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پنجاه و دومین جشنواره بین المللی فیلم هند )گوا( 
میزبان ۸ فیلم و یک داور از سینمای ایران خواهد بود

به گزارش ایســنا، پنجاه و دومین جشــنواره فیلم 
هند )گوا( که از قدیمی ترین جشــنواره های سینمایی 
در آسیاســت از امروز ۲۰ نوامبر )۲۹ آبان( کار خود را 
آغــاز می کند و در طول ۸ روز برگزاری تا ۲۸ نوامبر )۷ 
آذر( در مجموع میزبان نمایش ۶۲۴ فیلم از ۹۵ کشــور 
جهان خواهد بود.  فیلم »قهرمان« ساخته اصغر فرهادی 
برنده جایزه برزگ جشنواره کن و نماینده سینمای ایران 
در بخــش بهترین فیلم بین المللی اســکار ۲۰۲۲ فیلم 
اختتامیه جشنواره فیلم هند )گوا( خواهد بود و در کنار 
آن فیلم سینمایی »غیبت« ساخته علی مصفا محصول 
مشترک ایران، چک و اسلواکی، »پدران« ساخته سالم 
صلواتــی و »خورشــید آن ماه« به کارگردانی ســتاره 
اسکندری در بخش پانورامای جهان، »کشتن خواجه« 

ســاخته عبد آبســت در بخش مدال یونســکو گاندی، 
»مامــان« به کارگردانی آرش انیســی در بخش رقابتی 
فیلم های اول و »روسری آبی« ساخته رخشان بنی اعتماد 
نیز در بخش آثار داوران این رویداد سینمایی به نمایش 
گذاشته خواهد شد.  امسال رخشان بنی اعتماد سینماگر 
ایرانی به عنوان رئیس هیات داوران به همراه »اســتفن 
وولــی« تهیه کننــده و کارگردان بریتانیایــی، »کایرو 
گوئرا« کارگردان و فیلمنامه نویس اهل کشــور کلمبیا، 
»ویموکی جایاسوندارا« فیلمساز و منتقد اهل سریالنکا 
و »نیــال مادهاب پاندا« تهیه کننده و کارگردان هندی، 
فیلم های بخش رقابتی اصلی این رویداد ســینمایی را 

داوری می کنند.
جشــنواره بین المللی هند که یکی از پانزده رویداد 
رقابتی تقویم فیاپف )فدراســیون انجمــن بین المللی 

تهیه کنندگان( است.

رمان »کتــاب خیلی بد« موفق به کســب جایزه 
ســاالنه ملی کتاب آمریکا در بخش ادبیات داستانی 
شد. به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، هفتاد و دومین 
دوره جایزه ملی کتاب آمریکا برندگان امسال خود را 
به ســبب همه گیری ویروس کرونا به صورت آنالین 
اعالم کرد و »جیسون موت« نویسنده اهل کارولینای 
شــمالی موفق به کســب جایزه ادبیات داستانی این 
جوایز برای رمان »کتاب خیلی بد« شد. هیات داوران 
جایزه ملی کتاب آمریکا اثر »جیسون موت« را رمانی 
استادانه توصیف کرده  که به زمینه های جدیدی قدم 
نهاده و بررســی جسورانه ساختاری و مفهومی از هنر 
ارائه داده که در عین حال ســرگرم کننده، روشنگر و 

کامال عمیق است.
  »جیســون موت« گفته رمان »کتاب خیلی بد« 
را با الهام گرفتن از کشــته شدن افراد سیاه پوست به 

دست پلیس آمریکا در ســال های اخیر نوشته است.  
این نویسنده بیشــتر برای رمان »بازگشته« در سال 
۲۰۱۳ شناخته می شــود که درباره بازگشت ساکنان 
ُمرده یک شــهر کوچک در ایالت میزوری آمریکاست. 
داســتان این کتاب بعدها در یک سریال تلویزیونی به 

نام »رستاخیر« اقتباس شد. 
در ســایر بخش هــای جایزه ملی کتــاب آمریکا، 
»دیشــب در کافه تلگراف« نوشته »مالیندا لو« برنده 
شاخه ادبیات کودک و نوجوان شد و جایزه بخش شعر 
نیز به مجموعه »شــناورها« نوشته »مارتین اسپادا« 

شاعر التین زبان رسید. 
همچنیــن جایزه ملی کتاب آمریــکا برای ادبیات 
ترجمه به »آنســا عباس هیگینز« برای ترجمه رمان 
»زمســتان در سوکچو« نوشته »الیسا شا دوساپن« از 

انگلیسی به فرانسه اختصاص یافت.

