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موسیقی

محسن چاوشی باز هم به رساغ
موالنا و سعدی رفت

جدیدترین آلبوم محسن چاوشی با اشعاری از موالنا و
سعدی پنجم آذرماه منتشر خواهد شد .دهمین آلبوم محسن
چاوشی با نام «بینام» که پیش از این قرار بود با نام «قمار
باز » منتشر شود ،پنجم آذرماه با تهیهکنندگی سیدهادی
حسینی منتشر خواهد شد.در ابتدا این آلبوم قرار بود با نام
«قمارباز» منتشر شود ،اما پس از حواشی به وجود آمده ،نام
آن به «بینام» تغییر پیدا کرد.
«قمارباز»« ،بازآمدم» و «ای قوم به حج رفته» با اشعاری از
«موالنا» از قطعات آلبوم «بینام» هستند .بر اساس اعالم
سید هادی حسینی  ،تهیهکننده این آلبوم ،محسن چاوشی
روی دو شعر سعدی نیز آهنگسازی کرده که این دو قطعه
در آلبوم «بینام» منتشر خواهد شد.بر اساس گفتههای
محسن چاوشی در صفحه اینستاگرامش قرار بود که قطعهای
با شعر حافظ نیز در این آلبوم باشد که گویا به دالیلی این
قطعه حذف شده است .البته با همه این تفاسیر هنوز حرفی
از شاعر سایر قطعههای آلبوم اعالم نشده است اما با توجه
به اعالم پخش  11ترک در این آلبوم به نظر میرسد که در
کنار خوانش شعرهایی از موالنا و سعدی باید منتظر حضور
حسین صفا نیز در این آلبوم باشیم ،شاعری که به احتمال زیاد
مجموعه غز ل جدیدش پیش از نمایشگاه کتاب تهران منتشر
خواهد شد .بر اساس گفتههای محسن چاوشی در صفحه
اینستاگرامش قرار بود که قطعهای با شعر حافظ نیز در این
آلبوم باشد که گویا به دالیلی این قطعه حذف شده است .البته
با همه این تفاسیر هنوز حرفی از شاعر سایر قطعههای آلبوم
اعالم نشده است اما با توجه به اعالم پخش  11ترک در این
آلبوم به نظر میرسد که در کنار خوانش شعرهایی از موالنا و
سعدی باید منتظر حضور حسین صفا نیز در این آلبوم باشیم،
شاعری که به احتمال زیاد مجموعه غز ل جدیدش پیش از
نمایشگاه کتاب تهران منتشر خواهد شد.

ادبیات
دبیر نخستین دوره جایزه ملی غزل حسین جاللپور:

دکرت موحد به جایزۀ ملی حسین
جالل پور پیوست

دبیر نخستین دوره جایزه ملی غزل زنده یاد دکتر حسین
جاللپور از پیوستن دکتر موحد به جایزۀ ملی حسین جالل
پور خبر داد .حسن فرهادی در جمع خبرنگاران با بیان این
مطلب اظهار داشت :دکتر سید ضیاء موحد ب ه عنوان داور به
نخستین دورۀ جایزۀ ملی حسین جالل¬ پور (جایزۀ مستقل
غزل) پیوستند .فرهادی در ادامه اضافه کرد :به گفته دکتر
طبیب ¬زاده از اعضای هیئت علمی جایزه ملی غزل دکتر
جالل پور ،استاد موحد داوری بخش پژوهش را به همراه
اساتیدی که پیش از این در فراخوان جایزه معرفی شده¬ اند بر
عهده خواهند داشت .وی تصریح کرد :نخستین دورۀ جایزۀ
ملی حسین جالل ¬پور (جایزۀ مستقل غزل) به میزبانی شهر
گناوه ،زادگاه این شاعر و پژوهشگر در دی ¬ماه سال جاری
برگزار خواهد شد

