ادبیات وهنر
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چهاردهمین «کاشی ماندگار»بر سردر خانه قیصر امینپور ،شاعر فقید ،در تهران نصب شد.به گزارش ایسنا ،در مراسم نصب چهاردهمین «کاشی ماندگار»
بر سردر خانه قیصر امینپور ،پوریا سوری ،رئیس مرکز روابطعمومی و اطالعرسانی سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ،گفت« :این کاشی
درحقیقت یک پالک است که نشاندهنده محل سکونت قیصر امینپور است و درواقع ،هویتبخشی فرهنگی جدید به محلهای سکونت این مفاخر است».
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ناگهان شعر
ِ

شعر امروز تاجیکستان
اسفندیارنظر

خورشید همانا گل لبخند تو باشد
آرامش من از دل خرسند تو باشد
پروانه آزادی دل را مکن امضا
بگذار اسیر تو و در بند تو باشد
سیبی که از آن آدم و ح ّوا گنه آموخت
یک نَوده ز گلخانه و پیوند تو باشد
من حرف سمرقند و بخارا چه بگویم؟
قصه لب قند تو باشد
وقتی همه این ّ
با هر غزلی میزندم عشق تو آتش،
در ّ
خط اوستای دل این زند تو باشد

فردوس اعظم

قسم به حال و هوای همیشه بارانی
كه با تبسمت آیینه بهارانی!
میان این همه زن هیچ کس شبیه تو نیست
به ماه ،آینه ،خورشید ،چشمه ...میمانی!
منی که این همه از بغض و آه می گفتم
تو آمدی که مرا با غزل بخندانی
و عشق حادثه روزگار من شده است
دوباره در دل من سبز شد به آسانی
چقدر دلخوشم از این که دوستت دارم
تمام دلخوشی من تویی و می دانی
از این که با منی از سرنوشت ممنونم
چه غم کنار تو از روزهای توفانی!
اگر خطا نکنم رودکی است استادت
که حرف می زنی با لهجه خراسانی
در این دقایق شب رو به روی پنجرهام
نشسته زل زده ام در زالل چشمانی...
که مثل هر شب دیگر هنوز می گویند:
ی شود این انتظار طوالنی!
تمام م 
دوباره فرصت دیدار میرسد «فردوس»
چه لحظه ای است رسیدن به ماه پیشانی!

اسکندر ختالنی

در خون من غرور نیاكان نهفـته است
خـشم و ستـیز رستم دستان نهفـته است
در تنـگــنـای سینـه حـسرت كـشـیدهام
گـهـواره بـصـیرت مـردان نهفـته است
خـاك مـرا جـزیره خـشكـی گـمان مـبر
دریای بیكـران و خروشان نهفته است
خـالی دل مـرا تـو ز تاب و تـوان مدان
شـیر ژیان مـیان نـیسـتان نهـفـته اسـت
پـنداشـتی كـه ریشه پـیونـد من گسـست
در سینـ ه ام هـزار خـراسان نهـفته است

ملک نعمت نعمت زاد

باران به روی بستر من گریه می کند
یادت نشسته در سر من گریه می کند
همدرد گشته با من تنها ببین که شمع
بنشسته در برابر من گریه می کند
تنها نه چشم حسرت روی تو می خورد
"امشب تمام پیکر من گریه می کند"
از غصه های خورده شدم دل سیاه و سرد
ابرم که پای تا سر من گریه می کند
باران که هیچ گریه خود بس نمی کند
بی سابقه برابر من گریه می کند
از اشک در زمین ورق شوره می دمد
هر سطر روی دفتر من گریه می کند

