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مســتوره درخشی از ترجمه و انتشار کتاب 
»گل شــوران« خبر داد و به هنرآنالین گفت: 

این رمان نوشــته عطا نهایی اســت و توسط 
انتشارات افراز منتشر شده است.

او »گل شــوران« را اولین رمان عطا نهایی 
نویســنده کورد دانســت که در دهه ۷۰ چاپ 
شــده و افزود: این کتاب بســیار مورد توجه 
کوردهــای ایران، عراق، ســوریه و ترکیه قرار 
گرفت. عنوان کتاب »گل شــوران« گلی است 
افســانه ای و در این رمان، نمادی است از آمال 
و آرزوهای شخصیت اصلی داستان که سرانجام 

جانش را در راه آن از دست می دهد.
درخشــی درباره اهمیت ترجمه رمان »گل 
شوران«، اظهارداشت: نخست آن که این رمان 
بن مایــه ای اســطوره ای دارد و از منظومه ای 
حماســی - غنایی به نــام الس و خزال الهام 
گرفته اســت. دوم، رمانی است ادبی، تاریخی 
و نویســنده ضمن روایت رویدادهای سال های 
پایــان جنــگ جهانی دوم و عصــر رضاخانی 
در کوردســتان، به روایت ســقوط و انحطاط 

خانواده ای اصیل در زادگاهش بانه می پردازد.

او بــا بیان ایــن که فــرم روایــت کتاب 
سوررئال است، ادامه داد: رمان در هشت فصل 
تنظیم شــده و مخاطب در هر فصل با یکی از 
شخصیت های رمان آشنا می شود. هنر نویسنده 
در این است که جنبه های درونی شخصیت ها 
را بــا ظرافت، موشــکافی کــرده و آن چنان 
عینــی توصیف می کند کــه علی رغم خطاها 
و اشتباهات شــخصیت ها، خواننده با تک تک 
آن ها همذات پنداری می کند و به این دریافت 
می رســد که هر یک به گونه ای قربانی شرایط 
حاکم بر سرزمینی هســتند که در آن به سر 
می برند و راه گریزی جز این سرنوشت تراژیک 

ندارند.
درخشــی با این توضیح که ترجمه کتاب 
»فاجعه« نوشــته جالل ملکشا امسال از سوی 
نشر روژ، سنندج منتشر شده، تصریح کرد: این 
کتاب که در دهه ۹۰ به چاپ رســیده شامل 

نوزده داســتان کوتاه از این نویســنده و شاعر 
نوپــرداز کورد اســت. این مجموعه داســتان 
به ســبک ســوررئال نوشته شــده. تم اصلی 
داســتان های کتاب مرگ اســت و نویســنده 
راوی صادق رویدادهایی است که در زادگاهش 
کوردستان رخ داده. جالل ملکشا بیش از آن که 
نویسنده باشد، شاعر است، برای همین ردپای 
شاعرانگی در داستان هایش بسیار مشهود است.
شــوران«  »گل  کتاب هــای  او،  به گفتــه 
و »فاجعــه« از کوردی ســورانی به فارســی 
برگردانده شــده اند. درخشی که این روزها در 
حال ترجمه مجموعه داستانی از فوزیه بشارت 
است، اضافه کرد: این کتاب که به زبان کوردی 
گروسی نوشــته شده »اشک های یک زن« نام 
دارد. اهمیــت کتاب در این اســت که اولین 
مجموعه داســتانی محسوب می شــود که به 

کوردی گروسی نوشته شده است.

ترجمه دو کتاب از کوردی سورانی به فارسی 

 »گل شوران« روایت سقوط و انحطاط خانواده ای اصیل 

حســین علیزاده در آیین نکوداشت محمدرضا شجریان 
که همزمان با گشایش نمایشگاه »نغمه مانا« صورت گرفت، 
گفت: صدای محمدرضا شــجریان، صدای عشق است و اگر 
کسی با عشق خصومتی دارد در واقع با او خصومت دارد. هنر 

شجریان نیاز انسان است.
به گزارش ایسنا، آیین گشــایش نمایشگاه »نغمه مانا« 
برگزار شد. این نمایشــگاه که شامل ۷۹ پوستر، ۲۷ نشانه 
و نشانه نوشته و ۲۱ تابلوی نفیس از هنرمندان عضو انجمن  
خوشنویسان ایران است، در خانه هنرمندان ایران گشایش 

