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فرهنگی و هنری

تئاتر مستقل تهران
میزبان نمایش
« تو با کدام باد میروی؟»

تئاتر مستقل تهران میزبان نمایش « تو با کدام باد می روی؟» نوشته جمال هاشمی به کارگردانی کمال هاشمی میشود.
این اثر نمایشی که در فستیوالهای کشورهای بلینزونا ،سوئیس ،فرانسه ،فرانسه و بلژیک روی صحنه رفته است ،با نقشآفرینی کاظم سیاحی ،محمد عباسی ،شیوا فالحی،
سونیا سنجری ،حامد نجابت اجرا خواهد شد .نمایش «تو با کدام باد میروی؟» برنده گرنت فستیوال بینالمللی بولوار ،فریبورگ کشور سوئیس بوده است.
نمایش «تو با کدام باد میروی؟» از  22فروردین ماه تا  31اردیبهشت ماه هر شب ساعت  19در تئاتر مستقل تهران واقع در تهران ،ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)،
خیابان رازی ،نبش کوچه زند وکیل پالک  ۵۰اجرا خواهد شد.

وندالیسمفرهنگی

مائده کریمی  -کارشناس ارشد تاریخ و کارشناس موزه

وندالیســم به معنای کلی تخریب گری اســت .این پدیده
شاخه های گوناگونی دارد که شاخه ای از آن به نام وندالیسم
فرهنگی اســت؛ یعنی تخریب کنترل نشــده اشــیای و آثار
فرهنگی باارزش که یک ناهنجاری اجتماعی به شمار میآید و
فردی که این کار را انجام میدهد در اصطالح جامعهشناسان
ونــدال می گویند .تخریب آثار تاریخی و فرهنگیاز ســوی
اقشار مختلف دارای عوارض و پیامدهای مادی و معنوی بوده
که جنبههای عوارض انسانی را میتوان بسیار فراتر دید.
در وندالیســم فرهنگی تخریب آثار تاریخی و به ویژه دیوار
نویسی که بیشتر تحت عنوان یادگاری از سایر موارد بیشتر به
چشم می خورد که افراد بدون توجه به ارزش فرهنگی وقدمت
آثار باســتانی اقدام به تخریب ناخواسته می نمایند و یادگاری
نویسی از مصادیق وندالیسم فردی است که اغلب بدون برنامه
وهدف انجام می شود.
به گفته اغلب کارشناســان حوزه میــراث فرهنگی دیوار
نویسی یا وندالیسم از جدی ترین عوامل تخریب و نابودی آثار
تاریخی اســت که می تواند زودتر از هر تهدیدی سرمایههای
کشــور را از بین ببرد .ســرمایههایی که دیگر به راحتی قابل
بازگشت نیست و شاید هم هرگز قابل بازگشت نباشند.
نوشتن یادگاری بر روی آثار تاریخی ،عموم ًا توسط افرادی
صورت میگیرد که اطالع کافی از اهمیت حفظ آثار باستانی
ندارند .میل به جاودانگی بهطور طبیعی در همه افراد وجود دارد
و نمیتوان کســی را یافت که رؤیای ماندگاری نام خود را در
تاریخ نداشته باشد .اضافه کردن هر نوشتهای که در اصل اثر
تاریخی ،تغییر ایجاد کند و موجب غیرطبیعی شــدن اثر شود،
رفتاری مخرب تلقی میشود.
برخی بدون آگاهی از عواقــب رفتار خود ،اقدام به تخریب
آثار تاریخی میکنند .اما گروهی با وجود اطالع از ارزشمندی
آثار باستانی ،با رفتاری مغرضانه ،درصدد آسیبرسانی به این
آثار هســتند ،بنابراین میتوان گــروه دوم را دچار اختالالت

