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محسن یگانه در کنسرت پیش روی خود با اجرای قطعههایی از جمله "کویر" در برج میالد به اجرای برنامه میپردازد.به گزارش خبرگزاری میزان ،محسن
یگانه درسری جدید اجراهای صحنهای خود در  ۴شب و  ۸نوبت با طرفداران موسیقی خود دیدار میکند.
محسن یگانه در این کنسرت با منتخبی از قطعههای خود از آلبوم "نگاه" و همچنین برخی از تک قطعههای پرطرفدارش از جمله "کویر" روی صحنه میرود.

...

ناگهان شعر
ِ
محمد نیک
▪1

گر وکیل و وزیر هم باشی -
شاه گردون سریر هم باشی -
گر که خورشید آسمان پیما
یا که بد ِر منیر هم باشی -
کشندت از آسمان پایین
می َ
هر َق َدر دور و دیر هم باشی
پیش تقدیر می شوی تسلیم
ِ
جنگجویی دلیر هم باشی
کارت
از فراهان به فین رسد َ
گر امی ِر کبیر هم باشی
راه و رسم زمانه این باشد
ثل شیر هم باشی -
در َمثَل ِم ِ
روبهی با ُدمت کند بازی
شیر باشی و پیر هم باشی
مرگ شاهین آهنین چنگ است
وای اگر در مسیر هم باشی
▪2

دل دیوانه آزارم کند
هرچه خواهد این ِ
دل زارم کند
یا دالزارم که آزا ِر ِ
گرچه از تیر نگاهش جان به در بردم ولی
گردش چشم سیاهش فتنه در کارم کند
دل من دام ها گسترده است
بر سر را ِه ِ
تا که در پیچ و َخم زلفش گرفتارم کند
عاقبت پا بر سر دل می گذارم تا مباد
هر ُگلی دیدم به راهش این چنین خوارم کند
بی خبر عمرم گذشت و یک نفر پیدا نشد
تا ز راز عالم هستی خبردارم کند
در جوانی جست وجوها کرده ام پیری کجاست
تا که در پیرانه سر آگه ز اسرارم کند
حسرت یک خواب راحت بر دل من مانده است
تا مگر از این غم سنگین سبکبارم کند
مژده آن خواب راحت می دهد پیک َا َجل
صوراسرافیل می ترسم که بیدارم کند
▪3

جان فدایش می کنم آن بهتر از جانم کجاست؟
آن که چون گیسوی خود دارد پریشانم کجاست؟
اشتیاقش ُکشت ما را با فراقش چون کنم
با تب عشقی که دارم تاب هجرانم کجاست
هر چه پیش آید خوش آید گفتم و بگذاشتم
پای در راهی که پایانش نمی دانم کجاست
سر به فکری ،دل به جایی ،دیده سویی دیگر است
پاره ای زین پیکر خاکی به فرمانم کجاست
پیشتر از مرگ اعضایم ز هم پاشیده اند
من ندانم کو دلم؟ جسمم چه شد؟ جانم کجاست؟
آمدم گریان به جبر و می روم ناالن به قهر
هیچ معلومم نشد آغاز و پایانم کجاست
▪4

دوستان ،داستان من این است
دوستان من این است
قصه ای
ِ
س ِر شب آمدمَ ،س َحر رفتم
داستان من این است
همه
ِ
اشک آغاز و آه انجامم
ارمغان من این است
زین سفر
ِ
ناشناسی ز ناکجاآباد
نشان من این است
نام من این
ِ
خوردم از خوان چرخ خون جگر
ِ
نان من این است
قسمت آب و ِ
آتش از سینه ام زبانه َکشد
کوه آتش فشان من این است
نیست یاری به غی ِر شمع مرا
همدل و همزبان من این است
از ر ِه عشق می رسی به یقین
گمان من این است
زندگی در
ِ
▪5

