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درباره مجموعه:درباره مجموعه:

در ســاخت مجموعــه پیــش رو بــا عنــوان »هــر آنچــه هســت..«، از مــو، شــمع، کاغــذ حرارتــی، چــوب، آهــن زنــگ زده و شیشــه اســتفاده کــرده ایــم. در ســاخت مجموعــه پیــش رو بــا عنــوان »هــر آنچــه هســت..«، از مــو، شــمع، کاغــذ حرارتــی، چــوب، آهــن زنــگ زده و شیشــه اســتفاده کــرده ایــم. 

کاغــذ حرارتــی کاغــذی خــاص اســت کــه هنــگام قــرار گرفتــن در معــرض حــرارت، تغییــر رنــگ می دهــد. از اتــو، شــمع و هویــه بــرای طراحــی روی کاغــذ حرارتــی کاغــذی خــاص اســت کــه هنــگام قــرار گرفتــن در معــرض حــرارت، تغییــر رنــگ می دهــد. از اتــو، شــمع و هویــه بــرای طراحــی روی 

ایــن کاغذهــا اســتفاده شــده اســت. هــر اثــر حــاوی تکه هایــی از کاغــذ اســت کــه متــن آن توســط یــک ماشــین  تحریــر متعلــق بــه دهــه ایــن کاغذهــا اســتفاده شــده اســت. هــر اثــر حــاوی تکه هایــی از کاغــذ اســت کــه متــن آن توســط یــک ماشــین  تحریــر متعلــق بــه دهــه ۱۹۶۰۱۹۶۰ نوشــته  نوشــته 

شــده اســت.  بدیهی تریــن نکتــه در مــورد آثــار مــا اســتفاده از اشــیاء بــدون اســتفاده اســت و بــه طــور کلــی دوســت داریــم بــا ایجــاد تغییراتــی در شــده اســت.  بدیهی تریــن نکتــه در مــورد آثــار مــا اســتفاده از اشــیاء بــدون اســتفاده اســت و بــه طــور کلــی دوســت داریــم بــا ایجــاد تغییراتــی در 

اشــیاء مصــرف شــده و بازشناســی مفاهیــم آنهــا، محتــوای هنــری تولیــد کنیــم. در آثــار مــا مــو )بــه عنــوان پســماندی از بــدن انســان و شــی بــدون اشــیاء مصــرف شــده و بازشناســی مفاهیــم آنهــا، محتــوای هنــری تولیــد کنیــم. در آثــار مــا مــو )بــه عنــوان پســماندی از بــدن انســان و شــی بــدون 

اســتفاده بعــد از اصــاح( نشــانه ایی از انســان اســت کــه مــدام در حــال تغییــر و تحــت تأثیــر عوامــل داخلــی و خارجــی اســت؛ چیــزی کــه بــه مــا اســتفاده بعــد از اصــاح( نشــانه ایی از انســان اســت کــه مــدام در حــال تغییــر و تحــت تأثیــر عوامــل داخلــی و خارجــی اســت؛ چیــزی کــه بــه مــا 

اجــازه می دهــد تــا بــا اســتفاده از کارکــرد مفهومــی آن افــکار خــود را بیــان کنیــم. در ایــن مجموعــه یکــی از مهم تریــن اتفاقــات بــرای مــا شــکل گیری اجــازه می دهــد تــا بــا اســتفاده از کارکــرد مفهومــی آن افــکار خــود را بیــان کنیــم. در ایــن مجموعــه یکــی از مهم تریــن اتفاقــات بــرای مــا شــکل گیری 

آثــار، رونــد و پروســه خلــق آن هــا اســت کــه توضیــح آن در متــن بســیار دشــوار اســتآثــار، رونــد و پروســه خلــق آن هــا اســت کــه توضیــح آن در متــن بســیار دشــوار اســت



میــل بــه زندگــی در انســان بعــد از مــرگ نیــز در جریــان اســت؛ حتــی اگــر کوتــاه، رشــد باقــی اســت. تــا جایــی کــه واقعیــت آشــکار شــود و مــرگ میــل بــه زندگــی در انســان بعــد از مــرگ نیــز در جریــان اســت؛ حتــی اگــر کوتــاه، رشــد باقــی اســت. تــا جایــی کــه واقعیــت آشــکار شــود و مــرگ 

مطالبه گــر پایــان را آغــاز کنــد. هــر برگــی از واقعــه ســاعاتی اســت بــا احواالتــی از شــرم و گنــاه و هــر آنچــه هســت در امتــداد خطــوط پنهــان اســت؛ مطالبه گــر پایــان را آغــاز کنــد. هــر برگــی از واقعــه ســاعاتی اســت بــا احواالتــی از شــرم و گنــاه و هــر آنچــه هســت در امتــداد خطــوط پنهــان اســت؛ 

در کنجــکاوی حیــات؛ در یــادآوری بقــا.در کنجــکاوی حیــات؛ در یــادآوری بقــا.

