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معرفی
گمــرگ امیریــه بــه دنیــا آمــدم. پــدرم متولــد  ســال چهــل و دو در منطقــه 
کاشــان اســت ولــی اصــًا در کاشــان زندگــی نکرده اســت. در واقــع در تهران 
کــه می دانــم پدربزرگــم هــم در تهــران بــوده و در  بــزرگ شــده. تــا آن جایــی 
منطقه امیریه زندگی می کردند. منتها به واســطه شغل شــان که ریاســت 
ثبــت اســناد رســمی بــوده، در شــهرها می چرخیدنــد و نظــارت داشــتند. 
اســم پــدرم عبدالرضــا اســت. هزار و ســیصد و پانــزده متولد شــده اند. واقعًا 
کــرد. خــودش هــم در شــرایط  مــا را در یــک شــرایط خیلــی خاصــی بــزرگ 
کــرد. بــه واســطه شــرایط خیلــی زود مجبــور شــد شــروع بــه  خاصــی زندگــی 
کنــد. االن هــم بازنشســته دانشــگاه توانبخشــی مــی باشــد. مــن ســال  کار 
کــردم. ســال شــصت و دو پســرم محمدعلــی به دنیا  شــصت و یــک ازدواج 
آمــد. شــصت و پنــج پســر دومــم محمد حســین بــه دنیــا آمــد. هفتــاد و دو 

هــم دختــرم بــه دنیــا آمــد. 

تلویزیون نداشتیم
مــا قبــل از انقــاب تلویزیــون نداشــتیم. هــم پــدرم و هــم مــادرم مخالــف 
کنــد، یــک پرژکتــور هشــت  کــه ایــن خــا را پــر  بودنــد. پــدرم بــرای ایــن 
کــه برویم فیلم هشــت  میلیمتری  میلیمتــری خریــد. دنیــای مــا ایــن بــود 
کارتون هــای  چارلــی چاپلیــن و لــورل هــاردی و فیلم هایــی از ایــن قبیــل و 
کنیــم.  ــا پرژکتــور روی دیــوار بیندازیــم و نــگاه  خیلــی خــوب را بگیریــم و ب
همســایه ها هــم خیلــی اســتقبال می کردند. حتی در مســجد ســجاد یک 
کــه روز بیســت و دوم بهمــن 57  روحانــی داشــتیم بنــام حــاج آقــا باقــری 
کــه  کــه خیلــی توصیــه می کــرد  کســانی بــود  بــه شــهادت رســید. ایشــان از 

دیگــران هــم ایــن رویــه را داشــته باشــند. 

یک فرشته به تمام معنا
کــه تــرک  مــادر مــن همدانــی االصــل اســت. یکــی از روســتاهای همــدان 
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کمتر کاریکاتوریستی در ایران است که خود را مدیون او نداند. صداقت، 
ایستادگی، مهربانی، دستگیری از هنرمندان جوان و بهترین بودن 
در حرفه اش، باعث شده که نه تنها دوستان بلکه مخالفانش هم در 
برابر او کرنش کنند. چهره ای که جهانیان بهتر از ما می شناسند. سید 
مسعود شجاعی طباطبایی بزرگ ترین و جهانی ترین کاریکاتوریست 
جبهه فرهنگی انقاب است. علی رغم سنش، جوان به نظر می رسد 
اما به قول یکی از دوستانش مسعود از درون شکسته شده است. برای 
تهیه این ویژه نامه چندروزی با او محشور بودم. در اولین برخورد طوری 
رفتارمی کند که گمان می کنی سالیان سال است تو را می شناسد. شاید 
این مهمترین دلیلی باشد که همه از او با احترام یاد می کنند. در ادامه 
حاصل چند جلسه گفت وگو با ایشان را می خوانید.
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زبــان هســتند. دختــر بــزرگ خانــواده بوده. ایشــان چون پدرشــان را خیلــی زود از 
دســت دادنــد بــا مشــکات زیــادی مواجــه شــدند و عمــًا اداره خانــه را عهــده دار 
کــه هــر چــه دارنــد از  بودنــد. اآلن دایــی مــن خــودش را مدیــون مــادرم می دانــد 
کــرد  خــان باجــی دارنــد. اصطاحــًا خــان باجــی می گفتنــد. وقتــی مــادرم ازدواج 
و بــه تهــران آمــد، یکــی از پســرخاله هایم از همــدان آمــد. مــا هنــوز بــه دنیــا نیامده 
کــرد. اآلن او بــه مــادر مــن مامــان زهــرا می گویــد. اســم  بودیــم. مــادرم او را بــزرگ 
کــرده. آدم خیلــی نجیــب. خیلــی آدم  کــه بــزرگ  مــادر مــن زهــرا اســت. مــا را هــم 

خوبــی اســت. یــک فرشــته بــه تمــام معنــا اســت. 

واعظ انقالبی
کــز قرآنی  کــه مشروب فروشــی هــا را می گرفــت و به مرا حــاج آقــا کافــی معــروف بــود 
و فــروش نــوار و محصــوالت فرهنگــی تبدیــل می کــرد. بــه قیمت هــای بــاال هــم 
کافــی خیلــی محبوبیــت داشــت. خیلی هــا بــه خاطر همین  می خریــد. حــاج آقــا 
قضیــه یــک دفعــه از ایــن رو بــه آن رو می شــدند. مــا یــک کوچــه بــا خانــه حــاج آقــا 
کافــی بــودم.  کافــی فاصلــه داشــتیم. مــن یــک دوره ای همــه اش خانــه حــاج آقــا 
بــا پســرش هــم کاس بــودم. اتفاقــات خیلــی جالبــی هــم می افتــاد. خانــه حــاج 
کــه حیــاط  کافــی خانــه بزرگــی بــود و دوتــا در داشــت. بــرای مــن جالــب بــود  آقــا 
ــه  ک ــد  ــش ریختن گال ــوه  ک ــک  ــم ی ــو می دیدی ــد، یکه ــر می ش ــه یــک دفعــه پ خان
کــه مــا شــب های جمعــه  این هــا را بــه مســتمندان می دادنــد. مــن یــادم هســت 
کــه آن جلوهــا بنشــینیم. ولــی وســطای  بــه مهدیــه می رفتیــم. زود می رفتیــم 
گرفــت و می خوابیدیــم. ایــن قــدر وعظــش جالــب بــود  برنامــه خواب مــان مــی 
کنیــد تــا داســتان های حــاج آقــا را  کــه بــه بزرگ ترهــا می گفتیــم حتمــًا بیدارمــان 
بشــنویم. ایشــان عاشــق امام زمان بود و درســت روز تولد امام زمان هم ایشــان 
کــه خودش همیشــه صحبت  کشــته می شــود. بعــد بــه همــان مهدیــه می آورنــد 

می کــرد. 

نیکسون
کــه تــوی  کباتــان. بچه هایــی  مــن یــک مدرســه دولتــی می رفتــم، بــه اســم ا
پرورشــگاه بودنــد، آن هــا را هــم بــه ایــن مدرســه می آوردنــد و تقســیم می کردنــد، 
کــه لبــاس مــن هــم راه راه اســت.  کاســها. مــن یکــی دوتــا عکــس دارم  تــوی 
راه اســت. مشــخص نیســت مــن هــم  راه  آن هــا هــم طفلی هــا لباس شــان 
پرورشــگاهی هســتم یــا نیســتم. مــن خیلــی شــر و شــیطان بــودم. یــادم هســت 
کــه معلــم مــن را  کــردم  کــه نیکســون بــه ایــران آمــد، ایــن قــدر شــیطنت  وقتــی 
کاس  ــا دانش آمــوزان بــرای اســتقبال نبــرد. از تمــام مدرســه فقــط مــن تــوی  ب
کردنــد. همــه بچه هــا جلــوی در رفتنــد و بــرای نیکســون  مانــدم. مــن را حبــس 

ــد.  کردن ــراز احساســات  اب

نقاشی گناه است
ــیدم. در  ــی می کش ــی نقاش ــان دوره ابتدای ــود. از هم ــد نب ــًا ب ــن تقریب ــی م نقاش

مکتــب قــرآن معلم هــای قــرآن مــا دو نفــر بودند. هر جا هســتند خدا حفظ شــان 
بکنــد. آقــای عبــاس نوراللهــی بــود و آقــای وزیــری. خیلــی از بچه هــا در مکتــب 
کــه نقاشــی هایم را بــه آقــای  کردنــد. وقتــی  قــرآن زیــر دســت ایــن دو بزرگــوار رشــد 
وزیــری نشــان دادم. گفــت این هــا را نکــش، نقاشــی خــوب نیســت، گنــاه اســت. 
گنــاه مرتکــب نشــوم، نشســتم یــک تذهیــب روی جلــد  کــه  مــن هــم بــرای ایــن 
کــرد دایی ام  کــه من را خیلی تشــویق  کــردم. یــادم هســت اولیــن کســی  کار  قــرآن 
ــی  ــی عال ــردی. خیل ک کاری  ــه  ــت، چ گف ــد و  ــن را دی ــی. ای ــی یعقوب ــود. لطفعل ب
کــه  کاس اول راهنمایــی یــک معلــم نقاشــی داشــتیم،  اســت. امیــدوار شــدم. 
کــه مــن عاقمنــد هســتم، خیلی تشــویق  کاره بــود و عاقمنــد. دیــد  خیلــی ایــن 
می کــرد. می گفــت تــو بــه دانشــکده هنرهــای زیبــا مــی روی. یعنــی تــا ایــن حــد 
گــر  امیــد مــی داد. مــن نمی دانســتم دانشــکده هنرهــای زیبــا چــی اســت. ا
می دانســتم بــه جــای ریاضــی می رفتــم رشــته هنــر می خوانــدم. منتهــا آن موقــع 
یــک مقــدار هــم وضعیتهــا خیلــی جالــب نبــود. از فضــای هنــری خیلــی تعریــف 
نمی کردنــد. پــدر و مــادرم هــم قطعــًا مخالفــت می کردنــد. چــون روی آمــوزش مــا 

خیلــی حساســیت داشــتند.

نقاشی حمام
گشــتیم، بابــام می دانســت مــن نقاشــی  کــه برمــی  بــه حمــام رفتــه بودیــم وقتــی 
گفتــم آره. بعــد نشســتم همــه  گفــت مســعود می توانــی حمــام را بکشــی.  بلــدم. 
کشــیدم. بابام خیلی خوشــش  ک، دوش و همه را  کیســه کش، دال کشــیدم.  را 
کودکــی مــن بپرســید. حتمــًا ایــن را  گــر از پــدرم از خاطــرات دوران  آمــد. اآلن هــم ا

کــردم یــک چیزهایــی بلــدم.   کــه احســاس  می گویــد. اولیــن بــار بــود 

شجاعی بیرون
گــرا بــود. البتــه ابتــدای انقــاب بــود. منتهــا  کــه ملــی  یــک معلــم داشــتیم، 
کاس و راجــع بــه ملی گراهــا صحبــت می کــرد. خــط  خیلــی جــدی می آمــد ســر 
و خطــوط را مــی شــناختم و مــی دانســتم خــط امــام چــی اســت و خــط فــان 
ــًا ایــن حزب هــا را می دانســتیم. حتــی مــا مجاهدیــن خلــق  چــی اســت. تقریب
کــه این هــا  را می شــناختیم. نســبت بــه این هــا موضــع داشــتیم. می دانســتیم 
التقاطــی هســتند. اطاعــات مــا خیلــی خــوب بــود، و ایــن را مدیــون کاس های 
قــرآن مســجد بودیم.کاریکاتــور ایشــان را آن جــا زدم، بعــد گفت شــجاعی بیــرون. 
کــه آمــدم، بقیــه بچه هــا هــم  کــه سردســته شورشــی ها بــودم. همیــن  مــن هــم 
کــه هیچــی، مدرســه هــم تعطیــل شــد. و  کاس  دنبــال مــن بیــرون آمدنــد. 

همگــی بــا هــم رفتیــم راهپیمایــی. 

باتوم برقی
همــه اش راهپیمایــی بودیــم. یــک بــار ســر چهــارراه ولیعصــر جمهــوری داشــتیم 
شــعار می دادیــم و گاردیهــا هــم همیــن جــوری شــخم می زدنــد و بــه ســمت جلــو 
ــار  ــرای اولیــن ب می آمدنــد. نگــو از دو طــرف دارنــد می آینــد و مــا ندیدیــم. مــن ب
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تــوی عمــرم باتــوم برقــی خــوردم. باتــوم برقــی بــه پــام خــورد. فقــط یــادم هســت 
کــه داشــتم می دویــدم، دیــدم ایــن پایــم نمی آیــد. بعــد  کــه دویــدم. همیــن جــور 
کــرده، کبــود شــده و بــاال آمــده. اثــر باتوم  کــه بــه خانــه آمــدم، دیــدم روی رانــم بــاد 

برقــی کاریکاتــوری بــود. 

عکس امام تو ماه
کــردم حضــرت امــام را در مــاه دیــدم.  مــن بــه ایــن قضیــه اعتقــاد دارم و احســاس 
کامــل بــود. همــه هــم بــاور می کردنــد. اصــًا باورپذیــر  کــه قــرص مــاه  یــک شــب 
بــود. چــون مــا در حــوزه تجســمی هســتیم. آقــای ناصــر پلنگــی یــک تــزی بــرای 
کــه تشــخیص تصاویــر واقعــی در شــکل های انتزاعــی  فوق لیسانســش داشــت 
کــه از زمــان داوینچــی هــم رســم بــود. داوینچــی می آمــد و  کاری اســت  بــود. ایــن 
وســط دو صفحــه مرکــب می ریخــت. بعــد حرکــت مــی داد.و یــک ســری لکه های 
ــر در  ــا تصوی ــوی اینه ــت و از ت ــی می نشس ــاد. داوینچ ــذ می افت کاغ ــی روی  اتفاق
کــه جهاد  مــی آورد. آقــای پلنگــی هــم مدتهــا ایــن تــز را بــا دانش جویانــش داشــت 

کــرد. کتــاب هــم چــاپ  دانشــگاهی 

کمیته انقالب
کمیتــه انقــاب  وقتــی انقــاب شــد مــن دوم دبیرســتان بــودم. بافاصلــه بــه 
اســامی رفتــم. البتــه بــه عنــوان نیــروی مردمــی. بــه پــادگان باغشــاه ســابق 
کــردن. جــوری  کــه در آن جــا بــود محافظــت  کردیــم از تجهیزاتــی  رفتیــم. شــروع 
کــم بــود ولــی اول انقــاب  کثــرًا شــبانه روز آن جــا بودیــم. ســن مان  کــه ا هــم بــود 
اصــًا ایــن چیزهــا نبــود. همــه ژ ســه می زدنــد. حتــی بــه مــا می گفتنــد شــلیک 
کــه ترس تــان بریــزد. خیلــی بامــزه بــود. بــه مــا لبــاس دادنــد، کاه چریکــی  بکنیــد 
دادنــد، نفــری یــک دانــه ســرنیزه دادنــد و گفتنــد مــال خودتــان. بذل و بخشــش 

ــگار ملــک پدرشــان اســت.  ــد. ان می کردن

گزینش
کــه پرســید  گزینــش امورتربیتــی بــود. اولیــن ســؤالی  آقــای چیت چیــان مســؤول 
کــه در  کــردی چــی بــوده. مــن هــم  کــه  کبیــره ای  گنــاه  کــه آخریــن  ایــن بــود 
ــا  گفتــم ت کــم نمــی آوردم.  جلســات مکتــب قــرآن بــزرگ شــده بــودم و از جــواب 
گنــاه اســت. اصــًا مســیر بحــث  گنــاه خــودش  کــه می دانــم اعتــراف بــه  آن جایــی 
کــردم. آخــر ســر بحثهــای مــا خیلــی ســنگین شــد. گفــت فانــی، مــن به  را عــوض 
کــه ازدواج بکنی.  کــه تــو وارد امورتربیتــی بشــوی. ایــن  یــک شــرط قبــول می کنــم 
گفــت  کنــم.  ــم ازدواج  ــا مــن هفــده ســال و نیمــم اســت. مگــر می توان گفتــم باب
آره. بــه مــادرت بگــو بیایــد. مــادرم رفتــه بــود. عکــس یــک خانمــی را بــه مــادرم 
گفتــم مــن  کنــم. بــه خواســتگاری بــروم.  کار  گفــت چــه  داده بــود. مــادرم آمــد و 
نمی آیــم. خــودت بــرو. گفتــم عکــس مــن را ببــر و نشــان بــده. طــرف وقتی عکس 
کــه یکــی دو ســال  کــه بچــه اســت. مثــل ایــن  گفتــه بــود ایــن  مــن را دیــده بــود 
بزرگتــر از مــن بــود. نــه دیدمــش. نــه صحبتــی شــد. فقــط یــک خاطره شــد. رفتم 
کی شــدم. خاصــه دو ســه  کــرده ایــد. شــا بــه گزینــش و گفتــم بابــا مــن را مســخره 
ماهــی از ســال باقــی مانــده بــود. مــن بــه مدرســه راهنمایــی نــواب صفــوی رفتــم 

و مربــی پرورشــی شــدم.

