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موسیقی

مهران مدیری دوباره میخواند

انتشار موزیک ویدئوی جدید
طلیسچی

علیرضا طلیسچی با انتشار متنی در صفحه
شــخــصــی خـــود از انــتــشــار مــوزیــک ویــدئــوی
«سختگیر» با بازی هانیه غالمی خبر داد.
او با توضیح کوتاهی دراین باره نوشت« :سپاس
بیکران از سرکار خانم هانیه غالمی ،بازیگر
کــشــورمــان کــه بــا بــازی دیــدنـیشــون ویــدئــو را
زیباتر کردند .ممنون از آرش رئوف کارگردان
درجه یک و تیمش که یک بار دیگه با یه ویدئوی
خو شساخت و پــر از ان ــرژی مثبت یــه حافظه
تصویری زیبا رو برای «سختگیر» خلق کردند».

غلط ننویسیم

«بخصوص» یا «به خصوص»

«به» یکی از حرفهای اضافه در زبان فارسی است
که با کمک آن ترکیبهای زیــادی میسازیم.
طبق «دستور خط فارسی» مصوب فرهنگستان
«به» همیشه جدا نوشته میشود مانند «به نام
خدا»« ،روز به خیر»« ،به اصطالح»« ،به دلیل»،
«به موقع» و . ...مگر این که با کلمه بعد از خودش
صفت بسازد .در این صورت باید پیوسته نوشته
شود ،مانند «بجا»« ،نابجا»« ،بسزا»« ،بخصوص»،
«بنام»« ،بخرد»« ،بهنجار» و. ...
به تازگی رمانی به نام «انــدوه بهخصوص کیک
لیمویی» نوشته ایمی بندر با ترجمه لیال حیدری
از سوی نشر خزه منتشر شده است« .بهخصوص»
در این ترکیب به معنای «خاص» و صفت است
و باید اینطور نوشته میشد« :اندوه بخصوص
کیک لیمویی» .ضمن این که بهتر بود مترجم
محترم به جای آن از واژه سادهتر «خاص» یا «ویژه»
استفاده میکرد.

سعدی ،خواجویکرمانی و حافظ
با هم میآیند

«ژان کلود کریر»نویسنده فرانسوی سریال

مــهــران مــدیــری بــه زودی بــا همراهی سامان
احتشامی دوباره روی صحنه میرود و میخواند.
به گــزارش مهر ،مدیری که ایــن روزهــا سریال
نمایش خانگی «هیوال» را در حال پخش دارد،
روزدوشنبهبیستوهشتممردادکنسرتدیگری
را در تاالر رویــال هتل اسپیناس پاالس تهران
برگزار خواهد کــرد .برگزاری کنسرت مهران
مدیری در شرایطی است که هنوز از سرنوشت
تاز هترین آلبوم او در مقام خواننده به آهنگ
سازی مهیار علیزاده خبر جدیدی منتشر نشده
است .مدیری و علیزاده در تولید تیتراژ برنامه
تلویزیونی «دورهــمــی» شبکه نسیم همکاری
هایی باهم داشتند.این بازیگر و مجری کشورمان
تابستان سال گذشته مجموعه کنسرتهایی را با
حضور سامان احتشامی و سایر نوازندگان مطرح
موسیقی در برج میالد تهران برگزار کرد.

گزارشی از مراحل تولید مجموعه تلویزیونی
«خورشیدهای سهگانه»

اوایل اسفند  1396خبر ساخت سریالی با
محوریت زندگی سعدی ،حافظ و خواجوی
کرمانی ،سه شاعر بزرگ فارسی زبان به نام
«خورشیدهای سهگانه» منتشر شد .تقی
سهرابی ،مدیرکل صــدا و سیمای فارس
در آن زمــان اعــام کرد تهیهکنندگی این
سریال بر عهده بخش خصوصی اســت و
قرار است با استفاده از ظرفیتهای استان
فارس و با بهرهگیری از استعدادیابی بومی
ساخته شود .همچنین زمان ساخت سریال
 ۵تا  ۷سال و در  ۹۰قسمت اعالم شد .نوید
ساخت شهرکی سینمایی از دل این اثر در
شیراز هم یکی دیگر از نکات مطر حشده
در نشست خبری این مجموعه بــود .علی
دارابی ،معاون استانهای صدا و سیما هم
گفت« :سرمایهگذار میخواهد این سریال
فقط در فارس ساخته شود تا به هنرمندان
بومی آن توجه شود و سه شرط هم گذاشته
است؛ اول این که کارگردان درجه یک تولید
کار را بر عهده بگیرد که ما برای این منظور با
مسعود جعفری جوزانی صحبت کردهایم.
دوم این که از هر یک از این اپیزودها یک
فیلم سینمایی دربیاید که بتوان آن را در
دنیا نمایش داد و سوم این که در سریال
از هنرمندان بومی استان فارس استفاده
شود» .حاال بعد از حدود یک سال و نیم خبر
رسیده که این مجموعه تلویزیونی در حال
طی اولین مراحل ساخت است.
▪چند فیلم نامه برای سعدی؟

