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فرهنگ و هنر 7
گروه فرهنگ و هنر- پيش تر، «سيد ضياء هاشمى»، رئيس جامعه صنفى تهيه كنندگان، در گفت وگو 
با «روزنامه قانون»، خبر از بيمه طاليي خدمات درماني هنرمندان سينما داده بود. باالخره، مراسم رونمايى از 
بيمه طاليى خدمات درمانى هنرمندان سينما، يكشنبه با حضور سيد ضياء هاشمى و سهاميان، مديرعامل 
بيمه ايران، در محل جامعه صنفى تهيه كنندگان برگزار شد. بر اساس اين طرح، هنرمندان سينما مى توانند 
با واريز مبلغ 33 هزار تومان خود و اعضاى درجه يك خانواده خود را تحت پوشش كامل خدمات درمانى 
و پزشكى قرار دهند. البته او از همكاري مديرعامل بيمه ايران تشكر مي كند كه پس از مدت ها پيگيري 
براي راه اندازى اين بيمه؛ در نهايت، اين شركت پوشش بيمه اى را كه به حداقل 500 هزار نفر عضو نياز 
دارد براى 15 هزار نفر انجام داده است. او در تفاوت اين بيمه با بيمه هاى ديگر مي گويد: «البته بيمه هاى 

تكميلى ديگرى نيز در بخش هنر انجام شده است؛ اما اين بيمه فراگير تر است و پوشش بيشترى مى دهد. 
همچنين قرار شده است كسانى كه از طريق صندوق حمايت از هنرمندان، نويسندگان و روزنامه نگاران 
بيمه شده اند و تمايل دارند بيمه طاليى را داشته باشند، مبالغشان را از آن صندوق پس بگيرند.» با اين 
همه، سيدضياء هاشمي اميدوار است به زودى بيمه بيكارى كه دومين دغدغه هنرمندان سينماست را 
نيز بتوانند به سرانجام برساند؛ چراكه به گفته او امروز بيش از 70 درصد از اهالى سينما بيكار هستند و 
شرايط اقتصادى تأثير بدى روى جامعه هنرى گذاشته است. به گزارش ايلنا، هاشمي همچنين از بيمه 
ديگري تحت عنوان بيمه مسئوليت ياد مي كند: «بر اساس اين مصوبه اعالم كرده ايم كه تمام كسانى كه 

مى خواهند پروانه ساخت بگيرند قبل از گرفتن پروانه ساخت بايد پروژه خود را بيمه كنند.» 

بيش از بيش از 7070 درصد از اهالى سينما بيكارند درصد از اهالى سينما بيكارند

درنگ 

وقايع اتفاقيه
سينما

اكران چهار فيلم جديد از اين هفته
فيلم فرهادى در تهران

اكران چهار فيلم «گذشته»، «خودزنى»، «بى تابى بيتا» و 
ــنبه 22 خرداد آغاز مى شود. حبيب  «زبان مادرى» از چهارش
كاوش، سخنگوى شوراى صنفى نمايش، بعد از جلسه  اخير شورا 
در گفت وگو با ايسنا، با اعالم اين مطلب گفت: فيلم «گذشته» 
به كارگردانى اصغر فرهادى، جايگزين فيلم «يكى براى همه» 
ــود، «خودزنى» ساخته احمد  در گروه سينمايى آفريقا مى ش
ــروه عصر جديد به  ــرف روى كاج ها» در گ كاورى به جاى «ب
روى پرده مى رود. «بى تابى بيتا» ساخته مهرداد فريد در گروه 
ــود و «زبان مادرى» به  قدس جايگزين «بازنشسته ها» مى ش
كارگردانى قربان محمدى هم در گروه آزادى جايگزين «تلفن 
همراه رئيس جمهور» مى شود. كاوش خاطرنشان كرد: به دليل 
اينكه اكران چهار فيلم با هم آغاز مى شود و محدوديت هايى كه 
در سالن هاى نمايش داريم اكران سه فيلم «حوض نقاشى»، 
«رسوايى» و «تهران1500» با توجه به اينكه از عيد آغاز شده و 

