
 آموزگار در مراسم تشییع پیکر و 
وداع با آذرتاش آذرنوش: 

 آذرنوش آنطور که دلخواهش 
بود زندگی کرد 

مراسم تشییع پیکر و وداع با آذرتاش آذرنوش 
صبح دیروز )دوشنبه ۱۹ مهر( با سخنرانی کاظم 
موســوی بجنوردی، رئیس مرکــز دائرةالمعارف 
بزرگ اســامی، ژاله آموزگار، احمــد پاکتچی و 
رضوان مساح، در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسامی 

برگزار شد. 
به گزارش ایلنا، در این مراســم ژالــه آموزگار، 
عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ 
اســامی، در رثای آذرنوش اینچنین گفت: فریاد 
که از عمر جهان هر نفسی رفت / دیدیم کزین جمع 
پراکنده کسی رفت. چه دوران غم انگیزی، هر روز 
یک خبر ناگوار، هر دم اندازه از دست دادن عزیزی و 
این بار شاهد سفر بی بازگشت آذرنوش عزیز هستیم. 
استادی دانشمند و برجسته، محبوب صاحب قلم 
که در درازای عمرش آموخت و آموزاند، قلم زد، بر 
دانســته ها افزود، گره ها گشود، و همیشه مهر این 
سرزمین را دل پاس داشــت. او برای بسیاری از ما 
دوستی بود بسیار نازنین، دوست داشتنی، مهربان 
وخوش خلق و من چون دیگر دوستان درمانده که 
چگونه بر یک دوستی با سابقۀ در حدود پنجاه و پنج 

سال نقطه پایان بگذارم.
آموزگار ادامه داد: نــه موقعیت غم انگیز فعلی 
ایجاب می کند و نه حوصله غمگین این مجلس که 
من به شرح طوالنی تک تک آثار درخشان این عزیز 
بپردازم، از کدام بگویم؟ از ترجمۀ فتوح البلدان و از 
کتاب راهنمای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب 
جاهلی سخن به میان آورم؟ به ترجمه تاریخ ادبیات 
عرب او اشــاره کنیم و یا به فرهنگ تخصصی سه 
زبانۀ او بپردازم، یا به ترجمه موسیقی کبیر او اشاره 
کنم که مادة المواد بســیاری از درس های باشد؟ 
فرهنگ معاصر عربی او را کدامیک از ما هست که 
در کنار میز کارمان نداشــته باشد همه می دانیم و 
اشاره شــد که نزدیک به دویست مدخل مشکل و 
مهم دائرةالمعارف بزرگ اســامی به قلم توانای او 
به رشته تحریر درآمده است ما ابن مقفع را بار دیگر 
با او شناختیم، شاهکار دیگر او، چالش میان فارسی و 
عربی، پاسخگوی بسیاری از نادانسته ها شد و تداوم 
فرهنگ پایدار سرزمین نان را بیشتر نمایان ساخت. 
سرانجام از کتاب تاریخ چوگان او باید بگویم و تاشی 
که او و یارانش کردند تا این بازی تاریخی که میدان 
نقش جهان ما با آن جاودانه شده است به نام ایران 
ثبت یونسکو گردد. در این راستا گفتنی بسیار است 

