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کارگردان فیلم »ســیاه باز« با بیان اینکه فیلمش 
مخاطب را به فکر وامی دارد و از آن لذت خواهد برد بر 
حمایت از حضور بخش خصوصی در سینما تاکید کرد.
حمید همتی که این روزها اولین تجربه فیلمسازی 
خود را در مقام کارگردان با فیلم »سیاه باز« روی پرده 
دارد، در گفت وگویی با ایسنا درباره شرایط اکران فعلی 
سینماها بیان کرد: شخصا شاید ترجیح می دادم فیلم 
در زمان دیگــری به نمایش درآید کــه حضور مردم 
در ســینماها بیشــتر باشــد ولی به هر حال تصمیم 

تهیه کننده )علی قائم  مقامــی( این بود که در همین 
تابستان فیلم را اکران کنیم. این تصمیم از جهاتی یک 
اتفاق خوب اســت چون وضعیت برخی فیلم ها نشان 
می دهد که هرچه زمان نمایش عمومی به تعویق بیفتد 
ضرر بیشــتری متوجه فیلم و سرمایه صرف شده برای 

تولید می شود. 
او با اشــاره به فیلم »درخت گردو« که پس از یک 
ســال تاخیر ، مدتی قبل اکران شــده و با  بیان اینکه 
»شاید دو برابر هزینه ســاخت فیلم »سیاه باز« برای 
بازیگران آن فیلم خرج شــده باشــد« گفت:  سینمای 
ایران باید یک نگاه ویژه ای به بخش خصوصی داشــته 
باشد چون ســینما صنعتی است که بخش خصوصی 
می توانــد اتفاقــات متفاوتی را در آن رقــم بزند. فکر 
می کنم مهمترین بحث در این باره این باشد که چطور 

از سرمایه گذاران حمایت کنیم.
سرمایه گذار »ســیاه باز« همراهی ارزشمندی با ما 
داشــت بخصوص آنکه بعید می دانم در شرایط فعلی 

سرمایه ای که برای ساخت فیلم صرف شده برگردد.

کتاب جدید »ریچارد عثمان« نویسنده انگلیسی به 
یکی از رمان هایی که ســرعت فروش آن ها بسیار باال 
اســت تبدیل شده اســت. به گزارش ایسنا و به نقل از 
گاردین، کتــاب »مردی که دوبار مرد« که دنباله ای بر 
رمان »باشگاه قتل پنجشنبه« نوشته »ریچارد عثمان« 
محسوب می شود به یکی از رمان ها با بیشترین سرعت 

فروش تبدیل شده است.
»مردی که دوبار مرد« که در ۱۶ ســپتامبر منتشر 
شــد، به ادامه ماجراجویی های گروهی از کارآگاه های 
کهنه کار می پردازد. بر اساس اعالم وب سایت »نیلسن 
بوک اسکن« )وب سایت نظارت بر آمار فروش کتاب ( از 
این کتاب در هفته گذشــته و در ســه روز اول انتشار 
۱۱۴,۲۰۲ نسخه به فروش رسیده است و با این وجود 
این کتاب یکی از سریع ترین آمارهای فروش یک رمان 
از اواخــر دهه ۹۰ میالدی تاکنون را به خود اختصاص 
داده است. از اواخر دهه ۹۰ میالدی تاکنون فقط چهار 
رمان جلد سخت توانسته بودند در هفته نخست فروش 
آمار فروش بیشتری را به ثبت برسانند: »نماد گمشده« 

نوشته »دن براون« )۵۵۰,۹۴۶ نسخه در هفته نخست(، 
»دوزخ« نوشته »دن براون« )۲۲۸,۹۶۱ نسخه(، »خالء 
موقت« نوشته »جی کی رولینگ« )۱۲۴,۶۰۳ نسخه( و 
»برو و دیده بانی بگمار« نوشته »هارپر لی« )۱۶۸,۴۵۵ 
نسخه(. هفته گذشته »جهان زیبا، کجا هستی« رمان 
سوم »سلی رونی« با ۴۶,۰۶۵ نسخه به فروش رفته به 
صدر پرفروش های بریتانیا دســت  یافت. این هفته اما 
رمان »رونی« در جدول کلی کتاب ها در جایگاه چهارم 

قرار دارد.

