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«فریاد در خاکستر»
دوباره خواندنی میشود

...
نقد

نگاهی به "تفنن و سرگرمیهای
مهاجران آلمانی" اثرگوته

به شیوه هزار و یک شب

  ه���ن���رآن�ل�ای���ن« :ت��ف��ن��ن و
س��رگ��رم �یه��ای م��ه��اج��ران
آلمانی» اثر یوهان ولفگانگ
فون گوته ،به ترجمه سعید
پیرمرادیکتابیاستکهشما
میتوانید به وقت اضطراب
و خدای ناکرده تنش روحی
به سراغش بروید".تفنن و
س��رگ��رم �یه��ای م��ه��اج��ران
آلمانی" اثر یوهان ولفگانگ
فون گوته ،به ترجمه سعید پیرمرادی کتابی است که شما
میتوانید به وقت اضطراب و خدای ناکرده تنش روحی
به سراغش بروید .فکر کنید داری��د میروید مطب یک
روانشناس ،چرا که قرار است این کتاب شما را از شرایط
روحی نامناسب به سوی روانی آسوده سوق دهد.
تاریخ تا آنجایی که به یاد میآورد ،آدمی در شرایط وخیمی
سیرمیکردهاست.اماآنچهمسلماستاینکهدرمیانهمه
نوع داستان ،قصههای به هم پیوسته  ،نوول و غیره ،گروهی
از روایتهای داستانی به ویژه برای آسودگی و رفع تنش از
ذهن و روان آدمی آفریده شدهاند .میگویید کدامها؟ باید
گفت معروفترینشان "هزار و یک شب" است و "دکامرون"
اثر بوکاچیو.
"دک��ام��رون" بوکاچیو شامل مجموعه قصههایی است
که صرفا روای��ت میشود ب��رای رهایی ذهنی و آس��وده
خاطری مخاطبان ،چرا که در جایی نه چندان دور از آنها
(مخاطبان داستان) طاعون بر شهر چنبره زده است .اما
از آن شیواتر و تامل برانگیزتر و ساختمندتر ،داستانهای
هزار و یک شب است؛ داستانهایی که شهرزاد قصه گو
تیغ شمشی ِر شا ِه زن ُکش
روایت میکند تا جان سالم از ِ
هزار و یک شب به در َب َرد.کاتارینا ُممزن در نوشتاری بر این
کتاب ،مینویسد" :زمانی که گوته  45ساله بین سالهای
1794-95مجموعه داستانهای کوتاه حاضر را آفرید،
اروپا تحوالت سیاسی بزرگی را پشت سرمیگذاشت .پس
از انقالب فرانسه در  1789بسیاری از کشورهای اروپایی
دستخوش آشو بهای سیاسی شدند و عملیات نظامی
لرزههای عظیمی بر پیکر این جوامع انداخت"...
پ��س ب��ی رب���ط ن��ب��وده اس���ت ک��ه گ��وت��ه ه��م در "ت��ف��ن��ن و
سرگرمیهای مهاجران آلمانی" به شیوه هزار و یک شب
روی آورده و داستا نها را در پس زمینه تیرگی روایت
میکند ،آن هم به طرزی که این پس زمینه تا حدود زیادی
کم رنگ شود.خود گوته درباره شرایط اجتماعی -سیاسی
آن روز و روزگ��ار (زمان داستانی "تفنن و سرگرمیهای
مهاجران آلمانی") و در آغاز این کتاب مینویسد":در آن
برهه تاریخی مالل انگیز که برای آلمان ،اروپا و چه بسا سایر
نقاط دنیا عواقب بسیار وخیمی در برداشت ،آن هنگام که
قشون فرانسه در بزنگاه ضعف دفاعی دردناکی به سرزمین
پدری ما هجوم آوردند ،یک خانواده اصیل آلمانی همه دارو
ندار خود را رها و از رودخان ه راین عبور کرد تا به این شکل از
مهلکه خطرناکی بگریزد که گریبان همه افراد سرشناس را
گرفته بود؛ آنان که جنایتی جز این مرتکب نشده بودند که
از نیاکان خویش به نیکی و سرور یاد نموده و به دیده احترام
به آنها مینگریستند .افرادی که از امتیازهایی بهرهمند
بودند که هر پدر نیک اندیشی آرزو داشت برای فرزندان
خود و نسل آتی فراهم آورد ".کاتارینا ممزن میگوید که
منظور گوته در اینجا پیشروی لشکر تحت فرماندهی ژنرال
کاستین در  1792به لنداو است ،اما آنچه بیش از این
واقعیت تاریخی به کار مخاطب ایرانی این کتاب میآید،
مسئله ماهوی و روان شناسی است که مولف کتاب پیش
میکشد.در این اوضاع نا به سامان گوته چاره کار را داستان
میبیند ،نه به این معنا که مخاطبان داستان او مطلقا
بدبختیهای خود را به ورطه فراموشی بسپارند ،بلکه به
مثابه استراحتگاهی است که آنها را برای مبارزه دوباره
آماده نبرد کند".تفنن و سرگرمیهای مهاجران آلمانی" اثر
یوهان ولفگانگ فون گوته که در نشر چشمه منتشر شده،
کتابی است شامل  170صفحه ،با قیمت  12هزار تومان.