سقف اكرانشان پر شده است به پايان مى رسد.
موسيقى

ساز و آواز حسين عليزاده و محمد معتمدى 
در سوئد

ــين عليزاده و محمد معتمدى به زودى اجرايى را در  حس
سوئد به روى صحنه خواهند برد. محمد معتمدى با اعالم اين 
مطلب به ايسنا، توضيح داد: در اين كنسرت قطعاتى جديد از 
استاد عليزاده اجرا خواهد شد؛ اما در خصوص جزئيات اين اجرا 

همچنان در حال رايزنى هستيم.
همكارى على لهراسبى و محسن يگانه 

در آلبوم جديد
ــن يگانه و تعدادى ديگر از  ــبى از حضور محس على لهراس
ــيقى پاپ در توليد آلبوم جديدش گفت. اين  هنرمندان موس
خواننده موسيقى پاپ به مهر افزود: هم اكنون مشغول كار روى 
ــال روانه بازار  آلبوم جديد خود هستم كه اميدوارم پاييز امس
موسيقى شود. البته هنوز براى اين آلبوم نام مشخصى را پيدا 
نكرده ام؛ اما اميدوارم با پايان گرفتن مراحل توليد نام آلبوم هم 

مشخص شود.
تئاتر

درگذشت بازيگر جوان تئاتر ايران 
«محمد بهرامى مساعد»، بازيگر جوان تئاتر، 19خرداد به 
علت سانحه رانندگى درگذشت. به گزارش ايلنا، اين هنرمند 
جوان پيش از اين در نمايش هاى «مهر ششم» و «آبى گونه» به 
ايفاى نقش پرداخته و در تعدادى هم به عنوان دستيار كارگردان 
با گروه هاى نمايشى همكارى كرده بود. پيكر آن مرحوم صبح 

امروز سه شنبه به سمت بهشت زهرا (س) تشييع مي شود.
«چكمه هاى غيرعادى» 

فاتح معتبرترين جايزه تئاتر جهان شد
نمايش موزيكال «چكمه هاى غيرعادى» با دريافت 6 جايزه 
فاتح شصت وهفتمين دوره جوايز ساالنه تونى شد. به گزارش 
خبرآنالين، برندگان اين دوره جوايز تونى كه به نمايش هاى اجرا 
شده در برادوى اعطا مى شود، يكشنبه شب (دوشنبه صبح به 
وقت ايران) در تاالر موسيقى راديو سيتى در نيويورك معرفى 
ــدود 700 تهيه كننده،  ــدند. برندگان جوايز تونى با راى ح ش
بازيگر، نويسنده و... مشخص مى شوند. شاخه تئاتر آمريكا در 
1947 جوايز تونى را راه اندازى كرد و اكنون با همكارى اتحاديه 
ــد. اين جايزه به نام آنتوانت پرى،  برادوى، جوايز را اداره مى كن
ــش «تونى» بود، نامگذارى  بازيگر و كارگردان نمايش كه لقب

شده است.
برادوى هم با ستارگان هاليوود
 بليت تئاترهايش را مى فروشد

برادوى هم براى فروش بليت نمايش هايش به سراغ ستارگان 
هاليوود مى رود؛ چون از هر چهار نمايشش فقط يكى سودآور 
است؛ در حالى كه يك نمايش معمولى بين دو تا چهار ميليون 
ــر به نقل از هاليوود ريپورتر، در  دالر هزينه دارد. به گزارش مه
ــتاره هاى بزرگ هاليوود با  ــال هاى اخير با تركيب شدن س س
برادوى، سرمايه گذاران تئاتر باالخره فرمول برنده را پيدا كرده اند: 
استخدام يك يا دو ستاره معروف هاليوود براى چند ماه و بعد 
ــود نمايش، مخصوصا آن صندلى هاى ويژه كه به  تضمين س

قيمت چند صد دالر فروخته مى شوند.
صنايع دستى

وجود سفال هاى چين و تايلند 
در بازار ايران خيانت است

ــت كه ظروف و وسايل مورد  ــفالگرى هنرى ديرينه اس س
نيازمان را از ديرباز تا كنون بر سر سفره  و زندگى مان آورده است 
و لذت بهره از اين هنر را برايمان دو چندان مى كند؛ اما آيا در اين 
ــازندگانش خبر داريم؟ حميد  ديار از خوب يا بد بودن حال س
ــاه يكى از  اعضاى افتخارى موسسه هنرهاى تجسمى  عليش
كشورمان در گفت و گو با ايسنا، وجود سفال هاى چين و تايلند را 
در بازار ايران خيانت به اين هنر-صنعت مى داند. او مى گويد: 17 
سال است كه سفال مى سازم؛ اما سفالگرى با توجه به شرايط 

