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نمایشــگاه آثــار پوریا پرهیــزکار با عنوان 
»صدایی که به گوش می رسد« در گالری هما 
برگزار شد.پرهیزکار در گفت وگو با هنرآنالین با 
بیان اینکه ۸ اثر با تکنیک اکریلیک روی بوم در 
این مجموعه به نمایش درآمد، گفت: این آثار 
در ادامه نمایشگاه قبلی من شکل گرفت اما هر 
چه جلوتر رفتم از کار های قبلی جدا شــده و 

شکل دیگری گرفتند.
او با اشــاره به اینکه آثارش به لحظه حال 
اشــاره دارد، افزود: برای من بار ها اتفاق افتاده 
اســت که در لحظه حال دچار بحران می شوم، 
یعنی به یاد گذشــته می افتم و یا نگران آینده 
می شــوم و به این ترتیب لحظــه حال از بین 
می رود.این مسأله برایم بسیار آزاردهنده است 
و  ایده نمایشگاه بر این اساس شکل گرفت که 

ما هر اتفاقی را با گذشته یا آینده خود قضاوت 
می کنیــم. پرهیزکار ادامــه داد: فرم ها در این 
آثار کاماًل انتزاعی اســت و در زمان کار سعی 
می کــردم فقط به آن فرم و بافتی که شــکل 
می گرفت فکر کنم.اما وقتی کار ها نمایش داده 
شد بســیاری از مخاطبان این فرم ها را به آن 
چیز هایی که از قبل دیده بودند ارجاع می دادند.

این نشان می دهد که ما نمی توانیم از چیز هایی 
که دیده ایم جدا شــویم و فــارغ از خوب و بد 

بودن، این یک خصیصه انسانی است.
پرهیزکار افزود: دوســت داشــتم احواالت 
درونی خود را بگویم نه اینکه چیزی را از بیرون 
وارد کار کنم.در این آثار حال و هوای خودم را 
نشــان دادم و برای همین به انتزاع عالقه مند 
شدم.بافت هایی که می کشم ترکیبی از فرم های 

تقریبــاً نیم دایره اســت و با آن هــا ثانیه های 
زندگی ام را روی بوم آوردم.

او با اشاره به اینکه چنین آثاری را با طراحی 
شــروع کرده است، گفت: بعد از مدتی تصمیم 
گرفتــم تعدادی از فرم هــا را روی بوم آورده و 
گسترش دهم.چالش کار این بود که آنچه روی 
بوم می آمد خیلی تغییر می کرد و نمی توانستم 
با آن ارتباط برقرار کنم.بنابراین پس زمینه های 
مختلف و مــواد گوناگــون را امتحان کردم و 
در نهایت به جایی رســیدم که احساس کردم 
نقاشی های روی بوم از کار های کاغذی جلوتر 
رفته اســت.اگرچه کار هــای روی کاغذ حس 
تجربه گرایی بیشتری دارد و کار روی بوم بیشتر 
تحت کنترل اســت، اما فکر می کنم کار هایی 
که روی بوم انجام دادم پخته تر شــده اســت. 

پرهیــزکار درباره نحوه انتخاب رنگ در آثارش 
گفت: رنگ ها برایم ابزاری است که بتوانم فرم ها 
و بافت ها را از هم جدا کنم.معنایی برای رنگ ها 
در نظر نداشــتم و فقط ایجــاد مرز برایم مهم 
بود.البته انتخــاب رنگ ها آگاهانه بود و بعضی 

از رنگ ها را کمتر و بعضی را بیشــتر استفاده 
کردم.وقتی می خواستم مرزبندی لطیف باشد 
از رنگ های نزدیک به هم استفاده می کردم و 
زمانی که می خواستم مرز کاماًل مشخص باشد 

رنگ های متضاد را به کار می بردم.

