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»منــزوی آن چنان کــه از اشــعارش نیز 
برمی آید، همیشه عاشق بود و عشق قوی ترین 
عنصری بود که محرک و عامل اصلی سرودن 
اغلب اشــعار او می شــد. هرگاه که فترتی در 
جریان عاشقی او پیدا می شد تاثیر مستقیمی 

نیز در شعرش داشت.«
به گزارش ایسنا، یکم مهرماه، هفتادوششمین 
زادروز حســین منزوی  است؛ شاعری که او را 
بزرگ ترین غزل سرای معاصر دانسته اند. گفته 
می شود منزوی در شعرهای خود تکنیک ها و 
ظرافت های بسیاری به کار برده است و ضمن 
وفاداری به ســاختار ســنتی غزل، در زبان و 

دایرۀ واژگان نوآوری های دل نشینی را رقم زده 
است. )اکبرزاده، مسعود؛ وفایی، علی؛ نگاهی به 
نوآوری های حسین منزوی در غزل؛ مطالعات 
ادبیات، عرفان و فلسفه؛ بهار ۱۳۹۵، دوره دوم 

ـ شمارۀ ۱(
حســین منزوی در یک مهرماه ۱۳۲۵ در 
زنجان متولد شــد و به این دلیل که با شروع 
پاییز زاده شده بود، خود را همیشه همزاد پاییز 
می نامید. منزوی که در رشــتۀ زبان و ادبیات 
فارسی تحصیل می کرد، این رشته را رها کرد 
و به رشتۀ جامعه شناســی روی آورد و پس از 
مدتی به علت مشکالت روحی تحصیالت خود 

را ناتمام گذاشت و به زادگاه خود برگشت. اما 
بعدها یعنی در سال ۱۳۵۸ واحدهای باقی ماندۀ 
رشتۀ ادبیات فارسی را گذراند و مدرک لیسانس 
گرفت. در این ایام، مهدی اخوان ثالث نیز یکی 
از اســتادان او بود. )قربانــی، جاوید؛ نگاهی به 
زندگی حسین منزوی، غزل پرداز بزرگ معاصر؛ 

حافظ دی و بهمن ۱۳۸۶ - شمارۀ ۴۷( 
»پاییز کوچک من

دنیای سازش همه رنگ هاست
با یکدیگر

تا من نگاه شیفته ام را
در خوش ترین زمینه به گردش برم

و از درخت های باغ بپرسم
خواب کدام رنگ

یا بی رنگی را می بینند
در طیف عارفانۀ پاییز؟« )بخشــی از شعر 

پاییز کوچک من، سرودۀ حسین منزوی(
منزوی به خاطر شــرایط خاص روحی خود 
هرگز نتوانست شغل ثابتی پیدا کند. او مدتی 
مسئول صفحۀ شعر مجلۀ رودکی شد و بعد از 
آن هفتــه ای دو روز در رادیو مجری برنامه ای 
به نام »یک شــعر و یک شاعر« بود که هر بار 
شعری از شــاعران بزرگ را می خواند و نقد و 

تحلیل می کرد عالوه  بر آن هفته ای یک بار نیز 
در شبکۀ دوم ســیما برنامۀ گروه ادب امروز را 
اجرا می کرد که تحت سرپرســتی نادر نادرپور 
بود. بعــد از آن مدتی نیز برای مجلۀ تماشــا 
که وابســته به تلویزیون بود مقاله می نوشت و 
گاهی نیز برای کســب درآمد، به ترانه سرایی 
می پرداخت و در اوایل انقالب نیز به خاطر جو 

خاص به وجودآمده مدتی بیکار ماند. 
بعد از انقالب، مدتی مســئول شــعر مجلۀ 
سروش شــد که پرویز خرســند، سردبیر آن 
بود. پس از برکناری خرسند، منزوی هم کنار 
گذاشته شد. بعد از آن بود که یک دورۀ کوتاه 
هم در فرهنگسرای نیاوران مشغول به کار شد 
و مدتی نیز در کتابخانۀ حسینیۀ ارشاد کار کرد. 
او در حوالی ۱۳۶۳ در تهران به طور خصوصی 
تدریس می کرد و بعد از آن مدتی هم با اخوان 
ثالث در انتشــارات انقالب اسالمی )فرانکلین 
سابق( که سیدعلی موسوی گرمارودی رئیس 
آن شــده بود، به عنوان ویراستار مشغول بود. 
امــا بعد از آن دیگر هیچ کار خاصی پیدا نکرد. 
حســین منزوی آن چنان که از اشــعارش نیز 
برمی آید، همیشه عاشق بود و عشق قوی ترین 
عنصری بود که محرک و عامل اصلی سرودن 

