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ادبی

مستند «صمد بهرنگی»
ساخته میشود

سینابهرنگی،نویسندهوبرادرزادهصمدبهرنگی،
نویسنده معاصر معتقد است آثار و تحقیقاتی از
صمد وجود دارد که مغفول مانده و دیده نشدهاند.
به گزارش ایبنا ،وی گفت« :صمد بهرنگی در زمان
حیاتشتحقیقاتوپژوهشهاییدربارهبازیهای
محلی آذربایجان و فرهنگ و آداب و رسوم محلی
انجام داده که با مرگش ناقص باقی مانده و ادامه
نیافتهاست.عالوهبراینکتابیبهنام«کتابالفبا»
داشته که هیچوقت منتشر نشده اســت» .سینا
بهرنگی ادامه داد« :تصمیم دارم مستندی درباره
صمد بهرنگی بسازم و در این مستند ،او را نه به
عنوان برادرزاده صمد ،بلکه به عنوان یک کودک
دهه شصتی ،به تصویر بکشم».

انتشار رباعیات عطار در مصر
منتخبی از اشــعــار و رباعیات فریدالدین عطار
نیشابوری ،شاعر پــرآوازه ایرانی ،به زبان عربی در
مصر ترجمه و منتشر شد .به گــزارش ایبنا ،منال
الیمنی عبدالعزیز ،استاد دانشگاه 500 ،رباعی
اینشاعرراازدیوانمختارنامه،بهزبانعربیترجمه
کرده و با عنوان «گزیده رباعیات فریدالدین عطار»
توسط مؤسسه انتشاراتی آفاق در قاهره به چاپ
رساندهاست.

اقتباسی سینمایی
از یک رمان منتشر نشده!
اقتباس سینمایی از کتاب جدید اما منتشر نشده
جوجو مویز که با رمان «من پیش از تو» به شهرت
رسید،توسط«اولپارکر»ساختهمیشود.بهگزارش
مهر ،امتیاز اقتباس از این رمان با عنوان «بخشنده
ستارگان»توسطیونیورسالپیکچرزخریداریشده
است.ایندرحالیاستکهاینکتابدراکتبرسال
جاری میالدی به بازار میآید .این رمان بر مبنای
ماجرایی واقعی نوشته شده است و اتفاقات آن در
دوران فشار شدید اقتصادی در کنتاکی میگذرد
و داستان گروهی از زنان جوان فوقالعاده را روایت
میکند که سعی دارند دانش و قدرت را به جامعه
دورافتاده کوهستانی خود منتقل کنند .آلیسون
اوونودبوراهیوارداینفیلمراتهیهمیکنند.جوجو
مویزهمتهیهکنندهاجراییخواهدبود.

درباره راهاندازی یک پویش برای تولید موســــــــــــــــــــــیقی

گروه ادب و هنر« -ماوا» طرح جدیدی برای تولید موسیقی
دارد؛اینمرکزکهآلبوم«حاالکهمیروی»اشباصدایمحمد
معتمدی،جزویکیازشناخت هشدهترینتولیداتموسیقایی
به شمار میرود ،قرار است از این به بعد ،چهارشنبههای هر
هفته،قطعهموسیقیعاشقانهایباهشتگ«باهمتاهمیشه»
را منتشر کند .به گفته روابط عمومی این مرکز ،در تولید این
قطعات سعی بر این بوده است به لحظات ناب زندگی و نقاط
قوت یک زندگی مشترک و متعهدانه پرداخته شود تا در
موقعیتهای حساس زندگی ،بتواند در دلگرمی و تحکیم
روابطعاشقانهخانوادهاثرگذارباشد.
▪ ۷خوانندهبرایشروععاشقانهها

قبلازگفتندربارهجزئیاتبیشترچهارشنبههایموسیقی
ماوا ،بهتر است کمی درباره آن بدانید« .ماوا» از جمله مراکز
زیرمجموعه سازمان هنری رسانهای اوج است که در زمینه
تولید موسیقی و به
خــصــوص نماهنگ
فعالیتمیکند.حال
ایــن مرکز ،در اولین
قـــدم ایـــن پــویــش به
ســراغ رضا صادقی و
علی لهراسبی رفته
و اعــــام کــــرده که
تاکنون هفت قطعه
عاشقانه تولید شده
استکهبهزودیبقیه
آنها را با صدای نیما
عالمه،علیاکبرقلیچ،
روحا ...چهرهافروز،
حــســیــن حــقــیــقــی و

اشرف زاده :تک قطعه بیشتر
از آلبوم شنیده میشود

سلبریتی نباشید

شاهدصادقپورمنتشرمیکند.ازاینتعداد،سهنفرهنوزکار
شاخصی در حوزه موسیقی نداشتهاند و یکی از آنها ،یعنی
قلیچ،مداحوخوانندهاست.ترانهاینقطعاتراروزبهبمانی،
سعید پاشازاده ،یاحا کاشانی ،علیرضا طلیسچی ،حامد
صیفیپورومحسنحقنظریسرودهاند.
▪عشقماوا،زودگذریامانا؟

