ادبیات وهنر
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ایرنا-سیدعباسصالحیدرجلسهاخیرشورایفرهنگعمومیکهتوجهبهموضوعپاسداشتوترویجزبانوادبفارسیرادردستورکارخودداشت،گفت:به زبانفارسیبایدبهعنوانمحملیبرای
تعامل،ارتباطوتأثیرگذاریفرهنگیوتمدنیایرانتوجهشود.رئیسشورایفرهنگعمومیدربارهگسترشترویجزبانفارسیدرخارجازکشورنیزگفت:بخشقابلتوجهیازحوزهگسترشزبان
فارسیدرخارجازکشوراستکهنفوذتمدنیوفرهنگیماازطریقاینزبانانجاممیشود.اگربخواهیمبسترنفوذفرهنگیرادرنظربگیریم،زبانفارسیمؤلفهقدرتمندیدراینزمینهبودهاست.

...

دالیلراهاندازیانجمنصنفیگالریداران
لیلی گلستان سروسامان
دادن به وضعیت گالریداری
را یکی از مهمترین وظایف
انجمن صنفی گالریداران
استان تهران دانست و درباره
دیگر خدماتی که قــرار است
ارائه شود ،به مهر گفت« :برنامههایی که برای سامان دهی
وضعیت گالریداری به مرحله اجرا درمیآید به نظر هیئت
مدیرهوجلساتیکهبرگزارمیشود،بستگیدارد».
ویهمچنیندربارههیئتموسسونحوهتعیینهیئتمدیره
انجمنصنفیکارفرمایینگارخانهداراناستانتهرانبیان
کرد«:هیئتموسسهمانمدیرانگالریهای«هفتنگاه»
(گالری آریا ،گالری الهه ،گالری هفت ثمر ،گالری والی،
گالریماهمهروگالریگلستان)هستند.برایتعیینهیئت
مدیره اول مجمع عمومی با حضور تمام گالریهای تهران
که مایل به عضویت در این انجمن صنفی هستند ،تشکیل
یشود».
م 

علیخانیدرباشگاهپرفروشها
رمــان «خــامــا» نوشته یوسف
علیخانی در کمتر از یک سال
از انتشارش ،بــرای دهمین
نوبت تجدید چــاپ شــد .به
گزارش مهر ،علیخانی این
رمان را بهمن سال گذشته در
نشرآموتمنتشرکردهاست«.خاما»داستانیعاشقانهداردو
ماجراییرابامحوریتمردمان ُکردمهاجر غربایرانروایت
میکند .همچنین این رمان با صدای علیخانی و در موسسه
آوانامهبهصورتکتابگویانیزتالیفومنتشرشدهاست.

کاوهآفاقدیگرازخوانندههاانتقادنمیکند
کــاوه آفــاق خواننده پــاپ در
کنسرتی که 18آبان ماه اجرا
کــرد ،دربـــاره انتقاداتی که
از خوانندگانی چون حامد
همایون و حمید هیراد مطرح
کرده بود ،گفت :این بحث را
تمام کنیم چون هواداران خوانندگانی که از آن ها انتقاد
کردم ،خیلی پیغام دادند و ناراحت شدند .من از هواداران
آن ها تشکر میکنم و امیدوارم ناراحت نباشند چون به
هرحال ما قصد خیر داشتیم .به گزارش مهر ،این خواننده
در پایان این کنسرت ،وعده داد سومین آلبومش را تا کمتر
از دو ماه دیگر روانه بازار کند.

نفوذ تمدنی ایران از طریق
زبان فارسی انجام میشود

با  2شاعر و ترانه سرای تیتراژ سریال های «حوالی پاییز» و «بازی نقاب ها» آشنا شوید

چهره ها

قدم قدم در حوالی عاشقی
تیتراژ«حوالیپاییز»باصدایسیناسرلک،اثریازقاسم
صرافاناست.اوترانهاینتیتراژرابا«سرتتوکارخودته/
باعشقکارینداری»شروعمیکندوسختیهایقدم
گذاشتندراینمسیررابازبانیشاعرانهبهسرزمینواژه
هامیآورد«.معرکهعشق»نیزدومینتیتراژیاستکه
سرلکبااستفادهازقطعههجرتصرافانبامطلع«وقت
آنشدکهدلرابگذارمبروم»برایاینسریالخواند.

