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میگوید چه ببینیم ،بخوانیم و بشنویم

همه مردان گنگستر فرانسه

به شـ ــما میگویـ ــد همه چیز این دنیا سـ ــیاه اسـ ــت.
فیلمـ ــی را تماشـ ــا کنید که به شـ ــما امید بـ ــه آینده
بدهد ،از نور و روشـ ــنایی حرف بزنـ ــد .آدمهایش با
اسـ ــلحه یا اره برقی دنبال هم نیفتند و هر ثانیهاش
پنجاه شصت نفر در آن کشـ ــته نشوند .تأثیر سینما
بر مخاطبان بسـ ــیار زیاد اسـ ــت .وقتی کـ ــه ماها این
همه نسـ ــبت به غذاهایی که میخوریم ،حساسیت
داریم ،چرا هر چیزی که به دسـ ــتمان برسد یا کسی
از آن تعریـ ــف کـ ــرده باشـ ــد ،وارد ذهـ ــن و مغزمان
میکنیم؟
کـ ــدام کتـ ــاب را بخوانیـ ــم؟ کتابـ ــی را نخوانیـ ــد کـ ــه
شـ ــخصیتهایش ناکام و نامراد میشـ ــوند .دو نفر
از هم جـ ــدا میشـ ــوند و هرگز به هم نمی رسـ ــند و
در انتها هیچ دسـ ــتاورد مثبتی برایتان ندارد .سراغ
کتـ ــاب هایی نروید که سـ ــعی دارنـ ــد چیزهایی را به
شـ ــما آموزش دهند که به دردتان نمیخورد .سراغ
کتابهایـ ــی بروید کـ ــه وقتی تمام میشـ ــوند ،حس
متفاوتی پیدا میکنید و به زندگی امیدوار میشوید.
در کتابها بهدنبال شـ ــادی ،امید ،زیبایی و آرامش
باشید.
کـ ــدام تئاتـ ــر را ببینیـ ــم؟ تئاتـ ــری را تماشـ ــا کنید که
بتوانید با آن ارتباط برقرار کنید و صرفاً تماشاگرش
نباشـ ــید و آن نمایش برای خودش روی صحنه در
جریان باشـ ــد و شما در سالن به خودتان بپیچید که
باالخره این نمایش کی تمام میشـ ــود؟ نمایشی را
ببینید که به شـ ــما نگوید این زندگی سراسـ ــر پوچ و
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امســـال پنجاهمیـــن ســـالگرد ســـاخت دســـته
سیسیلیهاست؛ فیلمی که طرفداران ایرانیاش
بیشتر از فرانســـویها نباشد ،کمتر هم نیست .دو
عنصـــر مهم در فیلم هنـــری ِورنوی (یـــا احتماالً
ِ
آنغی ِوغنوی) بیش از بقیـــه خودنمایی میکند.
اولی سه بازیگر اصلی فیلم هستند .سه بازیگر مرد
سینمای کالسیک فرانسه .ژان گابن ،لینو ونتورا و
آلن دلون ،جذابترین مرد ســـینما ،که البته شما
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بیمعنا اسـ ــت و راه نجاتی از این دنیا وجود ندارد و
ما دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.
کدام برنامـ ــه فرهنگی را ببینیم؟ هر برنامهای را که
به شـ ــما آرامش میدهد و زیبایـ ــی را تبلیغ میکند.
به اندازه کافی زشـ ــتی در این دنیا داریم .زشـ ــتی را
واگذار کنیم به آنهایی که دنبال زیباییشناسـ ــی شر
و زشـ ــتی شناسـ ــی هسـ ــتند و در هر چیزی به دنبال
زشـ ــتیهایش می گردند .سـ ــراغ برنامهای فرهنگی
برویم که نخواهد اهـ ــداف برگزارکنندگانش را به ما
حقنه کنـ ــد .نخواهد مـ ــا را تحقیر کند .بـ ــه ما نگوید
اگـ ــر از آن خوشـ ــمان نیامـ ــد ،حتماً از کمسـ ــوادی و
نادانستگی ماست .سراغ آن برنامه فرهنگی برویم
که زندگی را زیبا میبیند و امید و روشنایی را ترویج
میکند.
بعدالتحریـ ــر :احتمال میدهم اینها که در پاسـ ــخ
دوسـ ــتان نوشـ ــتهام ،به ایـ ــن دلیل که بـ ــا چارچوب
کلـ ــی خواسـ ــتهای که از مـ ــن داشـ ــتهاند ،همخوانی
ندارد ،منتشـ ــر نشـ ــود .اگر نشـ ــد که هیچ اتفاق بدی
نیفتاده اسـ ــت .اگر هم شد ،دست کم ممکن است
چند نفری به این فکر کنند که قرار نیسـ ــت همیشه
همرنـ ــگ جماعـ ــت باشـ ــیم و چقـ ــدر خوب اسـ ــت
که حواسـ ــمان باشـ ــد که چه چیزهایـ ــی را خودمان
با دسـ ــت خودمـ ــان به خـ ــورد خودمـ ــان میدهیم.
حتی همینها را کـ ــه بنده عرض کردم ،صددرصد
نپذیریـ ــد اگر تصور میکنید که این دنیا نه تنها جای
قشنگی نیست که اصالً زشت هم هست!