سرعت فروش کتاب جدید »ریچارد عثمان«»سیاه باز« مثل یک بازی است
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دعوای زوج سابق هالیوودی بر سر عمارت
۱۶۲ میلیون دالری

متهم  جولــی«  »آنجلینا 
شده که بدون اطالع دادن به 
همسر ســابقش »برد پیت«، 
قصد داشته سهم ۵۰ درصدی 
 ۱۶۲ عمــارت  از  را  خــود 
میلیون در فرانسه را بفروشد. 
به گزارش ایســنا بــه نقل از 
هالیوود الیف، این خانه چهار 

هزار متر مربعی که در منطقه کورنس در جنوب فرانسه واقع شده، همان جایی 
اســت که این دو بازیگر در ســال ۲۰۱۴ در یک مراسم خصوصی ازدواج کردند 
و این عمارت بزرگ حاال به موضوع درگیری این زوج ســابق تبدیل شده است. 
»برد پیت« و »آنجلینا جولی« پیش از این به ترتیب سهم ۶۰ و ۴۰ درصدی از 
این خانه ۱۶۲ میلیون دالری داشــتند اما سه سال پیش از جدایی آنها در سال 
۲۰۱۶، »برد پیت« ۱۰ درصد از ســهم خود را به همسرش انتقال می دهد تا هر 
دو سهمی برابر با ۵۰ درصد داشته باشند و توافق می کنند در صورت اجازه طرف 
مقابل تصمیم به فروش ســهم خود بگیرند. بر اساس شکایتی که علیه »آنجلینا 
جولی« مطرح شده او متهم به تالش برای فروش مخفیانه سهم خود از این خانه 

بدون اطالع دادن به همسر سابقش است.

بررسی »زندگی، افکار و رباعیات خیام«
نشســت نقد و بررســی کتاب »زندگی، 
افکار و رباعیات خیام نیشــابوری« نوشــته 
حســین دانش و رضا توفیق برگزار می شود. 
به گزارش ایسنا، نشست هفتگی شهر کتاب 
در روز سه شــنبه، ششــم مهر از ساعت ۱۱ 
صبح به نقد و بررســی این کتاب اختصاص 
دارد که با حضور رحیم رئیس نیا، حســین 
معصومی همدانــی، ســیدعلی میرافضلی و 
مســعود جعفری جزی به صــورت مجازی 
برگزار می شود.  در خبر برگزاری این نشست 
آمده است: خیام کیست؟ خیام چه می گوید؟ 
افکار خیام چه شــباهت هایی با اندیشه های 

فیلســوفان و شاعرانی همچون شــوپنهاور و ابوالعالء معری دارد؟ زندگی از نظر 
خیام چه معنایی دارد؟ نظر خیام درباره مابعدالطبیعه چیســت؟ بدبینی خیام 
از چه نوع اســت؟ آیا خیام صوفی اســت؟ آیا خیام زندیق است؟ این ها از جمله 
پرســش هایی هستند که حســین دانش و رضا توفیق در کتاب »زندگی، افکار 
و رباعیات خیام نیشــابوری« به آنها پاسخ می دهند. گذشته از تحقیق تاریخی، 
ادبی و فلسفی مؤلفان، شیخ ابراهیم زنجانی مترجم کتاب هم دیدگاه های تازه و 
خواندنی اش را در البه الی مطالب کتاب گنجانده و به عمق و جذابیت آن افزوده 
است. این کتاب هم متن کامل رباعیات منسوب به خیام را دربر دارد و هم تحقیق 
و تأمــل صاحب نظران درباره زندگی و افکار او را. کتاب خّیام نیشــابوری کتابی 
مفصل درباره  زندگی، آثار و افکار حکیم خیام نیشــابوری است. حسین دانش و 
رضا توفیق این کتاب را تألیف کرده اند و مسعود جعفری جزی تدوین و تصحیح 

آن را انجام داده و انتشارات نیلوفر آن را منتشر کرده است.

