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رقص سازهای ملی در«آستانه»
قراراست اواسط تیرماه ارکسترسازهای
م لــی درقالــب جشــنواره «ســرپر»
د رقزاقســتان بــا نظــارت فرهــاد
فخرالدینــی روی صحنه بــرود« .فرهاد
فخرالدینــی»
نامــی اســت که
با موسیقی ایرانی
و هنرش با سازهای
ایرانــی گره خورده
و عجیــن شــده

اســت .موســیقیدان ،آهنگســاز و رهبــر
ارکســتری کــه کارنامــه پربــارش ،گــواه
ســالها تــاش او درعرصه موســیقایی
ایــن بــوم و بــر بــوده اســت .فخرالدینی
میگویــد« :موســیقی یکــی از زیباتریــن
راهها برای بیان ارزش واقعی یک ملت
در دنیاســت ومیتوانــد نقشــی مهمــی
در داخل وخارج از کشــور داشــته باشــد.
موســیقی ایــران مثــل شــعر ما پیشــینه
بســیار خوبــی دارد وگوش کــردن به آن

نشــان از یک نوای با اصل و نسب و یک
فرهنــگ غنــی در پشــت آن اســت ودر
هرکجا حضور دارد همه را به سمت خود
جذب میکنــد و تفاوتها را خودنمایی
میکند .در اجرای ارکستر سازهای ملی
که با نظارت فرهاد فخرالدینی ،رهبری
علیاکبــر قربانی و خوانندگی وحید تاج
است هفت ارکستر از آکادمی فیالرمونی
آســتانه و همچنین ارکســترهای ملی از
چندین کشــور از جمله کره ،داغســتان،

مقدونیــه و قرقیزســتان بــرای اجــرای قطعاتــی خاطــره انگیــز از جملــه بهار
برنامــه دعــوت شــدهاند .اتفاقــی که در دلکش از درویش خان ،بهار من از علی
پــی تفاهمنامــه همکاری وزیــر فرهنگ تجویدی ،قطعهای بیکالم از علی اکبر
و ورزش قزاقســتان و ایــران وهمچنیــن قربانــی و حدود ســه تابلوی بســیار زیبا
بررســیزمینههــایهمــکاریبیــن از اســتاد ابوالحســن صبا اجرا میشــود.
رهبران ارکســتر دو کشــور صورت گرفته در ایــن اجراهــا ،چنــد قطعــه از آثــار
اســت.این نخستین بار اســت ارکستری فرهادفخرالدینی ،شــامل «ابن سینا» و
که تمــام ترکیــب آن را ســازهای ایرانی قطعه «موج» کــه اجراهای مختلفی با
تشــکیل میدهنــد در خــارج از ایران به خوانندههای متعدد داشته اند؛ نیز اجرا
روی صحنــه مــیرود .در ایــن برنامــه ،میشود.

بزرگداشت عباس کیارستمی در روزنامه ایران برگزار شد

راوی جان و جهان ایرانی
نرگس عاشوری
روزنامهنگار

روایت شاعرانه جان ایرانی

د رم س ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــــتند«روزی
احمد
مسجد جامعی
شهر روزگاری در مراکــــــــش»
عضو شورای
ع ب ـ ـ ا سک ی ا ر س ــتمیبــه
افــراد حاضــر در کارگاهــش میگوید ابــزار زیاد
تعیینکننده نیســت و باید چگونه دیدن را یاد
بگیرنــد .به تعبیر او آن چه تعیینکننده اســت
نــوع نگاه و چگونگــی تحلیل آن اســت و آنچه
شــخصیت عباس کیارستمی را جذاب میکند
همین جزئــی نگری و نقطــه عزیمت او یعنی
جهانبینی و به تعبیر حافظ جان بینی اســت.
این جهان بینی قراردادی نیســت و با خواندن
کتاب جهانبینــی هم حاصل نمیشــود بلکه
محصــول مجموعــه نســبتی اســت کــه یــک
فــرد بــا علــوم و فرهنگهــای مختلــف برقرار
میکنــد .کیارســتمی فهــم درســتی از تاریــخ و
ادبیــات و جغرافیا ایــران دارد .او جهان ایرانی
را میشناســد و روایتــش روایــت جهــان ایرانی
اســت؛ گاهی جسم ایران ،گاهی طبیعت ایران
و در ورای همه اینها جان ایرانی .آنچه کارهای
او را جذاب میکند روایت شاعرانه جان ایرانی
در قالــب تصویــر اســت .او ایــن جهانبینــی را
بسط میدهد ،از هر اتفاق بهسادگی نمیگذرد،
قناعــت نمیکنــد و همانطــور کــه در صحنــه
بــال زدن مرغابــی در این مســتند میبینید آن
را شــخصاً تجربــه میکند ،این شــخصی کردن
مسأله خیلی مهم است.