پوریا پرهیزکار از نمایشگاه »صدایی که به گوش می رسد« می گوید 

 تمرکز بر لحظه حال

»یار محمدخان، ســردار مشــروطه« جدیدترین کتابی 
اســت که در ژانر رمان تاریخی و بــه قلم محمود رضاخانی 
کرمانشــاهی منتشر شده اســت. یارمحمدخان، از سرداران 
فداکار دوران مشــروطه است که متاسفانه زندگی او و نقشی 
که در آن دوران داشته مغفول مانده و کتاب های تاریخ از کنار 
نام وی گذشــته اند، و همین موضوع، ارزش و اهمیت کتاب 

تازه رضاخانی را نشان مي دهد.
از این نویســنده تا به حال چند کار قابل توجه تحقیقی 
و تاریخی منتشر شده اســت؛ از جمله »آخرین شمشیرزن 
ایرانــی« که مبــارزات لطفعلــی خان زند، آخرین پادشــاه 
سلســله زندیه را در فضای تغییر حکومت از زندیه به قاجار 
)آغامحمدخــان( در قابل فیلمنامه روایت مي کند. همچنین 
رمــان تاریخی - اجتماعی »تگرگ« کتاب دیگری از محمود 
رضاخانی اســت که داستانی پرکشــش را بر زمینه اوضاع و 
شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در دوران حکومت 
قاجــار تا پایان حکومت پهلوی اول روایت مي کند. این رمان 
با گوشزدهای مســتند تاریخ که موجب ناهنجاری و نابودی 
بســیاری از بی گناهان ملت ایران شــد نشــان مي دهد که 
عناصــری خائن برای خوش خدمتی به حرم ســراداران و بر 
باد دهندگان کشور، و نوکری اجانب )روس و انگلیس( از هیچ 
جنایت و خیانتی ابا نداشــتند و عالوه بر کشتار بی گناهان، 
باعث تســلط غارتگران خارجی بر منابــع عظیم نفت ایران 
شــدند. در این رمان نویسنده با چیره دستی به رخدادهایی 
اشاره کرده که کمتر مورد توجه تاریخ نگاران قرار گرفته است، 
رخدادهایی که در موقعیت و ساختار زندگی نسل های بعد این 

سرزمین موثر بوده و خواهد بود.
اکنون با انتشــار کتاب »یارمحمد خان، سردار مشروطه« 
به نوع رســالتی که نویسنده در کتاب تگرگ به عهده گرفته 
بود، ادامه یافته است. رضاخانی با افشای حقایقی کتمان شده 
در تاریخ معاصر ایران و نقل مبارزات دالورانه و مخلصانه این 
ســردار بزرگ، داستان به کرسی نشــاندن قوانین حق ملت 
ایران و در مقابل کارشــکنی مزدوران بیگانه پرستی را بازگو 
کرده که تامل و تفکر در آن مي تواند باعث شــناختی دقیق 
از روند مقابله وطن پرســتان و خائنــان را در طول تاریخ و 

حتی امروز و آینده این مرز و بوم شــود. از نظر تاریخی، این 
کتاب مبارزات واپســین جنگجویان مشروطه خواه جانبدار 
ملت از سال 1275 تا مهر 1291 خورشیدی )روز ترور سردار 
یارمحمدخان( را بازگو مي کند. نویسنده در این کتاب چرایی 
کتمــان مبارزات این دالورمرد مشــروطه در تاریخ معاصر را 
بازگو مي کند و برای رفع این نقص تاریخی، مبارزات مشروطه 
خواهانه ســردار یارمحمدخان کرمانشاهی و همرزمانش را با 
جزئیات بازگو مي کند که با تمام وجود به کمک مردم تبریز 
گرفتار در محاصره شــتافتند و پس از آزادسازی آن شهر با 
دعوتی برنامه ریزی شــده و با هدف پایان دادن به مشروطه 
خواهی راســتین راهی تهران مي شــوند. پیش از حرکت به 
ســمت تهران، اعتراض یارمحمدخان و تصمیم به نرفتن به 
تهران موثر واقع نمي شــود و در واقع طراحان طرح از میان 
برداشتن ســرداران دالور، با ترفندهای مختلف ستارخان و 
یارانش را به ســمت تهران هدایت کردند تا طرح کشتار او و 
یارانش را اجرا کنند. نویسنده کتاب گام به گام این رخدادها 

را بازگو مي کند و به لطف قلم شیوای خود، خواننده را با این 
اتفافات تاریخی به پیش مي برد. روایت فضای سیاست تحمیل 
شــده، طراحی قحطی و گرسنگی برای مردم ایران به همراه 
شیوع بیماری های العالج در سراسر کشور ، برای خوانندگان 
آشــکار مي کند که خیانت کارانی چاپلوس که گرد پادشاه را 
گرفتــه بودند به همراه وطن فروشــان خدمتگزار به روس و 
انگلیس، چگونه راه غارت کردن نفت برای دشــمنان ملت را 
هموار کردند. فعالیت این خیانت کاران جیره خوار تشویق و 
دلگرمی بزرگی برای اســتثمارگرانی بود که سیاست نابودی 
غیرتمندان ایران دوســت را بدون هیچ مانعی ادامه دهند و 
این درســت در زمانی به اوج رســید که قزاق های روس به 
علت انقالب بلشویک ها )انقالب کمونیستی در روسیه( ایران 
را ترک کردند و انگلیس دیگر نیازی به تقســیم خاک ایران 
نداشت و به آسانی یکه تاز در سراسر خاک ایران شد. در این 
روزها بسیاری از مردان الیق و مبارز این مرز و بوم کشته شده 
بودند و وطن فروشان مانعی برای خوش خدمتی به انگلیس ها 

