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ضبط مجدد «نوحهخوان» علی رهبری
در اتریش

مهر-قطعه«نوحهخوان» داستان روز عاشورا از آثار علی رهبری آهنگ ساز و رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران که پیش از پیروزی انقالب اسالمی ایران ساخته شده بود و در
مرداد ماه امسال با همین ارکستراسیون در مجموعه پوئم سمفونیک «مادرم ایران» توسط شرکت آلمانی ناکسوس به بازار جهانی عرضه خواهد شد ،با ساز ساکسیفون باریتون در
شهر وین ضبط مجدد شد.

...
ادبی

اثری از بزرگ علوی به چاپ
ششم رسید
یهـــا»
رمــــان «ســـاالر 
نــوشــتــه بــــزرگ علوی
تــوســط نــشــر نــگــاه به
چــــاپ شــشــم رســیــد.
بــه گــزارش مــهــر ،نشر
نگاه چاپ سیام رمان «چشمهایش» این
نویسنده را دیماه سال  ۹۷وارد بازار نشر
کــرد .حــاال چــاپ ششم «ســاالریهــا» وارد
بازار شده که قرار است با همین نوبت چاپ
در نمایشگاه کتاب تــهــران عرضه شــود.
داستان این رمان درباره خاندان بزرگی به
نام ساالریهاست که دامادهایش نیز نام
فامیلی خود را تغییر داده و همگی ساالری
شــد هانــد .یکی از شخصیتهای مهم این
رمان ،پیرمردی به نام باباست که در گذشته
دور ،همراه دختر باردارش زیور و دامادش
راهی سفر شده است .در این سفر داماد بابا
کشته و خود بابا نیز دستگیر می شود.

کشف اشعار نویسنده «ربهکا»
پشت یک قاب عکس
اشــــعــــاری از دافــنــه
دومـــوریـــه ،نویسنده
«رب ـهکــا» هنگام مرتب
کردن نامههایش پشت
یک قاب عکس پیدا شد
و قرار است به زودی در یک حراجی به فروش
برسد.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران ،این اشعار
روی کاغذی نوشته و پشت یک قاب عکس از
ِ
خود نویسنده انگلیسی پنهان شده بود که به
نظر میرسد مربوط به دهه  1920میالدی
باشد .قاب عکسی که  40سال است نزد
مارین بیکرمانتون ،دوست صمیمی دوموریه
بود و حاال این اشعار دستنویس به همراه
نامههایخانمنویسندهقراراستتوسطپسر
مانتون در تاریخ  27آوریل در لندن به حراج
گذاشته شود.

...

به مناسبت زادروز قیصر امین پور با سعید بیابانکی

موسیقی

درباره مختصات شعر او همکالم شدیم

قیصر نمونه جوانت ِر استاد شفیعی کدکنی
آرانیان-امروز زادروز شاعری اردیبهشتی است که شعرش یادآور عطر
آفتاب گردانهاست .زنده یاد قیصر امینپور ،یکی از برجستهترین
شاعران بعد از انقالب اسالمی است که با ورود به هر قالب شعری ،موفق
ازآنبیرونآمدهاست.اوکهتحصیالتشراتامقطعدکترایزبانوادبیات
فارسی ادامه داد ،با زبان شعری و نوآوریهایش در دل دوستداران شعر

▪کسی که مثل هیچکس نیست

سعید بیابانکی ،شاعر معاصر درباره جامعیت
شعر قیصر امینپور و این که اشعار او همچنان
تازهاند ،میگوید« :شعر قیصر چند ویژگی
بــارز دارد .او در همه قالبهای شعر
فــارســی از ربــاعــی و دوبیتی گرفته
تا غــزل ،چهارپاره ،نیمایی و حتی
ترانهسرایی کار کرده است .کمتر
شاعری این گونه است که در همه
قالبها بدرخشد .قیصر در همه
موضوعات شعر از جمله عاشقانه،
اجتماعی ،انتقادی ،نوجوان ،دفاع
مقدس ،اخــاقــی ،تاریخی و ...شعر
س ــروده اســت و همین باعث میشود
مخاطب شعر او از طیفهای گوناگون
باشند .قیصر ،نظریات نیما یوشیج را با