برنده جایزه ملی کتاب آمریکا معرفی شد۷ فیلم و یک داور از سینمای ایران در جشنواره هند
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علیرضــا بهنام می گوید: این همــه یارانه در بخش های 
مختلف کشــور خرج می شود اما به کتاب که می رسد انگار 
پول کم می آوریم! این شــاعر و مترجم در گفت وگو با ایسنا 
دربــاره وضعیت تبلیغ کتاب ها و کتابخوانی در رســانه ها و 
تبلیغات شهری اظهار کرد: کتاب کاالیی است که تبلیغات 

آن با کاالهای فرهنگی دیگر فرق می کند. 
یعنی ما انتظار نداریم که به جز تبلیغ عمومی مســئله 
کتابخوانی، تبلیغ محیطی برای کتاب در سطح شهر ببینیم؛ 
البته امکان پذیر است اما معموال اقتصادی نیست. او در عین 
حال گفت: معموال نه در ایران و نه در هیچ کشــور دیگری 
نمی بینیم کســی برای یک کتاب در رسانه های گرم تبلیغ 
کند، دقیقا به همین دلیل که اقتصادی نیست؛ مگر در موارد 
خاصی مثل »هری پاتر« که از نظر تجاری به جایی رسیده 
که توجیه اقتصادی دارد. بنابراین باید گفت تنها راه درست و 
منطقی تبلیغ کتاب این است که مکانیزم های معرفی کتاب 
به خوانندگان خاص خودش را تقویت کنیم که متاسفانه در 

طول سال های اخیر در این زمینه معکوس عمل شده است. 
علیرضا بهنام با توضیح بیشتر درباره شیوه تبلیغ برای کتاب 
بیان کرد: دو راه وجود دارد؛ یکی این اســت که بنگاه های 
انتشاراتی ریشه دار، قوی و دارای سنت و سیاست مشخص 
داشته باشیم که توانسته باشــند چندین دهه خودشان را 
در فضای کتابخوانی و مخاطبــان ادبیات تثبیت کنند. اما 
متاسفانه در کشور ما، نمی گذارند چنین نهادهایی اصال به 
وجود بیایند. بسیاری از نشرهایی که سعی می کنند سنت 
خاصی را پایه گذاری کنند و با مخاطبان خود ارتباط بگیرند، 

بعد از مدتی به دالیلی تعطیل می شوند.
گاهی این دالیل مربوط به مسائل ممیزی و مشکل شان 
با نهادهای نظارتی است و گاهی هم به دالیل اقتصادی است 
که چون حلقه های دیگر صنعت نشــر خوب کار نمی کند، 
این ها به لحاظ اقتصادی متضرر می شوند. او افزود: از سوی 
دیگر، ما باید برای مقوله کتاب که بخشی از ادبیات نوشتاری 
و فضای مکتوب فرهنگ مان اســت، نشریات و جوایز دیرپا 
داشته باشیم که بتوانند مدت طوالنی دوام بیاورند و مخاطب 
و خواننده خود را تقویت کنند. البته این ها هم متاســفانه 
به همان دو دلیل پیشــین )دالیل نظارتــی و اقتصادی( از 

بین می رونــد. بنابراین در چنین شــرایطی با حجم انبوه 
تولیدات کتاب مواجه هســتیم، بدون این که این تولیدات 
بتوانند کانالیزه شوند و به دست مخاطب واقعی شان برسند. 
این همان وضعیتی است که مشــاهده می کنیم و در واقع 
چیزی به اســم تبلیغ کتاب، به آن معنی که انتظار می رود، 
وجود نــدارد. بهنام در ادامه به کتاب های بازاری اشــاره و 
بیان کرد: یک ســری کتاب مشخص وجود دارند که ممکن 
اســت بعضی نیازهای فوری مخاطبان را پاسخ دهند؛ مثل 
راهنماها. راهنمای این که چگونه صدروزه فالن کار را کنیم 
و روانشناســی هایی که به علم روانشناسی مربوط نیستند و 
بیشتر توصیه های خلق و خویی برای مخاطبان شان دارند و 
معموال هم مشکل زیادی را حل نمی کنند اما این احساس 
کاذب را در مخاطــب به وجود می آورند که مشــکلش حل 
شده اســت. همچنین کتاب های مدیریتی که در سال های 
اخیر تولیدشــان با اوج گرفتن لیبرال دموکراســی در دنیا 
افزایش پیدا کرده و در کشــور ما نیــز. کاربرد این کتاب ها 
بیشتر کاربردی است، اگر چه، اگر نظر من را اگر بخواهید، 
نه روش هــا و نه نتایجش را تایید نمی کنم؛ چون در جهت 
افزایش تفوق یک شخص بر دیگران و بهره کشی است. البته 

