ادب وهنر
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تابلوهایشمایلحضرتمسیح(ع)در
موزهبزرگخراسانمرمتمیشود

ایرنا-مسئولکارگاهمرمتموزهبزرگخراساناظهارکرد«:دوتابلوینقاشیشمایلحضرتمسیح(ع)بهابعاد 40در 20و 120در 70سانتیمترازکلیسایارامنه
مسروپمقدس(دهدی)بهموزهبزرگخراسانانتقالیافتهاندوبهدلیلوضعنابهسامانیکهدارند،درحالمرمتهستندواینمرمتهاتاسهماهبهطولمیانجامد».
مژگانموسیزادهتصریحکرد«:قدمتاینتابلوهابهبیشاز 80سالمیرسدواینتابلوهاپسازاتماممرمتواستحکامبخشیبهکلیسابازگرداندهمیشوند».



...

بیوک ملکی شاعر و مدیرعامل دفتر شعر جوان از چالش های ادبیات نوجوان می گوید

لذت شعر

گفتوگو با نامزد جایزه کتاب سال

بهشعرنوجوانبیتوجهیمیشود

امام حسین (ع) ،نماد اسالم با تمام ویژگیهای
انسانی و مدنی آن است

گروهادبوهنر-بسیاریازبچههابهخواندنشعرعالقهزیادیدارندوبیشترآنهاوقتیوارددوراننوجوانیمیشوند،شروعبهخواندن
اشعارسهرابسپهری،نیمایوشیجو...میکنند.البتهایناتفاقتازهاینیستودردورانگذشتههمنوجواناناشعارحوزهبزرگسال
رامیخواندند.بیوکملکی،سردبیرسابق مجلهسروشنوجوانومدیرعاملدفترشعرجوان،ازشاعرانیاستکهسالهایزیادیدر
حوزهشعرنوجوانفعالیتوآثاربسیاریدراینحوزهمنتشرکردهاست.اودربارهوضعیتشعرنوجوانامروز،چالشهایاینحوزهودلیل
گرایشنوجوانانبهکتابهایشعرحوزهبزرگسالگفتوگوییباایبناداشتهاستکهدرادامهمیخوانید.
در میان آب و آتش سوختی دور از وطن
این چنین غسل شهادت می نمایی بی کفن
سوختی لیکن چو شمعی در دل دریای چین
شعله ور گشتی به امواجی چنین کشتی شکن
این زمان در ساحل امن خدا مهمان شدی
دور از ما دل به دریا می سپاری بی سخن
آفرین ای مرد دریا دل که گشتی سربلند
افتخاری آفریدی بهر ایران کهن
محمود رضا نعمت اللهی


وضعیت شعر نوجوان امــروز را از نظر کمیت و کیفیت
چگونه ارزیابی میکنید؟
امــروزه تعداد شاعرانی که به صورت تخصصی در حوزه شعر
نوجوان کار می کنند ،بیش از گذشته است؛ شاعرانی که شعر را
میشناسند و این خیلی مهم است .شاعر نوجوانانهسرا میداند
یکی از اهداف شعر نوجوان این است که باید نوجوان را به شعر
بزرگ سال وصل کند و قادر به این کار نخواهد بود مگر این که
خودش هم در فضا و حال و هوای شعر بزرگ سال باشد.
چه ویژگیهایی برای سرودن شعر نوجوان باید مورد توجه
قرار گیرند؟
دنیای نوجوان به همان نسبت که با دنیای بزرگ ساالن متفاوت
است با دنیای کودکان هم فاصله دارد ،از این نظر که او حق
انتخاب دارد و خودش انتخاب میکند ،تصمیم میگیرد چه
شعری را بخواند یا چه چیزی را نخواند .آرمانگراست ،به آینده
فکر میکند ،برای آیندهاش تصمیم میگیرد .دغدغه زندگی و
اجتماعش را دارد .حتی در نسلهای تازه سیاست هم برایش
اهمیت دارد و به آن بی اعتنا نیست؛ موضوعی که نسلهای
قبلی به آن اهمیت نمیدادند .نوجوان خودش را بزرگ سال
میداند ،دنبال تازگی و حرفهای تازه و نو است و خیلی موارد
دیگر.
چرا نوجوانان در مقابل مطالعه آثاری که برای آن ها نوشته
شده است ،مقاومت میکنند؟
نوجــوان امــروز خیلــی از کتابهایــی را کــه خــاص او منتشــر