و افتخار کردنی.
 آذرنوش یک ایرانی اصیل 

عاشق این سرزمین بود
او تصریح کرد: اما از همه اینها که بگذریم آذرتاش 
آذرنوش یک ایرانی اصیل عاشق این سرزمین بود. او 
بعد از تحصیات با وجود اینکه امکان ماندن در آن 
دیار برایش فراهم بود ترجیح داد به ایران بازگردد، 
در ایران بماند، خانواده اش را در ایران تشکیل داد و 
فراست که از زندان برومندش در خاک ایران به دنیا 
آیند. او با همسر فداکارش در فضایی کامًا ایرانی 
ترجیح داد. در محله ای سنتی در خانه ای سنتی و در 
فضایی که از هر گوشه آن بوی ایران و هنرهای ایرانی 
به شام می رسد زندگی کند. او عاشق زندگی بود و آن 
طور که دلخواهش بود زندگی کرد. خوشحال بود 
که پایش را بر روی خاک این ســرزمین می گذارد. 
دانشجویان این سرزمین را آموزش می دهد و برای 
مردم این سرزمین اثر می آفریند. او صادقانه خدمت 
کرد و دین خود را به این سرزمین و مردمان آن با تمام 
وجودش پرداخت. چه سده ای بود این سده ای که 
چنین شخصیت هایی در آن بالیدند. عمر سازنده اش 
به سررسید و غمگین از دست دادنش هستیم. ولی بر 
دوستان رفته زچه افسوس می خوریم، ما خود مگر 

قرار اقامت نهاده ایم.
مراسم وداع با آذرتاش آذرنوش در دائرةالمعارف 
بزرگ اسامی، با خواندن نماز میت بر پیکر آذرتاش 
آذرنوش توســط حجت االســام والمســلمین 

سیدمحمود دعایی به پایان رسید.
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علیرضا بخشی استوار

در هفته ای که گذشت دو چهره، 
دو مرد پرتــاش در عرصه هنرهای 
تجسمی دیده از جهان فرو بستند. 
علی گلســتانه بر اثر ابتا به کرونا و 
کاوه نجم آبادی بر اثر ایست قلبی دار 
فانی را وداع گفتند. در این گزارش به 
زندگی و آثار این دو هنرمند، نگاهی 

اجمالی می افکنیم.
 مردی از تبار حلقه نشینان 

متفکر
علی گلستانه یکی از چهره های 
تاثیرگــذار در هنرهای تجســمی 
ایران است. او در سال های فعالیتش 
جدای از نقاشی و طراحی به نوشتن 
نقــد و مقالــه در حــوزه هنرهای 
تجسمی هم مشــغول بود. گلستانه 
از پس نسلی می آمد که خود همگی 
اهــل حلقه نشــینی و کار گروهی 
بودند. نســلی کــه هنر خــود را به 
واســطه گپ و گفت های فکری در 
دورهمی های دوســتانه گسترش 
می دادند و در پس جدل ها و گاهی 

مشاجره های شان به نتیجه ای معین 
در مســیر کاری خود می رسیدند و 
دعواهای فکری و انتقادی مانع بروز 
اختاف شخصی در بین آنها نمی شد. 
علی گلستانه در این سال ها در کنار 
گالری ها و هنرمنــدان نوپا و جوان 
بسیاری ایستاد و از هیچ راهنمایی و 
کمکی به آنها در پس هر نوع فعالیتی 

که داشتند امتناع نکرد.
 تصویر ساده طبیعت

علی گلستانه، نقاشی پرکار بود.  از 
لحاظ تکنیک و محتوا آثار متنوعی را 
طی سال های فعالیت خود خلق کرد. 
بیش از همه مجموعه آثار طبیعت او 
از شهرت به سزایی برخوردار است. او 
از انتزاع به واقعیت حرکت می کند 
و در میانــه راه جهانــی متفاوت از 
دریافت های ســاده و اشباع شده ما 
از جهــان اطراف را پدیــد می آورد. 
گلســتانه با تکیه بــر تکنیک های 
متفــاوت و بــه چالش کشــیدن 
مفهوم ســبک در آثارش از مرزهای 
امپرسیونیســم عبور می کند و به 
هیچ اسلوب یا سبکی پایبندی نشان 

نمی دهد.
او از جمله نقاشانی بود که پس از 

حل شدن در تجربه پیچیده کردن 
مفهــوم و مفاهیم به ایــن جنس از 
ســادگی در کار رسید و به خصوص 
در ســال های آخر فعالیت خود به 
تکنیک مدادرنگی رو آورده بود و آثار 