آمریکا کتیبه »گیلگمش« را به عراق پس می دهد
آمریکا یک  متحده  ایاالت 
کتیبــه تاریخی را که بر روی 
از »حماســه  بخش هایی  آن 
گیلگمــش« حکاکی شــده 
اســت به عراق بازمی گرداند. 
به گزارش ایســنا و به نقل از 
یــک کتیبه ۳۶۰۰  گاردین، 
از  ســاله کــه بخش هایــی 

»حماســه گیلگمش« را به نمایش می گذارد به طور رســمی در روز پنج شنبه 
از ســوی آمریکا به عراق تحویل داده خواهد شــد. این کتیبه که با نام »کتیبه 
رویای گیلگمش« شــناخته می شــود بخش هایی از »حماسه گیلگمش«، یکی 
از قدیمی ترین متون مذهبی شناخته شــده را در قالب شعر سومری به نمایش 
گذاشته اســت. طبق اطالعات یونسکو، گمان می رود این کتبیه از موزه ای واقع 
در عراق در سال ۱۹۹۱ غارت شده و به طور غیرقانونی در سال ۲۰۰۷ به خاک 
آمریکا رسیده باشد. این اثر در سال ۲۰۱۴ در موزه ای به نمایش گذاشته شد و در 
نهایت در سال ۲۰۱۹ توسط وزارت دادگستری ایاالت متحده آمریکا توقیف شد. 
مراسم رسمی تحویل این اثر به عراق در ۲۳ سپتامبر در موسسه »اسمیتسونین« 

واقع در واشنگتن برگزار خواهد شد.
یونسکو اســترداد این اثر تاریخی را یک پیروزی مهم در مبارزه علیه قاچاق 
آثار تاریخی عنوان کرد و این مسئله را که سرقت و قاچاق آثار تاریخی یک منبع 
اصلی درآمد برای گروه های تروریستی و سازمان های جنایتکار است مورد توجه 

قرار داد. تصویربرداری »در کنار پروانه ها« به روزهای آخر رسید
ســریال تلویزیونــی »در کنــار پروانه ها« بــه کارگردانی داریــوش یاری و 
تهیه کنندگی بهروز مفید که از شبکه دو سیما در حال پخش است، به روزهای 
پایانی تصویربرداری رســید. به گزارش ایسنا به نقل از سیمافیلم، تصویربرداری 
ســریال »در کنار پروانه ها« روزهای پایانی خود را در الهیجان سپری می کند. 
تصویربرداری این سریال که همزمان در حال ضبط، تدوین و پخش است، دهم 
مهرماه به پایان می رســد. گروه هم اینک مشــغول ضبط صحنه های مربوط به 
الهیجان هستند. ســریال »در کنار پروانه ها« قصه شیرین آشتی رهی )با بازی 
سامرند معروفی( با خالق هستی است، او جوانی است که با وجود مشکالت پی در 
پی در زندگی، رفته رفته با خدایش قهر کرده و همواره از او شاکی و گله مند است 
اما در عمل پیوند، قلب کسی به او داده می شود که دوستی خاصی با خالق هستی 
و موجوداتش داشته و این شروع آشتی رهی با خود و خدایش می شود... در این 
مجموعه بازیگرانی چون پروانه معصومی، برزو ارجمند، سامرند معروفی، محمود 
جعفری، خسرو شهراز، مهران رجبی، شهین تسلیمی، کاوه سماک باشی، مجید 
پتکی، الناز اســماعیلی، فرناز زوفا، علی مجلســی، مهرداد بخشی، با حضور بیتا 
سحرخیز، نسرین بابایی، وحید رحیمیان و نگار عابدی به ایفای نقش می پردازند.   

