
فرهنگی   5 پنجشنبه 7 بهمن 1400- 24 جمادی الثانی 1443 - 27 ژانویه 2022 - سال بیست ویکم - شماره  5640

آثارهنراسالمیدورهقاجاربهحراجگذاشتهمیشود
مزایــده   یازدهمیــن 
به  که  آرتیبیشــن  گالــری 
قاجار  دوره   اســامی  هنــر 
اختصــاص یافتــه، در تاریخ 
۱۵ تــا ۱۶ بهمــن در کانال 
تلگــرام این گالــری برگزار 
می شــود.  به گزارش ایسنا، 
نمایشگاه  این  استیتمنت  در 

آمده: »امروزه اهمیت هنر اســامی را می تــوان در خانه های حراج خارج از 
کشــور همچون ساتبیز و کریســتیز و بونامز و بخش های مفصل و بزرگ هنر 
اســامی در موزه های به نام دنیا دریافت.  مجموعه ای متنوع از حیث موضوع 
و مضمون؛ نسخ خطی، قطعه های خوشنویسی با تنوع باال از لحاظ نوع قلم به 
کار رفته، فرمان های شــاهی قاجار و منسوجاتی مانند فرش و آثاری همچون 
قلمدان های پاپیه ماشــه منقش به نقوش زیرالکی و جعبه منبت کاری شده 
از جمله آثاری هستند که در این نمایشگاه به نمایش درآمده اند«.  یازدهمین 
مزایده  گالری آرتیبیشــن با نمایش ۳۲ اثر از هنرمندانی نظیر یداهلل کجوری، 
حسین مخصوص، زین العابدین اصفهانی، ابراهیم عاصمی، بنان اشریعه، عبداهلل 
نیریزی، محمد باقر تنکابنی، فتح اهلل شیرازی و ... برگزار خواهد شد.  آثار این 
هنرمندان از تاریخ جمعه، ۸ بهمن تا روز شــنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ در گالری 
آرتیبیشــن در معرض تماشــای عاقه مندان قرار خواهد گرفت.  یازدهمین 
مزایده ی گالری آرتیبیشن از ساعت ۱۶ روز ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ در کانال تلگرام 
مزایده های این گالری به نشــانی @artibition-auction برگزار می شود.  
این مزایده در ساعت ۲۰ روز ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ به پایان می رسد.  عاقه مندان 
می توانند برای تماشــای آثار همه روزه از ساعت ۱۱ تا ۲۰ به نشانی: خیابان 
شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، نرسیده به همت، گل نبی )غرب(، میدان 
احمدی روشن )کتابی(، خیابان ساسانی پور، خیابان دریا )قندی(، شماره ی ۶ 
مراجعــه و در صورت عاقه به حضور در مزایده از طریق کانال تلگرام ثبت نام 

کنند. 

اعتراضبازیگراسکاریبهسکوترسانهای
علیهمردمیمن

بازیگر  ساراندون«  »سوزان 
برنده اسکار نسبت به وضعیت 
مردم یمن و ســکوت رسانه ای 
در قبال آن واکنش نشان داد.  
بازیگر  این  ایســنا،  به گزارش 
۷۵ ســاله در صفحــه توئیتر 
خود نوشــت: »هنــوز در حال 
پردازش این موضوع هستم که 

۲۴ ســاعت پیش، عربستان سعودی، آمریکا و امارات سرویس اینترنت کشور 
یمــن را به طور کلی غیرفعال کردنــد و در عین حال قتل عام های فراوانی در 
گوشه کنار یمن انجام می دهند و این موضوع همه جا در صدر اخبار نیست«.  
ســازمان ملل اخیرا اعام کرده به شدت نگران افزایش خشونت و درگیری ها 
در یمن است چراکه این موضوع موجب آسیب رسیدن به غیرنظامیان می شود 

و احتمال خروج درگیری ها از مرزهای کشور نیز وجود دارد.  
»ســوزان ســاراندون« تاکنون پنج بار نامزد جایزه اســکار شده که چهار 
نامزدی او بین ســال های ۱۹۹۲ تــا ۱۹۹۵ متوالی بودند، او در آخرین بار در 
ســال ۱۹۹۵ برای فیلم »راه رفتن مرد مرده« موفق به کســب جایزه اسکار 

نقش اول زن شد.  