...
گزارش

رباعی ،تاریخی مردانه دارد
تاریخ رباعی فارسی
ت ــاری ــخ مـــردانـــهای
اســت؛ هم به لحاظ
نسبتجمعیتیزنان
ومردانرباعیسرای
و هم به دلیل حــس ،فضا و زبــان و موضوع
رباعیات .شاید بتوان یکی از علل اندک بودن
تعداد رباعیسرایان زن را آن دانست که روح
مردساالرانه حاکم بر ادبیات قدیم ما ،در
ثبت و ضبط اشعار این گروه از شاعران تعلل
و کوتاهی کرده و بسیاری از نامها را نادیده
گرفته است .اما شواهدی که از رباعیات زنان
شاعر در متونی مثل نزهة المجالس باقی
مانده ،تا حدودی ما را در درستی این فرضیه
به تردید میافکند .چگونه است که شعر و نام
تعدادی از زنان رباعیگوی در این کتابها
هست و نام و شعر مابقی از قلم افتاده است.
البته ،کوتاهی تاریخ ادبیات ما در شنیدن
صدای بانوان شاعر را نمیتوان به طورکامل
نــادیــده گرفت ،امــا آنچه اهمیت بیشتری
دارد آن است که در بافت و فضای اجتماعی
جامعه ایران ،زنان مجال بسیار اندکی برای
پرورش استعدادها و باال بردن تواناییهای
ذهنی و روحی خود داشتهاند و همین امر،
حضور و ظهور آن ها را در جامعه ادبــی ،با
مشکالت زیــادی مواجه میکــرده اســت .با
این حال  ،آنان که خود را از این محدودیتها
رهایی بخشیدهاند ،توانستهاند تا حدودی
نماینده شایستهای برای زنان رباعیگوی
باشند .مهستی گنجوی ،شاخصترین زن
ربــاع ـیســرای در کــل تــاریــخ ادبــی ماست.
متأسفانه هالهای از افسانه ،زندگی و شعر او را
فراگرفتهوبهطورقطعویقیننمیدانیمکهدر
چه دورهای میزیسته و کدامیک از رباعیاتی
که به او نسبت میدهند ،از خــود اوســت.
بخشیازاینابهام ،مربوطبهنبودمنابعمعتبر
و بهتر است بگوییم ،ضعف مستندنگاری ما
ایرانیان است .این کاستی ،در زمینه رباعیات
منسوب به چهرههای شناخته شدهای مثل
خواجه عبدا ...انصاری و ابوسعید ابوالخیر
و عمر خیام نیشابوری و بابا افضل کاشانی
هم است.
مهستی گــنــجــوی ،بــا هــمــه جــســارتهــا و
نوآوریهایی که در رباعی فارسی از خود بهجا
گذاشت ،نتوانست ذهنش را از آن فضای
مردانهرهاکند.عاشقانههایاودراغلبموارد
فاقدهویتزنانهاستورباعیاتشهرآشوباو،
بیشتروامدار«سنتادبیشهرآشوب»درسده
ششمهجریدرآثارشاعرانیهمچونمسعود
سعد سلمان و سنایی غزنوی است؛ تا برخورد

بیواسطه با پیشهوران .در همین رباعیات ،ما
بهندرتاززاویهنگاهیکزن،مشاغلواصناف
ّ
تشخص که گفتم
را میبینیم .البته ،ایــن
چیزی نبود که برای ُادبــای پیشین ما قابل
درک و ملموس باشد و آن ها هم در استناد
چنین رباعیاتی به مهستی گنجوی  ،مشکلی
نمیدیدند و به هیچ وجه در بند تناسب میان
موضوع و زاویه دید و جنسیت شاعر نبودند.
در دوران جدید که حضور زنان در جامعه،
تحولچشمگیرییافتونگاهجامعهنیزبهاین
موضوع دستخوش تحول زیادی شد ،فعالیت
کمی و کیفی ،رشد
ادبی بانوان نیز از لحاظ ّ
شگرفی پیدا کرد .تا آنجا که به نظر میرسد
شمار فعاالن هنری و ادبی زن در سالهای
اخیر در بعضی حوزهها از مردان نیز پیشی
گرفته است .درحوزه شعر و موضوع بررسی
ما که رباعی در  40سال گذشته است ،تعداد
زنان رباعیگوی و شمار آثار آن ها ،در قیاس با
تاریخ 800ساله رباعی زنان ،بسیار آبرومند و
چشمگیراست.
در ایــن بررسی اجمالی ،عــاوه بر معرفی
مهمترین زنان رباعیگوی در چهل سال اخیر
(از اواسط دهه  50به این سو) ،به مهمترین
موضوعاتی که در رباعیات آن ها نمود یافته
است ،میپردازیم .البته ،این بررسی ادعای
یک جست و جــوی تــام و تمام را نــدارد ،اما
میتوان گفت در خالل این مقاله ،اصلیترین
درونمایههای شعری و شاخصترین شاعران
مورد توجه قرار گرفته اند.
حیات دوبــاره رباعی ،از اواســط دهه  50با
انتشار مجموعه رباعیات کوچک ،اما اثرگذار
مــرغ سحر س ــروده منصور اوجــی (تــهــران،
 )1357آغــاز شد و در دهه 60بــا رباعیات
سید حسن حسینی و قیصر امین پور به اوج
خود رسید .این مــوج ،با پایان یافتن جنگ
ایــران و عــراق ،به تدریج فروکش کرد .موج
دوم رباعی امروز ،در اواخر دهه  70آغاز شد
و بیژن ارژن و ایرج زبردست در ایجاد آن نقش
عمدهای داشتند .در اوایل دهه  ،80جلیل
صفربیگی نیز به جمع این شاعران اضافه شد
و مثلث رباعی امــروز را تشکیل دادنــد .موج
سوم رباعی ،در اواخر دهه  80شکل گرفت
و تا امروز نیز ادامه دارد .نسل جدید شاعران
رباعی گوی ،از قبیل میالد عرفانپور ،طیبه
بقایی ،اصغر عظیمی مهر ،عباس صادقی
زرینی ،احسان افشاری و دیگران ،به همراه
ی امروز را زنده
شاعران موج دوم ،جریان رباع 
نگه داشتهاند.
در دهه  ،50یک رباعی از شاعری گمنام،
محافل و نشریات ادبی را به سرعت در نوردید
و شهرت ملی پیدا کرد:
هر کس به طریقی دل ما میشکند