كنونى دل خوش مى خواهد.
ميراث فرهنگى

انتشار تازه ترين شماره   «ميراث پارس» 
ــماره  «ميراث پارس»، ماهنامه  آموزشي و  دوازدهمين ش
آگاهي رساني، منتشر شد. اين شماره دربردارنده  جستارهايي 
درباره  تاريخ ايران، ميراث فرهنگي و اخبار و گزارش هاست. به 
گزارش «امرداد»، «ميراث پارس» با مدير مسئولي و سردبيري 
ــيد خداداديان، در 50 صفحه و به بهاي 4000 تومان در  فرش

دسترس عالقه مندان است. 
درگذشت محمدصادق همايونى 

ــت. او از جمله  محمدصادق همايونى سروستانى درگذش
ــور در حوزه مردم شناسى، فرهنگ  پژ وهشگران برجسته كش
مردم و خصوصا پ ژوهش در عرصه تعزيه بود. به گزارش ايسنا، 
ــپارى همايونى، ساعت 9 صبح  مراسم تشييع پيكر و خاكس
سه شنبه (21 خردادماه) در شاه داعى  ا...  شيراز برگزار مى شود.

ناكجاآباد آمريكايى در « عجيب تر از بهشت»

«عجيب تر از بهشت» كه در سال 1984 به كارگردانى 
ــد، آغازگر يك جريان مهم در  جيم جارموش ساخته ش
ــتقل آمريكا به  حساب  ــت و نماد سينماى مس سينماس
ــن، پلنگ طاليى  ــن طالى ك ــن فيلم دوربي مى آيد. اي
ــم از انجمن ملى منتقدان  لوكارنو، و جايزه بهترين فيل
ــراه آورد. جارموش در اين فيلم  آمريكا را براى او به هم
ــينماى آمريكا را  تمامى قواعد و كليشه هاى رايج در س
ــتان سه شخصيت  ــكند. عجيب تر از بهشت داس مى ش
تنها، بى هدف و سرگردان است به نام هاى ويلى (قهرمان 
فيلم كه 10 سال پيش از مجارستان به آمريكا مهاجرت 
كرده)، دختر خاله اش اِوا (كه در همان ابتداى فيلم شاهد 
ورودش از مجارستان به آمريكا هستيم) و دوستش ادى 

(كه اهل آمريكاست).
ــط جارموش  ــر نامتعارفى كه در اين فيلم توس تصوي
ــود به قصد تخريب و هجو آن  از آمريكا نشان داده مى ش
تصاوير رويايى از آمريكاست كه هاليوود و فرهنگ غالب 
آمريكايى مدام در حال نمايش آن ها بوده است. جارموش 
در مورد اينكه چرا روى زشتى هاى صنعتى تأكيد كرده 
ــزى از آمريكا به تصوير  و چنين تصوير گزنده و هجو آمي
ــم و  ــرد، تجس ــانده، مى گويد كه در دوره جنگ س كش
تصور آمريكايى ها در مورد زندگى مردم اروپاى شرقى، 
فضايى يأس آور و يخ زده بود با آدم هايى كه تمام روز در 
كارخانه ها و كارگاه ها با مشقت كار مى كردند، سپس به 
آپارتمان هاى دلگير و دل مرده شان مى خزيدند تا در سرما 
ــانند. جارموش مى گويد  و سكوت، شب را به صبح برس
ــته ام در انتقاد به اين نوع نگرش يك  بُعدى و  كه خواس
هجو آميز، اين نوع نگاه را به خود آمريكا تعميم دهم. (بايد 
به ياد آورد كه در سال 1984، سالى كه اين فيلم ساخته 
ــينما خيز برداشته  شد، جنگ سرد به ويژه در قلمرو س
بود) او به اين منظور از عناصر مختلفى بهره مى برد، براى 
ــياه و سفيد در اين  نمونه يكى از داليل انتخاب رنگ س
فيلم تأكيد و تشديد آن حالت دلمردگى و يأس است و 
ما اگر اين تصوير سياه و سفيد غم بار و يأس آور از آمريكا 
را در مقابل تمام آن تصاوير رنگارنگ، شاداب، سرزنده و 
ــك كرده قرار دهيم،  رويايى كه هاليوود در اذهان ما ح

