
   سمانه صادقی
فرزانه محجوبي در زمره نقاش�ان طبيعت گرايي است كه 
در دو دهه اخير نمايشگاه هاي فراواني برگزار كرده است. 
برگزاري نمايشگاهي به مناس�بت روز بزرگداشت حافظ 
در نگارخانه »آشيان نقش و مهر« موجب شد تا ساعتي را 
با او به گفت وگو بنشينيم. تذكار بدين نكته نيز بي مناسبت 
نيست كه او دختر حسين محجوبي نقاش طبيعت گراست.

    
ابتدا بفرمايي�د انگيزه  ورود به دني�ای هنرهای 

تجسمی چطور در شما شكل گرفت؟
 قاعدتاً هنر چیزی است که باید از کودکی در ژن و خون آدم 
باشد. هنر چیزی نیست که بش��ود به زور به کسی القا کرد. 
لذا با توجه به اینکه پدرم یکی از هنرمندان نقاش بودند من 
از بچگی به جای اینکه برای ب��ازی به پارک بروم، همراه پدر 
و مادرم به بازدید نمایش��گاه ها می رفتم. حتی به یاد دارم در 
همان عالم کودکی تأثیر این بازدید ه��ا روی من به گونه ای 
بود که وقتی پدر خودشان نمایش��گاه نقاشی برپا می کردند 
همیشه خیلی مشتاق بودم که پا به پای پدر، نقاشی هایم را به 
دیگران نشان بدهم. نقاشی هایم را روی کاغذ می چسباندم و 
نکته جالب این است که برایشان قیمت هم می گذاشتم که 
بتوانم آنها را بفروشم. از سوی دوس��تان و آشنایان که برای 
بازدید از نمایش��گاه پدر می آمدند کارهایم مورد اس��تقبال 
قرار می گرفت و چه بسا که بیشترشان فروخته می شد! به هر 
حال با پیگیری عالقه کودکی ام وارد هنرستان هنرهای زیبا 
شدم و دیپلم گرافیک گرفتم و به دانشگاه رفتم و تا دریافت 
فوق لیسانس نقاشی ادامه تحصیل دادم و االن هم که مدرس 

دروس تخصصی و کارگاهی نقاشی در دانشگاه هستم.
فروش نقاش�ی های كودكانه تان در گرايش شما 

تأثيرگذار بود؟ 
قطعاً همین طور است. تشویق دیگران باعث می شود انسان 
کاری را که بابت آن تشویق شده ادامه دهد. من هم به هر حال 
کودک بودم و در همان دنیای کودکانه خودم سیر می کردم 
اما مسئله مهم این است که از ابتدا در فضای هنری رشد کردم 
و چون پدرم هنرمند بود، به این س��مت هدایت شدم. بعدها 
هم وقتی وارد مرحله حرفه ای نقاشی شدم، صددرصد راهم را 

انتخاب کردم و تصمیم گرفتم آن را به سرانجام برسانم.
به عنوان يكی از اساتيد هنر نقاشی چه تعريفی 

از هنر داريد؟
هنر به طور کلی و مخصوصاً نقاشی و ادبیات و شعر وسیله ای 
است که هنرمند می تواند به وس��یله آنها احساسش را بیان 
کند و به مخاطب انتقال دهد. در واقع هن��ر راه خوبی برای 
بیان غم و شادی هنرمند اس��ت. کسی هم که شعر می گوید 
می تواند تمام احساسات خود را از طریق شعر انتقال بدهد و 

خودش را تخلیه کند.
با توجه ب�ه اينكه پدرت�ان يكی از اس�اتيد بنام 
نقاشی هستند، در طول مس�ير هنری  از ايشان 

هم راهنمايی خواسته ايد؟ 
با اینکه پدرم مربی و مشوق اول و اصلی من در هنر بودند ولی 
هیچ وقت در حرفه و کار من دخالت مستقیم نمی کردند. ایشان 
با آنکه مراحل کارم را نمی بینند ولی وقتی کار تمام می شود 
حتماً کارم را به ایشان نشان می دهم و از ایشان نظر می خواهم. 
ایشان هم نقدها و اصالحات مورد نظر خود را بیان می کنند. 

