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اخبار

«حراجی» به حراج میرود
یکی آثار «ال اس لوری» نقاش انگلیسی که در
آن یک حراجی به تصویر کشیده شده است به
مزایده گذاشته میشود.
به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین ،ماه آینده،
حراجی ساتبیز تابلو نقاشی از «الاس لوری»
نقاش انگلیسی که در آن یک حراجی شلوغ
از آثار هنری به تصویر کشیده شده است را به
مزایده میگذارد .انتظار میرود قیمت فروش این
اثر به  ۱.۸میلیون پوند هم برسد.
این نقاشی که «حراجی» نام دارد ،یک تابلو
نقاشی بزرگ است که در سال  ۱۹۵۸توسط
ن میتوان به
«لوری» خلق شده است و از آ 
عنوان یکی از معدود نقاشیهای این هنرمند
نام برد که در آن فضای داخلی مکانی به تصویر
کشیده شده است .سوژههایی که در سایر آثار
این نقاش وجود دارند ،در این نقاشی هم به
چشم میخورند؛ مثل یک سگ یا کودکی که در
کالسکه نشسته است.
«لوری» که مجموعهدار عالقهمند به ساعت
و آثار هنری بود اغلب در حراجیهای منچستر
و لندن حاضر میشد .او که شخصیت فروتنی
داشت و از دریافت افتخاراتی همچون لقب
شوالیه امتناع کرد ،در سالهای پایانی عمرش به
عنوان یک هنرمند دیده شد .با اینکه حتی یکی
از نقاشیهایش در نخستین نمایشگاه آثارش در
سال  ۱۹۲۱هم به فروش نرسید اما آثار او در
حراجیها پیش از آنکه عمر او در سن  ۸۸سالگی
و در سال  ۱۹۷۶به پایان برسد ،ارائه شدند.
نقاشی «سیرک پیکدیلی» که در سال  ۲۰۱۱به
قیمت  ۵.۶میلیون پوند فروخته شد به عنوان
گرانترین اثر «لوری» شناخته میشود.

«آیدنتیبای» برنده بهترین فیلم
کوتاه داستانی ژوهانسبورگ شد
فیلم کوتاه «آیدنتیبای» ساخته سجاد
شاهحاتمی جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی
بخش بینالملل جشنواره فیلم  jozi filmرا
دریافت کرد.
به گزارش ایرنا ،جشنواره jozi film
یژانر فیلم در
قدیمیترین فستیوال مولت 
ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی است که از اول تا
دهم اکتبر بهصورت فیزیکی و آنالین برگزار شد.
در دیگر حضورهای بینالمللی ،آیدنتیبای
به بخش مسابقه بینالملل چهاردهمین دوره
جشنواره فیلمهای آسیایی-آمریکایی فیالدلفیای
آمریکا (که از چهارم تا چهاردهم نوامبر برگزار
میشود) راه یافت .همچنین این فیلم به
تهیهکنندگی بهروز هاشمیان و محمد نریمانی به
عنوان تنها نماینده قاره آسیا در بخش مسابقه
داستانی هفدهمین دوره جشنواره Early Bird
نیز حضور دارد .این جشنواره اول تا پنجم نوامبر
در شهر صوفیا برگزار میشود.

