گفتوگو با «منصور اوجی» در سالروز تولدش

شناس تاجیک؛ «خدایی شریف»
درباره ایران
ِ

ِ
درنهایت ایجاز تصویر
« 14منصور اوجی ،ش��اع ِر تصویر در زبان اس��ت و
میآفریند .هر اتفاق سادهای برای او شعر میشود و هر واقعه نیز».
کوروش کمالی سروستانی ،در آیین بزرگداش��ت استاد ،شیراز 13 /شهریور
 /1396روزی که این گفتوگو انجام شد را درست بهخاطر دارم؛ پنجشنبه 17
اردیبهشت  ،1394با او تماس گرفتم ...

 16پروفسور خدایی ش��ریف ،یکی دیگر از دانشمندان و همتباران ما در
تاجیکستانعزیز،عصریکشنبه 7آبان(29اکتبر)در 80سالگیازدنیا
ِ
رفت؛ کسی که تالشهای گرانسنگ وی در جهت نزدیکی ایران و تاجیکستان
بر هیچکس پوش��یده نیست .استاد خدایی ش��ریف  25ژوئن سال  1937در
روستای جارف ناحیه قلعه خُ مب...

خوشحالم که در رشت ه ادبیات
تحصیل نکردم

خبر روز

«سیا ه مشق» پرفروشترین
کتاب شعر «پاییزه کتاب»

با گذشت هفت روز از طرح «پاییزه کتاب» ،مجموعه
شعر «سیاه مش��ق» ،اثر هوشنگ ابتهاج (سایه) به
میان فهرست پرفروشهای این طرح راه پیدا کرد و
در حال حاضر در صدر پرفروشهای کتاب شعر قرار
گرفت .در هفتمین دوره از طرحهای حمایتی خرید
کتاب با عنوان «پاییزه کتاب » این سد شکسته شد
و هوشنگ ابتهاج با کتاب «سیاه مشق» توانست در
بین پنج کتاب پرفروش تألیفی طرح «پاییزه کتاب»
قرار گیرد .در حال حاضر پنج کتاب «قهوه سرد آقای
نویسنده» ،اثر روزبه معین از نشر نیماژ« ،سمفونی
مردگان» ،اثر عباس معروفی از نشر ققنوس« ،پاییز
فصل آخر س��ال است» ،اثر نس��یم مرعشی از نشر
چشمه« ،یک عاش��قانه آرام» ،اثر نادر ابراهیمی از
نشر روزبهان و «سیاه مشق» ،اثر هوشنگ ابتهاج از
نشر کارنامه در صدر فروش قرار دارند .این در حالی
است که بهجز اثر هوشنگ ابتهاج هیچ کتاب شعری
در جمع  20اثر پرفروش تالیفی قرار ندارد.

گروه موس��یقی درویشخان بهخوانندگی محمود
جاهد ،کنس��رتی را با عنوان «هم نوا با کرمانشاه»
در شهر پاریس برگزار میکنند .در این کنسرت که
 14آذرماه بهیاد زلزلهزدگان کرمانشاه برگزار خواهد
شد ،گروه درویشخان متشکل از جاوید یحییزاده:
نی ،بابک خوش��رو :تار و س��هتار ،احمد یحییزاده:
س��نتور و دف ،نیما خوش��رو :عود ،پویا خوش��رو:
کمانچه ،مارال ش��فیعپور :همخوان ،مانی خوشرو:
تنبک و محمود جاهد :خوانندهروی صحنه میروند
و قطعاتی را بهصورت مرکب خوانی و مرکبنوازی
براساساشعاریازشفیعیکدکنیوهوشنگابتهاج
اجرا خواهند کرد.

اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
چگونه انتخاب می شوند؟

نامهایتغییرناپذیر
یک شورا

امیرخانی :بیشترین مقاله را
در حوزه صنعت نشر دارم

سناپور :هیچ وقت برای حضور
با ما تماس نگرفته اند
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شاگردان دیروز مرتضی ممیز برای او پوستر طراحی کردند

بهیاد استاد

سحر آزاد
روزنامه نگار

تقریبا س��هدهه گذشته اس��ت اما موضوع برای
تعدادی از شاگردان مرتضی ممیز ،فرقی نکرده
و آنها هنوز خود را ش��اگردی تصور میکنند که
خاطره مشترکشان از کالسهای درس ،منجر
به طراحی پوسترهایی بهیاد ممیز شده است.
پنجم آذر س��الروز درگذش��ت مرتضی ممیز،
پدر گرافیک ایران اس��ت .بههمین مناس��بت
برنامههاییازسویبنیادممیزدرخانههنرمندان
برگزار ش��د و یکی از طراحان گرافیک آلمانی از
دانشگاه باهاوس نیز برای برپایی ورکشاپ و انجام
س��خنرانی به ایران آمد اما تعدادی از شاگردان
ممیز هم در دوازدهمین س��الروز درگذشت او
تصمیم به برپایی یک کار جمعی کردهاند .آنها
تعدادی از دانشآموختگان دانشکده هنرهای
زیبای دانش��گاه تهران هستند با این تفاوت که
تقریبا س��هدهه از فارغالتحصیلی آنها گذشته
و هریک ش��یوه زندگی خود را سالهاس��ت که

انتخاب کردهاند.
فرشید ابراهیمی ،محمد انصاری ،بهنام اصغری،
علیرضا برزونی ،نوشین پگاه ،مریم توسلی ،آرمان
داوودی ،مجید روشن ،منصور کالهکج ،حسین
کریمزاده ،ایرج عاشوری ،محمد رنگچیان ،پرند
شاد ،حسن شیوا ،جعفری صابری ،رضا نورانی،
علی پیش��کار ،عزیز محسنی ،حسین مفیدی،
بهشید مرکزی ،میترا مسیحا و علی مریخی که
در س��الهای  64تا  67دانشآموخته دانشکده

هنرهایزیبایدانشگاهتهرانبودهاند،بهیادممیز
پوسترهاییراطراحیکردهاندکهآنهارادرفضای
مجازی منتش��ر کردهاند .آنها در توضیح دلیل
خلق این آثار چنین نوشتهاند« :شاگردان استاد
پس از  30س��ال تجربه آموختن و آموزاندن در
گستره آکادمیک و کارکردهای حرفهای ،اینک
شما را با خویش به ژرفای یاد و خاطره شورانگیز
و نفسگیر ژوژمان آثار رنگارنگ آویخته به دیوار
آن س��الها میبرند .جمعی برآمده از شاگردان
ممیز به گرداگرد اس��تاد خویش ،همان مردی
که با نگاه س��نگین و دستی به اش��اره بر چهره
آویختهاش ،همواره قلب و ذهن ش��اگردان را به
تجربه مهر دربرمیگرفت .بیگمان اینبار و پس
از سالیان ،نه سفارشی ،نه رقابتی و نه حتی بیمی
از داوری افراد ،فقط بهانه این دیوار نکوداشت و
تجسم شیرین خاطراتی است که به پاسداشت
زندهیاد استاد مرتضی ممیز در چارچوب پوستر،
دوستدارانش را به یاد او در یک رویداد هنری به
کنار هم آورده باشد ،به این امید که مهر استاد و
شاگردی فروزنده بماند جاویدان».

گزارش تحليلی

اعضایشورایسیاستگذارینمایشگاهبینالمللیکتابتهرانچگونهانتخابمیشوند؟

نامهای تغییرناپذیر یک شورا
آرزو شهبازی
روزنامه نگار

جاده قديم
در مراحل پاياني فني
فيلم «ج��اده قديم» س��اخته مني��ژه حكمت كه
اين روزه��ا در مرحله صداگذاري توس��ط محمود
موس��وينژاد ق��رار دارد ،فرم حضور در جش��نواره
فجر را پر ك��رد .پيش از ای��ن مصطفي خرقهپوش
تدوين فيلم را به پايان رسانده بود و بهنظر ميرسد
«جاده قديم» كمكم آماده حضور در جشنوارهشود.
حكمت اين فيلم را كه چندس��ال تحقيق و نوشتن
فيلمنامه آن بهطول انجاميده اس��ت بعد از «زندان
زنان»« ،سه زن» و ...امسال در سكوت خبري جلوي
دوربين برد كه درحالحاضر مراحل پاياني فني خود
را سپري ميكند.