تقی سهرابی ،مدیر کــل صــدا و سیمای
فارس این مجموعه را از نوع پروژههای الف
ویــژه دانست و در این بــاره به ایرنا گفت:

«روند تحقیق به سرپرستی دکتر کاووس
حسنلی در مراحل نهایی است» .وی تاکید
کرد« :نگارش فیلم نامه بر اساس پژوهش
یادشده آغاز خواهد شد؛ البته صدا و سیما
پیش از این فیلم نامهای درباره سعدی آماده
کرده است که برشهایی از زندگی سعدی
را بهصورت اپیزودیک دربر میگیرد اما آن
چه مد نظر ماست نمایش زندگی سعدی
فارغ از حکایتهای اوست .البته فیلمنامه
یادشده را میتوانیم در قالبی متفاوت و در
مجموعهای دیگر به مرحله ساخت برسانیم.
تاکید اصلی ما بر ساخت زندگینامه است».
▪نگارش قصه با قلم فرانسوی

مهدی حسینی ،تهیهکننده این مجموعه از
ژان کلود کریر به عنوان یکی از گزینههای
احتمالی نویسندگی یاد کرد و گفت« :این
فرد به هنر و فرهنگ ایــران کام ً
ال مسلط و
تنها فرانسوی است که نشان عالی خانه
تئاتر ایــران را دریافت کــرده اســت .البته
انتخاب این فرد بهعنوان نویسنده سریال
«خورشیدهای سهگانه» حتم ًا با توافق
صدا و سیما صورت خواهد گرفت» .به گفته
حسینی یکی از لوکیشنهای سریال قطع ًا
شهر شیراز خواهد بود اما در بخش سفرهای
سعدی فیلم بــرداری در دیگر کشورها نیز
انجام خواهد شــد .او انتخاب کارگردان
را منوط به آمــاد هشــدن فیلم نامه دانست
و گفت« :بعد از اتمام فیلم نامه کارگردان
را مشخص میکنیم .کــارگــردان و فیلم
نامهنویس را در کنار هم قــرار میدهیم تا
فیلم نامه را بازبینی و نهایی کنند و در این
گام وارد مرحله تولید خواهیم شد».

ساالر عقیلی در گفتوگوی اختصاصی با خراسان
از نوآوری های آلبوم تازه اش خبر داد

آوازکالسیک با سازهای الکتریک!
گروه ادب و هنر  -دوشنبه  7مرداد ماه،
جدیدترین آلبوم ساالر عقیلی در فضایی
متفاوت از آلــبــو مهــای قبلیاش منتشر
خواهد شد .آلبوم  8قطعهای «نگار» ،شش
قطعه آوازی دارد .نخستین قطعه این آلبوم
در آخرین روز تیرماه منتشر شد و اشعار
آن را سعید رمضانی سروده است .جالب
این که ساالر عقیلی در این آلبوم به جای
موسیقی سنتی ایرانی به سراغ یک تجربه
نو و موسیقی ارکسترال مدرن رفته است.
در «نگار» سازهای جدیدی مانند آکاردئون،
گیتار الکتریک و کاخن همنشین صدای
ســاالر عقیلی شــده اســت و حــال باید دید
حاصل این همنشینی چه خواهد بود .او
در گفتوگو ی خود با خراسان از فضای
متفاوت این آلبوم گفت که در ادامه آن را
خواهید خواند.
▪اعتماد به یک آهنگ ساز جوان

هشت قطعه با حال و هوایی متفاوت از ساالر
عقیلی که همه میشناسیم در راه است .او
در این آلبوم به یک آهنگ ساز جوان اعتماد
کــرده و در ایــن بــاره میگوید« :اول فکر
میکردم شایان کریمی نمیتواند موسیقی
این آلبوم را بسازد .بعد که موسیقی را برایم
فرستاد متوجه شدم باید با آهنگ سازهای
جوان هم کار کرد .این اولین تجربه رسمی
و همکاری او با یک خواننده است .به نظرم
در شرایطی که شبیه بــودن موسیقیها،
آفت آثار موسیقایی شده است باید به آهنگ
سازهای جوان هم میدان داد تا آثار متفاوتی
رقم بخورد».