ای دل نگران که چشم هایت بر در...
شرمنده که امروز به یادت کمتر...
جز رنج چه بود سهمت از این همه عشق
مظلوم ترین عاشق دنیا ! مادر!
میالد عرفان پور


با من چه کرده است ببین بی ارادگی
افتاده ام به دام تو ای گل به سادگی
جای ترنج،دست و دل از خود بریده ام
این است راز و رمز دل از دست دادگی
روحی زالل دارم و جانی زالل تر
آموختم از آینه ها صاف و سادگی
با ّ
سکه ها بگو غزلم را رها کنند
شاعر کجا و تهمت اشراف زادگی ....




سعید بیابانکی

...
اخبار

اعتراضتیوالبهواگذاریبلیتفروشی
جشنوارهتئاترفجر
سایت تیوال با انتشار بیانیهای به واگــذاری بلیتفروشی
جشنواره تئاتر فجر به سایت ایران نمایش ،اعتراض کرد.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران پویا ،در روزهــای گذشته
حاشیههای بسیاری دربــاره روند واگــذاری بلیتفروشی
سیوششمین جشنواره تئاتر فجر به وجود آمد .این مسئله
به نشست خبری این جشنواره هم کشیده شد .ماجرا از
این قرار است که سایتهای بلیتفروشی در عرصه تئاتر
پیشنهادهای خود را به جشنواره تئاتر فجر ارائه کردهاند
و در نهایت بلیتفروشی به سایت ایــران نمایش واگــذار
شده است .اما اکنون سایت تیوال مدعی است که در روند
واگذاریاینامتیاز،تخلفاتیصورتگرفتهاست.تیوالیکی
از سایتهایی است که در زمینه بلیتفروشی تئاتر فعالیت
گستردهای دارد و پروپزال خود را به جشنواره ارائه کرد تا
بتواند بلیتفروشی جشنواره تئاتر را در اختیار بگیرد .اما در
نهایتاینبلیتفروشیبهایراننمایشواگذارشدهاست.

«وجیههسامانی»دبیرشانزدهمیندورۀ
جشنوارهقلمزرینشد
در آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن قلم ایــران ،وجیهه
سامانی (نویسنده) بــه عــنــوان دبیر شانزدهمین دورۀ
جشنواره قلم زرین انتخاب شد.به گزارش فارس ،وجیهه
علیاکبریسامانی متولد  ١٣۵۵تهران و دارای مدرک
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی است .دبیر جشنواره به
عنوان نخستین کار ،داور و سرداوران مورد نظر خود را برای
هر یک از بخشهای پنج گانه به هیئت مدیره انجمن قلم
معرفیمیکندتاپسازتاییدبهکارمشغولشوند.اینداوران
میتوانندازمیاناعضایانجمنیاخارجاز آنباشند.

بزرگداشتاستاد«مشفقکاشانی»
و«شهیداحمدزارعی»درحوزههنری
مراسمبزرگداشت«مشفقکاشانی»و«شهیداحمدزارعی»
از سوی مرکز آفرینشهای ادبــی حــوزه هنری روز شنبه
30دیماه برگزار میشود .مرکز آفرینشهای ادبی حوزه
هنری اهمیت ویژهای به مشاهیر ادبی کشور در سالهای
گذشته داده و بــرای زنــده نگهداشتن نــام ،یاد و آثــار آنها
برنامههایخوبیراتاکنونبرگزارکردهاست.

 22ناشردومیلیاردو 800میلیونریالکتاب
اهداکردند
عضو انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان با بیان این
که 22ناشر در طرح اهدای 110هزار جلد کتاب به مناطق
روستایی و محروم شرکت کرده اند ،تصریح کرد« :تعداد
کتاب های جمع آوری شده در این طرح تاکنون حدود 87
هزار جلد به ارزش دو میلیارد و  800میلیون ریال است».
محمدتقی حق بین در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد:
«انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان طی  26سال
گذشته همواره در مناسبت های مختلف کتاب اهدا می
کرد اما از چهار سال پیش تصمیم گرفته شد کتاب هایی
که به دالیلی فروش نرفته است ،برای تجهیز کتابخانه های
روستاییومناطقکمبرخورداراهداشود».

