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 »جغد« از آن دســته گرافیتی کارانی اســت که معتقدند گرافیتی یعنی اعتراض: »همه سبک های 
هیپ هاپ اعتراضی است اما به نظرم گرافیتی اعتراضی تر است؛ چون مردم بهتر می توانند با آن ارتباط 
 بگیرند؛ مثال وقتی کســی رپ می دهد، بیرون کسی سنتی گوش می کند نمی آید رپ گوش کند؛ اما با 
 گرافیتی عامه مردم ارتباط می گیرند. این هنر روی دیوار اجرا می شود و همه مردم با آن مواجه می  شوند 
و باعث می شود که در ذهن آن فرد جرقه ایجاد شود.« کارهای این گرافیتی آرتیست جنبه ای  انتقادی و 

اعتراضی دارد. 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

بسیاری از داروهای مورد استفاده 
ضد  داروی  جمله  از  نسخه  بدون 
آنفلوآنزا  سرماخوردگی،  سرفه، 
ناخواسته  گیجی  باعث  زکام  و 
است  ممکن  که  می شوند 
رانندگی را با مشکل روبه رو کند.

 گرافیتی
  از رپ هم 
اعتراضی تر است

امیرهاتفینیا|جغدهاشــبهابهپروازدرمیآیند.
سیستمبدنیشــانبرایزندگیدرشبساختهشده.
زمانیکههمهبهخوابفرورفتهاند،باچشــمهایباز
چرخمیزنندوباگردش360درجهایگردنشانهوای
همهطرفرادارند.جغِدشــببیداِراصفهانعالوهبر
چشمهایهوشــیاروزندگانیدردلشب،اسپریدر
دستانشدیدهمیشود.»ُجغدپرندهایاستکهشب
تاصبحبیداراستوماهمبیداریموکارهایمانراشب
میزنیم.برایهمینایناســمراانتخابکردم.«ُجغِد
خیابانهایاصفهانکهکارهایشبااستقبالگستردهای
مواجهشدهوفراترارخیابانهاینصفجهانبارهادر
دیوارشــبکههایاجتماعیبهاشتراکگذاشتهشده،
درخانهامانقاشسادهایاستکهپدرشحتیازکاراو
اطالعیندارد.»جغد«باتجاریشدنگرافیتیمخالف
استومعتقداســتاگراینماجراتجاریشودکسی
بهفکردردمردمنخواهدبودوهمهدنبالپولمیروند.
اودرادامهقصهجذابدیوارهاوشــبهایاصفهانرا

تعریفمیکند.


گرافیتیراازِکیشروعکردی؟وچطور؟
نزدیک7سالپیش.رویدیواردرفیلمهایآمریکایی
طرحهاییمیدیدموبهنظرمباحالمیآمد.درهنرستان
سرکالسفتوشــاپبودم.استادمانرویکاغذداشت
لوگوطراحیمیکردوحالتگرافیتیداشــت.گفتم
اسمشانچیست؟گفتبهایننقاشیهابراشمیگویند.

بعدهممنشروعکردموبه
اینشکلاسمخودمرازدم.

»جغد«ازکجاآمد؟
بوتیکیبودکهلباسلش
وهیپهاپــیمیفروخت.
گفــتکارتویزیتبرایم
طراحیکن.گفتاسممغازه
جغداســتولوگویجغد
بزن.بعدازطراحی،خودماز
اسمولوگوخوشمآمد.بعد
ازمدتیمغــازهاشراجمع
کردومنهمایناســمو
لوگورابرایخودمبرداشتم.
جغــدپرندهایاســتکه

شبتاصبحبیداراســتوماهمبیداریموکارهایمان
راشبمیزنیم.برایهمینایناسمراانتخابکردم.
بعدازمدتیفهمیدمکهجغدیهمدرتهرانهست.اما
نمیتوانستماینراعوضکنم.چونباایناسمکارزده
بودم.درگرافیتیاسمولیبلمهمنیست،مهماعتراض
است.منبهبزرگکردنلیبلخودمفکرنمیکنم.برایم