شهر پایدار و
ارتقای کیفی سیامی شهرها

روز هشتم نوامبر روز جهانی شهرسازی نامیده شده است .هدف اصلی از نامگذاری
چنین روزی ،بازشناسی و ارتقای جایگاه برنامهریزی در شکلدهی به جوامع سرزنده
است.
بنابراین روز ویژهای برای توجه شهروندان و مسوولین تصمیمساز و تصمیمگیر جوامع
در مواجهه با مشکالت زیستمحیطی در مسیر توسعه است .شاید بتوان مهمترین
چالشهای شهرسازی امروز کشور را در مسایلی مثل توجه به سیمای شهرها ،هویت
شهرها ،پایداری و تغییرات اقلیمی دانست .متاسفانه در زمان حاضر به واژه «هویت»
تنها به عنوان یک صفت برای شهرسازی نگریسته میشود که این مساله در یکسان شدن
کالبد شهرها مشهود است .توسعه سریع شهرهای امروز کشور نیز پراکندگی عناصر
شهری در سازمان شهری را موجب شده است .در بسیاری موارد ،فقدان سیاستهای
صحیح توسعه کاربریهای شهری موجب گسیختگی استخوانبندی شهرها شده است.
اگرچه امروزه از توسعههای شهری گریزی نیست؛ اما مشکل از جایی شروع میشود
که در شهرسازی امروز کشور ،توسعه شهری هم ه جانبه فراموش شده است؛ به گونهای
که توسعهای نامتوازن از لحاظ اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و ساختوساز شهری در
شهرها گسترش یافته است .در شهرها ،مفاهیم پایداری و توسعه پایدار شهری بر پایه
طرفداری از منطق و ابعاد اکولوژی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و فضایی و
نیز تقابل این ابعاد است.
هرچند همواره به مزایای زیستمحیطی و اجتماعی پایداری توجه شده است ،اما
جنبههای سودآوری اقتصادی کمتر مورد توجه واقع شده است .بر این اساس بررسی
و تبیین نظریههای شهر پایدار و توسعه پایدار شهری در فرایند بازآفرینی ،نوسازی و
بهسازی شهری نیز الزم و ضروری است .مفهوم شهر پایدار ،شهری است که به دلیل
استفاده اقتصادی از منابع ،اجتناب از تولید بیش از حد ضایعات و بازیافت آن تا حد
امکان و پذیرش سیاستهای مفید در درازمدت ،قادر به ادامه حیات خود باشد .بنابراین
میتوان گفت که بهسازی و نوسازی و حیاتبخشی با هدف توسعه پایدار هماهنگی
فراوانی دارد و اقدامات نوسازی و بهسازی شهری به دنبال تحقق توسعه پایدار شهری
است .میتوان گفت ایده پایداری ،مفهومی است که چهار مولفه زیستمحیطی،
اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی را توأمان مورد توجه قرار میدهد.
در راستای توجه به محیط زیست و اکولوژی باید به ارائه راهحلهایی کارآمد برای
تغییرات اقلیمی نیز اندیشید .راهحلهایی که آینده شهرسازی پایدار را رقم زند .از جمله
این موارد میتوان به زیرساختهای شهری اشاره کرد که شهرها میتوانند کنترلکننده
بسیاری از مسایل مربوط به انرژی در برابر کنترل تغییرات اقلیمی باشند .ارتقای کیفی
سیمای شهرها فقط توجه به آینده ساختوسازها نیست.
در ماده  ۲قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به حمایت از مردم به عنوان بهرهبرداران
از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و همچنین رشد و
اعتالی مهندسی در کشور به صورت آشکار ،اشاره شده است .در این راستا دستیابی
به چشم انداز شهرهای زنده ،امن ،پایدار ،سالم و به دور از آلودگی محیطی و بصری و
به طور کلی افزایش توجه به ُبعد انسانی شهرسازی ،شهرهای انسانمحور و نیز هویت
به عنوان مؤلفهای قابل توجه در سیمای شهر ،بیانگر تقاضای روشن و قوی برای کیفیت
شهری بهتر است.
باید اعتقاد داشت که تقویت زیرساختهای شهری و مدیریت شهری میتواند برای
توسعه شهری پایدار میتواند آیندهای پایدارتر را به همراه داشته باشد.
* رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی شیراز

