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گفتوگو

 88498437فرهنگی 

 گرافيك هنري است كه از تلفيق 
چند هن�ر ايج�اد مي ش�ود و هم 
جنبه هاي هن�ر م�درن را در خود 
دارد و هم از س�نت هاي هنري وام 
مي گيرد، چه شد شما وارد عرصه 

گرافيك و طراحي شديد؟
حقيقتاً عاملي كه باع��ث ورودم به اين هنر 
شد نياز بود، البته نياز تنها مادي نيست، من 
نياز و عشق شديد به اين كار هنري داشتم. 
در دوران دبيرس��تان براي مس��جد محله 
نشريه زدم و از همان زمان نياز به طراحي، 
تصويرسازي و خوشنويس��ي در من ايجاد 
ش��د. اولين بار كار را با تايپ دستي المپيا 
انجام مي دادم، آن زمان چنين شيوه اي رواج 
داشت، بعد از آن زرنگار و كم كم نرم افزارهاي 
جديدتري وارد كار شد تا به امروز به خاطر 
نيازي كه به يادگيري داشتم، كارم را وسعت 
دادم. همان نياز به من كم��ك كرد تا براي 
تأمين آن تالش كنم و كارم را بهبود ببخشم، 
به نظرم نياز فقط اقتصادي نيست، هر چند 
آن هم مهم اس��ت اما نياز در ابعاد ديگر به 
خصوص نياز به دانستن و آموزش براي يك 
هنرمند بسيار اهميت دارد واال دچار ركود و 

حذف در كارش مي شود. 
 چرا هنرمندان تجربي به نس�بت 
توانات�ر از هنرمن�دان آكادميك 

هستند؟
اين هم برمي گردد به همان اصلي كه ابتدا 
عرض كردم، يعن��ي موضوع ني��از. به نظر 
من اغلب اف��رادي كه در رش��ته آكادميك 
هنري هس��تند، هيچ نيازي ب��ه كار كردن 
ندارند و تنها مدرك براي شان مهم است، در 
حالي كه هنرمند تجربي خود را نيازمند به 
آموزش مي داند تا ياد بگيرد و بتواند كار كند 
و نبود مدرك دانشگاهي را جبران كند. اين 
اتفاق براي خيلي ها رخ داده و همين باعث 
رشد آنها مي ش��ود؛ كاري كه گاهي از يك 
مس��جد يا روزنامه ديواري شروع مي شود، 
بنابراين تعداد گرافيست هاي تجربي خيلي 
بيش��تر از گرافيس��ت هاي آكادميك است 
و موفق تر هم هس��تند. كنك��ور يك فضاي 
رقابتي ناخواس��ته اس��ت كه اغلب افراد در 
رشته اي كه نمي خواهند پذيرفته مي شوند 
ن��ه از روي ميل و عالقه، لذا ب��ه نوعي ورود 
به اين هنر براي بعضي ها ناخواس��ته است. 
از س��وي ديگر در دانشگاه بيش��تر مطالب 
نظري آم��وزش داده مي ش��ود و فردي كه 
مدرك مي گيرد، اعتمادبه نف��س كاذب از 
مدرك خود پي��دا مي كند، وقت��ي هم كه 
فارغ التحصيل مي ش��ود، خ��ود را بي نياز از 
آموزش مي داند، چون معتقد است مدرك 
دارد، در حال��ي كه يك هنرج��وي تجربي 
هميشه نياز به يادگيري و به روزبودن دارد 

تا عقب نماند. 
 آيا در اين رابطه هنرمند تجربي با 

دانشگاه همكاري دارد؟
سعي شده است اين تعامل دوطرفه صورت 
بگيرد، يعني هنرمند تجربي و دانش��گاهي 
باهم باشند، ولي دانشگاه فضاي خودش را 
دارد. فضاي دانشگاهي مهندسي و آكادميك 
در آموزش اس��ت كه به راحتي قابل اصالح 
نيس��ت، با وجود اين ت��الش مي كنيم اين 

