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خبر

خواننده افسانه  ای کوبا درگذشت
بخش فرهنگی - »پابلو میالنس« خواننده، آهنگساز و نوازنده 

مطرح کوبایی درگذشت.
 )Pablo Milanés(»میلناس »پابلو  گاردین،  از  نقل  به 
جایزه  برنده  و  کوبا  اهل  گیتار  نوازنده  و  آهنگساز  خواننده، 
 nueva« گرمی که برای پیشگام بودن در جنبش موسیقی

Trova« شناخته می شود در سن ۷۹سالگی درگذشت.
همچون  قطعاتی  خلق  برای  بیشتر  که  خواننده  این 
»Yolanda« و »aMo esTa isla« شناخته می شود به 

دلیل ابتال به سرطان و در مادرید درگذشت.
»میالنس« که یکی از مشهورترین موسیقیدان های کوبایی در 
سطح جهان محسوب می شد،  ده ها آلبوم منتشر و در طول پنج 

دهه فعالیت هنری در نقاط مختلف جهان اجرا کرد.
این خواننده به رغم اینکه از طرفداران انقالب »فیدل کاسترو« 
و  نداشت  هراسی  افکارش  درباره  از صحبت  هیچگاه  اما  بود، 
اخیرا فقدان آزادی و پیشرفت در این کشور را مذمت کرده بود.

با اعالم خبر درگذشت این خواننده، نخست وزیر کوبا با انتشار 
پیامی فقدان »میالنس« را تسلیت گفت. »میالنس« به دنبال 
انقالب سال ۱۹۵۹ کوبا مورد توجه قرار گرفت و با شکل گیری 
جنبش کوبایی »nueva Trova« به همراه شمار دیگری از 
موسیقی دان های کوبایی از جمله »سیلویو رودریگز«  و »نوئل 

نیکوال«  در کوبا و نقاط دیگر جهان به شهرت رسید.
»میالنس«  در سال ۲۰۰۶ دو جایزه گرمی التین دریافت کرد.

اعالم نامزدهای جوایز فیلم مستقل 
اسپریت ۲۰۲۲

بخش فرهنگی - به نقل از اسکرین نوشت: نامزدهای سی و 
هشتمین دوره جوایز فیلم مستقل »اسپریت« با پیشتازی فیلم 

»همه چیز همه جا به یکباره« اعالم شد.
فیلم »همه چیز همه جا و به یکباره« ساخته »دانیل کوان« 
فیلم  جوایز  دوره  هشتمین  و  سی  در  شاینرت«  »دانیل  و 
»اسپریت« با هشت نامزدی پیشتاز شد و پس از آن فیلم »تار« 

اثر »تاد فیلد« با هفت نامزدی قرار گرفت.
»لوکا  ساخته  همه«  و  »استخوان ها  کنار  در  فیلم  دو  این 
و  فومبی«  »الی  کارگردانی  به  ما: شیطان«  »پدر  گوادانینو«، 
»زنان صحبت می کنند« ساخته »سارا پولی« برای کسب جایزه 

بهترین فیلم این جوایز رقابت خواهند کرد.
بهترین  شاخه های  در  یکباره«  به  جا  همه  چیز  »همه  فیلم 
کارگردانی و فیلمنامه نیز نامزد کسب جایزه شده و »میشل 
یئو« ستاره این فیلم نیز در شاخه بهترین بازیگر نقش اصلی 
سالی  نخستین  این  است.  شده  شناخته  جایزه  کسب  نامزد 
بدون  را  بازیگری  بخش  اسپریت جوایز  فیلم  است که جوایز 
مرزبندی جنسیتی اعطا می کند. همچنین فیلم »تار« در شاخه 
بهترین کارگردانی، فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش اصلی )کیت 
بالنشت( نامزد شده و »نینا هوس« نیز برای این فیلم نامزد 

بهترین بازیگر نقش مکمل است.
هم  وب«  »شارلوت  کارگردانی  به  خورشید«  از  »پس  فیلم 
بازیگر نقش اصلی و  اول،  از جمله بهترین فیلم  در ۵ شاخه 
بهترین بازیگر نوظهور نامزد کسب جایزه معرفی شد. فیلم های 
»کورساژ« به کارگردانی »ماری کروتزر«، »جوی لند« ساخته 
از »مارکیتا رامیرز  »سعیم صادق«، »لئونور هرگز نمی میرد« 
فیلم  و  چو«  »دیوی  ساخته  سئول«  به  »بازگشت  اسکوبار«، 
»سنت عمر« به کارگردانی »الیس دیوپ« هم در شاخه بهترین 

فیلم بین المللی جوایز اسپریت، نامزد دریافت جایزه هستند.
مراسم اعطای جوایز سی و هشتمین دوره جوایز فیلم مستقل 
اسپریت روز چهارم مارس ۲۰۲۳ )۱۳ اسفند( در سانتامونیکای 

لس آنجلس برگزار می شود.

