
در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛ 
اگر مدیران کارآمدی داشتیم در 

مرمت طاق کسرا موثر عمل می کردیم 
یک کارشناس رسمی دادگســتری و مرمت، 
گفت:  متخصصان میراثی ما می توانند در کشورهای 
همسایه از عراق گرفته تا افغانستان فعالیت داشته 
باشند؛ اما به این دلیل که مدیران کارآمدی نداریم، 
حتی در مرمت طاق کسرا هم نتوانستیم موثر عمل 

کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمدرضا حشــمتی، 
با اشــاره به پرونده های میراثی که در دادگاه ها این 
دســت به آن می شــوند، نبود مدیریتی صحیح و 
متخصص را عامل این مهم عنوان کرد و افزود: عدم 
اشــراف مدیران به موضوعات مطرح شده، ضعف 
مدیریتی و به موقع عمل نکردن آن ها سبب شده 
در بسیاری از موارد، میراث فرهنگی محکوم شود و 
در نهایت صدور برخی حکم ها منجر به تخریب اثر 
تاریخی و تجاوز به عرصه و حریم شده است. حتی 
بسیاری از تخریب ها بدون اطالع میراث فرهنگی 
بوده که این هم قصوری دیگر در این حوزه به حساب 

می آید.

به گفتــه حشــمتی، نباید فرامــوش کرد که 
بزرگ ترین سرمایه میراث فرهنگی، نیروی انسانی 
و متخصصان آن است، پول حرف دوم را می زند. اگر 
مدیران کارآمد داشتیم می توانستند با رایزنی هزینه 
الزم را تامین کنند. طاق کسرا مرمت شد بدون آنکه 
ایرانی ها در آن دخیل باشــند. حتی چندی پیش 
آفریقا برای مرمت یک حمام و مسجد از ما درخواست 
کارشناس کرده بود و امور دیپلماسی برای حضور 
کارشناسان ایرانی انجام گرفت و فقط نیازمند تامین 

هزینه رفت و برگشت بودیم که آن هم محقق نشد.
او تصریح کرد: با وجود آنکه در ایران شاهد فعالیت 
نهادهای مختلف از جمله ایکوم، ایکوموس، ایکروم 
هستیم نهادهای مســتقلی که می توانند کارهای 
زیادی انجام دهند اما نباید فراموش کرد که مسئله 
ایران فقط ثبت جهانی نیست و باید در تمام حوزه ها 
فعال و حضور داشته باشد که به دلیل نبود انسجام 
الزم بین نهادهای دخیل ایــن اتفاق نمی افتد. در 
بیشتر مواقع شاهد آن هستیم که روسای بخش های 
فعال در حوزه میراث از ایکوم گرفته تا ایکوموس و... 
چشم ندارند همدیگر را ببینند چه برسد که با یکدیگر 
تعامل داشته باشند یا با انسجام بتوانند کاری پیش 
ببرند. شاید در بدنه اصلی میراث شاهد چندقطبی 
بودن نباشیم اما آنجا که بحث قدرت نمایی می شود، 

همدیگر را قبول نداریم.
حشمتی معتقد است:. هر مسئولی باید گام های 
خود را برای بهبود شــرایط بردارد و آن را به نفر بعد 
بسپارد. وقتی کارها انجام نمی شــود و انتظارات 
برآورده نمی شــود، وضعیت کنونی پیش می آید. 
وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی همانگونه که از نامش مشخص است بر پایه 
میراث  است و گردشگری و صنایع دستی تابعی از 
میراث هستند. اگر به میراث فرهنگی توجه نشود، 

دو حوزه دیگر هم آسیب می بینند.
این کارشــناس مرمت اذعان داشت: انتخاب 
مدیران و افرادی که در کمیته های فنی فعال هستند 
بهتر است براساس میزان تعهد و کارآیی افراد باشد. 
باید مدیرانی انتخاب شوند که پاسخگو و به دنبال 
پیشبرد کارها باشند. خوشبختانه در میراث فرهنگی 
قحط الرجال نداریم کــه در بخش های مختلف از 
بازنشستگان اســتفاده کنیم باید کار را به جوانان 
متخصص ســپرد. مرکز انتخاب ها که فقط تهران 
نیست. می توان از متخصصانی که در شهرستان ها 
هستند هم استفاده کرد. حتا کارشناسانی داریم 
که در خارج فعال هستند و می توان آن ها را فراخواند 
حال آنکه آنها از گردونه حذف شــده اند و حضور 
ندارند. باتوجه به آنکه هنوز انتخاب و انتصاب خاصی 
در وزارتخانه میراث و گردشــگری اتفاق نیفتاده 
این گمانه زده می شود که وزیر جدید با وسواس و 
حساسیت بیشتری جلو می رود. بهتر است به گذشته 
افرادی که معرفی می شوند هم توجه شود. انتظار 
متخصصان امر، شایسته ساالری است. پیدا کردن 