فیلمی به تهیه کنندگی نوید محمدزاده 
در جشنواره ورشو

فیلم سینمایی »دو سگ« 
به کارگردانــی امیر عزیزی و 
تهیه کنندگی نوید محمدزاده 
در  حیــدری اوره  پوریــا  و 
جشــنواره بین المللــی فیلم 
ورشــو روی پرده می رود.  به 
گزارش ایســنا، »دو ســگ« 
ساخته امیر عزیزی در اولین 

نمایش جهانی در بخش مســابقه فیلم های اول و دوم سی و هفتمین جشنواره 
بین المللی فیلم ورشو به نمایش در خواهد آمد.  این فیلم توسط نوید محمدزاده 
و پوریا حیدری اوره تهیه شــده و عرضه و پخش بین المللی آن را محمد اطبایی 
)مســتقل های ایرانی( به عهده دارد.  ایمان صیادبرهانی، سجاد حمیدیان، علی 
باقری، معصومه بیگی، گلنوش قهرمانی، بهروز جعفری و مریم پالیزبان با حضوِر 

سهیال گلستانی بازیگران فیلم سینمایی »دو سگ« هستند. 
عوامل ایــن فیلم عبارتنــد از: نویســنده و کارگردان: امیــر عزیزی، مدیر 
فیلمبرداری: علی احسانی، تدوین: عماد خدابخش، طراحی و ترکیب صدا: وحید 
مقدسی، صدابردار: امید دولتخواه، رنگ و نور: فرهاد قدسی، طراح صحنه و لباس: 
مرتضــی فربد، طراح چهره پرداری: لیدا ایرانــی، مدیر تولید و مدیر برنامه ریزی: 
پدرام انصاری، دســتیار اول کارگردان: الهام عزیــزی، عکاس: حبیب مجیدی، 
دستیار کارگردان و فیلم پشت صحنه: امید محمدزاده، مجری طرح: امیر عزیزی، 
سرمایه گذاران: نوید محمدزاده، پوریا حیدری اوره، بهادر ادب، تهیه کنندگان: نوید 
محمدزاده، پوریا حیدری اوره. فیلم »مرد حلزونی« ســاخته مزدک میرعابدینی 
در بخش »روح آزاد« و  »ایســتوود« به کارگردانی علیرضا رسولی نژاد در بخش 
رقابتی آثار مســتند، دیگر نمایندگان ســینمای ایران در این رویداد سینمایی 
هستند. سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم ورشو به عنوان یکی از جشنواره 
الف جهانی از تاریخ ۱۶ تا ۲۵ مهر )۸ تا ۱۷اکتبر( در کشــور لهستان به صورت 

حضوری برگزار خواهد شد. 

اخبار کوتاه

کمپانــی آمازون پخــش کننده فیلــم »قهرمان« در 
آمریکا این فیلم را برای رقابت در ســه شاخه از جوایز نود 

و چهارمین دوره جوایز سینمایی اسکار آماده می کند.
به گزارش ایسنا، »الکساندر ماله-گی« رئیس کمپانی 
فرانســوی ممنتو پیکچرز کــه پخــش بین المللی فیلم 
»قهرمان« را بر عهده دارد و در کنار اصغر فرهادی یکی از 
تهیه کنندگان این فیلم نیز هســت، در گفتگویی با نشریه 
ورایتی اعالم کرد که این فیلم در فصل جوایز ســینمایی 
عالوه بر شاخه بهترین فیلم بین المللی برای کسب جوایز 

