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خسرو آواز ایران
روی تخت بیمارستان

محمدرضاشجریاندریکیازبیمارستانهایتهرانبستریشد.بهگزارشبرنا،محمدرضاشجریاندیروزدر بخش CCUیکیازبیمارستانهای
مرکزیشهربستریشدوتحتمراقبتهایویژهقرارگرفت.همایونشجریانکهدربیمارستانوبربالینپدر حاضربود،ازرسانههاخواستفعال
اجازهدهندتامراحلدرماناستاد درکمالآرامشانجامشود.مسئوالنبیمارستانحالعمومیویرامساعداعالمکردند.

...

...

موسیقی
علیزاده :از کودکی عاشق موسیقی
خراسان بودم

مراسم اختتامیه سومین جشنواره آواها و نواهای رضوی
در تــاالر وحــدت برگزار شد .این برنامه با اجــرای علی
شجایی و پسرانش و اجرای گروه نوای رحمت آغاز شد و
در ادامــه برگزیدگان ایــن دوره معرفی شدند .محمد
علیزاده خواننده پاپ که یکی از برگزیدگان این جشنواره
بود ،پس از گرفتن جایزه اش گفت :از کودکی عاشق
موسیقی خراسان بودم .افتخار میکنم که امروز در میان
تعدادی از هنرمندان این خطه هستم .خدا را شکر می
کنم که راه و مسیر من را در این دنیا به سمت موسیقی
تعیین کرد.
او ادامه داد :امروز به من گفتند که دو قطعه آماده کرده
ایم تا شما لب بزنید و پلی بک شــود .از این کار واقعا
بدممی آید .امیدوارم به جایی برسیم که پلی بک دیگر در
هیچ کجای ایران انجام نشود .در ادامه علیزاده چند بیت
به صورت زنده برای حاضران در تاالر وحدت آواز خواند.

هندی خواننده پاپ ایرانی
آلبوم
ِ

نامی محمدیان پس از انتشار آلبوم «پاییزی» در سال ،92
در حال طی کردن روند تولید آلبومی است که بیش از نیمی
از آهنگهایش به موسیقی هندی اختصاص دارد.
بــه گـــزارش ایلنا ،نامی محمدیان کــه بعد از انتشار
اولــیــن آلــبــوم خــود در ســال  92تاکنون بــرای انتشار
آلــبــوم جدید اقـــدام نــکــرده اســت ،ایــن بــار قصد دارد
آلبومی ایرانی-هندی روانــه بــازار کند .او در پاسخ به
ایــن ســوال که با توجه به ایــن که در ایــران نیست چرا
مصر به انتشار آلبوم مجاز است ،گفت :چون از اهالی
ایــن کشور هستم و به قوانین آن احــتــرام مـیگــذارم.
ضمن این که دوســت دارم بــرای همین مــردم بخوانم.
او درباره استفاده از موسیقی هندی در تازهترین آلبومش
توضیح داد :این به دلیل عالقه شخصی من به موسیقی
این کشور اســت .چون نواها و ملود یهای این کشور
بسیار شنیدنی و جذاب است و همیشه موسیقی آن را
دنبال میکنم.

...

کاکایی در اکران ویژه فیلم مستند «برسد به دست
آقای بنان» مطرح کرد

لذت شعر
باد شده ام از تنهایی
باد شده ام و در آغوش هر درختی
می وزم
خودم را کنار همه چیز می بینم
و هر چیزی تنهاترم می کند
چای می شوم
خودم را می نوشم
استکان می شوم
می شکنم پیش پای خودم
به هر دری می زنم تا فکرهایم آرام تر شوند
کنار پنجره نشسته ام
نیمی از صورتم به تو فکر می کند
و مثل اسیدی
نیمه دیگرش را می خورد
امسال من شانه به شانه زمستان
سرد بوده ام
بنفشه انصاری
ل
مثل انجیر گیر کرده ام در گلوی فص 
***
در چشم های ما
که باد گیر بیفتد به زمستانِ تن پوش ات
که در آن ،بهارِ گذشته است
زن وار و لطیف
در خود به زانوی اندوه ،در آغوش
که باد ،سرش درد بگیرد
خو کند به کالفگی اش
بچرخد
هوو بکشد در میدان ها؛
از درزِ چرک ،سرک بکشد در کافه ها
و دور شود به تمامِ جهات...
از من چه انتظاری است که جلد کهنه ام را آویز کرده باشم
به چنگک های فراق؟
در این زمستانِ ایستاده رو به رو
که چون سیاهی در چشم های ما
دقیق می شود
از من چه برمی آید به جز بها ِر قدیم ات؟
نشسته زن وار به زانوی اندوه
در خویش...
و باد را
ایمان بخشایشی
خو می دهد به کالفگی اش. ..
***
انسان می تواند
هر چیزی را تکه تکه کند
جگر گوسفند
یا خاطرات کودکی را
و از به یاد آوردن شان پیر شود
چه خوب که می تواند بمیرد
یا به آرامی از کوهی باال شود
به تماشای یک شهر
وقتی آن ها که
آزارش می دادند
این بار به سخاوت
یکی یکی
عباس رضایی
د
چراغ ها را برایش روشن می کنن 
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گفت و گو

