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هشدار یک پیشکسوت
به انقراض هنر گچبري
صومی :ایران ،یکی از  5قطب گچبری دنیاست

صبا موسوي

گچبري هنري تزئيني است وابسته به معماري اما جزو هنرهاي تجسمي محسوب ميشود .هنري
اس�ت كه ريش�ههاي عيالمي و پارتي دارد .ايران نيز همانند كش�ورهاي ايتاليا ،روسيه ،فرانسه و
انگلستان يكي از قطبهاي گچبري در جهان است و در اين حوزه آثار بينظيري از گذشته تا به امروز
به يادگار گذاشته است همچون محراب معروف گچبري شدي الجايتو در مسجد جامع اصفهان.

احم�د صومي مع��روف ب��ه معصومي،
پيشكس��وت هنر گچبري با اعتقاد بر اينكه
اين هنر امروزه جايگاه گذشته خود را ندارد،
به ايران ميگويد :بيشتر ،كاربردهاي تجاري
گچب��ری در بنا مورد توجه ق��رار ميگيرد و
جايگاه خالقي��ت و هنري ب��ودن آن ناديده
گرفته ميش��ود .ديگر راغب��ان يادگيري اين
هنر كم شدهاند و شرايط براي گچبرها نيز بد
شده است.
وي ميافزايد :متأس��فانه امروزه اين هنر
جايگاه آموزشي ندارد .خود ما به شيوه استاد
شاگردي اين هنر را ياد گرفتيم اما اين موضوع
امروزه منتفي است .وي تصريح ميكند :اگر
دليل اين امر را بخواهيم بدانيم ،ميبينیم كه
وردستها و هنر آموزان ميآيند  2تا  6ماهي
ميايستند كنار استادكارها و كار ميكنند و
بعد كار را ادامه نميدهند ،آن را ول ميكنند
و ميرون��د س��راغ كاري ديگر .از ش��اگردي
نميخواهند ش��روع كنند ،هنري اس��ت كه
يادگيري آن  5تا  10س��ال زمان ميبرد كه
از حوصله مردمان اين زمانه خارج است .بايد
بگويم كه در  20سال گذشته فردي را نديدم
كه بخواهد بهطور جدي به يادگيري گچبري
بپردازد .به گفته صومي ،متأسفانه با اين شرايط
هنر گچبري منقرض ميشود .ميانگين سن
گچبرها حدود  55تا  60س��ال است كه اگر
اينطور پيش برود و ش��اگردان تربيت نشوند،
تا حدود  10تا  15س��ال آينده ديگر گچبري
نخواهيم داشت و مردم ،دولت و مسئولين بايد
با م��ا و هنر گچبري خداحافظي كنند و اين
يك واقعيت تلخ اس��ت .وي ميگويد :كانون
حمايت از هنرمندان گچبري و آينهكاري را
داريم كه بسياري از اساتيد عضو آن متأسفانه
از كار افتادهاند .تنها  2يا  3نفر از اعضاي ما زير
 40س��ال سن دارند و اين يك هشدار جدي
به مسئوالن اين حوزه براي زنده نگاه داشتن
هنر گچبري اس��ت .اين هنرمند پيشكسوت
به راهكارهايي در اين حوزه اش��اره و تصريح
ميكند :بايد سازمان ميراث فرهنگي ،سازمان
فني حرفهاي و س��ازمان صنايع دس��تي در
اين خصوص اقدامات ريش��هاي ،اساس��ي و
مفيد انجام دهند كه تا امروز خيلي جدي به
گچبري نپرداختهاند .براي اثبات صحبتهايم
مثالهايي را بيان ميكنم.
با سازمان فني حرفهاي تعاملهايي داريم
اما مس��ئوالن  ،گاه چارچوبهای��ی برای ما
تعیین میکنندكه آن چارچوبها از توان ما
خارج است يعني غير منطقي است .ميگويند
بايد گچبرها يا مغازه داشته باشند يا كارگاه،
اما مگر ميشود كه گچبر كارگاه داشته باشد
در حالي كه كارگاهش در ساختمانهاي آماده
به ساخت است كه با پايان كار ساخت و ساز،
كار ما نيز تمام ميش��ود .گچبر كارش سيار
است ،ساكن نيس��ت .از اين ساختمان به آن
بنا ميرود ،از ي��ك مكان مذهبي به خانهاي
مس��كوني ميرود .آن وقت ب��ه ما ميگويند
آموزشگاه بزنيم كه اين امكان ندارد.