توسط انتشارات کتاب جمکران؛

کتاب »خسته نباشید عمو قاسم« 
روانه بازار نشر شد

با  قاسم«  عمو  نباشید  »خسته  کتاب   - فرهنگی  بخش 
نویسندگی و تصویرگری خدیجه بابایی ابرقویی توسط انتشارات 

کتاب جمکران منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب »خسته نباشید عمو قاسم« 
با  ابرقویی  بابایی  نویسندگی و تصویرگری زنده یاد خدیجه  با 
کتاب  انتشارات  توسط  سلیمانی  قاسم  سردار  شهید  موضوع 

جمکران منتشر و راهی بازار نشر شده است.
در این کتاب که برای گروه سنی کودک نوشته شده است سعی 
شده با تصویرهای جذاب و زیبا کودک را با شخصیت سردار 

حاج قاسم سلیمانی و مفهوم جنگ و شهادت آشنا کند.
بسیاری از والدین مشتاق هستند فرزندان شان درک روشنی از 
مفهوم شهادت و از خودگذشتگی داشته باشند، نهادینه سازی 
مفهوم شهادت و ایثار در فرزندان صرفاً کار خانواده نیست. در 
کنار خانواده باید رسانه ها، آموزش و پرورش و فضای عمومی 
نیز در این زمینه فعال باشند. یکی از زمینه هایی که می توان 
این مفاهیم را به کودکان آموزش داد تولید کتاب های داستانی 
است. نویسنده کتاب متأسفانه قبل از چاپ این کتاب همراه 
مدیره  نژاد«، عضو هیئت  فرج  با همسرشان »محمد حسین 
اساتید  از  و  قم  علمیه  حوزه  مجازی  فضای  مطالعات  انجمن 
برجسته سواد رسانه و صهیونیسم پژوهی کشور و سه فرزندشان 

در یک سانحه رانندگی جان خودشان را از دست دادند.
در بخشی از کتاب می خوانیم:

به هال رفتند. مادر مشغول گشتن شد.  با هم  »علی و مادر 
رزمنده های توی صفحه تلویزیون توجه علی را به خود جلب 
آنها  تماشای  مشغول  و  ایستاد  تلویزیون  روبه روی  او  کردند. 
شد. یکی از رزمندگان چهره مهربانی داشت و علی فکر کرد 
شبیه  درست  داشت  مرتبی  ریش های  مرد،  می شناسد.  را  او 

ریش های پدربزرگ علی که عکسش روی طاقچه بود«
تومان  با ۱۶ صفحه مصور رنگی و قیمت ۳۵ هزار  این کتاب 

منتشر شده است.

روایت جمال میرصادقی از عالقه اش به تماشای فوتبال
بخش فرهنگی -  جمال میرصادقی، تماشای فوتبال را یکی از سرگرمی های 

بیرونی اش می داند که هنوز آن را دنبال می کند.
این داستان نویس پیشکسوت سال گذشته مجموعه داستانی با عنوان »جام 

جهانی« منتشر کرده که یکی از داستان هایش درباره این رویداد 
ورزشی و روایتی از صعود تیم ملی ایران به جام جهانی است.

او درباره کتاب و نوشتن از جام جهانی به ایسنا می گوید: آدم ها 
دوگونه اند؛ کسانی که به قصه و داستان اعتنایی ندارند و بیشتر 
به دنبال حرکات بیرونی و ورزشی و فوتبال و... هستند و به 
درون توجه ندارند و کسانی که بیشتر با درون سروکار دارند 
و با قصه های مادربزرگ ها اُخت شدند و به آن ها توجه نشان 
آن ها  میان  از  معموال  هنرمندان  و  داستان نویسان  می دهند. 

بیرون می آیند.
او سپس بیان می کند:از اول زندگی ام، اهل ورزش نبودم و در 
نقطه مقابلم، برادر قرار داشت، او به فعالیت های بیرونی و ورزش 
و فوتبال عالقه مند بود، من هم به قصه و داستان. برای این که 
با برادرم ارتباطی داشته باشم به دیدن مسابقات فوتبال توجه 
پیدا کردم تا حداقل ارتباط موضوعی برای بحث داشته باشیم. 

