ادبیات وهنر

چهار شنبه  17مرداد  25. 1397ذی القعده .1439شماره 19886

سروش صحت دبیر هنری
جشنواره قصهگویی شد

سروش صحت طی حکمی به عنوان دبیر هنری بیست و یکمین «جشنواره بینالمللی قصهگویی» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منصوب شد .به گزارش
ایسنا صحت یکی از اعضای پیشــین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان اصفهان اســت .او عالوه بر بازیگری و کارگردانی در سینما ،تئاتر و تلویزیون،
نویسنده و یکی از فعاالن ادبی است .بیست و یکمین جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زمستان سال 1397برگزار میشود.

...

پرفروش ترین کتاب های داستانی و شعر در 5ماه اول سال97

لذت شعر
بوده ضلع اتاق را هر روز ،طی کنی بیشمار و برگردی
با خیاالت زرد و وهم انگیز بروی تا بهار و برگردی
شده برصخرههای شانه خود ،آبشاری ز شط شب باشی
بروی با نگاه خود چون آه ،تا دل آبشار و برگردی
میتوانی ز مشرق دستت پرکشی با خیال خود تا اوج
بوسه برانعکاس نور دهی ،مثل رقص غبار و برگردی
می شود کوچ کرد تا دنیا ،قصهای از هبوط آدم دید
پردهای از نمایشی غمگین؛ بازی روزگار و برگردی
طول خانه ،عبور طولی عمر ،عرض خانه توقفی کوتاه
آمدن ،ایستادنی پر مکث ،یک نفس انتظار و برگردی
شده در پیچ و تاب یک کابوس ،روز را در شبت مرور کنی
تا دم صبح هر نفس صد بار ،بروی روی دار و برگردی
میتوانی تمام مشتت را ،پر کنی با نوالهای از خشم
یک دهن نعره سر دهیای وای! آی مردم هوار و برگردی
غالمرضا شکوهی

***
عادتم شده در عشق،گاه گفت وگو کردن
خنده برلب آوردن ،گریه در گلو کردن
میشود ز دستم گم رشته سخن صد بار
گر شبی شود روزی با تو گفت وگو کردن
از تو گوشه چشمی دید چشم و حاشا کرد
بایدش چو آیینه با تو روبه رو کردن
دردمند عشقت را حال از دو بیرون نیست
یا زعشق جان دادن ،یا به درد خو کردن
کاش صد زبان باشد همچو شانه عاشق را
تا تواند از دستت شکوه مو به مو کردن
ای امید جان گفتی چیست آرزوی تو؟
گر وصال ممکن نیست ،ترک آرزو کردن
محمد قهرمان

***
چیست این آتش سوزنده که در جان من است؟
چیست این درد جگر سوز که درمان من است؟
از دلای آفت جان صبر توقعداری
مگر این کافر دیوانه به فرمان من است
آن چه گفتند ز مجنون و پریشانی او
درغمت شمهای ازحال پریشان من است
ماه را گفتم و خورشید وبخندید به ناز
کاین دو خود پرتوی از چاک گریبان من است
عالمی خوشتر از آن نیست که من باشم و دوست
این بهشتی است که درعالم امکان من است
آمد ورفت و دلم برد وکنون حاصل وصل
اشک گرمی است که بنشسته به دامان من است
کاش بیروی تو یک لحظه نمیرفت زعمر
ورنه این وصل که باز اول هجران من است
اندر این باغ بسی بلبل مست است عماد
داستانی است که او عاشق دستان من است
عماد خراسانی


...

شاید شما همخوانده باشید!
در پناه شعر

شعر زندگی است؛ در امید و ناامیدی همراه و پناه
ما ایرانیان می شود و به واژه هایش دل می بندیم.
ایــن روزهـــا ،مجموعه های شعر فــروش خوبی
ندارد و مردم معموال با پیگیری صفحه شاعر مورد
عالقه خود پیش می روند .اما با همه این ها نسخه
کاغذی لطف دیگری دارد؛ این که مثال با مداد
کنار یک شعر عالمتی بزنیم و دور سطری دیگر خط
بکشیم! در ادامه سه کتاب شعر پرفروش این روزها
را معرفی می کنیم که می تواند سالیق مختلف
را جذب کند و راضی نگه دارد« :اسکارلت دهه
شصت» اثر سجاد افشاریان؛ «سیب هوس» اثر امید
صباغ نو و «دلهره مدام گریختن» اثر سابیر هاکا.
▪«اسکارلت دهه شصت»؛ سجاد افشاریان