یافته است.
به نقــل از روابط عمومی خانه هنرمنــدان ایران، آیین 
گشایش نمایشــگاه »نغمه مانا« همراه با نکوداشت زنده یاد 
محمدرضا شــجریان با حضور چهره های برجســته حوزه 
موســیقی و فرهنگ و هنر در ســالن اســتاد شهناز خانه 

هنرمندان ایران برگزار شد. 
در ابتدای این مراســم، مجیــد رجبی معمار، مدیرعامل 
خانه هنرمندان ایران گفت: »به همه اســتادان و هنرمندان 
خوشامد می گویم. نمایشگاه »نغمه مانا« به بهانه نکوداشت 
خسرو آواز ایران استاد محمدرضا شجریان برگزار شده است. 
ایشــان به معنای واقعی ذوالفنون بودند؛ هم در موسیقی، 
هم در آواز و شناخت شعر و ادبیات. ایشان نقشی جدی در 
احیای شعر پارسی، کهن و حتی سپید و در خوشنویسی نیز 
مهارت داشتند. ایشان در قرائت قرآن کریم نیز بسیار لحن 
زیبایی داشــتند. هیچ وقت خود نمی پذیرفتند مسئولیتی 
را در ســمتی قبــول کنند و بر این نکته اســتاد امیرخانی 
صحه می گذارند اما همواره به عنوان مشــاور عالی در کنار 
خانه هنرمندان بودنــد و کمک کردند تا اینجا مامنی برای 

هنرمندان باشد.«
وی اضافه کــرد: »از افتخارات خانه هنرمندان ایران این 
است که استاد شجریان دو بار در این محل کارگاه تخصصی 
و نمایشگاه داشته اند. ملت ایران قدرشناس هنر است و استاد 
شــجریان عالقه خود را به تاریخ فرهنگ و هنر ایران ثابت 
کرده اند. استاد شجریان به گل و گیاه عالقه زیادی داشتند 
و به نظرم گویی این هنرمند بزرگ بعد از درگذشــت تازه 

شکفته شدند.«
 پیشنهاد غالمحسین امیرخانی به خانه هنرمندان ایران

غالمحســین امیرخانی هنرمند خوشــنویس و رییس 
انجمن خوشنویســان ایران هنرمند دیگری بود که در این 
مراســم به ســخنرانی پرداخت. وی عنوان کرد: سعادت و 
برکتی است که به بهانه نکوداشت استادی عزیز دورهم جمع 
شده ایم. شاید خانه هنرمندان ایران بتواند تمهیدی بیندیشد 

که جلسات فصلی یا مستمر برگزار کنیم و هنرمندان عزیز 
دست کم از دیدار یکدیگر بی نصیب نمانند. پیشنهاد می کنم 
که به طور جدی خانه هنرمندان ایران بر این امر برنامه ریزی 

و اقدام کند. 
امیرخانی ادامه داد: »ما خوشنویسان زانوی ادب زده ایم و 
نسبت به آثار گران بهای موسیقی و ادبیات شاگردی دائمی 
داریم و همه عمرمان اینطور می گذرد. اساســا جنس هنر 
خوشنویســی با ادبیات همراه و هم قدم اســت. من تنها به 
عنوان ستایشگر استاد شــجریان می توانم نکته ای را درباره 
ایشــان بر زبان بیاورم اما معرفت شان را باید از زبان بزرگان 
این هنر بشــنویم. اگر به نقطه ای رسیده باشیم که شاگرد 
شایسته ای برای فرهنگ و ادب کشور باشیم، باید به خودمان 
افتخار کنیم و با صدای نازنین استاد شجریان دوباره با این 
فرهنگ آشــنا می شویم. از این بابت مدیون استاد شجریان 

هستیم.«
باید امید باشد

حســین علیزاده نیــز در بخش بعدی آیین گشــایش 
نمایشــگاه »نغمه مانا« به روی سن رفت و گفت: »آسمان 
تهران امروز آبی اســت و من صبح زود از خواب بیدار شدم 
و دلم می خواســت واژه امید را که در آسمان دیده می شد، 
از دست ندهم. گویی همه روزهای ما مثل هوایمان بی امید 
اســت اما امید باید باشــد. هنر امیدآفرین است و شاید به 
همین دلیل عده ای دوســتش ندارند زیــرا آن ها با زندگی 