اخبار

چرا سریالهایی با محتوای خشونتآمیز مورد استقبال قرار میگیرد؟

مریل استریپ بازیگر سریالی برای
اپل شد
مریل استریپ ،دیوید شویمر و  ۷بازیگر دیگر
به «برونیابیها» محصولی از اپل پیوستند.
به گزارش مهر به نقل از ورایتی ،اپل اعالم کرد
که  ۹بازیگر جدید به جمع بازیگران سریال جدید
خود با عنوان «برونیابیها» که به کارگردانی
اسکات زی .برنز درباره تغییرات اقلیمی ساخته
میشود،پیوستهاند.
مریل استریپ ،دیوید شویمر ،سینا میلر،
کیت هرینگتون ،طاهر رحیم ،متیو ریس ،دیوید
دیگز ،جما چان و آدارش گوراو بازیگرانی هستند
که در صدر این مجموعه قرار میگیرند.
این سریال در حال حاضر در مراحل تهیه
برای اپل تیوی پالس قرار دارد و در اپیزودهای
مختلفی که به یکدیگر ربط پیدا میکنند به
بررسی این موضوع میپردازد که چطور تغییرات
سیاره میتواند روی مسائلی از جمله عشق،
باور ،کار و خانواده اثر بگذارد.
نقش استریپ در این مجموعه هنوز مشخص
نیست .میلر نقش یک بیولوژیست دریایی به
نام ربکا شیرر را بازی میکند و هرینگتون نقش
شخصیت مدیر عامل یک غول صنعتی را ایفا
خواهد کرد.
رحیم در قالب نقش مردی ظاهر میشود که
از فقدان حافظه رنج میبرد و ریس یک مشاور
امالک خواهد بود .دیگز نقش یک رهبر مذهبی
در فلوریدای جنوبی را بازی میکند و چان
مادری تنها و یک بانکدار خواهد بود .شویمر هم
نقش شخصیت هریس گولدبلت را بازی میکند
که پدر یک دختر نوجوان است.
«برونیابیها» به تهیهکنندگی اجرایی برنز
ساخته میشود.

فرهنگوهنر
چه خبر از مرمت گنبد مسجد شیخ
لطفاهلل؟

خون ،کلید واژه موفقیت آثار تصویری!
این روزها سریال دیدن به یکی از تفریحات رایج
بین از جوانان و نوجوانان تبدیل شده و درصد قابل
توجهی از این قشر ،ساعات زیادی از وقتشان را به
تماشای سریالها میگذرانند .پلتفرمهای گوناگون
در شبکه نمایش خانگی هم با توجه به این استقبال
بر حجم سریالهای تولیدی خود اضافه کردهاند و
هر روز خبری از یک سریال تازه منتشر میشود .اما
در بین اکثر سریالهای محبوب «خشونت» به نوعی
کلیدواژه اصلی است ،حاال در برخی از آثار بیشتر و
در برخی دیگر کمتر.
یک زمان تولید آثار کمدی روی بورس بود و
حاال تولید آثاری با محتوای خشونتآمیز .پخش
سریالهایی مانند «زخم کاری»« ،قورباغه» و
«میخواهم زنده بمانم» ،مدتی است که در شبکه
نمایش خانگی تمام شده و حاال جای خود را به
مجموعههایی چون «میدان سرخ»« ،حرفهای»
و «خسوف» داده است .سریالهایی که همگی
به نوعی بر محور خشونت میچرخند .قطعا
استقبال مردم از چنین سریالهایی دلیل ساخت
دوباره و دوباره تولیداتی بر مبنای خشونت است.
اما چرا جامعه به چنین سمتی سوق پیدا کرده
است؟ بابک عشرتی ،عضو هیات علمی دانشگاه
علوم پزشکی ایران درباره اینکه چرا خشونت در
سریالهای امروز تلویزیون حرف اول را میزند
و میبینیم این تم با استقبال زیادی هم از سوی
مخاطبان مواجه میشود؟ اینگونه بیان کرد :قطعا ً
خشونت اتفاق خوبی نیست و من فکر میکنم ما
کمکاری میکنیم؛ به عنوان مثال باالخره با شیوهای
که جامعه میپسندد ،آموزش و روش درستمان را
ارائه نمیدهیم ،در نتیجه خالءهایی هم که به وجود
میآید اساسا زمینه را فراهم میکند تا مردم جامعه
به سمت خشونت گرایش پیدا کنند.
وی سپس تاکید کرد :بهتر بود ما کاری میکردیم
که این اتفاق نمیافتاد ،قطعا ً یک فیلمساز بازار کار
خودش را دارد و به هرحال مردم هم مشکالت و
نیازهای خودشان را دارند .در این میان فردی برنده
است که بتواند در جامعه خوب کار کند و نیازها را
پیدا کند.
این پژوهشگر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
همچنین مطرح کرد :اینکه چرا مردم این روزها
بیش از گذشته به خشونت روی آوردهاند نه تنها
در کشور ما بلکه در همه جای دنیا اینگونه شده که
مردم امیدی ندارند و شاید بخشی از این ناامیدی به
خاطر کرونا باشد که فشار زیادی به مردم وارد کرده
است .همچنین مسائل اجتماعی ،اقتصادی ،جنگها
و کشت و کشتارهایی که به صورتهای مختلف در
دنیا اتفاق میافتد خود به خود موجب خشونت شده
و مردم هم قطعا از این مسائل لذتی نمیبرند.
او در ادامه به سریال کره ای «بازی مرکب» اشاره
کرد و گفت :به عنوان مثال همین سریال «بازی
مرکب» گویا در همه دنیا سر و صدا کرده و فروش
خیلی باالیی هم دارد؛ البته من سریال را ندیدم اما
تعریفش را خیلی شنیدم و میدانم که خیلی طرفدار