حسینهاشمپوردرواکنشبهاظهاراتفراستی:
موزههنرهایمعاصرتهرانچراساکتاست؟

حسین هاشم پور، روزنامه نگار هنری گفت: »ادعای مسعود فراستی مبنی 
بر کپی بودن گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران آن هم در رسانه ملی، چوب 
حراج زدن به ثروت دو و نیم میلیارد دالری ســت که به تک تک مردم ایران 
تعلق دارد و هر جای دنیا بود موزه مربوطه هم از گوینده هم از رسانه شکایت 

حقوقی می کرد.«
این روزنامه نگار گفت: »مســعود فراستی در برنامه اخیر هفت، تاش کرد 
اصالت یک ثروت ملی که همه دنیا کنجکاو و دل نگران وضعیت نگهداری آن 
اســت را به مخاطره اندازد، گنجینه ای که قیمتش قریب به دو و نیم میلیارد 

دالر تخمین زده می شود.«
در این برنامه مســعود فراستی گفته است: »به موزه هنرهای معاصر تهران 
هم رحم نکردند. . . معلوم نیست چه بر سر )آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر 
تهران ( آمده است، فقط این را شنیدم که کپی هایی از اینا کار شده و فروش 

رفته و اصل نمی دانم کجاست« )نقل به مضمون(
هاشــم پور، سردبیر ایران آرت خاطر نشان کرد: » تصور می کردم در طول 
هفته موزه هنرهای معاصر تهران و یا وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی به این 
ادعا که کاما خاف منافع است، واکنش جدی و تند نشان دهد اما متاسفانه 

همه مراجع ذیصاح سکوت کرده اند که اصا برایم قابل درک نیست.«
او توضیــح داد:« البته آگاهان به هنرهای تجســمی می دانند ادعای آقای 
مســعود فراســتی درباره اصالت گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران از ســر 
ناآگاهی و عدم شــناخت این حوزه اســت و از اساس چنین ادعایی نمی تواند 
درســت باشــد، آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در دنیای هنر بسیار 
شــناخته شــده و آیکون هســتند و فروش اصل و یا حتی کپی این آثار غیر 
ممکن و محال اســت؛ ورود هر یک از ایــن آثار به بازار هنر یک بمب خبری 
خواهد بود و هیچ عقل ســلیمی چنین اشــتباهی را بــه مخیله اش هم راه 
نمی دهد.  کما اینکه هر زمان کار کپی در دنیای هنر یافت شــده، کپی کاران 

رسوا و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته اند.«
هاشم پور خاطر نشان کرد: »هر جای دنیا بود موزه مربوطه در مقام صیانت 
از خود و اطمینان خاطر دادن به جامعه هنری و عموم مردم کشورش، بیانیه 
رســمی می داد، از ادعا کننده اسناد و مدارک می خواســت و او را به مراجع 

قضایی معرفی می کرد تا سندهایش بررسی شود.«
هاشــم پور خاطر نشــان کرد:« موزه هنرهای معاصر تهران در این سال ها 
چندین و چند بار با تغییر مدیریت مواجه شــده است، مانند همه عرصه های 
هنری، آنجا هم محله برو و بیای مدیرانی با طیف های سیاسی کاملن متضاد با 
هم بوده است، اما در این مورد خاص، این آمد و شدهای متنوع این حسن را 
داشــته که همگی به صحت و سامت آثار گنجینه صحه گذاشته اند.  گنجینه 
موزه به عنوان یک ثروت ملی زیر نظر تمامی مراجع معتبر بازرسی و نظارتی 
قــرار دارد و به دفعات آثار گنجینه به نمایش عموم درآمده اســت اگر واقعن 
کارهای موجود کپی هستند چرا یک بار یکی از این مدیران، مراجع قانونی و 

یا کارشناسان چنین اتفاق هولناکی را اعان نکرده اند؟«

اخبار کوتاه

نکته

حمید جبلی حتی وقتی می خواهد از ممیزی بگوید، باز 
هم طناز است.  او به جای هر گونه غر زدنی، حرف های خود 
را با زبانی شیرین می زند که نه کام مخاطب تلخ بشود و نه به 
کسی بر بخورد.  این هنرمند که در بیشتر عرصه های هنری 
صاحب تجربه اســت، در ادامه فعالیت های نوشــتاری اش، 
بخشی از خاطرات خود را منتشر کرده.  البته این خاطره ها 
همه متعلق به زمان کودکی اوست که در کتابی دو جلدی 
با نام »خاطرات پسربچه شصت ساله« به چاپ رسیده است.  

