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نماهنگ «چهل سالگی»
منتشر شد

مهر-حمید قربانی خواننده موسیقی انقالبی در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،نماهنگ «چهل سالگی» را در دسترس
مخاطبان قرار داد .به گزارش مهر ،در این قطعه قاسم صرافان شاعر ،امید رهبران تنظیم کننده ،پیام طونی سرپرست ارکستر زهی ،حسن
فراهانی سرپرست ارکستر بادی  ،کورش بزرگ پور نوازنده دف و کیان دارات نوازنده گیتار ،گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

...

پیک خبر
جایزهونشانابوالحسننجفی
درپلهسوم
م ــراس ــم ســومــیــن دور ه
اهــــدای جــایــزه و نشان
ابــوالــحــســن نــجــفــی به
مترجمان برگزیده برگزار
میشود.بهگزارشایسنا،
این مراسم روز سهشنبه نهم بهمن با حضور
اصحاب فرهنگ و قلم در مرکز فرهنگی شهر
کتاببرگزارمیشود.گفتنیاست،ابوالحسن
نجفی با انتشار کتاب «غلط ننویسیم» ،راه
پاکیزهنویسی را به دانشجویان ،نویسندگان
و مترجمان نشان داد و نکات بسیار ظریفی از
زبانفارسیرادراختیارمخاطبانگذاشت.

نقاشیهایمنتسببههیتلر
فروشنرفت

پلیس سه تابلوی نقاشی منسوب به آدولف
هیتلر را که در بیست و چهارم ژانویه در برلین
بهمزایدهگذاشتهشدهبود،ضبطکرد.
بهگزارشایسنا،پلیسنقاشیهایمنسوببه
هیتلررابهدلیلدریافتتوییتیمبنیبرجعلی
بودن آن ضبط کرد .شرکت «کالس» که قصد
فروشاینتابلوهاینقاشیراداشته،ادعاکرده
استکهاینسهاثرتوسطرهبرنازیها،آدولف
هیتلر در سالهای  ۱۹۱۰و  ۱۹۱۱کشیده
شده و به امضا رسیده است .طبق گفتههای
پلیس ،دادگاه حکم ضبط تابلوهای نقاشی را
بهدلیلاحتمالجعلیبودنآنهاصادرکرده
است.با این که استفاده از نمادهای نازی از
قبیلصلیبشکستهدرآلمانغیرقانونیاست
امافروشآثارهنری«هیتلر»دراینکشورمجاز
است .قیمت نقاشیهایی که توسط کمپانی
«کالس» به مزایده گذاشته شدند ،حداقل ۴
هزاریوروتعیینشدهاست.
براساساینگزارش ،پیشتر همیککمپانی
به نام «آکشنشواس ویدلر» در سال ،۲۰۱۶
 ۲۹اثر از هیتلر را ارائه کرد که بیشتر آن ها
فروختهنشد.گفتهمیشودرئیسحزبنازی
که جان میلیونها نفر را گرفت ،پیش از ورود
بهعرصهتاریکزندگیاش،صدهااثرنقاشی
خلقکردکهالبتهنمونههایجعلیفراوانینیز
ازآنهادربازارفروشآثارهنریوجودداردواز
آن جا که او سبک منحصربهفردی در نقاشی
نداشتوفقطکپیمیکردبنابراینتشخیص
اصالتکارهایاو،بسیاردشواراست.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

پویش«مبارزه با نشر جعلیات» ،اشعار منتسب به شاعران را بررسی میکند

جعلشعر،ترورشخصیتشاعراست
چند روز پیش پرویز پرستویی در صفحه خود شعری را به اشتباه
به قیصر امین پور نسبت داد و صدای همه عالقه مندان به شعر را
درآورد .نسبت دادن شعر های جعلی به شاعران بزرگ کشورمان
مانند سهراب سپهری ،قیصر امین پور ،احمد شاملو و حتی مهدی
اخوان ثالث پدیده ای است که به دلیل رشد فضای مجازی و انتشار و

▪اولویت با اشعاری است که بیشتر دیده میشوند

پویش مــبــارزه با نشر جعلیات ،خ ــرداد  94به همت جمعی از
دانشجویان ادبیات فارسی ،تاریخ و جامعه شناسی دانشگاه تهران
تشکیل شده است و هسته مرکزی این گروه را دانشجویانی تشکیل
می دهند که از نشر جعلیات در فضای مجازی نگران و از عواقب
فرهنگی آن آگاه اند .سینا بهمنش به باشگاه خبرنگاران جوان
میگوید«:با فراگیر شدن اینترنت و شکل گیری فضاهای مجازی
و گروههای گفت وگو ،افرادی برای جذب مخاطب شروع به تولید
محتوای جعلی کردند .با توجه به عالقه ایرانیان به شعر،عدهای
در جایگاه مروج مجازی فرهنگ و ادب قرار گرفتند و عدهای شاعر
مجازی شدند ».تاکنون  800شعر که در فضای مجازی بیشترین
تیراژراداشتهاندباروششناساییاینپویش،مهرجعلیخوردهاند.