گروه فرهنگ و هنر – این روزها سریال «بازی مرکب» به پربینندهترین سریال نتفیلیکس تبدیل شده ،سریالی که مملو است از خشونت عریان .شاید بتوانیم
بگوییم این خشونت یکی از عوامل موفقیت و دیده شدن این سریال بود .در شبکه نمایش خانگی نیز که این روزها روی غلتک سریالسازی افتاده ،هجم
بسیار زیادی از سریالها به محتوای خشونتآمیز اختصاص پیدا کرده است .اما دلیل استقبال از این همه خشونت چیست؟

به نوعی آدمها
شکه با خشونت
همراه است،
همذات پنداری
کنند و انگار
خودشان را
در سریالها
میبینند،به
همین خاطر مردم
از آنها استقبال
میکنند
دارد؛ بنابراین میتوان گفت تِم خشونت مختص
ایران نیست و در همه دنیا این اتفاق میافتد و انگار
همه دنیا به این سمت رفتهاند.
عشرتی خاطرنشان کرد :به طور کلی برخوردهای
اجتماعی ،جنگها ،نابرابریهایی که در دنیا وجود
دارد و همچنین پاسخگو نبودن حکومتها و ...

سرجمع خودش یک خشم فرو خوردهای را در
مردم به وجود میآورد که باعث میشود به نوعی
آدمها با سریالهایی که با خشونت همراه است،
همذات پنداری کنند و انگار خودشان را در سریالها
میبینند ،به همین خاطر فروش اینگونه آثار هم به
سرعت باال میرود و مردم هم استقبال میکنند.
عشرتی در پاسخ به این پرسش که آیا بینندگان
فیلمها و سریالها خشونت را میطلبند که باعث
میشود سازندگان به این سمت بروند و یا خود
سازندگان ذائقه مردم را به سمت خشونت سوق
دادهاند؟ خاطرنشان کرد :این طور فکر کنیم بهتر
است که باالخره در هر شرایطی بازاری به وجود
میآید و آنهایی که در رشته خودشان حواسشان
هست میدانند چطور از موضوعات استفاده کنند.
مثال ً اگر شما یک کارگردان بودید ،مسلما ً یک
روانسنجی از جامعه انجام میدادید که چه فیلم یا
سریالی بسازید فروش بهتری خواهد داشت و بعد
هم آن کار را انجام میدادید .به نظر من نمیتوان
گفت لزوما ً سازندگان فیلمها ذائقه مردم را تغییر
دادهاند؛ چرا که شاید بازار اینگونه میخواهد و آنها
به بازار نگاه میکنند و کار میکنند که اتفاقا به
دست آوردن ذائقه مردم در این شرایط خیلی هم
کار سختی نیست.

این پزشک متخصص در حوزه اجتماعی و خانواده
در پایان درباره اینکه آیا راهکاری برای رفع خشونت
در جامعه و عادت نکردن مخاطب به تماشای فیلم
و سریالهای خشن دارید؟ گفت :راستش من در
حوزه راهکار وارد نیستم و باید این موضوع توسط
روانشناسان حوزه اجتماعی بررسی شود و آنها باید

