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«حسین ایجادی» که با تندیس «مهران مدیری» ،خواننده معروف موسیقی ایران را غافلگیر
کرد و خبرساز شد ،از نحوه ساخت این مجسمه ،درآمد ،ظرافت های شغلش و  ...میگوید
مصطفی میرجانیان | روزنامهنگار

عکس ها  :میثم دهقانی

«ســام همایون شجریان به مجسمه مهران
مدیری!» .حتما شما هم فیلمی از لحظه دیدار
پرونده
همایون شجریان با مجسمه مهران مدیری را
دیدهاید که در چند روز اخیر در شبکههای
اجتماعی خبرساز شده است .جایی که خواننده معروف موسیقی
و پسر استاد آواز ایران ،وقتی مجسمه مهران مدیری را میبیند این
تندیس آنقدر شبیه چهره واقعی بازیگر سینما و تلویزیون است
که همایون به نشانه احترام ،دستش را روی سینه میگذارد و با او
احوالپرسیمیکند!خوانندهموسیقیوقتیمیفهمدکهاینچهره
یک تندیس است ،شوکه میشود ،جلوتر میرود و دستی روی سر
وصورتمهرانمدیریمیکشدتاباورششود!میدانیدچهکسی
چنینمجسمهبزرگیراساختهوچطوراینتندیساینقدربهچهره
واقعیمجریبرنامهدورهمیشبیهاست؟هرچنددراینویدئونامی
ازسازندهمجسمهنیامدهامابعدازکمیبررسیمتوجهشدیمکهاین
تندیس،ساختهدستیکهنرمندمشهدیاستکهتاحاالکسیاو
راکشفنکردهاست.درپروندهامروز«زندگیسالم»سراغحسین
ایجادی ،سازنده همین تندیس رفتیم و درباره ماجرا و حاشیههای
شوکهشدنهمایونشجریانازتندیسمدیری،نحوهساختچنین
مجسمهعجیبوکاروزندگیاشپرسیدیم.

فرار از دام شیادان
در جمعه سیاه!
آخرین جمعه ماه نوامبر ،برخی فروشگاه های آنالین داخلی
هم تخفیفهای سنگین و استثنایی روی کاالهای شان ارائه
میدهند ،چه کنیم سرمان کاله نرود؟
نجات شکوندی

ن وخطا یاد گرفتم
ساخت تندیس را با آزمو 

 ۳روش برای ساخت تندیسها وجود دارد

حسین ایجادی ،متولد ۱۳۶۰است و خودش را اینطور معرفی میکند« :سال 81در رشته گریم آموزش دیدم و از سال87
وارد گریم حرفهای شدم .به تهران رفتم و در کنار استاد جاللالدین معیریان ،چهره ماندگار طراح گریم و چهرهپردازی کار
کردم.سال 92بهمشهدبرگشتموآموزشگاهیتاسیسکردموازآنجاییکهگریمدرسینمایمشهدخیلیفعالنیستمن
از حرفهام برای ساخت اعضای مصنوعی استفاده کردم که در سینما به عنوان سر و دست بریده استفاده میشود .همزمان
تالش کردم تا از هنرم برای کسانی که دچار قطع عضو هستند هم استفاده کنم تا اینکه 4سال پیش اولین شرکت تولیدی
اعضایمصنوعیباوضوحباالرادرکشورتاسیسکردم.مندراینشرکتعالوهبراعضایمصنوعیعالقهداشتمکهتندیس
ن که آموزش ببینم به صورت آزمون و خطا ساخت آن را یاد گرفتم و در سال  96توانستم اولین
و سردیس هم بسازم .بدون ای 
سردیس «هایپررئال» یا «بسیار واقعی» را بسازم».

