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نیما نوربخش

۱-تهران اســت و جمعه هایش. 
تهران است و ســوز زمستانش. در 
این هیاهوی دود و ترافیک تهران که 
سرما هم چاشنی اش شده دوستان 
خبر دادند نخســتین جمعه دی ماه 
روز بازگشــایی نمایشــگاه جدید 
آرمان استپانیان اســت. انگار قرار 
اســت این بچه آبودانی ارمنی تبار 
برای نخســتین بار از نقاشی هایش 
رونمایی کنــد. چه آنکــه او را ابتدا 
گرافیســت و بعدتــر در قامت یک 
عــکاس بین المللی شــناختیم که 
آثارش بارها به عنوان نماینده ایران 
در حراجی های بزرگ جهان چکش 
خورده و حاال می خواهیم رونمایی از 
نقاشی-هایش را به تماشا بنشینیم؛ 
این بار امــا میزبان گالــری اعتماد 
است؛ گالری پرطمطراقی که در گذر 
از دو دهه عمر خود، پاتوق اهل هنر 
است و اهل نظر. شال و کاله کردم و 
ناهار خورده نخورده از خانه بیرون 

زدم. مقصد کجاست؟ ایستگاه مترو 
شهدای هفتم تیر. ســوز زمستانی 
زیاد است و سرازیری خیابان مفتح 
را سر در گریبان گز می کنم به امید 
آنکه زودتر به گالری برسم و از سرما 
نجات پیدا کنم. هرچند که می دانم 
در این روزهای مســموم کرونایی 
کسی در نمایشــگاه با فنجان چای 

داغ پذیرایم نیست. 
۲-ایســتاده در پاگــرد ورودی. 
هنرمنــدی کــه در آســتانه ۶۵ 
سالگی از همیشــه قبراق تر است و 
از غصه هایــش عــاری و گام نهادن 
بر صحنه نقاشــی چون خونی تازه 
در رگ هایــش جاری. مــرا که دید 
هــر  دو لبخند زدیــم؛ گویی آمدنم 
را می دانســت. اینجــا نمایشــگاه 
»ریشه هایی از آسمان« است و ۲۱ 
تابلو از اســتپانیان بــر دیوارهایش 
چیدمان شــده. ۱۲ اثر عکاســی و 
۹ اثر نقاشی. نخســتین عکسی که 
به چشــمم می آید از زنی است که 
سراپا سیاه پوش ایستاده و سرش در 
گونی گره خورده و دو ســوراخ برای 
چشــمانش که یکی نه چشم سوژه 

بلکه تصویری مینیاتوری از چشــم 
زنی قاجار است. دو چشم از دو زن در 
دو برهه از تاریخ در یک کالبد. عکس 
دیگری که توجهم را جلب کرد قابی 
بزرگ از یک در چوبی قدیمی است 
که انگار راوی خانه ای کهنســال در 
پشــت خود اســت. دری غمگین، 
فرسوده و شاید خسته که گویی قد 
یک عمر حرف دارد. چه اینکه بر آن 
در سه عکس از انسان های مختلف 
شاید در شمایل ساکنان خانه کالژ 
شده. این هنر اســتپانیان است که 
با افزودن عناصــری دیگر به عکس 
به ناگاه داســتان می نویسد. شاید 
این سه تن با آن لباس ها و ژست ها، 
ساکنان خیالی خانه ای هستند که 
عکاس آنان را پشت همان در چوبی 
و در حال زندگی به تصویر درآورده 
تا بیننده با تماشای یک در چوبی تا 
عمق زندگی افراد ســاکن در منزل 
هم با نیــروی تخیلش ســفر کند. 
برای گریز از سوز سرمای الی درها، 
دست در جیب ایســتادم به تماشا. 
برمی گردم و قیمت فــروش آثار را 
می پرسم. یکی می گوید از ۸ میلیون 
تومان هست تا شــاید ۸۰ میلیون. 
تابلویی چشمم را گرفت؛ لحظه ای 
یادم می رود که پولش را ندارم. دست 
از جیب درمی آورم. یاد مطلع شعری 
از محمد رودگر)سام خان( می افتم: 
»دســت من در جیب و جیبم خالی 
است/ جیب تنگم ســاده و غربالی 

است«.
۳-نزدیکش می شوم. می پرسم: 
»آرمان چه شــد که بعد از این همه 
ســال تالش برای تفســیر جهان 
از دریچــه دوربین عکاســی، حاال 

