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مهر« -حاال که می روی» تازه ترین قطعه تولید شده به خوانندگی محمد معتمدی است که در آستانه انتشار آلبومی به همین نام توسط مرکز موسیقی «مأوا»
در دسترس عالقه مندان قرار گرفت .این قطعه با آهنگ سازی فرید سعادتمند بر اساس شعر محمدمهدی سیار برگرفته از کتاب «رودخوانی» برای سریال
«گرگومیش» که از  ۲۲دی ماه روی آنتن شبکه سه سیما خواهد رفت ،ساخته شده است .همایون اسعدیان تهیهکننده و کارگردانی این سریال را برعهده دارد.

...

موسیقی
گرامیداشتمحمدرضالطفی
درفرهنگسراینیاوران
آیین نکوداشت هفتاد
و دومین سالروز تولد
م ــح ــم ــدرض ــا لطفی
باعنوان لطف ساز ،در
آســتــانــه زادروز ایــن
موسیقیدان ،جمعه  14دی در فرهنگسرای
نیاوران برگزار میشود .به گــزارش ایلنا،
این چهارمین سال پیاپی است که در آستانه
زادروز محمدرضا لطفی مراسمی به همت
مکتبخانهمیرزاعبدا...وبنیادآفرینشهای
هنری نیاوران در این فرهنگسرا روی صحنه
م ـیرود .در این مراسم همچون سالهای
گذشته تنی چند از بــزرگــان موسیقی به
سخنرانی خواهند پرداخت .حضور تمامی
عالقهمندان در این برنامه آزاد است.

موسیقی جنوب در تاالر وحدت
طنینانداز میشود
لیان
گ ــروه موسیقی
ِ
بوشهر بــه سرپرستی
مــحــســن شــریــفــیــان
پانزدهم دی تاز هترین
کنسرت خود را در تاالر
وحــدت تهران برگزار میکند .به گزارش
ایلنا ،محسن شریفیان (نوازنده وسرپرست
گروه موسیقی بوشهری لیان) با مشارکت
بنیاد فرهنگی هنری رودکی در جدیدترین
کنسرت خــود روز شنبه  15دی در تاالر
وحدت با عالقهمندان به موسیقی مناطق
دیــدار میکند.این گــروه مانند کنسرت
قبلی در تدارک اجرایی در چند بخش برای
مخاطبان موسیقی است و سعی دارد بتواند
پیشینه غنی موسیقی جنوب را بار دیگر به
تصویر بکشد.

مروری بر کتابهای نامهنگاری شده بزرگان ادبی به بهانه انتشار «پریدخت»

ادبیات عاشقانه

احسان نظری -حامد عسکری شاعر و ترانهسرا بعد از تجربه در حوزه
شعر و ترانه این بار با نوشتن مجموعه «پریدخت» به سراغ نثر رفته
است .مجموعه ای با زیرعنوان «مراسالت پاریس طهران» که شامل 40
نامه عاشقانه به زبان و نثر دوره قاجار بوده و با خوشسلیقگی گرافیکی
در  140صفحه نگاشته شده است که پنج شنبه  13دی ماه از آن رونمایی
می شود .نامههای این کتاب بین شخصی به نام سیدمحمود که در فرانسه
درس طبابت میخواند و پریدخت که در تهران زندگی می کرده رد و بدل
میشود.در ادامه سعی کرده ایم به بهانه انتشار «پریدخت» مروری بر
کتابهای نامهنگاری شده بزرگان ادبیات کشورمان داشته باشیم که در آن
ها نامههای رد و بدل شده با عزیزانشان جمع آوری شده است.
▪چهلنامهکوتاهبههمسرم

نادرابراهیمی با «چهل نامه
کــوتــاه بــه هــمــســرم» یکی از
ماندگارترین ها و پرچمداران
عاشقانهنویسیاست.
او نامههای این کتاب را چنان
که خود در آغاز کتاب گفته در حدود سالهای63
تا 65در فضایی آغشته به بوی مرکب تلخ و صدای
قلم نی به هنگام تمرین خوش نویسی و دلتنگی
برای همسرش «فرزانه منصوری» به رشته تحریر
درآورده است .او در قسمتی از نامه بیستوپنجم
این کتاب مینویسد« :عزیز من! صبور باش تا
بتوانم کلمهای نو و کتابی نو ،فقط برای تو بسازم
و بنویسم ،تا در برابر تو این گونه تهیدست و
خجلت زده نباشم».