خود را با این تکنیک خلق می کرد.
او تاش می کــرد طبیعت را نه 
آن گونه که هســت و نــه با غلظتی 
چشم نواز به تصویر بکشد بلکه تمامی 
چشــم انداز های او برشی انتزاعی از 

طبیعت بودند یا فقط ردی از طبیعت 
را در دل خطوط هاشــور مانند خود 
داشتند. البته آثار رنگ و روغن او هم 
کیفیتی امپرسیونیستی نداشتند. 
او به دنبال آن نبــود تا حس لحظه 
مواجهه با منظره را آنگونه که هست 

به تصویر بکشد.
ویژگی مهمی کــه این هنرمند 
نامدار در آثــارش، به ویژه در مناظر 
ترســیم می کــرد تفــاوت اقلیم و 
آب وهوا بــود. به طور مشــخص در 
تصاویر او از مناظر شهر یزد می توان 
گرمی و خشــکی هــوا و آفتاب داغ 
را کاما احســاس کرد یا در مناظر 
اســپانیای او آب وهــوای معتدل 
مدیترانه را لمس کرد. پرتره و پیکره  
انســان نیز همــواره از اصلی ترین 

دغدغه های علی گلستانه بود .
علــی گلســتانه در تابلوهایش 
جز تصویرگــری جهــان موجود، 
جستجوی دیگر نمی کند و پیشنهاد 
و راه حلی ارایه نمی دهد، تنها در یکی 
از تابلوهایش به نقد جهان اطرافش 
می پردازد. گلستانه طبیعت بی جان 
بســیار ســاده از گل و گلدان ها، با 
آبرنگ تصویر کرده است. گل هایی با 
لکه های رنگی درخشان و خطوطی 
که از طراحــی باقــی مانده اند. در 
حقیقت نگاه وی به جهان اطرافش، 
نگاهی ساده و مجذوب جهان است 
که بــه شــیفتگی بی حــد و حصر 

می انجامد.
او در ســال های فعالیــت خود 
نمایشــگاه های متعددی را برگزار 
کرده است. نمایشگاه های انفرادی 
و گروهی بســیاری بوده کــه آثار 
گلســتانه در آن عرضه شده است. 
گلســتانه در خــارج از ایــران هم 
نمایشگاه های بسیاری داشته است 
که مهم ترین آنها نمایشگاه هایی بود 
که از آثار او در کشور اسپانیا برگزار 
شد. گلستانه یشترین نمایشگاه های 
انفرادی خود را در دو گالری »هور« و 
»امکان« برپا کرد. نمایشگاه »دور« 
که در گالری امکان برگزار شد یکی 

از مهم تریــن نمایشــگاه های او در 
سال های اخیر بود. 

 مردی از جنس بلور
کاوه نجم آبــادی هــم یکــی از 
دیگر هنرمنــدان شناخته شــده 
در حوزه هنرهای تجســمی است. 
نجم آبادی جــدای از فعالیت های 
هنری ، پژوهش و نقــد هنر یکی از 
مجموعــه داران مطــرح در حوزه 
هنره معاصر بــود و با بســیاری از 
هنرمندان و گالــری داران ارتباط 
تنگاتنگی داشــت. بیشــتر آثار او 
که ماهیت معاصــر دارند با تکنیک 
مدادرنگی روی کاغذ بود. آثاری که 
معموال شــکل مینی مالی داشتند. 
او مجموعه عکس های انتزاعی هم 
داشت که در قطع های بزرگ و روی 
بوم چاپ شــدند. یکی از مهم ترین 
نمایشــگاه  های کاوه نجم آبادی در 
گالری »دســتان« بود که مجموعه 
نقاشــی ها و طراحی های او از چهره 
برخی از هنرمندان و افراد سرشناس 
بود. او در این مجموعه از آثارش نیز به 
شکل کمینه گرا و مینیمال برخورد 
می کرد و به صــورت معمول در هر 
یکی از آثار طراحی و چیره دســتی 
در طراحی وجهی نمایان داشــت. 
بخش زیادی از آثار نجم آبادی البته 