آغاز نمایشگاه کتاب قطر
با حضور ایران و غیبت
عربستان و امارات
توهشتمین دوره نمایشگاه کتاب دوحه رسماً
بیس 
با حضور ایران و غیبت عربس��تان سعودی و امارات
با شعار «بهس��وی یک جامعه متفکر» افتتاح شد.
توهشتمین دوره نمایشگاه کتاب دوحه رسماً
بیس 
با حضور ایران و غیبت عربس��تان سعودی و امارات
با شعار «به سوی یک جامعه متفکر» افتتاح شد.

نظر به اهمیت و ضرورت بهرهگیری مطلوب از دیدگاههای س��ازنده و
کارشناسانه جنابعالی در برگزاری مطلوب نمایشگاه تهران ...با توجه به
تعهد ،تجربه و سوابق فرهنگی و جایگاه مدیریتی جنابعالی ...با توجه به
سوابقو تجاربارزشمندجنابعالیبنابهپیشنهاد معاونامور فرهنگی...
اینها جمالتی مشابه در احکام آدمهایی ثابت است؛ احکام چندساله
اخیر وزیر فرهنگ و ارش��اد و اس�لامی برای انتصاب اعضای ش��ورای
سیاس��تگذاری نمایش��گاه بینالمللی کتاب تهران .اعضای ثابتی که
بهندرت تغییر میکنند و برخیشان دیگر به عضو ثابت این شورا بدل
یویکمیننمایشگاهبینالمللی
شدهاند.اعضایشورایسیاستگذاریس 
کتاب تهران چند روز پیش معرفی شدند و در میان آنها نام سیدمحمد
بهشتی ،علیاکبر اشعری ،محمود آموزگار ،مهدی فیروزان ،فریدون
عموزادهخلیلی ،رضا امیرخانی ،محمد حمزهزاده ،مهدی اسماعیلیراد،
همایون امیرزاده ،محمد س��لگی ،امیرمسعود ش��هرامنیا ،علیاصغر
س��یدآبادی و مرتضی کاظم دیده میشد .اگر از حضور ثابت برخی در
این شورا عبور کنیم ،پرسش این است که چرا طی چندسال اخیر تنها با
نام یک نویسنده در این فهرست روبهرو بودهایم؟ رضا امیرخانی اگرچه
در این سالها انتقادهای تند و تیزی به سازوکار نمایشگاه کتاب داشته
اس��ت و در موارد دیگری نیز همواره سعی داش��ته که خودش را از زیر
سایه نویسنده دولتی بودن کنار بکشد ،اما در این سالها به عضو ثابت
رویدادهای فرهنگی دولتی تبدیل شده است.
به نظر میرس��د وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در این انتخاب ،به
نوعی از نبود یک تش��کل یا صنف فراگیر برای نویسندگان بزرگسال
به نفع نویسنده مورد عالقه خود بهره میبرد .فریدون عموزادهخلیلی
به گفته مسئوالن ارشاد از سوی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
معرفی میشود ،اما تنها انجمن قانونی نویسندگان بزرگسال انجمن
قلم ایران اس��ت که احتماال باید همینکه وزارت ارشاد آن را بهعنوان
انجمنی فراگیر به رسمیت نمیشناسد و نویسندهای را به نمایندگی آن
انجمن به عضویت این شورا درنمیآورد ،کالهمان را به هوا بیندازیم .اما
مسئله اینجاست که غیاب نهادی چون انجمن صنفی داستاننویسان،
ماجرای انتخاب نویس��نده عضو این ش��ورا را به یک انتخاب شخصی
تقلیل میدهد؛ رضا امیرخانی ،پیشنهاد معاون فرهنگی ارشاد است که
به تأیید وزیر رسیده است .از امیرخانی درباره حضور چندسالهاش در
این ش��ورا سؤال میکنم و اینکه چرا از نویسندگان دیگری جز او برای