شخصیتی دانســت .برخی صاحب نظران بیماری قرن حاضر
را وندالیسم می دانند.
بر اســاس ماده  ۵۵۸قانون مجازات اســامی در خصوص
تخریب اموال تاریخی -فرهنگی« ،هر کس به تمام یا قسمتی
از ابنیه ،اماکن ،محوطهها و مجموعههای فرهنگی -تاریخی
یا مذهبی که در فهرســت آثار ملیایران به ثبت رسیده است
یا تزئینات ،ملحقات ،تاسیسات ،اشیا و لوازم و خطوط و نقوش
منصوب یا موجود در اماکن مذکور ک ه مستقال نیز واجد حیثیت
ی وارد آورد ،عالوه بر
فرهنگی -تاریخی یا مذهبی باشد ،خراب 
جبران خســارات وارده ،به حبس از یک الی  ۱۰سال محکوم
میشــود» این نص صریح قانون در خصوص تخریبگران یا
همان وندالهاست .امروز پديده نوشتن يادگاري بر روي آثار
تاريخي به عنوان يك پديده مذموم ،شايد نمايانگر نياز يا ميل
مبهم انسان به جاودانگي باشد؛ اما شيوه ارضاي اين نياز ،جز
به بيفرهنگي تلقي نميشود.

ارکستر سمفونیک آیسو (ایران  -اتریش) مینوازد
این ارکســتر به رهبری مازیار یونسی  ۲۹فروردینماه ساعت  ۲۱:۳۰در تاالر
وحدت تهران اجرا خواهد داشت.
سمفونی شماره  ۷بتهوون و کنسرتو پیانو شماره  ۲۱موتزارت برنامه اجرایی این
کنسرت هستند .همچنین «کریستین کارایوا» بهعنوان نوازنده پیانو ،این ارکستر
را همراهی خواهد کرد.
ارکستر سمفونیک آیســو (ایران ـ اتریش) از سال  ۱۳۸۵در انجمن فرهنگی
اتریــش در تهران آغاز بــه کار کرد .مدیریت هنری ایــن مجموعه برعهدهی
«کریستیان شولتز» نوازندهی ویلنســل و رهبر اتریشی است که بهعنوان مدیر
اجرایی ارکستر سمفونیک وین ،رهبر ارکســتر در مدرسه موسیقی «موتزارت»
وین و همچنین مدیر کنسرتهای «نوسانات» شناخته میشود.
ارکســتر سمفونیک ایران ـ اتریش تا کنون در چند فستیوال حضور یافته و در
مناسبتهای رسمی در ســفارتخانههای کشورهای مختلف ،دانشگاه تهران و
جشنوارهی موسیقی فجر نواخته است.
رپرتوار این ارکســتر دربرگیرندهی آثار کالسیک اروپایی و ایرانی و موسیقی
فولکلور محلی است.

دريغ كه كاري از ما ساخته نيست ،جز شمردن گل زخمهاي
باشــكوهترين بناي تاريخي كشــورمان؛ بســیاری از امکان
تاریخی ،دیگر فقط خاطــرهاي نيمه جان از تمدن ايرانيمان
است كه به پيشواز نابوديش نشستهايم.
يكي از افتخارات ايرانيان ،پيشــينه تاريخي اين ســرزمين
كهن اســت؛ اگر چه حفظ و نگهداري از آثار تاريخي در طول
ســالهاي گذشــته همواره با تهديدهايي مواجه شــده و در
مواردي خطراتي براي آثار باســتاني و تاريخي كشور بهوجود
آمده است ،اما همواره اين روحيه در نزد ايرانيان وجود دارد كه
براي نشــان دادن ارزش و اعتبار تاريخي خود ،به آثار فراواني
رجوع ميكنند كه در گوشهگوشه كشور ،خود را نشان ميدهند
و دليل محكمي بر پيشينه پرافتخار اين مرز و بوم هستند.
پديده نوشــتن يادگاري بر روي آثار تاريخي ،عموم ًا توسط
افــرادي صورت ميگيرد که اطالع کافي از اهميت حفظ آثار
باستاني ندارند.

