یک روز طهوری گفت میخواهد به دیدن دکتر
خانلری برود .از من هم خواس��ت همراهش بروم
که با ه��م رفتیم .در همان روز ب��ه دکتر خانلری
پیش��نهاد کردم بعضی کتابهایش مثال سمک
عی��ار را به ما بدهد.گفت س��مک در اختیار بنیاد
فرهنگ است.
پرسیدم با آنها قرارداد دارید؟ گفت نه ،کتابهایی
که کار کردهام آنجا منتشر شده است .از این بابت
پولی هم نگرفت��هام .اگر میتوانی��د اجازهاش را
بگیرید و منتشر کنید.
در بنیاد فرهن��گ ،آنهایی که آنج��ا را در اختیار
گرفت��ه بودند ،برخوردش��ان با دکت��ر خانلری و
کسانی که میخواس��تند کارهای او را درآورند،
بسیار بد و کینهتوزانه بود .اول گفتند اصال اجازه
ندارید این کار را بکنید .گفتم ش��ما کتاب کسی
را منتشر کردهاید که با او قراردادی ندارید ،پولی
هم به او نپرداختهاید .ب��ه چه دلیل میگویید ما
حق نداریم کار او را منتش��ر کنیم و اضافه کردم
فقط برای اس��تفاده از حروفچینی بنیاد به آنها
مراجعه کردهام که آن هم غلط دارد و باید اصالح
ش��ود .در واقع اگر اجازه استفاده از حروفچینی
را که بیش از  3000صفح��ه بود ،به ما میدادند،

کار انتشار کتاب راحتتر میشد .هریک از جلدها
غلطنامهای در آخر کتاب داشت که میشد پیش
از فیل��م گرفتن آنها را اصالح کرد .به هرحال قرار
شد موضوع را مسئول انتشارات که طرف صحبت
من بود به کس��ی که جانش��ین دکت��ر خانلری
ش��ده بود ،بگوید و نتیجه را به م��ن اطالع دهد.
پ��س از چند روز گفت حتی اج��ازه نمیدهند از
حروفچینی کتاب استفاده کنیم!
به دکتر خانل��ری گفتم خودتان محتوای قرارداد
را پیش��نهاد کنید .قرارداد س��ادهای پیش��نهاد
کرد :حق انتش��ار کتاب س��مک عی��ار را در ازای
دریافت  18درصد از بهای پش��ت جلد به نسبت
تیراژ به انتش��ارات آگاه واگ��ذار میکند و انتهای
قرارداد اضافه کرده بود ناش��ر مبلغ��ی به عنوان
پیشپرداخ��ت به او میپردازد ک��ه جای مبلغ را
خالی گذاشته بود.
نمون��ه اول حروفچینی جلد یک��م را ابتدا آقای
احمد تدین که آن زمان با ما کار میکرد ،به دقت
میخواند و تصحیح میکرد .نمونه اصالح ش��ده
و پاکیزه بع��دی را برای دکت��ر خانلری میبردم
که ببیند و تأیید کن��د .باوجود آنکه حال چندان
مس��اعدی نداش��ت ،دقت فوقالع��ادهای در کار
داشت.
در این رفت و آمدها بود که دانستم درباره سمک
عیار یادداشتهایی دارد که البته میگفت کامل
ت و آمدها متوجه شدم که
نیس��ت و در همین رف 
او از اس��اس ذهنیت سیاس��ی ن��دارد .هر چه در
ذهن دارد ادبیات اس��ت و فرهنگ این سرزمین.
حضورش در سیاس��ت محدود میشد به شرکت
در مراسم رسمی و در جلسات سنا هم فقط زمانی
که ش��اه به آنجا میرفت ،ش��رکت میکرد .او از
مقامش تنها برای پی��ش بردن کار بنیاد فرهنگ
استفاده میکرد.
حروفچینی و چ��اپ جلد یکم س��مک را برای
گرفتن اجازه به ارش��اد ب��ردم .آن زمان پیش از
گرفتن مجوز ،اول کتاب را چاپ میکردیم و نمونه
چاپ شده را به ارشاد میبردیم یا اجازه میدادند
یا نمیدادند .اگر اجازه نمیدادند مأموران بازرسی
ارش��اد ،کتاب را برای خمیر کردن میفرستادند.
چندین بار مراجعه کردم فاید ه نداشت .حتی یکی
از ارش��ادیها گفت کارتان به جایی رس��یده که
کتاب یک سناتور رژیم منحوس را چاپ میکنید؟
باالخره نزد رئیس اداره کل رفتم .خودم را آماده
کرده بودم تا درباره اهمیت ادبی و تاریخی کتاب
حرف بزنم.
ام��ا رئیس ک��ه بعدها از فع��االن و ب��ه اصطالح
روش��نفکران دینی ش��د ،تا کت��اب را دید گفت
بیجهت اجازهنامه را ص��ادر نکردهاند .این رژیم
ش��اه بود که از آدمی مثل خانلری کسب حیثیت
میکرده است .خالصه تلفن کرد و برگه اجازهنامه
را آوردند و خودش آن را امضا کرد.
همان زمان یک نس��خه از کتاب را همراه نامهای
برای رئیس بنیاد که نامش به «پژوهشگاه» تغییر
یافته بود ،فرستادم .در نامه نوشتم حقوق چاپ و
نش��ر کتاب به موجب قرارداد به ما تعلق دارد .اما
شما خودتان را از دریافت بهای حروفچینی این
کتاب مح��روم کردهاید .پس از چن��د روز تلفنی
اط�لاع دادند ف�لان مبل��غ را بپردازید ت��ا اجازه
استفاده از حروفچینی را بدهیم .به این ترتیب،
کار چ��اپ جلدهای بعدی با س��رعت بیش��تری
پیش رفت.
در همان زمان ،یک روز رضا سیدحسینی به من
گفت قس��مت اعظم جلد چهارم س��مک را او از
ترکی به فارسی برگردانده است .بنابراین حقوق
جلد چهارم را باید به او بپردازم.
این مطل��ب را دکت��ر خانل��ری در مقدمه کتاب

