هنروادبيات

honar@etemadnewspaper.ir

شنبه  9مرداد 20 ،1400ذيالحجه  31 ، 1442جوالي  ،2021سال نوزدهم ،شماره 4988
تجسمي
آينهبرايعارفمنتظريعزيز
است .سرنوش�ت او به شكل
غريبي به آينه گره خورده؛ اما
نههمچوننارسيسدراساطير
يونان كه با ديدن چهرهاش در
بركه ش�يفته خود شد .آينه
پرويزبراتي
براي عارف منتظري ارتباطي
به نارسيس و بركه يوناني و حديث خودشيفتگي
و جداافتادگي ندارد .واجد خوانش�ي ديگر است؛
وس�يلهاي براي انعكاس تصوير نيست؛ نه تصوير
خو ِد او و نه تصوي ِر ديگري .آنچه براي اين هنرمند
دراوليننمايشگاهويباعنوان«آينه»اهميتدارد،
پشت آينه اس�ت و اين نگره كه در نمايشگاهش
در گال�ري هل�ر آن را در قالب ش�ماري چيدمان
ديدن آينه،
صورتبندي كرده است :براي درست ِ
بايدازپشتبهآننگريست؛سطح ِ
گشده.
ماترن 
تاب تير
غروب يكي از روزهاي تفتي�ده و پر تب و ِ
ماه  1400به ديدار اين هنرمند رفتم تا از آينه و رمز
و راز آن بگويد.آينهاي زنگار گرفته كه انگار افقي
بهآيندهبازميكندوازبذراميدسخنميگويد.
آثارشمادرمقايسهباآثارنوسنتگرايانيچون
منير فرمانفرماييان -كه در مرز ميان اش�كال
منظم و ريتميك هنرهاي س�نتي از يك س�و و
رويكردهاي انتزاعي مدرنيستي از سوي ديگر
ايستادهاند-بيشتر به انتزاع گرايش دارند؛ هر
چند وجه ش�باهت اين آثار با تجربههاي اندك
شمارهنرمندانگذشته،كاربردمادهآينهاست.
با اين حال دوري از رويكرد تزييني در كار ش�ما
به عنوان وجه تمايز اين كارها تلقي ميش�ود.
مايلم در ابتدا بدانم م�اده آينه در كنش هنري
شماچگونهتعريفودرواقعبازتعريفميشود؟
من  15ساله بودم كه مادر و پدرم متاركه كردند .يك روز
كهازمدرسهبهخانهميآمدم،متوجهشدمكهخانهخيلي
خلوتتر شده است .هر كدام يك بخش از وسايل را براي
خودشان برده بودند و بخشي هم در خانه مانده بود .پدرم
آن اوايل روزهاي زيادي را پيش ما بودند روزهايي هم در
خانهاي ك��ه خريده بودند ،اقامت داش��تند .مادرم پيش
مادربزرگ و پدربزرگم بود .خانهاي كه من در آن س��اكن
بودم در مزرداران بود .خانه پدرم در بلوار اشرفي اصفهاني و
خانهمادرمگيشا.آنروزرفتمخانهراگشتموديدمخيلياز
وسايلدرخانهنيست.آخرينجاييكهسرزدماتاقخواب
مادروپدرمبود.د ِركمدهارابازكردم،ديدمهمهلباسهارا
بردهاند.تختخوابسرجايشبودوميزآرايشمادرمبايك
آينهوكشوهايش.د ِركشوهارابازكردموديدمخالياست.
 15سالم بود و قد و قوارهام كوچكتر .ناخودآگاه نشستم
روي صندلي جلوي ميز آرايش و خودم را ش��بيه مادرم
كردم.نميدانماحساسمراچطوربهشمامنتقلكنم.بعد
از  5الي  10دقيقه آنقدر همذاتپنداري براي من جلوي
آينه قوي بود كه ديگر بهطور كامل در تخيلم تبديل شده
بودم به سهيال ،مادرم و عارف رفته بود ِ
پشت آينه و سهيال
با عارف گفتوگو ميكرد .گفتوگو درباره مسائل روزمره؛
چرااينقدراسكيتبازيميكني؟كيغذايتراميخوري؟
مشقهايت را كي مينويسي؟ من ديگر حوصله ندارم از
مدرسهات اينقدر زنگ بزنند ،پاشو برو دنبال كارت ،شب
ميخواهيم يك سري به مادربزرگ و پدربزرگ بزنيم .اگر
درسهايتراتمامنكنيتورانميبريم.منهمازپشتآينه
با ايشان حرف ميزدم .اين آينه در واقع جاي خالي مادرم
را تا حد زيادي پر كرد .موضوع اينجا تمام نميش��ود .من
مثلدوستانمچندينوچندتاازايناكشنمن(باربيهاي
پسرانه) داشتم و يكي دو تا ماشين؛ ياد گرفته بودم چطور
باآينههايداخلخانهايندو،سه تاماشينمرا تبديلكنم
به يك پاركينگ و آن دو ،س��ه تا اسباببازي سربازم را به
يك لشكر سرباز .آينه براي من از همان زمان خيلي عزيز
بود؛ به خاطر اينكه چيزهايي را كه نداشتم به من ميداد.
آينه يك سطح منعكسكننده تصوير است؛ ولي من با آن
بازي ميساختم و جاهاي خالي آ دمهاي عزيز زندگيام را
پر ميكردم .براي من فراتر از يك سطح منعكسكننده
بود .يادم است در شهربازي خيابان سئول من فقط و فقط
به عشق ديدن يك هزار تو به آنجا ميرفتم كه تمام درون
آن آينه بود و از يك در واردش ميشديد و از د ِر ديگر خارج.
آنقدروارداينهزارتوشدهبودمكهيادگرفتهبودمدرعرض
چند ثانيه راه خروجش را پيدا كنم .ولي آن وس��ط آنقدر
دوست داشتم خودم را در تكثر تصويرها گم كنم و در وهم
و خيال غرق ش��وم كه خود من آنجا چندين و چند بازي
اتاق
ديگر براي خودم ميساختم و طوالنيتر از همه در آن ِ
هزار تو ميماندم .گاهي از پدرم خواهش ميكردم جاهاي
ديگر را بگردد و مثال نيم ساعت ديگر دنبالم بيايد .همين
طورجلوتررفتمتااينكهوارددانشكدهمعماريشدم.ورود
بهدانشگاههمبهاينشكلبودكهمنسالسومدبيرستان
ترك تحصيل كردم .پيش ناظم مدرسهمان رفتم و گفتم
ما با هم يك معاملهاي بكنيم .شما جواب سوالها را به من
بده تا ديپلمم را بگيرم ،من هم به جايش در مغازهتان كار
ميكنم .ايشان يك مغازه ويديوكلوپ داشت .من كارم را
در واقع از كارگري صفر شروع كردم .ويديوكلوپ را جارو
ميزدم ،مغازه را گردگيري ميكردم ،فيلمها را ژانربندي
ميكردم تا اينكه جلوتر كه رفتيم به ايشان پيشنهاد دادم
كه كارت تلفن و اينترنت بياورد تا آنها را بفروشيم .بخش
زيادي از بازار محله را از طريق همين مغازه كوچك زيرپله
تامين ميكردم .ايش��ان كمكم وقتي ديد من خوب كار
ميكنم به من حقوق هم داد .كارم اين بود كه كالس زبان
ميرفتم ودر اين مغازه كار ميكردم و كالسهاي مدرسه
را هم پشت سر ميگذاشتم تا اينكه كنكور فرا رسيد .سال
اول قبول نشدم؛ ولي سال بعد در رشته كارداني معماري
دانشگاه آزاد در شوش��تر قبول شدم .معماري را انتخاب
كردم؛ چون از بچگي رياضيام ضعيف بود ،اما به هندسه
خيلي عالقه داشتم .از همان موقع تصميم گرفتم خودم
را به جاي بهتري برسانم .دوست داشتم در دانشگاه تهران
درس بخوانم ولي قبول نش��ده بودم .مدتي بعد به دفتر
گروه سر زدم و فهميدم ميتوانم دانشجوي مهمان بشوم.
مدتي بعد توانستم در شهرستان نور در شمال دانشجوي
مهمان شوم .همزمان در مركز معماري ايران در تهران كه
كالسهاي كمك آموزشي برگزار ميكرد ،ثبتنام كردم.
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ديدن آينه ،بايد از پشت به آن نگريست
براي درست
ِ

برنامهريزي كردم تا نصف هفته در ش��مال باشم و نصف
هفته را در اين كالسها بگذرانم .س��ه تا كالس ثبتنام
كردم :ماكتسازي ،اتوكد و طراحي دستي (اسكچ)  .ديدم
دونفر ازكسانيكه در اينكالسهاحضور دارند،بچههاي
دانشگاه تهران هستند .با آنها دوس��ت شدم .يك روز به
دوستم گفتم من يك آرزو دارم ميتواني برآورده كني؟
من ميخواهم دانشگاه تهران را ببينم! او هم همان لحظه
كارتكتابخانهاشرادرآوردوعكسخودشراكندوگفت
بيا ،عكس خودت را بزن روي كارت و از در خيابان شانزده
آذر يا خيابان قدس بيا داخل! خالصه يك روز از د ِر خيابان
شانزده آذر ،وارد دانشگاه تهران شدم و با استادها صحبت
كردم ،گفتم من دانشجوي اينجا نيستم و دزدكي ميآيم
داخل،بهمناينفرصترابدهيدازمحيطدانشگاهاستفاده
دانشجويان
كنم .به من نه نگفتند؛ ولي گفتند اولويت با
ِ
خودمان اس��ت .خواهش كردم اسمم را بنويسند .اسمم
را آخر ليست نوشتند ،چون ميدانستند من دانشجوي
جاي ديگري هستم من را بيشتر در دفترشان پذيرا بودند
و همين باعث شد با استادان صميميتر هم بشوم .در اين
گيرودار من ماكتس��ازي را هم ياد گرفته بودم .اتفاقي
افتاد كه در ظاهر ناراحتكنن��ده بود ،اما من آن را به فال
نيك گرفتم .شايد اين جمله كليشهاي را بپرسيد كه اگر
برگردي به گذشته چكار ميكني؟ من ميگويم عين به
عين و سكانس به سكانس زندگيام را كه تجربه كردم باز
هم تجربه ميكنم؛ با همه سختيهايش ،چون همه اين
اتفاقها بايد ميافتاد .من ميگويم هر انس��اني بايد يك
ناجي در زندگياش داش��ته باشد تا در هر نقطه از مسير
سفر زندگيبا آنناجيدر مقصدباشدكهناجي منهدفم
بوده و خواهد بود .همين االن اگر من از دنيا بروم با رضايت
كامل ميروم؛ چون تا همين االن به هر چه ميخواستم و
حتي بيشتر از آنچهخواستهام ،رسيدهام .ماجرا از اين قرار
بود كه چند نفر از دانشجويان به حراست مراجعه كردند و
خبردادندكهمندانشجويدانشگاهتهراننيستموازفضا
استفاده ميكنم .من آن چند دانشجو را شناسايي كردم
و پيشش��ان رفتم و عين جملهاي كه به هر سه نفرشان
گفتم ،اين بود كه شما طراحي واسكيستان خوب است
مال من افتضاح است؛  3Dو رندرنينگتان خوب است،
مال من افتضاح است؛ مباني نظريتان خوب است ،مال
من معمولي است؛ ولي ماكتهاي شما افتضاح است مال
من خيلي قوي! خواهش ميكنم ديگر به حراست درباره
منچيزينگوييددرعوضمنهمماكتهايتانرامجاني
ميسازم! آنهاهم استقبال كردند .خب حاال من به سه نفر
قول ساخت ماكت داده بودم پول از كجا ميآوردم تا براي
ساختماكت،مقوايكانسونوفابريانوبخرم؟يكروزرفته
بودم به راديولوژي براي عكاسي از مچ پايم كه يكسري
جعبههاي فيلم راديولوژي فوجي و آگفا و يك برند ژاپني
ديگرراآنجاديدموبينآنهايكسريمقوايسفي ِدگرمباال
هم بود كه حائل بين فيلمهاي راديولوژي بود .از متصدي
آنجا پرسيدم اين جعبهها فروشي است؟ گفت نه ،اينها را
دورميريزيم.گفتمميشودبرايمننگهداريد؟گفتآره!
همان روز به سه راديولوژي ديگر سر زدم و سپردم كه اين
جعبهو مقواهارابرايمكناربگذارند .جمعههاميرفتمآنها
را جمع ميكردم و ميآوردم و با كاتر لوگوها و متون روي
آنهاراجداميكردموباقسمتهايقابلاستفادهازمقواها
براي يكي از آن سه نفر ماكت سبز ،براي يكي ديگر ماكت
قرمز و براي نفر سوم ماكت ارغواني؛ براي خودم هم از آن