دلی ُپر درد دارم در میان جمع بی َدردان
ُگل لبخند یخ زد بر لبم از این نفس سردان
نه بی رنگم نه همرنگ جماعت می توانم شد
چه سازم با دل پر درد و با این جمع بی دردان
فرو ننشسته َگ ِ
رد کارزار و ِگرد من خالی است
هماوردان
چرا رفتند دنبال غنیمت ها
َ
هوا سرد و مه آلود است و در این نیمه شب ماندم
من ُگم کرده ره در کوچه ای بن بست سرگردان
ِ
در این وحشت سرا از سایه خود هم هراسانم
که فصل خنجر از پشت است و نسل ناجوانمردان
صدای زوزه سگ های ولگرد است در گوشم
عیاران و شبگردان
خداوندا کجا رفتند ّ
به جز در بیتی از سعدی نشان آدمیت کو
ز آدم مانده یک تصویر آن هم عکس برگردان

محسن یگانه در برج
میالد می خواند

...

درآیین رونمایی از رمان «برادر انگلستان» مطرح شد

موسیقی

قزوه« :برادر انگلستان» را روی لج و لجبازی نوشتم

آیین رونمایی از رمان «برادر انگلستان» اثر علیرضا قزوه با حضور جمع کثیری
از عالقهمندان به ادبیات داستانی در خبرگزاری فارس برگزار شد .به گزارش
فارس ،محمد کاظم مزینانی در این مراسم ضمن تبریک به علیرضا قزوه گفت:
برادر قزوه به عالم تفصیل خوش آمدید! عالم تاریک ماده ،دنیای نرینگی و
مادینگی،فضایجغرافیاوتاریخ،موقعیتهایروحیوروانیآدمها،نفسانیت،
بیمعنایی؛ شما یک عمر شازدهوار در جهان شعر و اجمال زیستهاید .شما یک
عمر با خال خیال سر کردهاید و اینک با خیال خال سروکار دارید.

سوژه بپردازد ،در واقع دست به تکرار خودش زده است.

▪اسمی از شهید نواب صفوی در میان نیست

اکبر خلیلی در این مراسم با اشاره به این رمان گفت  :قلم شیوای علیرضا قزوه
سبب شد که نتوانم به راحتی رمان را تمام کنم و همین موجب شد که به اصل
داستان نرسم .فضا به گونهای بود که انگار در یک عتیقهفروشی گرفتار شده
بودم و نمیتوانستم از آن خارج شوم .روی این حساب با تأنی رمان را خواندم.
وی افزود :رفت و برگشتهای این رمان ما را یاد سبکی میاندازد که خواننده را
به چالش میکشد تا بتواند وی را به هدف خود برساند و این ما را دیر به آغاز کار
میرساند و تا فصل هفتم دچار سرگردانی هستیم .ساختارشکنی از شخصیت
بازاری که میشناسیم در این رمان روی میدهد که این گاهی مشمئز کننده
است .این تا جایی پیش میرود که این شخصیت شاه دوست میشود و به جایی
میرسد که نویسنده دست به نوشتن تاریخ میزند و توضیحی از تاریخ ارائه
نمیکند .شهید نواب صفوی که بیشترین مدت عمرش را در دوره مصدق در
زندان بوده ،در این رمان غایب است و هیچ اسمی از او به میان نمیآید.
▪قزوه در عالم نویسندگی جای کسی را تنگ نکرده است

سیدصادق رضایی ،مدیر حوزه هنری استان تهران ،در این مراسم گفت :من
چنین قضاوتی ندارم که وقتی این رمان را میخوانم ،نویسنده آن را شاعر بدانم
و خودم را با یک نویسنده طرف میدانم .این شروع برای قزوه شروع خوبی است
و در عالم نویسندگی جای کسی را تنگ نکرده است .وی افزود :اگر این رمان در

▪قزوه در دوران اوج شاعری به داستاننویسی رجوع کرده است

▪سوالی از آقای قزوه

مجید سعدآبادی در این مراسم گفت :همیشه فکر میکنم داستاننویسی برای
یک شاعر کار سختی است ،ولی وقتی بخشهایی از این کتاب را شنیدم ،دیدم
که آقای قزوه توانسته است رمان بنویسد .سوالی که وجود دارد این است که آیا
آقایقزوهنتوانستهحرفهایدلشرادرشعربزندونیازداشتهاستکهداستان
بنویسد یا حس کرده خالئی وجود دارد و باید وارد میدان شود؟
▪قزوه نشان داده است ابزار داستاننویسی را میشناسد