چیزهایی که از ورزش می دانم به خاطر برادرم بود.
عالقه مند  فوتبال  دیدن  به  من  می افزاید:  میرصادقی  جمال 
هستم وهر وقت مسابقه فوتبال پخش شود، حتما نگاه می کنم 
البته قصه  زیرا این کار برای من یک سرگرمی بیرونی است. 
عالقه درونی من است و آدم ها  بیشتر به مسائل مورد عالقه شان 

توجه می کنند. به نظرم آنچه انسان را می سازد، اعتقاد به درونیات است و 
مسائل مربوط به اجتماع نیز مسائل عمومی هستند.

 در برشی از داستان »جام جهانی« می خوانیم:
»از یک تیم کشور عربی شکست خورده بودند و حاال نوبت این تیم قدر بود 
که بیشتر بازیکن هایش توی باشگاه های اروپایی توپ می زدند.. چطور ممکن 
بود از آن ها ببرند و به جام جهانی بروند؟ در بازی رفت، چندتا از لژیونرهایش 
مربی  سر  ونبلز،  تری  بودند.  کرده  مساوی  یک  یک،  و  نداشتند  همراه  را 
داد می زدن،  نفر  بود: »صدهزار  و خندان شان، گفته  انگلیسی درشت اندام 
گوش هامون کر شده بود، اعصابمون خرد شده بود، با این حال،  نتیجه خوبی 

جهانی  جام  در  ما  جای  می کنیم.  یه سره  کارو  برگشت  بازی  در  گرفتیم. 
محفوظه، هیچ جای نگرانی نیست. ما به جام جهانی می ریم.«

حاال در بازی برگشت، گل اول را زده بودند و تازه اول بازی بود. مربی شان 

گفته بود: »بچه ها همه سرحالن، هیچ مصدومی نداریم، با نتیجه عالی زمینو 
ترک می کنیم.«

انگار  دروازه می شد،  داخل  که  گلی  هر  عربی،  از کشور  تیمی  با  بازی  در 
ضربه ای به قلبش می زدند؛ گل سوم را که زدند تلویزیون را خاموش کرد؛ 
طاقت دیدن بقیه بازی را نداشت، تلفن را برداشت و به یکی از دوست هایش 

زنگ زد و دادش بلند شد: »نمی تونم داد نزنم، نمی تونم....«
در بخش دیگر داستان آمده است: بازی که شروع شد، لرزید و قلبش شروع 

کرد به تند زدن.
»اگه بچه ها بتونن آبرو رو حفظ کنن و نیمه اول دوام بیارن..«

به ساعتش نگاه کرد. هنوز تا پایان نیمه اول خیلی مانده بود. هر توپی که به 
طرف دروازه می آمد، دلش تو می ریخت.

»االن می زنن، االن...«
دروازه ایران را به توپ بسته بودند. توپ از میانه زمین به 
طرف دروازه می آمد و دفاع می شد و برمی گشت. دل  تودلش 

نبود.
»االن می زن گامبوها...«

توپ که بر می گشت، نفس راحتی می کشید.
»زمین مال اون هاست، تماشاچی مال اون هاست، چه انتظار 
گل  زود  بیاوریم...  دوام  بیشتر  بتونیم  اگه  داری؟  دیگه ای 

نخورین... باز از حیثیت مون...«
توپ به میانه میدان رفت و برگشت. این به آن و آن به این 

پاس داد. جلو آمد و با شوت سنگینی توی دروازه رفت.
»آخ...«

صورت درشت و خندان مربی انگلیسی توی تلویزیون آمد.
 از جا بلند شد. طاقت دیدن بقیه بازی را نداشت.

»شکست... همیشه شکست، دیدن نداره، اعصاب ُخرد کنه، 
عذاب روحه.«

توپ دوباره به طرف دروازه آمده بود. گزارشگر می گفت: »تو 
زمین ما خیمه زدن، االنه که...«

تلویزیون را خاموش کرد و از جا بلند شد.
»باز می زنن، تازه نیمه اوله...«

صدای گزارشگر تلویزیون از خانه همسایه بلند شد.
»باز دروازه رو به توپ بستن.«

ُغرُغرش بلند شد...
روایت جمال میرصادقی از عالقه اش به تماشای فوتبال

مجموعه داستان »جام جهانی« نوشته جمال میرصادقی در ۱۲۸ صفحه با 
قیمت ۴۰ هزار تومان در انتشارات آواهیا منتشر شده است.