حراج پرتره  ۱۲میلیون دالری
«مائو» در چین
پرترهای که «اندی وارهول»
هنرمند مطرح آمریکایی از
چهره «مائو» کشیده بود ،به
قیمت  ۱۲میلیون دالر در
هنگکنگ به فروش رسید.
ب��ه گ���زارش ایسنا« ،تلهسر
ت���یوی» ن��وش��ت :اث��ر چاپی
که «ان��دی واره��ول» در سال
 ۱۹۷۳از چهره «مائو» خلق
کرد ،در حراجی هنگکنگ
آن
«ساتبی» به قیمت  ۱۲میلیون و  ۶۰۰ه��زار دالر از ِ
خریداری ناشناس شد.
ای��ن نخستینبار ب��ود ک��ه پ��رت��ر های از بنیانگذار حزب
کمونیست چین از مجموعه آثار «وارهول» در این کشور به
حراج گذاشته میشد .مقامات چینی پیش از این از نمایش
این آثار هنری در این کشور جلوگیری میکردند.
پیشبینی میشد این پرتره به قیمت ۱۵هزار دالر به فروش
برسد ،اما سرانجام یک مجموعهدار چینی آن را به قیمتی
کمی پایینتر از این رقم از آن خود کرد .پرتره «مائو» سه سال
پیش در لندن به حراج گذاشته شده بود و از آن زمان تا کنون
ارزش آن  ۲۰درصد افزایش یافته است.
رئیس بخش آسیای «ساتبی» فروش کلی این حراجی را
 ۵۷۳میلیون دالر اعالم کرده و گفته است که استقبال
خریداران آسیایی از آثار غربی روبه افزایش است.
«اندی وارهول» پروژه خلق مجموعه پرترههای «مائو» را از
سال  ۱۹۷۲یعنی پس از پایان جنگ سرد ،سفر «ریچارد
نیکسون» به پکن و ع��ادی شدن رواب��ط دو کشور چین و
آمریکا آغاز کرد.

کتابی که پس از راهی  100ساله،
به مقصد رسید

است.
برایهمیندغدغهمندیهماودریکگزینشهنرمندانه،
سراغ یک اثر تاریخی با قدمت حدود  100سال می رود و
آن را برجسته میکند.
علی براتی گجوان ،نویسنده و منتقد ادبی نیز با اشاره به
اجرا یا اجرا نشدن برخی از بندهای این کتاب در فنون
جنگی هشت سال دفاع مقدس ،اظهار کرد :قطع ًا در آن
زمان کتاب «لوایح و سوانح» در دسترس نبوده و فنون
جنگی تا اندازهای مشترک که در تاریخ تشیع و از جمله
ِ
در دفاع مقدس دیده میشود ،به دلیل استناد به منابع
مشترک ،یعنی احادیث و روایات است.
در این نشست مرتضی سرهنگی به تفصیل درباره کتاب
و ادبیات دفاع مقدس سخن گفت که گزیده ای از آن را
می خوانیم.

