
نگاهی به شعرهای ترانه جوان بخت 

وقتی شعر
فراسوی واژه هاست

نگره

تمکين  و  واژه  تسخير  در  اجرايی شاعر  هويت 
شعر  يک  از  پارادايمی  آنچه  بديهی ست.  امر  فضا 
تلقی می شود، تنها از طريق رفتار آنارشيستی و بيان 
اين  باشد  به تر  نيست و شايد  ترديدها و دل هره ها 

سخن کلی را تعميم به هر متن هنری بدهم. 
دقيق  بيان  می سازد،  نقاش  ون گوک  از  آن چه 
تصوير ميزی نيست که عده  ای به دور آن در حال 
تاثير  و  حس  بلکه  هستند،  زمينی  سيب  خوردن 
نگاه اش بر پديده  سيب زمينی خورها است. گريس 
نيز در فيلم داگ ويل به بی ثباتی رفتارهای انسان ها و 
به سخره گرفتن اخالق می پردازد، آنجا که حتا ُمبلغ 
و فيلسوف اش هم به اين نتيجه می رسد که از ديگر 
مردهای آن ده چيزی کم ندارد که نتواند از گريس 
تباهی می کشد  به  را  آنها  آنچه  کند.   استفاده  سوء 
رفتار باطنی آنهاست و عدم توازنی که بين فاصله  
صريح  متنی  در  نقش  اجرای  و  حيات  جلوه گری 

آشکار می شود. 
و  گانه  چند  وظيفه ای  شاعر  اما،  شعر  قبال  در 
شگرف بازی می کند. آنجا که واژه ای تنها در حال 
و  می شود  کشانده  شعر  به  است  مرگ  و  پوسيدن 
نفس مسيحايی شاعر آن را بازنمايی و باز تعريف 
می کند. من با نظر سارتر که بيان می دارد: »شاعران 
چون  را  آن  و  نمی دهند  زبان  استعمال  به  تن 
نيرويی  هستم.  موافق  نمی برند  کار  به  وسيله ای 
را  اصيلی  و  قوی  جريان  دارد  وجود  زبان  در  که 
می آفريند که زايش فضا حاصل برخورد عمل کردی 
)پراتيک( آنهاست. بنا بر اين آشکارسازی بينامتنی 
کالم و رهاسازی آنها از ارواح مرسوم نقطه عطفی 

در تمام آثار بزرگ است.
اين پيش بيان مرا برا آن داشت تا با نگاهی خاص 
و  صيادم  وقت  بدون  که  وقتی  شعر  کتاب  دو  به 
شهر شعر تبعيدی ندارد از ترانه جوان بخت، چاپ 
جوان بخت  بپردازم.ترانه   )۱۳۸۴( آروين  انتشارات 
در مقدمه  کتاب وقتی که بدون وقت صيادم تاکيد 
راه  و  می زند  نقاشی  به  نقبی  شعرها  با  که  می کند 
حتي  می گيرد،  پيش  شعر  ترسيم  برای  تازه ای 
خودش نيز اذعان دارد که شعر فراسوی واژه هاست 
)ص ۴(. شاعر با فلسفه ای ذاتی هنر مخاطب خود 
را مواجه می سازد، تکليف خودش را همان ابتدا به 
دست خواننده می دهد و اعتراف به فراتر بودن شعر 

از آنچه هست می کند.
موتيف هايی  حول  جوان بخت  کتاب  اين  در   
چون: دار، قتل، شعر، واژه و ... دائم پرسه می زند و 
تالشی جهت راه يابی به امکانات زبانی می کند. زبان 

را رها نمی کند تا هنجارهای تازه را تجربه کند. ذاتا 
و ناخودآگاه پای فلسفه هايش را به ميان می کشد و 
تا  جويد  بهره  امکانات اش  انواع  از  می کند  تالش 
به تصويرهای فلسفی خود رنگ دهد.بخش هايی از 
اين کتاب را که در صفحات هفت و هشت آمده، 
بيش تر می پسندم و برای من خلق تصوير و فضايی 
به  تو  می کردم  فکر  تو  سيگار  به  می کند:من  آشنا 

