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سخن روز

امام رضا (ع):
انســان متواضــع ،خشــم خــود را فــرو میخــورد و از
خطای مردم درمیگذرد.
(اصول کافی ،جلد  ،3ص )189

این بود انشای من!

جناب ســعید جلیلی :اگر اجازه ندادن به دیکته گفتن
مکاشفه
دشمنان به معنای انشا خواندن است ما در مذاکرات
انشامیخواندیم!
***
آلماتــی – قزاقســتان  -فروردیــن ســال :92
(آقا اجازه ...میدانم که االن زنگ انشــا نیست اما
من دلم میخواهد انشا بخوانم .این حق طبیعی
پیمان مقدم
مــن بهعنوان یــک آدمیزاد روی کره خاکی اســت.
اصــاً نمره انضبــاط من رو کم کنیــد .اما من باید
انشااااااابخووووووووونممممممممممم)
اینک که قلم به دست میگیرم و نوشتن آغاز میکنم میخواهم بگویم که
علم بهتر است یا ثروت؟! واقعاً در این دنیا ثروت چه ارزشی دارد؟ پول چرک
کف دســت اســت .پول انقدر بیارزش اســت که روزگاری در آینده فرا خواهد
رســید که یک پولدار میشــود همه کاره امریکا ،در نتیجه ثروت مند بودن هم
خز خواهد شــد .در دنیا علم و دانش اســت که ارزش باالیی دارد.در محله ما
دخترخانمی هست که در زیرزمین منزلشان اورانیوم غنی کرده .پس آدمها
بهتر است علم داشته باشند تا دلشان به اصحاب زر و زورخوش باشد .ما در
کشورمان کسانی را داریم که انقدر علمشان باالست که تمام ثروتهای عالم
را هــم بدهیــد در اندک زمانی چنان از دیدهها نهانش میکنند که شــما مات
و مبهوت میشــوید .در نتیجه من وقتی بزرگ شــدم حتمــاً میخواهم عالم
آن علوم شــوم تا حتی برای علم و دانش هم به غرب وابسته نباشم .این بود
انشای من!
نظریه معلم :با ســام .دانشآموز س .ج در زنگ اجتماعی اصرار داشــت که
امال نمینویســد و میخواهد انشــا بخواند .در زنگ علــوم و ریاضی هم کنفرانس
تاریخ ارائه کرد و گوشــش بدهکار معادالت و تابعها نبود .ایشــان در این نیمســال
هم مردود است و بهتر است اولیای مدرسه با اولیای خانه ایشان تماس بگیرند و
تذکر بدهند که با  20در انشا و تاریخ ،باز هم معدل کل ایشان به حدنصاب قبولی
نمیرسد .در ضمن دانشآموز جریمه شد که در زنگهای تفریح به جای خوردن
خوراکی جریمه ریاضی انجام دهد .نامبرده نخستین زنگ تفریح را چیزی نخورد
اما در نوبت بعد از پنجره کالس بغلی یک ساندویچ کالباس را به  5برابر قیمت
خرید تا به جریمه دهنکجی کرده باشد .به نظر میرسد انتقال ایشان به مدرسه
شبانه و اعمال جریمههای بازدارندهتر نظیر محرومیت از بازی در کوچه و تماشا
نکردن انیمیشنهای سندباد و کار و اندیشه میتواند در اصالح او تأثیر بگذارد.
نظریــه اولیای خانه :شــما از کی ســر کالس درس دادی؟ 9؟ 8؟ 7؟ آنقدر بچه
من رو جریمه کن تا جریمه دانت منهدم شــود .بچه من همینه که هســت .خیلی
ناراحتی آبو بریز اونجا که میســوزه .ما دل مون میخواد انشا بخونیم ،جریمهاش
روهــم میدیــم .اصالً ســاندویچ و اینا همش بچه بازیه .ما این بچــه رو با کیک زرد
بزرگش کردیم که بتونه هر جریمه و محدودیتی رو تحمل کنه .شده ببرم اسمش رو
تو مدارس ونزوئال بنویسم نمیذارم بیاد مدرسه شما .اون میم .میم رو الم الم برد...
نظریه اولیای مدرسه :بخشش الزم نیست ،تحریمش کنید!