سال 74یا 75سفریبهبوشهرداشتمودرآنجاباکتابیبه
نام «لوایح و سوانح» آشنا شدم که اعالمیهها ،سخنرانیها
و نامههای یک روحانی و مجتهد تراز اول به نام آیتا...
سیدعبدا ...ب�لادی بهبهانی بوشهری در آن تنها با
شمارگان 500نسخه چاپ شده بود ،یعنی اص ً
ال از بوشهر
بیرون نیامده بود .در این کتاب پنج شش صفحه به آداب
جنگ اختصاص یافته که در  110بند تنظیم شده است.
آیت ا ...بوشهری در مقدمۀ آن آورده که مبارزان جنوب در
تنگستان (در جنگ جهانی اول) برای جنگ با اشغالگران
انگلیس به من پیغام دادند که ما جنگ کردن بلد نیستیم.
من هم بالفاصله نشستم به نیت حضرت امیر(ع) نظامنامۀ
حرب را در  110بند نوشتم و برای آنان فرستادم.
آنچه در ابتدا توجه من را جلب کرد ،بندهای  22و 23
این نظامنامه دربارۀ گزارشنویسی از جنگ و عکاسی از
میدان نبرد بود .آیت ا ...بوشهری 100سال پیش ،فرمان
میدهد که از میدان نبرد عکاسی شود 100 .سال پیش
چند دوربین عکاسی در ایران بود؟ چند تا در بوشهر بود؟
چندتا در تنگستان بود؟ تنگستان االن هم ِده است .گویا
ایشان این نظامنامه را برای همیشه نوشته و جالب است
که تمام بندها ،دفاعی است و بر حفظ حدود ایران تأکید
فراوان دارد .شاید یکی از دالیلی که ملت ایران بقای چند
هزار ساله داشته همین روحیۀ دفاعی است.
▪ ▪ای کاش!

شاید من در زندگیام هیچ وقت «ای کاش» نگفته باشم و
همیشهآنچهازدستمبرآمدهانجامدادهام.امادربارۀ ُاسرای
عراقی میگویم« :ای کاش» .افسران عراقی در ایران 65
کتاب نوشتند و رفتند .ای کاش این میشد  650تا .یکی
از ای کاشهای من اینجا بود .حضرت امام(ره) میگفتند
اینان مهمانان ما هستند .ما کمیسیون ادارۀ اسرای عراقی
داشتیمکهقانونبراینگهداریازاسیرانتصویبمیکرد.
آنچهماوضعکردیمازکنوانسیونژنوانسانیتروپیشرفتهتر
است و بندهای بیشتری هم دارد .ما این مصوبات را چاپ و
بهانگلیسیوعربیترجمهمیکنیم.یکیکتابفراراسرای
عراقی از اردوگاههای ایران است ،یکی مصوبات و دیگری
ُاسرای سرشناس .تعدادی اسیر سرشناس اینجا بودند که

هیچ کس نمیداند .مث ً
ال اسماعیل حمادی ،برادر سعدون
حمادی اینجا اسیر بود .ناها ِر ُاسرا همانی بود که سرباز و
افسر نگهبان ما میخورد .ناهارشان بهتر از روزنامۀ ما بود.
منآنموقعخبرنگاربودم،درروزنامهمانناهارنمیخوردم
و میرفتم پیش عراقیها (میخندد) .نمیخواهم بگویم
در اینجا به عراقیها خوش گذشت ،اسارت به هرشکلش
سخت است اما ما سخت ترش نکردیم.
▪ ▪دستور زبان جنگ