آچار فرانسه مدرسه
کا ســه چهــار مــاه در مدرســه مربــی پرورشــی بــودم. ورزش را هــم خیلــی جــدی 
کــردم. تمــام مدرســه را بــه  کار مــی  کونگ فــو  پیگیــری می کــردم. آن زمــان 
کاتــا اجــرا  کــرده بــودم. بچــه هــا زنــگ تفریــح می آمدنــد و  کونگ فــو عاقمنــد 
کاری اســت و چــه اتفاقاتــی  کــه آخــر ایــن چــه  می کردنــد. معلــم هــا مانــده بودنــد 
دارد در مدرســه می افتــد. بچه هــا هــم احســاس می کردند که ورزشــکار 
کاری انجــام  و قــوی شــده اند. آچارفرانســه مدرســه بــودم. همــه 

مــی دادم. بــه جــای معلم هــای مختلــف ســر کاس می رفتــم، در نمــاز جماعــت 
گــروه ســرود تشــکیل  کــردم،  امــام جماعــت بــودم، مراســم صبــح گاه برگــزار مــی 
کردیــم. در مدرســه ی مــا  کســب  گــروه در منطقــه رتبــه دوم را  دادم و بــا همیــن 
کــه صــوت خیلی خوبی داشــتند. یکــی از این بچه ها  چهارتــا دانــش آمــوز بودنــد 
حالت داش مشــتی داشــت. طور خاصی می ایســتاد و ســرود می خواند. خیلی 
کــه صبح هــا قــرآن می خوانــد، محــال بــود  صــدای حزن انگیــزی داشــت. موقعــی 
کســی گریــه اش نگیــرد. صــدای ش حــزن خیلی عجیبی داشــت. از بچه هــای آن 
مدرســه دو نفر از بهترین ها به شــهادت رســیدند. منافقین آن ها را به شــهادت 

رساندند.

تو چرا ریش داری
کــوه می رفتیــم. یــک روز جمعــه  مــن بــا دانــش آمــوزان برنامــه می گذاشــتم و بــه 
کــرده بــودم از خرما  کــوه ببــرم. یــک کیف هــم پر  قــرار گذاشــته بــودم بچه هــا را بــه 
کــرده بــودم. در خیابــان  کــه خــوب بودنــد را انتخــاب  و پنیــر و نــان. بچه هایــی 
یــک ماشــین پــژو آمــد پیچیــد جلــوی مــن. چنــد نفــر پاییــن پریدنــد. یک لحظه 
گرفتند و چســباندند به دیوار.  کمیته باشــند. من را  کردم شــاید بچه های  فکر 
گذاشــتند و بــا لگــد بــه پــای مــن زدنــد. تــو چــرا ریــش  اســلحه را پشــت ســر مــن 
ــگاه  ــم را ن کیف ــتم.  ــم هس ــن معل ــا م ــم باب گفت ــت.  ــت اس ــن پای ــرا پوتی داری، چ
کنیــد. آن موقــع کارت شناســایی هــم نگرفته بودیــم. توی کیف را نــگاه کردند و 
دیدنــد پــر اســت از خرمــا و پنیــر و نــان. گفتــم اآلن بچه ها منتظر هســتند که من 
کــرد به  کــوه ببــرم. در همیــن حیــن یــک پیرمــردی رد می شــد. شــروع  آن هــا را بــه 
کــردن بــه فحــش دادن. وقتــی  گفتــن بــه این هــا. این هــا هــم شــروع  بــد و بیــراه 
کــه منافــق هســتند. بچه هــای کمیته هیــچ موقع  فحــش دادنــد متوجــه شــدم 
نمی آمدنــد بددهنــی بکننــد، بعــد یــک نفــر را بــه دیــوار بچســبانند و ســؤال های 
کردنــد. دیــدم رنــگ آن پیرمــرده  عجیــب و غریــب بپرســند. خاصــه مــن را رهــا 

گــچ شــده. رفتــم برایــش آب قنــد آوردم. مثــل 

تبلیغات امورتربیتی
بــا رســیدن تابســتان و تعطیلــی مــدارس بــه واحــد تبلیغــات امورتربیتــی رفتــم 
کار می کــرد.  کشــیدم. )امورتربیتــی شــهدای خــودش را  و تصاویــر شــهدا را مــی 
کــه مربــوط بــه خانــواده دانش آمــوزان و معلم هــا بودنــد( بوم هایــش  شــهدایی 
ــش  ــی داد، پارچه های ــاری م ــش را نج ــم. چوب ــت می کردی ــان درس ــم خودم را ه
را می کشــیدیم، رنــگ می زدیــم و آمــاده می کردیــم. بعــد ســری کاری نقاشــی 

می کردیــم. خانــواده شــهدا می آمدنــد می گرفتنــد و می رفتنــد 

سوتی در جبهه
کــه بــه خــط مقــدم می رویــد، ســوتی زیــاد می دهیــد. مثــًا صــدای  اولیــن بــاری 
کــه می آمــد مــن می خوابیــدم زمیــن. آدم بعــدًا متوجــه  ســوت هــر خمپــاره ای 
ــت.  ــودی اس ــای خ ــرای خمپاره ه ــی رود ب ــه دارد م ک ــوتی  ــن س ــه ای ک ــود  می ش
این هــا را می شــود تشــخیص داد. مــن هــر صدایــی می آمــد می خوابیــدم زمیــن 
کار بکنــم، امــا خیــز ســه ثانیــه  کــه بایــد چــه  و همــه می خندیدنــد. نمی دانســتم 

را خــوب بلــد بــودم. 

رنگ استتار
ــه  ــه هم ک ــود  ــده ای ب ــا فرمان ــتادند. آن ج ــواز فرس ــه اه ــادگان امیدی ــه پ ــن را ب  م
اتفاقــات زیــر نظــر او بــود. شــهید هم شــد. یک راســت پیش ایشــان رفتم. خیلی 
کاری بلــد هســتی. مــن  گفــت چــه  گفــت؛ خــوش آمدیــد. بعــد  خوش برخــورد 
گفــت بــه  گفــت خــوب بیــا این جــا، دم پنجــره ایســتاد.  گفتــم، هــی نقاشــی.  هــم 
کــردم  نظــر شــما نرده هــای ایــن پــادگان چــه رنگــی باشــد خــوب اســت. مــن فکــر 
گفتــم بایــد رنگ اســتتار باشــد، نخودی، قهــوه ای  کارشناســی می خواهــد.  نظــر 

4
یکاتــور انقــاب چهــره  جهانــی کار

1393/ مـــــــــــــــــــــــــاه  دی 



کــه بــرم رنــگ تحویل بگیــرم و نرده ها  و این هــا. یــک نامــه بــرای تــدارکات نوشــت 
کــردم ایــن یک امر مرســومی اســت. رفتم و چنــد روز رنگ  را رنــگ کنــم. مــن فکــر 
گرمــازده شــدم. مــن را بردنــد بیمارســتان صحرایــی تــوی خــود پایــگاه.  مــی زدم. 
کــرد. گفــت چــرا نگفتــی من آرتیســت هســتم.  دیــدم خــودش آمــد و ســرم را مــاچ 
کــه حالــم  کــه خــوب شــد بــه یــک جــای خــوب می برمــت. بعــد از ایــن  حالــت 
کــه خلبان ها بودنــد رفتم. بــرای خلبان ها خیلــی کوچولو  خــوب شــد بــه جایــی 
و ریــز )مثــًا یــک متــر و نیــم در یــک متــر( نقاشــی های فانتــزی هواپیماهــای اف 
گفــت یــک نامه به  چهــارده را می کشــیدم. ایشــان بــه مــن خیلــی لطــف داشــت. 
شــما می دهــم. هــر موقــع خســته شــدی و خواســتی بــری تهــران، بــا هواپیمــای 
دوازده نفــره فراندشــیپ بــرو. بــه قــول فرانســوی ها اله گوتــو. هــم رفــت و هــم 
گفتــم بــروم و برگــردم. بــا هواپیمــا  برگشــت. یــک روز مــن دلــم تنــگ شــده بــود. 
کنــار مــن بــود، از  کــه  رفتیــم، چندتــا خلبــان هــم بودنــد. یکــی از خلبان هایــی 
کــه  ــود و از حماقت هــای ولیعهــد می گفــت. از ایــن  هم دوره ای هــای ولیعهــد ب
کــه نتوانســت دوره خلبانــی را طــی کنــد. بــاز ذهن  چقــدر کنــد ذهــن بــود، از ایــن 
بابــاش بهتــر بــود. هــر چه بود می گفتند بــا هواپیمای جنگنده هم عکــس دارد. 
گفتنــد  ــاره برگــردم،  کــه خواســتم دوب القصــه چنــد روزی در تهــران بــودم. بعــد 
نامــه ایــن بنــده خــدا دیگــر اعتبــار ندارد. گفتم چرا. گفتند شــهید شــده. همین 

کــه مــن دوبــاره بــه تبلیغــات امورتربیتــی برگــردم. اتفــاق باعــث شــد 

آموزش نقاشی
ــا ســال شــصت اصــًا فکــر نمی کــردم نقــاش بشــوم. چــون رشــته ریاضــی  مــن ت
کــه از پــادگان امیدیــه  می خوانــدم و درســم هــم خیلــی خــوب بــود. بعــد از ایــن 
کاس هــای حــوزه هنــری آشــنا شــدم. بــرای  ــار بــا  اهــواز برگشــتم بــرای اولیــن ب
اولیــن بــار رفتــم و آمــوزش نقاشــی را دیــدم. شــروع نقاشــی مــن بــه شــکل جــدی 
کبــری و آقــای پرویــز  کــه آقــای داوود ا از همیــن حــوزه هنــری بــود همــان جــا بــود 

کــه بــه پایــگاه تهــران بــروم.  کردنــد  ســروری مــن را دیدنــد و از مــن دعــوت 

پایگاه تهران
کبــری و آقــای پرویــز ســروری بــه پایــگاه  بــه واســطه دوســت بزرگــوارم آقــای داوود ا
تهــران ســپاه رفتــم. آن جــا دیگــر مــن را نگه داشــتند و جذب کردند و من رســمی 
کار می کردیــم، چــاپ مــی  ســپاه شــدم. در پایــگاه تهــران تصاویــر شــهدا و پوســتر 

شــد و در تمــام مناطــق پخــش می شــد.

پایگاه مقداد
کــه همــه مــا را بــه  یــک اتفاقــی می خواســت در پــادگان تهــران صــورت بگیــرد 
کنیــد. مــن بــه واســطه ی ایــن  پایگاه هــای مختلــف فرســتادند.  گفتنــد انتخــاب 
کار  کــه در غــرب تهــران زندگــی می کــردم، بــه پایــگاه مقــداد آمــدم. این جــا همــه 
کار می کردیــم. رنــگ روغــن در ابعــاد بــزرگ بــا  می کردیــم. نقاشــی تابلــو هــم 
موضــوع. چــون بــا حــوزه هنــری هــم آشــنا شــده بودیــم، مبانــی فکــری ام یــک 
گرافیکــی و تجســمی هــم همین طور.  مقــدار تقویــت شــده بــود، از لحــاظ مبانــی 

از همیــن زمــان ایــده نقاشــی دیــواری در ذهنــم ایجــاد شــد.

 اطالعات هفتگی
کشــیدم، آقای فتح اهلل جوادی  کاریکاتورها را روی دیوار فرودگاه  که  بعد از این 
کــه بیایــم بــا اطاعــات  )ســردبیر مجلــه اطاعــات هفتگــی( پیشــنهاد دادنــد 
ــود.  ــاال ب کنــم. اطاعــات هفتگــی هــم آن موقــع خیلــی تیــراژش ب کار  هفتگــی 
چاپــش هــم چــاپ بســیار خوبــی بــود. قطــع آن هــم بــزرگ بــود. چــون آن موقــع 
کردنــد  بــه آن معنــا اصــًا نشــریه هفتگــی نداشــتیم. خیلــی زود بــه مــن اعتمــاد 
کــه  کردنــد یــک صفحــه ای را تحــت عنــوان دیــدگاه دادنــد. قبــل از ایــن  و لطــف 

کاریکاتورهــا را روی دیــوار فــرودگاه بکشــم، آثــار مــن را جایــی منتشــر نمــی کردند. 
مــن بــه تمــام آروزهایــم رســیدم. یعنی هم می توانســتم نقاشــی دیواری بکشــم، 

کارم را در مطبوعــات ارائــه بکنــم. هــم مــی توانســتم 

عکاس جنگ
مــن بــا بچه هــای ســازمان امــام صــادق)ع( ســپاه در ارتبــاط بــودم. اعضــای 
ایــن ســازمان عــکاس بودنــد. یــک ارتباطــی هــم بــا روایــت فتــح داشــتند. مــن 
بــا ایــن بچــه هــا و بــا بچه هــای روایــت فتــح همــراه می شــدم و بــا آن هــا بــه 
گــروه روایــت فتــح وقتــی بــه منطقــه اعــزام مــی شــد، یــک  منطقــه می رفتــم. 
فیلم بــردار، یــک راننــده و یــک صدابــردار داشــت. همیشــه جــای خالــی یــک 
عــکاس بــود. مــا هــم می رفتیــم و جــای خالــی  را پــر می کردیــم. یــک مــدت 
کــه مأمــور شــدم و از آن طریــق  هــم بــه واحــد فیلم بــرداری حــوزه هنــری آمــدم 
بــه منطقــه می رفتــم. چندتــا عملیــات مثــل بیت المقــدس هفــت، عملیــات 
کربــای پنــج، مرصــاد، ایــن چندتــا عملیــات بــه عنــوان عــکاس بــا  نصــر هفــت، 

حــوزه هنــری بــودم. 