پاسخگو باشند که چطور میتوان خشونت را از مردم
دور کرد.
از سوی دیگر علی حیدری ،جامعهشناس فرهنگی،
آسیبشناس اجتماعی و استاد دانشگاه ،درباره تاثیر
نمایش خشونت در شبکه نمایش خانگی گفت :نه
تنها خشونت بلکه سیاهنمایی و نگاهی که منجر
به افسرده شدن مخاطب میشود ،میان قشری از
فیلمسازان و سریالسازهای ما وجود دارد و چنین
فضایی را در حوزههای متفاوتی چون سینما ،تئاتر،
تلویزیون ،نمایش خانگی و ...درحال مشاهده
هستیم که البته غیر از خشونت ،به مسائل دیگری
هم میپردازند که باعث میشود مخاطب وقتی از
صندلی سینما یا از پای تلویزیون خانه خود بلند
شود احساس میکند غمی به غمهایش اضافه
شده است هرچند که کسی منکر ساخت آثار در
ژانرهای مختلف و حتی ژانر ترس و خشونت نیست
اما تعادل و میانهروی در هر چیزی شرط عقالنی
و منطقی است و نباید «خشونت» محتوای همه
سریالهای ما را تشکیل دهد.
او افزود :اگر قرار باشد در سینما یا شبکه نمایش
خانگی به موضوع خشونت پرداخته شود باید تحقیق
گستردهای در حوزه جامعهشناسی ،روانشناسی و
جرمشناسی صورت گیرد درحالی که اکثر فیلمسازان

ما چنین سوادی را ندارند و صحنههای خشونت آمیز
را به هر شیوهای که خودشان دوست دارند نشان
میدهند و زمانی که خشونت در ژانر مخصوص
خود به کار نرود بر مردم و سطح جامعه تاثیر
منفی میگذارد چون خشونتی که در ژانر مخصوص
خودش به تصویر کشیده شود باعث بحران روانی در

مخاطب نمیشود.
حیدری در انتقاد از عدم تعیین محدودیت سنی
در برخی فیلمها سریالها بیان کرد :بحث ردهبندی
سنی سالهاست که در کشور ما مطرح میشود اما
هیچ وقت به نتیجه نرسیده است گرچه توجه به
این نکته در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است
اما مطمئن هستیم که واقعا بچههای کمتر از سن
تعیین شده آن را نخواهند دید؟ متاسفانه جامعه ما
برای چنین تفکیک سنی اصال آمادگی ذهنی ندارد و
مردم ما عادت دارند خانوادگی و همه کنار هم فیلم
و سریال نگاه کنند.
این جامعهشناس فرهنگی در پایان گفت :اگر
کودک زیر  18سال با چنین پمپاژهای خشونت
در تولیدات شبکه نمایش خانگی مواجه شود در
زیست فردی او تاثیرات مخربی خواهد داشت و
قطعا در روند رشد و رفتار آینده نوجوان تاثیر خواهد
گذاشت و از آنجایی که ردهبندی سنی درستی هم
در سریالها و فیلمها لحاظ نمیشود ،خانوادهها باید
خودشان دقت کافی داشته باشند و اجازه ندهند
فرزندانشان چنین آثاری را تماشا کنند ضمن اینکه
دیدن این حجم از خشونت برای مردمی که این روزها
نیاز به آرامش دارند هم مناسب نیست.

«بازی مرکب» پیشبینی نتفلیکس را به هم زد
سامانه نمایش آنالین نتفلیکس به واسطه پخش سریال کرهای «بازی مرکب» ،با افزایش فراتر از انتظار مشترکان
خود روبهرو شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی ،سامانه نمایش آنالین نتفلیکس اعالم کرد در سه ماهه سوم سال  ۲۰۲۱در
مجموع  ۴.۳۸میلیون نفر در به شمار کاربران خود اضافه کرده و هماکنون  ۲۱۳.۶میلیون نفر در سراسر جهان
دارای اشتراک استفاده از این سامانه آنالین هستند.
در حالی که افزایش  ۳.۵میلیون نفری شمار کاربران نتفلیکس در سه ماهه سوم سال پیش بینی شده بود ،این
شبکه بیشتر به دلیل محبوبیت سریال «بازی مرکب» موفق به جذب کاربرانی بیش از برآوردها شده است که بیش

از نیمی از این کاربران جدید از منطقه آسیا ـ اقیانوسیه هستند و در آمریکا و کانادا تنها  ۷۰هزار نفر عضو جدید،
به نتفلیکس پیوستهاند .نتفلیکس همچنین از افزایش  ۱۶درصدی درآمدها در این بازه زمانی و رسیدن به درآمد
 ۷.۴۸میلیارد دالری خبر داده است .سریال «بازی مرکب» که در اواسط سپتامبر عرضه شد ،درباره گروهی از افراد
بدهکار و با مشکالت مالی و تجربیات متفاوت از زندگی است که در مجموعهای از بازیهای کودکانه مرگبار برای
یک جایزه نزدیک به  ۴۰میلیون دالری رقابت میکنند و این جایزه تنها یک برنده خواهد داشت و بازندگان کشته
میشوند« .بازی مرکب» که به محبوبترین سریال تاریخ فعالیت سامانه نمایش آنالین نتفلیکس تبدیل شده ،در
 ۹۰کشور در صدر پربازدیدترین سریالها قرار گرفته است.

