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پروانه معصومی ـ ایفاگر نقش گیلســو در 
سریال »در کنار پروانه ها«ـ  این مجموعه را یک 
ملــودرام آرامش بخش خواند و گفت: از اینکه 
قبول کردم با این سریال همراه شوم راضی ام؛ 
چراکه ایــن کار آرامش خاصی برایم دارد؛ این 
در حالی اســت که متاسفانه همه سریال های 

تلویزیون به نوعی تنش زا شده اند. 
این بازیگر باســابقه در گفت وگویی با ایسنا 
خاطرنشــان کــرد: تصویربــرداری »در کنار 
پروانه هــا« همچنان در شــمال کشــور ادامه 
دارد و ما هنوز مشــغول بازی هستیم.  ابتدا به 
دلیل مضمون و قصه قرآنــی و پیامی که این 
کار برای مخاطبان داشت، قبول کردم تا ایفای 
نقش داشــته باشم و سپس اینکه کار کردن با 
داریوش یاری واقعا برایم مهم بود.  اکنون وقتی 
سریال را هرشب تماشا می کنم واقعا خوشحالم 
که حضور داشــتم و خودم راضــی ام؛ چراکه 
جدای از سرســبزی خطه شمال، فکر می کنم 
کار و قصه یک نوع آرامشی برای مخاطب دارد. 
وی ادامه داد: نقش گیلســو در این سریال 
یکی از نقش های اصلی و ایفاگر مادری فداکار 

و دلسوز است که با وجود اینکه پسرش کشته 
شــده ولی به قاتل پسرش کمک می کند تا به 
راه راست هدایت شود.  این جوان فکر می کند 
خدا او را فراموش کرده و با خدا قهر کرده است.  
من با نقشــم در این قصــه کمک می کنم این 
پسر تغییر کند. معصومی سپس با بیان اینکه 
اولین بارش اســت با داریــوش یاری همکاری 
می کند، خاطرنشــان کرد: از همکاری با آقای 
یاری واقعا راضی ام.  ایشــان کارگردان نازنین 
و قدرشناســی در برابر کاری که برایش انجام 
می دهیم، هستند و به نظرم این اتفاق برای یک 
بازیگر خیلی مهم است؛ ضمن اینکه خودشان 
هم به ساخت آثار نمایشی مذهبی عالقه دارند 
و شــاید یکی از دالیلی که در این نوع از ژانرها 

موفق هستند، همین باشد. 
این بازیگر در پاسخ به پرسش ایسنا درباره 
ســاخت تعداد اندک مجموعه های مذهبی در 
طول ســال به رغم تاثیرگذاری بیشتر ساختار 
نمایشــی به واسطه انتقال غیرمستقیم پیام به 
مخاطب، گفــت: می توان از ایــن طریق روی 
انتقال پیام هــای مذهبی به مخاطب کار کرد؛ 

البته به شرطی که ســریال ها تبلیغی نباشند 
و حالت شــو هم نداشته باشــند که به عنوان 
مثال مردم شــما این کارها را حتما باید انجام 
بدهید، چون خوب اســت.  نباید در پرداخت 
آثار مذهبی امر و نهی و اجبار باشــد.  به نظرم 
وقتی اجبار در کار نباشــد، پذیرا شــدن کار 
راحت تر می شود و من خوشحالم که تلویزیون 
دوباره به سمت ساخت آثار مذهبی سوق پیدا 
کرده است؛ چراکه به هرحال اینگونه آثار تاثیر 

خودشان را دارند. 
این هنرمند پیشکســوت در ادامه در پاسخ 
به پرسشــی مبنی بــر اینکه چــرا تلویزیون 
از مناســبت هایی ماننــد محــرم آن طور که 
باید و شــاید به عنوان یک فرصت اســتفاده 
نمی کند و اغلب به پخش آثاری تکراری چون 
»مختارنامه« و »والیت عشق« بسنده کرده و 
سعی بر پر کردن آنتن خود دارد؟ توضیح داد: 
راستش ممکن است این تکرار و نپرداختن به 
آثاری جدید در مناســبت ها، به کرونا هم ربط 
داشته باشد.  به هرحال ما حدود دو سال است 
که درگیر این ویروس هســتیم و واقعا هم کار 

