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مجموعه شعری تازه از ضیاء موحد

<با به از من> روانه کتابفروشیها شد

گزارش روز

گــروه فرهنگــی« :با به از مــن» با همکاری نشــر نیلوفر
منتشــر شــد ،کتابی به قــول «لیلی گلســتان» با نامی
عجیــب و گرافیکــی غریــب .ایــن کتــاب دربردارنــده
مجموعهای از شــعرهای ضیاء موحد ،شــاعر و اســتاد
فلسفه و منطق کشورمان است.
موحد در «با به از من» گزیدهای از شــعرهای خود
را در برابر مخاطبان قرار داده که آغاز ســرایش آنها به
ســالها قبل ،بــه دهه چهــل بازمیگــردد .آنطور این
شــاعر پیشتــر درباره کتاب تــازهاش به رســانهها خبر

خـط خبــــر

ëëنشســت هفتگی شــهر کتاب در روز سهشــنبه ۳۰
شــهریور از ســاعت  ۱۱صبح به نقد و بررســی کتاب
«مسئله مرگ و زندگی اســت» نوشته اروین یالوم
و مریلین یالوم اختصاص دارد که با حضور ارسطو
میرانی ،رضا اســدپور و زهــرا ابراهیمی ،مترجم اثر
به صــورت مجــازی برگزار میشــود .ایــن کتاب به
همت بنگاه ترجمه و نشــر کتاب پارسه منتشر شده
است/.ایسنا

تالش میکنیم که هیچ تمایزگذاری بین مذاهب و اقوام وجود نداشته باشد

فرهنگ

ëëنمایش «زوال» به نویسندگی
و کارگردانــی امیــد غفــاری بــه
دلیل شــرایط کرونا در فضای باز
عمارت روبهرو اجرا میشــود/.
مهر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

