
درخواست برخی فعاالن فرهنگی از یونسکو:
 جنایت طالبان در تخریب آثار 

تاریخی افغانستان را برنتابید

تعدادی از فعاالن فرهنگی، اجتماعی و حقوق 
بشری ایرانی و افغانســتانی با نامه ای به مدیرکل 
یونسکو خواستار آن شدند که این سازمان مقابل 
تخریب آثار تاریخی افغانســتان توســط طالبان 
سکوت نکنند. به گزارش ایلنا، بیش از 400 فعال 
فرهنگی، اجتماعی، مدنی و حقوق بشری، شاعران، 
نویسندگان و پژوهشــگران ایرانی و افغانستانی؛ 
نامه ای برای اُدره آزوله، مدیرکل سازمان یونسکو 
نوشته  و از مدیرکل سازمان یونسکو خواسته اند که 
آن سازمان بین المللی در مقابل تخریب آثار تاریخی 
افغانستان توسط طالبان سکوت نکرده و با تمام توان 
در برابر این جنایت بایستد. در این نامه آمده است: 
»همان گونه که انتظار می رفت، با سیطره ی گروه 
طالبان بر کشور افغانستان، نقض گسترده ی حقوق 
بشر، خانه نشینی زنان  و فروپاشــی ای نهادهای 
قانونی و مدنی پیامد آن بود. فعالیت های این گروه 
واپسگرا در مواجهه با تمدن کهن به ویژه آثار و ابنیه ی 
تاریخی همانگونه که در دو دهه ی پیش شــاهد 
تخریب مجســمه ی بلند بودا در بامیان بودیم، در 
روزهای اخیر نیز در شهر  بُست، گرشک، بادغیس 
و... رخ داده، عاقبت اندوهبار تهی ساختن ملت ها و 
سرزمین ها از میراث زیستی و تمدنی را رقم خواهد 
زد.« در ادامه می خوانیم: »ســکوت در برابر چنین 
عمل شرمگینانه ای به دوام ویرانگری می انجامد و 
ضرورت دارد پیش از آنکه طالبان اراده ی ضد انسانی 
خویش را عملی سازد، آن نهاد بزرگ جهانی از تمام 
توان خویش بهره گیرد و در برابر این جنایت بایستد. 
پیام این ســرزمین دفاع از میراث ملموس بشری 
در افغانستان است. طالبان به روشنی نشان داد که 
بر باورهای نادرست خود  نســبت به نقض حقوق 
متعارف بشری، نفی میراث فرهنگی و انهدام بناهای 
تاریخی لجاجت می ورزد. از شما می خواهیم تا از  هر 
کوششی که می تواند مانع استمرار این روال شوم 

می شود دریغ نکنید.«

فستیوال فیلم های تلویزیونی آمریکا برگزار شد
نتفلیکس جوایز »امی« را درو کرد 

هفتــاد و ســومین دوره فســتیوال فیلم های 
تلویزیونی آمریکا »اِمــی« در لس آنجلس برگزار و 
نتفلیکس طی آن موفق به کسب جوایز متعددی 
شد. به گزارش ورایتی، »نتفلیکس« با دو سریال به 
نام های »تاج« و »گامبی وزیر« موفق به کسب جوایز 
فراوانی شد. این پلتفورم همچنین برای »کبرا کای«، 
»امیلی در پاریس« و »متد کامینسکی« در بخش 
کمدی و در بخش درام برای »بریجترتون« نیز نامزد 
شده بود. »اپل تی وی پالس« برای سریال »تد السو« 
توانست جایزه بهترین نقش مکمل را به دست بیاورد. 
»جیسون سادکیس« برای ایفای نقش کمدی جایزه 
این فستیوال تلویزیونی را تصاحب کرد. همچنین 
»کیت وینسلت« جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی 
برای مینی سریال »ِمر« به دست آورد. جایزه بهترین 
سریال درام به »تاج« رســید. »اولیویا کولمن« و 
»جاش اوکان« برای نقش آفرینی در این ســریال 
موفق شدند تا جایزه بهترین بازیگران زن و مرد از آن 
خود کنند.  بهترین جایزه نقش مکمل هم به »گیلیان 
اندرســون« و »توبیاس منزیس« رســید. »پیتر 
مورگان« و »جسیکا هابس« به ترتیب جوایز بهترین 
فیلمنامه و کارگردانی را از آن خود کردند. همچنین 
»تد السو« به عنوان بهترین سریال کمدی و »گامبی 

