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موسیقی

یک خانه تاریخی در کرمانشاه
کانون هنری «شهرام ناظری»
میراث فرهنگی کرمانشاه ،یکی از خانههای
تاریخی را برای ایجاد کانون هنری و فرهنگی،
در اختیار «شهرام ناظری» قرار میدهد.
بــه گ ــزارش ایــرنــا ،هوشنگ بــازونــد استاندار
کرمانشاه ،در نشست اعضای هیئت مدیره بنیاد
ایران شناسی ،اظهار کرد :شهرام ناظری یک
چهره بسیار برجسته هنری و بیمانند است که
باید از این ظرفیت ارزشمند برای توسعه استان
بهره گرفت.
بــازونــد ادام ــه داد :بخش دولــتــی تــوان انجام
کارهای بزرگ فرهنگی را نــدارد و باید برنامه
هایی مانند ایجاد پژوهشگاه کرمانشاه شناسی
و فرهنگستان زبان و ادبیات کردی ،با مشارکت
چهره های علمی شناخته شده و بخش خصوصی
توانمند شکل بگیرد.

نمایش «مری پاپینز» در تاالر
وحدت با رهبری صهبایی
نمایش موزیکال «مری پاپینز» ،به کارگردانی
«احــمــد سلیمانی» ،از سهشنبه  28آب ــان ،با
رهبری «منوچهر صهبایی» در تــاالر وحدت
تهران روی صحنه رفته است.
بــه گـــزارش موسیقی مــا ،مــشــاور موسیقی و
سرپرست آوازی این برنامه «مهرداد بابایی» است
و ارکستر «ایستگاه» به مدیریت «مهدی نوروزی»،
در آن حضور دارد .این ارکستر  50نفره است و
بیش از  20خواننده گروه کر نیز در آن فعالیت
دارنــد .بازیگرانی چــون بهنوش طباطبایی و
مهراوه شریفینیا در این نمایش موزیکال به
ایفای نقش میپردازند.

خروج از مسیر پارسا خائف
با «عصر جدید»

از ملکالشعرا بهار و رهی معیری تا شریعتی و شهریار

شکوفههایشعرمعاصردر روزنامه110سالهخراسان
جواد نوائیان رودســری – از هنگامی که
در سپیدهدم انقالب مشروطه و در بحبوحه
ح ــوادث جــان گــداز پس از به تــوپ بستن
مجلس شورای ملی ،ستاره پرفروغ روزنامه
خراسان از مشهد طلوع و نورافشانی آغاز
کرد ،تا امروز ،این جریده مردمی ،همواره
جایگاه نثرهای ادیبانه نویسندگان نامدار
و شعرهای پراحساس شــاعــران باقریحه

ملکالشعرا صبوری
محمدکاظم صبوری ،معروف به ملکالشعرا،
پدر محمدتقی بهار ،قدیمیترین شاعر معاصر
محسوب میشود که نام و شعرش به روزنامه
خراسان راه یافته است .نخستین شعری که در
دوره دوم این جریده به چاپ رسید ،قطعهای از
شعر مشهور «که حق به بنده نه روزی به شرط
ایمان داد» بود .از ملکالشعرا صبوری ،اشعار
متعددی در شمارههای مختلف خراسان ،به
ویژه در دهههای  1320و  1330به چاپ
رسیده است.

ملکالشعرا بهار
بهار نخستین شعر سیاسی خود را در بهار سال
 1288هـ.ش ،در روزنامه خراسانی منتشر
کرد که خود ،به صورت غیررسمی ،سردبیری
آن را برعهده داشت .شعر مشهور «کار ایران با
خداست» ،نخستین بار در شماره هفتم دوره
اول روزنامه خراسان به چاپ رسید و غوغایی
به پا کرد .در دوره دوم انتشار این روزنامه ،از
اول تیرماه سال  1328نیز ،همواره اشعار
ملکالشعرا بهار ،در زمره سرود ههایی بود
که به چاپ میرسید و مورد توجه مخاطبان

این مرز و بوم بوده است .برای این روزنامه
پرسابقه ،تولد در مشهد ،در خراسان و در
زادگاه فردوسی ،کافی بود تا شعر و شاعری
را قدر بداند و سرایندههای اشعار ناب را بر
صدر نشا نَد .خراسان ،به واسطه شاعران
نــامــداری چــون دقیقی ،رودکـــی ،عطار،
خیام ،مولوی و  ...مهد شعر فارسی است و
دیــروز و امــروزش ،مشحون از انجمنهای
روزنامه قــرار داشــت .خراسان ،پس از فوت
این شاعر بــزرگ خراسانی ،در اردیبهشت
 ،1330عکس بزرگی از او را در صفحه نخست
شماره  532منتشر کرد و به بزرگداشت وی
پرداخت.