گردان تعاون
در یکــی از عملیات هــا مــا دیــر بــه منطقــه رســیدیم. همــه واحدهــای رزمــی 
کــه هنــوز نیــرو می خواســت  رفتــه بودنــد. یعنــی نیــرو گرفتــه بودنــد. تنهــا گردانــی 
گــردان تعــاون بایــد بــروی و شــهدا را عقــب بیــاوری. آن جــا  گــردان تعــاون بــود. در 
کــه می دیدنــد  هــم مــورد تمســخر بچه هــای رزمنــده قــرار می گرفتیــم. مــا را 

ــود.  ــاال ب ــد. آســتانه تحمــل مــا هــم ب ــد و شــوخی می کردن می خندیدن

نقاشی در جبهه
چهــره رزمنــدگان را نقاشــی می کــردم. دفتــر طراحی داشــتم. با خــودم کلی کاغذ 
گــران بــود ولــی اوزالیــد نــور دیــده  کاغــذ  اوزالیــد نــور دیــده بــرده بــودم. آن موقــع 
ــرده  ــا ب ــه آن ج ــا را ب ــن این ه ــرد. م ک کار  ــد  ــوب می ش ــم خ ــود. روی آن ه ارزان ب

بــودم و بــا مــداد طراحــی می کــردم. 

منطقه آلوده
کــه اصــًا مــا را برگرداندنــد.  در عملیــات بــدر ایــن قــدر شــیمیایی زده بودنــد 
نتوانســتیم بــه عملیــات برویم. ما رفته بودیــم آن جا که مثًا شــهدا را برگردانیم. 
کردنــد. همــه چــی داشــتیم. لبــاس ضــد  خودمــان را برگرداندنــد و قرنطینــه 
شــیمیایی داشــتیم. ماســک داشــتیم. همــه چیــز داشــتیم منتهــا منطقــه ایــن 
کــه بــه ایــن نتیجه رســیدند، خــود ما تبدیل به عامل شــیمیایی  قــدر آلــوده بــود 

کردنــد. می شــویم. ســریع مــا را بــه عقــب منتقــل 

مجروحیت
کنــار جــاده شــلیک شــد. نمی خواهــم  کــت هواپیمــا  کربــای پنــج چندتــا را در 
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کــرد. بایــد از قــرص اســتفاده  گرفــت ولــی یــک مقــدار مشــکل ایجــاد  بگویــم مــوج 
کــه تســکین پیــدا کنــم و بتوانــم بخوابم. مشــکات ایــن تیپــی دارم.  کنــم تــا ایــن 
کــردن قرص هــا و دوز قرص هــا هــر چنــد وقــت یــک بــار بایــد  اآلن بــه خاطــر عــوض 
بــروم و یــک مــدت بســتری بشــوم. آخریــن بــار حــدود یــک ســال و نیــم پیــش 
کننــد و  کنتــرل  ــم را  ــا بتواننــد دوز قرص های ــه چهــل روز بســتری شــدم ت ک ــود  ب
کننــد. متأســفانه قابــل مــدوا هــم نیســت. بــه قــول  خــود قرص هــا را هــم عــوض 

دوســتان ســختی اش صــد ســال اول اســت. 

هویت
کــه هــر دوی ایــن بزرگــواران از ســرمایه های  کفشــچیان مقــدم  مــن ، نیرومنــد و 
انقاب هســتند. با توجه به فضای روشــنفکری دانشــکده هنرهای زیبا شــروع 
کــردن. اولین بار من و کفشــچیان مقــدم و نیرومند یک  کار  کردیــم بــه کاریکاتــور 
گذاشــتیم. نمایشــگاه ما هم در واقع روی پانل های خود دانشــکده  نمایشــگاه 
ــت.  ــرار می گرف ــان ق ــد دانش جوی ــرض دی ــه در مع ک ــی  ــود. جای ــا ب ــای زیب هنره
کــه بــه  نمایشــگاه دوم بنــام هویــت بــود. چــون احســاس می کردیــم بچه هایــی 
دانشــکده مــی آینــد بافاصلــه تحــت تأثیــر فضــا قــرار می گیرنــد و از ایــن رو بــه آن 
کاریکاتورهایمــان نشــان بدهیــم. ایــن  کردیــم ایــن را در  رو می شــوند. مــا ســعی 
نمایشــگاه در ســالن تــاالر مولــوی برگــزار شــد. نمایشــگاه ســوم را در دانشــگاه 
کفشــچیان  کردیــم. چــون هــر دو بزرگــوار نیرومنــد و  فردوســی مشــهدبرگزار 
کورســو بــود و در مشــهد مــورد اســتقبال  مشــهدی بودنــد. نــام ایــن نمایشــگاه 
مــردم و هنرمنــدان قــرار گرفــت. آن موقــع هــر اتفاقــی صورت می گرفت، رســانه ها 

خــوب می پرداختنــد.

کاسنی
کفشــچیان مقــدم یــک دوســت بســیار خوبــی داشــت، بنــام مجیــد  آقــای 
گفــت  گــروه را داد.  رزازی،کــه دانش جــوی رشــته ادبیــات بــود. او پیشــنهاد اســم 
کاســنی تلــخ اســت از  ــر  گ ــه ا ک از مناجات نامــه خواجــه عبــداهلل انصــاری اســت 
گــر عبــداهلل مجــرم اســت از دوســتان اســت. یــک جــوری تقصیر  بوســتان اســت، ا
گــردن دوســتان می انداختیــم. بــه هــر جهــت یــک ترکیــب خیلــی  آن را هــم بــه 
کــه یک جورهایــی به انقاب، نظــام، جنگ  خوبــی بــود. یعنــی همــه بچه هایی 
گــرد هــم آمدیــم. ایــن اتفــاق در  و مســائلی از ایــن دســت عــرق داشــتند، همــه 
کامل تــر شــد. بعد آقای حبیــب اهلل صادقــی آمد. مــا را دعوت  جهــاد دانشــگاهی 
گرفــت. مــا خیلــی  کاســنی در آن جــا قــوام  گــروه  کــرد و بــه حــوزه هنــری رفتیــم. 
جــدی بودیــم. جریــان روشــنفکر اصــًا نمی توانســت در مقابــل صحبت هــای مــا 
کردیــم. بــا همیــن  کاریکاتــور بعــد از انقــاب را شــروع  حرفــی بزنــد. مــا اولیــن مــوج 

کاســنی. گــروه 

جلسات هفتگی
در حــوزه هنــری هــر هفتــه بــا اســتثنا جلســه داشــتیم. دائــم در حــال مطالعــه 
کاری را ارتقــا  ــه هــم ســطح فکــری و هــم ســطح  ک ــرای ایــن  ــم. ب و بررســی بودی
کارهــای خودمان  بدهیــم. در واقــع همدیگــر را دائــم در معــرض آخریــن اتفاقات 
کــه بچه هــا خیلــی ســریع بــه تکنیــک خاصــی  گفــت  قــرار می دادیــم. می شــود 
می رســیدند. بــه یــک اتفــاق خــوب می رســیدند. بــا بحــث و بررســی و نظــر دادن 
و هــر هفتــه در همــان حــوزه هنــری یــک نمایشــگاه هــم از آثــار مــا بــر پــا می شــد. 

سلمان رشدی
کــه بیــن مــا خیلــی جــدی بــود، فقــط بحــث والیــت بــود. امــام  تنهــا چیــزی 
کاریکاتــور  کیهــان  کــرده بودنــد. مــا در  راجــع بــه ســلمان رشــدی حکمــی صــادر 
کاریکاتــور بــا موضــوع  بــه مناســبت فرمــان امــام یــک مســابقه بین المللــی 
کــه بــه  گذاشــتیم. ایــن شــاید از اولیــن حرکت هایــی بــود  ســلمان رشــدی 
کاریکاتــور مســابقه اش را  کیهــان  کردیــم و از طریــق  شــکل بین المللــی پیگیــری 
گروه  کاریکاتور توســط بچه هــای  گذاشــتیم. بســیاری از اتفاقــات بــزرگ در عرصه 

گرفــت.  ــی  ــورت م ــنی ص کاس

رحلت امام
کــه خبــر رحلــت حضــرت امــام را شــنیدیم، اصــًا دیوانــه شــده بودیــم.  روزی 
گریــه می کردیــم. اصــًا حال  نمی توانســتیم بــا هــم حــرف هــم بزنیــم. همــه اش 
کار بکنیــم. مــن  کــه بایــد چــه  و حوصلــه حــرف زدن نداشــتیم. فکــر می کردیــم 
کفشــچیان مقــدم بــه ســالن بســتکبال دانشــکده رفتیــم و شــروع  و آقــای 
ــرده  ک ــزرگ برزنتــی را بچه هــا از قبــل آمــاده  ــه طراحــی. یــک پارچــه ب ــم ب کردی
بودنــد دویســت متــر بــود. یعنــی ده متــر در بیســت متــر بزرگــی ایــن پارچــه بــود. 
فکــر می کنیــد بــا چــی رنــگ می کردیــم. بــا ایــن تی هــا. بــا تــی رنــگ می کردیــم. 
کفشــچیان مقــدم بهتــر از مــن بــود، او طراحــی می کــرد  البتــه چــون طراحــی 
کار همــان زمــان در  کامــل بشــود. ایــن  کار  کمکــش می کــردم تــا  و مــن هــم 

اطــراف مرقــد امــام نصــب شــد.

نمایشگاه های کاریکاتور
در اواخــر ســال هفتــاد نمایشــگاه کاریکاتورهــای مــن روی دیوارهای خانه ســوره 
کاســنی در خانه ســوره  گروه  کاریکاتورهای  رفت. قبلش بارها و بارها نمایشــگاه 
و جاهــای مختلــف ارائه شــد. بحث روشــنفکری بحــث جدی ما بــود. در ارتباط 
کردیــم. صحبــت هــای حضــرت امــام خیلــی  کار مــی  بــا مســائل و معضــات هــم 
ــر در مدرســه عشــق نشــان دهنده معضــات  ــه هن ک ــود  ــا ب جــدی مــورد نظــر م
کــه  ــور سیاســی، اجتماعــی و حتــی نظامــی اســت. خیلــی جــدی می گفتیــم  ک
کــه درخــور هنــر  کاری انجــام بدهیــم  مــا نســبت بــه ایــن صحبــت وظیفــه داریــم 

انقــاب و دفــاع مقــدس باشــد. 

بورس تحصیلی
کــه همه عاقمند بودیــم به فرانســه برویم. چون می دانســتیم  یــک تیــم بودیــم 
اعــزام سراســری شــرکت  امتحــان  فرانســه می زنــد. در  را  اول  در هنــر حــرف 
کردیــم. مــن و کفشــچیان مقــدم قبــول شــدیم، بــه فرانســه رفتیم. منتهــا من به 
خاطــر یــک ســری شــرایط و بیشــتر بــه خاطــر شــرایط خانوادگــی بیــش از نــه مــاه 
کــردم و بــه  کشــور منتقــل  نتوانســتم بمانــم. وضعیــت تحصیلــی ام را بــه داخــل 
تربیت مدرس رفتم و کارشناســی ارشــدم را در دانشــگاه تربیت مدرس در رشــته 
گرفتــم. دو ســال پیــش هــم مــدرک درجــه یــک هنــری را از طــرف ارشــاد  گرافیــک 

کــه معــادل دکتــرا اســت. بــه مــن دادنــد 

کیهان کاریکاتور
کــت مجلــه را آمــاده کردیــم و پیــش آقــای زم بردیــم. آقــای زم هنــوز مــا را خیلی  ما
کــه مــا نمی توانیــم از پــس ایــن مجلــه  جــدی تحویــل نمی گرفــت و فکــر می کــرد 
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ــدت  ــن م ــد و در ای ــای زم مان ــل آق ــاه معط ــه م ــت ن ــرح هش ــن ط ــم. ای در بیایی
کــه موافقــت نکردنــد، مــا پیــش  کاریکاتــور چــاپ شــد. بعــد  گا آقــا و طنــز و  نشــریه 
کــه مــا یــک همچیــن برنامــه ای  گفتیــم  آقــای ســلیمی نمیــن رفتیــم. بــه ایشــان 
گرفــت  کاریکاتــور شــکل  داریــم. گفــت بیاییــد آقــا. مــا از خدایمــان اســت. کیهــان 
و آقــای نیرومنــد ســردبیر و مــن هــم رئیــس شــورای نویســندگان و طراحــان و 
کاریکاتــور شــدند. اولیــن شــماره  کیهــان  کاســنی تحریریــه  گــروه  تمــام بچه هــای 
فروردیــن مــاه ســال هفتــاد و یــک چــاپ شــد. کاریکاتــور روی جلــدش را هــم مــن 
گوســفند  گوســفندش خداحافظــی می کنــد و  کــردم. یــک قصابــی دارد از  کار 
کاریکاتــور یــک مجلــه تخصصــی در ارتبــاط بــا  کیهــان  دارد دلداریــش می دهــد. 
کردیــم. بــرای  کاریکاتــور بــود. مــا خیلــی جــدی در عرصــه تخصصــی ورود پیــدا 
ــا ایــن حجــم از اطاعــات  کــه یــک نشــریه تخصصــی ب ــود  دنیــا خیلــی جالــب ب
کــه ایــن همــه بــر علیــه اش تبلیغــات  خــوب و طرح هــای بســیار قــوی در ایرانــی 
یک ســویه هســت، چــاپ می شــود. یعنــی مجلــه دارنــد، ماهنامــه دارنــد. ایــن 
خیلــی تأثیرگــذار بــود. آن موقــع تنهــا مجله ای که رقیــب ما بــود در آمریکا بود. به 
کــه بــرای خودمــان رقیبــی  اســم ویتــی  ورلــد. یعنــی توانمنــدی مــا در حــدی بــود 
در ســطح خاورمیانــه و آســیا نمی دیدیــم. رقیــب مــا از آمریــکا و نشــریه ویتــی ورلــد 

بــود.

آشنایی من با شهید آوینی
ــود رفتــم. اولیــن  ــه شــهید آوینــی در آن ب ک ــون و همــان ســاختمانی  ــه تلویزی ب
آشــنایی مــن بــا شــهید آوینــی در این جــا بــود. مــن دیــدم ایشــان ســرصبح دارنــد 
گفتنــد ایشــان آوینــی اســت. از مــن خیلــی  کردنــد و  وضــو می گیرنــد. معرفــی 
کــه از نزدیــک بــا ایشــان  کردنــد. بعــد از آن فرصــت بــه دســت می آمــد  اســتقبال 
کار  آشــنا بشــوم. ارتبــاط مــا خیلــی صمیمــی بــود. یعنــی مــن هــر موقــع بــه محــل 
ایشــان زنــگ مــی زدم، مســتقیم بــا ایشــان تلفنــی صحبــت می کــردم یــا وقتــی بــه 
آن جــا می رفتــم، مســتقیم تــوی اتــاق ایشــان می رفتــم. یــک مجلــه ای بــا عنــوان 
ــت آن  گرافیس ــود.  ــی ب ــای آوین ــا آق ــؤولیت آن ب ــید. مس ــاپ می رس ــه چ ــوره ب س
کــه بــه طــور مــداوم ولــی  کار می کــردم. نــه  کاریکاتــور  آقــای وزیریــان بــود. مــن هــم 

کاریکاتورهایــم در ســوره چــاپ می شــد.  بعضــی موقع هــا 

کتاب های آوینی
شــهید آوینــی کتاب هــای خیلــی خوبی داشــت. همــه کتاب های ایشــان خوب 
کار هنــری می کنــد  کــه  کســی  اســت ولــی آینــه جادویــش بــه درد مــن بــه عنــوان 
ــرای مــن  ــود ب ــرده ب ک کتــاب  ش مطــرح  ــه ایشــان در  ک خیلــی خــورد. ســؤاالتی 
خیلــی جالــب بــود. هــی می رفتــم و بــا او بحــث می کــردم. می خواســتم بفهمــم 
کــه منظــورش چــی اســت. بعضــی اوقــات پشــت تلفــن. بنــده خــدا می گفــت مــن 
کــه نمی توانــم پشــت تلفــن خیلــی صحبــت بکنــم. بلنــد شــو بیــا صحبــت کنیم. 

