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درگذشت نویسنده
پیش کسوت ادبیات کودک

شکورلطفی،نویسندهپیشکسوتکودکونوجوانوبنیانگذارانتشاراترادیووتلویزیونملیایران(سروش)وکسیکهپیشنهادتعیینمقطعسنیبرایکتابهای
کودک و نوجوان را داد ،پنج شنبه گذشته درگذشت .به گزارش مهر ،او سال  ۱۳۲۲در شهرستان میانه به دنیا آمد و در دوره دبیرستان در انجمن ورزشی «ابرمرد» با
نادر ابراهیمی آشنا و وارد کارهای فرهنگی شد .او از کشتی گیران با سابقه کشتی آزاد و فرنگی و از کوهنوردان صاحبنام ایرانی هم بود.

...

لذت شعر

نفس بریده ام ،اما صبور خواهم ماند
رفیق آینه اهل نور خواهم ماند
تبرشکسته درختم ،ولی به شوق بهار
به پای زخم دلم ،با غرور خواهم ماند
شهید سرو چمانی چنان شکفته ز من
که با شکوه قدش ،در حضور خواهم ماند
هزار جان گرامی دمد به خاک تنم
اگرچه از نفس او ،به دور خواهم ماند
قسم به حرمت ایثار ،در مصاف ستم
به رسم شانه زینب ،صبور خواهم ماند
هنوز می شنوم از قناری غزلش
که در چکامه فصل ظهور خواهم ماند!
مصطفی جلیلیان مصلحی
***
خواهی دید جز من
در کسی این سر به راهی را
برای بردن دریا
سورنا جوکار
		
بیاور تنگ ماهی را
***
می خواهم از اتاق بیرون بروم
اما تو بیرون اتاق را هم
سعدی گلبیانی
		
با خود برده ای
***
گاهی همینکه دل به کسی بستهای بس است
بغضت ترکترک شد و نشکستهای بس است
ام ِ
ید دیگری
گاهی فقط همینکه به ّ
از خود غریبهتر شدی و خستهای بس است
اهل زمین همیشه زمینگیر میشوند
یک بال اگر از این قفست َرستهای بس است
السالم باش
در مر ِز عشق و وصل ،تو ابن ّ
با اینهمه تضاد ،چو پیوستهای بس است
حد اقلهای عاشقیست
این دور ،دو ِر ِّ
حد یک نگاه که وابستهای بس است
در ّ
سید مهدی طباطبایی یاسین
***
در فاصله ای بعید از چشم های تو
روی صفحه ای سفید
رد دست های من
شعر می شود...
در فاصله ای بعید از دست های من
بر گستردگی آسمان شب
چشم های تو ستاره می شوند...
و ما در فاصله ای بعید از این جهان
سیما عباسی
		
عاشق می شویم

...
اخبار

«ابراهیم» چاوشی اصالح نمی شود
هــادی حسینی ،تهیهکننده
آلبوم «ابراهیم» ،دربــاره پنج
اصالحیه وزارت ارشاد برای
شعرهایاینآلبومگفت:تمام
اشعار این آلبوم ازسرودههای
حسین صفاست و پیش ازاین
مجوز چاپ آن ازسوی ارشاد
صادر شده است .بنابراین چه دلیلی دارد شعرهایی که
یک بارمجوز گرفته است ،باردیگر اصالح شود؟ قطعات
این آلبوم درکانادا ضبط و جمعآوری شده است و اصالح
این اشعار وزن آهنگها را تغییر خواهد داد و زمانی هم
برای این کار نیست ،بنابراین قابل اصالح نخواهد بود.
دراین  9ماه هم پیگیریهای بسیاری انجام شد اما تصمیم
ما تغییری نخواهد کرد .به گزارش ایران ،او افزود :کارهنری
به اقتضای زمان تولید میشود واگر به مرور زمان مجوز اثر
صادر نشود ،ماهیت خودش را از دست خواهد داد.