رهی معیری
روزنــامــه خــراســان از نخستین شمار ههای
خود ،میزبان ترانههای پراحساس و اشعار
شورانگیز شاعر نامدار معاصر ،رهی معیری
بــود .جریده مردمی مشهد ،افــزون بر چاپ
گزید های از اشعار رهی معیری ،در شماره
 1686خود ،گزارشی کامل از زندگی نامه
وی ،به قلم سیدمحمدرضا معرب منتشر کرد
که در شناسایی بهتر این شاعر توانمند در
میان خراسانیان شعر دوست ،نقشی مهم و
محوری داشت.

ابوالقاسم رسا
دکــتــر ابــوالــقــاســم رســـا ،پزشکی شــریــف و
ملکالشعرای آستان قدس رضوی بود که در
سال  ،1290دیده به جهان گشود .مرحوم
رسا ،با وجود دارا بودن شغل پزشکی ،طبعی
لطیف داشت و اشعاری نغز میسرود که در

ادبی پرشوری است که خاستگاه شاعران
سرشناسی مانند شفیعی کدکنی ،اخوان
ثالث ،محمود فرخ و ابوالقاسم حبیباللهی
محسوب میشود .با این حال ،نقش روزنامه
خراسان ،تنها به انتشار اشعار تازهسروده
خراسانیها ،محدود نشدهاست؛ خراسان
محل انتشار اشعار شاعران نامدار معاصر
است؛ آن ها که با اشعارشان دل عالمیان
میان خراسانیها ،طرفداران زیادی داشت.
وی بسیاری از اشعار تازه سروده خود را برای
روزنامه خراسان میفرستاد که عموم ًا  ،به
ویژه در ایام اعیاد و مناسبتهای مذهبی ،در
صفحه نخست این روزنامه به چاپ میرسید.
استاد ابوالقاسم رسا ،در سال  1356دار فانی
را وداع گفت و در حرم مطهر امام رضا(ع) به
خاک سپرده شد.

علی شریعتی
زن ــدهی ــاد دکــتــر عــلــی شــریــعــتــی ،نویسنده
و نظریهپرداز نــامــدار معاصر ،بیتردید در
روزنامه خراسان دارای حق آب و گل است.
نخستین نوشتههای او در این جریده مردمی،
در اردیبهشت سال  1333منتشر شد .هنوز
مدتی از نویسندگی در خراسان و حضور در
تحریریه روزنامه نگذشته بود که پای اشعار
شریعتی هم به صفحات الیــه کشیده شد.
بخشی از این اشعار که بعدها در کتاب «هنر»،
از مجموعه آثار وی ،به چاپ رسیده است ،برای
نخستین بار در روزنامه خراسان منتشر شده
اســت؛ مث ً
ال شعر «تا سحر ای شمع بر بالین
من» که عالقهمندان به محمدرضا افتخاری،
آن را در آلبوم «گل هزار بهار» ،با نوای وی و

را میبرند و نامهایشان ،ورد زبان کوچک
و بزرگ این مرز و بوم بوده و هست؛ شهریار،
رهی معیری ،ابوالقاسم حالت و  . ...در این
نوشتار مختصر ،برآنیم که به نام تعدادی از
این شاعران نامدار که سرود ههایشان در
روزنامه خراسان ،طی  110سال فعالیت
مطبوعاتی ،انعکاس یافته اســت ،اشــاره
کنیم.
دکلمهخوانی دلنواز بهروز رضوی شنیدهاند،
برای نخستین بار در روزنامه خراسان شماره
 1518به چاپ رسید.