امسال پنجاهمین ســـالگرد ساخت یک فیلم استثنایی است« :دسته سیسیلیها»

نمایی از فیلم «دسته سیسیلیها»

میتوانید بخوانید :یکی از جذابترینها .ونتورا در
اولین فیلمش با گابن همبازی شد 15 .سال پیش
از دسته سیسیلیها و بعدها ،بارها با هم همبازی
شـــدند از جمله در بینوایان .دلون و گابن  6ســـال

قبل از این فیلم در هر شـــمارهای میتواند برنده
باشد به کارگردانی همین آقای هنری ورنوی با هم
همبازی شده بودند .ونتورا و دلون هم 2سال پیش
از ایـــن در  1967در ماجراجویان کنار هم بودهاند.
ضمن اینکـــه به اینها ،همکاریهای جداگانه هر
ســـه بازیگر با هنری ورنوی در فیلمهای قبلیاش
را نیز بایـــد اضافه کرد .پس از این مقدمه نســـبتاً
پیچیده از روابط به اینجا میرسیم که جمع شدن
ایـــن  4نفر در فیلم اتفاقی نبوده و دیدن فیلم چه
تجربه شیرین و جذابی برای دوستدارانشان بوده
و هست.
دومین عامل جذاب فیلم ،موسیقی انیو موریکونه
اســـت .گروهی بـــر این نظرند که موســـیقی فیلم
خوب ،نباید در فیلم شـــنیده شود ،نباید خودش
را از کار جدا کند .موریکونه اما ،نمونه عالی نقض
این نظر اســـت .نواهـــای او را فراموش نمیکنیم،
تکـــرار میکنیم و ســـعی میکنیم با ســـوت زدن
آنها ،حظشـــان را برای خودمـــان مضاعف کنیم.
موریکونـــه را بیشـــتر بـــه خاطـــر آهنگهایـــی که
برای وســـترنهای اسپاگتی ســـاخته میشناسیم
و شـــوخیهایی که در آنها مـــیآورد .موزیک متن
دست ه سیســـیلیها هم رگههایی از این شوخیها
دارد و آنقـــدر در ذهـــن میماند که پـــس از دیدن
فیلم با خـــودت تکرارش کنـــی .جذابیت عوامل
باعث شـــد دیر به اصل فیلم برســـیم ،به روایت
و قصـــه( .بایـــد بگویـــم که از ذکـــر نام هنـــری دِکا
فیلمبردارشهیرفرانسویگذشتم).