مخالف هســتند. باید از آســمان آبی لذت ببریم. پوســتر 
نمایشــگاه نیز تصویری از خورشید میان آسمان آبی دارد و 

آن خورشید شجریان است.«
وی اضافــه کــرد: »پاییــز زیبایی اســت و رنگ هایش 
می درخشــند. وقتی از بوستان هنرمندان به سمت به خانه 
هنرمنــدان می آمدم، حس کردم دارم بــه یک جزیره وارد 
می شوم که گویی در شــهر ما نیست. زیرا اگر من خارج از 
این جزیره نام محمدرضا شجریان را ببرم ممکن است آوردن 
نامش ممنوع باشــد. ما امروز خرامان خرامان به جزیره ای 
آمده ایم که می توان اسم او را بلند گفت. محمدرضا شجریان 
در قلب مردم جای دارد. در یک ســالی که از درگذشت او 
می گذرد، اتفاق زیاد رخ داد اما در تاریخ همیشه هنرمندانی 
می مانند که صرفا هنرشان برجسته نیست. از روزی که او را 

از دست دادیم اتفاقا او را بیشتر بین خود داریم.«
علیزاده بــا انتقــاد از کاربرد برخی توضیحــات درباره 
شجریان در شبکه های خارجی بیان کرد: »رادیو و تلویزیون 
ما که اوضاعش مشخص است و این میان ما به فرستنده های 
دیگر گاهی مراجعه می کنیم زیرا همه مان بغضی داشــتیم 
که تا امــروز هم همراهمان اســت اما من دیــدم که این 
فرســتنده ها هم حرف هایی می زدند مثل این که شجریان 
هنرمند بااســتعدادی بود. یا مثــال در یک برنامه فردی که 
اصــال خواننده نبود، به یاد محمدرضا شــجریان خواند. در 
کل باید بگویــم در دنیای متضادی زندگی می کنیم اما نام 

محمدرضا شجریان خود اتحاد ایجاد می کند و همیشه این 
اتحاد را خوانده اســت. االن هم نام شجریان است که اینجا 
مــا را کنار هم جمع کرده اســت. در جامعــه نام او را همه 
می شناســند حتی اگر هنرش را نشناسند زیرا پشت همه 
این هنرها شــعور، جسارت و شجاعت اســت.« وی خاطر 
نشــان کرد: »هیچ کس نمی توانست به شجریان زور بگوید. 
او خوش ســفر بود و در سفرهایمان گاهی سر بار و وسایل 
بچه ها را می گرفت و کمکشــان می کرد وقتی اجازه ندادند 
سازهایمان را که تعدادش زیاد بود، با هواپیمایی در آمریکا 
جابه جا کنیم، او سوار هواپیما نشد و ما نصف روز در فرودگاه 
ماندیم تا باالخره یک هواپیما شــرایط را بپذیرد. او هرآنچه 
می خواست به دست می آورد. چیزی که این روحیه اش باید 
برای ما درس باشــد. این که عادت نکنیم صرفا یک خیابان 
به نامش کنیم. هنر او با شخصیتی شکل گرفته است که در 
واقع آن است که نمی تواند تکرار شود. صدای او صدای عشق 
است و اگر کسی با عشق خصومتی دارد با او خصومت دارد. 

هنر شجریان نیاز انسان است.«
 سیل غم نبودن پدر من را با خود می برد

همایون شــجریان نیز در ادامه عنوان کرد: »صحبت ها 
درباره پدر می تواند جنبه های مختلفی داشــته باشــد اگر 
بخواهم به طور کلی درباره او چیزی بگویم این است که پدرم 
تک بعدی نبود و بهتر است بگویم نیست زیرا رفتنش را باور 
ندارم و این موضــوع را هر از گاهی کامال فراموش می کنم. 
او درباره هر مســاله ای کندوکاو می کرد شاید حتی درباره 
راز یــک معما یا یک بازی یک ماه زمان صرف می کرد یا در 
کودکی می دیدیم بعد از اینکه شــام می خورد به زیرزمین 
می رفت تا ماشین رختشویی را خودش تعمیر کند. همین 
مساله باعث شد عشق و تمرکز و توانایی اش در آن را بر هر 