شــده اســت ،نمیخوانــد .چــون خیلــی از کتابهــای نوجوانانــه
مــا جــذاب نیســتند .نمیشــود از آن هــا دفــاع کــرد تعدادشــان
هــم کــم نیســت و آســیب هــم میزنــد .یکــی از علتهــای
اســتقبال نکــردن نوجوانــان هــم میتوانــد همین مســئله باشــد،
امــا معمــوال در ایــن بحــث کــه اتفاقــا زیــاد هــم شــده ،بیتوجهــی
بــه شــعر جــدی نوجــوان اســت .مــن تابهحــال در مطلبــی
ندیــدهام کــه بــه ایــن موضــوع توجــه شــود .بچههــا بــه جــز آن هــا
کــه اهل مطالعــه جــدی و پیگیرنــد ،نویســندهها و شاعرانشــان را
نمیشناســند .چــون بــه راحتی آثارشــان در دســترس نیســت .با
نگاهــی بــه مطبوعــات منتشــر شــده در طــول ســالیان گذشــته در
صفحــه اول هیــچ روزنامــه و مجلـهای ،اثــری از ادبیــات کــودک و
نوجــوان نیس ـت ،مگــر مجــات خــاص کــودک و نوجــوان کــه آن
هــم بســیار محــدود بــوده اســت.
وضعیت کنونی کتاب خوانی در حوزه کودک و نوجوان را
چگونه ارزیابی میکنید؟
تعداد تیراژهای کنونی فاجعه است و یکی از دقیقترین آمار
کتاب خوانی همین تیراژ یا به قول رسمی شمارگان کتاب
است .به نظر من متولیان واقعی فرهنگی باید در این زمینه
تجدید نظر و به مخاطب کودک و نوجوان توجه جدیتری کنند.
ما چند نسل را از دست دادهایم پس برای نسلهای بعدی باید
برنامههای درازمدت و اصولی در نظر گرفته شود.
نقش خانوادهها در کتابخوان کردن بچهها چیست؟
االن خانوادهها به فکر نان شبشان هستند و نمی توان از آن ها

پوریا خادم قطعه «در میان آتش» را منتشر می کند
پوریا خ ــادم ،آهنگ ســاز ج ــوان ،به یــاد جان
چهره ها
باختگاننفتکشسانچیقطعه«درمیانآتش»
رابهتهیهکنندگی«شرکتسماتصویر»بامدیریتعلیفخرایی
در دسترس مخاطبان قرار می دهد .به گزارش مهر،در توضیح
قطعه«درمیانآتش»کهمیکسومسترینگآنراکاوهعابدینانجام
داده،آمدهاست«:درایناثراحساساتمتعددومتنوعیماننداضطراب،
جنگیدنبرایزندهماندن،آرامشدرونیپیشازمرگ،بازیهایآتش،کینهشعلهودرآخر،پرواز
و رهایی روح وجود دارد که تداعی کننده جو حسی و فضای ذهنی جان باختگان این انفجار برای
شنوندهاست».پوریاخادمسازندهآهنگسمفونیتختیوقطعهعلمدارانتنها۱۸سالداردوفرزند
رسولخادم«رئیسفدراسیونومربیتیمملیکشتی»است.

مدیر دفتر هنر و ادبیات هالل از انتشار دهمین
چهره ها
جلد از مجموعه «صدف نبوت» همزمان با ایام
شهادت حضرت زهرا(س) خبر داد .حجتاالسالم و المسلمین
فتحی ،در گفتوگو با خبرنگاران پویا ،از انتشار مجموعهای
جدید از «غالمرضا سازگار» ،پیش کسوت شعر آیینی ،خبر داد و
گفت« :قرار است امسال همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه(س)،
دهمین جلد از مجموعه «صدف نبوت» منتشر شود که دربردارنده گزیدهای از سرودههای فاخر
سازگار با موضوع سیره و زندگی حضرت زهرا(س) است».در  9سال گذشته 9 ،جلد از مجموعه
«صدف نبوت» از این استاد پیش کسوت منتشر شد که گزیدهای از بهترین سرودههای فاطمی
معاصر را به عالقهمندان به شعر آیینی ارائه کرده است.