حضور ســـه بازیگـــر مشـــهور کار برای بـــه تعادل
وزن هر شـــخصیت را در فیلم ســـخت
رســـاندن ِ
میکند اما یکـــی از نکاتی که مؤلفـــان فیلم آن را
بخوبی رعایت کردهاند حضور هر ســـه شخصیت
به میزان نسبتاً مساوی در داستان است .ژان گابن
(ماالنزه) یک پدرخوانده سیسیلی خانوادهدوست
که جلـــوه کمـــی خشـــنتر از ایـــن شـــخصیت را
3ســـال بعـــد در پدرخوانده کاپـــوال میبینیم .او و
خانـــوادهاش ،روژه ســـارته (آلن دلـــون) جنایتکار
و خیانتکار و قاتل ،اما دلفریب را از دســـت پلیس
فراری میدهند .آشنایی سارته و ماالنزه منجر به
طرحریزی برای یک سرقت حرفهای به پیشنهاد
سارته میشـــود .کمیســـر لوگوف (ونتورا) که بجز
شـــوخیهای ماجـــرای ترک کـــردن ســـیگارش،
شـــخصیت کامالً جـــدی دارد هـــدف اصلی خود
را دســـتگیری دوباره ســـارته قرار داده .کارگردان،
آگاهانـــه بـــرای ورود هـــر کدام از شـــخصیتهای
اصلـــی طرحی ریخته تا افشـــای حضورشـــان در
نگاه مخاطب جلوه پیـــدا کند و او بخوبی میداند
که مخاطب منتظر است تا ببیند آنها چطور وارد
فیلم میشوند .فیلم ،صحنههای جذاب سینمای
جنایی-گنگســـتری را دارد :قتـــل ،ســـرقت ،فرار و
حتی هواپیماربایی .دســـته سیسیلیها یک فیلم
گنگستری است.گونهایکهفرانسویهانمونههای
عالی از آن دارند و فیلمهای جنایی و گنگســـتری
امریکایی و خصوصاً فیلم نوآرهایشـــان همیشـــه
تحت تأثیر نمونههای فرانسوی بوده است.

محمد کشاورز ،نویسنده از دنیای کتاب و کتابهای تأثیرگذار بر زندگیاش میگوید

جذابیتهایی که در محاق ماندهاند
پیشنهاد

از راست :زندهیاد رشیدی،کشاورز ،مشایخی ،نصیریان و زندهیاد انتظامی
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نمایی از فیلم «کتاب سبز»

در این سـ ــفر طوالنی و غریب ،یک بروشور اطالعرسانی موسوم به
«کتاب سبز» است که در سال وقوع این اتفاقات در امریکا ()1962
در دسترس سیاهپوستان قرار میگرفته و به آنها اطالع میداده که
در هر شـ ــهر و استان کدام رستورانها و هتلها به سیاهان سرویس
میدادهاند تا آنها بیهوده به سایر اماکن سر نزنند و پشت در اماکن
مربوط به سفیدپوستها نمانند .این موضوع البته بهانهای عالی
به دست فارهلی داده تا نشان دهد ریشههای یک تبعیض نژادی
بیرحمانه چگونه امریکا را متالشی کرده و آن درد را از زمان جان
اف .کندی ترور شـ ــده تا امریکای بیهویـ ــت دونالد ترامپ امتداد
بخشیده اسـ ــت .بازی ماهرشـ ــاال علی در نقش دان شرلی در این
فیلم به قدری خوب اسـ ــت که چندی پیـ ــش جایزه گولدن گلوب
برترین هنرپیشـ ــه نقش دوم مـ ــرد را برد و تعداد زیـ ــادی از جوایز
سایر انجمنهای معتبر ناظر بر هنر سینما را هم صید کرد و صبح
دوشنبه آینده ( 6اسفند) هم که جوایز نود و یکمین دوره اسکار در
لسآنجلس اهدا میشود ،مشخص میگردد شانس او برای احراز