هر دو جلد این کتاب به چاپ چندم رسیده اند. 
خواندن ایــن دو کتاب برای خوانندگانی که دوســتدار 
داستان هســتند، هم لذت بخش اســت و هم نوستالژیک 
و البته این پرســش جدی را هم به همــراه دارد که چرا او 

خاطرات بزرگسالی اش را منتشر نکرده است. 
انتشــار این دو کتاب سبب شــد تا در ایسنا گفتگوی 
کوتاهی با این هنرمند گفتگوگریز داشــته باشــیم.  سعی 
کردیم آنچه را ناگفته مانده، از خال پرسش های مان مطرح 
کنیم ولی او هم با هوشمندی خاص خودش، گفتن بعضی 
چیزها را به »بعدا« موکول کرده است.  بنابراین شاید بتوانیم 
آنچه را که پیش رو دارید، یک گفتگوی اشانتیونی بنامیم و 
منتظر فرصتی بهتر برای گفتگویی مفصل تر باشیم اما همین 

گپ و گفت مختصر هم خالی از لطف نیست. 
اولین باری که با حمیــد جبلی درباره کتاب خاطراتش 
صحبت کردیم، او خبــر داد که خاطره های دوره کودکی و 
نوجوانی اش در سه جلد منتشر خواهد شد.  مدتی بعد جلد 
اول منتشــر و با موفقیتی چشمگیر رو به رو شد ولی گفته 
شــد که دو جلد بعدی در یک کتاب منتشــر خواهند شد.  
اولین کنجکاوی ما این بود که بر سر جلد سوم خاطرات او 

چه آمده است. 
چه کنیم که کاغذ نداریم؟؟؟؟

جبلی درباره این موضوع توضیح می دهد: »بله درســت 
می فرمایید، جلد ســوم و حتی چهارم هم آماده چاپ است 
ولــی چه کنیم که کاغذ نداریم نه برای کتاب داســتان که 
حتی نشریات هم با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند 
و باید نگران قیمت تمام شــده کتاب باشــیم.  چند درصد 
کتاب می خوانند اگر قیمت چندین برابر بشود؟؟؟« موضوع 
دیگر این بود که آیا در میان خاطره های کودکی او خاطراتی 

هستند که به دالیلی مثا ممیزی حذف شده باشند. 
جبلی با همان طنازی همیشگی اش چنین پاسخی به این 

پرسش می دهد: »سال های دورتر از امروز یکی از مسئوالن 
محترم فرهنگی در جمع فیلمنامه نویسان گفت سانسور را 
خودتان قبول کردید و ذهن و فکر و احساس تان عوض شده.  
من گفتم من دیگر رویاها و خواب هایم سانســور می شود.  
حتی در خواب می دانم به چه چیزهایی و چرا نزدیک نشوم.  
یکی از رویاهای شــیرینی که از بچگی می دیدم پرواز بود؛ 
بــر فراز جنگل، رودخانه و حتی شــهرها.  بعضی وقت ها تا 
نزدیک ابرها می رفتم و روی ابرها مثل تشــکی می خوابیدم 
که خســتگی ام در برود و دوباره پرواز می کردم.  یک شب 
فرشته ای بدحجاب و بدلباس روی ابرها کنارم آمد و لبخند 

زد و من آنقدر از عاقبت کار ترسیدم!«  
دوستم خواهش کرد جلد سوم را به او ندهم!