کیوسک

ُاکتاویوپاز
در «کاغذ رنگی»
تــاز ه تریــن شــماره فصلنامــه
تخصصــی ادبیات فارســی «کاغذ
رنگــی» ،بــه مدیرمســئولی و
ســردبیری ســعیده خجســتهپور
منتشــر شــد .تصویر روی جلد و صفحات ویژه این شــماره به «اُکتاویو پاز»؛ شاعر،
نویســنده ،منتقــد و دیپلمــات فقید مکزیکی اختصــاص یافته و ترجمه اشــعاری
توگــو بــا «شــیوا دولتآبادی»؛
از او آمــده اســت .گزارشــی از نشســت دیــدار و گف 
روانشناس در کتابفروشی آینده ،سفرنامه اسکاندیناوی ،نوشتار رگههای شرقی در
چرم ساغری بالزاک به قلم منصور ثروت ،مروری بر سه کتاب از غم به شادمانی
(گزیده فرج بعد از شــدت دهستانی مؤیدی) گزینش اسماعیل حاکمی ،پزشکان
در قلمــرو فرهنگ و هنر اثر محمدحســین عزیزی ،این باغ شــرقی نوشــته پروین
توگوهایی با محمد
سالجقه و برگزیده آثار شخصی حسین محجوبی به همراه گف 
اســتعالمی ،حســین محجوبی و پری صابری عناوین این شــماره است .شماره 3
مجله کاغذ رنگی ،در  112صفحه و به قیمت  10هزار تومان نشر یافته است.

نگاره

استفانو ریچی ،تناولی ،احصایی مثلث
ورود هنرایران به دنیای مد

بــه ابتــکار برنــد «اســتفانو ریچــی» ،حضــور هنر ایــران در دنیــای مد کلیــد خورد:
«هیچ»هــای پرویز تناولی دکمه سرآســتین شــد و نقاشــی خطهای ســید محمد
احصایی بر ظروف چینی پروسلین نقش بست .استفانو ریچی ،برند بینالمللی و
لوکس ایتالیایی که به تولید لباس مردانه و لوازم خانه میپردازد ،با گذشت مدتی
ازآغاز فعالیت خود در ایران تصمیم گرفته اســت ارتباطی با هنرمندان شــناخته
شــده ایرانی برقرار کند تا در مجموعهای محدود ،از آثار هنری آنان در محصوالت
خــود بهره ببــرد .پرویــز تناولی و محمــد احصایی دو هنرمندی هســتند کــه برای
همکاری از سوی «استفانو ریچی» دعوت شدند تا طرحهایی از آنها در قالب دکمه
سردست و ظروف خانه تولید شود .با پایان دوره چند ماهه تولید این آثار ،مجموعه
آثــار ریچــی با طرح هنرمندان ایرانی رونمایی شــد .در آیین رونمایــی هنر ایران بر
محصوالت «استفانو ریچی» چهرههای شاخص هنرهای تجسمی حضور داشتند.
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افسانه از واقعیت جان میگرفت
هر گام از گوشه شهر بر راهی واحد میدوید
سیاوش کسرایی
به بهانه پایان ضیافت بزرگ روزنامهها

