
گروه فرهنــگ و هنر -دومین 
نشست مجازی »نهاد« پیرامون ماهیت 
و کارکرد خانه ها و انجمن های هنری 
با موضــوع »انجمن هنرمندان نقاش 
ایران؛ دیروز، امروز، فردا« در صفحه 

خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
راد دربــاره اعضــای انجمــن 
هنرمنــدان نقاش ایــران، گفت: در 
حال حاضر این انجمن حدود ۱۴۰۰ 
عضو دارد کــه نزدیک به ۶۰۰ عضو 
آن پیوســته، نزدیک به ۶۰۰ عضو آن 
وابسته و تعدادی هم اعضای افتخاری 
هستند. البته این ساختار پیشین انجمن 
اســت که ۳ نوع عضویت داشت، در 
ســاختار و اساســنامه جدید انجمن 
تفاوت هایی اســت یعنــی عالوه بر 
اعضای پیوســته، وابســته و اعضای 
افتخاری، عضو دانشــجویی و عضو 
همــراه را هم داریم کــه آن ها نیز به 
ساختار اضافه می شوند. البته در حال 
حاضر همه اعضا فعال نیستند و به هر 
حال می توان گفت که متاسفانه بخش 
کوچکــی از این مجموعــه فعالیت 

دارند.

وی در بخــش دیگــری از این 
نشســت درباره کیفیــت و رویکرد 
جــذب اعضا در انجمــن هنرمندان 
نقاش عنــوان کــرد: در دوره هیئت 
سیاســت های  گوناگون  مدیره های 
مختلفــی در این باره بوده اســت. به 
خصــوص در دوره هــای اول، برای 
این که می خواستند اعضای بیشتری 
را جذب کنند و چون باید نهاد شکل 
می گرفت و ســاختاری پیدا می کرد، 
طبیعتا بعضــی مواقع کمیت اهمیت 
داشــته، کیفیت آن چنان در اولویت 
نبوده و اهمیت نداشــته باشد. اما در 
بعضی از دوره ها در سال های گذشته، 
بعضی مواقع این مسئله کمیت همچنان 
مطرح بوده است. به طور مشخص در 
دوره فعلــی به شــدت روی کیفیت 
تمرکز کردیم و فکر کردیم که اعضایی 
که وارد انجمن هنرمندان نقاش ایران 
می شوند می بایست کیفیت آثارشان را 
به یک استانداردی رسیده باشد و نوع 
نگاهشان هم شکل گرفته باشد که در 
آن مصاحبه ها خودش را مشــخص 

می کند و نمود پیدا می کند.

مدیرعامــل انجمــن هنرمندان 
نقاش ایران، افزود: یک مسئله بسیار 
مهــم دیگر که ما تالش کردیم در طی 
ایــن دوره بــه آن بپردازیم و آن را در 
میان اعضای انجمن جا بیاندازیم، این 
است که انجمن های هنری که در واقع 
موسســات فرهنگی هنری هستند، 
جاهایی هســتند که مــا عضو آن ها 
می شویم نه برای اینکه از آنها خدمات 
بگیریم، بلکه ما عضو می شــویم که 
به آن ها برای رســیدن بــه اهداف و 
برنامه هایشان کمک کنیم. متاسفانه در 
ســال های گذشته این اتفاق برعکس 
شــده بود. یعنی امروز هم بســیاری 
فکــر می کنند که عضویت در انجمن 
باید برای افراد ســود داشته باشد و یا 
برایشــان امکانات و شرایطی را مهیا 
کند. درحالی که اصوال ما وقتی عضو 
یک ســازمان و نهاد می شویم، برای 
اهداف آن نهاد عضو آن جا شده ایم و 
می رویم که به اهداف آن کمک کنیم.