بــا خواندن کتاب به این فکر می کنیم که مخاطبان این 
کتاب چه کسانی هستند؟ بچه های دیروز که دل شان برای 
حال و هوای کودکی تنگ شده یا بچه های امروز؟ ظاهرا این 
موضوعی اســت در آغاز برای خود جبلی هم جای سئوال 
داشته و او این گونه پاسخ می هد: »اول نمی دانستم و فقط 
فکــر می کردم بچه هــای چند دهه پیش  بــه دلیل وجود 

خاطراتی از آدامس یک ریالی، شانسی، فوتینا، چرخ و فلکی 
دوره گرد که ما را به آسمان می بُرد و . . .  با این قصه ها ارتباط 
برقرار کنند ولی تــازه فهمیدم کودکان و نوجوان به عنوان 
داستان آنها را می خوانند .  دوستی دارم که پسرش چندان 
خواندن و نوشــتن بلد نیست ولی پدرش را مجبور می کند 
که هر شــب یکی دو قصه از این کتاب را برایش بخواند.  او 
خوشحال می شود که با دوران کودکی پدرش و شرایط آن 
زمان آشنا می شود ولی مشکلش این است که تا صبح درباره 
جزییات از او سئوال می کند و این دوستم خواهش کرده که 

جلد سوم را به او ندهم!«  
خاطره هایی از دکتر گل گالب و فرهاد

یکی از ویژگی های دوست داشــتنی این کتاب ها حضور 
چهره های محبوب و شــناخته شــده ای ماننــد دکتر گل 
گاب و فرهاد مهراد اســت که خواننده دوست دارد درباره 
آنان بداند.  پرســش بعدی ما این بود کــه جبلی از میان 
شخصیت های فرهنگی که با آنان مرتبط بوده است، چگونه 
این دو شخصیت را برای حضور در کتاب خاطراتش انتخاب 
کرده است: »من هنوز دبستان هم نرفته بودم و آنها دوستان 

پدرم بودند.  کس دیگری را نمی شناختم.  بعدا مفصل راجع 
به آدم های فرهنگی هنری و مشاهیری که با آنها آشنا شدم، 

برایتان می گویم.«
خاطره های حمید جبلی فقط داســتان هایی شــیرین 
نیســتند.  این خاطره ها بخشــی از تاریخ هنر ما محسوب 
می شوند.  او جزو هنرمندانی است که در دوره طایی کانون 
پــروش فکری در این مکان آموزش دیده اســت و طبیعتا 
خاطره هایی که از این مجموعه دارد، نه تنها بخشی از تاریخ 
شــفاهی هنر ماست بلکه برای پژوهشــگران و برنامه ریزان 
فرهنگی هم می تواند کارگشــا باشد.  ما می خواستیم جای 
خالی خاطرات آن دوران را با این پرسش پر کنیم تا او کمی 

هم از دوران کانون بگوید.   
و او توضیح می دهد: »اگر بخواهیم درباره کانون صحبت 
کنیم، خودش چندین کتاب اســت که یادداشت هایش را 
دارم .  بزرگانــی کــه بر روح و ذهن مــا تاثیرگذار بودند و 
االن بخش عظیم هنرمندان رشته های مختلف، نمایانگر آن 

دوران است.«
نصف عمرم را پشت لته های چوبی عروسکی گذراندم

پرســش بعدی درباره دنیای عروسک هاست؛ دنیایی که 
حمید جبلی سال هاست با آن آشناست و طبیعتا نمی تواند 
آن همه تجربه را در یک پاسخ ساده خاصه کند ولی با چند 
جملــه کوتاه آنچه را که از دیــدگان مخاطب دور می ماند، 
توضیح می دهد: »وای بر من که انگار ده برابر عمرم، زندگی 
کردم.  دنیای عروسکی و عروسک هایی که ما با هم زندگی 
کردیم، عدد و معدودی ندارد .  مخاطب شــاید همین چند 
عروسک معروف را بشناســد ولی من نصف عمرم را پشت 
این لته های چوبی عروسکی گذراندم .  آن طرف رنگ های 
پرنشــاط و متنوع داشــت و طرف ما پر از تراشه و چوب و 
میخ هایی که به دست و بال مان می گرفت.  از قصه ها خیلی 
دور شــدیم...«  بله بله.  درست می گویید ولی حاال که دور 
شده ایم اجازه بدهید کمی هم از گروه تئاتر »بازی« بدانیم.  
تجربیات  متفاوتی که با این گروه داشــتید.  »همه چیز را 
دنبال کردید.  گروه تئاتر »بازی« که توســط آتیا پسیانی 
شــکل گرفت، حدود چهل سال است که فعالیت می کند و 
من در این مدت عکاس گروه بودم. دوستان عکاس می دانند 
عکاســی با نگاتیو و حساسیت ثابت و نورهای کم یا حرکت 
بازیگران، ســرعت شاتر ... یعنی چه که البته آن عکس ها را 