اســتاد محمد ابراهیم شــریفزاده از بازماندگان نســل
طالیــی موســیقی خراســان اســت .نســل هنرمنــدان
عکسنوشت
و اســتادان ســازوآوازی چــون حــاج نورمحمــد درپــور،
غالمعلــی پورعطایــی ،ذوالفقــار عســکریان ،عبــداهلل
سروراحمدی،حسینسمندریوغالمعلینینواکهحاال
ندا سیجانی
تعداد انگشــت شماری از این هنرمندان در قید حیات
هستند .خنیاگرانی که نوای موسیقی اصیل ایرانی را که ریشه در فرهنگ و هنراین
مــرز و بــوم دارد به گوش دنیا رســاندند.ابراهیم شــریفزاده خواننده و آهنگســاز
موسیقی مقامی متولد 1315و از اهالی شهر َ
باخرْز از توابع استان خراسان رضوی
بود.خوانندگیراازکودکیآغازکردودرمحضراستادانیچونغالمرضاقویتنبا
موسیقی آشنا شد و از سال 1342در جشنوارهها حضور پیدا کرد .شریفزاده خالق
آهنگهای معروفی چون «ســرو خرامان»« ،دلبررعنا»« ،دختر عموجان»« ،یار
وفادار»« ،یا غیاث المستغیثین» و بسیاری از قطعات دیگر موسیقی نواحی بوده
و طی همکاری  60ساله که با غالمحسین سمندری از دوتار نوازان شهیر باخرزی
داشــته ،آلبوم موسیقی «خونپاش و نغمهریز» تولید شده اســت .اذان معروف
وی که به شیوهای منحصر بهفرد خوانده میشود ،توجه بسیاری از پژوهشگران را
به خود معطوف کردهاست .تفاوت خواندن شریفزاده با سایر استادان موسیقی
محلی خراســان در این بود که او عالوه بر اجرای حزن انگیز موســیقی این خطه،
نغمههاییرابهصورتحماسیاجراکرد هکهپژوهشگرانمعتقدندهیچکسدر
تاریخ موسیقی خراسان آن را به این صورت نمیخواندهاست.
پیکرابراهیمشریفزادهامروزیکشنبه23آبانماهساعت9صبحازمقابلمنزلشدر
شهرباخرزتشییعودرکناراستادغالمحسینسمندریبهخاکسپردهشد.

حافظ میراث گذشته

پدر استاد محمد ابراهیم شریفزاده فردی نظامی بود که
از شــمال خراســان به منطقه باخرز عزیمت کرد و در آنجا
ســاکن شــد .او درطــول زمان با موســیقی جنوب خراســان
بخوبی آشــنایی پیدا کرد و توانست بهرههای بسیار خوبی
هوشنگ جاوید
از این موســیقی بگیرد تا جایی که توانســت اســتادی خود
پژوهشگر
را در آواز بــه اثبات برســاند .زنده یاد شــریفزاده روی یکی
موسیقی مقامی
از مقامهــای کهن منطقه تربت جام شــعری از موالنا را با
عنوان «ســروخرامان» برای نخســتین بارانتخاب کرد و به
اجرادرآوردکهبعدهابیژنبیژنیباتنظیمکامبیزروشنروانآنرااجراکرد.ازدیگر
مســائلی که درباره استاد شــریفزاده اهمیت دارد این است که او با توجه به تلمذ
در محضر استادان تالش کرد تمامی آوازهای قدیم را که در منطقه وجود داشت
حفظ کند .به عنوان مثال تعدادی از آوازهایی را که در عروســیها خوانده میشــد
و بازماندهای از مکتب آوازی سند و پنجاب یا مکتب هرات که در منطقه خراسان
قدیمرایجبود،بخوبیتوانستهبودجمعآوریشانکند؛مانندبیتمعروف«بادلبر
رعنا برســان ســامی از یار وفادار »...که خود یک منظومه بلند و عاشقانه است که
ایشــان آن را بخوبی حفظ و اجرا کرد .از دیگر ویژگیهای کار اســتاد شریفزاده این
بود که هرگز راضی نمیشد در نغمات اضافه کاری انجام شود و بدعت تازهای از
خود داشته باشد ،بلکه همیشه تالشش این بوده هنر قدیمی ای را که از گذشته به
میراث برده بود به اجرا بگذارد .آنچه مهم است این است که استاد مرتضی کاخی،
آقای شریفزاده را به استاد مهدی اخوان ثالث معرفی کرد و به مجرد اینکه کار او و
استادسمندریراکهسالیانسالباهمفعالیتداشتندمیشنوددگرگونمیشودو
تحتتأثیراینهنر،شعرمعروف«چهگویی»راکهازساختههایزیبایایشاناست
میسراید که بعدها حسین سمندری و ابراهیم شــریفزاده در آلبوم خونپاش و
نغمهریزاینشعررااجراکردند.
اســتاد شریفزاده نخستین کسی است که به جشنوارههای کشــوری راه پیدا کرد و
از هنر او استفاده شد .همچنین در چندین جشنواره بینالمللی داخلی و خارجی
حضورجدیپیداکردودفاعخوبیهمازموسیقیآوازیایرانداشت؛امامتأسفانه
در ســالهای اخیر کمتر به ایشــان توجه شــد و در عزلت قرار گرفت و خانوادهاش
نگران حال او بودند .گالیه من از دوســتانی اســت که در هیأت ارزشــیابی و نظارت
کشور مشغول به کار هستند و در مورد این عزیز جفا کردند .علت آن را نمیدانم
کــه چه اتفاقی افتــاد و در رابطه با اهدای درجه هنری که باید به آقای شــریفزاده
تعلق میگرفت تعلل کردند و دکترای ایشان را ندادند و متأسفانه بدون دریافت
درجه هنری از دنیا رفت .استاد شریفزاده یکی از بازماندههای جدی غزل خوانی
قدیــم ،نعــت خوانی ،حمد خوانی و حتی مرثیه ســرایی و ذکــر خوانی در منطقه
جنوب خراسان و تربت جام ،تایباد و باخرز بود که با رفتن این عزیزان بخشی از یک
فرهنگ از بین میرود و چون شــاگردی هم نداشت تمام داشتههایش با او به زیر
خاکرفت.