وزیر« عنوان بهترین سریال کوتاه را کسب کرد. 
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علیرضا بخشی استوار

آرزو رمضان جماعــت یکــی از 
نقاشــان جوان اما با ســابقه حوزه 
تجسمی است که کار حرفه ای خود 
را از اواخــر دهه هشــتاد آغاز کرده 
است. او اگرچه هنرمند پرکاری است 
اما در نمایش آثارش بــا طمأنینه و 
وســواس فراوانی برخورد می کند. 
او که پیش تر به واسطه نقاشی های 
فیگوراتیــوش بــا موضوع انســان 
شناخته شــده بود در نمایش جدید 
آثار خودبه سراغ سوژه ای غیر انسانی 
رفته، اگرچه برخورد او در این نمایش 
جدید با ســوژه ای فیگوراتیو بوده و 
درختان و گیاهان به عنوان ســوژه 
برای نقاشی شدن انتخاب شده اند. 
او در این مجموعه جدید تکنیک کار 

خود را هم تغییر داده  است و دست 
به تجربه با روان نویــس و خودکار 

زده است.
این تفاوت در کار بــا متریال در 
کار این هنرمند کمــی قابل توجه 
است چرا که در نمایشگاه قبلی خود 
با متریال مس و اسید کار کرده بود. 
شاید انتخاب سوژه و متریال جدید 
وابسته به شرایطی باشد که طی دو 
سال گذشته و به واسطه شیوع کرونا 

به وجود آمده است.
هنرمنــد، تالطم هــای درونی 
انســانی را که در فیگورهای انسانی 
خود بروز می داد این بــار در وجود 
گیاهان به تصویر کشــیده اســت. 
تالطم درونــی و احساســاتی که 
نقاش به آن ها پرداختــه از دریچه 
خطوط نمایان می شود. آثار او آثاری 
طبیعت گرایانه نیســتند. او در پی 
به تصویر کشــیدن منظره نیســت 

و تصویر نهایــی کــه از گیاهان به 
نمایش در آورده اســت نیز اگرچه 
شمایل یک گیاه را دارند اما شکلی 
مســتقل به خود گرفته اند. یکی از 
مواردی که موجب شده این تفاوت 
به وجود بیاید نوع رنگ هایی است که 
رمضان جماعت برای نقاشی هایش 
انتخاب کرده است. رنگ هایی مانند 
گلبهی، آبی فیروزه ای و طیف هایی 
که کمتر در برخورد بــا گیاهان به 
چشــم مان می خورد. ابزاری که او 
برای کار خود انتخاب کرده اگرچه در 
نگاه اول ابزاری محدود و ساده ای به 
نظر می آید اما کار با آن پیچیده و از 
لحاظ پتانسیل امکانات گسترده ای 
دارد. وی در استفاده از روان نویس و 
خودکار نیز حد را نگه داشته و برای 
همین هر کدام از این ابزار در ترکیب 
با یکدیگرند که جلوه پیدا کرده اند. 

رمضان جماعــت برخــوردی 

مینیمــال در هر صفحــه از کارش 
داشــته و برای جلوه بهتر خطوط و 
رنگ ها سطوح را به درستی نمایان 
کــرده و صفحاتــش را به واســطه 
زیاده کاری پر نکرده اســت. یکی از 
دیگر ویژگی هــای مهم آثار رمضان 
جماعت حرکت درون هر قاب است. 
گیاهان در این آثار به گونه ای طراحی 
شــده اند که انگار در حال نشو و نما 
هســتند. او جریان زنــده حرکت و 
رشد در گیاهان را در شکل حرکت 