قرار است یک روز به کمک آتیای عزیز چاپ کنیم.«

حمیدجبلی:

حتیخوابهایمسانسورمیشود

اعالممفقودی
برگ سبز و سند کمپانی پیکان سواری رنگ سفید 
معمولی مدل ۱۳۸۲ شــماره موتور ۱۱۱۵۸۲۱۷۹۸۹ 
 شــماره شاســی ۸۲۴۰۹۹۳۱ شــماره پــاک ایران
۸۶-۱۸۵ب ۱۶ متعلق به علــی اکبر حدادیان مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

فهرست نامزدهای چهل و هفتمین دوره جوایز سینمایی »سزار« 
موسوم به اسکار سینمای فرانسه با حضور فیلم »متری شیش و نیم« 

در شاخه بهترین فیلم خارجی اعام شد. 
به گزارش ایســنا، آکادمی فنون و هنرهای ســینمایی فرانســه 
فهرست نامزدهای جوایز ساالنه ســزار را لحظاتی پیش اعام کرد و 
فیلم »متری شــیش و نیم« ساخته سعید روستایی در شاخه بهترین 
فیلم خارجی )غیر فرانســوی زبان( این رویداد معتبر، نامزد دریافت 
جایزه شــد.   »متری شــیش و نیم« در کنار فیلم های »کوپه شماره 
۶« ســاخته »یوهو کاسمانن«، »ماشین منو بران« ساخته »ریوسوکه 

هاماگوچــی«، »اوالین گاو« از »کلی رایکارد«، »بدترین آدم دنیا« به کارگردانی »یوآخیم تریه«، »مادران موازی« 
ساخته »پدرو آمادوار« و »پدر« از »فلورین زلر« برای کسب جایزه بهترین فیلم خارجی جوایز سزار ۲۰۲۲ رقابت 

می کنند. 
»متری شــیش و نیم« به کارگردانی سعید روستایی از سوی کمپانی )Wild Bunch( و از تاریخ ۲۱ جوالی 
۲۰۲۱ در فرانســه اکران شد و با اســتقبال خوب منتقدان و مخاطبان فرانسوی به فروش ۱. ۳ میلیون دالری در 
این کشور دست یافت.  مراسم اعطای جوایز چهل و هفتمین دوره جوایز سینمایی سزار روز ۲۵ فوریه )۶ اسفند( 
در پاریس برگزار می شــود.  ســینمای ایران پیش از این یک بار در سال ۲۰۱۲ با فیلم »جدایی« موفق به کسب 
جایزه سزار بهترین فیلم خارجی شده است. همچنین داریوش خنجی برای فیلمبرداری »شهر کودکان گمشده« 
ســاخته »ژان-پیر ژونه« و »مارک راکو« در ســال ۱۹۹۶ و فیلمبرداری »عشق« ساخته »میشل هانکه« در سال 
۲۰۱۳ نامزد کسب این جایزه شد.  فیلم »گذشته« ساخته اصغر فرهادی هم در سال ۲۰۱۴ در دو شاخه بهترین 
کارگردانی و فیلمنامه نامزد جایزه سزا بود و »تاکسی« از جعفر پناهی نیز در سال ۲۰۱۶ به جمع نامزدهای شاه 

بهترین فیلم خارجی این جوایز سینمایی راه یافت. 

الدن نــازی در دومین تجربه کارگردانی، نمایش »لباس جدید 
پادشــاه« را برای سومین بار در تماشاخانه »سنگلج« روی صحنه 
می برد.  به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی، نمایش کمدی 
»لباس جدید پادشــاه« به طراحــی و کارگردانــی الدن نازی و 
نویســندگی فرزاد فخری زاده با رویکرد طنز انتقادی با تلفیقی از 
تکنیک های بازیگری و تئاتر عروسکی از ۱۰ بهمن الی ۶ اسفندماه 
سال جاری در تماشاخانه ســنگلج )قدیمی ترین تماشاخانه فعال 
شهر تهران( به روی صحنه خواهد رفت.  این نمایش بعد از تجربه 