نقدهای پدر را هم در كارهايتان اعمال می كنيد؟
نه ضرورتاً، ولی همیشه نظرش��ان را می پرسم و نظرشان به 

عنوان یک استاد همیشه برایم محترم است.
اكثراً استعداد فرزندان افراد موفق زير نام بزرگ 
والدينشان گم می ش�ود. اين مسئله در زندگی 

شما هم رخ داده است؟
بله، چون هر اتفاقی که می افتد می گویند دختر فالنی است و این 
شرایط را بسیار سخت می کند. لذا به عنوان دختر استاد محجوبی، 
تمام تالشم این است که خالقیت و استعداد خود را نشان داده و به 

اثبات برسانم و جایگاه شخصی خودم را پیدا کنم.
در اين راه موفق هم بوده ايد؟

با توجه به تالشم فکر می کنم تقریباً موفق شده ام که جایگاه 
شخصی خودم را به عنوان یک آدم مستقل پیدا کنم و بتوانم 

به عنوان یک هنرمند، حرف خودم را بزنم.
به عنوان يكی از اساتيد جوان دانشگاه بفرماييد 
امروزه فضای آموزش هنر چه تفاوت هايی با دوره  

دانشجويی خودتان پيدا كرده است؟
متأسفانه قابل مقایسه نیس��ت. امروزه انگیزه و عالقه ای که 

یک دانش��جو باید برای یادگیری داش��ته باش��د، خیلی کم 
شده و دانش��گاه صرفاً به محیطی برای وقت گذرانی و شاید 
هم فرار از خانه و آمدن به محیطی که آزادتر باش��د، تبدیل 
شده اس��ت. پدرم می گوید در دهه 30 به قدری به کارشان 
عالقه داشتند که س��رایدار دانش��گاه آنها را به زور از کارگاه 
نقاشی بیرون می کرد. یعنی نسل های پیشین این قدر مشتاق 
آموزش بودند که به هیچ وجه دست از کار نمی کشیدند ولی 
نسل به نس��ل این توجه و انگیزه کمتر و کمتر شده و امروز 
به مرحله ای رس��یده که جوانان لزوماً برای اینکه چیزی یاد 

بگیرند، سرکالس نمی آیند.
با توجه به حج�م باالی برگزاری نمايش�گاه  ها و 
جشنواره های نقاش�ی، اين روند چه تأثيری در 

رشد آثار هنری  كشور داشته است؟
متأسفانه امروزه در هنرهای تجسمی و همین طور هنرهایی 
مثل موس��یقی آثار ماندگار به ندرت دیده می ش��ود. کمتر 
حرکت جدید و نکته اساسی ای در آثار دانشجوها می بینید. 
طرف دانشجوی هنر نقاشی است ولی اسم چهار تا هنرمند 
معاصر خودش را نمی داند. اینها ضعف اس��ت و نشان دهنده 
اینکه دانشجوی ما هیچ مطالعه اي در زمینه رشته اش ندارد و 

در واقع اصاًل برایش مهم نیست.  چون دست کم موضوعی که 
یک دانشجوی هنر باید بداند، هنرمندان معاصرش هستند. 
دانشجو باید بداند در این عصر با چه کسانی زندگی می کند. 
چه بسا که باید افراد برجسته رشته های دیگر را هم بشناسد. 
لذا همین مس��ائل باعث عدم رشد و سطحی شدن آثار نسل 

جوان می شود.
به عنوان يكی از متوليان آموزش هنر، بفرماييد 
در سيس�تم آموزش چه ضعف هايی وجود دارد 
و اگر مسير به همين ش�كل ادامه پيدا كند، چه 