نابهسامانیموسیقیحاصل
عملکرد نهادهایناظراست
گروه ادب و هنر

info@khorasannews.com

محمدجواد جزینی بیان کرد

ادبیات متعهد
و غیرمتعهد

نام محمدجواد جزینی چنان با دورهها و کارگاههای نقد ادبی و
داستاننویسی عجین است که بیشتر اهالی ادبیات او را بهخوبی
میشناسند .جزینی عالوه بر تدریس داستاننویسی و حضور در
جلسات مختلف به عنوان منتقد ،خود دست به قلم برده است و
ایل بیسوار ،آب
مجموعه داستانهایی چون
تابستان پرماجراِ ،
ِ
باد آتش ،کسی برای قاطر مرده گریه نمیکند و آثار دیگری چون
داستان از حاشیه تا متن و کتاب خرمشهر را خلق کرده است .او در
گفت و گویی با ایسنا درباره ادبیات متعهد و غیر متعهد می گوید:
ادبیات متعهد و غیرمتعهد شبه نظریهای است همانند یک مغازه
دونبش که برخی نویسندهها پشت آن سنگر گرفتهاند.
وی همچنین درباره ادبیات روشنفکری و ادبیات متعهد گفت:
ادبیات به هیچچیزی جز خودش متعهد نیست .هر نویسندهای
روایت خود را از هستی و زندگی بازگو میکند که ممکن است این
روایت به زعم خوانندگان رحمانی یا شیطانی باشد .نویسندهها به
خودشان و اعتقادات شخصی خودشان معتقدند .من به چیزی به
نام تعهد یعنی آنچه بیرون از ذهن آنها وجود دارد ،قائل نیستم
بلکه به تفاوت بین نویسندهها قائلم .معتقدم هر نویسنده حس،
دریافت و درک و فهم خود را از هستی بازگو میکند.
جزینی در ادامه بیان کرد :گمان میکنم این تقسیمبند یها
یک تقسیمبندی غیرفنی و حتی ساد هلوحانه است ،به همین
دلیل با تقسیمبندی ادبیات به ادبیات متعهد و روشنفکری
موافق نیستم .اگر میگویم ادبیات تعهد ندارد مبادا به معنای
بیتعهدی برداشت شود ،منظورم این است که هر نویسندهای
درک ،دریافت و معرفت خود را از هستی بیان می کند .معتقدم
نویسنده به چیزی جز اثر متعهد نیست ولی تعهد در میان عموم
جور دیگری معنا میشود.
ایــن نویسنده با بیان اینکه تقسیمبندی ادبیات به متعهد و
غیرمتعهد به این اواخر مربوط نمیشود ،خاطرنشان کرد :در دهه
 ۱۳۱۰و  ۱۳۲۰این بحث تحت تأثیر ژان پل سارتر به وجود آمد و
مربوط به بیش از ۵۰سال پیش است و از آن زمان این گفتوگو بین
اهل فرهنگ باز شد.
نویسنده کتاب «کسی برای قاطر مرده گریه نمیکند» بیان کرد:
گمان میکنم این یک سوء تعبیری است و برخی نویسندگان و
منتقدان این تقسیمبندی غیرکارشناسانه را انجام دادهاند.