نقاشی من  تا ستون دردهای هنوز نکشيده.
کالم  پويايی  يافتن  پی  در  جوان بخت  ترانه 
زنده گی  جنبه های  به  گذار  موقعيت،  خلق  است. 
روزمره  اجتماعی، بيان زبانی گسيخته، ساخت ابعاد 
کتاب   56 در صفحه   مثال  ديگر.  ابعاد  از  دستوری 
پلنگيده  پلنگ  می نويسد:  ندارد  تبعيدی  شعر  شهر 
بود و يا در صفحه  5۸ : دوزخيد / سنگيد !تصاوير 
از عناصر و  ترانه جوان بخت  در مجموعه کارهای 
ابزارهای روزمره  زنده گی گرفته شده اند. در واقع 
پديده های نوظهور عناصر خيال او را متبلور می کند. 
در شعر صفحه  52 از کتاب شهر شعر تبعيدی ندارد 
با کالم روزمره حکايتی با مفاهيم جامعيت تجربه را 

به خواننده القا می کند. 
تجربه های  يافتن  پی  در  آن قدر  جوان بخت 
را  خود  تخيل  ذهنی  واقعيت  که  می کند  تالش  نو 
به  خود  تصويرسازی های  و  زبانی  بازی های  در 
اين  می کند.  بدل  طرفه  دو  گفت وگوی  سطرهای 
گفت وگوهای دو طرفه ذاتا ماهيت اجتماعی دارند 
و در ژرفای خود به مضامين عينی و عمومی مردمی 
نوگرايی،  هنجارگريزی،  جهت  تالش  می پردازند. 
اپيزودهای  روزمره،  کالم  به  نوشتاری  لحن   تغيير 
شعرهای  ويژه گی های  ديگر  از  کالمی  پی  در  پی 
اوست.شاعر تجربه های پخته تری در زمينه  شعر ارائه 
کرده است و در شعرهای جديدش تصاوير ماليم تر 
و بدون در نظر گرفتن تالش های ابراز وجود گرايانه 
بيان می شوند. اگر چه برای هر شاعری گذر از گذار 
امری واجب است و شاعری نبوده که مدعی باشد 
اين مرحله را برای رسيدن به ثبات طی نکرده است.  
من  امروز  نسل زن  ترانه جوان بخت جزو شاعران 
است که باری نه تنها شاعرانه بر دوش دارد که از 
بعد زنانه گی وظيفه ای بس مهم از زنان کشور من 
شاعر  جوان بخت  ترانه  است.  گذارده  دوش  بر  را 
زيبايی می گويد:  به  آنجا که   نسل شرقی من است 

تا زنی که زن بودن اش رابه سپيده ترجيح می دهد.

حميدشريفنيا

لحاظ  به  مجموعه  کليت  به  نگاهي  در 
استنباط شاخصه هاي قابل توجه مي توان به 
برجسته بودن المان هايي نظير تخيل نامتمرکز 
آثار  خروج  به  منتهي  که  معنايي  درگستره  
گرايش   ، است  شده  يکنواخت  فضاي  از  
وقوع  از  معموال  آثار  در  که  تصويرگري  به 
حکايت دارند تا ساخت پذيري  ، ويژگي ها 
و توجهات دروني و بيروني در وجه زبان که 
گاهي به نحو و گاهي به افت وخيز بندها در 
فضاهاي عيني ، ذهني و يا انتزاعي مربوط مي 
شود، انسجام قابل درک از کليت هر اثر برغم 
گسستگي فضاهاي موجود در آن و نيز تنوع در 
سياليت  از  که  شده  بکارگرفته  واژگاني  دايره  
ديگري  موارد  و  است  شده  منتج  مولف  ذهن 
که مي توانند در رديف امتياز و يا آسيب پذيري 

مجموعه قلمداد شوند،  اشاره کرد.
براي دقت نظر بيشتر در موارد اشاره شده  
باال مي توان هرکدام را به صورت مجزا  مورد 