جنگ دو دستور زبان دارد .یکی دستور زبان عصر جنگ
است که تبلیغی ،حماسی و شورانگیز است و باید مردم
را برای مقابله با سختیها و نامالیمات به هیجان بیاورد
تا مردم بتوانند مقاومت کنند که این در همه جای دنیا به
همین صورت است و درست است .اما دستور زبان عصر
بعد از جنگ ،تعقلی است .فرق زیادی میان تبلیغ و تعقل
است .االن نظام رسانهای ما با همان دستور زبان عصر
جنگ صحبت میکند درصورتی که ادبیات ما فرق کرده
است.صدام ،خلبان لشکری را که پنج روز زودتر از شروع
رسمی جنگ بر اثر سانحه در خاک عراق افتاده بود ،نگه
داشت .او میگفت چند روزی من را در یکی از خانههای
اطالعات با امکانات عالی نگه داشتند که روزی مسئولم
به من گفت صدام گفته یک دقیقه بیا در تلویزیون عراق
صحبت کن و بگو ما بودیم که به خاک عراق حمله کردیم و
ما متجاوز هستیم .این را بگو تا هرجای دنیاهرچهبخواهی
به تو بدهیم .به او گفتم چرا میخواهی از من یک خائن
برای کشورم بسازی؟ من این کار را نمیکنم.
این یک دقیقه شد 18سال سلول انفرادی برای خلبان
لشکری .خاطرات ،قیمت تمام شدۀ جنگ را ب��رای ما
نشان میدهد .به دلیل همین دستور زبان تبلیغی که
نظام رسانهای ما دارد قیمت برای ما درنیامده که آقای
رئیس بانکی که میگوید اگر حقوق  300میلیونی من
را قطع کنید ،من به بانک جهانی شکایت میکنم ،هیچ
کس نمیگوید چرا؟ خلبان لشکری بهخاطر یک دقیقه،
 18سال از عمرش رفت .این قیمت درنیامده که ما با
کشورمان و مواهبمان بدرفتاری میکنیم .حتی اینقدر
مقید نمیشویم که چراغ اضافه باالی سرمان را خاموش
کنیم.اگراینقیمتدربیایدمیفهمیمباکشورمانچگونه
برخورد کنیم و خاطرات دارد این را درمی آورد.
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یک حرف از هزاران
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امروز با بیدل
گهی بر سر ،گهی در دل ،گهی در دیده جا دارد
غبار راه جوالن تو ،با من کارها دارد
ت
چو شمع از کشتنم پنهان نشد داغ تمنّای 
به بزم حسرتم ساز خموشی هم صدا دارد
جابهجایی دو مصراع در مطلع غزل ،لطفی به کار بخشیده
است .میشد بگوید «غبار راه جوالن تو با من کارها دارد /
گهی بر سر ،گهی در دل ،گهی در دیده جا دارد» که البته
این آشناییزدایی را نداشت .لطف دیگر ،در عبارت «با
من کارها دارد» است که نزدیک است به عبارتهای زبان
محاوره .گاه اتفاق میافتد که میگوییم «من هنوز با تو کار
دارم!» در کنار آن ،آنچه به مطلع شعر زیبایی خاصی داده
است ،نوعی تکرار و قرینهسازی در جمله است .بیدل از این
تکرارها بسیار دارد و غالب ًا هم خوب میافتد.
گهی صلحم ،گهی جنگم ،گهی مینا ،گهی سنگم
دو عالم گردش رنگم ،جنون ساغر عشقم
بیدل در بسیار جایها به این که حتی پس از مردن هم از
طلب معشوق باز نایستاد ه و حتی بعد از فراق هم این آتش او
خاموش نشده است ،اشاره میکند .در جایی میگوید:
از خاک تربتم نفسی میزند غبار
بیدل ،هنوز زندۀ عشقم ،نمردهام
در اینجا هم خود را شمعی میداند که حتی پس از خاموشی
داغی به جایش مانده و به واقع شعلهاش به داغ هجران بدل
شده است .منظور از این داغ ،لکهای یا گودی است که بعد
از تمام شدن شمع بر جایش باقی میماند.
در مصراع دوم یک متناقضنمایی بسیار زیبا رخ داده است،
ترکیب «ساز خاموشی» .یعنی از طرفی شخص خاموش
شده است ،مرده است و مثل شمع ،فقط داغی از او مانده
است .ولی همین خاموشی هم بیصدا نیست .انگار او با
خاموشی خود نیز حرف میزند.

