
5
در دومین روز همایش موسیقی کار آواها مطرح شد

وظیفه مردم شناسان
 و دوست داران فرهنگ مردم

پنجشنبه 22 مهر 1389   شماره 1887
14 اكتبر 2010    6 ذی القعده 1431

چشم سوم
@roozanonline.irNEWS  

پشت صحنه

»روزی خبر نگاری از مولر پرسید آیا تاکنون شده که او به 
از  بیرون  به  نگاهی  با  موللر  هاینر  و  باشد؟  کرده  کمک  گدایی 
کافه جواب می  دهد:»نه؛ من یک سیگار برگ قطور روشن می کنم 
نوشیدني گران قیمتي سفارش می دهم و به او می  فهمانم که ببین 
به ثروتمندان چقدر خوش می گذرد! با این کار خشم او را بیدار 

می کنم.«1
چنین وجه شوریدگی و روحیه  انقالبی در نویسنده  ای است 
که اکنون از شعارهای خوشبینانه و امیدهای واهی خسته شده و 
دیگر امیدی به تغییر و بهبود وضعیت بشر معاصر ندارد. او خود 

می گوید: »انسان را نمی  توان تغییر داد، راحتش بگذار...«
در برخورد با این اجرا باید دو مبحث متن و محتوا را در عین 

در هم تنیدگی از هم جدا کرد. 
اول- متن هملت ماشین و آنچه مولر گفته است:

هملت ماشین متنی پست مدرن و تکه پاره است. تکه پاره از 
آن جهت که چندین وجه سیاسی، تاریخی، فلسفی و اجتماعی 
را همزمان در شرایط تاریخی مختلف و بر اساس گفت وگوهای 
مختلف در کنار هم چیده است. به قول کارگردان این متن مانند 
نقاشی گئورنیکای پیکاسو، کالژی است از هم گسیخته، نافرجام 

و به شدت هولناک از برهه  ای از تاریخ معاصر و زندگی کنونی 
بشر اما در عین وحشت، این اثر چشم فریب و گیراست. 

هملت ماشین ترکیبی است از هملت شکسپیر، اما نه شاهزاده ای 
است فیلسوف و هوشمند بلکه هملت ماشین مبارزی خسته، شوریده  ای 

منزوی، انقالبی  ای افسرده و آنارشیستی انتقام  جوست. 
که  نویسنده  ای  هست؛  هم  هاینر  خود  هملت  حال  عین  در 
دیگر از شعارها و امیدها خسته شده است، همچون هملت مورد 
سوءظن قرار گرفته و همچون هملت پایان کار جهان را تشریح 
می  کند:»...دراز کشیدم و برزمین گوش نهادم و شنیدم که جهان 
در گردش به گرد خود با گام هایی پرشتاب به سوی گندیدگی 
آن  چیدمان  گرفته  صورت  متن  این  در  که  کالژی  می  رفت...« 
چیزی است که هم در شکسپیر موجود است و هم هاینر مولر در 
زندگی و در تاریخ معاصر خود دیده و لمس کرده است؛ تاریخی 
گرفتار در کینه و خونریزی. همچنین هملت امروز و اینجا می  داند 
که دارد نقش بازی می  کند، او خسته از تکرار نمایش  اش ماسک  ها 

را به دور می اندازد و گالیه می  کند.
دوم- سامانه  نشانه  شناسی هملت ماشین

هاینر مولر اعتقاد داشت که همان طور که مردم از سوسیالیسم 

خسته شدند و آن را کنار گذاشتند، همان آینده هم برای سرمایه
داری پیش خواهد آمد. مولر از منتقدان سرسخت سرمایه داری 
از فروپاشی  بود. مظهر سرمایه داری را کوکاکوال می دانست.بعد 
دیوار برلین به جای نماد سوسیالیسم نماد سرمایه داری نشست. 
همچون صحنه ای از فیلم  Goodbye Lenin)خداخافظ لنین( 
نسب  را  کوکاکوال  بیلبورد  لنین  مجسمه  جای  به  روز  یک  که 
واقعه  این  از  فیلم پس  این  زن  مولر همچون شخصیت  کردند. 
دچار سرخوردگی شد. از این رو در نمایشنامه  اش نام کوکاکوال 
را به همراه کراهت و تهوع آورده است و از همین جهت است 
که کارگردان در اجرایش در صحنه قوطی  های کوکاکوال می  گذارد 
و این قوطی  ها توسط بازیگر نقش کالدیوس که در اینجا مظهر 
اشرافیت و خیانت است باز می  شود و همو است که در پیوندی 