آین�ه بهنظر من متریالی اس�ت ک�ه دو رو دارد؛
س�طح روبرو را به تصویر می کشد و پشت
روی آن
ِ
آن روی دیگری از آینه اس�ت .تفاوت در چیست؟
تفاوت از نظر من بین واقعیت و حقیقت است .شما
موقعیکهروبهرویآینهمیایستید،داریدخودتان
تْجهان تان را میبینید و همهچیز بهطور
و زیس� 
واضحبازنماییمیشود.ولیوقتیپشتآینهرانگاه
میکنید،یکسطح ِ
ماترنگشدهرامیبینید،من
شمارادعوتمیکنمکهبهدرونخودتانوبهدرون

مقواهايحائل،ماكتسفيدميساختم.
گاهي هم به پامنار ميرفتم و دورري ِز ورقهاي ضخامت
پايين دو دهم و س��ه ده ِم برنز ،برنج ،مس و آلومينيوم را
ميخريدموباچسب،ماكتراكاورفلزيميكردم.اينشد
كهماكتهايمنخيليطرفدارپيداكرددردانشگاهتهران.
آنسهنفربامندوستشدندومندستمدرماكتساختن
خيلي س��ريع ش��ده بود .بعد ديدم چرا از اين كار پول در
نياورم؟اولبناداشتمفقطماكتپايانترمبسازم؛بعدديدم
مشتريزيادشده،گفتمفقطماكتپاياننامهكارشناسي
راميسازم؛بازمشتريزيادشدگفتمفقطماكتپاياننامه
كارشناسيارشد ميسازم .در همين گيرودار با تعدادي
از بچههاي تالشگر كارشناسيارشد دوست شدم كه در
مسابقات معماري شركت ميكردند .من هم وارد تيم آنها
ش��دم تا هم در كار طراحي باشم و هم ماكتهايشان را
بسازم.اينشدكهدرظرفآندوسال،پرتفوليويقوياي
دردانشگاهتهرانجمعآوريكردم.درواقعيكترمشوشتر
بودم؛ دو ترم نور؛ دو ترم هم دانشگاه آزاد قزوين و بعد براي
كارداني به كارشناسي كنكور دادم و اين مقطع تحصيلي
را با معدل ممتاز در دانشگاه عالمه محدث نوري به اتمام
رساندموليازترمدومكاردانيتاانتهايمقطعكارشناسي
هرترمانتخابواحدخياليدردانشگاهتهرانميكردمكه
س��ه رو ِز هفتهام را در آنجا سپري ميكردم و در واقع من
فارغالتحصيل دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران
هستم و تمام دوستان اصلي دوران دانشجوييام بچههاي
دانشگاه تهران هس��تند .خالصه ميتوانم بگويم اولين
فارغالتحصيل بدون مدرك دانشگاه تهران هستم .يك
آقايي پروژه دانش��جويي انجام ميداد براي دانشگاه آزاد
دوبي كه به من پيشنهاد ساخت ماكت داد .آن زمان براي
هر ماكت بين  300تا  600هزار تومان ميگرفتم .ايشان
گفت براي هر ماكت به تو 6تا 8هزار درهم ميدهم كه اين
مبلغ  10برابر دستمزدهاي قبلي من بود ولي براي كس
ديگري كار نكن .قبول كردم .از آن روز تا امروز من هميشه
كارهايم صادر ش��ده است و ديگر هيچوقت كاري را كه با
دست س��اختهام بازارش در ايران نبوده است .مدتي بعد
محسن مصطفوي ،رييس مدرسه معماري هاروارد شد و
نشيد نبيان آنجا درسش تمامشده بود و تدريس ميكرد.
تصميمگرفتمتحصيالتمرادرهارواردادامهدهم.يكروز
ديدمرويتابلوياعالناتدانشگاهتهرانزدهاندكهمدرسه
معماري AAلندنيكدورهتابستانهگذاشتهوشهريهاش
هم  500پوند است .پيش خود گفتم حاال اولويتم نيست
و سال بعد ثبتنام ميكنم .چند روز بعد ديدم كنار همان
پوستريكاعالميهزدهاندكهميخواهيمبرايجذبكمك
استاد مصاحبه كنيم .چند نفري براي مصاحبه شركت
كردند كه از بين آنها من و مهراد مهنيا كه بعد از اين دوره از
بهتريندوستانمشد،قبولشديم.هم هچيزمهيابودتامن
برايادامهتحصيلازايرانبرومتااينكهيكيازدوستانمبه
منگفتخانممنيرفرمانفرماييانراميشناسي؟آنموقع
منير تازه وارد بازار هنر دوبي شده بود و با گالري Third
 Lineهمكاري ميكرد .گفتم بله .گفت بايد يك كاري
برايش طراحي كني و بسازي ولي ميخواهيم سهبعدي
باشد.مناينكارراساختموعاشقرفتارمنيرشدم؛نشان
به آن نش��ان كه همكاري در طراحي و ساخت يك اثر به
حدود 70اثر انجاميد و پنج سال از زندگي من به همكاري
با ايشان گذش��ت .مدتي بعد موسسه ماه مهر يك آگهي
برايكالسهاياستادپرويزتناوليباعنوانمعاصرسازي

اسطوره منتش��ر كرد .آنجا مصاحبه كردم و قبول شدم و
چندين ماه در آن كالسها كار كردم .روز آخر آقاي تناولي
گفت از همه خيلي راضي بودم ول��ي عارف خيلي كار را
جدي گرفت .اين را كه ش��نيدم خيلي لذت بردم .بعد با
ايشان صحبت كردم و نزد ايشان در استوديوشان رفتم.
اينجاگوياشماازمعماريبهكلتغييرجهتداديد
بهسمتطراحيمجسمه؟
نه ،آن زمان كه نزد منير كار ميكردم به اين فكر ميكردم
كه در فرصت مناس��بي در رش��ته معماري ه��م ادامه
تحصيل بدهم و در واقع هم معم��اري انجام بدهم و هم
مجسمهسازي .فكر من تا اينجاي داستان اين بود؛ چون
ت كش��يده بودم و در آس��تانه
خيلي براي معماري زحم 
پذيرش در مدرسه معماري هاروارد بودم .بعد از اتمام دوره
معاصرسازي اس��طوره نزد آقاي تناولي در استوديوشان
رفتم ،در خاطرم هست صداي چكش ،فرز و جوشكاري
در هوا پيچيده بود .آقاي تناولي در گوش ه كارگاه مشغول
ساخت يك هيچ مومي بودند .آنقدر سروصدا زياد بود كه
دادميزديمتاصدايمانبههمديگربرسد.گفتبامومكار
كردهاي؟ گفتم نه؛ گفت قالب گرفتهاي؟ گفتم نه؛ گفت با
فرز كار كردهاي؟ گفتم نه؛ گفت جوشكاري چطور؟ گفتم
نه؛ گفت پرداخت كردهاي؟ گفتم نه؛ گفت جواهرسازي
چطور؟ گفتم نه! گفت بيا برويم حياط .تصورم اين بود كه
ميخواهد عذرم را بخواهد .گفت :تو همه كارهايي را كه
ازتپرسيدمانجامدادهاي،گفتينكردم؛درحاليكهانجام
دادهاي ،منتها با ابزاري ديگر .بههر حال ميدانم كارهاي
منيرراتوبرايشميسازي.چرابهمننگفتهبودي؟مندر
مصاحبه اين را گفته بودم ولي به خود ايشان نگفته بودم.
جواب دادم ميخواستم بهخاطر خود من باهام همكاري
كنيد .گفت ازفردا س��ه روز آزمايشي بيا اينجا؛ اگر هر دو
خوشمان آمد ادامه ميدهيم .قبولكردم .اين شدكه من
همكاريام را با آقاي تناولي آغاز كردم.
به مدت دو سال از پنج سال همكاري با منير را به صورت
دوشيفتكارميكردم،ازهشتتادوونيمبعدازظهربراي
منير و از ساعت سه تا ده شب براي آقاي تناولي.
بعد از مدتي همكاري با آقاي تناولي و منير ،ميخواستم
تصميم بگيرم مجسمهسازي يا معماري را ادامه دهم يا
هر دو را .يك روز آخر وقت از آقاي تناولي پرسيدم كه بين
مجسمهسازي و معماري يا انتخاب هر دو ،مرددم .ايشان
گفتمنهميكدورهايكهسنوسالمكمبود،بيناينكه
ويولونيست بشوم يا مجسمهس��از ،مردد بودم؛ ولي آخر
فهميدمكهبايديكيشانراانتخابكنموبنابراينتصميم
گرفتم مجسمهس��از ش��وم .آن روز به يكي از مهمترين
جوابه��اي زندگيام رس��يدم؛ اين يك��ي از مهمترين
تصميمهاي زندگيات هست كه خودت بايد بگيري .بعد
با يك حالت خاص و استادانه مرا در آغوش گرفت و گفت:
ولي من از تو در اينجا خيلي راضي هستم .از د ِر استوديو
كهبيرونآمدمگفتمديگربهادامهتحصيلمفكرنميكنم
و معماري را براي هميشه كنار ميگذارم .همه ميگفتند
اشتباهميكنيمعماريراكنارميگذاريومجسمهسازي
را ادامه ميدهي؛ ولي وجودم ميگفت تصميم درستي را
گرفتهام .مدتي گذشت ،با خود گفتم كه نزد آقاي تناولي
صناعت را آموختم و نزد منير هم محيطي فراهم شد كه
ايدههايم را عملي كنم .حاال بايد كسي به من مشاورهاي
درب��اره ادامه راه بدهد .من پنج س��الي كه براي منير كار
ميكردم و در واقع شاگردي ايشان را ميكردم واقعا شبي