موسیقی
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ناگهان شعر

کنسرت قربانی هفتم آوریل در فرانسه

منوچهر صهبایی رهبر ارکستر مجلسی ایران شد

علیرضا قربانی خواننده مطرح موسیقی ایرانی ،هفتم آوریل در یک جشنواره معتبر
بین المللی موسیقی کشور فرانسه کنسرتی را برگزار می کند.به گزارش خبرنگار
مهر ،علیرضا قربانی خواننده صاحب نام موسیقی کشورمان هفتم آوریل در یک
جشنواره معتبر بین المللی که در شهر کوین فرانسه برگزار می شود ،کنسرتی
را برای مخاطبان این رویداد اجرا خواهد کرد.در این کنسرت سامان صمیمی
آهنگساز ،میالد محمدی نوازنده تار و حسین زهاوی نوازنده سازهای کوبه ای،
علیرضا قربانی را همراهی می کنند .وی روز دهم آوریل نیز در بخش بین المللی
رادیو فرانس اجرای ویژه ای را ارائه می دهد.علیرضا قربانی در روزهای پایانی سال گذشته مجموعه کنسرت
هایی را از آثار فردین خلعتبری و مهیار علیزاده در تاالر وحدت تهران برگزار کرد که این کنسرت ها با توجه به
استقبال مخاطبان بارها تمدید شد.این کنسرت در ادامه اجرای «دخت پریوار» به آهنگسازی مهیار علیزاده
بود که خرداد و تیر سال گذشته در تاالر وحدت تهران برگزار شد.

ارکستر مجلسی ایران با هدف ارائه موسیقی کالسیک جهانی و ارتقای فرهنگ
شنیداری به رهبری ارکستر منوچهر صهبایی اعالم موجودیت کرد.منیژه صهبایی
مدیر ارکستر مجلسی ایران در گفت وگو با مهر با اعالم خبر راهان��دازی ارکستر
مجلسی ایران گفت :خوشبختانه با اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده ارکستر
مجلسی ایران پس از ماه ها بررسی و تحلیل شرایط با هدف ارائه مناسب موسیقی
کالسیک جهانی و ارتقای فرهنگ شنیداری مخاطبان فعالیت خود را به رهبری
ارکستر منوچهر صهبایی آغاز می کند.مدیر ارکستر مجلسی ایران در ادامه صحبت
های خود بیان کرد :سکاندار این اتفاق فرهنگی هنری پروفسور منوچهر صهبایی است که عالوه بر حضور
درخشان در عرصه موسیقی کشور ،بیش از سه دهه در اتریش و سوئیس به فعالیت در عرصه موسیقی مشغول
بوده است .این هنرمند با تجربیاتی که در زمینه ارکسترال دارد تالش خواهد کرد تا اتفاق جدیدی را در عرصه
موسیقی علمی کشور با استانداردهای معمول و نگاه حرفه ای رقم بزند.

 ایمان مرصعی

اگر چه بازتر شد زخم های عشق دیرینم
ولی امیدوارم مرگ باشد راه تسكینم
منی كه سال ها غرق امید و آرزو بودم
نمی دانم چرا اینقدر به  -آینده  -بدبینم
ببین! دارم برایت می نویسم نامه تا شاید
سبك تر شد غمم از خاطرات سرد و سنگینم
سین آرزو چیدی
تو آنجا سفره ای از هفت ِ
من اینجا سخت تنهایم من اینجا بی تو غمگینم
از آن روزی كه مهرت در دلم افتاد تا امروز
همه احساس می كردند من آنم ،ولی اینم
خدا پشت و پناهت تا همیشه ،دوستت دارم
شریك لحظه لحظه خاطرات تلخ و شیرینم

...