این تندیسها چطور ساخته میشود ،چه موادی در آن به کار رفته و . ...این هنرمند توضیح
میدهد« :ساخت این مجسمهها به سه روش قابل اجراست .یک روش برای مجسمه کسانی
است که در دنیا نیستند یا خودشان از ساخت چهرهشان خبر ندارند .ما به عکسهایی از همه
جهاتصورتوبدناینافرادنیازداریمکهقالببدنیآنهارابسازیمورنگآمیزیوکاشتمو
و...راانجامبدهیم.یکروشدیگربرایاشخاصیاستکهوجوددارندوماصورتآنهاراقالب
میگیریم و تمام چهره شخص را
کپیمیکنیم.بهشکلیکهحتی
اگر روی صورت ،خال یا خشکی
لب هم وجود داشته باشد روی
تندیسحکمیشود.ماکسانی
را داشتهایم که مادربزرگ یا
پدربزرگشان را آوردند و
قالب گرفتیم و االن آنها
در قید حیات نیستند اما
سشانحتیبابافتبدنیشانوجودداردوماتوانستیمچهرهشانراماندگارکنیم.
تندی 
تاحاالچندینعروسودامادهمپیشماآمدهاندومابافتواقعیصورتشانراگرفتیمو
چهرهواقعیزمانازدواجشانراساختیمتاروزازدواجشانهمیشهیادشانبماند.یک
روشاسکنهموجودداردکهنیازیبهعملیاتقالبگیرینداردوماازبافتبدنی
آدمهااسکنمیگیریموبادستگاهمشخصیپوستآنهاساختهمیشود.آناتومی
سهایدقیقپرینتگرفتهوحتیبافتبینی،گردنوگوشتندیسهادقیقاشبیه
بدنیبامقیا 
بافتبدنیفردمدنظرساختهمیشود».

تندیس «مدیری» چند سال پیش ساخته شده است
«ایجادی» درباره ماجرای ساخت تندیس «مدیری» میگوید:
«شرکتی در مشهد فعالیت میکند که ساخت مجسمههای
کوچکسهبعدیرابرعهدهدارد.ماسال 96کهسردیساستاد
کمالعلوی،هنرمندخراسانیرابهسفارشادارهارشادمشهد
کار کردیم یکی از کارمندان آن شرکت ،دانشجو و هنرجوی
من بود و از همکاران ما دعــوت کرد تا در خصوص ساخت
سردیسهایی با سایز بزرگ همکاری کنیم .ما آن زمان فقط
آموزشگاه مجسم ه سازی داشتیم و از آنها دعوت کردیم که
جایمابیایند.وقتیکارمندانآنشرکتبهآموزشگاهآمدند،
مدیرعاملشانبهمجسمهاستادرضاکمالعلوینزدیکشد
وگفتکهمادنبالچنینتندیسهاییهستیمومیخواهیمکه
چنین کارهایی بسازیم اما پرینتهای سه بعدی فقط در ابعاد

کوچک میتواند کمکمان کند و نمیتوانیم جزئیات باالی
چهره را روی مجسمهها پیاده کنیم .خالصه قرار بر این شد
که ایشان موزهای درست کنند و ما مجسمههای افراد مشهور
و بزرگ را طراحی کنیم .این همکاری شکل گرفت و ما چند
مجسمهراهمساختیم.مثالمجسمهاستیوجابزراساختیمکه
دربرنامه«حاالخورشید»تصویرآنپخششدامابهدلیلاینکه
تبلیغنشودناممارانیاوردند.بعدهمهنرپیشههایایرانیمثل
مهران مدیری ،رضا عطاران  ،فاطمه معتمدآریا و آل پاچینو را
ساختیم و قرار بر این شد که مجسمه ساالر عقیلی را بسازیم.
گروه خوبی شکل گرفته بود .ما  5چهره مطرح را ساختیم که
رونمایینشدهاند.مجسمهمهرانمدیریهمبهسفارشهمان
شرکتساختهشد».