قطار خوانده شود ،حرکت و سیالیت دومی را در رمان در خواهید یافت .رمان
محکم شروع میشود و خواننده حرفهای نمیتواند آن را رها کند .من معتقدم
باید اسم دیگری مانند «کهندژ» روی آن گذاشته میشد زیرا عدهای که اهل
قضاوت هستند به صرف نام رمان،آن را نمیخوانند.
▪رمانی که میخواستند آن را جمع کنند

رضایی گفت :در ایام نمایشگاه کتاب تهران میخواستند رمان را از غرفه سوره
جمعآوری کنند زیرا گمان میکردند که نویسنده میخواهد به رئیسجمهور
کنایه بزند .با «برادر انگلستان» نمیتوان گفت سبک قزوه چیست ،زیرا این
اولین اثر اوست و باید تعداد آثار بیشتری از او منتشر شود تا بتوان اظهارنظر
قطعی کرد.
او اضافه کــرد :بسیاری از داستا نهایی که این طور نوشته میشوند ،در
بخشهاییچهبخواهندچهنخواهند،بهفانتزینزدیکمیشوندکهاتفاق ًاآقای
قزوه از پس کار به خوبی برآمده است.
▪قزوه از پس کار برآمده است

یوسف قوجق در بخش دیگری از این مراسم گفت :هر کسی که واژه را بشناسد و
به آن تسلط داشته باشد ،میتواند با شناخت مبانی نوشتن ،دست به خلق بزند.
در این مجالی که رمان به دستم رسید ،به نظرم رسید که خوب است درباره شعر
و داستان سخنی بگویم.
وی افزود :داستان به مفهوم امروزی در بخشهایی از جهان بیشتر مورد اقبال
است ،اما شعر درنقاطی مانند ترکمنستان بیشتر از رمان مورد توجه قرار
میگیرد .شعر همواره پایاپای حوادث پیش رفته ،اما داستان به دلیل نوع و
نحوه خلق آن ،با کمی تأخیر به حوادث پرداخته است .داستان و شعر مشترکات
بنیادی فراوانی با هم دارند و در جامعه ما افرادی بودهاند که در هر دو عرصه
موفق بودهاند.
▪«برادر انگلستان» 24مرتبه بازنویسی شد

کمالشفیعیبااشارهبهجنسیتاینکتابگفت:اشعارعلیرضاقزوه،پسرهای
او هستند و این کتاب در میان دیگر کتاب هایش به خاطر جنس متفاوتش
دختر است .این رمان  24مرتبه بازنویسی شد و نسبت ًا هر مرتبه تغییرات آن
را شنیدهام و حس و حال آن را میدانم.وی افزود :فرهنگ زورخانه ،فرهنگ
پهلوانی و گستره فرهنگهایی که ارائه میکند و جذابیتهایی که ایجاد کرده،
همه ازنکات برجسته رمان است .هر چند اگر نویسنده در رمان بعدی به همین

محسن مؤمنی شریف ،رئیس حوزه هنری ،در این مراسم گفت :قزوه جایگاه
ممتازی در شعر معاصر به ویژه شعر انقالب دارد و این شخصیت باسابقه شعری
اکنون وارد فضای داستان شده که اثرش واقع ًا فراتر از تصور بوده است.
وی افزود :قزوه در اولین ورودش کار بسیار خوبی را ارائه کرده و نثر روان و
شاعرانه ،ویژگی این اثر است و به سبب فضایی که کتاب دارد ،نثر شاعرانه به
خوبی از کار درآمده است .در اولین کار ،او نشان داده است که ابزار داستان
نویسی را میشناسد و از آنها استفاده کرده است.
▪نتو انستهام سایه شعر را از سر «برادر انگلستان» کم کنم