توجه قرار داد .
منظور از تخيل نامتمرکز در گستره  معنايي 
که به آن اشاره شد در برگرفتن  کليت هر اثر 
از فضاهاي متنوع و رفت و آمدهاي مکرر در 
انتزاعي  يا  و  ، ذهني  عيني  بندهاي  يا  سطرها 
وضعيتي  چنين  در  توجه  قابل  نکته   است. 
دريافت انسجام شبه روايت در روند عمودي 
است  مجموعه  اين  آثار  فضاي  در  گسسته  و 
نگري  جهان  بودن  مند  نظام  به  شک  بي  که 
برخي  در  اگرچه  شود.  مي  مربوط  مولف 
خاصه  و  متعدد  فضاهاي  در  بندها  تکثر  آثار 
وارد شدن در وضعيت هاي انتزاعي اثر را به 
فضاي معلق کشانده است  اما همچنان چفت 
از  متاثر  که  آثار  روايي  محوريت  در  بست  و 
پيرامونش  نظام مندي نگرش مولف به جهان 
حدودي  تا  را  خواننده  ورودي  قابليت  است 

حفظ کرده است.
توجه   22 صفحه  شعر  به  نمونه   براي 
مي کنيم که در فضاهاي اشاره شده رفت و آمد 
دارد و در عين حال محوريت روايي خود را 

حفظ کرده است.
شعر مانند غالب آثار مجموعه از سطرهاي 
عيني  فضاي  ايجاد  به  منجر  که   ملموس 

شده اند آغاز شده:
)براي آن که راه بروي / عجله نکن / براي 

آنکه چه قشنگ چشم هاي زن است...(
تخيل  گرايش  اثر  عمودي  روند  ادامه  در 

مولف به تجربه  فضاي متنوع اثر را به فضاي 
ذهني هدايت مي کند و در عين حال محوريت 

روايي محسوس باقي مي ماند:
).../عجله نکن /براي آنکه چيزي پشت آينه 

است بشکني ببيني نه / مرگ بود /...(
و همچنان در ادامه  اثر مي توان ورود به 
توجه  قابل  و  احساس کرد  را  انتزاعي  فضاي 
است که در همين شرايط نيز گسست روايي 
شکل نمي گيرد و خواننده هرچند با پيچيدگي 

و نوسان در شبه روايت حرکت مي کند:
).../عجله نکن / براي آنکه تمام پنجره ها 
پدر است / باز مي شود به اسباب بازي ، به 

مرد / به دريا/. غرق مي شوي آخر/...(
توان  مي  که  دست  اين  از  ديگري  آثار  و 
 ، اشاره کرد  آنها  به  نظر در مجموعه  با دقت 
ذکر اين اشاره به اين دليل قابل توجه بيشتري 
گسست  از  که  آثاري  در  معموال  که  است 
فضايي محسوس و گسترش دايره  خيال بهره 
و  روايي  گسست  با  است  ممکن  جويند  مي 
اين  که  روبرو شويم  معنايي  گسيختگي  لجام 
نداده  رخ  مجموعه   اين  آثار  اکثر  در  ويژگي 
و ساختارمند بودن روايي در آثار که منجر به 

حفظ حوصله  مخاطب مي شود را مي توان 
جزو نقاط مثبت مجموعه بحساب آورد.

تصاوير ايجاد شده در آثار تصويري تصنعي 
که  دريافت  توان  مي  و  نيستند  تحميلي  و 
تصاوير به تبعيت از ذهن نامتمرکز و برخوردار 
از سياليت مولف غالبا ايجاد شده اند تا اينکه 
تواند  مي  نيز  موضوع  اين   و  شوند  ساخته 

دررديف امتيازات مجموعه قرار گيرد.
).../از پشت خاک خاکريز اين سطر/ چشم 
زرنگت بگو حواسش باشد/ دستم يعني کالش 

دستم يعني خشاب/...(ص۴۱
بود/همچون  برادر  که  هايي  وقت  )او 
دودکشي بي مصرف در تابستان/ در رويا فرو 

مي رفت/...(ص70

مولف در اين مجموعه به ويژگي هاي زباني 
و زبانيت توجه ويژه ای کرده است، اين توجه 
گاهي در وضعيت نحوي صورت گرفته که از 
خود آگاه مولف سرزده و حضور مولف را در 
تکثر  با  مناسبت  گاهي  و  کرده   پررنگ  آثار 
تخيلي ، تصويري و معنايي دارد که در آثار رخ 
داده است و احساس مي شود بدون دخل و 
تصرف مولف در متن بصورتي ناخودآگاه رخ 
نموده اند و به ظرفيت هاي معنايي و خوانشي 