سرانجامی برای هنر نقاشی متصور هستيد؟
خود دانشگاه در زمینه آموزش قصوری نمی کند و به هر حال 
سعی دارد بهترین اساتید را برای آموزش انتخاب نماید ولی 
وقتی خود دانش��جو نمی خواهد چیزی یاد بگیرد، خروجی 
خوبی هم به دست نمی آید. البته نباید خیلی بدبین بود ولی 
از هر 100 نفر ورودی دانشگاه هنر شاید دو نفر واقعاً به جایی 
برسند و راه را ادامه بدهند. به عنوان مثال از کل کسانی که در 
دوره لیسانس و فوق لیسانس با آنها همدوره بودم، نهایتاً نام 
10 نفر را می توانم ذکر کنم که کارشان را به سرانجام رسانده 
و کم و بیش موفق شده اند. چون اکثراً دنبال گرفتن مدرک 
هستند. لذا نباید انتظاری را که از هنرمندان گذشته داشتیم، 

از این نسل هم داشته باشیم.
چند سالی  است شاهد افزايش گالری ها در سطح 
شهر هستيم. به نظر شما اين مسئله چه تأثيری در 

پيشرفت هنر كشورمان داشته است؟
به نظر من این افزایش فضاها آن قدرها هم نتایج اساس��ی و 
درستی به بار نمی آورد. زمان قدیم در تهران نهایتاً پنج گالری 
بود ولی االن در هر محله ای حداقل یک نگارخانه وجود دارد. 
ایجاد این مراکز هن��ری و گرفتن این همه دانش��جوی هنر 
و صرف این هم��ه هزینه علی القاعده بای��د به خالقیت های 
خاصی منجر بش��ود ولی متأس��فانه این طور نیست و تحول 
خاصی در زمینه هنر اتفاق نیفتاده است. نگارخانه ها بیشتر 

ش��ده اند ولی مردم عادی ترجیح می دهند که درخت و کوه 
و خورشید همان باشد که می شناس��ند و به همین دلیل به 
هنر مدرن اقبال نشان نمی دهند. در حالی که دوره رئالیسم 
در نقاشی و هنر سرآمده، ولی مردم ما هنوز در همان فضای 

گذشته سیر می کنند. 
علت را در چه می دانيد؟

چون متأس��فانه ب��رای آش��نا کردن م��ردم با هن��ر مدرن 
فرهنگ سازی نش��ده اس��ت و به همین خاطر هم یک آدم 
عادی ترجیح می دهد به جای خرید یک تابلوی نقاشی، یک 
تابلوفرش بخرد که اگر فردا خواست آن را بفروشد، بتواند آن 
را به پول تبدیل بکند. هنوز در سبد خانواده ها، هزینه ای برای 
خرید کارهای هنری وجود ندارد. از سوی دیگر هیچ ضمانتی 
هم وجود ندارد که اگر روزی خریداری خواست اثر هنری را 
بفروش��د، خود هنرمند بتواند با محاسبه ضرر و زیان آن، آن 
ً  خریداری کند. هنر اصیل متأسفانه خیلی کمرنگ  را مجددا
شده است. کسانی که به آثار هنری عالقه دارند پولش را ندارند 

و کسانی هم که پول دارند برای آثار هنری هزینه نمی کنند.
بد نيست اش�اره ای هم به آثارتان داشته باشيد. 
از آنجا كه در آثار ش�ما پرنده  به طور دائم تكرار 
می ش�ود و به صورت نم�اد درآم�ده، بفرماييد 

انگيزه تان برای انتخاب اين نماد چه بوده است؟
من در دوران دانشجویی فضاهای مختلفی را تجربه کردم تا 
به یک فضای شخصی و خاص رسیدم و سمبل پرنده و گل و 
گیاه و درخت را انتخاب کردم. در واقع پرنده در آثارم به عنوان 
س��مبل محبت و عش��ق و معموالً به صورت جفت استفاده 
می ش��ود. البته با توجه به نوع کار ممکن است در جایی این 
پرنده طاووس و در جایی دیگر قویاً گنجشک باشد. نوع پرنده 
در کارهای من متفاوت است اما جنس پرنده همیشه تکرار 
می شود. گل و گیاه و درخت هم معموالً در کارهای من هست 
که سمبل رشد و حیات و زندگی است. اکثراً خورشید هم به 
عنوان element انرژی و حرارت است که با تلفیق این سه 
عنصر با هم و رنگ هایی که از آنها اس��تفاده می کنم، عشق و 