البته بارها و بارها شــاهد بودهايم كــه افرادي بدون توجه
به هويت تاريخي و باســتاني ايرانيان و در تناقضي آشکار با
اين روحيه ،آثار تاريخي را تختهســياه يادگارينويســي خود
ميپندارند؛ امــري مذموم كه اگر چه همه بر نادرســتي آن
تاكيد دارند ،اما هنوز بهطور كامل از ميان ما رخت برنبســته
و همچنان شاهد آن هستيم.
نوشتن يادگاري در فضاهاي تاريخي ،پديده مذمومي است
که تأسف عالقهمندان به ميراث فرهنگي و تاريخي را بهدنبال
دارد.
در حالي که در عموم کشــورهاي توريســتپذير رقم قابل
توجهي از درآمد دولت از طريق گردشــگري داخلي و خارجي
و بازديد آنها از بناها و آثار تاريخي تامين ميشــود ،در ايران
نه تنها شاهد اين رقم نيستيم ،بلکه به دليل عدم ارزشگذاري
و اهميت ندادن به ميــراث فرهنگي ،با برخوردهايي از قبيل
کنده کاري و يادگاري نويســي بر مهمترين آثار تاريخي خود
نيز مواجهيم.
اگر از آثار و بناهاي تاريخي و باســتاني حتي براي يک بار
هم ديدن کرده باشيد قطعا با يادگاريها و تاريخهاي متفاوت
مواجه شدهايد؛ پديدهاي که امروزه تحت عنوان ونداليسم از آن
نام بردیم و با آن آشنا شدیم.
علل وقوع وندالیســم مجموعهای به هــم تنیده از عوامل
فرهنگی و اجتماعی میباشد که در جامعه معضل بیکاری ،پر
نشدن اوقات فراغت و تخلیه نشدن هیجانات روحی نوجوانان،
مهمترین آنهاست .نقش رسانهها و مراکز فرهنگی و آموزشی
نظیر دانشــگاهها ،مــدارس و … درجامعــه پذیری جوانان
وجلوگیری از بروز وندالیسم بسیار موثر است.
شرایط فرهنگی جامعه نشــان میدهد هر جا که رسانهها
دســت به کار شدهاند و برای فرهنگ سازی به صورت جدی
برنامهریزی و عمل کردهاند ،نتایج مطلوبی حاصل شده است.
اطالعرســانی درباره علل ،نتایج و تبعــات فردی و اجتماعی
وندالیســم یک ضرورت جدی محســوب میشود و میتوان
انتظار داشت افزایش آگاهیها به کاهش مخاطرات و آسیبها
در این حوزه بینجامد.

مهتاب کرامتی گفت :ایرانی ها در عرصه پزشــکی و جراحی بسیار پیشکسوت
هســتند .تو دلت می خواهد متعادل شــوی و به همین دلیل به خودت می رسی.
ناخنهایــت را مرتب می کنی ،موهایت را درســت می کنی .همه چیز باید مرتب
باشد .به گزارش مستقل ،کرامتی گفت :ما در گریم دو شاخه داریم؛ متعادل سازی
و نامتعادل ســازی .متعادل سازی همین است که بتوانی یک چهره مرتب ،درست
ولی زیباتر داشته باشی و این بستگی به الگویی دارد که برای زیبایی دارید .هرچه
چهره ســاده تر ولی کاریزماتیکتر باشد بهتر است و مسیر ورود به سینما را برای
عالقهمندان به بازیگری راحت تر می کند .او گفت :دوستی برای بازی در سکانسی
از یک فیلم با آرایشی می آید که همه را بهت زده می کند .گریمور مجبور می شود
صورت او را کامال بشوید و با یک متعادل سازی توسط یک فوم ساده و گریم خیلی
کم این دختر را زیبا کند .در یکی از فیلم ها آن دختر به قدری زیبا شــد و چهره
تاثیرگذاری پیدا کرد که دیگر نتوانستم مقاومت کنم و گفتم چرا با خودت این کار
را می کنی؟ اما متاســفانه دوباره او را با همان آرایش دیدم .متاسفانه الگوهایمان
اشتباه است .در اروپا می بینیم که همه چهره ها ساده است و تنها در مراسم رسمی
از لوازم آرایش استفاده میکنند.