روزی که همایون شجریان غافلگیر شد
برایمان جالب بود که بدانیم همایون شجریان در کجا و چطوری با
تندیسمهرانمدیریروبهرووغافلگیرشدهاست.اینهنرمندمشهدی
میگوید«:فیلمتندیسمهرانمدیریوغافلگیرشدنهمایونشجریان
به بیشتر از یک سال پیش برمی گردد .آن زمان ،استاد شجریان در قید
حیاتبودولیحالخوبینداشت.احمدعلیشجریان،برادرایشانکه
تهایخیریهفعالیتمیکند
ازاستادانودوستانماستبایکیازشرک 
کمکهایخیریههنرمندان،تندیسهایسایزکوچکشان

کهدرمقابل
رابهآنهاهدیهمیدهد.اینتیمخیریهازاحمدعلیشجریانخواستکه
کاری کنند تا بتوانند چهره استاد محمد رضا شجریان را بسازند .استاد
احمدعلی شجریان با همایون تماس گرفت و او به مشهد آمد تا فضای
کارمان را ببیند .زمانی که همایون و احمدعلی شجریان وارد شرکت
شدند ،مجسمههای کوچک را دیدند و از آن جا وارد اتاق مجسمههای
هایپررئالشدندکهفقطمجسمهآقایمدیریرویصندلینشستهبود.
همایون شجریان فکر میکند که آقای مدیری در اتاق نشسته است و
با او سالم و احوالپرسی میکند! در نهایت هم حال استاد شجریان
وخیمترمیشودومجسمهاوساختهنمیشود.فقطهمینفیلمازآن
روزبهیادگارمیماندکهبهتازگیدرشبکههایاجتماعیپربازدیدشدهاست».میپرسمانتشاراینفیلمحاشیهیاواکنشی
نداشتهاست؟اومیگوید«:اینتندیسهنوزرسم ًارونمایینشدهاستومسئولیتشباشرکتمشهدیاستکهآنراسفارش
دادهبود.آنهاچندبارپیگیریکردندوپرسیدندکهچهکسیفیلمراپخشکردهاستولیهیچکدامماننمیدانیم.منآنروز
حتیخودمآنجانبودم.منهمناراحتبودمکهدراینفیلمهیچنامیازسازندهنیامدهاست.چوندرتمام ایرانفقط
سهنفرچنینمجسم ههاییمیسازندکهدونفردرتهرانهستندومنهمدرمشهدفعالیتمیکنم».

قیمت این تندیسها حدود  100میلیون است
از این هنرمند مشهدی میپرسم که تندیس مهران مدیری چقدر هزینه داشته است؟ میگوید:
«من فقط میتوانم هزینه مواد مصرفی این تندیس را بگویم .چون شاید بعضی از شرکت ها
بخواهندچنینمجسمههاییراسفارشبدهندیابفروشندومننمیتوانمجزئیاتهزینهآن
رابگویم.قیمتفروشاینتندیسهادرحدود 100میلیونتومان استکهموادمصرفی
آنحدود 35تا 40میلیونتومانهزینهدارد.موادمصرفیبرایساختقالبیاتزریقمواد
سیلیکونیاست.چوناینسیلیکونهاعمربسیارطوالنیداردومواداولیهآنفقطدردو
یاسهکشورساختهمیشود.بقیهموادساختتندیسهاوحتیقالبهااماباموادداخلی
است.چشمتندیسازجنسآکریلاستودندانهاوموهاو...همدرداخلوجوددارد».