تجسمی

«ëëدیــوار چهــارم» و «رؤیــا میبافــد تا آبــی دریا»
بــه بخــش مســابقه بینالملــل فیلمهــای کوتــاه
شــانزدهمین دوره جشــنواره بینالمللی فیلمهای
انیمیشن بخارست «انیمست» راه یافتند/.ایسنا
ëëپس از انتصاب ســید مجید پوراحمدی به عنوان
مدیرعامــل صنــدوق اعتبــاری هنــر از ســوی وزیــر
فرهنگ و ارشــاد اســامی ،جلســه هیأتمدیره این
صندوق بــا حضور وی دوشــنبه شــب برگزار شــد.
پوراحمــدی ضمــن تقدیــر از اقدامــات گذشــته به
تداوم خدمات صنــدوق اعتباری هنر و ارتقای کمی
و کیفی آن تأکید کرد .در پایان این نشســت اعضای
هیأتمدیــره و مدیرعامــل صندوق اعتبــاری هنر از
زحمات سیدحســین ســیدزاده به دلیل چند ســال
فعالیت در این صندوق تقدیر کرد/.روابط عمومی
ëëبهنام بهادری معاون فرهنگی حوزه هنری استان
تهران از برگــزاری کارگاههای جدیــد خود در قالب
«اتفاق هنر» خبر داد و اظهار داشت :در دوره جدید
کالسهای آموزشــی حــوزه هنــری اســتان تهران،
ســه کارگاه گویندگی و فن بیان ،نمایشــنامه نویسی
و فیلمنامهنویســی بهصــورت حضــوری و مجــازی
برگزار خواهد شد/.روابط عمومی
«ëëایســتوود» بــه کارگردانــی علیرضا رســولینژاد
بــه بخــش مســابقه «روح آزاد» ،ســی و هفتمیــن
جشــنواره بینالمللــی فیلــم «ورشــو» در کشــور
لهستان راه یافت/.ایسنا
ëëنشست تخصصی مجازی «بررسی ردیف آوازی
در تعزیهخوانــی» بــا هدف بررســی ارتبــاط متقابل
میــان آواز در تعزیه و موســیقی ردیف دســتگاهی و
همچنیــن اهمیت موســیقی توصیفــی در تعزیه به
همت مجموعه فرهنگیهنری آسمان فرهنگستان
هنر برگزار میشود/.ایسنا
ëëفیلــم ســینمایی گل ســرخ به
کارگردانــی مرتضــی آتش زمزم
کــه پیش از این بــا نامهای هولیا
و جگر زلیخا شــناخته میشد ،با
مالحظاتی و اعمال تغییراتی در
نسخه نهایی ،موفق به دریافت
پروانه نمایش شد/.ایرنا
ëëفیلــم ســینمایی «قصیــده گاو ســفید» ســاخته
بهتــاش صناعیهــا و مریــم مقــدم و تهیهکنندگــی
غالمرضا موسوی در دهمین حضور بینالمللیاش
در بخش مسابقه هفدهمین جشــنواره فیلم زوریخ
سوئیس به روی پرده خواهد رفت/.ایرنا
ëëســعید راد بازیگر فیلم سینمایی «دوئل» ،گفت:
مــردم در فیلمهــا قهرمان را دوســت داشــتند و در
مقابــل بازیهــا در فیلــم واکنش نشــان میدادند.
متأســفانه در حــال حاضــر ســینمای مــا قهرمــان
ندارد/.ایرنا
ëëدر حالی که هریسون فورد پس از بهبود جراحتش
هفتــه پیش بــه صحنــه فیلمبــرداری «ایندیانا جونز
 »۵بازگشــت و کار فیلمبرداری از سر گرفته شد ،این
احتمال مــیرود که فیبی والر بریج که در این فیلم به
فورد پیوسته ،در فیلم بعدی جایگزین وی شود/.مهر
ëëمســتند بلند «بابک میرزا» به کارگردانی اشــکان
صفاری در دومین دوره جشنواره فیلم «نوستالژیا»
رونمایی میشــود .این مســتند محصول مشــترک
ایــران و آلمان بــوده و به تازگی تدویــن آن به پایان
رسیده است/.مهر
ëëحمیدرضا صادقزاده معتقد است اتفاق مثبت
در ســمپوزیومهای مجسمهســازی ،قدرت جسارت
بخشــیدن به مجسمهســازها اســت و با شرکت در
هر ســمپوزیوم توان و قدرت مجسمهسازها افزایش
مییابد/.مهر
ëëتاکنون  ۲۵درصد از ســریال «سلمان فارسی» به
تولید رسیده و قرار است با پایان تولید پخش آن به
صورت جهانی صورت بگیرد/.مهر
ëëحسینی باغسنگانی تهیه کننده برنامه «فرزانگان
فرهنــگ» از آغاز ویژه برنامهای برای شــرح مســتند
زندگی مهدی محقق در رادیو فرهنگ خبر داد/.مهر

داده بــود ،شــعرهای ایــن مجموعه به
ب شــدهاند .از همین
ترتیب تاریخ مرت 
رو دانشــجویان ادبیــات و آنهایــی کــه
عالقهمنــد تحقیــق و بررســی دربــاره
موحد باشــند بــا مراجعه بــه مجموعه
شعر «با به از من» میتوانند تا حدی با
ســیر تحول ادبی این استاد دانشگاه در
شعرهای او آشنا شوند.
قالــب شــعری ایــن ســرودهها همگی در ســبک نو

هســتند ،شــعرهایی که موحد ســرودن
آنها را از ســال  1346آغاز کرده اســت.
انتشــار این کتــاب در نتیجه جمعآوری
گزیده اشــعار موحد از میان شش دفتر
شــعریاش و همچنیــن شــعرهایی
پراکنده است.
ایــن شــاعر و اســتاد دانشــگاه طــی
دهههایی که در حوزه شــعر ،منطق و فلســفه مشغول
فعالیت و تدریس اســت دست به انتشار آثار مختلفی

زده اســت .او که مدیر گروه منطق و عضو هیأت امنای
انجمن حکمت و فلســفه ایران اســت مســئولیتهای
علمــی و اجرایی مختلفی برعهده داشــته که از جمله
آنهــا میتوان به مدیریت کمیته علمی فلســفه زبان و
منطق انجمن زبانشناســی ایران و معاونت پژوهشــی
ِ
انجمن حکمت و فلسفه ایران اشاره کرد.
از موحــد تــا به امــروز کتابهای مختلفــی در حوزه
ادبیــات و همچنیــن فلســفه و منطــق منتشــر و در
دســترس عالقهمنــدان قرار گرفته اســت« .غرابهای