عبدالجبار کاکایی نویسنده ،شاعر و
زبانشناسیکهدرزمینههایسرودن
شعر،نقدوبررسی،اجرایبرنامههای
ادبــی در صــدا و سیما و مطبوعات
فعالیت می کند ،دربـــاره وضعیت
نابه سامان موسیقی گفت« :به دلیل
شرایطی که موسیقی کشور داشته،
عموما نهادهای ناظر بر موسیقی
سعی کردهاند شرایط را به گونهای
رقمبزنندکهاکنونموسیقیایراندر
وضعیتاینچنیننابهسامانگرفتار
شده است».
کاکایی این مطلب را در اکران ویژه
فیلم مستند «برسد به دســت آقای
بنان» به کارگردانی و تهیهکنندگی
زهره محقق که جمعه شب در خانه
هنرمندانباحضورجمعیازشاعران
و ترانهسرایان همچون محمدعلی
بهمنی ،علیرضا بدیع ،ترانه مکرم و
امید صباغنو برگزار شد ،بیان کرد.
عــبــدالــجــبــار ک ــاک ــای ــی ،شــاعــر و
تــران ـهســرا در ابــتــدای ایــن مراسم
طی سخنانی ،به نبود پژوهش در
مــوســیــقــی اشـــــاره کـــرد و ساخت
چنین مستندهایی را راهــکــاری
بــرای رفــع ایــن کاستیها دانست.
بــــه گــــــــزارش ایــــرنــــا ک ــاک ــای ــی
افــــزود«:زحــــمــــتــــی در عــرصــه
موسیقی کشیده شــدهاســت و این
فــرصــت را بــایــد مغتنم شــمــرد .به

موسیقی بهویژه در عرصه پژوهش
خــیــلــی کـــم ت ــوج ــه شـــدهاســـت».
کاکایی با بیان این که نهادهای ناظر
بر موسیقی سعی کردهاند شرایط
را به گونهای رقــم بزنند که اکنون
موسیقیایراندروضعیتیاینچنین
گرفتار شده است ،افزود « :استفاده
از موضوع موسیقی ابــزاری بــوده و
موضوع پایش ،مطالعه ،برنامهریزی
و پژوهش حتی درباره موسیقیهای
مدرن و جدید خیلی کم مورد توجه
سازمانهای مربوط بــوده ،بهویژه
نهادی مانند وزارت ارشــاد که نهاد
اصلی و رسمی موسیقی اســت».
وی خــطــاب بــه کــارگــردان «برسد
به دست آقــای بنان» گفت« :من به
خانم محقق تبریک عرض میکنم،
به عنوان کسی که اولین قدم خود را
برای ساخت آثار مستند و سینمایی،
با نــام مرحوم بنان برداشته است.
بنان در کنار روحا ...خالقی ،پیرنیا و
دیگران از خوانندگان بزرگ ماست
که پلی میان موسیقی کالسیک و
موسیقی مدرن محسوب میشود».
کاکایی گفت :فکر میکنم حافظه
این نسل و همچنین نسل آینده ،از
موسیقی خالی نباشد .نسل ما که با
«آمدیجانمبهقربانتولیحاالچرا»،
«الهه نــاز» و آن ترانه معروف وطنی
بنانمحظوظشد».