خطوطش نمایان کرده است. 
لطافت موجود در ایــن آثار هم 
شاید به واسطه انتخاب همین ابزار 
اســت که دو چندان شــده است. 
تصاویر کارهــای این هنرمند پیش 
از ایــن تصاویری خشــن بودند. او 
در نمایــش دیدگاهــش و بیــان 
داستان آدم های اطرافش از متریال 
و فرم هایــی اســتفاده می کرد که 
شکل از هم پاشیده و بهم ریخته ای 
داشــتند. ســاختار صورت ها و در 
کل بدن انســان در آثــار قبلی او به 
شدت دســتکاری می شــد و مورد 
هجوم قرار می گرفت. رنگ ها تاریک 
و گاه پرهیجــان بودنــد. بر خالف 
آثار نمایــش اخیرش کــه رنگ ها 
چشــم نواز و آرام بخش هستند. اگر 
در آثار قبلی اش نوعــی عدم وجود 
و دســت اندازی به ریسمان زندگی 
وجود داشــت و تصاویــر از مرگ و 
نیستی حرف می زدند در آثار اخیر 
او تصویر روشنی از زندگی را در برابر 
چشــمانمان به نمایــش در آورده 
است. نمایش »نوســتالژی« او که 
ســال 93 در گالری الهه به نمایش 
در آمده بود گویای این تغییر است 
که در آثــار این هنرمنــد به وجود 

آمده است.

تصاویری کــه رمضان جماعت 
درون قاب هایــش منعکس می کرد 
حامل نوعی شــر بودند که گریبان 
انســان، محیط و روابطش را گرفته 
بود. شــری کــه در صــورت ظاهر 
آدم هــای حاضر در اثــر در وجهی 
منهدم شــده بروز پیدا می کرد. او 
حتی در یکی از مقاالتی که به نگارش 
در آورده اســت درباره نقش نیروی 
شر در نقاشــی نقطه نظرهایی ارائه 
کرده و نمایشــگاه اخیرش به نوعی 
در مقابــل همــه آن چیزهایی قرار 
گرفته است که پیش از این پیرامون 
آن تجربه هایش را گسترش می داد. 
البته دادن سویه های روان کاوانه به 
این تغییر و صحبت کــردن درباره 
خودآگاه و ناخودآگاه هنرمند نه در 
بستر این نوشته قابل بررسی است و 
نه به شکل دقیق به لحاظ مفهومی در 

تحلیل این آثار به ما کمک می کند.
هنرمند به عنــوان یک موجود 
زنده کــه در بســتر زندگی حرکت 
می کند قطعاً دچار فعل و انفعال هایی 
می شود که نگرشــش را دگرگون 
می کند و این اتفاق برای کسی که در 
این بستر درگیر تفکر و اندیشه باشد 
بدون شــک به راحتی رخ می دهد 

و هیچ جــای تعجــب در آن وجود 
ندارد. رمضان جماعــت حدود 20 
اثر در این مجموعه به نمایش آورده 
است. این مجموعه حاصل سه سال 
کار پی درپی اســت و از میــان آثار 
متعددی که به وجود آمده  تعدادی 
برای نمایش انتخاب شــده اســت. 
نمایشگاه آثار آرزو رمضان جماعت 
تا دوم مهرماه در گالری نیان تهران 

برپاست.

مروری بر نمایشگاه آرزو رمضان جماعت با عنوان »بی برگی«

سیمای انسانی گیاهان

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

خبر

پردهنقرهای

معاون گردشگری استان آذربایجان شرقی 
با اشــاره به بهبود فعالیت واحدهای گردشگری 
استان از خسارت ۱۸هزار و ۸00 میلیارد تومانی 
کرونا به گردشــگری این اســتان طی دو سال و 
چند ماه گذشته خبر داد و گفت: طی این مدت 
شاهد تعطیلی بیش از ۶0 دفتر خدمات مسافرتی 
بودیم و ارائه تسهیالت و وام به گردشگری در حد 

ُمَسکن بود. 
به گزارش ایلنا، علیرضا بایرام زاده با اشاره به 
آنکه این استان به تازگی از وضعیت قرمز کرونایی 
خارج شــده و به وضعیت نارنجی رسیده  است، 
درخصوص شــرایط پذیرش گردشگر در زمان 
پرمسافر اســتان گفت: با وجود آنکه از شش ماه 
نخست سال به عنوان زمان پرمسافر استان یاد 
می شود اما شیوع ویروس کرونا سبب شد تا نتوانیم 
آنچنان که باید در حوزه گردشگری فعالیت داشته 