رونمایی از لوح ثبت جهانی هنر ساخت
کمانچه و پیانوی ایرانی
مراسم شب کمانچه و پیانوی کالسیک ایرانی با حضور
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میرا ثفرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری در مجموعه نیاوران برگزار
شد .در این مراسم  ،قطعاتی از پیانوی ایرانی توسط پویان
آزاده نواخته شد و علی اکبر شکارچی نیز به کمانچه نوازی
پرداخت .به گزارش ایسنا ،علی اکبر شکارچی ضمن انتقاد
از پخش موسیقی نامناسب در شروع این برنامه و در بناهای
باستانی گفت :همه آلوده موسیقیهای سطحی شدهاند.
در خور ذکر است «هنرساختن و نواختن کمانچه»۱۶ ،
آذر  ۹۶در نشست کمیته یونسکو در کرهجنوبی به صورت
مشترک به نام ایــران و آذربایجان به ثبت رسید و مکتب
پیانوی کالسیک ایرانی هم شهریور  ۹۶در فهرست میراث
ناملموس ایران ثبت شد .در این مراسم از لوح ثبت جهانی
هنر ساخت و نواخت کمانچه و شیوه نوازندگی پیانوی
کالسیک ایرانی و شیوه نواختن پیانوی ایرانی به سبک
استاد مرتضی محجوبی رونمایی شد.

نویسنده ،خالق حس های تکرار ناپذیراست
نویسنده سرشناس آمریکایی
در مصاحبهای از حسش به
زنـــدگـــی ،تــجــربــه نــوشــتــن،
جدیدترین رمانش و عبور از
 ۷۰سالگی گفته اس ــت .به
گــزارش مهر پل آستر گفت:
«یادم میآید به تمام چیزهای
اطرافم مرتبط بــودم .من با دنیا و دیگر انسانها احساس
ارتباط میکنم و چیزهای اطرافم ،تقریبا تمام چیزهایی که
از خودم نیست هم به بخشی از من تبدیل میشوند .به تازگی
متوجه این مسئله شدهام .به نظرم به همین دلیل است که
نویسندگان کارشان را ادامه میدهند .به دلیل این که حسی
خلقمیشودکههیچجایدیگرینمیتوانیدداشتهباشید».
او هم اکنون در خانهای در بروکلین نیویورک زندگی میکند
که از سال  ۱۸۹۲به جای مانده و متعلق به خود اوست.

...

یادداشت

در گفت و گوی خراسان با مدیر روابط عمومی
موزه هنرهای معاصر مطرح شد

اکرم انتصاری

استاندارد نگهداری
آثارموزه باالمی رود

محمد اکبری-موزه هنرهای معاصر تهران یکی از  10موزه برتر هنر معاصر جهان است .این موزه
که جامع ترین مجموعه هنر غربی در قاره آسیا محسوب می شود ،شامل آثاری از آغاز دهه 1870
تا پایان دهه  1980میالدی است ،تصویر جامعی از رویدادهای تاثیرگذار پیشرفت و توسعه هنر
نقاشی و مجسمه سازی غرب از طلوع امپرسیونیسم تا پیروزی مینی مالیسم .به همین دلیل بسیاری
از کشورهای دنیا در آرزوی داشتن موزه ای با این شاهکارهای هنری هستند .در گنجینه دایمی موزه
هنرهای معاصر تهران بیش از  3000اثر ارزشمند از مشاهیر هنرهای تجسمی نگهداری می شود

کار بازسازی موزه پایان یابد ،طبق برنامه تا پایان سال دو
نمایشگاه در موزه برگزار می شود ،در غیر این صورت با
طوالنی شدن فرایند بازسازی دست کم یک نمایشگاه در
زمستان برگزار خواهد شد .هم اکنون تمامی بخش های
موزه به جز بخش اداری آن تعطیل است و بخش «سینما
تک» هم تا زمان گشایش موزه اکران فیلم نخواهد داشت.