خانه کاریکاتور
مســؤول  چهــار(  و  هفتــاد  موقع)ســال  آن  کــه  کاظمــی  مهنــدس  آقــای 
ــه حــوزه هنــری آمــد و پیشــنهاد دادن یــک فضــا  ــود، ب فرهنگ ســرای بهمــن ب
گفتــم چــرا بــرای  گرافیســت ها را داد. مــن رو هــوا ایــن طــرح را قاپیــدم.  بــه 
کاریکاتوریســت ها فضــا نمــی دهیــد. بعــد مــا را بــه شــهرداری منطقه ســه معرفی 
کاریکاتــور یــک  کردنــد. مــا بــه این جــا آمدیــم. یــک خانــه متروکــه بــود. خانــه 
فضــای متروکــه ای بــود. ما گفتیم این جا، جای مناســبی اســت. بازســازی شــد. 
یــک مدتــی آقــای عــوض وردی مســؤول این جــا بــود. از طــرف خــود شــهرداری 
کــه  کارهایــش را مــن انجــام مــی دادم. وقتــی  گذاشــتند. عمــًا همــه  یــک نفــر را 
آقــای واعظــی اولیــن رییــس ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری شــد ایشــان من 
کــه  کردنــد و االن 18 ســال اســت  کاریکاتــور منصــوب  را بــه عنــوان مســئول خانــه 

این جــا هســتم.

مشکالت خانه کاریکاتور
کاریکاتــور واقعــًا بــا چــه ســختی ای و بــا چــه بودجــه ای. کل  کــه خانــه  نمی داننــد 
بودجــه امســال مــا ســی میلیون تومان اســت. ســی میلیــون تومــان فقط هزینه 
نمایشــگاه های مــا می شــود. چیزی نیســت. منتهــا ارتباطات مــن خیلی خوب 
کار صــورت نمی گیرد  کاریکاتــور  کــه در خانــه  اســت. نمی گذاریــم احســاس بشــود 
کــس بیــرون اســت فکــر می کنــد مــا صدهــا میلیــون  و منفعــل شــده. حــاال هــر 

تومــان بودجــه داریــم.

لنگش کن
گروه هــا  کــه آمــده می خواهــد بــه هــر شــکلی از مشــارکت همــه  مدیــر جدیــد هــم 
کار را انجــام بــده. من گفتم نــه. من دیگر  اســتفاده بکنــد. بــه مــن گفــت بیــا ایــن 
خســته شــده ام. مــن همیشــه آمــدم و چــوب همــه ایــن قضایــا را هــم خــوردم. 
کــه این قدر ادعا می کنند بیاینــد و دوســاالنه برگزار  یــک بــار بگوییــد آن طرفی هــا 
کننــد. می تواننــد از پــس ایــن قضیــه بــر بیاینــد. می تواننــد یــک مســابقه بــزرگ 
بین المللــی را اجــرا بکننــد. اصــًا بگوییــد همه شــان بیاینــد جلو. همــه آن هایی 
کــدام  کــه آن وری هســتند ببیننــد می تواننــد از پــس همچیــن اتفاقــی بربیاینــد. 
کــدام اطاعــات را  کــدام آرشــیو را دارنــد.  کــدام مرجــع را دارنــد.  ســایت را دارنــد. 
گــود نشســته اند و هــی دارنــد مــا را می زننــد. واقعــًا مــا  دارنــد. همیــن جــور پشــت 
در ایــن چنــد ســاله یــک جورهایــی خیلــی اذیــت شــدیم منتهــا مــا نمی گوییــم. 

مــا بــروز نمی دهیــم. 

مجله ایران کارتون 
کــه خیلــی خــوب  کارتــون ســال 85 منتشرشــد. یــک مجلــه ای بــود  مجلــه ایــران 
ــد،  ــه آمدن ک ــی  ــا مدیران ــد منته ــر بکن ــور را پ کاریکات ــان  کیه ــای  ــت ج می توانس
گفتنــد مشــکل مالــی داریــم. مــا راضــی شــدیم حتــی بــه شــکل پــی دی اف 
روی ســایت بزنیــم. یعنــی چــاپ هــم نشــود ولــی هنــوز مشــکل تأمیــن مســائل 

مالــی اش را داریــم. 

سایت ایران کارتون
ــور  کاریکات کارتــون و  کارتــون جــزو معــدود ســایت های تخصصــی  ســایت ایــران 
کــه چنــد ســال اســت در دنیــا اول شــناخته می شــود. رنکینــگ مــا هــم  اســت 
کــه دارد در رومانــی فعالیــت می کنــد بــا  کارتونــز  کــه مثــًا بســت  بــه شــکلی اســت 
کارتــون هیــچ  فاصلــه یــک میلیونــی از مــا قــرار دارد. مــا اآلن بــرای ســایت ایــران 
کاریکاتــور ایــران هســت را  کــه در  رقیبــی نداریــم. مــا توانســتیم قابلیت هایــی 

نمایــش بدهیــم و حفــظ بکنیــم. 

داور جشنواره عمار
کــرده بــودم. البتــه بــا دوربیــن شــانزده میلیمتری.  کار  مــن قبــًا ســه تا انیمیشــن 
کارگاه انیمیشــن  مــن در حــوزه انیمیشــن فعــال بــودم. در واقــع مســئول اولیــن 
کــه دانش جــو بــودم. آن جــا  در دانشــکده هنرهــای زیبــا مــن بــودم. دوره ای 
کار  توانســتیم ســه تا فیلــم بســازیم. چندتــا فیلــم دیگــر هــم بــا بچه هــای دیگــر 
کــه در بخــش  ــود. در جشــنواره عمــار پیشــنهاد شــد  کــردم. ایــن عاقمنــدی ب

کنیــم. مــن هــم پذیرفتــم.  پویانمایــی داوری 
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دیوار فرودگاه
کــردم ایــن یــک اتفاقــی  کــردن. احســاس  کــردم بطورجــدی کاریکاتــور کار  شــروع 
کــه می توانــد تأثیرگــذار باشــد. نــوع رنگ هــا و نــوع برخــورد جــذاب اســت.  اســت 
مــردم بــا آن ارتبــاط برقــرار می کننــد. تــوش طنــز هســت. یــک شــیوه جدیــد 
گــر روی دیــوار  کــه ا کــه شــاید ایــن جذابیــت را داشــته باشــد  تصویــری اســت 
هــم بیایــد مــردم خوششــان بیایــد و عاقمنــد شــوند. در نظــرم بــود یــک ســری 
کنــم. یــک بــار بــه ســتاد مرکــزی رفتــم.  مفاهیــم را در ارتبــاط بــا جنــگ مطــرح 
کســانی بودنــد  کــه نشــان دادم، حــاال اســم نمــی آورم چــه  کاریکاتورهایــم را 
کارشــان خیلــی قــوی بــود و  گفتنــد بریــز دور. چــون  ولــی همه شــان بــا اســتنثا 
کار  کاریکاتــور آشــنا نبودنــد یــا مثــًا ســطح  طراحــان قــوی بودنــد منتهــا شــاید بــا 

کارهــای آن موقــع را نــگاه می کنــم بــدم نمی آیــد.  مــن خیلــی پاییــن بــود. البتــه 
کــه نمی گویــد ماســت مــن تــرش اســت. اولیــن مشــوق  هیــچ ماست فروشــی 
کــه بــر خــاف همه که  کاریکاتــور آقــای حســین خســروجردی بــود  مــن در زمینــه 
کارهایــی. خیلــی خــوب اســت. خیلــی عالــی  گفــت عجــب  می گفتنــد بریــز دور، 

اســت. دســتت درد نکنــد. ادامــه بــده. 
گفتــم چقــدر خــوب می شــود بیاییــم و ایــن اتفــاق را روی دیــوار  بــه مســؤولین 
کــه  اجــرا بکنیــم. دو ســه نفــر بودیــم. آقایــان حســین آران، فــدوی و ســروری هــم 
گفتنــد  بــود.  پایــگاه  مســؤول 
دیــوار فــرودگاه خــوب اســت. 
بررســی  و  تحقیــق  بعــد 

چرا دیوارنگاری های سیدمسعود پاک شد؟

ک کردند  یک شبه همه را پا
گفتوگوباسیدمسعودشجاعی
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کــه در واقــع  کشــیده شــد  ــه تصویــر  کاریکاتورهــا در جایــی ب کردیــم. در نهایــت 
کســی می خواســت از فــرودگاه مهرآبــاد وارد تهــران شــود، الجــرم مجبــور بــود  هــر 
کاریکاتورهــا را ببینــد. بیســت و دوتــا نقاشــی دیــواری بــود بــا فاصله یکــی در  ایــن 
کــه مجمســه  کاری بــود ضــد آمریــکا  کار  کــردم. اولیــش یــادم هســت، یــک  میــان 
آزادی دارد ســقوط می کنــد و صورتــش شــبیه اســکلت اســت، پشــت ش هــم 
کاریکاتــور بعــدی راجــع بــه صــدام بــود. بعــد  آتــش و رژیــم صهیونیســتی اســت. 
کــه پیــام انقــاب را بــه تصویــر  کــردم. تــاش مــن ایــن بــود  کار  راجــع بــه میتــران 
بکشــم. در واقــع یــک جــور تبلیغــات بــود علیــه ضدتبلیغــی که علیه ما می شــد، 
ــه  ــت و چ ــی اس ــدام چ ــی ص ــه واقع ــه قیاف ک ــن  ــت ای ــنگری جه ــور روش ــک ج ی
جایگاهــی دارد. چــه جــوری حمایــت می شــود. ارتبــاط مــا بــا آمریــکا چــی اســت. 
کمــک  کــه  ارتبــاط مــا بــا رژیــم صهیونیســتی چــی اســت. مــن بــا یــک نفــر دیگــر 
کــه گذاشــته بودنــد از ما حفاظت  دســتم بــود بــه همــراه یکــی از بچه هــای ســپاه 
گــوش نمــی دادم.  کردیــم. منتهــا مــن اصــًا بــه ایــن حرف هــا  کار را شــروع  بکنــد 
کــن. بعــد لباس هــای  بــه بــرادر محافــظ می گفتــم بلنــد شــو بیــا رنــگ را درســت 
ــم  ــه بتوانی ک ــتیم  ــکل داش ــی مش کل ــا اول  ــود. م ــر ب ــن رنگی ت ــای م او از لباس ه
کار کنیــم. جای سوق الجیشــی بــود. داربســت زده بودیم. روی داربســت  آن جــا 
ــم و ســام علیــک  ــا ایــن ســربازها آشــنا شــده بودی می رفتیــم، می نشســتیم. ب
می کردیــم. خــوب بــود، می آمدنــد و می بردنــد تــو پذیرایــی می کردنــد. ارتبــاط ما 
کــرد  کاریکاتورهــا یــک زمینــه ای را ایجــاد  خیلــی دوســتانه بــود. بــه هــر جهــت آن 
کســی از هــر جایــی می آمــد. چــه ایــران و چــه  کــه پیــام انقــاب دیــده شــود. هــر 

ــرد و خیلــی هــم خــوب منعکــس شــد.  ــا این هــا برخــورد می ک خــارج، ب

تیتر تند
در آرشــیو روزنامــه اطاعــات بــه طــور اتفاقــی بــا مجلــه فیگارو فرانســه روبرو شــدم 
کاریکاتورهــای مــن داده بودنــد. تیتــری  گزارشــی از  کــه شــش صفحــه رنگــی یــک 
کــه میکل  کــرده بودنــد یــک تیتــر تنــدی بــود. تیتــرش ایــن بــود  کــه انتخــاب  هــم 
ــرض  ــرده ف ــا را م ــهدای م ــد. ش ــور می کش کاریکات ــرده  ــزاران م ــرای ه ــه ب ک ــژی  آن
کار  کــه دارد روی دیــوار  کــرده بودنــد  کــرده بودنــد. مــن را بــه میــکل آنــژ تشــبیه 
کــه دیگــر در قیــد حیــات نیســتند.  کســانی  ــرای  ــور ب کاریکات می کنــد منتهــا 
کــه خیلــی عصبــی شــده اند.  کامــًا مشــخص بــود  شــهدا. منتهــا در متنــش 
کشــیده بــودم. میتــران در زمــان  کاریکاتــور از میتــران  چــرا. چــون مــن یــک 
کــرد. غیــر از تانک هــای فرانســوی و  کمــک  جنــگ بــه صــدام خیلــی 
موشــک های ســوپراتاندارد و هواپیماهــای میــراژ، خیلــی جــدی هــم 
پشــت صــدام بــود. آخــر جنــگ خیلــی جــدی پشــت صــدام بــود. مــن 
کاریکاتــورش را بکشــم. از  کــه  همیشــه مترصــد یــک فرصتــی بــودم 
کاریکاتور کشــیدم. یک دیــوار را مختص میتران  میتــران زیــاد هــم 

کــردم.  کار 

به هیچ کس نه نمی گفتم
کــه از  کــه می آمدنــد، اولیــن تصاویــری  خبرنــگاران خارجــی 
کــه نقــاش ایــن تصاویر  ایــران می دیدنــد. برایشــان مهــم بــود 
کســی اســت بنابرایــن بــرای مصاحبــه زیــاد ســراغ مــن  چــه 

کــس می آمــد پــای  کــس هــم نــه نمی گفتــم. هــر  مــی آمدنــد مــن هــم بــه هیــچ 
ــود. می گفتنــد شــما  ــره می نشســتم. برایشــان هــم خیلــی عجیــب ب ک میــز مذا
کردیــد. مثــًا در یــک  کاریکاتورهای تــان دشــمن خودتــان  همــه دنیــا را بــا ایــن 
کاریکاتــور صــدام ســرش را از دوتــا پرچــم پاره شــده آمریکا و شــوروی بیــرون آورده. 
می گفتنــد بابــا شــوروی، آمریکا، فرانســه، انگلیس، اســرائیل، شــما داریــد همه را 
دشــمن می کنیــد. می گفتــم خــب این هــا پشــت صــدام ایســتاده اند دیگــر. ایــن 
یــک چیــز منطقــی اســت. شــما بایــد بیاییــد و واقعیت هــا را ببینیــد. خیلی هــا 
نمی دانســتند. می گفتنــد فکــر می کردیــم شــوروی پشــت ســر شــما اســت. 
کــه می دیدنــد  یعنــی تبلیغــات بــر علیــه مــا تــا ایــن حــد منفــی بــود ولــی این هــا را 
کفــر جلــوی انقــاب  کــه نــه، تمــام دنیــای اســتکبار و دنیــای  متوجــه می شــدند 

ایســتاده اند. 