این افراد کار سختی نیست.
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علیرضا بخشی استوار

موزه هنرهای معاصر باالخره تصویر 
همه آثار گنجینه خود را در قالب ســه 
مجلد منتشــر کرد و در اختیار همگان 
گذاشــت. آثاری که بحث بر سر تعداد 
آنها در ســال های بعد از انقالب یکی از 
مهم ترین مســائلی بود که همواره و در 
مقاطع مختلفی دربــاره آن صحبت به 
میان آمده و موجب بــروز تحصن ها و 
مطالبه هایی از سوی انجمن های هنری 
و یا دانشجویان و عالقمندان به هنرهای 
تجسمی شــده بود. به گفته بسیاری از 
مراجع معتبر هنــری در داخل و خارج 
از کشور، گنجینه موزه هنرهای معاصر 
یکی از مهم ترین گنجینه های هنر مدرن 
در جهان است و آثار یکه ای از بزرگ ترین 
هنرمندان عرصه تجســمی جهان در 
آن نگهداری می شــود که نظیر آنها در 
هیچ موزه دیگری وجــود ندارد. آثاری 
از هنرمندان شــهیری چون پیکاسو، 
ســالوادرو دالی، خوان میرو، ون گوگ، 

دیوید هاکنی، مارک شــاگال، روتکو، 
انــدی وارهــول و ... در گنجینه موزه 
نگهداری می شود و کنار هم قرار گرفتن 
این اسامی ضرورت انتشار این کتاب ها را 

دو چندان می کرد.
 وعده ای که باالخره عملی شد

چاپ آثار گنجینه و مدون کردن آنها 
در قالب کتاب در گذشــته نیز صورت 
گرفته بود اما کتاب منتشر شده قبلی 
با ایرادهای متعــددی مواجه بود. یکی 
از این ایرادها اطالعــات غلطی بود که 
در کنار برخی از آثار گنجینه درج شده 
بود. در آن کتاب، آثاری هم که در اصل 
به فضاهای دیگری چون »کاخ نیاوران« 
یا »دفتر مخصوص« تعلق داشــتند به 
اشتباه به عنوان آثار موجود در گنجینه 
موزه در کتاب ثبت شده بودند. از طرفی 
تصویر برخی از آثار هنری به دلیل عدم 
همخوانی با موازین اســالمی از کتاب 
حذف شــده بودند. پــس از روی کار 
آمدن سید مجتبی حسینی به عنوان 
معاون هنری وزیر ارشاد و انتخاب هادی 
مظفری به عنوان مدیــرکل هنرهای 
تجســمی رویکرد جدیدی در عرصه 

رویدادهای هنری در حوزه تجســمی 
شکل گرفت که بیشتر سویه پژوهشی 
و مطالعاتی داشت. نتیجه این رویکرد 
در رخدادهایی چون دو ســاالنه های 
هنری و برگزاری جشــنواره تجسمی 
فجر نمود داشــت. این افراد از روزهای 
آغازین فعالیت خود و همزمان با مرمت 
موزه هنرهای معاصر، قول انتشار کتاب 
گنجینه را در پیرامون نشســت های 
مختلف دادنــد و ســرانجام این اتفاق 

عملی شد.
 نخستین مجلدها از گنجینه موزه

آنگونه که پیداست برای گردآوری 
و انتشــار این کتاب هــا نزدیک به 20 
پژوهشگر بر آثار تحقیق و بررسی انجام 
داده اند و نتیجه کارشــان در سه مجلد 
منتشر شده است. این سه مجلد برخالف 
کتاب قبلی موزه که همه آثار را کنار هم 
و در یک کتاب چاپ کرده بود شــکل 
مجــزا دارد. کتــاب اول این مجموعه، 
گزیده آثار بین المللی گنجینه اســت 
کــه 232 اثر در 390 صفحه منتشــر 
شده اســت. در جلد دوم این مجموعه 
239 اثر چاپ بین المللــی را در 455 

