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«رستم و اژدها» ساخته مسعود صدرایینیا

گفتوگو با دومجسمهساز مشهدی که آثارشان همزمان با روز بزرگداشت فردوسی رونماییشد

تندیسهای جدید برای داستانهای شاهنامه
ی و فرهنگی شهرداری
جشنواره خانه بهار ١٣٩٨با توجه به رویکرد حوزه معاونت اجتماع 
مشهد برای تولید آثار دائمی و ماندگار ،متفاوتتر از سالهای پیش برپا شد و در این رویداد
ســعی شــد از ظرفیت خانه بهار برای اضافه شدن عناصرهنری شــاخص و فاخر به سطح
شهر استفاده شود.
در این بین ،یکی از موضوعات درنظر گرفت ه شده برای ساخت آثار در بخشهای مختلف،
موضوع شــاهنامه و فردوســی بــود؛ موضوعی کــه در المانهــای موقــت ،دیوارنگاریها
و تئاترهــا در نوروز مشــهود بــود و بــا صالحدیــد کادر اجرایی جشــنواره ،ســوژه تولید آثار
دائمــی نیز قــرار گرفــت ،از همینرو امســال همزمان بــا روز بزرگداشــت فردوســی از دو
مجســمه «رستم و رخش» ،ســاخته فردین اسفندیاری و «رســتم و اژدها» ساخته مسعود
صدرایینیا ،رونمایی شد؛ مجســمههایی که آثار برگزیده بخش یادمانهای موقت بودند
اما با متریال دائمی ســاخته شدند تا بهصورت همیشــگی زینتبخش شهر توس و زادگاه
فردوسی باشند.

ëëکارکــرد مجســمهها در ترغیــب مــردم به
مطالعه
بهگفته صدرا یوســفی ،دبیر جشــنواره خانه
بهــار ،در ســالهای قبــل ،آثــاری در ابعــاد
ش در نگارخانههــا
کوچــک و بــرای نمایــ 

یــا نقاشــیهای مینیاتــوریای بــا الهــا م از
داستانهای شاهنامه ،ساخته یا کشیده شده
اســت امــا در ابعاد شــهری به ایــن موضوع
پرداخته نشد ه است.
دبیر جشنواره خانه بهار با بیان این صحبت