علیرضا ق ــزوه در پــایــان ایــن مــراســم ضمن تشکر از شرکتکنندگان و
برگزارکنندگان این مراسم گفت :من در سالهای دهه  60مسئولیت ادبی
مجلهای را داشتم که مجبور بودم نثر ادبی و داستان کوتاه بنویسم .همچنین
مجموعه داستان «درحاشیه شط» را نیز انتشارات سوره مهر در همان سالها
منتشر کــرد.وی افــزود :عالوه بر این چندین سفرنامه مانند سفرنامه حج،
سفرنامه قونیه نیز نوشتهام که از آن استقبال شد و دو سفرنامه هم دارم که از
مظلومترین آثار من است .یکی سفرنامه سوریه و دیگری سفرنامه هند است.
همچنین یک سفرنامه هم دارم که آن را برای مخاطب 500سال آینده نوشتهام
که البته هنوز منتشر نشده است ،اما تصمیم گرفتم اندکی تغییرات با رویکرد
انتظار در آن ایجاد کنم و هنوز بازنویسی آن را شروع نکردهام.
قزوه گفت :این رمان اتفاقات گذشته من در بازار تهران و سمنان را روایت
میکند و بخشی نیز از آن جا که این کتاب رمان است ،تخیل خواهد بود .رمان
دیگری هم در دست نگارش دارم که تکلیف آن را این رمان روشن میکند.
شاعر شعر مشهور «موال ویال نداشت» ،گفت :در فضای شعری نیز من تنوعطلب
هستم و به سراغ قالبهایی رفتم که نسل من فراموش کردند  .ترکیببند
یکی از قالبهایی است که سراغ آن رفتهام .این کار به نسل بعد از من جرأت
داد که سراغ این قالب بروند.وی اضافه کرد :دنیایی که این رمان دارد با شعر
متفاوت است ،رمان دنیای تفصیل است و دنیای شعر ،دنیای اجمال است و این
تغییر دنیا برای شاعر دشوار است .البته نتوانستهام سایه شعر را از سر «برادر
انگلستان» کم کنم .من از راهنمایی افراد مختلفی برای این رمان استفاده
کردهام ،بخشی را برای مرحوم زنوزی جاللی خواندم که بسیار استقبال کرد
یا بخشی را برای آقای علومی خواندم که اشک در چشمانش حلقه زد و من را
تشویق کرد .همچنین از حضور آقای محمدکاظم مزینانی نیز استفاده کردم.
قزوه گفت :واقع ًا حین نگارش این رمان متوجه شدم جهان رمان چقدر سخت
است و اگر محمدکاظم مزینانی کمکم نمیکرد ،در آن گیر کرده بودم .فضای
شعر را رها نخواهم کرد و در تمام قالبها هم کار خواهم کرد.
مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری گفت :گاهی از روی لجاجت کاری
خلق کردهام و قصه برخی از اشعارم اینطور بوده و این رمان هم مانند این است
و میخواستم خودم را امتحان کنم و ببینم که میتوانم بنویسم یا خیر و از روی
لج و لجبازی آن را نوشتم.قزوه در پایان گفت :در فضای ادبیات انقالب به ویژه
شعر بسیار رشد کردهایم اما تا قله راه بسیار داریم و این گمان را به قدر یک تفنن
از من قبول کنید.

