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با شــکایت کمپانــی تهیه کننده ســریال 
»خانــه پوشــالی«، »کوین اسپیســی« باید 
۳۱ میلیون دالر غرامت به ســبب نقض مفاد 
قرارداد خود پرداخت کند. به گزارش ایسنا به 
نقل از ورایتی، یک قاضی دســتور داده »کوین 
اسپیســی« و کمپانی های مرتبط با او حدود 
۳۱ میلیون دالر به کمپانی »MRC« سازنده 
سریال معروف »خانه پوشالی« پرداخت کند؛ 
چراکــه این بازیگر هالیوودی بــه دلیل رعایت 
نکردن سیاســت های اخالقی این کمپانی در 
واقع قرارداد خود را نقض کرده اســت.پس از 
مطرح شدن چندین اتهام اخالقی علیه »کوین 
اسپیسی« بازیگر اصلی سریال »خانه پوشالی«، 
کمپانی »MRC« همکاری خو را با این بازیگر 

برنده اسکار قطع کرد و از ساخت فصل جدید 
این سریال نیز در ســال ۲۰۱۷ منصرف شد. 
 M.« اسپیســی« و دو کمپانی مرتبــط با او«
 Trigger« و   »Profitt Productions
Street Productions« به دســتور دادگاه 
ملزم به پرداخت ۲۹.۵ میلیون غرامت به عالوه 
۱.۲ میلیون دالر هزینه وکیل و ۲۳۵ هزار دالر 

دیگر هزینه ها شده  اند.
در ســال ۲۰۱۷، »آنتونی رپ« بازیگر فیلم  
»پیشتازان فضا« مدعی شد »کوین اسپیسی« 
در ســن ۱۴ ســالگی او را مــورد تعرض قرار 
داده، »کوین اسپیســی« بازیگر توانمندی که 
دو جایزه »اســکار« برای فیلم های »مظنونین 
همیشگی« و »زیبای آمریکایی« به همراه یک 

جایزه »تونــی« و ۱۲ نامزدی جایزه »امی« را 
در کارنامــه دارد، به بی کارترین بازیگر هالیوود 
تبدیل شــده که نمی تواند کار کند. پس از آن 
۲۰ مرد دیگر نیز اتهاماتی علیه »اسپیســی« 
در زمــان فعالیت او در تئاتــر اولدویک لندن 
بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۳ مطرح کردند و 
یک زن نیز در ایالت ماساچوســت آمریکا، از او 
شکایت کرد که در نهایت »اسپیسی« از سوی 
دادگاه بیگناه شناخته شد. در میان این اتهامات 
اخالقی، »اسپیســی« مجبور به کناره گیری از 
بازی در ســریال معــروف »خانه پوشــالی« 
محصول شــبکه نتفلیکس شد و آخرین بار در 
سال ۲۰۱۸ در فیلم »باشگاه پسران میلیاردر« 
بازی کرد. پیش از این اعالم شــد »اسپیسی« 

قرار است در فیلم جدید و ایتالیایی »مردی که 
خدا کشید« به کارگردانی »فرانکو نرو« بازیگر 

سرشناس ســینمای ایتالیا کارگردانی، پس از 
چند سال به سینما بازگردد.

»کوین اسپیسی« به پرداخت ۳۱ میلیون دالر محکوم شد

آیدین آغداشــلو از نمایشگاه مهدی ســحابی در موزه 
هنرهای معاصر تهران که با کیوریتوری مژده طباطبایی به 

تماشا است، دیدار کرد.
به گزارش ایسنا، آغداشلو در پایان این دیدار در گفتگویی 
درباره ارزیابی اش از این نمایشــگاه گفت: »این نمایشــگاه 
برایــم غیر مترقبه و غافلگیر کننده بود، هیچ وقت این همه 
تنوع از آفرینش های هنری مهدی ســحابی سراغ نداشتم. 
برای من درباره دوســت دیرینه ام بسیار آموزنده هم بود و 
حتی مرا به کشف دوباره مهدی رهنمون کرد، زیر یک سقف 
کنار هم نشاندن حاصل عمر یک هنرمند دستیابی به چنین 
معنای افزوده ای را ممکن می کند. پیداست نمایشگاه بسیار 