عکس برداری ممنوع 
از  و  هــر خبرنــگاری می آمــد  بــود.  فــرودگاه ممنــوع  اطــراف  از  عکس بــرداری 
کــه دارد از دیوارهــای  تصاویــر عکــس می گرفــت، می گرفتنــد و بــه جــرم ایــن 
گرفتنــد آقــای ذبیحــی  کــه  کســی را  فــرودگاه عکــس می گیــرد می بردنــد. اولیــن 
گرفتــه بودنــد ســین  بــود. عــکاس اطاعــات هفتگــی. آمــده بــود عکــس بگیــرد، 
کاره هســتی. گفته بود بابا من عکاس هســتم. کــه تو چه  کــرده بودنــد  جیمــش 

ک کردند. یک شبه همه را پا
کل دیوارهــا را رنــگ  ــه ایــران آمــد،  ــز ب ــه روز بعــدش طــارق عزی ک درســت شــبی 
کاش مثــًا بــا رنــگ پاســتیک  کردنــد.  ک  کاریکاتورهــا را پــا روغــن ســفید زدنــد و 
ک می کردنــد. یعنــی رویــش را رنــگ می زدنــد. چــون رنــگ پاســتیک را  پــا
ک  کــرده بــودم. یــک شــبه همــه را پــا کار  می شــود برداشــت. مــن بــا رنــگ روغــن 

کبــاب شــد.. کــه دل مــن  کردنــد 

گل و بلبل
کاریکاتورهــای دیوارهــای  کاریکاتــور مثــل  در شــهر جنــگ زده بــوکان یــک ســری 
خیلــی  هــم  مــردم  کشــیدم.  آن هــا  بــرای   تفــاوت  کمــی  بــا  البتــه  فــرودگاه، 
خوش شــان می آمــد و اســتقبال می کردنــد. بوکانی هــا خیلــی مــردم خوبــی 
ک  هســتند. خیلــی دوســت  داشــتنی هســتند. متاســفانه ایــن تصاویــر هــم پــا

کشــیدند. گل و بلبــل  شــده، و بــه جایــش 

نقاشی دیواری
کــردم یــک تصویــر از  کار  یــک نقاشــی دیــواری در اطــراف میــدان امــام حســین 
کار اولیــن نقاشــی شــهید  کــس نگفتــم. بعــد از ایــن  یــک رزمنــده امــا بــه هیــچ 
کردم)ســر خیابــان شــهید مطهــری(. میــدان امــام حســین  کار  مطهــری را مــن 
را رد می شــوی، اول مطهــری. بعــد آمدیــم ســر خیابــان بهشــتی. نقاشــی شــهید 

کــرده انــد. ک  کــردم. امــا هــر ســه تایش را پــا کار  بهشــتی را 

شهید نادری
شــهیدنادری بــا مــن در واحــد تبلیغــات پایــگاه مقــداد بــود. یــک پایــش را هــم 
ــد  ــم. بع ــم بودی ــا ه ــم ب ــر ه ــات خیب ــود. در عملی ــت داده ب ــتان از دس کردس در 
کــه شــهید در  ایــن آقــای احســان رجبــی عکــس ایــن صحنــه معــروف را می گیــرد 
کــردن پتــو  کــه حاجــی بخشــی بــرای خامــوش  ماشــین در حــال ســوختن اســت 
می بــرد. از ایــن شــهید یــک نقاشــی بزرگــی روی دیــوار مجتمــع قضایــی قدوســی 
کردنــد و بــه جــای آن یــک ســری از ایــن نقاشــی های  ک  کشــیده بودنــد. آن را پــا
کــردم اما چه  کی شــدم. حســابی مصاحبــه  مفهومــی گذاشــتند. مــن خیلی شــا

کــرده بودنــد. دیگــر تأثیــری نداشــت.  ک  فایــده. دیگــر پــا
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دوساالنه کاریکاتور
مــا احســاس می کردیــم یــک همچیــن اتفاقــی را نــه 
قبــل از انقــاب داشــتیم و نــه بعــد از انقــاب. ایــن 
کــه مــا بتوانیم قابلیت های طنز ترســیمی خودمان 
را اواًل بــه دنیــا نشــان بدهیــم، بعــد هــم زمینــه ای 
خودمــان  کاریکاتوریســت های  کــه  کنیــم  ایجــاد 
ــد.  ــرار بگیرن ــی ق ــای خارج کاریکاتوره ــرض  ــم در مع ه
ــم یــک همچیــن اتفاقــی الزم اســت و یــک  فکــر می کردی
جشــنواره بــه شــکل بین المللــی ضــروری اســت. ایــن طــرح 
را بــا آقــای صحفــی مســؤول مــوزه هنرهــای معاصــر در میــان 
گذاشــتیم. ایشــان اول نمی پذیرفــت. می گفــت ایــن جشــنواره 
ملــی باشــد ولــی بــا اصــرار مــا پذیرفــت و مــا ســال هفتــاد و دو بــه 
کار انجــام  کردیــم و  شــکل بین المللــی فراخــوان آن را اطاع رســانی 
ــود  ــازی ب ــای مج ــه فض ــود. ن ــی ب ــه اینترنت ــع ن ــد. آن موق ش
ــه  ــور اعتمــاد ب کاریکات کیهــان  ــدر در  ــا ایــن ق ــی م ول

کــه نفــس  کــرده بودیــم  کســب 
راحــت  خیلــی 

کشــور  کشــور شــرکت می کنند. همین شــد. چهل و پنج  می گفتیم باالی چهل 
ــت های  کاریکاتوریس ــر از  ــار نف ــور چه ــاالنه حض ــن دو س ــد. در اولی کردن ــرکت  ش
کتاب بود. بیشــتر مباحث فرهنگی  برجســته دنیا را شــاهد بودیم. موضوع آن 
کاریکاتوریســت ها اورژینــال می آمــد. اآلن دیگه همه  مــورد نظــر مــا بــود. کارهای 
کاری بــا ایــن همــه دیتیــل و  کنیــد یــک همچیــن  اینترنتــی شــده. شــما تصــور 
کاریکاتورهــای بســیار  گنجینــه  ای از  جزئیــات اورژینالــش می آمــد. اآلن مــا یــک 
کــه خیلــی از صاحبــان ایــن آثــار در قیــد  خــوب در مــوزه هنرهــای معاصــر داریــم 
حیــات نیســتند. دوســاالنه زیــر نظــر اداره ارشــاد برگــزار مــی شــود و مــن از همــان 
اول دبیــر اجرایــی بــودم ولــی از دوره پنجــم بــه بعــد دبیــر جشــنواره شــدم. 
دوســاالنه هــر دوره ای منظــم برگــزار شــده اســت. دبیرخانــه دائمی دو ســاالنه ها 

کاریکاتــور شــد. بــا تصویــب شــورای سیاســت گذای از دوره پنجــم خانــه 

فتنه و دوساالنه نهم
ــه  ــه در فتن ک ــوی  ــتفاده از آن ج ــا اس ــم، ب ــاالنه نه ــنفکری در دو س ــان روش جری
کــه احســاس  بــود و آن فضایــی  هشــتاد و هشــت در جامعــه ایجــاد شــده 
گل آلــود ماهــی بگیرنــد، آمدنــد شــرایط را  می کردنــد حــاال می تواننــد از ایــن آب 
کاریکاتوریســت ها را بــرای تحریــم هــم رأی  کــه تعــدادی از  گونــه ای رقــم زدنــد  بــه 
کــه  خودشــان بکننــد. حتــی دوســتان خیلــی خوبمــان بــه واســطه تبلیغاتــی 
کــرده بودنــد. بــه هــر جهــت مــا  گرایــش پیــدا  کــرده بودنــد بــه ســمت آن هــا  آن هــا 
کــه بگوییــم ایــن یــک مســابقه بین المللــی اســت منتهــا  کردیــم  هــر چــه تــاش 
خــب یــک جناحــی شکســت خــورده بــود و یــک جناحــی پیــروز شــده بــود. 
این هــا نمی توانســتند بپذیرنــد تقلبــی صــورت نگرفتــه. آقــای خاتمــی 
انتخــاب می شــود مــا احتــرام می گذاریــم، آقــای روحانــی می شــود 
ــاال  ــما. ح ــم ش ــه ه مــا می گوییــم صــد درصــد. حــاال یــک دفع
کــه  کردنــد  کاری نداریــم. این هــا آمدنــد یــک طومــاری امضــا 
بافاصلــه تمــام ســایت های معانــد هــم آمدنــد و از ایــن 
کردنــد. امــا مــا دوســاالنه را خیلــی جــدی  سوءاســتفاده 
گفتنــد  کردنــد.  پیــش بردیــم. آمدنــد این جــا صحبــت 
گفتیــم بــرای چــه عقــب بیندازیــم.  عقــب بیاندازیــد. 
گفتیــم  گفتنــد خــب یــک ســری دل هــا شکســته. 
بیاییم عقانی صحبت بکنیم. نشســتیم صحبت 
گفتــم مــا داریــم یــک جشــنواره ای  کردیــم. مــن 
کار می کنیــم. اواًل بحــث آن یــک بحــث  را 
عقــب  گــر  ا اســت.  بین المللــی  و  ملــی 
بیفتــد برای مــا زیاد جالب و خوشــایند 

 نقش دوساالنه ها در جهانی شدن کاریکاتور ایران

قا مسعود چه خبر از دنیای کاریکاتور  آ
گفتوگویاختصاصیباسیدمسعودشجاعی
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 فرشته مرگ
گفتوگویاختصاصیبا سیدمسعودشجاعی

آثار
کــه روی  کمــک ســیدمهدی شــجاعی چــاپ شــد  اولیــن مجموعــه آثــارم بــه 
کــرد. متأســفانه  کــرد. انتشــارات بــرگ چــاپ  کار  جلــدش را آقــای علــی وزیریــان 
کتــاب یــک مقدمــه ای  کتــاب را نــدارم. ســیدمهدی بــرای ایــن  خــودم اآلن آن 
کتــاب هــم دارم بنــام  کام. یــک  نوشــت. نوشــت سکوت ســتانی سرشــار از 
کتــاب هــم زیــر چــاپ اســت و متأســفانه  گام روشــنفکری. یــک  گام بــه  آمــوزش 
ــوع آن در  ــت. موض ــرت اس گام مهاج ــه  گام ب ــوزش  ــام آم ــده بن ــاپ نش ــوز چ هن
کــه بایــد چــه مراحلــی  کــه می خواهــد بــه خــارج بــرود و ایــن  کســی اســت  مــورد 
کــه بــه آن جــا مــی رود دچــار چــه مشــکاتی می شــود. همــه اش  کنــد، بعــد  را طــی 
کاریکاتورهــای  کتابــم را ســوره مهــر بــا عنــوان مجموعــه  هــم طنــز اســت.آخرین 
کــه در جبهــه  کــرد. منتخــب عکس هایــی هــم  سیدمســعود شــجاعی چــاپ 

ــدگار چــاپ شــده اســت. ــا عنــوان قاب هــای مان انداختــه ام ب

فرشته مرگ
کیــگل  کــرده بودنــد و ســایت  آمریکایی هــا ایــران را تهدیــد بــه حملــه نظامــی 
کاریکاتــور روی  گذاشــته بــود. مــن در جــواب آن هــا یــک ســری  کارهایــی را  هــم 
کــردم. بعــد بــرای ایــن  کتــاب ش را هــم چــاپ  گذاشــتم.  کارتــون  ســایت ایــران 
کــرده یــا تحــت حمایــت اســت، از  کار  کــه ایــن دولتــی  کــه ایــن فکــر پیــش نیایــد 
کوچک دوازده در دوازده ســانتی خشــتی با یک چیزی  کاغذ بازیافتی در اندازه 
کــردم. عنوانــش  حــدود صــد و بیســت تا طــرح بــا هزینــه شــخصی خــودم چــاپ 
هســت انلــی فــور یــو اس آی. فقــط بــرای ســربازان آمریکایــی. توصیه به ســربازان 
ــایت  ــان س ــرای هم ــی و ب ــربازان آمریکای ــرای س ــاب را ب کت ــن  ــن ای ــی. م آمریکای
کرد و روی ســایت  کیگل یک تعدادی از آثار را انتخاب  کیگل فرســتادم. ســایت 
کارهــای یــک  کــه ایــن  گذاشــت منتهــا موضع گیــری کردنــد. زیــرش هــم نوشــتند 
کاریکاتوریســت ایرانــی اســت و مواضــع ایرانی هــا را در ارتبــاط بــا آمریــکا را نشــان 
کردیــم. حــاال مــن  کــه مــا خودمــان ســر شــوخی را بــاز  می دهــد. قبلــش نگفتنــد 
گــر وارد جنــگ بشــوید، مــا قبرهای از پیــش آمــاده داریم  کــه ا کــرده بــودم  توصیــه 
کــه مثــًا  کامینــگ ســون. منتظریــم و ایــن جــور نیســت  کــه روی یکــی نوشــته، 
کنیــد بایــد خیلــی بهــا  گــر بــه ایــران حملــه  کنیــد و مــا آرام بگیریــم. ا شــما تهدیــد 

بپردازیــد. فرشــته مــرگ منتظرتــان اســت. 

نیســت. زمان بنــدی نمایشــگاه مــا خیلــی دقیــق اســت و نمی توانیــم عقــب 
بیندازیــم. حتــی یــک روز. حتــی یــک ســاعت. خیلــی جــدی ایســتادیم. در آن 
کردنــد.  کشــور هــم شــرکت  کردیــم. فکــر می کنــم حــدود نــود  دوره خیلــی تــاش 
کوتــاه  گــر مــا یــک ذره  کــرده بــود. ا چــون دو ســاالنه دیگــر ثبــات خــودش را پیــدا 
کــه یــک ســری تبلیغــات یک ســویه علیــه  می آمدیــم. مخصوصــًا در آن دوره 
ایــران جــاری و ســاری بــود، دچــار مشــکل می شــدیم. فکــر می کردنــد در ایــران 
یــک خبــری هســت. ایســتادیم و مســابقه را برگــزار کردیــم. متأســفانه این ها بعد 
کاریکاتــور را یــک مقــدار تحــت تأثیــر قــرار دادنــد. مــا خیلــی  از آن آمدنــد و فضــای 
ــن  ــه ای ک ــم  کردی ــاش  ــم. ت کنی ــاد  ــی ایج ــی و هم دل ــک هم گرای ــم ی کردی ــاش  ت
مخالفت هــا بــه موافقــت یــا همدلــی تبدیــل بشــود. متأســفانه یــک جریانــی آن 
کــه این هــا را هدایــت می کننــد. اصــًا بــه هیچ وجــه نمی توانند  کــم اســت  بــاال حا
بپذیرنــد. مــا هــم نمی توانیــم آن هــا را بپذیریم. آب مــا توی یک جوب نمــی رود. 

آقا مسعود چه خبر از دنیای کاریکاتور 
گــروه ده بیســت نفــره از  بعــد از قضایــای انتخابــات هشــتاد و هشــت یــک 
بچه هایــی هنرمنــد انقابــی بــا آقــا دیدارکردیــم. بعضــی از دوســتان در مــورد ایــن 
کــه  کرده انــد، ایــن  گیــر  کــه بچه هــا تــوی چــه شــرایط ســختی  نامرادی هــا، ایــن 
قضیــه فتنــه چــه فشــاری آورده صحبت کردند. مــن رو کردم به نیرومند و گفتم 
کــه آقــا را از نگرانــی در بیاوریــم. این بچه هــا دارند نگرانش  مــا مثــًا این جــا آمدیــم 
می کننــد. گفــت چــه کار بکنیــم. گفتــم بــه مــا نوبــت رســید هــر چــی اتفــاق خوب 
گفتــم، دو ســاالنه  کــه نوبــت بــه مــن رســید. مــن  و خوشــایند اســت بگــو. بعــد 
ــود  ــه ن ــک ب ــم. نزدی کردی ــزار  ــانه ها برگ ــام رس ــت تم ــود مخالف ــا وج ــور را ب کاریکات
کردنــد. حتــی یــک ســاعت هــم بــه تأخیــر نینداختیــم. صــورت آقــا  کشــور شــرکت 
شــاد شــد. صورتــش بــاز شــد. بعــد یــک ســری توضیحــات دیگــر خواســتند و مــن 
کــه  کــه مــا خواســتیم اختتامیــه دو ســاالنه را برگــزار بکنیــم. دیدیــم  دادم. وقتــی 
گفتیم ماجرا چی اســت. یکــی از مدیران  تمــام شــبکه های تلویزیونــی آمده اند. 
کنــار کشــید. گفــت ایــن نامــه را ببیــن و حــال کــن. دیدم نامــه از  تلویزیــون مــن را 
کنیــد و از بچه ها  طــرف بیــت رهبــری اســت. گفتند حتمًا ایــن قضیه را پیگیری 
کــه بــا حضــرت آقــا داشــتیم. همه صحبت  حمایــت کنیــد. آخریــن دیــداری هــم 
گفتنــد، آقــا مســعود شــجاعی چــه خبــر از دنیــای  کردنــد. آخــر ســر آقــا برگشــتند و 
گفتــم هیــچ خبــری نیســت. همــه چیــز خــوب اســت.  کاریکاتــور. آخــر وقــت بــود. 
کــه بــا اســم کوچک مــن را مــورد خطــاب قــرار دادند. خیلی  کــردم  خیلــی تعجــب 

خوشــحال شــدم.

