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 گفت وگوی »شهروند« با 4 دهه  هشتادی
توجه بسیاری را به خود جلب کرده اند

دخترانی که دیوارهای 
زاهدان را به حرف آوردند

 بسیاری از خانواده ها با حضور زن ها برای نقاشی دیواری در خیابان مشکل دارند
 به شهرداری »نه« گفتیم          هربار یکی از اعضای خانواده مان با ما به خیابان می آمد

 خیلی چیزها در خیابان یاد گرفتیم که هیچ وقت در مدرسه امکانش نبود

امیر  هاتفی نیا| »دیوارهای سخنگو« درحال تکثیرشدن اند. هر بار صدای یکی شان از گوشه کشور شنیده 
می شود؛ صدایی که بلند است و ساکت نمی شــود! این بار دیوارهای زاهدان به حرف آمده اند. آنها با رنگ ها 
و طرح ها آشــتی کرده اند و دنبال تجربه های جدیدترند. زهرا، لیلی، فائزه و پانیذ چهار زن دهه هشتادِی اهل 
زاهدان اند که پای دیوارهای شهرشان ایســتاده اند. این چهار استریت آرتیست به خیابان به عنوان مدرسه 
نگاه می کنند و چیزهای زیادی در آن یاد گرفته اند که مهمترین آنها »همراهی با مردم« است. گروه »استریت 

مورالیست« نام جمع چهار نفره شان است. زهرا، لیلی، فائزه و پانیذ در ادامه حرف می زنند.  
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»استریت  مورالیست« با هدف کسب تجربه آغاز  به  کار کرد. اما 
بعد از مدتی که اعضای گروه، نقاشی »شب ُپرستاره« از ونگوگ 
را اجرا کردند، ماجرا طور دیگری پیش رفت؛ چراکه بسیاری از 
آدم ها با آن کار ارتباط گرفتند. در ادامه این ایده به ذهن بچه ها 
آمد که مقداری مسیر هدفمندتر شود. قرار شد که فعالیت آنها 
گذرا نباشد. آنها در این مرحله می خواهند آثار معروف دنیا را به 

خیابان های زاهدان بیاورند و مردم را با این کارها آشنا کنند. در 
کنار این آثار، کارهایی از هنرمندان ایرانی هم اجرا خواهد شد و 

بعد هم نوبت به اجرای آثار هنرمندان استان می رسد. 
تصمیم این گروه تبدیل خیابان به نگارخانه ای است تا مردم 
کارهای خوب را ببینند. »استریت  مورالیست« می خواهد که 
در هر خیابان زاهدان یک اثر خوب اجرا شــود. متاسفانه هنر 
از طرف شهرداری خیلی جدی گرفته نمی شود و برای همین 

آنها برای خودشان 
نیامده اند، برای 
زاهدان آمده اند

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

حدود ۸۵ درصد از رانندگانی 
که باعث تصادفات مرتبط با 

خواب می شوند، مرد هستند 
و حدود یک سوم آنها حداکثر 

۳۰سال سن دارند.

برای شروع گفت وگو، هرچقدر که دوست دارید از خودتان   
بگویید.

زهرا: ۱۷ سال دارم.  سال اول گرافیک را تمام کرده ام. دوره رنگ 
روغن و طراحی را هم گذرانده ام.

لیلی: متولد ۸۲ هستم و  سال اول گرافیک را گذرانده ام.
پانیذ: ۱۶سال دارم و رشته ام گرافیک است.

فائزه: متولد ۸۱ هستم. من هم  سال اول گرافیک را تمام کرده ام. 
چطور با یکدیگر آشنا شدید؟ در هنرستان؟  

زهرا: اول این فکر به ذهن من و لیلی رسید و تصمیم گرفتیم 
با چندتا از بچه های قوی مدرســه گروه نقاشی دیواری بزنیم و 

خوشبختانه این گروه تشکیل شد.
لیلی: بله، همه از یک هنرستانیم.

این ایده چطور به ذهن شما رسید؟  
زهرا: معموال در رشته گرافیک، مدرسه یک کار عملی تعیین 
می کند که مثال بچه ها باید دیوار مدرسه را طراحی و نقاشی کنند. 
بعد از این اتفاق معلم مان تعدادی از بچه ها را برای کارهای بعدی 
انتخاب کرد. بعد ما تصمیم گرفتیم خودمان یک گروه مستقل 
شــویم، چون می دیدیم که برای زیبایی دیوارهای زاهدان هیچ 

تالشی نمی شود، برای همین دست به کار شدیم.
و واکنش بچه های قوی تر مدرسه؟  

لیلی: بچه ها برای شرکت مخالفتی نکردند و برای همکاری 
مشتاق هم بودند.

واکنش معلم ها؟  
لیلی: معلم ها نظری نداشتند و تا همین اواخر هم صحبتی راجع 

به کار ما نمی کردند.
زهرا: یا حتی مخالفت هم می کردند.

