ادبیات وهنر

چهار شنبه  3مرداد  11. 1397ذی القعده .1439شماره 19874

محمد اصفهانی
خواننده تیتراژ شد

فارس-محمداصفهانیتیتراژپایانیسریال«پاهایبیقرار»راکهبهتازگیبه«دلدادگان»تغییریافتهاست،میخواند.سریال«دلدادگان»بهکارگردانی
منوچهرهادیوتهیهکنندگیایرجمحمدیاستکهدر 60قسمتتهیهوتولیدشدهاستوبهزودیازشبکهسهسیماپخشخواهدشد.مجموعهتلویزیونی
«دلدادگان»درسهفصل(دوفصلزمانگذشتهویکفصلزمانحال)،ماجراهایدوخانوادهرااززمانقبلانقالبتاعصرحاضربهتصویرمیکشد.

...

غالمرضا صنعتگر از جمله
خــوانــنــدگــانــی اســـت که
محبوبیتشرابیشترمدیون
تلویزیوناست.درسالهای
اخیرنماهنگ"دلآسمانی"
که به "میشه ضامنم بشی"
نیز مشهور اســت ،بارها از
تلویزیون پخش شده است
و عالقه مندان فراوانی دارد .صنعتگر درباره قطعه "میشه
ضامنم بشی" و موفقیت آن به هنرآنالین گفت :قصد داشتم
یک کار برای امام رضا (ع) بسازم و به دنبال یک جرقه خاص
بودم که در ذهن مردم ایجاد کنم .این خواننده افزود :من با
همینآهنگباالیمیلیاردکارکردهام.بیشتریناجراهایی
کهمیکنمازاینکاراستوخوشحالمتوانستهامکاریانجام
دهمکهموردتوجهقراربگیرد.لطفامامرضا(ع)شاملحال
منشدهاستوامیددارمقابلباشم.

آداب زیارت امام رضا (ع) آدم به آدم فرق دارد .هر کسی به زبان خودش اجازه داخل شدن می خواهد ،به بیان
خود ،زیارت نامه می خواند و به نگاه خود خیره به گلدسته و گنبد می ماند .نگاه مهربان امام هشتم (ع) بر کمتر
کسی پوشیده است .امروز چشم و گوش و دل تان را به این جا بسپارید ،دست بر سینه بگذارید و رواق به رواق،
صحن به صحن ،گوشه به گوشه حرمش را از نظر بگذرانید و سالم کنید به امام مهربانی ها و در این زیارت چند
دقیقهدلرافارغکنیدازهمهمشغلههاومتّصلکنیدبهمعنو ّیتیکهدراینعکسهاحضورداردوبهزبانخودتانبا
امامرضا(ع)حرفبزنیدکهبهقولشاعر«بینمامردمایراننودونُهدرصد/عددحاجتمانپنجنباشد،هشتاست»...





به شوق صحن و سرایت ،شبم چراغانی است



درون سینهام انگار ،دشت حیرانی است



هوای عاشقیام تا همیشه بارانی است



اگر نه حاصل این بادها ،پریشانی است!



کبوتر غزلم ،لهجهاش ،خراسانی است!

(خدیجه پنجی)



همان نگاه غریبانهای که میدانی است!

دوباره در نفسم ...می دوند ...آهوها

دلم عجیب گرفته است رو به پنجرهات!

همیشه شاعرتان بودهام ،حرم به حرم

(اصغر معاذی)
کربال با تربتش

عمریست که دارالشفاست
مشهد اما

نسخهاش با آب سقاخانه است

السالم ...نگاه ابری شد
ُ



السالم علیک ...باریدم



صحن را گریه گریه میدیدم

السالم علیک یا باران



(رضا ابوذری)

برمن به چشم کشته عشقت نظر کن




پروانه های مرده با هم فرق دارند
(فاضل نظری)
حرفهای ما هنوز ناتمام...
تا نگاه میکنی

وقت رفتن است

باز هم همان حکایت همیشگی
پیش از آن که با خبر شوی

لحظه عزیمت تو ناگزیر میشود
ای دریغ و حسرت همیشگی

ناگهان چقدر زود دیر میشود
(قیصر امین پور)