اعالم حکم قطعی پرونده کیارستمی

در آســتانه ســالگرد درگذشــت کیارســتمی ،نتیجــه دو ســال پیگیری و شــکایت
خانواده این ســینماگر از پزشک معالج و بیمارستان «جم» که کیارستمی پیش
از عزیمت به فرانسه در آن بستری و همانجا تحت عمل جراحی قرار گرفته بود،
اعالم شد .این حکم تنها به توبیخ کتبی پزشک معالج و درج در پرونده و نشریه
نظام پزشــکی محل ختم شــده اســت .روز گذشــته محســن خلیلی ،قائممقام
معاون انتظامی کل سازمان نظام پزشکی در گفتوگویی با ایسنا گفته :با توجه
بــه اینکــه در این پرونــده و در هیــأت تجدید نظر اســتان ،رأی به توبیــخ کتبی با
درج در پرونده و درج در نشــریه ســازمان داده شد ،از طریق ریاست کل سازمان
درخواست بررسی مجدد در این پرونده در هیأت عالی شد .به این ترتیب هیأت
عالی نیز پس از رســیدگی ،رأی هیأت تجدید نظر را تأیید کرد .البته پیش از این
بهمن کیارســتمی تأکید کرده بود که این حکم جدید نیســت چرا که اســفندماه
سال گذشته ،ابالغ شده و احتماالً فقط اعالم رسمی میشود.

نقدینگیهای سرگردان؛
فرصتی برای بازار هنر

عکس :نعیم احمدی  /ایران

دو ســالی میشــود کــه «تــرک مزرعه»
لواســان مــردی را در آغــوش کشــیده
اســت که دیــدن راهها و برفها و ســایه
روشــن ابر و خورشــید و در نهایت جان
ایرانــی را با نگاهش به مــا آموخت14 .
تیرمــاه کــه از راه برســد ،ســفر بیپایان
عباس کیارســتمی وارد ســومین ســال
میشود .به همین بهانه هشتم تیرماه
درســت در میانه ســالروز تولــد و مرگ
او ،برخــی اهالــی فرهنــگ و هنــر بــه
روزنامه ایران آمدند تا ضمن تماشای
مســتند « 76دقیقه و  15ثانیه» ساخته
ســیفاهلل صمدیــان ،از تأثیــر مانــای
زندگــی در قــاب تصویرگــری بگوینــد و
بشنوند ،که حاال نه در قاب مرگ ،بلکه
در قاب خاطرهها نشسته است.
 76ëëسال و  + 14یک روز
م راســم بــا پیامــی از داریــوش
مهرجویــی آغــاز میشــود .او کــه بــه
اجبــار آلودگیهای پایتخت ،ســکونت
در شــمال کشــور را برگزیــده بهصورت
ضمنــی گالیــهاش را از رونــد پیگیــری
پرونــده پزشــکی کیارســتمی ایــن گونه
ب یــان میکنــد« :همچنــان تســلیت
میگویم به هنرمندان که چنین عزیزی
را بیخود و بیجهت از دســت دادند و
گالیــه میکنــم از وزارت بهداشــت کــه
واکنــش در حــد انتظــار را در پیگیــری
پرونده عباس کیارستمی نشان نداد».
در آییــن ابتدایــی مراســم ،پیــش
از نمایــش مســتند « 76دقیقــه و 15
ثانیه» ،ســازنده آن سیفاهلل صمدیان
در ســخنانی کوتــاه دربــاره انتخاب این
عنوان میگوید« :عباس آقا 76 ،ســال
و  14روز عمــر کرد و این یــک روز را هم
مــن در کار خــدا فضولــی کــردم و بــه
عمــرش افــزودم؛ بابت آن یــک روزی
که از فرانسه به ایران آوردیمش به این
قصد که این مرد هیچ وقت نخواســت
آن ســوی مرز ایــران را انتخاب کند چه
برای کار و چه زندگی»
ëëغوغاینگاهش
پــس از نمایــش مســتند و پیــش
از گفتوگــوی پرویــز جاهــد (منتقــد