بسیار مهمی است و باید از بانیان آن قدردانی کرد.«
نقاش ســال های آتــش و برف ادامــه داد: »من مهدی 
ســحابی را از سال های دور، پیش از انقالب می شناختم. اما 
از زمانی زلفمان به هم گره خورد که برای شرکت در کنگره 
نظامی گنجوی همســفر رم شدیم، مهدی سحابی خبرنگار 
بــود و من هم یک کار خبری پذیرفته بودم، دوســتی مان 
از آن ســفر جان گرفت و برای هم ماندیم. آدم نازنینی بود، 
فارغ از هر ادایی، خود خودش بود، وجود سرشار و درخشانی 
داشــت، بسیار رک، بذله گو، شوخ و شنگ و البته چنان که 
از این آثار پیداست بسیار عمیق با نگاهی جستجوگر و نافذ 
بود. وقتی خبر رفتنش را شنیدم باور نکردم، پیش خودم فکر 

می کردم نباید، مهدی حق ندارد که نباشد.«
آغداشــلو افزود: »ابعاد پنهانی پشت آن سیمای ساده و 

شوخ و شنگ وقتی به همه ثابت شد که شاهکار پروست را 
ترجمه کرد، تا پیش از آن هرگز فکر نمی کردم کسی بتواند 
پروست را به فارسی برگرداند، مهدی همت بزرگی کرد و در 
کنار دهها کاری که می کرد چنین بار ســنگینی را به جان 
گرفت، من از چندین دوست ادیب که فرانسه دان بودند عیار 
کارش را پــرس و جو کردم و همگی با اطمینان می گفتند 
این درســت ترین ترجمه پروست اســت و مایه مسرت و 
خوشحالی من شد. بعدتر آفرینش های تجسمی او بعد دیگر 

وجوه پنهان شده او را عیان کرد.«
 نقاش شــفاعت فرشــتگان گفت: »زمانی از نمایشگاه 
مجســمه های چوبی او دیدن کــردم، از چوب و تخته هایی 
که از طبیعت پیدا می کرد پرنده می ســاخت. روح کودکانه 
این دست ســاخته های ســاده و رنگ های متنوع آنها مرا 
یاد بخشــی از آفریده های پیکاســو می انداخت که چنین 
آفرینش هایی داشــت و ساده و رها و اســباب بازی وار اثر 
هنری خلق می کرد.« آغداشلو تاکید کرد: »مهدی سحابی 
نگاهی متعهد به دنیا داشت در کنار شوخ و شنگی ظاهری 
یــک تعهد اجتماعی همیشــگی در او عیــان بود که قطعا 
رد آن در مجموعه ماشــین های قراضه، صورتک ها و دیگر 
مجموعه هایش کامال پیداســت. هنر سحابی، جمع کردن 
همین ظاهر شوخ طبع و روح جدی و متعهد بود . به راستی 

چنین شخصیتی جای غبطه داشت.«
نقــاش مجموعه معمــا گفت : »از منظــر فنی، مهارت 
نقاشانه مهدی سحابی مرا متعجب کرد، او آنقدر فروتن بود 

که هیچگاه خود را یک نقاش رســمی معرفی نمی کرد، اما 
هر کســی از این نمایشگاه دیدن کند یک نقاش تمام عیار 
می بیند. بعضی از این اتومبیل های منهدم شده را که می بینم 
رنگ آبرنگی یا رقیق شده را با مهارت مثال زدنی کار کرده 
که عالی ســت و حتی فکر می کنم من نتوانم به این راحتی 
الســتیک اتومبیل را با رنگ رقیق شده کار کنم. پیداست 
نقاش این آثار ســاخت و ساز نقاشانه را بلد است اما آگاهانه 