ارتباط تقويت پيدا كند. 
 پيش�نهاد ش�ما در اي�ن ارتب�اط 

چيست؟
بچه هاي دانش��گاه در جمع هاي ما شركت 
مي كنن��د و در كنار درس ه��اي آكادميك 
خود اينجا هم آم��وزش مي بينند. ما تالش 
مي كنيم در بيرون از محيط دانشگاهي يك 
فضاي خوب و دوستانه اي براي هر دو گروه 
در آموزش ايجاد كنيم تا بر تجربه و توان آنها 

افزوده شود. 
 از مش�كالت فعاالن هنري عرصه 
انقالب�ي اين اس�ت ك�ه ب�ازار كار 
ندارند، اين مش�كل را چگونه حل 

كرديد؟
 خوشبختانه فضا به نسبت قبل خيلي بهتر 
ش��ده اس��ت و مراكز انقالبي و هيئت ها به 
اين باور رس��يده اند كه باي��د هزينه كنند و 
همين بستر كار هنرمندان انقالبي را بازتر 
كرده اس��ت و امروز كمت��ر درددل و گاليه 
هنرمندان گرافيست را مي شنويم كه از ما 
كار رايگان مي خواهند و حمايت نمي شويم... 
البته گرافيست ها به نسبت ساير هنرمندان 
مس��تقل تر هس��تند، چون هزينه هاي آنها 
زياد باال نيست كه حتماً نياز به حامي مالي 

داشته باشند و اال متضرر می شوند. 
 به نظر مي رسد هنرمند گرافيست 
ب�راي موفقي�ت در كار بايد روابط 

عمومي خوبي هم داشته باشد. 
بايد ياد بگيرند تا از هنر خ��ود درآمدزايي 
كنند، ما همي��ن را هم آم��وزش مي دهيم 
تا هنرمن��د ماهيگيري بيام��وزد و محتاج 
نباش��د، البته قبول دارم خيلي از مديوم ها 
براي رس��يدن به خروجي و توليد محصول 

زمان زيادي را مصرف مي كنند و گاهي كار 
براي هنرمند بسيار سنگين و طوالني است 
و نمي تواند ب��ه تنهايي وارد ش��ود و نياز به 
حمايت دارد اما گرافيك زبان سريع االنتقال 
در خروجي اثر توليدي است و هنرمند بايد 
توان اشاعه هنرش را داش��ته باشد. نبايد و 
نمي توان فق��ط او را حمايت ك��رد و آنها را 
وابس��ته بار آورد. به نظرم اين شيوه صرف 
كمك به هنرمند ظلم به او است، بايد به او 
راه و روش درآمدزايي ياد داد تا پيش برود 

و رشد كند. 
 ك�دام اس�تان ها در اي�ن ح�وزه 

موفق تر هستند؟
 به واسطه شبكه نهضت پوسترهاي انقالب 
اتفاقات خيلي خوبي در استان هاي مختلف 
كش��ور رخ داده كه جاي اميدواري اس��ت. 
مثاًل در شيراز گروه بيت، در يزد گروه ترنج، 
در قزوين گروه ش��هيد ح��اج احمدي، در 
س��اري گروه حراء، در تبربز گروه طلوع، در 
اصفهان گروه آيه، در هرمزگان گروه آفتاب 

و در سيستان وبلوچس��تان گروه جم شكل 
گرفته است و ان ش��اءاهلل در ساير استان ها 
هم به زودي شاهد تشكيل چنين گروه هاي 
انقالبي هنري خواهيم بود كه به هم افزايي و 
رشد كار كمك مي كند. مثاًل در اهواز گروه 
خاك نگار كاره��اي ب��زرگ و خوبي حتي 
براي كشورهاي همسايه انجام مي دهد، در 
حالي كه قباًل اينگونه نبود و تمركز و تجمع 
كار فقط در تهران بود اما در اين چند سال 
شاهد گستردگي و پراكندگي خوبي در ساير 
استان ها هس��تيم كه تمركز در تهران را از 

بين برده و اين جاي اميدواري است. 
 فضاي مجازي هم در اين روند تأثير 

داشته است؟
بله، قطعاً فضاي مجازي بستر شتاب دهنده 
و تسهيل كننده خيلي خوبي بوده كه به اين 

روند كاري سرعت زيادي داده است. 
 بنيان شبكه س�ازي را چه كسي را 

ايجاد كرد؟
 اس��تاد محمدرض��ا مي��ري از بنيانگذاران 
مشهوري بود كه بسيار در تثبيت و گسترش 
كار تأثير داش��ت و به ما ه��م كمك زيادي 

