دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

این یک گزارش فرهنگی نیست ،یک گزارش انسانی است

آرامسایشگاه!

آفتاب یزد – یوس�ف خاکیان :روز گذش��ته احس��ان ش��ادمانی
کارگ��ردان فیل��م کوتاه «رامخان��ه» در گفتگویی درب��اره مضمون
ای��ن فیلم گف��ت« :رامخانه حکای��ت پسافتادهه��ا ،دورافتادهها و
مطرودهاس��ت .آنهایی که هستند اما باید به بهانه زندگی عادی به
گوشهای رانده شوند تا دیگران بتوانند ادامه دهند .این ایده آنچنان
به سرم هجوم آورد که فکر کردم چطور میشود که حتی یک پدر،
جنون پس��رش ،او را از کاش��انه خود طرد کند؟
ب��ه خاطر بیماری
ِ
میخواس��تم اسم فیلم را به نوعی بس��ازم ،در انتخاب آن به دنبال
جایی بودم که آدمها را از غیراهلی یا ش��اید وحشی به رام و مطیع
تبدیل میکند .در ادبیاتنمایشی ایران از این دست عنوانها داریم
یکی از آنها نمایش��نامه «آرامسایش��گاه» است که به نظرم انتخابی
س��ایش آرا ِم آدمها در محیط آسایشگاه
بینظیر برای نش��ان دادن
ِ
اس��ت« .رامخانه» هم اتود و پرداخت ما از مفهوم رام شدن در یک
مکان است».
بعض��ی از قصهها خیلی جالب ،ج��ذاب ،عجیب و غریب و گاه حتی
باورنکردنی هستند ،به صورتی که وقتی کسی آنها را برای تو تعریف
میکند ،حتی نمیتوانی به آنچه میشنوی گوش فرا دهی ،چرا که
در حین گوش دادن ،ذهنت تو را پرت میکند به جایی که زمان و
مکان نمیشناسد ،به یکی از این داستانها که تمامش هم واقعی ست
توجه کنید .چند سال پیش متنی را در گفتگوی یکی از کارگردانان
زن س��ینمای ایران خواندم که به سوژهای که فیلمش را به واسطه
آن س��اخته بود اش��اره کرده و گفته بود« :قصه این فیلم در سفری
که به ش��مال کشور داشتم به ذهنم رسید ،ما در اتوبوس نشسته و
در جاده در حال حرکت بودیم که ناگهان یک پیرزن سالخورده در
وس��ط جاده ظاهر شد و یکی از خودروهایی که در حال تردد بودند
با او برخورد کرد و زن بینوا جان به جان آفرین تسلیم کرد .خالصه
منی که فیلمساز بودم برایم جالب بود که ماجرای این پیرزن از چه
قرار است و چرا یک دفعه در وسط جاده پیدایش شده که موجبات
آن تصادف مرگبار فراهم شود؟ پس از کش و قوس بسیار و تحقیق
و پژوهش کاشف به عمل آمد که فرزندان آن پیرزن ،مادر خودشان
را به آنجا آورده بودند و با اس��تفاده از یک فرصت مناس��ب او را به
وس��ط جاده هل داده بودند تا ماش��ین به او بزند و بمیرد ،تا به این
وسیله هم از دست مادر پیرشان راحت شوند و هم بتوانند از راننده
نگون بختی که با پیرزن تصادف کرده دیه بگیرند و به زخم زندگی شان
بزنند .اما پلیس ماجرا را متوجه ش��ده بود و آنها نتوانسته بودند به
هدف دومشان که همانا گرفتن دیه بود برسند ،مضاف بر اینکه روانه
زندان هم ش��ده بودند چرا که باعث شده بودند که مادر پیرشان به
طرز فجیعی از دنیا برود ،این س��وژه را من مد نظرم داشتم تا اینکه
قصهاش را دستمایه فیلمنامهای قرار دادم و آن را ساختم».
دنیا پر شده از این قصه ها ،قصههایی که تلخ و غم انگیزند و در اکثر
موارد باورنکردنی .تمام این ماجراها را هم آدمها به وجود آوردهاند و
چون آدمها بلدند که خاطره هایشان را بنویسند و چون میفهمند و
بلدند که دیده هایشان را برای دیگران تعریف کنند این قصهها زبان
به زبان و گوش به گوش برای همه نقل میشود و بقیه هم از َسر و
سِ ��ر این اتفاقات آگاه میشوند .یک نفر مادر پیرش را به کنار جاده
میآورد تا او را زیر یک ماشین بیندازد ،دقت کنید گفتیم «مادرش».
یک نفر دیگر فرزندش را با دادن قرص خواب تقریبا بیهوش میکند