ديدگاه

ياد

ناش ِر آگاه

داستان دو رفیق
حمیدرضا محمدی

غالمحسین صدری افشار
فرهنگنویس

«حسین حس��ینخانی» و روانشاد «محسن بخشی» دو بال نشر «آگاه»
بودند .بخش فروش و اداره امور مالی تشکیالت برعهده بخشی بود و امور
تولید را حس��ینخانی هدایت میکرد .او وظیفه داشت کتاب مورد نظر
را انتخاب کند و برایش مترجم بیابد ،به دنبال مولفان تراز اول باش��د تا
آخرین آثارش��ان را در آگاه به چاپ برسانند ،کتابها در صحت و دقت،
ویراس��تاری ش��وند و البته به لحاظ ش��کل و رنگ و قطع ،به زیور طبع
آراسته شوند.
حسینخانی اما مردی قدرشناس است .در روزهایی که بیماری بر محسن
بخشی مستولی شده بود ،نه بهعنوان یک همکار که در جایگاه یک دوست
صدی��ق ،مدام پیگیر وضعیت او بود و ب��رای بهبودیاش تالش میکرد.
اینگونه دو شریک ،دههها در کنار هم کار کردن و شیفته یکدیگر بودن،
اتفاقی کمیاب است؛ چنانکه حسینخانی در جایی گفته بود که من این
کار را از بخشی دارم.
حس��ینخانی ،عرصه کتاب را به خوبی و به درس��تی میشناسد و از آن
دست ناشرانی که به حیطه کاری خود ،احاطه و اشراف تام و تمام دارد.
اگرچه نش��ر آگاه  -و بعدتر با اضافه شدن نشر آگه  -در برهههایی دچار
توضیح داده است .متن سمک عیار معلوم نیست
در اص��ل چند جلد بوده اس��ت .بخش��ی در جلد
چهارم کنونی پیدا نش��د .اما ترجم��ه ترکی این
بخش وجود داشت.
دکتر خانلری همان زمان��ی که در بنیاد فرهنگ
بود از سید حسینی میخواهد آن را ترجمه کند
و خودش هم ویرایش��ش میکند .ش��باهت نثر
این بخش ترجمه ش��ده با بخشهای دیگر کتاب
شگفتآور اس��ت .نمیشود تشخیص داد که این
بخش از ترکی ترجمه ش��ده اس��ت .ب��ه هرحال
موضوع را ب��ه دکت��ر خانلری گفت��م .گفت این
موضوع را خودش فیصله میدهد .گویا مبلغی به
سید حسینی پرداخت و سید حسینی هم به من
اطالع داد که دیگر ادعایی ندارد.
دکترخانل�ری چ�ه زمان�ی درب�اره
شهرسمک کار کرده بود؟