این شورا دعوت نمیکنند .میگوید درباره سازوکار انتخاب پاسخگو
نیس��ت ،اما این نکته را اضافه میکند که در میان نویس��ندگان شاید
بیشترین تعداد مقاالت را درباره صنعت نشر داشته باشد و این به سابقه
 15ساله او در این صنعت برمیگردد .میگوید خودش از مخالفان برخی
سازوکارهای اجرایی نمایشگاه است ،اما نتوانسته است به وزیر نه بگوید،
چون سیدعباس صالحی آدمی بسیاری اخالقی است .امیرخانی اما این
را هم اضافه میکند که نماینده کسی نیست و تنها بهعنوان نویسنده
در آنجا حضور دارد.
اما اگر او را تنها یک مدعو بدانیم که بهقول خودش به رسم ادب و احترام
این مسئولیت را پذیرفته ،آیا هرگز نام نویسندگان دیگری نیز در این
دعوتنامهها مطرح بوده است؟
حسین سناپور میگوید هیچوقت با او برای حضور در این شورا تماس
نگرفتهاند و از دوستانی که با آنها در تماس و رفتوآمد است نیز چنین
چیزی نشنیده است یا اینکه ممکن است او بیخبر باشد .نویسنده رمان
«دود» میگوید« :فقط یکی،دوبار اسم آقای امیرخانی را در خبرهایی
که درباره شورای سیاستگذاری میخواندم ،دیدهام .واقعیت این است
که خیلی هم برایم عجیب نبود ،برای همین هیچوقت نس��بت به آن
کنجکاو نشدم و مشکلی هم با آن نداشتم».
برخی مسئوالن ارشاد میگویند اگر هم از نویسندگان مستقلی چون
سناپور برای حضور دراین ش��ورا دعوت به عمل بیاید ،آنها نخواهند
پذیرفت .از سناپور میپرس��م اگر از او دعوت میکردند ،میپذیرفت؟
میگوید« :چون تا به حال شرایطش پیش نیامده هیچ وقت به آن فکر
نکردهام ،بنابراین نمیدانم چه جوابی میدادم ،ش��اید نمیپذیرفتم و
شاید هم قبول میکردم».
اما او به نکته مهمی اشاره میکند .اینکه دهها و صدها نویسنده دیگر هم
هستند که حتی اگر ده نفر از آنها این عضویت را نپذیرند ،میشود از
نویسندگان بسیار دیگری دعوت کرد.
بههرحال اعضای ش��ورای سیاس��تگذاری س��یویکمین نمایشگاه
بینالملل��ی کتاب معرفی ش��دهاند و میتوان امیدوار بود که س��وابق
اجرایی بسیاریش��ان به برپایی نمایشگاه موفقتری بینجامد .برخی
اعضای شورا میگویند حضور رضا امیرخانی در این سالها برای شورا
بسیار مفید بوده است .بهنظر میرسد نویسندگان دیگر نیز جز پیشبرد
درست کارها به سمت یک نمایشگاه پرشکوه ،انتظار و ادعای دیگری
ندارند ،فقطای کاش وزیر و معاون فرهنگ��یاش تا راهاندازی انجمن
صنفی برای نویسندگان ،در انتخابهای شخصیشان نامهای دیگری
را نیز بنگجانند و نویسندگان دیگری را نیز ببینند.

عکس :جامعهفردا

همنوا با کرمانشاه در پاریس

تا قلم را پل نسازم
من نخواهم مرد ،هرگز!

پنجشنبه  9آذر 1396
سال اول ،شماره 26

خاطره فراموششده اولین سالن تیاتر

تماشاخانهایکهدیگرنیست

به تشخیص مسئوالن اداره نوسازی مدارس
«دارالفنون» دیگر هیچ تاتری را روی صحنه خود نخواهد دید
فرزانه ابراهیمزاده

روزنامه نگار

18س��ال پیش وقتی برای اولینبار وارد دارالفنون تهران که آن
روزها خرابهای رها شده بیش نبود ،شدم روشنترین خاطرهای
که برایم ماند سالن بزرگی بود که در بخش جنوبی ساختمان قرار
داشتوباقیماندهدکورزندانکهدریکیازسریالهایتلویزیونی
در کنار مجسمهای تمامقد از امیرکبیر رها شده بود .سالنی بزرگ
و درحال نابودی که در خاطرات اعتمادالسلطنه درباره آن خوانده
بودم و میدانستم ،نخستین سالن تئاتر مدرن در ایران است.
سوغاتی سلطان صاحبقران

