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قدیریان « :کارنامه»را
خلق کرد

عبدالحمیدقدیریان،نقاشپیشکسوتکهبرایشرکتدرکارگاههنریبامفاهیمعاشوراییواربعینیدرایاماربعین
عازمکربالشدهبود،باخلقتابلوییباعنوان«کارنامه»بهبیانهنریخودازمفهومعاشوراپرداخت.اینتابلودرابعاد
 100در ۱۲۰باتکنیکرنگروغنکشیدهشدهاست.

...

نگاهی به انواع سبک های ادبی

لذت شعر

ایسمهاییبراینوشتن

وای به حال یک عشق ناخوانده

به زندگی آدمها...
خیلی چیزها سرک میکشند...
اما ماندگار نیستند...
فقر ،سکون...
گرمی ،سردی به سراغ ما میآیند...
و بیرون میروند...
اما وای به حال یک عشق ناخوانده....
اگر روزی ترکت هم کند...
کسی را در تو جا می گذارد!


کلویان امینی

همه باغ دلم
آثار خزان دارد ،کو؟
آن که سامان بدهد
این همه ویرانی را...


حسین منزوی

هر نویسنده ای آگاهانه یا کامال حسی و
غریزی برای خلق اثرش شیوه ای دارد .هیچ
نویسنده و هنرمندی نمی تواند خودش را
از سیاست ،جامعه ،خانواده ،طبیعت و...
جدا کند .این پیوستگی باعث می شود تا هر
اتفاقی روی خلق اثر او تاثیر بگذارد .سبک،
بــه شیوه خــاص یــک نویسنده یــا هنرمند
گفته می شود که برای ارائه اثر هنری اش
از آن استفاده می کند .سبک می تواند
کامال شخصی باشد اما زمانی که در یک
دوره خاص چند نویسنده سبک یکسانی
داشته باشند ،همگی با هم یک مکتب را
می سازند .دنیا ،انسان و جامعه مدام در
حــال تغییرند و همین تغییر نویسنده را
وادار می کند تا از سبکی استفاده کند یا
سبکی را بسازد که مناسب زمانه و احواالت
خــودش اســت و بــه ایــن صــورت در تاریخ
ادبیات با انواعی از سبک ها و مکتب ها روبه
رو می شویم .در ادامــه به معرفی اجمالی
این سبک ها و ذکر یک نمونه بسیار کوتاه از
برخی از آن ها می پردازیم.
▪مکتب کالسیسم /خردگرایی و آموزش

دهه  1660میالدی است و دوره حکومت
پادشاهی که نظم و انضباط می خواهد.
آداب و رسوم خاصی وجود دارد و همه باید
آن را رعایت کنند .طبیعتا چنین شرایطی
باعث می شود تا ادبیات هم مــودب و سر
به زیر بماند و اصولی را رعایت کند و اثری
«زیبا» به وجود بیاورد .تعادل کمال ،تقلید از

طبیعت ،تقلید از قدما ،خردگرایی و آموزش
از خصوصیات آثار کالسیک است«.هرگز
به تماشاگر چیز باورنکردنی ارائــه نکنید،
حقیقت اغلب ممکن اســت «حقیقت نما»
نباشد و یک شگفتی پوچ برای من بی جاذبه
است .روح نمیتواند از آن چه باور نمیکند به
هیجان بیاید .فن شعر ،اثر بوالو»
▪مکتب رمانتیسم /احساسات انقالبی

اواخــر قرن هجدهم میالدی؛ اروپــا صحنه
انقالب ها و جدال های آزادی طلبانه است.
بیان حساسیت های انسان ها و تایید حقوق
فردی و ...باعث میشود تا آثار ادبی با غلظت
بیشتری احساسات را بیان کنند .احساس
سفر ،کشف و شهود و ...از خصوصیت آثار
نویسندگان این مکتب است«.امروز آخرین
روز است که من دیده میگشایم ،دیگر این دو
چشممنآفتابتابندهرانخواهددید.افسوس
کهامروزهمآسمانتیرهوآفتابازنظرمناپدید
است!...ای طبیعت عزادار باش! سرگذشت
ورتر،اثرگوته»
▪مکتب رئــالــیــســم /عینی و بــه دور از
احساسات شخصی