▪نوسازی اصولی موزه ضروری بود

مدیر روابــط عمومی مــوزه هنرهای معاصر گفت :هم
اکــنــون وضعیت نــگــهــداری آثــار گنجینه مــوزه دارای
استاندارد مناسبی است اما با نوسازی و بازسازی های
در حال انجام ،استاندارد نگهداری آثار گنجینه به ویژه
در زمینه دما و رطوبت ارتقا می یابد .حسن نوفرستی
درباره تعطیلی چند ماهه این موزه به خبرنگار خراسان
گفت :بــازســازی در حــال انجام بــرای مــوزه به صورت
کلی اســت .به طــوری که تقریبا شامل کلیه بخش های
داخلی و خارجی می شــود .در طول  40سال از زمان
ساخت و راه ان ــدازی ایــن مجموعه فاخر تاکنون هیچ
بــازســازی و مرمتی بــرای مــوزه انــجــام نشده اســت ،به
همین دلیل پس از اختصاص بودجه به ایــن مجموعه
تصمیم گرفته شد تا برای تمامی قسمت های فرسوده
مجموعه به ویژه در زمینه سرمایش و گرمایش ،پشت بام،
گالری ها ،نور و تا سیسات برقی نوسازی انجام شود.
نوفرستی با بیان این که تمامی داشته های موزه از 40
ســال پیش بــوده اســت بنابراین نوسازی اصولی موزه
کاری ضروری بود ،خاطرنشان کرد :با توجه به استحکام
ساختمان موزه هیچ گونه تغییری در بنا به وجود نمی آید
اما در عین حال اصالحات اساسی در جزئیات بنا از جمله
کف پوش ها و دیوارهای داخلی و نورها انجام می گیرد.
وی درباره زمان گشایش موزه نیز گفت :اگر تا زمان مقرر
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▪ماجرای کشف آثار جدید در موزه هنرهای معاصر
تهران

دو روز گذشته خــبــری مبنی بــر کــشــف  10تابلوی
پیکاسو طی عملیات بــازســازی مــوزه هنرهای معاصر
در «آرتــــــس نــیــوزپــیــپــر» مــنــتــشــر شـــد .در ایـــن خبر
از قــول «تایس فیسر»کارشناس معماری و هنرهای
تجسمی آمــده بــود که  10اثــر ناشناخته از پیکاسو در
این پــروژه کشف شده و با کشف این تابلوها تعداد آثار
شناختهشده از پیکاسو بــه عــدد  12رســیــده اســت.
به گزارش خراسان ،روابط عمومی موزه هنرهای معاصر
روزگذشتهضمنرداینخبراعالمکرد:دربارهخبرمندرج
در سایت The Art Newspaperبه تاریخ 12مرداد با تیتر
« 10اثرپیکاسو درمیان آثار فراموش شده در مجموعه موزه
هنرهای معاصر تهران کشف شد» ،درباره نمایشگاه بعدی
موزه با کیوریتوری تایس فیسر ،شبهات و نگرانی هایی
بین عالقه مندان به هنر ایجاد شده است که این خبر و تیتر

international@khorasannews.com

رنج گنج های مان را تمام کنید

که حدود 400عدد از آن ها ،دارای ارزش بسیار باالیی هستند .جالب است بدانید برخی قیمت کل
آثار خارجی گنجینه این موزه را حدود  5تا  10میلیارد دالر برآورد کرده اند .چند ماهی است که
ساختمان  41ساله موزه هنرهای معاصر تهران درگیر بازسازی است .مسئوالن می گویند موزه
هنرهای معاصر تهران به بازسازی کلی نیاز ندارد و به احتمال زیاد تا پاییز امسال کار بازسازی تمام
می شود .در ادامه گزارش خبرنگار خراسان را از روند بازسازی موزه و نکاتی درباره رد ماجرای کشف
12تابلوی پیکاسو می خوانید.

نادرست است وهیچ اثری در موزه هنرهای معاصر تهران
کشف نشده است.
موزه هنرهای معاصر تهران الزم می داند با ارائه توضیحاتی
شبهات و نگرانی های موجود را برطرف کند.اگر دقت شود،
جمالتی که از «تایس فیسر» به صورت مستقیم نقل شده و
داخلگیومهقرارگرفته،بهدرستیبیانشدهاست.مسئلهاز
جاییآغازمیشودکهدوگزارشگرتهیهکننده خبر،بهتفسیر
سخنان ایشان دست زده اند .تایس فیسر در جمالت نقل
قول مستقیم بیان کرده که به دنبال نمایش آثار کمتر دیده
شده است که حساسیت برانگیز نباشند .این جمله ارتباطی
با تیتر خبر ندارد و بیانگر کشف آثار جدید در موزه نیست.
 .1طبق پیگیری های انجام شده و گفت وگو با کیوریتور
نمایشگاه ،مقرر شده است تیتر و متن خبر تصحیح شود
که در صــورت اصــاح نشدن ،مــوزه به صــورت قانونی
بیانیه ای در این باره به زبان انگلیسی برای درج در همان
سایت صادر خواهد کرد.
.2موزههنرهایمعاصرتهرانهموارهازهمکاریهایبین
المللی استقبال و برای آن برنامه ریزی می کند .تا کنون
نمایشگاه های متعددی با کیوریتورهای غیرایرانی در
موزه برپاشدهاستکهآخرین آن همکاری باجرمانوچالنت
بود.به هنگامی که موزه پس از سال ها تعمیراتی اساسی
را تجربه می کند و مدتی امکان بازدید از آن برای عالقه
مندان وجود ندارد ،طبق برنامه ریزی قبلی تصمیم گرفته

