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 رضا مسلمیزاده
شهریورماه امسال برای هنرهای تجسمی
ماه پربرکتی بود .پس از برگزاری سمپوزیوم
مجسمهسازی توسط روابط عمومی شرکت
گلگهر ،هنرمندان نقاش سیرجانی مورد تقدیرو
تجلیلقرارگرفتند.اتفاقیکهبهگفتهیدبیراجرایی
جشنواره بیسابقه بوده است و دل این هنرمندان
را گرم کرده است.
ابوذرحلواییپورمدیرروابط عمومی شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر بانی اصلی این مراسم،
در کاتالوگ منتشر شده در این رابطه عنوان کرده
است« :شرکت گلگهرقصد دارد درراستای عمل
بهمسئولیتهایاجتماعیوفعالیتهایفرهنگی،
با برگزاری همایشها ،رویدادها و آیینهای تجلیل
ازهنرمندان ،زمینه مشارکت و گفتوگو درعرصه
هنررا فراهم کرده و به گونهای زمینهسازپیشرفت و
شکوفایی فرهنگ و هنردرسیرجان باشد».
معصوم ه کامکاررا بیشتربه عنوان نقاش و
معلم هنرمیشناسند اما او دستی هم درشاعری و
نویسندگی دارد .او در این گفتوگو ازچند و چون
برگزاری آیین تجلیل ازهنرمندان نقاش سیرجان
گفتهاست.
 ایده این نمایشگاه ازکجا آمد؟
گلگهر در این سالها برنامههای متعددی
برای همهی رشتههای هنری اجرا کرده است .مثال
درحیطهیتئاتر،خوشنویسیو...فعالیتمیکند.
درحیطه نقاشی هم یکسری برنامهها انجام داده
است؛ مثال اجرای ایستگاه خالقیت ،جشنوارهی
دنیای رنگی من ،یا استادانی آوردهاند و کارگاههای
آموزشی برگزار کردند .ما مرتب با روابطعمومی
گلگهر جلسه داریم و  6-5نفر از هنرمندانی که
طی این سالها فعالیت بیشتری داشتند ،در این
جلسات حضوردارند .درجلسهی اخیرمان گفتیم
با توجه به اینکه در چهل سال اخیر از هنرمندان
نقاشیسیرجانتجلیلنشده استوچندینبارهم
این گالیهرا ازهنرمندانپیشکسوتنقاشیشنیده
بودیم ،بنابراین این ایده را بنده دادم و آقای حلوایی
همپذیرفتند.
 برای همین دبیر اجرایی جشنواره
شدید؟
بله .البته بنده تجربه برگزاری جشنواره خیلی
داشتم .در اصفهان حدود  25برنامه از این دست
اجرا کردم .در روند اجرای یک جشنواره احتمال
دارد که احتیاج به آرم ،دعوتنامه ،پوستر ،لگو،
طراحی صحنه داشته باشیم و من تقریبا درهمهی
این موارد تجربههایی دارم.
قبالدبیرهیچجشنوارهایبودهاید؟