و آسان تر کردن راه غارت نفت کشور نداشتند.  
آگاهی رسانی در کتاب یارمحمدخان برای نسل امروز به 
ویژه پژوهش گران تاریخ معاصر مي تواند قابل توجه باشــد. 
در روزهای پس از به توپ بســتن مجلس شورای ملی، یعنی 
هفت سال پس از قراداد دارسی با مظفرالدین شاه و وزیرانش 
چاه نفت تینه مو )نفت شــهر( در غرب ایران به نفت نرسید 
و روس های ناامید که دستشــان از همه جا کوتاه شده بود، 
دیدند که چاه مسجد سلیمان به نفت رسید و این انگلیسی ها 
هستند که از حاصل یکه تازی روس ها در کشتار مردم ایران ، 
استفاده بردند! هنوز کفن مظفرالدین شاه خشک نشده بود که 
فرزندش محمدعلی شاه دستور به توپ بستن مجلس شورای 
ملی را صادر کرد. همزمان با کودتا در تهران، به خواســت و 
طرخ انگلیسی ها تبریز هم محاصره شد و قحطی و گرسنگی 

سراسر کشور را فرا گرفت. 
نویسنده با اشاره به این زمینه تاریخی به توصیف چگونگی 
برنامه ریزی برای کشــتار مردان مبارز ایران بر اساس طرح 
حساب شده ای از سوی انگلیسی ها و با همکاری دولت های 
وقت و رای سی و شش عضو شورای سلطنت و دستور رئیس 
مجلس شــورای ملی نموده است.در این بین تفسیر دیدگاه 
سردار یارمحمدخان و تغییر روش مبارزه او باعث جلب توجه 
خواننده و همراهی با این دالور مرد ایرانی مي شــود؛ مردی 
که جدا از شجاعتش، با فهم و درک سیاسی، همچنان منافع 
مردم را در نظر داشت و هرگز تن به اجرای خواست دشمنان 
ایــران نداد تا اینکه در محاصره دســته خیانت کاران اعم از 
فرمانفرما، امیراحمدی، سید کاظم همدانی، وکیل باشی و رضا 
ماکسیم )رضاشاه بعدی( قرار گرفت و درست در روزهایی که 
با سیاســت ویژه ای گام در راه نابودی قطعی دشمنان ایران 
گذاشت، ترور شد. پس از شــهادت این رادمرد، رئیس علی 
دلواری نیز با دسیســه چینی انگلیسی ها و همکاری خیانت 
پیشگان داخلی به شهادت رسید؛ و این گونه راه برای غارت 

نفت و تسلط بیشتر انگلیسی ها بر کشور هموار شد. 
کتاب »یار محمدخان، سردار مشروطه« در 542 صفحه و 
به همت انتشارات جدی کار منتشر شده و در دسترس عالقه 

مندان قرار دارد. 

نگاهی به کتاب »یار محمدخان، سردار مشروطه«

داستان بزرگمردی که در مقابل بیگانگان سر خم نکرد
محمدحسین روانبخش

»پسر آبی پوش« پس از ۱۰۰ سال نمایش داده می شود
تابلو نقاشــی مشــهور »پسر 
آبی پــوش« پس از گذشــت 
1۰۰ ســال برای نخستین بار 
در لندن به نمایش گذاشــته 
می شــود. به گزارش ایســنا 
و بــه نقــل از رویتــرز، تابلو 
نقاشی قرن هجدهمی »پسر 
آبی پــوش« اثــر »تومــاس 