...

معرفی کتاب

آرزوهای بر باد رفته

شود .چاپخانه در جایی واقع شده بود
آرزوهای بر باد رفته ،حماسه تراژیک
آرزو های بر باد رفته
که کوچه بولیو در میدان موریه باز
کمیک سلطه ســرمــایــه بــر ذه ــن و
میشود و در حــدود اواخــر سلطنت
آفــریــدههــای مــعــنــوی بــشــر اســت.
لویی چهاردهم در این خانه جا گرفته
تبدیل ادبیات به کاال ،درون مایه این
بود .به همین جهت از مدتی مدید،
رمــان است و تحقق بسیار گسترده
محل را برای استفاده از این صنعت
این رونــد ،تــراژدی عام نسل پس از
آماده کرده بودند .در طبقه همکف
ناپلئون را درون چارچوبی اجتماعی
اتاق بسیار بزرگی را فراهم میکرد که
جــای میدهد .بالزاک ایــن فرایند
یک شیشهبندی کهنه آن را از طرف
تبدیل ادبیات به کاال را با تمام ابعاد
کوچه و یک پنجره شیشهدار ،آن را از
و جوانبش ترسیم میکند .از تولید
نویسنده:
طرف حیاط داخلی روشن میکرد.
کاغذ گرفته تا باورها ،اندیشهها و
بهعالوه از داالنــی میتوانستند به
احساسات نویسندگان ،همه و همه
اونوره دو بالزاک
دفتر ارباب بروند .اما در شهرستانها
بــه کــاال تبدیل میشوند و بالزاک
ناشر:
کارهای چاپخانه مــورد کنجکاوی
نیز به بیان کلی پیامدهای فکری و
انتشاراتنیلوفر
چــنــان زیـــادی اســت کــه مشتریان
نظری این سلطه سرمایهداری بسنده
تعدادصفحه
ترجیح میدهند از در شیشهداری
نمیکند بلکه در تمام عرصهها فرایند
787
که رو به کوچه بازمیشود وارد شوند،
در
واقــعــی ســرمــایــهداریشــدن را
قیمت:
هرچندکهمیبایستچندپلهراپایین
و
خصوصیات
همه مراحل و با همه
 48.000تومان
بروند ،چون کف کارگاه پایینتر از
تعینهایش آشکار میسازد.
سطح پیادهرو است».
بــالــزاک در شــرح محافل منحط و
فسادآور حرفه ادبی به تجارب تلخ و پرمرارت خودش «آرزوهای برباد رفته» از شاهکارهای اونوره دو بالزاک
اشاره دارد .او ،همچون لوسین ،به پاریس رفت تا نویسنده با ترجمه سعید نفیسی توسط انتشارات نیلوفر در
بزرگی شود .او در کتاب آرزوهای بر باد رفته می نویسد787 :صفحه و با قیمت  48هزار تومان منتشر شد.
«شایداینجاالزمباشدیککلمهدرباباینمؤسسهگفته



...

سبک های ادبی

آشنایی با سبک های ادبی

کتاب «برترین هدف در برترین نهاد :پرتوی از زندگی امام
حسینعلیهالسالم»اثرشیخعبدا...عالئلیازلبنانباترجمه
سید محمدمهدی جعفری ،در گروه «دین» و شاخه «سیره
معصومین»ازسیوپنجمیندورهجایزهکتابسالجمهوری
اسالمی،بهعنوانیکیاز 9نامزدنهاییدریافتجایزهمعرفی
شده است .سید محمدمهدی جعفری ،نهجالبالغه پژوه و
استادپیشکسوتدانشگاهشیراز،گفتوگوییباخبرنگارایبناداشتهاستکهمیخوانید.