این روند از این روند از ۰۵۰۵/بهمن //بهمن /۱٣۹٨۱٣۹٨ آغاز شده و تا به امروز در جریان بوده است. آغاز شده و تا به امروز در جریان بوده است.

این حیات و مرگ من است.این حیات و مرگ من است.

بعد از مرگم بعد از مرگم ٣٣ روز دیگر این چرخه ادامه دارد. روز دیگر این چرخه ادامه دارد.

٣٣روز این را ثبت کنید و به خاکم دهید.روز این را ثبت کنید و به خاکم دهید.



















































انســان معــدن اســرار اســت. پــر از ســخن و کلماتــی کــه تلنبــار در ذهــن، گــرد هــم آمــده انــد؛ کلمه هایــی کــه آشــفتگی بــه بــار می آورنــد و ســخنانی انســان معــدن اســرار اســت. پــر از ســخن و کلماتــی کــه تلنبــار در ذهــن، گــرد هــم آمــده انــد؛ کلمه هایــی کــه آشــفتگی بــه بــار می آورنــد و ســخنانی 

کــه شــادی می زاینــد.کــه شــادی می زاینــد.

ــش  ــه خواهان ــدی ک ــاد بلن ــد. فری ــاه می کن ــان را تب ــه خودم ــر ن ــوزاند و اگ ــری را می س ــم دیگ ــر بگوی ــه اگ ــت ک ــار اس ــی تلنب ــا حرف های ــش درون م ــه خواهان ــدی ک ــاد بلن ــد. فری ــاه می کن ــان را تب ــه خودم ــر ن ــوزاند و اگ ــری را می س ــم دیگ ــر بگوی ــه اگ ــت ک ــار اس ــی تلنب ــا حرف های درون م

ــد.  ــه آرامــش خاطــر بینجام ــا شــاید ب ــان آوردن آن ه ــه زب ــن و ب ــه گفت ــی ک ــم و جمات ــه ســال ها متحمــل شــده ای ــد. هســتیم،  رنجــی ک ــه آرامــش خاطــر بینجام ــا شــاید ب ــان آوردن آن ه ــه زب ــن و ب ــه گفت ــی ک ــم و جمات ــه ســال ها متحمــل شــده ای هســتیم،  رنجــی ک

در ایــن اثــر مــا فضایــی را بــرای گفت وگــو می ســازیم و خــود را گوشــی شــنوا می پنداریــم، شــاید کــه آرام شــویم. مهم تریــن اتفــاق بــرای مــا رونــد در ایــن اثــر مــا فضایــی را بــرای گفت وگــو می ســازیم و خــود را گوشــی شــنوا می پنداریــم، شــاید کــه آرام شــویم. مهم تریــن اتفــاق بــرای مــا رونــد 

و تعاملــی  اســت کــه مخاطــب را بــه همــکاری دعــوت می کنــد. از مخاطبــان می خواهیــم در صــورت تمایــل در زمــان مواجهــه بــا ایــن اثــر توســط و تعاملــی  اســت کــه مخاطــب را بــه همــکاری دعــوت می کنــد. از مخاطبــان می خواهیــم در صــورت تمایــل در زمــان مواجهــه بــا ایــن اثــر توســط 

ماشــین تایپــی کــه روی میــز قــرار گرفتــه اســت، جملــه، پاراگــراف یــا هــر متنــی کــه تــا آن لحظــه بــرای آنهــا رازی اســت ناگفتــه، تایــپ کننــد. ایــن ماشــین تایپــی کــه روی میــز قــرار گرفتــه اســت، جملــه، پاراگــراف یــا هــر متنــی کــه تــا آن لحظــه بــرای آنهــا رازی اســت ناگفتــه، تایــپ کننــد. ایــن 