قصد ساده کار کردن دارد.«
 آغداشــلو گفت: »ماشین های قراضه وجه متعهد جدی 
سحابی را عیان می کند، او اتومبیل ها را منهدم می کند شاید 
به نشانه اینکه انسان دستاوردهای خود را منهدم می کند یا 
جامعه ای که آنچه ســاخته را ویران می کند یا شاید تعابیر 
دیگرتری مانند جامعه قراضه ساز و... همه این تعابیر ممکن 
است باید دید چه کسی و با چه لحن و چه سویه ای این آثار 

را خلق کرده است.«
او سری نقاشی های گرافیتی مهدی سحابی را مجموعه 
ای خواند که نقاش با آنها تشــابه درونی احساس می کند و 
گفت: »روح گزارشــگر و خبرنــگار او تصاویری که از دیوار 
نوشته های دوره انقالب دیده را در این نقاشی ها بازتاب داده 
اســت، و تالش دارد حال و هوای خاص همان گرافیتی ها را 
نشــان دهد، اما پیداست نقاش در این بازسازی، خود را نیز 

روایت و بازسازی می کند.«
نقاش فاجعه آخرالزمان خاطرنشان کرد: »دقت و مهارت 
ســحابی در خلق این آثار موج می زند یک وقتی یکی از من 

پرســید چرا با این دقت ترک ها را می کشــی، من گفتم به 
خاطر حیرت مخاطب این کار را نمی کنم، من از لحظه لحظه 
این تمرکز و دقت لذت می برم زیرا مرا از جهان آشفته جدا 
می کند، پیداست مهدی سحابی هم از لحظه لحظه این خلق 

کردن ها لذت برده است.«
 آیدین آغداشــلو در پاسخ به پرسشی با این مضمون که 
شــما در دهه ۵۰ خورشیدی مجموعه »خاطرات انهدام« را 
شروع کردید و مهدی سحابی در دهه ۷۰ خورشیدی دست 
به انهدام اتومبیل ها زد آیا این دو مجموعه به هم شــباهت 
دارند؟ پاســخ داد : »خیر، این دو مجموعه شــباهتی با هم 
ندارند، سحابی بعد از انهدام را به تصویر می کشد و این انهدام 
را گزارش می کند، از اثر ســحابی نمی توان فهمید اصل اثر 
چه بوده است، فقط می بینیم اتومبیلی قراضه و منهدم شده 
اســت او این انهدام را با قدرت و زیبــا گزارش می کند؛ اما 
من یک اثر نفیس را با رنج و زحمت بســیار خلق می کنم و 
سپس آن را منهدم می کنم شما می توانید اصل اثر را ببینید 
و بدانید چه چیزی منهدم شده است, خمیر مایه نقاشی های 

من افسوس و حسرت است.«
نمایشــگاه مروری بر آثار مهدی سحابی با نمایش ۱۲۶ 
کار از ایــن هنرمند از ۱۱ آبان ماه در موزه هنرهای معاصر 
تهران آغاز شده و تا ۲۸ آذرماه ادامه دارد. دو کتاب مروری 
بر آثار وی شــامل ۳۱۰ اثر و تکاپوی واژه مجموعه مقاالت 
درباره نگاه تصویری و ادبی مهدی ســحابی هم زمان با این 

نمایشگاه منتشر شده است.

در موزه هنرهای معاصر تهران صورت گرفت

مهدی سحابی به روایت آیدین آغداشلو

نمایشگاه کتاب اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار می شود
معاون امور اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری تهران گفت: شرایط 
برگزاری نمایشگاه بین المللی 
کتاب در اردیبهشت ماه سال 
آینده فراهم است. به گزارش 
ایسنا، محمد امین توکلی زاده 
در حساب شــخصی خود در 
توییتر خود نوشــت: »شرایط 

برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای فرهنگی 
کشور، با کاهش تلفات کرونایی و واکسیناسیون عمومی شهروندان، در اردیبهشت 