این جا برای از تو نوشتن هواکم است

 دنیا برای از تو نوشتن مراکم است!
شعر تازه نیست
اکسیر من! نه این که مرا
ِ

 من از تو مینویسم و این کیمیاکم است

(محمد علی بهمنی)



زائری بارانیام



بیتو من چیستم؟ ابر اندوه

آقا به دادم میرسی؟

بیتو سرگردانتراز پژواکم

(رضا نیکوکار)

در کوه

گرد بادم در دشت
(حمید مصدق)

...
هنری

کشف6تابلو از «دیکونینگ» در یک گنجه
یک دالل آثار هنری شش اثر از «دی
کونینگ» نقاش شهیر را درون یک
گنجه قفل شده کشف کرد« .دیوید
کی ِلن» محتویات یــک گنجه را به
قیمت  15هزار دالر خرید و سپس
آثاری از نقاشان بزرگ دنیا را داخل
آن کشف کرد .در سال 2015آثاری
از دی کونینگ و جکسون پوالک به
قیمت  500میلیون دالر فروخته شد.
دیوید کی ِلن که یک نمایشگاه آثار هنری در چلسی دارد،
به نیویورک پست گفت که یکی از آثار نقاش مدرنیست
سوئیسی آلمانی اوایل قرن بیستم «پل کلی» را نیز پیدا
کرده است.
شهرت دی کونینگ باعث شده است پول های هنگفتی
بابت آثار این هنرمند پرداخت شود.
دیــویــد کی ِلن گفت کــه ســال گذشته در هوهوکوس
نیوجرسی یک قفسه قفل شده را همراه با محتویاتش

خریداری کرده است .او گفت از این
خریدی که انجام داده خیلی انتظار
نداشته و تلقی اش این بــوده است
که محتویات داخل آن بیشتر شامل
اشیایبدوناستفادهباشدامازمانی
که آن را بــاز می کند با تابلوهای
نقاش بزرگ «دی کونینگ» مواجه
میشود.
در حراجی ماه نوامبر سال  2016که توسط کریستی
برگزار شــد ،تابلویی بــدون عنوان از دی کونینگ به
خریداری گمنام به مبلغ  66میلیون و  300هزار دالر
فروخته شد.
کی ِلن درباره فروش این تابلوهای تازه کشف شده گفت:
قصد دارم این تابلوهای نقاشی را ابتدا به نمایش عموم
بگذارم و در فصل پاییز هم آن هــا را به فــروش خواهم
رساند.کیلن با فروش این تابلوها می تواند به عضویت
باشگاه ثروتمندان میلیون دالری بپیوندد.

...

کافه صدا
پیشنهاد ما :کالغ روسیاه
خوانندهاش کیست؟ محسن چاوشی
آهنگ سازش چطور؟ محسن چاوشی
چه کسی آهنگ را تنظیم کرده؟ رضا فوادیان
ترانه سرایش را هم بشناسیم :امیر ارجینی
قسمتی از ترانه :تو دل یه مزرعه یه کالغ روسیا /هوایی
شده بره پابوس امام رضا /اما هی فکر می کنه اونجا جای
کفتراس /آخه من کجا برم یه کالغ که رو سیاس/من که
توی سیاهیا از همه رو سیاه ترم /میون اون کبوترا با چه
رویی بپرم
چرا االن باید بشنویم؟ چون بهترین روز برای
شنیدن این آهنگ
است .بهترین روز
بــرای ایــن که فکر
کنیم مــی شــود با
کبوترها قاطی شد
و پرید...