مجموعه ای است شامل پنجاه و چهار شعر که به
همت نشر چشمه به بازار کتاب عرضه شده و با این
که نخستین مجموعه شعر افشاریان است ،به دلیل
استقبال کم نظیر در فهرست پر فروش ترین های
مجموعه کتاب های جهان تازه شعر قرار گرفته
است .این کتاب  104صفحه ای 10هزار تومان
قیمت دارد .در این مجموعه می خوانیم« :فقط
می خواهم معجزه ام/شادی چشم هایت باشد/
من پیامبر لبخندم /خدا کند که با خدا به نتیجه
برسیم».
▪«سیب هوس»؛ امید صباغنو

مجموعه شعر «سیب هوس» گزیده ای از غزل های
صباغ نو است که در انتشارات نیماژ منتشر شده
اســت .در ایــن کتاب  13غــزل چــاپ نــشــده ،در
کنار  72غــزل انتخابی از هفت مجموعه غزل
منتشرشده بین سال های  88تا  96قرار گرفته
اســت .بخش زیــادی از ایــن غزل ها بــرای چاپ
در این گزیده ویرایش شده و تغییر کرده است.
بیشتر غزل های این مجموعه عاشقانه است ،اما
تعدادی از غزل های آیینی و اجتماعی هم در آن
چــاپ شــده اســت .غــزل «سیب هــوس» با صدای
امیر عظیمی منتشر شده است .امید صباغ نو تا
به حال مجموعه های شعری مثل مجموعه غزل
«می میرم اگر روی دلم پا بگذاری» ،مجموعه غزل
«تاریخ بی حضور تو یعنی دروغ محض!» و مجموعه

گــروه ادب و هنــر -هــر چقــدر فنــاوری پیشــرفت کنــد ،هــر چقــدر زندگــی مــردم بــا تلفــن همــراه
و رایانــه گــره بخــورد و هــر چقــدر فضــای مجــازی مــردم را ســرگرم کنــد ،همچنــان کتــاب ،جزئــی
جدایی ناپذیــر از زندگــی انســان اســت .هنــوز هســتند عــده ای کــه دلشــان می خواهــد برگ هــای
کاغــذی کتــاب را ورق بزننــد و بویــش را استشــمام کنند.هــر چنــد ســرانه مطالعــه در کشــورما
بــه شــدت پاییــن اســت و آمارهــا ،خبرهــای ناخوشــایندی از بی میلــی مــردم ســرزمین مان بــه
کتاب خوانــی دارد بازهــم کتــاب خوان هایــی داریــم کــه ســراغ کتــاب می رونــد .خبرگــزاری ایبنــا،
فهرســتی از پرفروش تریــن کتاب هــای داســتانی و شــعر را در پنــج مــاه اول امســال منتشــر کــرده
اســت .در ایــن مطلــب بــا ســه کتــاب برتــر داســتانی و ســه کتــاب برتــر شــعر در ایــن فهرســت ،بیشــتر
آشــنا می شــویم.

غزل «خودزنی» را منتشر کرده است .این یکی از
شعرهای امید صباغ نو در «سیب هوس» است:
به فکر معجزهای تازه بودم و ناگاه
خدا گرفت به دست تو امتحان مرا!
نه تو خلیل خدایی ،نه من چو اسماعیل
بگیر خنجر و در دم بگیر جان مرا!
چه روزگار غریبیست ،بعد رفتن تو
بغل گرفته غمی کهنه آسمان مرا
تو را به حرمت عشقت قسم ،بیا برگرد
بیا و تلختر از این نکن دهان مرا...
▪«دلهرهمدام گریختن»؛ سابیر هاکا

ایـن مجموعه هفـت هزارتومـان اسـت و 64صفحه
دارد« :از مـن نخـواه کـه دوسـتت نداشـته
باشم/عشـق اگـر بمیرد/زندگـی بال هایـش را
می گشـاید و /می پرد/چنان پرنـده ای که ناگهان
بهراسـد »....در بخشـی از مقدمـه «دلهره مـدام
گریختـن» بـا عنـوان «زنـده ام امـا کمـی دور از
زندگـی» آمـده اسـت« :از خـودم می پرسـم چـه
کسـی هسـتم ،آیـا همانـی هسـتم کـه می خواسـتم
باشـم؟ همه دردهـای گذشـته را به یکبـاره در خود
احسـاس می کنـم .مـرد میـان سـالی کـه احسـاس
می کنـم خیلـی دیرتـر از آن چـه در ذهنـم اسـت
بـه دنیـا آمـده ام و همیـن کافـی اسـت کـه اعتـراف
کنـم مـن بـه درد زندگـی در اجتمـاع نمی خـورم،
احساسـم می گویـد بهتـر اسـت تـا زمانـی کـه قـرار
اسـت بمیرم یـا از ایـن مصیبـت رهایی پیـدا کنم که
بعیـد می دانـم ،تنهـا باشـم »....سـابیر هـاکا متولد
اول خرداد  1365اسـت .او اصالتی کرمانشاهی
دارد و سـاکن تهـران اسـت .شـمار زیادی از اشـعار
هاکا بـه زندگـی کارگران می پـردازد و عـده ای نیز
بـه همیـن دلیـل او را شـاعر کارگـران نامیده انـد.

