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علیرضا بخشی استوار

حاال نزدیک به یک هفتــه از مرگ 
استاد اکبر عالمی گذشته است و شاید 
نوشــتن درباره شــخصیت او کمی از 
احساس به دور و در موضعی سنجیده تر 
باشــد. عموم مردم اکبر عالمــی را به 
واسطه اجرایش در برنامه »هنر هفتم« 
که در دهه هــای 60 و 70 در تلویزیون 
پخش می شد می شناختند. شخصیتی 
مهربان، دلسوز و با پشتکار. اکبر عالمی در 
نقد و تحلیل سینما و از سویی در حیطه 
مستندسازی هم آدم شناخته شده ای 
بود؛ اما دلیل پرداختن به شخصیت او در 
این نوشته، وجهه عکاسانه این هنرمند 
فقید است که بر گسترش نگرش صحیح 
و علمی به حوزه عکاسی به عنوان یکی از 

زیرمجموعه های مهم هنر تجسمی در 
ایران اثرگذار بود.

بنا بر نقــل قولی، او یکــی از افرادی 
بود که در دهه 60 و 70 در شکل گیری 
»دانشکده سینما و تئاتر« نقش مهمی 
ایفا کرد. عالمی به دلیل سیر مطالعاتی که 
خود در حوزه سینما و عکاسی داشت )تا 
جایی که او دکترای خود را هم در رشته 
سینما اخذ کرده بود( بر اهمیت رشته 
عکاسی واقف بود. او در سال های فعالیت 
خود تالش بســیاری در ارائه مطالب و 
موضوعات مهم و ضروری در حوزه سینما 
و عکاسی داشــت. از همین جهت یکی 
از افرادی بود که در جدی گرفتن شدن 
»عکاسی« به عنوان یکی از دانش های 
بنیانی و پایه در هنر هفتم یعنی سینما 
و همچنین به عنوان یک رسانه مستقل 

تاثیر گذاشت.
بنا به آنچه در آرشیو های تصویری 

موجود اســت او در برهه ای تاثیرگذار 
تغییــرات مفهومی در حوزه عکاســی 
را به شــکل روزآمدی مطــرح کرد و به 
ایجاد بینشــی متفاوت و نوین درباره 
عکاسی یاری رساند تا جایی که بسیاری 
از اساتید او را در کنار بهمن جاللی یکی 
از تاثیرگذارترین افــراد در حوزه دانش 
نظری عکاســی می دانند. با این حال و 
علیرغم تالش های گسترده عالمی، او 
هیچگاه نســبت به آن چه ارائه می کرد 
نگاهی بسته و خشک نداشت. او تالش 
می کرد با انعطاف داشتن درباره نظریه ها 
و شیوه های مطرح شده در حوزه عکاسی 
شــرایط و فضا را برای بروز اندیشه ها و 
نظریه های نوین و جدید در عکاســی 
باز بگذارد و از این جهت به واســطه این 
روحیه متفاوت خود به گونه دیگری در 
پیشرفت عکاسی در ایران تاثیرگذار بود.

به گفته محمدرضا اصالنی در حاشیه 

نمایشــگاه عکس هــای »محمد رضا 
جوادی« با عنوان »آهنگ آفتاب« که در 
موزه هنرهای معاصر تهران در سال 95 
برگزار شد عالمی از نسل هنرمندانی است 
که بر داشتن یک پشتوانه علمی غنی برای 
کار در عرصه هنر اعتقاد داشت. عالمی از 
نســل هنرمندان چندجانبه ای بود که 
دانش و ذوق و پشتکارشان موجب شده 
بود که شکل ویژه ای از اثر هنری را خلق 
کنند. او به واسطه فهم صحیح از عکاسی، 
یکی از افرادی اســت که مستندهای 
صنعتی در ایران را متحــول کرد و آثار 
او در حوزه صنعت بی شــک هنوز از آثار 
سرآمد به شمار می آیند. و یا مستند هایی 
که او درباره خلیج فارس ساخت از چنین 
ویژگی هایی برخوردار بودنــد. او نگاه 
خالقه خود را که از بستر شناخت صحیح 
عکاسی به دســت آمده بود وارد جهان 
مســتند و به خصوص مستند صنعتی 

)که ظاهراً مســتندی خشــک و سرد 
است( کرد.