اسـ ــکار این رده نیز به چه میزان میرسد .ماهرشاال علی البته در
سـ ــال  2016به خاطر ایفای نقش یک فروشـ ــنده مـ ــواد مخدر در
فیلم «مهتاب» ،جایزه اسکار نقش دوم مرد را ربود و به نخستین
هنرپیشه مسلمانی تبدیل شد که به این مجسمه طالیی مشهور
دست یافته اسـ ــت .برخی میگویند ژن قوی بازیگری ماهرشاال
علـ ــی از پدرش و ارثیهای از فیلیپ گیلمور اسـ ــت که بازیگر تئاتر
بود و کارش به برادوی هم کشـ ــید ولی هر چه هسـ ــت ،ماهرشاال
ابتدا در سـ ــریالهای تلویزیونی و بویـ ــژه در « »4400که از  2004تا
 2007تهیه میشـ ــد و «خانه پوشالی» که از  2013تا  2018تهیه و
پخش شده است ،چهره شـ ــد و آنگاه در عرصه بزرگتر سینما
در دو فیلـ ــم آخر از چهارگانه «بازیهای پرعطش»« ،ایالت آزاد
جونز» و «شکلهای پنهان شده» جلب نظر کرد و هم اینک نیز
فیلم «الیتا :فرشـ ــته مبارزه» را بر پرده سینماهای جهان دارد که
اینهفتهپرفروشترینفیلمامریکایشمالیبودهاست.مدیوم
تلویزیون اخیراً او را برای سـ ــیزون سوم از سریال پلیسی -جنایی
«کارآگاه حقیقـ ــی» کـ ــه در آن وی در قالب یک افسـ ــر پلیس در
ایالت آرکانزاس امریکا ظاهر میشـ ــود ،بازیافته و این مجموعه
بـ ــه لطف بازی هنرمندانه او ،فروغی تـ ــازه را تجربه کرده و تعدد
کارهای هنری او به حدی اسـ ــت که خیلیها از خود میپرسند او
چطور 25سال پیش با یک بورسیه ورزشی (بسکتبالی) وارد کالج
سنت مری در ایالت کالیفرنیا شد و چگونه به یک فارغالتحصیل
از مدرسـ ــه عالـ ــی بازیگری «تیـ ــش» تغییر ماهیـ ــت داد و آنچه
مشـ ــخص و محرز مینماید ،این اسـ ــت که حاال نام او به عنوان
یک سیاهپوست نامدار تجلی و فروغی را دارد که در سه دهه اخیر
فقط امثال ویل اسمیت و ادی مورفی از آن بهره بردهاند.

که منتشر شـ ــده تا امروز کمتر در معرض معرفی
ونقد نظرجدی قرار گرفته تا اسـ ــتقبال شود و ناشر
تن بـ ــه تجدید چاپ آن بدهد.خـ ــط فاصله هادی
کیکاووسی را نشر چشمه منتشر کرده که میدانیم
ناشری حرفهای ومنظم است .پس چگونه چنین
کتابی در محاق میماند؟مجموعهای از 9داستان
کوتـ ــاه کـ ــه درفرم ومحتـ ــوا و زبان حرف تـ ــازه برای
گفتـ ــن دارد وگاه چنـ ــان جـ ــذاب که میشـ ــود ادعا

«سـ ــگ گنده خانه آجر قرمز».نویسنده ناآشنا بود،
اما داسـ ــتان چنان پخته وبسامان که حیرت کردم.
از یکـ ــی دواهل داسـ ــتان پـ ــرس وجوکـ ــردم گفتند
نویسندهاش اهل بندرعباس است وداستان هایش
در دوسـ ــه جایزه ادبی معتبـ ــر گل کردهاند.بعدها
بیشتر چشـ ــم انتظار خواندن داسـ ــتانی از او بودم.
گویا اوهم با حوصله به مقوله داستان میپرداخت.
به گمانم سـ ــال هشتاد وپنج بود که شبی او را خانه