آینه نگاه کنید .ش�ما وقتی آینه را برمیگردانید،
دیگر خودت�ان را در آن نمیبینید .این یک دعوت
استعاری اس�ت ،یک اتفاق روایی است؛ من شما را
دعوت میکنم به اندیشیدن نسبتبه هر دو وجه
پدیده.
در وضعیت ش�بکه ای ،گونهای جدید ازعاملیت
سیاسیب هوجودمیآید:دموکراسیبدوننماینده!
مجمع معاصر ،س�یمرغ ،نه یک مجمع پیشامدرن
اس�ت و نه یک جامع ه مدرن ،بلکه مظهریاست از

چهار ساعت ميخوابيدم و بيست و هشت ساعت در يك
روز زندگي ميكردم نه بيست و چهار ساعت ،آن زمان بود
كهبهاينجملهرسيدم«،برايساختنزمانهابتدابايدزمان
را طالق داد» و من زمان را طالق ميدادم و كار ميكردم .از
آقاياحسانآقاييكهآنزمانرييسموزههنرهايمعاصر
تهران بودند وقت گرفتم .نزدشان رفتم و خيلي با هيجان
همهچيزراتعريفكردم.انتظاريكتاييدونوازشازايشان
يخوبكاركرديولياگر
داشتم.ايشانبهمنگفتندخيل 
اين راه را ادامه بدهي تو يك تكنيسين خواهي شد و ما در
اينمملكتتكنيسينزيادداريم.تاآخرعمرتميگويند
كارهايايناستادياآناستادراساختيوبقيهاستادانهم
ميآيند و به تو كاري سفارش ميدهند تا برايشان بسازي.
گفتم خب چه كار بكنم؟ گفت راه خودت را برو! از در موزه
بيرون آمدم و پي��ش خود گفتم چه بكنم و چه نكنم؟ به
نظر من آينهكاري ايراني در بستر هنر معاصر با منير تمام
ميشود .خيلي از هنرمندان در ايران با آينه كار ميكنند و
كارشان هم فوقالعاده است و من هم احترام زيادي براي
تكتك آنها قائلم؛ ولي من دنبال حرف جديدي بودم ،نه
نسبتبهمنيرفرمانفرماييان،بلكهنسبتبههرهنرمندي
كه با آين ه كار ميكند؛ نسبت به ميكل آنجلو پيستولتو،
آنيشكاپور،اوالفراليسون،تيموناصريوديگران.آنجابود
كه اين فكر سراغم آمد كه تجربه شخصي خودم را با آينه،
تبديلبهيكنمايشگاهكنم«.برايدرستديدنآينه،بايد
ازپشتبهآننگريست»؛چيزيكهمناولينباربهشكلي
متفاوت در زندگيامبا آينه ميز آرايشي مادرم تجربهكرده
بودم.همانطوركهگفتمدرتخيلمپشتآينهميرفتمواز
روبهرويآينهبامادرمهمذاتپنداريوصحبتميكردم.
چراآينهاينقدرديردركارشمانمودپيداكرد؟
ب هخاطراينكهدرگيرتحصيلوادامهتحصيلبودم؛ضمن
اينكه سوداي هنرمن ِد مجسمهساز شدن در سر نداشتم،
من ميخواستم يك مهندس معمار شوم كه كار هنري
هم ميكند؛ ولي يكجا تصميم گرفتم كه سرنوشتم را به
هنرگرهبزنم.
شما معتقديد براي درست ديدن آينه بايد از
پشت به آن نگريست .تفاوت رو و پشت آينه از
ديدشماچيست؟
سطح
آينه ب ه نظر من متريالي است كه دو رو دارد؛ روي آن ِ
روبهرو را به تصوير ميكشد و پشت آن روي ديگري از آينه
است .تفاوت در چيست؟ تفاوت از نظر من بين واقعيت و
حقيقت است .شما موقعي كه روبهروي آينه ميايستيد،
داريد خودتان و زيستجهانتان را ميبينيد و همهچيز
بهطورواضحبازنماييميشود.وليوقتيپشتآينهرانگاه
ميكنيد ،يك سطح ِ
مات رنگشده را ميبينيد ،من شما
را دعوت ميكنم كه به درون خودتان و به درون آينه نگاه
كنيد .شما وقتي آينه را برميگردانيد ،ديگر خودتان را در
آن نميبينيد .اين يك دعوت استعاري است ،يك اتفاق
روايياست؛منشمارادعوتميكنمبهانديشيدننسبت
به هر دو وجه پديده.
اين روايتي را كه ميگوييد بيشتر ميشكافيد؟
ربطبينآينه و روايتچيست؟
براي م��ن «آينه از روايت تبعيت ميكن��د» .چرا اين را
ميگويم؟ بهخاطر اينكه من يك دستگاه فكري دارم كه
خودمابداعشكردهاموس هشاخصهدارد؛روايت،تكنيك
و متريال .اين دس��تگاه فكري چگونه عمل ميكند؟ به
عنوانمثالدرنمايشگاه«آينه»باعثميشودكهمنهر

وجدان جمعی ،جایی که هر یک از اعضای آن جمع
از صدایی منفرد بهرهمیبرند.
در چنین جامعیتی ،پدیدهی «خود انتشاردهی»
به حالتی از نش�ر جهانی بدل می ش�ود که در آن
هر انس�انی دارای حقوقی یکس�ان برای اش�اعه
افکار و خواستههای خود اس�ت .در این وضعیت،
آگاهی تبدیل به یک تعمق جمعی میش�ود ،و در
نتیجه میتواند تحت عنوان «تفکر اجتماعي» نیز
شناختهشود.

5
چيزي را كه مربوط به پشتو رو هست ،وارد اين دستگاه
فكريكنم و با اين سه شاخصه ،يك اثر هنري خلق كنم.
مثال ميزنم .نوار موبيوس ،نواري اس��ت كه شما از يك
نقطهايبهدرونآنميرويدوازنقطهايديگربهبيرونش
ميرويدوبهنقطهاولبرميگرديد.فنريااسپيرال،حبس
و آزادي ،مرگ و زندگي ،همين حالت را دارند.
اثرهنريلوچيوفونتانابرايمنهمينحالترادارد.يك
بوم مونوكروم است كه با شكافتنش ،مخاطب را دعوت
ميكند تا درون آن نقاشي را هم ببيند .شكافي است كه
ازپشترويايناثرهنريايجادشدهاست.شماازروبهرو
به درون آن ميانديش��يد .همه و همه اينها وقتي وارد
دستگاه فكري من ميشود تبديل به جسميت ميشود،
يعني گذار از تجريد ذهن من به عينيت و اينگونه روايت
به وسيله آينه تبديل به اثر هنري ميشود.
اين دستگاه فكري از كجا آمده است؟
از دستگاه موسيقي ايراني .چگونه؟ پدرم هادي منتظري
نوازنده بنام كمانچه اس��ت .وقتي در يك مجلس با آقاي
شهرامناظريياآقايمحمدرضاشجريانمينشست،يك
دقيقه با اين استادان صحبت ميكرد و بعد به همراه آنها
يك بداههنوازي فوقالعاده درست و بدون نقصي را انجام
ميداد .اين بر اس��اس رديف موسيقي دستگاهي شكل
ميگيرد و يك ديسيپليني دارد .من هم هميشه ب ه دنبال
اين بودم كه براي خودم يك دس��تگاه و يك ديسيپليني
درس��ت كنم كه تكثر ايدههايي را كه از زيس��ت جهانم
دريافت ميكن��م از اين فيلتر عبور بدهم و به يك عصاره
درس��تي كه از نگاه خودم اسمش را اثر هنري ميگذارم،
تبديل كنم .اين دس��تگاه فكري يك خاصيت ديگر هم
دارد،جلوگيريميكندازاينكهمنبهعنوانيكهنرمند
معاصر ،هنرمند تكراركننده باش��م .به عنوان مثال آقاي
تناولياستادمنهستندوخيليچيزهاازايشانآموختمو
هميشه آثارشان ماندگار خواهد بود .ولي امروز همانطور
كه از يك اس��تاد ميآموزم بايد بتوانم آن استاد را هم نقد
كنم .من فكر ميكنم اين ديگر راهحل درس��تي در هنر
نيست كه يك هيچ را روي صندلي بگذاريم ،يك هيچ را
چپ يا راست يا زير صندلي و بعد دو هيچ را روي صندلي،
چپ ،راست ،پايين و ...امروز تكرار يك ايده نه در بازار هنر
جايگاهي خواهد داشت و نه در گفتمان هنر .اين دستگاه
فكري من جلوگيري ميكند از تكرار مكرر ايده .موضوع
نمايش��گاه آينه ( ،)MIRRORآينه نيست؛ معناي دوم
آينه است .معناي اول آينه در فرهنگ لغت يعني سطحي
كهمنعكسكننده استو شماخودتان رادر آنميبينيد؛
ولي معناي دومش يعني وارونه كردن ( . )Reverseشما
در هر نرمافزار مهندسي كه ميخواهيد تصويري را در دو
بعد يا سه بعد وارونه كنيد آن را با دستور  mirrorانجام
ميدهيد .حتي خود اسم اين نمايشگاه هم يك چالشي با
كلمه«آينه»برقراركردهاست.اينموضوعدرايننمايشگاه
تمام ميشود و من نميخواهم تا آخ ِر عمر ايده روي آينه
و پش��ت آينه را دنبال كنم .موضوع نمايشگاه بعدي من
«سيمرغ» اس��ت .در نمايشگاه «سيمر ِغ» من ،بر خالف
نمايشگاه «آينه» ،تكنيك جايگاه بسيار بيشتري را دارد
تا روايت و متريال ،چون در موضوع سيمرغ روايت ،روايت
من نيست؛ يك بازخواني است از ادبيات فارسي و موضوع
س��يمرغ كه در ادبيات ما نماد وحدت است و سي پرنده
از تع��دادي زيادي پرنده به وعدهگاه قله قاف ميرس��ند
و ندا ميآيد كه خود ش��ما سي پرنده ،سي مرغ هستيد.
هميشه در ادبيات ما شعراي مختلف از سيمرغ به عنوان
استعارهاي از وجداني جمعي متشكل از  30پرندهاي كه
درجستوجويحقيقتند،يادميكنند.
دروضعيتشبكهاي،گونهايجديدازعامليتسياسيبه
وجود ميآيد :دموكراسي بدون نماينده! مجمع معاصر،
سيمرغ ،نه يك مجمع پيشامدرن است و نه يك جامعه
مدرن ،بلكه مظهري اس��ت از وجدان جمعي ،جايي كه
هر يك از اعضاي آن جمع از صدايي منفرد بهره ميبرند.
در چني��ن جامعيتي ،پديده «خود انتش��اردهي» به
حالتي از نشر جهاني بدل ميشود كه در آن هر انساني
داراي حقوقي يكسان براي اشاعه افكار و خواستههاي
خود است .در اين وضعيت ،آگاهي تبديل به يك تعمق
جمعيميشودودرنتيجهميتواندتحتعنوان«تفكر
اجتماعي» نيز شناخته شود.
من بر اين باورم كه اگر سيمرغ امروز به مثابه امر معاصر
بازخواني ش��ود ،بايد آينه بشود؛ چرا؟ چون امروز «خود
انتش��اردهي» ( )Selfcastingجاي «انتش��اردهي
جمع��ي» ( )Broadcastingرا گرفته اس��ت؛ چرا؟
چون اينستاگرام ،فيسبوك ،لينكدين و ...وجود دارند.
همانقدر كه من و شما زمان پخش ( )Airtimeداريم،
رييسجمهورها و ورزش��كارها و سلبريتيها هم همان
قدر  Airtimeدارن��د .ديگر ما منتظر نخواهيم ماند تا
ساعت پنج بعدازظهر بشود تا سيانان و بيبيسي را باز
كنيم و ببينيم چه ميگويند؟ همان لحظه ممكن است
يك نفر در خيابان يا در جايي ديگر يك حركت سياسي
انجامدهدويكانقالبويكجنبشيايكشعارجهاني
درس��ت كند؛ چون هم ه جاي دنيا همزم��ان دارند او را
ميبينند؛ اين ديگر نامش Broadcastingنيس��ت؛
بلكه Selfcastingاست .و ب ه همين علت در نمايشگاه
بعديام سيمر ِغهاي من ،آينه ميشوند و هر كدام از ما با
بازنماييتصويرماندرمجسمههايكدانهازآنسيمرغ
خواهيم بود .آينه ب ه همين خاطر است كه بهزعم من از
روايتتبعيتميكند.مندنبالآينهكاريايرانينيستم.
آينه براي من يك روايتي را به نوعهاي مختلف بازخواني
ميكند .من براي هر نمايشگاهم يك شعار ()Motto
دارم و ي��ك بياني��ه ( . )Statementبيانيه را خواهش
ميكنمكهيكاستادوپژوهشگرمثلدكترنشيدنبيان
برايم بنويسد ،شعا ِر نمايش��گاه را خودم مينويسم .در
نمايش��گاه اولم گفتم در كنار بيانيه آن ،يك ش��عار هم
به مخاطب بدهم تا از نمايش��گاه كه بي��رون ميرود در
ذهنش بماند .شعار اين نمايشگاه اين بود« ،براي درست
ديدنآينه،بايدازپشتبهآننگريست».شعارنمايشگاه
سيمرغچيست؟«سيمرغ،همانديشياجتماعي».تمام
مجسمههاي سيمرغ من از سي پرنده تشكيل ميشود
كه اجتماع اين سي پرنده يك پرنده را تشكيل ميدهند.
از آنجا كه سيمرغ به آينه تبديل ميشود ،ما هم خودمان
را در اين مجسمهها بازخواني ميكنيم.
ادامه در صفحه6
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نگاه 1-

