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چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد 
کــه رهــزِن ســامِت ســده معاصــر، ولولــه در جســم و جــان بشــریت درانداختــه و آدمــی  اینــک 
کــه »بربندیــد محمل هــا!« پــس برون رفــت از ایــن تنگنــا  گــوش بــه جرســی درنشــانده  را هــر دم 
کــه بــه  گریزناپذیــری دیگــری بایســته اســت  را همــگام بــا ضــرورت ماقــات طبیــِب جســم، 
ــِی مســیحایی اش، روح و جــاِن خســتگانی چنــد را بــه بیانــی برخاســته از  مــدِد طــب روحان
کیمیــای هســتی بخش و آزادگــر، خــوان  یابــد. بی تردیــد هنــر، ایــن  معانــی متعالــی بشــری در
ــه  ــِت آزادی )ب ــن دخ ــن ای کابی ــه  ــا ب ــم ت ــک مایی ــت. این ــته اس ــترده داش گس ــواره  ــود را هم خ
گام نهیــم، قدمــش را بــر دیــده  کــه هنــر را دختــر آزادی می دانســت(  یــش شــیلر  قــول فردر
گوییــم. جویبــاِر روان هنــر در همــه آنــات و لحظــات جاری ســت؛  نهیــم و بــه نکاحــش آری 
ــه  ــی دارد و ب ــته م ــان را انباش ــزی اش تهی جای ــه لبری ک ــان،  ــری و فیض ــار از پ ــاری سرش جویب
دشــِت ســامِت دانندگــی روان می گردانــد؛ دانــه فســرده دل را ســیراب می گردانــد و نهالــش 
کــه در فرودســتش،  ِگلــش نکنیــم  کــه  بــر ماســت  پرثمــر.  کهن درختــی شــود  تــا  مــی دارد 
ِک نغمه خــوان در حــال نوشــیدن آب انــد. هنــر، چونــان زبــاِن ناطقیــت  کبوتــران عطشــنا
یخ منــدی و فرهنگ مــداری انســانی  آدمــی، آشــکارگر مجموعــه ای بی کــران از انباشــت تار
ی بی قــراِر جهــاِن معنــا، تــاب  ی بنهفتــه دارنــد، پــری رو کتابــت رو ــان و  کــه زب اســت. آنجــا 
مســتوری نمــی آرد، لبــاس هنــر بــه تــن می کنــد و بــه نطــق درمی آیــد. ملبس شــدن بــه صــوت، 
رنــگ، حجــم، خــط و... بــر ســبیل تناســب شــکل و محتــوا امــکان برســاخِت بنــای عظیــم 
ــی چــون نقاشــی،  هنرهــا را مهیــا می ســازد. اینــک رســتاخیز الحــاِن متشــکل از نوادهندگان
ــد و  ــرا می رس ــینما و... ف ــش و س ــیقی، نمای ــی، موس ــاری، خوش نویس ــازی، معم مجسمه س
فضــای ســپهر آدمــی را انباشــه مــی دارد. فــرِم هنــری ســاخته می شــود و خــود را بــر مخاطــب 
ارائــه می گردانــد. حــال، زمانــه مواجهــه بــا فرم هــای ساخته شــده اســت بــا اغــراض مختلــف؛ 
و  تحلیــل  و  تفســیر  گاه  و  یافتــش  اندر گاه  گاه چگونگــی اش،  گذرگــه چرایــی اش،  از  گاه 
قس علی هــذا. در دومیــن آســتان و پلــه ماقــات بــا هنــر، پرســماِن ســواد هنــری و امــکان 
ســازمان های  و  نهادهــا  هنــری،  دبســتان های  کــه  آســتانه ای  می رســد؛  فــرا  آن  شــناخت 
دســت اندرکار را بــه نــدای »هــل مــن ناصــر« فرامی خوانــد. آری! هنــر نیــز همچــون زبــان، 
بــاالی  تــا ســطوح  انتفــاع  و  پاییــن لذت بــری  از ســطوح  اهــداف بی شــماری  و  کارکردهــا 
یارویــی  ــرز رو ــه از آن را خواســتار باشــیم، م کدامیــن مرحل شــناختی را دربرمی گیــرد. اینکــه 
ــان  کــه نهــادی چــون فرهنگســتان هنــر، چون ــا هنــر روشــن می ســازد. امیــد  و مواجهــه مــا را ب
گردانــد، مأمــن و  دژی مســتحکم، بســتر راحــِت هنرمنــدان را در چنیــن زمانــه ای نــاآرام مهیــا 
یــدن  ملجــأ پژوهنــدگان باشــد، تعالــی هنرهــا را البشــرط در نظــر بــدارد و امــکان بالیــدن و ناز

ــاد! ــدون ب ــدار را فراهــم ســازد؛ ای ایــن نازنین پدی
کاوه خورابه