شهرس��مک در واق��ع درباره تم��دن و فرهنگ،
آیینهای عیاری و آدابی اس��ت که دکتر خانلری
از متن س��مکعیار بیرون کش��یده و شرح داده
است .بسیاری از لغات را شرح داده و درباره امثال
و حکم و شگفتیهای داستان و حتی درباره راوی
داستان مطلب نوشته اما میگفت یادداشتهایش
در اینباره کامل نیست و هنوز چیزهایی هست که
باید یادداشت کند.
بخش هایی از این یادداشتها مثل «آیین عیاری»
قبال در چند ش��ماره مجله سخن چاپ شده بود.
خانلری ب��ا اینکه از لحاظ جس��مانی حال و روز
مناسبی نداش��ت ،اما حافظهاش فوقالعاده بود.
ب��ه خوبی میدانس��ت فالن موض��وع را در کدام
یک از صفحات و کدام جلد باید یافت .قرار ش��د
بخشه��ای باقیمان��ده را بگوید و ما یادداش��ت
کنیم .کار را به عهده گرفتم و آقای تدین را هم با
خودم بردم.
صدایش را ضبط میکردید؟

اوایل مینوشتیم که گاهی مغشوش و نادرست از
آب درمیآمد .در جلسات بعد ضبط کردیم .بعضی
از یادداش��تهایش که همان روزه��ا به زحمت
نوشته بود ،ریز و ناخوانا بود .اینگونه یادداشتها را
خودش میخواند و ضبط میکردیم .حروفچینی

مش��قت شد اما او و بخشی ،هیچگاه دس��ت از کار نشر نشستند ،اگرچه
ترجیح دادند در سایه بمانند و فعالیت انتشاراتیشان را تداوم ببخشند.
حتی اینکه گفته میش��ود ،آگاه ،ناشر کتابهای تفکر چپی بوده ،دروغ
محض است.
آگاه ناشر کتابهای روز بوده و هنوز هم هست و در کارنامه آن ،میتوان
کتابهایی علیه چپگرایی را هم یافت .اینها سفس��طهای بود که علیه
این نش��ر راه انداختند .امیدوارم نش��ر آگاه ،همچنان و چون گذش��ته،
درخش��ان ،به فعالیت خود ادامه دهد و حس��ین حسینخانی ،همچنان
پرتالش و کوشش باشد.

ش��دهها را میبردیم و او تایید یا تصحیح میکرد.
گفتههایش را ک��ه روی کاغذ پی��اده میکردیم
از لحاظ جملهبندی فارس��ی درس��ت بود .خب،
دکترخانلری بود!
پیشت��ر گفتم که زمان خاتمی با گشایش��ی که
در کار نش��ر کتاب فراهم ش��ده ب��ود ،مجموعه
س��مکعیار را -هم��ه  6جل��د را باه��م -چ��اپ
کردیم .اما در شهرس��مک یک صفحه در «آداب
ش��راب خواری» را حذف کردند .چارهای هم جز
پذیرفتن نداش��تیم .در بخشی از این یک صفحه
دکتر خانلری مطلبی را از راوی داستان نقل کرده
بود که راوی با حس��رت از انواع مرغوب ش��راب
حرف میزند.
دکتر خانلری در مقدمه ش��هر س��مک نوش��ته
اس��ت که «ارزش این کتاب تنه��ا به اعتبار جنبه
ادبی آن نیس��ت ،بلکه این داستان مفصل ،شامل
بس��یار نکتهها درباره اوض��اع اجتماعی و اداری و
آداب و رس��وم و اعتقادات و ع��ادات و بهطورکلی
ش��یوه زندگانی مردمانی اس��ت که در روزگاری
دراز میزیس��تهاند ».و در جای دیگر این مقدمه
مینویسد...« :بعضی از نکاتی که مربوط به تمدن
و فرهنگ اس��ت به عنوان نمون��ه این نوع مطالب
جمع آوری شده است .اما نباید تصور کرد که این
نکات به این یادداشتها محدود میشود.این کتاب
مش��حون از این گونه موارد اس��ت و هر محققی و
جویندهای میتواند داستان را از جهات دیگری که
منظور اوست مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار
دهد ».و به عنوان نمونه مطالبی مثل «مصنوعات
و فرآوردهه��ای صنعتی» و «لوازم و اثاث خانه» یا
«خوردنیها» را ذکر کرده است.
اما دریغ که ظرف  30س��ال گذش��ته کس��ی در
اینباره کاری نکرده است .یا الاقل من ندیدهام .ما
از تاریخ قرنهای اولیه ایران اسالمی شده و اوضاع
اجتماعی آن دوران چه میدانیم؟ فقط کتاب کم
حجم دو قرن س��کوت را داریم ک��ه این روزها به
صورت قاچاق میفروشند!
منظورم این است که یک س��ند مهم از آن دوره
تاریخی را در دست داریم.
ببینید دکتر خانلری چ��ه میگوید«:کتابهای