ســینما) و ســیفاهلل صمدیان ،نوبت
به میهمانان میرســد تا در ســخنانی
کوتــاه دربــاره کیارســتمی و تصویرش
در این مســتند بگوینــد .مهناز افضلی
(بازیگر و مستندساز) « 76دقیقه و 15
ن مستند -پرترهها
ثانیه» را جزو بهتری 
عنوان میکنــد و میگوید:با دیدن آن
به نگاهی تازه رســیده اســت و حاال به
عینه میبیند که کیارستمی با رفتنش
هم تأثیرگذار بوده؛ تأثیرگذاری مدام.
کامبوزیــا پرتــوی (فیلمنامهنویــس و
کارگــردان) از یافتــن لوکیشــن بــرای
فیلــم «خانه دوســت کجاســت» نقل
خاطــره میکنــد و بــا تأکیــد میگویــد
ه ن ر م ن ـ ـ د یک ـ ـ هج ه ا ن بینــیدارد
حرفــی برای گفتــن دارد .پــری ملکی
(آوا ز خــوان) کــه م ی گویــد دوســتی
 30ســاله بــا این فیلمســاز فقیــد دارد
کیارســتمی را یکــی از شــاهکارهای
خلقــتمی نامــد.هوشــنگکامــکار
(آهنگساز و مدرس موسیقی) «ده» را
شاهکار کیارستمی میداند و میگوید
که با «خانه دوســت کجاست» زندگی
کرده اســت .اسداهلل امرایی (نویسنده
و مترجــم) از دیــدارش با کیارســتمی
در مجلــه «تصویــر» و همــکاریاش
در مؤسســه کارنامــه و ترجمههایــی
کــه هیچوقت حــق انتشــار نمییافت
نقــل خاطــره میکنــد .او بــا تعریــف
داســتانیکوتــاهبــهتشــویقهای
کیارســتمی پس از شــنیدن ترجمهای
از ژان کوکتــو اشــاره میکنــد و بــه طنز
میگوید« :تشــویقهای او آنقدر لذت
داشــت که به قول دوســتان فی الواقع
خــودم از خودم خوشــم آمــد» بهروز
گرانپایــه (روزنامهنگار پیشکســوت) از
روح ناآرام ،جســتوجوگر و آفریننده
کیارســتمی و از اهمیت تصویر در آثار
او ســخن میگویــد« :ســاختار ســیال
ایــن مســتند ناشــی از شــخصیت پویا
وجســ ت وجوگرعبــاسکیارســتمی
اســت و همچون آثار خود کیارســتمی
این مســتند هم با زبان تصویر ســخن
میگوید .در ســینمایی که ســینمایش
(تصویــر) کــم اســت و بیشــتر قصــه،
روایــت ،کالم و ادبیات اســت و در حد
قصه رادیویی اســت جای کیارســتمی

فرهنگ

به بهانه نمایش مستند « 76دقیقه و پانزده ثانیه با کیارستمی»

صمد و احضار روح بیقرار عباس!