كرد. 
 االن مجموع�ه در چ�ه ش�رايطی 

است؟ 
گس��ترده ش��ده اس��ت و در تمام كش��ور 
ش��بكه هاي هنري زيادي ايجاد شده و زير 

نظر استاد نجابتي فعاليت مي كنند. 
 به نظر شما شاخص ترين طراح در 

كشور چه كسي است؟
 من علقه ش��خصي و حرفه اي زيادي براي 
استاد نجابتي قائل هس��تم و هميشه سعي 
كرده ام از ايشان ياد بگيرم، چون هنرمند و 
گرافيست توانايي است كه عالوه بر گرافيك 
در حوزه خوشنويس��ي ه��م كار مي كند و 
در نشانه نوش��تاري بس��يار عالي است. در 
زمينه ه��اي نظري و آموزش و پوس��تر هم 

انصافاً خيلي حرف براي گفتن دارد. 
يك�ي از كارهاي جالبي ك�ه اخيراً 
هم باب ش�ده ديوارنگاري ميدان 
وليعصر ته�ران اس�ت؛ تصاويری 
گويا با برد ملي و حتي بين المللي، 

نظر شما چيست؟
بله، اي��ن ش��يوه كار را بچه هاي م��ا هم در 
نهضت پوسترهاي انقالب كار كرده اند و هر 
بار يكي از هنرمندان غيرتهراني در اين حوزه 
ورود دارد. از بچه هاي اصفهان، اهواز، مشهد 
هستند و همين نشان دهنده تمركززدايي از 
تهران است كه براي كل كشور جريان دارد. 
چ�را ديوار ن�گاره اصفه�ان جاي 

مناسبي ندارد؟
در اصفه��ان ديوار نگاره پازلي در مقايس��ه 
با مي��دان وليعصر تهران كار خوبي اس��ت 
كه س��عي دارد زش��تي هاي برج جهان نما 
را بگيرد؛ س��اختماني كه مدي��رش اصاًل به 
اصفهان و فضاي تاريخي آن توجهي نكرده 
بود، اصفهاني ها به حالل و حرام خيلي توجه 
دارند، زمين اين برج را قباًل به نام فضاي سبز 
به اجبار از صاحبان آن خريده بودند، ولي به 
جاي فضاي سبز، يك پاساژ بزرگ ساختند 
كه معماري خيل��ي م��درن و ناهمگوني با 
محيط تاريخي و س��نتي آنج��ا دارد، براي 
همين با وج��ود صرف هزينه ب��اال امروز از 
پاساژهاي ساكت و كم رونق است و با اقبال 
عمومي مردم و كاسبان مواجه نشده است. 
ديوارنگاره اصفهان جلوي اين ساختمان قرار 
گرفته تا ديوار اين پاساژ ناهمگون را بپوشاند 
و به نوعي از سر اجبار در اين مكان است، واال 
نبايد ديوارنگاره در هر جايي باشد و جايگاه 
و مكان ديوارنگاره خيلي مهم است. در واقع 

جانمايي ديوارنگاره خيلي اهميت دارد. 
وضعي�ت ديوارن�گاري در س�اير 

شهرها چگونه است؟
خوشبختانه شهرهاي ديگر هم به اين سمت 
و س��و مي روند تا ديوارنگاري اصلي با ابعاد 
خيلي بزرگ در شهرشان داشته باشند، قباًل 
اين دغدغه و مشكل وجود داشت كه چطور 
ديوارنگاره را پر كنند و سوژه داشته باشند اما 
امروز مشكلي براي تغذيه كار ندارند و قطعاً 

توليدات زيادي براي ديوارنگاره داريم. 
كدام طرح خودتان را بيشتر دوست 

داريد؟
من خيل��ي از كارهايم را دوس��ت دارم اما 
هميش��ه نس��بت به كارهاي آخرم حس و 
حال بهت��ري دارم، چون يك م��دت با آن 

زندگي مي كنم. 