عکسها :میثم دهقانی

برگ پاییزم ،در پنجه باد

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
آذربایجانشرقی،ازاتمامبازسازیخانهپدریاستادشهریار
در روستای خشکناب خبر داد .به گزارش خبرگزاری برنا
درآذربایجان شرقی" ،مرتضی آبدار" اظهار کرد :خانه پدری
استاد شهریار که در روستای خشکناب بخش تیکمه داش،
شهرستان بستان آباد واقع شده است ،براثر گذشت زمان و
عدم استفاده به صورت کامل تخریب شده بود که با پیگیری
دوستدارانشعروادبآذربایجانومنطقه،بازسازیاینمکان
دردستورکارقرارگرفت.آبدارافزود:طرحبازسازیاینخانه
تاریخی با الهام از ساختار ،نقشه و فضای حاکم برخانههای
روستاییآنآمادهواجراشدهاست.مدیرکلمیراثفرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ،با بیان این که
عملیاتاجراییاینپروژهپسازمحوطهسازیبهپایانخواهد
رسید ،اظهار کرد :با اتمام بازسازی خانه و در مرحله دوم این
پروژه،عملیاتمحوطهسازیدر حالاجراست.آبدار با بیان
اینکهتکمیلمحوطهسازیاینمکاننیازمندتملکاراضی
جنوبشرقیمنطقهاست،اظهارکرد:درصورتتامیناعتبار
الزم به منظور تملک اراضی موجود در ضلع جنوب شرقی
بنا ،این مجموعه در اختیار عالقهمندان و عموم گردشگران
داخلیوخارجیقرارخواهدگرفت.

تعطیلی تدریس زبان فارسی در تونس
با فشار گروه های افراطی ایران هراسی

زبان مادری عاشقان دلتنگت



خبر

اتمام بازسازی خانه پدری استاد شهریار

به پای بوس نگاهت ،غریب میآید

مگر نسیم تو هر صبح ،بشکفندمان!

جایزه نقدی ام را نمی دهند

...



سالم! ضامن آهو ،دل شکسته من

در نشست «بررسی وضعیت زبان فارسی
در جهان» مطرح شد

دلم به عشق تو ،باز آن چنان که میدانی است

سهرابپورناظریدلیلتاخیردرانتشارآلبوم
«ایران من» را اعالم کرد

فریدون آسرایی خواننده
کشورمان که در جشنواره
«سین سیما» رتبه نخست
خــوانــنــده بــرتــر تیتراژ را
کــســب کــــرده اســــت ،در
گفت وگــو بــا ایــرنــا اعــام
کرد که صدا و سیما جایزه
نقدی او را نداده است .وی افزود« :دو ساعت در سالن
همایش های صدا و سیما بودم .وقتی در سالن نشسته
بودم به من گفتند «اسمتان را بنویسید می خواهیم چک
بدهیم» اما وقتی روی سن رفتم به من تنها لوح و تندیس
دادنــد و خبری از چک نبود ».این خواننده پاپ اظهار
کرد :چرا این جایزه را به من پرداخت نمی کنند درحالی
که جز من ،همه برندگان حاضر در جشن جایزه خود را
دریافت کردند».

گزارش

سنگفرش تو
ازجنسچشم آهوهاست

خواننده ای که با یک آهنگش میلیاردها
کار کرده است

آهنگسازپروژهموسیقایی
«ایــران من» به خوانندگی
همایون شجریان ،دلیل
تاخیر در انتشار این اثر را
حساسیت روی کیفیت
دانست.سهرابپورناظری
آهنگسازپروژهموسیقایی
«ایــران من» به خوانندگی
همایون شجریان با انتشار متنی ضمن ارائه گزارشی کوتاه
از دالیل تاخیر در انتشار این آلبوم از توزیع آن در هفتههای
آینده خبر داد .در بخشی از یادداشت سهراب پورناظری که
همراهآننسخهایویدیوییازمراحلانتشارآلبومنیزمنتشر
شده ،آمده است« :دوستان گرامی ،بنا بود که آلبوم «ایران
من» پیش از نوروز به پیشگاهتان تقدیم شود اما به دلیل کار
زیــادی که این آلبوم طلب می کرد و همچنین حساسیت
بسیار ما برای کم نقص بودن این اثر ،کار روی این آلبوم تا
این لحظات به طول انجامید و امیدواریم تا دو سه روز آینده
روندچاپوتکثیرآلبومشروعشودکهحدوددوهفتهبهطول
میانجامد.پیگیریپیوستهشماسرورانگرامیامیدوانگیزه
ما برای به انجام رساندن این کار زمان َبربود .باشد که تالش
چندصدساعتهگروهانتظارتانرابرآوردهکند».آلبوم«ایران
من» به خوانندگی همایون شجریان مشتمل بر  14قطعه
موسیقاییاست.دراینآلبومکهپسازآلبومهای«خداوندان
اســرار»« ،نه فرشته ام نه شیطان» و «رگ خواب» تازه ترین
همکاری همایون شجریان و بــرادران پورناظری محسوب
میشود تعدادی از نوازندگان مطرح موسیقی کشورمان و
تعدادینوازندهخارجینیزحضوردارند.بخشهاییازضبط
اینپروژهدرکشورهایترکیهوآمریکاانجامگرفتهاست.