خواندن اشعار از این راه ،بیشتر به چشم می خورد .پویش «مبارزه با
نشر جعلیات در فضای مجازی» به همین دلیل تشکیل شده و تالش
این گروه جمع آوری آثار منسوب به بزرگان ادبی و بررسی درستی یا
نادرستی آن هاست .سینا بهمنش شاعر و یکی از اعضای این پویش
دربارهاینموضوعحرفهاییداردکهدرادامهآنهاراخواهیدخواند.

▪بخشی از جاعالن ،شاعران جویای نام هستند

این شاعر چند گروه را عامل جعل ادبی میداند .او میگوید«:گروه
اول با هدف ایجاد خدشه بر چهره شاعران مردمی این سرزمین ورود
کرده اند .گروه دوم ،دنبال این لذت هستند که ببینند روز به روز بر
تعداداعضایمجازیگروه،صفحهیاکانالوبساطیکهدرستکرده
اند،افزودهمیشود.روشکارگروهسومایناستکهزیرشعریامتنی
ازخودنامشاعربزرگیرامینویسند.بعدازیکهفتهکهآنمطلببه
واسطهنامیکشاعربزرگدستبهدستشدوموردتوجهمخاطبان
قرارگرفت ،شروع میکنند به بیانیه دادن که شعر مرا به نام دیگری
منتشر کردهاند .با این روش این شائبه را به وجود میآورند که چون
شعر آن ها در حد آثار بزرگان است چنین اشتباهی شده و با مظلوم
نمایی ،حس ترحم مردم ساده دل را بر میانگیزند».

▪بزرگان شعر هدف جاعالن شعر هستند

اعضای پویش به طور مــداوم در حال بررسی گروه ها و کانال های
پرطرفدار هستند .بهمنش میگوید «:با توجه به محدودیت زمانی و
تعداد اعضای تیم اجرایی ،اشعار با تیراژ باال در اولویت هستند .بعد از
اینکه شعری توسط کارشناسان پویش ،جعلی تشخیص داده شد،
پوستری از آن شعر با مهر جعلی تهیه و در نهایت ،جعلی بودن آن شعر
اعالممیشود».اینشاعردرادامهمیگوید«:جاعالنبیشتراینمتون
رابهشاعرانبرجستهقدیمینسبتمیدهندازطرفیمتاسفانهباایجاد
این تصور که آن اشعار پر از اشکال متعلق به بزرگان ادبیات کشورمان
است ،تصوری غلط از آنها ایجاد میکنند و به قول سیدعلی صالحی
میتواناینعملرابهنوعیترورشخصیتشاعراندرنظرگرفت».
▪شعر جعلی با مطالعه قابل تشخیص است

با توجه به نشر بسیاری از شعرهای جعلی در فضای مجازی،
مــردم به صــورت نــاخــودآگــاه در رونــد انتشار اشعار جعلی قرار
میگیرند .بهمنش با اشاره به شمشیر دو دم بودن فضای مجازی
میگوید«:مطالعه مهمترین روش تشخیص است .کسی که چند
کتاب از آثار حسین پناهی را خوانده باشد با نوع نگرش و زبان
خاص او آشنا میشود و وقتی نام او را زیر دلنوشته یک نوجوان
ببیند ،میتواند درباره صحت موضوع شک کند .من هنوز هم به
همه پیشنهاد میکنم کتاب بخوانند و به اینترنت اطمینان نداشته
باشند .اگر به کتاب دسترسی ندارند ،الاقل به سایتها و صفحات
معتبر مراجعه و صحت و سقم بسیاری از شعرها را بررسی کنند».

شعرخوبهنوزمشتریخودرادارد

دومینآلبومکاکوبندبعداز 2سالتحقیق

علیزندوکیلیبالهجهشیرازیخواند

حمیدرضا شکارسری ضمن اعــام انتشار
چهره ها
مجموعه شعر «سکوت می کنم بعد از تو» در
شاعر
نمایشگاهکتابتهران،ازوضعیتشعردرکشور
گفت .او با اشاره به این که کوتاهسرایی به یک جریان قدرتمند و
رایج تبدیل شده است ،به تسنیم گفت :باید بپذیریم بسیاری از
مخاطبان به جای خرید کتاب ترجیح میدهند از طریق فضای
مــجــازی ،تلگرام یــا صفحات
اینستاگرام شعر بخوانند اما از
سوی دیگر در نمایشگاههای
کـــــتـــــاب ،پـــــر اس ــت ــق ــب ــال
تــریــن غرفههای نمایشگاه،
غرفههای ادبی و فروش شعر
است.شعرخوبهنوزمشتری
خود را دارد و کاغذی که رویش
شعر نوشته شــده اس ـت ،روی
دستناشرنمیماند.