طراوت بخشيده اند.
شعر اول اين مجموعه داراي وضعيت اول 
اعمال  اول  سطر  چند  در  همچنان  اما  است 

نحوي به ظرفيت خوانشي گسترش مي دهد.
و در مورد ويژگي دوم اشاره شده مي توان 
آثارمجموعه اشاره کرد چرا که زبان  اکثر  به  
در کليت همساني قابل استنباطي دارد و مدار 
روايي و نظام دار آثاري که فضاهاي متغيري را 
تجربه مي کنند به دليل رفت و آمد در عينيت، 
ذهنيت و انتزاع ، به نسبت از تنوع، صميميت 

و بغرنجي زبان برخوردار شده اند.
واژه  بغرنج در اينجا در حکم آسيب پذيري 
قطعي عنوان نشده بلکه اشاره به تنگ شدن راه 

ارتباطي مخاطب براي  حس و دريافت نسبت 
به برخي از فضاهاي موجود در آثار  است.

سطرهاي  از  مجموعه  اين  آثار  غالب 
فضايي  و  دسترسي  قابل  بندهاي  که  ملموس 
روند  در  و  شروع  دهند  مي  تشکيل  را  عيني 

عمودي به تجربه  فضاهاي ديگر مي رسند.
بايد توجه داشت آثاري که از رواني نحوي 
از  برخوردارند  بيشتري  عيني  ملموسيت  و 
دريافت  لحاظ  به  تري  محسوس  برجستگي 
زيبايي شناختي در وجه تصوير و تخيل بهره 

مي برند.
هاي  شوند/قمري  مي  ها/کمترتنها  )قمري 
قمري  کنند/يک  نمي  پرواز   / باران  در   / تنها 

تنها / در باران/ پرواز مي کند.(ص۳۴

فضاهاي  تلفيق  از  برخودار  که  آثاري  و 
بدليل  هم   ۳۸ صفحه  شعر  مانند  متنوعند 
ارتباط  امکانات  بدليل  هم  و  روايي  انسجام 

ملموس موفق شده اند.
شده  بکارگرفته  واژگاني  دايره   در  تنوع 
ايجاد  فضاهاي  گسترش  با  مستقيمي  ارتباط 
شده در آثار دارند و نکته  قابل توجه در اين 
زمينه حفظ همچناني انسجام شبه روايي برغم 

ناهمگوني عناصر مورد استفاده است.
براي  خوبي  نمونه    ۳۱ صفحه  بلند  شعر 

اين اشاره است.
در کنار تمام موارد اشاره شده بايد به نکات 
ديگري در مجموعه توجه داشت اينکه خروج 
مدام بندها و سطرها از وضعيت هايي همسان 
به لحاظ فضاي شکل گرفته و منتهي شدن به 
تکثر تصويري گاهي به ايجاد پيچيدگي براي 

دريافت انديشه در آثار منجر شده است .
مانند شعر صفحه 50 که نياز به صرف زمان 
بيشتري براي بيرون کشيدن طرح پرداخت شده  
مولف دارد و اينکه کليت آثار مجموعه نشان 
از موضوع مداري آنها مي دهد چنين ويژگي 

به رواني ارتباطي خواننده صدمه مي زند.
و  انتزاعي  تصاوير  خوردگي  گره  گاهي 
تلفيق شدن آنها با زبان مغلق منجر به کشانده 
شدن اثر به فضاي معلق شده که اين مورد نيز 
مي تواند به شاخصه  دريافت و حفظ شعور 

مخاطب در آن خدشه وارد کند .
مانند شعر صفحه ي 6۸

اين   5۸ صفحه   شعر  با  مقايسه  در  که 
ايجاد  در  زباني  تغيير  به  توان  مي  مجموعه 
 5۸ در شعر ص  کرد،  توجه  انتزاعي  تصاوير 
برغم وجود تصاوير انتزاعي سالمت زباني رخ 