عمــل در طــول مــدت نمایــش اجــرا خواهــد شــد و کاغــذ خالــی مــا بــا نوشــته های مخاطبــان پــر می شــود. در روز پایانــی نمایشــگاه کاغــذ موجــود عمــل در طــول مــدت نمایــش اجــرا خواهــد شــد و کاغــذ خالــی مــا بــا نوشــته های مخاطبــان پــر می شــود. در روز پایانــی نمایشــگاه کاغــذ موجــود 

در دســتگاه کــه از جنــس کاغــذ حرارتــی اســت توســط هنرمنــدان، بــا اســتفاده از اتــو و ابــزار حرارتــی، بــه یــک پرونــده تبدیــل می شــود. در ایــن در دســتگاه کــه از جنــس کاغــذ حرارتــی اســت توســط هنرمنــدان، بــا اســتفاده از اتــو و ابــزار حرارتــی، بــه یــک پرونــده تبدیــل می شــود. در ایــن 

پرونــده بــه طــور تقریبــی نوشــته ها پنهــان می شــوند و در ایــن گفت وگــو، بــا همراهــی دیگــران ورقــی ســفید تبدیــل بــه پرونــده ای ســیاه خواهــد پرونــده بــه طــور تقریبــی نوشــته ها پنهــان می شــوند و در ایــن گفت وگــو، بــا همراهــی دیگــران ورقــی ســفید تبدیــل بــه پرونــده ای ســیاه خواهــد 

شــد.شــد.



یکــی از نــکات حائــز اهمیــت در ایــن پــروژه، کاغــذی اســت کــه مــا در ایــن کار از آن بهــره گرفتــه ایــم. کاغــذ حرارتــی، کاغــذی اســت کــه بــا حــرارت یکــی از نــکات حائــز اهمیــت در ایــن پــروژه، کاغــذی اســت کــه مــا در ایــن کار از آن بهــره گرفتــه ایــم. کاغــذ حرارتــی، کاغــذی اســت کــه بــا حــرارت 

دچــار فعــل و انفعال هــای شــیمیایی شــده و رنــگ آن تغییــر می کنــد و بعــد از مــدت تقریبــی ســه ســال رنــگ آن بــه حالــت اول بــاز می گــردد. بــه دچــار فعــل و انفعال هــای شــیمیایی شــده و رنــگ آن تغییــر می کنــد و بعــد از مــدت تقریبــی ســه ســال رنــگ آن بــه حالــت اول بــاز می گــردد. بــه 

ایــن ترتیــب ایــن اثــر همچنــان بــه حیــات خــود ادامــه خواهــد داد تــا  ســیاهی کاغــذ محــو شــود و کاغــذ دوبــاره بــه حالــت ســفید خــود بازگــردد.ایــن ترتیــب ایــن اثــر همچنــان بــه حیــات خــود ادامــه خواهــد داد تــا  ســیاهی کاغــذ محــو شــود و کاغــذ دوبــاره بــه حالــت ســفید خــود بازگــردد.

این اثر تاشی است که می خواهد حرکت انسان را به طور نمادین در فاصله تولد و زندگی تا مرگ به نمایش بگذارد.این اثر تاشی است که می خواهد حرکت انسان را به طور نمادین در فاصله تولد و زندگی تا مرگ به نمایش بگذارد.







هرآنچه هست...هرآنچه هست...

ایــن چیدمــان از ایــن چیدمــان از ۱۶۰۱۶۰ متــر کاغــذ حســاس بــه حــرارت، ابژه هــای بااســتفاده و موهــای یــک زن و مــرد شــکل گرفتــه اســت. نوشــته های محبــوس  متــر کاغــذ حســاس بــه حــرارت، ابژه هــای بااســتفاده و موهــای یــک زن و مــرد شــکل گرفتــه اســت. نوشــته های محبــوس 

در چــوب بــا اســتفاده از یــک ماشــین تحریرمتعلــق بــه در چــوب بــا اســتفاده از یــک ماشــین تحریرمتعلــق بــه ۱۹۶۰۱۹۶۰ نوشــته شــده اســت. آنچــه بــه رشــته تحریــر درآمــده، چکیــده ای اســت از ایــن پرونــده  نوشــته شــده اســت. آنچــه بــه رشــته تحریــر درآمــده، چکیــده ای اســت از ایــن پرونــده 

طویــل کــه برگرفتــه از زندگــی شــخصی و روزمــره ماســت در ایــن شــهر... و اشــاره می کنــد بــه ســیِر َدورانــِی گــره خــورده حســاس و پیچیــده بــر طویــل کــه برگرفتــه از زندگــی شــخصی و روزمــره ماســت در ایــن شــهر... و اشــاره می کنــد بــه ســیِر َدورانــِی گــره خــورده حســاس و پیچیــده بــر 

هــم...هــم...