آن سوی
مرز

درباره«ریچاردبرتون»؛بازیگرانگلیسی
به بهانه زادروز او

پرحاشی همحبوب

ریچارد برتون ( )Richard Burtonهنرپیشه انگلیسی در
علی مقدم
 ۱۰نوامبر  20(۱۹۲۵آبان  )1304در شــهر کوچک ولززاده
دانشآموخته سینما
شــد .برتــون بین دهــه ۱۹۴۰فعالیــت خود را در ســینما
آغاز کرد و این روند تا ســال ۱۹۸۰ادامه داشــت .او در سال ۱۹۵۲به صورت حرفهای
وارد هالیوود شد .ریچارد بازیگر پرحاشیه هالیوود محسوب میشد؛ اما این چیزی
از محبوبیت وی کم نمیکرد .از نشانههای پرحاشیه بودن آقای برتون میتوان به
این نکته اشاره کرد که وی در طول سالهای فعالیتش پنج بار ازدواج کرد؛ سیبیل
ویلیامز ( ۵فوریه ۵–۱۹۴۹دسامبر ،)۱۹۶۳الیزابت تیلور ( ۱۵مارس ۲۶–۱۹۶۴ژوئن
 ،)۱۹۷۴الیزابت تیلور ( ۱اوت  ۱۰- ۱۹۷۵اکتبر  ۲۱( ،)۱۹۷۶اوت  )۱۹۸۲–۱۹۷۶و سالی
هــی ( ۳ژوئیــه  ۵–۱۹۸۲اوت  .)۱۹۸۴در میان این حواشــی او هفت بار نامزد جایزه
اســکار شــد ،اما هرگز قادر به کسب این افتخار
بزرگ نشد .البته جوایز متعدد و ارزشمندی در
جشــنوارههای معتبر هنری کسب کرده ،که در
حوصل ه این ســطور نمیگنجد .ریچارد برتون
بر اثر خونریزی مغزی در  ۵آگوســت  ۱۹۸۴در
سن ۵۸سالگیدرگذشت.ازآثارمهمیکهاین
بازیگر محبــوب در آن به ایفای نقش پرداخته
می توان به :موشهای صحرا ( ،)۱۹۵۳اسکندر کبیر ( ،)۱۹۵۶پیروزی تلخ (،)۱۹۵۷
رؤیایشبنیمهتابستان(()۱۹۵۹راوی)،طوالنیترینروز(،)۱۹۶۲کلئوپاترا(۱۹۶۳
همراهباالیزابتتیلور)،آدمهایخیلیمهم(،)۱۹۶۳شبایگوانا(،)۱۹۶۴هملت(
 ،)۱۹۶۴چه کسی از ویرجینیا وولف میترسد؟ ( ،)۱۹۶۶رام کردن زن سرکش ()۱۹۶۷
تهیهکننده،دکترفاستوس()1967همچنینتهیهکنندهوکارگردان،کمدین(،)۱۹۶۷
قلعه عقابهــا ( ،)۱۹۶۸پلکان ( ،)۱۹۶۹یک هزار روز از آن ( ،)۱۹۶۹ترور تروتســکی
(،)۱۹۷۲جنگیر:۲مرتد(،)۱۹۷۷آلیسدرسرزمینعجایب(،)۱۹۸۳هزارونهصد
و هشتاد و چهار ( )۱۹۸۴و جزیره اریس( )۱۹۸۴اشاره کرد.
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حاکم عادل
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قضــاوت تاریــخ دربــاره
حاکمــان و پادشــاهان
در نســبت بــا ســیره و
کوروش کمالی
سیاستهای آنها صورت
سروستانی
میگیــرد« .کریمخــان
زنــد» در دوران حکومــت
مدیر مرکز
فارسشناسی
 30ســاله خــود ،هــم بــه
عهد خود وفادار بود و هم
عدالتخواه ،هم در عمران و آبادانی کوشــید و هم
مسائل فرهنگی و مذهبی را پیش چشم داشت.
در روزگار او ،بیــش از بقیــه ،شــیراز رونــق یافت و
بخش اعظم بافت تاریخی امروز این شهر شامل
عمــارت کالهفرنگی ،ارگ کریمخانی ،باغ و تکیه
هفت تنان ،بازار وکیل ،مسجد وکیل و حمام وکیل
بنا شــد .ارجگذاری به مفاخر ســرلوحه کارهایش
بــود؛ بــرای شــیخ کبیــر (ابنخفیف) ،ســعدی و
حافظ ،مقبره ساخت و حتی آندره گدار فرانسوی،
هنگام ساخت آرامگاه حافظ ،از بنای آن زمان وام
گرفت که حتی امروز هم ،ستونهایی از آن روزگار
پابرجا اســت .مدرســه خان که َمدَرس مالصدرا
بود را بازسازی و احترام کرد .در عهد او ،فضاهای
عمومــی شــهری رنــگ آرامــش به خــود گرفت؛
محلههای شــهر را سنگفرش ســاخت ،جالبتر
آنکه کانال فاضالب احداث و آب شیرین در شهر