جنجال تجلیل از مردانی که به اسم یک زن کتاب مینوشتند

اهدای یکی از گرانترین جوایز ادبی جهان به سه مرد که با نام
مستعار یک زن کتاب مینوشتند ،صدای منتقدان را درآورد.
به گزارش ایرنا ،ماجرا از آنجا شروع شد که رمان جنایی و مهیج
هیوال درباره یک قاتل سریالی در دهه  ۱۸۳۰به قلم کارمن موال برنده

جایزه پالنتا شد که یکی از مهمترین جوایز ادبی اسپانیا و از گرانترین
جوایز ادبی جهان است .موال نویسنده معروف و در عین حال
ناشناسی که به خلق قهرمانان قدرتمند زن در رمانهای جنایی اش
شناخته میشود قرار بود جمعه شب گذشته برای دریافت این جایزه
 ۱میلیون و  ۲۰۰هزار دالری روی صحنه ظاهر شود اما بزرگترین
پیچش داستانی این نویسنده آن شب رقم خورد که سه فیلمنامه
نویس مرد به بارسلونا آمدند و خود را موال معرفی کردند.
خورخه دیاز که همراه آگوستین مارتینز و آنتونیو مرسرو پشت
نام موال جایزه پالنتا را دریافت کرد ،در گفتگو با روزنامه فایننشال
تایمز گفت :مثل همه دروغهای دیگری که گفتیم کارمن موال استاد
دانشگاه نیست .ما سه دوستیم که چهار سال قبل یک روز تصمیم
گرفتیم استعدادهایمان را روی هم بگذاریم و یک قصه بگوییم.
این سه نویسنده میگویند نام کارمن موال را به طور تصادفی
انتخاب کردند و قصدشان این نبود حتما نام یک زن باشد .مرسرو
در گفتوگو با روزنامه ال پائیس اسپانیا گفت :خودمان را پشت یک
زن پنهان نکردیم ،ما پشت یک نام پنهان شدیم.
اما همه اینطور فکر نمیکنند و معتقدند نهایت تالش این سه

نویسنده آن بود که مردم را متقاعد کنند موال یک نویسنده زن
است .بئاتریز خیمنو ،رئیس سابق موسسه زنان اسپانیا ،در توییتی
با شیاد خواندن این سه نویسنده نوشت :این سه مرد سالهاست
مصاحبه میکنند ،مساله فقط اسم نیست ،آنها یک سابقه جعلی
درست کردند.آنچه گفتههای خیمنو را تایید میکند عکس سیاه و
سفیدی است که مدیر برنامههای موال از پشت سر یک زن به نام او
در سایت خود منتشر کرده است.
همچنین موال در سال  ۲۰۱۸در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی ای
بی سی ،به عنوان یک زن در دهه پنجم زندگی با همسر و سه فرزند
معرفی شد که امیدوار است هیچکس به هویتش پی نبرد چون
زندگیای تشکیل داده که هیچ ربطی به ادبیات ندارد! این مساله تا
جایی ادامه داشت که یکی از شاخههای موسسه زنان اسپانیا سال
گذشته یکی از کتابهای موال را به عنوان مرجعی برای کمک به درک
واقعیت و تجربیات زنان معرفی کرد.
جایزه پالنتا با وجود تمام این جنجالها به رونوشت منتشر نشده
کتاب هیوال اهدا شده و این رونوشت ماه آینده به اسم موال منتشر
خواهد شد.