چیزی مصروف کند و در آن بدرخشد.« 
وی ادامــه داد: »خاطــرات زیاد اســت و لذت بخش و 
بعضی هایش ما را به تعجب وامی دارد. عمویم خاطرات زیادی 
از او دارد که از او خواســته ام آن را مکتوب کند. از برگزاری 
این نکوداشت سپاســگزارم و در یک سال گذشته از رفتن 
به هر جمعی پرهیز کرده ام زیرا توانش را ندارم و ســیل غم 
من را با خود می برد اما از سویی آنقدر حضور این عزیزان و 
زیر سایه شان بودن غنیمت است که خودش شیرینی هایی 
دارد.« همایون شجریان، حسین علیزاده، سهیل محمودی، 
غالمحسین امیرخانی، حمیدرضا نوربخش، علی دهکردی، 
مجید رجبی معمار، اسرافیل شیرچی، علی بوستان، هوشنگ 
اردالن، مظفر شــفیعی، ، علی جهانــدار، بردیا صدرنوری، 

محسن سلیمانی و... در این مراسم حضور داشتند.

حسین علیزاده: 

هنِر شجریان نیاز انسان است
از بهمن فرمان آرا تا احمد ایرانی خواه

در انتظار پروانه ساخت فیلم
چهره هــای  از  تعــدادی 
سینمای ایران همچون بهمن 
و  ملــکان  فرمان آرا،ســعید 
برای ساخت  کرامتی  مهتاب 
فیلم هایی جدید خود منتظر 
دریافت مجوز از شورای پروانه 
ســاخت ســازمان سینمایی 
هســتند. به گزارش ایســنا، 

فیلمســازانی که قصد ســاخت فیلم های جدید دارند یا احتماال براساس مجوز 
اولیه مدتی اســت که کار خود را کلید زده اند، در هفته های گذشته پرونده اثر 
خود را  برای دریافت پروانه ســاخت تکمیل کرده اند و در بین آن ها اســم چند 
کارگردان  نام آشنا که در نوبت دریافت پروانه ساخت برای فیلم های سینمایی یا 
کوتاه خود هستند، دیده می شــود. طبق اطالعات درج شده در سایت سازمان 
ســینمایی، یکی از این کارگردان ها بهمن فرمان آرا اســت که حدود پنج سال 
پس از ســاخت »حکایت دریا« درخواست پروانه ساخت برای فیلم جدیدی با 
نام »چشــمهایش بزرگ علوی« داده است.  این فیلم که پرونده درخواستش به 
تازگی تکمیل شده، به کارگردانی و تهیه کنندگی فرمان آرا ساخته خواهد شد. اما 
بجز این فیلمساز، سعید ملکان هم برای فیلمنامه ای با نام »قیف« به کارگردانی 
محمدحســن امیر یوسفی درخواست پروانه ساخت داده و همین چند روز قبل 
پرونده این درخواســت تکمیل شده و در نوبت بررسی قرار دارد. »حدود ساعت 
هشــت صبح« نام یک فیلم بلند سینمایی است که محمدصادق رنجکشان به 
عنوان تهیه کننده برای ساخت آن به کارگردانی منوچهر هادی درخواست مجوز 
داده اســت و در نوبت قرار دارد. علیرضا امینی برای ساخت فیلمنامه سینمایی 
»ســمفونی باران«، سید جواد هاشمی برای »شهر گربه های ۲«، علی عطشانی 
برای »لوتریا« به تهیه کنندگی مهدی منیری و مهرداد موفق برای »لوء لوء« به 
تهیه کنندگی ســیاوش حقیقی در نوبت دریافت پروانه ساخت هستند. مهتاب 
کرامتی نیز برای ساخت سریالی به نام »سوار نظام کوچک« به کارگردانی سحر 
مصیبی درخواست صدور پروانه نمایش به سازمان سینمایی داده است. همچنین 
احمد ایرانی خواه برای ساخت یک فیلم کوتاه داستانی با نام »التماس برای زنده 

ماندن« به تهیه کنندگی ملیحه مرادی در نوبت بررسی پرونده قرار دارد.