گینزبرا« نقاش نامدار انگلیســی در هفته جاری پس از گذشــت 1۰۰ سال از 
اینکه از بریتانیا به ایاالت متحده آمریکا منتقل شد، برای نخستین بار در گالری 
ملی لندن به نمایش گذاشته می شود. این تابلو نقاشی که یک پسر کوچک را به 
تصویر می کشــد، به عنوان بخشی از نمایشگاهی که از روز سه شنبه آغاز به کار 
می کند به نمایش گذاشــته خواهد شد. مدیر گالری ملی لندن درباره برگزاری 
این نمایشگاه بیان کرد: »پسر آبی پوش را فقط یکی از مشهورترین آثار »گینزبرا« 
نمی توان در نظر گرفت بلکه به نظر من این نقاشــی یکی از مشــهورترین آثار 
هنر بریتانیا اســت.« این تابلو نقاشی به مدت سه هفته در زمستان سال 1922 
در این گالری به نمایش گذاشــته شــده بود. سپس این نقاشی توسط »هنری 
هانتینگتون« از »دوک وستمینستر« خریداری شد و با کشتی به ایاالت متحده 
آمریکا فرستاده شد. به منظور مورد توجه قرار دادن عالقه »گینزبرا« به »آنتونی 
ون دایک«، این تابلو نقاشــی در کنار شماری از آثار »ون  دایک« و همچنین دو 

تابلو نقاشی دیگر از »گینزبرا« به نمایش گذاشته می شود.

پرونده اکسپو در »تجربه« باز شد
پنجمین شماره ماهنامه  تجربه با پرونده ای مفصل درباره 
اکســپوی دبی و کیفیت حضور ایــران در آن، به مدیر 
مسئولی کتایون بناســاز و سردبیری »پژمان موسوی« 
منتشــر شد. به گزارش ایســنا، در بخش تجسمی این 
نشــریه با موضوع اکسپوی دبی و کیفیت حضور ایران، 
با »محمد پرویزی« و »علیرضا بهرامی« گفت وگو شده 
اســت. این مجله همچنین با جلدی از »منوچهر انور« 
)کارگردان، نویســنده، ویراســتار، گوینده و مترجم( و 

گفت وگویی با گالره عباســی درباره کتاِب تازه اش »مرلین مونرو ســر جردن« 
منتشر شده است. در بخش چهره ماه، »محسن خیمه دوز« در گفت وگویی بلند 
با منوچهر انور، به ابعاد مختلِف زندگی و زمانه و وجوه مختلِف هنری و فرهنگی 
او پرداخته اســت. در بخش ادبیات به بهانه انتشار رماِن 14، پرونده ای انتقادی 
درباره »شــمیم بهار« و آثارِ تازه اش منتشر شــده و عالوه بر یادداشت »میالد 
حسینی« )دبیر این بخش(، علی مسعودی نیا و فرشته احمدی نیز درباره شمیم 
بهار نوشته اند. گفت وگوی مریوان حلبچه ای با »بختیار علی« )نویسنده کرد( و 
گفت وگو با گالره عباسی درباره کتاِب تازه اش »مرلین مونرو سر جردن« از دیگر 

بخش های صفحاِت ادبیات این شماره است.

یک باستان شناس پیشکسوت درگذشت
رضا مســتوفی فرد، باستان شناس 
پیشکســوت محوطه های تاریخی 
کشور مانند مارلیک و دشت قزوین 
بعد از 51 ســال تــالش در حوزه 
مــوزه داری و باستان شناســی در 
فرزان  سن ۸۸ سالگی درگذشت. 

احمدنژاد یکی از شــاگردان او در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر این که این استاد 
باستان شناســی صبح امروز )سه شنبه پنجم بهمن( به علت کهولت سن در ۸۸ 
سالگی درگذشته است، بیان کرد: در حال رایزنی برای مکان تشییع پیکر دکتر 
رضا مســتوفی فرد هستیم و هنوز مکان مشخصی اعالم نشده است. به گفته او، 
قرار است پیکر این باستان شناس در آرامگاه خانوادگی اش در آرامستان ینگه امام 
در هشتگرد استان البرز به خاک سپرده شود. رضا مستوفی فرد پنجم آبان 1۳12 
شمســی در محله امیریه تهران به دنیا آمد، بعد از گرفتن دیپلم از دبیرســتان 
دارالفنون، وارد دانشگاه شد و در رشته باستان شناسی از دانشگاه تهران در مقطع 
کارشناســی فارغ التحصیل شد. برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و از دانشگاه 
پنســیلوانیا مدرک کارشناسی ارشد خود را گرفت و از سال 1۳45 به استخدام 
دانشــگاه تهران درآمد و در ادامه به عنوان اســتادیار در گروه باستان شناســی 

دانشگاه مشغول به کار شد.

