ادبیات وهنر
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نمایشگاه کاریکاتور داعش
در سوریه برگزار می شود

مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری گفت :نمایشگاهی با موضوع «داعش» در قالب کاریکاتور در سوریه برپا خواهد شد.به گزارش خبرگزاری میزان ،
سیدمسعود شجاعی طباطبایی ،افزود :اکنون از میان برگزیدگان نمایشگاه کاریکاتور داعش ۶۰ ،اثر را انتخاب کردیم تا در سه شهر سوریه از جمله «حلب»
در معرض دید عموم قرار گیرد .آثار انتخابی عموم ًا افشاگر ماهیت صهیونیستی داعش هستند و اشاره مستقیم به این موضوع دارند.

ناگهان شعر
ِ
 23شهریور هفدهمین سال درگذشت استاد کمال

احمد کمالپور ،متخلص به «کمال» (۱۳۷۹-۱۲۹۷
مشهد) ،از شاعران و خوشنویسان معاصر است .وی
عالوه بر این ،در دوران جوانی در زمره پهلوانان بود
و به ورزش باستانی میپرداخت و در زورخانه از پیش
صاحب زنگ به شمار میرفت و به مدت 16
کسوتان
ِ
سال نیز کشتی میگرفت .کمال از سال ۱۳۲۱
به ســرودن شعر پــرداخــت.در ابتدا نوحه سینهزنی
«دم» میساخت تا آن که در
و گاه نیز برای دستهها َ
سال  ۱۳۲۵با راهنمایی عبدالحسین شریفی به
منزل سرگرد عبدالعلی نگارنده راه یافت و سرودن
شعر رسمی را آغاز کرد .نخست با دکتر قاسم رسا
و سرگرد نگارنده و عارف بجنوردی و عبدالحسین
شریفی و غالمرضا قدسی و محمد قهرمان و ذبیحا...
صاحبکار «سهی» انجمنی داشتند که آن محفل هر
شب ،بهنوبت ،در خانه یکی از آنان برگزار میشد و
پس از مدتی در خانه نگارنده ثابت ماند.بخش عمده
شخصیت ادبــی کمال در انجمنهای ادبــی مهم
مشهد شکل گرفت .انجمن ادبی فردوسی (به ریاست
عبدالعلی نگارنده) ،انجمن ادبی بهار (عمارت سابق
فرخ)،
فرخ (به ریاست محمود ّ
باغ ملی) ،انجمن ادبی ّ
انجمن ادبی خراسان (به ریاست علیاکبر فیاض و
دبیری عبدالرحیم کبیری) و بعدها محفل خصوصی
خانهمحمدقهرمان،مجالسیبودکههمیشهکمالبه
حضور در آنها پایبند بود.پس از درگذشت محمود
فرخ ( )۱۳۶۰سرپرستی انجمن آستان قدس رضوی
ّ
فرخ،
فرخ) و ریاست انجمن ادبی ّ
(به ریاست محمود ّ

تا آخر عمر بر عهده کمال بود .وی در قصیدهسرایی
شاعری توانا بود و سبک خراسانی را در قصیدهسرایی
اختیار کرده بود .کمال در سرودن قالبهای دیگر،
بهخصوص مثنوی ،نیز تبحر داشــت ،اما چندان به
آنها نمیپرداخت .سبک قصاید او تلفیقی است از
شیوههای خاقانی و مسعود سعد و ناصر خسرو.
انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی به تازگی
مجموعه«دفترکمال:شعروزندگیاحمدکمالپور»را
با نگارش و نقد و انتخاب دکتر محسن ذاکرالحسینی
«پرند» منتشر کرده است.

نگاهی به شعرهای حسن دلبری از روزن «پنجرههای آجری»

