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امید نعمتی خواننده گروه تلفیقی پالت در صفحه اینستاگرام خود از سفر این گروه به آلمان ،برای اجرای کنسرت خبر داد و از مخاطبان خود خواست تا در
اطالعرسانی به دوستان خود که در این شهر ساکن هستند ،به آنها کمک کنند .این گروه موسیقی فعالیت خود را از سال  91به طور رسمی آغاز کرده و حال قرار
است کنسرت آن ها 26 ،ژوئن (5تیر) در مونیخ آلمان برگزار شود.

...

موسیقی
انتشار «در وادی عشق»

ساالر عقیلی

آلبوم موسیقی «در وادی
عشق» به آهنگ سازی
کیوان کیانیان و صدای
ساالر عقیلی منتشر شد.
کیوانکیانیانآهنگساز
اینآلبومبهایسناتوضیحداد:سهسالپیشکار
ضبط و میکس و مستر آلبوم «در وادی عشق»
انجامشدوبهتازگیمنتشرشدهاست.اینآلبوم
شامل هشت قطعه است که در آنها از اشعار
مولوی ،حافظ ،باباطاهر و عطار استفاده شده و
زمینهاینآلبومبراساسملودیهایتنبوراست.

پایتخت؛ میزبان اولین کنسرت
روزبه بمانی
روزبه بمانی برای اولینبار روی صحنه خواهد
رفت .این ترانهسرا و خواننده مطرح ،به زودی
اولین کنسرت خود را در برج میالد تهران ،به
همت موسسه فرهنگی هنری «آوای هنر»،
برگزار میکند .به گزارش موسیقی ما ،هنوز
جزئیات دقیقی دربــاره تاریخ برگزاری این
کنسرت اعالم نشده اما اولین کنسرت «روزبه
بمانی» قرار است با محوریت اجرای قطعات
آلبوم«کجابایدبرم»برگزارشود.

تصنیف جدید علی رهبری
در راه است
علی رهبری تازهترین اثرش را با عنوان «مادرم
ایــران شماره  »۱۱یا «چنین گفت زرتشت»
تصنیفمیکند.بهگزارش تسنیم،جدیدترین
اثروی ،بیش از یک ساعت طول خواهد کشید
و او در این اجرا ،از خوانندگان و گروه بزرگ کر
بهرهخواهدبرد.

محمد معتمدی در گفت و گو با خراسان:

پرکاریبرایخواننده
بیخطراست!
اکرمانتصاری-محمدمعتمدیمعتقداستپرکاربودنضربهایبهخوانندهوارد
نمیکند .او که این روزها مشغول تمرین برای اجرای یک کنسرت خیریه در 29
خرداد ماه است ،از در دست داشتن چند آلبوم جدید خبر می دهد و به خراسان
می گوید«:چند آلبوم ضبط شده دارم که میکس آنها باقی مانده و قرار است به
تشخیصوصالحدیددوستان،یکیازآنهارادرمرحلهبعدیکارها،آمادهانتشار
کنیم.هنوزاسمیبرایاینآلبومانتخابنکردهایم،اماضبطایناثرتقریباازدو
سالپیشآغازشدهاستوهماکنوندرمرحلهمیکسقراردارد».اودرادامهبا
وجوداینکهازنیمهدومسالگذشتهتابهامروز،دوآلبوموچندتیتراژسینمایی
ی است نسبت به همکاران خود خواننده
و تلویزیونی در کارنامه دارد ،مدع 
کمکاری است و اضافه میکند«:پرکار بودن خطری برای خواننده ندارد.
برعکس این کمکاری است که به خواننده ضربه میزند .ضمن این که مدتی
استقطعهجدیدیجزتیتراژفیلمسینماییغالمرضاتختینداشتهام».ایندر
حالیاستکهزمانانتشارقطعهوآلبومهایاینخوانندهازپاییزسالگذشته،
به گونهای است که تقریبا هر هفته خبری از او در دنیای موسیقی شنیده
میشودوبهنظر،اینیکتهدیدبزرگبرایخوانندهخوبیماننداوست.

گفتوگویخراسانبامدیربرنامههایبنیامینبهادریدربارهفعالیتدوبارهاو

خواننده مورد نظر در دسترس نمیباشد
گروهادبوهنر-چهارسالازآخرینفعالیتبنیامینبهادریدرزمینهانتشارآلبوممیگذرد.قطعهپرحاشیه
«کبیر»آخرینتالشموسیقاییاینخوانندهدرسال96بود.هرچندبهگفتهخودش،این
قطعه در سال 93ضبط شده است .بعد از آن ،برخالف روزهای پرخبر او در حوزه
زندگی شخصیاش ،از فعالیت جدید این خواننده در دنیای موسیقی خبری
نبود تا این که اعالم شد او قرار است مجری برنامه جایگزین مناسبتی
ماه عسل به نام «ماه ماه» باشد که البته این برنامه هم به
سرانجام نرسید و به گفته مدیر برنامههای این خواننده،
فعالازفعالیتمجددبنیامینبهادریدرزمینهموسیقیهم
خبرینیست.سلیماحمدیدرادامهدربارهامکانازسرگیری
فعالیتبهادریبهخراسانگفت«:اوترجیحمیدهدمدتیدر
سکوت خبری باقی بماند .بنیامین قطعه و آلبوم جدیدی در
دستتولیدنداردوفعالقصدتولیداثرجدیدیراهمندارد».
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مونیخ؛میزبان کنسرت
گروه پالت