دومینآلبومکاکوبند«،دنیاینو»نامگرفتکه
چهره ها
در تاریخ  ١٧بهمن در بــازار موسیقی کشور
خواننده تلفیقی
منتشرمیشود.اینآلبومهفتقطعهایبعداز
دو سال سکوت به مرحله انتشار رسید .به گزارش موسیقی ما،
دغدغهاصلیاینگروهحضوردرمارکتجهانیموسیقیاست.
آلــبــوم دوم کاکوبند «دنــیــای ن ــو» بــا همین ذهنیت و به
منظورگسترشمخاطباناین
گروهواینسبکدرجغرافیای
جهانی وغیر هم زبــان تهیه و
تولیدشدهاستودلیلسکوت
دوسالهشان،مطالعهوتحقیق
در این بــاره بــوده اســت .طبق
بــرنــام ـهریــزیهــا قـــرار است
انتشار جهانی این اثر از طریق
ســامــانــه هـــای جــهــانــی نشر
موزیکانجامشود.

قطعه جدید علی زندوکیلی در قالب موسیقی
چهره ها
فولکلور با لهجه شیرازی منتشر شد .ترانه این
خواننده
قطعه ،ســروده داوود شیرازی و موسیقی آن
ساخته علی زندوکیلی است .از این خواننده که آخرین آلبوم او در
سال  95به نام «رویای بی تکرار» منتشر شده پیش از این قطعه
های دیگر این چنینی مانند «ترش رو» و «باهار شیراز» منتشر شده
است .علی زند وکیلی امسال
در پنجمین جــشــن ســاالنــه
موسیقی مــا ،تندیس طالیی
قطعه برگزیده موسیقی تلفیقی
و تجربی از نگاه مردم را برای
قطعه «باورم کن» دریافت کرده
و همچنین تیتراژ سریا لهای
تــلــویــزیــونــی «دزد و پلیس»،
«پژمان» و «عبور از مه» را نیز
خوانده است.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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موسیقی
آهنگسازبرنده 3جایزهاسکار
درگذشت
میشل لــوگــران آهنگ
ساز سرشناس فرانسوی
بــرنــده جــایــزه اســکــار در
 ۸۶سالگی در پاریس
از دنیا رفــت .به گــزارش
خبرآنالین،این آهنگ ســاز ،نخستین بار
در سال  ۱۹۶۸با ترانه «آسیاببادیهای
ذهنت» جایزه اسکار بهترین ترانه را دریافت
کرد.لوگراندوباردیگرهمبرندهجایزهاسکار
شد .او برای دومین بار در سال  ۱۹۷۱برای
موسیقی متن فیلم «تابستان »۴۲این جایزه
رادریافتکردوسپسدرسال ۱۹۸۳بافیلم
«ینتل»برایسومینباربرندهاسکارشد .این
آهنگسازقراربوددرماهآوریلکنسرتیرادر
پاریسبرگزارکندکهاجلامانشنداد.

اعالمقیمتبلیتکنسرتهای
«فجر»۳۴
قیمت بلیت اجــراهــای ســی و چهارمین
جشنواره موسیقی فجر به تفکیک تاالرهای
میزباندربخشهایمختلفموسیقاییاعالم
شد .به گزارش مهر ،در تاالر وحدت تهران،
قیمت بلیتها به تناسب جایگاه صندلیها
بین  ۳۰تا  ۹۰هــزار تومان است و در تاالر
رودکــی نیز بلیت با قیمت  ۴۰تا  ۶۰هزار
تومان به فروش میرسد .این در حالی است
که در تاالر ایوان شمس تهران قیمت بلیت
کنسرتها بین  ۳۰تا  ۴۰هزار تومان برای
مخاطباندرنظرگرفتهشدهاست.
بخش موسیقی پاپ که در برج میالد تهران
برگزارمیشودباقیمتبلیتبین ۳۵تا۱۳۰
هزارتومان،میزبانمخاطبانخواهدبود.

 26خوانندهتیتراژ«رقصروی
شیشه»رامیخوانند
تــازه ترین ساخته مهدی
گلستانهدرحالیبهشبکه
نمایش خانگی میآید که
خوانندههای زیادی با این
پروژههمکاریکردهاند.به
گزارشهنرآنالین،سریال«رقصرویشیشه»
 26قسمت خواهد داشت و برای هر قسمت از
این سریال ،یک خواننده انتخاب شده است.
رضاصادقی،بابکجهانبخش،محمدعلیزاده،
مهدی مقدم ،مهدی یغمایی و هــوروش بند
از جمله خوانندگانی هستند که حضورشان
در ایــن سریال قطعی شــده است.همچنین
تیتراژ اصلی و ابتدایی این سریال توسط گروه
ماکانبندخواندهخواهدشد.