ناظر ارشد مرمت گنبد شیخ لطفالله دربارۀ
آخرین تصمیماتی که در کمیته فنی میراث
فرهنگی اصفهان برای مرمت این گنبد ارزشمند
گرفتهشده توضیحاتی را بیان کرد.
بیست و یکم شهریورماه سال جاری ،استاد
رحمتالله رضایت بر اثر ابتال به کرونا درگذشت؛
معمار و مرمتگر پیشکسوتی که فعالیتهای
مهمی چون اتصال بازار رنگرزها در خیابان حکیم،
بازسازی سردر کوشک ،سردر و ورودی موزه
عالمه مجلسی ،مرمت تاالر تیموری ،طاقهای
شبستان ضلع شمال شرقی امامزاده اسماعیل،
مصالی شاه عبدالعظیم حسنی در شهر ری و
شبکهبندی دور حیاط مسجد جامع اصفهان را
در کارنامۀ خود داشت و از سال  ۱۳۹۸نیز همراه
با پسران خود بر روی پروژۀ مرمت گنبد شیخ
لطفالله کار میکرد.
دو روز پس از درگذشت این استاد
پیشکسوت که حضور او دلیل موجه ترک
تشریفات برای سپردن مرمت گنبد به
فرزندانش به شمار میرفت ،خبرگزاری ایلنا
از فریبا خطابخش ،مدیر پایگاه میراث جهانی
نقشجهان دربارۀ وضعیت مرمت گنبد شیخ
لطفالله پس از رحمتالله رضایت سؤال
پرسید و او با اشاره به آنکه در حال حاضر
استادکاران به نام دیگری نیز در اصفهان
هستند که بتوانند ادامه روند مرمت گنبد شیخ
لطفالله را انجام دهند ،پاسخ داد« :جای
نگرانی نیست چراکه از یکسو رحمتالله
رضایت آموزشهای الزم را به فرزندان خود
داده بود و از دیگر سو استادکاران پیشکسوت
دیگری نیز در اصفهان هستند که بتوانند
کار را ادامه دهند .هرچند ممکن است این
استادکاران در حد رحمتالله رضایت نباشند و
با فوت هریک از این استادکاران یک گنجینه را
از دست میدهیم اما میتوان استادکار جدید
معرفی کرد .وضعیت مرمت هم به خوبی
پیش میرود و قالبگیری کاشیها که یک کار
تخصصی است در حال انجام است».
نظر به برچیده شدن بخش دیگری از
کاشیهای گنبد شیخ لطفالله طی روزهای
گذشته ،ایسنا از محسن نکویی ،ناظر ارشد
مرمت گنبد شیخ لطفالله خواست تا دربارۀ
آخرین وضعیت مرمت این گنبد توضیح بدهد
و آنچه در ادامه میخوانید پاسخ اوست« :با
توجه به فوت استاد رضایت ،تصمیم مجموعۀ
سازمان و کمیته شورای فنی بر این شد که
یکی از استادکاران قدیمی کاشیکاری اصفهان
(محمدحسن مقضی) برای ادامۀ مرمت در کنار
خانوادۀ مرحوم رضایت حضور داشته باشند و
کار با حضور ایشان ادامه پیدا کند».
نکویی در پاسخ به این سؤال که آیا فاز دوم
مرمت به روش فاز نخست انجام خواهد شد
یا خیر؟ گفت« :روش کار در فاز دوم استفاده
از همان کاشیهای قبلی گنبد است و بحث
استفاده از کاشی جدید مطرح نیست .زیرسازی
نیز طبق طرح تائید شده شورای فنی انجام
خواهد شد».
دهم تیرماه سال جاری تعدادی از استادکاران
مرمت و دوستداران میراث فرهنگی استان
اصفهان ،با حضور در دفتر اتحادیۀ صنف
صنایعدستی این استان و امضای نامهای
سرگشاده خطاب به مقام قضایی و نمایندگان
اصفهان در مجلس شورای اسالمی ،خواستار
توقف مرمت گنبد مسجد شیخ لطفالله تا
برگزاری کنگرۀ نقد مرمت و رفع شبهات موجود
در مرمت فاز نخست آن شدند.