ســفید»« ،نردبــان اندر بیابان»« ،مشــتی نور ســرد» و
کتاب «شعر و شناخت» از دفترهای شعر او و «منطق
موجهات»« ،واژگان توصیفی منطق» از نوشتههای او
در حوزه فلســفه و منطق هســتند .عالوه بر این موحد
در حــوزه ترجمــه هــم چنــد کتــاب روانه کتابفروشــی
کــرده« ،منتقــدان فرهنــگ :از ماتیو آرنولد تــا ریموند
ویلیامز» نوشــته «لزلی جانســون» و «نظریه ادبیات»
وارن» کار مشترک او در
نوشــته «رنه ِولِک» و «اســتین ِ
همکاری با پرویز مجاهد است.

گــروه فرهنگی  /محمدمهدی اســماعیلی در دیدار با
علما و اصحاب فرهنگ و هنر اهل سنت با بیان اینکه
اشــتراکات فراوان مذاهــب ،مجالی بــرای اختالفات
باقــی نمیگذارد ،تأکیــد کرد«:این چهارســال تالش
میکنیــم که هیــچ تمایزگذاری بین مذاهــب و اقوام
وجود نداشــته باشــد و برای همه احتــرام کامل قائل
خواهیم بود».
وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه گفت« :بنده
معلم تاریخ و علوم سیاســی هستم و یکی از دغدغه
هایم تبیین همین مباحث است و شکافی که دشمن
بر آتش آن دمیده و متأســفانه برخی افراد ناآگاه نیز
به آن دامــن میزنند ،واقعیت فرهنگی و تاریخی ما
نیست».
اســماعیلی ادامــه داد« :واقعیــت تاریخــی و
فرهنگی ما بســیار روشن است ،البته اختالف همواره
وجود داشــته اما سؤال این اســت که آیا در دنیا میان
فرقهها و ســایر حوزهها اختالفی وجــود ندارد؟ مهم
این اســت که نقاط اشتراک میان مذاهب آنقدر زیاد
اســت کــه مجالی بــرای مانــور روی اختالفهــا باقی
نمیماند».
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تأکید کرد« :در کشور
ما و اقوام ایرانی اشتراکهای بسیار زیادی داریم و در
ایــران عزیز یک هویت فرهنگی تاریخی اصیل وجود
دارد و اگر ب ه گذشته تاریخی و فرهنگیمان نظر کنیم،
بــه این حقیقت پی میبریم که بــرای ما اولویت این
نیست که شخصی همچون امام محمد غزالی شیعه
یا ســنی بوده اســت ،از این شــخصیتها در تاریخ ما
کم نیســتند که امــروز هم فرزنــدان ما با افتخــار آثار
آنها را مطالعه میکنند.مــا نمیتوانیم در خصوص
شــخصیتهای فرهنگــی و تاریخــی خــود مرزبندی
داشــته باشــیم ،همه این افراد متعلق به ملت ایران
هســتند .در گذشــته تاریخی ما تمایزهای مذهبی به
شــکلی که امروز در برخی رفتارها و رویکردها شــاهد
هستیم ،وجود نداشته است».
اســماعیلی یــادآور شــد« :تیزبینی امــام راحل در
اســتفاده از عنوان «اســامی» برای انقالب نیز حاکی
از آن اســت کــه ایشــان انقــاب را با ماهیت اســامی
تعریــف کردند که شــامل همه گرایشهای اســامی
میشــود .امــام راحــل جــز پســوند اســامی هیــچ
واژهای در کنــار نام انقالب نیاوردند و هرکســی غیر از
پسوند اســامی را بیان میکرد ایشــان میگفتند این
کار تفرقهانــدازی اســت .رهبــر معظــم انقــاب هم
همواره بر عنوان انقالب اســامی و پســوند اســامی
در حکومــت و دولت تأکید دارند ،بنابر این ما در یک
دولــت -ملت واحد و یــک جغرافیــای واحد زندگی
میکنیم».
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی بیان کرد«:اشتراک
دیگــر مربوط ب ه وجود دشــمنانی اســت کــه در حال
حاضــر بیپرواتــر از همیشــه بهدنبــال از بیــن بــردن
هویت ما هســتند ،مگــر تهاجم فرهنگی کــه امروز با
آن روبهرو هســتیم شیعه و سنی میشناسد؟ دشمن
آمــده تــا غیرت مذهبــی را از بین ببرد ،مــا همه روی
مسائل فرهنگی و هویتی خود حساس هستیم و این
برای هیچکدام از ما تفاوتی ندارد ،همه ما نســبت به