محمد قاسمزاده بیان کرد

ادبیاتمتعهدرابد
تعریفکردهاند
محمد قاسمزاده نویسنده ،پژوهشگر ،رمان نویس و منتقد ایرانی و
از اعضای هیئت علمی بازنشسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی
گفت :در ادبیات متعهد «چه» باید بگوییم مطرح است نه «چگونه»
بایدبگوییم،واین«چه»بایدبگوییم،ادبیاترابهبیانهتبدیلمیکند
کهارزشادبیندارد.
این نویسنده درباره ادبیات متعهد و ادبیات روشنفکری اظهار کرد:
من هر دو را ادبیات متعهد تلقی میکنم .ادبیات متعهد که در نقد
ادبی و مطبوعات مطرح میشود ،بیشتر مربوط به دهه ۶۰میالدی
استو  بهطورعمدهازژانپلسارتر ونویسندگانچپ درکشورهای
مختلف وام گرفته شده است .البته ژان پل سارتر شعر را متعهد
نمیدانستو  معتقدبود تعهدمختصرمانوداستاناست.
اوسپسگفت:ادبیاتمتعهدرابهقدریبدتعریفکردندکهادبیات
زایدهای بر مسائل سیاسی شد و باید نظریات سیاسی و حرفهای
سیاستمدارانراتأییدمیکرد.
قاسمزاده افزود :مائو در سخنانی که طی دیدار با نویسندهها در
سال ۱۹۳۵وقبلازانقالبکمونیستیچینداشت،دربارهادبیات
گفته بود ادبیات باید به وسیله دهقانان ،سربازان و کارگران درباره
دهقانان ،کارگران و سربازان و برای دهقانان  ،سربازان و کارگران
نوشتهشود.
نویسنده کتاب «چیدن باید» خاطرنشان کرد :مهم این است که ما
تعهد و غیرتعهد را از کدام منظر نگاه کنیم .اگر از منظر ادبیات نگاه
کنیم ،جای آنها برعکس میشود .در شوروی رمان مینوشتند
درباره ساختن یک سد! نویسنده در توصیفات خود میگفت کارگر
سنگ را عاشقانه بغل می کرد و میبرد تا سد بسازد .مشخص
است این موضوع دروغ است ،ممکن است وجدان داشته باشد و
کارش را درست انجام دهد اما عاشق سنگ نیست .بهنظرم ادبیات
متعهد در واقع به ادبیات و حقیقت غیرمتعهد است و ادبیاتی که
میگویند تعهدگریز است ،ادبیاتی متعهد به واقعیت و عین ادبیات
متعهداست.
او خاطرنشان کرد :نویسنده از هیچجایی و هیچ تئوریای برای
نوشتن دستور نمیگیرد که بگویند ایــن کــار را بکن و آن کــار را
نکن .نویسندهبایدازذهنخوددستوربگیرد،اگرازذهنخوددستور
گرفتادبیاتخلقمیکند؛درغیراینصورتآثارشبهدستورکس
دیگریاست.

انتظار  9ماهه آلبوم«ابراهیم» چاوشی برای مجوز

شعر امری جوششی و درونی است

جشنواره موسیقی فجر بدون آیین نامه است

تهیهکننده آلبوم جدید محسن چاوشی
چهره ها
درباره تاخیر در انتشار آلبوم جدید این
خواننده پاپ
خواننده توضیحاتی داد .به گزارش
ایلنا ،هادی حسینی (تهیهکننده آلبوم جدید محسن
چاوشی)دربارهعلتتاخیردرانتشارآلبوم«ابراهیم»گفت:
باگذشتحدود 9ماههنوزمجوزانتشاراینآلبومصادرنشده
است.اینماجرازمانینگرانکنندهمیشودکهدرهفتههایگذشتهخبرممنوع
بودنفعالیتمحسنچاوشیدربرخیرسانههامنتشرشد.هرچنداینخبرخیلی
زود از سوی واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی تکذیب شد ولی پیش نرفتن
روند اعطای مجوز آلبوم «ابراهیم» بر نگرانیها افزوده است .محسن چاوشی،
شهاباکبریوفرشادحسامیتنظیمکنندگان قطعاتآلبوم«ابراهیم»هستند.

محمدعلیبهمنی،شاعروترانهسرا،
چهره ها
درباره داستان غزل« شرمندهام
شاعر
کــه همت آهــو نداشتم »بــه مهر
گفت :آن غزل از این قرار است که من تا ۶۳سالگی
بهمشهدنرفتهبودم،ولیدرجریانبرگزاریجشنواره
رضوی از من خواسته شد به عنوان یکی از داوران در این
جشنوارهحضورداشتهباشم.ابتداقبولنکردم.گفتموقتیحتییکخطشعر
دربارهامامرضا(ع)نسرودهامچگونهبهداوریآثاربپردازم.ب ههرحالبهمشهد
سفرکردمونیمهشببرایزیارتبهحرمامامرضا(ع)رفتم؛همانطورکهاز
دورایستادهبودمناگهاندیدمشعریدرمنشکلگرفته.بههمینخاطراست
کهآموختمومعتقدمشعرامریجوششیودرونیاست».

