گفتوگو با مردم

به قول مردم گفتنی

 14همیشه بهانه میآورند که رسانههای
دیجیتال مدرن ،با قدرتِ بسیار زیاد،
ِ
گسترده و فریبندهای که دارند ،توان
کار را از رسانههای مکتوب گرفتهاند .نگارنده بر
این عقیدهاست که اگراین سخن درست باشد،
کشورهای اروپایی و آسیای شرقی...

 50 14سال پیش ،کتابی چاپ کردم به نام «یادداشتهای آدم پرمدعا»
که حاوی عبارات طنزآمیز بود و متوجه نقد اجتماعی آن روزگار .این
سالها دوباره بدان شکل نوشتاری برگشتهام و به مضامین ضروری
این روزها پرداختهام که در کتاب «بغل کردن دنیا» منتشر شده است.
یادداشتهای طنزآمیز تازهای که به درد روزنامه میخورد ،از امروز در این
ستون منتشر می شود...

ستون روزانه جواد مجابی
در «جامعه فردا»

یادداشتی
از علی اکبر قاضی زاده

شنبه 6،آبان 1396
سال اول ،شماره اول

خبر روز
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مرگ گل آقای
موسیقی سیستان

ابراهی��م حدیدی مع��روف به گل آقای موس��یقی
سیستا 
نوبلوچستاندرسن 60سالگی،بعدازتحمل
یک دوره بیماری درگذشت.
ابراهیم حدیدی از ُس��رنا نوازان روس��تای دهنوی
از توابع شهرس��تان زهک بود که چندین نس��ل از
خاندانش سردمداران موس��یقی منطقه سیستان
بودهاند .او که در نواختن گوشهها و ملودیهای اصیل
سیستانی مهارت داش��ت ،در طول سالها فعالیت
هنریاش بههمراه پسرانش که همه نوازنده هستند
به ساخت انواع سازهای محلی همچون دهل ،رباب،
قیچک و سرنا نیز میپرداخت .او همچنین در حوزه
صنایعدستی نیز فعالیت داشت.
این نوازنده سرنا که بعد از مرگ برادرانش ،فرزند عزیز
خانواده شده بود و از سوی پدرش لقب «گل آقا» را
گرفت و بعدها به «گل آقای موس��یقی سیستان»
شهرت یافت.
حدیدی که همچون دیگر نوازندگان موسیقی بومی
از توجه مسئوالن ارش��اد بینصیب مانده بود ،سال
گذش��ته در گفتوگویی با خبرگزاری مهر ،رس��ما
گالیه خ��ود را از مدیران فرهنگی بهدلیل بینتیجه
مان��دن پیگیریهایش برای دریافت مس��تمری و
حقوق ماهانه اعالم ک��رد و گفته بود که طی مدتی
که مش��غول پیگیری کارهایم ب��ودم ،پیش خودم
میگفتم ک��ه ایکاش در همان س��الهای ابتدای
فعالیتم در عرصه موس��یقی و صنایع دس��تی توبه
میکردم و به فعالیت دیگری میپرداختم .س��هم
گل آق��ای موس��یقی سیس��تان از توج��ه مدیران
موسیقی ،همانند دیگر هنرمندان موسیقی فولک،
پیامه��ای تس��لیتی بود ک��ه پس از م��رگ برایش
صادر شد.

شب درخشش هنرایراندرلندن
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ماندگاری
دستهای
نقاش
«خاطرات
انهدام»