ادامه تصویربرداری سریال طنز »جناب عالی«
ســریال  تصویربــرداری 
»جناب عالــی« به کارگردانی 
عــادل تبریــزی و بــا بازی 
پایان  به  رستمی  امیرحسین 
رســید. به گزارش ایســنا به 
نقــل از روابط عمومی پروژه، 
کمدی  سریال  تصویربرداری 
»جناب عالی« به تهیه کنندگی 

مصطفی رضوانی و کارگردانی عادل تبریزی پس از دو ماه، به تازگی در تهران به 
پایان رسیده است. مراحل پس تولید این سریال که همزمان با تصویربرداری آغاز 
شــد، هم اکنون ادامه دارد و تدوین آن توسط آرش خزایی در حال انجام است. 
ساخت موسیقی »جناب عالی« را پیام آزادی و صداگذاری آن را اسحاق خانزادی 
به همراه عرفان یزدی برعهده دارند. »جناب عالی« به نویسندگی مشترک عادل 
تبریزی و رویا خســرونجدی در 15 قســمت تولید می شود و با نگاهی طنز به 
نقد سیســتم های اداری کشور می پردازد. عادل تبریزی پیش از این اولین فیلم 
ســینمایی خود با عنوان »گیج گاه« را کارگردانی کرده بود و اکنون نخســتین 

تجربه ساخت سریال را پشت سر می گذارد.

ادامه جریان فرهنگی نمایشگاه کتاب تهران 
به صورت مجازی

بهرنگ توفیقی معتقد اســت 
نمایشــگاه کتاب یک جریان 
فرهنگــی اســت و ضرورت 
مجازی  به صــورت  داشــت 

برگزار شود. 
کارگردان،  توفیقــی  بهرنگ 
فیلمنامه نویــس،  و  بازیگــر 
به اندازه  را  کتاب  نمایشــگاه 
جشنواره فیلم مهم و جذاب 

دانست و به هنرآنالین گفت: وقتی که نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به صورت 
حضوری برگزار می شــد، خریدهای کلی و سالیانه کتاب را از آن انجام می دادم. 
فضای حاکم بر این نمایشگاه جذاب بود و با بسیاری از نویسندگان آشنا می شدم 

یا دیداری تازه می کردم.
گاهی ســئواالتی پیش می آمد که دوست داشتم از خود نویسنده بپرسم و این 
امکان در نمایشگاه فراهم می شد. در نمایشگاه اتفاقات خوشایندی رخ می داد اما 
به هرحال با توجه به شرایطی که به دلیل همه گیری کرونا پیش آمد همین که 
نمایشگاه کتاب تعطیل نشد و به صورت مجازی دنبال می شود، اتفاق خوبی است. 
او با این توضیح که نمایشگاه کتاب یک جریان فرهنگی است و ضرورت داشت 
به صورت مجازی برگزار شــود، ادامه داد: نمایشــگاه مجــازی کتاب تهران نیز 
ویژگی ها و امتیازهای خاص خود را دارد از جمله، خرید کتاب  با فرصت و دقت 
بیشتر است. من با کمی احتیاط از فضای فناوری و مجازی استفاده می کنم اما 
این امکان جســت وجو و در اختیار داشتن اطالعات کتاب ها به صورت کامل در 

سایت نمایشگاه از محاسن و ویژگی های بسیار خوب آن است.
توفیقی با بیان این که در نمایشــگاه کتاب حضوری مجال دقت و بررســی آثار 
وجود نداشــت، افزود: خیلی وقت ها ممکن بــود، عنوان کتاب نظرمان را جلب 
کند و آن را می خریدیم اما بعد از مطالعه متوجه می شــدیم که چندان برایمان 
مفید نیســت یا کتابی نیست که فکر می کردیم؛ اما در نمایشگاه مجازی کتاب 
می توانیم، پیش از خرید در آرامش، با دقت و تامل بیشــتری کتاب ها را بررسی 

کنیم.
حتــی به نظرم می توان بــرای معرفی بهتر کتاب ها، ویدیویــی یک دقیقه ای از 
نویسندگان درباره کتاب ها تهیه کرد و در سایت نمایشگاه قرار داد. این ویدیوهای 

کوتاه می تواند به کامل تر شدن و بهتر شدن معرفی کتاب ها کمک کند.