ديدن آينه ،بايد از پشت به آن نگريست
براي درست ِ

آياايننگرهشماكهمبتنيبرنگريستنبهپشت
آينه اس�ت و نه درون آن ،باعث تهي شدن آينه از
داللتهايهميشگيآننميشود؟اينرويكردبه
عنوان مانعي بر سر مولفههاي هميشگي زيبايي
شناختيآينهعملنميكند؟
هم تهي ميكند و هم تهي نميكند .اين بس��ته به نوع
نگرش شما بهعنوان مخاطب آثار من دارد .من ميگويم
اين رواي��ت زندگي من اس��ت؛ روايتي كه م��ن در اين
مجموعه ،با اين بيانيه و با اين شعار به مخاطبم ميگويم
و چون از متريال آينه استفاده ميكنم ،شما به هر روش
و با هر لنزي كه به اين آثار نگاه كنيد آن خوانش شما هم
درست است .من اصال خود را جزو آن دسته از هنرمنداني
نميدان��م كه بگويم فقط از لنز من ب��ه آثارم نگاه كنيد،
چون آينه را خيلي باالتر و بزرگتر از اين ميدانم كه براي
مخاطباني كه اين متريال برايش��ان عزيز شده بخواهم
خطمشيتعيينكنم.خير،اينروايتمناستومخاطب
من به هر شكلي كه آن را بازخواني كند درست است.
ارزشه�اي مفهوم�ي آينه در كار ش�ما دقيقا
چيست؟آيادرجهترسيدنبهنوعيمينيماليسم
است كه در پيوندي مدام با هنرهاي مفهومي قرار
دارد؟
من بهط��ور كلي معتق��دم ،در هنر معاصر ،م��ا ديگر از
جنبشها و سبكها پيروي نميكنيم و هيچ هنرمندي
هم ديگر جنبش و سبك جديدي را به وجود نميآورد.
ولي اگر بخواهم جواب سوال ش��ما را دقيقتر بدهم ،در
برخي آثارم ميتوانم آنها را پستمينيماليسم بدانم ،نه
مينيماليسم .درواقع آنها را بيشتر از آنكه هنر مفهومي
( )Conceptual Artبدانم ،هنر روايي Narrative
 ))Artميدانم.
آين�ه به عنوان ي�ك ماده خاص هن�ر معاصر،
بدونشكدرخودحاوياشاراتمتافيزيكياست
كه در فرهنگ ايراني ريش�ه در حكمت استعاري
و ادبيات فارس�ي دارد و از همين نگره هميشه با
مفاهيميچونشفافيت،روشنايي،پاكيوصداقت
همراهبوده.آياايناشاراتبرايشمااهميتدارديا
به اين اشارات توجه داشتهايد؟
مطمئناوقتيبهآينهنگاهوباآنيككارخالقانهميكنيد،
اين مفاهيم در هر جاي دنيا كه باشيد ناخواسته مدنظر
قرار ميگيرد؛ ولي من معتقدم ب��ه عنوان يك هنرمند
معاصر زبان م��ادري ( )Mother Tongueدارم؛ ولي
مكان مادري ( )Mother Landندارم .اين به اين معنا
نيست كه من ايراني نيس��تم؛ من با افتخار ايرانيام ولي
در هنر معاصر اگر بخواهم كارم را در س��طح بينالمللي
مطرح كنم نبايد آن را به زيباييشناسي و قواعد و قوانين
هندس��ي و هر چه كه به جغرافياي من مربوط ميشود،
الزاما محدود كنم .بازار هنر معاصر ،موزههاي هنر معاصر
و مخاطبان هنر معاصر ،خوانشهاي مختلفي دارند كه
من فكر ميكنم اين خوانشها خيلي بزرگتر از اين است
كه هنرمند بخواهد خودش را وابسته به جغرافيا كند.
البتهامروزدربينهنرمندانمعاصرافرادموفقي
داري�م كه جغرافيايش�ان را بازخواني و بازنمايي
ميكنند...
من خودم را جزو آن دس��ته قرار نميدهم .من در زندگي
شخصيام زبان مادريام فارسي است؛ ولي در كارم از يك
زبانجهانيتبعيتميكنم.
در تفكر عارفانه ايران�ي تصوير در آينه ،وهمي
بيش نيس�ت يا همانطور كه بيدل دهلوي (شاعر
آينهها) بيان كرده،وجود جسم و تصوي ِر آن ،وهم
و خيالي بيش نيس�ت .آيا به اين تلقي از آينه هم
فكركردهايد؟
نه ،من به اين داللت توجهي نداشتم؛ ولي اگر بخواهم
از شعرا يا نويسندگان ايراني كسي را نام ببرم كه تحت
تاثيرش بودهام و از مطالعه نوشتههايش لذت ميبرم،
پرويز شاپور است و كتاب «كاريكلماتور»اش .عباراتي
از اين كتاب را ب��راي برايتان نقل ميكنم كه خيلي
برايم جذاب است« :آينهاي كه عقبعقب كار ميكند،
تصوير گذشتگان را نشان ميدهد»« ،تصويرم آنچنان
با من قهر كرده اس��ت كه وقتي برابر آينه ميايستم،
پشت س��رش را هم نگاه نميكند»« ،وقتي برابر آينه
غبار گرفته ميايستم ،لباسم را گردگيري نميكنم»،
«ماهي در آنسوي آينه آب ،زندگي ميكند» و «عمرم
دربرابرآينهايگذشتكهتصويرترادرآنجاگذاشته
بودي» .من احترام ميگذارم به تمام شاعراني كه در
آثارش��ان از آينه اس��تفاده كردهاند؛ ولي پرويز شاپور
خيلي براي من معاصرتر است و به روحيه و طرز فكر
كردن من نزديك.
ِ
مخاطبمحورييكيازويژگيهايشاخصآثار
شماست.آياموافقاينبرداشتهستيدكهكاربرد
عنصر ريتم و تكرار و ايجاد توهم در آينهها ،تالش
رسيدن بيشتر به اين مخاطب محوري
ش�ما براي
ِ
است؟
تالش من اين نيست؛ ولي اين اتفاق ميافتد .آينه وقتي
برشهاي زيادي ميخورد ،چه در قالب هندس��ه ايراني
و آينهكاري ايراني و چه در قال��ب نگاه من ،آن را روي هر
س��طحي بگذاريد هم چشمنواز ميشود هم چشمگير و
اين ذات آينه است .كاري نيست كه فقط من با آينه بكنم،
هركس ديگري كه با آينه كار كند اين اتفاق ميافتد.
از چگونگي شكلگيري نمايشگاهتان در گالري
هلربگوييد...
موقعي كه تصميم گرفتم نمايشگاه انفرادي خودم را
برگزار كنم ،انبوهي از ايدهها در ذهنم بود .من از طريق
پوياصياديدوستزماننوجوانيامباداييايشاناستاد
نيكزاد نجومي آشنا شدم و از ايشان راهنمايي خواستم
كه چطور ميتوانم در بستر هنر معاصر ايده خودم را در
زمان ،مكان و شرايط درستي ارايه كنم؟ اين را بگويم
كه من بعد از صحبتم با آقاي آقايي ،تصميم گرفتم كه
ديگرتكنيسيننباشموهنرمندباشم.صحبتبااستاد
نجوميبهاينجارسيدكهايشانبهمنگفتندتوكارهاي
زيادي ميكني كه همهشان هم خوب است؛ ولي اگر
من اين كارها را به يكي از دوس��تانم كه در صحنه هنر
هستنشاندهمميگويداينجوانبااستعدادياست؛

