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با سالم و عرض ادب خدمت دوستان، هموطنان و هم زبانان عزیز

ژورنــال ِر- مــی بــا هــدف ارتقــاء ســطح اطالعــات و دانــش هنــری فارســی زبانــان مونتــرال 
از اول فوریــه 2017 فعالیــت رســمی خــود را آغــاز کــرده اســت. ماهنامــه هنــری ِر- مــی 
فعالیــت غیــر رســمی خــود را از اوایــل ســپتامبر 2016 شــروع کــرد. بــه دلیــل نداشــتن 
تجربــه در زمینــه مطبوعــات بــه مشــکالت زیــادی برخــورد کردیــم. بخــش مهمــی از ایــن 
ــزم خســرو شــمیرانی ســردبیر  مشــکالت توســط راهنمایی هــا و مشــاوره های دوســت عزی
ــاعت ها  ــا س ــری از آن ب ــش دیگ ــد و بخ ــرف ش ــی برط ــی تهران ــای عل ــه و آق ــه هفت مجل
ــودرزی انجــام  ــه گ ــان و مرضی ــد معماری ــه، مرواری ــت مجل ــق کادر مدیری ــه و تحقی مطالع

ــم. ــی می کن ــکر و قدردان ــا تش ــۀ آن ه ــه از هم ــا صمیمان ــه در اینج ــت، ک شده اس

ــی و  ــر اصل ــت هن ــارۀ دانســتنی های هف ــی بیشــتر درب ــری ِر- م ــه هن ــب ماهنام ــک هــر مــاه بــه اســتقبال شــما بــا یــک داســتان کوتــاه بــرای کــودکان و نوجوانــان عزیــز شناســاندن جنبه هــای هنــری آن هــا بــه زبــان ســاده بــرای مخاطبــان خــود می باشــد. مطال ــر ی ــاه منتظ ــر م ــیم، ه ــترش داده باش ــی را گس ــگ کتاب خوان ــا فرهن ــم ت در اوایــل راه هســتیم و بــا تمــام تــالش خــود ســعی در بهتــر شــدن ایــن رســانه هنــری باشــید و مطالــب جذابــی در زمینــه موســیقی، نقاشــی، ســینما و ....... بدیهــی اســت مــا نــت جدیــد موســیقی بــرای ســازهایی ماننــد پیانــو، ویلــن، گیتــار و ....... بــا تنظیــم مــن می آیی
خواهیــم داشــت. 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علیرضا فخاریان

* در ادامــه نیازمنــد همــکاری و کمــک همــه شــما دوســتان عزیــز در پیشــرفت ایــن کار بــزرگ هســتیم و دســت همــه عزیزانــی 
کــه بتواننــد بــه مــا در ایــن راه بــزرگ کمــک کننــد صمیمانــه مــی فشــاریم.
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تاریخچه موسیقی
به کوشش علیرضا فخاریان

آنجا که سخن باز می ماند!

موسیقی آغاز می شود

 پیدایش کلمۀ موزیک:
muse مــی آیــد. در  از کلمــه یونانــی   Music
ــیقی و  ــدای موس ــام خ ــو" ن ــی "آپول ــاطیر یونان اس
هنرهــای زیباســت و use نــام نـُـه فرشــته ای هســت 
کــه همــراه او در کــوه »پارنــاس« بــه ســر می برنــد 
ــارت  ــی مه ــی از آواز و نوازندگ ــک در فن ــر ی و ه

ــد. دارن

 گوئیدو آرتزو )199 یا 299 تا بعد از 3301(

ــود  ــا ب ــزو در ایتالی ــهر آرت ــی از ش ــیقی و راهب ــرداز موس نظریه پ
ــای  ــداع نت ه ــه اب ــق ب ــالگی موف ــار س ــی و چه ــن س ــه در س ک
ــد. در آن  ــروزی ش ــورت ام ــه ص ــا ب ــذاری آنه ــیقی و نمادگ موس
زمــان ســرودخوان ها مشــکالت زیــادی بــرای حفــظ کــردن آوازهــا 
ــرای  و آهنگ هــای ســرودهای گریگــوری داشــتندکه او روشــی را ب
ــری  ــان کوتاه ت ــا در زم ــا آنه ــرد ت ــداع ک ــرودخوان ها اب ــوزش س آم
ــا  ــی زود در شــمال ایتالی ــن روش خیل ــد. ای ــاد بگیرن ســرودها را ی
ــان را برانگیخــت و  ــزد شــد و حســادت و دشــمنی دیگــر راهب زبان
او مجبــور شــد در شــهر آرتــزو زندگــی کنــد کــه هیــچ صومعــه ای 
ــایی در آن  ــای کلیس ــزرگ از آوازخوان ه ــی ب ــا گروه ــت، ام نداش
شــهر بودنــد کــه مربــی آنهــا اســقف تدالــر، از گوئیــدو بــرای رهبری 
آوازخوان هــا دعــوت بــه عمــل آورد. در آرتــزو، گوئیــدو روش هــای 
آمــوزش خــود را توســعه داد، از جملــه خط هــای حامــل )Staff( و 
اســتفاده از اوت- ِر- مــی- فــا- ســو- ال بــرای نــت خوانــی کــه ایــن 
شــش حــرف از اول شــش بیــت ســرود اوت کوئینــگ الگزیــس از 
دعاهایــی کــه در کلیســا خوانــده می شــد برگرفتــه شــده بــود کــه 
ــرای تلفــظ راحت تــر »اوت« بــه »دو« تغییــر کــرد و نــت  بعدهــا ب

هفتــم )ســی( هــم بــه الفبــای موســیقی اضافــه شــد.

 شناخت خط موسیقی در ایران

ــه  ــران ب ــیقی در ای ــوزش موس ــش آم ــال پی ــل از یکصــد س ــا قب ت
ــدگان  ــود و نوازن ــی ب ــاً گوش ــینه و اصطالح ــه س ــینه ب ــورت س ص
ــه شــکل  ــت ب ــا خــط موســیقی و ن و اســاتید موســیقی آشــنایی ب
امــروزی نداشــتند تــا در حــدود یکصــد ســال پیــش کلنــل علینقــی 
ــه  ــات ک ــک بی ــک صمصام المل ــه کم وزیــری )1265- 1358( ب
تمــام هزینــه اقامــت چنــد ســاله اش در اروپــا را متقبــل شــده  بــود 
ــه مــدت ســه ســال در آموزشــگاه  ــه فرانســه مســافرت کــرد و ب ب
ــک  ــم ی ــد از آن ه ــت و بع ــل پرداخ ــه تحصی ــیقی ب ــی موس عال
ســال بــرای ادامــه تحصیــل بــه هنرســتان عالــی آلمــان رفــت و در 
کالس هــای مختلــف موســیقی مشــغول بــه تحصیــل شــد و پــس از 
ورود بــه ایــران، اولیــن آموزشــگاه موســیقی را در اســفند 1302 در 

تهــران تأســیس کــرد.

موسیقی

تئوری مقدماتی موسیقی
سیالسلفامیِردو

DoReMiFaSolLaSi
CDEFGAB

ــه  ــر روی پنــج خــط نوشــته می شــوند کــه ب نت هــای موســیقی ب
ــاال  ــه ب ــم کــه از پاییــن ب ــا staff می گویی آن پنــج خــط حامــل ی

ــوند. ــمرده می ش ش

 کلید:
عالمتــی اســت کــه ســمت چــپ خطــوط حامــل قــرار دارد و نــام و 

موقعیــت صدایــی نت هــا را تعییــن می کنــد. )زیــر و بمــی صــدا(

پنج خط حامل
)Staff(

ســه نــوع کلیــد در نت نویســی موســیقی مــدرن بــه کار 
می رود.

)Treble key( 1. کلید سل
ــرای  ــد و ب ــل می ده ــط دوم حام ــه خ ــود را ب ــم خ اس
ــار،  ــنتور، ت ــن، س ــار، ویول ــو، گیت ــد پیان ــازهایی مانن س

صــدای خانم هــا و... اســتفاده می شــود.

)Bass key( 2. کلید فا
ــام خــود را بــه خــط چهــارم حامــل می دهــد و بــرای  ن
ــد کنتربــاس، باســون، ترومبــون و... و  ــازهایی مانن س

ــود. ــتفاده می ش ــان اس ــدای آقای ص

3. کلید دو

alto clef )viola clef(, tenor clef 
خطــی کــه از وســط کلیــد می گــذرد و موقعیــت صــدای 

 دو را در پنــج خــط حامــل مشــخص می کنــد.
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پژوهشی درچگونگی  
شکل گیری تئاتر در ایران 

به کوشش نعیم جبلی 

تئاتــر هنریســت کــه بــدون شــک می  تــوان ریشــه 
بشــری  آئین هــای  و  رســوم  و  آداب  در  را  آن 
جســتجو کــرد. کــه در واقــع برآیندیســت میــان هــر 
آنچــه بشــر در جهــت میــل بــه جاودانگــی و خلــق 
ــخ  ــی و پاس ــی  ذات ــی شناس ــّس زیبای ــای ح و ارض
بــه تمــام ســوال های بــی  جوابــش آفریــد. بــه گــواه 
آنچــه از بشــر نخســتین باقــی  مانــده می تــوان 
ــا و  ــی  و بق ــه زندگ ــرای ادام ــا ب ــه آنه ــت ک دریاف
ــر طبیعــت و قوانیــن آن،  ــان تســلّط  ب ــه زعــم آن ب
بــه هنــر بــه عنــوان یــک ابــزار بــرای هرچــه بهتــر 
ــر  ــوم و تاثیرگذارت ــن آداب و رس ــردن ای ــزار ک برگ

ــد. ــان دســت یازدن کــردن آن
ــچ  ــر پی ــر در مســیر پ ــه بهت ــکاش هرچ ــرای  کن ب
ــا دو  ــت ت ــن الزم و ضروریس ــر که ــن هن ــم ای و خ
واژه نمایــش و تئاتــر را تعریــف کنیــم تــا اشــتراکات 
ــی   ــا بررس ــردد و ت ــخص تر گ ــان مش و تفاوت هایش
ــن دو واژه را  ــران ای ــر در ای ــان شــکل گیری تئات زم
ــه  ــه شــکلی  آگاهان ــه لحــاظ مفهومــی  و ب از هــم ب
ــر در  ــور تئات ــد از ظه ــه بع ــرا ک ــم؛ چ ــدا  کنی ج
ایــران، کلمــه نمایــش بــه عنــوان جایگزینــی بــرای 
واژه بیگانــه تئاتــر هــم مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
ــه  ــی  گفت ــرکات و کارهای ــی  ح ــه تمام ــش ب نمای

ــا  ــردن و نشــان دادن موضــوع ی ــه ک ــت ارای ــه در جه می  شــود  ک
ــازی یــا معرکــه گیــری، مــار  چیــز خاصــی  اســت. مثــال شــعبده ب
گیــری و بــازی بــا حیوانــات، بنــد بــازی و ایــن قبیــل فعالیت هــا را 

ــرار داد. ــش ق ــرۀ نمای ــوان در زم می ت
و امــا تئاتــر هنریســت دراماتیــک کــه حــدود پنــج قــرن پیــش از 
میــالد مســیح در یونــان پدیــدار گشــت و بعــد از آن در آثــار قــرون 
ــون در  ــدرن و اکن ــای م ــد از آن در اروپ ــانس و بع ــطی و رنس وس
سراســر جهــان دوام یافتــه اســت. ایــن هنــر ســازمان یافتــه بیشــتر 
ــی،  ــه آرای ــری، صحن ــی، بازیگ ــنامه، کارگردان ــر نمایش ــی  ب مبتن

ــردازی، موســیقی  و ... اســت. نورپ

درام چیست؟
درام در زبــان یونانــی بــه معنــای عمــل اســت کــه مــا در تئاتــر از 
ــه ای  ــر مجموع ــم. تئات ــاد می کنی ــل نمایشــی ی ــوان عم ــه عن آن ب
ــاق  ــزی اتف ــه چی ــع می  شــود ک ــی واق ــه هنگام ــال اســت ک از اعم
افتــاده باشــد و آن چیــز باعــث شــده یــا اجــازه داده باشــد تــا چیــز 
ــاق اســت  ــه دو اتف ــع عمــل مجموع ــد. در واق ــاق بیفت دیگــری اتف
کــه یکــی  بــه دیگــری منجــر شــود. ایــن بارز تریــن مشــخصه یــک 
اثــر دراماتیــک و وجــه تمایــز روشــن بیــن تئاتــر و نمایــش اســت. 
ــک  ــر عناصــر ســازنده ی ــه دیگ ــن ب ــه پرداخت ــر واضــح اســت ک پ
نمایشــنامه و در انتهــا یــک تئاتــر و توضیــح و بررســی آنــان در ایــن 
ــف  ــن تعاری ــا ای ــه آشــنایی  ب ــاً ب ــن صرف مجــال نمی گنجــد. بنابرای

ــم. ــنده می کن بس

نمایش پیش از اسالم
همانطــور کــه پیشــتر اشــاره شــد نمایــش از تحــول رســوم و بویــژه 
آئین هــای مذهبــی  ایجــاد شــد. اصــوالً در فرهنگ ها یــی  کــه بافــت 
ــر  ــه به تصوی ــود روحی ــم ب ــی حاک ــد خدای ــکل چن ــه ش ــی  ب مذهب
ــان   ــه آن ــوط ب ــتان های مرب ــی  و داس ــطوره های مذهب ــیدن اس کش
بیشــتر وجــود داشــت، چــرا کــه خدایــان عــالوه بــر مقــّدس بــودن 
بیشــتر فــرم انســانی  و زمینــی  داشــتند؛ امــا برعکــس در فرهنگــی  
ماننــد فرهنــگ ایرانــی  بــه دلیــل وجــود ادیــان تــک خدایــی چــه 
زرتشــتیت و چــه اســالم بــه تصویــر کشــیدن خــدای  قــادر مطلــق 
ــد.  ــی می  ش ــز تلق ــوار و کفرآمی ــس دش ــدنی  کاری ب ــر نش و تصوی
ــت  ــن دور داش ــوان از ذه ــه نمی ت ــری ک ــه دیگ ــل توج ــۀ قاب نکت
ــطه  ــه واس ــه ب ــت ک ــران اس ــرزمین ای ــی س ــت جغرافیای خصوصی
ــروت  ــودن از ث ــوردار ب ــرب و برخ ــرق و غ ــان ش ــی می ــودن پل ب
ــوده  ــر ب ــوام دیگ ــاز اق ــت و ت ــورد تاخ ــواره م ــه هم ــل مالحظ قاب
ــودی  ــر و ناب ــت تغیی ــروز در جه ــوم پی ــالش ق ــا ت ــه ب ــه همیش ک
ــه  ــوده اســت. از ســوی دیگــر ب زیرســاخت های فرهنگــی  همــراه ب
گــواه اســناد تاریخــی  گــروه نمایش گــران اغلــب از طبقــه عــوام و 
ــر  ــان ب ــای آن ــه کاره ــد ک ــدن و نوشــتن بودن ــی خوان ــدون توانای ب