آنگاه نو بودن كار جارموش برايمان بامعناتر مى شود. 
در  ــوش  جارم
ــؤال  ــخ به اين س پاس
ــيارى  ــرا بس ــه چ ك
ــخصيت هاى  ش از 
ــراد  ف ــاى او ا فيلم ه
خارجى هستند و چه 
احساسى دارد از اينكه 
آمريكا را از زاويه ديد 
يك مهاجر مى بيند، به 
دو نكته اشاره مى كند؛ 
ــد  ــه او تأكي اول اينك
مى كند اين خارجى ها 
ــكا را  ــد كه آمري بودن
بنيان گذاشتند و دوم 

ــك فرهنگ  ــه آمريكا داراى ي ــت ك اينكه او معتقد اس
ــت و نه يكپارچه و واحد. اين اعتقاد  آميخته و متكثر اس
جارموش را مى توان  به نوعى در يكى از ديالوگ هاى مهم 
ــتانى  فيلم هم ديد؛ آنجا كه ويلى كه يك مهاجر مجارس
است به ادى كه آمريكايى است مى گويد: «من همان قدر 
ــه مى توان به  ــتى.» از اين نكت ــه تو هس آمريكايى ام ك
ــن مفاهيم  ــا دو مفهوم از مهم تري ــت جارموش ب مخالف
ــگ غالب آمريكا  ــده در هاليوود و فرهن رايج و تبليغ ش
اشاره كرد:؛ يكى از مؤلفه هاى اساسى در هاليوود تمايز 
ميان «خود»ى و «غير»خودى است و تأكيد بر اهميت 
ــوان «خود» و  ــاى اصيل به عن ــودى». آمريكايى ه «خ
خارجى ها و مهاجران به عنوان «غير»خود؛ ولى چنانچه 
ــا ناپديد  در ديالوگ مهم فوق آمد، تفكيك مذكور اساس
مى شود. مؤلفه اساسى ديگرى كه در هاليوود و فرهنگ 
غالب آمريكايى بر آن تأكيد مى شود تأكيد بر«هويت» و 
فرهنگ يكپارچه و واحد است؛ ولى چنانچه از گفته هاى 
فوق بر مى آيد در نظر جارموش اين دروغى بيش نيست.

  گروه فرهنگ و هنر، فروغ خبيرى- 
ــت» عنوان نمايشگاه  «تهران كمى مايل به راس
عكس هاى «محمد غزالى» است كه ارديبهشت ماه 
ــر» برپا بود.  ــارى در نگارخانه «اث و خردادماه ج
ــك (8/5 در 10/8  ــع كوچ ــى در قط عكس هاي
سانتى متر) كه با دوربين پوالرويد (دوربين هايى 
كه بالفاصله پس از عكسبردارى، نسخه چاپ شده 
ــده و حس  ــاپ مى كنند) گرفته ش عكس را چ
ــمت هاى  قديمى بودن را منتقل مى كنند. قس
زيادى از عكس هاى اين مجموعه به صورت محو 
و سفيد ثبت شده اند و علتش استفاده عكاس از 
فيلم هاى فاسد است. سوژه اين مجموعه مناظرى 
از شهر است؛ سوژه اى كه در مجموعه قبلى غزالى 
ــر خوبان» نيز موضوع كار قرار  با عنوان «جاى س
ــه، عكاس خود را جاي  گرفته بود. در آن مجموع
ــي، نيما يوشيج، حافظ، مدرس  مجسمه فردوس
و... در سطح شهر قرار مى دهد؛ چون فكر مي كند 
ــت  ــخصيت ها وجود دارند كه ما دوس بعضي ش
داريم خودمان را جاي آن ها بگذاريم و از دريچه 
نگاه شان به اطراف بنگريم. اين بار، اما غزالى فارغ 
از اين انسان ها، مشخصا به شهر پرداخته، نگاهى 
كه تعمدا توسط او مخدوش شده است. عكاس در 
مجموعه هايش پيگير يك نگاه خاص است؛ نگاهى 
ويژه خود او كه بيشتر از تأثيرپذيرى از جو حاكم، 
ــان مى دهد. محمد  اصالت درونى هنرمند را نش
غزالي، كارشناسي عكاسي خود را از دانشگاه آزاد 
ــت. او دو سال در مدرسه  تهران دريافت كرده اس
ــل آلمان بوده و بعد از آن در دانشگاه  عالي كاس
ــت. متن پيش رو  پاريس ادامه تحصيل داده اس

حاصل گفت وگو ما با اوست.