محبت و فضای مثبت را به بیننده اثر القا می کنم.
 چه ش�د كه مديريت نگارخانه »آش�يان نقش و 

مهر« پدر را به عهده گرفتيد؟
پس از آنکه در س��ال 1381 این مکان بازس��ازی شد، طبقه 
پایین را به صورت نگارخانه تجهی��ز کردیم و مجوز الزم را از 
وزارت ارشاد گرفتیم. پس از آن با اخذ مدرک مرتبط من در 
این زمینه، پدرم پیشنهاد دادند که مسئولیت نگارخانه را به 
عهده بگیرم. لذا از سال 1384 تا کنون، حدود 14 سال است 
که مدیریت نمایشگاه بر عهده من است که در این مدت هم 
حدود 150 نمایشگاه گروهی و اختصاصی از آثار خودم، پدرم 

و هنرمندان دیگر در این نگارخانه برگزار کرده ام.
نحوه انتخاب آث�ار برای به نماي�ش درآمدن در 

نگارخانه تان به چه صورت انجام می گيرد؟
سیاس��ت نگارخانه ما این گونه اس��ت که معموالً آثار رئال را 

نمی پذیریم و بیشتر به دنبال فضاهای جدید هستیم.
اين سياست در جهت آشنايی بيشتر مخاطب با 

هنرهای مدرن است؟
نه، دوره هنر رئال گذش��ته و بهترین حالت را در این زمینه، 
دوربین عکاسی انجام می دهد و اینکه نقاش از دنیای پیرامون 
خود کپی کند، به نظر ما هنر نیس��ت و خالقیت محس��وب 
نمی شود. در واقع بهتر است که اثری با ایده و طرح هنرمند 
خلق ش��ود، نه اینکه فرد بخواهد مثل عکس از فضایی کپی 
کند، چون وجه هنری ندارد و دوربین عکاسی همین کار را با 

یک دکمه خیلی بهتر از او انجام می دهد.
موضوع و علت برگزاری نمايشگاه مهر حافظ)3( 
كه اين روزها در نگارخانه تان برپا ش�ده اس�ت، 

چيست؟
یک سری نمایشگاه ها هستند که به صورت ساالنه و در زمان 
خاصی در نگارخانه ما برگزار می شوند. نمایشگاه حاضر هم 
همزمان با بزرگداشت حضرت حافظ برگزار شده و سومین 
نمایشگاهی است که به مناسبت بزرگداشت ایشان و تحت 
عنوان »مهر حافظ)3(« برگزار شده است. لذا ما از یک سری 
هنرمندان دعوت کرده ایم که با ارائه آثار نقاشی و نقاشیخط 
و پوستر مرتبط با موضوع نمایشگاه در این نمایشگاه شرکت 
کنند. البته هر س��ال از هنرمندان جدیدی برای شرکت در 
نمایش��گاه »مهر حافظ« دعوت به عمل آورده ایم. نمایشگاه 
ما از 19 تا 24 مهر و از ساعت 16 تا 20، در نگارخانه »آشیان 

نقش و مهر« برپاست.