11
یکاتــور انقــاب چهــره  جهانــی کار

1393/ مـــــــــــــــــــــــــاه  دی 



پاشنه آشیل استکبار
کــه راجــع بــه پیامبراســام انجــام شــد، ما یــک جلســه ای در صدا  بعــد از هجمــه ای 
و ســیما داشــتیم. مــن بــودم، آقــای طالــب زاده بــود و یــک ســری از بچه هــای ایــن 
کــردن. در واقــع یــک اتاق فکــر بود. آن جا هر کســی یک  تیپــی.  نشســتیم صحبــت 
کــه مــا بیاییــم بــر عکــس عمــل بکنیــم. بــا  چیــزی می گفــت. بیشــتر بحــث ایــن بــود 
کــه موافق نبودم. خــب مهربانی اتفاق  مهربانــی و فــان. مــن یکــی از کســانی بودم 
خوبــی اســت. گفتــم وقتــی جهــان کفــر می آیــد و بــه عزیزترین موجود عالم هســتی 
توهیــن می کنــد، این جــا دیگــر بحــث مهربانــی نیســت. این جــا بایــد جلویــش 
بایســتی. تمــام قــد هــم بایســتی. بعد گفتند مثــًا چکار کنیم، گفتم یک مســابقه 
گارودی را تــا حــد مــرگ می زننــد  کنیــم. آن هــا روژه  تحــت عنــوان هولوکاســت برگــزار 
گذاشــت.  کــه چــرا هولوکاســت را قبــول نــداری. اولیــن بــار هــم فرانســه قانــون 
کســی  ســیصد هــزار فرانــک جریمــه نقــدی، از دو تــا چنــد ســال هــم حبــس بــرای 
گفتــم وقتــی یــک همچیــن  کــه هولوکاســت را قبــول نــدارد و یــا حتــی شــک دارد. 
ــک  ــد ی ــع دارن کار در واق ــن  ــا ای ــد. ب ــع می کنن ــا وض ــنگی را این ه ــه س ــن پارین قوانی
گرفتــن یک  ســری از اتفاق هــای منفعت طلبانه شــان را توجیــه می کننــد، از جملــه 
مملکتــی تحــت عنــوان فلســطین. اصــًا کلمه هولوکاســت یعنی چــی. به فرهنگ 
کــرده بــودم. کشــتار جمعــی معنــی می دهــد. پــس اتمیک هولوکاســت  لغــات نــگاه 
کشــتار جمعــی اســت دیگــر، یــا هولوکاســت در افغانســتان هــم  هــم داریــم دیگــر. 
گفتنــد  گوانتانامــا هــم معنــی می دهــد دیگــر.  معنــی می دهــد دیگــر. تــوی عــراق و 
خــوب اســت، منتهــا صــدا و ســیما نمی توانــد در ایــن قضیــه ورود پیــدا بکند)چون 
کار  کاریکاتــور بــود و بــه صــدا و ســیما ربطــی نداشــت( خودتــان برویــد ببینیــد چــه 
کــردم. ایشــان آن موقــع ســردبیر  کــرد. مــن آمــدم بــا آقــای زائــری صحبــت  می شــود 
روزنامــه همشــهری بــود. بافاصله فراخــوان آن را اعام کردیم. یعنی اطــاع دادیم 
کــه مــا می خواهیــم همچیــن کاری بکنیم. نشســت خبری برگــزار کردیم. می شــود 
کــه از تمــام خبرگزاری هــا آمــده بودنــد. حــدود صد و خــرده ای خبرنــگار آن جا  گفــت 
گفــت  ــود، ایشــان آمــد و  ــگار بی بی ســی ب ــم ژاپنــی  االصــل خبرن ــد. یــک خان بودن
مگــر بــه پیامبــر شــما توهیــن نکرده انــد. شــما هــم بیاییــد بــه پیامبــر این هــا توهین 
ــه  ــی را ب ــه خبرنگاران ک ــرای شــبکه بی بی ســی متأســفم  گفتــم واقعــًا ب کنیــد. مــن 
کــه حداقــل اطاعــات را راجــع بــه مســائل دینــی مــا ندارنــد. بعــد  گرفتــه  خدمــت 
کــه یــک  کــه همچیــن ســؤالی مطــرح می شــود. واقعــًا شــرم آور اســت  هــم متأســفم 
کــردن بیــن آدم هــا و  کــه جــز نفــرت و جدایــی و تفرقــه ایجــاد  اتفــاق خیلــی زشــتی 
دامــن زدن بــه نفــرت چیــزی نــدارد، بیاییــم بــا نفــرت جوابــش را بدهیــم. بــا توهین 
کــه بــرای مــا عزیــز اســت. مــا این جــا آمدیــم و می خواهیــم راجــع بــه  بــه یــک بزرگــی 
ــدارد و  ــرزی ن ــد و م ــان ح ــد آزادی بی ــما می گویی ــم. ش ــت بکنی ــان صحب آزادی بی
کــه بــه اعتقــاد و بــاور میلیون هــا نفــر در دنیــا توهیــن  بــه خودتــان اجــازه می دهیــد 
کردیــم. شــما  بکنیــد ولــی مــا آمدیــم در ارتبــاط بــا هولوکاســت مســائلی را مطــرح 
کــه بــرای آزادی بیــان حــد و مــرزی قائــل نیســتید دیگــر. اعــام کردیم که  می گوییــد 
کــه راجع به هولوکاســت  مــا دنبــال نفــی هولوکاســت نیســتیم. دنبال این هســتیم 
کــرد. راجــع بــه هولوکاســت واقعــی ســؤال های اساســی داریــم.  می شــود صحبــت 
بــر فــرض محــال هولوکاســت اتفــاق افتــاده باشــد، چــرا بایــد تــاوان آن را مــردم 
کــردم یــک مقــدار پــا عقب کشــید.  کــه مطــرح  مظلــوم فلســطین بدهنــد. این هــا را 
کــه مســابقه برگــزار شــد. یــک اتفاقــی افتــاد  اصلی تریــن ســؤال ها همیــن بــود. بعــد 
گفتنــش خــوب نیســت. بافاصلــه روز بعــدش آقــای زائــری را برداشــتند.  کــه البتــه 
گفــت  کــرد. حــاال اســم نمی بــرم.  یــک نفــر از شــورای امنیــت ملــی بــا مــن صحبــت 
گفتــم  اســم ایــن جشــنواره را هــر چــه می خواهــی بگــذار، فقــط هولوکاســت نگــذار. 

گذاشــته  کنــار  نمی شــود. دیگــر خــودم یــک تنــه وارد شــده بــودم. زائــری را هــم 
گفتــم  گفتــم خــودم جلــو مــی روم. حــاال درســت یــا غلــط مــن ایســتاده ام.  بودنــد. 
کاریکاتور را بــرای این  مــن هســتم. انشــاءاهلل خــدا کمک می کند. تمــام توان خانــه 
کردیــم. خیلــی هــم فشــار روی مــا زیــاد بــود. یکــی  کار را شــروع  گذاشــتیم.  ماجــرا 
کار را شــروع کردیم.  مــن بــودم. یکــی دو نفــر مثــل آقای نیرومند و حبیب صادقــی. 
تبلیغــات خیلــی جــدی در عرصــه بین المللــی انجــام شــد. بــا آن شــرایط ســخت 
کــرده بودنــد. خصوصــًا صهیونیســت ها که مــا داریم  رســانه های خارجــی وحشــت 
هولوکاســت آن هــا را زیــر ســؤال می بریــم. میلیون هــا دقیقــه راجــع بــه هولوکاســت 
کــه حقانیــت اســرائیل را  کردنــد  کلــی اســناد جعــل  فیلــم ســاخته شــده اســت. 
کار  کــه اولیــن  کار مــا ایــن قــدر ســخت بــود  بــرای غصــب فلســطین ثابــت بکننــد. 
کــه رســید از طــرف یــک هنرمنــد اســترالیایی بــه اســم میشــل لینــگ بــود.  خارجــی 
کــه ایــن بنــده خــدا فرســتاد ضــد صهیونیســتی بــود و هیــچ ربطــی  کاری  موضــوع 
کــه تمــام نمایشــگاه مــا ضــد  گفــت  هــم بــه هولوکاســت نداشــت. تقریبــًا می شــود 
ــدرم در آمــده. تحــت فشــار هســتم و  ــا مــن پ ــه آق ک ــود. ایمیــل زد  صهیونیســتی ب
ک رفتیم  فــان. ایــن کاریکاتــور مــن را برداریــد. آقــا مــا را می گی. یک ســاعت تــوی ال
ــد در آینــده چــه  کرده ان ــه این هــا فضــا را ملتهــب  ک ــا ایــن حســاب ایــن جــور  ــه ب ک
کار می فرســتاد، اول می پرســیدیم  کاریکاتوریســتی از خــارج  اتفاقــی می افتــد. هــر 
مشــکلی ندارد با اســم واقعی ات بگذاریم یا برایتان اســم مســتعار انتخاب بکنیم. 
کار  کاریکاتوریســت برزیلــی  کــه رســمًا می گفتنــد بــا اســم مســتعار. یــک  بعضی هــا 
فرســتاد. بــا موضــوع هولوکاســت. بافاصلــه حزب لیکــود تهدید به مرگــش کردند. 
کــه از طــرف حــزب لیکــود  ایشــان عیــن همــان را بــرای مــا فرســتاد. صفحــه ای 
کاریکاتوریســت های  گذاشــتیم. بافاصلــه  تهدیــد شــده بــود. مــا هــم روی ســایت 
کــه هم وطــن مــا را تهدیــد بــه مــرگ  گفتنــد، حــاال  کار فرســتادند و  برزیلــی بــرای مــا 
کردنــد مــا را هــم بــه لیســت مــرگ اضافــه بکنیــد. اولیــن خط شــکنان مــا برزیلی هــا 
کار  بودنــد. مــا تمــام ایمیل هــا را داشــتیم. تمــام آدرس هــا را داشــتیم. شــب و روز 
گذاشــت. شــصت و دو  کار بدهنــد و تأثیــر خــودش را هــم  کــه این هــا  می کردیــم 
کــه روزهــای اول چــه تعــداد لینــک  کار فرســتادند. نمی توانیــد تصــور بکنیــد  کشــور 
کثرًا هم کســانی  بــود. همیــن جــوری می آمــد. تعــداد لینک هــا ایــن قــدر زیــاد بــود. ا
گرفتــه بودند. یعنی یک  کــه در معــرض یک ســری تبلیغــات غیر مرتبط قرار  بودنــد 
چیزهایــی را بــه دروغ بــه مــا نســبت دادنــد. مــن را تهدیــد بــه مــرگ کردنــد. مــن هم 
کــه ســاعت کاری مــا از نــه تــا پنــج بعــد از ظهــر اســت. هــر موقــع تشــریف  کــردم  اعــام 
بیاوریــد در خدمتتــان هســتیم. درهــای خانــه کاریکاتــور هــم بــاز بــاز اســت. یــک بار 
گرفتنــد و  کردنــد. یــک بــار آمدنــد کل پهنــای بانــد را  کامــل هــک  آمدنــد و ســایت را 
کننــد. چــون مــا  پوشــاندند. البتــه نتوانســتند بــه پــس ورد و یوزرنیــم دســت پیــدا 
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کــه  کــرده بودیــم ولــی ســایت بــاال نمی آمــد. بــه خاطــر ایــن  کار  خیلــی حساب شــده 
تمــام شــبکه ها و حتــی بگوییم فضــای ارتش سایبریشــان را درگیر این ماجــرا کرده 
کارتون را روی ســه تا ســایت  که ســایت باال نیاید. ما بافاصله ســایت ایران  بودند 
کــدام از ایــن ســایت ها را  گفتیــم از حــاال بــه بعــد هــر  گذاشــتیم.  دیگــر تصاویــرش را 
بزنیــد، بــه جــای یــک ســایت، ســه ســایت مــی زنیــم. در اختتامیــه جشــنواره هــم 
آقایــان صفــار هرندی)وزیــر اســبق ارشــاد(، حســین شــریعتمداری، دکترعســگری و 

کردنــد.  حبیــب  صادقــی خیلــی جــدی آمدنــد و صحبــت 

به شما جایزه صلح می دهیم 
کــه زده بــود، گفتــه بــود  در همــان ایــام کوفــی عنــان آمــده بــود تهــران. اولیــن حرفــی 
مــن متأســفم بــه کشــوری ســفر می کنم که نمایشــگاهی تحــت عنوان هولوکاســت 
کــه آقــای دبیــرکل،  در آن برگــزار می شــود. مــا هــم بافاصلــه بــه او پیغــام دادیــم 
کــه نمایشــگاه را ببینیــد اظهــار نظــر کردید. شــما  کــه قبــل از ایــن  متأســف هســتیم 
ــر یــک  گ کــه بگوییــد مــا در خدمت تــان هســتیم، حتــی ا هــر موقــع و هــر ســاعتی 
کردیــد مــا بــه شــما جایــزه صلــح می دهیم.جــواب مــا بــه او  طــرح ضــد یهــود پیــدا 

همیــن بــود. 

رانان لوری
در ســازمان ملل یک مســابقه ای ســاالنه برپا می شــود. اســم این مســابقه هســت 
کاریکاتوریســت صهیونیســت اســت.  رانــان لــوری. ایــن آقــای رانــان لــوری یــک 
کــه گذاشــته. پشــت مسلســل در  وقتــی در ســایتش وارد می شــوید، اولیــن عکســی 
حــال تیرانــدازی اســت. زیــرش نوشــته اســپرینگ هــزار و نهصــد و چهــل و هشــت. 
کــه بــا ایــن صراحــت می آینــد و اشــغال  در حــال فتــح تــل آویــو. آدم تعجــب می کنــد 
نظامی شــان را مطــرح می کننــد. هیــچ کــس هــم نیســت انتقــاد بکنــد. حــاال از این 
کــه آقــای رانــان لــوری، هنرمنــد خوبــی هــم نیســت. مقلــد دســت  ــر ایــن  جالب ت
کاریکاتوریســت خیلــی مطــرح آمریکایــی بــه اســم دیویــد لیوایــن اســت  دهــم یــک 
کــور  کــور هــم شــده بــود و در هشــتاد و ســه ســالگی مــرد. وقتــی  کــه پارســال مــرد. 
شــد دیگــر حقوقــش را هــم بــه او ندادنــد. فرهنــگ ســرمایه داری ایــن قــدر بی رحــم 
کپــی کار درجــه ده دیویــد لیوایــن اســت.  اســت. رانــان لــوری یــک مقلــد درجــه ده و 
فقــط بــه خاطــر البی هــای صهیونیســتی هــر ســال یــک جایــزه از طــرف ســازمان 
ملــل بــه اســم ایشــان هســت. پــای لــوح تقدیــر ایــن جایــزه را دبیــرکل ســازمان 
ملــل امضــا می کنــد. یعنــی یــک مــدت کوفــی عنــان و حــاال هــم آقــای بانکــی مــون. 
کــه انتخــاب می کننــد دقیقًا موضوعاتی اســت که متناســب بــا اهداف  موضوعاتــی 
رژیــم صهیونیســتی اســت. اصــًا یــک چیــز عجیــب و غریبــی اســت. وقتــی شــما 

کنــار  کســانی عکــس دارد.  کنــار چــه  ــاور نمی کنیــد. مگــه میشــه. بعــد  می بینیــد ب
مناخیــم بگیــن، شــارون، ملــک فهــد، انــور ســادات، موشــه دایــان تــک چشــم، بــا 
هــر چــه خنــاس تــوی دنیــا هســت عکــس یــادگاری انداختــه اســت. بعــد بنــام ایــن 
کان و از طــرف ســازمان ملــل تأمیــن مالــی  آدم  مســابقه می گذارنــد بــا جایزه هــای 

می شــود. شــما از ایــن ســازمان ملــل چــه انتظــاری داریــد.
هولوکاست

از  ســری  یــک  گذاشــتیم،  را  هولوکاســت  نمایشــگاه  مــا  کــه  ایــن  از  بعــد 
ــد. این هــا یــک  ــزاری ایــن مســابقه موافــق نبودن ــا برگ ــی ب کاریکاتوریســت های ایران
کــه تعدادشــان هــم زیــاد نبــود. این هــا آمدنــد تحریــم کردنــد. البتــه  جماعتــی بودنــد 
ایــن زیــاد اثــر نداشــت. بعــد از قضیــه هولوکاســت مخالفت هــای روشــنفکری شــروع 

شــد.