اغلب اشعار او می شد. هرگاه فترتی در جریان 
او پیدا می شد تأثیر مستقیمی نیز در شعرش 

داشت. 
»مگر نه هیمۀ عشقم؟ مرا بسوزانید
ولی در آتش آن چشم ها، بسوزانید
برای آن که هوا را پُر از ستاره کنید،

شبانه دفتر شعر مرا، بسوزانید
به جای خرقه، تمام مرا، برابِر دوست،

برای کم شدن ماجرا، بسوزانید
خوش آن که تا بََردم سوی دوست، خاکستر

مرا به راه نسیم صبا، بسوزانید
کجاست مّدعی عشق؟ کامتحانش را
چو من در آتش این مدعا بسوزانید

مرا که دم همه دم در هوای سوختنم
برای عشق... برای خدا بسوزانید« )بخشی از 

شعر مّدعی عشق (
منــزوی شــاعری عاشقانه ســرا و صاحب 
سبک بود که توانســت ادبیات کالسیک را به 
ادبیات معاصر پیوند بزند. او در پی ایجاد زبان 
جدیدی برای بیان عشــق بود و عشق را امری 
مقدس می دانست. در شعر منزوی حتی از زنی 
مشخص سخن گفته  می شــود.البته، جوهرۀ 

اصلی شعرهای او، از مادر است. 

یادی از غزلسرای بزرگ معاصر ایران

منزوی همیشه عاشق بود

تعداد مخاطبان سینما در حالی به بیش از هشت میلیون 
نفر رســیده که در یک ماه گذشته و پس از فروش بلیت با 
قیمت شناور روند فروش کمی صعودی شده بود اما حوادث 
یک هفته اخیر تعداد تماشاگران سینماها را نیز کاهش داده 
است. به گزارش ایســنا، در حال حاضر حدود ۱۵ فیلم در 
سینماهای کشــور در حال اکران هستند که در چند هفته 
اخیر بســیاری از آن ها در مقایسه با ماه های گذشته فروش 
بهتری را تجربه می کردند و این امید وجود داشت که با ادامه 
اجرای طرح بلیت شــناور در آغاز پاییز و همچنین با اکران 
فیلم های جدید از جمله اکران عمومی فیلم »جنگ جهانی 
سوم« که نماینده ایران در اسکار است، گیشه سینماها پس 
از دوران رکود کرونا تکانی بخورد. اما حوادث و ناآرامی هایی 
که هفته گذشته در ســطح جامعه پیش آمد، بر کم شدن 
فروش ســینماها و کاهش مخاطبان سینما بی تاثیر نبوده 
که این موضوع توسط سخنگوی انجمن سینماداران نیز در 
گفت وگویی تایید شده است. البته شاید وضعیت سالن های 
سینما اندکی بهتر باشد؛ چرا که در سالن های تئاتر بسیاری 
از اجراهای نمایشی مجبور به تعطیلی شدند. با این حال با 
نگاهی به میزان فروش فیلم های درحال اکران - بر اســاس 
اطالعات ســامانه مدیریت فروش و اکران ســینما )سمفا( 
- مشخص اســت که ســه فیلم پرفروش امسال همچنان 
»انفرادی«، »سگ بند« و »علف زار« هستند که البته به نظر 
می رسد ممکن اســت در هفته های آینده »علف زار« جای 
خود را به فیلم های دیگری بدهد. بر اســاس این آمار فیلم 
»انفرادی« به کارگردانی مسعود اطیابی که از اردیبهشت ماه 
روی پرده رفته با حدود ۶۷ میلیارد تومان فروش و بیش از 
۲ میلیون نفر مخاطب در صدر گیشه سینما در سال ۱۴۰۱ 
قرار دارد. »سگ بند« به کارگردانی مهران احمدی با بیش 

از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تماشاگر حدود۴۰ میلیارد و 
۸۰۰ میلیون تومان فروش داشته است.

فیلم »علف زار« به کارگردانی کاظم دانشی هم فعاًل ۵۸۶ 
هزار نفر تماشاگر داشته و تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد تومان 

بلیت فروخته است.
آمار و ارقام تقریبی دیگر فیلم های درحال اکران به ترتیب 

فروش به شرح زیر است:
»تی تی« به کارگردانی آیدا پناهنده: ۵۸۱ هزار تماشاگر و 

۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون فروش
»ابلق« به کارگردانی نرگس آبیار: ۴۸۲ هزار نفر تماشاگر 

و ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان فروش
 »دوزیســت« به کارگردانی برزو نیک نژاد: ۴۶۷ هزار نفر 

تماشاگر و ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروش
»پسر دلفینی« به کارگردانی محمد خیراندیش:  ۳۵ هزار 
و ۷۰۰ هزار نفر تماشاگر و ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 

