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

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

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

آبگرمکن ، یخچال ، فریزر، 
اجاق گاز و اشیای بلند و 

بسیار سنگین  باید با بست یا 
تسمه های مناسب به کف و 

دیوار منزل محکم شوند.

نهایت انرژی ای که گذاشته شده این است که روی بعضی از دیوارها 
گل کشیده اند.

لیلی: دیوارهای زاهدان بی رنگ اند؛ خالی از زیبایی و هنر. هیچ 
نشانی از تالش برای خلق هنر دیده نمی شود.

و دوست دارید که چه رنگی باشند؟  
فائزه: رنگی رنگی.

زهرا: رنگ هنر واقعی.
پانیذ: چه میدونم... نارنجی.

لیلی: اگر رنگ های یکدست اما متفاوتی به دیوارها بزنند، از 
شرایطی که االن دارد، بهتر می شود.

بعضی ها می گویند که »دیوارهای زاهدان بی روح اند«.   
شما موافقید؟

زهرا: قطعا. اگر بی روح نبودند که دست  به  کار نمی شدیم.
پانیذ: کامال موافقم.

لیلی: بله، اصال دلیل کار ما هم همین مورد بود.
قبل از شــروع کار، گرافیتی یا نقاشی روی دیوارهای   

زاهدان دیده بودید؟
لیلی: من چندجا برای سفارش با دبیرم رفته بودم.

پانیذ: بله دیده بودم.
زهرا: گرافیتی بله.

فائزه: چیزهایی دیده بودم، اما کارهای جدی نبودند.
امضای خاصی پای کارها بود؟ چه موضوعی داشتند؟  

پانیذ: دبیر خودمان کار می کرد.
لیلی: نه، امضای خاصی نبود. موضوع اکثر کارها به شهر سوخته 

و تاریخ استان بر می گشت.
با گروه »نایت اسکول« ارتباط دارید؟ چقدر در سطح شهر   

فعال اند؟
فائزه: من اطالع خاصی ندارم.

زهرا: تا اونجایی که من میدونم، توسط هیچ ارگانی حمایت 
نمی شوند. تقریبا هر دوهفته یک کار می زنند. البته فورا توسط 

شهرداری پاک می شود.
لیلی: بچه های »نایت اسکول« در هنرستان پسرانه درس 
می خوانند و همســن ما هستند. فعالیت شــان زیاد است. 
هرچند که تا االن همه کارهای شان به شکلی تخریب شده 
است. البته انتظاری هم نمی شــود داشت. هنر گرافیتی در 

این شهر دوام نمی آورد.
تمایل دارید با گروه های دیگر همکاری کنید؟  

لیلی: ما از اول خودمان بودیم و هدف مان مستقل ماندن است، 
حتی شهرداری های ناحیه های مختلف و حتی شهرداری کل هم 
به ما پیشنهاد همکاری داد، اما ما می خواهیم ۴ زن مستقل باقی 
بمانیم. البته انجمن تجسمی در این راه خیلی به ما کمک کرد و 

این ها نمونه هایی از نقاشی های گروه »استریت مورالیست« بر دیوارهای زاهدان است
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جلوی سنگ اندازی های شهرداری رو هم گرفت.
خب شما که این قدر حرف از استقالل می زنید، چرا شعار »نگارخانه ای به وسعت یک   

شهر« را انتخاب کرده اید؟ این شعار مال شهرداری است.
لیلی: خب مفهوم این شعار دقیقا با هدف گروه همخوانی داشته و دارد. گروِه ما از زاویه نگاه 

خودش از این شعار استفاده می کند. بعد هم شعار کدام شهرداری است؟
سال ۹۴ بود که سازمان زیباسازی تهران با بکارگیری بیش از 1600 سازه تبلیغاتی   

در پایتخت طرحی تحت عنوان »نگارخانه ای به وسعت یک شهر« را اجرا کرد. شما با 
استفاده از این شعار، استقالل خود را زیرسوال می برید.

زهرا: کسی که این جا زندگی می کند، متوجه می شود که از شهرداری چنین کارهایی 
برنمی آید. واقعیت این است که هنوز این شعار قطعی نیست.

دیوارها را برچه اساسی انتخاب می کنید؟  
لیلی:   ترجیحا دیوارهای خیابان های اصلی شهر. چون می خواهیم کارها دیده شوند.

زهرا: و مردم نسبت به اثرهایی که اجرا می کنیم، شناخت پیدا کنند.
خب به بحث مجوز برسیم. کارزدن روی این دیوارها مجوز نمی خواهد؟  

فائزه: اوایل دنبالش رفتیم؛ اما به خاطر این که شهرداری درقبال ارایه مجوز از ما تقاضای 
همکاری داشت، قیدش را زدیم.

