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متأهل
مادر پسری هفت ساله...

عاشق طبیعت و مخلوقات خداوند...
از یک ش��ب برفی زمس��تان ۱۳۹۹ نوش��تن رو شروع 

کردم..
اولین نوشته ام گذری در  شب های برفی دوران کودکی 

بود و خاطرات آن روزها ، با نام:))پیشکش((...
که از خاطرات نوس��تالژی دوران کودکی ام سرچش��مه 

می گرفت و اولین عبارتم رو اینگونه آغاز کردم:
در کودکی گویی آسمان هم با ما صمیمی تر بود ...

_آرام��ش ش��ب ه��ای زمس��تانی ب��رگ جدی��دی رو 
در زندگ��ی ام رق��م زد و ه��ر ش��ب نوش��تن رو ادام��ه 

ن��ام ب��ا  کتاب��ی  تابس��تان ۱۳۹۹  در  اینک��ه  ت��ا   دادم 
))دلنوش��ته های هیوا((که مجموعه ای از دس��ت نوشته 
های��م در م��ورد خاط��رات دوران کودکی،س��تایش خداو 
ستایش طبیعت بود را به چاپ رساندم وبا استقبال خوبی 

مواجه شدم...
بعد از مدتی تصمیم گرفتم که نوشته هایم رو در دنیای 

مجازی در پیج زیربه اشتراک بگذارم :
delneveshte .hiva@

 با تایید و راهنمایی اس��اتیدفن بیان همچون استاد خلیل 
زاده بزرگوار، ش��روع به فعالیت در حوزه ی خوانش و دکلمه 
کردم و در کنار آثار برجس��ته و فاخر اس��طوره های ادبیات 

فارسی،خوانش نوشته های خودم را هم ادامه می دم..
خوشبختانه در مدت کوتاهی ،محتوای پیج مورد استقبال 

مخاط��ب های خاص خ��ودش قرار گرفت و تا ب��ه امروز به 
فعالیتم در زمینه نوشتن و دکلمه آثار ادامه می دهم...-

چرا فرهنگ و هنر ما هنوز اقتصادی نشده است؟
حقیقت��ا یکی از دالیل تأثیرگ��ذار فعالیت هنرمندان در 
ح��وزه های متفاوت ،بعد اقتصادی و معیش��تی این مقوله 
هست ولی بیشتر عاشقان هنر در وهله اول با این حقیقت 
 اجتناب ناپذیر مواجه می شوند که امرار معیشت از این مسیر،

میسر نیست و هنر ، مخصوصا در جامعه و فرهنگ ایرانی، 
با وجود هزینه ب��االی وقت،انرژی و مالی ،جایگاه پررنگی 
در کس��ب درآمد نداش��ته و به جز درصد بس��یار کمی از 
س��لبریتی ها در ح��وزه های متفاوت،دیگ��ر هنرمندان با 

بازدهی خوبی مواجه نمیشوند...
از طرف��ی ارزش بس��یاری از آثار هن��ری را نمی توان با 
بعد مالی س��نجید و آیتم هایی مانند لذت بردن و انرژی 
گرفت��ن از انج��ام کار هنری،رس��یدن به خودشناس��ی و 
دگرشناس��ی ،انگی��زه ای که مخاطب ب��رای یک هنرمند 
ایجاد می کند وش��ناخته ش��دن در بین دیگر هنرمندان 
و پیش��رفت و کس��ب تجربه  در همان راستا،خود محرک 
ها یی هس��تند مثبت،در جهت ادامه مسیر بدون در نظر 

گرفتن بعد مالی...
ب��ی درن��گ بای��د اذع��ان ک��رد ک��ه نقش سیاس��ت 
گ��ذاری مال��ی جامعه ،خ��ود یک��ی از عوام��ل تأثیرگذار 
و  س��ت  هن��ری  ه��ای  فعالی��ت  مال��ی  ح��وزه   ،در 
مس��لما اگر در این راستا،قدم های مثبتی در جهت ارتقاء 
سطح  درآمد یک هنرمند و ارزش گذاری های درست آثار 
هنری برداشته شود،به مرور تأثیرات مثبتی در بعد  مالی 

و اقتصادی آثار هنری  خواهد داشت...
آیا وظیفه حمایت از هنرمندان بر عهده دولت می 
باش�د و بخش خصوصی در این زمینه چقدر س�هم 