فرهنگ وهنر در چهار گوشه جهان

وارونه در تئاتر شهر
"وارونه" عنــوان نمایش تازهای بــه کارگردانی همایون
حجازی اســت که از  23فروردین ماه ســال جاری در تاالر
«سایه» مجموعه تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت.
ایــن نمایش که
پیــش از ایــن در
نوزدهمین جشنواره
بیــن المللــی تئاتر
دانشــگاهی روی
صحنه رفت ،از 23
فروردین مــاه در
تــاالر ســایه روی
صحنه میرود.
پیــش فــروش بلیتنمایــش "وارونه"بــه نویســندگی
همایــون حجــازی و علــی نورانــی برای هفته نخســت
در ســایت تیــوال آغاز شــده و عالقهمندان بــه هنرهای
نمایشــی میتوانند بــا مراجعه بــه ســایتهای مذکور و
گیشــه تئاتر شــهر بلیتهای این اثر نمایشــی را خریداری
کنند.
در خالصه داســتان این نمایش آمده اســت« :خانه پدری
خانوادهای به علت قرار گرفتن در مســیر اتوبان قرار اســت
تخریب شود اما یکی از اعضای خانواده مخالف خراب شدن
این خانه توسط نیروهای شهرداری است».
اســماعیل گرجی ،بیتا عزیز اقلی ،امین اســفندیار و علی
نورانی بازیگرانی هستند که در این اثر نمایشی به ایفای نقش
میپردازند.
لیســت عوامل اصلی نمایش "وارونه" عبارت اســت از:
نویسنده :همایون حجازی و علی نورانی،کارگردان :همایون
حجازی ،تهیه کننده :امین احمدوند،مدیر تولید :میالد حاجی
زاده ،مدیر اجرا :عطا حجتی ،برنامهریز :هادی شیخ السالمی،
دســتیار کارگردان :پریســا میر علی ،طراح صحنه :همایون
حجازی ،طراح لباس :نرگس غالمی دوالبی ،طراح گرافیک:
سیدمحمدمساوات ،اجرای دکور :علیرضا عباسی ،مدیر صحنه:
امیر حســین جاللی ،منشی صحنه :فرشــید ازادی ،مشاور
رســانهای :مریم رودبارانی ،دستیاران تهیه :محمد طاهری و
همایون عبداللهی ،ساخت تیزر :پریسا میر علی ،رسول کاهانی،
رامین قلی بیاتی ،عکاسان :شاهین ازما ،مهدی صادقی ،عطا
حجتی.

