
 ساخت یک اقامتگاه بوم گردی 
در روستای آینه ورزان دماوند 

ه  ر ا د ا ئیــس  ر
 ، هنگــی ث فر ا میر
گردشــگری و صنایع  
دستی دماوند از شروع 
ســاخت یک اقامتگاه 

بوم گردی با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال در روســتای 
آینه ورزان خبر داد. به  گزارش ایلنا، شهرام شریفی، 
گفت: با افتتاح این اقامتگاه بوم گردی برای ۱۵ نفر به 
صورت مستقیم شغل ایجاد می شود. رئیس اداره 
میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی دماوند 
عنوان کرد: در حال حاضر ۳ اقامتگاه بوم گردی در 
روستاهای شهرستان در حال ساخت است. او افزود: 
دماوند با داشــتن ۵ اقامتگاه بوم گردی بیشترین 
تعداد مراکز بوم گردی در ســطح استان را به خود 

اختصاص داده است.
    

 جشنواره ری گردی تابستانه 
برگزار می شود 

رئیس اداره میراث  
فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دســتی ری 
گفــت: جشــنواره 
ری گردی تابستانه از 

۵ تیر آغاز و تا پایان شهریور در دو بخش گردشگری 
فرهنگــی و کارگاه گردی صنایع دســتی برگزار 
می شــود. به گزارش ایلنا، نوروز تقی پور  افزود: در 
این جشنواره تورهای ری گردی به صورت محدود 
برای ۱۵ نفر به صورت پیاده در مسیرهای تعریف 
شده برگزار می شود. رئیس اداره میراث  فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع  دســتی ری عنوان کرد: در 
برنامه های کارگاه گردی شهروندان از چهار کارگاه 
تولید صنایع دستی در رشته های شیشه گری سنتی، 
سفال، تراش شیشه و سنگ تراشی بازدید می کنند. 
او افزود: جشنواره ری گردی تابستانه پنج شنبه هر 
هفته به صورت رایگان بــرای عالقه مندان برگزار 

می شود.

شماره جدید فصلنامه »پیمان« 
منتشر شد 

جدیدترین شماره 
فصلنامــه فرهنگــی 
ارمنیــان »پیمــان« 
منتشر شد.  به گزارش 
ایلنا، شــماره ۹۳ و ۹۴ 
فصلنامــه فرهنگــی 
ارمنیــان »پیمــان« 
با صاحــب امتیازی و 

مدیرمســئولی وارطان وارتانیان منتشــر شد. در 
این شــماره در بخش مقاله ها عناوین زیر منتشر 

شده است:
»به مناســبت نودمین ســال تاسیس انجمن 
فرهنگی ارامنه چهارمحــال« )هایریک آقانیان/ 
ترجمه: آرمیک نیکوقوســیان(، »گورستان های 
ارمنیان اســتان چهارمحال وبختیــاری« )واحد 
جوالیی/ فاطمه نظیفی(، و »تالشان و ارمنیان اران 
و آرتساخ« )رافی آراکلیانس(. بخش نگاهی به تاریخ 
شامل دو مقاله: »اســتپانوس اوربلیان شهریاری 
پارســا و تاریخ نگاری ناآرام« )آربــی مانوکیان( و 
»کلیسای کالسدونی ارمنیان« )شاهن هوسپیان( 
و بخش ادبیات شامل مقاله ای با عنوان »یادبودهای 
تلخ و گزنده پیرزنی بیمار در داســتانی از آناهیت 
توپچیان« )قوام الدین رضوی زاده( است. در بخش 
چهره های ادبی ویژه »نود و پنجمین سالگرد تولد 
هاکوب کاراپنتس« مقاالتی به شرح زیر گردآوری 
شده است: »کاراپنتس نویسنده و شخصیت انسانی 
او« و »پیشگفتار کتاب آدام« هر دو از آرا قازاریانس 
با ترجمه آندرانیک خچومیان، »در آغاز کالم بود و 
آرارات« )عباس جهانگیریان(، »آشنایی، از دیروز 
تا هنوز« )آرمنوش آراکلیــان( و »آثاری از هاکوب 

کاراپنتس« )ترجمه آرمنوش آراکلیان(.
در بخش پایانی مجله با عنوان »با خوانندگان« 
هم مطلبی با عنوان »میراثی به نام آرامستان« نوشته 

سبا رئیسی دهکردی می خوانیم.
این فصلنامه زیرنظر موسسه ترجمه و تحقیق 
هور و با سردبیری آرمینه آراکلیان و با قیمت ۲۰ هزار 