فروش
»چند می گیــری گریه کنــی۲« بــه کارگردانی علی 
توکلی نیا: ۲۹۱ هزار نفر تماشاگر و ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون 

تومان فروش
»بازیوو« به کارگردانی امیرحسین قهرایی: ۸۰ هزار نفر 

تماشاگر و دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان فروش
»زاالوا« به کارگردانی ارسالن امیری: ۵۹ هزار و ۵۰۰ نفر 

تماشاگر و دو میلیارد تومان فروش
»کوزوو« به کارگردانی میثم هاشمی طبا: ۳۵ هزار و ۳۰۰ 

نفر تماشاگر و یک میلیارد و فروش
»بانک زده ها« به کارگردانی جــواد اردکانی: ۳۷ هزار و 

۸۰۰ نفر تماشاگر و یک میلیارد تومان فروش
»شین« به کارگردانی میثم کزازی: بیش از ۱۲ هزار نفر 

تماشاگر و ۳۸۰ میلیون تومان فروش
»شــب طالیی« به کارگردانی یوسف حاتمی کیا: ۸۹۰۰ 

نفر تماشاگر و ۲۶۷ میلیون تومان فروش
»برای مرجان« به کارگردانی حمید زرگرنژاد: ۳۴۵۰ نفر 

تماشاگر و ۱۲۰ میلیون تومان فروش
»نمور« به کارگردانی داوود بیدل: سه هزار نفر تماشاگر و 

۹۸ میلیون تومان فروش
»رویای سهراب« به کارگردانی علی قوی تن: ۱۵۰۰ نفر 

تماشاگر و ۵۲ میلیون تومان فروش
اکران این فیلم های سینمایی که برخی از آن ها به زودی 
جایگزین دیگری در ســرگروه ها پیــدا می کنند، در هفته 
پیش رو هم ادامه خواهد داشــت. البته ســینماهای سراسر 
کشــور با توجه به ایام عزاداری پایــان ماه صفر در روزهای 
یکشنبه و سه شنبه )ســوم و پنجم مهرماه( به طور کامل 
تعطیل هستند و در روزهای شنبه و دوشنبه )دوم و چهارم 
مهر( هم بعد از غروب فیلمی در سینماها اکران نخواهد شد.
آمار درج شــده در این گزارش براساس اطالعات سامانه 

سمفا تا ساعت ۹ صبح جمعه یکم مهرماه است.
به این ترتیب فعالیت ســینماها از روز چهارشنبه ششم 

مهرماه با اکران فیلم ها از سر گرفته خواهد شد.

»دیوید بویی« در »پیاده رو مشاهیر موسیقی«نگاهی به آمار فروش سینماها در یک هفته ناآرام
ماندگار شد

از  یکــی  اختصــاص  بــا 
»پیــاده رو  ســنگفرش های 
مشــاهیر موســیقی لندن« 
بــه »دیوید بویــی« به این 
شــد.  احترام  ادای  خواننده 
به گزارش ایســنا و به نقل از 
رویترز، روز پنجشــنبه یکی 
»پیاده رو  از ســنگفرش های 

مشــاهیر موســیقی لندن« به »دیوید بویی« اختصاص پیدا کــرد تا نام این 
خواننده مشــهور انگلیسی در کنار نام موسیقدان هایی همچون گروه »د هو«، 
»امی واینهاوس«، گروه »مدنس«، »سول تو سول« قرار بگیرد. روز پنجشنبه 
در جریان مراسمی که با پخش قطعه های مشهور این خواننده برگزار شده بود، 
سنگفرشــی که تصویر یک صفحه موســیقی و نام »دیوید بویی« بر آن نقش 
بسته است، برای عموم مردم رونمایی شد. »پیاده رو مشاهیر موسیقی لندن« 
که مشــابه »پیاده رو مشاهیر هالیوود« اســت در سال ۲۰۱۹ و با ادای احترام 
به گروه راک »د هو« )The Who( آغاز به کار کرد. با شــیوع ویروس کرونا 
در رونمایی از ســنگ فرش های جدید وقفه ایجاد شــد و سنگ فرش »بویی« 
نخستین مورد از مارس ۲۰۲۰ تاکنون محسوب می شود. در ماه جاری میالدی 
مستندی با نام »Moonage Daydream« درباره این خواننده و ترانه سرا 
که در سال ۲۰۱۶ بر اثر سرطان و در سن ۶۹سالگی درگذشت نیز منتشر شد.

