
کامبیز هورسان در سمپوزیوم سیرجان 
»بادگیر چپقی« را می سازد؛ 

 تصور جامعه از مجسمه، 
پرتره های فیگوراتیو است

کامبیز هورسان، مجسمه ســاز، معتقد است، 
هنوز تصور مسئوالن و قشر وسیعی از جامعه نسبت 
به مجسمه ســازی، پرتره های فیگوراتیو اســت و 
می توان با برگزاری ســمپوزیوم ها نگاه جامعه را به 
هنر مجسمه سازی معطوف کرد. به گزارش خبرنگار 
ایلنا، »کامبیز هورســان« متولد ۱۳۴۸ کرمانشاه، 
فارغ التحصیل کار شناسی مجسمه سازی از دانشگاه 
تهران اســت. او در بینال اول و دوم شهری، سه دوره 
سمپوزیوم سنگ تهران و ســمپوزیوم ملی سنگ 
منطقه آزاد اروند حضور داشــته اســت. هورسان 
تاکنون بیش از ۲۰ مجسمه شهری ساخته و آثارش در 
نمایشگاه های گروهی متعددی به نمایش درآمده اند. 
او همچنین طراحی صحنه سریال و مسابقات مختلف 
تلویزیونی پالک چهارده، حرف تو حرف، در دست 
گلی دارم و بزرگ مردان کوچک را برعهده داشــته 
است. هورسان با بیان اینکه »ما مجسمه سازها در طول 
سال در آتلیه مان به تنهایی کار می کنیم و به نوعی 
ارتباط مان با جهان پیرامون کم است و فرصت ارتباط 
کالمی کمی داریم« خاطرنشان کرد: از این رو شرکت 
در سمپوزیوم ها فرصتی را در اختیار ما می گذارد که در 
فضای دوستانه با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم و ضمن 
خلق مجسمه درباره مجسمه سازی صحبت کنیم و با 
هم کمک کنیم که لطافت و حس دلپذیری از زندگی 

در جهان پراکنده شود.

او ادامه داد: همچنین در ســمپوزیوم ها فرصت 
و امکانی برای مجسمه ساز فراهم می شود تا بتواند 
مجسمه ای در ابعاد بزرگ بســازد. برای بسیاری از 
مجسمه سازان از جمله خودم امکان این وجود ندارد 
که سنگی در ابعادی که در سمپوزیوم  در اختیارمان 
گذاشته می شود تهیه کنیم و با آن مجسمه بسازیم. 
ساخت مجســمه در ابعاد بزرگ مستلزم داشتن 
کارگاهی بزرگ و مجهز و تعداد کســانی که چنین 
کارگاهی دارند انگشت شمار است. این مجسمه ساز 
درباره اثری که در ســمپوزیوم سیرجان می سازد، 
گفت: تا پیش از شرکت در سمپوزیوم به سیرجان سفر 
نکرده بودم از این رو زمانی که فراخوان سمپوزیوم 
منتشر شــد، پس از تحقیق، تصمیم گرفتم اثری 
متاثر از بناهای تاریخی این شهر بسازم و در نهایت 
تصمیم گرفتم مجسمه »بادگیر چپقی« را بسازم. به 
گفته هورسان مجسمه بادگیر چپقی یک اثر انتزاعی 
متشکل از ۱۰ استوانه خمیده در جهت های مختلف 
است. او روند برگزاری سمپوزیوم گل گهر را خوب 
خواند و گفت: سمپوزیوم امکانات خوبی در اختیار 
مجسمه سازان گذاشته است. سنگی هم که برای 
خلق مجسمه در اختیارمان گذاشته اند از سنگ های 
مرغوب ایران اســت و کارکردن با این سنگ تجربه 
خوبی بود.  کامبیز هورســان در ادامه یادآور شــد: 
برگزاری ســمپوزیوم های مجسمه سازی یکی از 
مهم ترین راه هایی است که می توان مردم را با هنر 
مجسمه سازی آشنا کرد. با توجه به تجربه حضورم 
در چندین سمپوزیوم بین المللی تهران به خوبی به 
اهمیت سمپوزیوم ها پی برده ام و در ایام سمپوزیوم 
شــاهد بوده ام که بازدیدکنندگان پس از حضور در 
سمپوزیوم نگاه شان نسبت به مجسمه و مجسمه ساز 
تغییر کرده اســت.  او ادامه داد: با اینکه در برخی از 
شهرهای ایران شاهد برگزاری سمپوزیوم بوده ایم 
اما هنوز آن گونه که باید نگاه مسوالن و قشر وسیعی 
از جامعه نسبت به مجسمه ســازی تغییر نکرده و 
تصورشان از مجسمه، پرتره های فیگوراتیو است. در 
چنین شرایطی با برگزاری سمپوزیوم مجسمه سازی 
فرصت و امکانی فراهم می شود تا ذهنیت مردم نسبت 
به مجسمه  سازی تغییر کند. به گفته این مجسمه ساز 
شرکت کننده در ســمپوزیوم مجسمه سازی گل 
گهر؛ اتفاق خوشایند دیگر سمپوزیوم این است که 
مجسمه سازان با مردم ارتباط برقرار می کنند و در این 
ارتباط است که دیدگاه مجسمه ساز و مردم وسعت 
پیدا می کند. هورســان در پایان سخنانش گفت: با 
تداوم برگزاری سمپوزیوم مجسمه سازی گل گهر 
و تعریف برنامه های فرهنگــی در دل این رویداد، 
می توان انتظار داشت که سیرجان در آینده نزدیک 