موسیقی

سیدعلیصالحی،شاعر
درحاشیهمتن ّ
شدنیکواژه
معاصردربارهبیمعنا
ِ

کوک چهارشنبهها
با موزیک عاشقانه

تولید موسیقی که ســازش بــرای یک ارزش مانند زندگی
مشترک متعهدانه کوک شود ،در میان موج بزرگ قطعاتی
که بیشتر آنها دربــاره موضوعاتی چون شکست عشقی،
یاس و ناامیدی از زندگی و گاهی خیانت صحبت میکنند،
تالش قابل تقدیری است اما نکتهای دارد؛ باید دید آیا ماوا در
بازه زمانی طوالنی مدت ،با این پویش ،به دنبال وارد کردن
چهرههای جدید به دنیای خوانندگی است؟ یا چه تمهیدی
برای جلوگیری از ورود خوانندههای یک شبه معروف شده
کــه از قضا در موسیقی
پـــــاپ پـــرطـــرفـــدارنـــد،
دارد؟ کیفیت ترانهها و
سطح آنهــا نیز از دیگر
دغدغههایی است که در
رونــد تولید قطعات این
پویش ،باید در نظر گرفته
شود .سواالتی که جز بعد
ازگذشتچندچهارشنبه
موسیقیماوا،نمیتوانبه
آنهاجوابیداد.پسبهتر
است منتظر اولین قطعه
این پویش با صدای رضا
صادقی بود و بعد ،بیشتر
ازآنگفت.

الهه آرانیان« -نامهام باید کوتاه باشد /ساده باشد /بیحرفی از ابهام و
آینه /از نو برایت مینویسم /حال همۀ ما خوب است /ا ّما تو باور نکن».
سید علی صالحی ،سالها پیش با این شعر حرف دل خیلیها را زد .او
این بار نیز در متنی قابل تأمل ،حرف دل خیلیها را زده است .او درباره
ِ
معنای
واژه سلبریتی اینطور می نویسد :سلبریتی تا همین دهه پیش،
ِ
«معروف م ّلی» را هم متبادر
َسهله آن ،چیزی نزدیک به «ستاره» بود،
میکرد اما آرام آرام ،این واژه فقیر ،محکوم به تبعید در تعبیری دیگر
شد«...سلبریتی»درمرزکالموکنایه،ناگهان«خیابانی»شد!شدزینت
زدگان کرمانشاه در دست
پول زلزله
المجالس! رسانهها مینویسند ِ
ِ
سلبریتیها،مفقود...بعضیکلماتچنینچندشآورمیشوند.فضای
اری تختی را با زلزله کرمانشاه در اکنون مقایسه
عی ِ
زلزله بوئین زهرا و ّ
وجدان آدمی را مضروب میکند .کلمات
کنید .شنیدن آوای این واژه،
ِ
کلماتمصرفیمثلسلبریتیکه
ِ
میآیند،زندگیمیکنندومیمیرند.
ِ
شهرت شنیع،
در آغاز با قبول «مسئولِ محبوبیت» آمد اما امروز زیر آوا ِر
ِ
شهرت زهرآگین
به شعبده رسانه بدل شده است .پرسش این است،
یا محبوبیت شفابخش»!؟حاال که آقای شاعر باب صحبت را باز کرده
است ،بگذارید از قبیلۀ سلبریتیهایی بنویسم که از «ستاره» بودن فقط
شهرتش را دارند و آمدهاند تا یک تنه کمر فرهنگ و ادبیات را خم کنند.
آنهاکهیکشبهدرقامتیکشاعرکارکشتهظاهرمیشوندوفالوئرها
با الیکها برایشان صف میکشند و سینه چاک میدهند .آنها که «راز
ُرخشید» را طی دو سال در فضای مجازی برمال میکنند ،هوادار جمع
میکنند و چهرۀ خبرساز نمایشگاه کتاب میشوند .چرا راه دور برویم و
از سلبریتیهای سینما و تلویزیون نگوییم که میخواهند هر جور شده
شعرورمانبنویسندوبهادبیاتخدمتکنند!؟اینهمراهجدیدیبرای
کسب درآمد از شهرت و محبوبیت است! فقط کافی است مردم شما را
بشناسند تا بتوانید مطالب اینستاگرامی پر از غلط و متنهای ویرایش
نشدهتان را به خوردشان بدهید و پولی به جیب بزنید .بعد هم باالی
صفحهتان درج کنید« :بازیگر ،شاعر و نویسنده» .از سلبریتیهایی هم
کهباداشتنچندمیلیونفالوئر،شعرومتنهایجعلیرابهنامشاعران
ونویسندگانبزرگمنتشرمیکنند،میگذریم؛چوننامهامبایدکوتاه
باشد.کاشابوالفضلبیهقی،نویسندهقرنپنجمدرروزگارمامیزیست
و در تاریخ معروفش نمینوشت« :هیچ نبشته نیست که آن به یک بار
خواندننیرزد».