چ چيزيعميقنشدهاست.اينراكهشنيدم،
وليدرهي 
گفتم پس من يك ايده را انتخاب ميكنم و همان را به
سرانجام ميرسانم .ايده «آينه» را انتخاب كردم؛ چون
برايم خيلي عزيز بود .نمايشگاه «آينه» را آماده كردم .از
ايشان خواستم برايم در يك گالري وقت بگيرند ،ايشان
گفتند بهترين كس��ي كه ميتواند تو را به دنياي هنر
معرفي كند ،دوست قديمي من خانم ليال هلر است كه
بيشترازچهاردههدرعرصههنرفعاليتحرفهايداردو
اگرقبولكندعالياست.ازآشناييمنباآقاينجوميتا
رسيدنقراردادمنبرايهمكاريباگالريليال
بهنتيجه
ِ
تديگرچهار
هلر،چهارسالزمانبرد؛يعنيمنب هعبار 
سالپشتد ِراينگالريصبركردمودراينچهارسالبا
هيچگالريديگريدربارهكارهايمصحبتنكردم؛فقط
بهناچار چند ت��ا از آثارم را فروختم تا مخارج زندگيام
را تامين كنم و ب��اورم را دريك جمله اينگونه مطرح
ميكنم« :هدف ،مسير را كوتاه ميكند».
در همين زمان پروژه همكاري با خانواده ملكي (فاطيما و
اسكندر ملكي) از طريق ليال ملكي فراهم شد و من براي
آشنايي با خانواده و پروژه به موناكو دعوت شدم ،پروژهاي
كه قرار بود يك اثر تحويل دهم اما تبديل به سه اثر خيلي
بزرگ شد .اين سه اثر را من به مدت هشت ماه در دوران
پاندمي كرونا در جنوب فرانسه در بوليو سورمر ساختم
و اي��ن مجموعه ش��امل دو اتاق و يك تابل��و از مجموعه
 MIRRORاست ( ،)11 MIRRORنام يكي از اتاقها
( )Paradoxاست كه وقتي داخل آن حركت ميكنيد،
حركت شما تبديل به حركت آهسته ميشود .يك اتاق
يشده
ديگرهمنامش()Embraceاستوطوريطراح 
كه وقتي شما داخل آن قرار ميگيريد ،تصويرتان شما را
در آغوش ميكشد .من تا امروز تنها هنرمند ايراني اين
خانه موزه هستم .وقتي پروژه خانه موزه ملكي را به اتمام
رساندم ،خانم هلر به من گفت كه زمان نمايشگاهت فرا
رسيده!اينرابگويمكهدراينچندسالخانمهلرزحمات
زيادي كش��يدند و ما خيلي چيزها را با هم جلو برديم؛ از
ابعاد كارها و نوع نگا ِه من به يكسري مسائل در كار و اينكه
در صحنه بينالمللي هنر چه تغييراتي در آثار ايجاد كنم
تا هم در بازار هنر و هم در ارايه آثارم موفق باشم .خالصه
بعد از اين چهار سال نوبتم شد تا با اين گالري همكاريام
راآغازكنم.بسيارتجربهگرانقدريبود.هرهنرمندجواني
يك رويا و آرزويي براي شب افتتاحيه نمايشگاهش دارد.
من هم ب ه جهت اينكه آدم روياپردازي هستم ،روياهاي
بزرگي در س��ر داش��تم و ب ه جرات ميگوي��م دهها برابر
روياهايم برآورده ش��د .خيلي از اين نمايشگاه استقبال
شد ،قرار بود اين نمايش��گاه يك ماه داير باشد كه خانم
هلر تصميم گرفتند اين آثار به مدت شش ماه در گالري
بماند .آثار اين نمايشگاه با اضافه كردن هشت اثر ديگر،
كاملتر خواهد شد تا اينكه پرونده مجموعه آينه بسته
ش��ود و ما به مجموعه سيمرغ بپردازيم .من يك قرارداد
پنج ساله انحصاري با گالري هلر دارم .تجربه فوقالعادهاي
ب��ود و آن را براي هر جوان ديگري آرزو ميكنم .مطمئنا
ما در مملكتمان هنرمندان بسيار شايستهاي داريم كه
سكوهاي موفقيت تمناي حضور قدمهاي آنها را دارد.
از رهگذر تجربياتتان در بس�تر هنر معاصر به
مانيفستمشخصيهمرسيدهايد؟
اگر ما براي هنر معاصر يك چارچوب و ديسيپلين در نظر
بگيريم،چهارقسمتاصليميتواندداشتهباشد:آموزش،
تحقيق ،تمرين و گفتمان .خو ِد گفتمان از س��ه قسمت
تشكيل ميشود :نقد ،تئوري و تاريخ .من فكر ميكنم اگر
يك هنرمند معاصر در اين چهار مبحث اصلي فكر كند
و به توليد اثر بپردازد ،در جريان هنر معاصر حضور دارد.
نسبت به نوع توليد اثر هنرياش و پاسخي كه به بازار هنر
دارد و نس��بتبه گالرياي كه آن هنرمند را به آرت فرها
و موزهها و بيينالها ميبرد ،هنرمند ميتواند تاثيرگذار
باشد .يك موضوع خيلي مهم ديگر هم هست و آنكه سه
مرحله وجود دارد تا يك هنرمند به درجه بااليي برسد؛
مرحل��ه اول  Pre Brandingاس��ت؛ مرحل��هاي كه
ِ
زيرساخت خود را درست ميكند .مرحله بعدي
هنرمند
مرحله Brand Buildingاست؛ مرحلهاي كه هنرمند
توس��ط گالرياش حائز يك هويت بينالمللي ميشود.
اين مرحله مستلزم برپايي نمايشگاه انفرادي ،گروهي،
حضور در آرتفرها ،ن��گارش نقدها ،انجام مصاحبهها و
حضور مجموعهداراني است كه آثار هنرمند را خريداري
ميكنند و اصطالحا عقبه ( )Provenanceآثارش را
تشكيل ميدهند .اين مرحله را هم كهپشت سر بگذارد
كهمطمئنادورهطوالنيتريخواهدبود،واردمرحلهPost
 Brandingميشود؛ يعني موقعي كه هنرمند به دوره
استادي رسيده و اين مرحله به عقيده من ،زمان مناسبي
براي حضور هنرمند در حراجيهاست.
مرحله قبلي بس��يار مرحله تخريبكنندهاي اس��ت كه
هنرمندواردحراجيهابشود؛البتهبهطوراستثناييشركت
هنرمند در اين مرحله در حراجيها براي مقاصد خيريه يا
يك رخداد خاص مانعي ندارد؛ ولي شركت در ريتمهاي
فصليحراجيهامختصمرحله PostBrandingاست
كه هنرمند آثارش عقبه خيليخوبي بين مجموعهداران
دارد ،در موزههاي مهم نگهداري ميشود و چندين و چند
كتابخوب مرجع از اووجود داردوهنرمند حائز شرايطي
اس��ت كه ايده خود را در بازار هن��ر و صحنه جهاني هنر
مطرح كند .اين مرحلهاي است كه هنرمند ميتواند فراغ
بالبيشتريداشتهباشد.
شما خودتان را در حال حاضر در كدام يك از اين
سهمرحلهميبينيد؟
كامال واضح است .من بعد از نمايشگاه انفراديام در گالري
ليال هلر ،وارد وارد مرحله  Brand Buildingش��دم.
در تالش��م با كار خوب ،حض��ور در موزهها و صحنههاي
بينالملليهنر،هرچهزودترالبتهدرزمانمناسبوشرايط
درست وارد مرحله بعد شوم.
جناب آقاي براتي از جنابعالي و روزنامه اعتماد بابت اين
مصاحبهتشكرميكنم.
در آخ��ر تمايل دارم برايتان تمام ب��اورم كه آن را در اين
سالها زندگي كردم و با خود هر روز زمزمه ميكنم ،بيان
كنم« :ذرتي پر بار نباش در مزرعه ذرت؛ زمين مزرعه باش
يا آفتابي تابان يا ابري پر باران ،انتخابش با تو!»

به بهانه هشتاد سالگي خالق «گوزنها»

جذابيتهايپنهان سينماي كيميايي

مس��عود جان عزيز ي��ار ديرين...
مدتهاس��ت ك��ه از ت��و دورم،
مدتهاس��ت كه دلتنگ توام ،به
ياد آن شبهاي روشن كه با جواد
جان طوس��ي مينشس��تيم و از
سينماميگفتيموازفيلمنوآرهاو
پرويز نوري
بوگي،فولروفوردوالبتههيچكاك
خودمان .به ياد آن دور دورها وقتي كه داشتي «قيصر» را
ميساختي دلم ميخواست كه در كنارت هنگام ساخت
بودم اما نشد .به ياد خيلي چيزهاي خوب آن موقعها كه
ديگرنيست،سينماييكهسينمابودوفيلمهاييكهزالل
و شفاف و متعالي و ما را به دنياي تكني كالر ميبرد .يادت
هست روزي كه بعد از نمايش «قيصر» با محمد شهرزاد
آمديمدفترآريانافيلمباتوبهگفتوگونشستيم؟ميداني
اين موضوع مال كي اس��ت؟ نيم قرن پيش ،گذاشتيم و
گذشتيم .خوشحالم كه همچنان سرپايي و فيلمسازي،
ش��نيدم كه فيلم قبليات «خون شد» بسيار خوب بوده

درباره آقاي كيميايي كه همين
روزها  ۸۰س��اله شد و باشد كه
بپايد و تا س��اليان بعد از اين از
بركت وج��ودش ما را بهرهمند
س��ازد ،بارها و بارها نوشتهام و
اگر خدا بخواهد بعد از اين هم
سيدعبدالجوادموسوي
خواهم نوشت .اما در اين مجال
كوتاهعالوهبرتبريكمجددبهمناسبتسالروزتولدش
فقط ميخواهم به يك نكته كوچك اما بهزعم خودم
مهم ،در زندگي او اش��اره كنم و آن دركي است كه او از

(مثل بيشتر فيلمهايت) و تازگيها هم «خائنكشي» را
تمامكردهاي،تحسينميكنمكههمچنانايستادهاي.ما
راازسينماجدايينيست.زندگيماناستوتوپيشگامهمه
بودهاي.كاشميتوانستمبارديگرباتوباشم؛امابدانهميشه
دلمآنجاست،پيشتوودركنارتودرآناتاقكوچكرويايي
ومقابلتلويزيونبافيلم«جيببرخيابانجنوبي».
اهميتسينمايكيميايي
اما چرا هنوز هم ما بايد مسعود كيميايي را به مثابه يكي از
مهمترينوبهترينفيلمسازانخودمانجديبگيريم؟
اين درست همان پرسشي اس��ت كه رابين وود در كتاب
خودشدربارههيچكاككردهبود.اوگفتهبوددريغچنين
پرسشيكهاصوالبايدمطرحشودوافزودهبوداگربشودواقعا
سينمارابهعنوانهنريمستقلبهحسابآورد،بهعينهدر
موردكيمياييميتوانهمينخصوصيترابهكارگرفت.
سينمايشغريزيوفطرياست.شايدبتوانگفتسينمايي
جوش��ان از درون خود او –آنگونه كه ما هميشه منظور
نظرمان بوده– به همين خاطر درك فيلمهايش (خاصه