است .به طور مثال زمان تولید آلبوم «در
وادی عشق» که به تازگی منتشر شد ،به
پنج سال پیش برمیگردد .در حالی که
قرار بود این آلبوم در نهایت یک سال بعد
از تولید در دسترس مخاطبان قرار گیرد.
ایــن مشکالت شامل هرچیزی میتواند
باشد ،به مشکل خوردن مجوز ،مشکالت
تهیهکننده یا ناشر در تولید آلبوم و . ...گاه
یک خواننده دو سال کار نمیکند اما تاریخ
انتشار آثــارش طــوری اســت که مخاطب
فکر میکند خواننده به طور دایم در حال
خواندن قطعه و آلبوم جدید است».
▪از پارسا خائف ها حمایت می کنم

در عین حال ساالر عقیلی نسخهای برای
دوای این درد دارد و میگوید« :تنها راهحل
این مشکل این است که خواننده خود مالک
یک شرکت نشردهنده اثر باشد و به واسطه
آن ،خودش آثارش را منتشر کند مانند استاد
شجریان که البته ایشان در موسیقی جزو
استثناها هستند ».او در پایان از پارسا خائف
نوجوان  14ساله آذری گفت .ساالر عقیلی
معتقد است باید از پارساهای ایران حمایت
شود و همانطور که در برنامه تلویزیونی
«عصرجدید»گفتهاستدوستداردتاهرجا
که میتواند حامی این نوجوان باشد.

▪چرایی توالی  2آلبوم

از زمان انتشار آلبوم قبلی ساالر عقیلی با
یگذرد.
عنوان «در وادی عشق»  17روز م 
او با اشاره به ناخواسته بودن این اتفاق
دالیل انتشار آلبو مها طی مدت زمان
کوتاهی از انتشار آلبوم قبلی را این طور
بیان میکند« :ایــن ســوال همیشگی
منتقدان است که چرا پشت سر هم آلبوم
منتشر میکنید .راستش خود خوانندهها
هم دوست ندارند آلبو مهایشان این طور
منتشر شــود امــا مشکالتی پیش میآید
که مانع یک رونــد منظم در انتشار آلبوم

جشن امضای «یحیی» ،سروده برقعی

مافیا یک ترانه ُبنجل را برجسته میکند

انتشار «کاش» اثر رضا بهرام

مراسم رونمایی و جشن
چهره ها
امضایکتاب«یحیی»اثر
شاعر
جدید سیدحمیدرضا
برقعی روز گذشته در کتاب فروشی
دنیای کتاب قم با شعرخوانی شاعران
برگزار شد .به گزارش مهر ،این کتاب که پنجمین مجموعه
شعر برقعی است ،فروردین امسال توسط انتشارات فصل
پنجم منتشر شد« .طوفان واژهها»« ،قبله مایل به تو»« ،یک
کاروان دل»« ،در حریم نور»« ،چادری از شعر و ابریشم»،
«خیمه خورشید»« ،از ابتدا نور» و «سوختن آفتاب» از دیگر
آثار این شاعر است.

تسنیم-علیرضابدیعدر
چهره ها
بیست و هفتمین محفل
شاعر و پژوهشگر
شعر قرار گفت« :معتقدم
مافیای بزرگی در حوزه موسیقی وجود
دارد .اینکه کاری کنید یک ترانه سخیف و
بنجل را  80میلیون نفر بشنوند و از این تعداد  20میلیون
مبهوت آن بشوند ،مافیاست وگرنه تعداد زیادی قطعه ،روزانه
تولید میشوند .چرا خوانندههایی که ذیل این شرکتها
نیستند ،کارشان برجسته نمیشود؟ بعضی از این شرکتها
عامدانه و آگاهانه قدم در تولید محتوای سخیف برمیدارند و
قصد دارند سلیقه مردم را تخریب کنند».