تاثیرگذاریمهماست.
معموالچهساعتهاییبرایکارزدنبیرونمیروی؟

معموالیکودومیروم.تابستانهااماساعتچهار
همرفتمکهکارزدم.هروقتمیرومکاربزنمتیشرت

مشکیمیپوشمکهکمترمنراببینند.
معموالداخلشهرکارمیزنییاخارجازشهر؟

همهاشداخلشهراست.آنهممرکزشهر:چهارباغو
آمادگاه.بایدداخلشهرکارزد.اینکهبرویمبیرونشهر
وکاربزنیموعکسبگیریمودراینستاگرامبگذاریمکه
فایدهایندارد.امامثالتروآپممکناستبعضیهابرای

دلخودشانبزنندوآنمسألهایندارد.
نخستینبارچطوراســپریخریدی؟مارکوقیمتش
رابهیادداری؟چیزیازنخستینبارکهاسپریدستت

گرفتیدرذهنتهست؟
نزدیکخانهمانیکرنگفروشــیبودکهاسپری
گلریزخریدموخیلیهمخوببود.نخستینکاریکه
میخواستمبااسپریبزنم،درپلآذربودکهمیآیندو

آنجاباگیتارمیخوانند.میترسیدمکاربزنم.خوانندهها
شــروعکردنبهخواندنوکاغذدرآوردموزدموفورا

اسپریرادرجیبمگذاشتمورفتم.خیلیمیترسیدم.
چهکســیبرایبارنخســتگرافیتیرادراصفهان

شروعکرد؟
وقتیمنکارمراشروعکردم،کسیرادراصفهاننیافتم
کهبهمنیاددهد.منازراهفیسبوکباچندتاازبچههای
تهرانآشناشدموکارزدنرایادگرفتم.خیلیدراصفهان
گشتمکهکسیراپیداکنمتابتوانمازاوکمکبگیرمیا
اصالفقطباهمبرویموکاربزنیم؛اماکسیپیدانشد.مثال
خودبچههایتهرانمیگفتندیکیدراصفهانهست
بهفالناسم.منهمگشــتموبعدازدوماهطرفراپیدا
کردم.بهاوگفتمچرادیگر
فایده گفت نمیکنی؟ کار
نداشــت.گفتمچندوقت
کارکردی؟گفتکالیکماه
بیشترکارنکردم.تنهابودم.
خیلیگشتم،اماکسیرا
دراصفهانپیــدانکردم.
درکاشان»رضاریتور«را
دیدم،امادرخوداصفهان
کســینبود.چندوقتکه
گذشــتفهمیدمیکیدر
سپاهانشــهرهستکه
تازهشروعکردهوسنکمی
همدارد.رفتمدیدمشوباهمدوستشدیموچندتاکار
باهمداشتیم.بعدیکســریاتفاقاتبینماافتادوکال
دوســتیمانبههمخورد.تااینکهگذشتوگروهیاز
تهرانآمدنداصفهانونمایشگاهگرافیتیگذاشتند.من
اصالباورمنمیشد.گفتمعجیباستمناینهمهگشتم
وکسیپیدانشد،حاالگروهیآمدهاندکهنمایشگاههم
برپاکردهاند.اولشنمیدانســتمکهازتهرانآمدهاند.

اسمشانگروه»آمیغ«بود.
بازخوردهانســبتبهحضوراینگــروهدراصفهان

چطوربود؟
خبیکسریهاآمدندتاببینندماجراچیست.این
گروهشــروعکردندبهخیلیهاکاریادبدهند.یکیاز
همینها»اکوان«بودکهازاینگروهباالآمد.شایدهم
قبالکارمیکرد،امابااینهاآمدباال.االنهمکسانیدر
گرافیتیاصفهانهستند؛امامندوستندارمباکسیدر

ارتباطباشم.دوستدارمباخودمباشمکال.
مردمشهرچهبرخوردیباگرافیتیدارند؟

مردماصفهانفازخوبیباگرافیتیندارند.خیلیبد
حرفمیزنند.اصالکسیبهگرافیتینگاهنمیکند؛فقط
آنهاییکهدغدغهدارندوبهمسائلجامعهحساساند.
بقیهامابدوبیراههممیگویندکهچرادیوارهاراخراب