راد ادامه داد: متاسفانه در انجمن 
هنرمندان نقاش ایران و در بسیاری از 
انجمن های هم جنس ما، رفتار اعضا 

به غلــط این طور تعریف شــده که 
عضویتشان در انجمن برای این است 
کــه امکاناتی دریافــت کنند. طبیعی 
اســت که وقتی انجمن ها، یک نهاد و 
مرجعیتی پیدا کنند، می توانند امکاناتی 
را هــم ارائه کنند و می توانند به عنوان 
یک مرجع مورد وثوق نهادهای دیگر 
قرار گرفته، امکاناتی را دریافت کنند 
و آن را میان اعضایشــان به اشــتراک 

بگذارند.
وی اضافه کرد: اوالً تعداد اعضا 
بسیار زیاد است و این امکانات معموالً 
به دســت همه نمی رســد. بنابراین 
همواره ناراحتی و نارضایتی به وجود 
می آورد. این ها امتیازاتی است که یک 
انجمن می تواند به اعضایش بدهد و 
طبیعتا برای اینکه بتواند این امتیازات 
را به بهترین شــکل بدهد، رتبه بندی 
کرده و اعضای فعال را جدا می کند. در 
نتیجه به اعضای فعال بیشتر رسیدگی 
می شود و امتیاز بیشتری می گیرند. ما 
خیلی تالش کردیم که در دوره متاخر 
این موضوع را جا بیندازیم که حضور 
اعضا در انجمن هنرمندان نقاش ایران 
بــرای خدمت به انجمــن و اهداف 

انجمن است.
مدیرعامــل انجمــن هنرمندان 
نقاش ایران درباره اهداف این انجمن 
بیان کرد: اگر بخواهم ساده در این باره 
توضیح بدهم، هــدف انجمن ارتقاء 
رســانه نقاشــی اســت. هدف تمام 
انجمن ها ارتقاء رســانه ای است که 
نمایندگی می کنند. طبیعتاً ابزارش نهاد 
و اعضایش است و به واسطه آن ها این 
فعالیت انجام می شود. بنابراین ما یک 
هدف مشترک داریم و آن این است که 
رسانه  نقاشی را درست معرفی کرده، 

جایگاهش را مشخص کنیم، هویتی 
برای اعضای آن بسازیم و همه این ها با 
یاری و کمک کسانی است که می آیند 
و دست اعضایی که نماینده شدند را 

می فشارند و پیش می رویم.
راد با بیان اینکه انجمن هنرمندان 
نقاش ایران، یک انجمن صنفی نیست. 
بلکــه در نبود یــک انجمن صنفی، 
کارهای آن را گهگاه انجام داده است 
و به خاطر همین هم مشکالتی ایجاد 
شــده اســت، گفت: چــون در نبود 
انجمن های صنفی، انجمن هنرمندان 
نقاش ایران به عنوان تنها مرجع ناگزیر 
بوده است که گاهی کارهای صنفی را 
هم انجام دهد، کما اینکه قانونی نبوده 
و طبیعتاً در خیلی جاها هم دســتش 
کوتاه بوده اســت، مانند پی گیری و 
درست کردن بیمه هنرمندان که به هر 
حال می دانید مشکالت جدی تری بود 
و انجمن هم دستش کوتاه بود و خیلی 
هم نمی توانســت این داستان را پیش 
ببرد. امروز خوشبختانه آن مشکالت 
حل شده و ما فراخوان عضویت برای 
انجمــن صنفی هنرمنــدان نقاش را 
داده ایم تا آن جا به خواسته های صنفی 
خودشان برسند.راد در بخش دیگری 
از این نشست، گفت: به طور کلی این 
انجمن قرار است سبب ارتقاء رسانه 
نقاشی شود یعنی به رسانه  نقاشی در 
معرفی، پویایی و گســترش آن بتواند 
کمک کند و بــرای این کار ابزارهای 
آموزشی، تبلیغاتی، نمایش و ... دارد 
که در اساســنامه توضیح داده شــده 
است. طبیعی اســت که برای چنین 
کاری می تواند گالری تاســیس کرده 
و کار اعضایــش را در گالری هــای 
دیگر بــه نمایش بگــذارد. می تواند 