»یک اتفاق کوچک« در دیوژن گرجستان
فیلم  »یــک اتفاق کوچک« 
ساخته  سید مرتضی سبزقبا 
بــرای حضــور در بخــش 
مســابقه  دّومین جشــنواره  
»دیوژن«  فیلــم   بین المللی 
گرجســتان   )Diogenes(
انتخاب شد. به گزارش ایسنا، 
از میان ۱۱۳۲ فیلم ارســال 

 شده به این جشــنواره   بین المللی ۸۰ اثر توسط هیات انتخاب برای رقابت در 
بخش مسابقه  جشنواره   بین المللی »دیوژن« انتخاب شده اند. این جشنواره به 

نام فیلسوف معروف یونان باستان »دیوژن« نامگذاری شده است.
 )Eldar Shengelaia( ریاست افتخاری هیات داوران جشنواره را الدار شنگالیا

فیلم ساز مشهور سینمای گرجستان برعهده دارد.
اسامی عوامل تولید فیلم »یک اتفاق کوچک« به این شرح اند:

نویسنده، تصویربردار، تدوینگر، طراح پوستر و کارگردان: سید مرتضی سبزقبا، 
صدابردار نریشن: محمد زربخش، صداگذار: حسین قورچیان، عکاس و مجری 
طرح: حمید تجلی فرد، تیتراژ: حجت کایدخورده، مترجم انگلیسی: سید عزیز 
رودبندی، مترجم ایتالیایی: ســیدرضی طبیب، با همکاری: نادر سعادتی فرد و 
اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی دزفول، با حضور: مجید اردالن، علی قاسمی، 

تهیه کننده: سید رضا سبزقبا.

انصراف از جایزه ادبی به خاطر ارتباط با بحران ُمسکن
»پاتریک رادن کیف«  نویسنده 
آمریکایی، از یک جایزه ادبی 
به دلیــل ارتباط حامی مالی 
آن با بحران ُمسکن صرف نظر 
می کند. به گزارش ایسنا و به 
نقل از گاردین، »پاتریک رادن 
آمریکایی  نویســنده   کیف« 
اعالم کــرد از جایــزه ادبی 

۱۰هزار پوندی که حامی مالی آن در فروش ُمسکن های اکسی کانتن دخیل بوده 
صرف نظر می کند. این نویسنده در کتاب »امپراتوری درد« به بحران ُمسکن های 
اعتیادآور و نقش خانواده »ســکلر« در آن پرداخته است. »پاتریک رادن کیف« 
یکی از شش نویســنده ای بود که در فهرست نامزدهای نهایی جایزه ادبی قرار 
گرفت که گروه مکینزی حمایت مالی آن را برعهده داشــت. به نامزدهای نهایی 
این جایزه ۱۰هزار پوند تعلق می گیرد. این نویســنده روز پنجشــنبه با انتشار 
توئیتی نسبت به این جایزه ادبی واکنش نشان داد. او تصویری از خود در مراسم 
اهدای جایزه کتاب ســال فایننشــیال تایمز و گروه مکینزی که در گالری ملی 

لندن برگزار شده است، منتشر کرد. 
او در این تصویر به اتاقی که باالی آن »اتاق ســکلر« نوشــته شده است اشاره 
می کند. شــرکت داروسازی پوردوفارما که خانواده »سکلر« مالک آن هستند با 
فروش ُمسکن های اکســی کانتن با اتهام تشدید بحران اعتیاد در آمریکا مواجه 

شده است. 
عالوه بر این که مراســم اهدای این جایزه ادبی در نزدیکی اتاقی برگزار شده که 
نام خانواده »سکلر« بر روی آن است، از نظر این نویسنده نکته قابل توجه دیگر 
درباره این جایزه آن اســت که کتاب او نامزد نهایی دریافت جایزه ای شــده که 
توسط گروه مکینزی حمایت مالی شده اســت. این گروه تجاری پیش تر برای 
به فروش رساندن ُمسکن های اکسی کانتن به پوردوفارما کمک کرده بود. به این 
ترتیب این نویسنده تصمیم گرفته است این جایزه نقدی را به یک خیریه که در 
زمینه کمک به ترک مواد مخدر و الکل فعالیت دارد اهدا کند. این نویسنده در 

ماه نوامبر برنده جایزه کتاب غیرداستانی »بیلی جیفورد« شده بود.