حراج کریستیز

دوره پر چالشکریستیز

حضور پرتعداد هنرمندان ایرانی و فروش کم
بیست و دوم��ی��ن ح���راج کریستیز در حالی
اواخراسفندماه  ۹۵در دبی برگزار شد که نسبت
به دوره قبلی حراج ،هنرمندان ایرانی بیشتری
حضور داشتند اما تعداد کمتری اثر به فروش
رفت.به گزارش خبرنگار مهر ،در این حراج که
هنر ایران با  ۵۳اثر شرکت کرده بود ۳۳ ،اثر از
 ۲۵هنرمند به فروش رفت و  ۱۶اثر از  ۹هنرمند
از گردونه حراج جا ماند .این در حالی است که در
دوره بیست و یکم حراج کریستیز  ۳۸اثر از ۱۷
هنرمند ایرانی به فروش رفت و در نهایت  ۲اثر به
فروش نرفت.در مجموع در حراج بیست و یکم
کریستیز  ۱۱۳اثر ارائه شده بود که فقط  ۱۴اثر
این حراج به فروش نرسید در حالی که در دوره
بیست و دوم  ۱۶۳اثر از هنرمندان ایران ،عرب
و ترک چکش خورد و در نهایت  ۴۳اثر به فروش
نرسید .چهار اثر گران قیمت نیز در کمال ناباوری
در دقایق آخر حراج بدون آنکه چکش بخورند از
دور حراج خارج شدند.
اثر اسماعیل شموت هنرمند فلسطینی با عنوان
«ادیسه ای از مردم» با قیمت پایه  ۸۰۰تا ۹۰۰
هزار دالر و اثر «بدون عنوان» فائق حسن هنرمند
عراقی با قیمت  ۴۰۰تا  ۵۰۰هزار دالر ،دو اثر
گران قیمت حراج بیست و دوم بودند که به دالیلی
که اعالم نشد در این دوره چکش نخوردند و به این
ترتیب گمانه زنی ها برای گران ترین آثار این دوره
حراج که به این دو اثر سوگیری شده بود ناکام
ماند (اثر حامد اوایس مصری با قیمت پایه ۲۰۰
تا ۲۵۰هزار دالر و عبدالناصر قارم از عربستان
با کمینه و بیشینه  ۴۰تا  ۶۰ه��زار دالر دو اثر
دیگری بودند که بی هیچ توضیحی از حراج خارج
شدند) .به این ترتیب رکورددار این دوره حراج،
محمود سعید هنرمند فقید مصری شد که اثرش
در قیمت گذاری پایه در جایگاه سوم قرار داشت
و با خارج شدن آثار هنرمند عراقی و فلسطینی،
با قیمت  ۶۸۵هزار و  ۵۰۰دالر به فروش رسید
و جایگاه دوم را محمود صبری هنرمند عراقی
کسب کرد که اثرش به قیمت  ۵۴۷هزار و ۵۰۰
دالر چکش خورد.
اما در دوره بیست و یکم حراج کریستیز اثر شفیق
عبود هنرمند لبنانی با قیمت  ۳۹۱هزار و ۵۰۰
دالر عنوان گران قیمت ترین اثر حراج این دوره
را از آن خود کرد .همچنین تابلوی حسین زنده

اثری ازکورش شیشه گران

...

جهان هنر

▪ ▪توصیه یک آیت ا ...برای عکاسی از میدان نبرد در
 100سال پیش

ساعتی با مرتضی سرهنگی ،در نقد تازه ترین اثرش «نظام نامۀ حرب»

فرشته صداقت حسنزاده -اواخر اسفند ،کتابخانۀ
تخصصی ادبیات در کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی
میزبان پدر ادبیات پایداری بود؛ مرتضی سرهنگی ،مدیر
دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری ،کسی که مقام
معظم رهبری در وصفش فرمودند :اگر شاعر بودم برای
ی قصیده میگفتم.
سرهنگ 
خوانش ،نقد و گفتوگو درب��اره تاز هترین اثر او به نام
«نظامنامۀ حرب» ،در نزدیکی روز ملی راهیان نور ،بهانهای
شدتااولیننشستازسلسلهنشستهایشمس،باحضور
داستان نویسان مشهدی آغاز به کار کند.
در این نشست سید علیرضا مهرداد ،نویسندۀ ادبیات دفاع
مقدس و مجری این برنامه گفت  :تقریب ًا پشت صحنه همۀ
آثار با فخامت انتشارات سورۀ مهر مانند «دا»« ،پایی که
جاماند» و «نورالدین پسر ایران» آقای سرهنگی ایستاده