رفتار آموزشــی را تعریــف کند و یا 
کالس های آموزشی داشته باشد یا به 
کالس های آموزشی خط و ربط دهد. 
می تواند برای رشد رسانه اش به رشد 
هنرمند فکر کند و برای رشد هنرمند به 
سراغ امکانات مورد نیاز هنرمند رفته 
و تسهیالتی ایجاد کند. این تسهیالت 
می توانــد در دولت یا نهادهای دیگر 
رخ دهــد. انجمن می تواند نمایندگی 
کند و برای گرفتن این تســهیالت به 
صــورت عام و نه انفرادی ورود کند. 
تمام این ها »می تواند« اســت؛ یعنی 

انجمن می تواند چنین کاری کند.
وی افزود: هر کدام از این مسائل 
در کشــور مطابق قانون متولی دارند. 
یعنی نهاد آموزشی متولی خود را دارد؛ 
آموزش عالــی، آموزش و پرورش و 
نهایتاً مرکز آموزشگاه های آزاد هنری 
زیر نظــر وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی. گالری ها به صورت کامل 
در اختیــار مرکز هنرهای تجســمی 
اســت یعنی از آن اجاره می شــوند، 
مجوز شان را از آنجا دریافت می کنند 
و سیاســت گذاری ها در آنجا اتفاق 

می افتد. این که ما می توانیم معنی اش 
این اســت که این نهادهــا می توانند 
از انجمن به عنوان مشــاور، نماینده 
هنرمندان و نماینده این رسانه دعوت 
کنند که حضور داشته باشد. این خیلی 
به سیاســتگذاران و افرادی که متولی 
هستند بستگی دارد. در بعضی موارد 
متولیان عالقــه ای ندارند که دخالت 
شما را داشــته باشد. در برخی مواقع 
هم این متولیان عالقه مند هســتند و 
از شــما دعوت می کننــد که در آنجا 

حضور داشته باشید.

گروه فرهنــگ و هنر - احمد 
عربانی، کاریکاتوریست پیشکسوت 

درباره اینکه آیا دوران کرونا باعث تلخ  
شدن کاریکاتورهایش شده است، با 

خواندن بیتی که شعار معروف نشریه 
فکاهی »توفیق« هم هســت، یادآور 
شــد: چو حق تلخ اســت، با شیرین 
زبانی/ حکایت ســرکنم، آن سان که 

دانی.
هنرمنــد  عربانــی،  احمــد 
کاریکاتوریست پیشکسوت که تجربه 
سال های همکاری با مجله های »توفیق« 
و »گل آقا« را بــه عنوان معروف تری 
نشــریه های حوزه کاریکاتور داشته 
اســت، در گفت وگویی درباره تاثیر 
روزگار کرونــا بــر زندگی حرفه ای 
خود، اظهار کرد: حرفه ما شاید کمتر 
از برخی دیگر از حوزه های فرهنگی 
و هنری همانند موسیقی دچار آسیب 

شده است، چون نیاز به جمعیت ندارد 
و هنرمندان می توانند در خانه هایشان 
مشــغول کار باشــند.او با بیان اینکه 
»هنرمندان کارتونیست با احساس سر 
و کار دارنــد«، در این زمینه ادامه داد: 
در این مدت از نظر احساســی واقعا 
غمی در درون همه نشســته است و 
با توجــه به اینکه ســوخت ما برای 
کار کردن احســاس است، طبیعتا در 
این زمینه تاثیرگذار بوده است. وقتی 
اخبار ناراحت کننده ایران و جهان را 
می شــنونم، قطعا روی خودم و کارم 

تاثیر می گذارد. 
اما در نهایت امیدوارم شرایط بهتر 
شــود و کرونا هم زحمت را کم کند و 

برود. این کاریکاتوریست پیشکسوت 
همچنین در پاســخ به این پرسش که 
آیا در این مــدت کاریکاتورهایی که 
کشیده تلخ تر شده است نیز بیان کرد: 
کار ما همانند دارو اســت؛ مزه تلخی 
دارد، اما اســانس شیرینی به آن اضافه 

می کنیم.
عربانی ســپس با خواندن شعار 
معروف نشریه فکاهی »توفیق« یعنی 
»چو حق تلخ است، با شیرین زبانی/ 
حکایت ســرکنم، آن سان که دانی«، 
اضافه کرد: ما هم ســعی می کنیم که 
تلخی هــای ایــن روزها را بــا زبان 
کاریکاتور کمتر کنیم یا حداقل تلخ تر 

نکنیم.

9فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر - کتاب فردا 
داســتانی عاشقانه، نوشته گیوم موسو 
و ترجمه ســعیده بوغیری است. این 
داستان عاشقانه که فراتر از کلیشه های 
معمول است، روایتی از زندگی در دو 
دنیای موازی است که با یک عشق آغاز 

می شود.  
درباره کتاب :

متیو، اســتاد دانشــگاه هاروارد 
است. کالس های فلسفه اش مشهور 
اســت، برای کالس جدید هشتصد 
دانشــجو دارد و آنقدر خوب و روان و 
ســاده صحبت می کند که فلسفه برای 
همه قابل درک شده است. او روی تخته 
کالسش این جمله را نوشته است: اگر 
فلســفه رنج روح را از بین نبرد، فایده 
ای هم ندارد.شاید هم این جمله، حال 
و روز خودش باشد. متیو همسرش را 
به تازگی از دست داده است و خودش 
به تنهایی مراقب دختر کوچکش است. 
روزی لپتاپی می خرد و متوجه می شود 
که عکس های صاحــب قبلی لپتاپ 

هنوز در آن است. 
همین باعث می شــود تا تصمیم 
بگیــرد که او را پیدا کند. زنی به نام اما. 
که در دهه سی زندگی اش است و دنبال 
یــاری برای زندگی خودش می گردد. 
اینجا همان جایی است که گیوم موسو، 
داستان جذابش، فردا، را آغاز می کند. 
متیــو می فهمد که او و اما در دو دنیای 
موازی زندگی می کنند. اما یک ســال 
از متیو عقب تر اســت و این موضوع 
فکری عجیب را به ســرش می اندازد. 
آیا می تواند از اما کمک بگیرد تا از مرگ 

همسرش جلوگیری کند؟
بخشی از کتاب :

چنــد هفته ای بود که احســاس 
می کرد دخترش به شدت نگران است. 

انگار نگرانی خود را به دخترش انتقال 
داده بود و ایــن حالت دخترک حس 
گناهــی را در او به وجــود آورده بود. 
با این همه، در حضور دختر، مرد همه 
تــالش خود را می کرد تا غم و نگرانی 
خــود را پنهان کند، امــا این کار مؤثر 

پذیرفته نشد. 
بچه ها حس ششــم باالیی برای 
تشخیص این طور چیزها دارند. متیو 
بیهوده بــرای خود دلیل مــی آورد و 
نگرانی او را کامال از پای درآورده بود. 
ترس غیرمنطقی برای از دســت دادن 
دختــرش به دنبــال از دســت دادن 

همسرش. 
مرد دیگــر پذیرفته بود که خطر 
همه جا هســت و این واهمــه او را به 
ســمت مراقبت بیش از حد از امیلی 
ســوق می داد، غافل از اینکه این خطر 
وجود داشت که دخترک را کالفه کند 
و سبب شــود اعتماد به نفس خود را 
از دســت بدهد.حقیقــت این بود که 
او پــدری از مد افتــاده بود. هفته های 
نخست، با دیدن بی اهمیتی امیلی تعادل 

خود را از دست داده بود. 
در آن زمان، کودک گویی در برابر 
درد، حالتی نفوذناپذیر داشــت. انگار 
درک نمی کــرد مادرش مــرده. با این 
وجود، در بیمارستان، روان شناسی که 
دخترک را زیر نظر داشــت، برای متیو 
توضیح داده بــود این رفتار غیرعادی 
نیست. بعضی بچه ها برای محافظت 
از خــود، داوطلبانــه، از یــک ضربه 
روحی تکان دهنده فاصله می گیرند و 
در ناخودآگاهشــان منتظر می مانند تا 
خــود را محکم تر حس کنند تا بتوانند 
با آن روبه رو شوند. سروکله سؤاالت 
مربوط به مرگ، مدتی بعد پیدا شــده 

بود. 