و او را مثله کرده و اعضای بدنش را در گونی گذاشته و آن را از خانه
بی��رون میبرد و در جایی میگذارد و برم��ی گردد ،به خیال اینکه
کس��ی او را ندیده است .فرد دیگری با استفاده از اعتمادی که به او
شده ،خیلی راحت هر ماه کارت عابربانک پدر پیرش را که با حقوق
بازنشس��تگی زندگی خود و همس��رش را میگذراند خالی کرده و
مقدار کمی پول در آن میگذارد و به او میگوید« :حقوقت همینه،
وضعیت مملکت خرابه ،به بازنشستهها کم حقوق میدن»...
همین چند سال پیش گزارشی درباره یک بازدید از خانه سالمندان
منتشر کردیم که حکایتهای عجیب و غریبی در آن نقل شده بود،
از زبان افرادی که روزگاری چون من و شما صاحب خانوادهای بودند
و ش��غلی داشتند و درآمدی کسب میکردند و به واسطه آن روزی
حالل برای همسر و فرزندانشان مهیا میکردند ،همه آنها هم عاشق
خانواده بودند و هر روزش��ان با دلخوشی بسیاری میگذشت که اگر
امروز زندگی برایشان سخت شده و مجبورند دور از اعضای خانواده
کار کنند ،در عوض فردا که پیر شدند فرزندانشان عصای دستشان
خواهند ش��د و در روزگار پیری و کوری آنها را تحت حمایت خود
در میآورند .اما وقتی پیر شدند و از تک و تا افتادند فرزندانشان برای
آنکه زندگی راحتی داشته باشند و به قول معروف کسی آویزانشان
نباشد ،دست پدر و مادر پیرشان را گرفته و به سرای سالمندان برده
بودند .در آن گزارش به افراد دیگری هم اشاره شده بود ،افرادی که
جوان بودند اما به دالیل دیگری مانند مشکالت جسمی و ذهنی از
سوی خانواده طرد شده بودند و اینبار بزرگترها آنها را به آن مکان
آورده بودند ،مکانی که به زعم آن خانواد ه میتوانس��ت برای فرزند
یا برادر یا خواهرش��ان شرایط آرامش و آسایش را فراهم کند .این
همان چیزی ست که «رامخانه» احسان شادمانی میخواهد مقابل
دی��دگان ما تعریف کند .به کلماتی که ای��ن کارگردان آنها را مورد
اس��تفاده قرار میدهد توج��ه کنید« .پس افتاده ه��ا»« ،دورافتاده
ه��ا»« ،مطروده��ا» آنها که به گوش��های رانده ش��دهاند تا دیگران
بتوانند ادامه دهند .برای یافتن پاس��خ این پرسش که «این دیگران
کیستند؟» الزم نیست راه دوری برویم ،همین که برخی از ما مقابل
آیینه بایس��تیم و به تصویری که در آن افتاده خیره ش��ویم متوجه
خواهیم شد که این دیگران کیستند؟ دیگران شاید خود ما باشیم،
دیگران زندگی مان را به گوشهای میرانیم تا خودمان
خود مایی که
ِ
بتوانیم ادامه دهیم .اگر هم کسی از ما بپرسد چرا این کار را کردی؟
چرا فرزندت را ،پدرت و مادرت را ،برادر و خواهرت را به آسایش��گاه
بردی؟ با س��ری افراشته و سینهای س��تبر میگوییم« :بهش لطف
کردم ،اونجا راحت تره ،پیش کسانیه که مثل خودشن ،با اونا ارتباط
برقرار میکنه ،اگه پیش خودم نگهش میداشتم بدتر بود براش ،من