توأمان با کراهت کوکاکوال و سرمایه  داری قرار می  گیرد.
همچنین مولر از منتقدان شدید رسانه  های وابسته به سرمایه
داری بود. همان رسانه  هایی که تبلیغِ مظاهر سرمایه  داری را می
از همین  روست که  باز  تلویزیون است. و  کنند. که شاخصه  آن 
کارگردان در اجرایش درون تلویزیونی که بازیگر نقش هملت آن 

را با تبر خورد می  کند لجن قرار می دهد.
در تابلوی 3 با عنوان scherzo اسکرتزو »زنان مرده، زنی با 
رگ های از هم دریده و از این قبیل« دیده می شود. با تصویر  افیلیا...
نارنجی  ای  نازک  و  معصوم  باکره   همان  ماشین  هملت  در  افیلیا 
نیست که بر اثر مرگ پدر و جنون معشوق تن به آب می  دهد. 
افلیا فاحشه  ای است سرگردان و آواره در »تمامی شهرهای دنیا« 
که طاغی می  شود و برای بیان عصیانش در تابلوی پنجم تبدیل 
صندلی  ای  به  پزشکان  توسط  که  حالی  در  و  می  شود  الکترا  به 
نفرت  اندازه   به  نفرتی  با  و  الکترا  با صدای  می  شود  پیچی  باند 
دوباره  و  می  میرد  کند،  ویران  را  چیز  همه  که  دارد  قصد  الکترا 
زنده می  شود. ودر لحظه  ای بعد دوباره خود افیلیا است و تا آخر 
نمایش در صحنه باقی می  ماند. اما اینجا کارگردان به دلیل فضای 
افیلیای مدنظر هاینر مولر نشان  سانسور چنان که باید نمی  توند 
دهد. و افیلیای اجرا صرفا بسنده می کند به ارائه  حالت هایی چند از 
زنی که می  خواهد اغواگری کند. و با سراپای تکه پاره از وحشت 

مدام ضجه می  زند.
طراحی صحنه

برخوردار  خاصی  امتیاز  از  صحنه  اش  طراحی  در  کارگردان 
و  سر  که  فاضالبی  چاه  درون  دارد  عکسی  مولر  هاینر  است... 
دستانش از چاه بیرون است. ظاهرا قصد دارد از آن بیرون بیاید. 
بی شک این عکس الهام بخش کارگردان شده تا دکوری طراحی 
کند شبیه سکویی مکعب شکل که در کف آن دریچه  هایی شبیه 
بیرون  آنها  درون  از  اجراگران  تا  است  شده  تعبیه  چاه  دریچه  
بیایند و تا نیمه در آن جا گیر کرده باشند. و به ارائه  خویش کاری 
کالدیوس  نمایش  شروع  در  اینکه  کما  بپردازند.  اجرا  در  خود 
و پولونیوس)هوشنگ قوانلو( را در صحنه می بینیم که فقط نیمه 
باالی بدنشان از درون دریچه  های تعبیه شده بیرون است و بعد 

دوباره به درون چاه/تابوت/ گور خود فرو می روند...  