داده به دريافت خواننده کمک مي کند.
در مورد زبان مجموعه که با توجه به اشاره 
هاي باال از تجربه در سادگي و پيچيدگي در 
کنار هم بهره برده است مي توان پنداشت که 
گذار  و  تجربي  روند  در  مولف  است  ممکن 
يکي  به  و  روندي خارج شود  از چنين  خود 
بياني  و  نوشتاري  تمايل  وضعيت  دو  اين  از 
بيشتري نشان دهد در عين حال که مي توان 
در نظر داشت که وي تجربه  چنين وضعيتي را 
در آثار يا مجموعه هاي بعد خود نيز ادامه دهد 
و از طريق يکي از همين شيوه ها که در وي 
نهادينه خواهد بود به تشخص زباني منحصر 

به خود دست يابد. 
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فيلم هاي ايراني به نماينده
  جشنواره  برلين ارائه شدند

روزانه

فيلم هاي ايراني به نماينده
  جشنواره  برلين ارائه شدند 

ماه  دو  از  بيش  ایسنا: 
شصتمين  برگزاري  به 
برلين،  فيلم  دوره  جشنواره  
در  جشنواره  این  نماینده  
ایران  به  هفته اي  یك  سفر 
بخش  توليدات  تماشاي  به 
خصوصي و دولتي سينماي 
و  انتخاب  براي  ایران 

حضور در این دوره جشنواره نشست. 
تاکنون توسط  فيلم هاي که گفته مي شود  از جمله 
سالگي«  از»۴0  مي توان  است  شده  ديده  لوکه  آنکه 
عليرضا ريسييان، »طال و مس« همايون اسعديان،عصر 
روز دهم مجتبي راعي، هيچ عبدالرضا کاهاني، آناهيتا 
عزيز اهلل حميد نژاد و.... که در مراحل آماده سازي است 

نام برد. 
روز  از  برلين  جشنواره ي  نماينده ي  لوک  آنکه 
آينده  تهران شد و طي دو روز  سه شنبه  گذشته وارد 

ايران را ترک خواهد کرد. 
نمايندگان  با  برلين  نماينده جشنواره   سفر  اين  در 
رسمي و خصوصي سينماي ايران ديدار داشته و طي 
پرداخته  ايران  فيلم هاي  بازبيني  به  فشرده  برنامه   يک 
فارابي،  توسط  که  ايراني  توليدات  جريان  در  و 
توليدات  و  تجربي  و  مستند  سينماي  گسترش  مرکز 
تلويزيوني وبخش خصوصي سينماي ايران توليد شده 

است، قرار گرفته است. 
گفته مي شود: شصتمين جشنواره  فيلم برلين تا هفته  

اول ژانويه )دي ماه( فيلم هايش را انتخاب مي کند. 
طي  برلين  فيلم  بين المللي  جشنواره  شصتمين 
 _  20۱0 فوريه  بيست ويکم  تا  يازدهم   روزهاي 

22 بهمن تا 2 اسفند ماه ـ برگزار خواهد شد. 
مختلف  ادوار  در  ايراني  فيلم هاي  کارنامه حضور 
جشنواره برلين نشان مي دهد، اولين فيلمي که توانست 
از جشنواره برلين براي سينماي ايران افتخار بيافريند؛ 
که  بود  ثالث  بي جان« ساخته سهراب شهيد  » طبيعت 
در سال ۱97۴ موفق به دريافت خرس نقره اي برليناله 

شد. 
اين جايزه ارزشمند دو سال بعد، يعني در  کسب 
سال ۱976 براي سينماي ايران تکرار شد و فيلم » باغ 
سنگي« به کارگرداني پرويز کيمياوي توانست دومين 
فوتبال محور  فيلم  آورد.  به دست  را  نقره اي  خرس 
در  سال،   ۳0 از  پس  پناهي  ساخته  جعفر  »آفسايد« 
ايران  نصيب  را  نقره اي  خرس  سومين   2006 سال 
نقره اي  خرس  که  ايراني  کارگردان  چهارمين  و  کرد 
برلين را گرفت، اصغر فرهادي است که سال گذشته 
فيلم  براي  را  کارگرداني  بهترين  نقره اي  خرس 
»درباره الي« گرفت.  و سال قبل تر رضا ناجي بازيگر 
براي  را  برلين  بازيگري  اولين جايزه   »آوازگنجشکها« 

سينماي ايران به ارمغان آورد. 