شعرخوانی بهیادشهیدمحسن حججی
در شب شعر« از سر گذشت»

بیگانه جدا ،دوست جدا میشکند
بیگانه اگر میشکند ،حرفی نیست
از دوست بپرسید چرا میشکند؟
گویندهاینشعر،خانمناهیدیوسفی(1328
ش) است که حدود سه دهه بعد از این رباعی،
مجموعه شعرش را منتشر کرد و مصراعی از
این رباعی را به عنوان نام آن برگزید :هر کس
به طریقی دل ما میشکند (تهران.)1378 ،
این رباعی ،شاخصترین شعر اوست و دیگر
رباعیاتش نتوانست آن موفقیت را تکرار کند.
عشرت قهرمان متخلص به نکیسا ( 1305ـ
 1384ش) ،از اولین زنانی بود که در اواخر
دهه  60به رباعیسرایی روی آورد و تا اوایل
دهه ،70چندین مجموعه رباعی از او به چاپ
رسید .وی خواهر محمد قهرمان ،شاعر و
ادیب ُپر آوازه خراسانی بود و شعر گفتن را در
 50سالگی آغاز کرد و اولین آثارش را در قالب
شعر نو عرضه کرد .با این پیشینه ،رباعیات او
بهره کمی از نوآوری شعر امروز دارد و به دلیل
این که همه کتابهای او در مشهد منتشر
شــده اســت ،نتوانست تأثیر مهمی بر زنان
رباعیسرای ما بر جای بگذارد .پرواز (مشهد،
 ،)1367اقیانوس (مشهد )1368 ،و نور
(مشهد )1370 ،از جمله کتابهای شعر
عشرت قهرمان است.
پوران فرخزاد ( 1312ـ  1395ش) ،خواهر
فروغفرخزاد،بامجموعهرباعیچنگمش ّوش
(تــهــران )1373 ،به جریان رباعی امــروز
پیوست .در این مجموعه 150 ،رباعی گرد
آمده و شاعر تالش زیادی از خود برای نوآوری
نشان داده و قدرت عاطفی شعرش نیز در خور
توجه اســت؛ ولی به دلیل نداشتن بضاعت
باالی ادبی در قالبهای قدیم ،حاصل کارش
چندان یکدست و بی فراز و فرود نیست.
سه سال بعد ،شکوه سپهزاد ( 1328ش)،