»جام جهانی«، »قتل نفس«، »فواره«، »شکسته«، »آمدم بیرون حالی بکنم«، 
»متلک، سخن طعنه آمیز« و »بد سرو وضع، شلخته« عنوان داستان های این 

مجموعه است.

به یاد غالمحسین ساعدی نویسنده ای که در غربت آب شد

همه جا تعطیل است! 
تمام  که  نوشت: صحبت  ملی  آرمان  در  خانی  فریبا  فرهنگی -  بخش 
»کار  گفت:  و  رفت  جلوتر  خانوم  ننه  ماندند.  منتظر  و  ساکت  همه  شد، 
بقیه  بیارن.  تا جوان می رن که سیب زمینی و آذوقه گیر  درست شد. سه 
چه کار می کنن؟ بازم می رین گدایی؟« مشدی بابا گفت: »چاره چیه ننه 

خانوم؟ هر طوری شده باید شکم بر و بچه ها رو سیر بکنیم.« 
فردا  بیرون.  نمی ره  ده  از  فردا هیشکی  »نه،  گفت:  خانوم  ننه 
نوحه  می کنیم،  گریه  می بندیم،  دخیل  می کنیم،  عزاداری 
بالرو  ببخشه  مارو  و  بیاد  می خونیم. شاید حضرت دلش رحم 

از بََیل دور بکنه.«
این بخشی از کتاب »عزاداران بیل « نوشته غالمحسین ساعدی 
است که دوم آذر روز وداع او با این جهان است. این روزها زیاد 
سالگی   ۴۹ در  او  ساعدی.  غالمحسین  به  می کنم  فکر  او  به 
مراد«  »گوهر  او  مستعار  نام  سپرد.  جان  تنهایی  و  غربت  در 
بود. پسری نوجوان را به یاد می آورم که در گورستانی قدیمی 
می چرخید در بین سنگ قبرها نام گوهر مراد نظرش را جلب 
این  او می گوید من  بود.  ُمرده  ناکام  می کند. دختر جوانی که 
نام  این  با  از آن سنگ قبر برداشته ام و سال ها  اسم مستعار را 

داستان نوشت.
است.  آلن پو  ادگار  پیرو  نویسی  داستان  در  ساعدی  می گویند 
غم  کوه   ... فانتزی.  فضاهای  از  استفاده  و  تخیل  آلودگی  رمز 
در  چگونه  ساعدی  قدرت  با  نویسنده ای  می نشیند  دلم  به 

غالمحسین  می گزیند.  مسکن  پرالشز  قبرستان  در  و  می تپد  خودش 
داستان هایش  است.  بزرگی  داستان نویس  و  نمایشنامه نویس  ساعدی 
است. داستان هایش  پارسی  زبان  او عاشق  دارد.  را  ایران  رنگ جغرافیای 
هوار  سرشان  به  که  بدبختی هایی  ها،  آدم  شدن  مسخ  از  او  بوم گراست. 
می شود رنج می کشد. ساعدی پزشک بود و تخصصش در حوزه روانپزشکی 
بود و مدتی در بیمارستان »روزبه کار کرد. بنابراین با رنج آدم ها آشنا بود. 
مطبی داشت در خیابان دلگشا که می گویند پاتوق نویسندگان و شاعران 
بوده، خودش می گوید:»آنجا یک دنیای عجیب وغریبی بود و بعد، یکی هم 
این بود که چون من طبیب بودم و همیشه توی مطب بودم آنجا به یکی 

از پایگاه های عمده روشنفکران آن روز تبدیل شده بود.
آل احمد، شاملو، بروبچه های نویسنده، به آذین، سیروس طاهباز، م. آزاد و 
دیگران همیشه آنجا بودند.« پزشکان می توانند نویسنده های، بسیار موفق 
شوند چون آدم ها به آن ها اطمینان دارند از دردهای شان می گویند و از 

با تمام وجود می توانند بهترین گوش . غالمحسین  غصه های شان و آن ها 
ساعدی هم از آن پزشکان دلسوز بود. و می گویند اهل مدارا با بیمارانش.