برای رعیت ،مهیا کرد.
در آیینهــای مذهبــی ،اگرچــه پیــش از او،
شــمایلگردانی وجــود داشــت ،اما طبــق روایت
اســتاد صــادق همایونــی ،در زمانــه او بــود کــه
تعزیهخوانــی شــکل جدیتــری به خــود گرفت.
بــه تســاهل مذهبی معتقد بــود و نقل اســت که
نــه تنها اقلیتهــای دینــی در آزادی بودند ،بلکه
تالش میکرد تا میان اهل تشیع و تسنن در جهان
اســام ،وحدتآفرین باشد.او کوشــید در راستای
منافع مردم گام بردارد .البسه ساده به تن میکرد
و هیچگاه تاجگذاری نکرد .به همین سبب هم او
راوکیلالرعایاملقبساختند.
پــس از نشســتن بــر
اریکــه قــدرت و تثبیــت
حکومــت ،مدافــع
ایــران بــود و از
جنگطلبــی و
توسعهغیرمنطقی
دوری میگزیــد .با
ایلهــای قدرتمنــد
و حاکمــان مســتقل
ماننــد قاجار در شــمال
و میرمهنــا در جنــوب ،رابطــه
خوبی برقرار کــرد که در نتیجه ،کمتر غائلهای در
آن زمــان رخ داد .نمایندگان سیاســی کشــورهای
دیگر ،در دوران حاکمیت او ،بیشترین آیند و روند
را به ایران پیدا کردند اما مهم آنکه او هیچ امتیاز
ضدملی به آنها نداد .پادشــاهی که کارنامه قابل
قبولــی از خــود به جای نهــاد تا جایی کــه نه تنها
در روزگار حیــات خــود ،حاکمی محبوب که حتی
امــروز هم ،نامش بر خیابانــی در پایتخت و البته
دارالحکومهاش (شیراز) هنوز رخنمایی میکند.
ëëنشســت «زن ،کتــاب،
توسعهپایدار»
یکشنبه
نشســت «زن ،کتــاب،
بازار
فرهنگ
توســعه پایــدار» امــروز
ســاعت  9صبــح در
کتابخانه ملی برگزار میشود.
ëëافتتاحیه«نفس»درپردیسکوروش
مراسم افتتاحیه رسمی فیلم سینمایی «نفس»
به کارگردانی نرگس آبیار امشــب ساعت  ۲۰در
پردیس سینمایی کوروش برگزار میشود.
ëëنشست«اسالموحقوقبشر»
نشســت «اســام و حقــوق بشــر» با ســخنرانی
محمد ســروش محالتی و خیراهلل پروین امروز
ســاعت  ۱۵در مجموعــه تاالرهــای دانشــگاه
صنعتی امیرکبیر برگزار میشود.
ëëنشست«دیجیتالیشدنوپیامدهایفرهنگی
آن در جهان»
نشســت «دیجیتالی شــدن و پیامدهــای فرهنگی
آن در جهــان» با ســخنرانی کــوروش برارپور و پویا
نصرتــی امروز ســاعت  16در پژوهشــگاه فرهنگ،
هنر و ارتباطات واقع در خیابان ولیعصر نرســیده
به میدان ولیعصر ،خیابان دمشق برگزار میشود.
ëëنشست«رسانهدرآیینهدانشگاه»
نشســت تخصصــی «رســانه در آیینــه دانشــگاه»
بــا ســخنرانی نعمــتاهلل فاضلــی ،محمدامیــن
قانعــیراد و حســن نمکدوســت تهرانــی امــروز
ساعت  ۱۵در محل سالن حکمت پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میشود.
ëëنشست«عشقدرجهانمدرن»
نشست عشق در جهان مدرن با سخنرانی مهرداد
ناظری امروز ساعت  ۱۵دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران ،نیم طبقه اول برگزار میشود.
ëëبزرگداشتمقامعلمیومعنویعالمهجعفری
مراسم بزرگداشت مقام علمی و معنوی عالمه
محمدتقی جعفری ،بــا حضور عبداهلل نصری
اســتاد گروه فلســفه دانشــگاه عالمه طباطبایی
و از شــاگردان عالمــه جعفــری ،امــروز ســاعت
 16:30در بنیــاد نخبگان اســتان تهــران واقع در
خیابان استاد نجاتاللهی جنوبی ،کوچه شهید
حقیقت طلب ،شماره  17برگزار میشود.