...
نقد

نقد و نظری برکتاب؛

جنگ چهره زنانه ندارد

نسیم سهیلی -یک شبه از دنیای زنانه خود دست می کشند و عازم جبهه
جنگ می شوند؛ یک نبرد خونین و واقعی که تا آن روز تنها اسمش را شنیده
بودند .شانزده ساله ها و بیست ساله هایی که در حین نوجوانی و جوانی
رزمنده ارتش اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم شدند اما جنگ
شوخی نبود. ...
آنها باید قبول می کردند شادابی و سرزندگی شان را از دست خواهند داد.
« در نوزده سالگی به من نشان شجاعت داده شد .در همون سن موهام شروع
کردند به سفید شدن» و...
باید می دانستند اگر می خواهند ازدواج کنند از لباس سفید و جشن عروسی
خبری نیست« .عروسی رو تو سنگر برگزار کردیم ،قبل از عملیات .لباس سفید
عروسی رو هم از چتر آلمانی ها برای خودم دوختم» « ،در عرض یک شب تا صبح
از باندهای استریل برای خودم لباس عروس دوختم»و. ...
باید مهر مادری را در لحظاتی خاص فدای میهنشان می کردند« .ما بین بیشه
های وحشی قایم شده بودیم  .دشمن وارد باتالق نمی شد .یک بی سیم چی
زن باهامون بود که تازه زایمان کرده بود .کودک شیر می خواست...گریه می
کرد .مادر خودش قضیه رو حدس زد .قنداق نوزاد رو تو آب فرو برد و مدت
زیادی همون جا نگه داشت ...نوزاد دیگه گریه نمی کــرد« ،»...همسایمون
دخترش رو می زد چون همیشه گریه می کرد ،مامان جون منو تو آب ننداز...
دیگه تکرار نمی کنم ...دیگه ازت غذا نمی خوام ...صبح روز بعد او را ندیدیم »،
« برای این که بچه تبش باال بره و گریه کنه بدنش رو با نمک ماساژ می دادم و تو
قنداقش سیر می ذاشتم .تنش کامال سرخ می شد .وقتی از پست های بازرسی
رد می شدم تمام صورتم از گریه خیس بود .اما بعد از یکی دوروز دوباره با بچه
می رفتم ماموریت» و. ...
زن هایی که اگر تک تیرانداز هم می شدند باز در عمق وجودشان راضی به
کشتن نبودند « .خیلی طول کشید تا از عهده این کار بربیایم .این یک کار زنونه
نبود منظورم متنفر بودن و کشتنه .این کار ما نیست»« ،طبیعت زن با نظم
ارتشی در تضاده» « ،روح آدم تو جنگ پیر می شه» و...

علی زندوکیلی و بزرگداشت
مقام هنری استادان موسیقی

محمد علیپور در حاشیه این مراسم گفت :بین شاعران و نویسندگان همنسل
من ،علیرضا قزوه نه تنها در نسل خود بلکه در بخشی از نسل قبل از خود هم
جریانساز بوده و به عبارتی نسلپرور بوده است .او بخشی از ظرفیتهای
شعر کشور در دهه  70را به جامعه معرفی کرد .قزوه برخالف برخی شاعران
شکستخورده که در دوران افول به داستان رجوع میکنند ،در زمان اوج به
داستاننویسی رجوع کرده است.

▪نسبت شعر و داستان مــدرن ،نسبت ناصرالدین شاه قاجار است با
علیاصغر امینالسلطان

وی افــزود :نسبت شعر و داستان مــدرن و شاعر و داستا ننویس بالتشبیه
نسبت ناصرالدین شاه قاجار است با علیاصغر امینالسلطان .اولی شاه
مملکت است و یک نماد جایگاه مثالی و پایگاه اجمال ،چیکده و خالصه همه
نعمات ،زیباترین زنان ،خوشگوارترین خوردنیها و نوشیدنیها در حالی که
صدراعظم او نماد تفصیل است و همه کم و کاستیها و طول و تفصیلها به او
ختم میشود .بودجهریزی ،پرداخت مواجب ،سروسامان دادن به برداشتها و
وا م گرفتن .نویسنده برگزیده جایزه جالل گفت  :داستان نویسی دقیق ًا با چنین
عواملی سروکار دارد .در حالی که شاعر به مثابه ذات ملکوتی صفات میسراید
«تا دل هرزهگرد من رفت به چین زلف او ،زان سفر دراز خود عزم وطن نمیکند»
که اوج اجمال است .داستاننویس باید به نوعی تنزیل دست بزند .تکتک
موتیفها را تعریفپذیر و شناسنامهدار کند.
طرح و پیرنگ و گرهافکنی و گرهگشایی را رعایت کند .برادر قزوه به عالم تفصیل
خوش آمدید.وی افزود :از بختیاری من بوده که نخستین اثر داستانی شما را
خواندهام و خوب هم خواندهام .هرچه نباشد با شما هم نسل و همپیشانیام.
من نیز از عالم شعر به جهان داستان هبوط کردهام« .برادر انگلستان» شما که
ی است و نه شاعرانه ،نمونهای
از ابتدا با عنوانش موافق نیستم چرا که نه داستان 
از تنزیل یک شاعر به عرصه داستان است که به ضرس قاطع میگویم خوب از
پس آن برآمدهاید.مزینانی گفت :بسیاری از داست اننویسان ایرانی با زبان ،نثر،
سخن ،لهجه و نحو فارسی مشکل دارند به ویژه نسل جوانتر .چرا که از طریق
ادبیات فارسی با نثر فارسی آشنا نشدهاند و انبان آنها تهی است .فقر واژگانی در
آثار آن ها بیداد میکند؛ اما کسی که یک عمر با غنیترین و متعالیترین انواع و
ن نظر کم نمیآورد.
گونههای زبان فارسی یعنی شعر سروکار داشته است؛ از ای 
همچون شما در برادر انگلستان که از «ب» بسما ...تا «ت» تمت در اوج قرار دارد
و نثرش از قضا کارکرد داستانی خود را حفظ میکند و در خدمت داستان است.
وی گفت :کمترین توقع مخاطب در برخورد با یک اثر داستانی این است که
بپرسد داستان چه به من بخشیده است .این جا دیگر تنها سخن از حس و حال
نیست ،این جا سخن از تجربههای زیست شده نویسنده است که با مخاطب به
اشتراک میگذارد .برادر انگلستان چه به من بخشیده است؟ به جرأت میتوان
گفت تکهای از وجود نویسنده به من هدیه شده است.
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▪نوبلی متفاوت