درباره دو اثر ساخت ه شده با موضوع «رستم
و رخــش» و همچنیــن «رســتم و اژدهــا» با
الهام از شــاهنامه در ابعاد شــهری توضیح
میدهــد :تمام مراحل ســاخت دو اثری که
امــروز قــرار اســت رونمایــی شــوند ،زیرنظر
استادان برجسته ادبیات چون دکتر یاحقی،
دکتر قیامتی و همچنین اســتادان شــاخص
مجسمهسازی انجام شده است.
یوســفی ســاخت مجســم ه با الهامگیــری از
داســتانهای شــاهنامه را باعث ملموستر
شــدن موضوعــات ایــن کتــاب بــرای مردم
میداند« :روبهرو شــدن با آثاری از شاهنامه
در میدانهــای شــهر ،مــردم را بــه مطالعه
بیشــتر و خوانــدن داســتانهای شــاهنامه
ترغیبمیکند».
او همچنیــن از ســاخت مجســمههای
دیگری با موضوع شــاهنامه و فردوسی خبر
میدهــد و میگویــد :در ســومین دوســاالنه
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مجسمهسازی مشهد ،ما یکی از بخشهای
اصلــی را بــه ســاخت مجســمههایی بــرای
جلوخان آرامگاه فردوسی اختصاص دادیم.
یوســفی با بیــان آنکه ایــن روزهــا در مرحله
انتخــاب از میــان طرحهــای ارســالی بــرای
ســومین دوســاالنه مجسمهســازی مشــهد
هستند ،ابراز امیدواری میکند آثاری انتخاب
شــود و به مرحله ســاخت برســد کــه فاخر و
مناســب بــرای جلوخــان آرامگاه فردوســی
باشد.
ëëسازهای برای نبرد رستم و اژدها
مسعود صدرایینیا ،طراح و سازنده مجسمه
«رســتم و اژدها»ســت .او ایــده ســاخت این
اثر را پنج ســال پیش به شــهرداری پیشنهاد
داد ه بــود امــا با توج ه به تغییــرات مدیریتی
آن زمــان ،اجــرای ایــن کار منتفــی شــد .بــا
امسال جشــنواره خانه بهار
انتشــار فراخوان
ِ
و درنظــر گرفتــن موضــوع شــاهنامه بــرای
ساخت المانهای دائم ،او بار دیگر پیشنهاد
اجــرای طرح خود را مطــرح کرد؛ طرحی که
در نهایت برگزیده شــد و حال قرار اســت در
میدان هفتخان بلوار شاهنامه نصب شود.
صدرایینیــا کــه تصویرگــر اســت و دربــاره
انتخــاب موضوع نبرد رســتم و اژدها از خان
سوم برای کار خود توضیح میدهد :صحنه
نبرد رستم و اژدها یکی از صحنههای جذاب
شاهنامه است که در طول سالها ،هنرمندان
بــرای ســاختن و بــه تصویــر کشــیدن آثــار
مختلف ،آن را انتخاب کردهاند اما من سعی
کردم با یک برداشــت آزاد به شــیوه جدید و
نوین ،این اثر را بسازم.
بهگفتــه صدرایینیــا ،در ایــن اثــر بالغبــر
۴هــزار ورقه آهــن کنار هم قرار گرفته اســت
تــا مجســمه را شــکل دهــد ،از همیــنرو و با
توجــ ه بــه فیگوراتیــو بــودن اثر ،ســاخت آن
روند پیچیــده و متفاوتی را طی کرد ه اســت:
ج ضلعی ساخته
«این کار روی قاعده یک پن 
شــده و ارتفاعش پنج متر و عرض آن نیز در
جهتهای مختلف ،متفاوت است».
این هنرمند ساخت این اثر را مدیون مهدی
توســلی ،یکــی از پیشــگامان ســاخت المان
در مشــهد ،میدانــد .بهگفتــه صدرایینیــا،
توســلی در مراحــل مختلــف اجــرا بــه او
مشاوره میداده و ســاخت این طرح با آهن
را نیــز برعهــده گرفت ه اســت .او بــا بیان آنکه
نــوع ارائــه پیچیــده در طــرح ،فــرم و محتــوا
ایــن کار را بــه اثری شــاخص تبدیل میکند،

صحنه نبرد رستم و اژدها یکی از صحنههای جذاب
شاهنامه است که در طول سالها ،هنرمندان برای
ساختن و به تصویر کشیدن آثار مختلف ،آن را
انتخاب کردهاند اما سعی شده با یک برداشت آزاد
به شیوه جدید و نوین ،این اثر ساخته شود

«رستم و رخش» ،ساخته فردین اسفندیاری

دربــاره جانمایــی اثــر در میــدان هفتخان
نیــز بیــان میکنــد« :به نظــرم انتخــاب این
مکان ،تصمیم درســتی بــود و آنطور که ما
شــاهد بودیم ،باعث خوشــحالی مردم این
محله شــد .قطعاً توجهی که به این مناطق
میشود ،باعث رشد و پیشرفت آنجا خواهد
شد».
صدرایینیــا با ابراز امیــدواری از اقبال مردم
به اثــر میگوید :در ارائه کارهای هنری ،همه
اقشــار را نمیتــوان راضــی کــرد ،بههرحــال
منتقدانــی نیــز خواهنــد بــود .امــا بایــد این
موضــوع را نیــز در نظــر داشــت کــه تنها ۵٠
روز بــرای این پــروژه فرصت داشــتیم .برای
ساخت آثار در بخشهای مختلف ،موضوع
شــاهنامه و فردوســی در نظــر گرفتــه شــده
بــود؛ موضوعــی کــه در المانهــای موقــت،
دیوارنگاریها و تئاترها در نوروز مشــهود بود
و با صالحدید کادر اجرایی جشــنواره ،ســوژه