پایــه بداهــه ســازی و آفرینــش لحظــه ای اســتوار بــوده اســت. بدیــن 
ــودن گونه هــای نمایشــی  ــر ب ــع تاریخــی  دال ب ترتیــب یافتــن مناب

ــران بســیار دشــوار اســت.  متفــاوت در ای
در هــزاره اول یــا دوم پیــش از میــالد درســت در زمانــی  کــه اقــوام 
ــکل  ــان ش ــی  آن ــدند و زندگ ــاکن ش ــران س ــالت ای ــی  در ف ایران
ــوام وحشــی،  ــا اق ــه دلیــل درگیــر شــدن ب روستانشــینی گرفــت ب
ــروری  و  داســتان های حماســی و اســطوره های  ــان پ ــه قهرم روحی
ایرانــی  گســترش یافــت. ســپس نقالــی پــس از پیدایــش و توســعۀ 
عنصــر کالم پیــدا شــد و شــکل گرفــت، بدین ترتیــب کــه در 
اجتماع هــای چنــد نفــری، رئیــس قبیلــه شــرح اعمــال قهرمانــی و 
قهرمانــان را بــه شــنوندگان منتقــل می کــرد. برخــی از شــنوندگان 
ــرکات  ــر ح ــزودن ب ــاب و اف ــزودن آب و ت ــا اف ــتان ها، ب ــن داس ای
نمایشــی، آنهــا را بــرای دیگــران گفتنــد و بدین قــرار بــود کــه هــم 
ــی پیــدا شــد و هــم اســاطیر توســعه  ــده و ماندن یــک تماشــای زن
ــت  ــا را ثب ــان آنه ــا کاتب ــد ت ــل ش ــینه نق ــه س ــینه ب ــت و س یاف
ــخصۀ  ــن مش ــه چندی ــت ک ــه گرف ــن نتیج ــوان چنی ــد. می ت کردن
ــازی  نمایــش چــون شبیه ســازی، اســتفاده از صورتــک و افــزودن ب
بــر داســتان در ایــن دوره بوجــود آمــد و از آنجــا کــه جــای بــازی 
ــات  ــن مقدم ــت، اولی ــوده اس ــردم ب ــان م ــا در می ــن نمایش ه ای
بوجــود آمــدن صحنــۀ گــرد کــه در آن نمایشــگران در وســط قــرار 

ــد.  ــم ش ــد، فراه ــه می زنن ــا حلق ــدور آنه ــردم ب ــد و م دارن

یکــی از روشــن ترین مــدارك قابــل اســتناد در مــورد وجــود نمایــش 
ــه فارســی  ــادی ب ــیله  ابونصــر قب ــه  بوس ــارا« اســت ک ــخ بخ »تاری
ترجمــه شــده کــه در آن از تعزیــۀ مــردم بخــارا بــر مــرگ ســیاوش 
ــه  ــیاوش نوح ــتن س ــارا« را در کش ــان بخ ــی رود: »مردم ــخن م س
ــرا  ــان آن ــت و مطرب ــا معروفس ــۀ والیت ه ــه در هم ــت چنانک هاس
ــن  ــد و ای ــان خوانن ــرا گریســتن مغ ــواالن آن ســرود ســاخته اند و ق
ســخن زیــادت از ســه هــزار ســال اســت...“ )بتالیــف ابوبکرمحمــد 

ــه عربــی( ــه ســال  332 ب بــن جعفــر النرشــخی ب
اینکــه  همچنیــن شــواهدی وجــود دارد مبنــی بــر 
ــز  ــگر نی ــدادی نمایش ــود تع ــپاه خ ــراه س ــکندر هم اس
ــل  ــدود  323 قب ــت. )ح ــراه آورده اس ــه هم ــود ب ــا خ ب
ــه در  ــت ک ــی از آن اس ــر حاک ــات دیگ ــالد( و روای از می
ــود  ــان وج ــدان و کرم ــاخانه هایی در هم ــن دوره تماش ای
ــانیان  ــت ساس ــا بدس ــاالً بعده ــه احتم ــت ک ــته اس داش

ــت. ــده اس ــران ش وی
ــی از نویســندگان عهــد اســالمی  ــن در روایت های همچنی
ایــران ســخن از جشــن هایی مــی رود کــه مایــه  نمایشــی 
ــی  ــان بیرون ــت ابوریح ــا در روای ــی از آنه ــته اند. یک داش
ــس از  ــام دارد و پ ــده و جشــن “برنشســتن کوســه“ ن آم
اســالم بصــورت بــازی »میــر نــوروزی« ادامــه یافته اســت 
ــود:  ــام می ش ــران انج ــات ای ــی ده ــم در برخ ــوز ه و هن
ــانیان( اول  ــاید ساس ــروان )ش ــه روزگار خس ــاه ب »آذر م
ــردی  ــتین روزی از وی م ــه نخس ــت و ب ــوده اس ــار ب به
ــی  ــت کالغ ــری، و بدس ــر خ ــته ب ــه، برنشس ــد کوس بیام
ــی زدی و  ــاد هم ــتن ب ــزن خویش ــاد بی ــه ب ــت و ب گرف
زمســتان را وداع همی کــردی، و ز مردمــان بــدان چیــزی 
ــه  ــت ک ــمی اس ــه رس ــوط ب ــر مرب ــۀ دیگ ــی...«. نکت یافت
پیکــره ای  آن  در  و  می  شــده  انجــام  دی   15 روز  در 
می ســاخته اند و چــون ســلطان گرامــی می داشــته اند 
ــازی  ــن ب ــاید ای ــد. ش ــی می کرده ان ــت آن را قربان و عاقب
نوعــی انتقام جویــی از پادشــاهان بــوده اســت. ایــن 
ــازی بگفتــۀ ابوریحــان بیرونــی در عهــد او یعنــی پــس  ب
ــه  ــه ب ــی رود ک ــان م ــد و گم ــی مان ــز باق ــالم نی از اس

ــد. ــده باش ــل ش ــوزان« تبدی بازی»عمرس
نمونــۀ دیگــر یــک بازی ســه نفــری قدیمــی توأم بــا رقص 
اســت کــه پایکوبــی زنــی اســت و رقص هــای رقابت آمیــز 
دو مــرد کــه یکــی همســر زن اســت و دیگــر عاشــق او که 
از آنجــا کــه در انتهایــش شــوهر بدســت عاشــق کشــته 
ــن  ــش از دوران آئی ــه پی ــه ب ــی رود ک ــن م ــود، یقی می ش
زرتشــت و اســالم بازگــردد. چــون از نظــر هــر دوی ایــن 

 .ادیــان ایــن عمــل بســیار غیراخالقــی اســت

                                      ادامه مطلب در شماره بعد

تئاتر
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شماره اول

کمــپ بهــار و تابســتان 
ِر-مــی آکادمــی 

آکادمــی موســیقی ِرِ – مــی  طــی دو ســال 
ــزاری کمــپ تابســتانی  ــه برگ ــدام ب گذشــته، اق
ــا  ــن کمپ ه کــرده اســت. هــدف از برگــزاری ای
آشــنایی کــودکان 5 تــا 12 ســال بــا برنامه هــای 
بــود.  هنــری، موســیقی، ورزشــی و علمــی 

 8 ســاعت  از  و  هفتــه  در  روز   5 کالس هــا، 
برگــزار شــد.  از ظهــر  بعــد  الــی 5  صبــح 

ــامل  ــپ ش ــه کم ــه روزان ــی، برنام ــای آموزش ــر دوره ه ــالوه ب ع
حداقــل 1 ســاعت فعالیت هــای مفــرح خــارج از آکادمــی 
از جملــه مطالعــه در کتابخانــه، بــازی در پــارك و .... بــود.

کمــپ تابســتانی آکادمــی ِر- مــی در اواســط مــاه جــون 
ــدارس  ــروع م ــا ش ــر آگوســت و ب ــرد و در اواخ ــه کار ک ــاز ب آغ
ــای  ــن اختتامیه ه ــاله در جش ــر س ــان داد. ه ــود پای ــه کار خ ب
کمــپ، بچه هــا بــرای والدیــن خــود برنامه هــای متنوعــی 
کردنــد.  اجــرا  را  بودنــد  دیــده  آمــوزش  کمــپ  در  کــه 
میزبــان  تابســتانی،  کمــپ  دوره ی  هــر  در  مجمــوع،  در 
بیــش از 30 دانــش آمــوز  ایرانــی و خارجــی بــوده اســت. 

کالس های این کمپ به شرح زیر بود:

نقاشــی،  تایچــی،  ورزش  و  صبح گاهــی  ورزش  موســیقی، 
کاردســتی و خالقیــت هنــر، رقــص کانتمپــرری )رقــص معاصــر(، 
رقــص بالــه، رقــص زومبــا، زبــان فرانســه، آزمایش هــای علمــی

مــدارس،  تعطیلــی  و  بهــار  فصــل  بــرای 
آکادمــی بــا ظرفیــت محــدودی آمادگــی 
برگــزاری کمــپ فصــل بهــار را دارد. از فعالیــت 
ــوارد  ــر م ــالوه ب ــار ع ــل به ــپ فص ــای کم ه
از  درســی  مباحــث  بــه  می تــوان  بــاال 
 .ــرد ــاره ک ــی اش ــی و انگلیس ــه ریاض جمل

برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

514-996-1620

514-703-4020

گزارش
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اهمیت تعادل در 
ترکیب بندی

ــه  ــور / ترجم ــن پ ــری رانکی ــنده هن نویس

ــایش ــاد گش فره
 

معمــوالً نقــاش بــه هنــگام کار، کنــار ســه پایۀ نقاشــی 
خــود می ایســتد و تابلــوی خــود را از زوایــا و فواصــل 
ــاالی شــانۀ خــود نگاهــی  مختلــف می نگــرد. گاه از ب
بــه آن می انــدازد، گاه تصویــر معکــوس آن را در 
ــگاه  ــه صــورت واژگــون ن ــد، گاه آن را ب ــه می بین آین
ــا نقــاط  می کنــد و همزمــان ممکــن اســت لکه هــا ی
رنگــی را بــه تابلــو بیفزایــد. او بــا دقــت زیــاد، نقــاط 
تأکیــد ترکیب بنــدی تابلــوی خــود را انتخــاب کــرده 

ــد. ــر می ده ــا تغیی و ی
دلیــل ایــن کارهــا چیســت؟ در واقــع می تــوان 
گفــت او بــا ایــن کار تــالش دارد تــا در تابلــو 
ــن و حســاس  ــد. چشــم های تیزبی ــادل ایجــاد کن تع
ــز  ــو نی ــک تابل ــاهدۀ ی ــگام مش ــده هن ــاش و بینن نق
در جســتجوی یافتــن همیــن تعــادل اســت. معمــوال 
ــی  ــا آگاه ــواه ب ــی، خ ــور طبیع ــه ط ــراد ب ــی اف تمام
ــن  ــک چنی ــری، ی ــن هن ــی از قوانی ــدون آگاه ــا ب ی

می کننــد. ارزیابــی 
ــس از  ــی پ ــعی دارد حت ــاش س ــل نق ــه دلی ــه چ ب
ــا نقــاط تأکیــدی را  ــاز عناصــر ی ــو نیــز، ب اتمــام تابل

ــا از ســمت دیگــر حــذف کنــد؟ ــزوده ی ــو اف ــه یــک ســمت تابل ب
یــک تابلــوی معــروف نقاشــی را در نظــر بگیریــد کــه ســالیان دراز 

بــه عنــوان یــک اثــر خــوب، مــورد قبــول همــگان بــوده اســت.

حــال ایــن آزمــون را در مــورد آن بــه کار گیریــد: مرکــز حقیقــی 
ــو را مشــخص کنیــد و دو خــط افقــی و عمــودی از آن عبــور  تابل
دهیــد. خــط عمــودی بــه ویــژه حائــز اهمیــت اســت، زیــرا تعــادل 
ــرد.  ــرار می گی ــزی ق ــن خــط مرک ــر دو ســوی ای ــو ب ــی تابل طبیع
ــو اســت و عناصــر  ــون حقیقــی تابل ــز کان ــو نی نقطــۀ مرکــزی تابل
تشــکیل دهنــده جذابیــت بصــری خــود را بــه تناســب موقعیتشــان 

ــد. ــز بدســت می آورن ــن مرک ــه ای نســبت ب

ــز  ــر چی ــش از ه ــی پی ــادل کل ــول، تع ــل قب ــوی قاب ــک تابل در ی

ــو مشــخص  ــدازۀ عناصــر در دو ســوی تابل ــه واســطۀ تناســب ان ب
می-گــردد. البتــه در یــک تابلــوی کامــاًل متعــادل، ایــن موازنــه و 

ــود. ــد ب ــرار خواه ــز برق ــر نی ــن تصوی ــاال و پایی همســانی در ب
ــت  ــوان جذابی ــه ای از ت ــر دارای درج ــر تصوی ــک از عناص ــر ی ه
ــدرت مغناطیســی  ــی کــه هــر شــیئی دارای ق بصــری اســت؛ گوی
ــر  ــه ه ــد. گرچ ــذب می کن ــود ج ــمت خ ــه س ــم را ب ــت و چش اس
ــا  ــد ام ــه ســمت خــود معطــوف می کن ــک از عناصــر توجــه را ب ی
ــان  ــه هم ــز ب ــا نی ــت آنه ــر، جذابی ــر دیگ ــود عناص ــطۀ وج به واس
نســبت کاهــش می یابــد. از ایــن رو طبــق اصــل »قپــان« )تــرازوی 
بــزرگ یــک پلــه. در اینجــا مؤلــف نحــوۀ ایجــاد تعــادل در تصویــر 
ــان مقایســه کــرده اســت.( هــر  ــا قپ ــن اشــیاء ب ــه نحــوۀ توزی را ب
ــا از  ــد و ی ــته باش ــه داش ــر فاصل ــط تصوی ــری از وس ــدر عنص چق
ــه نســبت  ــدرت بصــری آن ب دیگــر عناصــر مجــزا باشــد، وزن و ق
ــه  ــم ک ــر در می یابی ــادل تصوی ــۀ تع ــا مطالع ــود. ب ــتر می ش بیش
ــه  ــا کمــی فاصل ــت ممکــن اســت ب ــر اهمی ــک عنصــر پ گرچــه ی
از وســط تصویــر قــرار گرفتــه باشــد، امــا بــه واســطۀ وجــود یــک 
ــل آن، یعنــی در آن ســوی محــور  عنصــر کوچــک در ســمت مقاب
ــن  ــود. گاه ممک ــورد نظرحاصــل می ش ــادل م ــر، تع ــزی تصوی مرک
اســت تمــام جذابیــت تصویــری در یــک ســوی تابلــو واقــع شــده 
ــوع  ــچ ن ــوده و هی ــتفاده ب ــاًل بی اس ــر آن عم ــوی دیگ ــد و س باش
کارکــرد روایــی یــا تصویــری خاصــی نداشــته باشــد. بدیهــی اســت 
دلیــل وجــودی آنهــا، صرفــاً ایجــاد تــوازن و تعــادل در تابلــو اســت.

