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بیوک ملکی ماجرای تغییر نام معابر تهران از 
چهار چهره ادبیات و آموزش کودکان را کاری 

غیرفرهنگی و غیرمردمی توصیف می کند.
این نویســنده ادبیات کــوک و نوجوان در 
پی ماجرای تغییر نام معابری که به اسم چهار 
چهــره ادبیــات و آموزش کــودک و نوجوان، 
هوشنگ مرادی کرمانی، جبار باغچه بان، مهدی 
آذریزدی و صمد بهرنگی نام گذاری شــده بود، 
در  گفت وگو با ایســنا بیــان کرد: دیگران چه 
بخواهند، چه نخواهند، خیلی از نام ها در تاریخ 
ادبیات کودکان و نوجوانان ثبت شــده است. 

چه نام شــان بر دیوار کوچه و خیابان و میدانی 
باشد یا نباشد. اگر باشــد نشان از درک باالی 
مســئوالن و مدیران بافرهنگ یک شهر یا یک 
کشور است و اگر نباشد به معنی شناخت کم 
آن ها نسبت به این مقوله است. بنابراین ما وقتی 
با چنین رفتارهایی روبه رو می شویم به حساب 
ایــن می گذاریم که مســئوالن نه تنها دغدغه 
فرهنگــی ندارند بلکه با معنا و مفهوم فرهنگ 
و ادبیات هم آشنا نیســتند. فکر نمی کنم در 
هیچ کجای دنیا و در هیچ  کشوری مسئوالن به 
فرهنگ و هنر و ادبیات کشورشــان تا این حد 

بی تفاوت باشند. ملکی سپس بیان کرد: کسی 
که اقدام به چنین کاری کرده و دستور حذف 
این اســامی را داده، معلوم اســت اهل مطالعه 
نیست، اهل کتاب خواندن نیست، معلوم است 
در عمرش »عطــار« را نخوانده، »مرزبان نامه« 
را نخوانده و حتی قرآن را هم نخوانده اســت. 
این شــکل کارها از کسانی سرمی زند که صرفا 
خوشامد باالدستی ها برای شــان مهم است و 
دست به کارهایی می زنند که جایگاه خودشان 
را حفــظ کنند اما چون نســبت به کاری که 
می کنند شناخت ندارند، متوجه عاقبت کارشان 

نمی شوند. 
نمی فهمنــد که حــذف مثال نــام مهدی 
آذریزدی یعنی چه؟ نویســنده ای که حتی در 
ایــن دوره رکود کتــاب و کتابخوانی  هنوز هم 
کتاب هایش هر ســال با تیــراژ ۲۰هزار جلد 
تجدید چاپ می شــود؛ در زمانــه ای که تیراژ 
کتاب به ۲۰۰ جلد رسیده است. یعنی دوره ای 
که حتی اگر هیچ کتابی هم چاپ نشود، اتفاق 

بدی نمی افتد، چون اتفاق اصلی افتاده است. 
او افزود: ســالیان پیش، همیشه این سوال 

برای من مطــرح بود که چه کســی نام های 
مالصدرا، شــیخ بهایی، میرعماد و... را  بر روی 
خیابان ها گذاشته است. بعد از سال ها فهمیدم 
این نام گذاری ها کار »حســین نصر« فیلسوف 
شناخته شده معاصر بوده. شاید اگر نام میرعماد 
بر دیوار خیابانی نقش نمی بست به جز جمعیت 
محــدود خطاطان و بعضی اهل هنر و فرهنگ 
کسی او را نمی شناخت، اما االن میلیون ها نفر 
از مردم او را می شناســند و این تاثیر آگاهی و 
درک باالی کســی مثل حسین نصر است در 
نام گذاری این خیابان ها. من متوجه نمی شوم  
دغدغه کســانی که اقدام به حــذف این نام ها 
کرده اند چیســت اما روشن است که وضعیت 
نابسامان فرهنگ و ادبیات و هنر امروز حاصل 
همین مدیریت ها در طول سالیان گذشته است 
کــه تا به حال جریان داشــته. نتیجه این نوع 
مدیریت ها می شود وضعیت افتضاح کتاب های 
درسی، وضعیت امروز کتاب و کتاب خوانی که 