کردن در چنین شــرایطی برای همه دشــوار 
اســت.  من خودم شخصا وقتی در سریال »در 
کنار پروانه ها« سر فیلمبرداری حاضر می شوم، 
به محض اینکه متوجه می شوم برخی همکارانم 
دچار این بیماری شــده اند، اصال دلم نمی آید 
دیگر سر کار بروم؛ بنابراین فکر می کنم بخشی 
از این اتفاق به کرونا برگردد که ان شــاءاهلل با 
روند بهتر واکسیناســیون از شــر این ویروس 
خــالص شــویم. بازیگر ســریال های »پلیس 
جوان«، »مثل هیچکس«، »مسافر ری«، »امام 
علی)ع(« و »یوسف پیامبر)ع(« در بخشی دیگر 

از ایــن گفت و گو درباره اینکه الزمه ســاخت 
ســریال های ماندگار در تلویزیون چیســت و 
چرا ســریال های ما از ایــن ویژگی کمتر بهره 
می برند؟ خاطرنشان کرد: من فکر می کنم در 
گام اول بســتگی به نوع سریال دارد؛ به عنوان 
مثال در ســریال های ماندگار ژانر تاریخی باید 
مطالعه فراوانی داشته باشیم و اگر کار مذهبی 
و اعتقادی می ســازیم، باید اعتقاد راسخ وجود 
داشته باشد تا کار موفقی از آب دربیاید.  امکان 
ندارد کارگردانی چندان معتقد نباشد ولی در 

ساخت آثار مذهبی موفق شود. 

پروانه معصومی:

سریال ها تنش زا شده اند

مراسم ســاالنه جوایز معتبر تئاتر تونی، برای تجلیل از 
برترین آثار نمایشی برادوی در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ برگزار 

شد و برندگان خود را در شاخه های گوناگون شناخت. 
به گزارش ایســنا بــه نقل از هالیــوود ریپورتر، هفتاد و 
چهارمین دوره جوایز تونی معروف به اسکار دنیای تئاتر پس 
از یک تاخیر طوالنی مدت به دلیل بحران شــیوع ویروس 
کرونا، ســرانجام برندگان خود را طی مراسمی چهار ساعته 
معرفی کرد.  با توجه به تعطیلی تئاتر برادوی برای یک مدت 
طوالنی که از ۱۲ مارس ۲۰۲۰ و با تشــدید اوضاع شــیوع 
ویروس کرونا آغاز شــده بود، امسال تنها ۱۸ نمایش واجد 

شرایط رقابت در این جوایز مهم عرصه تئاتر شده بودند. 
در نهایت جایزه بهترین نمایش درام به »وراثت« رسید و 
»مولن روژ: موزیکال« نیز به عنوان بهترین نمایش موزیکال 
شناخته شد و جایزه بهترین اجرای مجدد یک نمایش هم 

به »بازی سرباز« رسید. 
در شــاخه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد و زن نمایش 
درام نیز به ترتیــب »اندرو برنپ« )وراثت( و »مری-لوئیس 
پارکر« )صدای درون( موفق به کســب جایزه شــدند و در 

شاخه بازیگران نقش اصلی مرد و زن نمایش موزیکال هم به 
ترتیب »آرن ویت« )مولن روژ( و »آدریان وارن« )موزیکال 

تینا ترنر( برگزیده شدند. 
»آلــن دیوید گریر« )بازی ســرباز( و »لوی اســمیت« 
)وراثت( در شــاخه نقش مکمل مــرد و زن نمایش درام و 
»دنی برســتین« )مولن روژ( و »الرن پاتن« )قرص کوچک 
دندانه دار( در شاخه نقش مکمل مرد و زن نمایش موزیکال 

موفق به دریافت جایزه تونی شدند. 
امســال نمایش موزیکال »قرص کوچک دندانه دار« که 
با اقتباس از یک آلبوم موســیقی در ســال ۱۹۹۵ ساخته 
»آالنیس موریســت« ساخته شــده با ۱۵ نامزدی پیشتاز 
نامزدهای جوایز تونی بود که در انتها موفق به کسب تنها دو 
جایزه شــد و نمایش »مولن روژ: موزیکال« با ۱۴ نامزدی و 
نمایش های »بازی برده« و »موزیکال تینا ترنر« نیز هر کدام 

در ۱۲ شاخه نامزد کسب جایزه بودند. 
مهم ترین ناکام امسال جوایز تونی، نمایش »بازی برده« 
بود که با وجود نامزدی در ۱۲ شــاخه موفق به کسب هیچ 

جایزه ای نشد. 