پی نوشت:
1- هملت ماشین/مولر/ت:ناصر حسینی مهر/افراز/ص39 

نگره
نگاهی به نمایش نامه »مرغابي وحشي«

نقد بورژوازي
هنریک ایبسن نمایش نامه نویس نروژي نمایش نامه اي به نام »مرغابي 

وحشي« نوشته که در آن مي توان ویژگي هاي نمایش نامه مدرن را یافت.
موضوع این نمایش نامه درباره ورود مردي به اسم ورل به خانه دوستش 
اکدال است. پدر ورل از قبل با پدر اکدال دوست بوده و بعد از ورشکست شدن 
پدر اکدال به خانواده اکدال کمک مالي مي کند. ورل به اکدال مي گوید که دختري 
که اکدال فکر مي کند پدرش است در واقع دختر اکدال نیست بلکه دختر پدر ورل 
است. اکدال که از باخبر شدن این موضوع به شدت ناراحت مي شود آن دختر را 
از خودش طرد مي کند و از خانه مي رود. ورل به دختر اکدال مي گوید که مرغابي 
را براي اکدال قرباني کند تا محبت او را به خود جلب کند. دختر بدون آگاه کردن 
اکدال و زنش وارد جایي مي شود که پرنده ها را در آن نگهداري مي کنند و با 
تفنگ اکدال اشتباها به جاي آن که مرغابي وحشي را هدف قرار دهد به خودش 
شلیک مي کند و مي میرد.   در این نمایش نامه مرغابي وحشي یک نماد است که 
ایبسن از آن براي شرح دادن خصوصیات شخصیت ها استفاده کرده است. مرغابي 
وحشي هنگامي که شکارچیان به آن شلیک مي کنند سعي در پنهان کردن خود 
در علف ها مي کند. ایبسن مي نویسد که شخصیت هاي این نمایش نامه نیز مثل 
مرغابي وحشي گوشه گیر و انزوا طلب هستند و این ویژگي به دلیل موقعیت هایي 
ست که در آنها قرار گرفته اند. ایبسن در این نمایش نامه به نقد بورژوازي پرداخته 
و بدبختي این طبقه از جامعه را علیرغم ثروتمندي شان نشان داده است. او دوري 
از اصول اخالقي را دلیل اصلي این بدبختي مي داند. خرافات از دیگر مواردي 
ست که ایبسن آن را مورد انتقاد قرار داده است. او با استفاده از طنز خرافه باوري  
را از زبان ورل  بیان کرده است.  در صحنه آخر نمایش نامه ورل مي گوید که 
نفر سیزدهمي مي باشد که سر میز غذا مي نشیند و مخاطبش که یکي از همسایه 
هاي خانواده اکدال است او را عامل شر مي داند. این که ورل با دادن خبر بد به 
اکدال باعث مرگ دختر خانواده مي شود موردي ست که ایبسن آن را با خرافه 
باوري ورل که از طبقه بورژواست ادغام کرده است. واقع گرایي ایبسن در بدبیني 
اش از نحوه ثروتمند شدن پدر ورل به وضوح قابل درک است. از نظر او تقلب 
عامل مال اندوزي ست. ایبسن راز خوشبختي را در صداقت مي داند و تقلب ژینا 
زن اکدال را درباره پنهان کردن این واقعیت که دختر اکدال از پدر ورل است عامل 
بدبختي خانواده اکدال مي داند. ایبسن ساده دلي را عامل عدم توانایي در جلوگیري 
از مشکالت مي داند. او این خصوصیت مادر ورل را باعث اطمینان از همسرش 
معرفي مي کند. زماني که مادر ورل متوجه مي شود که همسرش به او خیانت مي 
کند دیگر دیر شده و این خصوصیت تبدیل به عادت در آن مرد شده است.  این 
نمایش نامه به طور خطي پیش مي رود و ما بازگشت به زمان هاي گذشته و آینده 
را در آن نمي بینیم. نظم وقایعي که صحنه به صحنه در این نمایش نامه اتفاق مي 
افتند متن آن را فاقد پیچیدگي ساختاری کرده است. ایبسن از نظر فلسفی تحت 
تاثیر دیدگاه های اخالقی کانت بوده است. همان طور که کانت اخالق مداری را 
در صداقت می دانست ایبسن نیز این ویژگی اخالقی را باعث خوشبختی بشر می 
داند. خواننده نمایش نامه مرغابی وحشی می تواند فلسفه اجتماعی ژان ژاک روسو 
را نیز در این اثر بیابد. روسو معتقد بود که جامعه عشق به خود را که در هرفرد بشر 
وجود دارد تبدیل به غرور می کند. ما این تبدیل درونی را در ورل پدر و پسر می 
بینیم. در واقع می توان این مورد را اثر منفی جامعه مدرن بر بشر در نظر گرفت که 
در این نمایش نامه مورد نظر ایبسن نیز بوده است. نقد مدرنیته و سنت ادغام تقلب 
و خرافات و نیز انتخاب مرغابی وحشي به عنوان نمادی برای توصیف شخصیت 

ها این نمایش نامه را اثري ماندگار کرده است.