بهترین کارگردانی و فیلمنامه نیز رقابت خواهد کرد.
»ماله-گی« از زمــان فیلم »جدایی« تاکنون همکاری 
نزدیکی با فرهادی داشــته  و از اکــران فیلم »قهرمان« 
در فرانســه در ماه دســامبر خبر داد. این فیلم در اولین 
نمایش جهانی خود در بخش رقابتی جشنواره امسال کن 

رونمایی شــد و توانســت جایزه بزرگ هیات داوران را به 
خود اختصاص دهد. فیلم »قهرمان« قرار است ار تاریخ ۷ 
ژانویه ۲۰۲۲ )۱۷ دی ماه( در ســینماهای آمریکا و از ۲۱ 
ژانویه از ســوی سامانه نمایش آنالین آمازون پرایم اکران 
شود. امیر جدیدی، محسن تنابنده، فرشته صدرعرفایی و 
ســارینا فرهادی در کنار جمعی از بازیگران بومی در شهر 

شیراز مقابل دوربین این فیلم رفته اند.
کمپانی ممنتو پیکچرز عالوه بر فیلم »قهرمان«، پخش 
بین المللی آثار چندین سینماگر مولف از جمله »پاریس، 
منطقه ۱۳« ساخته »ژاک اودیار«، »بدترین آدم دنیا« به 
کارگردانی »یواخیم تریه«، »آرتور رامبو« ساخته »لوران 
کانته«، »آتش در دشت« ساخته »ژیانگ ژی« و »بین دو 
دنیا« به کارگردانی »امانوئب کاررر« سینماگر فرانسوی را 

نیز برعهده دارد.

نمایشــنامه »کرکس« نوشــته ســودابه 
فضایلی با کارگردانی فرزاد امینی از ششــم 
مهر ماه در تماشــاخانه ایرانشــهر به صحنه 
می رود. به گزارش ایســنا به نقــل از روابط 
عمومی گروه، با بهبود شرایط و گذر از پیک 
پنجم کرونا، فــرزاد امینی نمایش» کرکس« 
نوشــته ســودابه فضایلی را از ششم مهر ماه 
در سالن اســتاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه 

ایرانشهر روی صحنه خواهد برد.
 سودابه فضائلی ، متولد ۱۳۲۶، نویسنده، 
مترجم و پژوهشــگر ایرانی اســت که بیشتر 
با آثارش در اسطوره شناســی و نمادشناسی 
شناخته می شود. در طول بیش از چهار دهه 

فعالیت، بیش از ۴۰ کتاب از او منتشــر شده 
که بعضی از مراجع اصلی در فارسی محسوب 
می شوند. فضائلی در فاصله سال های ۱۳۴۸ تا 
۱۳۵۱ در کمبریج و لندن به تحصیل ادبیات 
انگلیســی پرداخت و در دهه ۵۰ در دانشگاه 
سوربون-پاریس در رشــته های زبان پهلوی   
درس خواند. فضائلی از ســال ۵۲ تا ۵۶ نیز 
به تحصیل در رشــته زبان و ادبیات تطبیقی 
پرداخــت.  او ســال ۱۳۹۵ جدیدترین رمان 
خود را منتشر کرد. همچنین فرزاد امینی که 
در کارنامه خــود کارگردانی آثاری همچون؛ 
»من از سگ بودنم چیزهای جدیدی فهمیده 
بودم«، »عشــق ســال های وبا«، »آه شــهال 

این گاوی که جلوم داره راه می ره، اســمش 
داووده«، »هیپولیت«، »ترس و لرز« و »یازده 
جریحه روح« را دارد، درباره این نمایش می 
گوید: »کرکس« نمایشنامه ای است که استاد 
فضایلی آنرا در ســال ۱۳۴۸ نوشــته است. 
کرکس یک تراژدی مدرن اســت در فضائی 
از سمبولیسم و بیاِن تو در توِی دراِم سودابه 
فضایلــی. درامی که مختِص اوســت. هم در 

