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راﻣﯿﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﮔﺬرﮔﺎه ذﻫﻨﺶ ﻋﺒﻮر ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی
.ﭘﺮﻣﺎﯾﻪاش ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد

راﻣﯿﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪی ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز ﺟﻮان و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ )ﻣﺘﻮﻟﺪ ،(1367از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  15ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮد ﺑﻪ وادی ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی ﭘﺎﻧﻬﺎده اﺳﺖ و
اﮐﻨﻮن ﺷﺎﮔﺮد و دﺳﺘﯿﺎر ﭘﺮوﯾﺰ ﺗﻨﺎوﻟﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی او در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮدم در
ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﭼﻬﺮۀ ﺑﺪﻗﻮاره ﺷﻬﺮ ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،او ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﮔﺬرﮔﺎه ذﻫﻨﺶ ﻋﺒﻮر
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﭘﺮﻣﺎﯾﻪاش ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﺨﺎﻃﺐ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی زﻣﺎن راﻣﯿﻦ،
.ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را در ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺸﺪار ﮔﺬر زﻣﺎن او را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ
آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای از ﺧﻮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ درﺑﺎره ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی زﻣﺎﻧﺶ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﻧﻬﺎدن ﺑﻪ وادی ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
:ﺑﻼﮔﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی روی آوردﯾﺪ؟
ﻣﻦ از ﺳﺎل  84ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی را ﻧﺰد اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ "ﭘﺮوﯾﺰ ﺗﻨﺎوﻟﯽ " آﻏﺎز ﮐﺮدم و از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺷﺪم و
.اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ در ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی وﺟﻮد دارد
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی "زﻣﺎن" ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ؟
.زﻣﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﮔﺎه آزاردﻫﻨﺪه و ﮔﺎه زﯾﺒﺎﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﻗﺎﻟﺐ اﺻﻠﯽ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ از ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ

ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ از اﺑﺰاری ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺪاﻋﯽﮐﻨﻨﺪۀ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از درﮔﯿﺮیﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﯿﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن .زﻣﺎن و زﻣﯿﻦ دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ در ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﻦ ﺷﺪﻧﺪ .زﻣﯿﻦ در آﺛﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺮهﻫﺎی ﺑﺮﻧﺰی و آﯾﻨﻪای وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد را در آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و
ﺧﻮدش ﺑﺨﺸﯽ از اﺛﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﺛﺎرم ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺑﻮدن ﮐﺮهﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن
.ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ

زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زادﮔﺎه ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه و ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﻦ دارد ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮑﯽ از ﻓﻠﺰﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺣﺪی ارزش زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﯾﺎدآور ﺷﻮم .زﻣﯿﻦ ﻃﯽ روﻧﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
زﻣﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ و ﺑﺮای آن ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﺷﯿﻦ زﻣﺎن .اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد .ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی
ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﮕﺎه اول ﻧﻤﺎدی از زﻣﺎن اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﺷﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ آن ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮدن دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اﺳﺖ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮای رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
.زﻣﯿﻦ و زادﮔﺎه ﺑﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﻪﻃﻮرﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺨﺮب ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ و ﺣﯿﺎت زﻣﯿﻦ اﺳﺖ
ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻫﻤﻮاره ﺟﺰﯾﯽ از ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻘﺪر در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﺪ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﺪ ،آﯾﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽﺗﺮ و ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻫﻨﺮ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺛﺎرﺷﺎن ﻓﻀﺎی ﺷﺨﺼﯽﺗﺮی دارد و آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
در ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﻀﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎم ﻧﯿﺰ از زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺧﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ دارم ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ در اﺷﻞ ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ اﺟﺮا و دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎر
.ﺷﻬﺮی اراﺋﻪ دﻫﻢ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارم ،دور ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد

دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر در روﻧﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آﺛﺎرﺗﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ذﻫﻨﯽام را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای در ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از
.اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ذﻫﻨﻢ ﺟﺎی دارﻧﺪ و ﻫﻨﻮز در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺠﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻌﺪی ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی زﻣﺎن و ﻫﺴﺘﯽ آﻧﻘﺪر وﺳﯿﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻮاردی در
اﺑﻬﺎم و ﯾﺎ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﺣﺮفﻫﺎی ﻧﺎﮔﻔﺘﻪای در ذﻫﻦ دارم ﮐﻪ در دو ﻣﺠﻤﻮﻋۀ "آﺧﺮ زﻣﺎن" و "زﻣﺎن
.ﺑﯽزﻣﺎﻧﯽ" ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﮑﺮدهام ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪام ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺟﺎی ﮐﺎر دارﻧﺪ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﻤﺎ روﺷﻨﮕﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از وﻗﺘﯽ
.ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ
.ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی راﻣﯿﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪی و دﯾﺪن آﺛﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤۀ او در آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