نگاهی به نمایش »هملت ماشين« به کارگردانی ناصر حسيني مهر

هملت ؛ شاهزاده  پسامدرن

نی نوا
در دومین روز 

همایش موسیقی کار آواها مطرح شد
وظیفه مردم شناسان

 و دوست داران فرهنگ مردم
روزان -  مختار شکری پور: دومین روز از همايش 
و  كارآواها  هنري  و  فرهنگي   ، بزرگ علمي  موسیقي 
آيین  هاي موسیقايي با سخنرانی دكتر دلشاد رحیم اف  
دكتر  و  لیماكی  خلعتبری  مصطفی   ، جرجاني  موسی 
دهل  آواهای  كار  اجرای  و  شهانقی  گر  سفید  حمید 
موسیقي  بختیاري،  گاو  قصابي  تبلیغاتي  جار  زني 
بلوچستان  و  سیستان  كار  موسیقي  تركمن،   كار 
آيین  و  يئل  يئل  كشاورزي  دونلي(،آوازهاي  و  نل   (
تکم گردانی و آوازهاي كار آذربايجان شرقي و غربي، 
آوازهاي موسیقي كار بختیاري و موسیقي كار علي آباد 
در  شب  شنبه  سه  مناطق  اين  هنرمندان  توسط  كتول 

تاالر انديشه حوزه هنري برگزار شد.
این  سخنران  نخستین  که  اف   رحیم  دلشاد  دکتر   
تاجیکستان  در  کار  موسیقی  و  ها  ترانه  به   ، بود  برنامه 
پرداخت و ضمن اشاره به اطالق عنوان سرود به جای 
ترانه در تاجیکستان گفت : سرود های کار، تسکین دهند 
چارپادار)چارودار(،  کشاورز،  مردمان  نیروبخش  و 
هنرمندان و کاسبان تاجیک بوده و در فرهنگ این  مردم 
محیط  اقتضای  با  متناسب  و  دارند  درازی  دورو  سابقه 
اجتماعی و ضرورت حالت روانی پدید آمده و ترانه های 
و  خوانده  فراغت  وقت   به  نیز  طنز  و  شوخ  شادی آور، 

شنیده شده اند . 
موسیقی  نوعی  رواج  به  تاجیک  پژوهشگر  این   
جنوب  دراستان های  “فلک”   نام  با  مردمی  سرود  و 
تاجیکستان اشاره کرد وگفت : این نوع موسیقی در جشن 
اجرا می شود.  کار  تفریح و حتی هنگام  و سور و زمان 
غالت  دیگر  انواع  و  گندم  دروکردن  هنگام  واقع   در 
زندگی  مشکالت  به  راجع  رباعیات  آوازخوان  نفر  یک 
موسیقی  ساز  با  را  فلک  از  و شکایت  زمانه  دردهای  و 
“دومبره”)دوتارچه( می سراید که آن به نام فلک مشهور 
بدون  فلک سرایی  یا  “فلک خوانی”  دیگر  طرز  است. 

دومبره انجام می شود، که آن را فلک کوهی می نامند.
  دکتر رحیم اف در ادامه به بی رغبتی مردم تاجیک 
آوری  فن  و  تکنولوژی  رشد  کاربه خاطر  های  ترانه  به 
مختلفی   وسرودهای  ها  ترانه  اینکه  با   : کرد  خاطر نشان 
قالی بافی،  بافندگی،  چون  کارهایی  و  کسب  هنگام  به 
زدن زمین  شخم  و  خرمن کوبی  گاودوشی،  نمدریزی، 
رشد  و  ترقی  دلیل  به  اما  است  رایج  تاجیک  مردم  بین 
جدید  دستگاه های  پیدایش  و  آوری  فن  و  تکنولوژی 
اهمیت  ؛  تلویزیون  و  رادیو  موسیقی،  و  صدا  پخش 
ترانه های مربوط به کسب و کار پایین آمده است. جوانان 
مجموع  در  و  مذکور  ترانه های  و  به سرود  دیگر  امروز 
متخصص  این  ندارند.  رغبت  چندان  سنتی  فرهنگ  به 
فولکلور فرهنگ تاجیکی در پایان بر وظیفه مردم شناسان 
و دوست داران فرهنگ مردم در خصوص  ثبت و ضبط 
این سرود و ترانه ها و گونه های دیگر فرهنگ فولکلور 