رمان هایش و هم در نمایشنامه هایش«.
 بازیگران این نمایش به ترتیب الفبا از این 
قرارند: نازنین زهرا برومند، محمد پســندیده 
کار، ژالــه رازبان صفا، آزیتــا رحیمی، ماهان 
ریاضی، میالد صفوی، مونا کریمی، شــاهین 

عبدیان، غزل منعمی، یاسمن مومنی و مهناز 
میرجلیلی. همچنین؛ غزاله فراهانی کیا طراح 

لباس و محمدعلی کنجدی دستیار کارگردان 
این اثر نمایشی هستند.

دورخیز »قهرمان« برای ۳ شاخه جوایز اسکار

»کرکس « سودابه فضائلی روی صحنه ایرانشهر

اجرای نمایشنامه ای بعد از ۵۲ سال

احمد آرام به مسئوالن فرهنگی دولت جدید پیشنهاد 
می کنــد که بــرای فرهنگ این کشــور عجوالنه تصمیم 
نگیرند و می گوید: بهتر اســت که مشــاوران بسیار خوبی 
را انتخاب کنند، بنشــینند و ببینند که به چه وســیله ای 

می شود فرهنگ را نجات داد.
این داستان نویس در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت 
فرهنگ و ادبیــات در دولت دوازدهم و خالءهایی در این 
زمینــه که نیاز به حمایت دارند، اظهار کرد: انتظار جامعه 
ادبی خیلی باال اســت و در واقــع در تمام زمینه ها انتظار 
دارد کــه همکاری وســیعی با ادبیات صــورت بگیرد. در 
حال حاضر، وضعیت اســفناک این است که قیمت کتاب 
روزبه روز باالتر می رود، به دلیل این که کاغذی وجود ندارد 
و همکاری ای در این زمینه نیســت. بــه نظر من، اولین 
گامی که هر دولتی باید بردارد، این است که مسئله کاغذ 
و چاپ کتــاب را حل کند. چون در حــال حاضر، مردم 
همان طورر کــه خیلی چیزها را از ســبد خانواده بیرون 
برده اند، دارند کتاب را هم از سبد خانواده خارج می کنند.

او افزود: در دولتی که به پایان رســید، با وجود گرانی 
کاغذ، از ناشــر حمایت نشد و نویســندگان و مولفان هم 
ســرگردان بودند که کتاب های شان را به دست چه کسی 
بدهنــد. در نتیجه، ســردرگمی عجیبی بــه وجود آمد. 
حــاال این کــه در آینده و در این دولت چه خواهد شــد، 
خیلی قضیه پیچیده ای اســت. من شناخت زیادی ندارم 
و گاهی از این طرف و آن طرف، صحبت های وزیر ارشــاد 
را می شنوم. اما این که این کارها تا چه اندازه عملی شود، 

مشخص نیست.

احمــد آرام وضعیت فعلــی ادبیات معاصــر را حاد و 
ومصیبت بار دانســت و گفت: باید به فکر این باشند که یا 
ادبیات معاصر را نگه دارند یا این که آن را به امان خدا رها 
کنند. با این حال، در حال حاضر اصال نمی دانم برنامه شان 

چیست و قضیه برای من خیلی پیچیده است.
این داستان نویس درخصوص وضعیت ادبیات معاصر که 
به گفته او مصیبت بار اســت، توضیح داد: هیچ سرانجامی 
در چاپ و نشــر آثار ادبیات داستانی نیست. اگر به قدیم 
برگردیم، شــمارگان کتاب در دهه ۴۰ حداقل ســه هزار 
جلد بود اما االن به جایی رســیدیم که تقریبا به ۵۰ جلد 
رسیده است و این مسئله بســیار حادی است، مسئله ای 
که من نمی دانم چطور حل خواهد شد. اما هرچه وضعیت 
اقتصــادی بدتر شــود، بر ادبیات، هنــر و فرهنگ هم اثر 

