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انتشار تک آهنگ «نازنین»
مازیار فالحی

ایلنا -مازیار فالحی ،خواننده موسیقی پاپ به تازگی تک آهنگ «نازنین» را با ترانهای از محمدمهدی علینژاد ،آهنگسازی فرامرز نصیری و تنظیم بهرنگ قدرتی
منتشر کرده است .مازیار فالحی پیش از این 4،آلبومرسمی به نام های «قلب یخی»« ،لعنت به من»« ،ماه هفتم» و «یادم تورا فراموش» را روانه بازار موسیقی کرده بود.
او به تازگی تیتراژ پایانی سریال مینو را از شبکه یک روی آنتن داشت.

...

پیک خبر
آثاری از ابتهاج و جمالزاده در
نمایشگاه کتاب

رونمایی شد .در ششمین و هفتمین دوره
این مراسم هم از دستنوشته رهبر انقالب
بر کتابهای «وقتی که مهتاب گم شد»،
«دختر شینا»« ،گلستان یازدهم»« ،آب هرگز
نمیمیرد» و «فرنگیس» رونمایی شد.

به مناسبت رونمایی از متن تقریظ رهبر انقالب بر کتاب «در کمین گل سرخ»
زندگینامه داستانی شهید صیاد شیرازی

راز«گل سرخ»

▪درکمینگلسرخ

▪گذشتهپاسداشتادبیاتجهادومقاومت

«هدیه» منتخبی از اشعار هوشنگ ابتهاج
به خط عبدا ...فرادی است که قرار است در
نمایشگاه کتاب تهران از سوی نشر سخن
عرضه شود .به گزارش تسنیم ،نشر سخن در
سی و دومین دوره نمایشگاه کتاب تهران با
 25عنوان کتاب جدید حضور خواهد داشت
که تعدادی از آنها در حوزه ادبیات و فرهنگ
هستند« .نامههای ژنو» عنوان کتابی شامل
نامههای محمدعلی جمالزاده به ایرج افشار
اســت« .گــل رنـجهــای کهن»« ،سخنهای
دیرینه» و «شاهنامه و فرهنگ ایــران» هم از
دیگر آثار تازه منتشر شده از سخن است که
دربــردارنــده مجموعهای از مقاالت جالل
خالقیمطلقدربارهشاهنامهاست.

وضعیتآثارهنریکلیساینوتردام
کلیسای بزرگ و تاریخی نوتردام پاریس در
حالی طعمه حریقی گسترده شد که محل
نگهداریمجموعهایارزشمندازآثارتاریخیو
هنریبود.بهگزارشایسنا،آتشیکهدوسوماز
سقفکلیساینوتردام پاریسراتخریبکرد،
مجموعهای گسترده از آثار هنری نگهداری
شده در ساختمان بنا را با تهدید جدی رو به
رو کرده است .عالوه بر نقاشیها ،معماری
و مجسمههای کلیسای نوتردام ،بسیاری
دربــاره وضعیت آالت موسیقی درون بنا نیز
ابراز نگرانی کردهاند که شامل ناقوسهای
کلیسانیزمیشود.

گروه ادب و هنر -ادبیات جهاد و مقاومت به عنوان
شاخهای ارزشمند از ادبیات انقالب اسالمی ،محمل
آمدن آثاری ماندگار بوده است؛ آثاری که روحیه
پدید
ِ
مقاومت ،ایثار و ایمان ناب را در فضای جامعه ایرانی
گسترش میدهند .حاال هشت سالی میشود که
رهبر معظم انقالب اسالمی از یک اثر شاخص این
حوزه تقدیر و آن را به تقریظ خود مزین میکنند.
روز گذشته و در هشتمین دوره این پاسداشت و
در آستانه روز ارتــش جمهوری اسالمی ایــران ،از
دستنویس رهبرانقالب بر حاشیه کتاب «در کمین
گل سرخ» رونمایی شد.