عدد

۱۹۵

اثر در بخش رقابتی
دوساالنه نگارگری

پــس از ارزیابــی مرحلــه دوم آثــار
رسیده به دبیرخانه دهمین دوساالنه ملی نگارگری ایران از
روی اصل آثار ۱۹۵ ،اثر به بخش رقابتی این دوره دوســاالنه
راه یافــت که  54اثر در بخش تذهیــب ۵۰ ،اثر در بخش گل
و مرغ ۶۶ ،اثر در نقاشــی ایرانی و  ۲۵اثر در بخش تشــعیر و
سیاه قلم توسط هیأت داوران به نمایشگاه دهمین دوساالنه
ملــی نگارگری ایران راه یافت.امیر طهماســبی عضو هیأت
انتخاب دهمین دوساالنه ملی نگارگری ایران گفت :از لحاظ
خالقیت و نوآوری نســبت بــه دوره قبل تفاوتی در آثار دیده
نمیشود ولی کیفیت اجرا بسیار بهتر است.
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پرتره مشاهیر ایرانی
با تسبیح چوبی

پرترههــای مشــاهیر ســینما و تئاتــر ایــران برای
نخســتینبار با بهکارگیری رشــتههایی افشان از
مهرههای چوبی ساخت ه شــده است .نمایشگاه
 ۱۰۰چهــره سرشــناس ســینما  -تئاتــر ایــران
دستاورد تالشی گروهی حرفهای با مشارکت ۱۰۰
هنرمند حوزه هنرهای تجسمی پس از شش ماه
نماه از
فعالیت اســت .این نمایشــگاه تا  ۲۷آبا 
ساعت  ۱۶تا  ۲۰در گالری آریانا به نشانی خیابان
الهیــه ،انتهــای مریــم شــرقی ،ابتــدای فرشــته
(شهید فیاضی) ،شماره  ٩برپا است.