نامزدهای اولیه جایزه »بیلی جیفورد«
کتاب هایــی درباره تاریخچه 
امپراتوری بریتانیا در فهرست 
کتاب های  ادبی  جایزه  اولیه 
غیرداستانی »بیلی جیفورد« 
قرار گرفتند. به گزارش ایسنا 
و بــه نقــل از گاردیــن، در 
بیــن ۱۲ کتابی که امســال 
در فهرســت نامزدهای اولیه 

جایزه ادبی کتاب های غیرداســتانی »بیلی جیفورد« قــرار گرفته اند، »میراث 
خشــونت: تاریخچه ای از امپراتوری بریتانیا« نوشــته »کارولین الکینس« نیز 
به چشــم می خورد. در این کتاب به اســتفاده این امپراتوری از خشــونت در 
قرن بیستم پرداخته شده اســت. در این فهرست همچنین کتاب »جمهوری 
بی قــرار: بریتانیا بدون تاج« نوشــته »آنا کی« وجود دارد که به یک دهه پس 
از ســال ۱۶۴۹ میالدی، یعنی ســال اعدام پادشــاه »چارلز یکم« می پردازد. 
همچنین چهار نویسنده کتاب اولی از جمله »آندرا الیوت«، »توماس هالیدی«، 
»ســالی هیدن« و »مــت روالند هیل« نیز به این فهرســت راه  یافتند. کتاب 
»کودک نامرئی: فقر، بقا و امید در یک شــهر آمریکایی« نوشــته »الیوت« در 
ســال ۲۰۲۲ برنده جایزه پولیتزر کتاب غیرداســتانی شد. در فهرست امسال 
یک کتاب ترجمه شده یعنی »زن پابرهنه« نوشته »اسکوالستیک موکاسونگا« 
نویســنده فرانســوی ـ رواندایی و ترجمه »جوردن اســتامپ« نیز به عنوان 
نامزد اولیه انتخاب شــد. سه کتاب درباره ادبیات نیز در این فهرست به چشم 
می خورند: »ابربی نهایت« نوشــته »کاترین راندل«، »زن خوش اقبال« نوشته 
»پولی مورلند« و »شــام با جوزف جانسون« نوشته »دیزی هی«. »پادشاهی 
شخصیت ها« نوشته »جینگ سو« و »هنرمند فرار« نوشته »جانتان فریدلند« 

نیز از دیگر آثار این فهرست محسوب می شوند.
قرار بود فهرســت اولیه جایزه ادبی کتاب های غیرداستانی »بیلی جیفورد« در 
۱۳ سپتامبر منتشر شود، اما به دلیل درگذشت ملکه »الیزابت دوم« به تعویق 

افتاد.
فهرســت نامزدهای نهایی در دهم اکتبر اعالم و برنــده نهایی نیز ۱۷ نوامبر 
مشــخص خواهد شد. سال گذشــته جایزه ادبی »بیلی جیفورد« به »پاتریک 
رادن کیف« برای کتاب »امپراتوری درد« رسید. جایزه ۵۰ هزار پوندی »بیلی 
جیفورد« که معتبرترین جایزه ادبی بریتانیا برای آثار غیرداســتانی محسوب 
می شــود، کتاب هایی با تمام موضوعات غیرداستانی، از تاریخ و طبیعت گرفته 
تا زندگی نامه و خاطرات را دربرمی گیرد و تا چند ســال پیش با نام »ساموئل 
جانســون« شناخته می شد. این جایزه مختص کتاب های انگلیسی زبان به قلم 
نویسندگان سراســر بریتانیا است که درباره موضوعاتی مانند تاریخ، سیاست، 

علم، مسائل روز، ورزش، سفر، زندگی نامه و هنر به نگارش درآمده اند.

برنده شیر طال، میهمان افتخاری ایدفا شد
»لورا پویترس« مستندســاز 
عنوان  به  آمریکایی  برجسته 
میهمــان افتخاری در ســی 
فیلم  جشــنواره  پنجمین  و 
مســتند آمســتردام )ایدفا( 
شــرکت می کند. به گزارش 
هالیوود  از  نقــل  به  ایســنا 
ریپورتر، این مستندســاز که 