متع��ددی که از آن زمان در دس��ت اس��ت همه
انش��ای ادبی نویسندگان و ش��اعران است که در
آثار خود زبان رسمی اهل ادب را به کار میبردند.
اما این داس��تان چنان که میدانی��م زبان راوی
یعنی قصهگویی اس��ت که برای شنوندگان خود
س��خن میگفته [  ] ...بنابراین میتوان گفت که
ش��یوه بیان کتاب تا حد زیادی عین گفتار مردم
این سرزمین در زمان تألیف یا کتابت این نسخه
است» .
دکت��ر خانل��ری درب��اره راوی داس��تان ،فرامرز
خداداد و فوت و فنهایش در قصهگویی ،شرحی
نوش��ته که مقدمه کوتاهش رامیخوانم« :فراهم
آوردن این داس��تان کار یکی از قصهگویان است
که در میدانهای ش��هرها و ده یا در کنار ش��ارع
عام بس��اط نقالی میگس��تراندند و ب��ا نواختن
طبل و ش��یپور مردم را به ش��نیدن قصه دعوت
میکردن��د و این یکی از س��رگرمیهای طبقات
پایی��ن جامع��ه از زن و مرد و پیر و ج��وان ،بوده
اس��ت .قصهگ��و البته ب��ا ب��زرگان و ثروتمندان
س��روکاری نداش��ته تا از آن طبقه صله یا مزدی
دریاف��ت کن��د و ناچ��ار باید به مختص��ر کمکی
که از ش��نوندگان قصه به او میرس��یده قناعت
بورزد».
این راوی گاهی با ش��نونده یا خواننده داس��تان
ش��وخی میکند .البته آنجایی که بر س��ر یکی از
شخصیتهای منفی داستان بالیی نازل میشود:
« ...عالم افروز پای در نهاد و سمانه را بی دستوری
( بیاجازه ) سر ببرید .سمانه بمرد.
از بهرآنک��ه در آن روزگار قاع��ده چن��ان بود که
هر که را س��ر ببریدندی بمردی»! یا جای دیگر:
«مردان دخت ،پهلوانی به نام پرند را از پشت زین
برمیگیرد و نزد فرخروز میآورد :پرند را گرد سر
بگردانید و ب��ر زمین زد ...چنانکه او را نیازرد ،اما
ذرهای در هفت اندام وی درست نماند .پرند را هیچ
باک نبود .اما در جای بمرد».
به هر ح��ال ،یک��ی از کارهای مهم��ی که دکتر
خانلری به انجامش رس��انده همین سمک عیار
اس��ت .او خدمته��ای بزرگی ب��ه فرهنگ این
سرزمین کرده و یادش همیشه گرامی است.