در قرن نوزدهم میالدی شرایط به گونه ای
شــده بــود که نویسندگان در کنار نوشتن
احساسات ،دوست داشتند مسائل مختلف
زندگی را نقد کنند و آداب ،اخالق ،عقاید و
اجتماعی را که در آن زندگی می کنند ،به
درستی توصیف کنند .کامال عینی و به دوراز

آلبومدهم«رضایزدانی»
خبر
به نام «درهم» این هفته
موسیقی
منتشر م ــی ش ــود .به
گزارشموسیقیما،ایناثرروزچهارشنبه
 24آبانبهتهیهکنندگی«علیاوجی»واز
سوی شرکت «تصویرگستر پاسارگاد» در
بازارتوزیعمیشود.اینمجموعهبهگفته
رضایزدانیوعلیاوجی،متفاوتتریناثریاستکهآنها
در طول این سالها منتشر کردهاند و در آن ،آثار 9شاعر و
ترانه سرا قرار دارد .مهدی ایوبی ،حنیف معززی ،میثم

...

احساسات شخصی.
«هر دو مرد در مرکز حلقه ایستاده بودند .مثل
این که نمی دانستند چه باید بکنند .صدایی
در هوا پیچید :اسلحه را زمین بگذارید و با
مشت مبارزه کنید! اما دو مرد مبارزه را شروع
کرده بودند .مواجهه ،اثر بورخس»

پیک خبر

▪مکتب ناتورالیسم /حرکت به سوی آینده

از اواســـط قــرن نــوزدهــم صحبت برخورد
نسل ها پیش آمد و تحول حرکت به سوی
آیــنــده بــر اســاس پــایــه هــای محکم علمی و
نظام مند ،شعار بسیاری از نویسندگانی
شد که دیگر به انسان با دیــدی ماورائی یا
اجتماعی نگاه نمی کردند بلکه علم زیست
شناسی ،انسان را برای آنها تعریف میکرد.
«گ ــاه گ ــاه یــکــی از مــســافــران خــمــیــازه ای
می کشید و یکی دیگر بالفاصله از او تقلید
می کرد و بدین ترتیب هر یک به نوبه خود
بر حسب اخــاق و آداب دانــی و موقعیت
اجتماعی خویش دهانی با سر و صدا یا با
ادب و نزاکت باز می کردند .تپلی ،اثر گی
دوموپاسان»
▪مکتب سمبولیسم /فضا ابــهــام آمیز
میشود

 1890میالدی دوره سمبولیست هاست
که از متافیزیک الهام می گرفتند و آثارشان
را با فضایی ابهام آمیز خلق می کردند .این
حالت ها به دلیل ناآرامی در برابر زندگی و
فرار از سنت های کهنه و زندان دنیای جدید
خصمانه بود.
«بــه پنجره ها نزدیک نشوید! مهاجران از
کاخیعبورمیکنند!منیککشتیتفریحی
می بینم در توفان! من گله های گوسفند
می بینم در همه کشتی ها ،بهتر اســت که
پنجره ها بسته بمانند از بیرون در امانیم.
بیمارستان ،اثر موریس مترلینگ»

درهم ،متفاوت ترین آلبوم رضا یزدانی با اشعاری از موالنا

گفتی به روزگاران مهری نشسته گفتم
بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران
وین نغمهمحبت بعد از من و تو ماند
تا در زمانه باقیاست آواز باد و باران
شفیعی کدکنی
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بهاران ،زهره محقق ،احسان رعیت ،علی
کمارجی نژاد و ماهان نــوری زاده از جمله
ترانهسراهایاینآلبومهستند.رضایزدانی
دراینآلبومبرایاولینبارپسازسالهابه
سراغ اشعاری از موالنا و احمد شاملو رفته
اســت.از سوی دیگر اولین کنسرت آلبوم
«درهم» قرار است روز دوم آذر به میزبانی
برجمیالدتهرانبرگزارشود.دراینکنسرتبرایاولینبار
چند قطعه از این مجموعه به همراه آثار خاطره انگیز رضا
یزدانیاجراخواهدشد.