گچب�ری هن�ري اس�ت ك�ه
يادگي�ري آن  5تا  10س�ال
زمان ميبرد ك�ه از حوصله مردمان
اين زمانه خارج اس�ت .بايد بگويم
كه در اين  20سال گذشته فردي را
نديدم كه بخواه�د بهطور جدي به
يادگيري گچبري بپردازد

صوم��ي ميگوي��د :همچني��ن ب��راي
امتحانهايي كه س��ازمان فن��ي حرفهاي از
هنرجويان گچبر ميگيرد تاكنون سه بسته
س��ؤال  40تايي طرح و مرت��ب كرديم بدون
اينك��ه يك ريال درخواس��ت مالي داش��ته
باشيم .زيرا از  40سؤال امتحاني که خود اين
سازمان طراحی کرده بود  38سؤالش مربوط
به گچبري نيست يا اشتباه است .بازهم مثال
ميآورم .در امتحان گچبري آمده بود كه «در
بسته تيغه اره مويي چند تيغه وجود دارد؟»
اين س��ؤال به كل غلط است از اين بابت كه
هي��چ ربطي به گچبري ن��دارد و باز اين يك
فاجعه ديگر در حوزه گچبري اس��ت .حال ما
بايد چه كار كنيم؟ اين توضيحات مربوط به
سازمان فني حرفهاي و عملكردشان نسبت به
گچبري بود .صومي در مورد صنايع دستي نيز
بيان ميكند :در سازمان صنايع دستي نيز يك
كارشناس گچبري ندارند .به ما اعالم كردند كه
آزموني بدهيم تا به ما كارت شناسايي بدهند.

گفتيم كارشناس داريد ،گفتند نه گفتيم الاقل
ناظري بفرستند بر سر كارهايمان ،يك دوره
كوت��اه اي��ن كار را كردند و بع��د آن را جمع
كردند .اين هم وضعيت اين سازمان.
وي خاطرنش��ان ميكن��د :خيل��ي رك
بايد بگويم درحال حاضر در س��ازمان ميراث
فرهنگي تعداد كارشناس��اني ك��ه در حوزه
گچبري تس��لط كامل براي پاس��خگويي به
سؤاالت علمي داشته باشند ،بسيار كم است.
براي همي��ن ما رفتيم به مي��راث فرهنگي،
عكس داديم .آن وقت حتي من نوعي كه يك
س��ال به شكل حرفهاي براي اين سازمان كار
كردهام و تابلوهاي درجه يك گچبري ساختم،
به من كارت درجه 3دادند.
با اين وضعيت ب��ه ميراث فرهنگي اعالم
كرديم كه شما الاقل گچبريهاي درجه  2را
به ما معرفي كنيد آن هم مايي كه براي شما
به عنوان گچبرهاي درجه يك تابلو ساختيم
و همه بزرگواران ب��ا ديدن آثار ما به به و چه
چه كردند و متحير ش��دند .اما در پاسخ به ما
سكوت كردند.
قسم ميخورم در كشورهاي اسالمي كسي
بهتر از گچبرهاي ايراني كار نميكند .صومي
ميافزايد :هر كش��وري گچبريهاي خودش
را دارد .ع�لاوه بر ايران كش��ورهاي روس��يه،
انگلستان ،فرانسه و ايتاليا گچبري خاص خود
و استادكارهاي خوبي دارند .كشورهايي مانند
كانادا ،استراليا و امريكا اص ً
ال گچبر ندارند اما
علم گچب��ري را دارند .كتابهاي��ي در اين
حوزه تأليف كردهاند كه خود من به ش��خصه
نمونههاي��ي از آن كتابها را ديدهام كه تمام
نقوش گچبري را تجزيه و تحليل و ريشهيابي
كردهاند .آن وقت ما در ايران چنين هنر اصيلي
داريم كه در نهايت وضعيت آن مواردي است
كه ذكر كردم .وي ايران را جزو  5كشور اصلي
اين هنر ميداند و ميگويد :در گچبري ايراني
رسميبندي و مقرنس داريم كه ديگر كشورها
ندارند .گرهسازي ايراني داريم كه در گچبري
كش��ورهاي ديگ��ر نميبيني��م .در گچبري
عربها گرههايي است كه به «گرههاي عربي»
شهرت دارد اما به دليل اينكه بسيار درهم و
برهم است ما در كودكي به آنها «خرچنگ
قورباغه»ميگفتيم.
با توجه به اين شرايط ناخوشايند در هنر
گچب��ري ،صومي در پايان معتقد اس��ت كه
مسئوالن هنري كش��ور بايد نگاه ويژهاي به
اين هنر داش��ته باش��ند و آن را از ياد نبرند.
برنامهه��اي كاربردي براي حفظ اين ش��اخه
هنري داشته باشند .قدر استادان را بدانند .اگر
آنها نباشند ديگر شاگردان تربيت نميشوند.
برنامه آموزشي درستي را براي آموزشها در
نظر بگيرند .از استادكاران حمايت كنند .چون
اگر اين مسير راه خود را طي نكند در آيندهاي
ن��ه چن��دان دور همانطور كه ميش��نويم
بس��ياري از گياهان و حيوانات كره زمين در
ح��ال انقراض هس��تند ما و اي��ن هنر نيز در
سالهاي پيش رو منقرض خواهيم شد.