میکنید.
گرافیتیاصفهاننسبتبهگرافیتیبقیهشهرهایایران

چهویژگیهاییدارد؟

هیچویژگیایندارد.اینجانهامکاناتهســتونه
کسیباگرافیتیدرستبرخوردمیکند،نهباهنرمندونه
باکاررویدیوار.اینجاتایکیدوسالپیشحتیاسپری
خارجیهمپیدانمیشد.چندوقتاستکهیکمغازهدر
باالیشهراسپریخارجیآوردهومیفروشد.گرافیتی
اصفهانخیلیسطحشپاییناست؛نسبتبهتهران،
مشهد،شیراز،رشت،...چرا؟چونامکاناتخیلیکم
استومردمبااینهنربدندوباآنحالنمیکنندوکار

برایپیشرفتسختاست.
چندگرافیتیکاِرفعالدراصفهانکارمیکنند؟

خودمو»اکوان«.اماخبیکســریهاهستندکه
دوتاکارمیزنندومیروندوپیدایشاننمیشود.چون
گرافیتیهنریاستکهپولمیخواهد.فعالیتخودمن
همکمشده.چونبایدازچیزهایدیگربرایگرافیتیزد.
مناالندرسنیامکهاگربخوامازچیزهایدیگربزنم
آیندهامخرابمیشود.بایدپشتمابهبابایپولدارگرم
باشد.اگرمیتوانستمهمهپولووقتمرارویگرافیتی
بگذارم،خیلیکارهامیتوانستمانجامدهم.اینهنرمثل

بقیهکارهانیستکهبتوانباآنروزگارگذراند.
یعنیبهنظرتوآنهاییکــهگرافیتیراادامهمیدهند،
بابایپولداردارند؟توبرایگرافیتیکارهاطبقهاقتصادی

خاصیتعریفمیکنی؟
نمیگویمکهبابایپولداردارند.شایدخودشانپول
دارند.منظورمنآیندهاست.اگرمنبتوانمهمهپولمرا
رویاینکاربگذارمخیلیپیشرفتمیکنم.امادرآخر
چهمیشود؟شایدتوانستهباشــمکاریرویجامعه
انجامدادهباشــم،امابرایخودمچهداشته؟امارپرها
اینطورنیستند.آنهایکِترکبایکپسرتازهآمدهفیت
میدهندوازاوپولمیگیرند.تههمهاینهاسمتتجاری
شدنمیرود.اماگرافیتیاینجورینیست.شایدبشود

ازگرافیتیپولدرآورد،امامنخوشمنمیآید.
گرافیتیکارهاپاتوقخاصیدراصفهاندارند؟معموال

کجاهاکارمیکنند؟
پاتوقخاصیندارند.یکخیابانآمادگاههستکه
روبهرویهتلعباسیاستوپاتوقهیپهاپیهاست.
اینجاجمعمیشوند.بیرونشــهرهممیروندوکار
میزنند.درشاهینشهراصفهانهمجاییهستبهاسم
سیالبی.شاهینشهرگرافیتیکارفعالدارد.آنهاآزادتر
ومتحدترند؛امادراصفهانکارســختاست.عالوهبر
مامور،مردمهمبهتوکاردارنداصالدیگرنیازیبهمامور

نیست؛خودمردممیگیرندوپدرترادرمیآورند.
بچههادراصفهانچهچالشیباشهرداریدارند؛معموال

کارهاچقدردواممیآورد؟
مااینجابیشتربانهادهایدیگرمشکلداریموباخود
مردم.منآمادگاهکارمیزنم،بیشترمردمکاردارندو
آمارمیدهندیااصالخودمغازهدارها.چندوقتپیش
یکپسریســاعت6آمدهبودکاربزند،اوراگرفتندو
بردند.بعدآنپسرهمشبانهرفتوبااسپریاشمغازه
کســیکهاورالودادهبود،تخریبکرد.همهجایدنیا

اینجوریاستکهشهرداریرنگمیپاشد.دراصفهان
زودترازشهرهایدیگررنگمیزنند؛چونحواسشانبه
شهرهست.چندوقتاستشهرداریآمدهوبهبچهها