اول ــی ــن کــتــاب شــاخــصــی ک ــه در مــراســم
پاسداشت ادبــیــات جهاد و مقاومت از آن
تقدیر و دستنوشته رهبرانقالب بر حاشیه
آن منتشر شد« ،نورالدین ،پسر ایــران» بود.
در این کتاب معصومه سپهری روایــت سید
نورالدین عافی را به رشته تحریر درآورده
است .دومین دوره این مراسم به رونمایی از
تقریظ رهبرانقالب بر کتاب «پایی که جا ماند»
بهقلمسیدناصرحسینیپوراختصاصداشت.
«لشکر خوبان» کتاب تقدیرشده سومین دوره
پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت گزارش
جذاب معصومه سپهری است از گفتوگوی
طوالنی فرج قلیزاده با مهدی رضایی درباره
دفاع مقدس .در سال  93متن تقریظ رهبر
معظم انقالب بر کتاب «من زندهام» ،خاطرات
معصومه آباد از روزهای دفاع مقدس منتشر
شد که در آن رهبرانقالب به هنر نویسنده در
مجسم کردن رنجها و شادیها آفرین گفتند.
در پنجمین دوره پاسداشت ادبیات جهاد و
مقاومت از تقریظ رهبرانقالب بر کتاب «آن
بیست و سه نفر» تالیف احمد یــوسـفزاده

نام نقاشیای که در برنامه عصر جدید دیدیم چه بود؟

نقاشی آنامورفیک روی آنتن

هفتمین اجرای برنامه یک شنبه شب «عصر
جدید» با شگفتی های بسیاری رقم خورد.
رضا ازوجی شرکتکنندهای بود که ادعا می
کرد هنری در نقاشی دارد که پیش از این در
هیچ کجای جهان دیده نشده است.
هرچند ایــن طــور نبود و مشخص شــد این
نقاشی نوعی از واریختسازی است که به
«آنامورفیک» نیز شناخته میشود.
در این نوع نقاشی ،تصاویر یا آثار هنری تنها از
یک زاویه خاص به شکل اصلی و معقول دیده
میشوند و در زوایای دیگر به صورت اشکال
درهم و بیمعنا به نظر میرسند .برای خلق
این نوع نقاشی به درکی عمیق از شیوه کار

آینههای گوناگون و قوانین بازتابش نیاز
است.
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محسن مومنی کتاب «در کمین گل سرخ»
را با روایتی داستانی بر اساس زندگی شهید
سپهبد علی صیاد شیرازی نوشته است .این
کتاب که برای اولین بار در سال  1382از
سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد و حاال
به چاپ بیست و دوم رسیده است ،هشتمین
جایزه کتاب ســال دفــاع مقدس در بخش
زندگینامه شهید را هم از آن خــود کرد.
تازهترین افتخار این کتاب انتشار تقریظ رهبر
معظم انــقــاب اســامــی بر
حاشیه آن در هشتمین دوره
پاسداشت ادبیات جهاد و
مقاومت اســت« .در کمین
گل ســرخ» پنج بخش دارد
که هر کدام به بیان دورههای
مختلف زندگی شهید صیاد
شیرازی میپردازد .عناوین
بخشهای کتاب از این قرار
است :از کودکی تا پیروزی
انقالب اسالمی ،از پیروزی
انقالب اسالمی تا انتصاب
به فرماندهی نیروی زمینی
ارت ــش جمهوری اسالمی
ایـــران ،دوران فرماندهی

نیروی زمینی تا عملیات مرصاد و پایان جنگ،
دو سال پایانی جنگ و سرانجام .نویسنده
کتاب درباره منابعی که از آنها برای نوشتن
بهره برده ،گفته است و هیچ چیزی که سند
نداشته باشد ،ننوشته است .مومنی شریف
در شیوه نگارش کتاب از متون کهن و معاصر
نثر فارسی مانند تاریخ بیهقی و «خاطرات
زندگانی من» عبدا ...مستوفی تاثیر گرفته
است.
▪دستنوشتهرهبرانقالببرکتاب

متندستنوشتهرهبرانقالباسالمیبرکتاب
«درکمینگلسرخ»:
«ایننمون هجالبوبیسابق هایاستازگزارش
جنگ در ضمن داستان شیرین زندگی یکی از
شخصیتهایآن.آنرایکسرهمطالعهکردم(تا
 )84/۶/7زیبا و هنرمندانه
نوشته شده است .با بسیاری
از حــوادث آن کام ً
ال آشنایم.
البته بسیاری دیگر از حوادث
آندورانونیزمطالببسیاری
از آن چه مربوط به این شهید
عزیز است ناگفته مانده است
واینطبیعیاست.
الــبــتــه بــرجــســتــگــی هــای
شــخــصــیــت شــهــیــد صــیــاد
شیرازیرادرنوشتهوکتاببه
درستی نمی توان نشان داد.
او حق ًا نمونهای از یک ارتشی
مومن و شجاع و فداکار بود.
رحمتخدابراو».