گــروه فرهنگ و هنر - کتاب در 
میان گمشدگان نوشته دن شاون است. 
او نویسنده سه مجموعه داستان کوتاه 
و سه رمان از جمله در میان گمشدگان 
است که نامزد نهایی جایزه کتاب ملی 
در ســال ۲۰۰۱ بود. داســتان های دن 
شاون همیشه در بین بهترین داستان های 

کوتاه آمریکایی قرار دارند.
درباره کتاب :

دن شــاون در کتــاب در میــان 
گمشــدگان قصــه  زن هــا و مردها و 
بچه هایی را تعریف می کند که مانده اند 
کدام تصمیم، کدام انتخاب و کدام حادثه 
آن ها را به جایی که هستند کشانده است. 
از خانواده هایــی می گوید که خود را 
میان رنج های این دنیای آشفته ی مدرن 
»گمشــده« یافته اند و بــه حکم غریزه 
می کوشند همچنان با هم بمانند. آنچه 
این آدم ها پشت سرگذاشته اند معموالً 
سیاه اســت، زمان حال به خاکستری 
می زنــد و آینده، مثل توفانــی در راه، 

نحس و وحشت زا است.
ســه  تاکنــون  شــاون  دن 
مجموعه داستان و سه رمان چاپ کرده 
است. مجموعه حاضر گزیده ای است 
از داستان های دو کتاب پایان درخور و 
در میان گمشــدگان. پایان درخور اول 
بار در ســال ۱۹۹۶ به همت انتشارات 
دانشگاه نورث وســترن انتشار یافت 
و ســپس همراه با در میان گمشدگان 
در انتشــارات بلنتاین به چاپ رسید.

در داســتان های دن شاون هم همیشه 
کســی در حال رفتن اســت، در حال 
ترک شــهرش، خانه اش، خانواده اش 
یا کســانی که به خیال خودشــان او را 
به خوبی می شناسند. آدم ها همین طور 
تصادفــی می آیند و می روند؛ بعضی ها 
بی خبر ناپدید می شــوند و کسانی هم 

هستند که زندگی فعلی شان را فقط یک 
توهم می بینند و خیال می کنند زندگی 
کــس دیگری را تجربــه می کنند. دن 
شاون سعی می کند تراکم مه آلود فکرها 
و احساسات پیچیده و متناقض آدم ها 
را، که از ســر ترس یا عشــق در درون 
خود پنهان می کنند، به تصویر بکشــد.  
شــاون، پس از چاپ مجموعه در میان 
گمشدگان، در گفت وگویی با اسکات 
فیلیپس می گویــد: »از این که می بینم 
انسان می تواند همزمان بخندد و گریه 
کند خوشــم می آید. تراژدی و کمدی 
می توانند همزمان و در کنار هم حضور 
داشته باشــند. اگر چیزی از خودم در 
این داستان ها وجود داشته باشد، همین 
عادت یا اشتیاقم به متناقض بودن است، 
به یافتن گنگی و ابهام در احساســات 
به ظاهر روشن، به حسرت خوردن در 
آستانه  لحظه ای لذت بخش، یا برعکس، 
به مشاهده چیزی به شدت مضحک در 
پس زمینه صحنه ای به شدت غم انگیز.« 

بخشی از کتاب:
مادرم یک کلبه چوبی لب دریاچه 
داشت، حوالی همان جایی که جسدها 
کشف شــد. وقتی داشتند ماشین را از 
آب می کشیدند بیرون، ایستاده بود توی 
ایوان پشتی و تماشــا می کرد. از آن جا 
می توانســت صدای جرینگ جرینگ 
یکنواخت زنجیر بکســل بزرگی را که 
بر سطح آرام دریاچه طنین می انداخت 
بشــنود. ماشــین می آمد باال و لجن از 
پنجره هــا و کاپــوت و صندوق عقب 
بیــرون می ریخت. شیشــه ها تا نصفه 
پایین بود و مادرم پیش از هر چیز به این 
نتیجه رســید که حتمآ جک وجانوری 
ـ چسبک ماهی،  هم توی ماشین هستـ 
کپور، گربه ماهی، شاه میگوی تیغی و از 

این جور الشه خوارها. 