صادقانــه بگویــم ،کنجکاوی و ذوق تماشــا جای خــود ،اما
پیش از آنکه چراغها خاموش شود و فیلم به نمایش درآید،
آتشی بر جان نداشتم .انتظارم «مستند پرتره»ای بود مثل
بســیاری از مستند پرترههایی که در این سالها دیده بودم.
حسین مسلم
دبیر گروه فرهنگی گیریــم ،ســوژه این یکی دردانه از دســت رفتهای بوده چون
عباس کیارســتمی؛ کــه طبعاً بر جاذبههــای فیلم بیفزاید.
انتظار داشتم  -به قول پرویز جاهد  -تصاویری از کیارستمی به نمایش درآید
و به تناوب نیز آدمهایی بیایند و بنشــینند جلوی دوربین سیفاهلل صمدیان و
بیــش از پیــش خالــی اســت» بهــزاد
شیشــهگران (نقاش و گرافیســت) نیز
طی سخنانی ،شاهکار ساختن از هیچ
را از شــاخص ههای بــارز کیارســتمی
عنــوانمیکنــد«:نگاهــشبــههــر
موضوعــی کــه زوم میشــد از آن یک
حادثــه و اتفــاق مهم میســاخت .در
عالــمنقاشهــامیگوییــمهنرمنــد
کسی است که از هیچ ،چیز می سازد و
کیارستمی بواقع هنرمند بود».
ëëاوج گرفتن در سرزمین موانع
بخش پایانی مراسم به گفتوگوی
پ رویــز جاهــد و ســیفاهلل صمدیــان
اختصاص داشــت .جاهــد « 76دقیقه
و  15ثانیــه» را نزدیکتریــن مســتند
ب ــه خصوصیــات کیارســتمی عنــوان
م ی کنــد« :مــا اینجــا کیارســتمی را
میبینیم بــا تمام دغدغههــای هنری
و زیبایــی شناســیاش ،از قابی که برای

به دور از قضاوت قدرتها

جواد مجابی هنرمندان ،ادبــا یا حتی
شاعر و نویسنده روزنامــه نــگاران از آغاز
یــا در کنــار حکومتهــا
بودند یا خــاف حکومتها حرکت کردند.
همیشــه فکــر میکــردم کــه آیا راه ســومی
وجــود دارد کــه یــک فــرد فراتــر از تأثیــر
قــدرت حاکــم یــا قــدرت افــکار عمومی یا
قدرتهــای مختلفــی کــه در جامعه وجود
دارد به انســان ،به تاریــخ و جامعه و آنچه
در ایــن ســیاره جریــان دارد نــگاه کنــد؟ و
عبــاس کیارســتمی توانســت ایــن کار را
انجــام دهــد .او فراتــر از قضاوتهــا فقــط
به انســان ،طبیعت ،زندگــی و دیدگاههای
مترقــی مدام فکــر کرد و فیلم ســاخت و با
صراحت اما در کمال ســادگی در الیههایی
زیریــن کارش تفکر ایرانــی را روایت کرد .او
فرهنــگ ایــران را عمیقاً درک کــرد و با این
درک بــرای مملکــت کاری کرد کــه افتخار
آن همیشــه برای ســینمای ایــران محفوظ
اســت .او توانست برای سالهای سال نشان
دهد که ظرفیت فیلمسازی در ایران تا کجا
میتوانــد باشــد .اگر چه بعد از کیارســتمی
فیلمســازانی مثــل اصغــر فرهادی نشــان
دادند که هیچ گاه عرصه ســینمای ایران از
آدمهــای متفکر و مترقی خالــی نمیماند
اما جای او همیشه خالی است.

گرفتن تصویر یک ســگ ،یک درخت،
یــک جــاده و ...میبنــدد تــا کارگردانی
اردک و مرغابیهــا و آدمهــا ».او در
ادامــه دربــاره تجربهگرایی کیارســتمی
و رهایــی ذهنــش از تمــام قالبهــا و
کلیشــهها توضیحاتــی ارائــه میکنــد و
با اشــاره بــه پالنی از مســتند مربوط به
ســاخت تیتــراژ «ســربازهای جمعــه»
توســط کیارســتمی میگویــد« :او حتی
کار بــا دوربیــن دیجیتــال را تجربه کرد،
کاری کــه هیچکــدام از فیلمســازان مــا
جــرأت نمیکردند به ســراغش بروند.
اینجا(اشــاره بــه فیلم میکنــد) جناب
کیمیایــی را دیدیــد کــه چطــور از کار
کــردن با دوربین دیجیتال توســط او به
وجد آمده ،شــجاعت ایــن تجربهها در
زمانهای که آدمها انکارتان میکنند کار
ســادهای نیســت» ســیفاهلل صمدیان
در بخشــی از صحبتهایش در پاســخ