گرافي�ك زب�ان س�ريع االنتقال 
در خروج�ي اث�ر توليدي اس�ت 
و هنرمن�د باي�د ت�وان اش�اعه 
هن�رش را داش�ته باش�د. نبايد 
و نمي ت�وان فق�ط او را حماي�ت 
ك�رد و آنها را وابس�ته ب�ار آورد

مراك�ز انقالب�ي و هيئت ه�ا ب�ه 
اي�ن ب�اور رس�يده اند ك�ه بايد 
هزينه كنن�د و همين بس�تر كار 
هنرمندان انقالب�ي را بازتر كرده 
اس�ت و ام�روز كمت�ر درددل و 
گالي�ه هنرمندان گرافيس�ت را 
مي ش�نويم كه از م�ا كار رايگان 
مي خواهند و حمايت نمي شويم... 

 مدتي اس�ت فعاليت هاي حوزه نمايش به 
دالي�ل متع�دد از روند اصلي خ�ود فاصله 
گرفته، به عنوان كارگرداني كه در اين فضا 
يك اثر را روي صحنه برده است، به نظرتان 
چقدر ط�ول مي كش�د ش�كوفايي اجراي 

نمايش ها را شاهد باشيم؟
 متأس��فانه در اي��ن دوره ب��ر اثر ش��رايط اجتماعي، 
اقتصادي و سياسي اولين گروهي كه آسيب مي بيند، 
قشر هنرمند بوده و آخرين گروهي كه از اين تالطم 
خارج مي ش��وند نيز هنرمندان هستند، شرايط اخير 
ايجادشده در جامعه باعث شد مردم كمتر به فكر هنر 
و هنرمند باشند و اين ما هستيم كه بايد جان دوباره 

به اين فضا ببخشيم.  
اميدوارم شرايط به سمتي س��وق كند كه مردم شور 
و شوق س��ابق خود نس��بت به تئاتر را داشته باشند. 
صميمان��ه از هنرمن��دان عزيز تقاض��ا دارم ،با ايجاد 
فضاس��ازي هاي الزم زمينه را براي زنده نگه داشتن 

تئاتر فراهم كنند. 
 اجراي آثار كم�دي فاخ�ر، در ايجاد حس 

خوب در مخاطب چقدر نقش دارد؟
 س��ليقه ش��خصي من به عنوان كارگردان ،كارها و 
نمايش��نامه هايي اس��ت كه بتوانند حال خوب را به 

تماشاگر القا كنند. 
  ب��ه نظ��ر م��ن نمايش��نامه هاي كم��دي در دوره 
 م��ا ب��راي تماش��اگر بس��يار الزم و ضروري اس��ت، 
ارزش كار و  وظيف��ه ما ب��ه عنوان عض��و كوچكي از 
خانواده هنرمندان و هنردوس��تان در اين اس��ت كه 
بتوانيم تماشاگر تئاتر را ترغيب به ديدن تئاتر كنيم. 
كمدي هاي كالسيك هر عصر و هر كشور جزو ميراث 

آن كشور است و بايد حفظ شود.
 من تا به امروز عالقه شخصي ام اين بوده كه متن هايي 
را انتخاب و كار كنم كه بتوان��م عالوه بر حفظ ارزش 
متن تماشاگر را با س��بك كمدي هاي متفاوت آشنا 

كنم. 
 چه چيزي مرز بين كمدي ای كه مخاطب را 
به تفكر وادار مي كند با كمدي ای كه صرف 
خنده گرفتن از مخاطب اس�ت، مش�خص 

مي كند؟
 بخش عمده اي در اي��ن زمينه برمي گ��ردد به متن 
نمايشنامه اي كه قرار است كار شود .نمايشنامه اي بر 
پايه كمدي هاي مبتذل كار را راحت مي كند و دست 
كارگردان و دراماتورژ را ب��راي تغيير بازتر مي گذارد 
ولي در كار هاي كالسيك و ادبي كار سخت تر است. 
مرز ميان كم��دي ای كه صرفا ًجهت خنده باش��د و 
كمدي ای كه تماشاگر را وادار به فكر كردن كند ،اين 
است كه خط داستاني نمايشنامه اگر به گونه اي باشد 
كه در همه لحظات و صحنه ها داس��تان و ديالوگ ها 
منسجم باش��د و هر صحنه كامال ًمربوط به اتفاق آن 
لحظه باشد ،تماشاگر عالوه بر خنده گرفتن خودكار 
وادار به تفكر مي شود ،ولي اگر كار ديالوگ هاي صرفاً 
خنده دار و بي ربط يا كم ربط به خط داس��تاني باشد، 