محمدحسین شهریار
بیتردید باید شهریار را بهترین غزل سرای
معاصر بــدانــیــم ،شاعر دلسوخته و عاشق
پیشهای که با غزلهای جاندارش ،همچنان
دلــبــری مـیکــنــد و احــســاســات پ ــاک را بر
میانگیزاند .روزنامه خراسان ،از نخستین
شمار ههای انتشارش و در زمانی که استاد
شــهــریــار ،هــنــوز در ســراســر ایـــران شناخته
نشده بود ،غز لهای ناب او را چاپ میکرد
و عالقهها را به ایــن شاعر نامدار معاصر بر
میانگیخت .یکی از مشهورترین اشعار
شــهــریــار کــه ایــن روزهـــا بــا صـــدای محسن
چــاوشــی ،بـــرای بــســیــاری از جــوانــان نیز،
آشناست ،شعر «یار و همسر نگرفتم که گرو
بــود ســرم» اســت؛ شعری کــه بــا عــنــوان «من
خود آن سیزدهم» ،با صدای محسن چاوشی
منتشر شد و مورد توجه قرار گرفت؛ شعری
که به انتخاب هاشم معتمد سرابی ،در شماره
 1558روزنامه خراسان ،با عنوان «عاشق
خونین جگر» انتشار یافت.

در نشست خبری ششمین جشنواره «نــوای
خرم» ،درباره اهداف ،برنامههای پیشرو ،تعداد
شرکتکنندگان و آثار ارسالی ،معیار انتخاب
داوران و  ...صحبت شد.
به گــزارش خبرآنالین ،مدیر جشنواره درباره
برنامه جشنواره برای کودکانی که در رقابتها
موفق به کسب مقام میشوند ،گفت« :در طول
سال با آن ها در ارتباط هستیم و حتی بعضی از
آن ها را به بنیاد نخبگان یا ارکسترهای مختلف
معرفی میکنیم ولی باید مراقب بود که از مسیر
خود خارج نشوند .مثال صد اوسیما در برنامه
عصر جدید در ابتدا با پارسا خائف خوب شروع
کرد ولی به مرور او را از مسیر اصلی خارج کرد و
از او چیزی خواست که در توانش نبود».
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سروش صحت :بدون دستمزد
هم برای «کتابباز» کار میکنم

ســروش صحت از اجــرا در برنامه «کتا بباز» و
ویژگیهای این برنامه تلویزیونی گفت.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان ،مجری
برنامه فرهنگی «کتابباز» درباره دالیل پذیرش
اجرای این برنامه گفت« :زمانی که اجرای این
برنامه را به من پیشنهاد دادند ،خیلی دودل بودم
و میترسیدم.
با دلگرمیهایی که تهیه کننده برنامه و رئیس
وقت شبکه نسیم به من دادند ،متوجه شدم که
میتوانم در این زمینه کار کنم و موضوع برنامه،
مورد عالقه من است؛ به همین دلیل قبول کردم
و وارد مجموعه کتاب باز شدم».
صحت در ادامه با بیان این که حاضر است بدون
دریافت دستمزد هم برای «کتابباز» اجرا کند،
افزود« :این برنامه به بخشی از زندگی من تبدیل
شده است .هم اکنون درگیر ساخت یک فیلم
هستم و قاعدت ًا نباید بــرای اجــرای این برنامه
میآمدم اما عالقه ام به «کتاب باز» ،من را به این
استودیو کشاند».

کتاب تازه میرجاللالدین کزازی
منتشر شد

کتاب «آوایی از ژرفا» ،اثر دکتر میرجاللالدین
کزازی از سوی انتشارات برسان منتشر شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،این محقق
درباره کتاب جدیدش گفت« :این کتاب را پیشتر
نشر معین چاپ کرده بود و چاپ دیگری از آن
را هم نشر برسان منتشر کرده است .این کتاب
گفتوگویی درازدامـــان با محمدرضا ارشــاد،
یکی از روزنامه نگاران اندیشمند و پرمایه است».
وی افــزود« :کتاب دیگری هم که بــرای چاپ
آماده شده است« ،فسانههای فسون» نام دارد.
این کتاب به راستی ُجنگی از جستارهاست؛
اما ُجنگی است که شاید بتوان گفت تاکنون
همتایی نداشته است».
این شاهنامهپژوه ادامه داد« :جستارهایی که
در کتاب «فسانههای فسون» آورده شده ،به جز
دو جستار پیشتر ،در هیچ ماهنامه یا نشریهای به
چاپ نرسیده است .کتاب دیگری هم که هفته
آینده بیرون خواهد آمد« ،خردنامه خرمی» ،در
زمینه شاهنامه است».