نظر من زیاد مهم نیســت و این کتاب ها تولید می شوند و 
خواننده هم دارند. این شــاعر ســپس با اعتقاد به ضرورت 
محدود شــدن نظارت ها گفت: در چنین شــرایطی، تصور 
می کنم اولین اقدامی که باید برای بهبود تبلیغ کتاب صورت 
بگیرد این است که این مســئله نظارت مقداری محدودتر 
شــود به موارد خاصی که در قوانین مصرح است و چاره ای 
برای گریز از آن ها نیســت. نظارت های ســلیقه ای بر تولید 
کتاب کنار گذاشــته شــود. البته اگر نظر من را بخواهید، 
می گویم تولید کتاب اصال نیاز به نظارت ندارد. بایستی هر 
اندیشه ای تولید شود، با مخاطبان خودش برخورد پیدا کند 
و اندیشــه های مخالف آن هم وجود داشته باشد که اجازه 
قضاوت بدهد. اما فعال به هر دلیلی، چنین چیزی در کشور 

ما میسر نیست.
اما حاال که بناست نظارتی باشد، نظارت محدود باشد به 
موارد خیلی خاصی که گریزی از آن ها نیست و قانون معین 
کرده اســت. علیرضا بهنام همچنین گفت: تا جای ممکن 
به تولیدکنندگان کتاب به شــکل عادالنــه و بدون در نظر 
گرفتن نزدیکی و دوری به مدیران مربوطه یارانه تعلق بگیرد 

تا بتوانند به لحاظ اقتصادی سرپا بمانند و از هم نپاشند. 

علیرضا  بهنام:

به کتاب که می رسند انگار پول کم می آید

علیرضا نجف زاده که این روزها مشغول ساخت مجموعه 
»خوشنام« برای پخش از شبکه یک سیماست، تکرار نشدن 
ســریال های ماندگار گذشــته را به دالیل متعددی مرتبط 
دانســت و یکی از این دالیل را کمیــت و کیفیت کارهای 

طنز برشمرد.
او تصریح کرد: علی رغم اینکه همه ما می گوییم مردم به 
آثار طنز نیاز دارند و ایــن موضوع را به عینه هم دیده ایم، 
اما واقعاً از جانب مسووالن و منتقدان اساساً کار طنز جدی 

گرفته نمی شود.
این کارگردان جوان که با ســاخت مجموعه »خوشنام« 
ســومین سریالش در تلویزیون را در کارنامه کاری اش ثبت 
می کند، در زمینه بحث نیاز و ضرورت ســاخت سریال های 
کمدی که این روزها در بخشــی از مطالبات مردم از رئیس 
صداوسیما هم مطرح بوده اســت با ایسنا گفت وگو کرد و 
به این پرسش پاســخ داد که چرا در این سال ها نتوانستیم 
طنزهای قابــل توجهی برای تلویزیون داشــته باشــیم و 

سریال های طنز ماندگار سال های گذشته را تکرار کنیم؟
نجــف زاده گفت: بدون تعــارف می گویم من پروژه های 
مختلفــی کار کــردم و آثار زیــادی را در ژانرهای مختلف 
دستیاری کرده ام اما معتقدم ساختن کار طنز بسیار دشوار 
است، آن هم برای مردم طنازی مثل ایران که خودشان شوخ 
طبع هستند و باید در این شرایط اقتصادی و کرونا حالشان 
را خــوب کنیم. من حداقل خودم در این ســال ها علی رغم 
اینکــه بازخوردهای خوبی از مردم بابت کارهایم گرفتم، اما 

فکر می کنم دست اندرکاراِن کار طنز را جدی نمی گیرند.
او در ادامــه همین بحث یادآور شــد: یکی از دالیلی که 
همکاران ما که در حوزه طنز تخصص داشتند، از این حوزه 
بیرون رفتند و به سمت کارهای جدی روی آورده اند واتفاقا 
قریب به اکثرشان هم در ژانر جدی موفق بوده اند، این است 
که آنها را فراری داده اند و جدی نگرفته اند. به نظرم تا شما 