يادداشت

انار؛ نماد تولد و جاودانگی
اسماعیل شمس

مدیربخشپژوهشهایکردی
مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی

مذکر و مونث دارد ،انار به شکل مونث تلفظ میشود.
ش بر
ن س��یاو 
ن خو 
بنابر اس��اطیر ایرانی ،از فروریخت 
ی برآمد همانگ ه ز خون»
ی «گیاه 
زمین ،ب ه گفته فردوس 
ن سیاوشان» خواندند.
ن یا «خو 
ن را گیا ه سیاوشا 
ك ه آ 
ن کرمانش��اه هم درخت
برپایه یک روایت ،در بیس��تو 
ن را «ان��ار فرهاد» مینامیدند.
ی رویید ه بود ك ه آ 
ان��ار 
ن خبر مرگ
ت ك ه فرهاد از شنید 
ی آمد ه اس 
در افسانها 
ب انار
ش زد .دسته تیش ه ك ه از چو 
ن تیش ه بر سر 
شیری 
ن فروریخته فرهاد بر خاك
ن افتاد و در خو 
بود ،بر زمی 
ت را ك ه میش��كافتند،اندرونش
ن درخ 
رویید .میوه ای 
سوخت ه و خاكستر بود .یکی از مهمترین اسطورههای
مربوط به انار در فرهنگ هورامان و کردستان ،اسطوره
بابایادگار از پیران اهل حق است که در متون کردهای
یارسان دیده میشود .بر پایه این اسطوره که ترکیبی از
شیوه تولد حضرت عیسی(ع) و سالمت حضرت ابراهیم
(ع) پس از عبور از آتش است ،بابا یادگاراز مادری به نام
دادا س��ارا و در نتیجه خوردن دانهای انار که در مراسم
جم توسط سلطان اسحاق متبرک شده بود ،به دنیا آمد
و پاکدامنی مادر او پس ا ز انداختن فرزندش به دستور
سلطان در تنورداغ و س��الم بیرون آمدنش اثبات شد.
این اسطوره کهن در فرهنگ باستانی ایران هم به شکل
دیگری آمده است .برپایه برخی روایات کهن رویینتن
شدن اسفندیار هم به س��بب خوردن انار مقدسی بود
که زردش��ت به او داده بود .همچنین نقش انار در یک

دو نمونه از
کتابهای
برگزیده
انتشارات آگاه

شادروان محسن بخشی

تجسمی

به بهانه برگزاری جشنواره «انار» درروستای شرکان از توابع شهرستان پاوه

شهرستان پاوه یکی از مهمترین مراکز تولید انار در کشور
است که متاس��فانه به سبب فقدان تبلیغات ،چندان در
سطح ملی ش��ناخته شده نیست .از هفته پیش تاکنون
در روس��تاهای مختلف شهرس��تان پاوه جشنوارههای
مختلف انار برگزار ش��ده که با اس��تقبال مردم محلی و
گردش��گران روبهرو شده اس��ت .امروز این جشنواره در
روستای شرکان برگزار میشود که به نوشته برخی منابع
تاریخی ،کهنترین انارستان منطقه و دارنده انار ممتاز در
کردستانبودهاست،بههمینبهانهالزمدانستمبهجایگاه
اناردر فرهنگ مردماین سرزمینبپردازمکهنشاندهنده
باورهای کهن آنان اس��ت .ذکر این نکته الزم اس��ت که
برخی مباحث این نوش��ته برگرفته از مقاله انارنوش��ته
دکتربلوکباشی در دائرهالمعارف بزرگ اسالمی است.
از نوشتههای مورخان یونانی و رومی چنین برمیآید که
مردم ایران حداقل از دوره هخامنش��یان محصول انار را
بهعمل آوردهاند .پلوتارک از هدیه یک انار به اردشیر اول ،
قم)یادکردهکهاوبادیدن
پادشاههخامنشی(466ـ 424
آن از وجود چنین میوهای شگفتزده شده است .برخی
جغرافیدانان مسلمان در قرن  4قمری از پرورش انار در
مناطق کردنشین خبر دادهاند.
بنابر اساطیر یونانی ،آفرودیت ،ربالنو ع عشق ،درخت
ت و از ریختن
س كاش 
ت خود در جزیره قبر 
انار را ب ه دس 
ن و شور و
س (ربالنو ع تاكستا 
س یا باكو 
ن دیونوسو 
خو 
تانارسربرآورد .اناردرفرهنگایرانی
جذبهعارفان ه)،درخ 
به شکل عام و در هورامان و کردستان به صورت خاص،
مهمترین میوه زمینی محسوب ش��ده و البته بهتدریج
شکل مقدس یافته اس��ت .در قرآن هم انار از میوههای
بهشتی معرفی شده اس��ت .در نظریههای نمادشناسی
واسطورهشناسی ،انار به سبب دانههای متعددش پیش
از ه��ر چیز ،نماد باروری و تکثیر نس��ل و حاصلخیزی و
وفور نعمت اس��ت .انار در دین زردش��تی مقدس بود و
ن از آن درمناس��ک دینی خود بهره میبردند.
زردشتیا 
هماکنون کردهای یارسان هم در مراسم مذهبی خود از
این محصول استفاده میکنند .در فرهنگ ایرانی ،انار را
یو
از جنس مونث میدانستند که رمز و نشانه جاودانگ 
ی است.در زبان کردی هورامی هم که هنوز جنس
بارور 