دیواردادهکهبیاییداینجاکاربزنید.
برخوردخانوادهودوستانتچطوربوده؛کسیسدراهت

نشد؟
پدرمهنوزنمیداندکهمنچــهکارمیکنم.اوفکر
میکندکهفقطنقاشیمیکنم.کارگاهیدرزیرزمین
خانهدارموآنجاکارهایــمرامیزنموبعدبهخیابان
میروم.اگربفهمدهمهبســاطمرامیُپکاند.مادرماما
میداندوهردفعهمیگویددســتبردار.برادرمکامل
میداندامااوهممخالفاســتومیگویدبهجایدرو
دیوارکارهایترادیجیتالکنودراینترنتبگذار.من
همبهاومیگویمکهبهاینشکلازحالتخیابانیبیرون

میآید.منباخیابانیبودن
اینهنرحالکردهام؛نهبا

مجازیکردنش.
گرافیتی سبکهای همه
راتجربهکردی؛بهسبک

خاصیعالقهمندی؟
همهســبکهاراکهنه؛
اماشایددرحددوسهبار.
استنسیلرابیشترازهمه
دوستدارم؛چونمیشود
باآنمفهومــیکارکرد
وخیلیخوشــممیآید؛
مخصوصــااستنســیل

چندالیه.
گرافیتیچهچیزهاییبرایتآورد؟چیزهاییراهمباآن

ازدستدادی؟
چیزخاصینداشــتهاماگرافیتیباعثشدکهدر
زندگیامچیزهاییدربارهجامعهبفهممودنبالتحقیق
دربارهمشکالتجامعهبروم.چیزهاییراهمازدست
دادم؛باعثشــدکمتردرسبخوانم.منمعتاداینکار
شدم.حتیدرخانههمفکروذکرمگرافیتیبود.درسم
خیلیافتکرد.دورهدانشگاهمنخیلیطولکشیدهو
احتمالاخراجشدنمهست.همینموضوعباعثشدکه
مقدارینسبتبهگرافیتیدلسردشوم؛چوندیدمدارد

آیندهامراازمنمیگیردوزندگیماراخرابمیکند.
تاحاالواکنشیازمردمگرفتهایکهدرذهنتبماند؟

واکنشهازیادبوده.یکبارمــنزیریکیازپلهای
اصفهانکارمیزدم.همیشهوقتیبرایکارمیروم،یک
نفرراباخودممیبرمکهاگرمامورآمد،سریعوسایلم
راجمعکنم.اوایلکارمبودوکلهشــقبودم.ساعت
6بعدازظهررفتمجایشلوغتروآپبزنم.یکهوصدای
موتوریآمدواسپریرادرکیفمگذاشتموشروعکردم
باگوشــیحرفزدن.بعدموتوریرفت.دوبارهشروع
کردمبهکارزدنکهبازهمصــدایموتورآمدومنهم
دوبارهاسپریراداخلکیفمگذاشتموشروعکردمبا

گوشیحرفزدن.یارودیدکهمندارمباگوشیحرف
میزنمامانصفطرحدیوارکاملشده.ازموتورپیادهشد
وآمدگیردادکهشمامارابدبختکردهاید؛ماهیپاک
میکنیموشمامیآیید.داشتیمجروبحثمیکردیم
کهپیرمردیردشد.آمدوپرسیدکهچیشده؟مامور
شهرداریشروعکرددادزدنکهاینهادیوارهاراخراب
میکنند.پیرمردهمشروعکردازمادفاعکردن:»چرابه
اینجوانهاگیرمیدهید؟رویدیوارهاهمکهخودشان
راخالیمیکنند،بهآنهاگیرمیدهید؟ولشانکنید.«
خیلیباآنپیرمردحالکردیم.اوباعثشــدکهمامور

شهرداریبیخیالمانشود.
بهارایهقانونِیگرافیتیفکرکردهای؟

فکرکردموپیشنهادشراهمداشتهام.سال94که
نمایشگاهگذاشتمهرنیمساعتیکباردستهایداخل
نمایشگاهمیآمد.درکتابخانهمرکزینمایشگاهگذاشتم
کهمالشهرداریبود.مسئوالنشهرداریمیآمدندو
میرفتند.اسمیازگرافیتیبرایمجوزنیاوردم.هرجا
میگفتم،میگفتندبروبیرون؛وقتیرفتمبرایمجوز
نمایشگاهگفتممجوزنمایشگاهرنگروغنمیخواهم؛
اماتبلیغاتمرارویگرافیتیکــردم.آخرشنیروهای
نمایشــگاهفهمیدندوآمدندگفتندکهچراقانونیکار
نمیکنی؟منهــمگفتم،میگذاریــدآزادکارکنم؟
میگذاریدحرفخودمرابزنم؟بعدگفتندکهبهفکرپول
باش.منهمگفتمدنبالپولشنیستم.بعدگفتبیادر
دفترمندرسازمانزیباسازیونامهمیزنمپولمیدهم