پیرامون نمایشگاه «حد» رضا صدیقیان در گالری امکان

اتاق تاریک

حد انتزاع

بــه تصویــر در آوردن و تــاش
بــرای جســم بخشــیدن بــه
مفهومــی انتزاعــی ،مفهومی
که هست ولی دیده نمیشود،
کاری بســیار دشــوار ،ســخت
حسین گنجی
و دیریــاب اســت .بســیاری از
منتقدهنری
اندیشــمندان و فیلســوفان از
ابتــدای شــکلگیری انســان
تالش کردهاند به اثبات و نشان دادن چیزی بپردازند که از
حضو ر و قطعیتاش مطمئن بودهاند ولی نمیتوانستند
آن را به صورتی ملموس نشــان دهند .شــاید از دل همین
تــاش ســالیان بوده اســت که هنر
انتزاعی متولد شــده اســت .هنری
که تمام تالشاش ورود به جهانی
اســت کــه دیده نمیشــود ولــی در
ذهنها از هر چه دیده شدنی است
بــاور پذیرتر و مســتحکمتر اســت.
هنر شاید یگانه موجودی است که
میتواند وارد این سرزمین جادویی
شــود و تصویــری هــر چنــد محو و
مختصــر بدهــد و بــرای خیــاالت،
رویاهــا و خوابهــای مــا تصویری
باورپذیــر ارائــه کنــد .و کار هنرمنــد
بــاور پذیــر نمیشــود مگــر اصولی
را رعایــت کنــد ،کــه اگر انتــزاع هم
باشــد اصول و اســلوبهای خــود را دارد .انتزاع به معنای
عبور از تمامی چارچوبها و عبارتها و به تصویر کشیدن
هــر چیزی و قالــب کردن آن به جای چیزی دیگر نیســت.
یعنیشمانمیتوانیدازخنکیوَتریاینحسهایواقعی
اما غیــر قابل دیدن تصویری ارائه بدهیــد که هیچ کدام از
احساســاتی که مــا در مواقع خنکی و َتــری حس میکنیم
را در خود نداشــته باشــد .همانطور که نمیتوانید از گرما
تصویــری ارائه کنید و تابلو یا اثر هنری را بکشــید بیآنکه
مخاطب در برابر آن گرماش شود و حس حرارت را بر تن
و روح خود حس کند .این موضوع شــامل تمامی مفاهیم
بیشــکل ولــی اثبــات شــده و امر واقعــی غیر قابــل دید و
موجود ما نیز میشودَ .
«حد » عبارت کوچک ولی عمیقی
که بر پوستر نمایشگاه آثار رضا صدیقیان قرار گرفته است
درســت از همین جنس روایتهای غیــر قابل رویت ،ولی
واقعی اســت .اما بالفاصلــه باید گفت کدام َحــد؟ َحد به
معنای بازداشــتنَ ،حد به معنای کیفر و مجــازاتَ ،حد به