توگو با معصومه کامکار پیرامون برگزاری آیین تجلیل از هنرمندان نقاشی
گف 

دل هنرمندانگرم شد
بله!دراصفهانچندیندورهدبیربرگزاری
جشنواره بودم و در خود سیرجان هم دوباره
جشنوارهی زنگهنر یک و زنگ هنر دو را در
سطح استانیبرگزارکردم.
اسممراسمتجلیلازپیشکسوتان
هنرنقاشی سیرجان استولی این عنوان،
عنوان دقیقی نیست .چون همهی
هنرمندان نقاشی سیرجان در این مراسم
مورد تقدیر قرار گرفتند .فکر نمیکنید
عنوانمناسبینبود؟
ببینید ،اولش قرار بود فقط از
پیشکسوتان که حدود  5نفر بودند ،تجلیل
شود .ولی بعدش فعالیت را  25سال
گذاشتیم .یعنی کسانی که حداقل  25سال
فعالیت مداوم و مستمر در زمینهی نقاشی
داشته باشند .بعد گفتیم حاال دارد مراسمی
برگزارمیشود و گلگهردارد کاتالوگ درست
میکند ،تندیس درست میکند ،اگر تعداد
افراد و کارها بیشتر باشد ،کار قشنگتری در
میآید و به اصرار من نام چند نفر دیگر هم
اضافه کردیم .البتهیکسریقوانینومقررات
گذاشتیم.درهمیندهنفرچهارنفرشان،یعنی
خانم سمیه هاشمی ،خانم بهرامبیگی ،آقای
مهدیجهانشاهیو آقایعلیموحدی کسانی
عکس:وحیددهیادگاری
هستند که آموزشگاه آزاد هنری دارند.
 منظورم این بود که مراسم دیگر از است که دارند کارنقاشی انجام میدهند .یعنی از
افراد باسابقه تجلیل کردیم نه افرادی که در زمان
پیشکسوتانفراتررفتهبود؟
ببینید دیگرعنوان همان ماند ولی افرادی که دانشجوییشانچهارتانقاشیکردهباشند.
نامشناخت هشدهایهست که
ازشانتجلیلشد افرادیبودند کهسابقهیفعالیت
منظورم ِ
درسیرجان باشدو ازاو تجلیل نشده باشد؟
درحوزه نقاشی را داشتند
نه
تقریبا کسیرانداریم کهدرسیرجان کار
 افرادی که میگویید همهشان
نقاشی بکند و دراین مراسم ازاو تجلیل نشده
پیشکسوتنیستند.افرادیهمهستندکهواژه
باشد؟
نه اینطورنیست .ما نقاش زیاد داریم اما در پیشکسوتبرایآنهااطالقنمیشود؟
بههرحالنقاشانوهنرمندانهمیشهپیشرو
این مراسم فاکتورهایی گذاشتیم که شامل همه
نمیشد .چون اگربخواهیم ازهمه تجلیل کنیم ،هستند
 پیشروباپیشکسوتفرقدارد.
قضیه خیلی لوث میشود .مثال ما ازآقای امیرپور
مثال خانم سمیه هاشمی یا خانم بهرامبیگی
ازاین جهت تقدیرکردیم که ایشان 60سال است
دارد روی چهارپایه در این شهر نقاشی میکشد .سابقه دارند .خانم پورفریدونی  30سال است دارد
زمانی کارگاه آقای محمد حسین اسدیپوررا دیدم تدریسنقاشیمیکند.خانمبیگمرادیهمینجور
اصال خود کارگاهاش یک اثرهنری است و 60سال
 کیفیتبرگزاریمراسمبهچهصورتبود؟

خیلی خوب بود .یعنی تا حد امکان آقای
حلوایی با ما همکاری کردند .زمانی ایده چاپ
کاتالوگ را دادم ،هیچ مشکلی نداشتند و کارانجام
شد و همین جا ازموسسه دیدنو تشکرمیکنم که
درطراحی کاتالوگو اجرایتندیسهمکاری کردند.
زمانی که بابت تندیس به آقای حلوایی گفتم،
گفتند مشکلی ندارد اما خیلی سختگیری کردند
تا کیفیت کار باال برود .مثال من شاید ده تا اتود
تندیس برای ایشان فرستادم تا باالخره یکی تایید
شد .یا قسمتهای نوشتاری کاتالوگ را شاید ده
باربرای ایشان فرستادم تا تایید شدند .من یکسری
برنامههای دیگر هم داشتم .مثال یک اجرای زنده
از هنرمندان پیشکسوت که همانجا روی یک
بوم بزرگ ،یک نقاشی با همکاری همدیگربکشند.
مثال من بیایم یک کوه بکشم ،آقای امیرپور یک
رودخانه بکشد ،آقای اسدی یک درخت بکشد و...