صحبتش شد.
سردبیر سابق سروش نوجوان در پایان گفت: 
خطاب به این مسئوالن می گویم که اصال شما 

همه را هم حذف کردید! جایگزینش را دارید؟ 
اگر دارید بسم اهلل، کل ادبیات و هنر را تعطیل 
کنید و کسانی را که تا به حال تربیت کرده اید، 
جایگزیــن کنید. در این ســال ها  ده ها مجله 
تاثیرگذار را که سال ها سابقه داشته اند تعطیل 
کرده اید. از اهلش گرفته اید و به خودی های تان 
سپرده اید. خودی های شما چند شماره از  آن 
مجله ها را  هم نتوانســتند ادامه بدهند، تیراژ 
کتاب را که دو دهه اول انقالب حداقل ۲۰هزار 
جلد در ســال بود و سال به سال تجدید چاپ 
می شــد، به ۲۰۰ جلــد، ۱۰۰ جلد و ۵۰ جلد 
رسانده اید. کاش الاقل یک کار مثبت در پرونده 
کارهای فرهنگی خود داشــتید و دست به این 
کارها می زدیــد. خراب کــردن و پاک کردن 
صورت مسئله که کاری ندارد و هرکس قدرت 
آن را دارد؛ شــما که توان ساختن ندارید الاقل 
خراب نکنیــد، هر چند همان طــور که گفته 
شد، در نهایت خرابی به خود شما بر می گردد 
و ادبیــات هر رکــود و بی مهــری و تخریب 
 را پشــت ســر خواهد گذاشــت و به راه خود 

ادامه خواهد داد.

واکنشی به تغییر نام خیابان های شهر

نسبت به فرهنگ کشور بی تفاوت نباشید

رزیتا شــرف جهان که مدیریت گالری طراحان آزاد را بر 
عهده دارد، درباره مشکالت گالری داران در زمینه مالی این 
چنین گفت: »فکر می کنم ۲۰ یا ۳۰ درصد مشکالت مالی 
مربوط به ویروس کرونا باشد. بیشتر یک جور ناامنی اقتصادی 

است که در کشور وجود دارد.«
گالری داری از شــغل هایی اســت که در عین جذابیت، 
سختی های آن کمتر به چشم آمده است. امروزه گالری دارها 
با مشــکالت مختلفی در زمینه اقتصادی، حقوقی و ســایر 
موارد مواجه هستند. در همین راستا خبرنگار بخش تجسمی 
ایسنا در گفت وگویی با مدیر گالری طراحان آزاد از او درباره 

مشکالت عمده گالری دارها سوال کرد.
او ضمن اشاره به این نکته که مشکالت حقوقی مدیران 
گالری ها اخیرا به وجود آمده اند، اظهار کرد: »پیش از اینکه 
مســئله خرید و فروش به صورت جــدی درآید ما کمتر با 
مشــکالت حقوقی مواجه می شــدیم اما در دهه های اخیر 

مشکالت حقوقی پررنگ تر شده اند.«
به گفته ی شرف جهان همچنین در یک سال اخیر بیشتر 
گالری دارها با مشکالت مالی مواجه بوده اند. او درباره اینکه 
چند درصد این مشــکالت مربوط به شــیوع ویروس کرونا 

اســت، این چنین گفت: »فکر می کنم ۲۰ یا ۳۰ درصد این 
مشکالت مربوط به شیوع ویروس کرونا باشد. بیشتر نوعی 

ناامنی اقتصادی است که در کشور وجود دارد.«
این مدیر گالری در پاســخ به این پرســش که چقدر در 

دوران کرونا برگزاری نمایشــگاه مجازی برایشان دستاورد 
داشته است، گفت: »هیچ؛ گالری گلستان یکی از گالری های 
موفق در این زمینه بوده اما این نوع از نمایشــگاه واقعا برای 
ما دستاوردی نداشت. به هر حال فضایی که به دلیل شیوع 
ویروس کرونا ایجاد و بسیاری از مراکز تعطیل شد، باعث شد 
تا خرید و فروش آثار تحت تأثیر قرار بگیرد و از طرفی فضای 