درام سیاسی »ضد« در راه جشنواره فجر است
دومیــن فیلــم ســینمایی 
امیرعباس ربیعی با نام »ضد« 
برای چهلمین جشنواره فیلم 
فجر آماده شــود. به گزارش 
ایســنا، در حالــی کــه نام 
فیلــم ســینمایی »ضد« به 
امیرعباس ربیعی  کارگردانی 
و تهیه کنندگــی محمدرضا 
شفیعی در فهرست نوبت های 

دریافت پروانه ســاخت دیده می شود، بخش هایی از آن جلوی دوربین رفته و 
همچنان در حال تولید است. طبق اعالم روابط عمومی »ضد«، این فیلم نیمه  

مهرماه کلید خورده و اکنون نخستین خبر رسمی از آن منتشر می شود.
مهدی نصرتی، لیال زارع، لیندا کیانی، نادر ســلیمانی، مهشید جوادی، روزبه 
رئوفی، مجید پتکی، عماد درویشــی، شیرین آقاکاشی و جواد خانی در »ضد« 

بازی می کنند.
»ضد« به نویسندگی حسین تراب نژاد، درامی سیاسی است که در بستر یکی از 

حوادث ملتهب ابتدای انقالب اسالمی روایت می شود.
این فیلم از تازه ترین محصوالت سازمان سینمایی حوزه هنری است که برای 

حضور در چهلمین جشنواره فیلم فجر آماده می شود.
ربیعی پیش از این، فیلم سینمایی »لباس شخصی« را کارگردانی کرده بود که 

نامزد بهترین فیلم اول در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر شد.
سایر عوامل »ضد« عبارتند؛ از مشــاور فیلمنامه: جواد موگویی، مدیر هنری: 
محمدرضا شــجاعی، مدیر فیلمبرداری: هاشم مرادی، مدیر صدابرداری: علی 
عدالت دوست، طراح صحنه: صدرا صدری، طراح لباس: آذر کتابی، طراح گریم: 
مرتضی کهزادی، منشی صحنه: آرزو قربانی، مدیر برنامه ریزی: حسین دیردار، 
دســتیار کارگردان: بهمن حســینی، مدیر تولید: علی شیرمحمدی، عکاس: 
کورش جوان، مشــاور رســانه ای: هادی فیروزمندی، مجری طرح: موسســه 

فرهنگی هنری وصف صبا، محصول سازمان سینمایی سوره.

اخبارکوتاه

سیلوســتر استالونه با سفر به شهر هاگن در غرب آلمان در مراسم 
افتتاح بزرگ ترین نمایشگاه آثار هنری خود شرکت کرد و از روزهایی 
گفــت که تابلوهایش را پنج دالر می فروخــت. به گزارش هنرآنالین،  
بازیگر ۷۵ ســاله آمریکایی که در این ســن و سال همچنان به بازی 
کردن در فیلم های اکشن ادامه می دهد، از دهه ۱۹۶۰ دستی هم در 
نقاشــی داشــت و پیش از ورود به دنیای نویسندگی و کارگردانی در 
ســینما بخت خود را روی بوم آزموده بود. با این حال، هنرنمایی در 
نقش »راکی« بود که درهای شــهرت و رحمت را به روی او گشــود. 