اجرای آبان، آذر سال ۱۳۹۸ و فروردین ماه ۱۴۰۰ )با وجود اوج روزهای وضعیت قرمز کرونایی تهران( پس از استقبال 
تماشاگران و منتقدان تئاتر و بعد از پشت سر گذاشتن محدودیت ها و کارشکنی های بسیار، سرانجام برای بار سوم و 

وقفه ای ۹ ماهه اجرا می شود. 
ایمان  ســلگی، میثاق  آقاموالیی، بهرام  عباســی  فرد، بهرام بهبهانی، علی قربان خانی،مهبد  قناعت  پیشــه،فریده 
خزاعی،درسا علمی نژاد، فاطمه اشکانی، زینب همتی،بهاراحمدی، میرا امیرنسب،شهره فرخی و مبیناجمالی بازیگران 

این نمایش به ترتیب ورود به صحنه هستند. 
در خاصه این نمایش که هرشب ساعت ۱۹ و در روزهای پنجشنبه و جمعه در سانس فوق العاده ساعت ۱۷ نیز 
به روی صحنه می رود آمده است: »در ایران قانون منع استعمال البسه خارجی توسط مجلس ملی تصویب شده است 

و هم زمان با تصویب این قانون احمد قاجار به انگلستان سفر کرده است.«
دیگر عوامل »لباس جدید پادشاه« عبارتند از : دستیارکارگردان و برنامه ریز: فریده خزاعی، طراح عروسک: الدن 
مهرانزاده، طراح حرکت: بهرام عباســی فر، طراح لباس: مهرناز  عباســی، طراح صحنه: الدن  نازی، گروه صحنه: بهرام 
 عباســی  فرد، محمدصباغی، طراح نور: میثم کحالی، آهنگساز: امیرسامی، طراح و مسئول واحد گریم :کامبیزمومن 

خانی، مجریان گریم :کامبیزمومن خانی،سهیاجوادی و...

»لباسجدیدپادشاه«دوبارهدرتهران»متریشیشونیم«نامزداسکارسینمایفرانسهشد

 کتاب »آغوش امن« نوشــته  نسیبا عظیمی 
به تازگی توســط نشــر ایجاز منتشر شده است. 
ســومین اثر داستانی این نویســنده به ماجرای 
خواهر و برادری با نام های شــهاب و شــیرین 
می پردازد که در عین متفاوت بودن، به یکدیگر 
شباهت دارند و شیطنت های آن دو، حوادثی را 

رقم می زند. راوی داســتان، شیرین است که بر 
مبنای ویژگی های اخاقی خانواده  و اتفاق های 
مهیجی که پیش می آید، داستان را پیش می برد 

و این روایت به روزهای کرونا پیوند می خورد . 
عظیمی با این توضیــح که کار من به عنوان 
نویسنده از مقطع تحصیلی راهنمایی شروع شده 

به هنرآناین گفت: معلم انشا برگه ام را به عنوان 
یادگاری گرفت و گفت این انشا را نگه می دارم تا 
زمانــی که نامت را روی جلد کتاب ببینم. از آن 
روز، سال ها گذشته و متاسفانه تاکنون به معلم 
انشایم دسترسی نداشــتم اما جمله اش در من 
انقابی به پا کــرد و همان روزها عضو کتابخانه  

شهر شدم.
کتاب ها مــرا به دنیای قشــنگ تری بردند؛ 
دنیایــی پر از تصاویر ، داســتان های عاشــقانه  ، 
معماهــای پلیســی ، جاهایی کــه هرگز ندیده 
بودم، آدم هایی کــه با آن ها می خندیدم و گریه 
می کردم. دلچسب بود که به راحتی می توانستم 
به کشــورهای گوناگون سفر و با آدم های جدید 
زندگی کنم. یــادم می آید روزی کتابی را ظرف 
دو روز خواندم و به کتابدار  تحویل دادم تا کتاب 
دیگری را به مــن بدهد . کتابدار با تردید به من 
نــگاه کرد و گفت : همه  این کتاب را خواندی؟ با 
سر تایید کردم. گفت: باید خاصه اش را بگو یی 
تا کتابی را که می خواهی بدهم. کم کم تصمیم 
گرفتم پول های توجیبی ام را جمع کنم و کتاب 
بخرم. آنقدر کتاب بخرم تا یک کتابخانه  واقعی 