▪نامههایسیمیندانشوروجاللآلاحمد

نــامــههــای جـــال در سفر
آمریکایهمسرشونامههای
سیمین دانــشــور در سفر
اروپــای جــال در قالب یک
مجموعه ســه جــلــدی بــه نــام
«نامههای سیمین دانشور و جالل آل احمد»
منتشر شده اند.
جلد اول این کتاب شامل 200نامه دانشور و جلد
سوم شامل  80نامه این زوج است که دو سال بعد
از ازدواج در سالهای فراق از هم در دهه 40برای
یکدیگر نوشتهاند .این نامهها که در زمستان سال
 83به چاپ رسید روایــت احساسات شخصی
این زوج و روایت هر کدام از سفر به آمریکا و اروپا
و شگفتیهایی که از نظرشان میگذرد ،است.
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«حاال که میروی» محمد معتمدی
منتشر شد

▪مثلخوندررگهایمن

احمد شاملو بــارهــا بــه تاثیر
آشــنــایــی بــا هــمــســرش آیــدا
سرکیسیان و دویدن عشق در
روحش اشاره کرده است .این
 20نامهکهشاملنامههایاحمد
شاملو به آیــدا در سال های  40تا 50
است  15سال پس از درگذشت این
شاعر اجازه انتشار در قالب کتاب را
یافت .او در بخشی از این کتاب که
دومین مجموعه از نامههای
عاشقانهاوست،نوشتهاست:
«آیــــدای م ــن! زنــدگــی را
میطلبم.شورزندگیدر
منفریادمیکشد.آه!
به من بنویس تا یقین
داشته باشم که تو هم
مثلمندرانتظارآنشبهایسفیدی»
▪اولینتپشهایعاشقانهقلبم

زبان فروغ فرخزاد در بیشتر
ایننامههاکهدرزماننوشتن
آنهــا  16تا  21ساله بوده
ساده اما تاثیرگذار است .این
کتاب که شامل نامههای فروغ
در دوران نامزدی ،زندگی مشترک و جدایی به
همسرشپرویزشاپوراستبهکوششکامیارشاپور
و عمران صالحی در قالب کتاب به چاپ رسید.
«اولین تپشهای عاشقانه قلبم» را میتوان به
واسطه نامههای رد و بدل شده آن چه بر یکی از
مهمترین دورههــای فــروغ گذشته است کتابی
مستندوبهقلمخودشخواند.

▪نامههایعاشقانهنیما

ســال  68بــود کــه سیروس
طاهباز مجموعه نامههای
کامل نیما یوشیج را برای
اولین بار منتشر کــرد25 .
س ــال بــعــد نــشــر«نــگــاه» آن را
تجدید چاپ کرد.
حکایت «نامههای عاشقانه نیما» حکایت دیگری
است .در این کتاب با همان قلم پرتوان نیما که
مانند همیشه شعر را با چشم اندازی شورانگیز
روبــه رو می کند مواجهیم .ایــن کتاب شامل
نامههای عاشقانه نیما بــه همسرش عالیه
است که با خواندن آن میتوان به شکوه قلم
نیما دوباره یقین کرد و خود را مهمان روزهای
گذشته پدر شعر نو فارسی دانست.
▪نامههایغالمحسینساعدیبهطاهره

خواندن نامههای عاشقانه
نویسنده پزشکی را که تئاتر
هم میدانست و از بهترین
نــمــای ـشنــامــه نــوی ـسهــای
کشور به حساب میآید نباید از

دست داد.
او در تمام این نامهها از احساس عمیق و قلبی
خود به دختری به نام «طاهره کوزهگرانی» که او
را بهانه زندگی خود میداند مینویسد.
عشقی که با خواهشهای بسیار ساعدی به
دالیل نامعلومی بیپاسخ میماند به طوری که
این نویسنده در یکی از نامهها یک صفحه تمام
فقط و فقط اسم معشوق را صدا زده و در انتها
نوشته اســت «:طاهر ه تنهای مــن ،طاهر هام،
دوستت دارم».