حرف حساب جواب نداره 
گــر این هــا ســه شــیفته  کــرده. می گویــد ا گارودی آمــده و تحقیــق  گفتیــم روژه  مــا 
کــه  گاز می ریختنــد و می کشــتند یــا می ســوزاندند، اواًل  آدم هــا را تــوی اتاق هــای 
یــک تجهیــزات خیلــی باالیــی می خواهــد و در ثانــی بــا توجــه بــه امکاناتی که هســت 
کــه  کمــی نیســت. همیــن  پانــزده ســال طــول می کشــد. آخــه شــش میلیــون رقــم 
کــه ایــن  کــردن داد و بیــداد  کردیــم، این هــا شــروع  مــا ایــن عامــت ســوال را ایجــاد 
کــه مــا در دنیــا ال بشــویم و بــل بشــویم. روش مــا روش داد  حرف هــا باعــث می شــود 
و بیــداد و جنجــال و هیاهــو نیســت. همــه چیــز را بــا منطــق جلــو می رویــم و این هــا 
کــم می آورنــد. می خواهنــد همــه چیــز را احساســی و بــدون اطاعــات مطــرح بکنند. 
اصــًا روال نــق زدن یــک روال منطقــی نیســت. بعــد دچــار مشــکل می شــوند. حتــی 

از طــرف خودشــان.

ممنوع الورود
کشــور را از آقــای هــادی حیــدری  قضیــه ممنــوع الــورود شــدن بــه بیســت و دو 
کــردم و بــه  کــه چنــد مــورد تقاضــای ویــزا  شــنیدم. بــاور هــم نمی کــردم. بعــد از ایــن 
مــن ویــزا ندادنــد، متوجــه شــدم. حتــی بــه مــن ویــزای ترانزیــت هــم ندادنــد. البتــه 
گرفتــم منتهــا بــه مــن ویــزای شــینگن  مــن پارســال بــه صربســتان رفتــم و جایــزه ام را 
کوبــا بــروم، بــرای  کشــور را می دهنــد. مــن می خواســتم بــه  نمی دهنــد. ویــزای خــود 
کــرده ای که به تو ویــزای ترانزیت  یــک مســابقه ای در ســن آنتونیــو. گفتنــد تو چه کار 

نمی دهنــد. آخــر ســر از طریــق روســیه رفتــم. 

سفر یونان
ــون را مدیریــت می کنــد، دو ســاالنه  کارت ــران  ــه ســایت ای ک کســی  ــه عنــوان  مــن را ب
کــه بروم برایشــان یک ســایت بزنم. مســابقه  کــرده ، دعــوت کردنــد  کاریکاتــور را برگــزار 
جهانــی گریــک کارتــون را برای شــان طراحــی کنــم. یــک ســایت تحــت عنــوان گریــک 
کارهایــش را انجــام دادم. در مصاحبــه آخــرم  کــردم. همــه  کارتــون برایشــان طراحــی 
کــه ســه روز بیشــتر نتوانســتند  ــاد بــود  ــر علیــه مــن زی هســت. ایــن قــدر تبلیغــات ب
کــرده بودنــد مــن را تحویــل ســفارت  کــه مــن را تهدیــد  کننــد و بــه علــت ایــن  تحمــل 
ایــران دادنــد و ســفارت هــم مــن را بــه ایــران بــاز گرداند. روزنامه هایشــان نوشــتند که 

مــن اصــا هنرمنــد نیســتم.

تا آخرش هستم
می دانیــد بــه مــا چــه می گوینــد. در هــر دوره ای هــر اتفاقــی می افتــد می گوینــد، 
کــه مشــکلی ندارنــد. ســراغ جــذب آن  کــه از خودمــان هســتند، این هــا  این هــا 
کم توجهــی هــم حــدی دارد. واقعــًا بعضــی موقع هــا دل  طرفی هــا برویــم. ولــی دیگــر 
گفــت  آدم خــون می شــود. در ایــن قضایــای اخیــر آقــای نیرومنــد دیگــر یــک جایــی 
گفــت نــه دیگــه، اآلن خیلــی دارد  گفتــم چــی اســتعفا بدهــم.  مســعود اســتعفا بــده. 
گفتــم مــا  کار هنــری انجــام بــده.  بــه تــو ســخت می گــذرد، اســتعفا بــده و بیــا بیــرون 
گفتیــم یاعلــی و تــا آخــرش می ایســتیم. مشــکلی نداریــم. شــاید بــاور نکنیــد  از اولــش 

کفــر پشت شــان اســت. ولــی نفس گیــر اســت. تمــام دنیــای 
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کار کرده  تا   اهل کاشان است، ولی در تهران بزرگ شده است. از کودکی 
بتواند روی پای خودش بیاستد. عبدالرضا شجاعی طباطبایی، پیرمرد 
خوش مشربی، که با ما از پسرش، سیدمسعود گفت. اما مادر زهرا، یا به قول 
سیدسعود یک فرشته ی به تمام معنا که از کودکی بزرگی را تجربه کرده است. 
ثمره زندگی شان دوپسر می باشد. حاال پیرمرد و پیرزن در محله چهارباغ کرج 
زندگی می کنند و مغازه ی کوچکی دارند که با آن مشغولند. با سید مسعود 
شجاعی به دیدارشان رفتیم، به گرمی از ما استقبال کردند و از خاطرات شان 
برای ما گفتند. متن پیش رو بخش کوتاهی از این گفت گو می باشد.

گمــرگ بــه نــام حمــام الدن بــود. دوتــا پســرم را بــه  پــدر: یــک حمــام عمومــی در 
حمــام بــردم. بــه محــض ایــن که به خانه رســیدیم، مســعود دنبال یــک خودکار 
کاغــذ می گشــت. از همــان بچگــی بــه نقاشــی عاقــه عجیبــی داشــت. همــان  و 
گفتــم عاقــه  کــردم. در ذهنــم  کشــیدن. مــن تعجــب  کــرد  صحنــه حمــام را بنــا 
عجیبــی بــه نقاشــی دارد، برایــش یــک برنامــه ای بگــذارم. نقاشــی را در مدرســه 
کاریکاتوریســت  کار عاقمنــد شــد و الحمــداهلل از  کــه بــه ایــن  ادامــه داد تــا ایــن 

خوبــی شــد. 
کارهــای  پــدر: روی در و دیــوار عکس هــای بروس لــی را می کشــید، خــودش هــم 

بروس لــی را انجــام مــی داد. بــا بچه هــا بروس لــی بــازی 
می کــرد. خاطــرات زیــادی بــا هــم داریــم. هنــوز در 

ذهــن مــن هســت.

گمــرگ خریــده بــودم. پایــه،  پــدر: دوربیــن ســوپر هشــت داشــتم. از میــدان 
ســه پایه و پرژکتــو هــم داشــت. زمــان انقــاب، آقــا مســعود بچــه بــود و بــا مــن بــه 
راهپیمایــی می آمــد. مــن از راهپیمایــی مــردم فیلم بــرداری  می کــردم. خاطــرات 

زیبایــی از زمــان انقــاب داریــم. 
ــیدم.  ــی می ترس ــت. خیل ــاد داش ــاد زی ــا معت ــه ی م ــاب، محل ــل از انق ــادر: قب م
ــن  ــه همی ــوند. ب ــا بش ــی این ه ــد قاط ــن نرون ــای م ــت بچه ه ــک وق ــم ی می گفت
کبوتــر.  غ،  گوســفند، مــر خاطــر بــرای بچه هامــان در خانــه همــه چیــز  داشــتیم. 
کوچــه نرونــد و قاطــی  کــه این هــا تــوی  گرفتــه بودیــم  اســباب بازی فــراوان. 

کردیــم.  بچه هــای نابــاب نشــوند. مــا این هــا را ایــن جــوری بــزرگ 
کوچولــو داشــتیم. وقتــی بچه هــا شــلوغ  پــدر: مــا در خانه مــان یــک انبــاری 
می بســتم.  چــوب  بــا  هــم  را  درش  و  می انداختــم  انبــاری  تــوی  می کردنــد، 
کــه بــاز می کــردی، بایــد دوال می شــدی و تــوی انبــاری  انبــاری خاصــی بــود. در را 
می رفتــی. راهــش هــم باریــک و باریک تــر می شــد. بچه هــا می رفتنــد تــه انبــاری 
قائــم می شــدند و دســت مــن بهشــون نمی رســید. یک بــار مســعود آن قــدر رفتــه 

کــه از آشــپزخانه همســایه ســردرآورده بــود. بــود 
ــوری.  ــصتت را بخ ــت ش ــی انگش ــی می خواه ک ــا  ــه ت ــت؛ بچ گف ــم  ــادر: داداش  م
ــورد.  ــتش را می خ ــدام انگش ــد و م ــرش نمی افت ــم، از س کاری می کن ــر  ــم، ه گفت
داداشــم گفــت؛ درســتش می کنــم. یــک پارچــه و ســوزن بده. انگشــت شــصتش 
گــرگان می آیــم. ایــن را بــاز نکنــی  گفــت؛ مــن یــک مــاه دیگــر از  کــرد.  را باندپیچــی 
هــا، واال مــن می دانــم و تــو. خــودم می آیــم بــاز می کنــم. بعــد از چنــد وقــت 
ــده.  ــی ش ــتت چ ــجاعی دس ــود، ش ــه ب گفت ــود،  ــده ب ــه ش ــش متوج معلم
کی شــده بــود و  کلــی شــا کــرده بــود. معلمــش  مســعود داســتان را تعریــف 

کــرده بــود.  کارهــا  بکنــی و بــازش  گفتــه بــود دیگــر نبینــم از ایــن 
پــدر: بــا خانــواده مشــهد می رفتیــم. پســرخاله مســعود هــم بــود. بــه نیمــه 
کپســول آتش نشــانی کوچــک  کــرد.  کــه شــیطونی مســعود گل  راه رســیدیم 
کــه بنزیــن بزنــم، مســعود ایــن کپســول را رو  در ماشــین داشــتم. پیــاده شــدم 

با تمام وجود به ما خدمت می کند
گفتوگوباپدرومادرسیدمسعودشجاعی

14
یکاتــور انقــاب چهــره  جهانــی کار

1393/ مـــــــــــــــــــــــــاه  دی 



کــرده بــود. یک دفعــه آمــدم و دیدم  گرفتــه بــود و همــه را خالــی  بــه پســرخاله اش 
پســرخاله اش مثــل گچ فروش هــا ســفید ســفید شــده. تــا مــن رســیدم مســعود از 

کــرد.  تــرس مــن فــرار 
کافــی همســایه مــا بود. صبــح جمعه ها بــرای دعای ندبــه، مهدیه  پــدر: مرحــوم 
کافــی  کمیــل هــم برگــزار می شــد. مرحــوم  گاهــی وقت هــا دعــای  می رفتیــم. 
در یکــی از ســخنرانی هایش  گفــت: خدایــا صاحــب مــا را برســان. امــام خمینــی 
کجــا هســتی. ناله هــای  گوش تــان می رســد یــا نمی رســد. آقــا تــو  صــدای مــا بــه 
مــردم زیــاد اســت. بــه ایــن مــردم فقیــر و بیچــاره ایــن قــدر ظلــم و ســتم می کننــد. 

کــی دادرس اســت. بیــا بــه داد ایــن ملــت شــریف ایــران بــرس. 
کــه آموزشــی رفــت. همــان روز اول رفتیــم جلوی پــادگان. فکر  مــادر: اولیــن بــاری 
کردیــم رفتــه بــه جبهــه. دل تــو دلمــون نبود. مســئول پــادگان گفت پســرتان کی 
کــرد و گفــت؛ حــاال حاالهــا اعزام نمیشــن. با این  آمــده، گفتیــم امــروز. خنــده ای 

کار مــا، مســعود تــوی پــادگان شــده بــود، ســوژه بچــه رزمنده ها.
مــادر: بعــد از خداحافظــی از مســعود بــه خانــه برگشــتیم امــا دلــم طاقــت نیــاورد. 
کســی شــدم. دیدم  گفتــم بایــد بــروم و بــاز بچــه ام را ببینــم. بدو بدو آمدم ســوار تا
تــازه دارنــد راه می افتنــد. این هــا می رفتنــد، مــن هــم بــه دنبال شــان. هم رزمــان 
گفتنــد؛ مســعود بــاز مامانــت آمــد. مســعود هــم می گفــت؛ مامــان، بــرو،  مســعود 
کــه فــوج  گفتــم مــن نمی توانــم. تقریبــًا تــا هــر جایــی  ایــن قــدر دنبــال مــن نیــا. 
کــه ســوار اتوبوس هــا  این هــا پیــاده می رفــت، مــن هــم می دویــدم. این هــا 
شــدند، دیگــر بــه خانــه آمــدم. بــه هــر حــال مــادر دلــش طاقــت دوری فرزنــدش را 
نــدارد. هــر دوتــا پســرم در جبهــه بودنــد، تــا آخــر. پدرشــان را هم به جبهــه بردند.
کــه مســعود بــه جبهــه می خواســت بــرود مــن اســباب بازی های  پــدر: یــک بــار 
کــرده بــود،  کش را بــاز  کش گذاشــتم. وقتــی رفتــه بــود آن جــا ســا پســرش را در ســا
گذاشــته بودنــد.  کلــی سربه ســرش  هم رزمــاش از خنــده روده بــر شــده بودنــد و 

کار بابــام باشــه.  کنــم  گفتــه بــود فکــر  مســعود هــم 
پــدر: مســعود بــرای مــا نامــه نوشــت و از اوضــاع فرانســه گفــت. گفــت این جــا نــان 
کلــی نــان خریدیــم و بــرای مســعود فرســتادیم. همــه نان هــا  گــران اســت. مــا هــم 
کلــی هزینــه بــار داده بــود. فکــر  تــا آن جــا برســد خشــک شــده بــود. مســعود هــم 
کــه  کار مهمــی انجــام می دهیــم. مــا دل مــان می خواســت  کــه داریــم  کردیــم 

بچه مــان در آن جــا راحــت باشــد. 
کــرده بــود. بــه  پــدر: ژیانــم را خیلــی دوســتش داشــتم. احتیــاج بــه تعمیــر پیــدا 
گفتنــد مــا فعــًا میــل  ــان می خواهــم.  گفتــم میل لنــگ ژی کمپانــی اش رفتــم و 
که در فرانســه اســت، می نویســم  لنگش را نداریم. من خوشــحال شــدم. پســرم 
کمپانــی آن جــا بــرود و میل لنــگ بگیــرد. مســعود هــم بــا یکــی از دوســتانش  بــه 
رفتــه بــود کمپانــی ســیترون در فرانســه و ایــن قضیــه را بــه آن هــا 
کــه مگــر شــما  کلــی خندیــده بودنــد  گفتــه بــود. آن هــا هــم 