داشــته باشم . او با بیان این که نوشتن نیز مانند 
کتاب  خواندن یک خلسه گی روح است، ادامه داد: 
مانند شــنیدن نوای موســیقی آرامش بخش و 
تخیلی  اســت که مرا به ســوی جهانی بی انتها 
می برد . کتاب اولم به نام »در چند ثانیه«، داستان 
زنی  اهل کتاب و فلسفه است؛ زنی قوی که برای 
رسیدن به عشــق، خود را اسیر هیچ چارچوبی 
نمی کند. این کتاب بــا توجه به جهان قصه، به 
شیوه  سیال ذهن نوشته  شد . کتاب دوم »نبضی 
برای زندگی«، قصه یک جنین است. داستان از 
لحظه  خلقت جنین آغاز می شــود. این داستان 
به شیوه  ســورئال نوشته شــد و راوی کوچک 
خیلی چیزهــا را می گوید . امــا »آغوش امن« 
کتابی که به تازگی نوشــتم، تجربه  واقعی من از 
درد جهانی اســت  و به شــیوه  رئال نوشته شده  
اســت.  عظیمی با این توضیح که گاهی وقت ها 
انســان نمی تواند از یک حادثه   پر رنج به راحتی 
عبور کند  و آن را به فراموشــی بســپارد ، افزود: 
خواسته و ناخواسته، ذهن پر از چراهایی می شود   
که هیچ پاسخی برای شان نداریم. مصیبتی که 
هم وطنانــت را به راحتی افتادن برگ های خزان 

از دســت می  دهیم. این درد عظیــم ، برگی از 
تاریخ است . باید می نوشتم تا بزرگداشتی باشد 
برای آنــان که رفتند . آبان ماه ســال ۹۹، پیک 
سوم کرونا شروع شد . بیمارستان ها دیگر تخت 
خالی نداشتند. شهرها قرنطینه می شد ند. مرگ ، 
بال های ســیاهش را همه جا گسترانیده بود . در 
این روزها من به مدت یک ماه همراه بیمارم در 
بیمارســتان بودم . بنابراین از رنجی نوشتم که با 
چشم هایم دیدم . از دردی گفتم که آن را حس 
کردم . صدای پای مرگ همه جا شنیده می شد. 
کادر درمان خسته بودند. بیماران ترسیده بودند . 
اســتیصال مان هر لحظه ناامیدی مان را بیشتر 
می کرد .  او با بیان این که اکثر اتفاق های کتاب 
واقعی  اســت ، تصریح کرد: رمان »آغوش امن« 
شامل دو برهه  زمانی است . دوره  کرونا و دوره ایی 
که مربوط به چند دهه قبل می شود. سردی این 
داستان هولناک را با فلش بک و روایت قصه ایی 
شیرین به چاشنی طنز نیز آمیخته  ام؛ اتفاقاتی که 
برای نسل ما بسیار آشنا و نوستالژیک است ، ولی 
متاســفانه »آغوش امن« با سانسور مواجه شد و 

پاره ایی از داستان حذف شد . 

رمان»آغوشامن«روایتتلخوشیرینازروزگارکرونا

آرش میرهادی گفت: آثار من ارجاع تصویری 
ندارد و مبهم بودن آن ها باعث می شــود ارجاع 
تصویری توســط بیننده ایجاد شود. به گزارش 
هنر آناین، نمایشــگاه آثــار آرش میرهادی 
بــا عنوان »بهترین حالت ممکــن« در گالری 
والی برگزار شد. در این مجموعه آثار متنوعی 
شامل عکس، طراحی و حجم به نمایش درآمد. 
میرهــادی درباره شــکل گیری این مجموعه 
گفت: ایده اولیه طراحی ها به دوران دانشجویی 
من بر می گــردد. آن زمان مجموعه هایی برای 
خــودم کار می کــردم که شــامل طراحی و 
حجم هایی با خرده های چوب می شد. در ادامه 
آن کار ها تا به امروز همیشه بازگشتی به آن ها 
داشــتم و با این توده هــا و خط هایی که توده 
را ایجاد می کند درگیر بــودم. این درگیری با 
خطوط هــم در حجم هایی که با خورده چوب 
کار شــده اند وجود دارد و هــم تصویر های دو 
بعــدی که طراحی کردم انباشــتی از خطوط 
در کنــار یکدیگر هســتند.  او دربــاره دلیل 