ناصرالدینشاهقاجارازسهسفریکهبهفرنگداشتسوغاتیهای
زیادی به ایران آورد .یکی از این س��وغاتیها تیاتر فرنگی بود که
در سفر اول در روسیه شیفته آن ش��د .تیاترهایی که با تعزیه و
شبیهخوانی که او تا آن روز دیده بود و نمایشهای شادیآوری
که اجرا میش��د تفاوت داشت و هم سرگرمی او بههمراه تزار در
سالن باله مسکو نخستین نمایش زندگیاش را دید و بعد از آن در
پاریس و اتریش هم از فرصتهای کوتاهی که بهدست آورد برای
دیدن این هنر سحرآور بهره برد و در بازگشت به تهران در عثمانی
در سالن اختصاصی سلطان عبدالحمید کنار کاخ دولمه باغچه
نمایش��ی را دید که تردیدها را برای راهاندازی سالن تئاتر از بین
برد .او در بازگشت به تهران مزینالدوله را مامور کرد تا نخستین
سالن تئاتر را در مدرس��ه مبارکه راهاندازی کند .علیاکبرخان
مزینالدوله نطنزی از دانشآموزانی بود که به فرانسه اعزام شد و
در مدرسه عالی هنر پاریس نقاشی و موزیک را راه انداخت و در
بازگش��ت به تهران در کنار مسیو لومر ،معلم موزیک مدرسه به
تدریس هنر مشغول شد .اما شاه بعد از احضار او به کاخ بعد از اینکه
مطمئن شد که در پاریس بهاندازه کافی تیاتر فرنگی دیده به او
فرمان داد تا در بخش جنوبی مدرسه مبارکه دارالفنون یک سالن
بسازند.اینکهچرااینسالنبایددربخشجنوبیمجموعهمیبود
هم روشن بود؛ شاه تصمیم داشت این سالن را مانند سالن سلطان
عبدالحمید بهصورت خصوصی قرق کند و این بخش چسبیده
به ارگ س��لطنتی بود و خیلی ساده میش��د از حرم شاه تا این
سالن دری باز کرد و شاه بدون اینکه کسی او را ببیند برای دیدار
تیاترهای فرنگی که قرار بود در این سالن به صحنه برود بنشیند.
مزینالدوله با اس��تفاده از طرح س��النهای پاریس و رم صحنه
نمایش را به س��بک تماشاخانه ایتالیایی قاب تصویری طراحی
کرد .صحنه در انتهای س��الن قرار داش��ت و صندلیها در میانه
سالن چیده شده بود .در س��الن هم در ابتدای آن طراحی شده
و به سمت حیاط باز میش��د .تاالر ظرفیت  ۳۰۰نفر تماشاچی
داشت اما بیش��تر اوقات بهطور اختصاصی برای چند نفر بیشتر

موسيقی

آینهدارها در راه تهران
چهارمین فس��تیوال موس��یقی نواحی «آینهدار»
با تمرکز بر موسیقی اقوام ش��مال غرب ایران طی
روزهای ۲۸آذرماه تا اول دیماه سال جاری بهدبیری
هنری علی مغازهای و ریاست احسان رسولاف در
تاالر رودکی تهران برگزار میشود.

نکوداشت فرهودی در نیاوران

مراس��م نکوداش��ت زند هی��اد ناص��ر
فره��ودی ،صداب��ردار پیشکس��وت
موس��یقی کش��ورمان  ۱۵آذرماه س��اعت
 17با حضور اهالی س��ینما و موس��یقی در
بنی��اد آفرینشهای هنری نی��اوران برگزار
میشود.
این مراسم بههمت استودیو پاپ و همکاری

بنیاد آفرینشه��ای هنری نیاوران و وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی میزبان عالقهمندان
خواهد بود.
زندهیاد ناصر فرهودی مدیر اس��تودیو پاپ
و از صدابرداران پیشکس��وت موس��یقی و
سینمای ایران است که مردادماه امسال دار
فانی را وداع گفت.