سیامک اطلسی بر اثر ابتال به کرونا درگذشتاسکار دنیای تئاتر برندگان خود را شناخت
بازیگر،کارگــردان،  اطلســی  ســیامک 
تهیه کننده ســینما و دوبلور باســابقه 
از دنیا رفت.  شــهراد بانکی دوبلور و از 
همکاران ایــن هنرمند با تایید این خبر 
به ایسنا گفت: ســیامک اطلسی ۴ مهر 
ماه در بیمارســتان فرمانیه در پی ابتال 
به کرونا درگذشت.  به گفته ی او؛ او در 
دو هفته گذشــته در بیمارستان بستری 
بود.  ســیامک اطلسی که متولد ۱3۱۵ 

بــود، از دهه ۴۰ کار خود را با گویندگــی در انجمن گویندگان آغاز کرد و 
بعد به سینما رفت و از سال ۵۰ تا همین سه سال قبل در بیش از ۴۰ فیلم 

سینمایی بازی کرده بود.
 از جمله آثار او در سینما به »چریکه تارا«، »پرونده«، »شاید وقتی دیگر«، 
»آن ســوی آتش«، »دو فیلم با یک بلیت«، »آقای بخشــدار«، »همسر«، 
»روز واقعه«، »در کمال خونســردی«، »خط آتش«، »دلباخته«، »دختری 
به نام تندر«، »ملک سلیمان«، »گلوگاه«، »دلتنگی های عاشقانه« و »مردی 
بدون ســایه« می توان اشاره کرد.  وی در فیلم ها و سریال های مختلفی نیز 
همچون »مادر«، »جنگجویان کوهســتان«، »پهلوانان نمی میرند«، »افسانه 
جومونگ« دوبلوری کرده بود.  برخی از ســریال های او نیز »پدر ســاالر«، 
»پهلوانــان نمی میرند«، »فرار بزرگ«، »پدرخوانده«، »کالنتر ۲«، »شــیخ 
بهایی«، »تعبیر وارونه یک رویا«، »معمای شــاه«، »هشت و نیم دقیقه« و 
همچنین نامش در لیست بازیگران سریال در حال ساخت »سلمان فارسی« 
دیده می شــود.  این هنرمند جزء کســانی بود که پیش تر  بابت درگذشت 
همکارانش و مردم دیگر از کرونا ابراز تاســف می کرد و امیدوار بود تا کرونا 

زودتر تمام و آمار فوتی ها کاهش پیدا کند. 

واکنش دفتر شعر جوان
به ادعای یک عضو شورای شهر تهران 

روابط عمومی انجمن شــاعران ایران و دفتر شعر جوان درباره سخنان اخیر 
ناصر امانی عضو کمیســیون برنامه و بودجه شــورای شــهر تهران و ادعای 
نادرســت واگذاری باغی در منطقه ســه تهران به یکی از نمایندگان ادوار 

مجلس اطالعیه ای صادر کرد. 
 متن این اطالعیه به شرح زیر است: متاسفانه یکی از اعضای محترم شورای 
شــهر تهران بدون اطالع کافی و با ادبیاتی نامناسب از واگذاری یک باغ در 
منطقه 3 شــهر تهران به یکی از نمایندگان مجلس سخن گفته است و این 
سخنان که در جلســه رسمی شورای شهر بیان شده در برخی رسانه ها نیز 