جشنتولد77سالگی
«آیدینآغداشلو»
برگزارشد

عکس ها :علیرضا گودرزی /جامعهفردا

سحر آزاد
روزنامه نگار

همکاری شجریان ،متبسم و
خلعتبری در پاریس

همایون شجریان ،حمید متبسم و هومن خلعتبری
کنسرت سیمرغ را در بخش جنبی فستیوال پرشیانا
(اولین جشنواره هنر فارسیزبانان اروپا) در پاریس
برگزار میکنن��د .بهگزارش ایلنا ،در این کنس��رت
که خوانندگی آن را همایون شجریان برعهده دارد
اثر سیمرغ به آهنگسازی حمید متبسم و با رهبری
هومنخلعتبری 23،تا 25دیماهرویصحنهخواهد
رفت .قرار است این اجرا با همکاری گروه ُکر و ارکستر
س��یمرغ برگزار ش��ود و طی آن قطعات «ونوشه»،
«فانتزی برای تار و س��هتار»« ،س��یمرغ» و «قطعه
آوازی براساس افسانه زال از شاهنامه فردوسی» به
اجرا درآید . .نخستین جشنواره هنری پارسیزبانان
اروپا با هدف ارتقا و حمایت از زبان و ادبیات پارس��ی
در میان فارسیزبانان ایران ،افغانستان و تاجیکستان
 2تا 18ژانویه در پاریس برگزار میشود.

اعتراض پژوهشگران به کمبود
منابع در مخازن کتابخانه ملی

کتابخانه ملی ایران ،امسال 80ساله میشود .مرجع
و منبع دانش��یان و فرهنگیان که حاال سالهاست
مخازنش پاس��خگوی اهالی عل موفرهنگ نیس��ت.
همین مهم هم مورد اعتراضش��ان ق��رار گرفته اما
غالمرضا امیرخانی ،معاون کتابخانه ملی آن را وارد
دانس��ته که منابع موجود در مخازن این س��ازمان،
پاس��خگوی نیازها و درخواستهای پژوهشگران و
اعضا نیست اما حل آن مثل همیشه منوط به تامین
اعتبارات اس��ت .او در اینباره به مهر گفته است :این
ایرادی که اعضا مطرح میکنند ،وارد اس��ت و ما هم
آن را میپذیریم و در زمینه برخی منابع خارجی ،به
اعضا حق میدهیم که این دسته از کتابها و منابع،
در کتابخانه ملی زیاد نیس��ت و ما هم این مسئله را
قابل دفاع نمیدانیم .وی با اذعان به اینکه این مشکل
بهخاطر برخی محدودیتهای مالی در سازمان اسناد
و کتابخان��ه ملی ایران بهوجود آمده اس��ت ،درعین
حال یادآور شد :البته امس��ال همت خوبی صورت
گرف��ت و چندی پیش کتابهای ت��ازهای در حوزه
منابع خارجی از ناش��ران کشورهای اروپایی عمدتا
به زبان انگلیس��ی و بعضا فرانسه و همچنین صدها
عنوان کتاب داخلی جدید در حوزه منابع مرجع و نیز
اسالمشناسی و ایرانشناسی ،خریداری و به مخازن
کتابخانه ملی اضافه شده است.

آیدین آغداشلو خوشحال اس��ت .حداقل در ظاهر که
میشود شادی را از روی صورتش حس کرد .سه روز به
تولدش مانده ،اما او با تعدادی از دوستان و اطرافیانش در
یک مراسم خصوصی ،تولدش را جشن گرفت.
آیدین آغداش��لو متولد  8آبان  1319در رش��ت است؛
اما سالهاس��ت که ساکن تهران شده .سه روز مانده به
تولدش ،تعدادی از دوس��تان و اطرافیانش یک مراسم
خصوصی را در نش��ر ثالث ترتیب دادهاند .قرار اس��ت
ساعت  14همه در کتابفروشی جمع شوند و بههمین
دلیل ،استثنائا نشر ثالث در این ساعت ظهر روز جمعه
باز است .طبقه دوم که کافه ثالث در آن قرار دارد ،برای
برپایی جشنتولد آماده ش��ده و میزهای کافه در کنار
هم چیده ش��دهاند .عدهای از مهمانها در آنجا مستقر
شدهاند؛ اما تعدادی هم در طبقه باال و در گالری ثالث،
خ��ود را با دیدن آثار نمایش��گاه س��رگرم میکنند؛ از
جمله ایرج طهماس��ب ،بازیگر س��ینما و تلویزیون که
خیلی از جوانان ام��روزی او را به ن��ام «آقای مجری»
هم میشناسند.
بعد از نیم ساعت خبر میرسد که آغداشلو نزدیک است.
همه به طبقه همکف میروند و در دو ردیف میایستند
تا او وارد شود .آغداشلو همراه با پسرش تکین ،کامبیز
درمبخش ،کارتونیست و تعدادی دیگر وارد کتابفروشی