پايان جشنواره   فيلم تفليس 
در  »تفليس«  فيلم  جشنواره   دهمين  ایسنا: 
ایراني بخش ویژه اي  فيلم هاي  نمایش  با  گرجستان 

را به سينماي ایران اختصاص داد. 
»سه  فيلم هاي  نمايش  با  »تفليس«  فيلم  جشنواره  
»آن سوي  فرزاد موتمن،  منيژه حکمت، »صداها«  زن« 
انگشتر  »اشکان  و  مطلق  احمدي  عباس  رودخانه« 

متبرک« شهرام مکري برگزار شد. 
اين جشنواره پنج روزه که ۱5 آذر ماه به کار خود 
مکري،  شهرام  ميزبان  روزها  اين  داد  خواهد  پايان 
بازيگر  آهنگراني  پگاه  و  متبرک«  »انگشتر  کارگردان 
»سه زن« بود.  پخش بين المللي اين فيلم ها را محمد 

اطبايي برعهده دارد. 

جشنواره تئاتر دانشجويی 
در پله آخر

ایسنا: با معرفي برگزیدگان و قرائت بيانيه  داوران 
تئاتر  جشنواره   دبير  نوري،  عيسي  سخنراني  و 
این  ـ  ماه  آذر   14 شامگاه  دانشجویان  عروسكي 

دوره از جشنواره به پایان رسيد. 
عروسکي  تئاتر  جشنواره   دبير  نوري  عيسي  متن 

دانشجويان بدين شرح است: 
جشنواره   يازدهمين  در  بي وقفه  تالش  ماه   ۱۱
گرم  با حضور  دانشجويان  تئاتر عروسکي  بين المللي 
سرانجام  خزان  فصل  واپسين  سرد  روزهاي  در  شما 
دبيرخانه  اعضاي  شبانه روزي  تالش  نشست.  بار  به 
مانع از رسوخ نامردي و نامرادي روزگار و مردمانش 
چرخ  شد.  جشنواره  يافته   جان  دوباره  کالبد  در 
گردون را اشارت کرديم که بچرخ تا بچرخيم، ديگر 
از  را  ما  روزانه،  نفس تنگي هاي  و  يکساله  وقفه هاي 
چرخاندن چرخ دبيرخانه باز نمي داشتند. ما کارگردان 
عروسک گردانانيم، نه عروسک هاي بازيچه؛ از اين رو 
سپاسگزاريم از هر آنچه و آنکه مانعي بر سر اين راه 
اينان تنها پاي پايمردان را  بود و بوده و خواهد بود. 

استوارتر مي گردانند. 
شاهد  تنها  نه  نخستين بار  براي  يازدهم  جشنواره  
حضور استادان در قامت کارگردانان بود، بلکه  بستري 
ساخت تا گروه داوران پاي از مرزهاي جغرافيا فراتر 
و  داخلي  بين المللي  داوران  حضور  شاهد  و  نهد 
خارجي باشد. از ايشان سپاسگزارم. سپاسگزارم از دکتر 
اسالمي مدير کل محترم کل محترم فرهنگي وزارت 
آن  زحمتکشان  تمامي  و  فناوري  و  تحقيقات  علوم، 
مجموعه؛ سپاسگزارم از دکتر سلطاني، معاون محترم 
دانشجويي فرهنگي دانشگاه هنر، سپاسگزارم از دکتر 
شفيعي، دکتر کشن فالح، دکتر جوزاني، ايرج محمدي 

و داوود بني اردالن. 
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نقد

خالصه تيتر
تصاوير ايجاد شده در آثار تصويري 

تصنعي و تحميلي نيستند و مي توان دريافت
 كه تصاوير به تبعيت از ذهن نامتمركز و برخوردار