دعوت به همکاری

یک شرکت معتبر به یک خانم با مدرک لیسانس حسابداری و یک نفر خانم با
مدرک لیسانس حقوق نیازمند است.
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جناب آقایان

محمد و مجتبی احمدزاده

آگهی دعوت سهامداران شرکت کانیپارس به
شماره ثبت  2478و شناسه ملی 10860061378
(سهامی خاص)

درگذشــت مــادر گرامیتــان را بــه شــما و
خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت
دعــوت میشــود تــا در جلســه مجمــع عمومــی
عــادی و هیئتمدیــره کــه در ســاعت  9صبــح
روز چهارشــنبه  1400/07/28در محــل دفتــر
شــرکت تشــکیل میگــردد ،حضــور بهــم رســانند.

اجــر خواســتاریم.

دستور جلسه:
 -1انتخاب اعضای هیئتمدیره
 -2انتخاب بازرسین
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

درگاه خداونــد بــرای آن مرحومــه علــو درجــات
الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و

هفتهنامه پاسارگاد
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای ســید کمــال حســینی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه
از دفتــر اســناد رســمی شــماره  67ســیرجان مدعــی اســت
کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  5414فرعــی از 2312
اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام آقــای ســید کمــال
حســینی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده
اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه
دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون
ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس

هیئتمدیره شرکت کانیپارس
مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه
گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در
غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و
عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر
خواهــد شــد 1249 .م.الــف
تاریخ انتشار1400/07/12 :
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک
شهرســتان ســیرجان

درنهایتتابلویی کهتاسالهاباقیمیماند .اما این
ایده را قبول نکردند یا قراربود از کارهنرمندان یک
نمایشگاهبگذاریمکهنشد.
 به نظرتان برگزاری چنین مراسمی چه
تاثیریدرجامعههنریسیرجانمیگذارد؟
طبعا حمایت همهجا کارساز است .من
استوری هنرمندانی را که در این مراسم از ایشان
تجلیل شده بود ،دیدم .همهشان اظهار رضایت
کرده بودند و با یک انگیزه مضاعفی برسر کارشان
حاضرمیشوند.
 درجامعهی نقاشان سیرجان هم این
تاثیرمثبتراداشته است؟
صددرصد .زمانی بقیه هنرمندان نقاش
میبینند هنرمند درجامعه ارزش و اعتباردارد و از
آنحمایتمیکنند،انگیزهایمیشودکههمهشان
کار کنند و یک رقابت سالم به وجود میآید .االن

سیرجان یکی از بهترین هنرمندان نقاش را
دارد؛ آقای مجتبی اسدی ازبهترینهای کشور
هستند یا مثال خانم هاشمی و بیگمرادی و
بهرامبیگی همینطور .این کارواقعا الزم بود.
بعد از 40سال ،اولین باربود که ازهنرمندان
نقاش سیرجانی تجلیل کردند .یکی از
هنرمندانی کهدراینمراسم ازشانتجلیلشد
خانم زهرا توکلی بودند .ایشان زمانی سرطان
گرفته بودند تا آخرین لحظه من پیششان
بودم .اینقدرعاشق نقاشی بود که میگفت؛
تنها ناراحتی و دغدغهام ازمرگ این است که
دیگرنمیتوانم نقاشی بکشم .ایشان یک بار
رفته بود اداره ارشاد و گفته بود برای نقاشان
چیکار کردید؟ ارشاد گفته بود ما آمدیم یک
زمین دربهشتزهرا گرفتهایم و ازحاال آنها را
در قطعه هنرمندان دفن میکنیم .این را که
برای من تعریفکرد و شروع به خندیدن کرد
و گفت؛ برای زندگیمان که هیچ کاری انجام
ندادند اما برای مرگمان زمین گرفتند .چند
وقت بعد که خانم توکلی فوت کرد من یاد
این حرفش افتادم .اینها یادگارمیماند .مثال
این تندیسی که االن به من دادند در دکور و
طاقچهی خانه همیشه جلوی چشم است و
یک اعتماد به نفسی درمن به وجود میآورد.
من خودم از روزی این آیین تجلیل برگزار
شده خیلی انرژیام برای کارهای متفاوت بیشتر
شده است.
 کسی هم به شما جهت برگزاری این
مراسماعتراضداشت؟
بله افرادی اعتراضداشتند کهیانقاشنبودند
یا کسانی بودند که درزمان دانشجوییشان 30-20
سال پیش دو تا کارنقاشی انجام داده بودند و االن
خودشانرانقاشمیدانستند.بهنظرمنبایدتفاوت
گذاشته شود برای کسی که هنرو نقاشی دغدغهی
اصلیزندگیاش است.مثالمنی کهبومنقاشی کنار
سفرهغذایمهمیشهپهن استیا کسی کهمدامدر
حالبرگزارینمایشگاه استیادرورکشاپهایی که
درسطح شهربرگزارمیشود مدام شرکت میکند.
ما قبل ازاین ،برنامههای دیگری گذاشتیم و دیدیم
اصال نمیآیند .موسسه معراج  8تا  10تا نمایشگاه
فروش آثارهنری گذاشت .من 9ماهه بارداربودم و