شاعران روی آنتن

احسان نظری  -در برنامه های صدا و سیما برای سر
کردنشبهایبلندپاییزینامسهسریالبهچشممی
خورد .سریال های «نجوا» از شبکه یک« ،بازی نقاب
ها» از شبکه  2و «حوالی پاییز» از شبکه  3که اتفاقات
هر کدام در فضای داستانی متفاوتی رقم می خورد.
دو شعر از رهی معیری و تورج نگهبان تصنیف های

درباره شاعر
قاسم صرافان 42 ،ساله و متولد آبادان است .دوران
تحصیلی اش را در کازرون گذرانده و برای تحصیالت
دانشگاهی در رشته مهندسی کامپیوتر راهی اصفهان

از این شاعر چه بخوانیم؟
صرافان را بیشتر با شعر آیینی می شناسند اما او شاعر
عاشقانه ها نیز هست .او در «هـــ دو
چشم»کهشامل30غزلومثنویاست
بهسراغعشقمیرود.اودر«اتفاق»نیز
پایاشعارعاشقانهرابهمیانمیآوردو
البتهدرمیان 33غزلاینکتاب،اشعار
اجتماعیهمدیدهمیشود.پشتجلد
این کتاب نوشته شده «:با زبان گفتی:
بــرو ،با چشمها گفتی :بیا /مـیرود

در عاشقی ،دل یک طرف ،پا یک طرف» .کتاب های «از
آهو تا کبوتر» مجموعه شعرهای آیینی
صــرافــان طی ســال هــای  84تــا،88
«سرنوشت» جهان تازه شعر اهل بیت ،
«موالی گندمگون» سروده های آیینی
او طی سال های  89و  90و «خط»
مجموعهشعریصرافاندربارهجهادو
شهادت،گزینه هایپیشرویتانبرای
انتخابکتابهایآیینیاوست.

«حاال خورشید» از هیراد اعتراف گرفت
گروه ادب و هنر -حمید هیراد دیروز مهمان برنامه «حاال خورشید» شبکه 3سیما بود .این خواننده پاپ درباره
موضوعات مختلفی در این برنامه حرف زد .یک آهنگ از او پخش شد و چند بیت را هم به صورت زنده خواند که
ما در ادامه این مطلب به توضیحات او درباره سرقت ادبی و پلی بک شیراز اشاره ای خواهیم داشت.
▪کارمنسرقتادبینبود

بازی عقل و عشق در شعر
صدای ساالر عقیلی بهانه خوبی برای شنیدن تیتراژ
سریال «بــازی نقاب ها» اســت .بهانه ای که این بار
همنشین شعر «چه بگویم» محمد مهدی سیار شد و
دلیل مضاعفی برای شنیدن چندباره این تیتراژ .او
در این قطعه به مصاف عقل و عشق رفته و در نمایشی
شاعرانه مانند «یا بنشین یا این آتش را بنشان»عاشق را
مغلوب سرگردانی و حیرانی عشق کرده است.

سیاردههشصتیواهلزاهدشهرفساست.اوتحصیالت
خودراتامقطعدکترایفلسفهادامهدادهاست.شاعران
زیــادی در وصف اشعار محمد مهدی سیار گفته اند و

علیمحمدمودباوراشاعریباحیایتکنیکیباالمی
داند .جالب این که روزنامه فرانسوی فیگارو در معرفی
شخصیتاونوشتهاست«:یکروشنفکرجوان»

از این شاعر چه بخوانیم؟

توضیحات حمید هیراد درباره حاشیه های اخیر خود

رضا رشید پور در این برنامه چند بار موضوع سرقت ادبی
حمید هیراد را به او یاد آور شد و هیراد گفت«:من فقط
دلنوشته هایم را در قالب شعر می خوانم .به من گفتند
شعر دزدیدهام در صورتی که یک تک بیت یا تک مصرع از
چند شاعر را به کارهایم اضافه کردم .من بعد از تولید ١۴
قطعهمتوجهبرخیاصولحرفهایشدممثالاینکهبایددر

«نجوا» را ساخته که به دالیلی مورد اقبال مخاطبان
واقع نشده اند .نکته جالب تیتراژ سریال های دیگر،
وجود نام محمد مهدی سیار و قاسم صرافان دو شاعر
جوان و نام آشنا در دنیای ادبیات به عنوان ترانه سرای
این سریال هاست که در ادامه به معرفی آن ها خواهیم
پرداخت.

آلبومبنویسمفالنترانهبرگرفتهازشعرکدامشاعراست».
او با نشان دادن ویدئویی از حضور فرزند استاد شهریار در
کنسرتتبریزگفت«:خانوادهاستادشهریارهیچدلخوری
ازمنبرایاستفادهازشعرایشاننداشتند».
▪کسالتداشتم؛پلیبککردم

بخش دوم گفت و گوی رضا رشیدپور با حمید هیراد بیشتر

سیار از آن دسته شاعرهایی است که در چند قالب ،شعر
می سراید .او در اولین کتاب خود به
نام «بی خوابی عمیق» در سال 88
مجموعهایازاشعارخودراکهنیمیاز
آن ها در قالب نیمایی و نیمی در قالب
غزل است  ،گــردآوری کرده است .او
دومین گام خود را برای چاپ 41غزل
کوتاهش در کتاب « حق السکوت»
در سال  91برداشت و یک سال بعد،
درباره پلی بک در کنسرت شیراز بود .او با تایید پلی بک
بخشی از یک آهنگ در این کنسرت گفت«:در کنسرت
شیراز کسالت شدیدی داشتم و برای خواندن قطعه «یار»
که اوج باالیی داشــت و نیاز به فعالیت شدیدی داشتم،
مجبوربودمبخشیازاینآهنگراپلیبکبخوانم».اوترس
رادلیلاعترافنکردنصادقانهاعالمکردودرادامهازکاور
یک آهنگ از «تیستو» آهنگ ساز مشهور هلندی گفت و
مدعی شد «او خودش شخصا به من در اینستاگرام پیام داد
و گفت از این کار خوشش آمده است .در دنیا چیزی به اسم
«کاورآهنگ»وجوددارداماازبختبد،برایمنبهنامدزدی
تماممیشود».