مردم تاکید کرد .
موسی جرجاني ، پژوهشگر موسیقي ترکمن ، نیز در 
ادامه این برنامه ، ضمن معرفي طواق سعادتي ، خواننده 
نوازنده تودیوک   ، ایري  نوازنده دوتار و حاج محمد  و 
و خواننده ،  و دولت گلدي سعادتي ، نوازنده کمانچه  
 . پرداخت  قوم  این  کار  موسیقی  پیرامون  سخنرانی  به 
جرجانی با دعوت از عاشور گلدي گرکزي ، پیشکسوت 
منطقه  این  موسیقي  معرفي  به   ، ترکمن  دوتارنوازي 
پرداخت و گفت :  موسیقي توام با تمام زوایاي مختلف 
برداشت  مزرعه،  در  کار  همچون  ها   ترکمن  زندگي 
ترانه هاي  است  داري  گله  و  دامداري  محصول،کاشت، 
ویژه ای در این زمینه وجود دارند . همچنین ترانه هاي 
ویژه اي براي طلب باران در میان ترکمن ها رایج است 
و براي باریدن باران آیین ها و موسیقي مختص این امر 
را در فرهنگ شان  دارند.  اجراي موسیقي هاي کار این 
منطقه توسط عاشور گلدي گرکزي و خالد گلدي پایان 
بخش  برنامه ترکمن ها بود و سپس  مصطفي خلعتبري 
منطقه  در  کار  موسیقي  انطباق  در خصوص  نیز  لیماکي 
تنکابن رامسر با ترانه هاي تاجیکي کارپرداخت و گفت: 
ترانه هاي کار و کار آواها در تنکابن و رامسر ویژگي هاي 
ما  براي  را  گیالن  آیین هاي  از  بخشي  که  دارند  خاصي 
تداعي مي کنند و با توجه به تاثیرپذیري فرهنگ گیالن و 
مازندران به آوازهاي محلي »گیلماز« مي گفتند که تلفیقي 
از نام این دو منطقه بود. این پژوهشگر سادگي را عنصر 
اصلي ترانه هاي کار عنوان کردو اظهار داشت:سرایندگان 
این ترانه ها بسیار ساده و بي غل و غش ترانه مي گفتند. 

اغلب ترانه هاي این مناطق عاشقانه است.
محلي  موسیقي  گروه  خلعتبري،   سخنان  از  پس   
چهارمحال و بختیاري به اجرا پرداختند و سپس آوازهاي 
نمدمالي  آوازهاي   ، فرهادي  عباس  غالم  توسط  شکار 
حداد  حسن  توسط  بنایي  ،آوازهاي  شاهرخي  توسط 
پرداخت.  نوازي  دهل  به  اسداهلل غالمي  و  اجرا  ساماني 
همچنین دهل زني جار تبلیغاتي قصابي گاو در بختیاري، 
 ( بلوچستان  و  سیستان  موسیقي  ترکمن،  کار  موسیقي 
تکم  آیین  و  یئل  یئل  کشاورزي  دونلي(،آوازهاي  و  نل 
آوازهاي  غربي،  و  شرقي  آذربایجان  در  کار  آوازهاي  و 
موسیقي کار بختیاري و موسیقي کار در علي آباد کتول از 