دریچهای تازه به روی شعر پارسی
«هر پنجره چشمی شده یا رب که گذر داشت؟
هر روزنه گوشی شده یا رب چه خبر بود؟»
(مجموعه شعر «پنجرههای آجــری»« ،آن بیت مورب»،
ص )۷
در مجموعه شعر «پنجرههای آجری» سرودۀ حسن دلبری
آن چه در نگاه اول مخاطب را به خــود جــذب میکند
طرح جلد خاص و آن دیوار مشبکی است که به شکل نام
مجموعه ،دریچهای به آسمان گشوده است .شاید از نظر
یک طراح گرافیک این طرح خاص میتوانست اجرای
بهتری نیز داشته باشد اما از نظر من که طراح نیستم و
قصد نقد طرح جلد این مجموعه را هم ندارم  ،عنوان کتاب
و طراحی جلد آن به حد کافی توانسته است به سرک
کشیدن در محتوای آن ترغیبم کند.
حاال که خواندن این کتاب را به پایان رساند هام سعی
میکنم ابتدا هر آن چه از آن در ذهنم باقی مانده و
برجستگی الزم را داشته است به زبان بیاورم .به گمانم این
صادقانهترین شیوۀ نقد است .این که در درجه اول تاثیر
یک کتاب بر وجود خود را جویا شویم .پس فعال نکتههایی
را که از بیتهای خوب و ابیاتی از این اشعار که به مذاقم
خوشنیامدهبرداشتهام،کنارمیگذارم.درنظراولاشعار
اینمجموعهازشاعریحکایتمیکندکهبهزبانوادبیات
پارسیمسلطاست.میدانیمشاعردکترایزبانوادبیات
پارسی دارد و مدرس دانشگاه و پژوهشگر است ـ که البته
این مسئله نیز در ایجاد ویژگی مورد نظر موثر است ـ اما
گواه نظر من اشعار این مجموعه هستند .زبان شعرهای
این مجموعه مرا یاد زبان غزلهای مولوی میاندازد.
«چراغ کوچه خورشیدم ،بلوغ بربط ناهیدم
بــه رنــگ عــشــرت جمشیدم ،کــه چــون تــو جــام جمی
دارم(»...شب شراب ،ص )۵۰
استفاده از قافیههای میانی ،توجه به موسیقی کلمات،
تضادها و مراعات و نظیرها و شیوه استفاده از تلمیحات،
حاکی از تعهد و پای بندی شاعر به زبان غزل کالسیک
است .البته این از یک دانشآموخته ادبیات پارسی که
عموما تمرکزش بر شعر کالسیک است بعید نیست که
میتواند بیانگر عالقه شاعر به حال و هــوای عرفانی،
انتقادی غزل های مولوی و حافظ و  ...نیز باشد.
داشتن این اطالعات که موضوع رسالۀ دکترای شاعر
تطور غزل معاصر در دهه  ۶۰تا  ۸۰است نیز به نوعی
توجیه کننده تجدد زبانی او در غزلهای متعددی از این
مجموعه است که در این باره در ادامه مثالهایی میآورم.
من مخاطب مانده
ویژگی دیگری که از این اشعار در ذهن ِ
طبیعتگرایی و تصویری بودن اشعار است .البته اشعار
با مضامین انتزاعی نیز در این مجموعه وجود دارد اما در
بیشتر شعرها سخن از طبیعت و بهار ،آب و گل و بلبل و
شکوفه و شبنم و مهتاب و آسمان و  ...است:
«...شبنم از کنج لب گل بچکد بر پر صبح
سار بر شانه سرسبز صنوبر برود(»...بر منبر گل ،ص )۳۵
البته این ویژگی از شاعری که میدانیم روستازاده است
و در دل روستا دوران کودکی خود را گــذرانــده ،بعید
نیست و میتواند سنگ بنایی باشد برای شکلگیری

▪1

زین بیش میازار دل خسته ما را
مگشای به فریاد ،لب بسته ما را
آسوده دلی داشتم از دام غم آزاد
در بند کشیدی دل وارسته ما را
از بام تو اندیشه پرواز نداریم
گیرم که گشودند پر بسته ما را
در جوش بهاران که چمن سبزه و گل داشت
پژمرده فلک غنچه نورسته ما را
آن کس که نهان نیست از او راز دل کس،
خود می شنود ناله آهسته ما را
ُمردیم که این نازفروشان دل آزار
مرهم ننهادند دل خسته ما را
▪2

تا که نقش تو در دل است مرا
کام دل از تو حاصل است مرا
نه ز دل می روی نه از نظرم
دیده آیینه دل است مرا
بی تو هر جا به هر چه می نگرم
روی تو در مقابل است مرا
در شب تیره یاد روز وصال
روشنی بخش محفل است مرا
بی تو بر هر چه دیده باز کنم،
در نظر نقش باطل است مرا
شکوه از مردم زمانه خطاست
مردم دیده قاتل است مرا
ره به کوی تو کی توانم برد؟
پای امید در گل است مرا
مرو ،ای در دلم نشسته! مرو
زندگی بی تو مشکل است مرا
نکنم دیگر آرزوی بهشت
تا به کوی تو منزل است مرا
گر به گرداب غم در افتادم
دامن صبر ساحل است مرا
▪3