یک کار جدی نکنید، احســاس نمی کنند که اصاًل کار بلد 
هســتید. این در حالی اســت که در حوزه طنز، کار کردن 

بسیار دشوارتر از هر ژانر دیگری است.
به اعتقاد نجف زاده بخشــی از این موضوع به ســالیق 
مربوط اســت؛ این کارگردان توضیــح داد: به هرحال وقتی 
بحث طنز مطرح می شود، بدون شک چاشنی نقد هم دخیل 

است. گاه ما می خواهیم فضا را به لحاظ موضوعات اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی بســته تر کنیم، ولی وقتی فضا را بسته 
می کنیم که با برخی از اقشــار جامعه شوخی نکنیم چراکه 
ناراحت می شــوند، بحث فرق می کند؛ در حالی که در دنیا 
همه جور قشری وجود دارد و تا شما به دل آدم های متنوع 

نروید، نمی توانید قصه جذابی تعریف کنید.
کارگــردان »خوشــنام« در عیــن حال بر بــاال بردن 
ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی در حوزه ساخت آثار طنز 
تاکید کرد و گفت: اگر خاطرتان باشد مجموعه »پایتخت« 
هــم در اوایل کار با تعداد محدودی از بازخوردهای منفی از 
جانب مازندرانی ها مواجه شد ولی ظرفیتشان را باال بردند و 
بعدها متوجه شدند که چقدر پایتخت به فرهنگ مازندران 

کمک کرد.
یا سریالی مثل »نون خ« هم همینطور. درواقع از یک سو 
بحث قومیت ها مطرح است و از یک سو، طبقات اجتماعی؛ 
یعنی ما باید بتوانیم سراغ مدیران، کسبه، معلمان، پزشکان 
و هر طبقه اجتماعی با هر شغلی برویم اما متاسفانه وقتی در 
آثار طنز و یا حتی جدی چاشــنی انتقاد دخیل می شود، از 
ما می خواهند یک شخصیت بی بته و بی اصل و نسب خلق 
کنیم تا به هیچ کس بر نخورد. وقتی هم که شــخصیت ها 
مصداق عینی نداشته باشــند قطعاً برای مخاطب قابل باور 
نخواهند بود و کار حتماً لطمه می خورد؛ بنابراین مسووالن 
در وهله اول باید کار طنز را جدی بگیرند و بیشــتر به این 

حوزه بها بدهند.

گفت وگو با علیرضا نجف زاده، کارگردان

چرا نتوانستیم طنزهای موفق گذشته را تکرار کنیم؟
جایزه یک عمر دستاورد هنری برای »هلن میرن«

هنرپیشــه  میــرن «   »هلن 
مشهور بریتانیایی جایزه یک 
عمر دســتاورد هنری انجمن 
دریافت  را  آمریــکا  بازیگران 
خواهــد کــرد. به گــزارش 
ایســنا و به نقــل از رویترز، 
ساالنه  جوایز  برگزارکنندگان 
انجمــن بازیگــران آمریــکا 

)SAG( اعــالم کردند که جایزه یک عمر دســتاورد هنری این دوره به »هلن 
میرن«  اهدا خواهد شد. »میرن« که دریافت جایزه اسکار را در کارنامه دارد،  در 
طول ۴۵ سال فعالیت در سینما، تلویزیون و تئاتر در بیش از ۷۰ نقش از ملکه 
الیزابت گرفته تا آدمکش ظاهر شده است. »میرن« که ۷۶ سال دارد، با دریافت 
ایــن جایزه یک جایزه هنری دیگر به مجموعــه جوایز متعددش از جمله یک 
جایزه اســکار، چهار جایزه امی، پنج جایزه انجمن بازیگران آمریکا و یک جایزه 
تونی اضافه خواهد کرد. این هنرپیشه فعالیت خود را در تئاتر بریتانیا و در دهه 
۶۰ میالدی آغاز کرد و پیش از آنکه در فیلم های ســینمایی همچون »ملکه« ،  
»قرمز« و »گاســفورد پارک«  ظاهر شــود، در سریال »مظنون اصلی«  به ایفای 
نقش پرداخت. »میرن« اعالم کرد از دریافت این جایزه که در مراسم روز بیست و 
هفتم فوریه جوایز انجمن بازیگران آمریکا به او اهدا خواهد شد،  مفتخر است. این 
جایزه پیش از این به »رابرت دنیرو«، »کارل برنت« و »آلن آلدا« اهدا شده است.

