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گفت وگو با عبدالحمید قدیریان به مناسبت برپایی نمایشگاه هم پای نور در موزه فلسطین 

»هم پای نور«؛ جلوه های زیبای نور خدا در 
صحنه های مختلف

داود احمدی بلوطکی 

ــور« در مــوزه  ــا عنــوان »هم پــای ن بــه مناســبت برپایــی نمایشــگاهی ب
آثــار  از  متشــکل  هنــر،  فرهنگســتان  فلســطیِن  معاصــر  هنرهــای 
کارگــردان  نقاشــی عبدالحمیــد قدیریــان، بــا ایــن نقــاش، طــراح و 
ی را در ارتبــاط بــا موضــوع آثــارش  کرده ایــم تــا دیــدگاه و گفت وگویــی 

بدانیــم.

»آســمان  عنــوان  بــا  شــما  قبلــی  انفــرادی  نمایشــگاه  بــه  توجــه  بــا 
کــه نمایشــگاه فعلــی دنبالــه رو نمایشــگاه  حســین«، بــه نظــر می آیــد 
ــح  ــاره توضی ــن ب ــاب، در همی ــح  ب ــرای فت ــًا ب ــت. لطف ــینتان اس پیش

بفرماییــد.
کــردم تــا بــا جلــوه نــور خــدا بــه  مــن در مجموعــه »هم پــای نــور« تــاش 
کنــم و نــور  کــه در حــال تصویرگــری آن هســتم، نــگاه  صحنه هایــی 
را در آن ُپررنــگ جلــوه دهــم. ایــن هــم نوعــی نــگاه زیبایی شناســی 
اســت. فکــر می کنــم فطــرت همــه مــا نــور را دوســت دارد و همــه بــه 
ــت  ــور، معرف ــا ن ــه ب ــه در رابط ک ــت  ــه زیباس ــم و چ ی ــور می رو ــرف ن ط
کــه مــن بــا آنهــا  و قــدرت تشــخیص هــم داشــته باشــیم. مفاهیمــی 
ســروکار دارم مفاهیمــی بلنــد و الهی انــد. بــر همیــن حســاب، زمــان 
کار مرحله به مرحلــه پیــش مــی رود.  بســیاری صــرف آثــار می کنــم و 
کشــیدن تابلــو نیســت؛ از ایــن رو ممکــن اســت  قصــد مــن صرفــًا 
یــش قلــم  کشــیدِن تابلویــی، آن را تغییــر دهــم و رو پــس از اتمــام 
بکشــم. هــدف و موضــوع مــن، تابلــو نیســت. موضــوع، خــود منــم. 

می خواهــم خــودم را بفهمــم و ارتقــا دهــم. تــاش می کنــم تــا مفاهیــم 
ــم. ــودم را بفهم ــگاه خ ــطه آن، جای ــم و به واس ــی را بیاب اله

بــا ایــن وصــف، شــما خیلــی در قیدوبنــد زمــان بــرای ترســیم تابلوهایتــان 
نیســتید؛ درســت است؟

کشــیدن تابلویــی هســتم، زمــان فهــم  کــه مــن در حــال  خیــر؛ زمانــی 
مــن اســت. تــاش می کنــم تــا بتوانــم زوایــای مختلــف جهــان هســتی 
به واســطه  تــا  تاشــم  در  کنــم.  پیــدا  آن  در  را  جایگاهــم  و  درک  را 
برپایــی نمایشــگاه هایی ازاین دســت، توجــه مخاطــب را بــه ســمت 
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کنــم. نــور، به عنــوان جلــوه ای از زیبایی هــای خداونــد، جلــب 
هســتم.  ســؤال هایم  بــه  پاســخ دادن  دنبــال  بــه  آثــارم  در  مــن 
ممکــن  مجموعــه  ایــن  و  دارم  ذهــن  در  ســؤال ها  از  مجموعــه ای 
ــا وجــود داشــته باشــد؛ ســؤال هایی از قبیــل  اســت در ذهــن همــه م

بکنیــم؟ بایــد  کار  چــه  و  یــم؟  می رو کجــا  کجاییــم؟  اینکــه 

کاری مناســب بــرای پاســخ بــه  آیــا هنــر و باألخــص نقاشــی را، ابــزار 
می دانیــد؟ پرســش هایتان 