ازهمینکارهابکن.منهمگفتمکهنمیخواهم.
چهنظریدربارهپولدرآوردنازگرافیتیداری؟

منخودمشخصادوست
دارماگــرهمپولــیکهاز
گرافیتیدرمیآورم،خرج
خودشکنــم.مندرآمدی
البتهازاینکارنداشــتهام.
فقطیــککاریبرایکافه
بایکزدموپسازیکهفته
دویستهزارتومانگرفتمو
باآنرنگروغنواسپریو

بومخریدم.
توبهاعتراضیبودِنگرافیتی
اعتقادداری؟نظرتدرمورد

تجاریشدِنآنچیست؟
گرافیتیکالاعتراضاست
اماسبکتاسبکدارد؛یعنیمیشودهمهکاریباآن
کرد:هماعتراضیوهمهنریولیبهنظرمنهیپهاپ
درستشدکهاعتراضکند.بایدبرهمینمبناپیشبرود.
حتیکسیکهمیخواهدکارهنریکندبایداعتراضرا
بهیادداشتهباشد.بهنظرمناگرگرافیتیتجارینشود،
بهتراست؛چوناگرتجاریشودکسیبهفکردردمردم
نیستوهمهدنبالپولمیروند.کسیکهاعتراضیکار
میکند،وقتیببیندمیتواندپولدربیاورددیگرقید

اعتراضرامیزند.اودیگردغدغهخاصیندارد.
واینکهبهکارچهکسیدرگرافیتیایرانعالقهمندی؟

اولازهمه»الون«است.واقعااوراقبولدارم.اوفِن
اینکاررادارد.کسانیکهبهاوانتقادمیکنند،بیایند
یکبارمثلاوبکشند.خیلیکارشرادوستدارم.پشت
کارهایشهمیشهیکمفهومخاصوجالباست.بتل
پریشونراهمقبولدارم.سبکشخیلیباحالوقشنگ
است.خیلیتمیزکارمیکند.ازاسنتیلکارهاهمبانفیر
وبلکهندحالمیکنم.خیلیهاباایندونفرمشکل
دارند،امابهنظرمنجفتشانخوبند.میگویندبلکهند
کاغذچاپمیکندورویدیوارمیچسباند؛اماازنظر
منهمینکارهمخوباستودلوجرأتمیخواهد.

کارهایایلراهمدوستدارم.

همراه با » OWL «، گرافیتی کاری که آثار انتقادی اش بازخوردهای بسیاری داشته است

ُجغِد اسپری به دست شب های اصفهان
   »قاتالن زنجیره ای«، »موفقیت درون جیب شماست« و »به همین راحتی هنرمند شوید« سه اثر این استریت آرتیست  است 

که بارها در فضاهای مختلف به اشتراک گذاشته شده است
  پدرم هنوز نمی داند من چه کار می کنم. اگر بفهمد همه بساطم را می پُکاند

یکبارکهمامورشهرداریبهمنگیرداد،
پیرمردیکهداشتردمیشد،آمدوازمندفاع
کرد.پیرمردخطاببهمامورشهرداریگفت
که»چرااینجوانهارااذیتمیکنید؟روی

دیوارهاهمکهخودشانراخالیمیکنندبهآنها
گیرمیدهید؟«خیلیباآنپیرمردحالکردم.او

باعثشدکهمامورشهرداریبیخیالشود

بهنظرمناگرگرافیتیتجارینشودبهتراست.
چوناگرتجاریشودکسیبهفکردردمردم
نیستوهمهدنبالپولمیروند.کسیکه

اعتراضیکارمیکند،وقتیببیندمیتواندپول
دربیاورددیگرقیداعتراضرامیزند.اودیگر
دغدغهخاصینخواهدداشت.شایدبشوداز
گرافیتیپولدرآورد،امامنخوشمنمیآید