هرهنرمندکاشفیکمعناست

بیماریاجازهفعالیتبهمننمیدهد

آیدین آغداشلو در مراسم تجلیل از جالل شباهنگی
چهره ها
(هنرمند نقاش) گفت« :من به شباهنگی و آثارش
نقاش
احساس دلبستگی میکنم؛ ما به نوعی جان مشترک
داریم ».به گزارش ایسنا ،وی افزود« :مهم است بزرگداشتها را دنبال
کنیم .من با وجود این که از یک جراحی دشوار جان به در بردم خودم را
به این مراسم رساندم که بعدها بگویم من نیز در این خاطره جمعی حضور داشتم ».آغداشلو گفت:
«هر هنرمندی معنایی کشف میکند و آن را شکل میدهد .آباد کردن خود هنرمند به آباد کردن
جهان اطرافش منجر میشود ... .دوران ،دوران عریان کننده و چالشگراست و دوام در این دوران
آسان نیست».

محمدحسین مهدوی ،مشهور به «م.مؤید» گفت« :این
چهره ها
روزها حال خوبی ندارم .چند روزی است به پزشک
شاعر
مغز و اعصاب در گیالن مراجعه کردهام ،اما کهولت
سن و بیماری اجازه فعالیت به بنده نمیدهد ».این شاعر سرشناس در
پاسخ به این سوال که آیا نوشتن را کنار گذاشتهاید ،به فارس گفت:
«فعال قادر به نوشتن نیستم ،هرچند آن بیماری «کنسر» در حال کنترل است ،اما برایم دعا کنید تا
بهبودی حاصل شود ».او چند سال پیش بر اثر بیماری در بیمارستان مسیح دانشوری تهران تحت
عمل جراحی قرار گرفت .مهدوی متولد  ۱۳۲۲در نجف اشرف است و از شاعران مدرن و موج نو
به شمار میآید .شعرهای او از دهه  ۴۰در مجالت ادبی به چاپ رسیده است.

...
اخبار

«پویشنجاتخانهنیما»
بهد ِرخانهاشمیرود

«پــویــش مــردمــی نجات
خانه نیما یوشیج» در
ســالــروز درگــذشــت پدر
شعر نو ایـــران ،به خانه
«نیما»میرود.بهگزارش
مهر،انجمنهایدوستدارانمیراثفرهنگی
(استانهای تهران و مازندران) و هنرمندان
و دوستداران نیما  ۱۳دی و همزمان با پنجاه
و نهمین سالگرد خاموشی «نیما یوشیج» جلو
خانهنیمادرتهرانتجمعمیکنند.دوستداران
نیما و فعاالن فرهنگی ،که از وضعیت خانه
نیما،دلنگرانهستنددراینتجمعباروشن
کردنشمعیاداوراگرامیمیدارند.

نخستیننمایشگاهنقاشیانفرادی
شمسلنگرودی
نمایشگاه نقاشی پسر
محمد شمس لنگرودی
باعنوان«توهممیبینی
همونیکهمنمیبینم؟»
در گالری آس افتتاح می
شود.ایننمایشگاهنخستیننمایشگاهنقاشی
انفرادی الیانا شمس لنگرودی در ایران است
اما وی پیش از این در نیویورک ،لس آنجلس و
واشنگتن سه نمایشگاه گروهی برگزار کرده
است.محمد شمس لنگرودی شاعر و پدر وی
دربــاره این نمایشگاه نوشته اســت« :نوشتن
دربارهکارهایالیاناهمسختاستهم آسان.
آسان است چون از زیر و بم کارهایش مطلعم؛
دشــوار اســت چــون نمیدانم چقدر عواطف
شخصیمنممکناستدردرکودیدمدخیل
باشد«».تو هم می بینی همونی که من می
بینم؟» جمعه  ۱۴دی ماه افتتاح می شود و تا
 ۱۹دیماهدرگالریآسادامهدارد.