»ترامپ« کتاب جدیدی منتشر می کند
»دونالد ترامپ« یک کتاب شــامل صدها عکس از 
دوران فعالیتش در کاخ ســفید منتشر می کند. به 
گزارش ایســنا و به نقل از نیویورک تایمز، »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور ســابق ایاالت متحده آمریکا 
کتابی مربوط به دوران ریاست جمهوری خود منتشر 
خواهد کرد که بیش از ۳۰۰ عکس و توضیحاتی را 
که توســط »ترامپ« نوشته شده اند در برمی گیرد. 
این کتاب که »سفر ما در کنار یکدیگر« نام دارد در 

هفتم دســامبر )۱۶ آذر( منتشر خواهد شد. به این ترتیب این نخستین کتابی 
خواهد بود که »ترامپ« پس از خروج از کاخ ســفید منتشر می کند. انتشارات 
»وینینگ تیم« که توســط »دونالد ترامپ جونیور« و »ســرجیو گور« تاسیس 
شــده است انتشار این کتاب را بر عهده خواهد داشت. با این حال این کتاب به 
طور جامع وقایع دوران ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« را پوشش نخواهد داد. 
در ماه های اخیر شــایعاتی درباره احتمال انتشار یک کتاب خاطرات مفصل تر از 
»دونالد ترامپ« مطرح شده اســت. بسیاری از چهره های مهم دولت »ترامپ« 
قراردادهای چاپ کتاب را به امضا رسانده اند که از جمله آن ها به »مایک پنس«، 

»کلین کانوی« و »جرد کوشنر« می توان اشاره کرد.

»قهرمان« بهترین فیلم جشنواره »اسلو« شد
فیلم »قهرمان« به کارگردانی 
اصغر فرهادی موفق به کسب 
جایزه بهترین فیلم از سی و 
یکمین جشنواره فیلم هایی از 
جنوب اســلو در کشور نروژ 
شد. به گزارش ایسنا، سی و 
یکمین جشنواره فیلم هایی از 
جنوب اسلو فهرست برندگان 

خود را اعالم کرد و فیلم »قهرمان« ســاخته اصغر فرهادی موفق به کســب 
جایزه آینه نقره ای بهترین فیلم از این رویداد ســینمایی شد.   »قهرمان« به 
همراه فیلم »قصیده گاو ســفید« ساخته مشــترک بهتاش صناعی ها و مریم 
مقدم، نمایندگان سینمای ایران در بخش مسابقه اصلی این رویداد سینمایی 
شامل ۱۱ فیلم بلند بودند.  در بیانیه  هیات داوران درباره فیلم »قهرمان« آمده 
است: »قهرمان فیلمی گیرا و غیرقابل پیش بینی درباره غرور و ریاکاری است. 
فیلم توجه ما را به ســاختارهای اجتماعی در ایران جلب می کند و دیدگاهی 
کنایه آمیز از رابطه یک انسان عادی با آن چه در جهان خوب است ارائه می دهد. 
دروغ های به ظاهر کوچک می تواند عواقب ســنگینی به همراه داشته باشد، به 
ویژه در جامعه ای که تالش برای این که چگونه می خواهیم نشان داده شویم بر 
حقیقت غلبه می کند.  این فیلم با زمانه ای که در آن زندگی می کنیم و فرهنگ 
سلبریتی و رسانه ها بســیار مرتبط است. کارگردانی دقیق اصغر فرهادی، این 
داســتان غیرقابــل پیش بینی و پیچیده را ارتقاء داده و به همه شــخصیت ها 
ویژگی های انســانی قابل  شناختی می دهد. هیات داوران همچنین می خواهد 
توجهات را به قهرمان داستان یعنی رحیم با بازی امیر جدیدی جلب کند که 
با حضــور آرام و دووجهی اش ما را فریفته و مجــذوب خود می کند«. »جاده 
خاکی« به کارگردانی پناه پناهی و »کلوزآپ« ساخته عباس کیارستمی دیگر 
فیلم های ایرانی حاضر در جشــنواره فیلم هایی از جنوب اســلو هستند که از 

تاریخ ۱۱ تا ۲۱ نوامبر )۲۰ تا ۳۰ آبان( در کشور نروژ برگزار می شود. 