 از سياليت مولف غالبا ايجاد شده اند تا اينكه
 ساخته شوند

تخيل نامتمركز
در گستره وسيع معنايي
عليرضاعباسي

نگاهيبهمجموعهشعرنيزن،جذاميوباد
سرودهسعديگلبياني

بومتصوير

هم انديشي ملي مديريت هنري با سخنراني 
محمد مهدي عسگرپور، مديرعامل خانه سينما 

به کار خود پايان داد. 
خانه   در  که  نشست  اين  در  عسگرپور 
دو  اين  در  کرد:  بيان  بود،  برگزار شده  سينما 
اميدوارم  که  شد  مطرح  متنوعي  مباحث  روز 
صندوق  در  و  شوند  جمع بندي  حوصله  با 
گيرند  قرار  کشور  پيشنهادات  و  انتقادات 
با  مي کنند،  باز  را  صندوق  اين  که  کساني  و 

حوصله از آن استفاده کنند. 
نهاد  چهار  بار  اولين  براي  کرد:  بيان  وي 
موسيقي  تئاتر، خانه  سينما، خانه  صنفي خانه 
همايشي  برگزاري  براي  تجسمي  هنرهاي  و 
دور هم جمع شدند و مباحث مبتالبه اين قشر 
را بيان کردند که اميدواريم پس از جمع بندي 

در  همچنين  و  کتاب  صورت  به 
و  شوند  منتشر  سايت  يک  قالب 
هنر  و  فرهنگ  متوجه  آن  برکات 

کشور شود. 
گفت:  سينما  خانه  مديرعامل 
پيرامون  که  روز  دو  اين  مبحث 
مديريت هنري بود از اقتصاد هنر 

جدا نيست. 
وي افزود: اقتصاد را اگر کلي تر 
ديد و سه مقطع مهم يعني هنرمند، 

به وجود آمدن اثر هنري و مخاطب آن را در 
که  موخراتي  و  مقدمات  تمام  با  گرفت،  نظر 
داشته باشد، اگر قوانين، مميزي ها، بودجه و .... 
در محدوده کار مشخص شوند، هنر در اقتصاد 

جايگاهي براي خود مي يابد. 
هنري  بخش  مديريت  باره  در  عسگرپور 
براي  است،  مبهم  اساسا  ما  وضعيت  گفت: 

دولتي  اقتصادي  خودروسازي  در  مثال 
فقط  يا  و  غيردولتي  شرکت هاي  و  داريم 
اين  و  فعال اند  نيز  غيردولتي  اساسنامه  با 
صنعت، شرايط خود را معلوم کرده و خود 
اما در بخش  است،  تعيين کرده  را  مديرش 

نيست.  چنين  هنر 
وي ادامه داد: در بخش خودروسازي بعيد 
مديريت  به  هنري  پيشينه  با  فردي  که  است 
نيست  بعيد  اصال  هنري  بخش  در  اما  برسد، 
يک  مدير  خودروسازي  پيشنه  با  فردي 

مجموعه هنري شود. 
مدير عامل خانه سينما بيان کرد: در مديريت 
هنري بايد به اقتصاد هنر پرداخته شود و در غير 
اين صورت بايد خود را تنها محدود به مديران 
يک  دوره اي  در  شرايط  اين  در  کنيم.  دولتي 
او  که  وقتي  و  است  مدير خوب 
جاي خود را به ديگري مي سپارد، 

همه چيز به پايان مي رسد. 
نقش  اگر  داد:  توضيح  وي 
دلسوزي هايش  با  حتي  را  دولت 
است  ممکن  بگيريم،  نظر  در 
به وجود  اقتصاد  در  را  انحرافاتي 
در  شفافيت  غير  باعث  و  آورد 

اقتصاد هنري شود. 
اميدوارم  گفت:  عسگرپور  
هم انديشي بعدي در حوزه اقتصاد هنر تعريف 
شود تا بتواند به ما کمک کند و جايگاه نگاه 
دولتي را که مانند شمشير دو دم عمل مي کند 
اقتصاد  چون  کند،  مشخص  بخش  اين  در  را 
بخش  از  را  مسووليت پذيري  هم  دولتي 
و هم مسووليت پذيري الزم  گرفته  خصوصي 

را خود نشان نمي دهد. 