رفاقتش��ان به حولوحوش  50سال پیش
بازمیگردد .از آن زمان ،وارد کار نشر شدند
و نشر «آگاه» را بنیان نهادند .در این سالها
از پای ننشستند و درخت «آگاه»یشان را
حفظ کردند 13 .آبان سال گذشته ،یکی از
دو بنیانگذار دارفانی را وداع گفت؛ محس��ن
بخش��ی .او بهدلی��ل کهولت س��ن ،ضعف
جسمانی و عفونت شدید ریوی درگذشت و
شریک سالیان دیرودورش را تنها گذاشت.
اکنون حسین حسینخانی ،یکتنه نشر آگاه و
نهادهای انتشاراتی تابعهاش (آگه ،کندوکاو،
مهرویس��تا و افرند) را اداره میکند .آگاه در
تمامی این س��الها ،بیش��تر در حوزههای
ادبیات و نقد ادبی ،شعر ،رمان ،داستانکوتاه
و نمایشنامه ،تاریخ ،ادبیات و فرهنگ ایران،
هنر (س��ینما ،موسیقی ،نقاش��ی ،معماری
و عکاس��ی) ،فلس��فه ،علوماجتماعی ،زبان
و زبانشناسی ،نشانهشناس��ی ،چشمانداز
ای��ران ،حق��وق ،اقتص��اد و مدیریتمالی،
روانشناس��ی ،عل��م ،آم��وزش و پژوهش
فعالیت کرد و البته ،در ای��ن میان ،بزرگان
مولف و مترجمی چون داریوش آش��وری،
علیمحمد حقشناس ،محمدرضا باطنی،
محمدرضا شفیعیکدکنی ،عبداهلل کوثری،
مصطف��ی اس�لامیه ،مرتض��ی کالنتریان،
نج��ف دریابن��دری ،باق��ر پره��ام ،مهرداد
بهار ،محمدعلی س��پانلو ،فروغ پوریاوری،
عبدالوهاب احمدی ،پروی��ز دوایی ،مهران
مهاج��ر ،محمد نب��وی ،کاظ��م فیروزمند،
ش��اپور اعتم��اد ،حس��ین پاین��ده ،بهمن
فرزانه ،غالمحس��ین صدریافشار ،عنایت
س��میعی ،لیلی گلس��تان ،مرتضی کاخی،
رامین کریمیان ،فرهنگ ارش��اد ،حس��ن
مرتضوی ،محمود متحد ،فی��روزه مهاجر،
اکب��ر معصومبیگ��ی ،حس��ینعلی نوذری،
محمد مالجو ،سالمت رنجبر ،مجید مددی،
روحانگیز ش��ریفیان ،پرویز جاه��د ،پرویز
اجاللی و عباس مخبر با این نش��ر همکاری
کردند و یاریگرش شدند.
آیینبزرگداشت«حسینحسینخانی»؛
مدیر انتشارات آگاه ،امروز ساعت  17در
ت�االر فردوس�ی دانش�کده ادبی�ات و
علومانسانی دانش�گاه تهران؛ واقع در
خیابان انقالب ،خیابان قدس ،د ِر شرقی
دانشگاه برگزار میشود.

روایت عامیانه از مهمترین افسانههای فرهنگ کردی؛
یعنی مم و زین هم دیده میشود که در آنجا هم انار به
عنوان سمبل جاودانگی و حیات نشان داده شده است.
پس از آنکه مم ،قهرمان مرد داس��تان ،در زندان بیمار
شد ،شخصیت شیطانی قصه (بکو) اناری را که با سوزن
به داخل آن س��م مهلکی ریخته ب��ود به زین (قهرمان
زن داس��تان و دلداده مم) داده و به او گفت که اگر آن
را به مم بدهد بیماریاش شفا مییابد و آزاد میشود.
زین هم این انار را برای مم برد .مم در خواب احس��اس
کرد که در یمن در کنار پدر و مادرش اس��ت آنها به او
میگویند انار مس��مومی را برایت میآورند تو باید آن
را بخوری تا به مرگ ظاهری بمیری ،هفت روز پس از
آن هم زین میمی��رد و پیش تو میآید .وقتی زین انار
را به او داد ،مم خوابی را که دیده بود برای زین تعریف
کرد .ولی زین از او خواس��ت که هرگز انار را نخورد .مم
به س��خن او توجهی نکرد و پس از خوردن انار در دیده
مردم فوت کرد؛ ولی در حقیقت از دست آنان رها شد و
نزد پدر و مادرش برگشت .در ادبیات شفاهی هورامی
هم افسانهای با عنوان «دانه انار» وجود دارد که زندگی
دختری را به همین نام نشان میدهد .در این داستان
هم نمادهای زایش و جاودانگی دیده میشود.
امیدوارم این یادداشت سبب آشنایی بیشتر هموطنان با
انارستانهایشهرستانپاوهوتوجهبیشترمدیریتکالن
کشور به توسعه این منطقه شود.