«تهران كمى مايل به راسـت»، دوست 
داريد راجع به عنوان نمايشـگاه تان كمى 

توضيح دهيد؟
عنوان تهران كمى مايل به راست عنوانى است 
ــه همه چيز در  ــه كه نمى توان ب كنايه آميز. البت
ــاره كرد. من متوجه شدم كه نكته  نمايشگاه اش
مهمى كه در بسيارى از تصاوير وجود دارد پنهانى 
بودن يا پنهان كارى است؛ پنهان كردن خاطره ها، 

دردها و رنج ها.
غير از آن جنبه نوستالژيك كه در بيانيه 
كارتان آمده اسـت، هدف ديگـرى هم در 
استفاده از دوربين پوالرويد داشته ايد؟ به 
نظرم نبايد شيوه كارتان، مجموعه را محدود 

به اين حس كند.
هنگام عكسبردارى جزئيات بسيارى پيرامون 
موضوعم وجود دارند كه به آن ها توجه مى كنم؛ اما 
جزئيات، در مجموعه پوالرويدهاى تهران كمى 
مايل به راست به چشم نمى آيند و ديده نمى شوند. 
كامال طبيعى است كه چاپ هاى بزرگ و بزرگ تر 
اطالعات بيشترى به بيننده مى دهند و هر چه را 
كه من هنگام عكاسى مى بينم با بيننده به اشتراك 
مى گذارم و بيننده هم مى تواند شاهد آن باشد. با 
اين همه، نكته مهم در اين مجموعه اين است كه 
جزئيات بسيارى طى چند ثانيه مى توانند ديده 
ــى، ديدن اين  ــوند كه در دنياى واقع و درك ش
ــادى مى گيرد. نكته ديگر  همه جزئيات وقت زي

«پوالرويد زدايى» است كه در طول نمايشگاه به 
وجود مى آيد. 

چگونه؟
ــر  ــه ه ــد ب ــاى پوالروي ــه عكس ه  هميش
ــايند، دلنشين و  ــكلى و از هر موضوعى خوش ش
ــتالژى برانگيزند و براى چند ثانيه اى بيشتر  نوس
ــدن مى كنند. اتفاق مهم  بيننده را محكوم به دي
ــت كه هنگام ديدن عكس ها و به دليل  اينجاس
ــير ديدن- اين حس  ــان- در طول مس تعدادش
نوستالژيك كم رنگ و كم رنگ تر مى شود. ديگر 
ــتگى هميشگى هنگام ديدن  نشانى از آن دلبس

عكس هاى پوالرويد نيست. نقطه تالقى و ارتباط 
بيننده همين لحظه شكل مى گيرد.

موضوع شـهر در كار قبلى شما هم بوده 
است. آيا از دنبال كردن سوژه ها و مكان هاي 
واحد و تكنيك هاي خاص قصد ايجاد يك 
قاب شخصي داريد؟ چرا مكان در كارهايتان 

از افراد مهم ترند؟
ــال هاى اخير يا بهتر  تهران موضوع اصلى س
است بگويم همه سال هاى عكاسى من بوده است و 
عكاسى تنها رسانه براى بيان و انتقال شوق و شور 
نسبت به فضاى پيرامونم. همه تالشم دست پيدا 
ــت و  كردن به يك ثبت تاريخى و بزرگ بوده اس
مى دانم ثبت چنين رويدادى مستلزم آن است كه 

عكاس شيفته موضوعش باشد.
با توجه به نمايشـگاه فعلـى و مجموعه 
قبلى تان، اين گونه به نظر مى رسد كه عالقه 
چندانى به استفاده از تكنيك هاى عكاسى 

ديجيتال نداريد؛ چرا؟
ــر خوبان» به لحاظ فرم و  مجموعه «جاى س
ــكل نمايش و نيز پرداخت نهايى خود عكس،  ش
اشاره به پوالرويدهاى اتوماتيك دارد. با اين تفاوت 
ــده بودند.  ــاد بزرگ چاپ ش كه عكس ها در ابع
مجموعه جاى سر خوبان، پيش زمينه اى بود براى 