مجسمه ها ي  نمايشگاه   
عصر  تناولي  پرويز  شاگردان 
جمعه ۱۳آذرماه با حضور شماري 
براي  عالقه مندان  و  هنرمندان  از 

بازديد عموم گشايش يافت. 
از جنس  ميان مجسمه هاي  در 
اين  آسفالت  و  آهني  سنگي، 
لطيف  و  نغز  مفاهيم  نمايشگاه، 
ستايش،  رويش،  مادر،  همچون 

سکوت و طلوع جلوه گر شدند. 
در گالري خانه  هنر سه طبقه  موجود به آثار 
اين هنرمندان اختصاص يافته است و با توجه 
به اينکه شاگرداني که دراين نمايشگاه آثارشان 
را عرضه کرده اند، تنها يک دوره  آموزشگاهي 
اولين  اين  و  گرفته اند  درس  تناولي  پرويز  از 
يک بار  لحظه  هرچند  آنهاست،  نمايشگاه 
خانواده اي يا دوستي با گل و شيريني و هديه 

وارد گالري مي شوند. 
شاگردان  مي شود  وارد  که  تناولي  پرويز 
براي اداي احترام به دور او جمع مي شوند و 
مکعب،  افزون  بياويزم،  تيره  اين  کجاي  به  او 
کليد،  و  قفل  همسايه ها،  شرر،  نامتناهي، 
مجموعه  سرو و ... را با رضايت نگاه مي کند. 

نمايشگاهي  چنين  گفت:برگزاري  تناولي 
خبري بسيار خوب و اميدي براي آينده است. 
نشان مي دهد که چه استعداد هاي نهفته اي در 
کشور داريم که مي توانند بيدار شوند و آينده ي 

درخشاني را براي هنر کشور بسازند. 
آموزش  حاصل  مجسمه ها  اين  افزود:  او 
و  است  آزاد  آموزشگاه  کوتاه  دوره   يک  در 
دانشگاه ها  که  اميدوارم  و  نيست  دانشگاهي 
در  آموزش  در سطح  تحولي  و  بخورند  تکان 

دانشگاه ها به وجود آورند. 

آثار  که  نامدار  هنرمند  اين 
جهاني  شهرت  مجسمه سازي اش 
دارد و در حراجي هاي مطرح دنيا 
با قيمت بااليي به فروش مي رسد، 
کرد:دانشگاه ها  اميدواري  اظهار 
بتواند خود را با مسايل، امکانات 

و تکنولوژي روز همراه کنند. 
نمايشگاه  درباره   تناولي 
فراتر  بسيار  مجسمه ها  گفت:اين 
از انتظار من است و کارهايشان تزئيني نيست 
بلکه مفهومي  هستند و پشت هر مجسمه يکي 

دو مفهوم وجود دارد. 
در اين نمايشگاه 70 مجسمه از جنس آهن، 
هنرمند   ۳9 از  آسفالت  و  برنز  استيل،  برنج، 
جوان در دو گروه با نام هاي کالب و ورق ارائه 

شده اند. 
گالري  در  که  نمايشگاه هايي  ساير  مانند 
نمايشگاه  اين  آثار  مي شود،  برگزار  هنر  خانه  
از 750 هزار  هم فروشي هستند و مجسمه ها 
خورده اند.  قيمت  تومان  ميليون   ۱9 تا  تومان 
به عالوه بخشي از عوائد حاصل از فروش اين 
گرسنگي  با  مبارزه  پروژه هايي  به  مجسمه ها 
اختصاص  ملل  سازمان  غذاي  جهاني  برنامه  
گالري  اين  هنري  مدير  فخيمي  مريم  مي يابد. 
شبيه  بسيار  شاگردان  آثار  از  برخي  کرد:  بيان 
نيز  ديگر  برخي  و  هستند  تناولي  استان  آثار 

کامال متفاوت هستند. 
نمايشگاه  اين  در  آثار  چيدمان  درباره   او 
توضيح داد: چيدمان برعهده  هنرمند نيست و 
را  آثار  اين  من  و  مي دهد  انجام  را  آن  گالري 
بر اساس سليقه ي خودم فارغ از نام اثر يا نام 
سازنده  آن چيده ام و حتي هنرمنداني که چند 

اثر داشتند آثار آنها تفکيک شده است. 

همانديشيمديريتهنرپايانيافت؛
مديرعاملخانهسينما:وضعيتهنراساسا

مبهماست

تناوليدرافتتاحيه
نمايشگاهمجسمههايشاگردانش