شهامت خود بودن

عبـــــاسکیارســــــــتمی
الهام فخاری
عضو شورای شهر بیش از هرچیــز آموزگار
ماســــــت دردلیــــــــری
و شــهامت خــود بــودن و شــهامت خــود
زیســتن؛ خود زیســتن در پــر تعارضترین
میانه خاورمیانه که در آن واحد هم کشش
هست هم رانش ،در آن واحد هم خواستن
هســت ،هــم فروکاســتن ،در آن واحــد یک
فــرد ممکــن اســت هــم بلندمرتبگــی را
تجربه کنــد و هم نادیده گرفته شــدن .این
دلیری نه لزوماً حماسی و پر سر و صدا و پر
خشــم بلکه آن دلیری جویبار زاللی اســت
که جــاری و روان و پویا اســت .از ســیفاهلل
صمدیان سپاســگزارم که تمــام این دقایق
را بــرای مــا بــه ارمغــان آورد تــا بــاور کنیم
کیارســتمی زنــده اســت ،پویاســت و جاری
اســت .مــا در آخریــن نمــا بــا کیارســتمی
ادامــه میدهیــم روایــت او را ،نماهایی که
دیــده ،خواهیم دید و بــه دنبالش خواهیم
گشــت .ترانههــا و آواهایــی که او شــنیده را
دنبال خواهیم کرد .در شــورای شهر تالش
خواهیــم کــرد تا خشــونت شــهر و آنچه که
آن را نــاآرام و آلوده کرده کم کنیم .به امید
روزی کــه ایــن شــورا نماینــدگان دقیقتر و
واقعیتر از همه بخشهــای جامعه بویژه
اهل هنر داشته باشد.

درباره کیارســتمی ســخن بگویند .اما ضیافتی که صمد(صمدیان) با نام «76
دقیقه و  15ثانیه» برپا کرد و ما را پایش نشــاند ،کاری بود کارستان .بسیار فراتر
از حد انتظار .سلوک بیش از سه دهه با عباس کیارستمی ،در نهایت به ساخته
شدن مستندی انجامیده که بیگمان زیباترین و شاعرانهترین ادای دینی است
که میشد در حق کیارستمی ادا کرد .قابهایی به غایت واقعی ،ملموس و در
عین حال شاعرانه ،بیهیچ ادا و اصولی و بیهیچ شعار و گنده گویی .مستندی
که به روشــنی نشــان میدهد ،یک هنرمند ّ
خلق چگونه با سادهترین ایدهها و
دم دستترین مواد دست به آفرینش میزند و شاهکار خلق میکند.
به ســؤال پرویز جاهد مبنی بــر اینکه از بعــد از دیــدن فیلــم در پوســان گفــت
چه زمانی تصمیم گرفته از کیارستمی کــه ترســم از این بــود که از کیارســتمی
تصویر بگیرد میگوید که از کیارســتمی بت بســازی ،خوشــحالم که ایــن اتفاق
مســتندنگارینکــردهبلکــهانســان نیفتــاده چــرا که بــا این کار کیارســتمی
معاصــر دغدغــهاش بوده اســت« :در کــه در نظرم کوچک نمیشــد امــا تو از
دفتــر مجلــه «تصویــر» یــک آبدارچی چشم میافتادی ».در بخش دیگر این
داشــتیم به اســم «مش صفر» که فکر مراسم جاهد با ارائه توضیحاتی درباره
کنم سه برابر آقای کیارستمی از ایشان شــاخصه ســینمای کیارســتمی بــا این
تصویر دارم .قصدم این است که بگویم عبارات سخنانش را به پایان میرساند:
مــن تصمیــم نگرفتــم از کیارســتمی «کیارســتمی شــدن در ایــن مملکــت
تصویــر بگیرم ایشــان یکــی از زیباترین ســاده نیســت .وقتی تواناییهای شــما
چهره هــایانســانیجلــویدوربیــن را حتــی همکاران روشــنفکر و مدعیان
من بود ولی همیشــه ســعی کردم این هنر نادیده میگیرند و نه تنها دســتتان
دوربین برای کســی که ضد دوربین بود را نمیگیرنــد بلکــه تا جایــی که قدرت
و از دوربیــن فــرار میکــرد ،مزاحمــت دارند موانع ایجاد میکنند .کیارستمی
ایجــاد نکنــد ».او در ادامــه میافزایــد :با وجود همه ایــن موانع و انکارها خود
«در چنیــن تجربهای اگر به چشــم یک را به قله ســینمای جهان رساند اگر چه
ســلبریتی بــه او نــگاه کنیــد باختهایــد ،متأسفم که در ایران آنچنان که شایسته
چرا که از او بت میســازید .امیر نادری و سزاوارش بود قدرشناسی نشد».