اخبارکوتاه

ایندی وایر در مطلبی به معرفی فیلم هایی پرداخته که بیشــترین 
شــانس را برای قرار گرفتن در فهرست نامزدهای نهایی جایزه اسکار 

بهترین فیلم بین المللی دارند.
به گزارش ایسنا، اعضای آکادمی اسکار از تمامی شاخه در مرحبه 
نخســت از میان 92 فیلم واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین فیلم 
بین المللی، 15 فیلم را به عنوان نامزدهای اولیه  معرفی کردند و حاال 
در مرحله نهایــی رای گیری آکادمی که از 27 ژانویه تا اول فوریه )7 
تا 12 بهمن( ادامه خواهد داشــت، تنها اعضایی که تمامی 15 فیلم 

را تماشــا کرده باشند مجوز رای دادن برای انتخاب نامزدهای نهایی این شــاخه را خواهند داشت. در مطلبی که 
»ان تامپســون«، »اریک کوهن« و »دیوید ارلیش« نویســندگان سینمایی نشــریه ایندی وایر منتشر کرده اند، به 
شانس های اصلی کسب نامزدی در شاخه بهترین فیلم بین المللی پرداخته و فیلم های »ماشین منو بران« ساخته 
»ریوسوکه هاماگوچی« )ژاپن(، انیمیشن »فرار« ســاخته »جوناس پوهر راسموسن« )دانمارک(، »دست خدا« به 
کارگردانــی »پائولو ســورنتینو« )ایتالیا(، »قهرمان« از اصغر فرهادی )ایــران( و »بدترین آدم دنیا« به کارگردانی 
»یوآخیم تریه« )نروژ( به عنوان 5 شــانس اصلی کســب نامزدی در این شاخه معرفی شده اند. فیلم »ماشین منو 
بران« نماینده ژاپن در اسکار 2۰22 هم اکنون به عنوان شانس اصلی این شاخه محسوب می شود که توجهات زیاد 
را از ســوی انجمن های منتقدان ســینمایی در آمریکا کسب کرده و بسیاری بر این باروند این فیلم می تواند اتفاق 
تاریخی که فیلم »اَنگل« در سال 2۰2۰ رقم زد را تکرار کند. »قهرمان« نماینده سینمای ایران در نود و چهارمین 
دوره جوایز ســینمایی اسکار در این مطلب شــانس چهارم کسب نامزدی معرفی شده و فرهادی و سینمای ایران 
این فرصت را تا ســومین جایزه اسکار خارجی را به نام خود ثبت کند. »لونانا: گاومیشی در کالس« )بوتان(، »من 
مرد تو هستم« )آلمان(، »کوپه شمار ۶« )فنالند(، »دعا برای ربوده شده« )مکزیک( و »آزادی بزرگ« )اتریش( در 
رتبه های بعدی شانس های کسب نامزدی اسکار معرفی شده اند. نامزدهایی نهایی اسکار 2۰22 روز ۸ فوریه 2۰22 

)19 بهمن( معرفی می شوند و مراسم اسکار نیز 27 مارس 2۰22 )7 فروردین( برگزار می شود.

چاپ تازه کتاب »افالطون« از مجموعه »راهنمای سرگشــتگان« منتشر شد. 
به گزارش ایســنا، این کتاب نوشــته و پژوهش جرالد ا.پــرس و با ترجمه ایرج 
آذرفزا در ۳۸۳ صفحه با شــمارگان 1۰۰۰ نســخه و قیمــت ۶۰ هزار تومان از 
ســوی انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ دوم رسیده و در دسترس عالقه مندان 
فلســفه و اندیشه قرار گرفته اســت. در معرفی ناشــر از این کتاب آمده است: 
»افالطون فیلسوف کبیر و نامور یونانی به دلیل جایگاهش در بنیان گذارِی آنچه 
امروزه به دانش فلسفی می شناسیم و موقعیتی که نقطه اتصال جهان اسطوره و 
فلسفه است، در همه قرن هایی که از حیاتش گذشته است محّل توجه و اهتمام 
آیندگان خود بوده اســت؛ این اهتمام فــراوان و مراجعات متعدد و متکثر باعث 
شده است که آیندگاِن افالطون آرا و دیالوگ های او را مثل بسیاری اَبَرمتن های 
انسانی دیگر، با رویکردها و تفسیرهای مختلفی بخوانند؛ تفسیرهایی که شاید هر 
کدام در دوره های خود ســخن آخر فرض شده اند، ولی با گذشت زمان مشخص 