بازتاب داشته است. 
گذشته از این که حق پیگیری حقوقی برای سرکار خانم دکتر فاطمه راکعی 
محفوظ است انجمن شاعران ایران به عنوان یک شخصیت حقوقی که حق 
بهره بــرداری از فضای موســوم به خانه  شــاعران را دارد در این مورد اعالم 
می کند که هیچ گونه واگذاری به شــخص یا گروه یا حتی این انجمن انجام 
نشــده است و این فضا و ســاختمان در مالکیت ملی با تصدی گری دولتی 
اســت و  صرفا حق بهره برداری از آن طبق ضوابط قانونی و اساسنامه انجمن 
شــاعران جهت آموزش و ترویج ادبیات فارسی برای این انجمن برقرار شده 
اســت که تا کنون هم طبق قانون و مطابق اهداف و اساســنامه فعالیتهای 

مورد نظر در این مجموعه برقرار است. 
متذکــر می گردد در صورت تکرار ایــن گونه رفتار و گفتار قطعا این انجمن 
علیه کسانی که به نشر اکاذیب و اتهامات بی اساس می پردازند اقدام قانونی 

متناسب خواهد کرد.

»زمانی برای مردن نیست« 
پرفروش ترین فیلم سال می شود؟

کریگ  دنیل  حضور  آخرین 
در نقش مامور مخفی ۰۰۷ 
سینماداران بریتانیا را بر آن 
رویارویی  برای  است  داشته 
با تب بانددوســتی مردم در 
برای  »زمانی  عمومی  اکران 
مردن نیست« صدها کارمند 
به  اســتخدام کنند.  اضافی 

گزارش هنر آنالین،  »زمانی برای مردن نیســت« که دســت کم با ۱۸ ماه 
تاخیــر و چند بار تعویق زمان اکران ســرانجام از 3۰ ســپتامبر روی پرده 
سینماهای انگلستان می رود، دومین نمایش عمومی بزرگ این کشور در دو 

سال اخیر پس از »انتقام جویان: پایان بازی« خواهد بود.
آمار پیش فروش بلیت ها نشان می دهد بیست و پنجمین فیلم جیمز باندی 
تاریخ سینما می تواند دومین فیلم پرفروش این مجموعه در تاریخ ۵۹ ساله 
آن باشــد. قرار بود »زمانی برای مردن نیســت« یک ســال و نیم پیش به 
نمایش عمومی درآید اما همه گیری ویروس کرونا و دیگر دالیل باعث شــد 

اکران آن دست کم چهار بار عقب بیفتد. 
از ایــن رو، تــب دیدن آخرین حضــور دنیل کریک در یکــی از مهم ترین 
نقش های تاریخ ســینما چنان بــاال گرفته که ســینماداران صدها کارمند 
اضافی را برای ســر و سامان دادن به شــرایط به کار بگیرند. »زمانی برای 
مردن نیست« همزمان در بیش از ۷۰۰ سینما در سراسر انگلستان و ایرلند 
روی پرده می رود. پــس از آنکه میزان فروش بلیت به دوران پیش از کرونا 
رسید، شهرهای مهم انگلســتان از جمله لندن یک دقیقه بامداد پنجشنبه 
3۰ ســپتامبر بیســت و پنجمین فیلم جیمز باند را در نوبت های پیاپی به 

نمایش می گذارند.
ســومین سینمای زنجیره ای بزرگ انگلستان که با ۹۱ سالن و مرکز نمایش 
۴۵۰۰ کارمنــد دارد، ۴۵۰ همکار به آمار آنها افزوده اســت تا پاســخگوی 
تب باند باشد. هر چند کارشناســان می گویند »زمانی برای مردن نیست« 
احتماال دومین فیلم پرفروش جیمز باند در انگلســتان پس از »اسکای فال« 

خواهد بود. 

زنان برنده بزرگ جشنواره سن سباستین شدند
جوایز  زن،  ســینماگران 
اصلــی شــصت و نهمین 
دوره جشنواره بین المللی 
فیلم ســن سباستین در 
کشور اســپانیا را به خود 
اختصــاص دادنــد.  بــه 
گزارش ایســنا به نقل از 
اختتامیه  مراسم  ورایتی، 
شــصت و نهمیــن دوره 