من آن مرغم که از پایان کار ُگل خبر دارم
از آن رو فصل گل همچون خزان سر زیر پر دارم
هجوم شرم از گل چیدنم چون باز می دارد
چه حاصل گر که صد گلزار در پیش نظر دارم
من آن شوریده آواره در کوه و بیابانم
که در سر شور از فرهاد و مجنون بیشتر دارم
به روز تنگ دستی آن چنان باشم ز استغنا
که پندارند مردم گنج قارون زیر سر دارم
کجا آسوده خاطر از پریشان دل خبر دارد؟
گرفتارم که از حال گرفتاران خبر دارم
نمی دانم چه باید کرد با بدبینی دشمن
سراپا عیب می بیند اگر صدها هنر دارم
دورویی بس که از این نارفیقان در جهان دیدم،
هراسانم چنان کز سایه خود هم حذر دارم
کمال پاکدامانم ،ز ناپاکی گریزانم
همان بهتر که از دامان دنیا دست بردارم
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اعتراضهای شاعر به زندگی متمدننمای شهری ،چنان
که در غزلهای «یادم نمیرود» و «بهار کاغذی» مشهود
است.
اگرچه برخی ابیات این غزل کمی رنگوبوی شعار دارد،
اما دارای ابیاتی درخشان و روایتی دلپسند است.
ویژگی دیگر این مجموعه از نظر من پررنگ بودن مضامین
غنایی و عاشقانه اســت و آمیختن آن ها با تلمیحات،
استعارهها و گاه ردیفهای خاص.
«آتش به جهان کشید با چشم
این چشمه فتنه بود یا چشم
تثلیث نمیپرستم اما
من معتقدم خودم ،خدا ،چشم( »...غزل چشم ،ص )۳۳
همچنین شاعر به کــرات به انتقاد از ظاهرپرستی و
داری بدون اعتقاد و بیاعتباری دنیا میپردازد که این
دین ِ
مضامین در اشعاری چون «نامهای به پسرم» « ،هبوط»،
«بازی»« ،رنج زمین»و ...نمایان شده است.
نکته دیگر وجود نوعی بیان روایی در اکثر این اشعار است
که سبب انسجام محتوایی هر غزل شده است .همچنین
حسن مطلع و حسن مقطعهایی که در ذهن مخاطب
میماند و در ماندگار شدن شعر او در ذهن تاثیر میگذارد.
این ها ویژگیهاییاست که از کتاب «پنجرههای آجری»
در ذهن من برجسته و درخشان مانده است .اما نکات
جزئیتری نیز وجود دارد که به نظرم در اشعار یا ابیاتی
خاص -بهتر است بگویم شاه بیت -اتفاق افتاده و درخور
ذکر است .در این میان ابیاتی نیز وجود داشتهاند که پیوند
میان نگاه من مخاطب را با شعر پس زدهاند .به عبارت دیگر
این اشعار یا ابیات ،به دالیلی چون ابهام ،ضعف و سستی
محتوا ،کاربرد بیرویه آرایهها و صنایع لفظی و معنوی،
بوی تصنع میدهند که از هر دو نوع( چه شاه بیتها و چه
مواردی که به نظرم ابیاتی ضعیف بوده است) مثالهایی
خواهم آورد.
▪بیتهای درخشان و کشفهای تازه:

-۱تلمیحات هنرمندانه :آوردن تلمیح در ضمن شعر
همواره نمیتواند نکته مثبت به شمار آید؛ مگر آن که شاعر
با تصرف و افزودن معنا به تلمیح ،آن را آراسته و از نو کشف
کرده باشد:
«ببین با عشقبازیها چه کردند
که حافظ بوسه بر مهتاب میزد
که لیلی بید مجنون شانه میزد
زلیخا حسن یوسف آب میداد
به یاد گیسوی بیچاره فرهاد
سر شیرینبیان را تاب میداد» (غزل دیروز ص )۴۱
-۲وجود طرد و عکسهای نوآورانه:
«چهل بار پیش یک بار من آمدم به دنیا
یک بار در چهل سال دنیا به من نیامد( »...خوبی چه
خواب خوبی است ،ص )۶۳
-۳وجود حسن تعلیلهای زیبا:
«در نام مستش اول -آخر مولوی یک میاز ابتدا تا انتها خیام یک خم بود(»...دیروز ،ص )۸۱