اخیرا با جدیدترین ســاخته اش »همه زیبایی و خونریزی« موفق به کســب 
جایزه شــیر طالیی بهترین فیلم از هفتاد و نهمین جشــنواره ونیز شده، در 
جشــنواره ایدفا ۲۰۲۲، مهم ترین رویداد ساالنه ســینمای مستند به عنوان 
میهمان افتخاری حضور می یابد که با نمایش مجموعه از ۷ فیلم او نیز همراه 
خواهد بود که از ســال ۲۰۰۳ تا به امروز ساخته شده اند. مستند جدید »لورا 
پویترس« با نام »همه زیبایی و خونریزی« به داستان قابل توجه زندگی »نان 
گلدین« عکاس آمریکایی و مبارزه اش با خانواده متمول »ســاکلر« پرداخته و 
 »Purdue Pharma« تالش های او برای مسئول دانستن کمپانی داروسازی
متعلق به خانواده »ساکلر« برای همه گیری استفاده از مواد افیونی در آمریکا 
را به تصویر کشیده است. همچنین ۱۰ فیلم موثر و الهام بخش »لورا پویترس« 
به انتخاب خودش نیز در جشــنواره ایدفا به روی پرده خواهد رفت که شامل 
فیلم هایی چون »گرســنگی« از »استیو مک کوئین«، »این یک فیلم نیست« 
از جعفر پناهی و مجتبی و میرطهماســب و »شوآ« از «کلود لنزمن« می شود. 
»لورا پویترس« به خاطر مســتند »شهروند شــماره چهار« که درباره »اداورد 
اســنودن« بود در ســال ۲۰۱۵ برنده جوایز متعددی از جمله جایزه اســکار 

بهترین فیلم مستند شد. 
او همچنین در سال ۲۰۱۴ برای گزارش افشاگری های جاسوسی گسترده )از 
ســال ۲۰۱۳ تا کنون( در کنار »گلن گرینوالد«، »اون مکســکیل«، و »بارتن 
گلمن« موفق به کســب جایزه معتبر پولیتزر برای خدمات عمومی شــد. این 
جایزه به صورت مشترک به نشــریات گاردین و واشنگتن پست تعلق گرفت. 
سی و پنجمین جشنواره بین المللی مستند آمستردام )ایدفا(از تاریخ ۹ تا ۲۰ 

نوامبر )۱۸ تا ۲۹ آبان( در کشور هلند برگزار می شود.

مردم همچنان »جومونگ« تماشا می کنند!
بخــش  بــه  نگاهــی 
یــک  پربازدیدترین هــای 
ماه اخیر ســایت تلوبیون، 
حاکی از آن است که مردم 
همچنــان ســریال کره ای 
تاریخی »افسانه جومونگ« 
آرشــیوی  برنامه  هر  به  را 
پلتفرم  ایــن  در  دیگــری 

ترجیح می دهند. 
به گزارش ایسنا، در بخش پربازدیدترین های سایت تلوبیون فقط قسمت های 
مختلف از سریال افسانه جومونگ قابل مشاهده است. موج سریال های کره ای 
در ایران، از سال ۸۵ و با پخش »جواهری در قصر« )یانگوم( از شبکه دو فراگیر 
شد و با پخش »افسانه جومونگ« در سال ۸۷ به اوج خودش رسید. این سریال 

نخستین بار از شبکه سه سیما پخش شد. 
»افســانه جومونگ« دربــاره ی زندگی جومونگ، بنیان گذار گوگوریو اســت، 
که از ســال ۳۷ )پیش از میالد( تا ســال ۱۹ )پیــش از میالد( بر منچوری و 
بخش شمالی شبه جزیره کره حکومت می کرد. بنا بود مجموعه در ۶۰ قسمت 
پخش شــود که با استقبال مردم، شــبکه تولیدکننده )ام بی سی( آن را به ۸۱ 
قســمت افزایــش داد. »جومونگ« در مقطعی به یکی از بیشــترین واژه های 
جست وجوشــده در گوگل توسط ایرانی ها تبدیل شده بود. در سال ۹۹ شبکه 

تماشا سریال افسانه جومونگ را بازپخش کرده بود.

اخبارکوتاه

این هفته هنرمندان عرصه هنر های تجسمی 
در گالری هــای تهران حاضر می شــوند تا آثار 
هنری خــود را در معرض دید قــرار دهند. به 
گزارش هنرآنالین این هفتــه با ۱۱ افتتاحیه، 
گالری ها میزبان عالقه مندان هنر های تجسمی 

هستند.
احســان: نمایشــگاه گروهی »روایت« ۱ 
تا ۵ مهر در گالری احســان به نشانی اقدسیه، 
آجودانیه، خیابان چهاردهم شــرقی، شماره ۲۲ 

میزبان هنردوستان است.
انتظامی: نمایشــگاه آثار حمیــده رضایی 
با عنوان »ســتوده« ۳۱ شــهریور تا ۷ مهر در 
نگارخانه انتظامی به نشــانی خیابان شریعتی، 
باالتــر از مطهری، روبــروی فروشــگاه اتکا و 
شــهرکتاب پــالک ۶۰۸ طبقــه دوم، واحد ۵ 

برپاست.
بــرج آزادی: نمایشــگاه گروهی عکس و 
هنر های دیجیتال یادواره »صلح، مقاوت ،  امید« 
۳۱ شــهریور تا ۸ مهر در نگارخانه برج آزادی 