میشوند .پس از آن جمعیت به سمت طبقه باال میروند
و پش��ت میزها مینشینند .مراس��م ،رسمی نیست و
ن دلیل کس��ی هم انتظار س��خنرانی ندارد؛ به
بههمی 
همین دلیل ،هرکس��ی با کنار دستیاش خوشوبش
میکن��د و در این میان ،آنها که نزدیکتر به آغداش��لو
هستند ،تبریک را آغاز و صدای خندهها و گپهایشان
بلندتر میشود .کمی که میگذرد ،طرحی از بزرگمهر
حسینپور به آغداش��لو هدیه داده میشود .آغداشلو،
حس��ینپور و درمبخ��ش درحالیکه ایس��تادهاند ،با
هم روبوسی میکنند .عکاس��ان هم شروع به عکاسی
میکنند .هرچند مراسم ،عنوانی غیررسمی دارد و یک
جشن تولد خصوصی است؛ اما وقتی گوشیهای همراه

و عکاسان با دوربینهای حرفهایشان شروع به عکاسی
میکنند ،صحنهای همچون نشس��تهای خبری را به
یاد میآورند .صحبته��ای خودمانی دوباره ادامه پیدا
میکندکهآغداشلوخطاببهسیناجعفریه،مدیرگالری
ثالث ،به شوخی میگوید« :موزیک نداریم» اما بهرنگ
معتمدی کمی آنس��وی میزها خودش را برای نواختن
ویولنس��ل آماده میکند و همه به احترام موس��یقی،
سکوت میکنند.
باالخره نوبت به آودرن کیک میشود و همزمان آهنگ
«تولد» محمد نوری که پخش میشود ،آغداشلو خودش
شروع به دستزدن میکند .بعد هم میایستد و همه به
احترام او از جایشان بلند میشوند .او شمعها را فوت

میکند و باز هم بازار تبریک و عکسگرفتن داغ میشود.
آغداش��لو یک عکس تکی هم با پسرش میگیرد و بعد
نوبت به عکس گرفتن با دیگران میشود که در همین
اثنا ،مسعود کیمیایی ،کارگردان سینما با هدیهای در
دست از راه میرسد .او در کنار آغداشلو مینشیند و بعد
از روبوسی و حال و احوال ،آغداشلو کیک را میبرد .در
ادامه نوبت به بازکردن هدایای تولد میرسد .کاغذ کادو
که برداش��ته میش��ود ،یک اثر حجمی برنزی ساخته
رامین اعتمادیبزرگ نمایان میشود .او دستهای گره
کرده نقاشی را که سالها «خاطرات انهدام» را به تصویر
کشید ،ثبت کرده اس��ت .آغداشلو میگوید« :ده سال
است دارد این کار را میسازد ،در نتیجه اینها دستهای

ده سال پیش من هستند».
نقاش «س��الهای آتش و برف» س��پس دستهایش
را روی تندی��س میگذارد و اضاف��ه میکند« :یکی از
بهترین هدیههایم است .باالخره چیزی از من ماندگار
شد ».آغداشلو دوباره مینشیند و باز هم عکاسی شروع
میش��ود .او زیر لب چیزهایی زمزمه میکند که خنده
خودش و کیمیای��ی را به دنب��ال دارد .اینبار نوبت به
بازکردن هدیه کیمیایی میرس��د .یک خودنویس از
جعبه بیرون میآید و آغداش��لو میگوی��د که نباید با
آن چیزهای مزخرف نوش��ت .در پای��ان همه مهمانان
دور کنار هم ایستند و آخرین عکسهای یادگاری این
جشن تولد را میگیرند.
روزنه
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رونمایی از نخستین
مجموعه نمایشنامههای
استادمحمد