استالونه که در افتتاحیه نمایشگاه »سیلوستر استالونه: معجزه بودن« در شهر هاگن آلمان شرکت کرده بود، درباره 
تفاوت ســینما و نقاشی گفت: »می دانید، شاید می بایســت از همان ابتدا نقاش می شدم. هر چه باشد، استرس و 
هیجان آن از ســینما کمتر است.« قرار است نمایشگاه نقاشی های ستاره فیلم های »راکی« و »رمبو« تا ۲۰ فوریه 
۲۰۲۲ در موزه هاگن ادامه داشــته باشد. ستاره عضالنی سینمای جهان پیش تر هم نقاشی های خود را به نمایش 
عمومی گذاشته بود؛ از جمله در ۲۰۱۳ در موزه دولتی سنت پترزبورگ در روسیه و دو سال بعد در موزه هنرهای 
معاصر نیس در فرانسه اما آنچه این روزها در موزه هاگن در غرب آلمان می گذرد، مهم ترین و بزرگ ترین نمایشگاه 
نقاشی های استالونه از اواخر دهه ۱۹۶۰ تا امروز است. بازیگر محبوب آمریکایی در نخستین سال های قلم در دست 
گرفتن تحت تاثیر هنرمندان و نقاشــان بزرگ چون جکسن پوالک و ویلم دکونینگ بود و رد پای این بزرگان در 
تابلوهایش به چشــم می خورد. استالونه نقاشی های ابتدایی خود را با نام مایک استالونه امضا می کرد و برای اینکه 
بتواند پول اتوبوس سوار شدن را تامین کند، هر تابلو را فقط پنج دالر می فروخت. اما وقتی نقاشی ها فروش نرفت، 
او تصمیم گرفت بخت خود را در عرصه نویســندگی بیازماید و این گونه بود که شــخصیت های راکی و رمبو شکل 
گرفت. هر چند اســتالونه پیش از جان بخشــیدن به راکی روی پرده سینما، تابلو »پیدا کردن راکی« را در ۱۹۷۵ 

کشیده بود؛ داستان مشتزنی قدرنادیده که ناگهان ستاره ای بزرگ و شکست ناپذیر می شود

 نمایشگاه آثار مینا سبزی با عنوان »آب، باد، خاک و آتش« در 
گالری سهراب برگزار شد. سبزی در گفت وگو با هنرآنالین با بیان 
اینکه ۱۳ اثر با تکنیک اکریلیک روی بوم در این مجموعه به نمایش 
در آمده است گفت: سالهاست که موضوع آثار من طبیعت است، اما 
در این مجموعه ســعی کردم انتزاع را نسبت به کار های قبلی خود 
بیشتر کنم و بیشتر به تکنیک بپردازم. قصد داشتم کمی از طبیعت 
فاصله بگیرم با این حال چون عالقه شــدیدی به طبیعت دارم هر 

کاری که انجام می دهم باز هم به طبیعت رجوع می کنم.
او درباره روند کار خود از طبیعت گرایی به طبیعت انتزاعی گفت: من هم مانند بســیاری از نقاشــان از نوجوانی 
شاگردی کردم و نقاشی رئال انجام می دادم. این روند را تا سال ها ادامه دادم تا اینکه به مرور کار هایم به سمت انتزاع 
رفت. رو آوردن من به انتزاع تصمیم آگاهانه ای نبود بلکه در طول سال ها کار به این سمت سوق پیدا کردم. طبیعتی 

که در کار هایم شکل می گیرد از دست و قلم من خارج است و همه چیز ناخودآگاه است.
ســبزی ادامه داد: من همیشــه با کار هایم ارتباط عمیقی دارم و احساس می کنم به تک تک آن فضا هایی که به 

تصویر کشیده ام سفر کردم. 
در این مجموعه سعی کردم خط، نقطه و سطح را همنشین کنم و آن ها را در کنار هم به انتزاع برسانم تا بیننده 
خودش سوژه را انتخاب کند و عناصر را در تابلو پیدا کند. هر بیننده با دیدگاه خود انتخاب می کند که یک قسمت از 

کار من را آب یا خاک و... ببیند. به این ترتیب کار هایم در چشم بیننده نمایی کاماًل متغیر دارد.
این هنرمند افزود: در این کار ها از اکریلیک استفاده می کنم چون حالل آن آب است و به دلیل اینکه زود خشک 
می شــود، اتفاق در آن ســهم بیشتری دارد. پیش از آن سال ها با رنگ روغن کار کردم اما چون این ماده دیر خشک 
می شود کاماًل توسط هنرمند قابل کنترل است. اکریلیک متریالی است که نقاش می تواند با آن جستجوگرانه تر نقاشی 

کند و به همین دلیل در سال های اخیر اکریلیک را به عنوان متریال کارم انتخاب کردم.