آلبوم بی کالم یمین غفاری در بازار
آلبوم موسیقی «شــبگیر و ایوار» اثری بیکالم از «یمین
غفاری» توســط کانون نشر موســیقی پژواک نیزوا منتشر و
راهی بازار موسیقی کشور شد.
به نقل از روابط عمومی این اثر« ،شــبگیر و ایوار» آلبومی
اســت برای همنوازی تار و سازهای کوبهای که  ۱۰قطعه به
نامهای «بامداد»« ،خسروانی»« ،شفق»« ،مثنوی»« ،رنگ»،
«نغمه»« ،به یاد شهناز»« ،شبگیر»« ،طلوع» و «ایوار» دارد
که در دستگاه چهارگاه تصنیف شده و بیان موسیقایی نوازنده
آن بیانی کالسیک است .همچنین در قطعات ضربی آن شاهد
حضور پررنگ کوبهایها هستیم.
یمین غفاری در بخشــی از دیباچه این اثر نوشته است :از
ب درخشان لطفی ،نغمههای بیبدیل شهناز،
نوجوانی با مضرا 
استواری جواب آواز پیرنیاکان ،شیرینی سهتار فیروزی مانوس
ش رهایم
بــودهام ،همه در جانم ریشــه دوانیده و ســیطرها 
نمیکند .لحظهای بدون اینها نبودهام و زمانی بدون آن هم
برایم متصور نیست ،آنقدر که ســادهدالنه همگان را شیفته
این سحرانگیز هنر پنجم دنیا
میدانم.
بارقه «شــبگیر و ایوار» از
زمســتان  ۹۳در ذهنم شکل
گرفت ،اعتراف میکنم آنچه
پیش رو داریــد ،در آغاز این
نبود و در حین کار دستخوش
دگرگونی شد ،آشــناییام با
ریتمهای آمریــکای التین
و سازهای آن ،ســبب عالقمندیام به تلفیق این دو شد ،به
پیروی دریافتم که تجربه این سازها در کشور بیشتر در حیطه
موســیقی پاپ هست و در کنار سازهای ایرانی نوپا محسوب
میشود ،اما من در تالطم دو رویکرد شخصیام گرفتار شدم،
از طرفی ذهنیت ردیف محور و ســنتی ،از طرف دیگر روحیه
ماجراجو و اشتیاق به کارهای نکرده ،دوگانگی دردسرساز که
برایم به یک وســواس تبدیل شــده و اینبار هم در طوالنی
شدن پروژه موثر بود .در این بین ،تالش کردم به هر دو ندای
درونم پاســخ دهم و مجموعه را به خیال خودم از هر دو نگاه
برخوردار کنم».
ارژنــگ کامکار (تمبک) ،مهرناز دبیــرزاده (تمبک ،ضرب
زورخانه ،کونگا ،کاخن و شیکر) ،مهران امیر اصالنی (تمبک)

