر شده است.
گروه موسیقی شهناز متشــکل از نوازندگان 
جوان، در ســال ۱۳۸۷ توســط اســتاد محمدرضا 
شجریان بنیان نهاده شد و سرپرستی نوازندگان گروه 
را مجید درخشــانی به عهده داشت. حمید قنبری و 
حسین رضایی نیا به عنوان نوازندگان تنبک، دف و 

دایره با گروه شهناز همراه بوده اند.
این گروه در حدود ۷ سال، کنسرت های متعددی 
را در سراسر جهان اجرا کردند و در حقیقت آخرین 
اجراهای رسمی استاد شجریان با نام های رندان مست 
و مرغ خوشخوان همراه با این گروه انجام شد. استاد 
شجریان در آخرین اجرای خود همراه گروه شهناز 

در فستیوال قونیه به روی صحنه رفت.

بنفش تا بنفش؛ زیبایی سکوت در بداهه های کرونایی
گــروه فرهنگ و هنر -  آلبومی 
مشــتمل بر ۱۰ قطعه پیانو با عنوان از 
بنفش تا بنفش منتشر شده که استفاده 
از سکوت در این قطعات بر زیبایی آن 

افزوده است.
آلبومی بــه آهنگســازی امیر 
شــهابی به تازگی منتشــر شده که 
شــامل اجرای ۱۰ قطعه با پیانوست؛ 
نام این مجموعه "از بنفش تا بنفش" 
است و همانطور که از نامش می توان 
حدس زد آهنگســاز، گســتره ای 
از گرمــای قرمز تا ســرمای آبی را با 
ظرافتــی صوتی، درهــم آمیخته و 
مجموعه ای متنوع پدید آورده است.
امیر شهابی هنرمند این آلبوم گفت: با 
توجه به شرایط کرونایی و عدم امکان 
برگزاری مراسم رونمایی و دسترسی 
ایمن تر مخاطبــان به این اثر آلبوم از 
بنفش تا بنفــش بصورت مجازی از 
طریق سایت بیب تیونز در دسترس 
مخاطبان قرار گرفته اســت.گفتنی 
اســت که فضای اغلب قطعات، آرام 
اســت. حتی برخی از آنها ریتم ثابت 
هم ندارند و آنچه باعث انســجام آنها 
می شــود استفاده از نت های کشیده و 
هارمونی مینیاتوریست. مینیاتوری، از 
این جهت که آهنگساز با نکته سنجی، 
بــه مخاطب مجال هضــم می دهد؛ 
فرصت می دهد تا شنونده با هر نت به 
عمق اثربخشی صوت برسد و بدین 

ترتیب او را در ســفر شنیداری اش به 
دور از شتابزدگی همراهی کند.

سکوت سرشار از زیبایی است
این هنرمند، در بســیاری مواقع 
به سراغ صوت نمی رود بلکه به دنبال 
سکوت اســت، سکوتی که در قالب 
اصوات، مهندســی شده. سکوتی که 
با ارزش بخشــیدن به آن از بی رنگی 
درآمده و در این میان، نقشــی پررنگ 

بازی می کند.
در کنار ایــن مدل قطعات آزاد، 
آثاری نیز ماننــد "ماهی کوچک" به 
چشم می خورند که فضای تلفیق در آن 
نمود دارد، تلفیقی از هارمونی موسیقی 
َجز با ملودی های موسیقی ایران زمین. 
قابل توجه آنجاســت کــه گاهی به 
خطوطــی از ملودی برمی خوریم که 
ابتدا، چاشــنی َجز دارنــد اما در میان 
راه، شرقی می شوند و مجدد با رندی 
نوازنده، طعم َجزی به خود می گیرند.
کرونا و بستری برای بداهه های 

قرنطینه
نظــر به شــرایط ویــژه ای که 
کرونــا تحمیل کــرده، پرواضح، این 
آهنگساز و مدرس دانشگاه، فرصت 
خانه نشینی)استودیو نشینی( را مغتنم 
شــمرده و آلبومی بر پایه بداهه نوازی 
پدیدآورده که این بار، نت های پیانو به 
تنهایی، جوابگوی این خلق در لحظه 
نبوده انــد و برای بیان برخی ذهنیتش 

به سراغ "تکنیک های گسترش یافته" 
این ساز رفته است.

