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»غصب واليت« تابلويي 
ديده نشده از بدرالسماء

حراج آبرو ی هنر در »حراج تهران«
حواشي حراج تهران در اين دوره سبب شد اين رويداد به نوعي خودخواسته و عجيب دست به اعتبارزدايي از خود بزند

     تجسمی

    فرزين ماندگار
حاش�يه هاي چند ماه اخير توليدكنن�ده اثري كه 
با قيمت�ي عجي�ب و خريداري نامش�خص ركورد 
فروش هم�ه ادوار ح�راج ته�ران را جابه جا كرد، 
كافي بود برگزاركنندگان اين رويداد را براي حفظ 
اعتبار آن محتاط تر كند اما معلوم نيست چرا اين 
عقالنيت در اين دوره از حراج تهران جايي نداشت. 
حراج تهران در اين دوره در اقدامي عجیب همه آبرو 
و اعتبارش را به پاي كسي ريخت كه در ماه هاي اخیر 
حرف و حديث هاي فراواني درباره او مطرح بوده است. 
يك ش��خصیت حقوقي نامش��خص در حالي نقاشي 
آيدين آغداشلو را به قیمت 12/5میلیارد تومان خريد 
و ركورد همه دوره هاي اين رويداد را پشت سر گذاشت 
كه ضعف شفافیت مالي و نیز شبهه درباره فردي كه به 
تازگي اتهامات اخالقي درباره او مطرح شده انتقادهايي 

را روانه اين دوره از حراج تهران كرده است. 
  يك اعتبارزدايي خودخواسته

پیش از اين درباره حراج تهران اتهاماتي چون پولشويي 
مطرح بود ام��ا در آخرين دوره از اي��ن رويداد كه روز 
پنج شنبه برگزار شد بیش از آنكه مسئله تطهیر پول 
مطرح باش��د، موض��وع تطهیر يك ف��رد خودنمايي 
مي كرد. موض��وع اتهامات جنس��ي و اخالقي آيدين 
آغداشلو مسئله اي نیس��ت كه برگزاركنندگان حراج 
تهران از آن بي خبر باش��ند و انتظار مي رفت مديران 
اين رويداد دست كم براي فاصله گرفتن از حاشیه ها 
اعالم كنند تا زمان بررسي دقیق و روشن شدن مسائل 
مربوط به آغداشلو از پذيرش هرگونه اثري از وي در اين 
رويداد خودداري مي كنند؛ تصمیمي كه مي توانست 
در اين ش��رايط كه افكار بخش قاب��ل مالحظه اي از 
جامعه هنري كش��ور به واس��طه اتهام��ات وي دچار 
ابهام است، به س��ود اعتبار حراج تهران تمام شود اما 

حراج تهران در اين دوره در اقدامي عجیب همه آبرو 
و اعتبارش را به پاي كسي ريخت كه در ماه هاي اخیر 
حرف و حديث هاي فراواني درباره او مطرح بوده است. 
ظاهراً اداي دين حراج تهران به آيدين آغداشلو آنقدر 
براي برگزاركنندگان اي��ن رويداد داراي اهمیت بوده 
اس��ت كه هرگونه عواقب پذيرفتن اثري از يك متهم 
را ناديده گرفتند و اث��ری از او را كه كپی كاری از يك 
نقاشی معروف است، به خريداری نامعلوم و با قیمتی 

نامتعارف به حراج بگذارند.  
علیرضا سمیع آذر، مدير حراج تهران درباره اين مسئله 
اينگونه اظهار نظر كرده اس��ت: »آنچه ما درباره آقاي 
آغداش��لو مي دانیم اين است كه او ش��اكي ندارد، اما 
خود او چندين فقره شكايت با عنوان افترا و تشويش 
اذهان عمومي تقديم دستگاه قضايي كرده است. وي 
در حال حاضر شاكي است و كس��اني  كه به او تهمت 

زده اند، متشاكي.«

اظه��ارات مدير حراج ته��ران بیش از آنك��ه از نوعي 
عقالنیت نشئت گرفته باشد به نظر مي رسد بايد ناشي 
از نوعي رفیق ب��ازي در می��ان برگزاركنندگان حراج 
تهران باشد كه باعث مي شود حريم امني براي دوستان 