گفت وگو درباره کتاب »تنها گریه کن«
نشست گفت وگو درباره کتاب »تنها گریه کن« برگزار 
می شــود. به گزارش ایســنا و به نقل از روابط عمومی 
اداره کل کتابخانه هــای عمومی اســتان تهــران، به 
مناسبت بیست ونهمین دوره »هفته کتاب« و هم زمان 
با روز یکشــنبه )۳۰ آبان ( که با عنوان »کتاب؛ مادران 
شــهدا و زنان در دفاع مقدس« نامگذاری شده است، 
نشســت تخصصی و گفت وگو درباره کتاب »تنها گریه 
کن«، شامل روایت زندگی اشرف سادات منتظری، مادر 

شــهید محمد معماریان با حضور اکرم اسالمی، نویسنده کتاب، اشرف سادات 
منتظری، راوی کتاب و مادر شــهید محمد معماریان و حاج حســین کاجی، 
راوی و ناشــر اثر در سالن جلسات کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار می شود.
این نشست ساعت ۱۵ روز یکشــنبه در سالن جلسات کتابخانه مرکزی پارک 
 شــهر برگزار و از طریق صفحه مجازی کتابخانه هــای عمومی تهران به آدرس 
 )aparat.com/tehranpl/live( آپــارات ،)instagram.com/tehranpl(
و پورتــال اداره کل )tehranpl.ir( به صورت زنده پخش خواهد شــد. در این 
نشست، نویسندگانی همچون معصومه آباد، وجیهه سامانی، گلستان جعفریان و 
محمد قاسمی پور حضور دارند و درباره کتاب به گفت وگو می پردازند. بر اساس 
این خبر، کتاب »تنها گریه کن« شــامل روایت زندگی اشرف سادات منتظری، 
مادر شهید محمد معماریان در دوران مبارزات انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی و 
پس از آن است که به قلم اکرم اسالمی تدوین و توسط انتشارات حماسه یاران 

منتشر شده است.

»جرعه ای از ادب قرآن« انتشار یافت
ادب  از  »جرعــه ای  کتــاب 
قــرآن )آمــوزش کاربــردی 
ادبیات عرب(« تالیف آیت اهلل 
منتشر  علی دوست  ابوالقاسم 
شــد.  به گزارش ایسنا و به 
نقل از روابط عمومی مؤسسه 
بوســتان کتاب، ایــن کتاب 
صالحی  محمــد  ترجمــه  با 

ابرقویی در ۴۲۴ صفحه توســط موسسه بوســتان کتاب منتشر شده است. 
در معرفی ناشــر از کتاب »جرعه ای از ادب قرآن« آمده است: نوشتار پیش 
رو برگردان فارســی کتاب »سلســبیل فی اصول التجزئه واالعراب« به قلم 
آیت اهلل علی دوســت اســت که با رویکرد آموزش میدانی و کاربردی ادبیات 

عرب نگاشته شده است.
هدف نگارنده در این کتاب، بیان اصولی است که اِعراب )ترکیب( کالم عرب، 
بر آن متوقف اســت و دانش پژوه به وســیله آن ها می تواند در برخورد با هر 
کالم به طور کامل از آن بحث کند و تجزیه و موقعیت اعرابی آن را مشخص 
کند. کتاب حاضر در بحث از هر کلمه همه احتماالت قابل طرح - چه از نظر 
تجزیه و چه از نظر اِعراب - را بیان کرده و به طور مفصل و مستدل به آن ها 
پرداخته اســت. بنابراین، مطالعه این کتاب ذهن را ورزیده و قوی می کند و 
کیفیت ورود و خروج در بحث و استفاده از منابع و استنتاج از آن ها و تعمیم 

احکام به امثال و نظایر مختلف را به دانش پژوه می آموزد.

خبر 

نمایشــگاه هنرمند ایتالیایی جانی فورنارِزیــو با عنوان »ژکوند« در 
گالری ویســتا به تماشا است. این هنرمند به همین مناسبت در تهران 
حاضر شده است. به گفته پریسا پهلوان،مدیر گالری ویستا دعوت از این 
هنرمند ایتالیایی در ادامه همکاری های فرهنگی هنری بین المللی این 
گالری است. این رویداد با مشارکت انستیتوی تخصصی هنرهای معاصر 
خاورمیانه و اروپا SAFPEM است. بخش نخست این تبادل هنری به 
موازات رویداد ساالنه Artissima و تحت عنوان فراخوان رزیدنسی و 
نمایشگاه »مایکرو_مکرو« با ارائه آثار ۷۰ هنرمند ایرانی ۲۶ اکتبر تا ۷ 