خبر
▪نیلوفر بختیاری

بازدید استاد فرشچیان ازمراحل ساخت
ضریح حضرت عبدالعظیم

-۴استفاده از ایهامهای لطیف و هنرمندانه:
«اگر به قهر کنار رخ تو مات شوم
وگر به لطف تو مهمان گونههات شوم
همیشه منطق لبهای عاشقان این است
کهبوسههایتوبرهردوگونهشیریناست»(شب،ص)۸۷
-۵تشبیهات ناب:
«سر زبان زمین قرص خواب شد خورشید
همیشه بر لب شب ،قصۀ قشنگی هست»(همیشه ،ص
)۷۹

استاد محمود فرشچیان نیازی به معرفی ندارد ،هنرمندی
که اهل دل ،بارها با نگارگریهایش به فکر فرو رفتهاند،
محو تماشا شــد هانــد و حتی اشــک ریــخــتـهانــد .استاد
فرشچیان در کنار نگارگری ،در طراحی ضریح متبرک
ائمه معصومین(ع) هم فعالیت دارد و طراحی ضریحهای
جدید امام رضــا(ع) و حضرت سیدالشهدا(ع) محصول
ذوق ،قریحه و معنویت اوست.
طــراحــی و نــظــارت بــر ســاخــت ضــریــح جــدیــد حضرت
عبدالعظیم(ع) جدیدترین مشغولیت این استاد  88ساله
است که از سال  1392آغاز شده است و همچنان ادامه
دارد .استاد فرشچیان که به تازگی به کشور بازگشته،
با حضور در شــهــرری ،از مراحل ساخت ضریح جدید
سیدالکریم(ع) بازدید کرد .این ضریح قرار است سال
 1398در محل ضریح فعلی نصب شود که حدود 200
سال قدمت دارد و تعویض آن ضروری است.
او در گفت وگو با خبرگزاری فارس در باره آنچه قب ً
ال گفته
بود«هنوز آنچنان که باید حق هنر نقاشی اصیل ایرانی
ادا نشده است»،گفت :بله ،هنوز هم این اعتقاد را دارم و
هنر نقاشی یکی از پایههای فرهنگ ایران است ولی آن
طور که موج نو در دنیا حاکم شده و نقاشی غربی یا نقاشی
مدرن خودنمایی میکند و آن قدر که به نقاشی غربی کمک
میکنند ،به نقاشی ایرانی کمک نمیشود.
او ًال خود هنرمندان باید همت کنند و کارهای متنوع ـ و نه
تکراری ـ انجام دهند ،در ثانی نمایشگاههایی از کارهایشان
در دنیا برقرار شود ،تشویق شوند و بورسیههایی به آن ها
تعلق گیرد تا بتوانند بروند آثار هنری دنیا را ببینند و از آن

(ع)

▪غزلها و رباعیهای برجسته:

از جمله غزلهای دلنشین و خالقانه این مجموعه از نظر
من غزلهایی از جنس غزلهای «دلخوشی»« ،دیروز»(دو
غزل به این نام در این مجموعه وجود دارد که هر دو غزل
در شمار اشعار خوب این مجموع ه است) « ،صورتک»« ،در
سه حرفی نامم»« ،سرداب»« ،در حسرت یک ترانه دیدار»
و «رنج زمین» است.از این میان به ابیاتی از غزل «سرداب»
اشاره میکنم .غزلی که نگاهی تازه به مقوله انتظار دارد
و از نظر زبان و تعبیرات بسیار به معیارهای غزل معاصر
ک است:
نزدی 
«مــثــل یــک انتظار ســردرگــم ،خسته از خ ــواب جمعه
بعدازظهر
تخمههای شکسته را انــداخــت ،تــوی بشقاب جمعه
بعدازظهر(»...سراب ،ص )۷۳
در کنار غزلها ،مثنویها و رباعیهای این مجموعه نیز
دارای مضامین تازه و کشفهای دلپذیر هستند .به عنوان
مثال از یکی از این رباعیها یاد میکنم:
«امالم ضعیف نیست اما ناچار
این گونه همیشه مینویسم د ی د ار
دلتنگ توام اگر تو دلتنگ منی
یکیک همۀ فاصلهها را بردار»(رباعی  ،۷ص )۱۰۳
▪ابیات سست:

-۱نداشتن فصاحت:
در غزل «کم میزند دلم» ردیف در برخی ابیات خوش
ننشسته و حالتی تصنعی به شعر داده است .از این قرارند
قافیهها که گاه با ردیف همخوانی چندانی ندارند:
«یک شب به خنده گفت چرا داد میزنی؟
این قدر هی نگو که دلم میزند دلم
حرفش ادامه داشت که بیاختیار من
گفتم عزیز من! چه کنم؟ میزند دلم
آرام برد گوش مرا روی سینهاش
دیدم چنین که اوست چه کم میزند دلم (»...کم میزند
دلم ،ص )۱۴
-۲بازی با کلمات و آوردن جناسهای تصنعی:
غــزل «بــرای حادثه عاشقی» از نظر من شعری صرفا
قافیهمحور و دارای مضامین تکراری است که تداوم این
روند در طول ده بیت غزل سبب ماللآوری آن شده است.
«وگر مجالی و خالی و حس و حالی هست
در ازدحــام کمانهای تشنه بالی نیست» (برای حادثه
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ادبیات انقالب

دل نواختههایی برای محرم

توزیع«سالمبرابراهیم»درسوریه

همزمان با فرا رسیدن ایام محرم و صفر آلبوم موسیقایی
« ِفراقی» مشتمل بر چهار قطعه از دل نواخته های بردیا
صــدرنــوری نــوازنــده و آهنگ ســاز موسیقی ایرانی در
دسترس عالقه مندان قرار گرفت.به گزارش مهر ،در
آستانه فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا
(ع) آلبوم «فراقی» مجموعه ای از دلنواختههای بردیا
صدرنوری آهنگ ساز و نوازنده پیانو با نامهای «نوای
نینوا»« ،فــراق»« ،او درون خود توست» و «حرم عشق»
در دسترس مخاطبان قــرار گرفت.بردیا صدرنوری
در یادداشتی در توضیح قطعات آلبوم «فراقی» آورده
است :قطعه «نوای نینوا» برداشتی آزاد از ملودی های
عاشورایی و ماه محرم بوده که به صورت بداهه با پیانو
نواخته شده است« .فراق» نام قطعهای است که در فراق
استاد همایون خرم آهنگ ساز و هنرمند اخال قمدار
روی شعری از مهرناز کرمی در سال  ۱۳۹۱ساخته ام،
شاعر در این قطعه آورده است :حرفی نیست ،گلهای

رئیس مؤسسه فرهنگی شهید ابراهیم هادی از ترجمه
کتاب «سالم بر ابراهیم» به زبان عربی در لبنان و توزیع
آن در جمع مدافعان حــرم سوریه خبر داد.محسن
عمادی ،رئیس موسسه فرهنگی شهید ابراهیم هادی،
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران پویا ،از ترجمه کتاب
«سالم بر ابراهیم» به زبان عربی خبر داد و گفت :این
اثر در لبنان از سوی معارف االسالمیه ترجمه و در میان
مدافعان حرم در سوریه توزیع شده است.به گفته وی؛ این
کتاب تاکنون عالوه بر عربی ،به زبانهای اردو و آلمانی
نیز ترجمه شده است .برگردان انگلیسی این اثر نیز در
دست انجام است که پس از بازبینی و ویرایش به چاپ
خواهد رسید.کتاب «سالم بر ابراهیم» در سا لهای
گذشته همواره در فهرست پرفرو شترین کتا بهای
دفاع مقدس قرار داشته است .این اثر به تازگی نیز در
طرح تابستانه کتاب در زمــره پرفرو شهای این طرح
معرفی شده است.کتاب «سالم بر ابراهیم» حاصل تالش

نیست  /دردیهست،دردینیست /اشکیهست،آهی
هست /راهیهست،یادیهست  /نامیهست«،ماهی»
خرم راهت را با یادت می جوییم
نیست/  ای واال ،ای ّ
صدرنوری که عالوه بر طراحی و مدیریت جشنواره و
جایزه استاد همایون خرم (نوای خرم) سرپرستی گروه
موسیقی «مهرآور» را نیز به عهده دارد تاکنون آلبوم های
«زندگی جاری است« ،»...آوای زندگی» و «خاطره ها»
را منتشر کرده است .وی در آلبوم موسیقی «بهانه تو» به
آهنگ سازی ناصر ایزدی و خوانندگی مهدی فالح نیز به
هم نوازی پیانو پرداخته است        .