داستانهای
پرمخاطب
اهالی کتاب و کتاب خوانی معموال درباره بهترین
کتاب ها بایکدیگر صحبت می کنند و نظرات
مــتــفــاوتــی هــم در ای ــن ب ــاره دارنــــد ،عــــده ای هم
فــارغ از امــتــیــازات ادبــی مختلف یــک کــتــاب ،به
تیراژ فروش کتاب ها نگاهی می اندازند تا به سراغ
آن ها بروند و از مطالعه آن لذت ببرند .در ادامه سه
کتاب پرفروش این روزهــای بازار کتاب را معرفی
کرده ایم که شاید شما هم با خواندن آن هــا لذت
مطالعه کتاب را بچشید و از کتاب خواندن لذت
ببرید« :طریق بسمل شدن» اثر محمود دولت آبادی،
«قهوه سرد آقای نویسنده» اثر روزبه معین و «ملت
عشق» اثر الیف شافاک با ترجمه ارسالن فصیحی.
▪«طریق بسمل شدن»؛ محمود دولت آبادی

«طریق بسمل شدن» در بستر جنگ ایران و عراق
و در خــط مقدم جبهه روای ــت مــی شــود .در متن
داستان ،ستوان قصه مدام از بسمل شدن سخن
به میان می آورد« .تو که می دانی من نام یک پرنده
هستم ،نام یک پرنده را برخود نهادهام! و پرنده نابود
نمیشود ،بسمل میشود ».دولتآبادی این اثر را در
فاصله سال های  1383تا  1385نگاشته است.
«طریق بسمل شدن» در  133صفحه با قیمت 18
هزارتومان توسط نشر چشمه منتشر شد.
▪«قهوه سرد آقای نویسنده»؛ روزبه معین

کتاب قهوه سرد آقای نویسنده یک رمان ایرانی با

تم معمایی هیجانی دارد و
موضوع عاشقانه است که ِ
در مدت زمان تقریبا یک ماهه به چاپ بیستم رسید
و می توان گفت به نحوی شگفتی ساز است .این
رمان تا به امروز بیش از پنجاه بار تجدید چاپ شده
است .در قسمتی از داستان می خوانیم« :اولین
باری که دزدی کردم هفت سالم بود ،شایدم هشت
سال ،لقمه های همکالسیم رو می دزدیدم ،آخه
خیلی خوش مزه بودن ،بعد از اون دیگه دستم به
دزدی عادت کــرد ...آخرین باری که دزدی کردم
یه غروب چهارشنبه لب ساحل بود ،یه کیف زنونه
رو از روی شن ها کش رفتم .اما وقتی تو خونه کیف
رو باز کردم خبری از پول نبود ،پر بود از قلم موی
نقاشی ،رنگ روغن ،لوازم آرایش ،یه عطر زنونه و یه
عکس! عکس زیباترین دختری که تا حاال دیدم ،با
چشم هایی معصوم و لبخندی دلنشین ،تموم شب
رو داشتم به اون عکس نگاه می کردم ،همیشه دلم
می خواست »...این کتاب را نشر «نیماژ» در 220
صفحه و به قیمت 25هزار تومان منتشر کرده است.
▪«ملت عشق»؛ الیف شافاک