برگزار می شود.
ثالث: نمایشگاه آثار چاپ دستی قدرت اهلل 
عاقلی با عنوان »خیام، لحظه های حضور« ۱ تا 
۱۳ مهر در گالری ثالث واقع در کریم خان زند، 
بین ایرانشهر و ماهشهر، شــماره ۱۴۸ میزبان 

عالقه مندان به هنر است.
خانه هنرمندان: نمایشــگاه ساالنه انجمن 
هنرمندان سفالگر ایران با عنوان »شکل پذیری« 
و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی »صلح را 
بایــد از کودکی آموخت« ۱ تا ۱۱ مهر در خانه 
هنرمنــدان ایران در خیابــان طالقانی، خیابان 
موسوی شمالی )فرصت(، ضلع جنوبی باغ هنر 

برگزار می شود.
کانون پرورش فکری: نمایشگاه تصویرگری 
»ِمهــِر مرغک« از ابتدای مهر ماه تا پایان فصل 
پاییز در موزه ملی هنــر و ادبیات کودک واقع 
در خیابان دکتر فاطمی، خیابان حجاب، مرکز 

آفرینش هــای فرهنگی هنــری کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

کهفی: نمایشــگاه گروهی نقاشی »راز دل، 
نقش دل« ۱ تا ۶ مهر در گالری کهفی به نشانی 
بلــوار قیطریه، روبروی پــارک قیطریه، خیابان 
حدادنــژاد، نبش بن بســت عزیزی، پالک یک 

برپاست.
گل های داودی: نمایشــگاه نقاشــی مهناز 
قانعــی با عنوان »آواز رنگ ها« ۳۱ شــهریور تا 
۵ مهــر در نگارخانه گل های داودی به نشــانی 
خیابان آیت اهلل طالقانی، بین حافظ و شــهید 

نجات الهی، پالک ۲۶۳ برپاست.
گلســتان: نمایشــگاه آثار حمیرا اعظمی 
بــا عنوان »گل های تنهایــی« ۱ تا ۱۲ مهر در 
گالری گلستان به نشانی خیابان دروس، خیابان 

کماسایی، پالک ۳۴ برپاست.
گروهی  نمایشگاه  شهر:  عکسخانه  موزه 
عکس »یــادگار دفاع« ۲ تــا ۱۴ مهر در موزه 
عکسخانه شــهر به نشــانی خیابان بهارشیراز، 

بوستان بهارشیراز برپاست.
ادامه نمایشگاه های گذشته:

اُ: نمایشگاه نقاشی سمانه صمیمی تا ۵ مهر 
در گالری اُ به نشــانی خیابان ســنایی، خیابان 

شاهین )خدری(، پالک ۱۸ برپاست.
با: نمایشگاه گروهی »پاویون دیجیتال ۲« تا 
۸ مهر در گالری با به نشــانی بلوار ارتش غرب، 
بعد از محالتی، خیابان بهاران، بن بست نسترن، 
پالک ۱، ســاختمان مدرن پــالزا، واحد ۶۰۳ 

برپاست.
شیرین: نمایشــگاه آثــار ســینا رضایی تا 
۱۲ مهر در گالری شــیرین به نشــانی خیابان 
کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه ۱۳، شماره 

۵ برپاست.
طراحان آزاد: نمایشگاه آثار شیرین نذیر با 
عنوان »بهار و زمســتانی که گذشت« تا ۵ مهر 
در گالری طراحان آزاد به نشانی میدان فاطمی، 

میدان گل ها، میدان ســلماس، شماره ۵ برقرار 
است.

لیام: نمایشگاه گروهی »گنجینه۲« تا ۸ مهر 
در گالری لئام به نشانی خیابان فتحی شقاقی، 
بین خیابان کاج و میدان سلماس، پالک ۱۱۸، 

طبقه اول برپاست.
نگر: نمایشگاه گروهی »منخب ۶« تا ۴ مهر 
در نگارخانه نگر به نشانی زیر پل کریمخان، بعد 
از تقاطع ایرانشهر، پالک ۱۵۴، زنگ دوم، طبقه 

اول برپاست.
ویستا: نمایشــگاه آثار آویده سلمان پور با 
عنوان »جایی در بهشــت« تا ۴ مهر در گالری 
ویســتا به نشــانی خیابان مطهــری، خیابان 

میرعماد، کوچه دوازدهم، پالک ۱۱ برپاست.
اال: نمایشــگاه گروهــی »گنجینه ۱« تا ۱۸ 
مهر در گالری اال به نشانی بلوار کشاورز، خیابان 
نادری، کوچه زرکش، پــالک ۱۳، واحد ۶، زیر 