مجموعه داستانی از صادق کرمیار با عنوان«فریاد در خاکستر» منتشر میشود.به گزارش خبرنگار مهر ،مجموعه داستانی از صادق کرمیار با عنوان
«فریاد در خاکستر» ۲۷ ،سال پس از نخستین انتشار خود بازچاپ میشود.صادق کرمیار این داستانهای کوتاه را نخستین بار در سال  ۱۳۶۹از سوی
سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر کرده بود.این کتاب در برگیرنده  ۹داستان کوتاه در فضای دفاع مقدس است.

رودی با قیمت  ۳۰۷هزار و  ۵۰۰دالر به عنوان
دومین اثر گران قیمت حراج به ثبت رسید.
با مقایسه رکوردداران این دوره از حراج می توان
به دو نکته پی ب��رد .نخست اینکه رک���وردداران
امسال کریستیز رشد قابل مالحظه ای در فروش
را به خود اختصاص دادند و دوم اینکه ایران با یک
پله صعود به رتبه سوم رکوردداری حراج رسید و در
این دوره آثاری از منیر شاهرودی فرمانفرمائیان و
حسین زنده رودی به طور مشترک در رتبه سوم
قرار گرفت که آثارشان به قیمت ۳۹۱هزار و۵۰۰
دالر چکش خورد که البته از رکورد قیمتی دوره
گذشته باالتر است.
دوره بیست و دوم حراج کریستیز را باید یکی از
دوره های پر حاشیه و پر چالش این حراج بزرگ
منطقه خاورمیانه که به فروش آثار ایرانی ،عرب
و ترک می پردازد ،بدانیم .از یک سو این دوره از
حراج با رشدی بالغ بر  ۲میلیون دالر در فروش
نهایی آثار از دوره قبل پیشی گرفت (با احتساب
اینکه در این دوره  ۱۱۰اثر به فروش رسید و در
دوره قبل  ۹۹اثر و نسبت آثار به فروش نرفته این
دوره به مراتب بیشتر از دوره قبل به ثبت رسید)
و از سوی دیگر ح��راج امسال به وض��وح از سوی
خ��ری��داران و مجموعه داران با استقبال گرمی
مواجه نشد و این را می توان از صندلی های خالی

سالن حراج و تعداد آثار به فروش نرفته دریافت؛
این در حالی بود که مدیریت حراج در دوره بیست
و دوم سعی ک��رده بود به ابتکاراتی ب��رای جلب
هنردوستانومجموعهدارانوحتیموزههادست
بزند و اتاق هایی مخصوص هنرمندانی از ایران،
مصر و فلسطین ایجاد کند تا تعداد باالیی از آثار
یک هنرمند را در معرض تماشا و فروش بگذارد
که از ایران سیراک ملکونیان را انتخاب کرده بود.
هر چند از  ۶اثری که از این هنرمند ارائه شد تنها
دو اثر به فروش رفت .در مجموع فضای سردی
بر این دوره حراج سایه افکنده بود اما عده ای بر
این عقیده هستند که این دوره حراج بدون هیاهو
برگزار شد و توانست جایگاه واقعی این حراجی را
درمنطقهنشاندهد.حراجیکهبهنظرمیرسدبه
رغمهمهابتکاراتمدیران،بهتکرارمکرراتتبدیل
شدهاستودیگرکمترشاهداتفاقاتشگفتانگیز
یا ظهور هنرمندی جدید در این میدان هستیم.
یکی دیگر از انتقادهای مهمی که امسال به حراج
وارد شده بود ،قیمت های باالی تعیین شده به
عنوانقیمتپایه(کمینهوبیشینه)آثاربود.بهویژه
درباره هنرمندان ایرانی که آثار این هنرمندان
در ای��ران و در حراجی هایی مانند حراج تهران
با قیمتی مناسب تر در اختیار عالقه مندان قرار
می گیرد .
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