هنرهای تجسمی
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تحلیل
داستان كاتالوگ فروشی در تهران
صبا عابدی

در بازديدم از نمايشگاه <مروري بر يك دهه ويدئو آرت> در خانه هنرمندان
ايران ،ب��ا موض��وع ناراحتكنندهاي روبه رو ش��دم .كاتالوگهاي نمايش��گاه
به قيمت  5هزار تومان براي فروش گذاش��ته ش��ده بودن��د .از فضاي بد ارائه
ويدئوه��ا اگر بگذريم ،اين حركت خان��ه هنرمندان كام ً
ال غيرحرفهاي و دور از
انصاف اس��ت .زيرا بيشتر بازديدكنندگان نمايشگاه را هنرجويان و هنرمنداني
تشكيل ميدهند كه براي بدست آوردن حتي هزار تومان ،بايد هزار راه بروند و
تالش كنند  .البته اين حرف به معنای آن نيست كه اين قشر از جامعه ،افرادي
تنگ دس��ت يا فقيرند بلكه به دليل شرايط بد بازار هنري و فروش آثار هنري
در ايران ،هنرمندان و بويژه جوانترها به س��ختي پول در ميآورند ،آنگاه يك
نهاد وابسته به شهرداري تهران كه بهطور يقين از بودجه هم بينصيب نیست،
چگونه به چنين عملي اقدام ميكند.
البت��ه اين ب��ار اولي نبود كه خان��ه هنرمندان كاتالوگ نمايش��گاه خود را
براي فروش گذاش��ته ،در چند نمايشگاه گذشتهاي كه در اين مكان فرهنگي
برگزار ش��د هم با اين م��ورد برخورد كردم .نهادي كه ب��ا نام خانه هنرمندان
مش��غول به فعاليت است چگونه شرايط هنرمندان سرزمين خود را نميبيند
و نميشناسد؟
اين موج جديد فروش كاتالوگ نمايشگاه تنها در خانه هنرمندان تهران اتفاق
نيفتاده است و برخي از گالريها نيز اقدام به چنين عملي كردهاند ،از آن جمله
ميتوان به نمايشگاههاي اخير در گالري اثر اشاره كرد كه پس از تعطيالت تابستاني
اين گالري ،كاتالوگهاي خود را به مبلغ  2هزار تومان به فروش ميرساند.
اين موضوع را جويا شدم و در جواب شنيدم كه هزينه چاپ و تبليغات براي
برگزاري نمايش��گاهها ،گران تمام ميش��ود و بيشتر اين هزينهها نيز به عهده
خود هنرمند اس��ت بنابراين با فروش كاتالوگها ،كمكي به آنها براي برپايي
نمايشگاه هايشان خواهد بود.
جواب بدي نبود ،اما پس اين وس��ط خود گالري دارها چه نقش��ي دارند؟
آي��ا هنرمند بايد حتي هزينه تبليغات خود را بپردازد تا خريدار را به گالريها
بكشاند؟ اگر هنرمند از لحاظ مالي چنين توانا بود كه تبليغات خود را به شكل
خصوصي انجام ميداد و با برگزاري نمايش��گاههاي خصوصي ،آثار خود را در
معرض ديد مخاطبان ميگذاشت.
كاتالوگفروش��ي در خانه هنرمندان و چند گال��ري ديگر در حالي صورت
ميگيرد كه اين بدعت پيش از اين در هنرهاي تجسمي وجود نداشته است.
اما در نهايت نتيجهاي كه از اين موضوع حاصل میشود ،تنهايي هميشگي
هنرمندان است كه از توليد تا ارائه و فروش آثار هميشه یک تنه اقدام میکنند
و حامیان اندکی دارند.