عکس :ایکنا

چرانصیریانسیمرغنگرفتهبود؟
کفشهای میرزا نوروز ،شـ ــیر سنگی ،سـ ــالهای خاکستری،
ناخدا خورشـ ــید و بوی پیراهن یوسف از فیلمهای شاخص
نصیریـ ــان پـ ــس از انقـ ــاب بودهانـ ــد و نصیریان بـ ــه خاطر
بازی در شیر سـ ــنگی در سال  65و سـ ــالهای خاکستری در
سـ ــال  67کاندیدای کسـ ــب سـ ــیمرغ بهترین بازیگر نقش
اول مرد شـ ــده بود که در جشنواره سال  65سیمرغ بهترین
بازیگر به داریوش ارجمند برای بازی در ناخدا خورشید و در
سـ ــال  67این جایزه به انتظامی برای بازی در گراند سینما
داده شده بود .البته بسـ ــیاری بر این عقیدهاند که نصیریان
برای بازی خوبش در بوی پیراهن یوسف مستحق دریافت
سـ ــیمرغ بوده ولی در جشنواره سال  74نصیریان اصالً جزو
کاندیداها نبود و جایزه به محمدکاسبی برای فیلم پدر رسید.
کشاورزبههامونخورد!
محمدعلی کشاورز که متولد  ۲۶فروردین  ۱۳۰۹و در آستانه
 89سـ ــالگی است ،در سـ ــال  91نشـ ــان درجه یک فرهنگ و
هنر را دریافت کرد .این اسـ ــتاد بازیگری سـ ــینمای ایران ،در
 47فیلم سـ ــینمایی بازی کرده که از میـ ــان آنها میتوان به
برزخیها ،کمال الملک ،مردی که موش شـ ــد ،کفشهای
توجو در جزیره ،ناصرالدین شـ ــاه
میرزا نوروز ،مادر ،جس ـ ـ 
آکتور سینما ،دلشـ ــدگان ،آقای بخشدار ،زیر درختان زیتون،
روز واقعـ ــه و کمیته مجـ ــازات در پس از انقالب اشـ ــاره کرد.

آخرین فیلمی هم که کشاورز در آن ایفای نقش کرده ،به من
نگاه کن در سال  81بوده است .کشاورز در سال  68برای بازی
در فیلم مادر سـ ــاخت ٔه زنده یاد علی حاتمی نامزد دریافت
سـ ــیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شد اما در آن
سال زندهیاد خسرو شکیبایی برای بازی در فیلم هامون این
جایزه را به دست آورد؛ هر چند نمیتوان از کنار بازی بسیار
دیدنی کشاورز در فیلم مادر گذشت.
رشیدیهمبدونسیمرغرفت
داوود رشـ ــیدی هم جزو چهرههای برجستهای بود که در
دهه چهل شمسی از تئاتر پا به عرص ٔه سینما گذاشت که
این بازیگر فقید هم در سـ ــال  91بهخاطر فعالیتهایش
نشـ ــان درجه یـ ــک فرهنگ و هنـ ــر را دریافت کـ ــرده بود.
رشـ ــیدی در سـ ــالهای نخسـ ــت پس از انقـ ــاب ،یکی از
پرکارتریـ ــن دورههای بازیگری خود در سـ ــینما را سـ ــپری
کرد و از سـ ــال  59تا  63در  17فیلم سینمایی ایفای نقش
کرد که شـ ــیالت ،خانه عنکبـ ــوت ،کمالالملک و گلهای
داوودی از مشهورترین این فیلمها بودند .در سال ۱۳۶۳
فعالیت سـ ــینمایی رشـ ــیدی قطع شـ ــد و تا  9سال بعد او
اجازه فعالیت در سـ ــینما را نداشـ ــت اما در سـ ــریالهای
تلویزیونی بازی میکرد .بازی در فیلم شـ ــیالت در سـ ــال
 62جزو بازیهای به یاد ماندنی او در سینماست هر چند
دستش در آن سال از سیمرغ کوتاه ماند.

ازوقایع حیـ ــرت انگیز در ادبیات ما گاهی سـ ــکوت
بیمعنا درباره برخی کتاب هاست .آثاری ارزشمند
وخواندنـ ــی کـ ــه نویسـ ــنده آن برموضـ ــوع ومـ ــواد
کارش اشـ ــراف کامل دارد .او اثـ ــری خلق کرده که
سـ ــکوت اهل نقد درمـ ــورد آن بیمعناسـ ــت وگاه
شکبرانگیزاست .من البته چندان بدگمان نیستم
کـ ــه فکر کنم مجموعه داسـ ــتان خـ ــوب وخواندنی
«خط فاصله» دچار توطئه سـ ــکوت بخیالن نااهل
شده اسـ ــت.چرا که نویسـ ــنده جوان آن مهربانتر
وهنرمندتر از آن اسـ ــت که کسی از اودلگیر باشد یا
دشمنی شخصی با اوداشته باشند.پس این سکوت
در مورد کتابی با داسـ ــتانهایی جـ ــذاب وخواندنی
ونوچرا؟ مجموعه داستان خط فاصله از سال1390