شــده که دریچه تفســیرهای نو و رویکردهای تازه در افالطون پژوهی  همچنان گشوده است. کتاب افالطون از 
مجموعه راهنمای سرگشــتگاِن جرالد ا.پرس از نمونه های گشــودن افق های تازه در تفسیر و فهم از افالطون 
اســت.راهنمای سرگشــتگان مجموعه ای با بیش از ۳۰ مجلد است که انتشارات کونتینیوم در دو دهه اخیر به 
زبان انگلیسی منتشر و در سال های گذشته نیز انتشارات علمی و فرهنگی آن را برای فارسی زبانان مهیا کرده 
اســت.در هر یک از مجلدهای این مجموعه فیلســوف برجسته ای از دوران کالسیک تا معاصر معرفی می شود.
نام این مجموعه از کتاب دالله الحائرین )راهنمای سرگشتگان( ابن میمون، فیلسوف و الهی دان یهودی، اقتباس 
شده است.در راهنماهای سرگشتگان هدف این است که دانشجویان و پژوهشگران در حیرِت مواجهه با دریایی 
از داده های مربوط به فیلســوفان مهم و مکتب های بزرگ فلســفی، از سرگشــتگی خارج شوند و در یک جلد 
معین، اطالعاتی ُشســته ُرفته در توضیح مفاهیم و اصطالحات کلیدِی او به زبانی فنی و در عین حال مناســِب 

نوسفران، دریافت کنند.

»افالطون« در بازار کتاب۵ فیلمی که در یک قدمی اسکار خارجی هستند

بهمن، ماه تولد صادق هدایت است و این روزها روایتی 
بسیار متفاوت از این چهره همیشه مورد توجه هنر ایران 

در گالری مژده به تماشاست.
علیرضا آســانلو، نقاش و مجسمه سازی که به واسطه 
آفرینش ســردیس های موفق از زنده یادان کیارســتمی، 
شجریان، انتظامي ، ملک الشعرای بهار و ...شهرت دارد، با 
رویکردی زیبایی شناختی، در مرزی معاصر میان رئالیسم 
و انتزاع و اصالت بخشی به عنصر تخیل بیننده، المان هایی 
از فیگورهای هدایت را در الیه هایی متعدد از رنگ بازتاب 

داده است.
“ دیدار بــه قیامت “ عنوان ایــن مجموعه از جمالت 
معروف صادق هدایت اســت و البد شــما انتظار دارید با 
ورود به گالری مژده بــا جناب صادق هدایت دیدار کنید 
که در 4۸ ســالگی بسیار تراژیک و غم انگیز زندگی را به 

درود گفت؛ اما ده نقاشی این نمایشگاه شما را به دیداری 
مفهومــی و معناگرا رهنمون مي کند، نقاش که هم ســن 
و ســال جناب سوژه است و ســردیس هایی مي سازد که 
با ســوژه مو نمي زند در عالم نقاشــی، سوژه را آگاهانه در 
الیه الیه رنگ فرو بــرده، گاهی با قلم مو، گاه با کاردک، 
گاهی با انگشــت روی بوم کشــیده شــده و پیداست در 
پس احساســات جاری در سرانگشــتان چهره محو شده 
و هــر مخاطب به صادق هدایتــی که خود خوانده و خود 
مي شناسد هدایت مي شــود؛ نویسنده ای که اگر بود سال 

دیگر به 12۰ ساله نوستالژیک مي رسید!
آســانلو درباره چرایی پرداختن به صادق هدایت گفت: 
»بعضی پرســوناژها حذف شدنی نیســتند، حتی اگر درد 
باشــند و یا درمان، حتمن هدایــت در تاریخ هنر معاصر 
ایران جریان ســاز اســت...هدایت برای من یک اتمسفر 
است، فضایی که با عینک صادق می توان دید حیرت انگیز 
اســت و تکان دهنده، حقایق زندگی روزمره در هم تنیده 

و از فضایی سورئالیستی سربر مي آورد.«
 او افــزود: » نمي توان هنرمند بــود و هدایت را ندید، 
نمی شــود آثار او را نخواند و معاصر شد، کاری به موضوع 
آثــار ندارم، فارغ از مضامین آثــار که در حوزه دانش من 
نیست، من از منظر ســاختار هنر و ماهیت هنرمندانه به 
مســئله نگاه مي کنم، نقاشی در اتمسفر هدایت برای من 
ضرورت بود، نه انتخاب، جالب است بگویم، این مجموعه 
از نقاشــی ها موضوع دیگری دارد با نام »دیدار به قیامت« 
چیزهایی شــبیه صورت کــه دیگــران مي گویند صادق 