زهرا: از طرف انجمن تجسمی حمایت می شویم و همین باعث شده که نیازی به مجوز 
شهرداری نداشته باشیم.

یعنی انجمن تجسمی می تواند مجوز کارزدن روی دیوار را بدهد؟ مگر در زاهدان   
متولی این امور شهرداری نیست؟ انجمن هیچ تقاضایی از شما نداشته؟ مثال طرح 

خاصی را به شما سفارش نداده است؟
زهرا: نه، خوِد انجمن به مستقل بودن ما تأکید دارد و هیچ دخالتی نمی کند.

فائزه: نه، هیچ دخالتی در کار نیســت. حتی آنها از ما خواستند که نگوییم از طرف شان 
حمایت می شویم.

لیلی: ببینید، رئیس انجمن تجسمی اداره ارشاد با رئیس سازمان زیباسازی و مسئوالن 
شهرداری صحبت کرده اند.

شــما برای خودتان از ترکیب »استریت مورالیست« اســتفاده کرده اید. چرا   
»استریت آرتیست« نه؟ چرا »گرافیتی کار« نه؟

لیلی: کار ما گرافیتی نیست. »استریت مورالیست« به معنی نقاشی دیواری خیابانی است؛ 
یعنی دقیقا کاری که ما انجام می دهیم.

چه فرقی بین این ترکیب ها قایلید؟  
لیلی: گرافیتی یک نوع هنر اعتراضی است و هدف دیگری دارد.

شما از آشکارشدن چهره های تان جلوگیری می کنید. این یعنی یک فصل  مشترک   
با گرافیتی کارها. اما ازطرف دیگر، قانونی کار می زنید...

فائزه: ما برای این نمی خواهیم چهره های مان دیده شود که بیشتر به کارهای مان توجه شود 
تا به خودمان. اما کسانی که گرافیتی می زنند، شاید برای این که کار اعتراضی انجام می دهند، 

نمی خواهند دیده شوند. این دو موضوع کامال متفاوت است.
به فرم و محتوای کارها برسیم. طرح ها چطور انتخاب می شوند؟  

لیلی: بیشتر از آثار شناخته شده استفاده می کنیم.
زهرا: از معروف ترین آثار جهان که اکثریت مردم آنها را می شناسند، بهره بردیم.

و فکر می کنید مردم منطقه با آن کارها آشنایی دارند؟  
فائزه: اکثریت نه، و هدف ما این است که آنها را آشنا کنیم.

زهرا: آثار معروف جهان را انتخاب می کنیم تا مردم با آنها آشنا شوند.
اغلب کارهای شما به نقاشی های آرتیست های معروِف فرنگی مربوط می شود. به این   

فکر کرده اید که مقداری با سوژه های ایرانی و محلی کار بزنید؟
پانیذ: ما قرار است آثار معروف دنیا را اجرا کنیم که قطعا در بین آنها آثار ایرانی هم هست.

پانیذ: قطعا در آینده این کار را انجام می دهیم.
به  نظرتان این چیزی است که مردم منطقه درحال  حاضر باید روی دیوار ببینند؟  

پانیذ: خب این چیزی است که همه مردم نیاز دارند؛ چه در این منطقه و چه در جاهای دیگر.
مردم منطقه چقدر با این نقاشی ها ارتباط می گیرند؟ بازخوردهای میدانِی شما چطور   

بوده؟
پانیذ: کمی برای شان عجیب است. بازخوردها متفاوت بوده. 

لیلی: اکثر مردم از کار ما خوش شان می آید و سعی می کنند بیشتر با آن آشنا شوند.
هدف نهایی تان؟  

لیلی: تبدیل شهر به یک نمایشگاه آثار معروف.
زهرا: تبدیل زاهدان به نگارخانه و در آخر معرفی هنر جهان به مردم؛ چیزی که هیچ وقت 

برایش تالش نکرده اند.
اگر بزرگترین دیواِر زاهدان را به شما بدهند، با آن چه کار می کنید؟   

پانیذ: یک اثر معروف را روی آن نقاشی می کنیم.
زهرا: شاید آن روز سبک خودمان را داشته باشیم و یک نقاشی که خالقش خودمان باشیم 

را بکشیم.
راستی، بعضی از کارهای شما تخریب شده و دوباره درستش کرده اید. معموال چقدر   

از این اتفاق ها می افتد؟ چطور شد که خواستید بازسازی اش کنید؟
لیلی: فقط یکی از آنها تخریب شد که ما انتظارش را هم داشتیم و بازسازی اش کردیم.
فائزه: از سر نادانی خرابش کرده بودند. هدف خاص و خصومت شخصی پشتش نبود.