کردشگر

گروهی سفر کنیم یا انفرادی؟!
چند نکته کاربردی

سفر کردن همیشه سرگرمی جذابی است که در هرجای دنیا و در هر شهری بسته به
شخصیت آدمها اتفاق میافتد .اینکه شخص عالقه داشته باشد به تنهایی سفر کند یا به
فراخور حالش با گروهی برای سفر همراه شود یک انتخاب کامال شخصی است .اما باید
دید در چه مواقعی بهتر است برای سفر کردن گروه را انتخاب کنیم و به اصطالح با تور
برای مسافرت همراه شویم و این مسافرت با تور چه مزایا و معایبی میتواند برایمان به
همراه داشته باشد.
سفر با تور و مزیتهایش
ً
وقتی حرف از تورهای مسافرتی به میان میآید ،معموال بیشترمان یک اتوبوس پر از مسافر
به ذهنمان میرسد که با یک راهنما یا تورلیدر در حال رفتن به مکانی هستند .هرچند
ممکن است برخی تورها هنوز هم این روش کسلکننده را برای سفر داشته باشند؛ اما در
واقعیت تورها به این صورت نیستند .برخی تورهای دیگر نیز هستند که شما را به کارهای
جالب و هیجانی دعوت میکنند ،شمارا به پیادهروی در یک شهر ،بازدید از مکانهای
ً
دیدنی و موزهها ،میبرند و سرگرمتان میکنند .پس مسلما مانند دیگر چیزها ،تورها نیز
ً
خوب و بد دارند؛ اما اگر با آگاهی کامل یک تور خوب را انتخاب کنید ،مسلما سفر
لذتبخشی خواهید داشت و از مزایای زیادی نیز برخوردار میشوید .این یکی از همان
مزیتهایی است که باعث میشود افرادی که کمتر تجربه سفر دارند به ثبتنام در تور
ترغیب شوند چون این کار استرس را از آنها دور می کند .یکی دیگر از مزیتهای سفر
گروهی مالقات با آدمهای جدید است .در سفرهای گروهی فرصت مناسبی پیش میآید
که در طول سفر رابطهای صمیمانه بین افراد ایجادشود .همچنین در این سفر چون الزم
نیست شما به عنوان یک شخص ،برنامهریزی خاصی داشته باشید و این کار قبال توسط
فرد برگزارکننده تور انجام شده زمان آزاد بیشتری وجود دارد و میتوان از دیدنیهای سفر به
اندازه کافی لذت برد .آشنایی با فرهنگ مردم مقصد هم خودش یک نکته مهم است که
در همراه شدن با تور به خوبی اتفاق میافتد .راهنمایان محلی میدانند که در مکانهای
محلی باید چه گونه رفتار کنند اما در صورتی که شما با آن فرهنگ بیگانه باشید ،ممکن
است به ضررتان تمام شود.
معایب سفر با تور
در شرایطی که تنهایی و پراسترس بودن از جمله معایب سفر کردن به صورت انفرادی و
شخصی است اما سفرهای گروهی هم بیعیب نیستند و به فراخور شرایطشان نقصهایی
دارند .برای مثال اولین عیب در انجام سفر گروهی نحوه صرف هزینههاست .در سفر
گروهی ،هزینههای مختلفی بابت مؤلفههای تور بر روی مبلغ دریافتی از شما دریافت
میشود که ممکن است این مبلغ بهصرفه نباشد .این در حالی است که سفر کردن به همراه
ً
تور ،معموال این الزام را برای شما ایجاد میکند که در تمام طول سفر به همراه گروه باشید
و کمتر زمان آزاد در اختیار دارید و معموال هم فشردگی برنامههای تور کالفهکننده است.
بیشتر اوقات برنامه سفر اینگونه است که باید جاهای زیادی را سریع و در زمانی کوتاه
ببینید که اجازه شناختن بیشتر مکانهای مختلف را از شما میگیرد .یکی دیگر از معایب
سفر گروهی این است که در سفر گروهی هیچ چیز در اختیار شما نیست .اگر بخواهید
طول سفرتان را تغییر دهید یا مایل باشید در یک محل بیشتر بمانید ،در هیچ کدام قدرت
تصمیمگیری ندارید و به نوعی استقالل عمل از شما گرفته میشود که همین نکته هم
به مذاق هر کسی خوش نمیآید .در سفرهای گروهی چون مسوولیت هیچ چیز اعم از
رزرو هتل و تامین وعدههای غذایی و حملونقل با شما نیست در کنار آرامشی که به شما
میدهد تا بدون دغدغه تنها به سفر بپردازید و بس اما امکان ارتباط با افراد دیگر به همان
نسبت از شما سلب میشود .نکته آخر هم اینکه به تنهایی سفر کردن به خودی خود کاری
هیجانانگیز و ماجراجویانه است که با سفر گروهی این امکان هم از شما گرفته میشود.
در هر حال انتخاب سبک سفر به شخصیت شما برمیگردد .اینکه چقدر ماجراجو هستید
و اهل هیجان و ریسک کردنید و چقدر در سفر خواهان آرامش هستید و بیشتر میخواهید
حواستان معطوف اصل سفر باشد تا حواشی آن .هرچه که هست باید دانست که انتخاب
نوع و نحوه سفر کامال بستگی به شخصیت ،روحیه و حرفهای بودن یا نبودن فرد دارد و در
این زمینه بهرهگیری از تجربیات دیگران میتواند راهگشای خوبی باشد.