مشخص شدن زمان انتشار آلبوم
جدید محسن چاوشی

فارسی جای خود را باز کرد .در شصتمین زادروز این
شاعر ،کتاب «همسایه با آفتاب» به قلم مهدی فیروزیان
دربــاره زندگی و نگاه او منتشر شده اســت .با سعید
بیابانکی ،شاعر و ترانهسرادرباره قیصر شعر معاصر
توگوکردهایمکهدرادامهمیخوانید.
گف 

مفاهیم انقالبی ،دینی و اجتماعی در
هم تنیده و شعرش واقعا شباهتی به
هیچ کس ندارد .هر چند او در ابتدا
در شعر نیمایی تحت تاثیر
شفیعی کدکنی است
ولی در کتاب «آینههای
ناگهان»از لحاظ زبان
و فـــضـــای شــعــری
مستقل شده است.
▪شعر قیصر قوی بود
و نیاز به تبلیغ نداشت

سعید بیابانکی که از دوران
دانشجویی با زند هیاد قیصر
امینپور آشنایی داشــتــه ،او
را در نثر هــم صــاحــب سبک
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میداند و میگوید« :قیصر در آثاری مانند «بی
بال پریدن» و «توفان در پرانتز» دارای نثری ویژه
و ابتکاری است .او خیلیها را نویسنده کرد و به
سراغ بخشی از اجتماع ،یعنی نوجوانان رفت و
در سروش نوجوان به خیلیها جرئت سرودن و
نوشتن داد».
وی دربــاره اعتبار و منش امینپور اضافه کرد:
«او مرهون رسانه و روزنامه و تبلیغات نبود .االن
بعضی از شاعران و نویسندهها به محض انتشار
اثرشان ،در همه رسانهها تبلیغات عجیب و غریب
میکنند .شعر قیصر آنقدر قدرت داشت که نیاز
به تبلیغ نداشته باشد.
او با همه شهرتش انسانی افتاده و مجموعهای
کامل از اخالق ،ادب ،سواد و فضل بود .قیصر
امــی ـنپــور یــک شفیعی کــدکــنــی در مقیاس
کوچکتر و جوانتر بود».

▪احیاگر رباعی و غزل بعد از انقالب

صاحبمجموعهاشعار«چقدرپنجره»دربارهتاثیر
قیصر بر شاعران پس از خود معتقد است« :قیصر
درشعربعدازانقالبچندراهرابازکرد.اوبههمراه
سید حسن حسینی ،آغازگر رباعی بعد از انقالب
بود .او همچنین غزلسرایی و شعر نیمایی را احیا
کرد ،چون بعد از انقالب شعر سپید غالب بود و
بعد از اخوان و شفیعی کدکنی کسی با جدیت،
شعر نیمایی نمیسرود .قیصر در ترانهسرایی هم
مفاهیم و مضامین نو را احیا کرد .او به تعبیری یک
سری پیشنهاد تازه برای شعر داشت که اینها در
مجموع یک مانیفست برای شعر امروز هم هست.
همه اینها را که کنار بگذاریم ،قیصر در حوزه شعر
دانشمند بود و دکترای ادبیات فارسی گرفت.
کتاب «سنت و نوآوری در شعر معاصر» او یکی از
بهترین کتابهای تحلیلی در این زمینه است».