باشیم.
به گفتــه او، میانگین ضریب اشــغال مراکز 
اقامتی استان آذربایجان شــرقی طی شش ماه 
نخست سال جاری در حدود 30 تا 40 درصد بود. 
با توجه به آنکه در زمان پرمسافر به سر می بریم 
و هدف گردشگری اســتان های همجوار و بعضا 
کشورهای همجوار استان هستیم، می توان گفت 
حوزه گردشگری ما فعال اســت. این فعالیت در 
حوزه گردشگری سالمت و گردشگری فرهنگی 
پررنگ تر است. در شــهریورماه به دلیل روز ملی 
شعر و ادب فارسی و گرامیداشت شهریار از یکسو 
و برگزاری مراسم پیرغالمان حسینی از دیگر سو 
بحث گردشگری فرهنگی فعال تر عمل کرده و 
برنامه های خاص با رعایت پروتکل های بهداشتی 

تعریف شده است.

بایرام زاده با اشــاره بــه برنامه هایی که برای 
دوران پساکرونا برای توسعه گردشگری استان 
در نظر گرفته شده است، گفت: این روزها هدف 
را بر معرفــی جاذبه های گردشــگری و تنوعی 
که در حوزه های مختلف گردشــگری اســتان 
شاهد هستیم، گذاشته ایم. همچنین از ظرفیت 
سلبریتی های عرصه فرهنگ و هنر برای معرفی 
هرچه بیشتر آذربایجان شرقی استفاده می کنیم 
و درصدد تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی از 

اینستاگرام گرفته تا واتساپ برآمده ایم.
معاون گردشگری استان آذربایجان شرقی 
همچنین از استانداردسازی مراکز اقامتی استان 
خبر داد و گفت: ازجمله اســتان هایی بودیم که 
واحدهای بومگردی در آن فعال بودند و کمترین 
مشــکل را در این حوزه داشــتیم چراکه بیشتر 
افرادی که در این حوزه فعال هســتند، شــغل 
اصلی اشان بومگردی نیست و به صورت جانبی 
به این فعالیت می نگرند. برای مدتی فعالی کاری 
آن ها کم شد اما اکنون در فضای کرونایی، فعالیت 
خوبی دارند. در این میان بیشترین آسیب متوجه 
دفاتر خدماتی و آژانس ها بود چراکه نمی توانند 

تورهای زمینی خود را اجرا کنند.
 تعطیلی بیش از ۶۰ دفتر 
خدمات مسافرتی  استان

معاون گردشگری استان آذربایجان شرقی 
در ادامه از خسارت ۱۸هزار و ۸00 میلیارد تومانی 
کرونا به گردشگری استان خبر داد و گفت: طی دو 
سال و چند ماهی که با کرونا روبه رو بودیم خسارت 
هنگفتی متوجه گردشگری استان شد. هرچند 
امسال با فعال شدن بیشتر بخش های گردشگری 
فشاری که سال گذشته به فعاالن این حوزه وارد 

شد را شاهد نبودیم اما خسارت های کرونا، بیش از 
آن چیزی است که تصور می شود.

او ادامه داد: کرونا ســبب تعطیلــی بیش از 
۶0 دفتر خدمات مسافرتی شــد و در این میان 
هتل های ۵ ستاره آسیب های جدی دیدند اما به 
تعطیلی نرسیدند. با توجه به خسارت های وارده، 
با دولت باید توان تامین و جبران این خسارت را 
داشته باشــد که امکانش فراهم نیست. از دیگر 
سو شاهد تزریق مسکن هایی بودیم که از سوی 
فعاالن گردشگری مورد اســتقبال قرار نگرفت. 
وام ها و تســهیالت ارائه شــده بالعوض نبودند 
و بازپرداخت با ســود ۱2 درصــد بودند. این امر 
هرچند بــا تنفس چند ماهه بــرای بازپرداخت 
همراه بود اما با توجه به ادامه شیوع کرونا و تعطیلی 
واحدهای گردشــگری، امکان بازپرداخت این 
وام ها و تسهیالت فراهم نمی شد. افزایش زمان 