تولید آثار دائمی نیز قرار گرفت ،از همینرو
همزمان با روز بزرگداشت فردوسی قرار بود
از دو مجســمه «رســتم و رخــش» ،ســاخته
فردیــن اســفندیاری و «رســتم و اژدهــا»،
ســاخته مســعود صدرایینیــا ،رونمایــی
شــود؛ مجســمههایی که آثار برگزیده بخش
یادمانهــای موقــت بودنــد امــا بــا متریــال
دائمی ساخته شدند تا بهصورت همیشگی
زینتبخش شــهر تــوس و زادگاه فردوســی
باشند.
ëëجایگزینی برای بلوار شاهنامه
فردیــن اســفندیاری ،ســازنده مجســمه
رخــش و رســتم ،اســت .او کــه پســر افشــین
اســفندیاری ،مجسمهســاز اثر میدان جانباز
اســت ،پا جای پــدر گذاشــته و همانطور که
اثر پدرش جایگزین مجســمه میدان جانباز
شد ،قرار است طرح او نیز جایگزین مجسمه
فردوسی در ابتدای بلوار شاهنامه شود .او در

طرح خود دو کاراکتر رســتم و رخش را نشان
میدهد .به گفته اسفندیاری ،تمام جزئیات
این اثــر ،کامــل و جزءبهجــزء مطابق چیزی
است که در شاهنامه آمده است« :من طرح
کلــی را با مشــخص کردن فــرم ،ایســتایی و
فیگور ارائه کردم و بعد درباره جزئیاتی نظیر
فرم رخش ،چابکی و عضالنی بودن رخش
و دیگر ویژگیهای شاهنامه با استادانی چون
دکتر یاحقی و دکتر راشــد محصل مشــورت
ن شــده
کردم تا عینبهعین خصوصیات بیا 
در شاهنامه ،در اثر اجرا شود».
او دربــاره جزئیــات فنــی اثر رســتم و رخش
توضیــح میدهــد :این طــرح دوبرابــر ابعاد
طبیعــی و در ابعــاد ۵/۵متــر ســاخته شــده
اســت و جنــس آن فایبــرگالس اســت که از
نظــر اســتحکام ،آن را در برابــر بــاد و باران و
خورشید بسیار مقاوم میکند.
اسفندیاری با اشاره به اینکه در این اثر رستم
روی رخش ســوار است ،ادامه میدهد :یکی
از مراحل ســخت مجسمهســازی ،کار کردن
یــک کاراکتر روی اســب اســت ،آنهم وقتی
اســبی مثــل رخش باشــد کــه باید قــدرت و
عضلــه را یک مقــدار اغراقآمیزتــر کار کرد.
همــه اینهــا باعــث میشــود کار از لحــاظ
آناتومــی و فیگور ،اثری خــاص و منحصربه
فرد شود.
بهنظر اســفندیاری ،برای اینکــه یک اثر روی
مخاطــب بخوبی تأثیــر بگذارد ،بایــد عالوه
بــر خــوب اجــرا شــدن ،در محــل خوبــی نیز
نصب شــود ،از همینرو ایــن هنرمند درباره
جانمایــی اثــر خــود میگویــد :بــا توجــ ه بــه
موضــوع و ابعاد کار بــه نظرم بهترین جایی
که این مجســمه میتوانســت نصب شــود،
ابتــدای بلــوار شــاهنامه بود.تنهــا نارضایتی
اسفندیاری از روند ساخت اثرش ،زمان کمی
اســت که برای ســاخت آن در اختیارش قرار
گرفته است.
او بــه زمان ســهماهه خود بــرای تحویل این
اثــر اشــاره میکنــد و میگوید :برخــی افراد،
مراحــل ارائه فرم برای اثــر هنری را در تأیید
طرح و نصــب آن میبیننــد و نمیدانند که
در ایــن فرآیند چه کارهایی باید انجام شــود
تا یک اثر ســاخته شــود ،از همیــنرو با توجه
به حمایتهای خوب شــهرداری مشــهد در
زمینههــای دیگــر ،انتظــار مــیرود در حــوزه
زمانبندی برای اجــرای کارها نیز از هنرمند
حمایت بیشتری شود.