ستون یاد

سقایی که تشنه خواندن بود

انتقاد مهتاب کرامتی از آرایش و عملهای زیبایی

و بردیا ندیمی (کونگا ،بانگو ،شــیکر ،کاباسا و مثلث) در کنار
یمین غفاری (تار و بم تار) در تولید آلبوم موسیقی «شبگیر و
ایوار» به هنرنمایی پرداختهاند.
اعالم اسامی فیلمهای بخش نمایشهای بازار
یوپنجمین جشنواره
س
جهانی فیلم فجر
نــام  31فیلــم ســینمایی
بــرای نمایــش در بخــش
بــازار جشــنواره جهانی فیلم
فجر اعالم شــد و فیلمهای
«نگار»« ،ویالییها»« ،ملی و راههای نرفتهاش»« ،ســارا و
آیدا»« ،ماجرای نیمروز» و ...به نمایش درخواهند آمد .حضور
فیلــم «دلم میخواد» به کارگردانی بهمن فرمان آرا از نکات
جالب این بخش از جشــنواره است .این فیلم به دلیل برخی
اختالفاتی که بین تهیه کنندگان آن به وجود آمد ،تا به امروز
فرصت نمایش پیدا نکرده بود.
بــه گزارش مســتقل به نقل از ســتاد خبری جشــنواره
جهانی ،فیلمهای بلند و مســتند بخش نمایشهای بازار در
سیوپنجمین جشــنواره جهانی انتخاب شدهاند ،این فیلمها
طی روزهای جشــنواره برای مهمانــان خارجی ،خریداران و
نمایندگان جشنوارههای بینالمللی نمایش داده میشوند.
یوآ (آناهید آباد) ،ویالییها (منیر قیدی) ،نگار (رامبد جوان)،
ملی و راههای نرفتهاش (تهمینه میالنی) ،مادری (رقیه توکلی
گرد فرامــرزی) ،ماجرای نیمروز (محمدحســین مهدویان)،
ماجــان (رحمان ســیفیآزاد) ،لینا (رامین رســولی) ،کوپال
(کاظم مالیی) ،فراری (علیرضا داوودنژاد) ،شــنل (حســین
کندری) ،ســارا و آیدا (مازیار میــری) ،زار (نیما فراهی) ،دلم
میخواد (بهمن فرمانآرا) ،خفهگی (فریدون جیرانی) ،خاطرات
پاییزی (علی فخرموســوی) ،حریم شخصی (احمد معظمی)،
تابســتان داغ (ابراهیــم ایرجزاد) ،پایــان رویاها (محمدعلی
طالبی) ،بیوگرافی (فاطمه ثقفی) ،بیست و یک روز بعد (سید
محمدرضا خردمندان) ،بیسایه (ابوالفضل صفاری) ،برگجان
(ابراهیم مختاری) ،آگوست (ماریا ماوتی ،محمد اسفندیاری،
احمــد زایری) ،آپاندیس (حســین نمــازی) ،آباجان (هاتف
علیمردانی) ،ائو (اصغر یوســفینژاد) ،ایستگاه اتمسفر (مهدی
جعفری) ،ایتالیا-ایتالیا (کاوه صبــاغزاده) ،انزوا (مرتضیعلی
عباسمیرزایی) و خانه کاغــذی (مهدی صباغزاده)  ۳۱فیلم
سینمایی بلندی هستند که در این بخش حضور دارند.
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همچنین مستندهای پسران سندباد (رضا حائری) ،شاعران
زندگی (شــیرین برقنــورد) ،اعتراض وارد نیســت (فرناز و
محمدرضا جورابچیان) در بخش فیلمهای مستند نمایشهای
بازار اکران میشوند.
انتشار اشعار گم شده نرودا
شعرهایی از «پابلو نرودا» که مدتها گم شده بود ،به زودی
در یک کتاب منتشر میشود.
«تایمز آو ایندیا» نوشت :سال  ۲۰۱۴بود که مجموعهای از
شــعرهای چاپنشده «پابلو نرودا» شاعر شیلیایی برنده نوبل
ادبیات کشــف شد .یک ناشر انگلیســی به زودی آنها را تا
پایــان ماه جاری میالدی در یک کتــاب روانه بازار میکند.
«بلودکــس» نام این ناشــر
انگلیســی اســت که برای
اولینبار شــعرهای گمشده
«نرودا» را در کتابی با عنوان
«بعد برگرد :شعرهای گمشده
نرودا» به چاپ میرساند .این
مجموعه دربردارنده  ۲۱قطعه
شــعر از این شاعر سرشناس
اســت که در ســال ۲۰۱۴
توسط محققان بنیاد «نرودا»
در جریان بررسی دستنوشــتهها و سرودههای «نرودا» پیدا
شد.
برخالف آنچه تصور میشــد« ،نرودا» این شعرها را روی
کاغذهای مختلف ،پشت یک منو و در دفترچههای متعدد به
نگارش درآورده است .محققان میگویند شاعر «هوا را از من
ل  ۱۹۵۰تا زمان
بگیر،لبخندت را نه» ،این شــعرها را از سا 
مرگش در سال  ۱۹۷۳سرود ه است.
در کتابی که انتشارت «بلودکس» در روز  ۲۷آوریل منتشر
میکند ،عکسهــای رنگی دستنوشــتههای «نرودا» نیز
گنجانده میشــود .این کتاب به دو زبان منتشــر خواهد شد
و در کنار هر قطعه ،جزییات چگونه پیدا شــدنش هم نوشته
میشود .این شعرهای انعکاسی از تخیل پخته «نرودا» هستند
و در آنها به مضامینی چون عشــق ،درگیریهای سیاسی و
حکایتها پرداخته شده اســت .پابلو نرودا» از مشهورترین و
تأثیرگذارترین چهرههای ادبیات معاصر جهان است که عالوه
بر تعداد زیادی کتاب ،مجموعه بزرگی از شعر را از خود باقی
گذاشت.