جشــنواره بین المللی فیلم ســن سباســتین به عنوان مهمترین جشنواره 
کشــورهای اسپانیایی زبان برگزار شد و در نهایت فیلم »ماه آبی« نخستین 
تجربه کارگردانی بلند »آلینا گریگور« از کشور رومانی موفق به کسب جایزه 
صدف طالیی بهترین فیلم جشنواره شد.  این فیلم که روایتگر داستان زنی 
است که در تالش برای رهایی از همسر سو استفاده گر خود در روستاست، 
برنده غیرمنتطره امسال جشنواره ســن سباستین بود در حالی که بسیای 
از آثار ســینماگران مولف نیز در بخش رقابتی حضور داشتند.  این دومین 
ســال پیاپی است که جایزه بهترین فیلم جشــنواره سن سباستین به یک 

کارگردان اول می رسد. 
در ســایر بخش ها، جایزه ویــژه هیات داوران به فیلم »ایرویگ« ســاخته 
»لوســیل هادزیهالیلویچ« و صدف نقره ای بهترین کارگردانی جشنواره هم 
به »همچون در بهشــت« به کارگردانی »تی لیندبرگ«، دو ســینماگر زن 

دیگر اعطاء شد.
»جسیکا چستین« بازیگر سرشناس هالیوودی برای بازی در فیلم »چشمان 
تامی فای« به همراه »فلوریا هافمن« برای فیلم »همچون در بهشت« موفق 
به کسب جایزه صدف نقره ای بهترین بازیگر نقش اصلی جشنواره به صورت 
مشــترک شــدند و صدف نقره ای بهترین بازیگر مکمل هم به تیم بازیگران 

فیلم »چه کسی ما را متوقف می کند« رسید.  
»مامان کوچک« به کارگردانی »ســلین سیاما« جایزه بهترین فیلم از نگاه 
مخاطبان جشــنواره سن سباستین را دریافت کرد و »لنا لسنکی« هم برای 

فیلم »ناخواسته« جایزه کارگردانان جدید را به خود اختصاص داد.  

خبر 

علی رهبری پیشنهاد خود برای چگونگی عملکرد وزیر جدید 
فرهنگ در حوزه موســیقی را چنین مطــرح می کند: از قدیم 
گفته اند جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری منفعت اســت.  اگر 
آقای محمدمهدی اسماعیلی اقدامات وزرا و مدیران سابق وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی را تکرار نکند، صد درصد موفقیت بزرگی 
خواهد داشــت.  علی رهبری ـ رهبر ارکســتر و آهنگساز ـ در 
مصاحبه با ایسنا ادامه می دهد: اولویت وزیر، باید موسیقی ایرانی 
و سازهای ایرانی باشد؛ زیرا هنرمندان زیادی در این حوزه بیکار 
هســتند.  در هر شهری باید یک ارکســتر سازهای ملی وجود 
داشــته باشــد.  همچنین وزیر باید به وضعیت هنرستان های 