دیگر بخش هاي روز دوم همایش موسیقي کارآوا بود. 
 حمید سفیدگر شهانقي، پژوهشگر موسیقي آذری  نیز در 
ادامه به سخنرانی در خصوص موسیقي و ترانه کار آذربایجان 
پرداخت وگفت: ترانه هاي کار به هنگام کار وتالش و براي 
رفع خستگي و در عین حال هماهنگي در کارهاي گروهي 
بین اعضاء گروه خوانده مي شود. این ترانه ها در زبان ترکي 
آذربایجاني »امک نغمه لري« نامیده مي شود، از تنوع خاصي 
برخوردار است چرا که با توجه به موقعیت جغرافیایي و آب 
و هوایي سرزمین آذربایجان شیوه هاي معیشتي گوناگوني در 
آن رایج بوده است و هر نوع کار و تالش ترانه هاي خاص 
خود را مي طلبیده است.   سفیدگرشهانقی ضمن اشاره به 
تنوع ترانه هاي برداشت محصول در آذربایجان خاطر نشان 
کرد : وصف زیبایي در این ترانه ها  با احساس خاصي بیان 
مي شود. همچنین ترانه چوپانان با تم غم آلودي که دارند ؛ راز 
تنهایي و بي همزماني چوپانان را در دل شب هاي وهم آلود 
کوه و دشت بازگو مي کنند. چوپانان در این ترانه هاي اغلب 
مسائل زندگي خود را ترنم مي کنند .  وی در ادامه  گفت: 
قالیبافي یکي از رایج ترین صنایع هنري و دستي آذربایجان 
است به طوري که به جرات مي توان آذربایجان را یکي از 
مراکز اصلي این هنر و صنعت شرقي در جهان دانست. این 
هنر ناب قبل از اینکه به صورت صنعتي و در کارگاه هاي 
قالیبافي به شکل جمعي به منصه ظهور برسد،توسط زنان 
هنرمند آذربایجاني در شهرها و روستاها به صورت انفرادي 

در خانه ها بافته مي شد.

گروه فرهنگی      علیرضا بهنام

محمد ایمانی فوالدی

جوانان و تداوم موفقیت

در روزهايی كه سرد شدن هوا باالپوش ها را 
كم كم از گنجه ها بیرون می آورد بازار فروش 
هنرهای  هنرمند در عرصه  آثار جوانان  ارائه  و 
تجسمی همچنان داغ است . اين هفته در اين 
زمینه دو خبر از دو نمايشگاه گروهی داريم كه در 
خالل ان خالقیت جوانان نقاش كشورمان محک 
می خورد. شايد در اين روزهای معتدل گذراندن 
يک روز تعطیل در میان آثار اين جوانان و ديدن 
افق های پیش رو در عرصه هنرهای تجسمی 

خالی از لطف نباشد.
نمایشگاه»کنش، بیان، خالقیت«

در سه گالری 
نمایشگاه »کنش، بیان، خالقیت«  ویژه جوانان 

20 تا 30 ساله که از جمعه 16 مهر 89 در مؤسسه 
فرهنگی هنری »ماه مهر« در سه گالری »آریا، الهه، 
والی« برپا شده است  در سه روز نخست 20 تابلو 

فروخته است.
الهه جواهری، مدیر اجرایی این نمایشگاه با 
ماحصل  نمایشگاه  این  گفت:»  فوق  خبر  اعالم 
فراخوان  است.  مستمر  ریزی  برنامه  یکسال 
از بیش  که  یافت  انتشار   89 اردیبهشت  در   آن 
 700 هنرمند با بیش از  سه هزار اثر نقاشی در 
داوری  مرحله  دو  از  پس  جستند   شرکت  آن 
سخت گیرانه، سرانجام 92 هنرمند برای حضور 
در بخش نمایشگاهی انتخاب شدند که به جهت 
تنها  هریک  از  مان  نمایشگاهی  فضای  کمبود 
یک اثر را به تماشای عموم گذاشتیم. جواهری 
آثار  گالری،  هر  فضای  میزان  به  بسته  افزود:» 
این 92 هنرمند را بین سه گالری مزبور تقسیم 
هیچ  بندی  تقسیم  این  ست  بدیهی  که  کردیم 
 گونه اولویتی نسبت به هم ندارند. در گالری آریا 
 40 نقاشی در گالری الهه 32 نقاشی و در گالری والی 
20 نقاشی به معرض تماشای عموم گذاشته شده 
است. وی تونالیته قیمت آثار به نمایش درآمده 
از  را  خالقیت«   بیان،  »کنش،  نمایشگاه    در 
هزار   500 و  میلیون  یک  تا  تومان  هزار   300
تومان اعالم کرد و گفت: در سه روز نخست این 
نمایشگاه حدود 20 تابلو به فروش رسیده است. 
مدیر اجرایی نمایشگاه »کنش، بیان، خالقیت« که 
یکی از اعضای موسس موسسه فرهنگی هنری »ماه 
مهر« است درباره اهداف این نمایشگاه گفت: از 
سال 84 که ماه مهر آغاز به کار کرده است ما ثابت 
کردیم در اندیشه ارتقا سطح دانش بصری جوانان 
و شناسایی استعدادهای ناب در این زمینه هستیم 
و در همین راستا این نمایشگاه را طراحی نمودیم. 
اکنون جمعی از بهترین استعدادهای جوانان نقاش 

ایران در این نمایشگاه گردهم آمده اند.