زندگــی را شــاید بتــوان ســرآغاز یــک حرکــت دانســت کــه ایــن حرکــت در هــر انســانی بــه تناســب زیســت او متفــاوت خواهــد بــود، ولــی در دو نقطــه زندگــی را شــاید بتــوان ســرآغاز یــک حرکــت دانســت کــه ایــن حرکــت در هــر انســانی بــه تناســب زیســت او متفــاوت خواهــد بــود، ولــی در دو نقطــه 

مشــترک اســتمشــترک اســت

آغازآغاز

وو

پایان.پایان.











ــه رانندگــی مشــغول شــد و در طــول 4646ســال رانندگــی دو تصــادف ســنگین را تجربــه کرد.ســخترین ســال رانندگــی دو تصــادف ســنگین را تجربــه کرد.ســخترین  ــه اجبــار پــدرش ب ــه رانندگــی مشــغول شــد و در طــول ســالگی ب ــه اجبــار پــدرش ب پــدرم از سنپــدرم از سن۱4۱4ســالگی ب

خاطــره او در ایــن مــدت خاطــره او در ایــن مــدت 4٨4٨ســاعت اســارت درســیلی حوالــی بوشــهر بــوده اســت.من جهانبخــش امیربیگی،فرزنــد ارشــد او در ایــن مــدت پــدرم ســاعت اســارت درســیلی حوالــی بوشــهر بــوده اســت.من جهانبخــش امیربیگی،فرزنــد ارشــد او در ایــن مــدت پــدرم 

را بــه طــور تقریبــی در هــر مــاه را بــه طــور تقریبــی در هــر مــاه ٣٣ روز ماقــات کــرده ام کــه تــا روز بازنشســتگی او  روز ماقــات کــرده ام کــه تــا روز بازنشســتگی او ۱۰۱۰۱۰۱۰روز میشــود.به عبارتــی پــدرم روز میشــود.به عبارتــی پــدرم 22ســال و ســال و ۹۹مــاه ده روز را در مــاه ده روز را در 

کنــار خانــواده خــود بــوده اســت و مــن اکنــون کنــار خانــواده خــود بــوده اســت و مــن اکنــون 2٨2٨ســال دارم...ســال دارم...

این روایت یک روز از این این روایت یک روز از این ۱۰۱۰۱۰۱۰روز است.روز است.

در روزی که به مانند خواب در یاد دارم در روزی که به مانند خواب در یاد دارم ۱4۱4یا یا ۱5۱5ساله بودم و یا کمتر.ساله بودم و یا کمتر.

در بــاز شــد و پــدرم بــه خانــه آمد.هماننــد همیشــه در یــک دســتش فاســک چایــی و در دســت دیگــرش بقچــه ای کــه در داخــل آن همــه چیــز پیــدا در بــاز شــد و پــدرم بــه خانــه آمد.هماننــد همیشــه در یــک دســتش فاســک چایــی و در دســت دیگــرش بقچــه ای کــه در داخــل آن همــه چیــز پیــدا 

مــی شــد.از ســوغاتی گرفتــه تــا لبــاس چــرک ســفرش تــا کاغذهایــی کــه پربــود از حســاب کتــاب هــای ســفر و شــماره تمــاس هــای مختلــف و آدرس مــی شــد.از ســوغاتی گرفتــه تــا لبــاس چــرک ســفرش تــا کاغذهایــی کــه پربــود از حســاب کتــاب هــای ســفر و شــماره تمــاس هــای مختلــف و آدرس 

هــای مبــدا و مقصدهایــی کــه رفتــه بــود و میخواســت بــرود ولــی ایــن بــار آنقــدری متفــاوت بــود کــه بعــد از هــای مبــدا و مقصدهایــی کــه رفتــه بــود و میخواســت بــرود ولــی ایــن بــار آنقــدری متفــاوت بــود کــه بعــد از ۱5۱5ســال هنــوز مــن را مــی رنجانــد...ســال هنــوز مــن را مــی رنجانــد...