موســیقی رسیدگی کند؛ زیرا این هنرستان ها بوده اند که موسیقیدان های درجه یک را تربیت کرده اند.  او تصریح 
می کند: مشــکالت موسیقی در ایران منحصر به فرد است تا حدی که در هیچ جای دیگر دنیا چنین مشکالتی را 
شاهد نبوده ام.  دلیل اینکه وضعیت موسیقی در ایران به صورت یکپارچه نابه سامان است و سطح موسیقی به حدی 
که شایسته آن است نرسیده، به گروهی برمی گردد که اعضای تقریبا ثابتی دارد و عمده تصمیم های مهم موسیقی 
را برعهده دارند.  او توضیح می دهد: این افراد باعث شــده اند سطح موسیقی ایران تا حد سطح پایین خودشان در 
موسیقی تنزل پیدا کند.  از آنجایی که تصمیم گیری های موسیقی در ایران توسط یک گروه مشخص انجام می شود، 
این وضعیت حالتی دموکراتیک ظاهری پیدا کرده است.  تا جایی که مطلع هستم آقای اسماعیلی نخستین وزیری 
اســت که در ۱۶ سال گذشته به انحصار در خانه موسیقی اشــاره کرده است و اکنون این امر برای موسیقیدان ها 
به روزنه امیدی در بهبود وضعیت فعلی موسیقی تبدیل شده است.  این هنرمند درباره خانه موسیقی ایران بیان 
می کند: خانه موسیقی برای دفاع از حق موسقیدان ها تشکیل می شود، مانند دفاع از حق کارگران.  این مسئله در 
همه جای دنیا هست.  ولی اتفاق عجیبی در ایران رخ داده که هیچ ارتباطی هم به وزیر، معاون و . . .  ندارد؛ زیرا 
گروهی دور هم جمع شده اند که عمده آنها در خانه موسیقی حضور دارند و در شوراهای مختلف موسیقی راه پیدا 
کرده اند.  این امر در کشورهای دیگر تقریبا غیرممکن است.  گروه خانه موسیقی در ایران پس از گذشت زمانی باید 
تغییر کند ولی این دوستان بیش از ۲۰ سال است که در جایگاه های مختلف تصمیم گیری موسیقی به شکل های 
مختلف حضور دارند و راه را برای نسل جوان باز نگذاشته اند.  او بار دیگر درباره توصیه خود به وزیر فرهنگ می گوید: 
توصیه می کنم وزیر فرهنگ صرفا به این افراد اعتماد نکند. ایشان گلخانه ای پر از گل دارند؛ در ایران موسیقیدان های 
درجه یک زندگی می کنند و می توان از اینها در مشــاوره های موسیقی بهره برد ولی به آنها توجه نشده است.  به 
همین جهت این گلخانه پر شــده از پیچک و اگر مواظب پیچک ها نباشند تمام گل ها از بین خواهند رفت.  او در 
پایان درباره لزوم وجود نهادی چون خانه موسیقی می گوید: خانه موسیقی در ایران باید مانند دیگر کشورهای جهان 
باشد ولی نباید به خانه رفقا و آشنایان تبدیل شود.  موسیقیدان ها نیاز دارند که از حق و حقوقشان دفاع شود.  اگر 
مانند همه دنیا مسئوالن این نهاد بدانند که وظیفه شان چیست، به درستی کارشان را انجام دهند و از افراد جوان 

و قابل استفاده کنند، قطعا به آن نیاز خواهد بود. 
علی رهبری فارغ التخصیل هنرستان عالی موسیقی ملی و آکادمی موسیقی و هنرهای زیبای شهر وین، رییس 
هنرستان عالی موسیقی ملی و کنسرواتوار تهران به مدت سه سال، برنده مدال طال برای ایران در مسابقات جهانی 

رهبری ارکستر در فرانسه، برنده مدال نقره برای ایران در مسابقات جهانی رهبری ارکستر در سویس است. 

کاظم ســادات اشکوری می گوید در ۸3 سالگی نه بیمه دارد و 
نه حقوق بازنشستگی و در این سن نمی تواند برود کارگری کند. 

به گزارش ایســنا، کاظم سادات اشــکوری، شاعر و پژوهشگر 
ادبیات عامه بیش از ۶۵ ســال اســت که قلم می زند و حدود ۵۰ 
کتاب در حوزه ادبیات و مردم شناسی دارد.  او متولد سال ۱3۱۷ 
در روســتای »نارنه«  اشــکور است.  شــعرهای او و جواد مجابی 
زمانی در روزنامه های محلی قزوین چاپ می شــد، اما نخســتین 
یادداشتش در سال ۱33۶ در مجله آشنا به سردبیری احمد شاملو 
به چاپ رسید و همین باعث شد تصمیم بگیرد برای اولین بار در 

هجده سالگی با این شاعر دیدار کند. 
اولین شــعر اشــکوری در سال ۱33۷ در مجله  امید ایران چاپ شد.  ۱۰ سال بعد از اولین مالقات با شاملو، در 
حالی که کار رسمی در بانک را به سودای هنر و ادب رها کرده بود به تهران آمد، دانشجوی رشته  جغرافیای انسانی 
و اقتصادی شد و هم زمان در مجله  خوشه به سردبیری شاملو نیز شروع به کار کرد.  در دوران دانشجویی با محمد 
هاشــمی رفسنجانی و مهشــید نونهالی هم کالس بود و علی اکبر والیتی، احمد ناطق نوری و مسعود رجوی نیز از 
هم دانشگاهی هایش بودند.  اشکوری به جز مجله  خوشه در روزنامه اطالعات و مجله بامشاد، آدینه، دنیای سخن و 
بسیاری مجالت دیگر نیز فعالیت کرده است.  او پژوهش هایی در حوزه مردم شناسی داشته که در مجالت مرتبط 
منتشــر شده است.  همچنین مدتی در مرکز مردم شناسی و در حوزه مردم شناسی و فرهنگ عامه فعالیت داشته 