...
اخبار

درباره شاعر
شدهاست.شاعریبرایاوازدورهنوجوانیکلیدخورده
ومعتقداستعالقهاشبهزبانشعریاخوانثالثباعث
پررنگشدنلحنحماسیدربیشتراشعارشمیشود.
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کتاب« رودخوانی» را به چاپ رساند .این کتاب شامل
 50قطعه شعر نیمایی ،رباعی ،غزل
و چهارپاره است و جالب این که ترانه
معروف«مرگبرآمریکا»نیزازشعرهای
اینکتاباست.امسالسیارپسازپنج
سال مجموعه «یــادآوری» را که شامل
بیشاز 50رباعیاست،بهچاپرساند
که جزو یکی از آثار پرفروش انتشارات
شهرادبدرنمایشگاهکتاببود.
و «کــی گفته کــاور آهنگ
دزدی نیست؟» برخی
دیگر هــم در حمایت او
نوشتند «:کاش حسادت
کم بود .پلی بک هیراد لو
رفت فکر می کنید خواننده
هــای دیگه پلی
ب ــک نمی
خونن؟»

حجتاالسالمپژمانفرعضوکمیسیون
فرهنگیمجلسمطرحکرد

کارشناسانچارچوببرگزاریکنسرتهای
خیابانیرایگانرامشخصکنند
حجتاالسالم پژمانفر در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به
این پرسش که برگزاری کنسرت های خیابانی رایگان در
چارچوبهای مشخص شده چقدر میتواند در تزریق شور
و نشاط در جامعه موثر باشد ،اظهار کرد :کارشناسان و افراد
باتجربهفعالدراینحوزهدرکناردیگرمسئوالنکشور،باید
ملزوماتوحمایتهایالزمراپیشنهاددهندتاسازوکارهای
قانونی با توجه به قوانین عادی و باالدستی در این حوزه در
قالبپیشنویس،تهیهشود.
نماینده مردم مشهد در مجلس ،پرداختن به شکل ،محتوا
و قالب برگزاری کنسرت های خیابانی را قبل از اجرایی
شدن آن ،مانع عقیم ماندن آن دانست و افزود :اگر به این
موضوع به صورت ریشهای و درست پرداخته شود ،در آینده
از چالشها و مشکالت متعدد نظیر مخالفت با برگزاری
این گونه مراسم یا برخورد سلبی با برگزارکنندگان آن ها
پیشگیری میشود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد :وقتی این
مسئله قانونی و چارچوب و ملزومات آن مشخص شد،
رسانهها از جمله صدا و سیما و سازمان های مردمنهاد،
موظف به تبلیغ و حمایت از آن هستند اما هنوز این مسئله
به قانون مبدل نشده یا در حقیقت ضابطهمند و قانونمند
نشده است ،به همین دلیل هنوز مورد وفاق نظام نیست.

مهلت ارسال آثار به همایش ادبی
«سوختگان وصل» تا پایان آبان
دبیرخانه هفدهمین همایش ادبی سوختگان وصل به
دلیل استقبال شرکت کنندگان و درخواست تمدید مهلت
دریافت آثار ،این مهلت را تا پایان آبان ماه تمدید کرد .به
گزارش فارس ،با توجه به تمدید مهلت دریافت آثار ،مراسم
اختتامیه همایش به روزهای پایانی آذر موکول شد.
حــدادیــان در نشست خبری ایــن همایش اعــام کرده
بود؛ همایش ادبــی سوختگان وصل در دو بخش شعر و
داستان کوتاه و با موضوع حماسه یمن از سوی دفتر ادبیات
برگزار میشود.

کنسرت نوازندگان برزیلی در نیاوران

▪نیمیموافقونیمیمخالفهیراد

حضورهیراددراینبرنامهباواکنشمختلفمخاطبانهمراه
بود .برخی توضیحات هیراد را توجیه دانستند و نوشتند:
«عذربدترازگناه!کسالتداشتیدآهنگدیگریراانتخاب
میکردیدیاکنسرترابهزماندیگریمنتقلمیکردید».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

به گزارش مهر ،گروه موسیقی «شورو لیوره» از کشور برزیل
روزدوشنبه ۲۱آبانماه،کنسرتموسیقیراباحضورسفیر
برزیل در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می کند.
به گزارش مهر« ،شورو» سبکی در موسیقی برزیل است
که سابقهای بیش از  ۱۵۰سال دارد .این سبک یکی از
سبکهای محبوب و نمادین کشور برزیل است .این گونه
موسیقی ،آمیز های از هارمونیهای اروپایی ،موسیقی
روستایی برزیل ،موسیقی محلی و تمپوی آفریقایی است.
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