
 

 
 

 نشاهی انوش جها و  انگلستانالمللی صوفیه درفستیوال بین
 

 
تنهاا گاروه موقای ی    مجریاان الا ی و    را به عنوان گروه نغمه فستیوال جهانی در بریتانیا،  اگر چه درعناوین این

تماام   ،آقاانی به  در آغاز برنامه انوش جهانشاهی انفرادی ، اجرایاعالم کرده بودندالیل ایرانی در انگ ستان 

بارای   دیگرباار   وی  ،که حتای ساا از اتماام  اجارای گاروه نغماه       طوریکهرا به خود معطوف کرد،  به  هاتوجه

 و زهای  یسا، قاز اقا،، کاه  نوازنده قه تار انوش جهانشاهیشد.   اخواندهفر  لحنه و اجرای مجددحضور در 

، جهاان  برتار هاای  موقای ی  ی لادایی ماابین گیتاار و باانجو دارد. درقا، مانناد هماه        و متع ق باه خااور میاناه    

 .یردگقازش شکل می یتکنواز  با رابطهئی انوش درجادوهنر

 مناقا   یتا کردن قیم های قازش و جساتجوی ن  حال امتحانانگار در به گونه ای که -موقی ی انوش به آرامی

یااد  موقای ی،  شد و با مالیم، به قرع، و حجم دلخواه او رقید. این آغاز -برای شروع اجرای بداهه ی اوق،

 تنالیتاه  فضا و اگر با این تفاوت کهبود،  لیبل تاکوما یس، معروفآثار گیتار نیزو  زجک رآور موقی ی کانتری 

، در ماورد اناوش   بادانیم  دلها نفوذ به اعجاب و راهی برای نامبرده را هنرمندان موقی ی ثارآ موجود در شرقی ی



 

مانناد   ،از شار  شاگف، انگیازی   غربی، تصاویر او برای شنوندهلدای قه تاراین یک سدیده ذاتی و طبیعی بود.  

، یااد  لاالبت  آواز سرکارد و  را تاداعی مای   تاخا، و تااز اقا  هاا    آلاود و  کویر، لحراهای خاک های جاذبه

 بود.  های ایرانیآورآوای اذان و یا افسانه

و قابل قیاا  باا   سذیر دل و خ وت نوعی تنهاییی  او در بر دارنده موقی ی، ها این شگفتی درنظرنگرفتنحتی با  

قن، به طوریکه گویی انوش در فضایی از ،اق،ای از تمنا واشتیا  نوازیهای هندی با هاله هموقی ی ب وز یا بداه

 نوازد.ه جهانی میانلوفی

 

ریای انوش، ا از اجرای لمیمی و بیس  یک دروی  چرخان به همراه قماع کشورترکیه ی ازنواز عوداجرای 

 نمایشی این حرکات چرخید، اما درک هدفدروی  به زیبایی می اگرچه آمد.عجی  میو نمایشیبه نظر کمی 

نشان داده می شود تا رقصنده را به خدا مذهبی  یروحی به عنوان تشریفات یک نظم ،رقص نوع دراین !مشکل بود

را ناامط وب   دخالا،  ماان  و  یاک احساا   بیشتر ، بار روی لاحنه    حرکاتگونه  این  حالیکه، در نزدیکتر کند

 کند.ایجاد می نزدیکرابطه در

 

و نااتوان   نظر خساته  ه که ب - یک خواننده یک قنتور و ، یک ویولون،کوبه ای با دو نوازنده  گروه نغمهاجرای 

 ن دف،اضاافه شاد  باا   ولای کمی لدا را ت وی، می کرد، ویولون  لدای. طوالنی به نظر می رقید - - رقیدمی

 اق، که بهدایره شکل با سوق، روشن  قاز کوبه اییک  دف تر شد.جبران و اجرا گرم اندکی این کمبود لدا



 

باا   کناد. می همراهیآزاد  با فرم و شورانگیز های ضرب اهای رقمی را بم ودیاه، دارد وشب bodhran قاز

 -چنگ باشدنجاب، گیتار الکتریک و یا  هیجان انگیزیبه  س،توانمیو -ایس، قازسراقتفادهقنتور وجود اینکه 

ها را مانند یک کالژ درهم ریخته کنترل نشده داش، و م ودی مضحک و شدتینغمه،  آهنگهای گروه اجرایدر

و چشم سوشی از نکاات ضاعگ گاروه نغماه  بتاوان گفا، کاه کارشاان          شاید با اغماض !دادمیدرکنارهم  قرار

 بود. جهانشاهی فاقد اعجاب جادویی اجرای انوش ولیبود،  سرتکاسو
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