گفت وگو و اشتیاق برای دیدن آثار جدید نیز از بین رفت.«
شرف جهان که از بازگشت شرایط به روال سابق ناامید به 
نظر می رسید، ادامه داد: »لنگان لنگان اتفاقاتی برای عادی 
شــدن دوباره شــرایط در حال رخ دادن است اما با رسیدن 
به شرایط ســابق خیلی فاصله داریم و به نظر من عالوه بر 
موضوع کرونا شــرایط اجتماعی نیز خیلــی تأثیرگذار بوده 
اســت. مشــکالتی که دامن گیر کل جامعه است. احساس 

ناامنی و نبودن فضای بحث و گفت وگو.«
این مدیر گالری همچنین در پایان خاطرنشان کرد: »ما 
هنوز به شــرایط عادی بازنگشته ایم و فکر هم نمی کنم که 
بــه این زودی ها برگردیم. امیدوارم شــرایط به زودی تغییر 
کند اگرچه می دانم که غیرمنطقی است این امید را داشته 

باشیم.«

نگاهی به مشکالت گالری دارها 

لنگان لنگان اتفاقاتی در حال رخ دادن است
»جاده خاکی« بهترین فیلم جشنواره سنگاپور شد

نخستین ســاخته بلند پناه 
پناهی جایــزه پرده نقره ای 
از جشنواره  را  فیلم  بهترین 
ســنگاپور  فیلم  بین المللی 
بــه خــود اختصــاص داد. 
به گــزارش ایســنا به نقل 
و  ســی  ریپورتر،   از هالیوود 

دومین جشنواره بین المللی فیلم سنگاپور از تاریخ ۴ تا ۱۴ آذر برگزار شد و 
فیلم »جاده خاکی« ســاخته پناه پناهی موفق به کسب جایزه پرده نقره ای 

بهترین فیلم از این رویداد سینمایی شد.  
»جاده خاکی« با بازی حســن معجونی، پانته آ پناهی ها، رایان سرلک، امین 
سیمیار  و بهرام ارک، پیش از این جایزه بهترین فیلم بخش اصلی جشنواره 
فیلم لندن، بهترین فیلم »Cineuropa«، بهترین فیلم لوبیانا در اسلوانی، 
جایزه  بهترین تیم بازیگران یک فیلم از جشنواره فیلم فیالدلفیا و همچنین 
بهترین فیلم جشــنواره مــاردل پالتای آرژانیتین را نیــز از آن خود کرده 
بود.   در ســایر بخش های جشنواره فیلم ســنگاپور نیز »پی.اس وینوتراج« 
از هند برای فیلم »ســنگ ریزه ها« برنده جایزه بهترین کارگردانی شــد و 
»بایساکالوف« نیز هم برای بازی در فیلم »آتش« از ازبکستان بهترین بازیگر 
بخش مســابقه اصلی جشنواره شد.  فیلم »برخی زنان« به کارگردانی »کن 
وانــگ« هم جایزه بهترین فیلم از نگاه مخاطبان جشــنواره در بخش ویژه 

سینمای جنوب شرق آسیا را به خود اختصاص داد. 

محدودیت های سفر به بریتانیا بیشتر شد
پــی  در  بریتانیــا  دولــت 
نــوع  شــیوع  از  نگرانــی 
کرونا  ویروس  »اُمیکــرون« 
را  ســفری  محدودیت های 
تشدید کرد. به گزارش ایسنا 
اسوشیتدپرس،  از  نقل  به  و 
در  روز شنبه  بریتانیا  دولت 
پــی نگرانی از شــیوع نوع 

»اُمیکرون« ویروس کرونا اعالم کرد تمامی مســافرانی که به انگلستان سفر 
می کنند باید قبل از سفر آزمایش کرونا انجام دهند.

این مقررات جدید از ســاعت چهــار صبح به وقت لندن از روز سه شــنبه 
به اجرا گذاشــته خواهد شد. همچنین، بر اســاس تصمیمات جدید دولت 
بریتانیا، نیجریه به »فهرســت قرمز مسافرتی بریتانیا« اضافه شد. در نتیجه 
ورود مســافران از نیجریه به جز ساکنان بریتانیا و ایرلند ممنوع خواهد بود. 
مسافران مجاز به ورود هم باید مدتی را در مکان های تعیین شده در قرنطینه 
ســپری کنند. روز شنبه، مقامات بریتانیا ۴۲,۸۴۸  مورد جدید ابتال و ۱۲۷ 
مورد جدید مرگ بر اثر ابتال به ویروس کرونا را به ثبت رساندند. بریتانیا که 
تاکنون بیش از ۱۴۵,۰۰۰ مورد مرگ بر اثر ابتال به ویروس کرونا را گزارش 
کرده در اروپا بعد از روســیه بیشترین آمار مرگ بر اثر ابتال به این ویروس 

را به ثبت رسانده است.