صفحه گردآوری شــده است. 127 اثر 
از عکس های موجود در گنجینه نیز  در 
یک مجموعه 280 صفحه ای چاپ شده 
و تیراژ هر سه کتاب 1000 نسخه است. 
اما دیگر کتاب ارزشمند موزه که همزمان 
با کتاب گنجینه منتشر شده است کتاب 
»شــاهنامه شاه طهماسب« است. این 
کتاب حاوی تمامی نگاره های باقی مانده 
از شاهنامه است و کامل ترین شاهنامه ای 
است که در ایران چاپ شده است. تمامی 
صفحات از سراسر جهان گردآوری و در 
این کتاب منتشر شده است. شاهنامه 
شاه طهماسبی دارای 258 نگاره است 
که همــه آن ها از مــوزه متروپولیتن و 
مجموعه هــای خصوصی گــردآوری 
شــده و این دقیق ترین شــاهنامه ای 
است که تا به حال چاپ شده و در اختیار 

عالقه مندان قرار می گیرد. 
  اهمیت جستارنویسی ادبی 

در »پرسونا« 
یکی از دیگر کتاب های که همزمان 
با آثار گنجینه در موزه هنرهای معاصر 
منتشر شده کتاب »پرسونا« است که در 
مقایسه با دیگر کتاب های منتشر شده 
در موزه یک ویژگــی جدید دارد. پیش 
از این، کتاب های موزه همیشه شکلی 
کاتالوگ وار داشت. در کاتالوگ بیشتر 
ســاختار استیتمنت نویسی)معرفی( 
لحاظ می شــد اما در اثــر جدید موزه 
ساختار کتاب شــکل جستارنویسی 
دارد و به همین دلیل ساختار ادبی پیدا 
کرده است. در این جستارها منتقدان 
و نویسندگانی شــناخته شده در قالب 
متنی صمیمی با بافتی نزدیک به مقاله 
به مواجه خودشان با آثار اندی وارهول 
که در گنجینه مــوزه هنرهای معاصر 
وجود دارد پرداخته انــد. این کتاب به 
واسطه نمایشــگاهی با همین عنوان 
یعنی »پرسونا« شــکل گرفت و کانون 
ادبیات موزه با همراهــی امیر راد و آیدا 
مرادی آهنی کار گردآوری آن را بر عهده 
داشتند. این کتاب نیز در 231 صفحه 
و در 1000 نســخه به چاپ رســیده 

است. کتاب »ارمغان« دیگر کتابی بود 
که در موزه هنرهــای معاصر به چاپ 
رسیده است. نخستین نمایشگاهی که 
بعد از بازگشایی مجدد موزه برگزار شد 
نمایشگاهی بود از آثار اهدایی خانم منیژه 
میرعمادی و جمشید ناصری به گنجینه 
موزه هنرهای معاصر. کتــاب ارمغان 
درباره این 696 اثری است که به گنیجنه 
اهدا شده است. البته همه این آثار قرار 
نیست در موزه باقی بماند و بخشی از آن 
به موزه هنرهای معاصر کرمان اهدا شده 
و بعد از این کتاب مجزایی از آثار اهدایی 

به آن موزه نیز منتشر خواهد شد.
  کتابی در پاسخ 

به اعتراضات و شائبه  ها
مرمت، بهسازی و نوســازی موزه 
هنرهای معاصر طی سه سال گذشته 
یکــی از خبرســازترین اتفاق هــا در 
حوزه هنرهای تجســمی بود. بسیاری 
از هنرمنــدان و منتقدان و از ســویی 
مطبوعات نســبت به این بازســازی 
اعتراض کردنــد و این اقــدام را نوعی 
خرابکاری خواندند. چندباری در موزه 
بازدیدها و نشست هایی صورت گرفت 
تا انجمن ها به شکل شفافی از روند این 
بازسازی مطلع شــوند و بعد از این بود 
که شائبه ها رفع شد. یکی از کتاب های 
منتشر شــده در موزه هنرهای معاصر 
کتابی اســت با عنــوان »روندمرمت، 
بهسازی و نوسازی موزه« که به صورت 

دقیق و با ریز جزئیات روند این مرمت را 
گزارش داده است. اگرچه اقدام موزه برای 
چاپ گنجینه موزه کمی دیر رخ داد اما به 
انجام رسید این موضوع یکی از بهترین 
اتفاق هایی بود که در دوران اخیر برای 
موزه رخ داده اســت. البته این کتاب ها 
همگی با حمایت بخش خصوصی منتشر 
شــده و طراحی و چاپ آنها به واسطه 
استودیوهایی صورت گرفته که در حوزه 
طراحی و چاپ کتاب نام آشنا هستند و 
این حسن سلیقه را نیز باید یکی دیگر 
از نکات مثبت چاپ کتاب گنجینه موزه 

هنرهای معاصر دانست.