تومان منتشر می شود.
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 کارگردان فیلم »پســر« که جایزه 
بهتریــن فیلم از انجمن فیلم مســکو 
و جایزه اصلی بهتریــن بازیگر مرد از 
جشــنواره فیلم مســکو را از آن خود 
کرده، می گوید: »سینماگر از هر دولت 
یا سازمانی که مشغول کار است، هیچ 
نمی خواهد جز بودجه درست و مناسب 
و آزادی بیان و اندیشه.« دریافت جایزه 
از انجمن سینمایی مسکو شاید آغاز راه 
برای کارگردان زن ایرانی باشد، او که در 
اولین گام در راه فیلمسازی بلند توانست 
این جایزه را از جشنواره مسکو دریافت 
کند. برای برخی فیلمسازان گرفتن یک 
جایزه و یا سیمرغ جشنواره فجر آخر راه 
است و دیگر تالشی برای ساخت فیلم 
بهتر ندارند و کارنامه فیلمسازی آنها پس 
از کسب جایزه رو به نزول می رود. نوشین 
معراجی کارگردان و فیلمساز زن ایرانی 
که با فیلم »پسر« در جشنواره مسکو 
در روسیه توانســت موفق ظاهر شود، 
حاال باید به فکر ساخت اثری بهتر برای 
فیلم دومش باشد. فیلمی که با چارچوب 
هنری بودن بتوانــد با مخاطب عام نیز 
ارتباط خوبی برقرار کند. خبرنگار ایلنا 
با او گفتگویی درباره فیلم »پسر« و حال 
و هوای این روزهای سینما داشته است 

که می خوانید.
    

 از فیلم »پسر« و جوایزی که 
کسب کرده اید بگویید و اینکه آیا 
این فیلم برای جشــنواره های 

خارجی ساخته شده و یا اینکه در 
ایران هم مانند جشنواره ها مورد 

استقبال قرار خواهد گرفت؟
 فیلم »پســر« به تازگی همزمان با 
آغاز اکران در گروه هنر و تجربه مراحل 
ارسال به فســتیوال های جهانی را هم 
آغاز کرده اســت. این فرزند نوپای من 
در بدو ورود به جهان ســینما برگزیده 
جایــزه بهترین فیلــم از انجمن فیلم 
مسکو و جایزه اصلی بهترین بازیگر مرد 
از جشنواره فیلم مسکو شد و همچنین 
در بخش چشــم انداز روشن جشنواره 
روتردام هلند حضور داشت. این فیلم 
بدون در نظر گرفتن جشنواره ها و صرفا 
با توجه به برقراری ارتباط شدید قلبی 
من و تهیه کننده با فیلمنامه ســاخته 
شد و سوای نظر جشنواره های داخلی و 
خارجی قابل ارائه به عموم مردم خواهد 
بود که امیدوارم مورد توجه مخاطبان 

قرار بگیرد.
 دلیل دیده شدن فیلم »پسر« 
در جشنواره مسکو چه بود؟ چرا 
مورد قبول منتقدان قرار گرفت و 

توانست جایزه کسب کند؟
 فیلم قصه پسری است که علیرغم 
گــذر از جوانــی و بزرگســالی هنوز 
کودکی بی دســت و پاســت و فارغ از 
چارچوب هــای جغرافیایی به مبحث 
انســانی و روانشناختی اشــراف دارد. 
گمــان می کنم همین بی مــرز بودن 
داستان و تعمیم آن به تمامی آدم های 

تنهای جهان آن را مورد توجه قرار داده 
و خواهد داد.

 »پسر« اولین کار بلند شما بود، 
از اینکه در یک جشنواره معتبر 
جایزه گرفتید چه حسی داشتید و 
آیا این جایزه  باعث پیشرفت شما 
خواهد شد یا مثل برخی فیلمسازها 
پس از کسب جایزه به سراشیبی و 

فرود نزدیک می شوید؟
 من به شــدت هیجان زده شدم و 
خستگی کار از تنم بیرون رفت. به آینده 
دلگرم تر شدم و نسبت به خودم و کارهای 
آینده سخت گیرتر خواهم شد. این به 
خودی خود نکتــه مثبتی خواهد بود، 
اما سعی می کنم خیلی از قالب کنونی 
خود بیرون نیایم و بــا همین دیدگاه و 
عقاید فعلی به کار خود ادامه دهم، چرا 
که گاهی ســخت گیری های بیش از 
 حد نسبت به خود، انسان را از خویشتن 

خویش دور می کند.
 اکنون مشــغول چه کاری 

هستید؟ 
در حال حاضر در پیش تولید فیلم 
کوتاه جدیدم به نام »نسیان« هستم. 
فیلمنامه بلندم بازنویسی شده و به دنبال 
تامین سرمایه برای ساخت آن در فصل 