نمايش تهران كمى مايل به راست. 
من از ويژگى مكانيكى بودن عكاسى هميشه 
استفاده كرده ام و مى توانم بگويم كه اين سبك كار 

من و نقطه قوت كارهاى من بوده است. براى من 
اهميتى ندارد كه از تكنيك هاى حرفه اى استفاده 
كنم. همه مى دانيم كه همه چيز بايد در خدمت 
حس تصوير باشد و اين بديهى است. بخش بزرگى 
ــون زندگى من  ــات و برخوردهاى پيرام از اتفاق
ــتفاده از  ــورت تصادفى پيش مى آيند و اس به ص
فيلم هاى تاريخ گذشته و فاسد پوالرويد جداى از 

اين جريان نبوده است.
گفته شده در كارهايتان رويكرد مفهومى 
داريد؛ چه مؤلفه هايى در عكاسى شما وجود 

دارد كه اين عنوان را به كار شما مى دهند؟
ــرم و نگاهم به  ــذت مى ب ــى كردن ل از عكاس
پيرامون و جريانات آن را از دريچه دوربين دنبال و 
به بيننده هايم منتقل مى كنم. در شهر مى چرخم 
و مى گردم (گاهى گرد خودم) و عكس مى گيرم. 
ژانرى كه در عكاسى دنبال مى كنم مستند است. 
واقعيت ها را تصوير مى كنم و به زبان خودم نمايش 
ــت؛ اما به زبان عكس و  مى دهم. حرفه ام نقد اس

تصوير.
به عنوان هنرمند معاصر چقدر برايتان 
اهميت دارد كـه هنرتان مخاطب داشـته 

باشد؟ 
ــه گالرى  ــل موقعيتى ك ــحالم به دلي خوش
ــگاه شاهد مخاطب يا  «اثر» دارد در طول نمايش
رهگذراني بودم كه نه اهل فن بودند نه اهل هنر و 
استقبال مى كنم از مخاطبانى كه هنر را به خاطر 

لذت از هنر دنبال مى كردند. 
شما در جريان عكاسى معاصر ايران از 
جمله كسانى هسـتيد كه خود را محدود 
به رسانه خاصى نكرده ايد؛ چه تفسيرى از 

چندرسانه اى بودن در هنر ايران داريد؟
به هر حال دنياى امروز دنياى چند رسانه اى 
است و هر كس را دعوت مى كند تا به اين حيطه 
قدم بگذارد. مرزى وجود ندارد و كسى براى آن 
مرزى قائل نيست. همه چيز پيرامون ما وجود 
دارد و بستگى دارد به اينكه تو چه راهى را براى 

ديدن دنياى پيرامونت انتخاب مى كنى.
در پاريـس و آلمان عكاسـى را دنبال 
كرده ايد؛ آيا ديد عكاس بسـته به مكان 
تغيير مي كند؟ عكاسى ايران را تا چه حد 

همراه با جريان جهانى مى دانيد؟
ــان الينفك اند؛ با تغيير و  دغدغه هاى انس
ــه  تلوين جا و مكان تغيير نمى كنند و هميش
ــوش كرده اند. تكنولوژى  يك جاى امن جا خ
ــت.  ــته اس فاصله ها را كوتاه و مرزها را شكس
ــى وار  ــتيم و طوط ــى هس ــاى دهن بين آدم ه
ــم. فضايى به ظاهر  همه چيز را تقليد مى كني
ــرده و به وجود  ــود تصور ك ــه اى براى خ حرف
ــى فاصله ها  ــتاندارد جهان ــم؛ اما با اس آورده اي
داريم. مسيرى طوالنى پيش رو داريم و براى 

بهتر شدن تالش مى كنيم.