انتظار داشت که بخشی از درآمد کمشان را به کتاب اختصاص
دهند .این حر فها هم که یک شکالت مثال پنج هزار تومان
اســت و کتاب پنج هــزار تومانی هم هست ،پس خانواد هها
میتوانند کتاب بخرند ،کهنه و بیتاثیر شــده ،واقعیت چیز
دیگری است .پانزده یا بیست سال پیش خانواده نقش داشت.
حتی خانوادهای که بزرگترهای آن سواد نداشتند .یک کارگر
ساده دوست داشت فرزندش درس بخواند و کتا بخوان بار
بیاید تا در زندگیاش فردی موفق شود .او خودش را میدید و
نمیخواست فرزندش هم به روز او بیفتد .این تفکر در خانوادهها
بــود؛ در آن زمــان آن کارگر ســاده هم تــوان خرید کتاب برای
کودکش را داشت ،اما االن نه آن تفکر وجود دارد و نه توان خرید
کتاب .حتی در قشر مرفه ما هم گاهی این توجه نیست که البته
در این باره فقر فرهنگی وجود دارد.
و اما حرف آخر!
حرف آخر این که چند سالی است اتفاق ناگوار دیگری در حال
رخ دادن است که خطرش به اندازه همان کتا بهای بازاری
است و اگر بیشتر از آن آسیب نزند ،لطمهاش کمتر نخواهد بود
و آن گسترش ناشرانی است که به جای سرمایهگذاری مشغول
سرکیسه کردن بیشتر شاعرانند .البته حرفهایها تن به این کار
نمیدهند و نخواهند داد اما این مسئله در حال اپیدمی شدن
است و اگر کنترل نشود ،سا لهای بعد بازار کتاب پر خواهد
بود از کتا بهایی که مولفان آن ها حتی با اصول اولیه کار هم
آشنا نیستند.

سرودههای غالمرضا سازگار در آستانه انتشار
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▪تاثیرروضهسیدالشهدا(ع)

سید محمدمهدی جعفری ،در معرفی کتاب «برترین هدف در برترین نهاد :پرتوی از زندگی
امام حسین علیهالسالم» بیان کرد« :مولف کتاب ،شیخ عبدا ...عالئلی اهل لبنان ،وقتی
ل 1938درروضهماهمحرمشیعیانقاهرهشرکت
برایادامهتحصیلبهمصرمیرود،درسا 
میکند.یکیازعلمایشیعهدرمنبردربارهامامحسین(ع)صحبتمیکندکهعالئلیراکه
یسموالذات،
یف 
سنیبوده،بسیارتحتتاثیرقرارمیدهدوویکتابیباعنوان«سموالمعن 
نحی ا ةالحسین »رامینویسندو امامحسین(ع)،رانماداسالمباتمامویژگیهای
او،اشع ةم 
انسانیومدنیآنبر میشمارد».
▪محوریتمباحثکتاب

نویسنده مجموعه پنج جلدی «پرتوی از نهجالبالغه» ادامه داد« :در جلد نخست کتاب که
در سال  1939برابر با  1318شمسی تدوین شده ،تحلیلی از نهضت عاشورا و قیام امام
حسین (ع) ،زمینههای ایجاد قیام از قبل از اسالم و اختالفات بنی امیه و بنیهاشم ارائه
شده است .محور مباحث این جلد از کتاب در واقع تحلیل تاریخی  -اجتماعی نهضت امام
حسین(ع)است.درجلددومبهاوضاعسیاسیواجتماعیآندورهپرداختهودربارهشخصیت
امامحسین(ع)،شخصیتیزید،مسائلاجتماعی ،احزابصدراسالموگرایشهایمختلف
فکری،تحلیلهایجالبیارائهشدهاست.جلدسومنیزبیشتربهصورتداستانونمایشنامه
روایتمیشود.عالئلیدراینجلدچندشعروقصیدهازجملهقصیدهایباعنوان«اشکسنی
برامامحسین(ع)آوردهاست».
▪برترینهدف دربرتریننهاد

ایننهجالبالغهپژوهافزود«:اینسهجلدراسالهاپیشترجمهکردمتااینکهدرسال1372
جلد نخست در سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به چاپ رسید و
سالهای 80و 81نیزجلدهایدوموسومکتابمنتشرشد.باتوجهبهپراکندهبودنسهجلد
و لزوم تجدیدنظر در برخی موارد ،هر سه جلد را در قالب یک مجلد با عنوان «برترین هدف در
برتریننهاد»ازسویانتشاراتاطالعاتمنتشرکردم».
▪شاخصههایکتاب