شد که نمایشگاهی از آثار گنجینه با کیوریتوری غیرایرانی
به منظور خوانشی متفاوت برای آیین گشایش طراحی و
اجرا شود .پس از بررسی های کارشناسان موزه ،تایس
فیسر که سابقه نمایشگاه های درخشانی از جمله آرتمپوی
ونیز را دارد و چندین مرتبه در گشایش نمایشگاه های موزه
همشرکتداشتهاست،پیشنهادشدوموردموافقترئیس
موزه قرار گرفت .پس از جلسات ابتدایی تصمیم بر آن شد
که تیم کوچک و زبده ای از ایران در صورت نیاز تایس فیسر،
او را همراهی کنند.
 .3هیچ اثری از پیکاسو یا هنرمند دیگری در موزه فراموش
نشده است و در نمایشگاه های متفاوت به کرات به نمایش
درآمده است .در این خصوص استثنائاتی وجود دارد که
مبتنی بر شرایط فرهنگی ایران است که شامل هیچ یک
از آثار پیکاسو نمی شود .از پیکاسو یک مجسمه ،دو تابلوی
رنگ روغن ،یک تاپستری ،مجموعه بوفون (شامل سی و
یک اثر چاپی) به عالوه هفت اثر چاپی دیگر در مجموعه
موزه هنرهای معاصر تهران وجود دارد که همگی نمایش
داده شده اند.
 .4ایده اصلی نمایشگاه ترکیبی از آثار ایرانی و غیرایرانی
است و تاکنون حضور هیچ یک از هنرمندان در نمایشگاه
قطعینیست.پسازانتخابآثارتوسطفیسرومشاورانش،
در روز گشایش ،عالقه مندان آثار انتخاب شده را از نزدیک
یا در کاتالوگ نمایشگاه مشاهده خواهند کرد.

ته مانده هیجان خبر کشف  12تابلو پیکاسو در تهران هنوز
در وجودمان است؛ هر چند مسئول روابط عمومی موزه
هنرهای معاصر تهران -همان موزه ای که در گوشه غربی
بوستان الله قرار دارد -کلمه «کشف» را تکذیب کرده باشد.
او می گوید« :از پیکاسو یک مجسمه ،دو تابلوی رنگ روغن،
یک تاپستری ،مجموعه بوفون (شامل سی و یک اثر چاپی)
به عالوه هفت اثر چاپی دیگر در مجموعه موزه هنرهای
معاصر تهران وجود دارد که همگی نمایش داده شده اند».
البته در گنجینه موزه ،تابلوهای دیگری ازنقاشان برجسته
دنیا مانند پل گوگن ،مارک روتکو و اندی وارهول هم وجود
دارد .این در حالی است که بسیاری از کشورها در حسرت
و آرزوی داشتن تنها یک اثر از این هنرمندان صاحب سبک
هستند .اما چه چیزی می تواند شعف داشتن این گنجینه را
به اندوهی بی پایان تبدیل کند؟ مدیریت این آثار هنری که
شامل نحوه به نمایش گذاشتن ،شکل نگهداری و استفاده
از آن ها به عنوان محرک های اقتصادی است .مهجور بودن
موزه در جمع  10موزه برتر جهان به لحاظ غنای هنری،
اظهار بی اطالعی مردم عادی از وجود آثار پیکاسو در این
موزه ،سرعت انتقال و شگفتی ساز بودن این خبر در فضای
مجازی نشان می دهد تبلیغات واقعی و موثر درباره دارایی
های موزه هنرهای معاصر بسیار کم بوده است .در صورتی
که تبلیغ و آگاه سازی در این چنین مــواردی خود عامل
تشویقی است و از طرفی می تواند برای موزه پول ساز باشد.
نگرانی بعدی نحوه نگهداری از آثار هنری با ارزش در
موزه هنرهای معاصر تهران است .این آثار به طور دایمی
در معرض نمایش نیستند و برخی از آن ها دست کم
در سال های گذشته به نمایش درنیامده اند .با توجه
به سابقه سوءمدیریت ها در نگهداری آثار این چنینی
در کشور،این مسئله به وجود می آید که شیوه مناسبی
بــرای حفظ این آثــار با ارزش به کار گرفته می شود یا
خیر .راستش اوضاع در عکس های منتشر شده از نحوه
نگهداری این آثار در جریان بازسازی موزه نامطلوب به
نظر می رسد .این حال ناخوش را به قسمت مخزن موزه
هنرهای معاصر-قسمتی که در معرض دید نیست-
تعمیم دهید و خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل.
ما نگران گنج های موزه هنرهای معاصر هستیم .نگران
تمام آثار پیدا و پنهان موزه که هر کدام به تنهایی می
توانند دنیای هنر را زیر و رو کنند .مسئوالن گرامی ،شما
هم نگران باشید و فکری به حال رونق بخشیدن به این
موزه ارزشمند کنید.