همکف برپاست.
اعتماد: نمایشــگاه آثار محمــد رحیمی با 
عنوان »گلســتان« تا ۱۷ مهر در گالری اعتماد 
به نشانی میدان هفتم تیر، خیابان مفتح جنوبی، 

خیابان شیرودی، پالک ۲۵ برپاست.
این جا: نمایشگاه آثار گیزال وارگا سینایی با 
عنوان »زیرکالهخود« تا ۸ مهر در گالری این جا 
به نشانی خیابان کریم خان زند، میرزای شیرازی، 

شماره ۹۵ برپاست.
باوان: نمایشگاه آثار نوگل مظلومی با عنوان 
»واقعیت ناگــوار یا از چیز هایــی که نمی توان 
ســخن گفت« تا ۱۵ مهر در گالــری باوان به 
نشانی خیابان مطهری، خیابان الرستان، خیابان 

عبده، پالک ۷ برپاست.
کاما: نمایشگاه گروهی »یادداشت« تا ۴ مهر 
در گالری کاما برپاســت. این گالری به نشــانی 
خیابان پاســداران، خیابان گلستان دهم، پالک 

۲۴ طبقه دوم قرار دارد.
یافته: نمایشگاه آثار علی خاتم ساز با عنوان 

»چیزی به اسم شکست وجود ندارد« تا ۱ مهر 
در گالری یافته به نشانی دروس، خ یارمحمدی، 

بن بست طالقانی، پ ۸ برپاست.
اثر: نمایشگاه آثار پریدخت مشکزاد با عنوان 
»بیرون از زمان« تا ۱ مهر در گالری اثر واقع در 
خیابان ایرانشــهر، کوی برفروشان، شماره ۱۶، 
روبروی خانه هنرمندان میزبان هنردوســتان 

است.
او: نمایشگاه آثار بهروز قدمی با عنوان » نَـ _ 
دیدن« تا ۱ مهر در گالری اِو به نشانی خیابان 
کریم خان زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه 
اعرابی ۳، پالک ۵، طبقه همکف و اول برپاست.

دنا: نمایشــگاه آثار جواد پورصمد با عنوان 
»مرز ســرگردانی« تــا ۱ مهــر در گالری دنا 
برپاست. عالقه مندان می توانند به نشانی خیابان 
ســپهبد قرنی، بعد از چهار راه طالقانی، کوچه 

سوسن، پالک ۴، طبقه ۲ مراجعه کنند.
ریشه ۲۹: نمایشگاه آثار الینا زوار با عنوان 
»همدردی« تــا ۱ مهر در گالری ریشــه ۲۹ 
به نشــانی الهیه، خیابان آقابزرگی، روبه روی 
بانک آینــده، جنب بانک خاورمیانه، پالک ۳۱ 

برپاست.
ماه: نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی تا ۸ 
مهر در گالری ماه به نشانی خیابان آفریقا، بلوار 

گلستان، شماره ۲۶ میزبان هنردوستان است.
هما: نمایشــگاه آثار ابوشــاهی بــا عنوان 

»چگونه می شــود ایرانی بــود؟ « تا ۸ مهر در 
گالری همــا واقع در خیابــان کریم خان زند، 
خیابان ســنایی، کوچه چهارم غربی، پالک ۸، 

واحد یک میزبان هنردوستان است.
زیرزمین دستان: نمایشگاه آثار نیکی فالح 
پور با عنوان »کشتی نوح« تا ۱ مهر در زیرزمین 
دستان برگزار می شود. عالقه مندان می توانند به 
نشــانی خیابان فرشته، خیابان بیدار، شماره ۶ 

مراجعه کنند.
محیط ملک: نمایشگاه آثار اشکان مهریار با 
عنــوان »آپ« تا ۱ مهر در گالری محیط ملک 
به نشــانی خیابان انقالب٫ نرســیده به میدان 
فردوســی، بین فرصت و آذرنوش٫ پالک ۵۵۱ 

طبقه همکف برپاست.
عصر: نمایشــگاه آثار مریم صفری با عنوان 
»مغــاک« تا ۱ مهر در گالری عصر به نشــانی 
 خیابان میرزای شیرازی شمالی، خیابان دالویز، 

پالک ۱۸ برگزار می شود.
شــریف: نمایشــگاه آثار احمد شربتی با 
عنوان »ابژه انتقالی« تا ۱ مهر در گالری شریف 
به نشانی میدان قدس، خیابان شریعتی، کوچه 

ماهروزاده، پالک ۱۱ برپاست.
جاوید: نمایشگاه گروهی »انقراض ششم« 
۲۵ شهریور تا ۱ مهر در گالری جاوید به نشانی 
میدان فاطمی، خیابان جویبار، خیابان زرتشت 
غربی کوچه یزدان، پالک ۱۷، واحد۱ برپاست.