است  برزیلی  داستان نویس  ژوائو«  روسا  شبیه»گیمارس  کمی  او  زندگی 
ویزیت،  حق  جای  به  می گفت  درآمد  کم  بیماران  به  بود.  طبیب  هم  او 

داستان یا افسانه ای برایم تعریف کنید و بعد آن داستان های درخشان را 
آفرید. یکی از داستان هایش » سومین کرانه رود« است مردی که با قایقش 
نمی گردد...  باز  می مانند  منتظرش  خانواده  هر چه  و  می رود  رودخانه  به 
روشنفکری  کمتر  زمان  آن  در  است  سیاسی  آدم  ساعدی  غالمحسین 
زندان ساواک می افتد و شکنجه  به  به خاطر همین  نبوده است  سیاسی 
می شود رنج می کشد و دیگر مثل قبل از زندانی شدنش نمی شود. احمد 
جنازه  گفت،  ترک  را  شاه  زندان  او  از  بود:» آنچه  گفته  درباره اش  شاملو 
نیم جانی بیش نبود. آن مرد، با آن خالقیت جوشانش، پس از شکنجه های 
جسمی و بیشتر روحِی زندان ، دیگر مطلقاً زندگی نکرد. آهسته آهسته در 
خود تپید و تپید تا ُمرد. وقتی درختی را در حال بالندگی اره می کنید، 
را  او  ساده  بلکه خیلی  نبرده اید،  او دست  بالندگی  نیروی  در  کار  این  با 
کشته اید. ساعدی مسائل را درک می کرد و می کوشید عکس العمل نشان 
از دل داستان هایش  بودند.«  اره کرده  را  او  اما دیگر نمی توانست.  بدهد. 

فیلم های موفقی چون»گاو« به کارگردانی مهرجویی را می بینیم. فیلمی 
تکان دهنده، مش حسنی که عاشق گاوش است و بعد از مرگ او خودش 
گاو می شود... شاید پزشکی و روانپزشکی به او کمک کرد تا الیه های روانی 
آدم ها را بجورد و از دل آن ها داستان هایی به درآید بی نظیر. اما غالمحسین 
ساعدی شخصیت رمانتیکی هم داشت شاید نامه های او 
را به طاهره را خوانده باشید. دختری که سال های سال 
غالمحسین ساعدی برایش نامه نوشت. در یکی از نامه ها 
سیصد بار نام طاهره را تکرار کرده بود. اما طاهره هرگز 
حرفی نزده و بعد از مرگ او این نامه ها با عنوان نامه های 
شد.  منتشر  کوزه گرانی  طاهره  به  ساعدی  غالمحسین 
هم  به  هرگز  کوزه گرانی  طاهره  و  ساعدی  غالمحسین 
سنگ  بروید  تبریز  وارالن  قبرستان  به  اگر  نرسیدند. 
قبری را خواهی دید که رویش نوشته شده: »آرام جای 
کسی که میان استخوان های گوهرمراد آواز می خواند.« 
این نامه های پرشور عاشقانه خواندنش بی لطف نیست. 
غالمحسین  غربت  از  بعد  سال ها  است  این  مسئله  اما 
ساعدی برای همسرش »بدری لنکرانی« هم نامه هایی 
می نویسد که خواننده متاسف می شود.که چنین پزشک 
و نویسنده پر شور و خالق و قدرتمندی چگونه در غربت 
نامه  از  بین رفت.در بخشی  از  و  چون شمعی آب شد 
هستم  فکر  این  در  می خوانیم:»همیشه  همسرش  به 
عملگی،  بنائی،  برای  من  آمدم،  پزشکی  برای  که  کردم  خریت  چقدر  که 
غصه خوردن ساخته شده بودم.هزاران هزار انبان پر از درد و غم دارم. پای 
هر دیواری هم که نمی شود گریه کرد. در اینجا مدام به آدم توهین می شود. 
هیچ کسی را نمی بینم، از بس قرص اعصاب خورده ام و در گوشه های عجیب 
و غریب خوابیده ام که فکر می کنم در مجموع به اندازه  ده ها هزار ُمرده مزه  
مرگ را چشیده ام. بدری جانم اگر روزگار این چنین پیش برود، آهی از من 
در بساط تو خواهد ماند. سعی می کنم که روی پای خود بایستم ولی تالشی 
بی فایده است، پاهایم را پیدا نمی کنم.بدبختی من، دوری از تو و دوری از 
وطن است.« یکجایی هم غالمحسین ساعدی نوشته است:»همه چیز تعطیل 
است؛رفت و آمد تعطیل است، دیدار دوستان تعطیل است، کتاب تعطیل 
است.خنده، خنده واقعی تعطیل است، گریه هم تعطیل است.روده درازی 

چرا...زندگی تعطیل است.«دوم آذر زندگی گوهر مراد تعطیل می شود.
منبع : خبر آنالین

بخش فرهنگی - نامش »حشمت اهلل بسطامی« بود ولی به خاطر عالقه ی 
زیادی که به ایرج خواجه امیری داشت، نام او را برای خود برگزید و از آن 

پس »ایرج«، نام هنری او شد و برای همیشه با این 
نام شناخته شد.