شب درخشش هنر ایران در لندن
حراج کریستیز خاورمیانه که تا به حال 22دوره آن در دبی
برگزار ش��ده بود ،این بار در سفری به اروپا ،آثار هنر شرق
را به سوغات برد که سهم ایران ،یکپنجم کل فروش این
دوره بود .بیش از یک دهه از فروش آثار هنرهای تجسمی
خاورمیانه ب��ه حراجهایی که در لندن برگزار میش��وند
همچون بونامز و ساتبیز میگذرد به عنوان نمونه در حراج
بونامز ،93هنر ایران با حضور ٤٢اثر از ٣٤هنرمند همچون
زندهرودی ،احصایی ،مش��یری ،درخشانی ،کیارستمی،
آغداشلو و پیرهاش��می حضور داشت اما پس از راهاندازی
شبعهای از خانه حراج کریستیز در دبی ،بیشترین فروش
آثار خاورمیانه در همین حراج متمرکز ش��د .اردیبهشت
سال جاری هم آثار هنر اسالمی از کشورهای ایران ،هند،
ترکیه ،مغولستان ،افغانستان ،اسپانیا ،مراکش ،کشورهای
آفریقایی و کشورهای آسیای مرکزی در کریستیز لندن
چکشخوردند.بااینحالپاییزسالجاریحراجکریستیز
خاورمیانه ب��ا دورههای قب��ل یک تفاوت داش��ت چون
میزبان آن به مهمان تبدیل و این حراج به جای دبی عصر
چهارشنبه ،سوم آبان ( 25اکتبر) در حراج خانه کریستیز
لندن برپا شد.بخش نمایشگاهی آن نیز از 21اکتبر آغاز به
کار کرد و پس از  4روز فرصت تماشای آثار ،حراج ساعت
 7بعد از ظهر چهارشنبه برگزار شد.
بیست و سومین حراج کریستیز با فروش کلی  5میلیون
و  235هزار و  125پوند به کار خود پایان داد و س��هم هنر
ایران از این رویداد بیش از ی��ک میلیون پوند بود .در این

دوره  57اثر از  44هنرمند معاصر ایران ،عراق ،فلسطین،
لبنان ،مصر ،سوریه و امارات چکش خورد که از این میان
 46اثر به فروش رسید و  11اثر نیز خریداری نداشتند.
سهم هنر ایران در این رویداد  14اثر از  12هنرمند ایرانی
ب��ود که  10اثر از  9هنرمند به فروش رس��ید و یکپنجم
فروش کل ح��راج را با فروش کلی یک میلیون و  11هزار
و  250پوند به ح��ود اختصاص دادند .یک اثر ایرانی 200
هزار پوند و سه اثر نیز باالی  100هزار پوند فروش رفتند
که در میان  10رکورددار حراج بیس��ت و سوم خاورمیانه
کریستیز قرار گرفتند.
البته میزان فروش آثار ایرانی در مقایسه با دیگر هنرمندان
منطقه درحالی یکپنجم فروش را در بر میگیرد که پیش
از این هم علیرضا س��میعآذر ،مدیر ح��راج تهران به این
موضوع اشاره کرده و خرداد سال  95در نشست خبری که
بعد از پنجمین حراج تهران برگزار شد ،با بیان اینکه هنوز
حراج تهران با هدف نهای��ی آن فاصله زیادی دارد ،گفت:
«ما هنوز در منطقه هم به رکوردهای زیادی نرسیدهایم و
فاصله زیادی با قیمتهای آثار هنری در منطقه و جهان
داریم .قیمت اثر سهراب سپهری هنوز به یکمیلیون دالر
نرسیده است درحالیکه اثر یک هنرمند مصری ،محمود
سعید٢ ،میلیون و  500هزار دالر قیمت دارد».
عراقیها در صدر جدول