جدای از همه ایــن ویژگی ها اکبر 
عالمی یکــی از بزرگترین خدمات را به 
تاریخ ایران کرده است. او همراه با شهریار 
عدل اولین افرادی بودند که در دهه 60 
نخستین فیلم های ثبت شده در ایران را 
کشف کردند و با احیای آن ها نقطه ای 
تاریخی در سینمای ایران رقم زدند. این 
فیلم ها مربوط به دوره مظفرالدین شاه 
بود. عالمی خود درباره این اتفاق خاطره 
جالبی را عنوان کرده و در مصاحبه ای که 
از شــبکه »آی فیلم« پخش شد در این 
باره گفته بود: »سال ۱۳6۲ شمسی بود. 
شهریار عدل که تحصیالت عمیقی در 
باستان شناسی داشت تلفن کرد و گفت 
من در کاخ گلستان هستم و ما مقداری 
جعبه های زنگ زده پیــدا کرده ایم که 
فکر می کنیم مربوط بــه دوران پهلوی 
اول باشد یا آخر های دوران قاجار. رفتم 
آن جا. آنقدر قدیمی بودند که در برخی 
از این جعبه های زنگ زده تخم مارمولک 
می دیدم. گفتم این هــا باید متعلق به 
دوران مظفرالدین شــاه باشــد. به این 
دلیل که بازیچه محبوب مظفرالدین شاه 
دوربین فیلم برداری بوده است. شهریار 
عدل به من گفــت این ها را شــما ببر 
تلویزیون و ببین می توانی این ها را مرمت 
کنی؟ ما رفتیم با تیگران تومانیان، دوست 
ارمنی ام، شش ماه روی آن حلقه ها کار 
کردیم. برنامه »آن روی سکه« رفت روی 
آنتن. من می خواستم درباره سینمای 
ایران حرف بزنم و از مــرد بزرگی با نام 
کامران شــیردل دعوت کردم و ایشان 
دعوت مرا پذیرفت. در برنامه از ایشــان 
پرسیدم شــما که تحصیالت عالی در 
ایتالیا داشته اید و یکی از کارگردان های 
ارزشمند ایران هســتید بگویید مبدا 
پیدایش سینما در ایران کی و کجا بوده؟ 
گفت که ســال ۱900 میالدی میرزا 
ابراهیم خان عکاس باشی همراه پادشاه 

قاجار از راه زمین به فرانســه می روند و 
دوربین می خرند و می آورنــد ایران. از 
ایشان پرســیدم این فیلم ها کجاست؟ 
ایشــان گفت حلقه های مفقوده است. 
گفتم خبر خوب اینکه به افتخار قبول 
دعوت ما، این فیلم ها را که بازســازی 

کرده ام در این برنامه نشان می دهیم.«
با همه این تالش ها به قول بسیاری از 
هم نسالن این هنرمند، اکبر عالمی پیش 
از آنکه مجری و مفسر سینمایی باشد و 
فیلم بسازد یک عکاس برجسته بود. شاید 
باید ســال ها بگذرد تا تاثیرات عمیق تر 
حضور افرادی از این دســت را در عرصه 
هنر دریابیم؛ افرادی که فقدان شان در 
عبور روزها بیشتر و بیشتر لمس می شود. 
اکبر عالِمی زاده ۱۳ تیر ۱۳۲۴ مجری 
و کارشناس صداوسیما، استاد دانشگاه 
تربیت مدرس و کارگردان اهل ایران بود 
که بیشتر آثار وی در ژانر مستند عرضه 
شده اند. عالمی دهم مهرماه ۱۳99 برای 
ساخت یک مستند راهی بیمارستانی 
شده بود که با وجود رعایت پروتکل های 
بهداشتی، به همراه سه همکار دیگرش 
به بیماری کرونا مبتال شدند و در نهایت 
در بامداد ۲۲ مهر ۱۳99 در 75 سالگی 

درگذشت. یادش گرامی.