این سه پایهها را میکشیدم که همراه بچهها باشم
تا نمایشگاه برگزار کنیم ولی یکی از این افرادی که
االن دارند اعتراض میکنند ،همراه ما نبود .یعنی
اصال توی این سالها نبود .کسانی االن مدعی شده
و اعتراض میکنند که اصال درهیچ برنامهی نقاشی
در این سالها شرکت نکردند .من واقعا از آقای
حلوایی تشکر میکنم .ایشان سعهی صدر خیلی
خوبی دارد و این مسایل را تحمل میکند.
نقدی کههمیشهدرگذشتهبه کارهای
گلگهر بود که البته در این مدت رفع شده
است ،اینکهخیلیشناختدقیقی ازجامعهی
هنرمندان و جنس هنر نداشتند .اخیرا کارها
را به آدمهای متخصص سپرده و به خوبی
توانستهاند اینخألراپرکنند.
ضربههای زیادی که خوردیم استفاده ازافراد
غیرمتخصص دربحث کارهای هنری است .شما
االن شهرداری را نگاه کنید و زیباسازی شهررا ببینید.
هنرمندانمتخصص
اگردراینسالها ازمشاورهی
ِ
استفاده کرده بودند ،االن وضعیت بصری شهر
ما این نبود یا مثال مشاوران فرهنگی هنری همه
غیرمتخصصهستند.شمادرفرمانداری،شهرداری
و سایر ادارات بروید .این ضربهی خیلی بزرگی
م یزند.
 درخود گلگهرهم همینطوراست؟
مثال آقای حلوایی واقعا به هنرمندان احترام
میگذارد و همیشه برای کارهایشان ازمتخصصان
استفادهمیکنند.
همیشهاینگونهاست؟
در حوزهی ما برای کودک دارد کار انجام
میدهد و کسانی را استفاده کرده که با کودک و
نقاشی کودکسروکاردارند .ازتجربهیپیشکسوتان
و انرژی جوانان استفاده میکند .زمانی که من
همین کارها مثل «دنیای رنگی من»« ،سمپوزیوم
مجسمه»« ،آیین تجلیل» و ...را درگروههای فضای
مجازیمیگذارم ،کسانی کهدرتهرانهستند،خیلی
استقبال میکنند و میگویند برنامهها خیلی قوی
هستند و حتی ازبرنامههای فرهنگی هنری درتهران
هم قویتر است و واقعا نمیشود نادیده گرفت
زحمات روابطعمومی گلگهر را .زمانی که برای
اولین بار آقای حلوایی از روابطعمومی رفت ،من
به حال فرهنگ و هنر سیرجان گریه کردم .چون
معتقد بودم آمده بود و واقعا داشت کارمیکرد و
همه هم دیدیم وقتی ایشان رفت و شخص دیگری
آمد ،برنامههای فرهنگی هنری متوقف شدند .در
آن دوره یکی دو بار مراجعه کردیم و دست خالی
برگشتیم ولی ایشان همیشه با روی باز استقبال
میکنند و اینها را نمیشود نادیده گرفت.