کیارستمی بودن

فرشته طائرپور ب ـ ـ ا «  7 6دقیقــه و 15
تهیهکننده ثانیــــه» دوبــــــاره بـــــــه
و فیلمنامهنویس
یــادم آمــد کــه عبــاس
کیارســتمی از همان جادههایی رد میشــد
کــه مــا از آن رد م یشــویم ،بــه همــان
منظرههایــی نظــاره میشــد کــه ما بــه آن
نگاه میکنیم ،به همان درختهایی توجه
میکــرد که ما از جلــوی آن عبــور میکنیم
و در همینهاســت کــه فــرق او و همــه مــا
معلــوم میشــود .او از هر چیــز کوچکی به
وجــد میآمد ،بــه آن توجه میکــرد و نگاه
شاعرانه داشت و این گونه خود را در تاریخ
سینمای جهان ماندگار میکرد .نمیگویم
همــه ما این قدرت را داریم ولی میتوانیم
حداقــل مثــل او به زندگــی نــگاه کنیم .هر
کاری کــه انجــام مــیداد با اشــتیاق و لذت
بود .حتی آشپزی و پختن یک کوکوی ساده
را بــا لذت انجام مــیداد و به خاطر همین
بود که هر چه میســاخت لذت بخش بود.
دســتت درد نکنــد آقــا صمــد (ســیفاهلل
صمدیــان) ســبک فیلمــت شــیبه ســبک
فیل م هــای کیارســتمی بــود و مــن هنــوز
ندیدم کســی را شیبه کیارســتمی که اینقدر
دلنشــین ،بــا طمأنینــه و واقعگــرا چیزی را
ثبــت کنــد و یک اتفاق کوچــک را تبدیل به
یک اتفاق بزرگ کند.

یک قدم پیش از فالسفه

اکبر عالمی ژان ک وک ت ـ ـ و ه نرشــناس
منتقد فرانسوی میگفت سینما
و مدرس سینما
را هنــر نم ی  شناســم تــا
زمانی که تمام ابزار آن به سهولت قلم ،قلم
مو و بوم نقاشی در اختیار همگان قرار بگیرد.
بــا آمدن دوربیــن دیجیتال کیارســتمی عمر
ایــن آرزوی ژان کوکتــو را محقــق شــده دیــد؛
اینکه ابزار ســینما به سهولت یک قلم مو در
اختیــار همگان قــرار بگیرد .اما ســینما فراتر
از اینهــا بــه جهان بینــی نیــاز دارد آنقدر که
فالســفه یک قدم پشت ســر کارگردانان تراز
اول یا شــانه به شــانه آنها قدم بــر میدارند.
کیارســتمی در کالس درس بــه شــاگردانش
میگفــت شــما هــم بــدون اینکــه در رشــته
سینما تحصیل کرده باشید میتوانید با یک
دوربیــن قــد قوطــی ســیگار فیلم بســازید به
شــرط آنکه جهان بینی و خرد داشته باشید.
هنــر ارزشــمند پا به پای فلســفه و اندیشــه و
خرد باید هر روز قد بکشــد .یعنی دو روز یک
فیلمســاز یا دانشجوی رشــته هنر هرگز نباید
شــکل هم باشــد .دوست داشــتنیتر از همه
اینها کیارســتمی آدم کســی نبود ،هرگز! به
هیچ کس تملق نگفت ،به سیاســت و حزب
عالقه نداشــت؛ یک هنرمند کامالً مســتقل،
اندیشــمند و خالق و ماندگار بود برای تاریخ
هنر ایران زمین.