|6| روزنامه جوان |  شماره 5772  1441 صف��ر   16  |  1398 مه��ر   23 سه ش��نبه 

88498436سرويس فرهنگي

   افشين عليار
پیلوت س��ومین س��اخته س��ینمایی ابراهیم 
ابراهیمی��ان همانند دو اثر قبل��ی اش در ایده و 
قصه پردازی ضعف جدی دارد. ابراهیمیان هیچ 
تالشی برای استاندارد کردن فرآیند فیلمنامه اش 
نکرده و این باعث مي شود آثار این فیلمساز جوان 
بر اساس یک طرح کلی ساخته شوند. فیلمساز 
طرح موضوع مي کند اما نمي تواند چفت و بسِت 
منطقی برای پیش��رفت آن پیدا کند به همین 
منظور مخاطب در بیش��تر دقایق فیلم از روند 
قصه که دائم در حال پسرفت است بازمي ماند، 
پیلوت هم از این ضعف آس��یب دی��ده که البته 
نس��بت به فیلم قبلی به مراتب ضعیف تر است، 
دلیل این ضعف ب��ه فیلمنامه ای برمي گردد که 
اساساً قابلیت یک فیلم بلند را ندارد اما 90 دقیقه  
کش آمده است. موضوعی که در پیلوت مطرح 
مي شود در حد یک فیلم کوتاهِ 20 دقیقه ای است. 
فیلم های متعددی مثل پیلوت ساخته شده اند که 
توانسته اند یک موفقیت نسبی ایجاد کنند اما این 
فیلم در روایت و لحن و ش��خصیت پردازی کم 
مي آورد و پایه و اساس فیلم نیز ارجاعات دیالوگی 

و موقعیت های تکراری است!
چهار شخصیت اصلی در فیلم حضور دارند اما 
این چهار شخصیت آن قدر از نام آدم های دیگر 
اس��تفاده مي کنند که تش��خیص و شناسایی 
این آدم ها مشکل مي شود، فیلمساز گویا چاره 
دیگری جز اس��تفاده از دیالوگ نداشته است. 
کل فیلم در بیمارستان مي گذرد و اگر دیالوگ 
از فیلم گرفته ش��ود فیلم نمي تواند ادامه پیدا 
کند، اساس��اً فیلم هایی مثل پیلوت ش��باهت 
زیادی ب��ه نمایش رادیویی دارن��د چراکه هیچ 
اتفاق بصری قرار نیست در این فیلم ها رخ دهد و 
همه چیز بر اساس دیالوگ رقم مي خورد، بخش 
محتوایی فیلم ه��م نمي تواند ب��رای مخاطب 
جذابیت داشته باش��د. وحید و فهیمه دو سال 
است که جدا شده اند. پس��ر چهارساله آنها که 
از قبل بیماری قلبی داش��ته و این مدت پیش 
مادرش بوده در جریان عمل قلبی که وحید از 
آن بی خبر بوده فوت مي کند. حاال موضوع 90 
دقیقه ای این فیلم سر این است که بچه در شهر 
پدر خاک شود یا در ش��هر مادر. قصه ای شکل 
نمي گیرد. ارجاعات دیالوگ که بخشی از گذشته 
را به مخاطب گوشزد مي کند کارکرد دراماتیک 
ندارد، دعوا و جدل های فیل��م کاماًل بی منطق 
شکل گرفته و اساساً موضوعی که فیلمساز در 
فیلمش ج��ا داده به هیچ وج��ه چالش برانگیز 
نیس��ت. مخاطب در حین دی��دن فیلم از خود 
مي پرسد چقدر مهم اس��ت که بچه در کجای 
دو شهری که فاصله ای دوس��اعته با هم دارند 
به خاک سپرده ش��ود. در همان سکانس های 
اول وحید به پلیس مي گوید این بچه زیاد عمر 
نمي کرد اگر االن نمي ُمرد شاید یک یا دو سال 
دیگر مي ُمرد! خب وقتی پدر بچه این قدر راحت 
درباره بیماری و مرگ بچه چهارساله اش حرف 
مي زند بحث و جدل های بعدش برای چیست؟ 