با مجموعه رباعی تکرار شــدم در آیههای
گل ســرخ (تــهــران ،)1376 ،مــورد توجه و
تحسین تعدادی از منتقدان قرار گرفت و م.
آزاد ،علی شریعت کاشانی و کامیار عابدی،
نقدهای ستایشآمیزی بر کتاب او نوشتند.
این نقدها ،به علت بیخبری نویسندگان از
جریان رباعی در دهه  ،70یا به خاطر تعارف و
تشویق ،از آفت اغراق در امان نمانده و جایگاه
شاعر را در رباعی امروز بیش از آنچه هست،
باز نمایانده است .با این حال ،کتاب سپهزاد،
ظرفیت قالب رباعی را بیش از پیش به جامعه
ادبی نشان داد.
با وجود حضور نسبت ًا ُپر رنگ نسل قدیم زنان
شاعر در عرصه رباعی دهه  ،70اقبال نسل
جدید به رباعی یک دهه به طول انجامید و
آغازگر آن نیز یک شاعر قدیمی دیگر بود:
هوروش نوابی ( 1328ش) مجموعه رباعی
در ُتنگ بلور را در سال  1388منتشر کرد.
این مجموعه با  100رباعی ،نمودار گرایش
شاعر به مضامین عاشقانه با رنــگ و بوی
عرفانیاست.درمقدمهکتابآمدهکه«ایشان
تا کنون بیش از هزار رباعی در کارنامه دارند»
(ص  .)9با این حال ،دفتر حاضر نخستین و
تنها مجموعه رباعی است که از نوابی منتشر
شده است.
مریمحقیقت( 1358ش)بامجموعهتادست
به واژه میزنم میسوزد (تهران،)1389 ،
با  102رباعی به میدان آمد .عشق ،درون
مایه اصلی این اشعار است ،عشقی پذیرنده
و فروتن :خوشبختترین زن جهانم با تو (ص
 ،)57هر وقت دلم خواست ،کنارم هستی
(ص  ،)58تو خالق چشمهای غمگین منی
(ص  ،)44من مــادر چشمهای زیبای توام
(ص  ،)36من کوه غــرور و زن دلخواه توام
(ص  ،)35و به ندرت به چنین تصویری در

آن مواجه میشویم :بی تو نه غریبم ،نه ُپر از
تنهایی( ...ص  )53که بیشتر طعم واسوخت
دارد .بخشی از اشعار ایــن مجموعه را نیز
رباعیات آیینی تشکیل میدهد :دنیا شب
تاریک ستمها شده است /این جمعه طلوع
میکنی آقا جان؟ (ص  ،)32لب تشنه عباس
نشسته است فــرات (ص  ،)20آسودهتر از
همیشه خوابید اصغر (ص.)52
تقریب ًا همین ویژگیها را در رباعیات عارفه
دهقانی ( 1368ش) هم میتوانیم مشاهده
کنیم :آخر شخص مفرد (تهران.)1389 ،
نام این کتاب ،توصیفی از امــام زمان(عج)
است و آشکار کننده بخشی از محتویات این
مجموعهبا 150رباعیاست.زباندهقانیبه
نسبتمریمحقیقت،ازتحرکوتنوعبیشتری
برخوردار است و به اصطالحات روزمره تمایل
بیشتری دارد :دوزاری دل کج است ،عاشق
نشده (ص  ،)36از ثانیهای کــه رفــتـهای،
چشمان /ابــری است شبیه جنس دمپایی
تو! (ص  ،)22این رشته سر دراز دارد آقا (ص
 ،)62دل دل نکن ای صبح من ،امشب برگرد
(ص .)74
شریعت رسولی ( 1358ش) ،در اواخر دهه
 ،80رباعیات و دوبیتیهایش را در دو مجموعه
منتشر کــرد :بــرای اطلسیها نامه بنویس
(شیراز ،)1388 ،از دامن من ستاره آویزان
است (مشهد .)1389 ،رسولی نیز همچون
شاعرانقبلی،دلدرگروعشقداردواحساس
خودرابااصطالحاتروزمرهبیانمیکند:اص ً
ال
به شما چه؟ ( ،1388ص  ،)61ماستمالی
شــدن (همان ،ص  ،)63اشکال نــدارد ،دل
ما را بشکن (همان ،ص )70؛ گور پدر عشق،
بچه گیر آوردی ( ،1389ص  ،)26ای عشق!
چرا دوبــاره جوش آوردی؟ (همان ،ص ،)23
آش نخورده ،دهن سوخته (همان ،ص .)17

...
گزارش

گلناز طاهریان

فقط برای تو باز آمدم ز تنهایی
فقط برای تو تا ماورای میترایی
بگو ،چقدر به آن چشم آسمان داری
که گه ستاره دمد ،گاه ماه ِطالیی
بهار چیست؟ همان آفتاب ساده ما
ز خود برون شدن و ذوق دشتپیمایی
به جز درون دل تو کجا پنه جویم،
به جست وجوی من آمد هزار زیبایی
سما چو انجمن نورهای رنگین شد
به دستگاه جهان است رشتارایی
شراره ریخت ز پرویزن مه و امشب،
به پیش پنجره روییده ام ز رهپایی
به دل شراب بگیر و به نزدم آ ،ای دوست
بگو که مست منی ،بی شراب میآیی
قصهها گذر سازیم
بیا ،ز پیرهه ّ
در آن حماسه تکرارهای تنهایی