هدایت اســت، و من نظاره مي کنم آنچه این آثار در نوع 
بودنشان در مخاطب مي سازند… اگر اتمسفر نقاشی های 
من روایتگر دیگری را مي خواهد، من کنار میکشــم و به 

تماشا مي نشینم،«
آســانلو درباره عنوان نمایشگاه، دیدار به قیامت، گفت: 
»دیدار به قیامت، آخرین نوشــته صادق هدایت، خالصه 
جهان بینی فردی که سریع زندگی کرد و آثارش را از دل 
توده های مردم بیرون کشید و از دسترس خارج شد است.
معمولــن اصطالح »دیدار به قیامت« در فرهنگ ما زمانی 
اســتفاده می شــود که فرد از تغییر شرایط و یا مواجهه با 
قدرتی در مي ماند و برای خالی کردن خشــم خود، وعده 
دیــدار بــه قیامت را نثــار می کند، و یــا در ناکامی های 
عشقی و وابستگی های معنادار وعده دیدار به آخرت داده 
می شــود، این ضرورت امروز هم در تمام ابعاد زندگی ما 
احســاس می شود، چه اســمی بهتر از این، که حالمان را 

خوب کند و خشممان را فرو نشاند.«
او در پاســخ به این نکته که خیلی ها صادق هدایت را 
راوی یاس و ناامیدی ارزیابی مي کنند اما شــما در برخی 
آثار ردپای هیجانی از شــور و زندگــی را بازتاب داده اید 
گفت: »راستش، متهم اصلی فعال فراری ست، هدایت در 
قالب یک روایتگر داستان سرایی کرد و خود واقعیش را در 
الیه هایی از حقایق زندگی در روزگار خودش پنهان کرد، 
برای رسیدن به او باید از البالی پرسوناژها و شخصیت ها 
و قصه ها عبور کنی، چیزی شــبیه هزار و یک شــب و در 
میابی که زیر انباشتی از نوشته ها و داستان های تب آلود، 

شخصیتی به شــدت آگاه و عصیانگر در آرامش نشسته و 
بــه زندگی مي نگرد، زندگی مهم ترین موضوع آثار هدایت 
است، و انسان عالی ترین پرسوناژ ... من دریافتی از هدایت 
را تصویر کرده ام که شامل خود حقیقی و محتوی سرشار 
از زندگی ست.« علیرضا آســانلو متولد 1۳5۳ در حیطه 
نقاشی، طراحی و مجسمه، بیش از ده نمایشگاه  انفرادی 
وجمعی داشــته که اکثر آنها برای فروش ارائه نشــده و 
تاکید هنرمند بر مضامین ارزشــی یعنی زندگی به عنوان 
اصلی ترین موضوع و انســان، عالی ترین پرســوناژ برای 
پرداختن بوده و ثمره این تالش شــش نمایشگاه انفرادی 

طراحی و نقاشی است. 
مجســمه های برنزی از غالمحسین امیرخانی، مرتضی 
ممیز، جلیل شــهناز، پرویز تناولی، محمد احصایی، پرویز 
کالنتری، غالمرضا تختی، ســلمان هراتی، پروفسور رضا، 
پروفسور ستوده، پروفسور گنجی و ضیاالدین امامی که در 
اماکن فرهنگی و هنری و دانشگاهی و موزه ها نصب است، 

از جمله آثار شناخته شده اوست.
در ســال 1۳95 در اولین سمپوزیوم بین المللی نقاشی 
پاریس از طرف یونسکو دعوت شد، و در حضور هنرمندان 
مدعو مسترکالس برگزار کرد، علیرضا آسانلو در سفر خود 
به آمریکا در سال های 1۳95 و 1۳9۶ با نمایش آثار خود 
در واشنگتن و مریلند سخنرانی هایی متعددی درباره روند 

تاریخ هنر معاصر ایران ایراد نمود.
نمایشــگاه دیدار به قیامت علیرضا آسانلو تا 12 بهمن 

در گالری مژده به تماشاست.

علیرضا آسانلو روایت مي کند 

صادق هدایت کامال متفاوت در آستانه ۱۲۰ سالگی 