ــاد شــده ممکــن اســت یــک نقطــه  عناصــر کوچکــی کــه از آن ی
یــا خــط جالــب توجــه باشــد گاه نیــز صرفــاً یــک کیفیــت ذهنــی 
اســت. وجــود حســی از روشــنی یــا تاریکــی در تصویــر کافــی اســت 
تــا چشــم را بــه ســمت خــود جلــب کنــد. بــا ایــن همــه اگــر قــرار 
باشــد کــه کلیــۀ موضوعــات در یــک ســمت تابلــو قــرار گیرنــد، و 
ســمت دیگــر فقــط بــه یــک فضــا یــا عنصــر تأکیــد متعــادل کننده 

اختصــاص یابــد، آنــگاه ایــن ســؤال پیــش می آیــد کــه 
ــرد؟  ــذف ک ــر ح ــت آن را از تصوی ــر نیس ــوالً بهت اص
ــود آن را  ــت خ ــر اس ــوع بهت ــر موض ــرای درك بهت ب
ــد. تمامــی عناصــر و موضوعــات  ــه کنی در عمــل تجرب
تصویــر را در یــک ســمت از فضــای اولیــۀ تصویــر قــرار 
دهیــد، در ایــن صــورت تعــادل آن بســتگی بــه موازنــۀ 
ــۀ  ــر روی نقط ــال ب ــه ح ــت ک ــد داش ــری خواه عناص

ــد. ــه گاه یافته ان ــدی تکی ــزی جدی مرک

ــا در  ــه اندازه ه ــوازن کالســیک ضــروری اســت ک در ت
دو ســوی پیکــره بــا موضــوع مرکــزی برابــر باشــد. بــه 
عــالوه حالــت ایــده آل ایــن اســت کــه همیــن تــوازن در 
ــت  ــر رعای ــاالی تصوی ــن و ب ــمت های پایی ــر قس عناص
ــی  ــی مشــابه ترازوی ــوۀ بصــری چنیــن توازن شــود. جل
اســت کــه در بــاال نشــان داده شــده اســت. از ایــن رو 
ــمت  ــر قس ــای تصوی ــک از بخش ه ــر ی ــرای ه ــد ب بای
ــودن  ــرازو ب ــا آن وجــود داشــته باشــدتا ت متناظــری ب

 .دو کفــۀ تــرازو حفــظ شــود

محل تالقی دست ها در تصویر 
باال، به مثابه یک نقطه ی محوری 

برای کلیت ترکیب بندی عمل 
می کند.

)514( 996-1620

نقاشی

»جیوانی آرنولفینی و همسرش« اثر یان وان ایک

»مریم سیستین« اثر رافائل
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ــاخ یوهــان سباســتیان ب
)1750-1685(

هربــرت و  وی  بــراک  واالس   تألیــف: 
ینســتاک ا و

ترجمه: دکتر مهدی فروغ

ــه ــل س ــوزار" مث ــوون" و "م ــاخ" و"بته ــام "ب  ن
ــوان برگزیده تریــن ــطرنج بعن ــرۀ برنــدۀ ش  مه
مصنفــان موســیقی، مــدام تکــرار می شــود.

ــتانی ــود داس ــاخ" خ ــن "ب ــهرت یافت ــه ش  قص
 بســیار شــیرین و قابــل تأمــل اســت. تقریبــاً تــا
 یکصــد ســال بعــد از مرگــش هیــچ نــام و نشــانی
 از او در میــان نبــود.  همچنانکه دانشــمندان دورۀ
ــف ــیقی را کش ــم موس ــتادان قدی ــانس اس  رنس
ــط ــم توس ــدۀ نوزده ــم در س ــاخ" ه ــد. "ب  کردن
ــوزار" ــد. "م ــی از موســیقی دانها کشــف ش  جمع
ــاخ" ــیوۀ "ب ــبک و ش ــان در س ــوون" چن  و "بته
ــاندن او ــت شناس ــه فرص ــد ک ــده بودن ــرق ش  غ
ــومن" و ــب "ش ــار نصی ــن افتخ ــد و ای  را نیافتن
 "مندلســون" شــد. ایــن دو نفــر آثــار "بــاخ" را نــه
 تنهــا عالیتریــن سرمشــق بلکــه زیباتریــن نمونــۀ
 موســیقی تشــخیص دادنــد. خبــر کشــف شــدن
 "بــاخ" بســرعت از آلمــان بــه انگلیــس رســید و از
 آنجــا بــه تمــام نقــاط جهــان پروتســتان منتشــر
ــاخ" کــه ــا "ب ــه طــول انجامیــد ت  شــد. مدتــی ب

ــود در ــتان ب ــای پروتس ــات کلیس ــار و مباه ــۀ افتخ ــن مای  بزرگتری
ــه اش حســد و ــه مای ــزی ک ــن شــناخته شــود. چی  کشــورهای التی
 شــور و حــرارت عــدۀ معــدودی بــود موجــب مســرت و خوشــحالی
ــال 1850 ــد. در س ــدن گردی ــان متم ــیقی دانهای جه ــام موس  تم
 میــالدی انجمــن معروفــی بنــام "بــاخ گــزل شــافت" بــرای انتشــار
 دورۀ کامــل آثــاری کــه از "باخ" در دســت بود تشــکیل یافــت. )چند
قطعــه از آثــار "بــاخ" در دورۀ حیــات خــود مصنــف چــاپ شــده بود.(

 بیســت و ســه نفــر از خاندان هــای ســلطنتی جهــان در ایــن جمــع
 شــرکت داشــتند و دوازده کشــور از جملــه ایــاالت متحــدۀ آمریــکا
 در تشــکیل آن کمــک کردنــد. اقــدام بــه ایــن کار بــزرگ مســتلزم
ــا ذوق و ــر، ب ــن ناش ــود و چندی ــت ب ــه ســال وق ــل و ن  صــرف چه
 ســلیقۀ مختلــف در ایــن کار مهــم نظارت داشــتند. از "برامــز" روایت
 کرده انــد کــه گفتــه اســت بزرگتریــن حــوادث دوران زندگــی مــن
 یکــی تشــکیل امپراطــوری آلمــان و دیگــر پایــان یافتــن کار انجمــن
 "بــاخ گــزل شــافت" و چــاپ شــدن آثــار موجــود "بــاخ" بوده اســت.
 بــا چاپ هــای متعــددی از آثــار "بــاخ" کــه بــه صورت هــای
ــر ــان منتش ــافت" در جه ــزل ش ــاخ گ ــن "ب ــط انجم ــف توس  مختل
شــد هرگــز آفتــاب در قلمــرو وســیع حکومــت او غــروب نمی کنــد.

 اقدامــات مفصــل و باشــکوهی کــه بــرای معرفــی "بــاخ" بــه
ــاخ" ــر "ب ــه اگ ــود ک ــی ب ــه میزان ــت ب ــورت می گرف ــان ص  جهانی
 خــودش دوبــاره زنــده می شــد مبهــوت و متحیــر می مانــد.
ــهر ــک ش ــادی ی ــف ع ــک مصن ــش ی ــان حیات ــاخ" در زم ــرا "ب  زی
ــود کــه پادشــاهی ــش موقعــی ب ــود و اوج ترقیات  قدیمــی بیــش نب
 یــا امیــری محبــت کنــد و قطعــه ای بــه او ســفارش دهــد. "یوهــان
ــود را ــه خ ــرد ک ــم نمی ک ــن را ه ــر ای ــز فک ــاخ" هرگ ــتین ب  سباس
 بزرگتریــن مصنــف روی زمیــن تصــور کنــد. راهــی را که ســایر افراد
ــود و پیــش میرفــت )در هفــت ــد گرفتــه ب ــواده اش رفتــه بودن  خان
ــواز و ــده و ارگ ن ــاخ" در حــدود پنجــاه خوانن ــدان "ب  پشــت از خان
ــود را ــرد کار خ ــعی می ک ــد( و س ــرده بودن ــور ک ــیقیدان ظه  موس
 بــه نحــو احســن انجــام بدهــد. تفــاوت او بــا عمویــش "کریســتف" و
 یــا پســرعمویش "یوهــان واالنتیــن" فقــط ایــن بــود کــه "بــاخ" بــر
ــن نابغــۀ موســیقی جهــان از آب درآمــد. حســب تصــادف بزرگتری

 هیــچ عالمــت و نشــانه ای دال بــر اینکــه افراد خانــدان "بــاخ" برتری
ــی ــت. حت ــت نیس ــند در دس ــرده باش ــاس ک ــود احس ــر خ  او را ب
 پســرش "کارل فیلیــپ امانوئــل" هــم بــرای او مقامــی بیــش از یــک
ــک ــش از ی ــاری بی ــر و اعتب ــد امی ــار چن  سرپرســت موســیقی درب
 سردســتۀ خواننــدگان کلیســا در الیپزیــک قائــل نبــود. خالصــه در
ــود ماننــد ســایر نهال هــا. ــدان هنرمنــد نهالــی ب بوســتان ایــن خان

"آیــزن در   1685 مــارس  مــاه   21 در  بــزرگ  نابغــۀ   ایــن 
آمــد. دنیــا  بــه  کوچــک  دوك نشــینی  پایتخــت  آخ" 

ــت ــوده اس ــواده ب ــد خان ــتمین فرزن ــتین" هش ــان سباس  "یوه
ــوع ــچ ن ــزن آخ" هی ــاخ" در "آی ــی "ب ــه دوران کودک ــع ب  و راج
 حکایتــی شــبیه بــه داســتان های خارق العــاده ای کــه بــه دوران
ــدارد. ــود ن ــت وج ــانه داده اس ــورت افس ــوزار" ص ــی "م  کودک
 مــا می دانیــم کــه در مدرســۀ محلــۀ خــود درس خوانــده
نبــوده اســت و احتمــال  و محصــل فوق العــاده مســتعدی 
 داده می شــود کــه اولیــن درس "کالویــه" را نــزد پــدرش
ــرد. ــات ک ــوان اثب ــال را نمیت ــن احتم ــی ای ــد ول ــه باش آموخت

 در ســال 1700 وقتــی "بــاخ" پانــزده ســاله شــد و بــرای
ــۀ خــودش ــر او را در خان ــه دیگ ــود ک ــن نب ــکان ای ــرادرش ام  ب
ــرگ" ــام "لونه ب ــر حســب تصــادف در شــهری بن ــدارد ب ــگاه ب  ن
 کــه در فاصلــۀ ســیصد کیلومتــری قرار داشــت کســی را جســتجو
 می کردنــد کــه صــدای "ســوپرانو" داشــته باشــد. کــودك پانــزده
ــای ــش در کلیس ــازك و لطیف ــدای ن ــۀ ص ــه درنتیج ــاله ک  س
 "اوردروف" جــزء ســرودخوانان کلیســا اســتخدام شــده بــود ایــن
ــس" ــض ورود در "میخائیلی ــرد و به مح ــی ک ــی را ط  راه طوالن
 اســتخدام شــد. در ســه ســالی کــه "بــاخ" در "لونه بــرگ"
گذرانیــد بــر دامنــۀ معلوماتــش در موســیقی افــزوده شــد.

ــتین" ــان سباس ــت "یوه ــه وق ــا و در چ ــت در کج ــوم نیس  معل
ــته اســت. ــود را نوش ــر خ ــن اث اولی

 بــاخ از ارثــی که به او رســید موفق شــد با دختر ناشناســی ازدواج
 کنــد. ایــن دختــر ناشــناس، دخترعمــوی او بنــام "ماریــا باربــارا
بــاخ" بــود و ایــن ازدواج در 17 مــاه اکتبــر 1707 صــورت گرفت.