کــه هنــر، قوی تریــن وســیله بــرای فهــم عالــم هســتی  مــن معتقــدم 
کــه  توانایــی ای  آن  بــه  نســبت  تــا  اســت  اســت. هنرمنــد موظــف 
گذاشــته اســت، یعنــی  خداونــد در اختیــارش قــرار داده و بــه امانــت 
فهــم پیرامــون، بی اعتنــا نباشــد و بــا تشــخیصی درســت از مســیر 

ی راه بــرای آحــاد جامعــه باشــد. حرکــت جامعــه، راو
کارش را  کله  ــا ــا ش ــد؛ ام ــا باش ــد ره ــر بای ــق اث ــگام خل ــد در هن هنرمن
گــر این گونــه نباشــد و بــر  بایــد از قبــل، در ذهنــش شــکل داده باشــد. ا
کار و اثــرش فاقــد روح خواهــد  یاضیــات و قواعــد پیــش بــرود،  پایــه ر

بــود.

چــه زمانــی در آثارتــان بــه ایــن درک رســیدید؟ شــما قریــب بــه چهــار 
کــه در عرصــه هنرهــای تجســمی فعالیــت جــدی داریــد.  دهــه اســت 

رونــد شــخصیت خودتــان را در آثارتــان چگونــه می بینیــد؟
کــه آثــارم همزمــان بــود بــا دوران انقــاب  مــن در مراحــل ابتدایــی 
بــودم  دانشــگاه  اول  ســال  دانشــجوی  مقــّدس،  دفــاع  و  اســامی 
در  بودنــد.  علمــی  و  معرفتــی  حاالتــی  دارای  بیشــتر  تابلوهایــم  و 
ایــن دوره بــا مفاهیــم معرفتــی از نزدیــک آشــنا شــدم. در ایــن ســیر 

معرفت شناســی، بیشــتر مــردم به قــدری دســت خداونــد متعــال را 
ــه نحــوی عــادی شــده  کــه ایــن موضــوع ب ــد  به وفــور در امــور می دیدن
کنــم.  بــود. بــرای نمونــه می توانــم بــه ماجــرای صحــرای طبــس اشــاره 
گمــان می کنــم بیشــتر تحــت تعلیــم و تربیــت  مــن هــم در ایــن دوره، 
دوم  مرحلــه  وارد  ســپس  بــودم.  حال وهوایــی  چنیــن  در  و  الهــی 
کــردم. در ایــن  کــه در ایــن دوران شــروع بــه ترســیم مینیاتــور  شــدم 
ــا آموزه هایــی زندگــی  ــرار اســت ب کــه ق دوره ایــن احســاس را داشــتم 
گمــان می کنــم ایــن  کــه در دوره اول طعمــش را چشــیده بــودم.  کنــم 
یــت اســت. ایــن دوران  موضــوع به وضــوح در آثــار مینیاتــورم قابــل رؤ
به نحــوی دوران رخــوت مــن به حســاب می آیــد. در مرحلــه ســوم امــا 
کنــم. حرکــت  کــه بایــد حرکــت  کــه ایــن خــودم هســتم  متوجــه شــدم 
ــه ســمت  ــه پرســش هایم؛ درواقــع حرکــت ب ــه ســمت پاســخ دادن ب ب
کــه بــه  یافتــم  کــه فهــم معرفتــی می ناممش ــــ در نــور. مــن در ایــن ِســیر ــــ 

همــان حال وهــوای دوره اول برگشــتم؛ همــان جنــس نــور.

کارهایتــان محــدود بــه  شــما در ســینما هــم فعالیــت جــدی داریــد و 
گام بعــدی شــما در عرصــه هنــر چیســت؟ نقاشــی نمی شــود. 

بــه وجــود  نــور در مــن  کــه فهــم و جســت وجوی  قبــل از ایــن دوره 
کــردم آســمان را بفهمــم. در حــال حاضــر ســعی دارم  آمــد، ســعی 
گام بعــدی نمی دانــم  یــج دهــم. در  ک را ترو ــور را بفهمــم و ایــن ادرا ن
کــه تــاش  م اســت 

ّ
بــا چــه چیــزی حرکــت می کنــم؛ امــا ایــن ُمســل

فهمــی  جدیــد،  نگاهــی  قالــب  در  بــردارم؛  گام  روبه جلــو  می کنــم 
گام  کــه مهــم اســت، برداشــتن  جدیــد و تجربــه ای جدیــد. چیــزی 

باشــد. ســینمایی  جدیــدم  تجربــه  دارم  دوســت  روبه جلوســت. 