دارد؟
س��یار مشهود و قابل لمس هس��ت که حمایت دولت از 
هنرمندان بس��یار کمرنگ هس��ت و البته این کوتاهی نه 
تنه��ا در ح��وزه هنر بلکه در بس��یاری از حوزه های دیگه 

دیده میشود،
مسلما بخش بزرگی از حمایت یک هنرمند و کار هنری 
ب��ر عه��ده دولت هس��ت و در کنار آن ،بخ��ش خصوصی 

میتواند عرصه کار را برای یک هنرمند آسان تر کند.
چه توصیه و پیش�نهادی به جوانانی که عالقه مند 

به فعالیت های هنری هستند دارید؟
ب��ی تردی��د ل��ذت کار هن��ری و ح��س خ��وب ارائ��ه 

آن و ان��رژی و تایی��دی ک��ه از مخاط��ب گرفت��ه م��ی 
ش��ود ،بس��یار بس��یار باالت��ر از آن هس��ت ک��ه بخواهد 
تح��ت تأثی��ر مواردی چ��ون بع��د اقتصادی و یا کس��ب 
 ش��هرت در ه��ر کدام از ش��اخه های هنری ق��رار بگیرد.

از نظ��ر بن��ده عزیزانی ک��ه قص��د ورود در حیطه هنری 
رو دارن��د ابت��دا بای��د هدف خ��ود را از ورود ب��ه آن پیدا 
 و روش��ن کنن��د و بع��د ق��دم ه��ای بع��دی رو بردارند،،

البت��ه با این وجود ، مجددا به این نکته اش��اره میکنم که  
لذت کار هنری برای یک هنرمند مهم ترین برگ برنده و 

واالترین ارزش محسوب می شود...
آیا ش�ما به اس�تاندارد س�ازی هنر و فعالیت های 

هنری اعتقادی دارید یا خیر؟
از نظر بنده،اس��تاندارد س��ازی و ارائه ی��ک چهارچوب 
مش��خص برای فعالیت هنری،نه تنها باعث بهبود وضعیت 
و پیش��رفت نمی شود بلکه این جور قالب سازی ها مانند 
س��رعت گیرها و دست اندازهایی هست که انرژی هنرمند 
را می گیرد و باعث می شود که هنرمند از اهداف واقعی و 
آن تصویرسازی ذهنی که از هنر خود در وجودش پرورش 

می دهد،دور بماند...
چه بس��ا تجربه به ما ثابت کرده اس��ت که بس��یاری از 
سلبریتی های هنری و فرهیختگان هنری مشهور کسانی 
بوده اند که پا را فراتر از این چارچوب ها گذاشته اند و کار 
و متد و ذهنیتی جدید خلق کرده اند که نوعی امضای کار 

خودشان محسوب می شود...
نگاه شما در مورد کپی کاری آثار هنری چیست؟

مس��لما ذکر نام هنرمند برای افرادی که مسیر کاری و 
فعالیت خود را بر اس��اس کپی از آثار هنرمندان دیگر قرار 

می دهد،شایسته نیست...
بر هیچ کس پنهان نیس��ت که خل��ق آثار هنری نیاز به 
انرژی و زمان بسیاری دارد و کپی کاری ها به نوعی نقض 
حقوق دیگر هنرمندان هست و از لحاظ اخالقی و حقوقی 

جای سوال دارد...
البته بدون ش��ک در این دنیای گس��ترده و رو به رشد 
اطالعات،نه تنها هیچ کدام از کپی های هنری به موفقیتی 
دس��ت پیدا نمی کنند بلکه نوعی نقطه ضعف و تزلزل در 

کارنامه هنری آن افراد به حساب می آید...
برنامه آینده ی کاری شما چه هست؟

بی اغراق باید بگویم که هیچ چیز به اندازه نویس��ندگی 
و انتقال احساس��ات وج��ودی ام به دوس��تداران کتاب و 
قلم،بنده را س��ر ش��وق نمی آورد و حتما کتاب بعدی ای 

در راه خواهد بود... و اینکه در تالش هس��تم تا با کس��ب 
عل��م و تجربه ی بیش��تر در زمینه خوان��ش متون ادبی و 
ف��ن بیان،بتونم در این حیطه ی کاری حرفی برای گفتن 