ماه سال آینده، بعد از دو سال، فراهم خواهد بود.«

حمایت نویسندگان از تحریم ناشر اسرائیلی
جمعی از نویسندگان مشهور از تصمیم 
»سالی رونی« برای مخالفت با ترجمه 
کتابش توسط یک انتشارات اسرائیلی 
حمایت کردند. به گزارش ایســنا و به 
نقل از گاردین،  نویســندگانی از جمله 
»کامیال شمســی « ، »مانیــکا علی«  و 

»چاینا میول«  از »سالی رونی« نویسنده مشهور ایرلندی برای مخالفت با فروش 
حق ترجمه اثرش به یک انتشارات اسرائیلی حمایت کردند و این اقدام را واکنشی 
ستودنی به ناعدالتی هایی که علیه فلسطینی ها تحمیل می شود توصیف کردند. 
چندی پیش اعالم شــد،  »رونی«  با درخواست فروش حق ترجمه عبری رمان 
جدیدش »جهان زیبا، کجایی« به انتشارات مودان که سابقه انتشار دو عنوان از 
آثار این نویسنده را دارد مخالفت کرده است. »جهان زیبا، کجایی« زمانی که در 
ماه سپتامبر منتشر شد به صدر پرفروش ترین کتاب های بریتانیا رسید و در پنج 

روز نخست انتشار، بیش از ۴۰هزار نسخه از این کتاب به فروش رسید.

تأملی کوتاه در معانی پنج واژه مهم فارسی 
زریر عباسی

شناختن ریشه و معانی متعدد واژگان از کارهایی است که می تواند ما را با ژرفای 
فرهنگ خود آشناتر و  هنرهای فرهنگمان را جلوه گر کند و عیوبش را نمایانگر 
و از این رهگذر ما را برای اصالح و تعالی خویشــتن مصمم تر. در این جســتار 
کوتاه پنج واژه را که از بعد فرهنگ و اندیشه مهم اند آوردیم و با استفاده از لغت 
نامه دهخدا و فرهنگ معین، معانی متعدد آن را وانمودیم. دعوی هایی که بیان 
می شود بیشتر حالت ِ حدس و گمان دارد نه حکم و ایقان و جای بررسی بیشتر 
مجالی موســع تر می طلبد. به نظر می رسد با درنگ و تامل در آن معانی، برخی 
وجوه پنهانی فرهنگ ایرانی نمایان شود امید که با نقادی خویشتن راه نجات از 

واپس ماندگی هموار شود. 
1( گفت وگو

یک معنای گفت وگو، مکالمه و هم سخنی است که این معنا بی نیاز از توضیح 
است ولی معنای دیگر پرخاش و جنجال و مخاصمه و هنگامه است. 

چو یک هفته بگذشت و ننمود روی 
برآید بسی غلغل و گفت و گوی .) فردوسی (

پس از رفتن وی ]مسعود[ بر آنها روان شد و گفت وگوی بخاست. )تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۲۶۰(. 

از دو معنــای گفت وگو کــه یکی همین گفتگو و مکالمه اســت و یکی دعوا و 
جنجال و غوغا می توان حدس زد که در پیشینه ما احتماال گفتگوی دوستانه و 
خردورزانه و منصفانه و دادگرانه جای و پایی نداشته است. البته همین امروز هم 
گفتگو گمشــده ماست چرا که به وضوح می بینیم که حتی تعداد قابل توجهی 
از پدران و پســران و زنان و شوهران و امثال ایشان نمی توانند ۱۰ دقیقه با هم 
مکالمه دوستانه و منصفانه داشته باشند و هر کس می کوشد حرف خود را پیش 
دارد و بر کرسی نشاند و به سخن مخاطب بی اعتناست و حتی اگر بطالن سخن 
خویش را آشکار ببیند به هزار گریزگاه می زند تا از پذیرفتن حقی که علیه اوست 

اجتناب کند.
2( سیاست

از معانی سیاســت دو مورد مطمح نظر ماســت: یکی تدبیر ملک کردن و یکی 
تنبیه و مجازات کردن.