کتاب «ملت عشق» نوشته «الیف شافاک» ،نویسنده
ترکیهای ،مورد استقبال مخاطبهای رمان در ایران
قرار گرفته است .این اثر با زبانی ساده و روان داستان
آشنایی «شمس تبریزی» را با «موالنا جالل الدین
محمد بلخی» روایت می کند .شخصیت هایی که
جایگاه ویژهای میان مخاطبان ایرانی دارند؛ هرچند
مورخان و منتقدان ترک در نقد های متعددی بیان
کرده اند که اطالعات تاریخی ارائــه شده در این
روایت مخدوش و غیرقابل استناد است .این رمان نه
تنها در ایران ،بلکه در کشورهای دیگر دنیا نیز فروش
خوبی داشته است .این نوع نوشتار و سبک روایت
ساده توجه طیف های مختلفی از مخاطبان کتاب
در جهان را به خود جلب کرده است.
الیف شافاک از آن دست نویسنده هایی است که
به رویداد های سیاسی  -اجتماعی ترکیه بی اعتنا
نیست و این مولفه نیز در جلب توجه رسانه ها و
مخاطبان به این نویسنده و اثرش موثر بوده است .او
معتقداست«:نویسندهشخصیتیمجهولوغیرفعال
نیست که گوشه ای بنشیند و داستان بنویسد و شعر
بگوید بلکه باید موجی جدید ایجاد کند که به نفع
مردم باشد».ملت عشق با ترجمه ارسالن فصیحی
در  512صفحه و قیمت  22هزار تومان توسط نشر
ققنوس به بازار کتاب راهپیدا کرده است.

ادبی

ترجمه شاهنامه فردوسی به زبان اسپانیایی
مــجــمــوعــه هــفــت جــلــدی
شاهنامهباترجمه«دیاکریس
سالس» به زبان اسپانیایی
ترجمه شــده اســت .ترجمه
ایــن مجموعه حــدود هفت
ســال طــول کشیده اســت.
به گــزارش تسنیم ،افشین
شحنه تبار مدیر انتشارات شمع و مه در این باره گفت:
تور فرهنگی این کتاب از کشور اسپانیا و دانشگاه مادرید
در ســال  2019آغــاز می شود و در کشورهای مکزیک،
ونزوئال و آرژانتین ادامــه خواهد یافت .در این برنامه ها
به معرفی فردوسی و شاهنامه خواهیم پرداخت .اشعار
شاهنامه در این ترجمه به نثر برگردان شده و هر مجلد این
مجموعههفتجلدیبین 400تا 450صفحهاست.خاویر
رودریگرز از استادان دانشگاه عالمه طباطبایی نیز در
برگردان این اثر همکاری داشته است.

پسری که با چشمانش کتاب نوشت
پـــســـرک دوازده ســالــه
انگلیسی که دچار بیماری
فلج مغزی است ،موفق شد
با کمک خانواده اش کتاب
خــاطــراتــش را بنویسد که
مورد استقبال خوانندگان
قرار گرفت .جاناتان برایان،
پسر دوازده ساله اهل ویلت شایر از چشمان خود برای
هجی کردن کلمات بهره می گیرد تا بتواند منظورش را
به دیگران برساند .جاناتان به دلیل ناتوانی حرکتی قادر
به نوشتن نیست و برای رساندن منظورش از تخته ای پر از
حروف الفبا و البته سیستم رمزی رنگی استفاده می کند.
به گزارش ایبنا ،جاناتان نقص مادرزادی اش را دستاویز
نوشتن کتاب خاطراتش بــا عــنــوان «چشم می تواند
بنویسد» کــرد .داستانی که در آغــاز از زاویــه دید ماد ِر
جاناتان و چگونگی مدیریت کردن زندگی جاناتان پس از
به دنیا آمدن روایت می شود.

...