خود قائل باشند.
 عجیب است كه در كشورهاي غربي موضوع اتهامات 

جنس��ي و اخالقي با واكنش هاي به شدت قاطع تري 
از سوي مسئوالن فرهنگي اين كشورها روبه رو شده 
است، براي مثال در ماجراي اخالقي درباره بنیاد نوبل 
شاهد بوديم كه اين رويداد مهم بین المللي يك سال با 
تعويق برگزار شد و عواقبي چون بركناري و عزل دامن 
افراد را گرف��ت اما در موضوع مش��ابه در ايران به نظر 
مي رسد بیش از همه رفاقت هاي درون گروهي و تیمي 

میان افراد حرف اول را مي زند. 
   شفافيتي كه وجود ندارد

انتقادها به حراج ته��ران در دوره اخی��ر فقط به اين 
موضوع خالصه نمي ش��ود و عدم ش��فافیت مالي نیز 
مسئله اي است كه سؤاالت زيادي را ايجاد كرده است. 
چگونه است كه يك شخصیت حقوقي با رقمي بسیار 
باال ركورد فروش آثار را در حراج تهران مي شكند. آيا 
نبايد هويت اين شخصیت براي افكار عمومي روشن 
شود؟ چرا حراج تهران عالقه اي به شفاف شدن هويت 
برنده اين رويداد را آن هم در دوره اي كه ركورد فروش 
شكسته شده اس��ت، ندارد؟ اين عدم شفافیت اتفاقاً 
باعث مي ش��ود ش��ائبه پول هاي آلوده بیش از پیش 
پرنگ تر ش��ود. اگر ت��ا پیش از اين دس��ت كم هويت 
خريداران مشخص بود در اين دوره برنده اي كه هويت 
او كاماًل نامعلوم اس��ت، اعتبار مالي اي��ن رويداد را به 

طرزي جدي زير سؤال برده است. 
شیوع ويروس كرونا برگزاري حراج تهران در تیرماه را 
لغو كرد و اين حراج پس از يك سال، بار ديگر در دي ماه 
برگزار شد و مجموع فروش 8۷میلیارد و 942میلیون 
تومان را رقم زد. در اين حراج، تابلوي دو تكه )لت( از 
آيدين آغداشلو با فروش 12/5میلیارد توماني، ركورد 
12 دوره پیشین حراج را شكست. اين در حالي است 
كه اثر ياد شده در برآورد اولیه بین 1/2 تا 1/6میلیارد 

تومان قیمت گذاري شده بود.

آيا نبايد هويت برن��ده براي افكار 
عمومي روشن ش��ود؟ چرا حراج 
تهران عالقه اي به ش��فاف ش��دن 
هويت برن��ده اي��ن روي��داد را آن 
ه��م در دوره اي كه رك��ورد فروش 
شكس��ته ش��ده اس��ت، ن��دارد؟

»رضا بدرالس�ماء« هنرمند نگارگر در س�ال ۱۳۸۴ 
اثري تحت عن�وان »غصب واليت« خل�ق كرده كه 
تاكنون به صورت عمومي به نمايش درنيامده است. 
»رضا بدرالس��ماء« نگارگر ۷1س��اله اه��ل اصفهان به 
رسیدن سالگرد ش��هادت حضرت زهرا)س(،  بهانه فرا 
اثري ديده نشده را كه 15 س��ال قبل خلق كرده است، 
رونمايي ك��رد. اين اثر ك��ه »غصب واليت« ن��ام دارد، 
با تكنیك آكريلیك اجرا شده و 35 س��انتیمتر در 5۰ 
سانتیمتر اندازه دارد و در نگارخانه شخصي اين هنرمند 

نگهداري مي شود.

عكاس ايراني برنده جايزه طاليي 
فستيوال »ميهودو« شد 

مريم سعيدپور، عكاس ايراني با مجموعه عكس »قرنطينه« 
توانس�ت جايزه اصلي فس�تيوال بين المللي رسانه هاي 
تصويري جوان�ان »ميه�ودو« ژاپ�ن را از آن خ�ود كند. 
جايزه نفر اول سومین دوره فس��تیوال بین المللي رسانه هاي 
تصويري جوانان »میهودو« ژاپن به مريم س��عیدپور عكاس 

ايراني براي مجموعه عكس »قرنطینه« اهدا شد. 
مريم س��عیدپور مجموعه عكس هاي »قرنطینه« را از ابتداي 
شیوع پاندمي ويروس كرونا شروع كرده بود تا خاطرات دوران 

قرنطینه را به شكلي متفاوت ثبت كند.

     تجسمی

امام موسي كاظم)ع( :

مؤمن همانند دو كفه ترازوس�ت. 

هرگاه به ايمانش افزوده گردد، به 

باليش نيز افزوده مي گردد.

)تحف العقول ص ۴0۸(