توجه خود به خط گفت: زمانی که دانشــجوی 
صنایع دستی بودم چون به نقاشی عاقه داشتم 
در کارگاه های طراحی شرکت می کردم و یکی 
از تمرین هــای ما این بود کــه باید فرم ها را از 
ابتدا به صورت یک توده می دیدیم. فیگور،  اشیا، 
معمــاری و. . . را اول به شــکل یک توده کلی 
می دیم و بعد از درون آن ها جزییات را درآورده 
و به واقعیت نزدیــک می کردیم. این تمرینات 
روی من تأثیرگذاشــت و به مرور احساســات 
و افکار خودم نیز با آن همســو شــد و چنین 

شیوه ای را در کارم ادامه دادم. 
میرهــادی ادامه داد: در طول این ســال ها 
احساس کردم پنهان بودن برایم جذابیت دارد. 
وقتی به این توده ها نگاه می کنید لزوماً تصویری 
برایتان نمی سازد و چون ارجاع تصویری به طور 
مســتقیم وجود ندارد، برایم جذابیت مفهومی 
داشــت. به همین دلیــل مبهم بــودن را در 
کار هایم حفظ کردم تا ارجاع تصویری توســط 
بیننده ایجاد شــود. ضمن اینکه اولین بیننده 

کار هایم خودم هســتم و برایم همیشه جذاب 
بوده که این طرح ها به طور مســتقیم به جایی 
ارجاع ندارد و باعث می شــود ذهنم حرکت و 
خیال پــردازی کند.  او درباره عدم اســتفاده 
از رنــگ در کار هایش گفت: ارتبــاط با رنگ 
همیشه برایم دشــوار بوده و نتوانستم ارتباط 
خوشــایندی با آن برقرار کنم. به همین دلیل 
مونوتون بودن باعث می شود راحت تر تصمیم 
بگیرم و تکلیفم با حال تصویر مشــخص است. 
وقتی تعداد رنگ ها یا حتی تنالیته خاکستری 
زیاد می شود احساس می کنم در من تشویش 
ایجاد می کند، اما مونوتون بودن باعث آرامشم 
می شــود و بــه همین دلیل ســعی می کنند 
کمتریــن تعداد خاکســتری را بــه کار ببرم.  
میرهادی ادامه داد: در سال های دانشجویی در 
کارگاه نقش برجســته از چهارچوب های مربع 
برای قالب گیری اســتفاده می کردیم که برایم 
جذابیت زیادی داشت. بنابراین خودم به نجاری 
مراجعه کردم و چارچوب هایی را سفارش دادم 

که بــا آن ها ترکیب بندی هــای مختلف ایجاد 
می کردم. به مــرور در نجاری ها خرده چوب ها 
را جمع آوری کرده و با آن ها شــروع به ساخت 
حجــم کردم. در این آثار بــازی با فرم ها برایم 

جذابیت دارد. 
مجسمه ای که در این مجموعه نمایش دادم 
ارتباط مســتقیم با بنای یادبــود اثر والدیمیر 
تاتلین دارد.  او درباره عکس های این مجموعه 
گفت: این عکس ها از مدت ها بیشــتر آرشیوم 

وجود داشــت و آن ها را به خاطر عمق تاریکی 
که در تصویر وجود دارد انتخاب کردم. ارتباط 
بین عکس و تاریکی که در آن وجود داشــت 
دســتمایه ای شــد که تابلو هایی را بر اساس 
آن ها به وجــود آورم. انتخاب این چند فریم و 
نمایش آن در این مجموعــه نیز به این دلیل 
بود که سعی کردم برش هایی از زندگی خود را 
جمع کنم که احساس کردم خط رابطی از نظر 
احساسی، تجربی و فرمی بین آن ها وجود دارد. 

روایتآرشمیرهادیازنمایشگاه»بهترینحالتممکن«درگالریوالی

تودههاییازخط