...
گزارش

در نکوداشت برجسته ترین تصویرگر
شاهنامه مطرح شد

شاهنامه خرد نامه است

درباره کنسرت های خیابانی نظری ندارم

ناشرها سطحی نگر شده اند

رونمایی از «خواب و رویا» امیر حسین مدرس

شهردادروحانیگفت«:عقیدهدارمهر
چهره ها
کسی باید در تخصصی که دارد،
رهبرارکستر
فعالیتکند.توجهواهمیتبخشیدن
به جامعه مهم اســت .امــا بــاال بــردن سطح کشور در
حــوزهای که فعالیت میکنید موضوع مهمتری است.
درباره برگزاری کنسرت در خیابانها واقعا نظری ندارم .زیرا
در این حوزه هیچ تخصصی ندارم» .او درباره عملکرد ارکستر سمفونیک تهران
به اعتماد آنالین گفت «:قرار است که در اواخر مرداد در تاالر وحدت دو قطعه
جدید بــرای اولین بــار در ایــران نواخته شــود .یکی از ایــن قطعات را یک
موسیقی دان ایرانی  14ساله خواهد نواخت و نوازنده «هارد» است .قطعه
دیگر ،قطعه پنجم بتهوون یکی از مهم ترین آثار کالسیک دنیا خواهد بود».

سید مهدی شجاعی ،در نشست
چهره ها
رونمایی از رمان سه جلدی« برج
نویسنده
ســکــوت» نوشته حمید منایی
حضور داشت .به گزارش فارس ،او در این نشست
گفت :برخورد ناشر با اثر ،برخورد صنفی و حرفهای
است.بهاینمعناکهیکاثرراارزیابیمیکندتامتوجهشود
که فروش آن در بازار چگونه است .به همین دلیل عمده ناشران ،آثار چاپ
اولــی را از نویسندگان منتشر نمیکنند .یکی از مشکالت ما همین
سطحینگریودریافتلقمههایسهلالهضماست.کارعمیقوتاثیرگذار
خیلیطالبندارد.یکیازتاسفهایمنایناستکهیکعدهازافرادراوارد
نکردیمودرمقابل،عدهایازافرادیراهمکهداشتیم،ازدستدادهایم.

امیرحسـین مدرس قطعه «خـواب و رویا»
چهره ها
را بـا صـدای خـود در صفحـه
مجری تلویزیون
اینسـتاگرام تحـت نظـرش منتشـر
کـرد .ایـن مجـری ،بازیگـر تئاتـر و تلویزیـون تجربـه
خوانندگـی بـرای سـه آلبـوم « ماه نـی»« ،خورشـید» با
دکلمه امیـن تـارخ و « روز رسـتاخیز» را هـم دارد و پیش
از این تیتراژ سریال های تلویزیونی مانند «متهم گریخت»،
« عیـد امسـال»« ،آیینه» و «خوش نشـین هـا» را خوانده اسـت .عالوه بـر این او
تیتراژ مسـابقه « هوش برتـر» را هم که از شـبکه نسـیم روی آنتن مـی رفت ،در
کارنامـه خوانندگـی اش دارد .تنظیـم و آهنـگ سـازی قطعه جدیـد« خواب و
رویا» امیر حسین مدرس به عهده امیر مهدی مقدم بوده است.