آنچهپيشازانقالبساخته)نيازبهدركماهيتتكنيكو
جوهرسينمايخودكيمياييدارد.كافياستنگاهيداشته
يدانيمكهفيلمماندگارياست.فيلم
باشيمبه«قيصر»او،م 
همهزمانهاكههيچوقتكهنهورنگباختهنميشود(مثل
بسياري از فيلمهاي بزرگ ديگر) .يادم هست اولين نقد را
بر اين فيلم من در مجله «ستاره سينما» نوشتم با عنوان
«سينمايايرانتولديافت»وبعدديگرانبهوفوردربارهاش
نوشتند«،قيصر»گرفتونوعسينماييديگرراسببشد
ودرحقيقترنسانسيدرسينمايازپاافتادهماايجادكرد.
چرا «قيصر» چنين كرد؟ به درس��تي نميتوان پاسخي
براياينسواليافت.شايدآنسويديگرسينماييبودكه
سالها بر آن سينما سايه انداخته بود .آنچه قيصر را از آن
سينماي عامي و متعارف متمايز ميساخت ،نگاه و شكل
بازگويينامتعارففيلمسازبود.درستدرزمانوموقعيتي
مناسب،درستدرلحظهايكهبايدبهوقوعميپيوست.
«قيصر» تكهاي از جامعه بيعدالت ،نامردمي و نابرابريها
بود .تفاوت قيصر از آنجا ناش��ي ميشد كه قهرمان اينبار

مسعودكيمياييوارادهمعطوفبهحيات

زيس��تن دارد .اين درك كه من آن را اراده معطوف به
حيات مينامم ،سبب شده است او در هشتاد سالگي از
بسياري از همنسالن من و حتي جوانترها بيشتر كار
كند .اين بيوقفه كار كردنها و بياعتنا به خوشآمد
و بدآمد اين و آن كار خود را ك��ردن و بار خود را بردن
سبب شده است تا با كارنامه حجيمي از فعاليتهاي
مردي روبهرو باشيم كه در نوع خود اگر نگويم بينظير
دستكم ميتوان گفت كم نظير است و تازه اين حجم
از فعاليتها از رمان و ش��عر نوش��تن و فيلم ساختن و
همزمان با اينها يك كارگاه آموزش��ي را اداره كردن و

در كن��ار همه اينها از حال و احوال رفقا غافل نش��دن
در جغرافيايي رخ ميدهد كه همه ما ميدانيم در اين
سرزمين براي ساختن يك فيلم يا چاپ يك رمان بايد
چه مصائبي را به جان خريد .كيميايي در جايي گفته
بود اگر نميتوان هيچ كاري كرد همين نميتوان هيچ
كاري كرد را هم بايد به زبان هنر بيان كرد .در همين ايام
كرونا كه دل و دماغ هر كاري را از آدم گرفته او مشغول
كارهاينهاييآخرينفيلمشاستوهمزمانبهساخت
فيلمبعديفكرميكند.ازشعرهمغافلنيستوآخرين
رمانش را هم از ياد نبرده .نقاش��ي را هم كه چند وقتي

بيشازآنچهظاهريوماديعملكند،احساسيودروني
بود.برايهمينهمبودكهشخصيتاوبهآدمهايمعمول
بيش��تر نزديك بود تا يك قهرمان ساختگي ،به همين رو
مخاطب خود را در كنار «قيصر» و با او در كش��اكش همه
اتفاقاتميديد.نظرمبرايناستدربهترينفيلمكيميايي
«گوزنها»بهخوبيميتوانلحظههاياحساسيسينمايي
را ديد ،يعني تحقق بخشيدن و واقعي كردن تم و محتواي
داستاندرقالب«سينمايخودكيميايي»،بهعبارتديگر
يداردآنچه
بهكارگرفتنتكنيكيكهنهتنهاتماشاگرراوام 
را روي پ��رده در هر لحظه ميگذرد «ببيند» ،بلكه كاري
ميكندكهجلوهوتجسمواقعيآنلحظهخاصرادرهمان
لحظه تجربه و احساس كند .اين را بگويم كه من هنوز هم
از هواخواهان سينماي كيميايي هستم و طرفدار نوع نگاه
و فكر و انديشه او ...جذابيت مسعود جان كيميايي در اين
نكتهنهفتهاستكهميتواندهمچنانهممنتقدانقديمي
رابافيلمهايشونوعنگاهشارضاكندوهممنتقدانجوان
امروزيرابهتحسينوتعريفوادارد.مباركباشدتولدت...

است شروع كرده خيلي جدي گرفته است .احمدرضا
احمديسطريداردكهمنآنراخيليدوستميدارم:
عمرم كفاف بودنم را نميدهد .فكر ميكنم اين سطر
بيش از هر كس ديگري مصداقش همين رفيق قديمي
احمدرضا احمدي اس��ت و باز فكر ميكنم مس��عود
كيميايي بي��ش از هر كس ديگري اين جمله نيما را با
گوش جان شنيده و به همين دليل است كه بيپرواي
مدح فالن��ي و قدح بهماني اين همه كار ميكند :آنكه
غربال به دست دارد از عقب كاروان ميآيد .درود بر جان
تابناكش كه مشرق مهر و معرفت است.

نگاه 2-

درباره «مسعود كيميايي» در آستانه هشتاد سالگي

«ردپاي سواري زخمي بر پرده سينما»
اميدجوانبخت
در اواي��ل دهه ش��صت و ايام نوجوانيام ك��ه خوره فيلم و
كتاب و مجل��ه بودم روزي پدر كتابي آورد با عنوان معرفي
و نقد آثار «مسعود كيميايي» كه مجموعه مقاالتي بود كه
زندهياد «زاون قوكاس��يان» گردآوري كرده بود با نقاشي
مس��حوركننده «آيدين» از چهره فيلمساز روي جلدش.
نگاه نافذ «كيميايي» و البته مق��االت متنوع منتقدين و
روش��نفكران درباره آثار پيش از انق�لاب او در برهوت آن
سالهانشانازاهميتآثاركيمياييداشت.ازتنهافيلمبعد
ازانقالبشهمكهتوقيفشدهبودجزچندعكسچيزيدر
دستنبود.فيلم«تيغوابريشم(»64/كهيادداشتكيميايي
درويژهنامهجشنوارهتنهامجلهسينماييآنسالها(فيلم)
نش��ان از حذفيات عمدهاي در آن داش��ت) كه آمد فضاي
خاصي نس��بت به فيلمهاي آن سالها داشت با پوستري
بسيار متفاوت از دستي و تيغي معلق كه رگش را بريده بود
والبتهخيليزودباچندپوسترتجاريتعويضشد.هرچند
شخصيتتنهايبازپرسبرايمجالببوداما«سرب»كهآمد
چنانجايشرادردلمبازكردكه«كيميايي»وسينمايش
برايمبسيارجديشد.اودرمطلبيپيشازجشنوارههفتم
به اينكه «در سرب بهشدت خودم هستم» تاكيد كرده بود
وهرچندفيلمبرمبنايسناريوييمصوبساختهشدهبود
اما كيميايي چنان با رنگ و سليقه خود آن را منقش كرده
يداد.پسازتيتراژي
بودكهتماماجزايشبويكيمياييرام 
كه روي عكسه��اي آوارگان و مورچگان در حال حركت
با آن موسيقي س��رد و سنگين ميآمد ،سكانس پيوسته
افتتاحيهفيلمكهازآوارگانمنتظردرصفبهتدريجبهاتاقي
ميرس��يد كه زندهياد «جالل مقدم» با مونولوگي پرمعنا
درخصوص ويژگيهاي افراد منتخب جهت فرستادن به

سرزمين موعود ،دندان دانيال (تارخ) را ميكشد و پرونده
او را موجه نميداند و در ادامه اين نما به اتاق مجاور ميرسد
كه موهاي چند زن را به خاطر شك به تيفوس ميتراشند.
از اين صحنههاي پرمعنا و درجه يك در فيلم كم نبود ،درد
دلهاوضجههايمونسودانيال،كابوسهايدانيال،اولين
برخورد نوري خبرنگار با برادر بزرگترش در كميساري،
برخوردودرگيرينوريبامسوولروزنامهوديالوگهايبه
شدتدرستوتاثيرگذارشدرخصوصبرخوردروزنامهها
با اتفاقات روز ،سكانسهايي كه در بندر ميگذرد و اولين
برخ��ورد نوري با داني��ال و زنش در مس��افرخانه و ...واقعا
سكانسهاي ماندگار فيلم بسيارند .جالب اينكه اين فيلم
درشرايطينامساعدجنگوبمبارانونيزدرحاليساخته
ميشود كه از تيم دوستان ثابت و قديمي كيميايي ديگر
خبري نيست و اغلب همكارانش چه در پشت و چه جلوي
دوربينجديدهستند«.هادياسالمي»پسازحدوديك
دههفعاليتدرسينمادراينفيلمدرخشانظاهرميشود
تا آنجا كه اين فيلم را ميتوان بهترين فيلم كل كارنامهاش
دانست«.امينتارخ»«،فتحعلياويسي»«،جاللمقدم»و
البته«فريماهفرجامي»(درسومينهمكارياشپسازخط
قرمزوتيغوابريشم)حضوريبهيادماندنيدارندو«محمود
كالري» با فيلمبرداري فوقالعاده و «گيتي پاش��ايي» با
موسيقي خاص و بسيار موثر همگي تمام تالش خود را به
كار ميگيرند .كيميايي يك سال بعد فيلم «دندان مار» را
درباره تبعات جنگ ساخت .نگاه دقيق و درست او در كنار
مولفههايآشنايسينمايشفيلميديدنيرارقمزد.ديدن
اين فيلم و تاثير فوقالعاده آن جايگاه «كيميايي» را برايم
دوچندانساخت.اينفيلمنيزهمانندسربسكانسهاي
بسيار تاثيرگذاري دارد كه برشمردن آنها مقاله را طوالني
ميكند ولي صحنههاي اولي��ه فراغ مادر در خانه ،برخورد

اول رضا و احمد در مسافرخانه ،روبهرويي رضا با آقا جالل
و ضجههاي او پس از رسيدن به جنازه آقا جالل و بسياري
ديگرازچنانغناييبرخوردارندكهواقعاتصوربازيبازيگران
سختاست«.فرامرزصديقي»پسازتيغوابريشمدرفيلم
به اوجي ميرسد كه ديگر در كارنامهاش تكرار نميشود و
«گلچهره سجاديه»« ،احمد نجفي» و «فريبا كوثري» و
«فريبرز الچيني» نيز در اولين همكاريشان با كيميايي
در اوج ماندگاري هستند« .گروهبان» اين فيلم متفاوت و
مهجور مانده كيميايي كه به يمن مسووالن وقت درجه ج
گرفتودرسينماهاييمحدودونامناسبدرنوروزرويپرده
رفت ،اما برايم خيلي عزيز است در آن زمان نزديك به ده بار
فيلمرادرسينماديدموهربارمسحورفضاسازيفوقالعاده
آن ب��ودم .فيلمي كم ديالوگ كه بازيهاي درخش��اني از
«احمد نجفي»« ،گلچهره سجاديه»« ،ميرمحمد تجدد»
و «شاهد احمدلو» داش��ت و حال و هواي مرزهاي ايران و
شوروي را كه تازه باز ش��ده بود به خوبي در دل داستان به
تصويرميكشيد.سكانسافتتاحيهفيلمكهبازگشترستم
دره كاليه به زادگاهش و مغازه برادرش و اولين برخوردش
با زنش در چاله تعويض روغني بدون هيچ ديالوگي يكي از

سكانسهاي برجسته فيلم و سينماي ايران است و فيلم
«ردپايگرگ»71/حضوردوباره«فرامرزقريبيان»دوست
قديمي كيميايي  16سال پس از «غزل» نقشي ماندني را
رقمميزند.فيلميكهبايكعكسدرفضايبرفآلوددربند
ازدودوستقديميشروعميشود.طعمديدننسخهاصلي
وبدونحذفياتفيلمباتصاويردرخشانمحمودكالريدر
جشنوارهيازدهم()71هنوزوهميشهبامناست.اينفيلم
نيز چون دو فيلم قبلي مش��حون از صحنههايي است كه
هيچگاهازذهنپاكنميشود.پيادهرويرضاواسبسواري
اودرخيابانانقالبوميدانفردوسيدركنارمعناينمادين
آنها با موسيقي همراه و درجه يك «الچيني» از ياد رفتني
نيست.كيمياييخوشبختانهحضورشدرسينماادامهپيدا
كرد و در هر دوراني سعي كرد تصويري صادقانه از شرايط
رادرفيلمهايشبازتابدهدوتاامسالكه«خائنكشي»را
بهعنوانسيامينفيلمشآمادهميكندهموارهحضوري
كما بيش موثر دارد اما در اين نوشتار كه در آستانه هشتاد
سالگياش مينويسم ،ترجيح دادم كه به چهار فيلمي كه
دركلفيلمهايشبرايمجايگاهويژهايدارند،بپردازمواميد
بهاينكهسايهپربركتشبرسينمايايرانمستدامباشد.