معماری

عاشقی ،ص )۶۹
جناسهای موجود در بیت ذکر شده چندان طبیعی به
نظر نمیرسند و تنها به اعتبار جناس بودن ،بدون نوآوری
خاصی پشت یکدیگر ردیف شدهاند.
-۳اشکاالت دستوری:
«در خاطرم حکایتی از کهنه مانده است
در خاطرم حکایتی از گنبد کبود
از روزهای روی زمین هیچ کس نداشت
از روزهــای غیر خدا هیچ کس نبود» (نامهای به پسرم،
ص )۲۱
اول بیت دوم «هیچکس
مصراع
در
شاعر
مقصود
احتماال
ِ
نبود» است که به دلیل آن که در مصراع بعد فعل «نبود»
تکرار میشود از آوردن آن پرهیز کرده است).
همچنین در بیت اول «حکایتی از کهنه» ،دور از هنجار
طبیعی زبان است .معموال میگوییم حکایتی کهنه و البته
برای حکایت کلماتی چون قدیمی بیشتر مورد استعمال
است .یا مثال حکایتی از گذشته.
 -۴انتخاب نام اشعار:
در این مجموعه دو شعر به نام «چشم» و دو شعر به نام
«دیروز» وجود دارد که ضرورتا باید با قرار گرفتن شماره
در کنار هر یک از یکدیگر متمایز میشدند.در مجموع،
«پنجرههای آجری» از شاعری باتجربه حکایت میکند.
شاعر پیش از این نیز مجموعههایی منتشر کرده است و در
این مجموعه نیز عالوه بر غزلها ،اشعاری در قالبهای
چهارپاره  ،مثنوی و رباعیهایی که استانداردهای یک
شعر خوب را دارنــد نیز میخوانیم .اما به نظر میرسد
فعالیت جدی او در غزل باشد .تنها نکتهای که باقی
میماند مسئله زبان شعر او است که در برخی غز لها
متمایل به غزل معاصر و نئوکالسیک است و در برخی
موارد بسیار به زبان شعر کالسیک نزدیک میشود .اگر
بتوان از این دو حال و هوا معدلی به دست آورد که بیانگر
زبان اختصاصی شاعر باشد ،غزلهای یکدستتری پیش
روی ما قرار میگیرد همان گونه که در این مجموعه نیز
این گونه اشعار وجود دارند.مجموعۀ «پنجرههای آجری»
پنجرهای به شعرهای غالبا موفق حسن دلبری گشوده
است .امید که در آثار آینده این شاعر همچنان دریچههای
تازهای به روی شعر پارسی گشوده شود.
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ها استفادههای معنوی ببرند .استاد فرشچیان با تاکید
بر این که اخالص و ارادت به خداوند است که یک هنرمند
را به درجات رفیع میرساند و هنرش را اثرگذار میکند،
افزود:یادم است که استادم حاج میرزا آقا امامی (متوفی
 )1334وقتی میخواست قلم را به دستم دهــد و کار
را شروع کنم ،گفت برو وضو بگیر ،نماز ظهر و عصرت را
بخوان!
سپس قلممو را با بسماهلل الرحمن الرحیم و اخالص به
دست من داد .مایه ایمان است که میتواند اثر یک هنرمند
را متجلی کند.
شما نقاشان بزرگ دنیا مثل میکلآنژ ،داوینچی و روبنس
یا برنینی مجسمهساز بزرگ ایتالیا را ببینید ،مایههای
مذهبی در کارهایشان به شدت موج میزند .وقتی کارهای
این ها را با دیگر نقاشان مقایسه میکنیم ،ناخودآگاه یک
روحی در آن کار هست که مخاطب را بیشتر جذب میکند و
نگه میدارد.وی در پایان این گفت و گو گفت :با وجودی که
پنج قبر دارم ولی دوست دارم بروم اصفهان ،کنار قبر صائب
تبریزی .آنجا قبری تهیه و به من محبت کردند.

...
عکس

عکاس ترکیهای :پوسترهای «شهید
حججی» مرا متأثر کرد

یک گروه خودجوش فرهنگی است که با دغدغه ترویج
فرهنگ ایثار و دفاع مقدس در زمینه انتشار کتابهای
مرتبط با این حوزه فعالیت میکند« .سالم بر ابراهیم»
داستان زندگی شهید ابراهیم هادی از زبان دوستان،
خانواده و همراهان او است که تاکنون در دو جلد به چاپ
رسیده است .این اثر از چند وجه دارای اهمیت است
و مخاطب را به خود جلب میکند؛ یکی این که روایتی
جذاب و در عین حال ساده از خاطرات دارد و وجه دیگر
آن ،شخصیت خود شهید است.