کرد نویسـ ــندهاش هادی کیکاووسـ ــی پدیدهای در
داستان کوتاه ماسـ ــت.اگر بگویم نوگرایی نویسنده
راه برفهم مخاطب بسـ ــته اسـ ــت درست نیست.
نوگرایی کیکاووسـ ــی دراین مجموعـ ــه برجذابیت
وتعلیق وادبیت اثر افزوده و برای مخاطب خسته
از فضاهای یکنواخت وتکراری داستان کوتاه ایرانی
هوای تـ ــازهای بـ ــه ارمغـ ــان آورده.آشـ ــنایی زدایی
نویسـ ــنده از زیسـ ــت معمول انسان معاصر سبب
تعلیقی در هر داستان میشود که مخاطب نوجو،
مشـ ــتاق همراهی با جهان تازه داستانهای هادی
کیکاووسی میشود.من اولین بار وقتی با اسم این
نویسـ ــنده جوان آشنا شدم که درنشـ ــریه ای— نام
نشـ ــریه را یادم نیست -داسـ ــتانی خواندم به اسم

حسین سناپور دیدم.خوش سیما ومهربان وبا همه
جوانیاش سرشار از دانش داستانی.بیشتر امیدوار
شـ ــدم و بیشـ ــتر عالقهمند به خواندن داستانهای
دیگرش.والبتهمنتظرمجموعهاشبودم.کتابیکه
چاپ وانتشارش چندسالی طول کشید .آن هم به
علت وقایعی که چندان ربطی به ادبیات نداشت.
اما طبق معمول چون دراین وادی هرچه سـ ــنگ
اسـ ــت برای پای لنگ هنر اسـ ــت محاق چند ساله
خط فاصله هم معنا پیدا کرد.اما مشتاقی چون من
همچنان منتظر بودم.پاییز نود بود که کتاب درآمد.
با این نوشته زیبا برپشـ ــت جلدش «روی میز یک
کارد بود.همان که مادرم با آن گوشت تکه میکرد.
بعد پدرم چرخید وبه نجوابه مادرم گفت«:قاچم
کن» مادرم گریـ ــه میکرد وپدر با اندوهی غیرقابل
وصـ ــف از او میخواسـ ــت قاچـ ــش کنـ ــد ،آن هم
به دوقسـ ــمت مسـ ــاوی.بعد نظرش عوض شـ ــد
وگفت«:نه چهارتکهام کـ ــن» نمیدانم آن دوتکه
اضافـ ــی سـ ــهم که بود .بعـ ــد گفت« :خواهشـ ــی از
تودارم واینه که پوسـ ــتم را نکنی ،چون فکر میکنم
باید خیلی دردناک باشه ،لطف کن تا زردنشدم ،تا
نگندیدم،نصفمکن»
این نوشته تکهای اسـ ــت از داستان زیبای درکمال
پرتقال که یکی از 9داسـ ــتان مجموعه خط فاصله
اسـ ــت.مجموعهای کـ ــه داسـ ــتان هایـ ــش هرکدام
جایـ ــزهای را از جشـ ــنوارهای بردهاند.سـ ــگ گنـ ــده
خانه آجر قرمزجایزه ادبی اصفهان ،داستان اتللو
جایزه کنگره شعر وداسـ ــتان جوان کشور وداستان
دوران در شـ ــهرکتاب تقدیـ ــر شـ ــد.هرچند ارزش
داسـ ــتانهای هادی کیکاووسی را نه جوایز ادبی که
سـ ــاخت وپرداخت عالی خود داسـ ــتان هاست که
تعیین میکند .به گمان من خط فاصله در محاق
نمیماند.زودتـ ــر از آنچه فکر میکنیم شـ ــیفتگان
داستان کوتاه خوب به سراغش میروندبا لذت آن
را میخوانند و به یکدیگر معرفیاش میکنند.