زهرا: هر راهی ســختی های خودش را دارد. ما از اول منتظر این جور مشکل ها بودیم. با 
سکوت کردن و دست روی دست گذاشتن هم چیزی درست نمی شود. پس چرا ما با انگیزه مان 
در دهان فردی که کار را خراب کرده، نزنیم؟ صدبار دیگر هم اگر خط خطی اش کنند، ما باز 

هم درستش می کنیم.
به عنوان یک استریت آرتیســت زن، وضع خیابان ها را برای حضور زن ها چطور   

می بینید؟ 
لیلی: بعضی وقت ها با مزاحمت هایی روبه رو می شویم؛ اما ما توجهی نمی کنیم. چون اگر 

توجه کنیم، نمی توانیم کارمان را انجام دهیم. برای همین از آنها عبور می کنیم.
فائزه: اوایل ســخت بود، چون برای مردم تازگی داشت و ندیده بودند. اما هرچه که زمان 

گذشت، ما راحت تر به کارمان ادامه دادیم و مردم بیشتر تعامل نشان دادند.
زهرا: شاید اولش سخت باشد؛ اما وقتی ناامید نشــوی و اراده داشته باشی، به هدفی که 
می خواهی، می رســی. کار برای استریت آرتیست های زن خیلی سخت است. امیدواریم با 

این فعالیتی که انجام دادیم، بتوانیم ذره ای راه را برای همجنس های مان آسان کرده باشیم.
استریت آرتیست های زن با چه محدودیت هایی مواجهند؟  

زهرا: اول از همه رضایت خانواده و سخت تر از آن رضایت جامعه.
به این فکر کرده اید که محدودیت های زنان را روی دیوارها بیاورید؟  

زهرا: فکر می کنم نشــان دادن قدرت و زیبایی شــان خیلی قشــنگ تر از نشان دادن 
محدودیت های آنهاست.

و سوال آخر این که، چرا این قدر سوزن دوزی های منطقه شما خفن است؟  
زهرا: چون آدم هایش خفن اند.
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خودش را دارد. 
ما از اول منتظر 
مشکل ها بودیم. 
با سکوت کردن 
و دست روی 

دست گذاشتن 
هم چیزی درست 
نمی شود. پس چرا 
ما با انگیزه مان در 
دهان فردی که 
کارمان را خراب 
کرده، نزنیم؟ صد 
بار دیگر هم اگر 
خط خطی اش 

کنند، ما باز هم 
درستش می کنیم

آدم در خیابان 
در معرض خشم و 
شادی مردم قرار 
می گیرد. ما یاد 

گرفتیم که چطور 
برابر این واکنش ها 
احساسات مان را 

کنترل کنیم

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

الزم است که هنرمندان خودشان وارد کار شوند. بچه های 
»استریت  مورالیست« بدون حمایت خاصی کارهایی را اجرا 
کردند که با استقبال خوب مردم مواجه شده است. حاال از 
شهرداری برای آنها پیام های مذاکره می آید؛ در صورتی که 

قبال برای شان پیام های تهدید از راه می رسید!
کوچــک  شــهرهای  کــه  اســت  آن  واقعیــت 
محدودیت هایــی دارند و به ســرعت نمی شــود همه 

مشــکل ها را در آن برطرف کرد؛ هنوز زمان الزم است. 
کارکردن در خیابان با حرف های مردم ســخت است. 
برای مردم ایــن کارها نامتعارف به نظــر می آید و فکر 
می کنند حتما باید چیزی بگویند و رد شــوند. اعضای 
این گروه اما این قضیه را به جان خریده اند و خانواده ها 

هم حمایت کرده اند.
در زمــان کوتاهی که از فعالیت گــروه می گذرد، نتیجه 

مناسبی گرفته شده است. این نشان می دهد که حمایت های 
مردمی خوبی شکل گرفته اســت. مردم زیبایی را دوست 
دارند؛ حتی اگر آثار غربی باشند. زاهدان شرایط آب و هوایی 
خاصی دارد. رنگ در این شــهر کم است. احتیاج داریم که 

زیبایِی بیشتری به وجود آوریم.
بچه ها دنبال دیده  شدِن چهره شــان نیستند. آنها برای 

خودشان نیامده اند، برای شهرشان آمده اند.