نقاشی را تجربه کردی؟« می خندد 
و می گوید: »من از حدود ۱۵ ســال 
پیش نقاشــی می کشیدم ولی هیچ 
وقت نمایشگاهی از آن ها نگذاشتم. 
االن هم این شــرایط خانه نشینی از 
بابت کرونا باعث شــد که راش های 
عکس هایــم را دوباره مــرور کنم. 
با خــودم گفتم حــاال کــه در این 
مدت نمی توانم عکاســی کنم پس 
نقاشی بکشم.« پرســیدم: »یعنی 
نقاشــی هایت همــه از مجموعــه 
عکس های خودت هســتند؟« که 
گفت: »تقریبا همین طور است. منتها 
چنــد تابلو هم ســوژه های دیگری 
دارند. مثال چند نقاشی الهام گرفته 
از داستان »مرده خورها« اثر صادق 
هدایت هســتند.« پرسشم را ادامه 
می دهم: »حاال می خواهی نقاشی را 
جدی ادامه بدهی و از عکاسی عبور 
کنی؟« جواب می دهد: »شاید نیما. 
ببین هنوز از نقاشــی هایم ارضای 
روحی و عاطفی نشــدم. راســتش 

بعضی وقت ها حس نقاشی را دوست 
ندارم. فکر می کنم با عکاســی بهتر 
می توانــم حرف هایــم را بزنم و به 
تصویر بکشــم.« چند بازدیدکننده 
وســط حرف مان می پرند و آرمان 
ســرگرم احوالپرسی می شــود. تا 
برمی گردد، می پرســم: »برای این 
نمایش نخست نقاشــی هایت چه 
شد ایران را انتخاب کردی و گالری 
اعتماد؟« کمی این پا آن پا می کند 
و می گویــد: »خب اعتمــاد یکی از 
معتبرترین گالری های ایران است و 
تجربه ای که قبال از همکاری با آن ها 
داشــتم برایم رضایت بخــش بود. 
هرچند گذشــته ها در حوزه تعهد 
به آرتیســت بطور نســبی متوسط 
عمل می کرد؛ اما خب این ســال ها 
دیدگاهش بهتر شده و ترغیب شدم 
سال آینده هم یک نمایشگاه دیگر 
در اینجا برپا کنم که از االن می دانم 
با ایــن روال گالری اعتمــاد حتما 

نمایشگاه موفقی خواهد بود«.
۴-در گوشــه ای از نمایشــگاه 
علی صیدی را می بینــم؛ هنرمند و 
کارشناس هنر. بعد از چاق سالمتی، 
نظــرش را درباره این نمایشــگاه و 
تجربه هنرمند و دنیای متفاوت دو 
مدیوم عکاســی و نقاشی می پرسم 
که می گویــد :»من عقبــه ذهنی 
آرمان را خــوب می-شناســم. او 
قبل از اینکه عکاس و نقاش باشــد 
یک گرافیســت بود و البته شاگرد 

گرافیست های بزرگ این سرزمین. 
االن هــم می بینید بیشــتر آثارش 
دارای کادربندی گرافیکی اســت. 
یعنی می توانیــد روی آثارش یک 
تیتر بزنید و تبدیلــش کنید به یک 
پوستر یا یک اثر گرافیکی. به نظر من، 
اســتپانیان تصویرهای ذهنی اش 
را که با آن هــا زندگی کرده از طریق 
عکاســی به تصویر می کشد. یعنی 
در قالــب عکس های دکوپاژ شــده 

برای مخاطب پیام گذاری می کند. 
معتقدم آرمان شاعر است و روحیات 
خاصی دارد و حاال بــا تکنیک های 
مختلــف نقاشــی انــگار آثارش 
حسی تر شــده و از این جهت دنیای 
متفاوتی را تجربه نکرده.« می پرسم: 
»به عنوان یک کارشناس آثار هنری، 
عکس هــای او را ارجــح می دانی 
یــا نقاشــی هایش را؟« بی معطلی 
می گویــد: »نمی توانــم تمایــزی 
بین عکس ها و نقاشــی هایش قائل 
بشوم. از چند عکسش نمی توانم به 
راحتی بگذرم و شاهکارند. اما در بین 
نقاشی ها، تابلو ریشــه ها و ماهی ها 
را دوست داشــتم و در عکس ها هم 
مجموعه میز و بشقاب ماهی اش را«.

۵-هــوا کامــال تاریک شــده و 

سردتر. بدرودی می گویم و پیاده گز 
می کنم به سمت مترو. 

آنجا گرم تر اســت و مامن. در راه 
نمایشــگاه را دوباره مرور می کنم و 
فکر می بافم. باید تا نیمه شب گزارش 
روزنامه را جمع و جــور کنم و وقت 
تنگ اســت. این بار اما می دانم در 
همین روزهای مســموم کرونایی 
کســی در خانه با فنجان چای داغ 

پذیرایم است.