کنسرت سنتی «پرسه در خمسه» در
نیاوران
کنسرت «پرسه در خمسه» به سرپرستی
هادی منتظری ،روز جمعه در فرهنگسرای آفتاب
اجرا خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی
فرهنگسرای نیاوران ،در این برنامه گروه موسیقی
«پرسه در خمسه» با هدف بزرگداشت فخر
شعر و پدر داستان سرایی فارسی حکیم نظامی
گنجوی عصرجمعه ( ۳۰مهرماه) ساعت  ۱۸در
سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران روی
صحنه خواهد رفت.
هادی منتظری (نوازنده کمانچه ،تک نواز و
سرپرست گروه) ،حسام الدین سراج (خواننده)،
حمید قنبری (نوازنده تنبک) ،علیرضا دریایی
(نوازنده کمانچه) ،جمشید صفرزاده (نوازنده
سنتور) ،امین دادوری (نوازنده دف) ،مجید
موالنیا (نوازنده تار) اعضای این گروه را تشکیل
میدهند.

مهران غفوریان به خاطر رژیم سکته کرد؟

عوارض روشهای غیراستاندارد کاهش وزن
کوروش جعفریان گفت :در بهترین شرایط نباید بیشتر از  ۴کیلو کاهش وزن در
ماه اتفاق بیفتد ،که حتی ممکن است برای افراد با بیماریهای متعدد این مقدار به
 ۲کیلو کاهش پیدا کند ،مانند افرادی که پوکی استخوان دارند ،بنابراین استاندارد این
است که ما بتوانیم وزن فرد را یک کیلو در هفته کاهش دهیم.
بهگزارش خبرآنالین ،روز سهشنبه مهران غفوریان ،بازیگر سینما و تلویزیون
بهدلیل عارضه قلبی تحت عمل جراحی قرار گرفت که موفقیتآمیز بوده است ،با
این وجود با انتشار این خبر بسیاری از کاربران فضای مجازی حمله قلبی او را به
کاهش وزن شدیدی که طی ماههای گذشته داشته است ارتباط دادند ،مسئلهای
که اگرچه ممکن است درباره بیماری مهران غفوریان صحت نداشته باشد اما تصور
ایجاد عارضه قلبی در شرایط کاهش وزنهای شدید چندان دور از انتظار نیست.
درهمینباره ،دکتر کوروش جعفریان ،متخصص رژیم غذایی و تغذیه به خبرآنالین
میگوید« :یکی از عوارض کاهش وزنهای ناگهانی مشکالت قلب و عروق است.
مطالعات نشان میدهد وقتی فرد وارد رژیمهای سخت میشود نظم و عملکرد
قلب او دچار اختالل خواهد شد ،همچنین رگهای خون رسان قلب هم میتوانند با
مشکالت مواجه شوند .حتی مطالعاتی نشان داده که ممکن است بافت چربی داخل
قلب با کاهش سریع وزن افزایش پیدا کند ،خیلی از این افراد با بینظمی ضربان
قلب مواجه میشوند و حتی ممکن است در معرض نارسایی قلبی هم قرار بگیرند و
این عارضه قلبی ممکن است کشنده باشد».
دراین میان باید گفت اگرچه اضافه وزن میتواند سبب کاهش سالمتی شود ،اما
تالش برای کاهش وزن با روشهای غیر استاندارد خودش تهدید کننده سالمتی

است ،روشهایی که بهنظر میرسد تحت تاثیر فضای مجازی و تبلیغات برخی افراد
پر نفوذ در جامعه مانند بازیگران پر مخاطب شدهاند .جعفریان با اشاره به روشهای
استاندارد کاهش وزن بیان میکند« :اگر کسی میخواهد در برنامه کاهش وزن قرار
بگیرد حتما باید استانداردهای مدنظر را رعایت کند .یکی از استانداردها این است
که الگوی کاهش وزن ،یک الگوی منطقی باشد .امروز ما شاهد هستیم در فضای
مجازی انواع مختلفی از تبلیغاتهای کاهش وزن وجود دارند ،تبلیغاتهایی که
درباره  ۱۵الی  ۲۰کیلو کاهش وزن در یک ماه صحبت میکنند که هرکسی را تحریک
میکند حداقل یک بار آن روشها را امتحان کند .این روشها از نظر تغذیه قابل
قبول نیستند اما متاسفانه چون در این مسیر پول و البته جهل وجود دارد و افراد برای
کاهش وزن دنبال میانبر هستند سراغ این برنامهها میروند».
وی ادامه میدهد« :این رژیمهایی که در بازار هستند ممکن است کمک کند فرد
در ماه اول کلی وزن کم کند ،فرد هم از این وضعیت خوشحال است ،نکته جالب
اینکه همین افراد میروند این رژیمها را تبلیغ میکنند ،هزاران نفر دارند سرکیسه
میشوند که فالن هنرپیشه پیش فالن استاد رفته و وزن کم کرده است ،درحالیکه
آنطرف حتی استاد هم نیست و چون از آن هنرپیشه دارد سوء استفاده میکند به او
استاد گفته میشود .متاسفانه همین مسئله سبب شده مردم بیشتر سراغ این افراد
بروند تا اساتیدی که عمر خودشان را در این زمینه گذاشتهاند و تجربه الزم دارند».
حاال تمایل برای رها شدن از وزن اضافه سبب شده افراد جامعه رژیمهای سخت
و طاقتفرسایی را انتخاب کنند ،رژیمهای غذایی که متخصص تغذیه معتقد است
خارج از استاندارد هستند .جعفریان در مقایسه میان یک رژیم غذایی استاندارد