▪ مکتب اکسپرسیونیسم /فــریــادهــای
خشم آگین

جنگ جهانی گذشته است .انقالب اکتبر
در روســیــه پیش آم ــده و عصر امــپــراتــوری
آلمان پایان یافته اســت .اکسپرسیونیسم
در پیش بینی فاجعه ها پــدیــدار شد و این
بــرخــوردی ت ــازه بــا زنــدگــی ب ــود .عصیان،
انحطاط ،بحران تمدن و فریادهای خشم
آگین در این آثار نمود پیدا کرد.
▪مکتب فوتوریسم

پیش از جنگ جهانی اول به وجــود آمــد تا
بیانگر سر و صداها و حاالت زندگی صنعتی
نو باشد که مبین دنیای آینده بود .کلمات
آزاد ،همزمانی احساس و بیان و ویرانی
عمدی قوانین گذشته از خصوصیت آثار
فوتوریستهاست.
▪مکتب سوررئالیسم

سوررئالیست ها جزو نوجوانانی بودند که
در اثنای جنگ جهانی اول به سنین جوانی
رسیدند .آنها پوچ گرایی دادائیسمها را باور

نداشتند اما فاجعه جنگ نمی گذاشت مانند
گذشته فکر کنند .در نتیجه به رویا پناه بردند
اما رویایی که باعث صعود انسان به مرحلهای
باالتر از زندگی عادی می شود و اسراری از
جهان را هویدا میکند.
▪مکتب اگزیستانسیالیسم

بالهاییکهتارسیدنبهقرنبیستمبرسرانسان
مــدرن این عصر آمــد ،باعث شد تا او با دیدن
ارزش هــای نابود شده ناامید باشد و از طرف
دیگربهآیندهامیدوار.هرآنچهوجودداردبرای
نویسندگاناینمکتباهمیتداردوانسانیکه
وجود دارد نیز باید به وجودش معنی ببخشد.
تحلیل تراژدیهای قرن ،جنگ جهانی دوم،
جنگ های سرد ،اردوگاه های کار اجباری،
خشونترژیمهاو...نیزدرآثارنویسندگاناین
مکتبدیدهمیشود.
از ابــتــدای قــرن بیستم تا امـــروز ،تغییرات
سریع زندگی باعث ساخته شدن سبک های
جدیدی مثل پست مدرنیسم شده است.
برگرفته از کتاب مکتبهای ادبی
به قلم رضا سیدحسینی

دنگ شو در تهران روی صحنه می رود
کنس ــرتگروهموسیقی
خبر
«دنـــگ شـــو» ،دومیـــن
موسیقی
هفتـــه از ســـومین مـــاه
پایی ــزی ،در «ت ــاالر وح ــدت» ته ــران روی
صحنـــه می رود.گـــروه موســـیقی نـــام
آشـــنای «دنـــگ شـــو» ،بـــا رپرتـــواری از
قطعـــات پـــر طرفـــدار خـــود ،در تاریـــخ
8آذر م ــاه امس ــال ،ب ــه اج ــرای کنس ــرتی
در «تـــاالر وحـــدت» شـــهر تهـــران می پردازد.ایـــن
کنســـرت در ســـاعت  ،21:30تقدیـــم مخاطبـــان

می شـــود.از جملـــه قطعاتـــی کـــه در
کنس ــرت گ ــروه موس ــیقی «دن ــگ ش ــو»
ب ــه اج ــرا در خواه ــد آم ــد ،می ت ــوان ب ــه
قطعـــه «خطـــا کـــردم» اشـــاره کـــرد.
ش ــایان ذک ــر اس ــت کنس ــرت موس ــیقی
گـــروه «دنـــگ شـــو» ،ســـاعت  21:30از
تاریـــخ 8آذر مـــاه امســـال ،در «تـــاالر
وحـــدت» تهـــران برگـــزار می شـــود و
به ــای بلی ــت ای ــن کنس ــرت از  55ت ــا  140ه ــزار توم ــان
برآورد شده است.

دوبیتی های «سعیدی راد»
برای هموطنان زلزله زده غرب کشور

هنوزم زندگی جاری است این جا
عبدالرحیم سعیدی راد از شاعران کشورمان دوبیتیهایی
را به مردم زلزله زده غرب کشور تقدیم کرد.
▪1

یکی دارد دلی از غصه سرشار
یکی در بین آجرها گرفتار
یکی از عمق جان فریاد می زد:
دل من مانده این جا زیر آوار
▪2

فرو افتاده لب ها از سخن هم
نبوده فرصتی تا پر زدن هم
امان از لحظه ای که ناگهانی
زمین لرزید و دل لرزید و من هم...
▪3

دمادم در هجوم درد لرزید
در اوج اشک و آه و گرد لرزید
جهان خاموش شد یک لحظه و بعد
زمین چون شانه های مرد لرزید
▪4

اگر چه شوق آوازی نمانده
زمانه خاک غم بر ما تکانده
تو تنها نیستی جان برادر!
مرا داغ تو تا این جا کشانده
▪5

اگرچه جان من پر زد به افالک
اگر چه قطع شد یک شاخه از تاک
هنوزم زندگی جاری است این جا
دوباره می کشم دستی بر این خاک

...