۵ پرده از دیدار با آرمان استپانیان در نمایشگاه »ریشه هایی از آسمان«

رونمایی از نقاشی های یک عکاس

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اصغر عبداللهی فیلمنامه نویس 
بنام درگذشت

اصغر عبداللهی فیلمنامه نویس و داستان نویس 
ایرانی دارفانــی را وداع گفت. اصغــر عبداللهی از 
درام نویسان باسابقه کشــور صبح هفتم دی ماه به 
دلیل ابتال به سرطان در بیمارستان جم درگذشت. 
او ۶۵ ســاله بود. اصغر عبداللهی متولد سال ۱۳۳۴ 
در آبادان بود. او در رشــته نمایش نامه نویســی در 
دانشکده هنرهای دراماتیک به تحصیل پرداخت 
و هیچ گاه پایان نامــه اش را ارائه نداد و تحصیالتش 
را ناتمام رها کرد. ایــن هنرمند بنام طی چهار دهه 
فعالیت حرفه ای نزدیک به ۳۰ فیلمنامه سینمایی 
نوشت و چهار مجموعه داستان و یک رمان بلند از 
او منتشر شده اســت. این نویسنده همچنین برای 
فیلمنامه  »خانه  خلوت« برنده  سیمرغ بلورین بهترین 
فیلمنامه جشنواره  فیلم فجر شد.  »آفتاب در سیاهی 
جنگ گم می شود«، »در پشت آن مه«، »سایبانی از 
حصیر«، »آبی های غمناک باُرن« و »هاملت در نم 
نم باران« آثار ادبی این نویســنده باسابقه هستند. 
عبداللهی سال ۱۳۹۵ نیز فیلم سینمایی »یک قناری 
یک کالغ« را کارگردانی کرده بود. روزنامه »توسعه 
ایرانی« درگذشت این هنرمند را به خانواده ایشان و 

اهالی سینما و ادبیات تسلیت می گوید.

 معرفی برگزیدگان 
جایزه »صادق هدایت«

داســتان های برتر 
نوزدهمین دوره جایزه 
»صــادق هدایــت« 
اعالم شدند. به گزارش 
دبیرخانه جایزه صادق 
هدایت، در نوزدهمین 
دوره این مسابقه ادبی، 
۱۳۰۰ نویسنده از ایران 

و خارج از ایران حضور پیدا کردند که ۲۷ داستان 
توسط داوران مرحله اول بدین شرح: مریم ایلخان، 
فاطمه بابایی، آزیتا برج خانی، مهرو پیرحیاتی، آذر 
جبارزاده، اشکان حسین زاده، مهران حسین نیا، 
عشرت رحمانپور، علی رحیمی، نجمه سجادی، 
فروزنده فرخی، ســیمین دخت گودرزی، مهدی 
منگلی، فرزاد منفرد، شیال نورپوری و رویا وهمی، 
داوری  شده و داستان های برتر بدین قرار معرفی 
می شوند: »اردوگاه روانی«/ مهدی مقدم، »اژدهای 
قرمز«/ مریم السادات حســینی، »الیناسیون«/ 
حمید ذوقی مرندیز، »اینجا همه سطل آشغال ها 
شبیه هم اند«/ مریم علی اکبری، »آب شنا«/ غزل 
محمدی، »آبلمبو«/ صالح ذکاوتی، »آدم برفی«/ 
زهــرا پیروزی، »آرزو«/ ســپیده افشــاری، »آن 
کس کــه مــرا روح و روان بود«/ پوپــک کفیلی، 
»بوشاســپ«/ مرتضی امینی پــور، »بی مرگی«/ 
نعمت اله راعی نیاکی، »بی نام و نشــان«/ یاسمن 
طالب تاش، »ثواب«/ نشاط داودی، »خودکشی«/ 
زهرا ســتاره، »خیکی«/ آرامان آراسته، »دندان 
حضرت اشرف«/ محمدعلی دستمالی، »سه روایت 
از یک مشت«/ جهانبخش افشار، »شن های کویر 
و فلفل قرمز«/ گلنار آدابی، »عشــق پشت درهای 
بســته«/ محبوبه زارع، »عطر عیســا«/ خورشید 
رشــاد، »قاتل اهلی«/ امیرحسین میرزایی، »قند 
عسل«/ فاطمه عظیمی، »کسی از غصه یک بچه 
خبر ندارد«/ هانا ناصرزاده، »کینه چهل ســاله«/ 
سیدحسین یادگارنژاد، »مریمی که زینب شد«/ 
امیرعلی آبادی راوری، »مسافران«/ لیال جعفری، 
»مکاش فات«/ میالد کشــاورزی. بنــا بر اعالم، 
داستان های برتر توسط داورهای نهایی بررسی و 
از میان آن ها چهار داستان برنده انتخاب می شوند. 
به بهترین داستان تندیس »صادق هدایت« اهدا 
می شود و سه برنده دیگر که هر سه در مقام دوم قرار 
می گیرند، لوح افتخار مسابقه را دریافت می کنند. 