کارگردان »دشت خاموش« 
»شهر خاموش« را می سازد

فیلــم  ســاخت  پروانــه 
ســینمایی »شهر خاموش« 
کارگردانی  و  نویسندگی  به 
احمــد بهرامی صادر شــد. 
به گزارش ایســنا به نقل از 
روابط عمومی فیلم، شورای 
جدید پروانه ساخت سازمان 
ســینمایی پروانه ســاخت 

فیلم سینمایی »شهر خاموش« به کارگردانی احمد بهرامی و تهیه کنندگی 
رضــا محقق را صادر کرد. »شــهر خاموش« فیلمنامــه جدید بهرامی پس 
از »دشــت خاموش« است که جایزه افق های جشــنواره فیلم ونیز را برای 
ســینمای ایران کســب کرد. بهرامی عالوه بر کارگردانی چند فیلم کوتاه، 
مجموعه مســتند تلویزیونی و دو تله فیلم با اولین فیلم بلند ســینمایی اش 
یعنی »پناه« کاندیدای دریافت جایزه ویژه جشــنواره مدیترانه ای کن شد و 
فیلم دوم او »دشت خاموش« که این روزها روی پرده سینماهای هنروتجربه 
اســت، توانســت عنوان بهترین فیلم را در بخش افق های هفتاد و هفتمین 
دوره جشــنواره بین المللی فیلم ونیز از آن خود کنــد. رضا محقق تاکنون 
مستند »نگاهی به آسمان« و فیلم های سینمایی »او خوب سنگ می زند«، 
»ممیــرو«، »ایرو« و... را تهیه کرده که از میان آثارش فیلم »ممیرو« جایزه 
بزرگ بهترین فیلم از جشــنواره فیلم پوســان کره جنوبی و جایزه نتپک از 

جشنواره فیلم آسیا پاسفیک را به دست آورده است.

جزئیاتی از ساخت سریال »از سرنوشت ۴«
»از  ســریال  تصویربرداری 
تهــران  در  سرنوشــت ۴« 
ادامــه دارد و ۷۰ درصــد 
بــه  آن  تصویربــرداری  از 
ســرانجام رســیده اســت. 
به گــزارش ایســنا به نقل 
از پایــگاه اطــالع رســانی 
ســیما، تصویربرداری فصل 

چهارم سریال »از سرنوشــت« به تهیه کنندگی اکبر تحویلیان و کارگردانی 
محمدرضا خردمندان در تهران ادامه دارد و به ۷۰ درصد رسیده است. بیشتر 
فیلمبرداری این ســریال در تهران انجام می شود اما برخی از سکانس ها نیز 
قرار اســت در ارومیه و قزوین نیز تصویربرداری شــود. »از سرنوشت ۴« با 
شروع زمستان و در دی ماه روی آنتن می رود، اما تصویربرداری تا بهمن  ماه 
ادامــه دارد و هم زمان با فیلمبرداری مراحل فنی و تدوین ســریال در حال 
انجام اســت. حسین پاکدل، دارا حیایی، کیســان دیباج، فاطمه بهارمست، 
مجید واشقانی، لیال بلوکات، ساناز سعیدی، سولماز غنی، نگین صدق گویا، 
ســیدمهرداد ضیایی و مائده طهماسبی در این فصل حضور خواهند داشت. 
عمده ترین مســأله ای که در این فصل از سریال دنبال می شود، موانع تولید 
داخلی بر سر راه جوانان است. »از سرنوشت« در گروه فیلم و سریال شبکه 

دو سیما تولید می شود.