الف( تدبیر ملک: 
نام عمر به عدل و سیاست سمر شده ست 

امروز هم بعدل و سیاست سمر تویی.)سوزنی( 
مال بی تجارت و علم بی بحث و ملک بی سیاست نپاید. )گلستان(.

ب(مجازات. شکنجه. عذاب. 
مردم که با وی بودند از این سیاســت و حشمت بترسیدند و امان خواستند و از 
وی جدا شدند. )تاریخ بیهقی. این ناحیت جز به شمشیر و سیاست و ... نایستد 

که قاعده ها بگشته است. )تاریخ بیهقی (. 
از دو معنای سیاســت که یکی تدبیر ملک اســت و دیگری مجازات و شکنجه؛ 
می توان حدس زد که در پیشینه ما یکی از بهترین راههای تدبیر ملک و ملت، 
مجازات و شــکنجه کردن مردمان قلمداد می شد البته این در حد حدس است. 

)البته برخی اندیشمندان دیگر نیز به این مساله و معنا اشارت کرده اند(.
3( آزادی

دهخدا و دکتر معین معانی متعددی بــرای آزادی بیان کرده اند که  دو مورد، 
مورد نظر ماســت: یکی آزادی به معنای رهایی و خالصی است و یکی آزادی به 
معنای شکر و سپاسگزاری. معنای آزادی به مثابه »حریت « که روشن است ولی 

معنای آزادی به مثابه »شکر و سپاسگزاری« در ابیات زیر مشهود است: 
نیا طوس را دید و در بر گرفت 

بپرسید و آزادی اندر گرفت )فردوسی( 
ای گروه مومنان شادی کنید 

همچو سرو و سوسن آزادی کنید )مولوی( 
از دو معنای آزادی که یکی حریت اســت و دیگری سپاســگزاری؛ شاید بتوان 
حدس زد در فرهنگ ما آزادی نه حق فرد اســت که دادنش وظیفه است، بلکه 
عطا و منتی اســت که فردی فراتر می بخشــد و بر عهده فرد فروتر، اســت که 
سپاسگزاری و شکرگویی کند چرا که منتی بر سرش گذاشتند و بخششی کردند، 

نه آنکه حقش را داده اند. 
4( اندیشه

برای اندیشه دو معنا بیان شده است: الف( تفکر، تأمل. ب( ترس،اضطراب 
الف(تفکر: 

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد.)فردوسی( 

ب( ترس. اضطراب.
هراس چو شب تیره گردد شبیخون کنیم 

ز دل ترس و اندیشه بیرون کنیم .) فردوسی (.
از دو معنای اندیشه که یکی تفکر است و دیگری ترس می توان حدس زد که در 
پیشینه ما تفکر آزادانه و  عقالنیت بی عصبیت، همواره همراه ترس و اضطراب 
از حکومتگران سیاسی و فکری و اجتماعی بوده است. )احتمال می دهیم که این 

وجه شباهت را دیگران هم گفته اند(.
5( داوری کردن

برای کلمه داوری چند معنا بیان شده است که دو مورد، مطمح نظر ماست:  
الف( قضاوت کردن و حکمیت  ب( ستیزه و منازعه. 

الف( قضاوت. محاکمه. 
میان دو تن چون کنی داوری 

به آزرم کس را مکن یاوری. )اسدی( 
ب.( ستیزه کردن .  جدال کردن.  مرافعه کردن:

کسی را که دولت کند یاوری 
که یارد که بااو کند داوری. )نظامی( 

دیدیم که داوری دو معنا دارد یکی حکمیت است و قضاوتگری و دیگری دشمنی 
و کینه گری؛ از این هم می توان حدس زد که در پیشــینه ما به دلیل حاکمیت 
اســتبداد یا داوری هایی که می شده از ســر عدل و داد و انصاف نبوده است که 
همین موجب دشــمنی و عداوت می شده است یا اینکه افراد جنبه داوری علیه 
خود را نداشــتند و همواره خود را حق می شــمردند و دچار بیماری »خود حق 
مطلق پنداری« بودند و لذا پذیرش حکمی علیه خود بر ایشان گران بوده و لذا 

قضاوت به عداوت منجر می شده است. 