پیش کسوت موسیقی ملی کشور بیان
چهره ها
کرد:جشنوارهموسیقیفجرآییننامه
آهنگ ساز
ندارد و این موضوع برای جشنواره ای
با گستره بین المللی بزرگ ترین ایراد است .به گزارش
ایرنا،کیوانساکت،نوازندهوآهنگسازدرنشستخبری
به منظور راه اندازی «بنیاد وزیری» گفت :عملکرد سه سال
گذشتهجشنوارهبینالمللیموسیقیفجر،عملکردیناصواببودهاستونباید
اجازه داد این جشنواره به سمت محفلی شدن و البی گری برود و نارضایتی
هنرمندان را برانگیزد .هنرمندان بسیاری به جشنواره موسیقی فجر نمی روند؛
چرا که از اعتبار میافتند و منافع مالی ،مادی و معنوی این جشنواره به سمت
محفلی شدن هدایت می شود.

...

...

خبر

گرانترین و ارزانترین آثار حراج ملی
چهارمین حــراج ملی با
محوریت آثــار هنری در
تمام رشته های هنری ۴
و  ۵مردادماه ساعت ۱۹
با اجــرای پژمان بازغی
در مرکز همایش های
بین المللی رایزن برگزار
میشود.
درایندورهازحراجملی،
 ۱۶۱اث ــر هــنــری ارائ ــه
شــده اســت کــه از جمله
مشهورترین هنرمندان حاضر در ایــن حــراج می توان
به محمود زنــده رودی ،غالمحسین امیرخانی ،پرویز
کالنتری ،صادق تبریزی ،محمود فرشچیان ،میرزاآقا
امامی،فرامرزپیالراموناصراویسیاشارهکرد.
ارزان ترین اثــری که در این حــراج عرضه شــده ،تابلوی
خوشنویسی بــدون عنوان طاها نجفی متعلق به سال
 ۱۳۸۴استکهدومیلیونتومانقیمتگذاریشدهاست.
همچنین تابلوی خوشنویسی سوره حمد اثر زهره رئیس
الساداتی خلق شده در سال ۱۳۹۳و تابلوی نقاشی خط
علی پسندیده با عنوان «خورشید» هر کدام با قیمت سه
میلیونتوماندرحراجحضوردارند.
مجموعهبزرگترینوکوچکترینقرآنطالونقرهجهان
بهعنوانگرانتریناثرصنایعدستیدراینحراجباقیمت
پایه چهار تا چهار میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان ارائه شده
است.کتابتکوچکترینقرآنطالونقرهجهاننیزتوسط
رایین اکبر خانزاده انجام شده است .میناکاری جلد این
قرآنهنرنماییاصغرفوالدگراستوساختایناثرنیزدو
سالطولکشیدهاست.
به گزارش مهر ،اثر مینیاتور محمود فرشچیان با عنوان

«سیمرغ» متعلق به سال
 ۱۳۵۷در چـــهارمــیــن
حــراج ملی با قیمت پایه
 ۱۵۰مــیــلــیــون تــومــان
عرضه می شــود .تابلوی
خوشنویسی غالمحسین
امیرخانی با عنوان «لعل
لب» که در سال ۱۳۷۳
خلق شـــده ،بین  ۱۸تا
 ۲۰میلیون تومان قیمت
گذاریشدهاست.تابلوی
رنگروغنرویبومناصراویسیباعنوان«بیداری»باقیمت
پایه  ۴۰تا  ۴۵میلیون تومان ارائه شده است .همچنین
تابلوی بدون عنوان پرویز کالنتری که با تکنیک ترکیب
مواد روی بوم در سال ۱۳۸۸کشیده شده است ،با قیمت
پایه  ۱۰۰تا  ۱۲۰میلیون تومان در چهارمین حراج ملی
عرضهمیشود.
تابلوینقاشیخطبدونعنوانزندهیادفرامرزپیالرامکه
باتکنیکترکیبموادرویبومخلقشدهبین ۲۵۰تا۲۶۰
میلیونتومانقیمتگذاریشدهاست.
تابلوی نقاشی خط بدون عنوان محمود زنده رودی نیز با
قیمتپایه 400تا ۴۵۰میلیونتومانعرضهمیشود.
ازآثارجالبچهارمینحراجملیمیتوانبهتکهایازپرده
کعبه ،عقدنامه قاجاری و یک قباله ازدواج اشاره کرد .تکه
پارچهای از پرده کعبه که مزین به ذکر الاله اال ا ...محمد
رسولا...است،نیزباقیمتپایه ۳۰میلیونتومانعرضه
شدهاست.عقدنامهقاجاریمتعلقبهسال ۱۲۲۰هجری
شمسی با قیمت  ۴۰میلیون تومان ارائه و قباله ازدواج
خوشنویسیمربوطبهسال ۱۲۱۳شمسی ۲۰،میلیون
تومانقیمتگذاریشدهاست.