مفقودی
برگ سبز تیبا مدل  1392ش شاسیNAS811100D5729147 :ش موتور8070387:
ش پالک 66 :ایران  763ص  29بنام سعیده ابراهیمی به کدملی ۰۰۶۴۴۱۵۴۲۲مفقود
گردیده و فاقد اعتبار میباشد.
ابطال قرارداد پیش فروش
 5برگ�ه ب�ا عنای�ت ب�ه ص�دور دادنام�ه ش�ماره  140091990024676345م�ورخ
 1400/07/10و دس�تور قاضی مبن�ی بر رد مال و انتقال یک واحد مس�کن مهر واقع
در ف�از  11پروژه کوزو پارس  4در بنام متقاضی نفر اول یوس�ف طاهایی در حق خانم
نرگ�س نوروزی که نامه دادگاه به ش�ماره  22179و م�ورخ  1400/07/10در دبیرخانه
ش�رکت عمران ش�هر جدید پردیس ثبت و ابالغ گردید .اصل ق�رارداد پیش فروش
متقاضی نفر اول به شماره  /۹۸/۷۰۸۳۹ص ۱۰۸/مورخ  1398/09/05باطل و فاقد اعتبار
میباشد.

فرهنگی
که صبح تا شب سر کارم ،شب هم که میام خونه خسته و کوفته ام،
نای رسیدگی به اون رو ندارم ،تازه االن هر ماه دارم کلی پول هزینه
میکنم تا اونجا (آسایشگاه) که بردمش بهش رسیدگی کنن ،اینکه
به فکر اون هس��تم گناهه؟ صبح تا شب اینجا میموند تو این خونه
تک و تنها بهتر بود؟ کسی نباشه یه لیوان آب دستش بده خوبه؟ من
اون رو بردم آسایش��گاه تا «آرامش» داشته باشه ».اما دریغ از اینکه
در آسایشگاه آدمها به سایشی آرام میرسند که انتهایش مرگ است.
بهانه خوبی س��ت ،برای ش��انه خال��ی کردن از زیر بار مس��ئولیت،
بهانه بس��یار خوبی اس��ت ،اما بیایید منصفانه قض��اوت کنیم ،برای
مث��ال یک مادر پیر را در نظ��ر بگیرید که فرزندش به این بهانه که
وقت رس��یدگی به مادر را ندارد ،او را به آسایشگاه سپرده است .اگر
غیرمنصفانه به ماجرا بنگریم حق را به فرزند میدهیم ،اما قرار شد
منصفانه به ماجرا نگاه کنیم .منصفانه نگریس��تن یعنی وقتی تو به
عنوان فرزند میخواهی مادرت را به این دلیل که وقت رسیدگی به
او را نداری ،به آسایشگاه ببری ،با خودت بیندیشی که من زمانی که
کودکی خردسال بودم و توان مراقبت کردن از خودم را نداشتم ،این
زن ک��ه ان زمان جوان ب��ود و حتما مانند االن من وقت کافی برای
رسیدگی به من را نداشت میتوانست چون منی که امروز میخواهم
او را از خودم دور کنم و به آسایش��گاه بس��پارم ،مرا از خودش دور