 وقتــی انســان محصــول فکر "بــاخ" را بــا زندگی حقیر و نامســاعد
 او مقایســه میکنــد واقعــاً متعجــب می شــود. زندگــی در "ویمــار"
ــاك ــیار دردن ــلماً بس ــاخ" مس ــل "ب ــی مث ــرد حساس ــرای م  ب
ــرد ــگاه می ک ــر ن ــک نوک ــم ی ــه چش ــت. "دوك" او را ب  بوده اس
 و حتــی موقعــی کــه ارکســتر بی سرپرســت بــود مقــام رهبــری
 آن را بــه "بــاخ" نــداد. همســایه هایش بــا او مثــل یــک پینــه دوز
 یــا یــک عطــار رفتــار میکردنــد. چــرا نکننــد؟ هــر کــس او را در
ــه  زندگــی خانوادگیــش می دیــد و مالحظــه می کــرد کــه چگون
ــرد و زحمــت می کشــد ــج می ب  در تصحیــح تصنیفــات خــود رن
 و چطــور بــا ســختی راه مــی رود محــال بــود احتمــال بدهــد کــه
 ایــن مــرد فربــه بــا گــردن کوتــاه و چانــۀ جلــو دویــده و پیشــانی
ــزار ــج ه ــر پن ــواره اش ب ــکل و بی ق ــی ش ــی مخروط ــج و بین  ک
 نفــر ســاکنان "ویمــار" بقــدر یــک ســر ســوزن فضیلــت و برتــری

ــت و ــت می داش ــش را دوس ــاخ" زن ــد. "ب ــته باش  داش
 وظیفــۀ پــدری را زود شــروع کــرد و خداونــد بیســت
 اوالد بــه او عطــا فرمــود و البتــه نمی توانســت از
ــه ــد. در دوره   ای ک ــداز کن ــزی پس ان ــد خــود چی  عوائ
ــهرت و ــن ش ــخاص در حس ــۀ اش ــردر خان ــی س  حت
 اعتبارشــان مؤثــر بــود "بــاخ" نــه مــردی بــود زیبــا و
 نــه زیــرك و نــه منســوب بــه یــک خانــوادۀ اشــرافی
ــردم ــر م ــرف دیگ ــد. از ط ــه ثروتمن ــی و ن ــه غن  و ن
ــوۀ تشــخیص نداشــتند. "ویمــار" هــم در موســیقی ق

 شــهرت "بــاخ" بعنــوان نوازنــدۀ ارگ روز بــه روز
ــن ــابقه ای بی ــاس مس ــن اس ــر ای ــد. ب ــر می ش  زیادت
 "بــاخ" و "لوئــی مرشــان" ارگ زن معــروف دربــار
 لوئــی پانزدهــم ترتیــب داده شــد و از آنجــا کــه توجــه
 و عالقــۀ "هنــدل" بــه انگلســتان بــود ایــن دو نفــر در
ــروف ارگ محســوب ــان مع ــای مرکــزی دو قهرم  اروپ
 می شــدند. "مرشــان" بیــش از حــد بــر خــود می بالیــد
ــه شــهر ــاخ" در محــل مســابقه ک ــه "ب ــی ک  و هنگام
 "درســدن" بــود وارد شــد، "مرشــان"  قبــل از تشــکیل
 جلســۀ مســابقه بــر حســب تصــادف ســاز او را شــنید
ــافربری از ــۀ مس ــن اراب ــا اولی ــت و ب ــود را باخ  و خ
 شــهر فــرار کــرد. دکتــر "برنــی" راجــع بــه ایــن فــرار
ــاری ــه" افتخ ــرای "پومپ ــد: »ب ــاح آور می نویس  افتض
 بــود کــه از ســزار شکســت بخــورد و بــرای "مرشــان"
ــرود.« ــاخ در ب ــدان ب ــه از می ــود ک ــاری ب ــم افتخ ه

 تقریبــاً یــک ســال و نیــم بعــد از مــرگ همســر
"آنــا بنــام  ســاله ای  بیســت  دختــر  بــا   اولــش 
ــود و بقــدر ــار ب  ماگدالینــا ویلکــن" کــه خواننــدۀ درب
ــرد. ــت ازدواج ک ــدی داش ــاخ" عای ــد "ب ــف درآم  نص
 عروســی ایــن دو نفــر بســیار مناســب و زندگــی
ــا" ــرا "آن ــود زی ــن ب ــی قری ــعادت و خوش ــا س ــا ب  آنه
ــال ــود و از اطف ــو ب ــه دار و کدبان ــیار خان ــری بس  دخت
ــه ــر از هم ــرد و مهم ت ــتاری می ک ــوب پرس ــاخ" خ  "ب
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می شــد. محســوب  شایســته ای   موســیقیدان 
 "بــاخ" از ایــن زن ســیزده اوالد پیــدا کــرد
ــان ــام "یوه ــرش بن ــومین پس ــه س ــه از جمل  ک
 کریســتیان" بــود کــه بــه "بــاخ" انگلســتان
ــاخ  معــروف اســت. در ســال 1750 چشــم های ب
ــور" ــدا کــرد. " یوهــان تیل ــه جراحــی پی ــاز ب  نی
 جراحــی کــه ســه نفــر از بزرگتریــن مــردان قــرن
 هجدهــم از جملــه "هنــدل" و "گیبــون" را عمــل
 کــرده بــود و در هیــچ یــک موفــق نبــود. طبــق
ــق ــی مطل ــد در تاریک ــاخ بای ــک، ب ــتور پزش  دس
ــرد ولــی بعــد از شــش مــاه خســته و  بســر می ب
ــز ــه تجوی ــی ب ــا بی اعتنای ــکاری ب ــاب از بی  بی ت
 پزشــک اجــازه داد بــا نــور اتــاق چشــمان خــود
 را آزمایــش کنــد  ولــی هیجانــی کــه بــه او
 دســت داد از قــوۀ تحمــل او بیشــتر بــود و بعــد

 از چنــد ســاعت دچــار حملــه ســختی شــد و پــس از دو روز تــب و
بیهوشــی در شــامگاه 28 ژوئیــه 1750 چشــم از جهــان فــرو بســت.

ــهرت ــان ش ــر آلم ــت در سراس ــان رف ــاخ" از جه ــه "ب ــی ک  موقع
ــود  داشــت ولــی چــون شــهرتش بیشــتر بخاطــر نوازندگــی ارگ ب
ــال های ــد در س ــته می ش ــش کاس ــج از اهمیت ــاز بتدری ــن س  و ای
ــواده ــراد خان ــتثنای اف ــه باس ــزودی هم ــت و ب ــه نیاف ــد ادام  بع
ــه ــوال او ک ــد. ام ــوش کردن ــاگردهایش او را فرام ــده ای از ش  و ع
 عبــارت بــود از مقــداری از ســازهای مختلــف و کتاب هــای مذهبــی
ــار ــی زن و چه ــه زندگ ــن هزین ــرای تأمی ــه ب ــباب و اثاث خان  و اس
ً ــرا ــش  ظاه ــر بزرگ ــار پس ــود. چه ــی نب ــک او کاف ــد کوچ  فرزن
ــد. ــا" نشــان ندادن ــه "آناماگدالین ــک ب ــه کم ــه ای ب ــن عالق کمتری

 "آنــا" تــا آخریــن دقایــق زندگــی "بــاخ" رفیــق و مصاحــب
ــرد ــی ک ــال زندگ ــوهر ده س ــرگ ش ــد از م ــود و بع ــاداری ب  وف
از جهــان نوانخانــه چشــم  بیچارگــی در   و  در حــال فقــر و 
ــد ــتور مان ــار مس ــال از انظ ــد س ــاً یکص ــاخ" تقریب ــور "ب ــت. گ  بس
ــه کارش ــی ک ــیار باهوش ــرد بس ــم م ــدۀ نوزده ــر س ــا در اواخ  ت
ــف کــرد. از ــود آن را کش ــی ب ــت های تاریخ  جمــع آوری یادداش
 .ــت ــده اس ــای مان ــیقی به ج ــۀ موس ــش از 1000 قطع ــاخ بی ب

در فرودست انگار، کفتری می خورد آب.

یا که در بیشه دور، سیره یی پر می شوید.

یا در آبادی، کوزه یی پر می گردد.

آب را گل نکنیم:

شاید این آب روان، می رود پای سپیداری، تا فرو شوید اندوه دلی.

دست درویشی شاید، نان خشکیده فرو برده در آب.

زن زیبایی آمد لب رود،

آب را گل نکنیم:

روی زیبا دو برابر شده است.

چه گوارا این آب!

چه زالل این رود!

مردم باالدست، چه صفایی دارند!

چشمه هاشان جوشان، گاوهاشان شیرافشان باد!

من ندیدم دهشان،

بی گمان پای چپرهاشان جا پای خداست.

ماهتاب آن جا، می کند روشن پهنای کالم.

بی گمان در ده باالدست، چینه ها کوتاه است.

مردمش می دانند، که شقایق چه گلی است.

بی گمان آن جا آبی، آبی است.

غنچه یی می شکفد، اهل ده باخبرند.

چه دهی باید باشد!

کوچه باغش پر موسیقی باد!

مردمان سر رود، آب را می فهمند.

گل نکردندش، ما نیز

آب را گل نکنیم.

آب را گل نکنیم



کتابخانه و آرشیو ملی کبک 
 BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES

NATIONALES DU QUÉBEC
ایــن کتابخانــه مرکــز فرهنگــی 
عمــده کتابخوانــی و آرشــیو 
ملــی کبــک اســت. از ویژگی های 
متنــوع آن، برنامه ریــزی فرهنگــی 
ــد. ــگاه ها می باش ــه نمایش از جمل

آدرس:
GRANDE BIBLIOTHÈQUE 

  BERRI-UQAM 
475, boul. De Maisonneuve Est 
)514( 873-1100 
1 800 363-9028 
BANQ VIEUX-MONTRÉAL 

  CHAMP-DE-MARS 
535, avenue Viger Est 
)514( 873-1100 
1 )800( 363-9028

فضایــی  مونتــرال،  بیــودوم 
زندگــی بــرای 

BIODÔME DE 
MONTRÉAL «ESPACE 

POUR LA VIE»
بــه ایــن اکوسیســتم ســفر 
جنگل هــا  میــان  در  کنیــد. 
قــدم بزنیــد و ســیاه گوش هــا، 
میمون هــا و ســگ های آبــی 
را ببینیــد. بــه قلــب ســنت 
و  بزنیــد  شــیرجه  لــوران 

ببینیــد. را  پنگوئن هــا 
آدرس:

       VIAU 
4777, avenue Pierre-De 
Coubertin 
)514( 868-3000

بیوســفر، مــوزه محیــط زیســت
BIOSPHÈRE, MUSÉE DE 

L’ENVIRONNEMENT  

مــوزه محیــط زیســت بیوســفر 
ــبز، نمایشــگاه  ــن آوری س ــا ف ب
هــا و تورهــای راهنمایــی خود، 
مســایل  بــرای  تــازه ای  راه 
واقعــی  معنــی  و  محیطــی 
بــرای حمایــت از محیــط را 
ــل  ــک مح ــد. ی ــم می کن فراه
ــایی در  ــرد و تماش ــر بف منحص

ــو. ــارك ژان دراپ ــب پ قل

آدرس:

  JEAN-DRAPEAU 
160, chemin Tour-de-
L’Isle 
)514( 285-5000

مرکز کانادایی معماری 
CENTRE CANADIEN 
D’ARCHITECTURE

معمــاری،  کانادایــی  مرکــز 
ــن  ــی بی ــه فرهنگ ــک مؤسس ی
المللــی آوانــگارد کــه متمرکــز 
ــی  ــاری و طراح ــش معم در نق
از  یکــی  اســت،  جامعــه  در 
بزرگتریــن مجموعــه تحقیقــات 
در جهــان در ایــن رشــته مــی 
ــر نمایشــگاه های  باشــد.عالوه ب
متنــوع و اســتثنایی و دیگــر 
عمومــی،  هــای  برنامــه 
ــاغ  ــل توجــه و ب ســاختمان قاب
مجســمه ای آن ارزش یکبــار 
دیــدن آن را به تنهایــی دارد.

آدرس:
 GUY-CONCORDIA / 

ATWATER 
24 / 108 1920, rue Baile 
)514( 939-7026

سینما
Carrefour An-
grignon “Cinplex”

آدرس:
7077 boul. New-
man, LaSalle  H8N 
1X1 
Info: 
(514) 366-2444 

قیمت بلیط:
عموم              $10.99
کودك )13-3(    $7.75
سالمند)65+(      $8.25
سه شنبه           $6.25  

3$  برای 3D اضافه 
می شود 

سینما
Cineplex Odeon Cav-
endish

آدرس:
5800 boul. Cavendish 
)ch. Kildare(, Côte-St-
Luc   H4W 2T5 
Info: 
)514( 485-7111 

قیمت بلیط:
عموم                 $10.99
کودك )13-3(       $7.75
سالمند)65+(         $8.25

سه شنبه              $6.25  

3$  برای 3D اضافه می شود.

فیلم لگو بتمن 
The Lego Batman Movie

انیمیشن با صدای
Will Arnett & Rosario 
Dawson

فیلم برج تاریک
The Dark Tower 
فیلم ترسناك با بازی

 Katheryn Winnick & 
Idris Elba

تب الله
 Tulip Fever 

درام عاشقانه با بازی
 Alicia Vikander & Cara 
Delevingne

موزه های مونترال

معرفی سینما
گزیده فیلم های ماه فوریه
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Joshua Bell, plays and conducts the OSM, 
Feb, 14th & 15th, 2017, 8:00 p.m.

ســمفونیک  ارکســتر  توســط  کــه  برنامــه  ایــن  در 
 )Joshua Bell( مونتــرال اجــرا خواهــد شــد، جاشــوا بــل
آهنگســازان  از  قطعاتــی  آمریکایــی،  مشــهور  ویولنیســت 
آلمانــی دوره رمانتیــک را اجــرا و رهبــری خواهــد کــرد. 
بــرای تهیــه بلیــط ایــن کنســرت می توانیــد بــه لینــک
www.osm.ca/en/concerts/joshua-bell  

 $200 تــا   $43 از  بلیط هــا  قیمــت  کنیــد.  مراجعــه 
مــکان  بــود.  خواهــد  صندلــی  انتخــاب  بــه  بســته 
در واقــع  مونتــرال  ســمفونی  ارکســتر  خانــه  اجــرا: 
می باشــد.  Place des art )1600 Rue Saint-Urbain(

Opera Mancini at the Campus Lon-
gueuil, “Touch of Evil” by Orson Welles 
(1958), Feb 28th, 1:30 p.m.- 4:30 p.m.

ــر  ــبک هن ــن س ــدان، واالتری ــی هنرمن ــده برخ ــه عقی ــرا، ب اُپ
موســیقی اســت چــرا کــه همزمــان هنــر موســیقی، ادبیــات و 
ــر  ــک تئات ــرا ی ــک کالم، اُپ ــود. در ی ــه می ش ــر در آن ارائ تئات
موزیــکال اســت کــه معمــوالً فیلم نامــۀ آن توســط نویســندگان 
ــام روی  ــب ن ــازان صاح ــده و آهنگ س ــته ش ــام نوش ــب ن صاح
ــیقی آن  ــه موس ــه ک ــن برنام ــند. در ای ــیقی می نویس آن موس
 )Henri Mancini(توســط آهنگ ســاز معاصــر، ِهنــری مانچینــی
 )Touch of Evil( ــا شــیطان ســاخته شــده، داســتان تمــاس ب
بــه نمایــش درمی آیــد. قابــل ذکــر اســت کــه ِهنــری مانچینــی 
ــیار  ــار بس ــه آث ــت ک ــی اس ــگ صورت ــروف پلن ــاز مع آهنگ س
 Feb( زیــاد دیگــری نیــز ســاخته اســت. ایــن برنامــه 28 فوریــه
28th( از ســاعت 13:30 تــا 16:30 و در ســالن شــمارۀ 16 

Place Charles- 101 ــع در دانشــکدۀ موســیقی Longueuil واق
ــت. ــط آن 12$ اس ــت بلی ــود و قیم ــزار می ش Le Mogne برگ

McGill Piano, Harp, Guitar, Strings, Com-
position, Feb 9th & 21st, 7:00 p.m.