«کاشی ماندگار» بر سردر خانه
قیصر امینپور نصب شد

گزارشی از جریان رباعی زنانه از دهه پنجاه تا امروز -قسمت نخست

سید علی میرافضلی

نشان پایتخت فرهنگی جهان اسالم به دکتر پاپلی یزدی اهدا شد
عصر روز جمعه در آیین نقد کتاب« شازده حمام» ازدکتر پاپلی یزدی ،سید
سعید سرابی ،مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی نشان پایتخت
فرهنگی جهان اسالم را به این نویسنده اهدا کرد.
در این مراسم که با استقبال کم نظیری همراه بود نشستی باحضور دکترمحمد
جعفر یاحقی ،دکتر سید حسین فاطمی و دکتر علیرضا قیامتی از دانشگاه
فردوسی ،دکتر محمد تقی منشی توسی از دانشگاه آزاد اسالمی و دکتر
ابوالفضل حسن آبادی ،رئیس مرکز اسناد آستان قدس رضوی در نقد و بررسی
کتاب« شازده حمام» برگزار شد.
از مهم ترین نکاتی که در این نشست در باره این کتاب گفته شد این بود که «
شازده حمام» که نوعی خاطره نویسی است از عالقه های شخصی دکتر پاپلی
ناشی شده است.
همچنین قلمی شیوا و روان و بدون تکلف ،ایجاد اتحاد و همدلی و گفت و گوی
بین مذاهب و ادیان ،صراحت و شفافیت ،تیز بینی و ریز بینی ،داشتن دغدغه
مخاطب عام ،جذابیت طبیعی و قلمی توام با طنز از دیگر امتیازات این کتاب
برشمرده شد.در ادامه دکتر پاپلی یزدی در سخنانی با اشاره به چگونگی و
دالیل نوشتن این کتاب از ایراداتی که ممیزان برای چاپ بعدی گرفته اند انتقاد
کرد و آن را « عملکرد سلیقه ای ممیزان» دانست و گفت :با وجودی که این کتاب
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شب شعر «از سر گذشت» ویژه پاسداشت شهید محسن
حججی با حضور بانوان شعر «آفتاب گردانها» برگزار شد.
به گزارش فارس ،بوی عود در هوای ناب معراجالشهدای
تهران پیچیده بود و دختران شاعر آفتاب گردانی قرار بود
سومین شب از اردوی آموزشی خود را در جوار شهدای
گمنام و در شب شع ِر «از سر گذشت» که مزین به نام شهید
محسن حججی بود ،سپری کنند .چشمها به تالطم افتاده
بود و قطره قطره اشک جاری میشد.
فضه ســادات حسینی مجری شب شعر «از سر گذشت»
برنامه را با شعر «همین از سر گذشتن سر گذشت ماست
پــنــداری /همین ســرهــا ...همین ســرهــای ســرگــردان
صحراها» از محمدمهدی سیار شروع کرد و شاعران زیادی
که در همین فرصت کم چند روزه بــرای شهید محسن
حججی شعر سروده بودند یک به یک برای خوانش شعر
خود حاضر شدند.
ملیحه رجایی در بخشی از این مراسم شعری خواند:
چقدر مطمئن و باصالبت و آرام
بگو به بیخبران چه دیدهای محسن
بگو که در دل این سرخی غبار آلود
چهها ز عالم باال شنیدهای محسن...
ملیحه سادات قاضی دیگر شاعری بود که برای حاضران
شعرخوانی کرد:
ما هیچ گاه برای رزم پوتین به پا نکرده ایم
کاله خودی برای نبرد
به سر نگذاشته ایم ...
رحیمه مهربان خواند:
پر باز کردی زیر بالت آسمان گم شد
در عمق چشمانت شکوه کهکشان گم شد
نگین نعمت الهی برای حاضران خواند:
دوباره بارون و چشمای شرقیت
زمین گیر کرده ابرارو نگاهت
تو دل بستی به عطر مهربونی
منم دل بسته لبخند ماهت
شیوا فضلعلی خواند:
هر کسی از عشق دارد بی گمان برداشتی
تو ولی آن را جنون آمیز باور داشتی
ربابه جعفری از دیگر بانوان شاعر در این مراسم بود که
شعر خواند:
کوچه هامان پر از سیاهی بود
شهر را از عزا در آوردند
چشم های ستاره ها خندید
ماه را سمت دیگر آوردند
آرزو سبزوارقهفرخی خواند:
مه و گرد و غباری بسته راه رهگذرها را
پریشان کرده باد و برگریزان رفتگرها را
و در آخر فضهسادات حسینی ،برنامه را با شعر «دجال ها
و حرمله ها را مهاجم و /ما را مدافعان حرم آفریدهاند» از
سجاد شاکری به پایان رساند و آفتاب گردانیها با همان
حال خوش معنوی با پیکر مطهر شهدا وداع کردند و دل
هایشان را در کنار آن تابوتهای پر از نور جا گذاشتند».