کند و مثال به ش��یرخوارگاه بسپارد .اما او این کار را نکرد ،او ایستاد
و مردان��ه به همه کارهایش گفت« :من کار دیگری دارم که از همه
شما مهمتر است ،بنابراین همه شما را به گوشهای میرانم تا فرزندم
بتواند ادامه دهد» منصفانه نگریستن یعنی هنگامی که میخواهی
مادر پیرت را به آسایشگاه بسپاری ،یادت بیفتد که او در جوانی حتی
خودش را گوش��های راند و فقط خواست که تو ادامه دهی ،حال که
او به س��ن پیری رسیده و برف کهنسالی روی موهای سرش نمایان
شده تو حاضر نیستی حتی به این بیندیشی که چه بودهای و اکنون
چه ش��ده ای؟ حاضر نیستی به این بیندیشی که آخر و عاقبت تو،
از سرنوش��تی که امروز برای م��ادر پیرت رقم میزنی ،بهتر نخواهد
ش��د .برای بیدار ش��دن از خواب غفلت و دست نگه داشتن از طرد
عزیزانمان نیازی نیست که راه دوری را سپری کنیم ،تنها کافیست
گلستان سعدی را باز کنیم و آن حکایت معروفش را بخوانیم:
«وقت��ی به جه��ل جوانی بانگ ب��ر م��ادر زدم ،دل آزرده به کنجی
نشست و گریان همی گفت :مگر خردی فراموش کردی که درشتی
میکنی؟
چه خوش گفت زالی به فرزند خویش
چو دیدش پلن��گ افکن و پیل تن
گ��ر از عه��د خردی��ت ی��اد آمدی
ک��ه بیچ��اره ب��ودی در آغوش من
نک��ردی در ای��ن روز ب��ر من جفا
ک��ه تو ش��یرمردی و م��ن پیرزن»
دنیا ،دنیای گذراست و هیچکس در این دنیا مانا نبوده و عمر ابدی
نداش��ته ،همه چیز هم به اولویتها برمی گردد ،اینکه اولویتهای
زندگی ما را چه چیزها و چه کسانی تشکیل میدهند .بیاییم تا دیر
نش��ده تکلیف خودمان را با اولویتهای زندگی مان روشن کنیم و
پ��س از این زندگی م��ان را طوری برنامه ریزی کنیم که اگر روزی،
روزگاری اتفاق تلخ و غمباری برای یکی از اعضای خانواده ما افتاد،
زان��وی غم بغل نگیریم کهای کاش فرصت بیش��تری برای بودن در
کنار او صرف میکردم،ای کاش قدرش را میدانس��تم،ای کاش با او
مهربان بودم و ...مطمئن باشیم اگر تکلیف خودمان را با اولویتهای
زندگی مان روش��ن نکنیم ،روزی فرا خواهد رسید که خودمان را بر
باالی سنگ سیاه و سخت و سردی گریان مشاهده میکنیم و هیچ
کاری از دستمان بر نمیآید.