»اکبر عالمی« و نگاهی به تاثیر او بر دانش عکاسانه

در ستایش مرد سخت کوش عالم عکاسی
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 آثار نقاشان ایرانی 
در حراج آن الین ساتبیز

در حراج پیش روی »هنر قرن بیستم خاورمیانه« 
ساتبیز آثاری از هفت هنرمند ایرانی عرضه می شود. 
به گزارش ایسنا، حراج »هنر قرن بیستم خاورمیانه« 
ســاتبیز هفته آینده برگزار می شود و در جریان آن 
آثاری از صادق تبریزی، ســهراب سپهری، مسعود 
عربشاهی، بهمن محصص، فرامرز پیالرام، حسن 
قائمی و فریدون رحیمی آسا عرضه خواهد شد. در 
جریان این حراج، تابلو نقاشــی »لیلی و مجنون« 
اثر صادق تبریزی از پیشگامان مکتب سقاخانه به 
فروش گذاشته می شــود. این اثر سال ۱۳۳۸ خلق 
شده و قیمت تخمینی بین سه تا چهار هزار پوند برای 
آن در نظر گرفته شده است. صادق تبریزی پاییز سال 
96 در 79 سالگی در لندن درگذشت. همچنین اثر 
بهمن محصص که Personaggio I نام دارد، سال 
۱96۸ میالدی کشیده شده و قیمت تخمینی این 
تابلو چیزی بین 70 تا 90 هزار پوند برآورد می شود. 
اثر بی عنوان فرامرز پیالرام هم که با استفاده از رنگ 
متالیک، جوهر، مداد و گواش روی کاغذ کشــیده 
شده بین 60 تا ۸0 هزار پوند برآورد قیمت شده است. 
در حراج »هنر قرن بیستم خاورمیانه« ساتبیز که به 
دلیل شیوع ویروس کرونا از ۲0 تا ۲7 اکتبر )۲9 مهر 
تا 6 آبان( به صورت آنالین برگزار می شود، بیش از 
۱00 اثر از هنرمندان مطرح منطقه به فروش گذاشته 
می شود. حراج پیشین ساتبیز که از ۲7 تا ۳۱ مارس 
۲0۲0 )۸ تا ۱۲ فروردین 99( به دلیل شیوع ویروس 
کرونا در لندن به صورت آنالین برگزار شد، فروشی 

بیش از ۲ میلیون پوند را ثبت کرد.
    