رهبرانقالبدرديداربارييسجمهوري واعضايدولتدوازدهم:

معلوم شد
اعتماد به غرب جواب نميدهد
دولت هر جا كار را منوط به غرب كرد ،ناموفق بود
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يه ايران...

بهبهانههشتادسالگي
خالق «گوزنها»

جذابيتهايپنهان
سينمايكيميايي
11

6

7

بلينكن بدون اشاره به شرطگذاريهاي عجيب
واشنگتن ايران را به وقتكشي در مذاكرات متهم كرد

گرهها ي كور دور هفتم
مذاكرات وين
رسانهها :ايران ديگر به معامله حداقلي رضايت نميدهد

3

ارزيابي يك كارشناس اقتصادي از چشمانداز نرخ دالر

ركورد بعدي نرخ دالر كجاست؟

8

در  19ماه گذشته ،بيش از  1000مهماندار قطار
با حكم پيمانكاران اخراج شدند

تاوان «سوءاستفاده از كرونا»

10

قانونگ��ذاري وظيف��ه
مجلس اس��ت اما وقتي
موضوعي با نظر اكثريت
مردم ،در تضاد است نبايد
در دس��تور كار مجل��س
محمدقسيم عثماني قرار گيرد.مردم ما امروز با
مشكالتعديدهمعيشتي،
بيكاري و عدم تناسب درآمدها و هزينههايشان
مواجه هس��تند و حوزه فضاي مجازي هر چند
خيليمهماستوليازنظرمردم،امروزدراولويت
نيس��ت و بايد موضوعات روز م��ردم در اولويت
قرار ميگرفت .بنابراين اين طرح صيانت جدا از
محتواي آن ،بايد در زمان ديگري مطرح ميشد.
اما در خصوص تصويب اين طرح جهت ارجاع به
كميسيون فرهنگي و خروج آن از صحن علني،
توجيهمنطقيوجودندارد .ادامهدرصفحه2

تجربه
شكست
خورده

گفتوگو

مغايرت با قانون اساسي

رضاييان:طرحصيانت
از فضاي مجازي عمال
نوعي مح�دود كردن
كارب�ران ايران�ي در
فضاياينترنتاست.
پژوهش��گر ژورناليسم بر
مجيد رضاييان
اين باور است كه در فضاي
مجازي خيلي چيزها از فضاي واقعي سرچشمه
ميگيرد .ما چيزي داريم كه نظريه بس��ياري از
جامعهشناساندردنياوايرانبودهكهآنهمبحث
س��رمايه اجتماعي بر مبناي اعتماد است .مجيد
رضاييان،استاددانشگاهوپژوهشگرژورناليسم،در
گفتوگوباسايتخبريمدارا،دربارهتصويبطرح
صيانت از فضاي مجازي در مجلس گفت :درباره
اينطرحوتصويبآندرصحنعلنيمجلسبايد
بهقانوناساسيرجوعكنيم .ادامهدرصفحه8

آمار و ارقام درخصوص
واكنش كاربران فضاي مجازي
به تصويب طرح
«صيانت از حقوق كاربران»
2و 8علي احمدوند  /آنا

جامعه
باسابقهطراحانوبياعتماديمطلقبهآنانوخوشحالي
زايدالوصفآنانهيچفردعاقلياينادعارانميپذيرد.
دومينواكنشبسياربدتراست.روندروبهرشدگرايش
به مهاجرت از كش��ور .نميدانم كه مشاوران شما اين
مواردرابازتابميدهندياخير؟درهمينروزهاياخير
مطالبييااخباريراميخوانيمياميشنويمكهگرايش
شديديبهمهاجرتعموميوبهطورمشخصنخبگان
از كشور آغاز ش��ده است .رشد شديد و حتي چند صد
درصدي يافتن كلم��ات و مفاهيم مرتبط با مهاجرت
در گوگل نمونه آن اس��ت .ولي ما كه حوصله خواندن
نوشتههايافرادمحترمونخبهكشورشاملكارآفرينان،
پزشكان ،جوانان خالق و ...را داريم ،با قلبي اندوهناك
بايد شاهد خالي شدن كشور از نيروهايي شويم كه در
اينجا آموزش ديدهاند ،ثروت كس��ب كردهاند و بايد در
خدمت خود و مردم باش��ند ،ولي به علل روشن و قابل
فهمينااميدازادامهكارهستند.كسانيكهحتيثروت
دارند و كم و كسري مادي ندارند ،ولي به لحاظ روحي و
روانيديگركششالزمرابرايماندندركشورندارند.
اين واكنش حتي از اعتراضهاي خياباني نيز براي اداره
امورخطرناكتراست،چونازيكسونااميديراتشديد
ميكند ،در حالي كه اعتراضات خياباني حداقل نوعي
كنشگري و فعال بودن را نشان ميدهد .از سوي ديگر
كشورراازمهمترينسرمايهاشكهنيرويانسانيكارآمد
است،تهيميكندواينبزرگترينخسارتسرمايهاي
اس��ت و باالخره خروج اين افراد از كشور قطعا با خروج
شديد سرمايه مالي نيز همراه خواهد شد و يك شوك
ديگربهقيمتارزواردميكندوچهبساآنرابه 40هزار
توماننيزبرساندوشيرازهاموراقتصاديراازهمبپاشاند.
فراموشنكنيمكهبخشمهميازرشدقيمتارزدر 2و3
سالگذشتهناشيازتقاضايايننوعارزبودكهبهخروج
سرمايه از كشور منتهي شد و ربطي به ارزش واقعي يا
ادامهدرصفحه8
قدرتخريدريالنداشت.

جناب آقاي دكترمحسن امين زاده
سركارخانم مهناز اصغرزاده

ضايعه درگذش�ت م�ادر مومن�ه و پرهي�زگار آقاي
امينزادهموجبتألموتأثرشديدگرديد.بدينوسيله
درگذشت ايش�ان را خدمت ش�ما و كليه منسوبان
تسليتعرضنموده،براياينبانويبافضيلتومومنه
علو درجات و آمرزش الهي خواستاريم .روح آن مادر
عزيز در عالم باال شاد باد .از خداوند مهربان براي شما
صبر،شكيباييوپاداشنيكوميطلبيم.
طاهره رضازاده -ابراهيم اصغرزاده

ياد

وضع جديد در مقابل مطالبات انبوه مردم

زمان زيادي است كه براندازان
به فراس��ت متوجه شده بودند
تا امي��د و امكان اصالح و تغيير
از ط��رق قانون��ي و رس��مي
وجود داش��ته باش��د مردم در
سختترين شرايط هم در پي
جعفرگالبي
بهب��ود اوضاع خواهن��د بود و
ميتوانند از طريق بخشي از حاكميت مطالبات خود را
پيگري كنند و همين معنا اميدبخش و استمرارآفرين
خواهدبود.چنينمردميدليليبرايتحركاتمخرب
نخواهند داشت .در عمل هم اين معنا كامال ثابت شد و
ديديم كه اكثريت مردم در انتخابات شركت ميكردند
و رايدهندگان كشور ما در انتخاباتهاي رقابتي از نُرم
جهاني باالتر بودند .در دو ناآرامي س��الهاي  96و 98
واقعا قاطبه مردم به معترضان نپيوستند كه اگر چنين
ميشد اساسا اوضاع شكل ديگري به خود ميگرفت.
اكنون اما خأليي قابل مش��اهده و قابل لمس است كه
تعادلوثباتراموردخدشهقرارميدهد.درحالحاضر

مردمبا حاكمان و مسووالن چگونه سخنبگويند و چه
ابزاري دارند كه خواس��تههاي خود را پيگيري كنند و
براي رسيدن به مطلوبها چه تضميني وجود خواهد
داش��ت؟ جمعيت زيادي كه در انتخاب��ات گزينهاي
براي راي دادن پيدا نكردند و شركت نكردند داراي چه
تصور و تحليلي از وضع موجود هستند؟ نمايندهاي كه
در يك ميدان بيرقيب با حداقل آرا به مجلس راه يافته
هيچ انگيزهاي براي دفاع از حقوق تمام رايدهندگان
نخواهد داش��ت .حاال صداي مردم ب��ه جاي اينكه از
حلقوم چون مدرس��ي در مجلس بي��رون بيايد ،به
جاي اينكه ميهندوستان و متعهدان و دانشگاهيان
و عالمان و دلس��وزان سيلي خورده انقالب و جوانان
فهيم و روش��نفكر و بيادعا و ش��جاع (كه قرار است
نظرات سودمندشان در اينترنت مسدود شود) حرف
مردم را به گوشها برسانند ،در عوض مدعيان حقير
ش��بكههاي ماهوارهاي كه با تحريمكنندگان مردم
ايران مالقات و از دولت بيگانه ويال دريافت ميكنند
خود را صداي مردم جا ميزنند! ادامهدرصفحه9

نگاه كارشناس

جناب آقاي دكتر محسن امين زاده

مصيبت درگذشت مادرگراميتان را تسليت گفته  ،براي
آن مرحوم�ه غفران و آمرزش الهي و براي ش�ما و س�اير
بازماندگان صبر و سالمتي آرزومندم.
الياسحضرتي-دبيركلحزباعتمادملي

خبر و بيشتر
توگوهاي
ويديوها و گف 
متفاوت

ETEMADONLINE.COM

پرواز راوي روايت همدلي
صبح پنجش��نبه ب��ا خبري
سخت و باور نكردني آغاز شد.
هر چند ش��ب قبل از آن همه
دوس��تان خواهان دع��ا براي
ش��فاي محمدس��رور رجايي
عزيزبودندوازحالنامساعدش
مجتبينوروزي
و اينكه پزشكان از او قطع اميد
كردهبودند خبر داشتم ،اما نميتوانستم باور كنم او كه
نش��انه صبر و پايمردي بود ،اينگونه تسليم ويروس
كروناشدهاست.شايدبسياريرجاييرانميشناختند
و اين حجم از پيامهاي تس��ليت و همدردي پرسشي
در ذهنش��ان درباره اين چه��ره فرهنگي ناب ايجاد
كردهباشد .بيشك درباره او سطور و فصلها و كتابها
ميتوان نوشت و دوس��تانش خواهند نوشت ،اما اگر
بخواهم اين دوس��ت نازني��ن را در يك كلمه معرفي
كنم بايد او را به معن��اي واقعي كلمه فرهنگي بنامم.
در نظ��رگاه من چهرههايي كه خ��ود را وقف فرهنگ
ميكنند نابترين افراد هر جامعه هس��تند و برخي