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی و سند مالکیت کامیون تانکر حمل مواد سوختی
مدل بنز  2624با ش�ماره پالک ایران  912 – 33ع  23به ش�ماره شاس�ی
 16574806و ش�ماره موت�ور  10057415متعلق به ناص�ر زندی به کدملی
 4170060458مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
سند کمپانی  -شناسنامه مالکیت  -کارت و بنجاق اتومبیل پراید مدل ۸۶
رنگ نقرهای به شماره انتظامی  ۳۸ایران  ۸۹۲ن ۵۴و شماره موتور۱۹۱۷۶۸۰
و شماره شاسیS 1412286322913بنام مریم محمدی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی
س�ند کمپانی ،شناسنامه مالکیت و کارت اتومبیل پژو پارس مدل  ۱۳۹۳رنگ سفید
ش�ماره انتظامی  ۳۸ایران  ۲۸۸ط  ۷۱ش�ماره موتور  124K0483970شماره شاسی
 NAAN21CA1EH700675بن�ام لیال معظمی گودرزی مفق�ود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمد جعفری زاد(مالک) با ارایه دو برگ فرم
استشهادیه محلی مصدق به شماره  44349مورخ1400/4/8
دفترخانه 788تهران و تقاضای وارده به شماره 11437
مورخ 1400/7/7مدعی فقدان سند مالکیت شش دانگ یک قطعه
آپارتمان مسکونی به پالک ثبتی  65054فرعی از 116اصلی مفروز
و مجزا شده از  64128فرعی از اصلی مذکور قطعه  61در واقع در
بخش  11ناحیه  01حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران استان تهران
به مساحت 86/43متر مربع واقع در سمت غربی همکف بلوک  9که
 4/54چهار متر و پنجاه و چهار دسیمتر مربع آن بالکن است بانضمام
پارکینگ مسکونی قطعه پنجاه و پنجم تفکیکی به مساحت11/25
یازده متر و بیست و پنج دسیمتر مربع واقع در سمت شمال غربی
زیرزمین اول بلوک 9مشخصات مالکیت مالکیت محمد جعفری زاد
فرزند علی شماره شناسنامه  350تاریخ تولد 1341/5/14صادره از قم
دارای شماره ملی 0383577896با جز سهم  6از کل سهم 6بعنوان
مالک شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت  39603تاریخ
 1400/1/25دفترخانه اسناد رسمی شماره  660شهر تهران استان
تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی  928750سری ب
سال 99با شماره دفتر الکترونیکی  140020301145001860ثبت
گردیده است نامبرده طی نامه شماره  2819/9922مورخ1400/4/22
اداره پست شمال تهران و پیوست آن نامه فوریتهای پلیسی110
تهران اعالم نموده سند مالکیت از موتورسیکلت مامور پست آن منطقه
به سرقت رفته است نامبرده درخواست سند مالکیت المثنی نموده
است بدینوسیله مراتب باستناد ماده  120ایین نامه قانون ثبت در
یک نوبت آگهی می گردد چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ
انتشار این اگهی ظرف مدت ده ر وز اعتراض خود را کتبا ضمن
ارایه سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه تسلیم و رسید اخذ
نمایید در صورت عدم ارایه اعتراض یا اصل سند مالکیت یا سند
خریداری اقدام به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات خواهد شد.
 13508سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد
تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مجید موسی زاده وکالتا باستناد وکالت نامه  29526مورخ
 1400/6/29دفترخانه 1207تهران از طرف مالک خانم زهرا نعمت
جمشیدی با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با
تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره 22034
و  22035مورخ 1400/6/30دفترخانه  1207تهران طی درخواست
وارده  1023017997مورخ 1400/6/30تقاضای صدور المثنی سند
مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده  120آیین نامه قانون
ثبت به شرح زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی خانم زهرا
نعمت جمشیدی مالک شش دانگ  -2شماره پالک  13927فرعی
ساز 122اصلی  -3علت گم شدن جابجایی منزل -4خالصه وضعیت
مالکیت سند مالکیت کاداستری اعیان ششدانگ یک دستگاه آپارتمان
مسکونی که عرصه آن وقف است به مساحت  95/09متر مربع که
 4/48متر مربع آن بالکن و  7/87متر مربع آن پیشرفتگی است
واقع در سمت شمالی طبقه پنجم به شماره  13927فرعی از122
اصلی قطعه  9تفکیکی مفروز و مجزی شده از  819فرعی از اصلی
مذکور واقع در بخش  11تهران بانضمام اعیان پارکینگ مسکونی
قطعه  10تفکیکی به مساحت 10/80متر مربع واقع در زیرزمین
اول بانضماام اعیان انباری مسکونی قطعه یک تفکیکی به مسات
 2/77متر مربع واقع در زیرزمین اول ذیل شماره ثبت 350488
صفحه  236دفتر 1263به شماره چای  395437به نام خانم زهرا
نعمت جمشیدی صادر گردیده است لذا با توجه به اعالم فقدان سند
مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی ان مراتب اعالم
تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت
چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود
می باشد باید تا ده ر وز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و
اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم
نماید وا گر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند
مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 13506سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