...

به مناسبت والدت امام رضا (ع)با این سفر تصویری عازم مشهد شوید

موسیقی
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گروه ادب و هنر -نشست بررسی وضعیت زبان فارسی
با حضور استادان زبان فارسی از کشورهای مختلف ،به
منظور بررسی مشکالت آموزش و گسترش این زبان در
مناطق مختلف در بنیاد سعدی برگزار شد و استادان زبان
فارسی از مشکالت تدریس در کشورهای خــود سخن
گفتند .به گزارش تسنیم،این نشست با حضورو سخنرانی
بیش از  10مــدرس زبــان فارسی از کشورهای ترکیه،
بنگالدش ،گرجستان ،رومانی ،ازبکستان ،آلبانی ،تونس
و سوریه و همچنین مهمانانی از وزارت امور خارجه و تنی
چند از کارشناسان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،فرهاد پالیزدار معاون امور بینالملل
بنیاد سعدی گفت :امروز فرصت ارزشمندی در اختیار ما
قرار گرفته است و مدرسان ،استادان و خدمتگزاران زبان
فارسی از  11کشور جهان برای دوره آموزشی که در بنیاد
است ،گرد هم آمده اند تا در کنار برنامه آموزشی که دارند،
بتوانیم از تجربیات و گزارش آنها در زمینه زبان فارسی در
کشور خودشان بهرهمند شویم.
امید گدیک استاد زبان فارسی در ترکیه درباره مشکالت
موجود بر سر راه آمـــوزش زبــان فارسی در ترکیه گفت:
متاسفانه در ترکیه کتاب های درسی ناکافی است .در
زمینه کتابهای داستان،فرهنگی و ادبیمحدودیت وجود
دارد و این محدودیت در تنوع کتاب ها موجب کندی روند
آموزش شده است.
تاکید بر اهمیت بیشتر دوره بلند مــدت تربیت مدرس
نسبت به دیگر دوره های دانش افزایی زبان فارسی بنیاد
سعدی،نکته دیگری بود که محمد کمال الدین ،استاد زبان
فارسی از بنگالدش مطرح کرد.
این استاد بنگالدشی با اشاره به این که زبان فارسی بیش از
شش قرن در بنگالدش زبان رسمی بوده است ،گفت :هم
اکنوندرچهاردانشگاهرسمیداکا،راجشاهی،چیتاگنگ
و کولنا زبان فارسی تدریس می شود .در این دانشگاه ها
بیش از هزار دانشجوی زبان فارسی تحصیل میکنند.
نماینده کشور ازبکستان در این نشست ذاکر عارف جان
اف بود .وی در ابتدا با اشاره به وضعیت زبان فارسی و رشته
ایــران شناسی در این کشور گفت :در کشور ازبکستان
ایــران شناسی ،به ویژه آمــوزش و فراگیری زبان فارسی
و مطالعه و پژوهش منابع تاریخی و ادبی فارسی دارای
پیشینه طوالنی است .آغاز تاریخ ایران شناسی معاصر از
سال  1918محسوب می شود و امسال صدمین سالگرد
تشکیل گروه ایران شناسی با حضور سفیر محترم ایران و
رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران ،همچنین
تعدادی از صاحب نظران و استادان گرانقدر و دانشجویان
گروه برگزار شد.
محمدفراسحلباویاستادزبانفارسیسوریهنیزبابیاناین
کهباوجودشرایطبحرانیاینکشورطیهشتسالگذشته،