پایانی سال هستم.
 شما یک فیلمساز کوتاه موفق 
بودید، چقدر حضور در این عرصه و 
ساخت فیلم کوتاه در دیدگاه شما 
نسبت به سینما تاثیر داشت؟ آیا 

فیلم کوتاه هنوز دغدغه شماست؟
 سینمای کوتاه تاثیر بسزایی در به 
دست آوردن تجربیات فنی و غیرفنی 
داشته است. بخش فنی که به هر حال 
قابل درک است. ســالیان زیادی که 
صرف ساخت فیلم کوتاه شد رفته رفته 
بر تجربه تکنیکی من افزود، اما ماهیت 
فیلم کوتاه از آنجایی که بســیار انسان 
مینیمالیستی هستم مرا در سینمای 

بلند نیز درست هدایت کرد.
 سینمای فیلم کوتاه و مستند 
ما موفقیت هــای جهانی زیادی 
داشتند، شما دلیل این موفقیت ها 

را در چه می بینید؟
در ســال های اخیر شناخت آدم ها 
و فیلمســازها طبعا نســبت به فیلم 

کوتاه بسیار عمیق تر شده است. همه 
مطالعه گر و مشــاهده گر های خوبی 
شدند و ما هم فیلمســازهای خالق و 
روایت کننده های خوبی در اشل فیلم 
کوتاه پیــدا کردیم چراکــه زمان کم 
داســتان گویی خالقیت بیشتری را 
می طلبید. حجم باالی ارائه آثار باعث 
آزمون ها و خطاهای بسیاری شد و طبعا 
ما فیلمسازهای خوب و برجسته ای را به 

بدنه سینما معرفی کردیم.
 آیا حضور سلبریتی ها را در 

فیلم کوتاه موثر می دانید؟
 عمدتا آرزوی ما در گذشته این بود 
که از ســینمای بدنه به ساختار فیلم 
کوتاه افزودنی های مثبتی افزوده شود 
و اکنون با جدی گرفته شدن فیلم کوتاه 
این اتفاق افتاد. اگر شخص انتخاب شده 
درست و به جا انتخاب شده باشد، چه 
ایرادی دارد که یک ســلبریتی باشد 
کما اینکه به بار فیلم می افزاید و فیلم 
در نظر مخاطب جدی تر جلوه می کند 
و شــناخت مخاطب نســبت به بدنه 

سینمای کوتاه نیز بیشتر خواهد شد.
 به عنوان یک ســینماگر از 
دولت بعدی چه انتظاری دارید؟ 
چگونه می توان سینما را از این حال 

بدی که امروز دچار آن شده نجات 
داد؟

سینماگر از هر دولت یا سازمانی که 
مشغول کار است، هیچ نمی خواهد جز 
بودجه درست و مناسب و آزادی بیان 
و اندیشه. از دولت بعدی مانند تمامی 
دولت هایی که پشت ســر گذاشتیم 
چیزی جز حمایــت به ویژه حمایت از 
فیلمسازان مستقل نمی خواهیم، چرا 
که ما دســتمان به هیچ جا بند نیست 
و اغلب مخارج ســاخت فیلم های ما 
سرمایه های شخصی و تمام دارایی مان 

است.
 حال و روز ســینمای بعد از 
کرونــا را چگونــه پیش بینی 

می کنید؟
 کرونا به سینما مانند مشاغل دیگر 
آسیب های هنگفتی وارد کرد. احساس 
می کنم اکران های آنالیــن مردم را از 
ســینما و حس عالقه مندی به پرده 
سینما دور کرد، چرا که همه یاد گرفتند 
در منزل خــود با کلیــک یک دکمه 
می توانند دسته جمعی فیلم مورد نظر 
را ببینند و هرجا که دلشان بخواهد فیلم 

را نگه دارند و... . 
این مساله حرمت ســینما را زیر پا 
گذاشــت و من چندان عالقه ای به آن 
ندارم. دلم می خواهد به روزهای پیش 
از کرونا برگردیم، اگرچه می دانم کمی 
خودخواهانه است و تکنولوژی را باید 
پذیرفت، اما تمامــی زحمات ما وقتی 
معنی پیدا می کند کــه برای اولین بار 
روی پرده نقــره ای به نمایش دربیاید. 
همچنین امیدوارم هیچکداممان بیکار 
نمانیم، چراکه بیکاری برای هنرمند از 

هر دردی وحشتناک تر است.