حجاب ،تربیت فرزندان ،آموزههای دینی و مسائلی
از ایــن دســت حســاس هســتیم و دشــمن در تالش
اســت تا با تهاجم فرهنگی هویت مــا را از بین ببرد و
تفکیکی بین شیعه و سنی قائل نیست».
عضــو کابینه دولــت ســیزدهم خاطرنشــان کرد:
«همین امروز در مصر ،شــبه قاره هند و دیگر مناطق
اســامی بــا گرایشهــای مختلــف مذهبــی شــاهد
جریانهــای مقاومــت اســامی هســتیم کــه در برابر
جریــان اســتعمار مقاومت میکنند ،در یکصد ســال
اخیــر نهضتهای اســامی عمدتــاً بهدنبــال احیای
شــکوه اســام در برابر غــرب بودنــد و ما نیــز باید در
کشــورمان از تهدید دشــمن مشــترک ،بهعنوان یک
فرصــت بــرای انســجام همــه ملتهــای اســامی
استفاده کنیم».
او ادامــه داد« :بنــده در مجلس شــورای اســامی
در ارتبــاط با نمایندگان اهل تســنن و شــیعه تفاوتی
نگذاشــتم ،رویکــرد مــا در دولت مردمی اســتفاده از
افــراد شایســته اســت و مســائل قومیتــی و مذهبی را
بهعنــوان یــک خــط قرمز نــگاه نخواهیــم کــرد و اگر
فردی شایسته باشد از آن بهره خواهیم برد .به تمام
مدیران مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز
تأکید کردهام که از افراد شایسته استفاده کنند».
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی تصریح کرد« :همه
مــا یک ملت واحد هســتیم و در موضــوع ملیگرایی
ی باال هســتیم ،همــه ایران را
نیــز شــاهد یک همگرای 
دوست دارند و تعابیر امروز شما عزیزان در خصوص
ایــران افتخارآمیز اســت ،آنچه در مناطــق پیرامونی
کــه بعضــاً از نظر مذهبی نیز تمایزهایــی دارند مهم
اســت ،رعایــت عدالــت خواهــد بــود ،شــعار دولــت
مردمــی تحقــق عدالــت اســت و وقتــی از عدالت در
حوزه فرهنگی صحبت میکنیم به این معنا است که
نباید ســرانه فرهنگی تهران با سیســتان و بلوچستان
تفاوت معناداری داشته باشد و عدالت فرهنگی باید
در تمام کشور اجرایی شود».
اســماعیلی اضافه کرد« :رئیسجمهوری محترم
نیز هیچگاه به مسائل قومیتها و جریانهای متنوع

مذهبــی بهعنوان یک مســأله سیاســی نــگاه نکرده و
در دولت این موضوع کامالً پذیرفته شــده اســت ،ما
همــه یــک پیکر واحــد هســتیم و اهل تســنن نیز این
روحیه را دارند و ما باید به این سمت حرکت کنیم که
ایران اســامی واحد و الهامبخش را به جهان عرضه
کنیم .در مأموریتهای اصلی  ۱۴۰۴موضوع فرقهای
نداریم زیرا همه یک کل واحد در نظر گرفته شدهاند،
ما از همه ظرفیتها و نمادها استفاده خواهیم کرد،
مــا در طــول تاریخ قبل از اســام نیز تاریخ مشــترک
داشته و همگی اقوام این کشور بودیم و اسالم باتوجه
به شــیرینی و جذابیت خود باعث شده است ما یک
کشــور با یــک ترکیب درهــم تنیــده غیرقابل تفکیک
شویم».
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت« :نباید طوری
رفتــار کنیم کــه این حس ایجاد شــود که بــه تمایزها
میپردازیــم ،مــا همــه یــک کل واحــد هســتیم و اگر
دشــواری و آســانی بوده همه در کنار هــم بودیم ،اگر
امــروز امریکا کشــور مــا را تحریم کــرده تفکیکی بین
شیعه و سنی قائل نشده است».
اســماعیلی در ادامــه بــا اشــاره به بحــث عدالت
فرهنگی مورد تأکیــد رهبر معظم انقالب گفت« :در
گفتمان رهبر معظم انقالب عدالت فرهنگی یعنی
اینکه ما تمــام مناطق پیرامونی خــود را باید مدنظر
قرار دهیم».
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی یــادآور شــد:
«سیستان و بلوچستان و خوزستان مناطقی بودند که
رئیس جمهوری محترم شخصاً برای بررسی شرایط
آنهــا در اولیــن روزهــای آغــاز بــه کار دولــت مردمی
به آن جا ســفر کردند و تأکید ایشــان گمــاردن افراد و
مدیران قوی برای کار در این استانها است .ما در این
چهار ســال تالش میکنیم که هیچ تمایزگذاری بین
مذاهــب و اقوام وجود نداشــته باشــد و احترام کامل
برای همه قائل خواهیم بود».
او در پایــان بــا تأکیــد بــر توجــه بــه نظــرات و
دغدغههــای اصحاب فرهنگ و هنــر فارغ از قومیت
و مذهــب گفــت« :هر زمان نگاه یــا اقدامی بود که به