فیلم در واق��ع از ضعف مصال��ح محتوایی رنج 
مي برد. اگر بخواهیم برای فیل��م ژانری در نظر 
بگیریم قطعاً پیلوت از همان جریانی که برخی به 
کنایه از آن به ژانر نکبت یاد مي کنند تأثیر گرفته 
اس��ت. فقر و بی پولی و بیکاری و از همه مهم تر 
فقر فرهنگی در جایگاه اجتماعی زیر متوسط 
)در این فیلم شهرستانی( نمي تواند یک ویژگی 
خاص برای یک فیلم باشد، در نما به نمای فیلم 
فقر و بی فرهنگی در مواجهه با یک بحران دیده 
مي شود اما چیدمان این بحران از سوی فیلمساز 
چندان قابل اهمیت نیست، اینکه چند شخصیت 
بر اثر مش��کالتی که با هم دارند بحث و جدل و 
دعوا کنند و بعد مخاطب از البه الی این بحث ها 
ربط و منطق فیلم را پیدا کند از نکات ضعف یک 
فیلم است، پیلوت در زمینه سازی برای ورود به 
یک بحران که همان قصه است مشکالت جدی 
دارد و ابراهیمیان تصمیم گرفته به روش دیگری 
قصه اش را طرح کند اما ن��وع روایت نمي تواند 
مخاطب را با فیلم همراه کند. ب��ه موازات این 
نتوانستن، ابراهیمیان بیش از حد تالش کرده 
که از سمت دیگر مخاطب را با فیلم همراه کند 
و آن هم بازی با احساسات است که به هیچ وجه 
نکته مثبتی محس��وب نمي شود. مرگ کودک 
چهار ساله در فیلم هیچ ارجاع تصویری ندارد. 
حتی یک عک��س از آن نمي بینیم و مادری که 
کتک مي خورد و از احساساتش برای بخشش 
مهریه استفاده مي شود. این موارد تا جایی باعث 
پر شدن حفره های عمیق فیلم مي شود، حفره ای 
مثل حضور سعید در فیلم که مشخص نیست چه 
شخصیتی دارد و ارتباط تلفنی او با منیر خواهر 
فهیمه چه کمکی مي تواند به فیلم بکند؟ و اگر 
مي خواهد با او ازدواج کند پس چرا علیه فهیمه 
کارهایی مثل دزدی شناسنامه از کیفش انجام 
مي دهد. موضوع جالب در پایان فیلم است که 
فیلمساز دستش به جایی نرسیده و از ساده ترین 
روش استفاده کرده، وحید پسرش را پنهانی از 
بیمارس��تان خارج مي کند. پایان بندی فیلم با 
آن میزانس��ن، فضای تلخی برای مخاطب رقم 
مي زند. وحید و فهیمه که اصرار داشتند بچه را 
در شهرستان خاک کنند چرا و چگونه راضی به 
دفن در تهران شدند؟ که این منطق فیلم را زیر 
سؤال مي برد، پیلوت یک اثر دیالوگ محور است 
که خط روایی کسالت آوری دارد. از پایان فیلم 
مخاطب چه انگیزه ای مي تواند داشته باشد فقط 

یک احساس تأثر که به شدت گذراست.
دوربین روی دست و لرزش های عجیبی که در 
فیلم دیده مي شود به هیچ وجه باعث التهاب یا 
بغرنج بودن موقعیت ها نمي شود، بعضی از نماها 
اضافه و کش��دار اس��ت. به نظر مي رسد تدوین 
نتوانسته کمکی به این فیلم بکند، در چند سکانس 
بازی ها برای مخاطب مي تواند جذاب باشد اما در 
بیشتر موقعیت ها بازی ها خنثی مي شوند، پیلوت 
برای ابراهیم ابراهیمیان نمي تواند گام رو به جلویی 
باشد با اینکه او فیلمساز دغدغه مندی است اما در 

سینما این کافی نیست.

 دوره هنر رئال گذشته و بهترين حالت را در 
اين زمينه، دوربين عكاسی انجام می دهد و 
اينكه نقاش از دنيای پيرامون خود كپی كند، 
به نظر ما هنر نيس�ت و خالقيت محسوب 
نمی ش�ود. در واقع بهتر اس�ت كه اثری با 
ايده و ط�رح هنرمند خلق ش�ود، نه اينكه 
 فرد بخواهد مثل عكس از فضايی كپی كند

دانشجوی هنر این روزها دنبال آموختن نیست
دشواری های هنر نقاشيِ در گفت وگوی »جوان«  با فرزانه محجوبی

 کشدار کردن یک فیلم کوتاه
 این بار پیلوت

 فيلم در روايت، لحن و شخصيت پردازی كم مي آورد 
و پايه و اساس كار نيز ارجاعات ديالوگی و موقعيت های تكراری است
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