است. 
کاظم ســادات اشــکوری در پی تماس ایسنا برای مصاحبه درباره موضوعی در حوزه ادبیات شفاهی با اشاره به 
ناامیدی و ناخوشی روحی خود می گوید: گاه به دوستان روزنامه نگار می گویم شما با خود فکر کرده اید که با فالنی 
که می خواهید صحبت کنید، چطور زندگی می کند؟ ۴۱ سال است از حقوق مادی و بیمه محروم شده ام.  قبال دو 
سه کتاب درمی آوردم و چندرغاز حق تألیف می دادند و هفت _ هشت کتاب ویرایش می کردم تا چیزی دستم بیاید. 
االن این ها تعطیل شده ، هر روز هم که می روی چهار قلم وسیله بخری، می بینی قیمت ها چندبرابر شده است.  این 
مسأله  بزرگی است.  من اهل این کشورم و همه عمرم را در این کشور گذرانده ام.  ۸3 سالم است و نمی توانم بروم 

کارگری کنم.  کجای دنیا چنین چیزی است؟!
این پژوهشگر فرهنگ عامه بیان می کند: من توقعی از کسی و آقایان وزارت ارشاد ندارم زیرا اگر قرار بود کاری 
کنند، در این ۴۱ ســال می کردند.  توقعی ندارم.  چه بســا این توقع را داشته باشم بیایند و کتابخانه من را بخرند.  
معامله می کنم، کتابخانه ای دارم که می فروشــم تا چهار روز دیگر اگر زنده باشم، بتوانم زندگی کنم.  من بیش از 
۶۵ سال است که قلم می زنم، ۴۰ عنوان کتاب چاپ شده دارم و ۱۰ کتاب چاپ نشده.  در زمینه شعر و تحقیق و 
مردم شناسی و نقد ادبی و ترجمه کار می کنم.  آدم باید خیلی روحیه داشته باشد که با این وضعیت  گفت وگو کرده 

و دانش و اطالعاتش را منتقل کند؛ خیلی سخت است. 
او می افزاید: شاید ۵۰ درصد از دوستان من از این کشور رفته اند اما من ماندم، می توانستم زمانی که عذرم را از 
کار اداری خواستند، بروم اما ماندم زیرا عاشق فرهنگ این مملکت هستم.  کسی که از ایران رفته و اهل  آن کشور 
هم نیســت، هم حقوق بازنشستگی دارد و هم دوا و درمانش مجانی است و هم برنامه های تفریحی رایگان برایش 

ترتیب می دهند.  اما من در این کشور زندگی کرده ام و در این سن و سال چنین وضعیتی دارم. 

پیشنهادهای علی رهبری 

جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری منفعت است
کاظم سادات اشکوری:

در ۸۳ سالگی نمی توانم بروم کارگری

فصل هــا یکی از ســوژه های مــورد عالقه 
هنرمندان و دســتمایه آفرینش آثار هنری در 
طول تاریخ هنر اســت و ایــن میان پاییز هزار 

رنگ بهانه خلق زیباترین تابلوهای نقاشی شده 
است. 

به گزارش ایســنا، گنجینــه موزه هنرهای 

تجسمی معاصر بانک پاسارگاد در میان بیش 
از ۶۰۰ قطعــه اثــر هنری شــاخص مدرن و 
معاصر، شاهکارهایی از نخبگان هنر ایران را نیز 
نگهداری می کند که ممکن است به جهت پالت 
رنگی و برخی المان های تصویری تماشای آنها 