مترجماثربرگزیدهدربیستوششمیندورهجایزهکتابسالجمهوریاسالمی،دربارهبرخی
ازشاخصههایکتاب،بیانکرد«:اینکتابهموارهبیننواندیشاندینیشهرتداشتهاستو
بهدلیلعالقهایکهبهآنداشتم،آنراترجمهکردم.ازویژگیهایکتابمیتوانبهتحلیلهای
جامع مولف اشاره کرد .همچنین سعی کردم ترجمه دقیقی از این اثر ارائه کنم .در موارد
موردنیازهمبرخیاسمها ،وقایعوتوضیحاتدرپاورقیآمدهاست.یکیازاستاداندانشگاه
صوردرلبنان،شرحخوبیدربارهاینکتابنوشتهاستکهدرمقدمهترجمهاثرارائهکردهام».
نخستینچاپکتاب «برترینهدفدربرتریننهاد:پرتویاززندگیامامحسینعلیهالسالم»
در 680صفحهدرسال 1395ازسویانتشاراتاطالعات منتشرشدهاست.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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پخشتلخلیسانسههاوآبروریزیفوتسالی!

6.5

17.9

لیسانسهها پخش شد ،صدا و سیما مشروط!
سریال "لیسانسهها  "2در شب و روز تلخ از دست
دادن دریادالن نفتکش ایرانی که عزای عمومی
اعــام شــده بــود ،از آنتن شبکه سه سیما پخش
شد تا صدا و سیما نه تنها نمره قبولی نگیرد ،بلکه
مشروط شود .کاربری در فضای مجازی با اشاره
به این اتفاق نوشت« :واقعا جای تاسف داره .دل
همه ایــران خونه ،حاال نمیشد یک شب پخش
نکنین این سریال رو؟ نه به اون روبان مشکی گوشه
تصویرتوننهبهاینپخشسریالطنز!»جالباست
امیرحسین رستمی بازیگر لیسانسهها نیز به این
موضوع واکنش نشان داده و از صدا و سیما انتقاد
کرده است.

در نماز طلب باران؛ ببار باران...

تصاویری از برگزاری نماز طلب باران در شهرستان
بیرجند روز گذشته به ترند شبکههای اجتماعی
بدل شد .تصاویری که نشان میداد مردم خسته
از خشکسالی اقدام به برگزاری نماز باران کرده
بودند .کاربری در توئیتر در این باره نوشته بود:
«واقعا امسال هیچ جا هیچ بارون و برفی نیومد .فکر
کنم دیگه خداییش وقتشه بارون بیاد ».و کاربری
نوشته بود« :ببار بــاران ...با استغاثه شجریان در
گوش مینشیند»...

92.7

وقتی درهای سینمای عربستان باز شد
درهــای سینماهای عربستان بعد از  35سال
به روی عالقهمندانش گشوده شد .البته هنوز
سینماهای مدرن در عربستان ساخته نشده اما
گفته میشود در سالنهای کنفرانس شهر جده
اولین فیلمها برای عموم نمایش داده شده است.
کاربری نوشته بود« :من نمیدونم این عربا چطور
«لورنس عربستان» رو ندیدن!» و کاربر دیگری
در کامنتی یــادآور شده بــود« :بــرادر من لورنس
عربستان مال خدا سال پیشه نه االن .بعدشم حاال
چکارشون داری بذار این طفلیها هم برن سینما
یکبار فیلم ببینن ذوق کنن».

سبک ادبی ،به معنای مجموعه سنتها ،هنجارها ،اندیشهها ،نظریهها و ویژگیهایی است که به دالیل اجتماعی،
سیاسی یا فرهنگی در دورهای خاص در ادبیات یک یا چند کشور نمود پیدا می کند .در این ستون قصد داریم
با استفاده از کتاب «آشنایی با سبک های ادبی و مکتب های هنری» نوشته «محمد رضا زاد هوش» هر هفته به
بررسی و معرفی شماری از سبک های ادبی بر پایه دوره تاریخی بپردازیم.

