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مجموعه شعر جدید
سید علی صالحی در راه است

ایبنا -سید علی صالحی ،شاعر معاصر ،از نهایی شدن شعرهای تازهاش خبر داد و گفت« :فقط پاکنویس چهارم آن ،سه ماه طول کشید و برای رسیدن به رضایت
کامل ،طی چهار ماه بعد ،باز این دفتر تازه را نوشتم .به زودی این مجموعه را به موسسه فرهنگی ـ انتشاراتی نگاه خواهم سپرد .به احتمال قوی پیش از پایان فصل
بهار  ،1398حروف چینی این کار آغازمیشود».

...

موسیقی
 40خوانندهبرایصلحمیخوانند

سردبیر برنامه موسیقیمحور «دلصدا» ،از
یک پروژه بزرگ در تاریخ موسیقی ایران خبر
داد .بهمن بابازاده در صفحه شخصی خود
در توییتر نوشت«:شاید این بزرگترین پروژه
تاریخ موسیقی ایران باشد 40 .خواننده و
ستارهپاپبرایصلحمیخوانند».اودرادامه
از شرح بیشتر دربــاره این پروژه خودداری
کرد و نوشت«:توضیحات بیشتری نمیتوانم
بدهم ولی غافلگیر خواهید شد».

محمد علیزاده خواننده
سریال «گاندو» شد

همزمان با انجام مراحل فنی سریال «گاندو»،
محمدعلیزادهموسیقیتیتراژپایانیاینسریال
یخواند.
رام 
بهگزارشروابطعمومیسریال،مجتبیامینی
تهیهکننده سریال «گاندو» درباره جدیدترین
وضعیت ایــن سریال گفت« :در حــال حاضر
سریال مشغول انجام مراحل فنی اســت و
به تازگی محمد علیزاده به عنوان خواننده
همکاری خود را با ما آغاز کرده است تا سریال
برایپخشازشبکهسومسیماآمادهشود».
محمد علیزاده خواننده پاپ کشورمان پیش از
این در سریال «برادر» با جواد افشار همکاری
داشته است و حال دومین همکاری خود را
با ایــن کــارگــردان آغــاز کــرده اســت« .گاندو»
مجموعه امنیتی به کارگردانی جواد افشار،
تهیهکنندگی مجتبی امینی و به قلم آرش
قادریاست.

الهه آرانیان -مهم نیست در کدام عصر و دوران زندگی کردهاند؛ هر که با قلم و هنر پیوند داشته و عطر خوش مذهب مسلمانی را نفس کشیده ،ارادتش را به امیر مؤمنان ،حضرت علی(ع)
نشان داده است .از فردوسی ،سعدی ،موالنا ،حافظ و ...تا هنرمندان ،شاعران و نویسندگان عصر ما؛ جلوههای مهر و ارادت به این امام بزرگوار ،در همه شاخههای هنری تبدیل به آثاری
شاخص و تاثیرگذار شدهاست .آنچه میخوانید ،معرفی چند اثر درباره حضرت علی(ع) در موسیقی ،شعر ،نثر ،خوشنویسی و نقاشی هنرمندان معاصر است.

موسیقی متفاوت با اتکا به پشتوانه معنوی
به عبدالقادر مــراغ ـهای ،شاعر و موسیقیدان قرن
نهم هجری لقب معلم ثانی موسیقی دادهانــد.
فرهاد فخرالدینی ،آهنگ ساز ایرانی برای
ساختن موسیقی به یاد ماندنی سریال امام
عــلــی(ع) به ســراغ تصنیفهای مراغهای
رفت و موسیقی این مجموعه را ،بر اساس آثار
او ساخت .فرهاد فخرالدینی درباره ساخت این
موسیقی به یادماندنی که بیست و سه سال از ساخت آن میگذرد ،گفته
است« :من برای پالن به پالن سریال ،خودم را در محل حادثه قرار میدادم
و این حس را با حس درونی خودم تلفیق میکردم .خوب خاطرم هست وقتی
چنین حسی را برای آهنگ سازی داشتم ،گویی خودم در صحنه اتفاق بودم.
منبااتکابهاینپشتوانههایمعنوی،نهایتتالشخودراکردمتاموسیقیاین
سریال برایم فضایی متفاوت داشته باشد».

یادیازچنداثرادبیوهنری
معاصر ،باموضوعامیرمؤمنان

(ع)

هنر وصف
ِ

علی

(ع)

ماجرای عجیب شعر مشهور
شایدکسانیکهخیلیهماهلشعرنیستند،بیت
آغازین شعر مشهور شهریار درباره حضرت
علی(ع) به گوششان خورده باشد« :علی
ای همای رحمت ،تو چه آیتی خدا را/
که به ما سوی فکندی همه سایۀ هما را».
شهریار بعد از سرودن این شعر ،آن را برای
کسی نخوانده بود؛ اما آیت ا ...مرعشی نجفی،
یک شب در عالم خواب میبیند که حضرت علی (ع) در مسجد کوفه
میفرمایند :شاعران فارسی زبان را بگویید بیایند .شهریار هم میآید
و حضرت رو به او میفرمایند :شعرت را بخوان؛ شهریار همین شعر را
میخواند .آیت ا ...مرعشی بعد از این خواب ،از شهریار دعوت میکند که
به قم بیاید .بعد هم معلوم میشود که درست همان موقع که شهریار آخرین
مصرع شعر را تمام کرده ،ایشان آن خواب را دیده است.