بــرای عالقمندان به تماشــای مســابقات نوازندگی، مســابقۀ 
نوازندگــی ســازهای زهــی در تاریــخ پنــج شــنبه 9 فوریــه 
Pollac)555 Sherbrooke W(در ســالن )Feb 9th, 2017(

ســاعت 19 برگــزار خواهــد شــد. همچنیــن در تاریــخ 21 
ــاعت،  ــان س ــالن و هم ــان س ــه در هم )21st Feb( فوری
مســابقات پیانــو، هــارپ )چنــگ( و گیتــار برگــزار خواهــد 
شــد. شــرکت در هــر دو برنامــه مذکــور رایــگان می باشــد.

کنســرت آرش، کامــران و هومــن، ساســی مانکــن
Vegas In Montreal Friday March 3rd 2017
Arash, Kamran/Hooman, Sasy
Hosted by DJ Bliss  
Live In Concert together for the 1st time ever.
Doors open at 8
Show starts at 9

ــخ 3  ــاپ در تاری ــده پ ــور 4 خوانن ــاهد حض ــرال ش مونت
ــود. ــد ب ــارچ 2017 خواه م

کــرد. تجربــه خواهیــم  مونتــرال  در  رو  باهــم وگاس 
  DJ Bliss   مجری برنامه
تلفن: 297-2354 )514(

کنسرت اندی

March 18th 2017
مونترال در برنامه ضیافت نوروزی به مناسبت جشن سال 

نو شاهد اجرای کنسرت اندی و شینی  خواهد بود. 
 تلفن:  2281 - 781 )514( / 567-1797 )514(

کنسرت های مونترال 
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 مهران یزدی زاده
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پاناکوتای انار

روش تهیه شادی رستمی

مواد الزم:
ژله انار 1 بسته

اناردون شده 1 لیوان

پاناکوتا
مواد الزم:

- خامه 200گرم
- شیر  2/3 پیمانه
- شکر 1/4 پیمانه

- ژالتین 3 ورق یا پودر ژالتین3 قاشق چایخوری
- وانیل شکري 1/2 قاشق چایخوري
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Romance

Arrangement : Alireza Fakharian
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Romance Arrangment: Alireza Fakharian
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آشپزی

طرز تهیه
 

ابتــدا پــودر ژلــه را در 1لیــوان آب گــرم حــل کــرده و روی بخــار آب 
می گذاریــم تــا  ژالتین هــا حــل شــود. ســپس از روی بخــار آب 

ــم.  ــرد می ریزی ــوان آب س ــته و 1 لی برداش
ســپس در تــه قالــب می ریزیــم و می گذاریــم در یخچــال بــه مــدت 
نیــم ســاعت تــا کمی ببنــدد. ســپس انارهــای دون شــده بــدون آب را 

بــه ان اضافــه می کنیــم و می گذاریــم تــا کامــل ببنــدد.
در یــک ظــرف پیرکــس یــا فلــزی نصــف لیــوان آب ســرد می ریزیم 
و پــودر ژالتیــن را روی آن می پاشــیم و روی بخــار  آب )بــن مــاری( 

می گذاریــم تــا ژالتین هــا حــل شــده و مثــل عســل شــود.
وانیــل  شــکر،  را روی حــرارت بســیار شــیر، 

ــم  ــم می گذاری حــل مالی شــکر  تــا 
ســپس  کــم شــود.  را  خامــه 
اضافــه  و کــم  می کنیــم 
روی  حــرارت بســیارکم همچنــان 

ــه  ــدت 2 دقیق می زنیــم. بم هــم 
ــه ســپس ژالتیــن آمــاده  ــه آن اضاف ــده را ب ش

بیافتــد.  حــرارت  از  کامــاًل  می گذاریــم  و  می کنیــم 
ــدت  ــه م ــاره ب ــه ودوب ــده ریخت ــاده ش ــار آم ــه ان ــپس روی ژل س

3ســاعت در یخچــال می گذاریــم. 
دســر  و  می گذاریــم  گــرم  آب  داخــل  را  قالــب  بعــد 
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آموزش عکاسی از کودکان
توسط سامه گل زاده

عکاســی از کــودکان بســیار چالــش برانگیــز اســت، 
زیــرا کــودکان عمومــا دوســت ندارنــد بــرای دوربیــن 
ــا  ــازی ی ــرگرم ب ــر س ــا اگ ــد؛ مخصوص ــت بگیرن ژس
ــد.  ــی دارن ــه خاص ــه آن عالق ــه ب ــند ک کاری باش
حرکات کــودکان بســیار ســریع اســت و بــه عــکاس 
فرصتــی بــرای ثبــت لحظه هــای نــاب نمی دهــد. بــه 
ــی کــه از کــودکان  ــل بیشــتر عکس های ــن دلی همی
گرفتــه می شــود یــا تــار هســتند یــا خــارج از 
ــرای ثبت عکس هــای بهتــر از کــودکان،  فوکــوس. ب
ــی نیــاز داریــم؟ ــی در عکاس ــه چــه مهارت های ب

عکس هــای  از  بســیاری  نمونه هــای  هــم  شــما 
ــذاری  ــه تاثیرگ ــد ک ــودکان دیده ای ــاده از ک فوق الع
ــن  ــه دوربی ــای »ب ــا نمونه ه ــته اند و ب ــی داش خاص
ــمگیری  ــاوت چش ــزن« تف ــد ب ــن و لبخن ــگاه ک ن
دارنــد. یــک پرتــره خــوب شــخصیت، انــرژی و 
منحصــر بــه فــرد بــودن کــودك را بازتــاب می کنــد.

ــتند؟ ــا هس ــودك کدام ه ــی ک ــا در عکاس ــن فاکتوره ــا مهمتری ام

کنیــد،  بررســی  قبــل  از  را  کار  رونــد   .1
ــا را  ــید و آنه ــاز را بشناس ــورد نی ــزات م تجهی

ــید ــته باش ــراه داش هم

بــا وجــود ایــن کــه عکاســی از کــودکان معمــوال قابــل پیش بینــی 
نیســت، امــا ســعی کنیــد تــا حــد امــکان بــرای آن برنامــه ریــزی 
داشــته باشــید. اگــر قصــد داریــد کــه در خانــه از کــودکان عکاســی 
ــور را  ــن ن ــرای تامی ــوص ب ــه خص ــاز ب ــورد نی ــزات م ــد، تجهی کنی
همــراه داشــته باشــید، فرامــوش نکنیــد کــه نــور داخــل بــه خوبــی 
ــا  ــور ســعی کنیــد ت ــرای جبــران کمبــود ن ــور طبیعــی نیســت. ب ن
ــتفاده نکنیــد و از  جایــی کــه می توانیــد از فــالش دوربیــن اس
فــالش بیرونــی کمــک بگیریــد. فــالش دوربیــن معمــوال ســایه های 
شــدید و ناخوشــایندی در تصویــر بــه وجــود می آورنــد. اگــر 
ــنجی را  ــه نورس ــول اولی ــد، اص ــی می کنی ــه عکاس ــرون از خان بی
چطــور  را  دوربین تــان  تنظیمــات  نمی دانیــد  اگــر  بشناســید. 
ــم  ــنهاد می کنی ــد، پیش ــم کنی ــر و تنظی ــتی تغیی ــورت دس ــه ص ب
در برابــر نــور مســتقیم و شــدید خورشــید عکاســی نکنیــد.

ــد  ــن بای ــرای دوربی ــی ب ــه تنظیمات  از چ
ــم؟ ــتفاده کن اس

ــد و در  ــت می کنن ــریع حرک ــودکان س ــه ک ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــی  ــن را در حالت ــات دوربی ــد، تنظیم ــی نمی مانن ــت باق ــی ثاب جای
قــرار دهیــد کــه کنتــرل آن ســاده باشــد. مثــال می توانیــد 
 Tv ــا ــم )Av ی ــه دیافراگ ــا دریچ ــت ب ــت اولوی ــن را در حال دوربی
ــد.  ــرار دهی ــن و A در دوربین هــای نیکــون( ق در دوربین هــای کان

عکاسی

ــه  ــی ک ــورد کارهای ــه او در م ــم ب ــه دائ ــری هســتید ک دیگ
ــرای  ــد. ب ــزد می کنی ــد، گوش ــام ده ــد انج ــا نبای ــد ی بای
ــد، از  ــی باش ــد طبیع ــت می کنی ــه ثب ــی ک ــه عکس های آنک
کــودکان نخواهیــد کــه بــرای دوربیــن لبخنــد بزننــد. بلکــه 
از معصومیــت، ســادگی و بازیگوشــی آنهــا نهایــت اســتفاده 
ــید.  ــی ببخش ــوه ای واقع ــان جل ــه عکس هایت ــد و ب را ببری
ــت  ــد و از شــرایط نهای ــازی کن ــد ب ــه کــودك اجــازه دهی ب
لــذت را ببــرد. دوربیــن را آمــاده کنیــد و از خانــواده کــودك 
بخواهیــد کــه او را صــدا کننــد، بــه محــض آنکــه بــه ســمت 
شــما نــگاه کــرد، روی چشــم نزدیکتــر بــه خودتــان فکــوس 
ــدون  ــی ب ــد حت ــوش نکنی ــد. فرام ــس بگیری ــد و عک کنی
خنــده و لبخنــد هــم می تــوان عواطــف و حــاالت کــودکان 
را منتقــل کــرد و عکس هایــی بــه یــاد ماندنــی ثبــت کــرد.

ــه  ــی ک ــید و از لح ظه های ــالق باش 3. خ
ــذت  ــرای کار صــرف می کنیــد نهایــت ل ب

را ببریــد.

بهتریــن وقــت بــرای آنکــه بتوانیــد شــخصیت کــودك 
را بــه تصویــر بکشــید زمانی ســت کــه او در حرکــت و 
ــه  ــر 15 دقیق ــی اگ ــا حت ــن زمان ه ــت. از همی ــازی اس ب
فوق العــاده  عکــس   4-3 دســت کم  می توانیــد  باشــد 
ــد  ــرار دهی ــم ق ــار ه ــا را در کن ــن عکس ه ــد. ای ــت کنی ثب
تــا گویــای یــک داســتان دربــاره کــودك و حــس و حالــش 
باشد.ســعی کنیــد احساســات، شــیطنت، حساســیت و 
ــان  ــس نش ــه عک ــن مجموع ــودك را در ای ــای ک ویژگی ه
ــاره  ــم اش ــتر ه ــه پیش ــور ک ــن کار همانط ــرای ای ــد. ب دهی
شــد بایــد بــا کــودك ارتبــاط خوبــی برقــرار کنیــد و اجــازه 
ــه او  ــد. ب ــادت و اعتمــاد کن ــه شــما ع ــودك ب ــا ک ــد ت دهی
اجــازه دهیــد کــه بــه LCD دوربین تــان نــگاه کنــد و 
عکس هــای خــودش را ببینــد، ســوال کنــد و دوســت شــود. 

ــه  ــر دریچ ــا تغیی ــدان را ب ــق می ــد عم ــت می توانی ــن حال در ای
ــازه  ــن اج ــه دوربی ــد و ب ــاد کنی ــم و زی ــی ک ــه راحت ــم ب دیافراگ
ــد.در  ــاب کن ــودش انتخ ــب را خ ــاتر متناس ــرعت ش ــا س ــد ت دهی
ــدد اف  ــدار ع ــه مق ــت ک ــاال الزم اس ــور احتم ــم ن ــای ک محیط ه
را کمتریــن انتخــاب کنیــد تــا ســرعت شــاتر نســبت زیــادی را بــه 
ــد  ــود می توان ــر ش ــور کمت ــر و ن ــوا تاریک ت ــر ه ــد. اگ ــت آوری دس
ــرای عکاســی را  ــوری مناســب ب ــزو، شــرایط ن ــدار ای ــر مق ــا تغیی ب
فراهــم کنیــد. فرامــوش نکنیــد کــه باالبــردن بیــش از حــد مقــدار 
ایــزو ممکــن اســت بــه نویــزی شــدن عکــس بیانجامــد امــا گاهــی 
مجبوریــد چنیــن جبران ســازی هایی را انجــام دهیــد. یادتــان 
باشــد بهتــر اســت یــک تصویــر واضــح بــا کمــی نویز داشــته باشــید 
ــکان  ــان ام ــر دوربین ت ــا تار! اگ ــز ام ــاری از نوی ــس ع ــک عک ــا ی ت
ــه 1600  ــدرا آن را ب ــرده و مق ــال ک »Auto ISO« دارد، آن را فع
ــد. ــر دهی ــراپ( تغیی ــن ک ــا 800 )دوربی ــم( ی ــول فری ــن ف )دوربی

ــی از  ــرای عکاس ــز ب ــن و لن ــن دوربی  بهتری
ــت؟ ــدام اس ــودکان ک ک

ــا  ــد، ام ــد باش ــد کارآم ــور می توان ــن منظ ــرای ای ــی ب ــر دوربین ه
ــه  ــه دریچ ــز ک ــک لن ــا ی ــای DSLR ب ــه دوربین ه ــش از هم بی
دیافراگــم بــازی داشــته باشــد بســیار توصیــه می شــود. اگــر 
نمی خواهیــد کــه بــرای عکاســی از کــودکان بســیار هزینــه 
 Nikon کنیــد، یــک دوربیــن متوســط ماننــد ســری دوربین هــای
کارایی هــای الزم   Canon Digital Rebel یــا   D3000/D5000
بــرای خدف شــما را دارد. قســمت مهمتــر خریــد لنز اســت. 
لنزهــای ســریع عــالوه بــر کیفیــت و کارایــی بهتــر در محیط هــای 
مختلــف، کیفیــت خوبــی از بوکــه نیــز بــه دســت می دهنــد. 
ــا  ــر Nikon 50mm f/1.8 ،Nikon 35mm f1/8 و ی ــی نظی لنزهای
Canon 50mm f/1.8 گزینه هــای مناســبی بــرای ایــن منظــور 
ــه بیشــتر  ــا صــرف هزین ــا ب ــم هســتند. قطع ــا بودجــه نســبتا ک ب
Nikon 70- یــا Nikon 85mm f/1.4 می تــوان لنزهایــی نظیــر
ــت آورد. ــه دس ــا Canon 70-200 f/2.8 را ب 200mm VRQQ و ی

2. ســعی کنیــد ســوژه را بهتــر بشناســید و بــا 
او ارتبــاط بهتــری برقــرار کنیــد.