«محمد غزالى» در گفت وگو با «قانون» به مناسبت نمايشگاه «تهران كمى مايل به راست»

مسيرى طوالنى پيش رو داريممسيرى طوالنى پيش رو داريم

نمايشگاه ملي صنايع دستي در جايگاه دائمي 
نمايشگاه بين المللي برپا شده است. در حاشيه  
ــگاه غرفه هاى عشايرى نيز  برگزارى اين نمايش
ــگاه هاى بين المللى  ــز نمايش در محوطه  مرك
برپاست. به گزارش «امرداد»، در اين نمايشگاه 
همه گونه صنايع دستي اصيل و كهن را مي توان 
ــش و هنر.  ــر از رنگ و نق ــگاهي پ يافت. نمايش
نمايشگاهي ملي با عطر نان هاي پخته شده در 
تنور، نان شيرين محلي، بوي گياه هاي كوهي، 
عطر كاكوتي خشك شده  غريبه با اين  روزهاي 
ــناي زندگي در طبيعت. عشاير  تهران، بوي آش
ــراي معده مفيد  ــه كاكوتي ب خوب مي دانند ك
است و ضد  عفونى كننده  مجارى تنفسى است. 
عشاير بيشتر با طبيعت خو گرفته اند و با گياهان 

دارويي آشنايند. 
ــتاني هاي  ــادر خوزس ــه چ ــوه ب عطر قه
ــان بافته  ــاندمان. زيراندازهايش خونگرم كش
شده با پشم گوسفندند، با رنگ هاي طبيعي، 
ــان را با موي بافته شده  شتر  سقف چادرهايش
پوشانده اند. تكه  تكه هاي بافته شده با موي شتر 
را با كمربندهاي بافته شده از پشم گوسفند به 
ــتر را براي پوشش  هم وصل كرده اند. موي ش
سقف چادر به كار برده اند؛ چون چرب است و 

آب از آن گذر نمي كند.
ــيار كوچك است و  فنجان هاي چايشان بس

قهوه و چايشان را روي زغال دم مي كنند تا عطر 
ــد. اگر به چادر  ــي خود را حفظ كنن و مزه  طبيع
خوزستاني ها برويد با شيوه  جديدي از پذيرايي 
آشنا مي شويد. فنجان قهوه را برايتان مي آورند 
و اگر دوباره خواستيد كه قهوه بخوريد فنجان را 
صاف مي گذاريد و ميزبان برايتان قهوه مي آورد. 
ــته باشيد  اگر ديگر ميلي به خوردن قهوه نداش
استكان را در نعلبكي مي خوابانيد يا چندبار فنجان 
را به نعلبكي مي زنيد و اين جوري ميزبان متوجه 
ــود كه ديگر مايل به خوردن قهوه  بيشتر  مي ش
ــن بگذاريد؛  ــتيد. اگر فنجانتان را روي زمي نيس
يعني خواسته اي از ميزبان داريد و ميزبان به شما 
مي گويد چاي يا قهوه تان را بخوريد سپس درباره  
خواسته تان صحبت مي كنيم. چاي شان را با شكر 
صرف مي كنند و قند در ميانشان جايگاهي ندارد.

ــنتي  ــا خود آش س ــم ب ــاهي ها ه كرمانش
ــاه را آورده اند كه با سبزي هاي محلي  كرمانش
ــده اند. دور تا  ــاهي درست ش و روغن كرمانش
دور چادرشان را با حصير هاي كاموابافي شده 
پوشانده اند. پشتي هايي بزرگ و نرم، پر شده از 

پشم گوسفند را در چادر چيده اند.

ــگاه  ــيرهاي ورود به تاالرهاي نمايش در مس
ــت. بوي ترش  ــده اس ــاير برپا ش چادرهاي عش
ــوروت، آش ترش و  ــي، قره ق ــك هاي محل كش
ــتاني ها با  ــوش زندگي كه لرس آبغوره، بوي خ
ــتاني هايي كه با پايكوبي در  خود آورده اند، لرس
ــور آورده اند. عشاير  مسير تاالر جمعيت را به ش
خراسان نان فتير و اَِگنِجه را جلوي چشمانتان 
درست مي كنند و شما را با مزه  نان محلي خود 
آشنا مي كنند. قطاب هاي سرشار از ادويه و مواد 
تازه  خوراكي كه خود يك وعده  خوراكي كامل اند.