گفت و گو

موسوی گرمارودی درباره شعر آیینی گفت

مبالغه و افراط مهم ترین آفت شعر آیینی

سیدعلی موسوی گرمارودی از شاعران آیینی ،درباره
آفت های شعر آیینی و مسائل مختلف آن گفت :شعر آیینی
یکی از مهم ترین و ریشه دارترین موضوعات و سبک های
ادبی و شعری در فضای معاصر ادبیات فارسی است؛ به
طوری که شاعران و شخصیت های بسیار مطرحی در این
عرصه حضور دارند و همگی برای ایجاد یک جریان عظیم
تالش می کنند .مسائل گوناگونی نیز دراین زمینه وجود
دارد کهگاه مشکلساز میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،وی ادامه داد :یکی از مسائلی
که در شعر آیینی وجــود دارد و از آن به عنوان آفــت یاد
می شود ،اغــراق ،مبالغه یا بزرگ نمایی افراطی است؛
هرچند مبالغه یک صنعت ادبی است و در اشعار شاعران
بزرگی همچون فردوسی بسیار به کار رفته اما بیان واژگان
و ترکیب هایی در وصف اهل بیت (ع) که خودشان هم
راضی نیستند ،سبب شده است جریان شعر اصیل آیینی
با مشکالتی مواجه شــود .فــردوســی بــزرگ می فرماید
«ز سم ستوران در آن پهن دشت /زمین شد شش و آسمان
گشت هشت»؛ یعنی از سم اسب ها به قدری در آن دشت
پهن خاک بلند شد که گویی از هفت طبقه زمین یک طبقه
جدا شد و به آسمان رفت و زمین شد شش طبقه و آسمان
شد هشت طبقه؛ این بیت نشان می دهد که مبالغه توسط
شاعران بزرگ به کار گرفته می شود اما نباید از خطوط
قرمز عبور کرد.
اینشاعرپیشکسوتدرادامهتصریحکرد:متاسفانهبرخیاز
ترکیبهاازحدومرزاخالقوتوحیدخارجمیشودکههمین
مسئلهحواشیبسیاریرانیزایجادکردهاست.
گرمارودی در ادامه به مرحوم غالمرضا شکوهی اشاره
کرد و درباره او گفت :شعر آیینی با وجود شخصیت هایی
همچونشکوهیتوانستهاستمسیرپرپیچوخمرابگذراند
و به ساختار و سبک قابل قبولی برسد.
وی تاکید کــرد :شکوهی شاعری مسلط ،غزل سرایی
شش دانگ و سخنوری تمام و کمال از خطه سخنوران،
خراسان ،بود .برخاستن کسی مانند او از دیار شاعران و
ادیبان ،خراسان ،بسیار قابل توجه است؛ زیرا کم نیستند
انــســان هــای عالمی کــه در خــراســان بــه شعر و ادبیات
مسلط اند؛ از همین رو شعر و سبک غالمرضا شکوهی
بسیار قابل توجه و قابل احترام و قابل تامل است.

...

موسیقی
نشان درجه یک هنری بر سینه
فرزند خلف حاج قربان سلیمانی

اشتباه گوگل در تبریک تولد ابن سینا
گوگل ،دیروز هفتم آگوست
را ســالــروز تــولــد ابن سینا
فرض کرد و برای هزار و سی
و هشتمین زادروز حکیم این
لوگو را کــار کــرد .در ایــران
اول شهریور یعنی بیست و
دوم آگوست به عنوان تولد
ابن سینا و روز پزشک در نظر گرفته شده اســت .این در
حالی است که در ایران بارها درباره ارزش مفاخری مانند
او صحبت شده است و کشورهای زیادی مانند ترکیه سعی
می کنند با برگزاری جشن هایی با محوریت ابن سینا ،او و
دیگر مفاخر کشورمان را به نام خودشان ثبت کنند .تلخی
این ماجرا زمانی بیشتر می شود که خبر حذف تصویر ابن
سینا را از روی دفترچههای بیمه تامین اجتماعی بشنوید.
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«راز جنگل» اثر سفارشی هوشنگ مرادی کرمانی

مهران مدیری کنسرت می دهد

روایت میرشکاک از توصیف رهبر انقالب درباره شاملو

هوشنگ مرادی کرمانی ،داستان نویس پیش کسوت
کشورمان در یک جلسه ادبــی گفت که او یک اثر
سفارشی نوشته است .استادان زبان فارسی خارجی
که در دوره بلندمدت تربیت مــدرس بنیاد سعدی
شرکت کرده اند ،ضمن بازدید از باغ کتاب تهران با این
نویسنده دیدار کردند .به گزارش مهر ،نویسنده «قصه های
مجید» در این دیدار گفت :داستان «جنگل» اولین اثر سفارشی من بود .قرار
بود کتابی درباره صلح نوشته شود و از من خواسته شد تا داستانی درباره جنگ
بنویسم .برای من نوشتن یک اثر سفارشی در ابتدا بسیار سخت بود .ولی
خاطره ای که پسرعمویم از یکی از رزمندگان دوران جنگ تعریف کرد ،باعث
شد تا این داستان شکل بگیرد.

مهران مدیری به زودی کنسرتی را در برج میالد
برگزار می کند .او چندین تجربه تیتراژخوانی
تلویزیونی دارد که آخرینش به برنامه «دورهمی»
برمی گردد .مهران مدیری یک دکلمه از اشعار
هاتف علیمردانی و یک آلبوم موسیقی مستقل
به نام «از روی سادگی» به آهنگ سازی بابک بیات
و فردین خلعتبری را هم در کارنامه موسیقایی خود دارد .تک آهنگ
«یار تویی» آخرین اثر مهران مدیری است که او پس از درگذشت عارف
لرستانی منتشر و به او تقدیم کرد .علی اوجی با انتشار ویدئویی به همراه
آهنگ «امشب شب مهتابه» با صدای مهران مدیری در صفحه شخصی
اینستاگرامش از کنسرت او که قرار است به زودی برگزار شود ،خبر داد.