هنری

جدیدترین اثر حسن روحاالمین تقدیم به شهدای مرزبانی
حسن روحاالمین از نقاشان صاحبسبک کشورمان به
شهادت ۱۱مرزباندرقالباثرهنریواکنشنشانداد.به
گزارش فارس ،در پی شهادت
 ۱۱مرزبان کشورمان به دست
عوامل تروریستی در مریوان
کردستان ،حسن روحاالمین
دســت بــه قلم ب ــرده و تابلوی
جدیدی خلق کرده است .این
نقاش عاشورایی اثر خود را به
«مدافعان وطــن» تقدیم کرده

...

است.روحاالمین متولد ۱۳۶۴و دانش آموخته دانشکده
هنر دانشگاه شاهد است و پایاننامهاش حول موضوع
عاشورایحسینیاست،بههمین
دلیل بیشترین تابلوهایی که
تاکنونکشیده،مفهومعاشورایی
دارد .کتاب نقاشیهای هشت
سال اخیر حسن روحاالمین (از
 ۸۸تا  )۹۶با تقریظ حاجقاسم
سلیمانیمنتشرشدهاست.

محمدرضا شرفی خبوشان ،نویسنده کتاب
«بی کتابی» اظهار کرد:

چطور یک کتاب خوان حرفهای شویم؟
برگزیدهجایزهجاللآلاحمد،پیشنهادهاییرابرایافزایش
میلبهمطالعهدرمیانقشرهای مختلفمردممطرحکرد.
محمدرضا شرفی خبوشان ،نویسنده برگزیده جایزه جالل
آل احمد ،در گفتوگو با تسنیم ،درباره وظایف و جایگاه
کتابخانهها در جامعه گفت :کتابخانهها جدای از این که
کتا بها را به امانت میدهند ،فضایی ایجاد میکنند تا
مردم در مکانی قرار گیرند که با کتابها به صورت ملموس
در ارتباط باشند و بتوانند به آن مراجعه کنند و این یکی از
اهداف اصلی کتابخانههاست .در واقع کار کتابخانهها،
تنها کتاب به امانت دادن نیست بلکه کشاندن افــراد به
کتابخانهها ،یکی از وظایف اساسی کتابخانههاست ،به این
منظور فضای کتابخانه باید تداعیکننده عالقه به دانستن و
خواندن و دانش باشد.
شرفیخبوشانبااشارهبههمینفضایفیزیکیکتابخانهها
در جذب اعضا ،تصریح کرد :در همه جای دنیا کتابخانه و
متولیان تالش میکنند با برگزاری برنامههای متعدد ،این
مکان را جذاب و مخاطبان را ترغیب کنند تا زمان بیشتری را
در کتابخانهها صرف کنند .یکی از جذابیتها ،ایجاد فضای
فیزیکی دلچسب و زیباست و کتابخانههای موفق به فضای
فیزیکی خود توجه ویژهای دارند و تمام توانایی خود را به
کار میبرند تا فضای کتابخانه ،لذت بیشتری برای کتاب
خواندن در مخاطب ایجاد کند.
وی افــزود :یکی دیگر از را ههــای جذابیت کتابخانهها،
تــدارک دیــدن برنامهها و جشنوار ههاست که جشنواره
کتاب خوانی رضوی ،یکی از این برنامههاست که بسیار
هم موفق بوده و توانسته است تاثیرگذار باشد .هرچه این
برنامهها و جشنوارهها بیشتر حول محور کتاب باشد ،در
جلب نظر مردم جامعه به کتاب و کتاب خوانی موثر است و
اگر تنوع و ابتکار در این برنامهها تداوم داشته باشد ،بسیار
عالی است .از جمله حضور خانوادگی در جشنواره رضوی
یا به رایگان دادن کتاب های جشنواره به افراد ،از ابتکارات
این جشنواره است.
وی ادامه داد :ما در جامعه به چنین برنامههایی نیاز داریم
و نیازمندیم که فضای کتابخانهها تبدیل به فضایی شاد
و پر نشاط شود و به گونهای نباشد که فقط دانشآموزان
و دانشجویان زمان امتحانات بیایند و بروند؛ بلکه باید به
گونهای باشد که اولین انتخاب تمام قشر های جامعه برای
گذراندن اوقات فراغت ،کتابخانهها باشد.