5

دوشنبه26مهر 1400شماره 6137
تجسمی

سهراب،محیطزیستیترین نقاش ایران

آفت�اب یزد :ب��وی ماه مهر
که میپیچد ب��رگ تقویم به
پاس تولد س��هراب سپهری،
ک��ه اگر ب��ود اکنون ش��مع
 ۹۳س��الگی را فوت میکرد،
عط��ر آب و درخت میگیرد؛
هنرمندی که به جهت توجه
خاص��ش به طبیع��ت هم در
شعر و هم در نقاشی ،میتواند کاندیدای دریافت
عن��وان محیط زیس��تیترین نق��اش (هنرمند)
ایران باش��د .سهراب س��پهری در عرصه نقاشی
در صدر پرطرفدارترینهای بازار هنر ایران است و
هر یک از متخصصین دالیلی برای چرایی این مهم
برمی شمرند که همه آنها در یک مورد مشترک
ان��د« :عالق��ه ایرانیان و نوس��تالژی ک��ه با خود
میآفریند ».نقاش شاعر یا شاعر نقاشی که صدای
پای آب را شنید و نشانی خانه دوست را به درخت
سپیدار وعده میدهد .سپهری نقاش به راستی در
میان هم عصران خود نقاش متفاوت نگری است،
وجه تمایز فاحش او را میتوان در زاویه نگاهش
به درخت جس��تجو ک��رد؛ ب��رای واکاوی چنین
موضوع��ی میت��وان این روزها نرم و آهس��ته به
موزه پاسارگاد در باغ نگارستان رفت و  ۱۰تابلوی
درخشان س��هراب را در طبقه فوقانی به تماشا و
کشف و شهود ایستاد.
گنجین��ه م��وزه پاس��ارگاد یک��ی از بزرگترین
مجموعههای س��هراب سپهری را در اختیار دارد
که دربرگیرنده نمونههایی ش��اخص از سریهای
مختلف این هنرمند بزرگ است و همواره بخشی
از این آثار روی دیوار نمایش��گاهی موزه پاسارگاد
به تماشای مردم است .نقاشیهای سهراب چنان
کوتاه از هنر

«مورچه» در تدوین

فیل��م کوتاه «مورچه» کارگردانی میالد فیضاهلل
بیگ��ی و نویس��ندگی مهدی اصغ��ری روی میز
تدوین قرار گرفت .به گزارش ایس��نا ،در خالصه
داستان این اثر آمده است« :مورچه» روایتی زنی
با نام ستاره اس��ت که در گذشته بچه نوزادی را
از بهزیس��تی به فرزندی قبول کرده است .او بعد
از گذشت پنج سال به بهزیستی برگشته تا بچه
را پ��س دهد؛ حال آنکه دختر بچه پنج س��اله از
هیچ ماجرایی با خبر نیست .او دلیل عجیبی برای
پس دادن بچه دارد...

جایزه برای «زنگ تفریح»