موسیقی
فرزند مرحوم ابراهیم شریف زاده خواننده موسیقی مقامی:

راست میگفتند
همیشه زودتر از آن که بیندیشی اتفاق میافتد
من به همه چیز این دنیا دیر رسیدم
زمانی که از دست میرفت
و پاهای خستهام توان دویدن نداشت
چشم میگشودم ،همه رفته بودند
مثل "بامدادی" که گذشت
و دیر فهمیدم که دیگر شب است
فریدون مشیری


تنهایی
چیزهای زیادی
به انسان میآموزد
اما تو نرو
بگذار من نادان بمانم


ناظم حکمت

طریق عقل بود ترک عاشقی دانم
ولی ز دست من این کار برنمیآید
به سر رسید مرا دورزندگانی و باز
بالی محنت هجران به سر نمیآید

رهی معیری

* **
درد دارد آمدن وقتی که فکر رفتنی
سوختم با هر وداعت ...با سالمت بیشتر
عصرها وقتی خیالت مینشیند پیش من
چای میریزم برایت ...اشک حسرت بیشتر
سید مهدی ابوالقاسمی

***
بهحرمت
نان و نمکی که با هم خوردیم،
نان را تو ببر
که راهت بلند است
و طاقتت کوتاه...
نمک را بگذار برای من
میخواهم
این زخم
شمس لنگرودی
تا همیشه تازه بماند .

گواهی هنری پدرم کاغذ باطله ای است که مرا دق می دهد
یک سال از فوت ابراهیم شریفزاده
می گذرد ،هنرمندی که ذخیره ای
از مقام های قدیمی منطقه تربت
جام محسوب می شد .هنرمندی
که گواهی درجه هنری او را بعد از
فوتش به دخترش دادنــد .صدای
مــانــدگــار ابــراهــیــم شـــریـــف زاده
خــــوانــــنــــده م ــوس ــی ــق ــی اقـــــوام
خراسان ،همچنان برای بسیاری
خاطره سازی می کند اما یک سالی می شود که جایش
خالی است .هنرمند پیش کسوتی که پرونده و سوابق
هنری او ،اواخر سال  1394برای گرفتن مدرک درجه
هنری به معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ارسال شد و محمدرضا درویشی -پژوهشگر موسیقی
اقــوام  -که آن زمان در شــورای ارزش یابی هنرمندان
بــود ،پرونده استاد شــریــف زاده را مطرح و از آن دفاع
کــرد امــا به دلیل اتفاقاتی با دادن درجــه هنری به او
موافقت نشد .علی مغازه ای  -پژوهشگر و مستند ساز
موسیقی اقوام  -پیش از این به ایسنا گفته بود :استاد
شریفزاده اصال نیازی به درجه هنری نداشت و در واقع،
با این کار به اعتبار «درجه هنری» افزوده می شد .زهرا
شریفزاده  -دختر این هنرمند -اکنون پساز یک سال
از درگذشت پدرش به ایسنا می گوید :بعد از فوت پدرم
خانه هنرمندان در تهران مراسمی برای او گرفت و از من
هم برای شرکت در آن دعوت شد ،همان موقع که من
در تهران بودم تماس گرفتند و گفتند گواهی نامه درجه
هنری پدرم آماده است و من هم آن را تحویل گرفتم .او
ادامه می دهد :وقتی گواهی را گرفتم به مسئول مربوط
گفتم این برگه بعد از فوت پدرم به چه دردی میخورد؟!
این برگه برایم حکم کاغذ باطله ای است که بیشتر مرا
دق می دهد .شما که تا حاال این برگه را ندادید اگر کال
نمی دادید بهتر بود .حاال که پدرم نیست از آن استفاده