رونمایی از نسخه خطی منشآت 
خواجه اختیار گنابادی

نسخه خطی »منشآت خواجه اختیار گنابادی« که 
با شماره 5۸۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده 
است، رونمایی شــد. به گزارش هنرآنالین ابوالفضل 
مکرمی فر، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی خراســان رضوی در این مراسم اظهار 
کرد: ثبت ملی آثاری مانند خواجه اختیار منشــی 
گنابادی، هنر خوشنویسی و خطاطی را به نام ایران 
تثبیت می کند. امیدوارم با ثبت ملی این آثار، آن ها را 
حفظ و به نسل های بعدی برسانیم. محمود طغرایی 
مدیر دفتر ثبت آثار تاریخی فرهنگی خراسان رضوی 
نیز با اشاره به نسخه خطی منشــآت خواجه اختیار 
گنابادی گفت: این نسخه با وضعیت مطلوب و خوبی 
در کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد 
نگهداری شده که اکنون وظیفه نگهداری از آن بر عهده 
ما و موزه این دانشگاه خواهد بود. سلمان ساکت، رئیس 
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد نیز 
گفت: در موضوع نسخه شناسی وجود مالک معتبر در 
اصالت اثر تأثیر و نقش دارد. او افزود: بخشی از این اثر 
توسط حمید مولوی که ملقب به پدر خراسان شناسی 
است به کتابخانه دانشــکده الهیات اهدا و بخشی را 
نیز در قبال دریافت وجه واگذار کرده است. کتابخانه 
دانشگاه فردوســی مشهد پس از دانشــگاه تهران و 
اصفهان بیشترین تعداد نســخ خطی را دارد. رئیس 
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشــگاه فردوسی مشهد 
ادامه داد: این نسخه خطی دارای ۱6 قطعه با حاشیه 
و تزئینات، مربوط به دوره صفویه اســت که در سال 
965 هجری قمری و به دســت خواجه اختیارالدین 
جنابدی )گنابادی(، منشی شاه عباس در هرات و به 
زبان فارسی کتابت شده است. ساکت تصریح کرد: هر 
صفحه این کتاب دارای پنج سطر است که حروف آن با 
طال، سفیدآب و مرکب نوشته شده و فاصله بین سطرها 
طال اندود و با تحریر مشکی تزئین شده است. او ادامه داد: 
از دیگر تزئینات این مرقع می توان به پیشانی  کوچک 

آمیخته به طال و شنگرف در هر صفحه اش اشاره کرد.

بوم خبر

نیما نوربخش

۲۴ مهرماه زادروزش اســت و مبارکش. خاطرم هست آن 
اول  ها که کاریکاتوریست شده بود اسمش را کامل پای اثرش 
امضا می زد »داود احمدی مونــس«. بعدها نام هنری برگزید 
و شــد آروین. چند باری به دفتر روزنامه »قانون« آمده بود که 
دیدمش. در ذهن من اینگونه تصویر می شد یک دهه شصتی که 

صورتش با  نمک بود و سیرتش بانمک تر. و این همه نمک را کجا 
خالی می کرد؟ درست روی زخم ! درست وسط کارتون هایش. 
آروین اما کاریکاتور را بهترین وســیله برای گفت وگوی 
تمدن ها می دانست. چه آنکه هنوز پشــت لبش سبز نشده، 
نشست و برای این قبیل گفت وگوها، کاریکاتوری در روزنامه 
»زن« کشید و خودش و رفقا و فائزه هاشمی)مدیر مسئول( را 
به دردسر انداخت. آخرش هم روزنامه در سال 7۸ توقیف شد. 
این ماجرا اگر برای دیگران آب نداشت برای آروین نان داشت؛ 
با همان شوت ، حسابی گل کرد. سال ۸۴، برنده جایزه ملی قلم 
سبز ایران شد و دو سال بعدش هم برنده جایزه روزنامه نگاری 
»امید«. بعدتر هم هت تریک کرد و هنرمند تأثیرگذار تجسمی 

سال ایران در جشن تصویر سال ۱۳9۴ برگزیده شد.

مهمان هفته : آروین

بهروز فائقیان

»قوری و زنبق« مجموعه  آثاری از مســعود 
اصالنی، امکان هایی از تعامل و مداخله  مخاطب 
را در خود می پروراند. طبیعت های  بی جان  او فارغ 
از ذائقه  زیبایی شناسانه  هنرمند، نوعی از سیالیت 
زبانی/ بصری را دنبال می کنند و پرهیز از قطعیت 
بخشیدن به امر نقاشی، دست کم در این مجموعه  او 
اصلی ترین زمینه  ایجاد امکان تعامل مخاطب با اثر 
را شکل می دهد. اما این زمینه ها را چطور می شود 

توضیح داد؟
»قوری و زنبق« به عنوان تنها یکی از عنوان های 
متصور برای این مجموعه، درواقع بر قرینه های 