داشته باشم...
نظرتون در م�ورد اتفاقات این روزهای دنیای هنر 

چیست؟
ای��ن روزه��ا ب��ه کرات ش��اهد هس��تیم که عزی��زان و 
هنرمندان��ی که در حوزه خاصی فعالی��ت می کنند، پا را 
فرات��ر از حیطه فعالیت خودش��ون می گذارن��د و با ورود 
به عرصه هنری دیگر،به ص��ورت جالب و غیر منتظره ای 
،با بعد دیگر هنری خودش��ون آشنا می شوند و طرفداران 

دنیای هنر رو شگفت زده می کنند...
این نوع هنجارش��کنی ها در بس��یاری از م��وارد باعث 
شکوفایی ش��خصیت جدیدی از هنرمندان می شود که با 
این حرکت،ابعاد دیگر هنری شون به صورت بالقوه شکوفا 
می ش��ود و البته هیچ تعریف مشخص و بدون مرزی برای 
یک هنجار کاری در حوزه هن��ر وجود ندارد که بخواهیم 

این نوع گرایش ها را هنجارشکنی قلمداد کنیم...
در ح��ال حاضر بنده هم در حوزه نویس��ندگی و ش��عر 
فعالی��ت دارم و هم در ح��وزه خوانش و دکلمه و البته که 

این دو به هیچ عنوان همدیگر رو نقض نمی کنند.
اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید؟

مادر بودن سهم بزرگی از گذران روزهای من را به خود 
اختصاص می دهد... 

البته ک��ه مطالعه کتاب،نویس��ندگی و خوانش متون و 
ضب��ط و ادیت آن ه��ا و مدیریت یک پیج ادبی قس��مت 

اعظ��م یک روز من را به خ��ودش اختصاص می دهد ولی 
در اولین فرصت مناس��ب با پس��رکم کودکی می کنم که 
خ��ود نوعی انرژی و گرایش ذهنی جدید در زمینه کاری، 
مخصوصا نویس��ندگی در زمینه ی نوستالژی های دوران 

کودکی برایم ایجاد می کند.....
و در آخر :

همیشه خدا را شاکر هستم که توانستم بدون هیچ پیش 
زمینه ای،تنها با ورود احساساتم در یک شب ساکت و برفی 
، به دنیای برگ و قلم،ش��اهد ظهور خود در دنیایی جدید 
باش��م که حمایت بزرگان و اساتید هنری و لطف بی کران 
 هنر دوستان ،مش��وق ادامه ی فعالیت های بنده هست...
امی��د ک��ه در کنار این عزی��زان بتوانم ب��ه آنچه در ذهن 

می پرورانم نایل شوم...

احساس رضایت از ارائه کار هنری باالترین ارزش برای هنرمند است
سهیال شعبانی در گفتگو با عصرآزادی:
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عصرآزادی / س�رویس فرهنگی: موسس�ه فرهنگي دنگ دنگ کوبان 
با همكاري موسس�ه بین المللی فرهنگي اکو ، آیین بزرگداش�ت استاد 
وحید اس�داللهی و رونمایی از آلبوم موس�یقی بی کالم "توت آغاجی" 
)درخت توت( که حاصل تالش های استاد اسداللهی می باشد، با حضور 

هنرمندان ایران و جمهوری آذربایجان را برگزار کردند ..
عصرآزادی - علیرضا نیاکان؛ آیین بزرگداش��ت استاد وحید اسداللهی، نوازنده 
معروف و پدر ناغارا ایران همراه با رونمایی از آلبوم موسیقی "توت آغاجی")درخت 
توت( روز پنج ش��نبه ، ۶ مردادماه س��ال ۱40۱ برابر با ۲5 جوالی سال ۲0۲۲ با 
همکاری موسس��ه فرهنگی اکو و موسس��ه فرهنگی هن��ری دنگ دنگ کوبان با 
حضور جمع کثیری از چهره های سرش��ناس موس��یقی و دیپلمات ها در تاالر 

موسسه فرهنگی اکو برگزار گردید.
 مرادجان بوری بایف، رئیس موسسه فرهنگی اکو ضمن تمجید از فعالیت های 
مفید استاد اسداللهی اظهار داشت: استاد اسداللهی در طول بیش از پنجاه سال 
فعالّی��ت هنری خویش کارنامه ماندگاری از خود به یادگار گذاش��ته اند که باعث 