سوتالنا آلکساندرونا الکسیویچ ،نویسنده و روزنامهنگار اهل بالروس اولین
کسی اســت که بــرای نوشته هایش در گونه مستند نگاری ،برنده جایزه
نوبل ادبیات در سال  ۲۰۱۵شد .آکادمی سوئد اثر وی را بهدلیل روایات
چندصدایی ،که مظهر محنت و شجاعت در روزگار معاصر ماست ،شایسته
جایزه نوبل ادبیات دانست .وی همچنین در سال  ۲۰۱۳برنده جوایزی
همچون جایزه صلح کتاب فروشان آلمان و جایزه مدیسی شد .منتقدان،
آثار ادبی او را بازتاب روحیه شهروندان روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی میدانند .جایزه نوبل وی با واکنش خشمگینانه بسیاری از روس ها
همراه بود .او در یکی از مصاحبه هایش می گوید« :وکاشنکو(رئیس جمهور
بالروس) ،گفت که من به کشورم توهین کرده ام یا از کشورم بد گفته ام .البته
حرف جدیدی نبود! همه چیز مثل قبل بود ».اما این چیزها در جسارت این
نویسنده در نوشتن حقایق خللی وارد نکرد و او همچنان نوشت.
در کتاب « جنگ چهره زنانه ندارد» که در ایران به تازگی به چاپ چهارم رسیده
است ،نویسنده  ،صدها نفر از زنان مبارز را می یابد و با آن ها صحبت می کند تا
از خالل قشر عظیم زنان رزمنده ،مجموعه خاطراتی خواندنی و تاثیرگذار جمع
آوری کند؛ پرستار ،تکاور ،تیرانداز ،بی سیم چی ،نانوا ،رخت شوی و . ...زن
هایی که برای چهار سال زنا نگی شان را فراموش کردند ،رخت رزم پوشیدند و
سخت ترین لحظات را در جبهه دشمن از سر گذراندند .سخنانی عریان که از
پشت پرده جنگ حرف می زند؛ از آن وجهی که کمتر کسی به آن توجه کرده،
آن را دیده یا سخنی درباره اش به زبان رانده است .او از زنانی می گوید که پشت
تلی از خاطرات فراموش شده اند .الکسیویچ آن ها را می یابد و از هر بابی سخن
می گوید.نویسنده کتاب سعی کرده است از هیچ نکته ای نگذرد و از نقاط
مختلفبهزندگیزناندرجبههجنگنگاهکند.اوصرفابهبیانخاطراتبسنده
نکرده و نکته قابل تامل کتاب آنجاست که نویسنده می خواهد بگوید جنگ نه به
زندگی آن موقع رزمنده های زن در جبهه رحم کرد و نه به زندگی بعدشان .آن ها
پس از پایان جنگ طرد شدند و در تنهایی خود فرو رفتند .الکسیویچ زندگی پس