حضور من نیاز داشــت ،راه ارتباطــی بنده با همه باز
خواهــد بود و ســعی میکنیم از نزدیک مشــکالت را
برطرف کنیم».
ëëجشــنوارهای ویژه شــهید سردار ســپهبد حاج قاسم
سلیمانی در وزارت ارشاد راهاندازی خواهیم کرد
همچنین محمدمهدی اســماعیلی روز سهشنبه
طی ســخنرانی مجازی در آیین سهشنبههای تکریم
ویژهبرنامه شکوه مادری که به همت ستاد کانونهای
فرهنگــی و هنــری مســاجد کرمــان در گلزارشــهدای
این شــهر ،در جوار مزار شــهید ســردار ســلیمانی و با
تجلیل از والدین شهید «جهانگیر صدقی ده زیاری»
برگزار شــد ،اظهار داشــت« :جشــنوارهای ویژه شهید
ســردار سپهبد حاج قاسم ســلیمانی در وزارت ارشاد
راهانــدازی خواهیــم کــرد .من بــه نمایندگان اســتان
کرمان در مجلس قول دادهام برای شهید عالی مقام
ســلیمانی کار ویــژهای را در وزارت ارشــاد راهانــدازی
کنیم».او افزود« :لذا جشــنواره ویــژهای در این زمینه
خواهیــم داشــت و ایــن قولی را کــه دادهایــم بزودی
محقق خواهد شد».
اســماعیلی از مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی
کرمان و معاونان وزارتخانه نیز خواست این موضوع
را در دســتور کار قــرار دهنــد تــا در پیشــانی کارهــا و
مأموریتهــا برگزاری مراســم و جشــنواره ویژه برای
حاج قاسم اجرایی شود.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در ادامه با تشریح
جایــگاه کرمــان در شــکلگیری انقــاب اســامی
گفت«:شــهدای کرمان از پیشــگامان انقالب اسالمی
هســتند و قبــل از پیــروزی انقالب اســامی حماســه
مسجد جامع کرمان را رقم زدند».
او تأکیــد کــرد« :برای مــن افتخاری اســت در آغاز
فعالیــت در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در این
مراســم و از راه دور به روح ســپهبد شهید حاج قاسم
سلیمانی ســام و درود بفرستیم و امیدوارم خداوند
متعال پیروی راه شــهدا بویژه این شهید بزرگوار را به
ما عنایت کند».
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در ادامه یاد شهید