افتخار مردم منطقه اکو نیز میباشد.
  در این مراس��م هنرمندان و پژوهش��گران  برجسته موسیقی، اردشیر کامکار، 
ش��هاب قاس��می، رضا مهدوی، شهرام صارمی ، س��خنراني نمودند و به خدمات 
ارزنده اس��تاد اس��داللهی اش��اره نموده و از ایش��ان به عنوان یکی از پیشگامان 

نوازندگي ریتم  یاد نمودند.
همچنین در این مراسم اساتید بزرگي چون بیژن کامکار ، نجمه تجدد ، ودود 
مؤذن زاده ، پوریا اخواص و دیگر چهره های موس��یقي ، شعر و ادبیات و سینما 

و تئاتر نیز حضور داشتند .
در انتها با حضور اساتید از آلبوم “توت آغاجی” رونمایی شد و میهمانان عزیز 

لوح یادبود رو امضاء نمودند.

بزرگداشت استاد وحید اسداللهی و رونمایی از آلبوم “توت آغاجی” در تاالر موسسه فرهنگی اکو

قائممقامساترا:صداوسیماپلتفرمهارارقیبخودنمیداند

راهکار ساترا برای نیمه رها شدن سریال ها و تضییع حقوق کاربران
قائم مقام س�ازمان تنظیم مقررات رس�انه های صوت و تصویر فراگیر )ساترا( تعامل با پلتفرم ها را رویكرد مهم 
این سازمان دانست و اظهار کرد: صدا و سیما و ساترا هیچ یک از پلتفرم ها را رقیب خود نمی داند و آنها را مكمل 

خود می داند.
به گزارش ایس��نا به نقل از روابط عمومی س��اترا، محس��ن قائمی نس��ب، قائم مقام س��اترا در گفت وگوی تلفنی با برنامه 
»س��ینماچی« رادیو جوان نس��بت به موضوع تعامل ساترا با پلتفرم ها بیان کرد: اولین و مهمترین سیاست ما به عنوان متولی 
تنظیم گری در فضای مجازی تعامل، شفافیت و تنظیم مقررات بر اساس قانون، مقررات و اسناد باالدستی است؛ در سال های 
گذش��ته همکاران س��ابق ما در سازمان تنظیم مقررات رس��انه های صوت  و تصویر فراگیر)س��اترا( فعالیت هایی داشته اند که 

هم اکنون نیز این فعالیت ها ادامه دارند.
وی افزود: البته ممکن اس��ت در برخی از رویکردها و سیاس��ت ها تغییراتی ایجاد شده باشد که طبیعی است. این تغییرات، 
در راستای تحول و بهتر شدن نظارت و تعامل بهتر است. در همین راستا ما با تمام پلتفرم هایی که از ما مجوز دارند، تعامل 

خوبی داریم و به صورت مستمر جلساتی با آنها برگزار می کنیم.
قائم مقام ساترا در ادامه ی گفت وگو راجع به اعتراضات اخیر یکی از پلتفرم ها گفت: توجه داشته باشید تعداد پلتفرم ها زیاد 
اس��ت؛ بنابراین ممکن اس��ت برخی از پلتفرم ها با تعدادی بسیار محدود در منظومه ای که فعالیت می کنند، بخشی از فعالیت 

خود را در چارچوب نظارتی ساترا قرار ندهند. این اتفاق نوعی تخلف از مقررات و سیاست های کلی است.
قائمی نس��ب در ادامه بیان کرد: همان طور که می دانید فعاالن صوت  و تصویر فراگیر در فضای مجازی طبق فرمایش مقام 
معظم رهبری و براس��اس قوانین و اس��ناد باالدستی می بایس��ت از صدا و سیما و به طور اختصاصی از ساترا مجوز بگیرند. اگر 

کسی نسبت به اخذ مجوز اقدام نکند، به آن اخطار داده خواهد شد.