برمي گرديم به بحث صرفا ًخنده گرفتن. 
 سراغ متني از اس�كار وايلد رفته ايد، اين 

متن چه ويژگي هايي دارد؟
 درباره چرايي انتخاب اين نمايشنامه و ژانر كمدي آن 
بايد عرض كنم كه اين متن بسيار به سبك زندگي ما 
نزديك است و من سعي كردم با توجه به پتانسيل اين 
متن نهايت دقت و ظرافت را در اجراي اين نمايشنامه 
داشته باش��م .يكي ديگر از ويژگي هاي شاخص اين 

نمايش��نامه براي بنده اين بود كه متن��ي را انتخاب 
كنم كه تا به امروز اجراي عموم نرفته باش��د و بتوانم 
به عنوان اولين نفر اي��ن كار را روي صحنه ببرم .نظر 
ش��خصي من بر اين اس��ت كه به خنده آوردن مردم 
كاري س��خت و به ثمر نش��اندن آن كاري ارزشمند 
است ،از اين رو با كار كردن روي متن كمدي تالش بر 
آن داشتم مردم را كمي از دغدغه هاي روزانه دور كنم 

و خنده بر لب تماشاگر بياورم. 
 در حوزه توليد متن نمايش��ي كمدي آيا در بين آثار 

ايراني اثري قابل رقابت با متون خارجي داريم؟
 حقيقتا ًسبك نگارش ،داستان و شخصيت پردازي ها 
تفاوت هاي اساسي نمايش��نامه هاي ايراني و خارجي 
اس��ت ،از اين رو مقايس��ه آنها كار دش��واري است. 
متن هاي كمدي خارجي از نظر داستان و كمدي هاي 
استفاده ش��ده ويژگي هاي خ��اص خ��ود را دارند و 
متن هاي ايراني نزديك به زندگ��ي روزمره ما و قابل 

لمس تر براي تماشاگر ايراني هستند. 
 درامات�ورژي ب�ه عن�وان ايراني�زه كردن 
متن هاي خارجي چقدر در ايجاد پيوند بين 
تماشاگر ايراني و نمايشنامه خارجي مؤثر 
است و حد اين ايرانيزه كردن تا كجاست؟ 
يعني تا چه حد مي توان در متن اصلي دخل 

و تصرف كرد؟
 به نظر من تبديل كردن يك متن خارجي به ايراني به 
جهت جلب توجه تماشاگر به هر قيمتي كار درستي 
نيست .نمايشنامه بايد به صورتي تغيير پيدا كند كه 
پايه و اساس متن جاي خود را حفظ كند اما در عين 
حال قابل لمس و درك ب��راي مخاطبان آن در دوره 
كنوني باش��د .اصطالح��ات و كلمات تغيي��ري بايد 
در اتمسفر نمايشنامه باش��د و صرفا ًبه جهت خنده 

مخاطب نوشته نشده باشد.  
 به اجراها بپردازيم. بخش خصوصي چقدر 
در فضاي تئات�ر و اجراي نمايش ها س�هم 

دارد؟
 بخش خصوصي تئاتر در حال حاضر نقش بس��زايي 
در هنر هاي نمايش��ي دارد، در حال حاضر گروه هاي 
متعددي در سالن هاي مختلف تئاتر و در سالن هاي 
تمرين در حال اجراي نمايش و تمرين هستند. يقيناً 
تمام هنرمندان چه در بخ��ش دولتي و چه در بخش 
خصوصي در تالشند چراغ تئاتر را روشن نگه دارند. 