...

داستان کوتاه
زمان الزم برای مطالعه 5 :دقیقه

نرو

دلم خواسته بود بگویم نرو  ،به تو نه  ،به همه آدم های
کوچه  ،به پرنده هایی که می نشستند روی درخت های
تازه برگ داده  ،به گربه هایی که توی حیاط می دویدند،
به کالغی که بلند می پرید و صدای قارقارش تو را یاد
حیاط مادربزرگ می انداخت .
دلم خواسته بود به پستچی بگویم نرو  ،به باغبان پیر و
غمگینی که شمشادهای خانه همسایه را کوتاه می کرد
بگویم نرو ،به کفاش سبزه و خنده رویی که می نشست دم
درخانه و سراغ کفش های تو را می گرفت از من .
دلم خواسته بود همشان بگویند نمی روم  ،هستم  ،برای
همیشه ایستاده ام که شمشاد
های خانه همسایه را کوتاه کنم
 ،من همیشه ایــن جا هستم که
برایت از آن طرف دنیا نامه بیاورم
 ،مــن همیشه مــی نشینم که
مبادا کفش هایت خط بردارند
و رنگشان را خــاک بگیردیا من
همیشه هستم کــه از آســمــان
کوچک حیاط بگذرم و قار بکشم
و صــدایــم کسی را یــاد کودکی

...
هنری

نویسنده :شرمین نادری

هایش بیندازد .
امامیرفتندگمانم،هیچچیزیابدینبود«،بودن»مثل
همان نوری بود که از البه الی برگ درخت های عرعر و
گردو می افتاد توی حیاط و هر لحظه جایی را روشن می
کرد و دست آخر جایش را می داد به تاریکی .
گفته بودی برمی گردم  ،دروغ گفته بودی  ،راست گفته
بودی  ،شوخی می کردی  ،می خواستی نترسم  ،می
خواستی دلم را خوش کنی  ،می خواستی برای همیشه
بروی  ،می خواستی برگردی  .دلم خواسته بود بگویم نرو
ولینتوانستهبودم،حقنداشتم،منزمینحیاطبودمکه
اگر هزار سال برای گرفتن نوری
که از البه الی درخت های عرعر و
گردو می تابید دست دراز می کرد
هم دستش به جایی بند نمی شد
 .می بایست تن بدهد ،به همان
یک لحظه تابیدن نور ،بعد با چشم
هایغمگینرفتنروزهایروشن
را نگاه کند و منتظر بماند که روز
دیگری شب های تاریک وسردش
را دوباره روشن کند .

بررسی آثار داوینچی در نمایشگاهی در دانشگاه ییل

گالری دانشگاه ییل آمریکا ،موضوع جالبی را برای
نمایشگاهی از آثــار داوینچی انتخاب کــرده اســت.
«لئوناردو :هنرمندی برآمده از استودیو وروکو» از تاثیر
پذیری داوینچی از هنرمندان هم دور ها یاش پرده
برداشته است.در این نمایشگاه ،آثار لئوناردو داوینچی
به عنوان یکی از مشهورترین هنرمندان دوره رنسانس
در ایتالیا بررسی میشود .به گــزارش ایــران آرت ،در
این نمایشگاه به داوینچی به عنوان هنرمندی برآمده از
کارگاه وروکو توجه شده است.
آندرئا دل وروکو ( )Andrea del Verrocchioنقاش

و مجسمهساز شهیر ایتالیایی در سال 17 ،۱۴۳۵
سال قبل از داوینچی به دنیا آمد و در سال  ۱۴۸۸یعنی
 31سال پیش از لئوناردو درگذشت .او معلم و استاد
داوینچی بود .در نمایشگاهی که دانشگاه ییل ترتیب
داده است آثار داوینچی به عنوان کارهایی تحت تاثیر
آرای استاد واکاوی شده است .در این نمایشگاه بعضی
از آثار داوینچی که در بازه زمانی خاصی خلق شده در
کنار آثاری از آندرئا دل وروکو ،سیمونه فروچی (-1493
 )1437و جیکوپو دا ِسالیو ( )1441-1493به نمایش
گذاشته شده است.