وعده انتشار آثار »موزه هنرهای معاصر« عملی شد

تورق گنجینه ملی 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

میراث

نیما حسین زاده متولد ۲۲ شهریور ۱۳۶۰ 
است. او در دبیرستان گرافیک خوانده و با 
اینکه به خوبی، بوم و رنگ را می شناسد اما 
دنیای هنر او را به سوی موسیقی برده است. 
او در دوران نوجوانی با سبک های »راک« 
و »متال« آشنا شده و به گفته خودش، با 
تمرین و تکرار، به چنان مهارتی رسیده 
که امروز، از سوی خوانندگان معروف این 
سبک از موسیقی دنیا، دعوت به همکاری 

شده است.
این اتفاق فرصتی اســت تا به واسطه 
آن، فرهنگ غنی ایرانی با زبان موسیقی 
به گوشه و کنار دنیا ســفر کند. شاید با 
وجود فعالیت های برون مرزی هنرمندان 
ایرانی موســیقی کشــورمان بیش از 
پیش به جهانیان معرفی شــود. خبرنگار 
ایلنا، همکاری نیما حسین زاده با هنرمندان 
غیر ایرانی را فرصت مناسبی برای پرداختن 
به فعالیت هایش دانسته و با او گفت وگویی 

انجام داده است که از نظرتان می گذرد.
    

  از چه زمانی به موســیقی عالقمند 
شدید؟

از دوران نوجوانی. درست زمانی که دوستانم 
به اصطــالح آهنگ هــای روی حوضی گوش 
می دادند، توسط برادر بزرگترم با موسیقی »هوی 

متال« آشنا شدم و از آنجا که درک خوبی از زبان 
انگلیسی داشتم، ابتدا شیفته محتوا و سپس فرم 
کامل این سبک از موسیقی شــدم. در واقع بنِد 
معروِف »َمنووار« که یکی از اَبَربندهای ســبک 
هوی متال دنیاست و محتوایی حماسی دارد، مرا 
به این دنیای پرجاذبه برد. به زبان ساده، معادل 
فارســی »منووار«، مانند این است که کسی در 
فارسی، اشعار حماسِی فردوسی و شاهنامه اش 
را بخواند. روح سرکش یک نوجوان بیش از این 
چه می خواهد؟ این طور شد که دلبسته این نوع 
از موسیقی شدم و رفته رفته با »متال« و »راک« 
پیوند خوردم، پیوندی که در واقع به خاطر عمق 
مضامین اجتماعی، فلســفی و حماســی این 

سبک های موسیقی بود.
  به نظر می رسد این سبک از موسیقی، 
هنوز پایگاه اجتماعی مطلوبی ندارد. شما 

دلیل این اتفاق را چه می دانید؟
مــن معتقدم کــه این موســیقی بــا تمام 
جاذبه هایش و بــا مضامین بلند احساســی و 
اجتماعی و فلسفی اش، هنوز به درستی به مردم 
معرفی نشده. عدم آگاهی درست از این مقوله، 
حتی باعث ایجاد برداشت های نادرست زیادی 
شــده اســت. برای نمونه برخی، این سبک از 
موســیقی را »پرخاشــگر« می خوانند و برخی 
نسبت های نادرســت دیگری به آن می دهند. 
همین عدم شناخت و آگاهی است که هنوز مردم 

جامعه ی ما را متوجه عمــق و مفهوم عمیق این 
سبک نکرده است.

  دیدگاه اساتید موسیقی سنتی نسبت 
به موسیقی راک و متال چگونه است؟

جای خوشــبختی اســت که بگویم امروزه 
اساتید موسیقی سنتی نیز به وسعت این سبک از 
موسیقی پی برده اند؛ چراکه »راک« و »متال«، 
بخشی از تکامل موسیقیایی هر فرهنگی تلقی 
می شود. برای مثال همایون شجریان در قطعه 
»آرایش غلیظ«، تلفیقــی کار کرده اند؛ یعنی 
»راک« را بــا تکنیک های آواز ســنتی درهم 
آمیخته اند. در واقع وسعِت دید و نظِر این استاِد 