۱۱ افتتاحیه و ۳۵ فرصت گالری گردی در نخستین روز پاییز 

»خیام، لحظه های حضور« تا »شکل پذیری«

»زنجیر و پیر« نام آیینی است که نخستین 
جمعه پاییز در یکی از شهرستان های اردبیل 
برگزار می شود؛ آیینی زنانه که بیشتر براساس 
اسطوره سازی و باور عامه شکل گرفته و اینک 

در معرض انقراض است.
روح اهلل محمدی ـ معــان میراث فرهنگی 
استان اردبیلـ  درباره این آیین به ایسنا گفت: 
مراســم »زنجیر و پیر« مختص شــهر گیوی 
مرکز شهرستان کوثر بوده و هر سال در اولین 
جمعه مهرماه در این شهر برگزار می شود. این 
مراسم در گذشته بسیار مورد توجه بوده و هر 
سال با شور و شوق فراوانی برگزار می  شد، ولی 
متأسفانه در ســال های اخیر به دلیل افزایش 
مشــغله  های فکری و ذهنی جوانان و شــیوع 

بیماری کرونا چندان مورد استقبال واقع نمی-
 شود. او ادامه داد: این مراسم ذاتا شاد بوده و بر 
مبنای اسطوره   شکل گرفته است. اسطوره  ای 
مبنی بر پناه بردن به طبیعت برای حفظ پاکی 
و معصومیت، مراســم »زنجیر و پیر« به نوعی 

آیین بخت گشایی نیز محسوب می  شود.
به گفتــه معاون میــراث فرهنگی اردبیل، 
مراســم »زنجیر و پیر« قصه پاکدامنی و پناه 
بــردن به طبیعت اســت. این آیین داســتان 
دختری اســت که برای حفــظ پاکدامنی به 
طبیعــت پناه می بــرد و از خداوند می خواهد 
برای در امان ماندن از تعدی و دســت درازی 

دشــمنان و ناپاکان، تبدیل به یکی از عناصر 
طبیعت شود. محمدی اضافه کرد: در داستان 
»زنجیر و پیر« دختران از خدا می خواهند که 
آن ها را به ســنگ یا پرنده تبدیل کند و باور 
عموم بر این است آن دختران به سنگ تبدیل 
شــده اند. این افسانه در میان مردم می چرخد 
و به یادبود آن، هر ســال مراسمی در محلی با 
عنــوان »زنجیر و پیر« و در زیر درختی خاص 
برگزار می شــود. او همچنین گفت: این آیین، 
مراســمی زنانه بوده و به ایــن صورت برگزار 
می شد که تعدادی از زنان روستا با جمع آوری 
مواد اولیه آش یا غذایی دیگر مانند آب گوشت، 

به این محل رفته و پــس از خواندن آوازهای 
شــاد و دف زدن و شادی کردن، دو کودک را 
که گاهی هر دو دختر هستند و یا گاهی یکی 
پســر و دیگری دختر است، رخت عروسی به 
تنشان کرده و به صورت تمثیلی جشن برگزار 
می  کنند. در این مراســم دف می زنند و مانند 
مراسم حنابندان، حنا پخش می کنند. پس از 
آن آش یا غذایی را با همکاری هم پخته و میل 
می کنند. او افزود: در این محل درختان کهن 
ســالی وجود دارد که تعدادی از آن ها درخت 
زغال اخته بوده و زنان قطعه ایی از لباس خود 
را بــه آن درختان گره می بندنــد و مطلب و 

نذر خود را از خداوند می خواهند. این مراســم 
یک روز طول می کشــد و جمعیتی در حدود 
۲۰ تا ۳۰ نفر در آن حضــور می یابند. گاهی 
شــخصی که نذر یا مطلب خود را از »زنجیر 
و پیــر« دریافت کــرده و در این محل قربانی 
نیز می کند. محمدی با بیان این که متأســفانه 
اطالعات مســتند دقیقی در مورد این مراسم 
وجود ندارد و بیشــتر تحت الشــعاع باور اولیه 
اســت و امروزه مردم صرف تفریح بدون توجه 
به افســانه پشــت این مراســم به اجرای آن 
می پردازنــد، گفت: آیین »زنجیــر و پیر« که 
در معرض فراموشــی قرار گرفته بود در سال 
۱۴۰۰ در فهرســت آثار میــراث ناملموس به 

ثبت رسیده است. 

»زنجیر و پیر«؛ آیینی زنانه در اولین جمعه پاییز