بزرگ ترین نمایشگاه مرور نقاشی های سیلوستر استالونه افتتاح شد 

 هنرنمایی ستاره راکی و رمبو روی بوم
مینا سبزی از نمایشگاه آثارش در گالری سهراب می گوید 

 طبیعت متغیر در نگاه بیننده

مستند »ناقوس دریا« ابعاد تازه ای از جنایت 
دزدان دریایی ســومالی نســبت به ماهیگیران 
سیستان  و بلوچستان را روایت می کند. محسن 
شیرزایی که پیش تر مستند »بغض هامون« را 
ساخته بود، برای فیلم جدید خود سراغ وضعیت 
صید و ملوانان جنوب سیســتان و بلوچســتان 
رفتــه و »ناقــوس دریا« را به تازگــی به پایان 
رسانده است. این فیلم در پانزدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مستند ایران )سینما حقیقت( 
بــه نمایش در خواهد آمد. این مســتند ســاز 
زاهدانی درباره مســتند خود به ایسنا می گوید: 
مستند »ناقوس دریا« یک روایت موضوع محور 
از آنچه در این سال ها بر مردم جنوب سیستان 
و بلوچســتان رفته را به تصویر کشــیده است؛ 
مردمانی کــه مجبورند جهت امــرار معاش به 
آب های خیلی دور و اقیانوس هند ســفر کنند. 

البته ماهیگیران سیستان و بلوچستان از دیرباز 
به شکل سنتی به صید ماهی در اقیانوس هند 
می پرداختند، اما به واســطه حضور صید ترال 
آن ها مجبور شــده اند به آب های خیلی دورتر 
ســفر کنند. پدیــده دزدی دریایی در اقیانوس 
هند سال هاست از صیادان عمدتاً بلوچ فراساحل 
ایــران قربانی می  گیرد؛ این پدیده که از ســال 
۱۳۹۱ آغاز شــد، تاکنون موجب به دام افتادن 
۵۴ لنج فراســاحل چابهار و کنارک شده است. 
او با بیان اینکه »ناقوس دریا« به تبعات انسانی 
ایــن موضوع نزدیک می شــود و آن را از حیث 
آسیب رســاندن ترال و دزدان دریایی سومالی 
به ماهیگیران جنوب سیستان بلوچستان مورد 
بررسی قرار می دهد. بسیاری از ملوان ها مفقود 
شــده اند و خانواده هایشان چشــم به راهشان 
هستند و هنوز هیچ اطالعی از سرنوشت آن ها 

در دســت نیســت، ادامه می دهد: در بخشی از 
داستان این فیلم در جستجوی ۱۴ ملوان مفقود 
شده هستیم که متاســفانه در رسانه ها عکسی 
دال بر معرفی آن ها منتشــر شده در حالی که 
عکس منتشر شده هیچ ربطی به آن ۱۴ ملوان 
ندارد. بیش از ۶ ســال است که از سرنوشت آن 
۱۴ ملوان خبری در دســت نیست. این ملوانان 
در اســفند ۱۳۹۳ جهت صید به ناخدایی بشیر 
احمد بنگال زهی بــه دریا رفته اند و هیچ وقت 
باز نگشــته اند، تنها تماس آن ها نشان از خرابی 
لنج و اســیر شدن در دســت گروهی از دزدان 
دریایی سومالی بوده است. »ناقوس دریا« تالش 
می کند روایت شفافی از ماجرای این ملوانان را 
بازگو کند به سراغ کسانی می رود که مستقیما با 
دزدان دریایی سومالیایی رودرو شده اند. او ادامه 
می دهد: متاسفانه در سال های اخیر حضور صید 

مخرب ترال در ســواحل خلیج فارس و دریای 
عمان بــه دامنه بحران صیــد و صیادی دامن 
زده اســت و به یکی از پر چالش ترین مشکالت 
ماهیگیران جنوب ایران باالخص صیادان چابهار 
و کنارک در اســتان سیستان و بلوچستان بدل 
شده است. ماهیگیران چابهار و کنارک ترجیح 

می دهند برای صید بیشتر که غالباً تن ماهیان 
هستند، بیش از دو هزار مایل از سواحل سیستان 
و بلوچستان دور شده و گاهی به طور غیرقانونی 
وارد آب های سرزمینی سودان و سومالی شوند 
و اقدام به ماهیگیری کنند که متاسفانه در دام 

دزدان دریایی سومالی قرار می گیرند.

در گفت وگو با محسن شیرزایی مطرح شد

»ناقوس دریا« در جست وجوی ۱۴ ملوان گم شده ایرانی