خواهد گذاشت.
اما درباره این که چطور حل خواهد شد، نمی توانم نظر 

خیلی صریحی در این زمینه بدهم.
آرام همچنین با اشاره به اهمیت شکوفایی فرهنگ در 
یک جامعه، درباره انتظاراتش از دولت جدید گفت: بحث 
بر سر این است که یک دولت تا چه اندازه محتاج فرهنگی 
اســت که به مردم نزدیک باشد. وقتی می گوییم فرهنگ، 
یعنی در دل این فرهنگ ادبیات، موسیقی، تئاتر و سینما 
وجــود دارد و البته تمام چیزهایی که فکر می کنید مردم 
می توانند در کنار آن ها زندگی خوبی داشته باشند هم در 
دل فرهنگ وجود دارد. اما من نمی دانم که تعریف دولت 
جدید از فرهنگ چیســت؛ آیا فرهنگــی که می خواهند 
توسعه دهند، فقط مخصوص یک قشر خاص است یا تمام 

مردم؟
او ســپس ادامه داد: این مسئله در هاله بسیار تاریکی 

قرار گرفته است. 
البته وقتی فرهنگ در یک جامعه شکوفا باشد، جامعه 
رخــوت را از خود دور می کند و بهتر فکر می کند. روحیه 
مردم جامعه ای که تئاتر، موســیقی و سینما در آن شکوفا 
باشد، خوب می شود. اما اگر این ها نباشند، مردم سردرگم 

هستند؛ مردمی که به فرهنگ کشورشان عالقه دارند.
احمــد آرام همچنین با بیان این که پیشــنهاد می کند 
دولت جدیــد عجوالنه برای فرهنگ این کشــور تصمیم 
نگیرد، اظهار کرد: بهتر اســت که مشــاوران بسیار خوبی 
را انتخاب کنند، بنشــینند و ببینند که به چه وســیله ای 
می شــود فرهنگ را نجات داد. در حال حاضر، مردم فقط 
به فکر این هستند که بتوانند به سالمت از یک روز سخت 

عبــور کنند و ببینند فــردا چه اتفاقی خواهــد افتاد. در 
نتیجه وقتی این مردم سختی های روزمره را در کنارشان 
می بینند، دیگر اصال به این که چه فرهنگی دارند، عالقه ای 

نشان نمی دهند.
او در پایــان از یک معضل بزرگ گفــت و اظهار کرد: 
فرهنگ در این جامعه محو شــده و این یک معضل بسیار 
بزرگ است؛ معضل که چه عرض کنم، یک تراژدی است. 
تنها جایی که می تواند به این تراژدی درســت نگاه کند، 
وزارت ارشــاد است که باید دقیق و منصفانه به این قضیه 
فکر کند. اگر قرار باشــد که فرهنگ، ســینما و ادبیات را 
سیاســی ببینیم، به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید، بلکه 
فقط در جامعه یک خستگی به وجود می آید. می توانم به 
صراحت بگویم در جامعــه دوقطبی به وجود می آید و به 

یک نتیجه درست و کلی هم نخواهیم رسید.

احمد آرام عنوان کرد

برای فرهنگ عجوالنه تصمیم نگیرید!

مریــم رضــوی گفــت: دوران قرنطینه باعث شــد ما 
تجربه هایی متفاوت به دســت آوریم و احساس هایی تازه 

را تجربه کنیم.
 نمایشــگاه آثار مریم رضوی با عنوان »هوای تازه« در 
گالری نیان برپاســت. رضوی در گفت و گو با هنرآنالین 
بــا بیان اینکه ۱۱ اثر با تکنیک اکریلیک در این مجموعه 
به نمایش درآمده است گفت: این مجموعه حاصل فضایی 
بود که با تجربه قرنطینه به وجود آمد. همه ما در مواجهه 

