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میزان -کتاب شعر «یحیی» که پنجمین مجموعه شعر سید حمیدرضا برقعی است ،برای چهارمین بار تجدید چاپ شد و توانست به یکی از
پرفروشترین کتابهای این روزهای انتشارات فصل پنجم تبدیل شود .این مجموعه شامل  ۳۷تا  ۴۰شعر با مضامین آیینی و عاشقانه است که برقعی
طی چهار سال آنها را سروده .از دیگر آثار برقعی میتوان به «طوفان واژهها»« ،قبله مایل به تو»« ،در حریم نور» و «چادری از شعر و ابریشم» اشاره کرد.

...

پیک خبر
اپرای عاشورا و مولوی غریبپور
در راه است
م ــوس ــس گـــــروه تــئــاتــر
عروسکی آران گفت:
پسازدوماهتعطیلیتاالر
فردوسی ،تصمیم داریم
اپــرای عاشورا و مولوی
را برای ایام محرم آماده کنیم .بهروز غریبپور
همچنین با اشاره به اپراهای پیش رو به فارس
گفت:درادامهبرنامههایگروه،دو ُاپرایحافظ
با صدای دو خواننده و آهنگ سازی متفاوت،
نخستباصدایعلیرضاقربانیوسپسمحمد
معتمدی ابتدای پاییز آغــاز خواهد شد .وی
دربارهراهاندازیجایزهبهروزغریبپورازسوی
انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر گفت:
اعضای انجمن نمایشگران عروسکی از قبل
صحبتهاییدربارهاینجایزهبامنداشتندکه
منهمموافقتخودرااعالمکردم.قراراستدر
سال ۹۹اولینجایزهاهداشود.

رونمایی ظریف از سردیس
شاعران ایرانی در مسکو
مـــــراســـــم رونـــمـــایـــی
ازســردیــس چهار تن از
شاعرانومفاخرفرهنگی
ایران در محوطه سفارت
کشورمان در مسکو با
حضور محمد جــواد ظریف وزیــر امــور خارجه
برگزار شد .به گزارش ایرنا ،رودکــی ،حافظ،
سعدی و فردوسی چهار شاعری بودند که از
سردیس آنهــا رونمایی شد .این پــروژه طی
چند ماه گذشته به همت سفارت جمهوری
اسالمی ایران طراحی و اجرا شده است .پیش
از این مجسمه خیام توسط سفارت ایران در
شهرآستراخاننصبشدهبودوهمچنیننصب
سردیسچهارتنازشعراومفاخرفرهنگیایران
در شهرهای والدی قفقاز ،مخاچ قلعه ،نیژنی
نووگراد و سن پترزبورگ در دستور کار سفارت
قرارداردکهدرآیندهنزدیکاجراخواهدشد.

«یحیی» برقعی
به چاپ چهارم رسید

لماهرمضانباصدایاشرفزاده،عقیلیوچاوشی
نگاهیبهتیتراژ 3سریا 

یک رقابت با ۳نتیجه

انتصاری-تیتراژسریالهایمناسبتیسهشبکه
سیمادرشباولماهرمضانباصدایسهخواننده
روی آنتن رفت .از آن جا که  17سال پیش مجید
اخشابی با تیتراژ سریال ماه رمضانی «گمگشته»
پای تیتراژخوانی را به شکل فعلی به تلویزیون باز
کرد ،نگاهی به مشخصات این سه تیتراژ و کیفیت
کار هر کدام با توجه به مولفههایی مانند سبک،
ترانهو...خواهیمداشت.
▪حجتاشرفزاده؛ناموفقدرتکرارخود