ويژگيهاي مشترك دارند كه رجايي عزيز واجد تمام
آنها بود .رفاقت  10س��اله و نزديك با او به نگارنده اين
سطور امكان ميدهد كه او را يكي از بيآاليشترين و
بيتوقعترينافرادروزگاربدانم.شاعريكهدرتعامالت
خود س��ادگي و صداقت را اصل قرار داده بود و از هيچ
كس توقعي براي كمك به فعاليتهاي پرش��مارش
نداشت .پشتكاري عجيب داشت كه مهمترين الزمه
فعالي��ت در عرصه فرهنگ اس��ت ،چراكه تنها پيش
پايش را نميديد و افقهاي دورتر را مدنظر داش��ت و
باورمند بود كه با تالش و پايداري در يك مسير حتما
نتايج درخشاني به دس��ت خواهد آمد .بر اين اساس
پروژههاي زمانبر را روي دست ميگرفت .پروژههايي
كه شايد هيچ كس ديگري ياراي ورود به آن را نداشت.
مطابق همين روحيه صبورانه ب��ه عرصههايي ورود
ميكرد كه پيش از او يا كسي به آن فكر يا جرات ورود
بهآنراپيدانكردهبود .محمدسروررجاييدغدغههايي
مشخصومتعاليداشتوهميندغدغههابودكهتمام
فعاليتهايش را جهت ميداد .ادامهدرصفحه3

گيالن

مديريت بحران كرونا در موج پنجم

اين روزها با ش��يوع موج پنجم
همهگيري وي��روس كرونا در
محدوده زمان��ي تغيير دولت
خيلي نميتوان ب��ه پيگيري
و جدي��ت و پيگي��ري مديران
كنوني سامانه سالمت حداقل
مهديزارع
درهفتههايآيندهتاراياعتماد
مجلسبهكابينهرييسياميدداشت.مهمتريننقصان
واكسينهنشدنبيشترمردمتاپاياندولتروحانياست،
البته بس��ياري از مردم توصيههاي بهداشتي را جدي
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سرانجام شعارهاي مجلس انقالبي
درخصوص معيشت با تصويب طرح
ضد اينترنتي چه خواهد بود؟

تاريكي تاريخي مجلس

چرا واگذاري اموال دولت نيازمند مجوز قانوني است؟

باسالمواحترام
طبيعي اس��ت ك��ه در اين
روزها ذهنيت و توجه ش��ما
به انتخاب همكاران متمركز
شده باش��د و كمتر فرصت
كنيد تا به گزارشهاي ديگر
عباسعبدي
بپردازيد .ول��ي واقعيت اين
است كه طرح مشهور به صيانت ...چنان مشكلي را
براي مديريت شما از همان آغاز ايجاد خواهد كرد
كه به اين سادگي نميتوان بر آن غلبه كرد .ماجرا
اين است كه اينترنت بهرغم تمام مشكالتي كه دارد
با دو عنصر مهم در هم تنيده شده است؛ اول كار و
دوم زندگي جاري م��ردم .هر گونه محدوديتي در
اين زمينه با واكنش مواجه خواهد شد .واكنشها
نيز از تش��ديد اعتراضات ميداني گرفته تا خشم و
بدبيني و حتي فحاشي رخ خواهد داد .ولي به نظر
من دو واكنش آن بيش از هر چيزي براي دولت شما
پرهزينه خواهد بود.
اول ،كاهش اميد است .بهرغم همه ناماليمات ،حدود
 45درصد مردم فكر ميكنند كه با آمدن ش��ما وضع
بهتر خواهد شد .اولين وظيفه دولت افزايش اين تعداد
اس��ت .همين اميد موتور محرك براي انجام كارهاي
موثرتر است .پس هر اقدامي كه اين نسبت اميدواري را
كمكند،بهعنوانمانعدرراهدولتشماخواهدبود.بنده
باتوجهبهتجربياتمبااطمينانميگويمكهتصويباين
طرحبهكاهشاميدواعتمادنسبتبهدولتشمامنجر
ميش��ود .اين ادعا يا فرضيه را ميتوان به سادگي و از
طريقنهادهايموجودومعتبرنظرسنجيآزمونوتاييد
ياردكرد.اينكارناصوابوسوگيرانهبرخينمايندگاندر
هنگامهآغازبهكاردولتشما،ضربهسنگينيبهفرآيند
اعتمادآفرين به دولت شماس��ت .شايد برخي معتقد
باشندكههدف اين طرح محدودكردننيست.با توجه
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نگرفتهاند .به هر حال نكتههايي هس��ت كه در شيوع
گسترهكرونابهطورجديتربايدرعايتكرد.هرنفركه
در همين تحوالت سياسي تغيير دولت در هفتههاي
آينده مبتال ش��ود و خداي نكرده جان خود را از دست
بدهد،همهمامسووليم.
 -1تس��ريع در واكسيناس��يون همگاني :مس��ووالن
بهداشتي ،و شوراي ش��هر به جد پيگير شوند تا همه
مردمبهسرعتواكسينهشوند.شرطورودبهشهرهاي
توريستيراواكسينهشدنبگذاريد.واكسنكافيالبته
بايد به فوريت تهيه و در دسترس مسووالن بهداشتي
شهرواورژانسشهرهايتوريستيقراربگيرد.
-2مهمانيوشبنشينيهايهميشگيرالغوكرده ،به
عيادتبيماران فاميلنرويد .تلفنيعذرخواهيكردهو
حال بيمار را جويا شويد ،در ادارات نكات الزم را رعايت
ميكنند ،با فاصلهگيري از هم و ماسك زدن (حداقل
دو ماس��ك روي ه��م و براي همگان) مانع از س��رايت
كروناشويد.
 -3زيارت اهل قبور در پنجش��نبهها ت��ا اطالع ثانوي
تعطيلشود.كليهمراسمختموبزرگداشتيابهصورت
مجازي يا در فضاي كامال باز ب��ا حداقل نفرات برگزار
شود.متوليانمساجدوآرامستانهايشهربهدقتاين
محدوديتهارارعايتكنند.
 -4متاس��فانه عدهاي اين خطر را جدي نميگيرند و
همچنانبرايحضوردرمراسمختمودادنسرسالمتي
اصراردارندوبادادناعالميههايترحيمهمگاني،انتظار
خود از دوس��ت و فاميل را براي حضور در مراس��م تازه
درگذشتهشانعنوانميكنند .ادامهدرصفحه8

گاليه از كارنامه دولت روحاني درگيالن

دول��ت تدبير و امي��د در حال
طي كردن آخرين روزهاست.
دولتي ك��ه هر چند تحريمها،
بالياي طبيعي و كرونا ويروس
نفسش را به شماره انداخت اما
توس��عهمحوري را مهمترين
غزل لطفي
هدف خود ق��رار داده بود .در
اين ميان اگر بخواهيم به يكي از مهمترين فعاليتهاي
لونقل
اين دولت بپردازيم پيشرفت قابل مالحظه حم 
است كه در جادهها و خطوط ريلي ايران كامال مشهود
اس��ت در زماني كه ما تحريمهاي بيس��ابقه ،كرونا و
فشارهايوحشتناكداخليرادركميكنيم،كاركرد
نس��بتا خوب و افتتاح هزاران پروژه در پنجش��نبهها
را ش��اهد بوديم و خوش��حال و سپاس��گزار هستيم.
همچنينرييسجمهورنيزدرهشتادوششمينپويش
تدبير و اميد براي جهش توليد و افتتاح طرحهاي ملي
ريلي و آزادراهي وزارت راه و شهرسازي اظهار داشت:
يكي از افتخارات ماس��ت كه از  10ه��زار و خردهاي
كيلومتر راهآهن به  14هزار كيلومتر ميرس��يم ،اين
افتخار بزرگي است .اين باعث افتخار همه مهندسين و
طراحان ما است .اين مهم به ما نشان ميدهد كه دولت
دراينزمينهوبابهكارگيريمتخصصان،توانستهاست
نمره قبولي بگيرد .ولي حرف ما االن راجع به گيالن
هميشه پرچالش است؛ سهمش از اين هزاران پروژه
چه بوده اس��ت؟ استان گيالن با توجه به مسافرپذير
بودن و نياز ويژه به حملونقل هنوز نتوانسته در دولتي
كه از ش��مال تا جنوب ايران جاده و راه آهن س��اخته

اس��ت  ۹كيلومتر باقي مانده از آزاد راه قزوين  -رشت
در منطقه رودبار را به پايان برس��اند .آزادراه رشت -
قزوين  ۱۳۸كيلومتر طول دارد كه  ۱۲۹كيلومتر آن
به بهرهبرداري رس��يده اس��ت؛ بخشهاي باقيمانده
اين محور ،حدفاصل منجي��ل تا رودبار به طول ۱۱.۳
كيلومتر يكي از مهمترين گلوگاههاي ترافيكي در اين
آزادراه محسوب ميشود كه از اين ميزان ۳.۱كيلومتر
در سال  ۹۵به بهرهبرداري رسيد و  ۸.۲كيلومتر آن در
قالب دو قطعه به طول ۳.۳و ۴.۹كيلومتر و بهرهمندي
از  ۷دستگاه پل به طول  ۱۶۸۷متر و  ۴دستگاه تونل
به طول  ۲۸۳۱متر ،از زمستان سال  ۹۷آغاز و تا االن
ادامه دارد .بديهي است در دولتي كه هزاران كيلومتر
جاده احداث كرده است از نظر تخصصي مشكلي براي
ساخت اين مس��ير كوتاه نيز نبوده مگر عدم اهتمام و
دغدغهمندي مس��ووالن استاني و كشوري .با نگاهي
دقيقتردرمييابيمكهراهآهنتهران-رشتنيزافتتاح
شده اس��ت اما پس از ش��روع فعاليت ،پروژه تكميل
ايستگاههاي آن به كندي پيش ميرود تا آنجا كه امروز
فقط هفتهاي دوبار س��وت قطار را در آن ميشنويم.
قطاري كه اگر هر روز به گيالن سر ميزد شايد بخش
عمدهاي از رفت و آمدهاي اين استان توريستپذير را
بر عهده ميگرفت .همين دو موضوع كه از اصليترين
حملونقل براي اين استان است؛ به ما
ش��ريانهاي 
نش��ان ميدهد ،گيالن نيازمند نگاهي ويژه در دولت
آينده اس��ت تا همراه با آگاهي از ش��رايط اين استان،
بتواند در طي كردن قدمهاي توسعه استاني ،سريعتر
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و اصوليتر گام بردارد.