استراحت هم کمک حال گردشگری نخواهد بود. 
بهترین راه تجدیدنظر در پروتکل های بهداشتی 
است. تعطیلی رستوران های هتل ها آسیب های 
زیادی به این حوزه وارد می کند. می توان با تعریف 
دستورالعمل های جدید بهداشتی امکان فعال 

کردن رستوران ها را فراهم ساخت.
بیشترین بازدید گردشگران خارجی از 

آثار ثبت جهانی است 
بایرام زاده در ادامه از حضور گردشگران خارجی 
در اســتان آذربایجان شــرقی خبر داد و گفت: 
گردشگرانی از کشــورهای عراق، آذربایجان و 
ترکیه به این استان سفر می کنند و بیشتر آن ها 
در قالب گردشگران سالمت و تفریحی هستند. 
هرچند درحــال حاضر ویزا برای گردشــگران 
تفریحی صادر نمی شود اما گردشگران با استفاده 
از ویزاهای مختلف ســفر می کننــد. اکنون با 

آذربایجان لغو روادید هســتند و ویزای T برای 
گردشگران صادر می شود. البته از سایر کشورها 
نیز گردشگر داشتیم هرچند ممکن است تعداد 
آن ها محدود بوده باشد. برخی تورهای آموزشی که 
دانشگاه های خارجی برگزار کردند را شاهد بودیم 
مانند تور آموزشی که دانشگاه بن آلمان برگزار کرد. 
حتی کشورهایی که دارای کرسی ایران شناسی 
هستند دانشجویانشان را به ایران آوردند. به گفته 
او، بیشــترین بازدید این گردشگران از آثار ثبت 
جهانی اســت. بازار تبریز هدف اصلی و کلیسای 
سنت استپانوس، جلفا و کلیساهای مسیر جلفا 
نیز در مسیرهای بعدی آن ها قرار دارد. بازدید از 
روستاهای هدف گردشــگری از جمله روستای 
کندوان نیز در زمره مقاصد بازدید این گردشگران 
است. در حوزه طبیعت گردی بخصوص روستای 
کلیبر در شــش ماه نخست ســال جاری دارای 

مسافر بودند.
از مرز ارمنستان و ترکیه چه خبر؟

او در ادامه درخصوص وضعیت تردد مسافران 
و گردشگران ایرانی در مرز ارمنستان، گفت: تردد 
انجام می شود البته هر از گاهی برخی مشکالت 
بین آذربایجان و ارمنستان بوجود می آید که در 
نهایت حل می شود. تردد مسافران ایرانی در مرز 
ارمنستان نسبت به نخستین ماه های سال جاری 
که برای تزریق واکسن و جشن آب به ارمنستان 
سفر می کردند، کمتر شده و حالت عادی به خود 
گرفته. سفرها در قالب تور و اتومبیل های شخصی 

به ارمنستان انجام می شود.
بایرام زاده درخصــوص وضعیت تردد در مرز 
ایران و ترکیه نیز گفت: هرچند اوایل هفته جاری 
از بازگشایی مرز رازی بین ایران و ترکیه خبر داده 
شد اما این امر عملیاتی نشد و به طور رسمی اتفاق 
نیفتاد. روز گذشته نیز شــاهد حضور تعدادی از 
مســافران ایرانی در مرز بودیم که به دلیل بسته 

بودن امکان تردد نداشتند.

معاون گردشگری استان خبر داد

خسارت 19هزار میلیارد تومانی کرونا به گردشگری آذربایجان شرقی

گردشگری

رمضان جماعت برخوردی 
مینیمال در هر صفحه از 

کارش داشته و برای جلوه 
بهتر خطوط و رنگ ها 
سطوح را به درستی 

نمایان کرده و صفحاتش 
را به واسطه زیاده کاری پر 
نکرده است. یکی دیگر از 
ویژگی های مهم آثار این 

نقاش حرکت درون هر قاب 
است. گیاهان در این آثار 

به گونه ای طراحی شده اند 
که انگار در حال نشو و نما 

هستند
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