با اختصاص  6میلیارد تومان از سهم بودجه عمرانی وزارت ارشاد

دولت برای بازسازی موزه هنرهای معاصر وعده داد

موضوع مرمت موزه هنرهای معاصر تهران به دولت
هم کشیده ش��د .قرار است  6میلیارد تومان از محل
بودجه عمرانی وزارت ارش��اد به بازسازی این موزه
اختصاص پیدا کند.
علیمحمد زارع ،سرپرس��ت م��وزه هنرهای معاصر
ته��ران از اختص��اص بودجهای خب��ر داده که یکی
از بح��ث برانگیزتری��ن موضوعهای اخی��ر در حوزه
تجس��می بوده است .مرمت و بازسازی سیستمهای
تهویه ،اطفای حری��ق و ایمنی یکی از مطالبات مهم
انجمنها و هنرمندان تجسمی در سالهای گذشته
بود .این موضوع زمانی داغتر شد که در تیرماه سال
گذش��ته یک میلیارد تومان از سوی معاونت هنری
برای خرید اثری برای موزه هنرهای معاصر در حراج
تهران پرداخت ش��د .به دنبال آن انتقادهایی مطرح
ش��د که اگر وزارت ارش��اد بودجه الزم برای مرمت
م��وزه را ندارد چط��ور چنین مبلغ��ی را برای خرید
ی��ک تابلو هزینه میکند .زارع در ای��ن مورد به ایلنا
گفت«:دولت این قول را به ما داده که امس��ال قطعا
بودجه طرحهای عمرانی وزارتخانه را در اختیار موزه
قرار دهد .به موجب این طرح ،توسعه گنجینه انجام
میش��ود ،تعویض ریلها صورت میگیرد و سیستم
اطفای حریق گنجینه به روز رسانی میشود .گنجینه
موزه ،اطفای حریق دارد ،اما خیلی قدیمی است .ما
آخرین متدهای اطفای حری��ق را برای گنجینه در
نظر داریم .امسال حتما باید برنامههای عمرانیمان
را انجام دهیم تا سال آینده به مسائل نمایشگاهیمان

بپردازیم».
آنطور که سرپرس��ت م��وزه هنره��ای معاصر وعده
داده ،دولت قرار است در دی ماه سال جاری ،بودجه
عمرانی وزارت ارش��اد را در اختیار آنها قرار دهد ،اما
تا پیش از اینکه نظر متخصصان مورد بررس��ی قرار
نگی��رد ،اقدامی در مورد موزه ص��ورت نمیگیرد .به
گفته زارع تمام فعالیتهای عمرانی موزه تا پایان سال
جاری کلید خواهد خ��ورد و طبق برآوردهای انجام
ش��ده بودجه این کار  6میلیارد تومان خواهد بود .او
در توضیح جزئیات تخصیص این بودجه افزود«:وزیر
ارشاد با دکتر جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور)
مکاتبات��ی ص��ورت داده و آق��ای جهانگیری هم در
بودجه امس��ال  6میلیارد تومان ب��رای مرمت کالبد
موزه در نظر گرفته است .اطفای حریق گنجینه ،تهیه
دوربینهای عکاسی به روز ،مرمت بنای گنجینه ،نور
موزه و همه ام��وری که در خصوص موزه وجود دارد
انجام خواهد شد».
یکی دیگر از مسائل خبرس��از موزه هنرهای معاصر
موضوع گنجینه و تعداد آث��ار موزه هنرهای معاصر
تهران بود .طی  40س��ال گذش��ته آم��ار دقیقی از
گنجینه این موزه اعالم نشده بود و هریک از مدیران،
آمار تقریبی از گنجینه ذک��ر کرده بودند که یکی از
دالیل آن اختالف بر س��ر تابلوهای چند لتهای بود.
زارع چند روز قبل از تعداد قطعی آثار خبر داد .او در
این مورد نیز به ایلنا گفت«:بسیاری از آثار گنجینه،
تا به حال در هیچ نمایشگاهی شرکت داده نشدهاند