از جنگ را مانند جهنمی عذاب آور به نمایش می گذارد و چهره هایی را نمایان
می سازد که پس از تحمل مشقت های زیاد در نبردی مردانه در حالی که دیگر
جوانی شان را از دست داده اند ،جامعه نیز آن ها را پس می زند و این زندگی بی
رحمانه پس از جنگ به مراتب برایشان دشوارتر است.
« بعد از جنگ نخواست باهاش ازدواج کنه چون چهار سال اون دختر رو در حالی
که چکمه های کثیف و ژاکت مردونه تنش بود ،می دید»« ،به کی می تونستم
بگمکهمنمجروحشدمتوجبهه؟اگهبگیدیگهکیتورواستخداممیکنه؟کی
باهات ازدواج می کنه؟» «،ما مثل برده ساکت بودیم به هیچ کس نمی گفتیم
تو جبهه جنگیدیم»« ،این تنها دخترش بود اما دلش براش نمی سوخت .نمی
تونست این ننگ رو بپذیره که دخترش از جنگ برگشته» « ،جنگ تموم شد و با
جنگ عشق هم به پایان رسید»« ،بهم گفت اون بوی عطر میده ،تو بوی چکمه ها
و پتوهای کثیف زمان جنگ رو» « ،وطن چطور از ما استقبال کرد؟ مردها سکوت
کرده بودند ...اما زن ها همه جوره بهمون توهین می کردند ...فرهنگ لغات
روسی خیلی غنیه» « ،مادر شوهرم پسرش رو برد تو آشپزخونه ،گریه می کرد و
می گفت :با کی ازدواج کردی؟ با یک دختر جبهه ای؟» و. ...
سوتالنا آلکساندرونا الکسیویچ ساده اما تاثیر گذار می نویسد  .زبان و لحنش
به دور از پیچیدگی های مرسوم روسی است .نثر دلنشین و قلم صریحش هر
خواننده ای را مجاب می کند که کتاب را به رغم طوالنی بودن کنار نگذارد.
«صداهایی از چرنوبیل :تاریخ شفاهی یک فاجعه اتمی»« ،پسرانی از جنس
روی» و «آخرین شاهدان » دیگرکتاب های این روزنامه نگار و نویسنده بالروسی
است که همگی به شیوه بیان خرده روایت های مستند گونه نگارش شده است.

همشهریسالم
را هرروزدرضمیمه

 4صفحهای

بخوانید

علی زندوکیلی در کنسرت پیش روی خود ضمن اجرای
آث ــاری از جمله " عطر خــاطــره" ،مقام هنری اســتــادان
عرصه موسیقی را بزرگ میدارد.به گزارش خبرگزاری
میزان ،علی زندوکیلی در ادامه تور کنسرتهای خود در
شهرهای مختلف ایران ،این مرتبه با هموطنانش در شهر
ارومیه دیدار میکند.
قرار است زندوکیلی در کنسرت تابستانی پیش روی خود،
منتخبی از آثار پرطرفدارش را روی صحنه ببرد و تالش
میکند قطعههایی را اجرا کند که با استقبال بیشتری از
سوی مخاطبان رو به رو شده است.به طور معمول خواننده
تیتراژ "زیر پای مادر" در هر یک از کنسرتهای خود ،یادی
از بزرگان عرصه موسیقی میکند و مقام هنری ارزشمند
آنها را یــادآوری می کند و بزرگ میدارد.این خواننده
جوان عرصه موسیقی تلفیقی همچنین در این کنسرت
قطعههایی را از آلبوم جدید "رویای بی تکرار" روی صحنه
میبرد.آلبوم «رویای بیتکرار» ،از قطعه های «الالیی»،
«جدایی»« ،لحظه شیرین»« ،نمیآیی»« ،جانانه»« ،آه سرد»،
«عطر خاطره»« ،آهسته آهسته» و «نجوای چوپان» تشکیل
شده است.
علی زند وکیلی سابقه خواندن قطعههای خاطر هانگیز
بسیاری را در کارنامه هــنـریاش داردب ــه همین دلیل
طرفداران این هنرمند با شنیدن صدای او به نوعی با آثار
قدیمی همذات پنداری میکنند و شاید یکی از دالیل
انتخاب این خواننده برای بسیاری از تیتراژها نیز همین
موضوع باشد.این خواننده جوان عرصه موسیقی تلفیقی
که بهتازگی و در ماه مبارک رمضان تیتراژ سریال تلویزیونی
«زیر پای مادر» را روی آنتن شبکه یک سیما داشته است،
سعی میکند در کنسرت تیرماه با اندک تغییراتی در زمینه
قطعههای اجرایی ،با طرفدارانش دیدار کند.
علی زندوکیلی  ۳۱تیر ماه ساعت  ۲۱:۳۰در تاالر هوریان
شهر ارومیه روی صحنه میرود.