آثار دکوراتیو هســتند. به خصوص 
آن دســته از آثارش که از گل ها به 
تصویر کشیده اســت چنین جلوه و 

جنبه ای دارد.
نجم آبادی طی سال های فعالیت 
خود نمایشــگاه های بســیاری را 
گردآوری کرده  است. »سه نمایشگاه 
انفــرادی در یک گالــری« یکی از 
نمایش هایی بود که او در اردیبهشت 
۹7 در گالــری ایــوان برپــا کرد. 
نمایشــگاه »از تضاد تا هماهنگی« 
هم دیگر نمایشگاهی بود که در سال 
۹8 به واسطه او در گالری »اَ« برگزار 

شد. یادشان گرامی.

در سوگ دو هنرمند که این ایام، رخ در نقاب خاک کشیدند

پرواز بر فراز منظره هنر

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

یادبود

در جلســه ای که معاونت امور فرهنگی با 
ناشران برگزار کرد، بر تشــکیل کارگروهی 
برای مبارزه بــا تکثیر غیرقانونــی کتاب و 
صیانت از حقوق ناشــران و پدیدآورندگان و 

نحوه حمایت از ناشران آموزشی تاکید شد. 
به گزارش ایلنا، سومین جلسه از مجموعه 
نشست های معاون امور فرهنگی با تشکل ها و 
انجمن های حوزه نشر با اعضای هئیت مدیره 
انجمن فرهنگی ناشران آموزشی در وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسامی برگزار شد.
در این نشســت یحیی دهقانــی، کاظم 
قلم چی، وحیــد تمنا، علــی امین صادقیه، 
محمدحســین متولی، امین آصفی و ابوذر 

نصری حضور داشــتند و با اشــاره به سابقه 
شکل گیری این تشکل، فعالیت های پیشین 
آن، مســایل و مشــکات پیش رو و نقش و 
جایگاه ناشــران آموزشی ســخن گفتند و 
خواســتار حمایت معاونت امور فرهنگی از 
این گروه از ناشــران در موضوع توزیع کاغذ، 
خرید کتــاب، ارایه تســهیات و برگزاری 

جشنواره های فرهنگی شدند.
تصمیم گیری در حوزه نشر با حضور 

انجمن ها و تشکل ها
یاســر احمدوند، معاون امور فرهنگی، با 
اشاره به جایگاه ناشران در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامی گفت: ناشران صاحب این خانه 

و ما و دیگر مدیران فرهنگی مهمان هستیم. 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی متعلق به 
ناشران است و امیدوارم در این دوره ارتباطات 
موثر فرهنگی با ناشران بیش از گذشته شود.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت انجمن ها و 
تشکل ها برای تصمیم ســازی در حوزه نشر 
گفت: مسائل حوزه نشــر متعدد و پراکنده 
هستند، از این رو حتما نیازمند حضور اهالی 
نشر و اســتفاده از نظرات و دیدگاه های آنان 

هستیم.
 راه اندازی کارگروه های 

معاونت امور فرهنگی
احمدوند با اشاره به تاسیس کارگروه هایی 
در معاونت امور فرهنگی برای پیگیری برخی 
مســائل گفت: هم اکنون کمیته مساله کاغذ 
داخلی تشکیل شده و در حال بررسی شرایط 
موجود و مشکات کارخانه های داخلی برای 
تولید است. وی ادامه داد: همچنین کارگروهی 
برای مبارزه با تکثیر غیرقانونی کتاب و صیانت از 
حقوق ناشران و پدیدآورندگان ایجاد می شود. 
متاســفانه آثاری که مجوز دریافت کرده اند و 
در بازار پرفروش هستند به صورت غیرقانونی 
تکثیر و به فروش می رسند که باید برای حل این 

مشکل برنامه ریزی و اقدام کنیم.