...

معرفی کتاب

قصههای قشنگ ایرانی؛ گلچین
برترین قصهها از  30کتاب کهن
بیش از  20و چند بار منتشر شده است در چاپ جدید ایراداتی برآن وارد کرده
اند .این استاد دانشگاه با خوانش بخش هایی که برآن ایراد گرفته شده است
از حاضران خواست داوری کنند.ادامه برنامه با سخنان کوتاه دکتر سید سعید
سرابی بود که استاد پاپلی را از سرمایه های فکری کشور ،یزد و مشهد دانست
و گفت  :اگر مشهد به پایتخت فرهنگی بودن خود می بالد بخشی از آن به دلیل

وجود بزرگان عرصه علم و فرهنگ و ادب این شهر است.در پایان برنامه که به
همت بنیاد فرهنگ و تمدن کاوشگران میراث شرق برگزار شده بود ،دکتر
مروج الشریعه  ،معاون استانداری خراسان رضوی در سخنانی به مقوله اقتصاد
مقاومتی پرداخت و ازتاثیر بنیادهای خیریه در توانمند سازی جامعه به ویژه
زنان سرپرست خانوارسخن گفت.

...

موسیقی

بوی سیب را برای شهدا خواندهام

رضا صادقی «یعنی درد» را به رامسر برد

خواننده آلبوم " خاطرات گمشده" گفت :درباره تولید
فصل جدید برنامه شب کوک موضوع امیدوار کنندهای
نشنیدم و سرنوشت این برنامه به صورت قطعی مشخص
نیست .فــریــدون آســرایــی خواننده موسیقی پــاپ در
گفتوگو با خبرگزاری میزان گفت :در آخرین صحبتی
که با تهیه کننده برنامه "شب کوک" داشتم ،درباره تولید
فصل جدید این برنامه موضوع امیدوار کنندهای نشنیدم
و سرنوشت این برنامه به صورت قطعی مشخص نیست.
وی ادامه داد :تصور میکنم وضعیت تولید برنامههای
مربوط به آثار نمایشی از جمله برنامههای سینمایی بهتر
از وضعیت تولید برنامههای ویژه موسیقی است.
خواننده آلبوم " عشق یعنی" تصریح کــرد :در شرایط
کنونی خوانندههای بسیاری را داریم که آثاری را ویژه
شهدا میخوانند همان گونه که من قطعه " بوی سیب"
را بــرای تمامی شهدای دفــاع مقدس و فداکار کشورم
خواندهام ،از این رو تصور میکنم بهتر است در زمینه تولید
برنامههای موسیقایی نگاه وسیعتری صورت بگیرد و از
ظرفیتها و تواناییهای هنرمندان این عرصه بهره گرفته

رضا صادقی در کنسرت خود در رامسر ،با اجرای آثاری
مانند "یعنی درد" و "مشکی رنگ عشقه"روی صحنه
رفت .
به گزارش میزان ،رضا صادقی در جدیدترین تجربه
اجــرای صحنه ای خود با مخاطبانش دررامسر دیدار
کرد و مجموعه ای از عاشقانه هایش را برای آنها خواند.
صادقی در این کنسرت آثاری را از آلبوم جدید خود با
عنوان "یعنی درد" اجرا کرد .آلبوم "یعنی درد" از 12
قطعه به نام های حال بارون ،یعنی درد ،همه اون روزا،
من و یادت ،معصومانه ،دل دال ،یه چیزی کمه ،آروم برو،
همه چی خوبه ،اولین بــارون ،من دوست دارم و دیگه
تموم شد تشکیل شده است.
صادقـی تلاش کـرده در آلبـوم جدیـدش بـه مشـکالت
اجتماعـی و همچنیـن مسـائل سـرزمینش بپـردازد و
جدیدتریـن اثـر موسـیقایی خـود را بـا چنیـن رویکـردی
تولیـد کـرده اسـت.
خواننـده آلبـوم "همیـن" در کنسـرت تابسـتانی خود
ضمـن اجـرای آثـاری از آلبـوم جدیـدش ،مجموعـه ای