جهانگیــر صدقــی را گرامــی داشــت و بــا اشــاره بــه
صحبتهای مادر این شهید گفت« :همه ما مرهون
مــادران و پــدران شــهیدانی هســتیم کــه در مکتــب
انقالب اسالمی ،ابراهیم وار اسماعیلهای خود را به
مســلخ شهادت رهنمون شــدند و این انقالب بزرگ
و میــراث گرانقــدر حاصــل خونهــای ایــن شــهدای
پرفضیلت و ایثار پدران و مادران شهداست».
اســماعیلی افــزود« :ما هیچ مأموریــت و تکلیفی
جز تحقق آرمانهای انقالب اسالمی که این آرمانها
در همین مســیر توســط شهدا با خونشــان به امضا و
تثبیت رسیده است ،نداریم».
ëëتحقق اهداف انقالب و شهدا توسط دولت مردمی
او تأکیــد کرد« :دولت مردمــی و رئیس جمهوری
همه افتخارشــان این است که بتوانند گامی در مسیر
تحقــق اهــداف انقــاب اســامی کــه همــان اهداف
شهداست بردارند».
اســماعیلی ادامــه داد« :یکــی از مأموریتهــای
اصلی و بنیادین ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
تجلیل از شهدا و معرفی فرهنگ شهادت است».
او تصریــح کرد«:فرهنــگ شــهادت یعنــی
فرهنــگ انقــاب و حمایــت از آرمانهــای مقاومت
و استکبارســتیزی کــه همــه در فرهنگ شــهادت قرار
میگیــرد و تمامی فعالیتهای ما باید در این مســیر
ادامه پیدا کند لذا اگر سینما ،تئاتر ،هنرهای تجسمی
اطالع رســانی ،رســانه و دیگــر بخشهــا میخواهند
فعالیتــی انجــام دهنــد بایــد بــه تحکیــم ایــن راه
بینجامد ».وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ادامه داد:
«چند روز دیگر ســالروز پیام امــام راحل در مورد هنر
دفــاع مقــدس و بحث پیام تاریخی ایشــان در ســال
 ۶۷و همان هنری اســت که بتواند ایثارگری ،شهادت
و مرارتهــای پــدران و مــادران شــهدا را بــه تصویــر
بکشد».
اســماعیلی بیــان کــرد« :زمانــی کــه مادر شــهید
صحبت میکرد یاد اثر خانم آبیار کارگردان معروف
ســینما افتــادم؛ گاهی تأثیر یک فیلم ارزشــی ممکن
است برابر با هزاران ساعت سخنرانی باشد».
ëëتولید محتوای اهالی هنر در مسیر ایثار
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت«:باید همه
امکانات را بسیج و از اهالی فرهنگ و هنر درخواست
کنیم تا در این مسیر تولید محتوا کنند».
او افــزود« :مــا در روزهــای منتهــی به هفتــه دفاع
مقدس قرار داریم لذا از این تریبون استفاده میکنم
و بــه همــه شــهدای پرفضیلــت هشــت ســال دفــاع
مقــدس ســام و درود میفرســتم و از رشــادتهای
آزادگان ،شــهدا و ایثارگــران دفــاع مقــدس تقدیــر
میکنم».
اسماعیلی اظهار امیدواری کرد که این حرکت در
مسیر بزرگداشت شهدا ادامه داشته باشد و با پوشش
خوب رسانهای ،همه مردم از آن بهرهمند شوند.
در این آیین با حضور نماینده ولی فقیه و استاندار
کرمــان و دیگــر مدیــران اســتانی از خانــواده شــهید
جهانگیر صدقی د ه زیاری از شــهدای لشکر  ۴۱ثاراهلل
در دوران دفاع مقدس که از ایشــان بهعنوان بیســیم
چی سردار سلیمانی نیز یاد میشود ،تجلیل شد.

نگاهی به مجسمههای بازیافتی هنرمند چک

خالق زیبایی از بطریهای پالستیکی
فرشته فرمانی

پژوهشگر و نقاش

هنرمند اهل کشــور چــک خانم ورونیکا ریشــترووا
از بطریهــا و دورریختنیهــای پالســتیکی
مجســمههای زیبایــی میآفرینــد کــه بیننــده را
متحیــر و مبهــوت میســازد .ایــن هنرمنــد زیبایی
را در زبالههــا یافتــه و آن را بــه نمایــش میگذارد؛
زبالههایــی کــه هــر یــک از مــا بــه طــور میانگیــن
ســاالنه  17کیلوگــرم تولید میکنیــم .بخش عمده
دورریزهــای ما را پالســتیک تشــکیل میدهد .این
زن هنرمند زمانی که با انبوه بطریهای پالستیکی
مواجه شــد ،ایده خلق آثار هنــری و تغییر کاربری
آنهــا در ذهنــش جرقــه زد .مجســمههای جالب
و خــاق او توجــه مــردم و حتی مجموعــهداران را
هــم جلــب کرده اســت .او در ســال  2004ســاخت
شــکلهای مختلف با ظروف پالســتیکی اســتفاده
شــده را آغــاز کــرد و بــه مــرور راههــای مختلفــی
بــرای شــکل دادن بــه آنها تجربه و کشــف کــرد .او
در تالش ایجاد شــکل و شــمایلی جدید با بریدن،
چســباندن و ذوب کردن آنها بود .سپس چیدمان
بزرگــی از حیوانات ،گلها و درختان پالســتیکی در