 ضرورت تعریف مدلی برای 
حمایت از ناشران آموزشی

وی با اشــاره به تفاوت میان نشر علمی و 
نشر آموزشی گفت: باوری در ذهن مخاطبان 
ایجاد شــده اســت که نشــر آموزشی، نشر 
کمک درسی است. جامعه نشر آموزشی باید 
تاش کند تا وجهــه و رویکرد علمی را بیش 
از پیش نمایان کند. این ناشــران می توانند 
نقش مهمی در گســترش دانــش و تقویت 
 روحیــه نوجویــی در کــودکان ونوجوانان 

داشته باشند.
احمدوند همچنین درباره نحوه حمایت 
از ناشــران آموزشــی نیز گفــت: از آنجا که 
فضای نشــر ناشــران آموزشــی متفاوت با 
دیگر ناشــران اســت، باید حمایت هایی را 
که قرار اســت در این حوزه داشــته باشیم 
 مشــخص کنیــم و شــیوه ای بــرای آن 

طراحی کنیم.
وی ادامــه داد: تولیــد کتــاب علمــی 
و تولیــد کتــاب آموزشــی شــبیه هــم 
هســتند اما کارکردهای متفاوتــی دارند. 
هر دو کتاب هســتند و فعالیــت فرهنگی 
 محســوب می شــوند امــا عرصــه آن ها 

متفاوت است.

ضرورت تقویت زیرساخت های عرضه 
در حوزه نشر

معاون امور فرهنگی بــر ضرورت تقویت 
زیرســاخت های عرضه و ترویج کتاب تاکید 
کرد و گفت: اگر این دو حوزه را تقویت کنیم 
اتفاقات خوبی برای تمام ناشران رخ خواهد 
داد. نشــر نه فقط یک فعالیت فرهنگی بلکه 
یک کار اقتصادی جدی است و کسی که وارد 
این عرصه می شــود عاوه بر صاحیت های 
فرهنگی، دانش و تخصص حرفه ای باید توان 

و امکانات مالی الزم را دارا باشد.
وی با تاکیــد بر تغییر در نظــام حمایتی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت: در 
صورت تغییــر در نظام حمایتــی، مطمئنا 
صنعت نشــر می توانــد عاوه بــر تاثیرات 
فرهنگی، اشتغال زا، کارآفرین و تولیدکننده 
ثروت باشــد. احمدوند با اشــاره به ضرورت 
انجام فعالیت های آموزشــی و ترویجی در 
حوزه کتاب گفت: معاونت امور فرهنگی این 
آمادگی را دارد تا از فعالیت های آموزشــی و 
ترویجی انجمن ها حمایــت کند. احمدوند 
تاکید کرد: مرجع صدور مجوز کتاب در کشور 
فقط وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی است و 

این صاحیت اختصاصی است.

در جلسه  معاون امور فرهنگی با ناشران مطرح شد؛ 

تشکیل کارگروهی برای مبارزه با تکثیر غیرقانونی کتاب

کتاب

علی گلستانه یکی از 
چهره های تاثیرگذار در 
هنرهای تجسمی ایران 

است. او در سال های 
فعالیتش جدای از نقاشی و 

طراحی به نوشتن نقد و مقاله 
در حوزه هنرهای تجسمی 
هم مشغول بود. گلستانه از 
پس نسلی می آمد که خود 
همگی اهل حلقه نشینی و 

کار گروهی بودند

کاوه نجم آبادی از 
هنرمندان شناخته شده 

در حوزه هنرهای تجسمی 
است. نجم آبادی جدای 

از فعالیت های هنری، 
پژوهش و نقد هنر؛ یکی 
از مجموعه داران مطرح 

در حوزه هنره معاصر بود. 
بیشتر آثار او که ماهیت 
معاصر دارند با تکنیک 

مدادرنگی روی کاغذ بود. 
آثاری که معموال شکل 

مینی مالی داشتند
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