درساختاعضایمصنوعیباآلمانرقابتمیکنیم
حسین ایجادی در قسمت دیگری از صحبتهایش میگوید« :در مقایسه با هنرمندان
تهرانیکمترموردتوجههستم».اوادامهمیدهد«:مادرمشهدموزهمجسمهنداریمومشهد
نجاییکهدرکشور
درمجسم هسازیضعفهاییداردولیدرساختاعضایمصنوعیازآ 
تنهاشرکتیهستیمکهکارمانبسیارطبیعیبهنظرمیرسدوحتیباکشورهاییمثلآلمان
رقابتمیکنیمعقبماندگینداریم.درفروشاعضایمصنوعیدرتمامکشورنمایندهداریم
وخوشبختانهمشهدقطبگردشگریاستوتعدادزیادیمشتریخارجیداریم.شرکتما
یکشرکتکوچکاستویکشرکتتولیدینیازمندیکسریاستانداردهاست.مثالما
توانستیمعالوهبراستانداردهایخودمان،استانداردهایکشورسوئیسرابهدستبیاوریم
وفعالباعراقوترکیهکارمیکنیمودرآیندهبهبقیهکشورهاصادراتخواهیمداشت.فعالیت
مابهشکلانبوهنیستوفعالدرمرحلهگسترشهستیم.البراتوارماباهمکاریهفتنفراداره
میشودوبهزودیچندیننفردیگربهمااضافهمیشوندوتادوماهآیندهبه 20نفرمیرسیم».

میتوانیم بخش زیادی از مشکالت معلوالن
را رفع کنیم
البته«ایجادی»شکایتهاودغدغههاییهمدارد«:مادرحوزهتولیدتجهیزات
پزشکی کار میکنیم اما همه اینها فعالیت هنری اســت .همانطور که
مجسمه های هایپررئال به شدت طبیعی هستند و حتی اثر انگشت دارند،
اعضایمصنوعیهایپررئالهمباجزئیاتبسیارکوچک،کارمیشوند.وقتیاز
شرکتماکهاعضایمصنوعیمیسازدصحبتمیشودهمهفکرمیکنند
یکشرکتصنعتیهستیمدرحالیکهشرکتمایکشرکت
هنری است و ما دنبال پروتزهای زیبایی هستیم .وقتی
کسی دستش قطع میشود ما میتوانیم دستش را با
جزئیاتکاملوحتیباجریانخونمصنوعیوناخنو
موهایطبیعیبسازیموشخصازنظرروحیوروانیبه
حالتاولیهبرمیگردد.بااینحال،شرکتمادرحال
گسترشاستاماحمایتمالینداریموفقطبهصورت
معنویازماحمایتمیکنندیعنیگاهیمسئوالنبه
شرکتمیآیند،خداقوتیمیگویندومیروند.حتی
تاحاالکارمانرسانهاینشدهودرشهرخودمانهنوز
مارانمیشناسند.اگرمسئوالنبیایندساختاعضای
مصنوعی حتی از تندیس ها و سردیس ها جذابیت
بیشتریداردچونبخشزیادیازمشکالتمعلوالنرارفعمیکند».

ک فرایدی یا همان جمع ه سیاه
فردا یعنی آخرین جمعه ماه نوامبر میالدی ،بل 
است که معموال به عنوان اولین روز خرید برای کریسمس به حساب میآید .این
آیین که از سال  1952در آمریکای شمالی آغاز شده ،این روز را تبدیل به یکی از
شلوغترینروزهایخریددرسالکردهاست.دراینروز،فروشگاههاوبرندهای
مختلف سعی میکنند با تکنیکهای بازاریابی و استفاده از ترفند تخفیف به
شلوغشدناینروزوالبتهفروشبیشترشاندامنبزنندبهطوریکهجدیدترین
آمار منتشر شده در سال ،۲۰۱۸نشان میداد که به طور رسمی ۱۲۹کشور در
مراسم بلکفرایدی شرکت میکنند که با پیوستن ایران و ۲۹کشور دیگر این
آمار به  ۱۵۹کشور در جهان رسیده است .در این بین ،رئیس پلیس فتای غرب
استانتهرانهمدربارهبرخیکالهبرداریهایمرتبطباحراج«جمعهسیاه»در
کشورمانهشداردادهوگفته«:هرسالهبعدازحراججمعهسیاه(بلکفرایدی)
ل توجهی از مردم به خاطر کالهبرداریهای صورت گرفته
شاهد شکایات قاب 
در خریدهای آنالین این حراج بیسابقه هستیم» (منبع خبر :مهر) .سودجویی
عدهای از این آشفته بازار که با شروع اپیدمی کرونا ،جنبههای خرید آنالین آن
ی سالم
بیشتر از قبل هم شده؛ ما را بر آن داشت تا در مینی پرونده امروز زندگ 
به نکاتی برای مورد کالهبرداری قرار نگرفتن و ضرر
مالی در این جمعه سیاه،
اشــــــاره داشــتــه
باشیم.