دربارهادبیاتمحلیوبزرگانیکهآن رازندهنگهداشتهاند

انلهجهدار
شاعر ِ

الهه آرانیان -در کنار زبان و ادبیات رسمی فارسی ،نوع دیگری از ادبیات و زبان هم در جریان و در
نمح ّلیاست.بسیاریازشاعرانبزرگفارسیدرطول
حالنفسکشیدناستوآنادبیاتوزبا 
تاریخادبیاتتاامروز،گاهگریزیهمبهادبیاتمحلیزدهاندواشعاریبهزبانمحلیمنطقهخودشان
سرودهاند.ادبیاتمحلی،نشانهتعلقودلبستگیاهالیشعروادببهزادگاهشاناستوعالوهبر
این،گویشولهجهآنمنطقهراهمزندهنگهمیدارد.
خاری سرگشته در بیابان

شایدبتوانباباطاهرعریان،شاعرقرنپنجمهجریرا،تنهانمایندهپابرجای
ادبیاتمحلینامید.دوبیتیهایمحلیباباطاهربهروانیآباستوبهدل
پرم ِکرد/بهمو
مینشیند«:غمعشقتبیابون ُ
پرورم ِکرد/هوایبختبیبالو ُ
سرم ِکرد»«.خاریسرگشتهدربیابان»تصحیح
بر
خاکی
طرفه
صبوری
گفتیصبوریکنصبوری/
ُ
زندهیاد عمران صالحی از دوبیتیهای باباطاهر ،با مقدمهای محققانه است .این کتاب که بعد از
درگذشتصالحیچاپشده،منبعیمفیدبرایکسانیاستکهمیخواهنداشعاراصیلباباطاهر
رابخوانند.
 3شاعر خراسانی

ملک الشعرا بهار ،عماد خراسانی
محمد قهرمان ،سه شاعر معاصر
و ّ
فارسی هستند که در کنار ادبیات
رسمی ،از ادبیات محلی هم غافل نبودهاند .بهار بخشی از دیوانش را به اشعاری با لهجه مشهدی
وای ُه ِپ ْن َد ِریِ /
ِ
ماهر ُع ُرس
اختصاصدادهکهیکیازابیاتمشهورشایناست«:ا ِْم َش ْو َد ِر
بهشت ُخدا َ
مِنَنشوآرایهپندری».عمادخراسانیدیگرشاعرمحلیسرایاینمنطقهاستکه بیشتربااینبیت،
محمد
درهعشقتتود ُلمجامیگی ِره»ّ .
درهباالمیگی ِرهذرهذره َ
شناختهمیشود«َ :ی َره َگهکا ِرمووتو َ
قهرمانهمشاعربزرگمعاصراستکهدرسرودنغزلبهویژهدرسبکهندی،مهارتداشتواشعار
محلیاشبهلهجهتربتیزبانزداست.استادقهرماندرشناساندنشعرعامیانهوزندهنگهداشتن
ادبیاتمحلیزادگاهشنقشیمهمایفاکرد.
شهریار شعر محلی
نیما و
ِ

نیمایوشیج،پدرشعرنو،تعلقشرابهزادگاهشمازندران،
ازیادنبردهاستوشعرهاییهمبهزبانمحلیمازندرانی
دارد که در کتابی به نام «روجا» منتشر شد« .روجا» شامل
 454قطعهازاشعارمازندرانی(طبری)نیمابههمراهآوانگاریوترجمهفارسیاست.شهریارشعر
فارسیهم،دیگرشاعرمحلیسراستکهاهالیآذربایجاناورابا«حیدربابایهسالم»شناختهاند.این
منظومهیکیازآثارادبیشاخصبهگویشترکیآذربایجانیاستکهدر 121بندسرودهشدهاست:
توندوماندی/گونلریمیزبیر-بیریندنیاماندی».
بو ْ
«حیدرباباگؤیلر ْ

...
ادبی

تمجیدرهبرانقالب
ازکتاب«دلتنگنباش!»
روز شنبه  ۱۱خــرداد،
خــانــم زیــنــب مــوالیــی
نویسند ه کتاب «دلتنگ
نــبــاش!»  -کتاب شرح
زنــدگــی شهید مدافع
حرمروحا...قربانی-بههمراهخانمزینبعبد
فروتن ،همسر شهید قربانی ،با رهبر انقالب
دیـــداری کوتاه داشتند .به گ ــزارش پایگاه
اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثــار حضرت
آیت ا ...خامنهای ،رهبر انقالب در این دیدار،
از کتاب «دلتنگ نباش!» و قلم نگارنده ،تقدیر
و در ضمن گفت وگو با همسر شهید ،از وی
تجلیلکردند.سالگذشتهکه«دلتنگنباش!»
چاپ شد ،این کتاب به دست رهبر انقالب
رسید و ایشان پس از مطالعه در ابتدای کتاب
نوشتند« :بسمه تعالی .سالم و رضوان خدا بر
شهید عزیز روحا ...قربانی .از همسر شهید
باید تشکر شود به خاطر فرستادن این کتاب و
از ایشان و خانم موالئی به خاطر تدوین این اثر.
.»97/9/28کتاب«دلتنگنباش!»کهسال
گذشته توسط انتشارات «روایت فتح» به چاپ
رسیده ،فرازهایی از زندگانی شهید روحا...
قربانیازشهدایمدافعحرماست.

نکوداشتسیدعلیصالحی
بهبهانه«فقطباران»
به بهانه انتشار کتاب «فقط باران» ،اثری درباره
شعر و زندگی سید علی صالحی ،به کوشش
حبیب پــیــام و شــهــرام فــروغـیمــهــر ،مراسم
نکوداشت صالحی در اهواز برگزار میشود.
به گزارش ایبنا ،حبیب پیام ،مدیر این مراسم
گفت« :این حق صالحی است که مردم زادگاه
وسرزمینپدری،ازقلمشقدردانیکنند».