چه می گفتند؟  
فائزه: معلم های ما نگران بودند که به روند تحصیل ما لطمه 

وارد شود.
وارد شد؟  

فائزه: نه، بهتر هم شــد. ما زمانی شــروع بــه کار کردیم که 
امتحان های ترم دوم شروع شده بود. معلم ها می خواستند ما همه 

حواس مان به درس و مدرسه باشد.
شــماها چه نظری درباره مدرسه دارید؟ در مدرسه چه   

چیزی به دست آورده اید؟
لیلی: به نظرم بخشــی از موفقیت مان را مدیون مدرســه و 

دبیرهایش هستیم.
فائزه: مدرسه ما از هر لحاظ خوب بود و دبیرهای خیلی خوبی 
داشت. می توانم بگویم بیشترین دلیل برای چیزهایی که به دست 

آورده ایم، به خاطر همین مورد بوده است. 
زهرا: از نظر من در این رشته، بیشتر خوِد دانش آموز باید دنبال 
یادگیری باشد. معلم ها کال سرنخ را می دهند و این دانش آموز است 
که باید خودش را باال بکشد تا بتواند کار متفاوتی انجام دهد. کارهای 

عملی در مدرسه باعث یادگیری یک سری از تکنیک ها شد.
پانیذ: مدرسه قطعا یکی از دالیل رشد و پیشرفت ما بوده. شاید 

در این راه ما را همراهی نکرده باشد، اما از نظر آموزشی عالی است. 
از چه تاریخی »گروه« شدید و کار را شروع کردید؟  

زهرا: تقریبا اوایل اردیبهشت بود که گروه شدیم و اولین کار 
را انجام دادیم.

در ابتدا چند نفر بودید؟ االن چند نفرید؟  
لیلی: ما در اوِل کار چهار نفر بودیم، بعد یک نفر دیگه هم اضافه 

شد؛ اما به خاطر مخالفت خانواده نتوانست بماند. 
خانواده او با چه چیزی مشکل داشتند؟  

زهرا: این که چندتا دختر در خیابان بروند نقاشی کنند. البته 
ما اوایل همراه داشتیم.

چطور؟  
زهرا: یعنی به خاطر فرهنگ بعضی از مردم و مزاحمت هایی که 
ایجاد می کردند، هر بار یکی از اعضای خانواده با ما به خیابان می آمد، 
البته االن مقداری وضع بهتره شده و خودمان بدون همراه می رویم، 
ولی در کل خیلی از خانواده ها با حضور زن ها برای نقاشی دیواری 

در خیابان مشکل دارند.
چه مزاحمت هایی می شد؟  

پانیذ: مردهایی که با خودرو رد می شدند، توهین می کردند.
یعنی هنر شما را مسخره می کردند؟   

زهرا: مثال می گفتند »این را که همه می توانند بکشند، کاری 
ندارد که.«

و شما چه واکنشی نشان می دادید؟  
پانیذ: ما اصوال توجه نمی کردیم. البته افرادی هم بودند که ما را 

تشویق می کردند و به  ما روحیه می دادند.
مثال چه کسانی؟  

پانیذ: کســانی که در ِپیج گروه مان عکس هــا را می دیدند. 
یا رهگذرانی هــم بودند که از ما تعریــف می کردند. این خیلی 

خوشحال کننده بود.
خانواده هایتان چه نظری دارند؟ آنها از حرکت شــما   

استقبال کردند؟
لیلی: خانواده من از اول موافق و هر حمایتی که الزم بود انجام 

دادند.
پانیذ: خانواده من هم مشکلی با این موضوع نداشتند و حمایت 

می کردند.
فائزه: از همان ابتدا کامال موافق بودند و هیچ مشــکلی با این 

موضوع نداشتند.
زهرا: حمایت کامل. اتفاقا با این که بچه ها بتوانند در این سن 

درآمد داشته باشند و مهارت کسب کنند، کامال موافق بودند.
نگفتند که »بیایید به گالری بروید یا در خانه نقاشی کنید؟«  

لیلی:   نه، اصال.
این ماجرا قبل از شما سابقه داشــت؟ این که زن ها بر   

دیوارهای زاهدان نقاشی بکشند؟
پانیذ: نه، قبال انجام نشــده بود و شاید به همین دلیل خیلی 

جذاب شد.
یعنی شماها اولین نقاشان زن خیابان های زاهدانید؟  

زهرا: البته قبال زن هایی بودند که نقاشی های سفارشی قبول 
می کردند.

لیلی: فکر می کنم از طرف شهرداری گروه هایی نقاشی دیواری 
می کردند، اما به شکل خودجوش نه.

یعنی می توانیم کار گروه شما را »خودجوش« و »مستقل«   
بدانیم؟

لیلی: بله، قطعا. ما حتی رنگ و وســایل دیگر را هم خودمان 
تهیه می کنیم.