بیژن و منیژه ،قصۀ همۀ نسلها و آدمها

تا آلزایمر نیامده ،مینویسم

ابوالحسنتهامی،صداپیشهپیشکسوت،درآیینرونماییازآلبومصوتیبیژن
چهره ها
ومنیژهگفت«:روایتصوتیبیژنومنیژه هممثلرستموسهرابدوبخشدارد.
صداپیشه
در بخش شنیداری ،شما داستان بیژن و منیژه را به
صورت نمایش با موسیقی و جلوه صوتی سینمایی گوش میکنید؛
در بخش نوشتاری هم با یک نمایش نامه مواجه اید که در ضمیمه آن،
معنایتمامواژگاندشوارآمدهاست.بیژنومنیژه،افزونبراینکه از
شجاعت ،سرافرازی ،حسادت ،توطئه ،خشم ،بیداد و  ...سخن دارد،
قصه عشق هم هست و قصه عشق ،قصه هر روز و همه نسلها و همه
آدمهاست».

مصطفی رحماندوست درباره زندگی و نویسندگی به ایبنا گفت« :این روزها
چهره ها
مانند سالها پیش 14 ،ساعت در شبانهروز میخوانم و مینویسم و به سوژهها
نویسنده
و کارهای نیمهتمامم رسیدگی میکنم .به سراغ دو
سبدی میروم که سالها در گوشه اتاق کارم خاکخوردهاند؛ سبد
جرقهها که پر از سوژههای کار نشده است و سبد کارهای نیمهتمام.
تا زمانی که دستم نلرزد و آلزایمر نگرفتهام ،همچنان مینویسم .تا
بهحالپیشنیامدهاستازچاپکتابمذوقزدهشوم.همینچندروز
پیش متوجه شدم هشت سال است یکی از کتابهایم منتشر شده
است و من بیخبر بوده ام».
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حجت اشــرف زاده پــس از
اجرا در شهرهای الهیجان،
زرنــد و کــرمــان ،در ادامــه،
در تـــهـــران روی صحنه
میرود .این خواننده درباره
تازهترین برنامههای خود به هنرآنالین توضیح
داد :آخرین پروژه من ،اجرای تیتراژ سریال «از
یادها رفته» بود که ماه رمضان از شبکه اول سیما
پخش شد .در کنسرت تهران که در رویال هال
هتل اسپیناس پاالس برگزار میشود ،منتخبی
از قطعات جدید و خاطر هانگیز را با همراهی
ارکستر اجرا خواهیم کرد .اشرفزاده همچنین
افــزود :ایــن روزهــا انتشار تکقطعه را ترجیح
میدهم ،چرا که اعتقاد دارم تکقطعات بیشتر
از آلبوم شنیده میشوند.

انتقاد تند نادر مشایخی
از شوراهای بیبازده موسیقی
نــادر مشایخی معتقد است مدیرانی که در حوزه
موسیقی فعالیت میکنند ،اهل ریسک نیستند و
در واقع ،از ریسک کردن میترسند؛ چون در حوزه
مربوط آگاهی الزم را ندارند و همین موضوع باعث
میشود که افــراد نه چندان متخصص ،امــور را به
دست بگیرند .به گزارش خبرآنالین ،او با اشاره به
شوراهاییکهدرزمینهموسیقیتشکیلشدهاستو
کاراییندارد،افزود«:یکسریافراد،شوراتشکیل
میدهند که خروجیشان صفر است و هیچ بازده و
تاثیریرویموسیقیندارد».

هنری

پیدا شدن یک اثر هنری معروف
بعد از یک قرنونیم
نسخه گمشده
از شــاهــکــار
هــنــری «اوژن
دالکــــــــــــروا»
نقاش معروف
فرانسویتحت
عــنــوان «زن ــان
الجزایر» ،پس
ازیکقرنونیم
در پاریس پیدا شد و برای اولین بار در نمایشگاهی
در ایــن شهر به نمایش درآم ــد .به گــزارش ایرنا،
کارشناسانایننقاشیرابااشعهایکسواشعهمادون
قرمز تحت آزمایش قرار دادند و در نهایت اصالت اثر
را تأیید کردند .این نقاشی همچون بسیاری از آثار
هنریدرموزهلوورفرانسه،زنیثروتمندرابههمراه
یک خدمتکار سیاهپوست به تصویر میکشد .این
نقاشیپسازفروختهشدندرسال ۱۸۵۰ازسوی
«چارلز ادگار دومورنی» دیپلمات فرانسوی ،ناپدید
شد .دالکروا به همراه دومورنی در سال  ۱۸۳۱و
اندکی پس از استعمار الجزایر از سوی فرانسه ،به
آفریقایشمالینقلمکانکرد.