مسلم موسیقی ســنتی، حکایت از آن دارد 
که ایشــان به قدرِت این سبک از 

موسیقی برای بیان 
احساسات ناگفته 
انسانی پی برده اند، 

زیــرا »راک« زباِن 
گویای بیان احساســات 

است.
  اولین قطعه ای که ساختید، 
»بانو مخدر« نام داشت. آیا این 
کار با استقبال اهالی موسیقی 

مواجه شد؟
بلــه. البته قصد خودســتایی 
ندارم و آن چه می گویم بر اساس 

گفته های دوســتان و منتقدینی است که این 
کار را شــنیده اند. حال به جرئت و براســاس 
بازخوردهایی که گرفتم، می توانم بگویم قبل 
از »بانو مخــّدر«، هیچ اثــری در ایران منطبق 
با اســتانداردهای جهانی در حوزه خوانندگی 
و شــعر )در عرصه موســیقی راک( کار نشده 
بود؛ یا اشــعار ضعیــف بودند و یــا خواننده ها 
قدرت کافی و اثرگذاری مطلوب نداشــتند. با 
بارگذاری »بانومخدر« در شبکه های خصوصی، 
بازخوردهای مثبتی از سوی اهالی این فن داشتم 
که باعث دلگرمی بود. منتقدان موســیقی هم 
معتقد بودند که برای اولین بار اســت موسیقی 
»راک« در قامت زبان فارسی، این چنین به دل 

می نشیند.
  آیا در حال حاضر پروژه ای 
را در دست تولید دارید و روی 

آلبوم خاصی کار می کنید؟
بله. آلبوم »جوهر و خون« را در 
دست کار داریم که تاکنون 4 
قطعه آن بــا تهیه کنندگی 
دوســت بســیار عزیزم 
مســعود مقــدری به 
پایان رسیده و 3 قطعه 
دیگر هم بــا کمک 
آرش عزیزخانــی در 

دست ساخت داریم.
  آیا برای معرفی 
راک ایرانــی به آن 
ســوی مرزهــا هم 

اقدامی کرده اید؟

بله. خوشبختانه یک پروژه بین المللی در 
دست اقدام دارم. در واقع به دلیل گستره صدا 
و تمریناتی که انجام دادم، به اســتانداردهای 
جهانی و خواننــدگان تــراز اول دنیا نزدیک 
شده ام و با یکی از خوانندگان بند »آیس بِرگ« 
و خواننــده معرف آن؛ آقای اســتوارت بالک 
)Stuart Block( کــه از هــوی متال های 
بسیار معروف هستند، از طریق ایمیل مکاتبه 
کردم و ترانه هایم را به وی عرضه و پیشــنهاد 
اجرای دو صدایی دادم که با اســتقبال ایشان 

نیز همراه شد.
  این نخستین اجرای ایرانی ها در این 

سطح از موسیقی دنیاست؟
بله. در واقع تاکنون هیچ یــک از هنرمندان 
کشورمان چنین موقعیتی نداشته اند و فرصتی 
است تا ما هم بتوانیم غنای فرهنگ ایرانی را به دنیا 
نشان یادآور شویم و در عین حال، درک بهتری از 

دیگر فرهنگ ها داشته باشیم.
  این پروژه چه زمانی به انجام می رسد؟
متأسفانه هنوز به دلیل مشکالت و بار مالی این 
موضوع، موفق به اجرای آن نشده ام. البته ذکر این 
نکته ضروری است که حرفه اصلی من خوانندگی 
و موسیقی نیست؛ بلکه از درآمد شغلی ام، برای 
رشد خودم در دنیای موسیقی هزینه می کنم تا 

روزی که به درآمدزایی هم برسم.
  اسپانسری برای این همراهی با شما 

داوطلب نشده است؟
متأســفانه از آنجا که این سبک از موسیقی 
هنوز بین مردم ما مهجور است، اسپانسری اعالم 

آمادگی نکرده است.

نیما حسین زاده مطرح کرد:

موسیقی »راک« و »متال« پرخاشگر نیست 

موسیقی

به گفته بسیاری از مراجع 
معتبر هنری در داخل و 
خارج از کشور، گنجینه 

موزه هنرهای معاصر یکی 
از مهم ترین گنجینه های 

هنر مدرن در جهان است و 
آثار یکه ای از بزرگ ترین 

هنرمندان عرصه تجسمی 
جهان در آن نگهداری 

می شود که نظیر آنها در هیچ 
موزه دیگری وجود ندارد که 
ضرورت انتشار این کتاب ها 

را دو چندان می کرد
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