فروش 14 نقاشي
 در سومین جشنواره دامون فر

سومین جشنواره هنرهاي تجسمي دامون فر 
ویژه جوانان زیر 25 سال در حالي در گالري 
روز  در شش  که  برپاست  ملت  پارک  پردیس 
 20 قیمت  به  تابلو   14 خود  برپایي  نخست 
رسیده  فروش  به  تومان  هزار   350 و  میلیون 

است.
جشنواره  مدیر  پویاراد،  ا...  شیف 
خبر  اعالم  با  فر  دامون  تجسمي  هنرهاي 
قیمت  اسا  بر  داوران  گفت:»شوراي  فوق 
هاي  قیمت  جوان،  هنرمندان  پیشنهادي  هاي 
در  اند.  کرده  تعیین  را  درآمده  نمایش  به  آثار 
به  اثر  تومان  هزار   80 و   70 از  نمایشگاه  این 
و  سه  که  آثاري  تا  است  شده  گذاشته  فروش 
اند.  شده  گذاري  قیمت  تومان  میلیون  چهار 
تقریبا دو سوم آثار قیمت هاي زیر یک میلیون 
تومان دارند و آثار دو قطعه اي و سه قطعه اي 
قیمت هاي باالتر را به خود اختصاص داده اند.

از عمل  فر  دامون  راد گفت: »شرکت  پویا 
کند  نمي  دریافت  درصدي  هیچ  آثار  فروش 
حمایت  با  نیز  پردیس  گالري  خوشبختانه  و 
را  فروش  درصد   20 تنها  جوان  هنرمندان  از 
از خریداران  من  تقاضاي   . نماید  مي  دریافت 
توجه  با  که  است  این  عزیز  داران  مجموعه  و 
براي حمایت  و  آثار  این  پایین  قیمت هاي  به 
براي  ایران  نقاشي  نوي  موج  از  بیشتر  هرچه 

خرید این آثار همت نمایند. 
پویا راد در خبري دیگر اعالم کرد:» از پنجشنبه 
22 مهر )امروز( 89 کارگاه هاي تخصصي نقاشي 
کودک یاسمین سینایي در فضاي بیروني گالري 
پردیس ملت برپا خواهد شد. این در حالي ست 
که به روال دوره پیشین این کارگاه با استقبال بسیار 
شایان توجه از راه ارتباط دوستانه با کودکان و 
گفت و شنود با آنها سعي خواهد کرد کودکان را 
در القاي فضاي ذهني شان بر صفحه سپید کاغذ 
یاري رساند و مهارت هاي آنان را افزایش دهد. 
ایشان در این کارگاه ها به مناسبت 250 سالگي 
مداد  این  نقش  از  نقاشي  زبان  با  کاستل  فابر 
قدیمي در ثبت و ضبط موتیف هاي ایراني بهره 
خواهد برد و به بچه هاي ایراني، ایرانیزه شدن 
یک محصول خارجي را یادآوري مي کند.سومین 
جشنواره هنرهاي تجسمي دامون فر که از 16 مهر 
در گالري پردیس پارک ملت آغاز به کار کرده 
است تا سي ام مهر ماه جاري دایر خواهد بود و 
در این روز با برپایي مراسم اختتامیه برگزیدگان 

خود را خواهد شناخت.

گالری گردی

وقت رسیدگی 89/8/18 ساعت 10 صبح 
یک  قبل  سال  دو  حدود  صادق  فرزند  ایی  لفته  علی  آقای  برابر  رساند  می  استحضار  به  احتراما 
دستگاه اتومبیل پیکان سفید رنگ مدل 79 بشماره موتور 11127614710 و شاسی شماره 76428848 
دارای پالک انتظامی 365 ن 38 _ ایران 24 از شخصی بنام علی حیدری خریداری و مدت 2 سال است 
فروشنده مجهول المکان است خواهشمند است موضوع در روزنامه کثیراالنتشار بصورت آگهی چاپ و 

نتیجه را به این مرجع اعالم نمائید.