پرشمار دیگری مثل  »شمعدان و چاقو«، »بطری 
و کلم«، یا »الله و سیگار« هم راه می دهد. به نظر 
می رسد مخاطب آشنا به زبان بصری، رو در روی 
این نقاشی ها چنین قرینه هایی را در ذهن خود 
خواهد ســاخت و یک گفت و گوی ذهنی با این 
نقاشی ها در پیش خواهد گرفت. اما فراتر از صرف 
خصلت زبانی، این کارکرد در ادامه مخاطب را خود 
به خود به پرسش از روابط چیزها هم خواهد کشاند. 
رابطه  قوری و شــاخه  زنبق یا هر شیء موجود در 
طبیعت بی جان های او، خود اساساً پرسش برانگیز 
هم هســت. نقاش به وضوح کشف روابط عناصر 
حاضر در صحنه  نقاشی هایش را تا اندازه  زیادی به 
مخاطب می سپارد؛ در حقیقت از نقش هنرمند در 
مفهوم کالسیک و به عنوان تعیین کننده  قطعی 
روابط درون متن فاصله می گیرد؛ یا دســت کم 

بیننــده را در معرض پرســش/درک این روابط 
می گذارد.

مهم تر از این که هنرمنــد در این رویکرد به 
کدام داللت های بیرون متنی می تواند اشــاره 
داشته باشــد، ایجاد زمینه  مناسب از سوی او 
برای درگیر شــدن مخاطب اســت که جالب 
توجه به  نظر می رسد. شــاید همین جا باید به 

خصلت زبانی برجســته  نقاشــی های او تاکید 
کرد که به وضوح نمــودی از  ادبیات بصری یا 
ادبیات تجســمی بروز می دهد. نگاه کنید که 
چطور اشیا و چیزها در نقاشــی های او به طرز 
محسوسی به دســته های دوتایی، چندتایی و 
مفردها تقسیم می شوند؛ که البته درنهایت و با 
درک چشم انداز کلی اثر با هم پیوند می خورند. 

هنرمند درحقیقــت در این خصلــت زبانی با 
تقسیم کلیت اثر به قطعه های بیشتر، کارکرد 
زبانی آثارش را برجسته می کند و توصیف هایش 
از فضا، شکل و رنگ را خط به خط و کلمه به کلمه 
می ســازد و پیش می رود. بعد از این است که 
مخاطب هم خواهد توانست کلمه ها و خطوط 
توصیف های او را آن طور که می خواهد یا آن طور 

که می فهمد جابه جا یا منظم کند. 
به همین ترتیب است که ترکیب بندی های 
مجموعه  »قوری و زنبــق« از قطعیت و کمال 
شکلی هم طفره می رود. مجموعه  نقاشی های 
هنرمنــد بارها حاوی عناصری اســت که تنها 
قســمتی از آن ها در تصویر جــا می گیرد. این 
ترکیب بندی های نیمه و تقطیع شده هم انگار 
درنهایت ســطرهای متنی بزرگ تر را شــکل 
می دهند کــه در صفحه هایی کــه روی دیوار 
نمایشگاه قرار گرفته، می شود دنبال شان کرد. 
این نمایشگاه از تاریخ ۱9 تا ۲9 مهر در گالری 

هما برپاست.

گذری بر نمایشگاه نقاشی های مسعود اصالنی با عنوان »قوری و زنبق«

تعامالت نقش و نقاش و مخاطب

نمایشگاه

عالمی در برهه ای تاثیرگذار 
تغییرات مفهومی در 

حوزه عکاسی را به شکل 
روزآمدی مطرح کرد و 

به ایجاد بینشی متفاوت 
و نوین درباره عکاسی 

یاری رساند تا جایی که 
بسیاری از اساتید، او را در 
کنار بهمن جاللی یکی از 
تاثیرگذارترین افراد در 

حوزه دانش نظری عکاسی 
می دانند
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