و در هیچ کتابی نیز منتش��ر نشدهاند .فقط اطالعات
کمی از آنها ،در حد نام هنرمند و تاریخ خلق آن وجود
دارد و سایر اطالعات هنری مربوط به این آثار موجود
نیس��ت .ما فعال در حال کارشناسی آثار هستیم و به
زودی اطالعات  3478اثر به اضافه تمامی آثاری که
از این به بعد به گنجین ه موزه منتقل میش��ود ،ارائه
خواهد شد و روی سایت موزه نیز قرار خواهد گرفت».
از دیگر صحبتهای��ی که زارع به آن اش��اره کرده،
ارس��ال آثار به خارج از کش��ور است .س��ال  95قرار
بود تع��دادی از آثار موزه هنره��ای معاصر تهران به
نمایش��گاههای برلین و رم برود ،اما به دلیل نگرانی
جامعه تجس��می و واکن��ش انجمنهایی همچون
انجمن نقاش��ان ایران این موضوع منتفی شد .دلیل
آنهم شائبههایی بود که در مورد مالکیت آثار وجود
داشت .گفته میش��د به دلیل آنکه این آثار پیش از
انقالب خریداری شده و هنوز موزه هنرهای معاصر
س��اخته نش��ده بود ،آثار به نام اش��خاص و نه موزه
خریداری ش��ده و در صورت ارسال آثار ممکن است
همان اش��خاص ،ادعای مالکیت کنن��د و اثر توقیف
شود ،اما سرپرس��ت موزه هنرهای معاصر گفت که
موضوع ارس��ال آثار گنجینه به خارج از کش��ور باید
صورت بگیرد و در نشستی که با انجمنهای تجسمی
برگزار میش��ود ،به آنها هر س��ندی بخواهند ،ارائه
خواهد شد .به گفته او ،برگ خرید تمام آثار گنجینه
موجود است و همه به نام موزه هنرهای معاصر است،
نه به نام هیچ شخص حقیقی.

ضد پايتخت

«چرخ رنگى» در آسايشگاه معلولين رشت
نمايش��گاه چرخرنگي ش��امل  100اث��ر از هنرمندان
متفاوت جسمي و ذهني ساكن در آسايشگاه معلولين
رشت است.
اين نمايش��گاه حاصل ت�لاش  116انس��ان متفاوت
جس��مي و ذهني هشت تا  50ساله اس��ت كه از  13تا
هفدهم آبان م��اه در نگارخانه مارليك رش��ت برگزار
ميشود .در بروش��ور اين نمايشگاه آمده است« :چرخ
رنگى دو» نمايشگاهى است از نقاشي ساكنان متفاوت
آسايش��گاه .حاصل جهانبينى كودكان هش��ت تا 50

س��الهاى كه يا متفاوت ذهنىاند يا جس��مى يا هر دو.
هنرمندان چرخرنگى س��اكنان آسايش��گاه معلولين
رشت هستند .چرخرنگى خود را يك نمايشگاه خيريه
نمىداند اگرچه تمام سود حاصل به اين افراد برمىگردد
اما آنچه در اين س��الها جس��توجو كردهايم اين بود
ك��ه ديگران را با تفكر تازهاى آش��نا كنيم و هنرمندان
متفاوتمان را براي پيمودن راه متفاوت خود مصممتر
كنيم و اين دليل كافى بود كه ميان دو نمايش��گاه دو
سال و نيم فاصله بيندازيم تا امروز ما و ديگران بيش از

پيش به اين باور برسيم كه گير كردن انسان در زنجير
مانع از پرواز او نخواهد ش��د ،پس تالش خود را بيشتر
كرديم و به طبيعت و اشيا نزديكتر شديم .چرخرنگى
تجربه اين درك است .تجربه آشنايى با محيط پيرامون
و تصور آنچه پشت ديوارهاي آسايشگاه در جريان بود.
نمايشگاهي با  100اثر از  16انسان متفاوت ساكن در
آسايشگاه.
گفتني است افتتاحيه اين نمايشگاه در تاريخ سيزدهم
آبان ماه با حضور هنرمندان خود برگزار خواهد شد.