اعالم برندگان جایزه پولیتزر 2019
هیئت داوران جایزه پولیتزر ،اسامی برندگان
حوزههای مختلف این جایزه را اعالم کرد.
به گــزارش ایبنا ،ایــن جایزه معتبرترین جایزه
روزنامهنگاری در آمریکاست که هر ساله (از سال
)۱۹۱۷بانظارتدانشگاهکلمبیابهروزنامهنگاران
(و نیز به نویسندگان و شاعران و موسیقیدانان)
داده میشود .جوایز ادبی پولیتزر  2019بدین
شرحاعالمشدهاست:داستان:سرپرستینوشته
ریچارد پاورز  /انتشارات نورتون ،نمایشنامه :
نگاه منصفانه نوشته جکی سیبلیس دروری ،
تاریخی :فردریک داگالس :پیامبر آزادی نوشته
دیوید بالیت بیوگرافی :نگرو جدید :زندگی آلن
الک نوشته جفری سی .استیوارت ،شعر :بودن
با نوشته فارست گاندر /انتشارات نیو دیرکشن

،مستند  :موفقیت
و کــامــیــابــی :یک
خــانــواده و شکست
آمریکا نوشته الیزا
گریسولد/انتشارات
فــرار،اســتــراتــوس و
گــیــروکــس .جــوزف
پولیتزر روزنامهنگار معروف آمریکایی بــود که
داوطلبانه به دانشگاه کلمبیا برای راه اندازی یک
مدرسه روزنامهنگاری پول پرداخت کرد .او جایزه
ایبیشاز ۲۵۰هزاردالروبورستحصیلیتعیین
کرد .بعد از مرگش ،اولین بار در تاریخ ۱۹۱۷این
جایزه اهدا شد و بعد از آن هرساله در ماه آوریل به
بهتریناثرادبیتقدیممیشود.
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...

موسیقی
کنسرت پیانیست باسابقه
ایتالیایی در تهران
«اوالف جان لنری» ،پیانیست ایتالیایی هفته
اول اردیبهشت ماه در تاالر رودکی ،رسیتال
پیانواجرامیکند.بهگزارشفارس ،قسمتی
از رپــرتــوار لنری شامل تمامی  ۳۲سونات
بتهوون بــرای پیانو اســت و رپــرتــوار معمول
وی تقریب ًا بــدون استثنا دستکم یکی از
سوناتهایبتهوونرادرآغازدارد.

...
آموزش

قابلیت عکسهای پشت سرهم را
جدی بگیرید

اگـــــــر مـــیخـــواهـــیـــد
عـــکـــسهـــای بــهــتــری
بگیرید ،حتما بــایــد از
حالت عكسهای پشت
سر هم ()Burst Mode
استفاده کنید و در هر عکس مــوارد جزئی
مانند زاویه و قاببندی را کمی تغییر دهید.
ایــن قابلیت به شما گزینههای زیــادی برای
عکسهای صفحه اینستاگرام ،فیسبوک و
دیگرشبکههایاجتماعیمیدهد.بسیاریاز
گوشیهایهوشمندبهکاربرانامکانگرفتن
عکسهای سریع پشت سرهم را بهسادگی
و تنها با نگه داشتن دکمه شــات میدهند.
بهعنوان مثال ،گوشیهای سامسونگ به
کاربران اجازه میدهند تا  ۱۰۰عکس پشت
ســرهــم بگیرند.یکی از مــزیـتهــای حالت
عکسهای پشت سرهم این است که قادر به
انتخاب عکس مطلوب خــود از بین چندین
عکسهستید.عالوهبراین،کاربرانحرفهایتر
میتوانند با ترکیب این عکسها ،پویانمایی
بسازند.