»کتاب در میان »فردا«
گمشدگان«
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ویراستار: مهدی 
نوریفرید دبیری مقدم

 متاســفانه در انجمــن هنرمنــدان نقاش ایران و در بســیاری از انجمن هــای هم جنس ما، 
رفتار اعضا به غلط این طور تعریف شــده که عضویتشــان در انجمن برای این اســت که 
امکاناتــی دریافت کنند. طبیعی اســت که وقتی انجمن ها، یک نهــاد و مرجعیتی پیدا کنند، 
می تواننــد امکاناتی را هم ارائه کنند و می تواننــد به عنوان یک مرجع مورد وثوق نهادهای 
دیگــر قرار گرفته، امکاناتی را دریافت کنند و آن را میان اعضایشــان به اشــتراک بگذارند.

مدیرعامل انجمن هنرمندان نقاش ایران، گفت: انجمن هنرمندان نقاش ایران، یک انجمن صنفی نیست. 
بلکه در نبود یک انجمن صنفی، کارهای آن را گهگاه انجام داده است و به خاطر همین هم مشکالتی ایجاد شده است.

مدیرعامل انجمن هنرمندان نقاش ایران عنوان کرد: 

انجمن هنرمندان نقاش ایران، 
یک انجمن صنفی نیست

احمد عربانیـ  کاریکاتوریست قدیمی:

تلخی های این روزها را با کاریکاتور کمتر می کنیم
گروه فرهنگ و هنر - شــرکت »یوبی ســافت« سال آینده میالدی یک بازی جهان باز با اقتباس از مجموعه سینمایی 

»آواتار« منتشر می کند.
شــرکت فرانسوی یوبی سافت که از نام های شناخته شــده در حوزه توسعه بازی های ویدئویی است، در نمایشگاه 
 )Avatar: Frontiers of Pandora( از ساخت و انتشار بازی آواتار: مرزهای پاندورا )E۳( سرگرمی های الکترونیک
خبر داد. این بازی براساس فیلم های آواتار به کارگردانی جیمز کامرون و با استفاده از موتور بازی اسنودراپ یوبی سافت 

ساخته شده و در سال ۲۰۲۲ به بازار عرضه خواهد شد.
آواتــار بــا دو میلیون و ۸۰۰ هزار دالر فروش، پرفروش ترین فیلم تاریخ ســینمای جهان اســت. این فیلم علمی- 
 تخیلی داســتان ســیاره غنی و زیبــای پاندورا را روایت می کند کــه موجودات بومی آن در چرخــه  زندگی با هم یکی 

شده اند. 
ماجراهای فیلم از جایی شروع می شود که انسان ها در جست وجوی عنصر نایابی به نام آنابتانیوم به این سیاره تجاوز 
کرده و با موجودات قدبلند و آبی رنگ ساکن آن موسوم به ناوی ها درگیر می شوند. کامرون به دنبال ساخت ۴ دنباله برای 

این فیلم پرطرفدار است.
یوبی ســافت در ســاخت بازی مرزهای پاندورا با شرکت فاکس اینتراکتیو و کمپانی الیت استورم اینترتیمنت جیمز 
کامرون همکاری می کند. توسعه دهندگان یوبی سافت اعالم کردند بازی مرزهای پاندورا را طوری می سازند که به بازیکن 

اجازه دهد سیاره پاندورا را با تمام پیچیدگی هایش بدون محدودیت زیرپا گذاشته و کشف کند.

بازی جهان باز »آواتار« سال آینده منتشر می شود
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     من برای ادای دین به 

            زمین به نقطه ای پناه برده ام که 

شناخت دقیقی از آن دارم

خاک  
  سعی برای لمس آنچه 

     از آب و خاک 

                 می آفرینم
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