تیتراژسریال«ازیادهارفته»درشبکهیکراحجت
اشرفزادهباغزلیازاستادشفیعیکدکنیومطلع
ِ
مدعیشانهبهشانهمیروی/آهکه
«دستبه
دست ّ
جانبخانهمیروی»میخواند.انتخاب
رقیبمن
ِ
با ِ
این شعر توسط این خواننده که با قطعه «ماه و
ماهی»بهشهرتومحبوبیترسیدنهتنهابرگ
برندهاینقطعهنیستکهحتینتوانستهاورا
به فرم خوانندگی خود و قطعههایی مانند
«بیخبر از تو» که در چند ماه گذشته
تیتراژ برنامه «عبدی شــو» بود،
نزدیک کند .موسیقی و صدای
یکنواخت که در تمام این قطعه
چهاردقیقهایحاکماست،نشان
از این دارد که او حتی نتوانسته
نسخه موفق خود را تکرار کند و

شاید یک سر این ماجرا به شنیده شدن مداوم او
در سال گذشته از طریق تیتراژهای تلویزیونی
برگردد.

▪محسن چاوشی؛ جورچین موفق ترانهسرا
وخواننده

محسن چاوشی بعد از انتشار آلبوم «ابراهیم»،
از سال گذشته تاکنون روزهای پرکاری را پشت
سر گذاشته است .او عالوه بر آلبوم «ابراهیم»،
دو قطعه تیتراژی «حاللم کن» و «بانوی عمارت»
و دو قطعه دیگر به نام «ملکا» و «ناوک» را منتشر
کرد و حال نیز تیتراژ سریال «دلدار» را روی آنتن
شبکه  2دارد .او در این قطعه دوباره به سراغ ترانه
حسین صفا که ترانه سرای اغلب آثار و آلبوم اخیر

فروش 400میلیونی«تذکر ةاالولیا»
تصحیحشفیعیکدکنی

اوســت رفته و حاصل این همکاری یک نتیجه
قابل قبول یعنی قطعه «ای عشق» در سبک پاپ
راک است .این بازگشت و البته نوع اجرا توانسته
او را دوباره در قالب یک چاوشی شنیدنی و موفق
تر از تیتراژهای گذشته خود به خصوص «بانوی
عمارت» دربیاورد.
▪ســـــــاالر ع ــق ــی ــل ــی؛ تـــــاش بـــــــرای یــک
سبکجدید

پاییزسالگذشتهساالرعقیلیقطعهشنیدنی«چه
بگویم» با شعر محمد مهدی سیار و آهنگ سازی
فرید سعادتمند را برای سریال «بازی نقابها»
خواند .اما چه میتوان گفت که صــدای ساالر
عقیلیدرحافظههابیشتربهآثارملی-میهنیگره
خوردهاست.ترانهاودرقطعه«تنهامیمانم»برای
سریال «بــرادر جان» شبکه  3سیما از حسین
غیاثی است که سال گذشته در دومین دوره
جایزه افشین یداللهی در بخش «یک
خاطرهازامروز»برندهجایزهبهترینترانه
سال شد .عقیلی سعی کرده در این
ترانهبیشترزیربخواندوسبکیراکه
کمتر به سراغ آن رفته است ،ارائه
دهد ،سبکی که محمد معتمدی
در تیتراژ سریال «شرایط خاص»
بهسراغآنرفتوشکستخورد.

دورهدوجلدیکتاب«تذکرةاالولیا»،اثرمنثورعطار
نیشابوری با تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی
تنهادر نمایشگاه کتاب تهران حدود  400میلیون
فروش داشته است .ابتدای سال  98خبر انتشار
«تذکرةاالولیاء» عطار نیشابوری با مقدمه ،تصحیح
وتوضیحاتمحمدرضاشفیعیکدکنیدررسانهها
منتشر شد؛ خبری که دست به دست در فضای
مجازیچرخیدوخیلیهالحظهشماریمیکردند
تا نمایشگاه برسد و بتوانند این کتاب را خریداری
کنند .به گــزارش ایبنا ،بر اساس اعالم مسئوالن
انتشاراتسخن،عالقهمنداندرسیودومیندوره
نمایشگاه کتاب تهران ،حدود  1500جلد از این
کتابراخریداریکردهاندکهباتوجهبهقیمت300
هزار تومانی آن (البته در نمایشگاه به قیمت 255
هزارتومانعرضهشد)میتوانبایکضربوتقسیم
سادهبهفروش383میلیونتومانیرسید.اینیعنی
چیزی حدود نیم درصد از تراکنشهایی که در این
دورهازنمایشگاهانجامشدهاست.