فهرست خرید تهیه کنید
صرف نظر از خرید حضوری یا آنالین ،خرید کردن بدون داشتن یک فهرست مناسب
یکی از بدترین کارهایی است که میتوان انجام داد .نداشتن چک لیست نیازهای
شما برای خرید ،از یک طرف و تبلیغات فروشندهها از طرف دیگر  ،شما را همواره به
خریدن اقالمی که نیاز ندارید سوق میدهد .پس اگر میخواهید پول کمتری خرج
کنید در اولین فرصت فهرست اقالم مورد نیازتان را تهیه کنید.
قیمتها را بررسی کنید
چ وقت در هیچ خریدی عجله نکنید.
عجله همواره شما را به بیراهه میکشاند پس هی 
حتی اگر با تخفیف های عجیب و غریب بلک فرایدی روبهرو شدید؛ در اولین قدم
قیمتها راچک کنید .به خصوص اگر غیر حضوری خرید میکنید میتوانید به
راحتی و در عرض چند دقیقه قیمت های سایتهای مختلف را بررسی و بهترین
پیشنهاد را انتخاب کنید .همواره یادتان باشد خرید نکردن بهتر از گران خریدن
است.
قوانین بازگرداندن کاال را بررسی کنید
متاسفانه در این ایام بسیاری از فروشگاهها دست به تغییراتی در مهلت بازگرداندن
کاال ،قوانین بازگشت یا گارانتی اجناس خود میزنند .پس بهتر است در هنگام خرید
یک بار دیگر قوانین بازگرداندن و خدمات پس از فروش فروشگاه را بررسی کنید تا با
محدودیتی در بازگشت کاال یا خدمات پس از فروش مواجه نشوید.
از پرداخت بیعانه یا تمام مبلغ پیش از تحویل جنس خودداری کنید
باشروعکرونا،بازارفروشمحصوالتدرفضایمجازیماننداینستاگرامبیشتررونق
گرفته است .این بازار عالوه بر کمک به اقتصاد خانوادهها در فروش محصوالت خود،
فضای مناسبی برای تقلب و سودجویی نیز به وجود آورده است .اما بهتر است برای
خرید حتما فروشنده را بشناسید و از سابقه او در این حوزه باخبر باشید و از پرداخت
هرگونه وجه به صورت بیعانه یا پیش از دریافت کاال خودداری کنید.
ی نماد» هر فروشگاه اینترنتی را کنترل کنید
«ا 
مهمترین اصل در خریدهای اینترنتی ،انجام خرید از فروشگاههای دارای مجوز
و تایید شده است .بهترین شیوه برای شناسایی فروشگاههای دارای مجوز خرید،
کنترل نشان «ای نماد» است .این نشان حتما باید در سایتها درج شده باشد به
طوری که هنگام خرید ،خریدار بتواند با کلیک روی این نشان ،آدرس درج شده در
لینک مذکور را با آدرس اصلی سایت تطبیق دهد و مشخصات فروشنده را بررسی
کند.
به درگاه بانکی توجه کنید
هرچند همیشه توصیه میشود از سایت های معروف ،فروشگاههای آنالین دارای
اینماد،قدمتداروخوشنامخریدکنیداماتوجهبهایننکاتبهتنهاییکافینیست.
پلیس فتا هم همیشه ،فارغ از نوع فروشگاه به دقت در هنگام واریز وجه خرید توصیه
کردهتادرگاهاصلیخریدآنهافیشینگنباشد.درضمندرصفحهدرگاههایاصلی
بانکها حتما باید نماد و آدرس سایت  shaparak.irدرج شده باشد.