یادآور پاییز دل انگیز باشد. 
کارهایی که با لکه رنگ های نارنجی و اشاره 
مستقیم یا انتزاعی به طبیعت، انسان محصور 
در آجر و ماشــین را به دوباره دیدن پیرامون 
خــود و دوباره لــذت بــردن از زندگی دعوت 
می کند؛ به نظر می رســد هنرمنــدان آگاهانه 
روی چنیــن آثاری نام و عنــوان نمی گذارند، 
زیــرا نمی خواهند خیال مخاطــب را در یک 
چارچوب تنگ زندانی کنند، شــاید بیننده ای 
بر اثر تجربه زیسته خویش از تماشای یک اثر 
به ساحت هایی چون زیبایی، انتظار، روزمرگی و 
یا هر معنای دیگری رهنمون شود و نباید این 

فرصت همذات پنداری را از او گرفت. 
در گنجینه موزه بانک پاسارگاد از میان ده ها 
اثر که ممکن است مخاطب را به حال و هوای 
پاییز نزدیک کند، آثاری از فریده الشایی، جالل 
شباهنگی، رضا درخشانی، گارنیک درهاکوپیان 

و همایون ســلیمی روی دیوار گالری موزه به 
تماشاست که ممکن اســت برخی را به فصل 

برگ ریزان ارجاع دهد. 
سه اثر زنده یاد الشــایی در فضای آبستره 
مفهومی و خاص او در کشاکش طبیعت گرایی 
و بازتاب احساسات درونی هنرمند است؛ هر سه 
این کارها شمایی از انتزاع و اشکال معناداری از 
طبیعت انــد و رنگ گذاری های نارنجی فضایی 
پاییزی را به ذهن متبادر می کند؛ رد شاعرانگی، 
شیرینی و امید در کارها می دود که اتفاقا فصل 
مشــترک چهار اثر دیگر گنجینه پاسارگاد نیز 
هست؛ مانند کویر سراسر نارنجی و خیال انگیز 
جالل شباهنگی نقاش ۸۶ ساله که بنا به شیوه 
دیرینه اش، ســطوح و رنگ های تخت، بکری 
و ســادگی را در نقاشی های گرافیک گونه اش 
جلوه گری می کند؛ اثر درخشان رضا درخشانی 
۷۰ ساله از مجموعه انار است؛ نمایش تجریدی 
درخت انار، نماد شاخص میوه بهشتی، سمبل 
زایش و آیکون پاییزی در مرز میان پیکرنمایی 
و اکسپرسیونیســم انتزاعی است.  ریشه های 
تصویری اثر به وضوح به خاستگاه های تصویری 
ســنتی ایران زمین ارجاع دارد.  گفته می شود 

مجموعه انارهای درخشــانی حاصل ســال ها 
مولوی خوانی اوســت.  تصویــر جهان در حال 
تغییر در اشعار موالنا و مضامین عمیق پنهان 
در ساده نویســی، توجــه او را به خود معطوف 
می سازد.   گارنیک درهاکوپیان، از پایه گذاران 
تاالر جریان ساز قندریز با یک اثر سورئالیستی 
طبیعت گرایانه در این مجموعه حاضر اســت؛ 
شاید برای توصیف حال و هوای آثارش که کالژ 
تصویری دلپذیری اســت این جمالت  رویین 
پاکباز، منتقد هنری راهگشــا باشد: »گارنیک 
در جســت وجوهایش از منابع مختلفی چون 
هنــر مدرن غربــی، هنرهای ســنتی ایران و 
میراث فرهنگی ارمنــی مایه می گیرد.  به ویژه 
از روش های فضاســازی هندسی کوبیستی و 
اغراق اکسپرسیونیســتی شکل و رنگ و نیز از 
پیکرنگاری قدیم ایرانی و نقوش تزیینی ارمنی 
بسیار استفاده می کند.« همایون سلیمی نقاش 
۷3 ساله هم با اثر بدون عنوان از مجموعه بیا تا 
گل برافشانیم در گنجینه موزه پاسارگاد حضور 
دارد؛ توالی و نظم شرقی گل های پنج پر فضای 
ایرانی و آرامش بخشــی را انعکاس می دهد که 

روایتی عارفانه از طبیعت است. 

از الشایی و درخشانی تا شباهنگی، درهاکوپیان و سلیمی

نگاهی به ۷ اثر پاییزی از هنرمندان ایرانی