جدیدترین قطعه «رضا
چهره ها
بهرام» به نــام «کــاش» از
خواننده
ســوی موسسه فرهنگی
هنری ققنوس منتشر شد و در دسترس
مخاطبان قرار گرفت .به گزارش موسیقی
ما ،این خواننده جوان که شانزدهم تیر ماه برای اولین بار
در پایتخت روی صحنه رفت ،هم اکنون مشغول برگزاری
تور کنسرت در شهرهای مختلف ایران است و در روزهای8
و  9مرداد در تاالر مجلل شهر رشت اجرا خواهد داشت.
«گل عشق»« ،هیچ»« ،آرامشی دارم» و «عادالنه نیست» از
دیگر قطعههای منتشرشده رضا بهرام است.
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سرنوشت نامعلوم خانه شاملو
مــعــاون مــیــراث فرهنگی
استان تــهــران ،از پیگیری
بــرای تخریب نشدن خانه
احمد شاملو شاعر معاصر
خبر داد.
بــه گـــزارش ایسنا ،بیش از ســه مــاه از انتشار
نخستین خبرها درباره رایزنیهای مالک خانه
شاملو در خیابان نجاتالهی (ویال) نبش کوچه
خسرو میگذرد؛ رایزنیهایی که به نظر میرسد
به نتیجه رسید هاند و حتی شــهــرداری مجوز
گودبرداری خانه را هم صادر کرده است .محسن
شیخاالسالمی معاون میراث فرهنگی استان
تهران با بیان این که بار دیگر در نامه به شهرداری
منطقه  ۶بر این قضیه تاکید میکنیم که تخریب
و نوسازی این بنا ممنوع است ،اظهار کرد« :اگر
شخصی به نام شاملو هم برای مدتی در این خانه
نبود ،باز هم همین کار را انجام میدادیم .چون
این بنا از نظر معماری دارای ارزش است و نباید
از جدارۀ خیابان نجاتالهی حذف شود» .این در
حالی است که همسایههای خانه احمد شاملو
میگویند مالک مجوز گودبرداری خانه را گرفته
تا خانه را تخریب کند.

نام گذاری خیابانی به نام «کلیدر»
رئیس کمیسیون فرهنگی و
گردشگری شورای اسالمی
شــهــر ســبــزوار از موافقت
اعضای شــورای شهر با نام
گذاری یکی از خیابانهای
سبزوار به اسم «کلیدر» ،رمان معروف محمود
دولتآبادی خبر داد.
به گــزارش ایسنا ،مسعود پسندیده گفت« :بر
مبنای این مصوبه ،خیابان تازه تأسیس سهراب
 ،4معروف به گلافشانی این شهر به نام «کلیدر»
نامگذاری شد .هدف از این نامگذاری ارج نهادن
به این اثر فاخر است».
ِ
لید ر» بلندترین اثر محمود دولتآبادی که
«ک َ
در سه هــزار صفحه و  10جلد به چاپ رسیده
روایت زندگی یک خانواده کرد ایرانی است که
به سبزوار خراسان کوچانده شدهاند .داستان
«کلیدر» که متأثر از فضای ملتهب سیاسی
ایران پس از جنگ جهانی دوم است ،در فاصله
سالهای  ۱۳۲۵تا  ۱۳۲۷روی میدهد .نام
این رمان برگرفته از کوه «کلیدر» بین شهرهای
سبزوار و نیشابور است.

رونمایی از نسخه انگلیسی
«حافظ» خرمشاهی
مدیر انتشارات شمع و مه
از رونمایی نسخه انگلیسی
«ح ــاف ــظ» اثـــر بــهــاءالــدیــن
خرمشاهی در سالروز تولد
گوته در آلمان خبر داد.
افشین شحنهتبار در این باره به تسنیم گفت:
«ایــن اثــر را مجتبی حبیبی ترجمه و لئونارد
لــوئــیــزون ویــرایــش ک ــرده اســت و همزمان با
نمایشگاه کتاب فرانکفورت و سالروز تولد گوته
در آلمان رونمایی میشود» .کتاب «حافظ» یکی
از آثار پرشمار بهاءالدین خرمشاهی در زمینه
حافظ پژوهی است.