معماری

سردر جدید دانشگاه صنعتی شریف گشایش یافت

افتتاح خانه تنبور با حضور بزرگان موسیقی

دو معمار ایرانی در مرحله نهایی جایزه معماری اروپا

سردر جدید دانشگاه صنعتی
شریف رسما گشایش یافت
و در ایــن مــراســم علی اکبر
صالحی و محمدرضا عارف
حـــضـــور داشـــتـــنـــد.ســـردر
دانشگاه صنعتی شریف که
توسط شهاب الدین ارفعی ،
طراحی شده است در آستانه پنجاه ساله شدن این دانشگاه افتتاح شد .به
گزارشروابطعمومیدانشگاهصنعتیشریفدرپاییزوزمستانسال1393
یک شرکت مهندسین مشاور پذیرفته شد تا مسابقه طراحی سردر دانشگاه
صنعتی شریف را برگزار کند .کمیته برگزار کننده در ابتدا و بر اساس ضوابط
دبیرخانه دایم مسابقات معماری و شهرسازی ،ساختار مسابقه را مشخص
کرد و در مرحله بعد بیش از  20معمار برجسته به عنوان نامزد شرکت در این
مسابقه انتخاب شدند که در نهایت از این میان  10معمار انتخاب شدند که
دو نفرشان انصراف دادند.در این مسابقه به شرکت کنندگان توصیه شده
بود تا امید به آینده و کرامت انسانی را در طراحی هایشان لحاظ کنند و
مشخص باشد که این اثر در قرن بیست و یکم و در ایران ساخته شده است.
مساحت زمین تحت پوشش سردر معادل  265متر مربع بوده که ابعاد کلی
آن (اگر مستطیل فرض کنیم)  7×29متر و ارتفاع آن  12متر است و به دلیل
پیش آمدگی های تراز فوقانی ،فرم غیر هندسی در پالن را ایجاد می کند.
همچنین؛ طبقات سردر در دو جناح واقع شده است .تجهیزات باالرونده نرده
در زیر زمین و محل استقرار نگهبان و اتاق کنترل و پایش در دو سوی ورودی
در طبقه اول قرار دارد .در طبقه دوم نیز محل استراحت نگهبانان پیش بینی
شده و کل مساحت زیربنای مجموعه  848مترمربع است.

خانه تنبور ؛ روز گذشته با حضور گسترده بسیاری از بزرگان موسیقی ایران و
با آوازخوانی شهرام ناظری در روستای بانزالن از توابع کرمانشاه افتتاح شد.
به گــزارش ایلنا ،مراسم افتتاحیه خانه تنبور در حالی روز سهشنبه (21
شهریور) در روستای بانزالن برگزار شد که مسئوالن و هنرمندانی چون
حسین علیزاده ،شهرام ناظری ،کیهان کلهر ،علیاکبر شکارچی ،محمدرضا
درویشی ،نوید افقه ،علی بوستان ،علی ترابی و بسیاری از هنرمندان محلی
و دوستداران موسیقی خودشان را به این روستای دورافتاده؛ رسانده بودند.
حسین علیزاده در بخشی از این مراسم ضمن اشاره به حرکت ارزشمند
علیاکبر مرادی که خانه تنبور را در ملک خصوصیاش و با هزینههای غیر
سازمانی ساخته ،گفت :ما ایرانی هستیم و تنبور به همه ما تعلق دارد .ایران
یکی از سرزمینهای مهم دنیاست که فرهنگهای مهمی را در خود جای
میدهد .ما از نظر فرهنگ موسیقی ثروتمند هستیم .هر نقطهای از ایران
فرهنگ موسیقی خاص خودش را دارد.امروز شهرام ناظری و کیهان کلهر
دو نفر از استادان موسیقی که هر دو هم اهل کرمانشاه هستند ،در میان
ما حضور دارنــد .این دو هنرمند در جهان معروفاند .نام هرکدام از این
دو به تنهایی بیانگر بزرگی آنان است .نمیدانم چرا مجری برنامه سعی
لقب «شوالیه» به رخ بکشد .شهرام ناظری
دارد بزرگی شهرام ناظری را با ِ
خودش هنرمند بزرگی است و نیازی به لقب «شوالیه» ندارد.شهرام ناظری
نیز در بخش دیگری از این مراسم گفت :باعث سعادت من است که امروز
به همراه دیگر استادان موسیقی این جا در خدمت شما هستیم .از همه
کسانی که زمینه ایجاد این خانه تنبور را فراهم کردهاند ،تشکر میکنم.
ناظری همچنین در بخش دیگری از این مراسم به درخواست مردم برای
آوازخوانیاش پاسخ مثبت داد و دو قطعه را یکی به زبان فارسی و دیگری به
زبان کردی برای حاضران اجرا کرد.