قطعه  خواننده  ـ  بسطامی  ایرج  ایسنا،  گزارش  به 
معروف گل پونه ها ـ متولد اول آذرماه ۱۳۳۶ و از 
شاگردان محمدرضا شجریان بود. او اگر از زلزله بم 
جان سالم به در برده و االن زنده بود، همین روزها 

تولد ۶۵ سالگی اش را برگزار می کردیم.
پیش از آشنایی با این هنرمند، گروهی با همکاری 
محمدعلی(  و  عباس  )ایرج،  بسطامی  برادران 
و  ایرج(  خواهر  )شوهر  خداوردی  محمدجواد  و 
بسطامی  یداهلل  سرپرستی  با  و  بنی اسدی  نادعلی 
آن  تلویزیون  و  رادیو  در  که  بودند  داده  تشکیل 
شجریان  با  او  آشنایی  اما  داشتند.  برنامه  زمان 
نام دار  نوازندگان  )از  ساالری  حسین  واسطه ی  به 

کرمانی( صورت گرفت.
آشنایی  به  منجر  شجریان،  کالس های  در  حضور 
آثاری  خلق  و  مشکاتیان  پرویز  با  بسطامی  ایرج 

ماندگار با این آهنگساز ایرانی شد.
خود پرویز مشکاتیان دربارهٔ آشنایی اش با ایرج بسطامی گفته  است: »اولین 
بار ایرج بسطامی را در خانه محمدرضا شجریان دیدم. در آن زمان ما در 

گروه چاووش بودیم و به خاطر شرایط اجتماعی آن زمان به خواننده هایی 
با صداهای متفاوت نیاز داشتیم. من پشت در کالس آواز استاد شجریان 

نشسته بودم تا هنرجوها مرا نبینند. آن جا بود که از صدای بسطامی خیلی 
خوشم آمد. او صدای خوبی داشت و مثل همه آدم های کویرنشین، مهربان 
و خوب بود. بعد از کالس مدتی با او صحبت کردم تا با نظراتش دربارهٔ هنر 

و آواز و انگیزه خواندش آشنا شوم؛ ولی آن قدر ساده یافتمش که مصمم 
شدم تا با او یک سالی درباره ی قضایای پیرامونی سوای موسیقی به گپ 

و گفتگو بنشینم.«
مرکب«،  »افشاری  آلبوم های  مشکاتیان  و  بسطامی  بعدتر 
که  کردند  خلق  را  من«  »وطن  و  مهر«  »افق  بهار«،  »مژده 
دربیاورد؛  را  اشک مشکاتیان  توانست  قطعه  آنها یک  بین  در 
آن قطعه »وطن من« نام داشت. اثری که وجه میهن پرستی 
بسطامی در ارائه ی آن بی گمان بی تأثیر نبود؛ گفته می شود 
بسطامی چنان وطن پرستی بود که با هر بار شنیدن نام ایران 

چشمانش پر اشک می شد.
مشکاتیان درباره این اثر که با شعری از »ملک الشعرای بهار« 
ذهن  خانه  نهان  در  چیزی  »یک  است:  گفته  شده،  ساخته 
فشانی  جان  آن  برای  که  است  ایران  آن  و  هست  ایرانی  هر 
می کنند، آهنگسازی می کنند، اشک می ریزند و به موقع هم 
شمشیر می کشند. زمانی که ایرج »وطن من« را خواند اشک 
خاطر  به  اثر؛  این  خواندن  نمی شد  زیباتر  آن  از  درآورد.  مرا 
اینکه تا از ایران صحبت می شد اشکش در می آمد. او پی خط 
ایران ای وطن من را حس می کرد که یعنی چه؟ برای همین 
با آن شکوه و عظمت و البته توانایی اجرایش توانست کار را 
اجرا کند. من افتخار می کنم و یا تنها افتخارم این است که این اثر از طرف 
سازمان ملی یونسکو به عنوان سرودی رسمی انتخاب شد. من به یونسکو 

کاری ندارم ولی به ایرج، ملک الشعرا و ایران خیلی کار دارم.«

بسطامی با خواندن کدام قطعه اشک مشکاتیان را درآورد؟