کیوسک

شامره جدید آزما
با پروندهای درباره
«بانونگاری» روی
پیشخوان آمد

شماره جدید ماهنامه فرهنگی اجتماعی آزما با پروندهای
درباره زنان در جهان رسانه منتشر شد و روی پیشخوان
مطبوعات آمد .صدوچهلویکمین شماره ماهنامه
فرهنگی اجتماعی آزما ویژه آبان  ۹۸بهتازگی منتشر شده
و روی پیشخوان مطبوعات آمده است .اولینمطلب
اینشماره ،یادداشت سردبیر با عنوان «گریزندگان از نقد
و بار مسئولیت» است و پس از آن ،مطالب بخشهای
«از یادها»« ،نیمنگاه»« ،میزگرد»« ،پرونده»،
«گفتوگو»« ،یادداشت»« ،شعر خودمان»« ،شعر
دیگران»« ،داستان ایرانی»« ،داستان خارجی» « ،نقد»،
«در حوالی صحنه» و «پیشخوان کتاب» آمدهاند .در
بخش «از یادها» دو مطلب درباره حسین دهلوی و نادر
افشاری درج شده و سپس در بخش «نیمنگاه» مطلب
«حاصل آنهمه نقد و جدل ،خاموشی» با رویکرد
نگاهی به مطبوعات دهههای سی ،چهل و پنجاه ایران
آمده است .میزگرد اینشماره آزما هم بررسی شعر امروز
در غیبت چشمان باز نقد است که با حضور مشیت
عالیی ،کامیار عابدی و حافظ موسوی برگزار شده
است .پرونده ویژه شماره آبانماهی «آزما» هم درباره
زنان در جهان رسانه است که با عنوان «حضوری به
رنگ آبی در شط رنج» چاپ شده و مطالبی از سید فرید
یزاده ،زهره نیلی،
قاسمی ،مینو بدیعی ،علیاکبر قاض 
ناصر بزرگمهر و سیدعلی میرفتاح را در بر میگیرد .در
ادامه هم مقاالتی درباره نخستین روزنامهنگار زن دنیا،
مارتا گلهورن زن روزنامهنگاری که مدتی را با ارنست
همینگوی زندگی کرد ،زنانی که با جنگ جنگیدند،
مری کولوین زن خبرنگاری که سرانجام در راه پوشش
اخبار جنگ جان خود را از دست داد ،توصیههای هفت
روزنامهنگار زن برای خبرنگاران جوان و  ...هم چاپ
شدهاند .در بخش داستان ایرانی اینشماره« ،آقای قناصه
و خانم گرینوف » نوشته سینا قنبرپور و در بخش داستان
خارجی هم داستان «وقتی ماست حکومت را به دست
گرفت» از جان اسکالزی با ترجمه بهداد احمدی چاپ
شده است .در بخش «نقد» هم مستند بهارستان خانه
ملت ساخته بابک بهداد مورد نقد و بررسی قرار گرفته
است .تئاتر موزیکال «مری پاپینز» هم در بخش «در
حوالی صحنه» آزما با تیتر «آواز پول و رقص سرمایه»
تحلیل شده که در اینزمینه با کوروش نریمانی ،پیام
فروتن و مسعود دلخواه گفتگو شده است .اینمجله با
 ۷۴صفحه و  ۱۵هزار تومان منتشر شده است.