شود.وی در ادامه صحبتهای خود اظهار کرد :موسیقی
پاپ ظرفیتهای بسیاری دارد و امکان استفاده از آن
در زمینههای مختلف وجود دارد " .شب کوک" یکی از
پربینندهترین برنامههای تلویزیون بود و زمینهای مناسب
را برای بروز استعدادهای جوان در عرصه موسیقی فراهم
کرد.آسرایی یادآور شد :معرفی جوانان خالق و با استعداد
در عرصه موسیقی به ویژه موسیقی پاپ در برنامه " شب
کوک" اتفاقی در خور توجه بود که مدتی است با تولید
نشدن این برنامه ،شاهد ادامه این روند نیستیم.

از قطعـه هـای پرطرفـدار و خاطـره انگیـزش را روی
صحنه برد کـه از جملـه آن ها می تـوان به "مشـکی رنگ
عشقه"" ،وایسـا دنیا" و "دوسـتت دارم خدا" اشـاره کرد.
رضـا صادقـی بـه تازگـی قطعـه " تـو کـه حساسـی" را بـه
صـورت دوصدایـی بـا بابـک جهانبخـش منتشـر کـرده
که با اسـتقبال طرفـداران ایـن خواننـده مشـکی پوش و
همچنیـن طرفداران بابک جهانبخش همراه شـد.رضا
صادقـی  27مـرداد سـاعت  21:30در سـالن تله
کابین شهر رامسـر روی صحنـه رفـت.

بـــرای نخستین ب ــار جلد
اول مجموعه دو جلدی
«قصههای قشنگ ایرانی»
در قالب کتا بهای پروانه
برای گروه سنی نوجوانان
منتشر و روانه بازار شد.
به گــزارش روابــط عمومی
انــتــشــارات آســتــان قدس
رضوی ،تاریخ باشکوه کشور
ایــران دارای کتا بهایی پر از حکایت و قصههای زیبا و
شنیدنی است که تعدادی از این قصهها از  30کتاب مهم و
معرو ف را «مجید مالمحمدی» در کتاب «قصههای قشنگ
ایرانی» بازآفرینی و بهنشر (انتشارات آستان قدس رضوی)
منتشر کــرده اســت .مالمحمدی نویسنده در جلد اول
این اثر به بازآفرینی قصههایی زیبا و جذاب میپردازد که
برگرفته از برخی کتابهای کهن ایرانی از قبیل قابوسنامه،
جوامعالحکایات و لوامعالروایات ،بوستان سعدیُ ،خلد
برین ،کلیله و دمنه ،دیوان سنایی ،اسکندرنامه نظامی،
بهارستان جامی ،عبید زاکانی ،فیه ما فیه ،دیوان عطار،
انوار سهیلی ،سیاستنامه و هفت اورنگ هستند.
عالوه بر این ،نویسنده در پایان هر داستان کوتاه ،معرفی
مختصری از کتاب مرجع آن داستان ارائه میکند و به این
ترتیب ،زمینه آشنایی مخاطبان با این کتابهای کهن نیز
فراهم میشود.قصه مرد و نامرد ،پاداشی که خدا به یک
درویش داد ،حاتم طایی و پهلوان جوان ،االغ بینوا ،مرد
خارفروش و کوزه پر از طال ،مرواریدهای درخشان ،دزدها
در پشت بام ،فیلها در چشمه ماه ،آشپز دانای انوشیروان،
درویشی که پادشاه شد ،دانشمند و امیر ،پزشک مدینه،
شاعر پابرهنه ،شتر گمشده ،غول تنها و پیرمرد دانا ،موش
ارباب و گرگ خدمتکار و  ...عناوین برخی از داستانهای
این کتاب  172صفحهای است.جلد اول کتاب «قصههای
قشنگ ایرانی» در قطع وزیری کوتاه و با شمارگان 1000
نسخه منتشر شده و به قیمت  140هزار ریال در دسترس
مخاطبان قرار گرفته است.
CMYK