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

برخی ترانهها بســیار فراتر از یک ترانه اوج
میگیرنــد .برخی ترانه ها گاهی در میان مردم
زمزمه می شــوند و برای همیشــه در حافظه
تاریخی یک ملت باقــی می مانند ،برای یک
زمان و مکان مشخص نیستند .برخی ترانه ها
تنها به یــک زبان و یک فرهنگ تعلق ندارند.
برخــی ترانه ها از فرهنگ و زبانی مشــخص
فراتر می روند.
گاهی ترانــه ها خواننده های خوش صدایی
دارند و گاهی برخی از ترانه ها خوانندههایشان
را جاودانــه می کنند .رضا ســقایی هم ترانه
خوانــده و نام ترانه مانــدگارش « دایه دایه»
اســت .امروز  ۲۰فروردین زادروز مردی است به نام رضا سقایی که خواننده بسیاری از
ترانه های به یاد ماندنی موســیقی مقامی ایران است .سقایی بیستم فروردین  ۱۳۱۸در
محله پشت بازار خرم آباد زاده شد.
در طول زندگی هنری خود همکاریهای خوبی با علی اکبر شکارچی ،مجتبی میرزاده
وفرج علیپور داشت .نخستین تصنیف او با زبان لری آن نگاه مست تو نام داشت .ترانه
دایــه دایه معروفترین اثر او بود .وی در اواخر جنگ ایران و عراق در شــهر ازنا بر اثر
اصابت ترکش یک بمب مجروح شــد و تا پایان عمر به خاطر عوارض آن بیمار بود .از
جمله کارهای معروف او «زندگی بیچشــم تو درد و عذابه» است که بعدها عبدالوهاب
شهیدی و علیاصغر زند وکیل هم این کار را خواندند.
سقایی بعد از  ۱۳۴۴بسیار معروف و به خوانندهای شناخته شده تبدیل شد و تا ۱۳۵۷
خوانندگی را ادامه داد .اما بعد از انقالب تقریب ًا خواندن را کنار گذاشت .در زمان جنگ در
بمباران شهر ازنا مجروح شد و تارهای صوتیاش آسیب دید .وی چند سال قبل سکته
مغــزی کرد و عمدت ًا خواهــرش از وی نگهداری میکرد؛ در تمام عمرش ازدواج نکرد
و مجرد زیست.
ترانهی موتورچی (دایه دایه) که ســالها پیــش با تنظیم مجتبی میرزاده و با صدای
ســقایی اجرا شده بود در سال  ۱۳۸۶در میان ترانههای فاخر و ماندگار  ۱۰۰۰سال اخیر
موسیقی ایران به ثبت رسید.
تا پیش از انقالب  ۵۷کاســتهایی معمو ًال بدون نا ِم آلبوم به صورت غیررســمی و
توسط استریوهای وقت تهران از وی پخش میشد ولی پس از انقالب به اهتمام اهالی
موســیقی لرستان و بهویژه شرکتهای آوای ســپهرو نوای زاگرس سه آلبوم قدمخیر،
تفنگ و موتورچی از وی انتشار یافت .در سال  ۱۳۹۵۵نیز تعداد هفت ترانه از ترانههای
تمرینی و بدون کالم رضا سقایی با تالش امین عباسیان و جمعی از نوازندگان شهرستان
خرمآبــاد زیر آهنگ رفته و در غالــب آلبومی با عنوان دنگ دیر به عالقهمندان عرضه
گردید.
کتابخانهای برای زندگی بهتر

اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار
در كتاب «اقتــدار گرايي ايراني در عهد
قاجار» نویســنده به رفتار ايرانيان در عهد
قاجار در چارچوب عنوانهايي چون ضعف
در ايجاد حفظ روابط پايــدار ،تمايل در بر
هم زدن توافقها ،عصباني شــدن سريع،
ناسازگاري در کار تشکيالتي مطرح و درباره
تأثير اين رفتارهــا در منظومه اقتدارگرايي
عهد قاجار ايراني اشــاره كــرده و در يک
بررسي تطبيقي مفهوم کانوني که در چهار
قرن اخير براي خروج از اقتدارگرايي مطرح
شده است ،در ميان کشورهايي چون ژاپن،
چين ،آمريکاي التين و ايران مورد مقايسه
قرار گرفته است.
«اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» از آن
دسته پژوهشها است که ریشه ناکامی ها
را می کاود نه میوه آن را .نویســنده بر آن اســت که اقتدارگرایی ،بیش از آن که منشاء
دولتی و حکومتی داشته باشد ،ریشه در فرهنگ ما دارد که هر از گاه رخ عیان می کند
و هر جا که امکانش را یافت ،خود را بازتولید می کند« :اقتدارگرایی ایرانی برخالف آن
چه بعضی تصور می کنند ،ضرورت ًا یک پدیده دولتی نیســت بلکه در ناخودآگاه فرهنگ
عمومی ،جاری و فعال است .نه تنها عامه مردم بلکه قشر عظیمی از تحصیل کرده های
ایرانی اعم از اساتید دانشگاه ،مهندسان و پزشکان ،خصایص اقتدارگرایی را بدون آن که
خود معترف باشند در افکار و رفتار خود حمل میکنند .از این رو ،خروج از اقتدارگرایی با
ترجمه چند کتاب ،برگزاری تعدادی میتینگ سیاسی و ایراد سخنرانی به دست نمی آید.
كتاب با نگارش مقدمهاي از دكتر محمود ســريعالقلم (استاد دانشگاه شهيد بهشتي)
در پنج فصل تدوين شده است .در پيشگفتار نويسنده اصالح فكر را مقدمه اصالح هر
نوع نارسايي دانســته و پديده اقتدارگرايي را در ايران نه تنها دولتي ،بلكه در ناخودآگاه
فرهنگ عمومي نيز جاري و فعال ميداند و برخالف مباني نظري ارائه شده توسط برخي
نويســندگان ايراني كه توسعه سياسي را شرط خروج از اقتدارگرايي دانستهاند ،او عقيده
دارد مادامي كه مردم به لحاظ معيشتي گرفتار حقوق دولتاند ،فرصت فكر كردن مستقل
و تغيير مستقل را پيدا نخواهند كرد.
نويسنده ،اين كتاب را به عنوان مقدمهاي نظري در ادامه تحقيقات فرهنگ و توسعه
خويش در كتاب «فرهنگ سياسي ايران» كه در سال  ۸۷منتشر شده ،تأليف كرده است.
متن تقدیم کتاب ،خود به اندازه یک کتاب حرف دارد:
تقدیم به ایرانیان زیر ده سال ،که در آینده
برای کسب ثروت ،به نهاد دولت نزدیک نخواهند شد!
برای افزایش قدرت کشــور ،ثروت تولید خواهنــد کرد؛ ظرفیت نقدپذیری و اصالح
تدریجی را در خود پدید خواهند آورد.
از فرهنگ واکنشهای سریع به خویشتن داری ،ارتقاء فرهنگی پیدا خواهند کرد.
از فرهنگ شــفاهی و غیر دقیق به فرهنگ مســئوالنه مکتــوب ،انتقال تمدنی پیدا
خواهند نمود.
از رفتارها و کارهای کوتاه مدت به گستره دراز مدت ،رشد فکری پیدا خواهند کرد.
تضعیف ،تخریب و انتقام را از فرهنگ سیاسی خود حذف خواهند نمود.
به رشــد فردی و اســتقالل فکری از طریق مطالعه حداقل دو ســاعت در روز روی
خواهند آورد.
برای ایرانیان دیگر از رانندگی گرفته تا کسب قدرت ،حقوق قائل خواهند شد.
از رشد و موفقیت دیگران به طور واقعی خوشحال شده و درس خواهند آموخت.
غرور بیجا ،حسادت و ناجوانمردی را به سکوت ،احترام و گذشت تبدیل خواهند کرد.
دروغ گویی و وارونه جلوه دادن واقعیت ها را از نظام معاشــرتی خود با دیگران حذف
خواهند نمود.
برای کسب قدرت،به اصل رقابت و فرصت برای دیگران اعتقاد خواهند داشت.
و پس از رســیدن به قدرت ،فقط دوره محدودی ،صرف ًا برای تحقق کارهای بزرگ،
در قدرت خواهند ماند.