طــرح«ســاخــتــمــان تبدیل
شـــونـــده»نـــامـــزد دریــافــت
جــایــزه مــعــمــاری اروپــــا در
سال  ٢٠١٧برلین شد .به
گــزارش هــنــرآنــایــن« ،نیما
کیوانی» مدیر استودیوی
معماری کیوانی و همکاران
اظهار کرد :طرح«ساختمان تبدیل شونده»نامزد نهایی دریافت جایزه
معماری اروپا در سال  ٢٠١٧برلین شد و این برای نخستین بار است که دو
معمار ایرانی ،نامزد دریافت این جایزه میشوند.
وی ادامه داد :معماری این اثر را به همراهی برادر خود «سینا کیوانی» و
دو معمار دیگر به نام های «هادی نورحسینی و شهرزاد شیروانی» طراحی
کردهام.وی افزود :آن چه که ساختمان تبدیل شونده را متمایز کرده ،نوع نگاه
به طراحی آن است .این ساختمان که در کشور لتونی طراحی شده است ،بر
اساس الگوهای معماری پایدار استوار است و تمامی انرژی الزم مصرفی آن
با بهره گیری از انرژیهای نو و طبیعت تأمین می شود و به یک سیستم تصفیه
پیشرفته آب مجهز است.
نیما کیوانی و سینا کیوانی که متولد شهرستان مرزی بندر آستارا در غرب
استان گیالن هستند ،پیش از این هم با پروژه«"ُ رسی خانه» و «مهر خانه» که
بر گرفته از معماری ایرانی هستند ،توانسته بودند جوایز مختلف بینالمللی را
کسب کنند.این جایزه یک رویداد ساالنه است که در دو بخش جایزه معماری
اروپا و جایزه معماری آسیا با همکاری نهادهای دانشگاهی ،فرهنگی و
حرفهای معتبر اروپایی  ،به بازشناسی و معرفی دستاوردهای قاره اروپا در
حوزه نظری و عملی معماری و شهرسازی می پردازد.

دبیر انجمن عکاسان آنکارا گفت :رویکرد ضد جنگ
هنرمندان ایرانی برایم بسیار ارزشمند بــود؛ به ویژه
نمایشگاهی که از پوسترهایی با موضوع «شهید محسن
حججی» برپا بود ،چنین پیام عمیقی داشت و من را متأثر
کرد.به گزارش فارس ،هیئت عکاسان ترکیهای از حوزه
هنری بازدید کردند.
این هیئت از عکاسان کشور ترکیه ،از نمایشگاه پوستر
«راهی که از سر گرفتیم» با موضوع شهید محسن حججی،
نمایشگاه نقاشی «شفق فیروزهای» ،کارگاه و گنجینه آثار
مرکز هنرهای تجسمی ،کتابخانه جنگ و فروشگاه کتاب
انتشارات سوره مهر دیدن کردند.
اولشن» دبیر انجمن عکاسان آنکارا هم در این
«ورامــی َ
بازدید اظهار کرد :پیامی که از آثار تولیدی و به نمایش
گذاشته شده در حوزه هنری دریافت کردم ،این بود که
هنرمندان ایرانی با توصیف جنگ ،در واقع به این موضوع
تاکید دارند که نمیخواهند جنگ تکرار شود و نفرت خود
را از جنگ بیان کردهاند.
وی افــزود :رویکرد ضد جنگ هنرمندان ایرانی برایم
بسیار ارزشمند بود؛ به ویژه نمایشگاهی که از پوسترهایی
با موضوع «شهید محسن حججی» برپا بود ،چنین پیام
عمیقی داشت و من را متأثر کرد .کلیپی که از تولید عکس
صحنهپردازیشده«داستانیکپرچم»سیداحسانباقری
برایمان به نمایش گذاشته شد نیز بسیار ارزشمند بود.
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