حتییکروزهمبخشزبانفارسیدانشگاههاتعطیلنشده
است ،گفت :زبان فارسی اکنون در رایزنی فرهنگی سوریه
در دمشق در هشت سطح و در شهر الذقیه تدریس میشود.
همچنین گروه زبان و ادب فارسی در سه دانشگاه دولتی
سوریه در شهر دمشق ،حلب و حمص وجود دارد که ساالنه
 30تا 50دانشجویزبانفارسیدرایندانشگاههاپذیرش
میشوند.
کمبوداستادزبانفارسیوکتابهایآموزشزبانفارسیاز
جملهمشکالتمطرحشدهتوسطفراسحلباویبود.
منصف حامدی از کشور تونس نیز به تدریس زبان فارسی
در دانشگاه جامعه زیتون از 70سال گذشته اشاره کرد .وی
دربارهوضعیتزبانفارسیدرکشورشتوضیحداد:متاسفانه
با به وجود آمدن تحوالتی در کشور تونس ،تغییرات منفی در
زمینه زبان فارسی ایجاد شده است .در این کشور اکنون از
سویبرخیگروههایافراطیایرانهراسیوشیعههراسی
به وجود آمده است که در نتیجه آن تدریس زبان فارسی به
مدتیکسالتعطیلشد.
چرناسکوازکشوررومانیکهطیسفرچندروزهخودبهایران
بهایننشستدعوتشدهبودنیزگفت:رومانیارتباطبسیار
کمی با خاورمیانه داشته است و فرهنگ ایران در کشور من
چندان شناخته شده نیست .کالس های زبان فارسی یک
سال در میان با حدود 30زبان آموز شروع می شود و پس از
سهسالباحدودهشتنفرخاتمهمییابد.ازجملهمشکالت
برایزبانآموزفارسی،مسئلهانگیزهوایجادشغلاست.
ترجمه کتاب مالنصرالدین توسط چرناسکو ،در جلب نظر
مردمرومانیبهفرهنگایرانتاثیربسیاریداشتهاست.
بهعقیدهکاترینگوگاالدزه،استادزبانفارسیدرگرجستان
نیزبرگزاریهمایشهایبینالمللیدرزمینهایرانشناسی
کمکشایانیبهدانشجویانمقاطعلیسانستادکترایزبان
و ادبیات فارسی و ایران شناسی خواهد کرد تا آنها بتوانند
اطالعات و پژوهش های خود را در این زمینه با یکدیگر به
اشتراکبگذارند.
آلتون لی از کشور آلبانی نیز به شاعر ملی این کشور نعیم
فراشری اشاره کرد که دیوان شعر «تخیالت» خود را به زبان
فارسی سروده است .وی گفت :فراشری تنها شاعر اروپایی
استکهبهزبانفارسیشعرسرودهاست.
در بخش دیگر این نشست ،برخی از کارشناسان و مسئوالن
ارشــد سازمان فرهنگ ،وزارت امــور خارجه و بنیاد ایران
شناسیبهارائهپیشنهادهایخودبرایارتقایوضعیتزبان
فارسیدرجهانپرداختند.
ارتباطوعضویتدرانجمنایرانشناسان،تحصیلدرمقطع
ارشد و دکترای ایران شناسی در انجمن ایران شناسی از
جملهپیشنهادهایعلیزادهمعاونبنیادایرانشناسیبود.
تاسیسکرسیهایدانشگاهیمستقلکهمیتواندموجب
استمرار و استحکام رشته زبــان و ادبیات فارسی شود و
ایجاد انجمن دوستداران زبان فارسی که نمونه موفق آن در
ارمنستانوروسیههمصورتگرفتهاست،نیزازپیشنهادهای
رئیس اداره اروپــای شرقی سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمیبود.
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