کند ،به چه دردی مــی خــورد؟ در
نهایت هم پاسخ هایی دادند که من
متوجه نشدم .دختر این هنرمند
بــیــان مــی کــنــد :پـــدرم حتی بیمه
هم نبود .فقط به او ماهانه 120
هزار تومان پرداخت می کردند که
این مبلغ سه ماه قبل از فوتش به
 150هــزار تومان افزایش یافت.
هزینه های درمان پدرم را خودمان
پرداخت کردیم و از جایی به ما کمک نشد .او که خود
به دلیل تصادف درگیر بیماری اســت ،دربــاره این که
برنامه اش بــرای نخستین سالگرد درگذشت پدرش
چیست؟ توضیح می دهد :تا کنون حدود  70میلیون
تومان برای درمانم هزینه کرده ام .دستم تنگ است به
همین دلیل از چند ماه قبل مسئول اداره ارشاد باخرز
را که خودش شاگرد پدرم بوده است از تاریخ سالگرد
درگذشت پدرم آگاه کردم .دیگر نمیدانم برنامهای برای
مراسم سالگرد دارند یا نه؟ دختر این هنرمند امیدوار
است با توجه به مشکالتی که برایش به وجود آمده است،
مسئوالن مربوط نخستین سالگرد درگذشت پدرش را
خاموش نگه ندارند .به گزارش ایسنا ،ابراهیم شریفزاده
سالهای آخر عمرش را در تنهایی با بیماری دست و پنجه
نرم کرد .او دچار آلزایمر هم شده بود و به جز دخترش
مونسی نداشت .وی در نهایت  22آبان ماه سال 1395
از دنیا رفــت .او که متولد شهر باخرز از توابع استان
خراسان رضوی بود ،موسیقی مقامی را از نوجوانی آغاز
کرد .همکاری او با غالمحسین سمندری ،از دوتارنوازان
مشهور باخرزی  60سال طول کشید .از همکاری این
زوج هنری آلبوم موسیقی «خون پاش و نغمه ریز» به جا
مانده است .بسیاری با نوای او و دوتار نوازی غالمحسین
سمندریدرقطعههای«سروخرامان»«،بهارهدخترعمو»
و «نوایی» خاطره دارند.

...

ادبیات داستانی

معرفی رمان تاریخی «برادرخوانده» برای نوجوانان
«برادرخوانده» رمان تاریخی محمود مهدوی برای گروه
سنی نوجوان است که به تازگی سوره مهر آن را منتشر
کــرده اســت .به گــزارش خــبــرگــزاری فــارس ،مهدوی
دربــاره این اثر گفت :رمــان دربــاره حــوادث مربوط به
اشغال اردبیل و واقعه تلخ تاراج اردبیل و گنجینه بقعه
شیخ صفی الدین توسط روس هــاســت که از زبــان دو
شخصیت داستان یعنی نوجوانی به نام «آلیش» و گرگش
«دؤشلی» روایت شده است .وی ادامه داد :در این اثر که
یک متن کالسیک خطی است ،سعی کردهام برای نسل
امروز از تاریخ اردبیل به ویژه تاریخ صد ساله آن بگویم.
هنوز متاسفانه تاریخ اردبیل در دوران انقالب و دفاع
مقدس به ویژه در حوزه داستان و رمان بازگو نشده است.
مهدوی همچنین درباره منابع استفاده شده در این اثر

گفت :در این رمان پنجاه ،شصت درصد وقایع تاریخ را
عینا بازگو کرده و باقی آن را از تخیل خودم بهره برده ام.
برای نوشتن این اثر باید بگویم که ظاهرا یک رمان نوشته
شده است اما من برای نگارش آن حدود  10تا  15کتاب
پژوهشی و تاریخی را مطالعه کردم .آثاری درباره تاریخ
و معماری اردبیل ،به ویژه اثر سه جلدی «اردبیل در
گذرگاه تاریخ» که نویسنده خیلی از جزئیات را که خود
در آن فضا تجربه کرده عینا آورده است ،جزو منابع من
برای تحریر کتاب به شمار می آیند .گفتنی است این اثر
در هشتمین دوره جایزه ادبی «امیرحسین فردی» مقام
اول رمان نوجوان را به دست آورد« .برادر خوانده» تولید
کارگاه قصه و رمان حوزه هنری است که در شمارگان
2500نسخه توسط سوره مهر منتشر شده است.
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