نوامبر ۲۰۲۱ در شهر تورین ایتالیا در گالری فورنارزیو برگزار شده بود. بهنام کامرانی، هنرمند تصویری و استاد دانشگاه 
درباره این نمایشگاه نوشته است: نمایشگاه ژکوند، شامل مجموعه ی از آثار هنرمند و چاپگر شناخته شده ی ایتالیایی 
جانی فورنارِزیو است. او در جریان هنر مدرن ایتالیا بویژه در زمینه ی جریان پاپ آرت، تولیدات هنری بسیاری داشته 
و منتقدان مهمی نیز از جمله ُفرتوناتو َدمیکو در مورد او و فعالیت هایش به نقد و بررسی پرداخته اند. فورنارزیو در طی 
این سال ها گالری، کارگاه چاپ دستی و انتشارات خود را تاسیس کرده و بسیاری از هنرمندان سرشناس کشورش را 
مورد حمایت خود قرار داده است که در این میان نام هنرمندان مطرحی همچون الیگِیرو بوئِتی، فرانکو موناری، امیلیو 
وِدووا، اَلدو موندینو، آنتونیو پِدرِتی )از هنرمندان بینال ونیز( و َدنِیلِه فیسورِه دیده می شود. نمایشگاه حاضر متشکل از 
مجموعه ی ژکوندها و ویتروویو )طراحی انسان و نسبت های طالئیش از شناخته شده ترین هنرمند ایتالیایی لئوناردو 
داوینچی( است که به روش های جذاب و متنوعی توسط این هنرمند تولید شده است. این آثار اقتباسی در عین حال 
که به تاریخ هنر ایتالیا اشاره می کند، به برداشت های مختلف هنرمند نیز تاکید می کند.  ژکوند هنرمند ایتالیایی تا  

هشتم آذرماه ۱۴۰۰ در گالری ویستا به تماشا خواهد بود.

»حکومت علوی و بحران اشــرافی گری« نوشته محمدعلی مقدم راهی بازار کتاب 
شده است. به گزارش ایسنا، این کتاب در ۲۱۸ صفحه و با قطع وزیری توسط انتشارات 

سروش عرضه شده است.
در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: این کتاب تحلیلی است در خصوص دوران 
حکومت امام علی )ع( و جنگ های سه گانه جمل، صفین و نهروان؛ حوادث  این برهه 
از تاریخ مســئله ای اســت که از زمان وقوع آن ها تا عصر حاضر همواره مورد بحث و 
مناقشه بین گروه های مختلف مسلمان و فرقه های اسالمی و حتی شرق شناسان قرار 
گرفته اســت. کتاب »حکومت علوی و بحران اشرافی گری« با استفاده از منابع دست 
اول تاریخی در پی کنکاش و تحلیلی دقیق تر از علل و ریشه های پدید آمدن جنگ های 
دوران حکومت امام علی)ع( لست اما پرداختن به جنگ های سه گانه مورد نظر با توجه 
به تقابل و تضاد بین گروه های تأثیرگذار و صاحب نفوذ در جامعه آن روزگار از اهمیت 

ویژه ای برخوردار اســت. به ویژه آن که مشــابه این گونه جنگ ها در دوران حکومت خلفای گذشته و دوران حکومت 
پیامبر)ص( سابقه نداشته است. ریشه های شکل گیری این جنگ ها و شرکت شخصیت های مهم و مشهور تاریخ صدر 
اســالم و سرنوشــت آن ها از موضوعاتی است که بررسی و موشکافی آن ها همواره از موضوعات بحث برانگیز و جذاب 

تاریخی به شمار می رود. 
این نوشتار ابتدا به اختصار ساختار سیاسی و اجتماعی حکومت اسالمی در دوره نبوی را معرفی کرده و سپس به 
بررســی رویدادها و حوادثی که بعد از رحلت پیامبر )ص( رخ داده می پردازد و در نگاهی گذرا به عوامل اصلی پدید 
آمدن اختالفات در بین نخبگان جامعه اســالمی در دوران حکومت خلفا اشاره دارد. آن گاه در سه فصل جداگانه به 

ریشه یابی و عوامل مهم و تأثیرگذار در وقوع جنگ های جمل، صفین و نهروان خواهیم پرداخت. 