به یکی از قطب های گردشگری کشور تبدیل شود.
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اگرچــه کرونــا بالیــی اســت 
فراموش نشــدنی برای نوع بشر؛ اما 
اتفاقاتی قابل توجه حداقل در دنیای 
نشر رخ داده است. تغییر ذائقه عمومی 
در عصر کرونا مشــهود است و توجه 
آدمیان کرونازده از ســویی به سوی 
دیگر سوق یافته است. برای من و شما 
این روزها زندگی مهمتر شده است. 
زندگی چه در قامــت زایش و چه در 
ساحت مرگ مسأله بشر شده است. 
او در کرونا بیشــتر تمایل به خواندن 
متن زندگی دارد. در این وانفسا آدمی 
خواهان نوعی آگاهی اســت از شده 
بقای دیگران. خواندن زندگینامه آن 
هم از جنس آدم های سختی کشیده 

دور از ما خواهان بیشتری پیدا کرده 
اســت. در تئاتر هم گویی این گونه 
است. هرچند در سال های اخیر کمتر 
کتابی با موضوعیت زندگی چهره های 
تئاتری منتشر شده است -جز مورد 
پرویز پورحسینی و بهروز غریب پور- ؛ 
اما در زمانه کرونا عیان شــد خوانش 
زندگی دیگری غریب برای انســان 
کرونا زده مهم است. نشر بیدگل در دو 
کتاب پیاپی، نخست با موضوع سوسن 
تســلیمی و در ادامه رضا قاسمی، در 
کالبد یــخ زده زندگینامه تئاتری ها 
دمید. اتفاقی که برای دو اثر پیش از 
این ذکر شده رخ نداد. محمد عبدی 
در سفر به جهانی آن سوی مرزها به 
دیدار دو هنرمند سابق کارگاه نمایش 
می رود و از آنان درباره گذشته اشان 
در وطن و امروزشان در غربت سخن 
می گوید. از شــرط بقا و کابوس ها و 

رویاهایشان پرسیده که چگونه آمده 
و رفته اند.