حــراج تهــران بــا همــه حواشــیاش برگزار شــد امــا نکته
مهمــی که نمیتــوان در بحث حراج و فــروش آثار هنری
نکتـــه از آن غافل شــد ،نقدینگیهای ســرگردان در کشــور است
کــه در بخــش مســکن و ارز و طــا وارد میشــود و در بیشــتر مــوارد بــا زندگی
روزمره مردم ســر و کار دارد .شــکی نیســت که با برنامهریزی درست ،همین
نقدینگــی میتوانــد وارد بازار هنر شــود و درعین حال که موجــب رونق بازار
هنر میشود ،از التهابی که بازار مسکن یا ارز در جامعه ایجاد میکند ،بکاهد.
در این راســتا مجلس میتواند با تصویب طرح تشــویقی و برداشــت مالیات
برای شرکتهای بزرگ ،آنها را تشویق به خرید آثار هنری کند .این مسأله از
این جنبه پر اهمیت است که باال بودن قیمت آثار هنرمندان برجسته ایرانی
در داخل کشــور موجب تشــویق ســرمایهگذاران خارجی بــرای خرید این آثار
در بازارهــای جهانی میشــود و آنها اطمینان پیدا میکننــد که میتوانند آثار
خریداری شده از هنرمندان ایرانی را به قیمتی باالتر در بازار ایران بفروشند.
این امر خود نشان میدهد که حراج تهران تا چه اندازه میتواند کمککننده
و پشــتوانه حضــور هنرمنــدان و آثــار ایرانــی در حراجیهــای خــارج از کشــور
همچون بونامز ،کریستیز ،ساتبیز و ...باشد .همچنین از این نکته نباید غفلت
کرد که فروش آثار هنری عالوه بر وارد کردن ارز و پول به کشــور ،یک حرکت
فرهنگی اســت و موجب میشــود که جهانبینی و فرهنگ ما را انتقال دهد،
کاری که با هیچ بازار و حرکت اقتصادی دیگری امکان پذیر نیست.

آزمون ورودی
ارکستر فیالرمونیک تهران

آزمــون ورودی ارکســتر فیالرمونیــک تهران برای ســازهای
روی خـط زهــی ،روز جمعه پانزدهــم تیرماه برگزار میشــود.مهلت
خـــــــبر ثبتنــام بــرای شــرکت در این آزمون تــا دوازدهــم تیرماه
اســت و هزینــه ثبتنــام  ۵۰هــزار تومــان (غیرقابــل بازگشــت) خواهــد بــود.
متقاضیان برای شــرکت در این آزمون باید اطالعات خود شامل رزومه هنری
و قطعات انتخابی را به شماره واتس اپ ( )۰۹۳۷۴۱۰۶۶۶۰ارسال کنند.

همراهی ساالر عقیلی با علیزاده

تازهترین کنسرت ســاالر عقیلی خواننده موسیقی ایرانی روزهای
چهارشــنبه ســوم و پنجشــنبه چهــارم مــرداد مــاه ســالجاری به
آهنگسازی مهیار علیزاده و کارگردانی هنری رضا موسوی در تاالر
وحدت تهران برگزار خواهد شد.