روزنامه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و سیاسی
صاحب امتیاز: مؤسسه مطبوعاتی پیمان

مدیر عامل و مدیر مسئول: سید فرید پیمان
رییس هیئت مدیره و سردبیر: دکتر سید وحید پیمان

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز
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سعادتخواه شما.محمدعباسی ودوستان

مفتخریم که باعنایت حق ودرپرتوتالش و کوششتان موفق به کسب مقام 
دوم و مدال نقره ی المپیاد آسیایی ریاضی)ساسمو(  و مقام چهارم و کسب 
دیپلم افتخار درالمپیاد آسیائی علوم ) وندا( شده و همچنین درآزمون 
استعدادهای درخشان افتخاری دیگر کسب کرده اید؛ اکنون که بالهای 
پرشکوه تان برای رسیدن به فرازی دیگر گسترده شده وشکوفه های 
عشق و امید به فردائی برتر را درآغوش می کشید شکرگزار خداوند و 

قدردان پدرومادر و مربیان عزیزتان باشید. 
ضمن عرض تبریک خدمت شما وخانواده محترم  تان توفیق روز افزون تان 

را درعرصه های علم وهنر از درگاه خداوند متعال خواهانیم 

جناب آقای فرهان فرخ پی عزیز

عکس مکث ۴۱ 
شیر، شیر است!

فق��ط کافی ب��ود آن اتفاق، یکبار دیگر در جایی دیگر می افتاد، درش��ان را 
تخته می کردند. زد و افتاد. با یک حکِم چند خطی، 
همه ش��ان را تعطیل کردن��د. حتی موزه ی اقوام را. 
ماهرو گفت" اونج��ا رو دیگه چرا؟ اونجا که فقط یه 
مشت رخت پیت و پار گذاشته بودن، چیِز مالی نبود 

که بدزدن! "
ملیکه گف��ت:" همونجا هم لب��اس هایی بوده که 

تارش طال و پودش نقره بوده. ردای بوعلی و قبای سلطان جیک جیک علیشاه 
و گیوه ی دوره ی ُچغانیان و کالِه آِل سلجوق و منجوق و . . . !"

ماهرو ناگهان گفت" باغ وحش ها رو که نبستن!"
ملیکه پرسید:" مگه چنتا باغ وحش داریم؟"

ماهرو گفت" تا دلت بخواد!"
ملیکه تعجب کرد:" جّدی ؟"

ماهرو گفت" اونجایی که موزه هاش تعطیلن، چارگوشه ش باغ وحشه! . . . 
یه باغش مال پرنده، یه باغش مال سگ و گربه، یه باغشم مال حیونای درنده 

س؛ گرگ و خرس و شیر و پلنگ. . . !"
**

باغ وحش، خلوت بود. ساکت و آرام. گاهی جیغ حیوانی می آمد و شیهه ای 
و نعره ای. ملیکه و ماهرو به قفس شیر نزدیک شدند. شیر هوای شان را گرفت 
و از جایش خیز کرد و خودش را به دیواره ی فنس کشاند. گوش هایش را تیز 
کرد و دهانش را باز و دندان های نیشش را نشان داد. از چشم هایش شرر می 
بارید. ماهرو چند قدم عقب رفت و روی نیمکت سنگی نشست و دفترش را از 
کیف در آورد و مداد در دست، آماده ی کار شد. رو به ملیکه گفت" باِر اّولمه 

که روی شیر کار می کنم!" و اتود زدن گرفت.
تمام قدرت را در خط و خطوط و چین و چروک سر و صورِت حیوان جمع 
کرد، همانطور که شیر این کار را کرده بود. ملیکه کنار ماهرو آمد و به طرحی 

که هنوز کامل نبود نگاه کرد و گفت" پس تن و دست و پاش کو؟"
ماهرو در حالیکه چش��م از حیواِن گرفتاِر قفس برنمی داش��ت، گفت" مهم 
کلّه ش��ه، همه چی و همه ی روزنه ها تو همین کلّه جمع شدن. این سِره که 
می بینه، می ش��نوه، بو می کش��ه، فکر می کنه، دستور می ده، می ُغّره، می 

دره، می خوره"
پش��ت بندش گفت" رنگ و رتوشش بمونه برا خونه. . . راستی این حیوون، 

ما رو تو قفس می بینه و خودشو آزاد "
ملیکه داش��ت به حرف های ماهرو فکر می کرد که ماهرو گفت" ش��یر اگه 
ش��یره، همینه! . . . بخواد بگنده، از س��ر می گنده. بخواد هم نگنده از همین 

سره که نمی گنده!"
توی راه به این فکر می کرد که چه رنگ هایی به کار ببرد که تابلو اش همه 

ی نشانه های شیر را با خواننده منتقل بکند.

تابلو از زنده یاد آیناز احمدزاده

سهراب مهدی پور