»حکومت علوی و بحران اشرافی گری« منتشر شدهنرمند ایتالیایی با ۳۵ مونالیزا در گالری ویستا

نگار ذنوبی گفــت: درهم تنیدگی حس های 
متضاد باعث شکل گیری مجموعه »هرس« شد.

 نمایشگاه آثار  نگار ذنوبی با عنوان »هرس« 
در گالری اعتماد برگزار شد. ذنوبی در گفت و گو 
با هنرآنالین با بیان اینکه حدود ۲۰ اثر طراحی 
در این مجموعه به نمایش درآمده اســت گفت: 
در همه ســال هایی که نقاشی کرده ام طبیعت 
نقــش پر رنگی در آثارم داشــته و آثارم خیلی 
رنگین بودند. اما این مجموعه از سه سال پیش 
با طراحی هایی آغاز شد که بر اساس عکس هایی 
از اندام های داخلی بدن مانند تاندون، استخوان 

و... شکل گرفته بودند.
ذنوبی ادامه داد: من بر اســاس این عکس ها 
طراحی های کوچک انجــام دادم و به مرور این 
فرم های داخلی بــدن با فرم های طبیعت ادغام 
شد. در نتیجه فرم های ارگانیکی شکل گرفت که 

مرز بین انسان و گیاه بود و درعین حال هیچ کدام 
از آن ها نبود، بلکه فرم های تخیلی بود. پس از آن 
کارها ربط مستقیمی به طبیعت و انسان نداشت 
و خــود فرم ها و شباهت هایشــان،  به موضوع 
اصلی مجموعه تبدیل شــد. رفته رفته فرم ها از 
حالت ارگانیک خارج شــده و تخیلی تر شدند. 
آن ها در فضا ســیال و معلق شدند و فرم هایی 
بی وزن هســتند که به کادر برخورد نمی کنند. 
ذنوبی افزود: کانسپت دیگری که از میانه مسیر 
به کارهایم اضافه شد، قطع شدن است. خط های 
ســفید یا خط های صاف و شکســته ای آمده و 
این فرم ها را قطع می کند. در این مســیری که 
جلو می رفتم درگیر حس های متفاوتی بودم که 
درون خودم داشتم. با حس های متضادی درگیر 
شــده بودم و این ضعف و قدرت، فشار و آزادی 
و... که حس می کردم در کارم نیز وارد شد و در 

فرم ها هم دائماً با آن درگیر بودم. بنابراین فرم ها 
از تعادل خارج شــدند و هارمونی بین آن ها کم 
شد. فرم ها پاره شدند و در کارهای آخر مجموعه 
به فرم های ابرگونه و خیلی محو رسیدم و نهایتاً 
به خیال و سیالیتی که می خواستم نزدیک شدم. 
از نظر مفهومی هم این درهم تنیدگی حس های 
متضاد بود که این مجموعه را شکل داد. او درباره 
وجود محدود رنگ در این مجموعه گفت: با توجه 
به اینکه آغاز این مجموعه بــا طراحی بود، در 
ادامه نیز از جوهر، قلم و مداد استفاده کردم. اما 
جدا از این مسئله، آن دنیای رنگین پیشین برایم 
چندان جذاب نبود و ترجیح می دادم که نهایتاً 
یک رنگ در کارها وجود داشته باشد. به عنوان 
مثال از یک رنگ آبی اســتفاده کردم که نشانه 
نگاه غیرمادی، ملکوتــی، معصومیت و خلوص 
است. ســعی کردم به رنگ ها هم شخصی نگاه 

کنم و نمی خواســتم هر رنگی را در کار بیاورم. 
در واقع از نقاشــی های رنگی به کار تک رنگ و 
بعد بی رنگی و حتی محو بودن رســیدم. ذنوبی 
ادامــه داد: مینیاتور و نگارگری از کودکی برایم 
جذاب بــود و حرکت های قلم که باحوصله کار 
شده  بود برایم جذابیت داشت و همیشه سعی 

می کردم در نقاشــی هایم این ظرافت قلم را به 
کار ببرم. این مجموعه کارهای جدید که بیشتر 
دارای ظرافت است، بیشتر به من نزدیک است و 
آمدن از نقاشی به سوی این کارها نه تنها آزادی 
را از من نگرفت، بلکه مفهوم دیگری از آزادی را 

پیدا کردم که در فی البداهگی فرم ها بود.

روایت نگار ذنوبی از نمایشگاه »هرس« در گالری اعتماد 

فی البداهه بودن فرم های سیال