معموال ۲۸ بهمن ماه که مصادف با سال روز تولد 
صادق هدایت است، جوایز اهدا می شوند ولی امسال 
با توجه به مشکالت ناشی از پاندمی کرونا، نحوه اهدای 

جوایز بعدا اعالم خواهد شد.

سینما

کتاب

بیتا یاری

از دیربــاز اشــعار و ترانه هــای قطعات 
موســیقی را دفتر موســیقی وزارت ارشاد 
بررســی و ممیزی می  کرد تــا بلکه عاقبت 
بتواند بدان ها مجــوز بدهد اکنــون به آنها 

جایزه نیــز می دهد. جایزه ای بــا محوریت 
ترانه کــه در جشــنواره موســیقی فجر به 
صالحدید مدیــر دفتر موســیقی گنجانده 
  شــده که البته در آیین نامه جشــنواره فجر 

هم نیامده است. 
ضمن اینکه جشــنواره موسیقی فجر در 
حالی اقدام به برگــزاری جایزه ترانه می کند 
که خود در ذیل وزارت ارشاد و دفتر موسیقی 

تعریف  شده است و اعضای جایزه ترانه اغلب 
از اعضای شورای ممیزی شــعر و ترانه دفتر 
موســیقی هســتند و یا بوده اند و البته دبیر 
انتخاب شــده برای این جایزه نیز همان دبیر 
شورای ممیزی شــعر و ترانه دفتر موسیقی 
وزارت ارشاد است که اکنون دبیر جایزه ترانه 
جشنواره موسیقی فجر دوره سی و ششم نیز 
شده اســت. یعنی در فرآیندی که به دور از 
صحت و ســالمت داوری است یک مجموعه 
از دفتر موســیقی وزارت ارشــاد به عملکرد 
خویش در برگزیدن ترانه های ممیزی شده 
خود جایــزه می دهد و عمل خــود را تقدیر 
می کنــد. این اگر خودســتایی و تحســین 

عملکرد یک مجموعه دولتی از خود نیســت 
چه تعبیر دیگری می تواند داشته باشد. نهادی 
که ارزیابی می کند و مجوز می دهد در کجای 
دنیا به عنوان داور بی طرف شناخته می شود 
و در کدام جایــزه  آزاد و معتبری در دنیا نهاد 
منضبط کننده و ممیز به عنوان عامل اجرایی 
رگالتــوری در صالحیــت داوری بی طرف 
حساب می شود که بگذارند جایزه هم بدهد؟ 
این وضعیت آشفته در جشنواره موسیقی 
فجر این دوره که البته در دوره گذشــته هم 
شــاهد آن بودیم قاعدتاً در جهــت افزودن 
جوایز بی ربط به ابعاد فعالیت نظارتی وزارت 
فرهنگ و دفتر موسیقی است. درصورتی که 

اگر هرکاری در جای درســت خــود انجام 
می شــد نهاد ممیزی خود را شایسته تقدیر 
و جایزه نمی دانســت و در دفاع از مسئولیت 
خویش در بی طرف جلوه دادن هرچه بیشتر 
خود می کوشــید و دفتر موســیقی وزارت 
ارشاد نیز اعضای شــورای ممیزی خویش 
را از وارد شــدن بــه جایزه ترانه جشــنواره 
موســیقی فجر برحذر می داشت و جشنواره 
موســیقی فجر چنانچه صالحیت برگزاری 
جایزه ای به نــام ترانه را داشــت بر انتخاب 
داورانــی غیــر از اعضای شــورای ممیزی 
 شــعر و موســیقی دفتر موســیقی و دبیر 

آن اهتمام می ورزید.

جایی که نهاد ممیزی عملکرد خود را شایسته تقدیر و جایزه می داند

خودستایی مدرن! 

موسیقی

 صیدی: استپانیان 
تصویرهای ذهنی اش را که با 
آن ها زندگی کرده از طریق 
عکاسی به تصویر می کشد. 

یعنی در قالب عکس های 
دکوپاژ شده برای مخاطب 

پیام گذاری می کند. 
معتقدم آرمان شاعر 

است و روحیات خاصی 
دارد و حاال با تکنیک های 

مختلف نقاشی انگار آثارش 
حسی تر شده است

علی صیدی، هنرمند و 
کارشناس هنر: »آرمان 

قبل از اینکه عکاس و نقاش 
باشد یک گرافیست بود و 

البته شاگرد گرافیست های 
بزرگ این سرزمین. االن 

هم می بینید بیشتر آثارش 
دارای کادربندی گرافیکی 
است. یعنی می توانید روی 

آثارش یک تیتر بزنید 
و تبدیلش کنید به یک 

پوستر یا یک اثر گرافیکی«
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