دانش اقباشاوی با »عموزادگان« 
به جشنواره فیلم فجر می آید

تازه ترین فیلم بلند سینمایی 
نام  بــا  اقباشــاوی  دانــش 
»عمــوزادگان« برای حضور 
در جشنواره فیلم فجر آماده 
ایسنا،  به گزارش  می شــود. 
نام قبلی ایــن فیلم »زاپاتا« 
بود. گروه فیلــم در تالش و 
امیدوارنــد که پــس از طی 
مراحل فنــی، تجربه جدید 

خود را در این دوره از جشنواره فیلم نمایش دهند.  »عموزادگان« با معرفی ۲ 
چهره جدید به ســینما، روایتی قصه گو از مشکالت جوانان است. این دومین 
همکاری دانش اقباشــاوی و کریم نیکو نظراســت که پیش از این با همدیگر 
فیلمنامه ی »تاج محل« را نوشــته بودنــد..  ایرج تقی پور به عنوان یک تهیه 
گزیده کار و کاشف استعدادهای جوان در سینمای ایران تهیه کننده گی این 

فیلم را به عهده دارد.
رضا مســعودی، محیا صدر، امیر ســماواتی، ایمان غیرتمنــد، مانی صدیقی، 
الهام شکیب و علیرضا ســاوه درودی؛ از بازیگران این فیلم سینمایی هستند. 
بهراد مهرجو و اویس طوفانی مجریان طرح، احســان شــیبانی تدوین، سحر 
شــهامت طراح صحنه، امیــر نوبخت صدابردار، مهدی جواهــرزاده طراحی و 
ترکیب صدا، هادی لطفی طراح چهره پردازی، علی احسانی فیلمبردار، فاطمه 
تقوی عکاس و پریســا ساسانی مشاور رســانه از دیگر عوامل فیلم سینمایی 

»عموزادگان« هستند.

خبر 

کارگردان فیلم های »مادیــان« و »اولین امضا برای رعنا« پس از 
سال ها تئاتر روی صحنه می برد.

به گزارش ایسنا ، علی ژکان سال ۱۳۴۵ فعالیت هنری خود را به 
عنوان بازیگر در سینما آغاز کرد و دو سال بعد در گروه هنرهای ملی 
زیر نظر عباس جوانمرد مشــغول به کار شــد. او سال ۱۳۴۶ در فیلم 
»چرخ فلک« رهبر صابر کار حرفه ای خود را شروع کرد و بعد بازیگری 
را در نمایش های »آنکه گفت آری آنکه گفت نه«، »تامارزوها«، »سگی 
در خرمن جا«، »سلطان مار«، فیلم هایی همچون »غریبه و مه« بهرام 

بیضایی، »چوپانان کویر« حسین محجوب و مجموعه های تلویزیونی »سمک عیار« و »دلیران تنگستان« ادامه داد.
او در طول ســال های فعالیت خود فیلم های »مادیان«، »دخترک کنار مرداب«، »چهره به چهره«، »عیســی 

می آید«، »سایه به سایه« و »اولین امضا برای رعنا« را هم کارگردانی کرده است.
ژکان فیلمنامه نویس فیلم های »بهترین بابای دنیا« به کارگردانی داریوش فرهنگ و »سوء ظن« ساخته کاظم 

معصومی نیز بوده و حاال پس از سال ها قرار است نمایشی را روی صحنه ببرد. 
این نویسنده و کارگردان سینما از امروز، ۱۴ آذرماه »خلوت بی همایون« را در تماشاخانه ایرانشهر اجرا می کند.

»خلوت بی همایون« به نویســندگی مهدی معبودی در ســالن ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر ساعت ۱۸:۳۰ با 
حضور بازیگرانی همچون افشــین زارعی، ژاکلین آواره، علی برجی، محمد پویا، شاپور کلهر، حسن همتی و مریم 
قنبری اجرا می شــود. سایر عوامل این نمایش عبارتند از: مجری طرح: عباس اقسامی، طراح صحنه و نور: فریبرز 
قربانزاده، طراح لباس: پریســا سیمین مهر، آهنگســاز: صابر جعفری، طراح گریم: علی گودینی، برنامه ریز: شراره 

بوجاری، دستیار کارگردان: محمد اکبری.
در خالصه داســتان این نمایش آمده است: در نبود شاه، یکی از زنان حرمسرا باردار می شود و حشمت خواجه 

باشی دربار موظف است که موضوع را پیگیری کند.