حاصــل این نــگاه، بکارگیری 
اصواتی از پیانوســت که به صورت 
اســتاندارد رایج نیستند. تاثیرپذیری 
او از هنــر قــرن بیســتم در این نوع 
استفاده از ساز، بارز است و با شنیدن 
ساخته هایش، اندیشه هنرمندانی که 
بــا انتزاع، افکار خود را در آثارشــان 
ابــراز می کنند و از صور کالســیک 
فاصلــه می گیرند، به ذهن شــنونده 

می شــود.  متبادر  موسیقی شــناس 
"تندیس مشــکی" و "بادکنک ها" 
برپایه این تفکــر در آلبوم از بنفش تا 

بنفش قرار داده شده اند.
به گفته این پیانیســت هر یک از 
قطعات آلبوم مذکور، داســتان روایی 
خود را دارد که او ســعی کرده آنها را 
با انتشــار این مجموعه جاودان کند؛ 
تجربــه ای که برای مخاطب همچون 
ســفری بر امواج اصــوات، با نوای 

پیانوست.

گروه فرهنگ و هنر - کتاب 
از لحظــه ای کــه دیدمش نوشــته 
ناتالی بارلی است و با ترجمه شیما 
شریعت منتشر شده است.  کتاب از 
لحظه ای که دیدمش رمان پرفروش 
سایت آمازون بوده است و هم چنین 
رمان برگزیده خوانندگان نیویورک 
تایمز است و رمان برگزیده باشگاه 

کتابخوانی استرالیا هم بوده است.
درباره کتاب :

در ایــن کتاب زن جوانی برای 
رســیدن بــه آرزوی بزرگش یعنی 
تبدیل شدن به یک نویسنده مشهور 
خودش را به خطر می اندازد. شهرت 
دلیلی اســت که مــا را با خودش به 
زندگــی پر از هیجان قهرمان می برد 
و ما با او همراه می شویم. این کتاب 
سرشــار از اتفاقــات ناب و خاص 
اســت که خواننده را از لحظه اول 
میخکوب می کند و با خودش همراه 

می کنــد. زبان خاص از لحظه ای که 
دیدمش خواننده را خسته نمی کند 

و او را با خودش می برد.
خواندن کتاب از لحظه ای که 
دیدمش را به چه کســانی پیشنهاد 

می کنیم؟
ایــن کتــاب را بــه تمــام 
عالقه منــدان به ادبیات داســتانی 

جهان پیشنهاد می کنیم
بخشی از کتاب :

شــنبه بود. درســت به خاطر 
دارم چــون آن روز صبح جیم هم 
بــا من آمده بود. با اینکه پاییز کامل 
فرا رسیده بود، خورشید بیرون زده 
و برای آن موقع از ســال هوا هنوز 
گــرم بود. از مترو بیرون آمدیم و به 
خیل زوج های جوان ســرخوش، 
پــدر و مادرهای بچه بــه بغل که 
بــه عابرهای در حــال گردش تنه 
می زدند و مردمــی که از کافه ها به 
پیادرو ســرازیر می شدند پیوستیم. 
زمانی کــه حدوداً ده ســال پیش 

مغازه را آنجــا خریدم آن بخش از 
بروکلین بی سروصدا و خلوت بود، 
محله ای بود برای آدم های معمولی 
با کسب و کارهای معمولی، از قرار، 
ایــن غذا آن هم از نوع درجه یکش 
بود که اول جایش را در مغاره های 
بســته قدیمی پیدا کرد، و پس از آن 
کاماًل می شــد حــدس زد که قرار 
اســت چه اتفاقی برای محله بیفتد. 
رستوران هایی با خوراک هایی که به 
زیبایی تمام عرضه می شدند؛ از آن 
نوع جاها که توی مجالت شــیک 
و پیک درباره ی شــان می خوانی و 
ماشــین می گیری تا به آنجا بروی. 
بعــد از آن بارهــای شــراب باب 
روز ســر و کله اش پیدا شــد و بعد 
بوتیک هــای لبــاس آخریــن مد، 
مغازه هــای غــذای ارگانیک و در 
نهایت گالری هــا آمدند. جایی که 
دیگر می شــد مطمئن شد که محله 
تبدیل به جایی اعیان نشین و موجه 

شده.

از لحظه ای که 
دیدمش

معرفی کتاب

نویسنده: 
ناتالی بارلی

مترجم: 
شیما شریعت
انتشارات ورا