ــا و خوراكي ها و  ــيرازي ها با خود لباس ه ش
ــياري آورده اند. سرمه هايي  گياهان دارويي بس
ــده اند. درست  ــكي كه با قلم گاو درست ش مش
ــخت و وقت گير است، آنقدر  است كه كاري س
كه از حوصله  بسياري خارج است؛ اما اين سرمه  
طبيعي خواص درماني بسيار دارد، به رشد موها 
ــك زياد جلوگيرى  كمك مي كند و از ريزش اش
مي كند. كاله هاي نمدي براي فروش آورده اند كه 
در زمستان گرمابخش و در تابستان خنك است.

نمايشگاه ملى صنايع دستى در غرفه هاى 
ــت و از هر 31 استان  6، 7، 8، 9 برگزار شده اس

سراسر كشور به اين نمايشگاه فراخوانده شده اند 
تا صنايع دستي خود را عرضه كنند. 140 غرفه در 
اين نمايشگاه به توليد زنده و عرضه  صنايع دستى 
مى پردازند. با خود همه چيز آورده اند. سنگ هاي 
حجاري شده، ديگ هاي سنگي، فرش كوزه هايي 
ــوند، سازهاي  ــاخته مي ش كه جلوي رويتان س
سنتور و سه تار، سفال و سراميك، چاپ باتيكي 
كه اين روزهاي به دليل سختي كار جاي خود را 
به چاپ سيلك داده است. چاپ باتيك، ميراثي 
ــتر در آذربايجان شرقي  ــنتي كه بيش هنري س
ــت. اين هنر با ديرينگي بيش از دو هزار سال  اس
هم در اين نمايشگاه ديده مي شود. حكاكي روي 
پارچه  ابريشم به وسيله  ماده اي مقاوم، درست شده 
از سقز، موم و پارافين. هنري كه رو به فراموشي 
مي رود و اين روزها به شوند زحمت زياد و دستمزد 

پايين جاي خود را به چاپ سيلك مي دهد. 
ــگاه تنها تا امروز  براي بازديد از اين نمايش
فرصت داريد. از ساعت 15 تا 21 اين نمايشگاه 
ــد كنندگاني كه  ــراي بازدي ــت و پذي ــاز اس ب
مي خواهند با دنياي بيكران صنايع دستي كهن 
ــوند. به راستي كه 6 ساعت براي  ايران آشنا ش
ــگاه كم است. نمي توان  ديدن همه  اين نمايش
ــوي ديگر  به راحتي از غرفه ها دل كند و به س
ــير نمي شود از اين همه  غرفه ها رفت. چشم س

زيبايي و تازگي. 

هنر دست اقوام ايراني در نمايشگاه بين المللي تهران

نمايشگاهي پر از رنگ و نقش و هنر

آدم هاى دهن بينى هستيم و 
طوطى وار همه چيز را تقليد مى كنيم. 
فضايى به ظاهر حرفه اى براى خود 

تصور كرده و به وجود آورده ايم؛ اما با 
استاندارد جهانى فاصله ها داريم
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گروه فرهنگ و هنر- فيلم مستند بلند «بى سايه» به 
كارگردانى و تهيه كنندگى «بهرام غضنفرى» ساخته شد. 
اين فيلم درباره زندگى و آثار حكيم معاصر، استاد سيدعبدا... 
ــت. به گزارش «قانون»، تصويربردارى اين فيلم به  انوار اس
دليل مشغله علمى استاد انوار به تناوب در طى سه سال انجام 
ــت گوشه هايى از زندگى  شده و در اين فيلم سعى شده اس
ــود. بزرگانى  ــيده ش عالمانه و در خلوت انوار به تصوير كش
همچون مهدى محقق، كيكاووس جهاندارى، كامران فانى، 
پورى سلطانى و على دهباشى در اين فيلم درباره انوار سخن 
گفته اند. از عواملى كه در توليد اين فيلم همكارى داشته اند 
مى توان حميد جعفرى (مشاور) و محمدرضا دلشاد و مسلم 
ــاهين  تهرانى و ناصر ناصرپور (تصويربردار و صدابردار) و ش

كربالتى طاهر (تدوينگر) را نام برد. 
ــت كه به تمامى علوم  عبدا... انوار، حكيم فرزانه اى اس
عقلى و نقلى زمان گذشته و بسيارى از علوم زمانه ما مسلط 
است و به قول كامران فانى، نمونه اى از حكيم هاى بزرگ 
و گذشته ايرانى همچون پورسيناست كه از بخت يارى ما 

در زمانه حال، زندگى مى كند.