خط و نقشهایی از دل و جان

عاشقی البهالی واژههای
نهج البالغه

 3برش از یک زندگی باشکوه

غالمحسین امیرخانی نشان درجه یک فرهنگ و هنر را دارد و چهره
خوشنویسی ایــران است .این هنرمند معاصر ،شیوه خاص
ماندگار
ِ
خــود را در نستعلیقنویسی دارد و آثــار ماندگار
بسیاری از جمله خوشنویسی گلستان سعدی،
فرازهایی از شاهنامه ،دیوان حافظ و ...خلق کرده
اســت .امیرخانی عشق و
عالقهاش به امیر مؤمنان،
حضرت علی(ع) را هم بارها
و بارها در خوشنویسیهای
چــشـمنــوازش نشان داده
است که تعدادشان هم کم
نیست؛ از مناجاتی منسوب
به مــوال علی(ع) گرفته تا
دعــاهــا و جــمــات عربی
در وصــف کمال و فضایل
ایشان.

یکی از تازهترین نوشتههایی که
درباره حضرت علی(ع) با
نثری فاخر و روان منتشر
شده است ،کتاب «برای
خــاطــر ابـــوتـــراب» ،اثــر
منصوره مصطفیزاده
اســت .نویسنده این کتاب
را حاصل چند سال عاشقی البهالی واژههای نهج
البالغه میداند« .آن است شیوه حکومت» هم اثر
سید مهدی شجاعی،
دیگری است با قلم و ترجمه ّ
نویسنده شناخته شــده کشورمان؛ ایــن کتاب
ترجمه فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر است.
روش ترجمه این نامه ،ارائه همزمان متن با ترجمه
است .شجاعی با سادهترین عبارتها ،ترجمهای
آهنگین ،با روایت شاعرانه و لحنی حماسی را به
مخاطب ارائه داده است.

نماد هنر معاصر ایــران و گنجینه زنــده بشری ،شایسته استاد محمود
فرشچیان است .هر کدام از قابهای این نقاش برجسته با جان مخاطب
ارتباطبرقرارمیکند.اوسهبرشاززندگیامیرمؤمنان،
حضرتعلی(ع)رابهشایستگی
تصویر کــرده اســت .در تابلوی
«مولودکعبه»،خروجفاطمهبنت
اســد را در حالی که فرزندش،
عــلــی(ع) را در آغ ــوش دارد و
یکنند،
یاشم 
فرشت ههاهمراه 
میبینیم.درتابلوی«یتیمنوازی»
کــه بــه «پــنــاه» مــشــهــور اســت،
مهربانی موال علی(ع) نمایش
داده شده است و در اثر «غدیر
خم» ،باال رفتن دست علی(ع)
توسط پیامبر اسالم(ص) چشم
رانوازشمیدهد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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پیک خبر
ثبت عکسهای  3اپرای بهروز
غریبپور در یک کتاب جهانی
کتابنودمینسالتاسیساتحادیهبینالمللی
نمایشگران عروسکی جهان ،میزبان عکس
های ُاپراهای«عاشورا،رستموسهرابولیلیو
مجنون»خواهدبود.بهگزارشصبا،عکسهای
سه ُاپرایعروسکیبهکارگردانیونویسندگی
بهروز غریب پور ،برای انتشار در کتاب نودمین
سال تاسیس اتحادیه بین المللی نمایشگران
عروسکیجهان«،یونیما»،انتخابشدهاست.
اینکتابحاویبهتریناجراهاینمایشهای
عروسکی در  90سال اخیر اســتُ .اپراهای
«رستم و سهراب ،عاشورا و لیلی و مجنون»
ُاپراهایبرگزیدهایهستندکهبرایاینرخداد
بزرگانتخابوعکاسیاینآثارتوسطاحسان
نقابتانجامشدهاست.

راز خواندن کتابهای
موراکامی از زبان خودش
ژاپنی «کافکا در کرانه» ،از شهرت
نویسنده
ِ
زیادی در دنیا برخوردار است؛ اما مخاطبان
هنگام خــوانــدن آثــــارش ،دچـــار احساس
دوگانهایمیشوند.اینمطلبنشانمیدهد
کهبرایدرکآثارموراکامی،بایدبهاطالعاتی
از شعر ،ادبیات و موسیقی مجهز بود تا درک
بهتری از داستانهایش داشت .به گزارش
ایبنا ،موراکامی میگوید« :من مرزی بین
دنیای واقعی و غیرواقعی نمیبینم بنابراین،
در موارد متعددی ،این دو با هم فرقی ندارد.
احساس میکنم در ژاپن ،این دنیای دیگر،
فرقی با دنیای واقعی ندارد و اگر بخواهید به
دنیایی غیرواقعی بروید ،کار سختی نیست.
بنابراین ،در داستانهایم وقتی به ته چاه
میروید ،دنیایی دیگر وجــود دارد و لزوم ًا
تفاوتایندوقابلدرکنیست».