کالسیسیسم
مکتب کالسیسیسم نخستین سبک ادبی است که در
قرن هفدهم ،پس از دوران باروک در فرانسه به وجود آمد.
نهضتاومانیسم(انسانگرایی)راکهدرقرنچهاردهمدر
ایتالیا شکل گرفت ،تا حدودی می توان زمینه ساز مکتب
کالسیسیسم فرانسه دانست.کالسیسیسم ،مکتب
قانونها،قواعدواصولاستکهبایدهاونبایدهایبسیاری
رادربرمیگیرد.پیرواناینمکتب،مطابققواعدوقوانین
قدما عمل می کنند و به تقلید از ادبیات یونان و روم می
پردازند.ازنظرنویسندگانکالسیک،یکاثرادبییاهنری
بارعایتکاملودقیقاصولوقواعدکالسیکمیتواندبه
درجهکمالوزیباییمطلوببرسد.
▪موضوعومضمونادبیاتکالسیک

معموال در آثار کالسیک ،نویسندگان به توضیح و توصیف
خصوصیاتروحیواخالقیوتجزیهوتحلیلروانشناسانه
انسانمطلوبوآرمانیخودمیپردازند.

پیروان مکتب کالسیک توصیف طبیعت خارجی (مانند
رودها ،کوه ها ،جنگل ها و )...را در آثار و نوشته های خود
کاریبیارزشمیدانند.
▪قالبهایادبی

«تئاتر کمدی و تراژدی ،قالب مناسبی برای بیان عقاید
و اصول کالسیک هاست .به این وسیله آنان می توانند
ایدهآلهایخودراالقاکنند.
▪اختصاصاتسبککالسیک

توجه کامل به عقل و استدالل ،احتراز از پیچیده گویی،
دقت در گویایی و شیوایی واژه ها ،دارای زبان قوی و متنی
پایبندبهاصولوقواعددرمقرراتدستهبندیشدهودقیق.
▪نمونه آثار کالسیک

نمایش نامه ادیپ شاه ،آنتیگون ،پرومته در زنجیرو ....

13.5
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دختر بچه چینی و خواب روی سن
دختر بچه  3ساله چینی
در حــیــن اجـــــرای یک
نمایش کودک روی سن
میخوابد .فیلم جذابی
که در شبکههای مجازی
پخششدوباواکنشهای
جالب و طنز کاربران همراه بود .کاربری در این باره
نوشته بود« :الهی بگرررردم .خب چرا بچه رو به زور
میبرین نمایش اجرا کنه؟» و کاربر دیگری نوشته
بود«:بابااینچینیهاکهکالچشاشونبستهاستو
خوابن،چکاردارینطفلیروبذارینبخوابه».

کاپیتان عسگری و ماجرای نفتکش سانچی
کاپیتـان عسـگری ،بـا سـابقه بیـش از  15سـال
دریانـوردی در گفـت وگویـی بـا ایسـنا میگویـد
کـه ایـن حادثـه در دنیـا بیسـابقه بـوده و هنـوز
بـرای او عجیب اسـت کـه چطـور دو کشـتی هم را
ندیدنـد یـا بـرای برخـورد بـا تبعـات کمتر تالشـی
نشـده اسـت.
صحبتهایـی کـه بـاز در فضـای مجـازی
واکنشهـای کاربـران را در پـی داشـت .کاربـری
نوشـته بـود« :اصلا بـه جـز ایـن بایـد گفـت چـرا
ایـن چینیهـا اینقـدر اهمـالکاری کردنـد؟ چـرا
شـبها عملیـات نجـات رو تعطیـل میکـردن و
خیلـی چـرا هـای دیگـه ».و کاربـری نوشـت« :بـه
نظـر مـن دولـت بایـد تـا تهـش بـره و تـه ماجـرا رو
دربیـاره .خیلـی مشـکوکه».

5.2

آبروریزی فوتسالی در سالن هندبال!
آبــروریــزی فوتسالی در سالن هندبال یکی
از خبرهای داغ ورزش کشور بــود .تصویری
از بازیکنان و کــادر فنی تیم ملی بــاروس که
برای بازی دوستانه با تیم ملی فوتسال ایران
به تهران آمده بودند و به دلیل امکانات ضعیف
ســالــن هــنــدبــال در بین دو نیمه بــه رختکن
نرفتند و وســط زمین اتــراق کردند .کاربری
در همین بــاره نوشت« :بیتدبیری مدیران
ورزشیمون رو باید همه جای جهان جار بزنیم!
آخــه نمیشد بــازی رو تــو یــک سالن آبرومند
برگزار میکردین؟ مگه سالن آزادی چی بود
که بردین تو سالن هندبال؟!»