اخبارکوتاه 

نگاه

 نمایشگاه آثار پرستو حســنی با عنوان »مسیر حیات« در گالری 
شکوه برپاست. حســنی در گفت و گو با هنرآنالین با بیان اینکه ۱۵ 
اثر رنگ روغــن در این مجموعه به نمایش درآمده اســت گفت: در 
شــکل گیری این مجموعه دو موضوع نقش اساســی داشت. نخست 
این که درختان همیشــه به من حس آرامش می دهند و احســاس 
می کردم در محل هایی کــه درختان زیاد و قدیمی وجود دارد آدم ها 
خوشحال تر هستند و فضا آرامش بخش تر است. از سوی دیگر آدم ها 
تالش می کنند در سیارات دیگر نشانه های حیات را پیدا کنند و یکی 

از مواردی که امکان حیات را در آن سیارات تأیید می کند امکان رشد گیاهان و درختان است. این مسأله توجه مرا 
بیشتر به درختان جلب کرد. حسنی ادامه داد: با نگاه به بدن درختان احساس می کردم همه خطوط و نقش هایی 
که روی تنه درختان به وجود آمده است نشان دهنده مسیر زندگی آن ها هست. ترک های روی تنه آن ها خاطره ای 

از حادثه ای است که ممکن است ده ها یا صد ها سال پیش برای آن ها رخ داده باشد.
این هنرمند افزود: از درختانی که توجه مرا جلب می کردند عکس می گرفتم اما در زمان نقاشی کردن به طور 
کامل متعهد به عکس ها نبودم، بلکه آن ها الهام اولیه را به من می داد. خودم را مقید نکردم که کاماًل رئال کار کنم 
بلکه خود را آزاد گذاشــتم و بیشتر به حسی که داشتم اجازه دادم که با این موضوع درگیر شود. در بیشتر تابلو ها 
دیتیل هایی دیده می شود که ترک های تنه درختان را نشان می دهد. در بعضی از تابلو ها نیز درختان را تنها یا در 

کنار هم نشان داده ام.
حسنی درباره رنگ هایی که در نمایش درختان به کار برده است گفت: زمانی که با دقت به درختان نگاه کردم 
متوجه شــدم همه آن ها قهوه ای نیســتند و تنوع زیادی در رنگ آن ها وجود دارد. من در این تنوع اغراق کردم و 
اگر هاله ای از آبی یا قرمز و دیگر رنگ ها را در آن می دیدم در نقاشی های خود به شکل اغراق شده آن ها را نمایش 

دادم. همه این رنگ ها در طبیعت وجود دارد اما خاکستری تر هستند.
حسنی ادامه داد: نمایش الیه الیه بودن پوست درختان نکته مهمی برایم مهم بود و برای نمایش جنس پوست 

درختان حجم غلیظ رنگ روغن را به صورت برجسته روی بوم می گذاشتم.

فرشید موســوی موفق به طراحی یک مرکز مذهبی بر اساس 
عناصر معماری ایرانی در ایاالت متحده آمریکا شد.

به گزارش هنرآنالین،  فرشید موسوی به تازگی مرکز اسماعیلی 
در هیوستون تگزاس را طراحی کرده است، پروژه ای که به تبادالت 
فرهنگی و توسعه مدنی اختصاص دارد. این ساختمان جدید سفیر 
بزرگ ترین جامعه مسلمانان فرقه اسماعیلی در ایاالت متحده است 
که میزبان رویدادهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی خواهد بود و 
در عیــن حال فضایی برای تفکر و نیایش فراهم می کند. این طرح 