اگــر زمــان کافــی در اختیــار داریــد ســعی کنیــد پیــش از شــروع 
ــوع  ــد و ن ــرار کنی ــتانه تری برق ــاط دوس ــودك ارتب ــا ک ــی ب عکاس
شــخصیت و عالیــق او را شناســایی کنیــد و کاری نکنیــد کــه 
ــزرگ  ــک آدم ب ــم ی ــما ه ــه ش ــد ک ــاور برس ــن ب ــه ای ــودك ب ک
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ــردن  ــرگرم ک ــرای س ــای الزم ب 4. ابزاره
ــید. ــته باش ــراه داش ــودک را هم ک

دقیقــا ماننــد بزرگســاالن، کــودکان نیــز از دیــدن یــک اتــاق 
پــر از ابزارهــای عجیــب و یــک فــرد غریبــه، نگــران و عصبــی 
می شــوند. بــا توجــه بــه ایــن کــه می دانیــم برقــراری 
ــت،  ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــودك از اهمی ــا ک ــاط ب ارتب
ــیار  ــز بس ــا نی ــردن آنه ــدا ک ــش پی ــه آرام ــردن ب ــک ک کم
ــه  ــاالن ب ــالف بزرگس ــر خ ــودکان را ب ــا ک ــت. ام ــم اس مه
راحتــی می توانــد آرام کــرد. بــرای ایــن منظــور راهکارهــای 
ــا پــدر و  زیــادی وجــود دارد. اولیــن قــدم ایــن اســت کــه ب
ــورد  ــای م ــاره چیزه ــا درب ــد و از آنه ــادرش مشــورت کنی م
ــازی،  ــباب ب ــداری اس ــد. مق ــوال کنی ــان س ــه کودکش عالق
بادکنــک، میــوه و شــکالت همــراه داشــته باشــید. در عیــن 
حــال کــه می توانیــد از ایــن ابزارهــا در عکس هایتــان 
ــک  ــراری ی ــرای برق ــی ب ــکان خوب ــد، ام ــتفاده کنی ــز اس نی
ــا کــودك نیــز بــه دســت خواهیــد آورد. ارتبــاط دوســتانه ب

5. پایین بیایید و هم قدشان شوید.

نشســتن و تــا انــدازه قــد کــودکان پاییــن آمــدن در عکاســی 
ــرای آنکــه عکس هــای  ــداول اســت. ب از کــودکان بســیار مت
ــا  ــاع ت ــردن ارتف ــم ک ــر ک ــالوه ب ــید، ع ــته باش ــی داش خوب
ــا  ــد ت ــه خــرج دهی ــز ب ــت نی ــودك، کمــی خالقی ــدازه ک ان
عکس هایــی کــه ثبــت می کنیــد متفــاوت تــر باشــند. مثــال 

از زوایــای مختلــف عکاســی کنیــد. جزییــات اســباب بــازی 
ــد.  ــان دهی ــر نش ــی در تصوی ــه خوب ــودك را ب ــاس ک ــا لب ی
ــرای  ــی را ب ــا خاطرات ــن عکس ه ــا ای ــه ب ــد ک فرامــوش نکنی
آینــده رقــم می زنیــد، پــس آنهــا را منحصــر بــه فردتــر کنید.

6. به لباس، زمان و محل عکاسی توجه ویژه 
داشته باشید.

در  می کنیــد  انتخــاب  عکاســی  بــرای  کــه  محلــی 
ــم  ــیار مه ــود بس ــل می ش ــه حاص ــی ک ــت عکس های کیفی
ــا  ــد ت ــازه می دهن ــکاس اج ــه ع ــن ب ــی والدی هســتند.  گاه
دربــاره محــل عکاســی تصمیم گیــری کنــد. در ایــن شــرایط 
ــل در ن ظر داشــته  ــی را از قب ــر اســت همیشــه مکان های بهت
ــن  ــز اهمی ــم حائ ــراف ه ــط اط ــه و محی ــید. پس زمین باش
ــرای عکاســی انتخــاب  ــه ب ــی ک ــد محل ــت کنی هســتند. دق
ــده  ــه بینن ــود توج ــث ش ــه باع ــی ک ــد پس زمینه های می کنی
از ســوژه منحــرف شــود و یــا عکــس را شــلوغ کنــد، نداشــته 
ــد در عکــس واضــح و برجســته باشــد و  ــودك بای باشــد. ک
پس زمینــه دارای لطافتــی متناســب بــا حــال کــودك 
ــایند  ــدید و ناخوش ــای ش ــه رنگ ه ــد ک ــت کنی ــد. دق باش
در پس زمینــه و محیــط اطــراف کــودك نباشــد.هرچند 
ــت دارد  ــه دوس ــد ک ــی را بپوش ــد لباس های ــودك بای ــه ک ک
ــا شــخصیت  امــا بهتــر اســت آنهایــی انتخــاب شــوند کــه ب
ــا  ــدر و مادره ــه پ ــد. ب ــته باش ــی بیشــتری داش وی همخوان
پیشــنهاد کنیــد کــه چندیــن دســت لبــاس بــه همــراه کاله، 

ــی  ــای متفاوت ــتند واکنش ه ــته هس ــی خس ــودکان وقت ک
از خودشــان نشــان می دهنــد. اگــر از ســوژه عکاســی 
ســراغ  می خواهنــد  احتمــاال  شــوند  خســته  بــودن 
ــرایط  ــن ش ــد. در ای ــری برون ــل دیگ ــر در مح ــازی دیگ ب
تاکنــون  کــه  عکس هایــی  کــه  می کنیــد  فکــر  اگــر 
ثبــت کرده ایــد بــه انــدازه کافــی خــوب نیســتند بــا 
والدینــش صحبــت کنیــد و از آنهــا راهکارهایــی بخواهیــد. 
ــکلک  ــا ادا و ش ــک ی ــوخی، قلقل ــی ش ــا کم ــد ب می توانی
گرفتــن  بــرای  و  آورده  ســرحال  را  کــودك  درآوردن 
ــد. ــا را بکنی ــن تالش ه ــر آخری ــوب دیگ ــس خ ــد عک چن

9. زیاد عکس بگیرید.
بلــه عکس هــای خیلــی زیــادی بایــد بگیریــد. نبایــد 
نــاب  لحظــه  رســیدن  منتظــر  و  بنشــینید  گوشــه ای 
باشــید زیــرا ایــن احتمــال وجــود دارد کــه حتــی آن 
لحظــه را نبینیــد. بــه کــودك نزدیــک شــوید، بعــد 
از او فاصلــه بگیریــد. جــا و زاویــه  دیدتــان را عــوض 
کنیــد امتحــان  را  ممکــن  حــاالت  تمــام  و  کنیــد 

10. ویرایــش عکس هــا را فرامــوش نکنید.

ــازی نیســت  ــا نی ــه از کار اســت. عموم ــن مرحل ــن آخری ای
ــر  ــد. اگ ــام دهی ــادی انج ــش زی ــودکان ویرای ــس ک در عک
نیــازی  باشــد،  داشــته  خوبــی  ترکیب بنــدی  عکــس 
بخصــوص  داشــت،  آنچنانی نخواهــد  پــردازش  بــه 
ــا را در  ــد عکس ه ــعی کنی ــودکان. س ــس ک ــورد عک درم
ویرایش هــای  تنهــا  داریــد.  نگــه  طبیعی شــان  حالــت 
ســاده و کوچــک انجــام دهیــد. بــه چشــم ها توجــه 
ــه  ــم ها ب ــرق چش ــه ب ــد ک ــتان باش ــد و حواس ــژه کنی وی
ref: www.1001boom.com  .باشــد نمایــان  خوبــی 

ــد  ــا بتوانی ــند ت ــته باش ــراه داش ــابه هم ــای مش ــک و چیزه عین
ــد.  ــگ کنی ــاب و هماهن ــف انتخ ــرایط مختل ــا را در ش بهترین ه
ــرای عکاســی اســت. ســعی  ــم ب ــور مه ــک فاکت ــز ی ــان نی و زم
ــوند،  ــاد می ش ــدید ایج ــایه های ش ــه س ــی ک ــد از زمان های کنی
خــودداری کنیــد. بهتریــن زمــان بــرای عکاســی صبح هــای زود 
یــا بعــد از ظهــر پیــش از غــروب آفتــاب اســت. روزهــای ابــری 
ــور  ــر از شــدت ن ــرا اب ــرای عکاســی مناســب هســتند زی ــز ب نی

آفتــاب کــم می کنــد و ســایه ها تلطیــف می شــوند.

7. دقــت کنیــد کــه والدیــن کــودک از 
بــرای  شــما  ایده هــای  و  تاکتیک هــا 
عکاســی از کودکشــان رضایــت داشــته 

باشــند.

ــد  ــر داری ــما در نظ ــه ش ــه هرچ ــد ک ــن نگذاری ــر ای ــرض را ب ف
حتمــا مــورد پســند خانــواده کــودك نیــز هســت. پیــش 
ــود  ــداف خ ــه و اه ــد و برنام ــت بگذاری ــی وق ــروع کار کم از ش
ــت  ــه از کیفی ــس از آنک ــد. پ ــح دهی ــان توضی ــرای کودکت را ب
ــدن  ــر ش ــد، در بهت ــدا کردن ــان پی ــما اطمین ــی کار ش و خوب
ــا  ــه ب ــرد و در نتیج ــد ک ــکاری خواهن ــما هم ــا ش ــه کار ب نتیج
ــید ــته باش ــل داش ــد تعام ــر می توانی ــر و راحت ت ــودك بهت ک

8. صبور باشید.

ــیار  ــودکان بس ــت. ک ــانی نیس ــودن کار آس ــودکان ب ــکاس ک ع
غیــر قابــل پیش بینــی هســتند. صبــور باشــید و بــه آنهــا اجــازه 
دهیــد بــه شــما و حضورتــان عــادت کننــد. بــه والدیــن کــودك 
ــادی  ــان زی ــد و زم ــه ای نداری ــچ عجل ــه هی ــد ک ــان دهی اطمین
ــد داد. ــودك اختصــاص خواهی ــا ک ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق را ب
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گزارش کنسرت پایان 
فصل پاییز

)18 دسامبر 2016(

فصــل  هــر  پایــان  در  مــی  ِر-  آکادمــی 
ــا  ــه ب ــالن مجموع ــی در س ــرت های کوچک کنس
ــراه  ــه هم ــده ب ــان انتخــاب ش شــرکت هنرجوی
ــد. ــزار می کن ــا برگ ــتان آنه ــا و دوس خانواده ه

ــن  ــرت ها  تمری ــن کنس ــزاری ای ــدف از برگ  ه
ــت  ــان جه ــتر هنرجوی ــر و بیش ــه بهت ــر چ ه

ارزیابــی کار آنهــا و بــاال بــردن اعتمــاد بــه نفــس و تســلط هــر چــه 
بیشــتر بــر روی قطعــات بــرای کنســرت بــزرگ ســالیانه آکادمــی 

ــد. می باش
اواخــر فصــل پاییــز گذشــته )18 دســامبر 2016( کنســرت فصلــی 
آکادمــی بــا شــرکت بیــش از 50 نفــر از هنرجویــان مجموعــه در 5 
ســانس از ســاعت 2 تــا 7 بعدازظهــر روز یکشــنبه برگــزار گردیــد. 

ــر  ــانی، مدی ــار احس ــی، و به ــت آکادم ــان، مدیری ــا فخاری علیرض
بخــش غیــر ایرانــی آکادمــی، در ابتــدای هــر ســانس بــه معرفــی 
هنرجویــان و قطعاتــی کــه بــرای اجــرا آمــاده کــرده بودنــد 

می پرداختنــد. 
ــون  ــکار پترس ــالن اس ــی در س ــرت بزرگ ــل 2016، کنس در آپری
ــا  ــرای خانواده ه ــو در آن ب ــش از 120 هنرج ــه بی ــد ک ــزار ش برگ
ــت و  ــه هم ــرت ها ب ــن کنس ــد. ای ــرا کردن ــه اج ــتان برنام و دوس

 .ــود ــزار می ش ــی برگ ــوب آکادم ــاتید خ ــتکار اس پش
اســاتید پیانــو: علیرضــا فخاریــان، مهــران یــزدی زاده، پــرگل 

ــی ــی ل ــر، ج ــوکاس پورت ــزی، ل تبری
ــه روش ارف و فلــوت: بهــار احســانی،  ــرای کــودکان ب موســیقی ب

ــد آرام زن
گیتار: ارسام انوری، اُرفه راسل

ویولن: بابک نامور
تار، سه تار، تنبک: مریم تژده

سنتور: کورش عشیق
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عکس از حامد تابعین

گزارش



آشنایی با ساز تار
به کوشش مریم تژده

ــاظ  ــیم و از لح ــی زه، س ــه معن ــت ب ــار در لغ ت
ــی  ــی مضراب ــازهای زه ــروه س ــی از گ سازشناس
ــر  ــق دیگ ــی مناط ــران و برخ ــه در ای ــت ک اس
خاورمیانــه ماننــد آذربایجــان و ارمنســتان و 
گرجســتان رایــج اســت و دیگــر نواحــی نزدیــک 

ــاز. قفق

ــد  ــه عه ــوط ب ــر مرب ــا، تصوی ــن نمونه ه  از اولی
ــی های  ــری( در نقاش ــال 1080 هج ــوی )س صف
کاخ هشــت بهشــت اصفهــان مشــاهده می شــود. 
ــالدی  ــه یکــی در ســال 1775 می ــر ک دو تصوی
ــیراز  ــالدی در ش ــال 1790 می ــری در س و دیگ
می دهــد  نشــان  شده اســت  نقاشــی  تــار  از 
ــداول و  ــه در شــیراز مت ــن ســاز در دورۀ زندی ای
ــخصات  ــا مش ــار ب ــاز ت ــت. س ــوده اس ــوم ب مرس
کنونــی )کاســه و نقــاره و 6 ســیم و دیگــر 
قاجــار  زمــان  از  آن(  امــروزی  مشــخصات 
ــن اصالحــات توســط  ــده شــده اســت. آخری دی
ــی )1251  ــیقی ایران ــتاد موس ــان اس درویش خ
تهــران- 2 آذر 1305 تهــران( بــا افــزودن ســیم 
ــی از  ــار یک ــت. ت ــه اس ــام پذیرفت ــوان انج واخ
اصلــی تریــن ســازهای موســیقی کالســیک 
ایــران اســت. کاســه تــار بیشــتر از کنــده کهنــه 

چــوب تــوت ســاخته مــی شــود کــه هــر چــه ایــن چــوب قدیمــی 
ــرای سازســازی  ــودن تارهــای آن ب ــه دلیــل خشــک ب ــر باشــد ب ت
مناســب تــر اســت. دســته تــار معمــوال از چــوب گــردو تهیــه مــی 
ــه آن  ــا ب ــه اصطالح ــفند ک ــس روده گوس ــا از جن ــرده ه ــود. پ ش
)کاتکــوت( گفتــه مــی شــود کــه شــکل کاســه تــار ماننــد دو دل 
بــه هــم چســبیده و از پشــت شــبیه بــه انســان نشســته ای اســت. 
ــز کوهــی اســت. در دو طــرف دســته از  جنــس خــرك از شــاخ ب

ــود. ــتفاده می ش ــتر اس ــتخوان ش اس

محدوده صوتی

ــار  ــاز ت ــه س ــت ک ــوان گف ــوق می ت ــب ف ــه مطال ــتناد ب ــا اس ب
سازیســت بــا قالبــی کامــال طبیعــی زیــرا تمامــی قســمت های آن 

ــت. ــی اس ــال طبیع ــواد کام ــده از م ــاخته ش س

ــار یکــی دیگــر از اجــزاء مهــم ایــن ســاز می باشــد کــه  پوســت ت
ــوزاد )کــه  ــا از پوســت شــکم بره هــای ن ــن پوســت غالب جنــس ای

در قدیــم بــه بــره تودلــی معــروف بودنــد( اســت.