رکورد نخست این دوره حراج کریستیز به دو هنرمند فقید

عراقی اختصاص داشت که مشترکا این عنوان را به دست
آوردند .جواد س��لیم با اثر «فروشنده هندوانه» و محمود
صبری با اثر «اندوه» هر دو با فروش  668هزار  750پوند
رکورددار حراج بیست و سوم شدند اما این دو نیز نتوانستند
رکورد پرویز تناولی در  23دوره کریس��تیز خاورمیانه را
بشکنند .مجس��مهای از تناولی به نام «پرسپولیس» در
سال  ۱۳۸۷با رکورد دو میلیون و  ۵۰۰هزار دالر در حراج
کریستیز به فروش رفته بود و این رقم ،رکوردی را برای او در
حراج کریستیز خاورمیانه رقم زده است که تا به حال هیچ
یک از آثار هنرمندان منطقه نتوانسته است از آن عبور کند.
همچنین رکورد دوم حراج این دوره کریستیز به اثر شفیق
عبود ،هنرمند فقید لبنانی رسید که تابلو «اتاق عمودی» او
 368هزار  750پوند چکش خورد .محمود سعید هنرمند،
فقید مصری نیز با فروش  320هزار و  750پوند در جایگاه
سوم و رامسیس یونان دیگر هنرمند فقید مصری با فروش
 248هزار  750پوند در جایگاه چهارم قرار گرفت .رکورد
پنجم به اثر «عشاق ایس��تاده» اثر پرویز تناولی با فروش
 200هزار پوند اختصاص داش��ت .فرهاد مش��یری با اثر
«کاسه ش��ناور» به همراه دو هنرمند مصری و سوری در

جایگاه شش��م ،علی بنیصدر با اثر «بسوزانش» به همراه
یک هنرمند سوری در جایگاه هفتم ،منیر فرمانفرمایان با
اثر «تپش قلب» در جایگاه هشتم و منوچهر یکتایی با اثر
بدون عنوان در جایگاه دهم ،رکوردداران این دوره از حراج
کریستیز خاورمیانه قرار گرفتند.
در حراج روز چهارشنبه کریستیز خاورمیانه دو اثر پرویز
تناولی از مجموعه «هیچ»های این هنرمند به قیمت200
هزار پون��د و  35هزار پوند به فروش رس��یدند .اثر فرهاد
مشیری نیز 175هزار پوند چکش خورد و اثر علی بنیصدر
نیز  150هزار پوند فروش رفت .اثر منیر فرمانفرمایان نیز
 112هزار و 500پوند و اثر منوچهر یکتایی 93هزار و750
پوند چکش خوردند .اثری از سهراب سپهری نیز به قیمت
 87هزار و 500پوند به فروش رسید و آثار نصراهلل افجهای
و رضا درخشانی هر دو 62هزار و 500پوند چکش خوردند.
اثر کوروش شیشهگران  32هزار و  500پوند فروش رفت.
در بیست و سومین حراج کریستیز خاورمیانه  57اثر برای
حراج عرضه شدند که 11اثر به فروش نرسید .سهم ایران از
این میان 4اثر از بهمن محصص ،حسین زندهرودی ،فرامرز
پیالرام و فرهاد مشیری بود.

چهارشنبه ،س��وم آبانماه ،چهارمین سالروز
تولد محمود استادمحمد ،بیحضور خودش
بود؛ بیآنکه دیگر جسمش در این عالم خاکی
باشد .به این بهانه ،جدا از یادبودی که برای او
در این روز برگزار ش��د از کتاب «آسیدکاظم
و تی��غ و تُرن��ا» نیز رونمایی ش��د .این کتاب
نخس��تین جلد از مجموعه نمایشنامههای
محمود اس��تادمحمد اس��ت که ب��ا حضور
اهالی نشر چشمه ،جمعی از دوستداران این
نویسنده و برخی از اعضای بنیاد استادمحمد،
در مجتمع کتابفروش��ی نشر چشمه واقع در
مجتمع تجاری کورش با هدف رونقبخشی
به کس��بوکار فرهنگی و پاسداش��ت یاد و
خاطره هنرمندان معاصر کش��ورمان برگزار
ش��د .جلد دوم از این مجموعه هفتجلدی
در ای��ن هفت��ه و پنج جلد دیگر تا زمس��تان
سال جاری منتش��ر و راهی بازار خواهد شد.
ش��ش کت��اب باقیمانده نی��ز همچون جلد
نخس��ت که نمایشنامه چاپنش��ده «تیغ و
تُرنا» را دربردارد ،ش��امل نمایش��نامههایی
اس��ت ک��ه تاکن��ون چ��اپ نش��ده .اولین
نمایشنامه چاپنشده نیز در همین جلد اول
منتشر شد.