تالشی برای ترغیب عمومی به هنر مجسمهسازی

آثار هفتمین بیینال مجسمهسازی بعد از یک سال در قالب کتاب منعکس شد

قاب

عباس مشهدیزاده

نقاش و مجسمهساز

آثارهفتمینبیینالمجسمهسازیکهسالگذشته
برگزار شـ ــد ،بهمنماه امسال با یک سال تأخیر در
قاب یک کتاب منعکس شد .اگرچه جا داشت که
این اثر همـ ــان موقع و همزمان با خود رویداد ارائه
شود اما چاپ آن بعد از یک سال هم خالی از فایده
نیسـ ــت .آنچه در این کتاب مشـ ــهود است ،بازتاب
متناسبی است که از بیینال هفتم ارائه کرده .به این
معناکهتوانستهمهمترینجنبهآنرویدادفرهنگی
را در قالب کتاب منعکس کند .مجسمه همیشه در
رده هنرهای تجسمی قرار گرفته و صفت تجسمی
که اگرچه صفت بیمسمایی هم نیست اما این هنر
را بیشـ ــتر بهعنوان هنری که با عین سـ ــر و کار دارد،
میشناسـ ــاند .در حالی که مجسمهسازی خالی از
بار ذهنی نیسـ ــت و یک مجسمه همانقدر که یک
پدیـ ــده دیداری اسـ ــت ،وضعیت ذهنـ ــی هنرمند
مجسمهسـ ــاز را هم در خـ ــود دارد .کار خوبی که در
بیینال هفتم انجام شد ،نگاه متفاوتی بود که پشت
این رویداد هنری بود و این تفاوت را شما در عنوان
آن نیز میبینید .وقتی عنـ ــوان رویداد «وضعیت»
باشد ،نشـ ــان میدهد که تصور از آن فراتر از جنبه
عینی مجسمهسازی اسـ ــت .این اهمیت دادن به

ذهن ویژگی مهم بیینال هفتم بود .کتاب بیینال
هفتم هم از این نظر کتاب متفاوتی است.
اگرچه کتاب بنا به طبیعت خود مجسـ ــمهها را در
چـ ــاپ دو بعـ ــدی در معرض دیـ ــد مخاطب خود
قـ ــرار میدهد اما به نظـ ــرم در قالب همین امکان
دوبعدی هم توانسـ ــت تا حـ ــد زیادی حق مطلب
را ادا کند .به هر حال عکسهایی که از مجسـ ــمهها

گرفته شـ ــده ،یـ ــا از طرف خـ ــود هنرمنـ ــدان بوده یا
دستکم با تأیید آنها در قالب کتاب بیینال هفتم
منتشر شده است .ضمن اینکه خود هنرمندان هم
در کتـ ــاب در قالب توضیحاتی بیواسـ ــطه در مورد
کارشان با مخاطب سخن گفتهاند.
مزیـ ــت دیگری که کتـ ــاب بیینال هفتـ ــم دارد این
اسـ ــت که میتواند مخاطب عالقهمنـ ــد و نه لزوماً
متخصص را به دنیای تخصصی مجسمهسـ ــازی
نزدیک و او را به جدیتر گرفتن هنرهای تجسمی
نزدیـ ــک کند .ایـ ــن نوع کارهـ ــا در تمام دنیـ ــا برای
کاهش فاصلـ ــه مردم با هنرهای تجسـ ــمی انجام
میشود .کشور ما هم به این نوع کارها که به نوعی
در حکم آشـ ــنا کـ ــردن مردم با هنرهای تجسـ ــمی
است ،نیاز دارد .چراکه ما مردم ایران در زمینههایی
چون شـ ــعر و ادبیات ،موسیقی ،هنرهای نمایشی
و ...آشناییهای نسـ ــبی داریم اما در حوزه فرهنگ
بصری قوی نیستیم .نهایت آشـ ــنایی مردم ما در
این زمینه برمیگردد بـ ــه قالیها و زیورآالتی چون
گوشوارهها ،گردنبندها و...در حالی که معماری ما
چه قبل و چه بعد از اسالم حرفهای زیادی برای
گفتن دارد .