ضمن بازتفســیر عناصر سنتی ایرانی، تصویری معاصر را به نمایش می  گذارد و بدین ترتیب گفتگوی میان معماری 
ســنتی و مدرن برقرار می کند. این پروژه طرح برگزیده رقابت بین المللی ۲۰۱۹ طراحی است که فهرست نهایی آن 
شــامل ارائه های معمارانی چون دیوید چیپرفیلد، اســتودیو گنگ و OMA بود. همانطور که این مجموعه عنوان 
هفتمین مرکز بین المللی اسماعیلیه در دنیا را یدک می کشد، یکی از مهمترین مراکز فرهنگی-مذهبی برای مسلمانان 
فرقه اسماعیلیه هیوستون تگزاس خواهد بود.  فرشید موسوی گفته است: »ما سعی کرده ایم با فلسفه طراحی اسالمی 
کار و آن را با طراحی غربی ترکیب کنیم تا ســاختمان، هم از نظر بافت و هم از نظر نحوه استفاده، به عنوان نمادی 
گفتمان-محور عمل کند.« پروژه مرکز اسماعیلیه یک همکاری مشترک بین تیم طراحی فرشید موسوی و شرکت 
طراحی منظر نلسون بیردولتز و گروه DLR است.  این طرح شامل مجموعه ای از حجم ها با ایوان های وسیع است 
که توسط ستون های باریکی که یادآور معماری ایرانی هستند پشتیبانی می شوند و امکان انجام فعالیت های بیرونی 
در تمام طول ســال را فراهم می کنند. دیوارهای بیرونی سنگپوش،  بازتفسیری از مواجه با سختی بیرون در تقابل با 
پوشش منفذ دار و متخلخل درون است.  فضای داخلی دارای سه دهلیز است که هر یک در مجاورت یکی از ایوان ها 
قرار دارند. دهلیز مرکزی پلکانی، بازتاب گنبد کهن الگویی است، در حالی که دهلیزهای شرقی و غربی دسترسی به  
فضاهای آموزشــی، سالن اجتماعات و نمازخانه را فراهم می کنند. ردپای اندیشه فشرده سازی بنا )متمرکز کردن بنا 
در یک منطقه با پاکسازی آلودگی های بصری( در این پروژه باعث می شود که بخش بزرگی از زمین توسط باغ های 

محوطه سازی شده اشغال و از شلوغی شهری خالص شود.

پرستو حسنی از نمایشگاه آثارش در گالری شکوه می گوید 

در مسیر حیات 
طراحی یک مرکز فرهنگی مذهبی در هیوستون آمریکا 

نوآوری با الهام از هنر ایرانی

هرمز علی پور گفت: به دریافتی تازه از شعر 
مبتنی بر تجربه های ۶۰ ســاله خودم و شــعر 
ایران رســیدم و معتقدم برخــی ظرفیت های 
زبان و زوایای استفاده از داشته های نامکشوف 
یا پنهان زبان در شعر به همت برخی شاعران 

جوان تر، خالق و بادانش کشف می شود.
هرمز علی پور شــاعر و منتقد ادبی، با این 
توضیــح که به خاطر مشــکالت پیــش آمده 
ناشی از همه گیری کرونا و شرایط جسمانی و 

بیماری قلبی، بیشتر روی دفتر شعرهای قبلی 
کار می کنم به هنرآنالین گفت: البته دو ســه 
مجموعه شــعر آماده نشر دارم و کتاب تازه ای 
هم در نشر چشمه در دســت انتشار است. او 
با بیان این که شــاعری اهل تجربه هســتم و 
جریان هان شعری را دنبال می کنم، افزود: حتی 
اشــعاری که در فضای مجازی منتشر شده که 
گاهی اوقات ناهمواری های خاص خود را دارد 
می خوانم. اما به دریافتی تازه از شعر مبتنی بر 