کارگردان فیلم »پسر«:

چیزی نمی خواهیم جز بودجه مناسب و آزادی بیان 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

گردشگری

کتاب

محمدرضا شیروانی زاده

حمیدرضا جهانی از پی ســال ها تالش در 
عرصه هنرهای تجسمی حاال دیگر برای جامعه 
هنری شناخته شده است. مرور کارنامه هنری 
وی شامل فرازهای بسیاری است که از آن جمله 
می توان به کسب رتبه یک کنکور کارشناسی 
ارشد نقاشی و تالیف کتب آموزشی تخصصی 

در این رشته اشاره کرد. جهانی که به تدریس 
مبانی هنرهای تجســمی و نقاشــی اشتغال 
دارد موفق به دریافت لوح افتخار استاد نمونه 
کشوری از سوی وزارت آموزش و پرورش هم 
بوده و به عنوان داور در جشنواره های مختلفی 

حضور داشته است.
مجموعــه آثــار جهانــی بــه نقش های 
اکسپرسیو نزدیک اســت. در آثار وی، یک یا 

دســته ای از کالغ ها نگاه مخاطب را به سمت 
خود می کشد. به نظر می رسد نقاش در تالش 
است مضامینی چون دوســت، دشمن، رفیق 
و یا حتی به گفته هنرمند، آمــوزگار را با نماد 
کالغ که ریشه ای عمیق در ادبیات ایران و حتی 
دوران باســتان دارد با زبان بصری مختص به 

خود تعریف کند.
ظاهــرا جهانــی در کنــکاش رفتارهــا و 
اخالقیات منجمد در زندگی شــهری اســت 
چرا که در آثارش تصاویر اســتعاری از تجمع 
کالغ ها که به نوعی نشــانگر بیگانگی انســان 
امروزی نســبت به همنوع اســت را در قالب 
بافت هایی اکسپرســیو همراه بــا تنوع رنگی 
مکمل و مختص خود به نمایش می گذارد و از 
این جهت موقعیتی قابل تامل را برای مخاطب 

ترسیم می کند.
چرخش ها و حرکات زیــاد رنگ عمدتا در 
مرکز تصویر، نشان از رفتاری بیانگرا دارد. شتاب 
و هیجانی که در حرکات و تاش های قلم موی 

او می بینیم همراه با فضاسازی های مختص به 
وی، از راز چالش های اخالقیات اجتماعی پرده 
برمی دارد. نقاش سعی دارد با حضور اجتماعی 
اما بیگانــه وار نماد کالغ در آثارش، فشــاری 
مهیب بر اندیشــه ها و برداشت های اجتماعی 

مخاطب وارد کند. 
گویا برای نقــاش، المان هایی چون کالغ و 
یا پرتره های انســانی بعضا با رنگ هایی تند و 
مکمل مختص به خود نمادی از انسان معاصری 
است که بالتکلیف و معلق با کمترین توشه ای 
از هویت و شناخت به سوی هیچ در تکاپو است. 
هر یک از آثارش گویا داستان روایت شده ای را 
پیش می برد و مخاطب را با هسته اصلی روایت 
درگیر می کند. لذا نقاش، مخاطب را ناخودآگاه 
با نوعی سمبولیسم آمیخته با اکسپرسیو روبرو 

می سازد .
در مجموع دوگانگی که در کل آثار هنرمند 
می توان یافت نــوع برخورد و نــگاه متفاوت 
هنرمند با ماده، رنگ و سوژه است چرا که فصل 

الخطاب آثار ســال های قبل تــر وی می تواند 
سرنخی برای دریافت درونیات هنرمند و توجه 
بــه دغدغه های اجتماعی باشــد. زبان بصری 
نقاشــی های اخیر وی اســتفاده از رنگ های 
اصلــی و نامتعارف کامال شــخصی در پرتره و 
مناظر با تابش رنگی شــدید بوده تا جایی که 
به یک ترکیب بندی دســت یافتــه و از پی آن 
 قدرت سوژه را نســبت به رنگ و فرم ضعیف تر

 نشان می دهد.

گذری بر نقش ها و کالغ ها در آثار حمیدرضا جهانی 

سمبولیسم آمیخته با اکسپرسیو

تجسمی

فیلم قصه پسری است که 
علیرغم گذر از جوانی و 

بزرگسالی هنوز کودکی 
بی دست و پاست و فارغ از 
چارچوب های جغرافیایی 

به مبحث انسانی و 
روانشناختی اشراف دارد. 
گمان می کنم همین بی مرز 

بودن داستان و تعمیم آن 
به تمامی آدم های تنهای 

جهان آن را مورد توجه قرار 
داده و خواهد داد

از دولت بعدی مانند 
تمامی دولت هایی که پشت 

سر گذاشتیم چیزی جز 
حمایت به ویژه حمایت 
از فیلمسازان مستقل 

نمی خواهیم، چرا که ما 
دستمان به هیچ جا بند 
نیست و اغلب مخارج 

ساخت فیلم های ما 
سرمایه های شخصی و تمام 

دارایی مان است
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