یوسفعلی میرشکاک به نکته ای از آخرین جلسه شعر
رهبر معظم انقالب اسالمی در ماه رمضان درباره
شاملو اشــاره کــرد که تا به حــال انعکاس نداشته
است .او به مهر گفت :در خالل صحبت های رهبر
انقالب درباره خصوصیات شعر و ادبیات فارسی ،آقا
به نکته ای درباره عفیفانه بودن و خالی بودن شعر و ادب
فارسی از تعابیر بی ادبانه در طول تاریخ اشاره کردند .نکته جالبی که دراین
صحبت ها مطرح شد اشاره رهبری به اشعار شاملو در وصف آیدا همسرش
بود که به تعبیر رهبر انقالب اوال همین توصیفات نه در وصف زنان دیگر
بوده است که در وصف همسرش بوده است و ثانیا این که همین توصیفات
نیز حد و مرزی دارد.

علیرضا سلیمانی ،میراثدار
استاد حاج قربان سلیمانی،
شنبهسومشهریورماهدرتاالر
رودکیبهرویصحنهمیرود
و در آن از مقام هنری علیرضا
سلیمانی هنرمند وارسته
موسیقی شــمــال خــراســان
تجلیل می شود .به گــزارش تسنیم ،بابک راحتی نوازنده
دوتاروخوانندههمدرایناجراسلیمانیراهمراهیمیکند.
اینبرنامهدوبخشدارد.دربخشاول،مقامهاییازموسیقی
شمالخراسانودربخشدیگرروایتداستانبههمراهدوتارو
آوازراکهدراصلکاملترینمجموعهازهنرهربخشیاست،
شاهدخواهیمبود.درخاللاینبرنامهنشاندرجهیکهنری
که چندی پیش به این هنرمند وارسته تعلق گرفت باحضور
تنیچندازاستادانومسئوالنبهویاعطاخواهدشد.

نزهت امیری اولین بانوی رهبر ارکستر ملی
ایران
نــزهــت امــیــری اولــیــن رهبر
ارکسترملیزنایرانمیشود.
او قــرار اســت هشتم شهریور
ماه رهبر مهمان ارکستر ملی
در تاالر وحدت باشد .امیری
متولد آذر مــاه  ،1339رهبر
ارکستر و از موسیقی دانــان
معاصر است .در این اجرا قطعات کنسرتینو برای سنتور و
ارکستر،کنج مناجات ،سربداران ،بیژن ومنیژه ،ماهوربرای
ویولن وارکستر ،سرودگل ،هزاردستان ،اسمر و رقص دایره
توسطنوازندگانارکسترنواختهمیشود.بهگزارشهنرآنالین،
این بانوی هنرمند مدرک کارشناسی موسیقی از هنرهای
زیبای دانشگاه تهران و کارشناسی ارشــد آهنگ سازی از
دانشگاه هنر را دارد .اوموسیقی را نزد استادانی چون پرویز
منصوری ،حسین علیزاده و منوچهر صهبایی آموخت.

راهیابی موزیک ویدیوی«آشوب»
به جشنواره سانفرانسیسکو
مــوزیــک ویــدیــوی «آشـــوب»
ساخته علیرضا ربیع مقدم،
کــارگــردان فیلم های کوتاه
«سرگیجه» و «آدم برفی» ،به
بخشرقابتییازدهمیندوره
جشنواره فیلم های ایرانی
سانفرانسیسکو راه یــافــت.
«آشوب»بابودجه 47میلیونتومانازمراحلتولیدموسیقی
تاتولیدموزیکویدیوساختهشدهوهمهمراحلآنازساخت
تا پخش بین المللی به صورت مستقل بوده است .سورنا
منتصر ،خواننده این اثر تاکنون دو موزیک ویدیوی رسمی
برای سریال «شهرزاد» و «آشوب» را اجرا کرده است.موزیک
ویدیوی «آشوب» پس از موزیک ویدیوی «شهرزاد» دومین
موزیکویدیویایرانیاستکهدرسایت IMDBثبتوموفق
بهکسبامتیاز8از 10شدهاست.
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