تجربیات ۶۰ ساله خودم و شعر ایران رسیدم. 
چون چهار دهه بدون هیچ وقفه ای با شــاعران 
جوان کشور ارتباط داشــتم معتقدم برخی از 
ظرفیت های زبان و زوایای استفاده از برخی از 
پتانسیل های نامکشوف یا پنهان زبان در شعر 
توسط برخی شاعران جوان تر، خالق و با دانش 
کشف می شود. شعر با تمام درخشندگی که در 
دهه چهل و پنجاه داشت و مسئله ای که دهه 
هفتاد پیش آمد خیلی حالت بومی داشــت و 
کمتر به حدیث نفس و یا تجربیات فردی و یا 
به اصطالح جسارت های که انسان بتواند در شعر 

منعکس کند پرداخته شده است.
علی پــور با این توضیح کــه نباید از تجربه 
کردن ترســید، ادامه داد: الزاما شــعر متعهد و 
یا انســان محور فقط در قالب یک ایدئولوژی 
یا دســته خاصی نمی گنجد. البته این تجربه 
ضایعاتی هم دارد و فکر می کنم این مســئله 
فقط منحصر به دوره ما نیســت و از قدیم این 
جریانات بوده همیشه در یک دوره ای شاعرانی 
بودنــد کار می کردند و به فرض از صد نفر یکی 

دو نفر برجسته تر می شد؛ افرادی که شاعرانگی 
بیشــتر داشتند و به موازات شاعرانگی دانش و 

مطالعه.
او بــا بیان ایــن که امروزه فضای شــعر را 
به خاطر مســایلی که در اشعار مطرح می شود 
متنوع تر می بینم، اظهارداشــت: البته با به کار 
بردن برخی تکنیک ها که به ذهن و تصورمان 
تازه هســتند نمی توانم چیزی به غنای شــعر 
اضافه کنیم. از قرن هشــتم که حافظ شــاعر 
همــه ایران تلقی می شــود تا به امروز شــعر 
شاعرانی که دیده شدند و زبان زد خاص و عام 
هستند اشــعاری محسوب می شوند که حالت 
ســهل وممتنع دارند. به یک نوع جوهر شعری 
معتقدم که در اشعار خیلی از شاعران آن جنبه 
تقطیری شعر رعایت نمی شود. علی پور با بیان 
این که نظر دادن درباره مسیری که شعر طی 
می کند مشکل است، تصریح کرد: آنچه مسلم 
اســت با توجه به شرایط جهان و مضافا حبس 
به خاطر کرونا آشفتگی های وجود دارد. برخی 
شاعران دچار تردید هســتند ولی عده ای کار 

می کنند. برای جامعه معاصر تیراژ کتاب شعر 
و هزینه چاپ آن غم انگیز اســت. معموال زمان 
بررســی شعر و مسایل فرهنگی یک جامعه به 
افرادی بیشــتر پرداخته می شود که حرفه ای 
کار می کنند یعنی ممکن است خیلی از آدم ها 
به شــکل تفنن شعر هم بگویند و کتاب هم با 
هزینه خود چاپ کنند ولی اگر دارای ساختار 
محکمی نباشد فقط مناسب کتابخانه شخصی 
خودشــان اســت. وقتی راجع به هنر صحبت 
می کنیم به ویژه شعر دوره طالیی و شکوفایی 
آن دهه ۴۰ -۵۰ شاعران این دو دهه به غیر از 
شعر کار دیگری نمی کردند مثل احمد شاملو، 
فــروغ فرخزاد، مهــدی اخوان ثالث، ســهراب 
ســپهری، بعدها نصرت رحمانی، یداهلل رویایی 
و منوچهــر آتشــی. ۹۹ درصــد ایرانیان ذوق 
شعری دارند ولی ذوق داشتن با شاعرانه زندگی 
کردن تفاوت دارد.   او اضافه کرد: شــاعرانی که 
به کارشان مطمئن هســتند از هیچ قضاوتی 
نمی ترسند کار خود را انجام می دهند و مطالب 

منتقدان را هم می خوانند. 

هرمز علی پور مطرح کرد

دریافتی تازه از شعر مبتنی بر تجربه های ۶۰ ساله