»خوشبختی های خانواده خوشبخت« نوشته سپیده خلیلی برای بچه ها منتشر 
شد. به گزارش ایسنا، این کتاب با تصویرگری سمیه صالح شوشتری در ۴۰ صفحه 
و قطع رحلی با شــمارگان دوهزار نســخه و با قیمت ۲۵ هزار تومان توسط به نشر 
)انتشــارات آستان قدس رضوی( در قالب کتاب های پروانه ویژه گروه سنی ب و ج 

منتشر شده است.
در معرفــی ناشــر از این کتاب آمده اســت: کتاب »خوشــبختی های خانواده 
خوشــبخت« ماجراهای فرزندان یک خانواده است که هر بار با یک مسئله مواجه 
می شوند و شیوه برخورد با آن مشکل و حل آن را به طور ضمنی آموزش می بینند. 
در انتهای هر قصه پرسش هایی مطرح می شود که ذهن مخاطبان را فعال می کند 
و از طریق قراردادن مخاطب به جای شخصیت داستان کودکان را به تفکر و تامل 
وامی دارد و همچنین صفحه ای برای درج پاسخ توسط کودک پیش بینی شده است.

هدف کتاب »خوشــبختی های خانواده خوشبخت« آموزش مهارت های زندگی اســت. در این کتاب کودکان با 
مسائلی چون دوست یابی، اهمیت کار گروهی و ... آشنا می شوند.

در نوشــته پشــت جلد این کتاب آمده اســت: همه فکر می کنند، باید راه های عجیب و غریبی برای رسیدن به 
خوشــبختی وجود داشته باشد. ولی هیچ مسیری به سمت خوشبختی وجود ندارد، چون خوشبختی خودش مسیر 
است و خوشبخت بودن خیلی ساده است! همه اش از فکر، احساس و باور ما شروع می شود. فقط کافی است فکر بد 

نکنیم، احساساتمان را بشناسیم و باور کنیم که بی هدف به دنیا نیامده ایم.
مهم نیســت دیگران درباره  ما چه فکر می کنند. فکر دیگران درباره  ما، ما را خوشــبخت نمی کند. فکر کردن به 
داشته هایمان است که به ما شادی و آرامش می دهد. در حالی که مقایسه با دیگران و حسرت نداشته هایمان، اضطراب 
و نارضایتی را در وجودمان رشد می دهد. آن وقت خیال می کنیم اوضاع باید خوب باشد تا خوشحال و خندان باشیم. 

در حالی که اگر خوشحال و خندان باشیم، اوضاع خوب می شود.

»خوشبختی های خانواده  خوشبخت« منتشر شدعلی ژکان تئاتر اجرا می کند

کاویــان هازلــی می گوید: زمانــی که در 
خیابــان راه می رفتــم با موارد و ســوژه های 
متعددی مواجه می شدم؛ سینماهای قدیمی 
که اکنون بسته شده اند. جای خالی بنرها روی 
سر در ســینماها، لکه ها و جای برچسب های 
قدیمی بر زمینه ســفید یا خاکستری بسیار 
جذبــم می کــرد، و مدت ها به آن هــا خیره 
می ماندم. آن فرم ها برایــم تلنگری بود برای 
انتخاب ترکیب بندی و آنچــه امروز در آثارم 

می بینید.
به گــزارش ایلنا، اینکه می گویند تعریف و 
ماهیت هنر در دنیای امروز تغییر کرده نظریه 
درســتی نیست. شــاید درســت تر این باشد 
که بگوییــم هنر معاصر بنا بــه نحوه زندگی 
مردم همه کشــورها و امکانات امروزی دچار 
تغییراتی شده است؛ وگرنه اینطور نیست که 
مقــوالت مهم در هنرهــای مختلف تغییرات 
بنیادی و اساســی کرده باشند. به طور مثال 
در هنری چون موســیقی بــا وجود تغییرات 
بســیار در نوع ســبک ها و تولیدات و اجراها، 
وجــود نت و اهمیت نت نویســی و نت خوانی 
برای موزیسین الزم و ضروری است. موسیقی 
اصیل ایرانی را چگونه می توان بدون فراگیری 
ردیف یا نمی توان برای سرایش شعر نو، شعر 