کتاب رضا قاســمی تازه تر است 
و نیامده به چاپ دوم رســیده است. 
عبدی می گوید کتاب نســخه کامل 
گفتگویــی اســت کــه او در قالب 
مستند ساخته اســت: یک دوربین 
و دو دوســت. همه چیز بــه همین 
نزدیکی میان نویسنده جذاب یال دار 
و گفتگوکننده جــوان بازمی گردد. 
انگار ســال ها دوســتی میان این دو 
برقرار اســت و عبدی بخش مهمی از 
زندگی قاســمی را با او تجربه کرده 
اســت. از این رو کتاب چندان شبیه 
زندگینامه نیست. شاید همان عنوان 
دوم کتاب باشد: در گفتگویی بلند با 
محمد عبدی. عبدی چندان از زندگی 
قاســمی نمی پرســد؛ بلکه به سراغ 
چم وخــم دنیای داستان نویســی او 

می رود. دلش می خواهد بداند قاسمی 
کدام بخش زندگی خود را در دل سه 
رمان خویش فروبرده اســت. چندان 
هم به نمایشــنامه های قاسمی ورود 
نمی کند. عبــدی تمرکز خود را روی 
داستان نویسی قاســمی می گذارد. 
گذری چند به دنیای تئاتر می کند، اما 
از متن ها چیز زیادی نمی پرسد. اساساً 
پرسش ها حول دنیای درونی قاسمی 
است و قاســمی بدون رودربایستی 
سخن می گوید. حتی طنازی می کند. 
وقتی از پدرش حــرف می زند گویی 
بــا نزدیک ترین رفیق خــود درددل 
می کنــد. چندان قصد نــدارد حول 
پدرش هاله قدســی بیافریند و این 
همان چیزی است که شــاید متون 

داستانی او را هم برجسته می کند.
عبــدی آرام آرام وارد واژگان و 
عبارات داســتان ها می شود و چون 
کارآگاهــی زیــرک رد گذشــته را 
می یابد. اگرچه ایــن ردیابی چندان 
سیر تاریخی و خطی زندگی نیست، 
این تصــور در ابتدای کتــاب پدید 
می آید که مشغول خواندن مکالمات 
روزمره دو آدم است که چندان هدفی 
ندارد. از قضا همین جــا زندگینامه 
خواندنی می شود. شما هم در نقش 
کارآگاه بایــد ظاهر شــوید. بدون 
خواندن ســه رمان قاســمی درک 
بسیاری از مطالب آســان نیست. با 
خوانش رمان هاســت کــه می توان 
فهمیــد ایــن گفتگوی بــه ظاهر 

خودمانی از چه حکایت می کند.
قاسمی به جذابی رمان های خود 
است. کالمی متفاوت از نویسندگان 
آشــنا دارد. کالم مطنطنی ندارد و 
عموماً ساده ســخن می گوید. قصد 
پیچش دادن به زندگــی خود ندارد 
و هیچ تصویر قهرمانانــه ای از خود 
ارائه نمی دهد. در عوض او آدمی است 
معمولی که می تواند همین معمولی 
بودنــش را روایی کند. بــرای مثال 
کودکیش را مختصر نقل می کند؛ اما 
کوتاه سخن پر است از تصویر و ایده. 

قاسمی البته در تصویرسازی اغراق 
نمی کند، گاهی اوقات مسیر متفاوتی 
را هم طــی می کند. بــرای همین با 
خواندن کتاب احســاس نمی کنید 
قاسمی غولی اســت دست نیافتنی. 
او موجودی است با زندگی مشابه ما. 
پستی و بلندی هایش برای بسیاری 
آشنا اســت، اما او مجهز به داستان 
است. راه ورود به روایت را بلد است. 
عبدی در مقام مصحــح گفتگو نیز 
تالش نمی کنــد ادبیات قاســمی 
را از او ســلب کند. ویژگــی خوب او 
هدایــت موضوع اســت. او به دنیای 
نویســندگی قاســمی آگاه است و 
تالش نمی کند آن را به رخ بکشــد.