مجازی

الیکهایاینستاگرام
از هفته آینده ناپدید میشود

مدیرعامل اینستاگرام از اجرای سیاست جدید این شبکه
اجتماعی از هفته آینده خبر داد .آدام موسری مدیرعامل
اینستاگرام از ناپدید شدن الیکها در این شبکه اجتماعی
از هفته آینده خبر داد .ویژگی جدید اینستاگرام در مرحله
اول تنها برای کاربران آمریکایی فعال میشود .اینستاگرام
پیش از این اعالم کرده بود که قصد دارد تعداد الیکها
را از صفحههای مختلف این اپلیکیشن حذف کند.
اینستاگرام با تحقیقات گسترده در کشورهای مختلف
جهان پس از مدتها به این نتیجه رسید که حذف تعداد
الیکها از حساب کاربری اعضای این شبکه اجتماعی
میتواند باعث افزایش رضایت کلی کاربران شود .اجرای
این سیاست جدید نیازمند بررسی و هماهنگسازی
عوامل مختلف در اینستاگرام باهم بود لذا از زمان اعالم
این تصمیم تا لحظه اجرایی شدن باید کارهای زیادی
انجام شود .حال روزنامه تایمز به نقل از آدام موسری
مدیرعامل اینستاگرام اعالم کرد تمامی الیکها از هفته
آینده برای کاربران آمریکایی محو میشوند.
ناپدید شدن الیکها در اینستاگرام از هفته آینده
اینستاگرام به عنوان یکی پرطرفدارترین شبکههای
اجتماعی در جهان روزانه از میلیونها کاربران در
کشورهای مختلف میزبانی میکند .کاربران زیادی
از طریق این شبکه اجتماعی با دوستان خود ارتباط
برقرار کرده و تصاویری از لحظات مختلف زندگی
خود را با سایر اعضای این شبکه اجتماعی به اشتراک
میگذارند .این شبکه اجتماعی در کنار مزایای متعدد
خود ،ویژگیهای و تاثیرات منفی فراوانی نیز دارد.
بررسیهای کارشناسان فناوری و محققان دانشگاههای
مختلف جهان نشان میدهد اینستاگرام فشار روانی
زیادی بر کاربران خود به ویژه نوجوانان و جوانان وارد
میکند .یکی از عوامل اصلی این فشار روانی تالش
برای دستیابی به تعداد الیکهای بیشتر در هر پست
است .در مواردی حتی کاربران برای کسب موفقیت
ظاهری در تعداد الیک مبالغ هنگفتی پول پرداخت
میکنند .سودجویانه و مافیای موجود در اینستاگرام از
همین طریق میلیونها دالر درآمدزایی داشته و فضای
این شبکه اجتماعی را آلوده کردند .پس از اعالم
تصمیم جدید اینستاگرام برای ناپدید کردن تعداد
الیکها ،کاربران اینستاگرام با استقبال از این سیاست
جدید آن را مثبت ارزیابی کردند.

تماشا

پاول کوزینکسی

ادبیات

حضور پررنگ «ایهام» و «آنیام»
در نامزدهای نهایی کتاب سال
شعر جوان
هیئت انتخاب سومین دوره کتاب سال دفتر شعر
جوان ( جایزه قیصر امینپور) ،در مرحله نخست
داوری ،از میان نزدیک به شصت مجموعه شعر
رسیده به دبیرخانه کتاب سال دفتر ۱۴ ،عنوان را
شایسته راه یابی به مرحله نهایی دانست .از این
میان نشر ایهام با سه کتاب و انتشارات آنیما با دو
کتاب حضور پررنگی در میان نامزدهای نهایی
دارند ۱۴ .کتاب راه یافته به دور نهایی ،براساس
حروف الفبا و نام سراینده و ناشر به شرح زیر
است؛
 .۱آپارتمان عمر (اردوان انوشه /انتشارات نگاه)
 .۲این هم از این (امیرعلی سلیمانی /چشمه)
 .۳حاشا (رضا یزدانی /شهرستان ادب)
 .۴از هم ریخته (داوود جمالی /ایهام)
 .۵دریاچه را دریاچه میفهمد (محمد رهام/
فصل پنجم)