همای پس از  ۱۲سال با رهبری
انریکو جروال به کاخ نیاوران
برمیگردد

پرواز همای خواننده موسیقی ایرانی و گروه مستان همراه با
یک ارکستر سمفونیک به رهبری انریکو جروال طی دو شب
در کاخ نیاوران روی صحنه خواهند رفت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا ،پــرواز همای که با
اجرایش در محوطه باز کاخ نیاوران در میان مردم شناخته
شده بود ،بار دیگر و پس از  12سال در این مجموعه روی
صحنه خواهد رفت تا خاطره آن اجرای معروف را در ذهن
طرفدارانش زنده کند.رهبر ارکستر سمفونیک «پرواز» را
«انریکو جروال» ایتالیایی بر عهده خواهد داشت .این رهبر
ارکستر جوان سابقه همکاری با هنرمندان مطرح کشور
خود از جمله پاواروتی را در کارنامه دارد .پرواز همای و گروه
مستان نیز پیشتر با انریکو جروال در تورهای آمریکا و اروپا و
ایران همکاری داشتهاند.
پــرواز همای در این کنسرت ضمن رونمایی از قطعات و
ساختههای جدیدش که مانند همیشه خود کار آهنگ
ســازی ،شعر و تنظیم آن را انجام داده اســت ،شماری از
قطعات محبوب و خاطرهانگیزش را طی  120دقیقه برای
مخاطبان اجرا میکند.میالد علیپور (تار) ،مسلم علیپور
(کمانچه) ،محمد نوذری (سنتور) ،پاشا هنجی (نی) ،و
محمد اکبر امینپور اعضای گروه مستان را در این کنسرت
تشکیل میدهند.کنسرت پــرواز همای و گــروه مستان
به همراه ارکستر سمفونیک به رهبری انریکو جروال در
روزهای چهارم و پنجم مردادماه  1396در محوطه باز کاخ
نیاوران از ساعت  21:00برگزار خواهد شد.

اجرای جدیدی از عاشقانه
خسرو و شیرین
«تار و پود» اثر تازه «حمید متبسم» ،برگرفته از داستان
خسرو و شیرین با صــدای «وحید تــاج» ششم مردادماه
امسال در حیاط هنر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
اجرا میشود.
به گزارش ایرنا ،این اثر بر اساس داستان عاشقانه خسرو
و شیرین نظامی گنجوی ساختهشده است که با بیش از
هفتاد دقیقه اجرای منسجم در دو بخش به روی صحنه
خواهد رفت.
«حمید متبسم» کــه پیش از ایـــن ،تــور کنسرت «تــار
و پــود» را در اروپ ــا روی صحنه بــرده بــود و بــا استقبال
فــراوان مخاطبان مواجه شــد ،قــرار اســت ایــن بــار اثرش
را در ایــران و با صــدای «وحید تــاج» به اجــرا در بیاورد.
سمیرا گلباز (سه تار) ،بهار مدیری (قیچک آلتو) ،ارسالن
علیزاده ( بربط) و بهنام معصومی (سازهای کوبهای)
اعضای گروه را به سرپرستی و آهنگ سازی «حمید متبسم»
نوازنده سه تار و خوانندگی «وحید تاج» تشکیل میدهند.
«تار و پود» اقتباسی آزاد و موسیقایی از منظومه عاشقانه
خسرو و شیرین اثر نظامی گنجوی شاعر بزرگ قرن ششم
هجری قمری است.
CMYK