...
ادبی

واکنش افشین عال به حادثه تروریستی
مریوان

جمعیازشاعرانباانتشارتازهترینسرودههایخوددررثای
شهدایحمله تروریستیدر مریوانبهانتشاراینخبرواکنش
نشان دادند.به گزارش تسنیم 30 ،تیرماه ،روابط عمومی
قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) در اطالعیهای اعالم کرد در
حملهایکهجمعهازسویاشراروتروریستهایضدانقالبو
وابسته به استکبار جهانی به پاسگاه مرزی قرارگاه حمزه
سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه واقع در روستای دری
منطقه مریوان در استان کردستان و متعاقب ًا انفجار زاغه
مهمات صورت گرفت 11،تن از رزمندگان اسالم بهشهادت
رسیدند .انتشار این خبر تلخ موجی از واکنش را در میان
قشرهایمختلفجامعهبههمراهداشت.افشینعال،شاعر،
در تازهترین ســروده خود به این موضوع پرداخته است که
بخشی از آن را می خوانیم «:کشتند به سرحد وطن ،تشنه به
خونان/گردانویالنرابهشبیخونوفسونان/یارانحسینند
کهبرخاکفتادند/دردشت،بدونگنهازحملهدونان»

«تماشایی» تازه ترین اثر میالد عرفان پور

کافه صدا

پیشنهاد ما :تابستونه
خوانندهاش کیست؟ فرزاد فرزین
آهنگ سازش چطور؟ فرزاد فرزین و محمد شاکر
ترانه سرایش را هم بشناسیم :علی ایلیا
حرفایقدیم/دوبارهباهم،
قسمتی از ترانه:بازهمماباهمیم،خاطراتجدید
ِ
آتیش
دوباره با هم /تاریکه ،رمانتیکه،
صدای دریا و من و تو این جا با ستاره هاِ /
ِ
چشمایتوخاموشنمیشه/بازدوبارهتابستونه،مادوتادیوونهاینروزاهمیشه
ِ
یادمونمیمونه
چــرا االن بــایــد بشنویم؟ اول ای ــن که
«تابستونه» را باید در ایــن روزهـــای گرم
تابستانشنید.اینقطعهنوستالژیک،انرژی
و شور خاصی به عصرهای گرم تابستانتان
میدهدوبرایلحظهایهمکهشدهازکنترل
دماغافلتانمیکند.

مجموعه شعر «تماشایی» تازه ترین اثر میالد عرفان پور،
برگزیده جشنواره شعر فجر ،دیروز در باشگاه کتاب فرهنگ
ســرای انقالب اسالمی رونمایی و نقد شــد .به گــزارش
خبرگزاری کتاب ایران ،در این نشست که با حضور میالد
عرفانپور ،سراینده مجموعه شعر تماشایی برگزار شد،
مرتضی امیریاسفندقه ،زهیر توکلی و حامد طونی به نقد و
بررسی کتاب «تماشایی» پرداختند  .سیدوحید سمنانی
کارشناسمجریایننشستبود«.تماشایی»جدیدتریناثر
میالدعرفانپور،برگزیدهجشنوارهبینالمللیشعرفجراست
که به تازگی از سوی انتشارات شهرستان ادب منتشر و برای
نخستینبار در سی و یکمین دوره نمایشگاه کتاب تهران
عرضه شد .این کتاب ،مجموعه ای از  50رباعی 50 ،شعر
نیمایی و  20غزل است .میالد عرفان پور ،در سال ۱۳۹۴
مجموعهشعربیخبریهارامنتشرکرد.ایناثردریازدهمین
دورهجشنوارهقلمزریننامزدشد وبدینترتیباوجوانترین
نامزداینجایزهازابتدایتأسیسبود.
CMYK