دادگستری شهرستان آبادان شورای حل اختالف شعبه 23 1/634 م الف 

ابالغ
نام پدر غالمحسین بشناسنامه 470 صادره از دزفول درخواستی بخواسته صدور گواهی  آقای غالمرضا کلورزاده 
حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم غالمحسین شهرت گلوزاده بشناسنامه 312 صادره دزفول در تاریخ 89/5/25 
در دزفول اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند 1 متقاضی از باال )پسر متوفی ( 2 مریم گلوزاده به شناسنامه 57 دزفول 
3 دولت کلورزاده به شناسنامه 56359 دزفول 4 شهناز گلوزاده به شناسنامه 70 دزفول 5 حاجیه کلورزاده به شناسنامه 
56360 دزفول )دختران متوفی ( 6 گوهر یساری به شناسنامه 1040 دزفول )زوجه  متوفی( والغیر ... پرونده کالسه 
971/249/89 ح در شورا ثبت گردید اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

قاضی شورای حل اختالف مجتمع مرکزی دزفول

حصروراثت

اول  ناحیه سرحانیه  از پالک یک  مالکیت قسمتی  تقاضای صدور سند  چون وراث سکینه جامعی سرحانی 
سندمالکیت  نحوه صدور  قانون  اجرای  رادر  خرمشهر  بخش  قدیم  پالک  شماره  به  خرمشهر  بخش4 
امالکی اکه اسناد مالکیت آنها در اثر جنگ تحمیلی از بین رفته را نموده لذا طبق ماده 14 آئین نامه اجرای قانون 
مذکور تعیین حدود پالک فوق راس ساعت 10 صبح مورخه 89/8/10 در محل بعمل خواهد آمد بدینوسیله به 
اطالع مجاورین و اشخاصی که نسبت به اصل مالکیت یا حدود و یا حقوق ارتفاقی اعتراض دارند وحقی برای 
خود قائلند می رساند ضمن اعالم کتبی اعتراض به اداره ثبت نسبت به تقدیم دادخواست تا روز تعیین حدود در 
دادگاه صالحه به این اداره ارائه نمایند. در صورت عدم اعتراض وتقدیم دادخواست به دادگاه صالحه محل تا روز 
تعیین حدود این اداره نسبت به صدور سند مالکیت بنام متقاضی اقدام خواهد نمود. ضمنا عدم حضور مجاورین 

مانع از انجام کار نخواهد بود 

اسفندیاری-رئیس اداره ثبت واسناد و امالک خرمشهر

تعیین حدود

تاریخ انتشار 7/22 /89
9/692 م الف

علي  آقاي  ضامن   3059 شناسنامه  شماره  به  حسین  محمد  فرزند  عزیزي  منوچهر  آقاي  اطالع  به  وسیله   بدین 
ابول پور مدیون پرونده فوق فعال مجهول المکان مي رساند شما بموجب قرارداد داخلي 13930 به مبلغ 106/000/000 
ریال بابت اصل طلب و مبلغ 5/300/000ریال بابت حقوق دولتي به بانک سپه شعبه مسجد سلیمان و صندوق دولت 
بدهکار مي باشید و در اثر عدم پرداخت منجر به صدور اجرائیه در اجراي ثبت مسجد سلیمان گردید و به علت عدم 
شناخت آدرس اعالمي ابالغ اجرائیه میسر نگردیدند لذا بنا به درخواست بستانکار و دستور ماده 18 آیین نامه اجراي 
مفاد اسناد رسمي مراتب براي یک نوبت در روزنامه منتشر و چنانچه پس از انقضاي مدت 10 روز از تاریخ انتشار این 
آگهي که روز ابالغ محسوب مي شود نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمائید عملیات اجرایي علیه شما ادامه یافته 

و پیگیري خواهد شد.

شیخ زاده- رییس اداره ثبت اسناد و امالک مسجد سلیمان

آگهي ابالغ اجرائیه پرونده شماره کالسه 89/2251

شماره:2862  

ترانه جوانبخت

صدرا حسينی