عبــدی در نقش تســهیل گر ظاهر 
می شود. حاال کســی که قرار است 
در مقام نویســنده آینده قرار بگیرد 
ترفندهای نوشتن را در برمی گیرد. 
تالش می کند کتابش خواندنی شود 
و چه بهتر که از شیوه روایی قاسمی 
بهره ببرد. کتاب عبدی به هیچ عنوان 
خطی پیش نمی رود. شخصیت های 
گفتگو در گذشــته و حال مدام سفر 
می کننــد و این رفت و برگشــت ها 
کمک می کند موضوعات طبقه بندی 
شــود. به عبارتی اگر خواننده دلش 
بخواهد صرفاً از مهاجرت قاســمی 
بداند می تواند دیگر بخش ها را نادیده 
بگیرد. کتــاب کوچک محمد عبدی 
دفترچه راهنمایی است برای رجوع، 
راهی است برای ارجاع دادن به اینکه 
اگر قاســمی در فالن جا چنین کرد، 

روایت راستینش چنان است.
اما ممکن است برخی از خواندن 
کتاب اقناع نشوند. حفره های بسیاری 
در دل کتاب وجود دارد که مخاطب 
می چرخد و چیزی برای پر کردنش 
نمی یابد. برای مثال قاسمی آنچنان 
در کودکــی خــودش فرونمی رود. 
مختصر و موجز پیش می رود. وقتی 
از بسته شــدن در توســط پدرش 
در فاصلــه صبح تا ظهــر می گوید، 
انگار او چــون پدرش بربخشــی از 

زندگی قفل می زنــد. اگرچه از زمان 
رهایی و رفتن به مدرسه هم چیزی 
نمی گوید. او با زمان بازی می کند تا 
چیزی که دلــش می خواهد بگوید. 
البته بــه نظر می رســد روایت روی 
کاغــذ جذاب تریــن وجــه زندگی 
قاســمی اســت و حفره ها محصول 
کنجکاوی فراتر از حــد خواننده؛ اما 
تصور می کنم اگر رضا قاســمی خود 
تصمیــم می گرفــت زندگینامه ای 
بنویسد به کدام وجوه زندگی سرک 
می کشید. در کتاب عبدی برای مثال 
مرگ در رنگ اســت. جایی قاسمی 
درباره خودکشــی می گویــد. طنز 
ســیاهی در کالمش متبلور می شود 
و شما را با نقطه نادیده افکارش آشنا 
می کند. اگر قاســمی تنها بود، آیا به 
این وجه زندگی خود رجوع می کرد؟ 
او از وســواس هایش می گوید و حاال 
این وسواس در مخاطب پدید می آید 
که آیا این گفتگو نیز محصول وسواس 
اســت و در دچار بودن به وســواس 
چیزی از کتاب حذف شــده اســت. 
شــخصاً خوش بینم، چرا که گفتگو 
با نویسنده وسواســی و بیرون آمدن 
کتاب یعنی مقابله با وسواس و حاال 
این کتاب آبی تصویری جذاب است 
از چگونه نویســنده شــدن تا اینکه 

نویسنده چه کسی است.

نگاهی به کتاب »رضا قاسمی«

غریبه ای در پاریس

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سمپوزیوم

لیلی گلستان اعالم کرد به جهت تقاضای متعدد مردم 
»صد اثر صد هنرمند« تا پایان شهریور تمدید شده است. 
به گــزارش هنرآنالین، این در حالی ســت که از ۱٥ 
مرداد تا ۱٧ شهریور، زمان اولیه این نمایشگاه تابستانی 
۱۳۰ اثر فروخته شد؛ جالب اینکه بیست و نهمین صد اثر 
صد هنرمند که به صورت آنالین در سایت گالری گلستان 
در جریان اســت با ارائه ۴۹٥ نقاشــی، خط و مجسمه 
کار خود را آغاز کرد اکنــون ٥۸۰ اثر هنری را به معرض 
تماشــا و فروش دارد. به گفته خانم گلســتان در دو روز 

گذشته شــش اثر به ایرانی های هنردوست لس آنجلس 
و سانفرانسیسکو فروخته شد. 