وقتی که دست های پینه بسته و سردش را در بغلم احساس کردم چیزی را دیدم که همه از رنج می آمد و بس!وقتی که دست های پینه بسته و سردش را در بغلم احساس کردم چیزی را دیدم که همه از رنج می آمد و بس!

در پشــت گردنش،یــک قســمت بــدون مــو شــده بــود ...انــگار کــه ریختــه بــود.از پــدرم پرســیدم کــه چــرا موهایــت اینطورشــده و او گفــت آرایشــگرها در پشــت گردنش،یــک قســمت بــدون مــو شــده بــود ...انــگار کــه ریختــه بــود.از پــدرم پرســیدم کــه چــرا موهایــت اینطورشــده و او گفــت آرایشــگرها 

خرابــش کــرده انــد...و مــن هــم خیلــی ســاده لوحانــه بــاور کــردم ...و وقتــی کــه در خفــا بــرای مــادر ماجــرا رو تعریــف کــرد بــدون آن کــه بداند،مــن خرابــش کــرده انــد...و مــن هــم خیلــی ســاده لوحانــه بــاور کــردم ...و وقتــی کــه در خفــا بــرای مــادر ماجــرا رو تعریــف کــرد بــدون آن کــه بداند،مــن 

شنیدم!شنیدم!



هنوز هم این اتفاق را من میدانم و دیواری که در کنارش حرفهای تو را شنید.هنوز هم این اتفاق را من میدانم و دیواری که در کنارش حرفهای تو را شنید.

در آن شــب پــدر بــه مــادرم گفت:بــاری کــه زده بــود را بایــد بــه دلیــل فاســد شــدن آن تــا صبــح بــه مقصــد مــی رســاند،و خیلــی خوابــش مــی آمــده.در آن شــب پــدر بــه مــادرم گفت:بــاری کــه زده بــود را بایــد بــه دلیــل فاســد شــدن آن تــا صبــح بــه مقصــد مــی رســاند،و خیلــی خوابــش مــی آمــده.

بــه طوریکــه دیگــر هیــچ راه حلــی بــرای بیــداری نداشــته جــز اینکــه درد را بــه خــود تحمیــل کنــد....و دانــه دانــه موهــای پشــت ســر خــودش را مــی بــه طوریکــه دیگــر هیــچ راه حلــی بــرای بیــداری نداشــته جــز اینکــه درد را بــه خــود تحمیــل کنــد....و دانــه دانــه موهــای پشــت ســر خــودش را مــی 

کنــد تــا بــه خــواب غلبــه کنــد...کنــد تــا بــه خــواب غلبــه کنــد...

این اتفاق تلخ سالها در درون ذهن من باقی مانده و سالهاست که من آن را با خود به یدک می کشم.این اتفاق تلخ سالها در درون ذهن من باقی مانده و سالهاست که من آن را با خود به یدک می کشم.

تــا اینکــه در دوران قبــل از ورود بــه رشــته مجســمه ســازی وقتــی بــه ایــن فکــر مــی کــردم کــه  فضــای جدیــدی را وارد کارهــای خــود کنــم، مــو در تــا اینکــه در دوران قبــل از ورود بــه رشــته مجســمه ســازی وقتــی بــه ایــن فکــر مــی کــردم کــه  فضــای جدیــدی را وارد کارهــای خــود کنــم، مــو در 

کارهــای مــن ظاهــر شــد و در مقطــع کارشناســی هــم ادامــه پیــدا کــرد و همچنــان بعــد از مدتهــا ادامــه دارد و مــن خــودم را بــه ایــن رونــد ســپرده کارهــای مــن ظاهــر شــد و در مقطــع کارشناســی هــم ادامــه پیــدا کــرد و همچنــان بعــد از مدتهــا ادامــه دارد و مــن خــودم را بــه ایــن رونــد ســپرده 

ام تــا مــرا بــا خــود ببــرد.ام تــا مــرا بــا خــود ببــرد.

 به هر جا که عقل می اندیشد و قلب احساس میکند. به هر جا که عقل می اندیشد و قلب احساس میکند.
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