ــی و  ــه صــورت دو تای ــه ب ــیم اســت ک ــاز 6 س ــن س ــیم های ای س
جفــت کــوك می شــوند. دو ســیم اول ســیم )Do( کــه بــه ســیم 
ســفید نیــز مشــهورند. دو ســیم وســط )Sol( یــا ســیم زرد، ســیم 
پنجــم بــه ســیم واخــوان یــا هنــگام معــروف اســت و ســیم ششــم 
ــم  ــه در مجمــوع ســیم پنجــم و ششــم را ســیم ب ــم ک ــام ب ــه ن ب

می نامنــد.

ــت  ــه منظــور قابلی ــن ســیم ب ــه ای ــار ک )واخــوان: ســیم پنجــم ت
صدادهــی بیشــتر و همچنیــن امکانــات جدیــدی در اختیــار 
نوازنــده از جهــت بیــان ایده هــای موســیقایی قــرار می دهــد 
و کوك هــای متنوع تــری را در ایــن ســاز خواهیــم داشــت.( 
موســیقی ردیــف دســتگاهی امــروز ایــران از دورۀ آقــا علــی اکبــر 
فراهانــی )نوازنــده تــار دورۀ ناصرالدیــن شــاه( باقــی مانــده اســت. 
ــا غالمحســین  ــن موســیقی توســط آق ــان ای ــی اکبرخ ــس از عل پ
ــه  ــان ب ــی اکبرخ ــر عل ــه دو پس ــر( ب ــی اکب ــا عل ــرادرزاده آق )ب
نام هــای میــرزا حســینعلی و میــرزا عبــداهلل آموختــه شــد و 
ــتفاده تر و  ــورد اس ــروزه م ــران ام ــتانی ای ــیقی باس ــه از موس آنچ
ــتاد  ــن دو اس ــط ای ــیقی توس ــته بندی موس ــت، دس ــر اس معروف ت
در قالــب مجموعــه نواخته هــاو آموزش هایشــان اســت کــه بــه نــام 
"ردیــف موســیقی" نامیــده می شــود. نوازنــدگان ســاز تــار تاثیــرات 
ــته اند. از  ــا گذاش ــه ج ــران ب ــیقی ای ــن در موس ــن و نهادی بنیادی

ــیقی  ــازهای موس ــن س ــوان از مهم تری ــار را می ت ــاز ت ــن رو س ای
ــه  ــوان ب ــف می ت ــان ردی ــن راوی ــت. از اولی ــران دانس ــیک ای کالس
ــده  ــی )نوازن ــر خــان فراهان ــی اکب ــا عل ــی یعنــی آق ــدان فراهان خان
تــار(، میــرزا عبــداهلل )تــار(، آقــا حســینقلی )تــار(، ردیــف ابوالحســن 
صبــا )نوازنــده ویولــن- ســه تــار –ســنتور(، ردیــف عالــی علــی اکبــر 
ــی  ــف دوام ــار(، ردی ــی )ت ــی معروف ــف موس ــار(، ردی ــهنازی )ت ش
)آواز(، ردیــف طاهــرزاده )آواز(، ردیــف محمــود کریمــی )آواز(، 
ردیــف ســعید هرمــزی )ســه تــار(، ردیــف مرتضــی خــان نــی داود 
)تــار( و... هســتند. از نوازنــدگان چیــره دســتان گذشــته ی ایــن ســاز 
می تــوان از آقــا علــی اکبــر فراهانــی، آقــا حســینقلی، میرزاعبــداهلل، 
درویــش خــان، علینقــی وزیــری، موســی معروفــی، نصــراهلل زریــن 
ــین  ــی داود و عبدالحس ــی ن ــهنازی، مرتض ــر ش ــی اکب ــه، عل پنج
ــد  ــرد. از برجســته ترین ســازندگان قدیمــی و جدی ــام ب شــهنازی ن
ــر  ــاس، جعف ــی، عب ــرج اهلل، یحی ــوان از اوس ف ــز میت ــاز نی ــن س ای

ــرد. ــام ب ــی شــاهرخ ن صنعــت و رمضانعل

و از نوازنــدگان برجســته معاصــر، آقــای هوشــنگ ظریــف، حســین 
علیــزاده، داریــوش طالئــی، داریــوش پیرنیــاکان، حمیــد متبســم و 

شــادروان فرهنــگ شــریف را نــام بــرد.

و از ســازندگان معاصــر می تــوان آقایــان فرهمنــد، پوریــا، جزایــری 
.ــام برد و ..... را ن
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قصه های کودک و نوجوان
حاضرجوابی بلبل

نویسنده: مهدی آذر یزدی

روزی بــود و روزگاری بــود. یــک باغبــان بــا 
ذوق و خــوش ســلیقه بــود کــه باغــی ســبز و 
خــرم داشــت و در آن انــواع گل هــای زیبــا و 
خوشــبو فراهــم آورده بــود و هــر روز بامــداد 
پیــش از آفتــاب در کنــار چمن هــا و گل هــا 
قــدم مــی زد و از بــوی خــوش گل هــا و 
هــوای تــر و تــازۀ صبــح و تماشــای ســبزه ها 
ــا نشــاط  ــرد و از بــس همیشــه ب لــذت می ب
و خنــده رو بــود دوســتانش او را »پیــر زنــده 
دل« می نامیدنــد. او هــم عقیــده داشــت 
کســی کــه هــر روز ســحر از خــواب بر خیــزد 
و چنــد دقیقــه در هــوای پاکیــزه و باطــراوت 
صبــح در کنــار گل و ســبزه قــدم بزنــد 
ــا  ــر نمی  شــود و همیشــه ب ــش پی ــز دل هرگ
نشــاط و زنــده دل و خوشــحال خواهــد بــود.

ــیاری  ــای بس ــان گل  ه ــده  دل در می ــر زن پی
کــه در بــاغ خــود فراهــم کــرده بــود بــه یک 
بوتــه گل ســرخ کــه از همــۀ گل  هــا زیبا تــر 
ــت و  ــه داش ــی عالق ــود خیل ــبو تر ب و خوش
ــا  ــای آن را تماش ــه گل  ه ــه دان ــر روز دان ه
ــا  ــت: »بلبله ــد و می   گف ــرد و می   بویی می   ک

حــق دارنــد کــه ایــن قــدر عاشــق گل هســتند، ســبزه 
ــت.« ــاط روح اس ــایۀ نش ــی و س ــای زندگ و گل صف

ــی  ــه خوب ــوا ب ــوز ه ــه هن ــا ک ــح یکــی از روزه در صب
روشــن نشــده بــود باغبــان بنا بــر عــادت همیشــگی در 
بــاغ قــدم مــی  زد تــا اینکــه بــه بوتــه گل ســرخ رســید 
و بلبلــی را دیــد کــه روی یکــی از شــاخه هــا نشســته 
ــا نــوك خــود برگ هــای یکــی از گل هــای زیبــا را  و ب
ــان گل  ــود را در می ــر خ ــد و س ــس می  کن ــش و پ پی
آواز می  خوانــد  و  فــرو می  بــرد و چه چــه می  زنــد 
ــت، و در  ــین گل اس ــه همنش ــت ک ــحال اس و خوش
می  ریــزد. و  می شــود  پر پــر  ســرخ  گل  نتیجــه 
ــل  ــش بلب ــگ دلک ــه آهن ــتاد، ب ــدری ایس ــان ق باغب
ــل در وصــال  ــوش داد و از تماشــای خوشــحالی بلب گ
گل خرســند شــد امــا از پر پــر شــدن گل دلــش 
تــا  کشــید  طــول  لحظــه  چنــد  و  می ســوخت، 
ــرد. ــرواز ک ــرد و پ ــس ک ــان را ح ــور باغب ــل حض بلب

روز بعــد هــم وقتــی در هــوای تاریــک و روشــن صبــح 
بــه آنجــا رســید بــاز بلبــل را دیــد کــه یکــی از گلهــا 
ــوان  ــت و غزلخ ــوی گل سس ــرده و از ب ــان ک را پریش
شــده. بــاز هــم بلبل پــرواز کــرد و باغبــان ازینکــه بلبل 
یکــی یکــی گلهــای عزیــزش را پرپــر مــی کنــد خیلــی 
غمگیــن شــد و بــا خــود گفت:»بلبــل حــق دارد گل را 
دوســت بــدارد امــا گل بــرای تماشــا کــردن و بوییــدن 
ــردن،  ــان ک ــردن و پریش ــر ک ــرای پرپ ــه ب ــت ن اس
ــرورش  ــن زحمــت بکشــم و گل پ ــه نمی شــود م اینک
بدهــم و هــی بلبــل بیایــد آن را از هــم بپاشــد.«

روز ســوم هــم بــاز بلبــل را دیــد کــه بــا یــک گل دیگر 
ــای آن گل  ــت و برگ ه ــاز اس ــو و راز و نی ــرم گفتگ گ
ــان از  ــه. دیگــر باغب ــرو ریخت ــای درخــت ف ــه پ هــم ب
دســت بلبــل خشــمگین شــد و گفــت: »وقتــی بلبــل از 
ــد ســزایش قفــس اســت.«  آزادی سوءاســتفاده می کن
دامــی و تلــه ای در میــان درختــان گل گذاشــت 
و بلبــل را گرفــت و او را در قفــس زندانــی کــرد و 
ــا  ــاش ت ــدر آزادی ندانســتی حــاال اینجــا ب ــت: »ق گف
ــه.« ــی چ ــا یعن ــردن گله ــان ک ــه پریش ــی ک بفهم

بلبــل وقتــی خــود را در قفــس محبــوس دیــد اعتراض 
کــرد و بــه باغبــان گفــت: »ای دوســت عزیــز، مــن و تو 
هــر دو دوســتدار گلیــم، تــو گل را پــرورش می دهــی 
و باعــث خوشــحالی مــن می شــوی مــن هــم پــای گل 
ــوم، و  ــو می ش ــی ت ــۀ دلخوش ــم و مای ــرود می خوان س

همانطــور کــه تو آزادانه در گلســتان گــردش می کنی 
مــن هــم می خواهــم آزاد باشــم، ســبب چیســت کــه 
مــرا زندانــی کــرده ای؟ اگــر مقصــودت شــنیدن آواز 
مــن اســت کــه خــود آشــیانۀ مــن در گلســتان تــو 
اســت و شــب و روز برایــت نغمــه ســرایی می کنــم و 
اگــر علــت دیگــری دارد بگــو تــا مــن هــم بدانــم.«
ــا  ــود ام ــای خ ــرایی بج ــه س ــت: »نغم ــان گف باغب
ــن  ــد گل نازنی ــرا ســیاه کــرده ای و چن ــو روزگار م ت
مــرا آزرده ای، وقتــی اختیــارت دســت خــودت 
اســت بی اختیــار می شــوی و گل هــا را پریشــان 
می کنــی، ســزایت همیــن اســت کــه در زنــدان 
قفــس باشــی و از ســیر گلــزار محــروم باشــی و ایــن 
مکافــات عمــل تــو اســت تــا عبــرت دیگــران باشــد.«
بلبــل جــواب داد: »ای آدم بی انصــاف! تــو بــا حبــس 
کــردن مــن کــه نمیگــذاری در گلــزار بگــردم دل مرا 
شکســتی و مــرا آزرده ســاختی و آن وقــت از مکافات 
ــر  ــی اگ ــر نمی کن ــا فک ــی، ام ــخن می گوی ــل س عم
ــو از  ــاه ت ــد گن ــته باش ــود داش ــی وج ــات عمل مکاف
ــان  ــی را پریش ــن گل ــرا م ــت، زی ــتر اس ــن بیش م
را پریشــان می کنــی!« تــو دلــی  امــا  می کنــم 
ســخن بلبــل در باغبــان اثــر کــرد، از جــواب او 
خوشــش آمــد و بلبــل را از قفــس آزاد کــرد... بلبــل 
بعــد از اینکــه از قفــس آزاد شــد رفــت روی شــاخۀ 
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ــه  ــاال ک ــت: »ح ــان گف ــه باغب ــت و ب گل نشس
ــه  ــم ب ــن ه ــردی م ــی ک ــن نیکوی ــق م در ح
ــر همیــن  ــدان کــه در زی ــم؛ ب ــو نیکــی می کن ت
زمیــن کــه رویــش ایســتاده ای یــک کــوزۀ 
ــاش.« ــوش ب ــردار و خ ــت. ب ــان اس ــال پنه ط
 دهقــان زمیــن را کنــد و ســخن بلبــل راســت 
ــم  ــب می کن ــی تعج ــت: »خیل ــه او گف ــود. ب ب
ــر خــاك می بینــی  ــو کــوزۀ طــال را در زی کــه ت
امــا چطــور دامــی کــه مــن بــرای تــو گذاشــته 
شــدی؟« گرفتــار  آن  در  و  ندیــدی  بــودم 
بلبــل جــواب داد: »آری علتــش دو چیــز اســت: 
یکــی اینکــه، هــر قــدر کســی بینــا و دانــا 
ــه  ــادف روزگار ک ــامد و تص ــی پیش ــد گاه باش
ــار  ــد او را گرفت ــدر می گذارن ــا و ق ــش را قض نام
ــوزۀ  ــتدار ک ــون دوس ــه چ ــر اینک ــد. دیگ می کن
ــا  ــذرم ام ــم و می گ ــتم آن را می بین ــال نیس ط
ــق  ــوای عش ــتم در ه ــتدار گل هس ــون دوس چ
گل، دیــده و گــوش و هــوش خــود را از دســت 
ــادم و  ــه دام افت ــت گل ب ــان درخ دادم و در می
ــۀ  ــد مای ــارج ش ــدازه خ ــی از ان ــز وقت ــه چی هم
ــن  ــل ای ــاد.« بلب ــی دوســتی زی ــج اســت حت رن
 .را گفــت و بــاز بــه ســراغ گلهــا پــرواز کــرد
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10 فیلــم برتــر2016 از 
ــگاه ن