مــحــمــداکــبــری  -تــاریــخ دان و پــژوهــشــگــر معاصر
کــشــور بــا تاکید بــر نسبت عمیق شاهنامه و عرفان
گــفــت :شــاهــنــامــه خـــرد نــامــه اســـت و هــیــچ کــس به
انــــدازه ف ــردوس ــی ،خ ــرد را در آثـــار ادبـــی ایــــران در
بــاالتــریــن مــوقــعــیــت شــنــاخــتــن ارائــــه نــکــرده اســت.
دکتر محمودی بختیاری در آیین نکوداشت استاد محمد
بهرامی ضمن تقدیر از اثر برجسته این استاد در ترسیم
شاهنامه اظهارکرد :در کلیه آثار استاد بهرامی میتوان
درک باالی او از فرهنگ ایران را با به تصویر کشیدن آثار
شــاعــران بــزرگــی همچون فــردوســی مالحظه کــرد.
خالق اثــر «شاهنامه آبشخور عــارفــان» اظــهــارکــرد:
بــنــده بــه منتقدانی کــه عــقــیــده داشــتــنــد شاهنامه
حکیم فــردوســی نسبتی بــا عــرفــان نــــدارد ،هــمــواره
ایــــن ُخــــــرده را مـــی گ ــی ــرم کـــه شــمــا مــعــنــی واژه
عــرفــان را کــه هــمــان «شــنــاخــت» اســت نمی دانــیــد.
وی بـــا اشــــــاره بـــه ایــــن کـــه انـــســـان هــــای بـــزرگ
هــیــچ گــــاه تـــابـــع قـــــدرت هــــای روز نــمــی شــونــد،
گـــفـــت :آثـــــار بـــهـــرامـــی نــقــش شــاهــنــامــه اســــت .
اســتــاد بــخــتــیــاری بــا اشــــاره بــه نــقــش ارزنــــده زن در
شاهنامه گفت :در شاهنامه  16زن دیده می شوند که
موقعیتی باالتر از مرد دارند .فرانک ،سیندخت و مادر
اسفندیار از جمله این زن ها هستند .نگاه این گونه
فردوسی به زن نشان از خردمندی حکیم توس دارد.
وی افـــــزود :خـــرد پــرتــوی از آفــریــدگــار اســـت و آن
در انــســان ایــجــاد ش ــده اســـت .اولــیــن آفــریــده خــرد
اس ــت و آخــریــن آفــریــده انــســان کــه در نــهــایــت تنها
مــوجــودی کــه بــه انــســان مــی پــیــونــدد ،خـــرد اســت.
بختیاری همچنین با اشــاره به آثــار استاد بهرامی بر
دیــوان حافظ خاطرنشان کــرد :ایــن آثــار استاد نقش
اشــعــار حافظ اســت بــه عــنــوان مثال آن جایی کــه می
گوید ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم درواقــع همان
نقشی ترسیم شــده کــه مــا هــمــواره در خاطر داریــم.
مراسم تجلیل از استاد محمد بهرامی از پیشگامان
نقاشی و گرافیک به پاس یک عمر فعالیت هنری به همراه
افتتاح نمایشگاهی از آثار استاد ،شامگاه پنج شنبه با
حضور استادان و هنرمندان عرصه گرافیک و نقاشی
کشور در فرهنگسرای ارســبــاران تهران برگزارشد.
محمد بهرامی متولد سال  ۱۳۰۵و طــراح گرافیک،
نقاش ،نگارگر و از پایهگذاران گرافیک نوین ایران است.
محمد بهرامی سا لهاست که به تألیف کتاب «تاریخ
هنر ایران» مشغول و چند کتاب دیگر را نیز ترجمه کرده
است .وی همچنین با تصویرسازی و نگارگری شاهنامه
مجموعه نفیسی را به چاپ رسانده است که دسامبر
سال  ۱۹۷۲برابر با آذر  ۱۳۵۱از سوی بخش فرهنگی
سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک به
نمایش درآمد.
CMYK