و غیر استاندارد از حداکثر وزنی که میشود در یک ماه کاهش داد میگوید« :در
برخی از این روشهای غیراستاندارد گفته میشود فرد روزانه  ۶۰۰تا  ۷۰۰کالری بیشتر
دریافت نکند ،فردی با این رژیم ممکن است در ماه  ۱۵کیلو وزن کم کند که طبیعی
است ،از موارد دیگر رژیمهای سختی است که به آن روزهداری میگویند ،در این
رژیم به فرد میگویند ده روز گل سرخ ،یا فقط یک ماده غذایی خاص را مصرف کند،
اما حرف ما این است که در بهترین شرایط نباید بیشتر از  ۴کیلو کاهش وزن در ماه
اتفاق بیفتد ،که حتی ممکن است برای افراد با بیماریهای متعدد این مقدار به ۲
کیلو کاهش پیدا کند ،مانند افرادی که پوکی استخوان دارند ،بنابراین استاندارد این
است که ما بتوانیم وزن فرد را یک کیلو در هفته کاهش دهیم».
همانطورکه گفته شد کاهش  ۴کیلو وزن در ماه میتواند یک کاهش وزن استاندارد
باشد .اما تالش برای افزایش بیشتر وزن عوارضی بههمراه دارد که جعفریان پیشتر
درباره مشکالت قلبی توضیحاتی را مطرح کرد ،او با اشاره به سایر عوارضی که ممکن
است یک کاهش وزن غیراستاندارد ایجاد کند به خبرآنالین میگوید« :کاهش وزن
غیراستاندارد یکسری عوارض دارد ،اولین عارضه ساده آن این است که فرد معموال ً
از نظر پتاسیم ،منیزیم و گاهی کلسیم بهشدت دچار افت میشود ،در این حالت
میزان آب داخل بدن بهم میریزد ،حتی ممکن است تعادل جسمی و روحی فرد را
هم تحت تاثیر قرار دهد».
وی ادامه میدهد« :یک عارضه که خیلی شایع است سنگ صفرا است ،وقتی فرد
ناگهانی وزن کم میکنم ،کبد کلسترول بدن را آزاد میکند ،چون این میزان کلسترول
وارد خون شده است باید از بدن دفع شود ،چنین وضعیتی سبب میشود فشار روی

کیسه صفرایی بیاید و باعث رسوب به شکل سنگ شود .خیلی از افرادی که کاهش
وزن ناگهانی داشتند گاهی برای سنگ کسیه صفرا مجبور به جراحی میشوند .باید
گفت یک عارضه خفیف و دراز مدتی که وجود دارد پوکی استخوان است ،همچنین
این افراد میتوانند گرفتار مشکالت روحی و روانی شوند».
این متخصص تغذیه در پایان پیشنهاد کرد« :باید جلوی چاقی را از دورهی کودکی
گرفت ،اگر در آن دوران چنین کاری انجام دادیم که کار بسیار اساسی انجام شده
است ،اگر به مراحل نوجوانی ،جوانی و بزرگسالی رسید شرایط فرق میکند ،لذا باید
سعی کرد با تغییر رفتار فرد روند کاهشی وزن را برای او در نظر نگرفت نه اینکه
دنبال رژیمهای متنوع باشیم که با کلی آسیبهای جسمی و روحی ،خروجی آن
مطمئنا ًیک کاهش وزن پایدار نخواهد بود».