کالسیک و قواعد آن را نادیده گرفت.
همه هنرها، از جمله زیرشاخه های هنرهای 
تجســمی هم از این قاعده فراگیر مســتثنی 
نیســتند. در کل بــرای یادگیری همه هنرها 
روندی مشــخص وجود دارد که نمی توان به 
راحتی از کنارشــان گذشت و بدون فراگیری 
آن ها به ارائه آثار فاخر پرداخت. نقاشــی هم 
هنری است که قواعد و مراحل خاص خود را 
دارد. مثال نمی توانیم برای ارائه آثار رئالیستی 
یا هر سبک دیگر، مقوله مهم طراحی را نادیده 

بگیریم. در دنیای امروز مقوله طراحی هم در 
مراکز آموزشــی نادیده انگاشته می شود و هم 
هنرمندان نگاه مستقل و ویژه ای به آن ندارند. 
کاویــان هازلی بر خالف چنین هنرمندانی به 
طراحی نگاهی ویــژه دارد و آن را به صورت 
مســتقل مورد توجه قرار داده است. او متولد 
شهر ســنندج اســت و فارغ التحصیل رشته 
نقاشــی در دو مقطع کارشناســی و ارشد از 
دانشــگاه تهران اســت. وی حضور در فضای 
حرفه ای را از دهه هفتاد با حضور در مسابقات 
و جشنواره های برون مرزی تجربه کرده است.

برگــزاری چهارمیــن نمایشــگاه انفرادی 
هازلی با عنوان »جز از کل« در گالری »والی« 
بهانه ای برای گفتگوی ایلنا با اوســت. کاویان 
هازلی طی این گفتگــو از اهمیت طراحی به 
عنوان هنری مســتقل گفت و درباره جزییات 

کارش توضیح داد.
از  طراحی هایــی  گفت وگــو  خــالل  در 
نمایشــگاه »جز از کل« شــامل آثار کاویان 

هازلی قابل مشاهده است.
نوع آثار ارائه شــده توســط شما را 
این  اما  کــرد،  قلمداد  طراحی  می توان 
آثار  که  دلیل  این  به  ماجراســت  ظاهر 
شما طراحی های صرف نیستند. می توان 
اینگونــه گفت که بــه طراحی هویتی 
به  آثارتان  طرفی  از  داده اید.  مســتقل 
لحاظ مضمون، ترکیب بندی و چیدمان به 
به همه  توجه  با  نزدیک شده اند.  نقاشی 
این موارد، مرز نقاشی و طراحی برایتان 

کجاست؟
من مرز آنچنانی میان طراحی و نقاشــی 
قائل نمی شوم. در هنگام خلق آثارم حال چه 
ذهنی باشند چه عینی به آن فکر نمی کنم که 
از رنگ اســتفاده کنم )البته اگر منظور معنی 

آکادمیک نقاش اســتفاده از رنگ باشد یا نه(، 
اما شاید به خاطر عالقه و جذابیتی که فضاهای 
خاکستری برای من دارند بیشتر کارهایم حال 
و هوای ســیاه و سفید و خاکســتری دارند. 
من این خط کشــی ها تعاریف هنر را نادیده 
می گیرم و به خود می گویم چه فرقی می کند 
آثار نقاشی باشــند یا طراحی. هدف شناخت 
خود و پیرامونم است و کارهایم روایتی است 
از سکوتی سفید و سیاه میان طبیعت و انسانها 
طراحی برای من یک گفتگوی صریح و ساده و 

شفاف و ظریف است.
بــه نظــر می رســد هنرمنــدان، 
دانشجویان، هنرجویان نقاشی الاقل طی 
چند ســال گذشته طراحی و اهمیت آن 
را مقوله ای  نادیده گرفته اند و کال آن  را 
مستقل نمی دانند! اگر نظر موافق دارید، 
توضیح  توجه  عــدم  این   دالیل  درباره 
دهید و اینکه چرا مثل قبل روی طراحی 
البته  و  نقاشی  یادگیری  عنوان الزمه  به 

هنری مستقل تاکید نمی شود؟
شــاید پیش پا افتاده ترین دلیلی که وجود 
دارد خواســت و سلیقه مخاطبان و خریداران 
آثار هنری است. همانطور که می دانید یک اثر 
هنری سه رکن دارد »اثر هنری«، »هنرمند«، 
»مخاطب«. مخاطبان غالبا آثاری را دوســت 
دارند که رنگی هســتند. آن ها خرید اینطور 
آثار را ترجیح می دهند؛ چون زودتر با رنگ ها 
ارتباط برقرار می کنند. امــا فکر می کنم این 