او پیش از این هم اعالم کرده بود: مردم به سبب قیمت 
مناسب کارها که حدود سه تا چهار میلیون تومان است، 
از این نمایشــگاه آنالین خوب خرید کرده اند که در این 
میان اســتقبال ایرانیان عزیز مقیم خارج کشور بسیار 
چشمگیر است، او با بیان اینکه بسیار تقاضا شده که صد 
اثر صد هنرمند تبدیل به یک رویداد همیشــگی شــود 
گفت: اینستاگرام و رســانه های دیگر بسیار در جذب و 

جلب خریدار مؤثر بــوده و ٦۰ درصد آثــاری که به جز 
سایت در اینستاگرام به اشــتراک گذاشته می شوند به 
فروش می روند. . او گفــت : در این میان کارهای گران تر 
بیشترشان خریداری شــدند و من با اطمینان می توانم 
بگویم که مردم متوجه شده اند خرید اثر هنری پس انداز 
است. مدیر گالری گلســتان در پایان خاطرنشان کرد: 
به تقاضای مکــرر مردم، صــد اثر صد هنرمنــد تا ۳۱ 
شهریورماه جاری تمدید شده اســت و پس از آن هر دو 
هفته یک نمایشگاه انفرادی خواهیم داشت که برخی از 
این نمایشــگاه ها برای جامعه هنری بسیار جالب توجه 

خواهد بود.

تمدید »صد اثر صد هنرمند« تا پایان شهریور

نمایشگاه مجازی آثاری از َمیس الموسوی 
و حنین الموســوی با عنوان »تو« در سایت 
گالــری اکنون برپاســت. ایــن دو هنرمند 
اهل کشــور عمان هر کدام بــا دیدگاه ها و 
رویکردهــای متفــاوت آثــاری را به وجود 
آورده اند. میــس الموســوی هنرمند اهل 
مسقط تحصیالتش را در رشته تصویرگری در 
انگلستان انجام داده و تمرکز او بر فیگور های 
زنانه برآمده از نگاه جامعه ای است که در آن 
بزرگ شده است. داستان ها و چالش هایی که 
زنان در جامعه تجربه می کنند به شــدت بر 

هویت و شخصیت آثار او تاثیر داشته است.
زنان در آثــار این هنرمند به ســادگی با 

خطوط محیطی به تصویر کشــیده شده اند، 
به گونه ای که انگار هنرمند مداد خود را روی 
کاغذ گذاشــته و آزادانه حرکت داده است تا 
فرم بدن و اشــیاء پیرامون آن به وجود آید. 
اهمیت خط به عنوان عنصری که همه فرم ها 
را شکل داده است کامال در این آثار به چشم 
می آید.  حنیــن الموســوی فارغ التحصیل 
طراحی محصول از انگستان است. او درباره 
فعالیت هنری خود می گوید: من شخصیتی 
آرام و ساکت دارم و در آثار هنری راهی پیدا 
کردم تا احساســات خود را آزادانه نشــان 
دهم. این کار به من کمک می کند در لحظه 
زندگی کنم. آثار او چیزی میان هنر انتزاعی 

هندسی و مینیمالیسم اســت و برای خلق 
آن ها از کالژ، طراحــی و ابزارهای دیجیتال 
اســتفاده می کند. حنیــن در طراحی های 
خود با محدود کــردن عناصر بصری به خط 
و نقطــه، ترکیب های متنــوع و پویایی را به 
وجود می آورد. خطوط نازک و ظریفی که با 
دقت و حساب شده به صورت موازی در کنار 
هم قرار گرفته اند، با دور و نزدیک شــدن به 
یکدیگر توانســته اند بُعدنمایی کرده و حتی 
به حجم تبدیل شــوند. این سطوح مواج گاه 
مانند پارچه ای پر چین و شکن به نرمی در فضا 
حرکت می کنند و گاه مانند صخره ای محکم 

و استوار در فضا ساکن هستند.

برپایی نمایشگاه مجازی با آثاری از عمانی ها
تجسمی

قاسمی به جذابی رمان های 
خود است. کالمی متفاوت 
از نویسندگان آشنا دارد. 

کالم مطنطنی ندارد و عمومًا 
ساده سخن می گوید. قصد 

پیچش دادن به زندگی 
خود ندارد و هیچ تصویر 
قهرمانانه ای از خود ارائه 

نمی دهد. در عوض او آدمی 
است معمولی که می تواند 
همین معمولی بودنش را 

روایی کند
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