 .۶زن پارچهای (نیر فرزین /آنیما)
 .۷زنگار (مریم حسینیتکیهای /سیب سرخ)
 .۸زیر انگشتهای تشریح (رحمتالله رسولی/
ایهام)
 .۹مونث (ساجده جبارپور /نزدیکتر)
 .۱۰غروب مردمکها (بهمن میالن /ایهام)
 .۱۱فاتحه (امیر تیموری /نزدیکتر)
 .۱۲کودتآه (میثم داوودی /سیب سرخ)
 .۱۳مویههایی از استراتوسفر (فواد سیاهکلی/
آنیما)
.۱۴هیاهو (مهدی خانمحمدی /شهرستان ادب)
الزم به توضیح است که برگزیدگان نهایی سومین
دوره جایزه کتاب سال دفتر شعر جوان (جایزه
قیصر امینپور) فردا  ۱۹آبا ن  ۱۳۹۸معرفی
خواهند شد .جایزه ادبی قیصر امین پور غیردولتی
است که به منظور معرفی آثار برگزیده شاعران
جوان زیر عنوان جایزه کتاب سال به همت دفتر
شعر جوان به مناسبت سالروز درگذشت قیصر
امین پور برگزار میشود .سن شاعرانی که کتاب
آنها در این جایزه بررسی میشود باید کمتر از ۳۰
سال باشد.

ادبیات

اینجا نیروی جاذبه کمرت است
گزیده اشعار ُرزا جمالی با عنوان «اینجا نیروی
جاذبه کمتر است» ،از سوی نشر مهر و دل
منتشر شد .این کتاب مهمترین شعرهای جمالی
گنجانده شدهاند .جمالی متولد  ۱۳۵۶در تبریز،
دانشآموخته کارشناسی ادبیات نمایشی از
دانشگاه هنر و کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی
از دانشگاه تهران است .از او تاکنون پنج مجموعه
شعر ،یک نمایشنامه ،تعداد بسیاری مقاله و
ترجمه منتشر شده است.مقاالت او در نشریاتی
نظیر جهان کتاب ،آدینه ،کارنامه ،عصرپنجشنبه،
بیدار ،بررسی کتاب ،معیار ،دنیای سخن و...
نشریافتهاند .از مختصات شعر ُرزا جمالی
میتوان به موارد زیر اشاره کرد :بازیهای زبانی،
تصویرسازی خالق ،خلق استعارات نو ،آشنایی
زدایی از زبان متداول ،دوری از کلیشههای بیانی،
به وجود آوردن نشانهشناسی تازهای از کلمات،
چندصدایی ،چندزبانی ،استفاده از لحن و
زبان محاوره ،بیواسطهنویسی ،عرفان اشیاء،
بازآفرینی مضامین شعر کالسیک فارسی...
مجموعهای از شعرهای او به زبان انگلیسی در
دهلی منتشر شده و بسیاری از این شعرها توسط
خود او به زبان انگلیسی برگردانده شدهاند.
در یکی از شعرهای این کتاب میخوانیم:
«تک نوری ست که بر مخفیترین سمت میتابد
در عصبها گسیل میشود
کافیست

عنصر تازهای داللت
به اندازهای ست که بر
ِ
میکند.
یاختههای کور را به کناری گذاشتهام
اجسام ِک ِدر نفوذ کنند
تا در
ِ
ورقههایی که بار گرفتهاند در تاریکی ادامه
مییابند.
َ
با کسری از من متناسب است
های درخت
چنانچه ِجرمی سنگین که از شاخه ِ
آویزان است
ُ
جسم تست
رنگ ِ
به ِ
سرد ِ
تقالی من.
چیزیست که در بطن خود منجمد است
ِ
ی تاریک است
یک قطعه ِ
شعاع نازکیست
ِ
انسداد در محبوس است.
که در
ِ
بلوری که به دست آمده
در سیاالت نقش میگیرد
انتهای این مسیرکجاست؟
ِ
کاغذهای سیاه افتاده
طرحی از عصبها بر
ِ
است.
رسوب میکنم
شماری از اجسام ضخیماند
ظرفها را ُبردهام
قدری آب ِته لیوان هست».
گزیده اشعار ُرزا جمالی با عنوان «اینجا نیروی
جاذبه کمتر است» در  ۶۸صفحه و قیمت
 ۱۵۰۰۰تومان از سوی نشر «مهر و دل» در پاییز
 ۱۳۹۸منتشر شده است.