ذائقه در حال تغییر است.
زمانی که رنگ از اثر حذف شــود چه 

مواردی اهمیت می یابند؟
رنگ راه ارتباطی بسیار قوی است. رنگ به 
راحتی در مخاطب نفوذ می کند و کیفیت های 
عینی رنگ می تواند با احساســات و عواطف 

آمیخته شــود. وقتی رنگ را از کار می گیریم 
به شــاکله اثر برگشته ایم و آنچه اهمیت پیدا 
می کند، عالوه بر کیفیت ها و خطوط و سطوح 

و نوع ترکیب بندی، محتوا و موضوع است.
با این تفاســیر اینکه شما طراحی را 
برگزیده اید، باعث نمی شود آثارتان مورد 
توجه مخاطبان قرار نگیرد و از بازار کار 

دور بمانید؟
مواردی که می گویید وجــود دارد و روی 
کارم تاثیرگذار بــوده، اما هدفی که من دارم 
و آن لذتی که از طراحی کردن می برم خیلی 

دلچسب تر از مقوله مالی و بازار فروش است.
یکی از ویژگی های آثار شما این است 
که طراحــی را از چهارچوب اصلی خود 
با چند  خارج کرده اید. مخاطــب صرفا 
طرح کلی مواجه نیســت. مخاطب آثار 
شما ترکیب بندی و چیدمانی را می بیند 
که در زندگی روزمره با آن ها مواجه است.

بله درست است.
موضوعات  متوجه  همچنین  مخاطب 
و اِلِمان هایی می شود که در آثار دیگران 
کمتر مورد توجه بود.. این رویه خالقانه 
در نمایشــگاه اخیرتان »جز از کل« نیز 
نمایشــگاه  این  وجود دارد. آثارتان در 
ابعاد نامتعارفی دارند و به نوعی کوالژی 
از زندگی حال حاضر مردم ایران امروزند. 

این ترکیب بندی چگونه ایجاد شده؟
شــروع این روند خلق و ارائه آثار برای من 
از یک پروژه مســتندنگاری آغاز شــد. من به 
خیابان هــا می رفتم و ســوژه ها و موضوعاتی 

را کــه برایم جذاب بود، پیــدا می کردم و به 
طراحی آن ها می پرداختم. 

پــس از مدتی یک روز حــس کردم میان 
آن ها فصل های مشــترکی وجــود دارد و آن 
جنبه روایتــی آن ها بــود. در نهایت تصمیم 
گرفتــم آن هــا را در یــک فرم قــرار دهم و 
روایتشــان را بیشــتر نشــان دهــم که طی 
پروسه ای این آثار به صورت مجموعه در قالب 
یک نمایشگاه پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

و آن کوالژ )اگر واژه درســتی باشد( 
در  حال  که  موضوعــی  ترکیب بندی  یا 
آثارتان شاهدهش هستیم، چگونه شکل 

گرفت؟
در ادامه همان مستندنگاری تصمیم گرفتم 
تمــام فعالیت های روزانــه ام را به صورت یک 

گزارش تصویری نمایش دهم.
این پیوست بر چه اساس شکل گرفت؟ 
در  بازیگران چطور  و  سینمای کالسیک 

برخی از آثارتان راه پیدا کرده اند؟
زمانی کــه در خیابان راه می رفتم با موارد 
و ســوژه های متعددی مواجه می شدم؛ مثال 
ســینماهای قدیمی که اکنون بسته شده اند. 
جای خالی بنرها روی سر در سینماها، لکه ها 
و جای برچسب های قدیمی بر زمینه سفید یا 
خاکستری بسیار جذبم می کرد، و مدت ها به 
آن ها خیره می ماندم. آن فرم ها برایم تلنگری 
بود برای انتخاب ترکیب بندی و آنچه امروز در 
آثارم می بینید. فکر کنم عالوه بر آن نقاشــی 
پالکاردهای سینمایی بسیار برای من جذاب 

بوده اند.

کاویان هازلی:

روایت هایم سکوت هایی سفید و سیاه میان طبیعت و انسان هاست
وحید خانه ساز