معنــای مرز و حایل یــا نه َحد به معنای برندگــی و تیزی.
خلــط این معانــی و آزادی دریافت هر کدام خود نشــانه و
مؤلفه هنر انتزاع است ولی آیا خود این انتزاع نباید حدی
داشــته باشــد .به عبارت دیگر َحد انتــزاع (در اینجا َحد به
معنای مرز) کجاست؟ صدیقیان در انتخاب رنگ بخوبی
عمل کرده و رنگ ســیاه بخوبی توانسته دلهره و اضطراب
را کــه مؤلفههــای معرف َحد هســتند به جــان مخاطب و
مشــاهده گر خود بیندازد ولی از سوی دیگر نتوانسته برای
او حد را آنطور که باید ،یعنی بر پایه مؤلفههای باورپذیر و
حقیقی ارائه کند .شاید رها نکردن و قرار دادن کادر و قابی
بســته برای ســیاهیهای یک دســت میتوانســت مرز را و
محدودیــت را و حد را به مخاطب
منتقل کنــد .میتوانســت اینطور
مخاطب خود را به سلول انفرادی
بکشــاند و در آنجــا او را حد بزند یا
برایــش حــد تعیین کند یا دســت
و دلــش را بــا تیــزی آن ببــرد ،اما با
بهــرهای اندک از فلســفه ذن و رها
کــردن مخاطــب در یــک حیــاط
برهــوت َحد خــود را ابتر رهــا کرده
اســت .حــدی کــه میتوانســت بــا
کادرهــای بســته و آوردن ایماژهــا
و فکتهــای برآمــده از ذهنیــات و
انتزاعــات هنرمنــد ،مخاطبــش را
دســتگیری کند .شــاید گفته شود
که قراری بر دستگیری نبوده است و قرار بوده در این خأل،
بیابــان و جنگل او در پی اوهام بــرود .اما خوب همین کار را
هــم نکرده اســت .قابهای صدیقیان نه مرا دســتگیری
میکنــد و نه مــرا به تصویری از خیاالتم از َحد میکشــاند و
نــه من را رها میگذارد .شــاید اینجــا را باید نقطه موفقیت
صدیقیــان و کارهایش دانســت که مــرا بین پذیــرش کار و
نپذیرفتنکاربهعنواناثرهنریباموضوعحدرهامیگذارد.
اما وقتی با دنیایی سراسر ساده انگارانه روبهرو میشوم و در
محیطگالریقرارمیگیرمبیشازهرچیزاحساسمیکنم
در مواجهــه با یــک دوربین مخفی قرار گرفتــه ام .دوربینی
کــه اثر برایش مهم نیســت بلکه مواجهه مخاطــب با اثر و
شــکل مواجهه برایش مهم است .ولی ای کاش صدیقیان
به مفهوم مرز از دل َحد میپرداخت و رنگ مشکی را برای
به دام کشیدن مخاطب و اســیر کردناش در دنیای هول و
ترس و خیال به کار میبرد و نه در قالب قابهای بزرگی که
بزرگیشانهمنتوانستهازکوچکیوکممایگیشانبکاهد.

آسبادهای خوانشرف؛ نمونهای از اندیشمندی مردم نهبندان

ایران ما
آســبادها یکی از دســت ســاختهای ویژه بشری است که برای اســتفاده بهینه از نیروی
فراوان باد توسط مردم حاشیه شرقی مناطق بیابانی ایران ایجاد شده است .این آسبادها
برخالف آسیاب اروپایی که به صورت افقی طراحی شده ،محورهایی به صورت عمودی
رضا سلیماننوری
دارند .در این بین تعداد باالی آسبادهای شهرستان نهبندان خراسان جنوبی باعث شده
تا این خطه به دیار آسبادها معروف شود .آسبادهایی که در روستاهای خوانشرف ،همند،
رومه ،میغان و چهارفرســخ بیش از ســایر مناطق این شهرســتان دیده میشــوند و البته در این بین آسبادهای
خوانشرف دارای ویژگی بینظیری هستند .این آسبادها برخالف سایر آسبادهای منطقه در  2طبقه ساخته شده
و فضای باالیی آنها مکانی برای کار گذاشــتن بزرگترین قطعات آســیاب اســت .این فضا از  3طرف محصور و
جهت باز آن در معرض وزش باد است .طبقه همکف نیز شامل انبارهای نگهداری آرد و گندم و یک رشته پلکان
منتهی به طبقه فوقانی است .سنگ آسیاب نیز شامل 2سنگ هماندازه مدور است که سنگ زیرین ثابت و سنگ
فوقانی متحرک است .این سازهها بهدلیل نوع کاربرد فاقد تزئین هستند.