 اين س�هم مي توان�د باعث جريان س�ازي 
شود؟

 قطعاً، خواه ناخواه بخش كثيري در هنر هاي نمايشي 
كش��ور در بخش خصوصي در حال فعاليت هس��تند 
و همين موضوع طبيعتا ًس��بب جريان س��ازي هايي 

خواهد شد. 
 آيا بخش خصوصي مي تواند به تنهايي رونق 

را به سالن هاي اجرا بازگرداند؟
 بخش خصوص��ي جهت رونق و تش��ويق مردم براي 
سوق دادن به سالن هاي نمايش تأثيرگذار است ولي 
به نظرم در اين زمينه بخ��ش خصوصي و دولتي بايد 

مكمل يكديگر باشند تا نتيجه دلخواه حاصل شود. 
 امكان دارد نمايش »اهميت ارنست بودن« 
پس از اتم�ام دوره اول اجرا باز هم ش�اهد 

اجراي ديگري باشد؟ 
 پس از پايان دوره اجراي ما در تماشاخانه ارغوان، اميد 
است طي برنامه ريزي هاي انجام شده اين كار در اوايل 
سال آينده با ايجاد تغييرات و با شور و شوقي دوچندان 

دوباره ميهمان نگاه تماشاگران عزيز باشد. 

گفت و گوي »جوان«
 با كارگردان نمايش »اهميت ارنست بودن« 

ارزش كار هنرمند
 ايجاد حس خوب در مردم است

چيذري: صميمانه از هنرمندان عزيز تقاضا دارم
 فضاي الزم و زمينه را براي زنده نگه داشتن تئاتر فراهم كنند

   محمدصادق عابديني
در روزهايي كه بخشی  از فعاليت هاي هنري به دليل فضاي منفي رواني ايجادشده در شبكه هاي 
اجتماعي، متوقف ش�دند  در حوزه تئاتر و هنرهاي نمايش�ي، هنرمندان بخش خصوصي، فضاي 
ايجاد شده را شكسته و با شروع مجدد فعاليت هاي خود، زمينه را براي بازگشت شرايط به حالت 
عادي فراهم كرده اند. اجراي نمايش »اهميت ارنس�ت بودن« ك�ه در دي و بهمن ماه روي صحنه 
رفت، يكي از اين آثار بود. »اهميت ارنست بودن« نمايشنامه اي نوشته اسكار وايلد است. مضمون 
اثر از موقعيت هاي ايجادشده از اش�تباه گرفتن فردي به جاي فرد ديگري شكل گرفته كه همين 
داستان لحظه هاي طنزي را به اثر اضافه كرده است. در طراحي گريم و لباس كاراكترهاي نمايش 
سعي شده است ش�بيه آثار كالس�يك، اين مقوله لحاظ شود. مهس�ا چيذري، طراح و كارگردان 
»اهميت ارنس�ت بودن« در گفت و گو با »جوان« به اين نمايش و گذار جامعه هنري از فضاي منفي 

ايجاد شده می پردازد. 

  معصومه طاهري
زبان هنر، زبان گويا و همه فهمي اس�ت كه نياز ب�ه ترجمه ندارد و قدرت انتق�ال بااليي دارد، در همين رابطه س�راغ يك هنرمند 
گرافيس�ت رفتيم كه تاكنون فعاليت زيادي در اين زمينه داش�ته اس�ت. مجتبي مجلس�ي، طراح، مدرس و ايده پرداز گرافيك، 
مدير هنري اس�ت كه س�ابقه دبيري مجمع طراحان گرافيك انقالب اس�المي، مديريت هنري انتش�ارات آرم�ا و گروه فرهنگي 
هنري مس�ك، دبير جش�نواره ملي پوس�تر رضوي، دبير مجمع طراحان گرافيك انقالب اس�المي)آيه( و همچنين مدير هنري 
دوماهنامه هابيل و فصلنامه دريچ�ه را در كارنامه دارد. وي همچنين دبير فراخوان كش�وري پوس�تر»خط س�رخ« 1395، دبير 
فراخوان كشوري پوستر تراژدي انساني در غزه 1393، دبير رويدادهاي پوستر و تبليغات شهري جشنواره بين المللي مقاومت در 
سال هاي 1399 و 1397 و دبير جشنواره ملي پوس�تر رضوي 1399 نيز بود است. گفت وگوي »جوان« با اين هنرمند را مي خوانيد. 

نهضت پوسترهاي انقالب در سرتاسر ايران شبكه سازي مي كند
گفت وگوي »جوان« با دبير مجمع طراحان انقالب اسالمي 
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