با پروسه قرنطینه ترس ها و دل تنگی هایی متفاوت از آنچه 
قباًل در زندگی داشــتیم را تجربه کردیم. حضور طوالنی 
در خانه باعث شــد به چیزها و آدم های زیادی فکر  کنیم 
و احســاس کنیم دلمان برایشان تنگ شده است و شاید 
بعضی اشــیاء ما را به یاد بعضی افــراد می انداخت. برای 
من گیاهانی که در خانه داشــتم این گونــه بود و مرا به 
یاد پدر و مادرم می انداخت که احســاس دل تنگی زیادی 

برای آن ها داشتم.

او دربــاره فضــای رنگی آثار خود گفــت: به این پالت 
رنگی عالقه زیادی دارم و به روحیه شــخصی من نزدیک 
اســت. در عین اینکه یک طیف رنگی محدود اســت، اما 
در مجموع خیلی خاکســتری به نظر می رســد و از نظر 
احساســی با موقعیتــی که در آن به ســر می بریم کامال 
هماهنگ است. نورهایی که در میان برگ ها دیده می شود 
نیــز نوید این را می دهد که از پس این ماجرا برمی آییم و 

این دوران را به پایان می بریم.
رضوی ادامــه داد: در پس زمینه بعضی از این گیاهان 
و در فاصلــه ای دور، کوه های بلندی دیده می شــود. کوه 
بخشــی پایدار در طبیعت است و آسیب کمتری می بیند. 
ما در زندگی چیزهایی به دست می آوریم که می خواهیم 
همیشــه آن ها را حفظ کنیــم و این کوه هــا برایم نماد 
انســان ها یا احساس هایی اســت که می تواند در زندگی 
ما پایدار بماند. همچنین مســافتی که نســبت به ما دارد 
برایم مانند بُعد مســافتی است که خودم با خانواده دارم. 
این احســاس مشترکی بود که بسیاری از ما در این مدت 

تجربه کردیم.
این هنرمند افزود: در این نقاشــی ها گیاهان از فاصله 
بســیار نزدیک دیده می شــوند. فکر می کنم در این مدت 
آن قــدر در خانــه ماندیم که فرصت کردیــم چیزها را از 

نزدیک ببینیم و جلوه های دیگری از آن ها را کشف کنیم. 
عــالوه بر این چون آن ها احساســی که بــه پدر و مادرم 
داشــتم را عینیت می بخشــیدند خیلی به گل ها نزدیک 

شدم.
او درباره تکرار یک ســوژه در تابلوهای مختلف گفت: 
من احســاس تکراری بودن این کارها را ندارم اما قصدم 
این بود که کارها تداعی کننده ثابت بودن محیط باشــد. 
برای من گیاهــان صاحب کاراکتر هســتند و دنبال این 
نبودم که تنوع در آن ها ایجاد کنم زیرا نگاهم نمایش گل 
و گیاه نبود. گیاهانی که در این مجموعه به تصویر کشیدم 
از زمان کودکی در خانه بســیاری از ما بوده است و برای 

خود کاراکتری به دست آورده اند.
 رضوی ادامــه داد: من عالقه مند بــه تجربه های تازه 
هستم و نمی دانم در مجموعه بعدی همین تکنیک و فضا 
را ادامه می دهم یا نه. ایده می تواند مســیر را تغییر دهد 
و ممکن اســت مجموعه بعدی ام کامال تغییر کند. تجربه 

کنجکاوی در نقاشی برایم بخش جذاب کار است.
نمایشــگاه مریــم رضوی تا ۲ مهــر در گالری نیان به 
نشــانی میدان هفت تیر، خیابان مفتــح جنوبی، خیابان 
تور، خیابان وفایی ورمرزآبادی، بن بســت ابهری، پالک ۵ 

برپاست.

روایت مریم رضوی از نمایشگاه »هوای تازه« در گالری نیان 
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