ش��انزدهمین دوره جش��نواره بینالمللی حقوق
بش��ر دوسکبراداس «در پوست دیگری زندگی
کنیم» معروف ب��ه « »FICDOSدهم مهرماه
( ۲اکتبر می�لادی) به کار خود پایان داد و فیلم
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ریوی-عدسیکوچکیرویدرآپارتمان
 وحشیگری  -زینت رو - 4سقف اتاق خون بها  -الستیک اضافی  -سلطانمیوهها- 5بهغیرازآن-آسیب-حیله
 - 6نشانه و رد پا  -یکی از دو جنس  -از
خاطررفته- 7تصنیفکننده-شهری
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 انبار کشتی  -آوازی در دستگاه شورجوز- 10معاملهپایاپای-برآمدگیتهکفش  -سالم تلفنی - 11حرف 28الفبا
 رود آرام-نابودی- 12نابینا -از جنسنخ  -جاذبه – خس�یس پس نمیدهد
- 13شهرزیارتی-بندراوكراین-واحد
نماز – حرف اضافه  - 14پول استرالیا -
هزار کیلو  -مایوس ب�ودن  - 15کتابی
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پرمصرف
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 - 1از مش�تقات ش�یر  -عادت دادن- 2
کاملتریندینالهی-شهریدرکرمانشاه
خانهییالقی- 3نوعیشیرینی-شاعرقصیده س�رای عه�د قاجاری�ه مولف "
پریش�ان "  -دستور  -س�فید آذری- 4
حرف هشتم التین  -شمشیر  -نام زنانه
فرنگی-نوعییقه- 5کفاشوکفشگر-
رودافغانستان– 6نادروکمیاب-پساوند
آراس�تن  -تن فرسوده از کار - 7تصفیه
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که در این ده اثر پیداس��ت
ترجم��ان نگاه اندیش��گی و
زیبایی شناختی او به زندگی
و محیط پیرامون اس��ت که
در ش��عرهایش نی��از آنها را
واگوی��ه میکن��د؛ نوعی از
کمینه گرایی که ریش��ه در
عرف��ان و خالص��ه و خالص
دی��دن نش��أت میگیرد و مخاط��ب را به اصل و
اصالت هستی اش��اره میدهد .راز اینکه سهراب
مانند دیگ��ر هنرمندان نوگرای هم نس��ل خود،
راهی غرب نشد و سفر به مشرقزمین را برگزید
و در س��فر به ژاپن ،در دری��ای ذن خود را غوطه ور
س��اخت ،روح عرفان آلود اوس��ت که در واژگان
اش��عارش هویداس��ت؛ ت��ا آن روزگاران ن��گاه
کمال الملکی بر طبیعت نگاری رونق داش��ت اما
سهراب با جسارتی مثال زدنی بخشی از درخت،
فقط تنه درخت را برگزید و از زوایایی متعدد در آن
به غور پرداخت .همین اندیشه،دید و کنش سهراب
را در تماشای سایر محیط پیرامون خود گسترش
داد و به س��بک روایی و تصویری رسید که حاال
هر مخاطبی با دیدن آثار او آنها را باز میشناسد.
س��هراب از ای��ن خالص��ه کردنها در نقاش��ی
به ضرورت ح��ذف زوائد از زندگی تلنگر میزند،
زیرا انگار اصل را دیدن ،به آدمی آرامش میدهد
تا کنه حیات را دریابد؛ همین جهان بینی سهراب
سبب میشود درختان او با سایر همکارانش تفاوت
تصویری و اندیشگی بنیادین داشته باشد .و حتی
کاره��ای او با تم طبیعت بیج��ان به چند تاش
رنگی همانند چند مصرع باشکوه آهنگین بسنده
شود.
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کوتاه «زنگ تفریح» س��اخته نوید نیکخواه آزاد
با ن��ام اس��پانیایی « »El Recreoکه به عنوان
نماینده ایران در این رویداد حضور داشت ،برنده
جایزه بنیاد شارلوت برای بهترین فیلم کوتاه در
بخش بینالملل شد/.صبا

رحیمرحیمیپوردرگذشت

رحیم رحیمی پور تهیه کننده ،فیلمنامهنویس و
کارگردان سینمای ایران روز گذشته  ۲۵مهرماه
 ۱۴۰۰ب��ر اثر ابتال به ویروس کرونا درگذش��ت.
رحی��م رحیم��ی پ��ور متول��د  ۱۳۳۶اصفهان،
فارغ التحصیل از مرکز اسالمی آموزش فیلمسازی
ب��ود .وی فعالیت هن��ری خود را ب��ا کارگردانی
فیلمهای کوتاه آغاز کرد .به گزارش ایسنا ،از آثار
این هنرمند در مقام کارگردان میتوان فیلمهای
«شیرین و فرهاد»« ،مستاجر»« ،انفجار در اتاق
عمل»و ...را نام برد.