و خانواده هایتان برای تهیه رنگ که االن خیلی هم گران   
شده، سخت نمی گرفتند؟

لیلی: ما خودمان سفارش قبول می کنیم و قسمتی از هزینه ای 
که دریافت می کنیم را برای خرید رنگ می گذاریم.

یعنی خودتان درآمد مشخص دارید؟  
لیلی:   بله.

با اولین دستمزدتان از این کار چه کردید؟   
لیلی: بخشی از آن را برای خودم نگه داشتم و بقیه اش را برای 

نقاشی روی بوم رنگ خریدم.
پانیذ: من قسمتی را برای خرید رنگ کنار گذاشتم و با بقیه اش 

به نیاز های شخصی ام رسیدم.
زهرا: برای ادامه کالس نقاشــی ام به رنگ روغن و قلم مو نیاز 

داشتم که تهیه اش کردم.
فائزه: تقریبا همه مان رنگ و وسیله های کار تهیه کردیم.

همین؟  
زهرا: و البته به افتخار اولین درآمدمان رفتیم کافی شاپ.

به  نظرتان خیابان خودش می تواند مدرسه باشد؟  
لیلی: بله. نوع برخورد آدم ها خیلــی چیزها را به آدم یاد 
می دهد. آدم چیزهایی را درون خودش کشف می کند. آدم 
در خیابان در معرض خشــم و شادی مردم قرار می گیرد. ما 
یاد گرفتیم که چطور برابر این واکنش ها احساســات مان را 

کنترل کنیم.
فائزه: ما در این مدت غیر از رشد هنری، رشد شخصیتی هم 

داشتیم.
زهرا: خیلی چیزها در خیابان یــاد گرفتیم که هیچ وقت در 

مدرسه امکانش نبود.
پانیذ: ما با حضور در خیابان ارتباط نزدیکی با مردم گرفتیم و 

راحت تر با آنها تعامل کردیم.
درباره گالری چه نظری دارید؟ اگر قرار بر انتخاب باشد،   

گالری را انتخاب می کنید یا خیابان؟
پانیذ: خیابان برای من لذت بخش تر است. آدم های بیشتری با 

کارهایمان آشنا می شوند.
فائزه: من به شخصه خیابان را انتخاب می کنم، چون به نظرم 
گالری محدود است، در آن پیشرفت خاصی نیست؛ اما خیابان از 

هر نظر وسیع تر است.
زهرا: وقتی ایده ما نقاشی دیواری بوده، یعنی ما خیابان را انتخاب 
می کنیم. گالری بیننده های خاص خودش را دارد؛ اما در خیابان 
هر آدمی با هر سنی و هر جنسیتی و هر سطح فرهنگی و اقتصادی 
می تواند نقاشی ها را ببیند و از شهرش لذت ببرد. این حس خوبی 

به ما می دهد.

لیلی: نقاشــی روی دیوارهای خیابان لذت بخش تر است. ما 
می خواهیم یک نمایشگاه خیابانی راه بیندازیم. درواقع نمایشگاه 

را به خیابان بیاوریم. 
چه شناختی از استریت آرت به صورت کلی و استریت آرِت   

ایران به صورت جزیی دارید؟ 
لیلی: کمی با »بنکسی« و کارهایش آشنایی داشتم. در ایران 

هم به تازگی با »بلک هند« آشنا شده ام.
زهرا: به شخصه هیچ شناختی نداشتم و استریت آرت را فقط 

در قالب کار گرافیتی می دیدم.
پانیذ: من شناخت زیادی نداشــتم و هدفم زیباسازی و بعد 

معرفی آثار معروف جهان به مردم بود.
فائزه: اطالعات دقیقی از قبل نداشتم.

اســم »بلک هند« را آوردید. از استریت آرتیست ها و   
گرافیتی کارهای ایرانی فرد دیگری را می شناسید؟

زهرا: در زاهدان گروهی به اســم »نایت اسکول« هست که 
گرافیتی می زند.

پانیذ: من غیر از »بلک هند« و »بنکســی« کس دیگری را 
نمی شناسم.

لیلی: می دانم در تبریز استریت آرتیست های زبردستی هستند.
به دیوارهای زاهدان برسیم؛ چه رنگی اند؟   

پانیذ: رنگ های متفاوتی ندارند. بیشتر آبی اند. جنس دیوارها 
اصال خوب نیســت. بعضی وقت ها ما کلی وقت صرف زیرسازی 

می کنیم.
زهرا: اکثر دیوارها با اسپری خط خطی  شده. آجرها بی رنگ اند. 

کارهای گروه 
»استریت مورالیست« 
بازخوردهای بسیاری بین 
زاهدا نی ها داشته. آن ها حاال 
بااشتیاق کنار آثار روی دیوار 
عکس می گیرند