«روزگار غریب» را به دلیل شرایط جامعه انتخاب کردم
کنسرت«بامنبخوان»علیرضاقربانیباسازهایالکترونیکدرتاالروحدتاجراشد.به
چهره ها
گزارشایسنا،اوپیشازاجرایقطعه«روزگارغریب»گفت:
خواننده
«همه ما شعر آقــای شاملو را خــوانــدهایــم و با تک تک
سلولهای خود آن را درک کردهایم .من همیشه دوست داشتم این شعر را
بهموسیقیتبدیلکنمواینکارراکردم.تاجاییکهبهیاددارمهمیشهروزگار
غریبیداشتهایم.ماامروزبهوحدتنیازداریموبایدبههموطنانخودکمک
کنیم.دلیلانتخابناماجرانیزبهدلیلشرایطسختجامعهاست.

اهورا ایمان معتقد است اگر ترانهسرای ما ادبیات و موسیقی را بشناسد ،تلفن را
چهره ها
برنمیدارد و با خوانندگان تماس نمیگیرد و طی این
ترانهسرا
روند به یک دالل و در نهایت بساز و بفروش ترانه تبدیل
نمیشود و آثارش را با ارقام پایین نمیفروشد .او به ایلنا گفت :برخی از
ترانهسرایانمیگویندچونموالناگاهیقواعدواصولراکنارمیگذاشته،
پس ما هم مجازیم چنین رویهای را در پیش بگیریم! این اتفاقها زمانی
میافتدکهعرصهازشیرمردانوشیرزنانموسیقیترانهتهیشود.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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...
ادبی

استقبال از گزیده اشعار
سیدعلی صالحی

ترانهسرای آشنا به ادبیات و موسیقی ،دالل ترانه نمیشود
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گزیده اشعار سیدعلی
صــالــحــی بــا استقبال
خــوب بازدیدکنندگان
نــمــایــشــگــاه کــتــاب به
چــاپ شانزدهم رسید.
به گــزارش ایبنا ،چاپ پانزدهم کتاب گزیده
اشعار سیدعلی صالحی که برای سیودومین
نمایشگاهکتابتهرانآمادهشدهبودبااستقبال
خوب مخاطبان به پایان رسید و بنا به اعالم
مسئوالن نشر مروارید ،چاپ شانزدهم آن در
اختیار عالقهمندان قرار گرفت .شاید در میان
شاعران جدی و تاثیرگذار ،سیدعلی صالحی
یکی از شاعران زنده معاصر ما باشد که آثارش
بااستقبالبینظیرمخاطبانمواجهمیشود.

تاسیس بنیادی برای حفظ حقوق
آثار افشین یداللهی
صــابــر قــدیــمــی ،شاعر،
از راهانـــــدازی بنیادی
فرهنگی به نــام افشین
یداللهی زیرنظرخانواده
او خبر داد .به گــزارش
ایرنا،قدیمیبااشارهبهجزئیاتراهاندازیاین
بنیادگفت«:امتیازهمهآثارمرحومیداللهیبه
پدر و برادرش تعلق دارد و این خانواده به زودی
در بنیاد فرهنگی افشین ،کارهای مربوط به
این شاعر و ترانهسرا را پیگیری خواهند کرد».
وی افزود « :پیگیری ترانههای در حال اجرا و
آثار منتشر نشده یداللهی زیر نظر بنیاد افشین
قرارمیگیردوهرشخصحقیقییاحقوقیکه
بخواهد از آثار او استفاده کند ،یا هر جشنواره،
ترجمهوتالیفباموضوعافشینیداللهیبایداز
اینبنیادمجوزبگیرد».