باغــی ایجاد کــرد؛ کروکودیلها ،گلهــای ارکیده و
نیــز خفاشهــای بــزرگ آویــزان از درخت همگی
بخشــی از این چیدمــان بودند .او هنر خــود را پِت
آرت نامید .پِــت مخفف پلی اتیلن و فرآوردههای
نفتی سازنده پالســتیکهای مورد مصرف روزمره
ماست.
در ســال  2007او بــه کمــک همســر گرافیســت
خــود موزهای با عنوان موزه پِت آرت افتتاح کرد تا
آثار فراوان ســاخته شده با پالستیکهای دورریز را
به نمایش عموم بگذارد .ورونیکا بیش از سه هزار
بطری پالســتیکی دورریخته شــده از  76کشور دنیا
را در آن جمــعآوری کرده و با اســتفاده از آنها آثار
هنری خود را درســت میکند .ســازههای گوناگون
و رنگارنــگ پالســتیکی او موجــودات دریایــی،
کاکتــوس ،درختــان ،گلهــای مختلــف ،حیوانات،
غــذا ،لوســتر ،شــمعدانهای زیبا و اشــیای دیگر را
شامل میشود.
ایــن هنرمنــد اهل چــک میگویــد« :قضیه در
اصل بســیار ســاده اســت! هــر پالســتیک بازیافتی
امکان تغییر شــکل و کوچک تر شــدن با حرارت را
دارد .امــا ایــن در همــه آنها یکی نیســت و موجب

تجربیــات جدیــد میشــود .چرا که بعضــی از آنها
سریعتر ذوب میشوند و شکل میگیرند و گروهی
نــه! حیــن کار همیشــه بــا اتفاقــات جدیــد مواجه
میشــوم کــه باعــث میشــود تــا نتیجــه متفــاوت
شــود .در واقــع کار مــن نوعــی ماجراجویی اســت
چرا که نتیجه آن قابل پیش بینی نیســت .معموالً
مجســمه نهایــی محصــول اتفــات و تجربیــات
مختلف اســت .اما بهترین بخش ماجرا این است
کــه متریــال اولیــه کار مــن تعــداد زیــادی بطــری
رایــگان و دورانداخته شــده اســت .مــن یک محل
مخصوص برای جمــعآوری بطریها دارم؛ جایی

که گنجینه من محســوب میشــود! چون زمانی که
بــه آنجا مــیروم هر آن چــه برای خلــق اثر جدید
نیاز دارم فراهم اســت؛ پس یکــی را انتخاب کرده
و مشغول به کار میشوم».
در دورانــی که تولید و حــذف زباله از مهمترین
معضالت بشــری بــه شــمار مــیرود ،هنرمندانی
چون ورونیکا ریشترووا با دیدی متفاوت و خالقانه
تــاش میکننــد یادگارهــای زیبــا برای نســلهای
بعــد بــه جــای بگذارند هر چنــد ایــن کار دیوانگی
بــه نظر بیایــد .در حالی که گفته میشــود تا ســال
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و اقیانوسهــا بیشــتر خواهد بود حضــور این افراد
الهام بخش اســت و راههای جدیــدی در مواجهه
با معضالت زیســت محیطی نشــانمان میدهد.
در اینجــا ایــن پرســش مطــرح اســت که هــر کدام
از مــا چــه نقشــی در کاهــش آلودگــی کــره زمین و
کمک به بازیافــت زباله داریم؟ آیا قدمی هر چند
کوچک در راه ساختن فضای بهتری برای آیندگان
برداشــتهایم؟ آیــا تــاش میکنیم تــا زمین مکان
بهتری برای زندگی فرزندانمان باشد؟ در نهایت
شــاید بهتر است فقط کار درســت را انجام بدهیم
هر چند دیوانگی محض به نظر آید.