بهترین داستانها را زنان نوشتهاند

رکورددار حراج تهران درگذشت

مصطفیمستورگفت:زناندرادبیاتامروزمانقشبسیار
چهره ها
موثریدارندوبهجرئتمیتوانگفتبهترینداستانها
نویسنده
رازناننوشتهاند.بهگزارشایبنا،مصطفیمستوردرشهر
كتاب اصفهان ،گفت :نویسندگان زن در داستانهای امروز ما بسیار
تاثیرگذارهستندونمونهآنهافریباوفیباكتاب«پرندهمن»،زویاپیرزادبا
«چراغهارامنخاموشمیكنم»ونسیممرعشیباكتاب«هرس»هستند.
بهدلیلمشكالتوپیچیدگیهاییكهدرزندگیامروزجامعهایرانیوجود
دارد ،زنها این پیچیدگیها و دغدغهها را در نوشتههایشان منعكس
میكنندوشایدایندلیلقویبودنایننوشتههاوداستانهاست.

منیر فرمانفرماییان هنرمند نقاش و مجسمهساز و از
چهره ها
پیشگامان هنر مــدرن ایــران ۳۱ ،فروردین در منزل
مجسمهساز
شخصیاشدرنیاورانتهراندرگذشت.کامبیزصبری،
هنرمند مجسمهساز ،در این باره به مهر گفت « :پیکرمنیر فرمانفرماییان
ظهردیروز،اولاردیبهشتماهدرقزوینوقطعههنرمندانآرامگاهاینشهر
به خاک سپرده شد ».او از پیشگامان در ترکیب آینهکاری و نقاشی پشت
شیشهبودودردهمینحراجتهرانبافروشچهارمیلیاردییکیازآثارش،
رکوردزد.اززندگیاینهنرمندفیلمیبهنام«منیر»بهکارگردانیبهمن
کیارستمیوموسیقیهوشیارخیامساختهشدهاست.
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تهیه کننده آثار محسن
چاوشی ،از انتشار آلبوم
«قُمار باز» در هفتههای
پــایــانــی خـــــرداد خبر
داد.هــــــادی حسینی
دربـــاره اشعار استفاده شــده در ایــن آلبوم
گفت«:اشعاری از حافظ ،موالنا ،سعدی و
وحشی بافقی در این آلبوم استفاده شده و
آلبوم با  8تا  10قطعه در حال طی مراحل
میکسومسترینگاست.مجوزاشعارگرفته
شده و با برنامه ریزیهای انجام شده قطعا
ایناثرجزومتفاوتترینآثارمحسنچاوشی
خواهدبود».
گــف ـتوگــوی هـــادی حسینی در برنامه
«دلصدا» که از شبکه  5روی آنتن میرود،
به دلیل دریافت نشدن مجوزهای الزم برای
آلبوم «قمارباز» با صدای محسن چاوشی ،در
این برنامه پخش نشد اما به صورت یک ویدئو
در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شد.

سراج :موسیقیهای امروزی
تفننی شدهاند
حــســامالــدیــن ســـراج
معتقد اس ــت در دوره
فعلی کارهای بــاارزش
بــــه درســــتــــی ت ــوزی ــع
نمیشوند.به گــزارش
خبرآنالین،حسامالدینسراجواردشیرکامکار
بنا دارند کنسرت «ترانههای زمین» را روز۱۳
اردیبهشت در تاالر وحدت برگزار کنند و به
اجرایقطعاتقدیمیوخاطرهانگیزبپردازند.
سراجدربارهوضعیتموسیقیامروزافزود«:به
نظرمدردهه 60کارهایباارزشیدرموسیقی
ایران تولید شد مانند آثار استاد لطفی ،استاد
شجریانوگروهکامکارهاکهشنیدهمیشدند.
اکنون ،دورهعجیبیاستکهکارهایباارزش
تولید میشوند امــا خــوب و درســت توزیع
نمیشوند .موسیقی این روزها جنبه تفننی
پیداکردهاستوبعدهنریآندیدهنمیشودو
کنسرتتنهابرایساعاتیخوشبودنبرگزار
میشود .بهنظرمنهادهایفرهنگیبایددراین
زمینهاقداماتیانجامدهند».