دل و پشت ایرانیان نشکنی

شاید حتی عدهای از مخالفان که ایران را با حکومت شاه
ادامــه از مساوی میدانستند از اینکه تکهای از این حکومت جدا شود
صفحه اول در دل خشنود و راضی بودند .برخالف این گروه ،عدهای هم
بودهاند که در هر حال و با وجود هر شــرایطی مســأله ایران و منافع ملی ایران را
از یــاد نبردهانــد .به یــاد دارم که در جمعــی از خلبانان جان برکــف و بی ادعای
دوران دفاع مقدس که رنجهای زیادی برای پیروزی در جنگ به جان خریدند،
این رویکرد جلوه ویژهای داشــت .یاد مرحوم مهندس عزتاهلل ســحابی گرامی
باد که همیشه دلنگران ایران بود و از افتخارات دفاع مقدس این حقیقت را به
صراحت و تأکید حتی در کنار تندترین و کارشناســانهترین انتقادها بیان میکرد
که برای نخستین بار پس از یک جنگ طوالنی هیچ چیز از خاک ایران جدا نشد.
ما همه سرنشینان یک کشتی هستیم و در مواقع طوفانی هیچکس نمیتواند
خود را از دیگران جدا کند تا تنهایی به ســاحل نجات برســد .با بودن در کشــتی
بــا وجــود طوفانهــا و تالطمهــا راه نجات هســت .امــا در جداییهــا راهی برای
نجات هیچکس نیست .حل مسائل ایران با مشارکت همه ایرانیان میسر است.
اکنون که با قلدری آشــکار منافع ملی ایران تهدید میشود باید بیش از همیشه
به همبســتگی و انســجام و ایستادگی اندیشید .کســی که در شرایط کنونی نگران
ایران و ایرانی نیســت شناســنامهاش چیزی را نشــان نمیدهد .رقابت سیاســی
نباید موجب صدمه زدن به منافع ملی ایران شــود .جای خوشــبختی اســت که
رفتارهــای حاکــی از ضعف و پراکندگی در بین مردم خوب کشــورمان راهی پیدا
نکرده اســت .نمونه نزدیک آن حضور تیم ملی ایران در جام جهانی فوتبال در
روســیه و برخورد صمیمانه مردم ایران در داخل و خارج از کشــور با آنهاســت و
نشان میدهد که اتحاد پرشکوه ایرانیان چگونه میتواند الهامبخش بسیاری از
جریانهای سیاســی و اجتماعی روزگار ما باشــد .از یاد نبریم که سی و چند سال
پیش بهترین جوانان اقصی نقاط این مملکت در جبهههای جنگ شهید شدند
تا ذرهای از خاک وطن آسیب نبیند .البته در طول تاریخ نمونههایی از این دست
کم نبوده است .از جمله باید به فداکاریها و جانفشانیهای مردمان آذربایجان
در برابر تجاوزات حکومت عثمانی و بعدها در برابر زیادهخواهیهای روســیه و
اتحاد جماهیر شوروی اشاره کرد .این موضوع نه فقط جنبههای مربوط به مرز و
سرزمین و وطن جغرافیایی است بلکه میتوان و باید از مجاهدتهای مردمان
این سرزمین در حفظ و گسترش فرهنگ و زبان ایرانی یاد کرد.
فراموش نکنیم که نخستین مدارس جدید را رشدیه در آذربایجان ایجاد کرد
و نشان داد که فرهنگ نیز مانند مرز و بوم برای همه ایرانیان مهم است .به هر
حــال تجربههای دور و نزدیــک تاریخی برای فهم بهتر شــرایط چنین روزهایی
مؤثــر اســت کــه گاهی بــرای عزت و شــکوه یک کشــور الزم اســت که بســترهای
مشــارکت و حضور همه طبقــات ،همه گروهها ،همه آرا و اندیشــهها و صاحبان
ذخایر مادی و معنوی فراهم شود تا همه با هم ،به عرصه بیایند.
که ایران چو باغی است خرم بهار /شکفته همیشه گل کامکار
نگر تا تو دیوار او نفکنی /دل و پشت ایرانیان نشکنی