Rotten Tomatoes
توسط سیاوش شهالیی

بــا وجــود آن کــه ســال 2016 بــا اتفاقــات 
ــل  ــداد قاب ــت دادن تع ــد و از دس ــوش آین ناخ
توجهــی از افــراد شــهیر همــراه بــود، امــا نقــاط 
مثبــت زیــادی نیــز در آن پیــدا می شــود. بــدون 
شــک می تــوان یکــی از بخش هــای موفــق 
ــیاری  ــت. بس ــینما دانس ــت س ــال را صنع امس
از افــراد بــه فیلــم و ســینما عالقــه دارنــد و بــه 
ــاهد  ــال ش ــد. امس ــال می کنن ــدت آن را دنب ش
ــم. ــادی بودی ــی زی ــر قهرمان اکــران فیلم هــای اب

بعضــی موفــق و بعضــی نــه چنــدان )!( عــالوه بر 
ــتین  ــی نخس ــای ابرقهرمان ــث فیلم ه آن در بح
ــددی را  ــای متع ــه CD فیلم ه ــود ک ــالی ب س

ــام ــا ن عرضــه کــرد. احتمــاالً شــما ب
"Rotten tomatoes" )گوجــه فرنگــی گندیــده( 
ــا جمــع آوری  ــن وبســایت ب ــد. ای آشــنایی داری
ــد و  نظــرات افــرادی کــه ایــن فیلــم را دیــده ان
ــا  ــد. فیلم ه ــاز می ده ــا امتی ــه آن ه ــن ب منتقدی
ــب  ــر از 60 کس ــاال ت ــازی ب ــد امتی ــد بتوانن بای
کننــد تــا یــک گوجــه فرنگی رســیده نصیبشــان 
شــود. در غیــر ایــن صــورت، میــوه ای گندیــده 
دریافــت می کننــد. ایــن ســایت اکنــون برتریــن 
فیلم هــای ســال 2016 را معرفــی کــرده اســت.

 1- "او.جی: ساخت آمریکا"
O.J.: Made in America

ــه  ــاعت و نیم ــر 7 س ــن اث ــودن ای ــریال ب ــا س ــم و ی ــر روی فیل ب
ــردان آن  ــان« کارگ ــت. »ازرا ادلم ــود داش ــادی وج ــای زی بحث ه
روشــی خیــره کننــده و مثــال زدنــی )اســتفاده از داســتان او جــی 
ــژاد،  ــردن ن ــد ک ــرای نق ــناس(  را ب ــکار سرش ــون ورزش سیمپس
سیاســت، خشــونت های داخلــی و سیســتم قضــاوت آمریــکا اتخــاذ 
ــه 5 قســمت تقســیم  ــر ب ــن اث ــه ای ــا وجــود آن ک ــرده اســت. ب ک
ــد و  ــل نمی کن ــودن را منتق ــریالی ب ــاس س ــگاه احس ــده، هیچ ش
ــان دادن  ــا راه نش ــد. تنه ــال می نمای ــد را دنب ــتان قدرتمن ــه داس ی
ــد. ــم در نظــر گرفتن ــل فیل ــه عوام ــود ک درســت ماجــرا، روشــی ب

2- "ال ال لند"
 La La Land

ایــن فیلــم یکــی از بهتریــن آثــار ســاخته شــده در ســال جــاری بــه 
ــه یکدیگــر  شــمار مــی رود. »رایــان گاســلینگ« و »امــا اســتون« ب
ــردی از  ــای ف ــر جاه طلبی ه ــه خاط ــا ب ــوند، ام ــد می ش ــه من عالق
هــم جــدا می گردنــد. ســاخته »دیمیــن شــزل« تصویــری را از لــس 
ــم  ــان می توانی ــا در رویاهایم ــا تنه ــه م ــد ک ــه می ده ــس ارائ آنجل

آن را ببینیــم.

3- "عزیز آمریکایی"
American Honey
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ــم، تصمیــم گرفــت  ــن فیل ــی ای ــد کارگــردان بریتانیای ــا آرنول آندری
ــن« و  ــد جــوان بســازد. »ساشــا لی ــاره چن ــک درام جــاده ای درب ی
»شــایا البــوف« بــه ایفــای نقــش در ایــن اثــر ســینمایی می پردازنــد. 
ســادگی و نحــوه فیلــم بــرداری، شــما را محــو تماشــای آن خواهــد 

کــرد.

4- "سکوت" 
Silence

مارتیــن اسکورســیزی30 ســال )بــه علــت مشــکالت فنی و وســواس 
ــاند.  ــه نتیجــه برس ــم را ب ــن فیل ــد ای ــا بتوان ــرد ت ــالش ک ــاد( ت زی
»ســکوت« داســتان کشیشــی را روایــت می کنــد کــه در قــرن 17 
میــالدی، تــالش دارد آییــن مســیحیت را در ژاپــن گســترش دهــد. 
ــیزی  ــار اسکورس ــک از آث ــچ ی ــه هی ــبیه ب ــینمایی ش ــر س ــن اث ای
ــد« و  ــدرو گارفیل ــاوت دارد. »ان ــای او تف ــه فیلم ه ــا هم نیســت و ب

ــد. ــه ایفــای نقــش پرداخته ان ــم ب ــن فیل ــام نیلســون« در ای »لی

5- "گر سنگ از آسمان ببارد"
 Hell or High water

ــن  ــینمایی، بهتری ــر س ــن اث ــه ای ــت ک ــوان گف ــرات می ت ــه ج ب
فیلمنامــه را در میــان محصوالت امســال داراســت. »تیلور شــریدن« 
نویســنده ایــن اثــر، توانســته کمــک زیــادی بــه »دیویــد مکنــزی« و 

بازیگرانــی ماننــد »جــف بریجــز«، »کریــس پایــن« و »بــن 
فاســتر« نمایــد.

6- "ورود" 
Arrival

ــی  ــای واقع ــواره از دنی ــی هم ــار علمی-تخیل ــن آث بهتری
ــم »ورود«  ــد. فیل ــتفاده کرده ان ــذاری خــود اس ــرای پایه گ ب
نیــز توانســته ایــن کار را بــه خوبــی انجــام دهــد و تماشــاگر 
ــر« نقــش  ــز« و »جرمی رن ــد. »امی آدام ــال راضــی کن را کام
ــا  ــرار اســت از آن ه ــه ق ــد ک ــازی می کنن دو دانشــمند را ب
بــرای برقــراری ارتبــاط بــا موجــودات بیگانه اســتفاده شــود. 
ــش  ــخصیت امی پی ــرای ش ــتان هایی ب ــان داس ــن می در ای

ــد. ــذاب باش ــد ج ــا می توان ــای آن ه ــه تماش ــد ک می آی

7- "منچستر کنار دریا" 
Manchester by the sea

ــار توانســته فیلمی بســیار خــوب  ــن ب ــرگان« ای ــت لون »کن
ــازی  ــک« ب ــی افل ــش آن را »کیس ــه نق ــردی ک ــازد. م بس
می کنــد، بعــد از مــرگ بــرادرش مجبــور می شــود از 
پســر او محافظــت نمایــد. ایــن فیلــم انــدوه و ســختی های 
بخشــیدن خــود را بــه خوبــی نشــان می دهــد و افلــک نیــز 
ــته  ــش گذاش ــه نمای ــش را ب ــازی دوران حرفه ای ــن ب بهتری

اســت
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سینما
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8- "مهتاب"
Moonlight

ــب  ــی را در قال ــای زندگ ــز« پیچیدگی ه ــری جنکین »ب
نشــان دادن ماجــرای یــک مــرد ســاکن میامــی در ســه 
ــی  ــر کس ــت و ه ــرده اس ــان ک ــی بی ــه زیبای ــش، ب بخ
ــن  ــه  تماشــای ای ــد ب ــه دارد، بای ــه ســینما عالق ــه ب ک
ــرداری و  ــم ب ــا، فیل ــی، بازی ه ــیند. کارگردان ــر بنش اث
موســیقی، در باالتریــن ســطح خــود قــرار دارنــد و فیلــم 
نامــه نیــز بســیار خــوب و حرفــه ای نوشــته شــده اســت.

جنــگ  از  داســتانی  "ســرکش:   -9
ســتارگان"

Rouge One: A Star Wars Story

ــاص  ــاس خ ــه، احس ــن مجموع ــم از ای ــتین فیل نخس
ــه  ــگام ب ــرد. هن ــل می ک ــما منتق ــه ش ــی را ب و عجیب
ــه شــما احســاس  ــم، »ســرکش« ب ــان رســیدن فیل پای
نــکات  هــم  هنــوز  می دهــد.  انتقــال  را  قاطعیــت 
زیــادی در محــدوده کهکشــان جنــگ ســتارگان وجــود 
ــم  ــه چش ــم ب ــه در فیل ــی ک ــرات باالی ــا مخاط دارد، ام
ــه  ــد ک ــاد می کن ــما ایج ــی درون ش ــورد، هیجان می خ
هنــگام مشــاهده فیلم هــای اصلــی ایــن مجموعــه 

ــم. ــاهدش نبودی ــدان ش چن
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10- "جکی"
Jackie

ــدی«  ــن کن ــه »ژاکلی ــردان ب ــه کارگ ــزی ک ــد آمی ــگاه تردی ن
ــث  ــته، باع ــدی« داش ــان اف کن ــرش »ج ــرور همس ــس از ت پ
ــرود و  ــش ب ــا پی ــکلی زیب ــه ش ــتان ب ــه داس ــت ک ــده اس ش
نشــان دهــد کــه بانــوی اول آن زن ترســویی نیســت کــه 
ــی  ــش جک ــن در نق ــی پورتم ــد. ناتال ــوه داده ان ــات جل مطبوع
یکــی از بهتریــن بازی هــای دوران کاری اش را بــه نمایــش 
گذاشــته و ســطح فیلــم را چنــد پلــه ارتقــا داده اســت.

ref: www.2fasl.com

محل تبلیغ شما
)514( 996-1620 

 * بــا ســفارش آگهــی خــود، از مــا    
حمایــت کنید.

خواننــده  تنگســتانی فر  آتوســا 
ــه ــوم کوچ آلب

 به آهنگ سازی و تنظیم مهران تاجیک

دو هنرمنــد خــوب مونترالــی چنــدی پیــش مهمــان 
ــتانه  ــی دوس ــا گپ ــد ت ــی بودن ــی ِر-م ــا در آکادم م
دربــارۀ همــکاری مشــترك آن هــا در پــروژۀ تولیــد 

آلبــوم "کوچــه" داشــته باشــیم.

آتوســا تنگســتانی فر ســال 2001 بــه مونتــرال 
مهاجــرت کــرد، شــهری کــه پــدر، مــادر، خواهــر و 
بــرادرش در آن زندگــی می کردنــد. مونتــرال شــهر 
فرانســه زبــان، بهتریــن انتخــاب بــرای آتوســا بــود 
تــا عطــش یادگیــری زبــان فرانســه کــه مدت هــای 
زیــادی بــود ذهــن او را مشــغول کــرده بــود را فــرو 
ــه ای در  ــه کار حرف ــه جرق ــاری ک ــن ب ــاند. اولی نش
ــت،  ــکل گرف ــیقی ش ــه موس ــا در زمین ــن آتوس ذه
بــه فکــر اجــرای یــک یــا دو آهنــگ بــود تــا صــدای 

خــودش را بــرای تنهــا پســرش بــه یــادگار بگــذارد.
شــروع کار، وقتــی رقــم خــورد کــه قضیــه کمــک بــه دانشــجویان 
ــا  ــاد  کــه ب ــه فکــر افت ــا مطــرح شــد و آتوســا ب نیازمنــد کنکوردی
ــردارد  ــن زمینــه ب اســتفاده از هنــر خوانندگــی خــود قدمــی در ای
ــوب  ــذار خ ــرت گ ــالمی، کنس ــن س ــای محس ــک آق ــا کم ــه ب ک
ــم  ــری ه ــا هم فک ــد و ب ــنا ش ــک آش ــران تاجی ــا مه ــی، ب مونترال
تصمیــم بــه تولیــد یــک آلبــوم گرفتنــد تــا کل مبلــغ فــروش آن را 

ــد. ــه کنن ــود هدی ــه در دانشــگاه ب ــه ای ک ــه مؤسســه خیری ب
از زمــان شــروع کار بــرای تهیــه آلبــوم به خاطــر تســلط مهــران بــه 
کار حرفــه ای، پــروژه خیلــی خــوب و بــا ســرعت بــاال پیــش رفــت. 
اســتفاده از ســازهای زنــده و ملودی هــای خــوب بــا شــعرهایی کــه 
ــن آلبــوم  ــکات برجســته ای ــی داشــت، ن ــا فضــای آلبــوم هم خوان ب
ــوب  ــتر خ ــس و مس ــا و میک ــوب آتوس ــدای خ ــا ص ــه ب ــد ک بودن
مهــران، باعــث تولیــد یــک اثــر کامــاًل حرفــه ای شــد. آلبــوم کوچــه 
از 9 آهنــگ تشــکیل شــده کــه بجــز آهنــگ اول کــه ســاختۀ بابــک 
ــده  ــاخته ش ــران س ــط مه ــا توس ــه کاره ــد، بقی ــد می باش ارجمن

اســت.
ــا و  ــروین پارس ــی دی کار ش ــد و کاور س ــوب روی جل ــی خ طراح
ــی  ــوب مونترال ــدان خ ــز از هنرمن ــن عزی ــد تابعی ــا از حام عکس ه

می باشــد.

ــدان  ــروش، از هنرمن ــز ف ــوم از مراک ــن آلب ــال ای ــد اورجین ــا خری ب
خوبمــان و دانشــجویان نیازمنــد دانشــگاه کنکوردیــا حمایــت کنیــد.

مراکز فروش:
آکادمی ِر- می                                      

نوروز لند 
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گزارش



 R E S T A U R A N T

6195 St-Jaques west
H4B 1T7

(514) 585-2029

 هوا که رسد میشود

برف که می بارد روی برف

طعم بیادماندنی غذاهای انیکس

دلخوش ات می کنند به آمدن فصلی گرم

  

BRING YOUR W
INE

&

ENJOY YOUR TIM
E

محل تبلیغ شما
)514( 996-1620 

 * با سفارش آگهی خود، از ما حمایت کنید.




	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