اجرا نمیگذاشت .گفته میشد دری دیگر در پشت صحنه قرار
داشت که شاه مستقیم وارد سالن میشد و در جایگاه مخصوص
خودش مینشست .زمانی که سالن افتتاح شد هنوز امینالضرب
کارخانه برق را به تهران نیاورده بود و برای تامین نور سالن از چراغ
گازهای قصر شاه استفاده میش��د .همزمان با راهاندازی سالن
مزینالدوله از دستههای بازی مدرسه آلیانس فرانسه و بعضی از
شاگردان مستعد را دعوت کرد و بعد از آموزشهای مقدماتی قرار
شد تا نمایشی را روی صحنه بیاورند .متنی که انتخاب شده بود
از مولیر بود اما اینکه کدام یک برای نخستینبار به صحنه رفت
اتفاق نظری وجود ندارد .برخی از مورخان معتقدند این نمایش
طبیب اجباری بوده و برخی دیگر خرس سیاه و سفید را گفتند.
اما بهنظر میرسد که هیچ کدام از این دو نمایش نبوده وگزارش
مردم گریز بوده که میرزا حبیباصفهانی باعنوان میزانتروپ به
فارسی ترجمه کرده بود .در این نمایش کریم شیرهای و اسماعیل
بزاز دو بازیگر تئاتر تختهحوضی بازی میکردند.
اعتمادالسلطنه در روزنامه خاطرات خودش به تاریخ  ۲۶اسفند
 ۱۲۶۴نوشت«:چند شب است در مدرسه دارالفنون وزیر علوم
بهاحتمال زیاد رضاقلی میرزا هدایت -تماشاخانهای باز کرده کهبازیگرها فرنگی هستند که ابدا بازی نمیدانند و زبان نمیفهمند.
اما طوطیوار فارسی را یاد گرفتند .از قراری که میگویند خیلی
خنگ هستند».
او در خاطره دیگری گفته ش��اه به تماشاخانه دارالفنون رفته و
سرهنگ مجبوری را با بازی اسماعیل بزار دیده است .در خاطره
دیگری هم گفته که شاه محض خاطر ملیجک باز به دیدن تئاتر
رفته اس��ت .اینها نشان میدهد که ناصرالدین بیشتر شبها به
دیدن تئاترهایی میرفت که مزینالدوله برای او آماده میکرد.
س��الن تئاتر دارالفنون دورهای تعطیل شد و در سال  ۱۳۰۸بعد
از آنکه مارکف دارالفنون را بازسازی کرد به این نتیجه رسید که
س��الن را دوباره از نو بسازد .او س��الن را طراحی تازه کرد و سالن
قبلی را خراب باردیگر ساخت .سالن در سال  ۱۳۱۳بازگشایی و
مدیریتشبهسیدعلیخاننصردادهشدتاهنرستانهنرپیشگی
را در آن راهان��دازی کند .هرچند آنچ��ه در دارالفنون پا گرفت
س��ازمان پرورش افکار بود و بعد از آن ت��االر  ۱۵۰۰نفر آن برای
برگزاری جشنها و امتحانها مورد استفاده قرار گرفت و ماند تا
سالها بعد که دارالفنون قرار بود بازسازی شود .یکی از اولویتها
هم بازسازی سالن تئاتر این مدرسه به شیوه قدیم بود.
چندس��ال پیش دوس��تی تصاویر س��الن دارالفنون را فرستاد.
نخستین سالن تئاتر کشور اما این سالن دیگر حتی کوچکترین
شباهتی حتی به آن سالن نیمهمخروبه  ۱۸سال پیش نداشت.
سالنی با صندلیهای سینمایی و بهروز که به تشخیص مسئوالن
اداره نوسازی مدارس قرار است دیگر هیچ تیاتری را روی صحنه
خود نبیند.

فرهنگ

انتقاد شدید«صالح پور» از میراث فرهنگی

اردش��یر صالحپ��ور میگوی��د :موزهه��ای ما
«گوری به گ��وری» کار میکنن��د .یعنی یک
گور باستانشناس��ی را حفاری کرده و اشیای
آن را برمیدارند و در گور دیگری به نام ویترین
میگذارند .س��ازمان میراث فرهنگی هم هیچ
اس��تراتژی ندارد ک��ه عناصر و اش��یای موزه و
تاریخ و تمدن را به جامعه و به فرهنگ امروزی

پیوند دهد .بهگزارش ایلنا ،اردش��یر صالحپور
(پژوهش��گر ،نمایش��نامهنویس و عضو هیات
مدیره ایکوم) درباره تریولوژی موزهاش که سه
کتاب به نامهای «تفنگ ن ُه دال»« ،فتح تهران»
و «قلعه تُل»است ،در این باره گفت :باید میراث
و فرهنگ گذشته به فرهنگ حال و آینده پیوند
بخورد؛ به این میگویند تزاید و تداوم فرهنگی.