کــه مســعود بــه ایــران برگشــت، در فــرودگاه  هنــوز از ایــن ماشــین ها داریــد. زمانــی 
کــه ببینــم میل لنــگ دســتش هســت یــا نــه. دیــدم از میــل  کــردم  هــی نــگاه 
لنــگ خبــری نیســت. گفتــم مســعود جــان ایــن میــل لنــگ چی شــد. گفــت بابا 

کــن. میل لنگــی وجــود نــداره. ولمــون 
کــه آقــا مســعود در جشــنواره  پــدر: ســال هــزار و ســیصد و هفتــاد و چهــار وقتــی 
ــم  ــد ه ــال بع ــتاد. س ــدا فرس ــه خ ــه، خان ــه مک ــن را ب ــد، م ــده ش ــات برن مطبوع
گفتــم الهــی بــا دســت  کــه بــه خانــه خــدا می رفتــم،  مــادرش را فرســتاد. آن روزی 
کــرده باشــم، ایــن لیاقــت را بــه مــن دادی.  کــه اصــًا ثبت نــام  خالــی، بــدون ایــن 
کــه پســرم ایــن قــدر مهــر و محبــت و وجــود  در سرنوشــت مــن معیــن شــده بــود 
کــه پــدرش را بــه خانــه خــدا بفرســتد. بزرگتریــن محبــت بود. شــما  داشــته باشــد 
نمی توانیــد روی اوالد خــوب و بــا محبــت قیمــت بگذاریــد. مــن بــه اوالد خــودم 
خیلــی عاقمنــد هســتم. چــون بــا تمــام وجــود ماهــا را دوســت دارنــد و بــه مــا 

خدمــت می کننــد. 
کار  کنیــم. بعــد دیــدم خواربار فروشــی  گفتــم این جــا را خواربــار فروشــی   پــدر: اول 
گرفتــم لــوازم التحریــر  کــرده ام. تصمیــم  کار  مــن نیســت. مــن ســال ها دانشــگاه 
بفروشــم. روی جنس هایم پنج درصد بیشــتر نمی کشــم. این شــغل را دوســت 
دارم. چــون تقریبــًا شــبیه کار مطبوعــات می مانــد. با دفتر، قلم، خــودکار و مداد 
کوچولــوی مدرســه می آینــد  ســروکار داشــتن خیلــی خــوب اســت. بچه هــای 
ــا آن هــا شــوخی می کنــم. ایــن قــدر روح بچه هــا  ــد می کننــد و مــن ب از مــن خری
کــه مــن مجــذوب محبت شــان می شــوم.  لطیــف اســت و مهــر و محبــت دارنــد 
کار می کننــد و در مقابــل  برخــی از بچه هــای محــل می آینــد و مجانــی بــرای مــن 

بــه آن هــا خــودکار و دفتــر مجانــی می دهــم.
مــادر: حســین، پســر همســایه مان عیــن بچه خودمان اســت. هــر کس می بیند 
فکــر می کنــد نــوه مــا اســت. مــادرش هــم بــه حــاج آقــا،  باباجــون می گویــد. تقریبًا 
یــک ســال اســت بــه این جــا آمده انــد. ایــن بچــه بیســت و چهــار ســاعته بــه مــا 

خدمــت می کنــد. مــن هــم در مقابــل هــر چــه بخواهــد بــه او می دهــم. 
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بیا جایزه ات را بگیر
کــه می کــردم بیشــتر در  کارهایــی  کاریکاتــور نبــودم.  آن اوایــل خیلــی در فکــر 
کاریکاتور آشــنا  مایه هــای طراحــی یــا تابلــوی نقاشــی بــود. بعــد بــا مجلــه کیهــان 
کنم. دیدم زبان  کار  کاریکاتور  که روی  کنجکاو شــدم  شــدم، یک مقدار بیشــتر 
کاریکاتــور را شــروع  کاریکاتــور هــم خــوب اســت. بــدون مقدمــه یــک دفعه  بیانــی 
کاریکاتــور جدی  نکــردم. از قبــل قصــد داشــتم ولــی ایــن که بخواهــم روی بحث 
کاریکاتور در  بشــوم، از همین ســال های هفتاد و ســه و چهار بود. یک مســابقه 
کتــاب  نمایشــگاه مطبوعــات برگــزار می شــد. آن موقــع نمایشــگاه مطبوعــات بــا 
یکــی بــود. مــن هــم در ایــن مســابقات شــرکت  کــردم و یکــی دو دفعــه ای مــن را 
برنــده اعــام کردنــد. موجــب اصلــی و در واقــع متهــم اصلــی قضیــه یکیــش آقــای 
کــه مــن آقــای شــجاعی را دیــدم، در همیــن قضیــه  شــجاعی بــود. اولیــن بــاری 
مســابقات بــود. در یکــی از همیــن نمایشــگاه های مطبوعاتــی، یکــی از ایــن 
مســابقات حضــوری اش را برنــده شــدم. فکــر هــم نمی کــردم برنــده شــده باشــم. 
گرفــت و  یعنــی کشــیدم و رفتــم. بعــدًا آقــای شــجاعی پیگیــر شــد و شــماره تلفــن 
گفــت شــما برنــده شــدی. بلنــد شــو بیــا جایــزه بهــت  بــه خوابــگاه مــا زنــگ زد. 
ــورم هــم یــک  کاریکات بدهیــم. خاصــه جایــزه دادنــد و مــا هــم پیگیــر شــدیم. 
کــوال روی ایــران مهــر مــی زد.  کوکا کــه داشــت بــا طــرح  طرحــی از عمــو ســام بــود 

یــک همچیــن چیــزی بــود. بحــث فرهنــگ و تهاجــم فرهنگــی بــود. 

هولوکاست
کردنــد.  ــان روشــنفکری بعــد از جشــنواره هولوکاســت رســمًا موضع گیــری  جری
ــران همچیــن موضعــی نداشــت. یــک  ــان ای کلیمی ــه انجمــن  ک یعنــی جــوری 
از خــود یهودی هــا داغ تــر شــدند. مــا  از آش شــدند و  کاســه داغ تــر  طــوری 
کــه نســبت بــه ایــن قضیــه موضــع بگیرنــد. این هــا رســمًا  یهودیــان را ندیدیــم 
گ و روزنامه هایشــان مطلــب نوشــتند. علیــه ایــن  آمدنــد ســایت زدنــد و در وبــا
کارشــکنی  قضیــه یــک مــوج شــدیدی راه انداختنــد. بــرای برگــزار نشــدن آن هــم 
کردنــد. ســر ایــن قضیــه جشــنواره هولوکاســت خیلــی بــه آقــای شــجاعی فشــار 
کــه  گاهــی اوقــات ایــن طــرف و آن طــرف می بینــم  کــه هنــوزه  آوردنــد. هنــوز هــم 
خــط و نشــان می کشــند. می گوینــد مــا آن قضیــه را فرامــوش نکردیــم. 

داغــش هنــوز هســت. 

دل سوز کاریکاتور ایران
ــه او  کاریکاتوریســتی را ب ــر شــما یــک  گ ــًا ا خیلــی هــم پیگیــر اســت. مث
کــه تــازه کار و آماتــور اســت و مجموعــه دارد، پوشــش مــی  معرفــی بکنیــد 
دهــد و تــوی ســایتش خبــرش را مــی زنــد و شــخصًا پیگیــری می کنــد و 
کار دل ســوزی دارد.  ــرای ایــن  نمایشــگاه برایــش مــی زنــد. خیلــی هــم ب
کاریکاتور ایران این جوری دل ســوزی  که برای  کســی را  کمتر دیدم  من 
کــه آقــای شــجاعی دارد خیلی هــا ندارنــد. مــن  کنــد. آن دل ســوزی ای 

درباره سید مسعود شجاعی

کهنه سرباز کاریکاتور انقالب
گفتوگوبامازیاربیژنی

گر شــما بروید تشــکیات اصًا از هم می پاشــد.  گفتم ا یک بار به آقای شــجاعی 
کنــد. کــه بــاز بایســتد و برایــش دل ســوزی  کــس دیگــری نیســت 

 نسل ما مدیون مسعود شجاعی است
کــه داشــته مثــل مســابقه  در جریــان هنــر انقابــی مســابقات بین المللــی ای 
مقاومــت، غــزه و هولوکاســت، پیگیری هــا و انگیزهــای خــود آقــای شــجاعی 
بــوده اســت. شــاید باالدســتش یــا زیردســتش هــر دو طــرف چنــدان دنبــال ایــن 
گــر یــک کســی دنبــال یــک ســری منافــع مــادی یــا ریاســت  کارهــا نبودنــد. شــاید ا
کارهــای دیگــری می رفــت. مثــل  کارهــا را نمی کــرد. دنبــال  و مدیریــت بــود ایــن 
کــه رفتنــد اســتاد دانشــگاه شــدند یــا می رونــد بــرای خودشــان  خیلــی از آقایــان 
کــه  کارشــان را می کننــد. دلیلــی نــدارد  گالــری می زننــد، بــه خــارج می رونــد و 
کنــد و بــه  بیایــد این جــا و خــودش را خــراب بکنــد. مســابقه هولوکاســت برگــزار 
اروپــا ممنــوع الــورود بشــود. بــه هــر حــال بایــد یــک انگیــزه ای داشــته باشــد 
دیگــر. بــه نظــر مــن خــود آقــای شــجاعی ایــن وســط محوریــت زیــادی داشــته. 
خیلــی از کاریکاتوریســت های از نســل ماهــا و دهــه هفتــاد بــه بعــد واقعــًا مدیــون 
پیگیری  و دل ســوزی و حمایت معنوی آقای شــجاعی بودند. واال شــاید کســی 
کاریکاتوریســت  کــه  نبــوده خیلــی از آن هــا را پوشــش بدهــد. خیلــی از این هایــی 
کشــور رفته انــد و بــرای خودشــان ســایتی دارنــد  معروفــی شــده اند و بــه خــارج از 
کار می کننــد، از دهــه هفتــاد بــه خاطــر  و تشــکیاتی یــا این جــا دارنــد مطبوعاتــی 
کاریکاتــور مشــهور شــدند. حــاال بعضی هایشــان یــک خــرده  کیهــان  همــان 
گــر مصاحبــه ای کردنــد و حرفــی زدند هیچ اســمی  نمک نشــناس بودنــد و بعــدًا ا
کاریکاتــور.  کیهــان  کاریکاتــور و نــه از  نیاوردنــد، نــه از آقــای شــجاعی و نــه از خانــه 
بعضی هــا نمک نشناســی هــم زیــاد داشــتند. ولــی خیلی هــا واقعــًا مدیــون آقــای 
گــر دیــدگاه و عقیــده اش را هــم قبــول نداشــته باشــند. شــجاعی هســتند. حــاال ا

عملکرد خانه کاریکاتور
کثر  کــرده حدا کــه نیروی هایــی که آن جا داشــته ســعی  وجــه مثبتــش ایــن بــوده 
ممکــن آن هــا را نگــه بــدارد. حــاال بــه هر شــکلی پوشــش بدهد. نمایشــگاه بزند. 
حمایــت بکنــد. در هــر حــال یــک جور چتــری روی آن ها داشــته باشــد که این ها 
نرونــد و مخالــف نظــام نشــوند. البتــه خیلی هایشــان هــم باالخــره بریدنــد و بــه 
خــارج رفتنــد، رســمًا ضــد انقــاب شــدند و این هــا هــم مشــکل از خودشــان بود. 
ــک  ــه را ی ــن مجموع ــه ای ک ــوده  ــن ب ــجاعی ای ــای ش ــاش آق ــال ت ــر ح ــه ه ــی ب ول
ــن  ــا ای ــوده منته ــق ب ــه اش موف ــدم اولی ــور در ق کاریکات ــه  ــه دارد. خان ــوری نگ ج
کنیــم.  کاریکاتوریســت تربیــت  کــه مــا فقــط  کافــی نیســت  کافــی نیســت. یعنــی 
کــه تربیــت  کاریکاتوریســتی  مــا در جریــان دوم خــرداد دیدیــم دیگــر. ایــن همــه 
کســی نمی آمــد این هــا را جــذب بکنــد،  کجــا رفتنــد. چــون از ایــن طــرف  شــدند 

خیلــی هــا رفتنــد. 

شجاعی در مقابلشان ایستاد
می کنیــم.  تحریمــش  مــا  گفتنــد  روشــنفکری  جریــان  دوســاالنه  جریــان  در 
کــه مــا بــه خاطــر خون هــای ریختــه شــده در جریــان فتنــه  بیانیــه ای هــم دادنــد 
کاریکاتــور جشــن عروســی بــوده که عــزادار هســتند. گفتند  عــزادار هســتیم. مگــر 
کاریکاتــور بکشــیم. یــک بیانیــه ای هــم بــرای  مــا عــزادار هســتیم و نمی توانیــم 
کردنــد. البتــه بعضی هایشــان  تحریــم دادنــد. تقریبــًا حــدود صــد نفرشــان امضــا 
ــرکت  ــد و ش کردن ــم  ــان تحری کثرش ــی ا ــد ول گرفتن ــس  ــدند و پ ــیمان ش ــدًا پش بع
کــه ممکــن  نکردنــد. آقــای شــجاعی هــم ســر ایــن قضیــه ایســتاد. بــه هــر شــکلی 
ــه  ــد. در اختتامیــه ب ــاد فشــار آوردن ــرد. زی ک ــزار هــم  ــرد، برگ ک کارهــا را جمــع  ــود  ب
کــرد. زنجیر  کــه این جــا آقــای شــجاعی مثــل پهلوان هــا زنجیر پــاره  بچه هــا گفتــم 
کــرد. باالخــره آن ســال دو ســاالنه برگــزار شــد. حــاال  مشــارکتی ها را یــک تنــه پــاره 
کاری نــدارم. همــان نفــس برگزاریــش مهــم بــود. چــون  کیفیتــش خیلــی  بــه 
کردنــد. چــون موضــوع دو ســاالنه اصــًا  قضیــه سیاســی شــد آن هــا سیاســی اش 
سیاســت نبــود. موضــوع آن همــان چیــزی بود که همیشــه برگزار می شــد منتها 
کــه  آن هــا می خواســتند از ایــن دو ســاالنه یــک جــور اســتفاده ابــزاری بکننــد 

موفــق نشــدند. 

او مهم ترین کاریکاتوریست مطبوعاتی جبهه فرهنگی انقاب است. سال ها 
در کیهان ستون ثابت داشته است ولی حاال چند وقتی است که نشریه طنز 
و کاریکاتور بزنگاه را منتشر می کند. مهمترین دغدغه اش تربیت نیروی جوان 
حزب اللهی در عرصه کاریکاتور مطبوعاتی است. مازیار بیژنی کاریکاتوریست 
میان سالی که مهمترین وجه تمایزش با سیدمسعود شجاعی، مطبوعاتی 
بودنش است. فکر نمی کردم گفت وگو با او مشکل باشد. در ابتدا خیلی 
سخت حرف می زد ولی رفته رفته بهتر شد، طوری که در انتهای مصاحبه 
کلی برای مان از خاطراتش گفت. آن چه در ادامه می خوانید حاصل دوساعت 
گفت وگو با مازیار بیژنی می باشد.
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نمایشگاه به سبک مسعود
کــه در برخوردهــای  کــه در برخوردهــای تــن بــه تــن خیلــی دوست داشــتنی اســت. همــه دوســت دارنــد  آقــای شــجاعی 
نزدیــک بــا آقــای شــجاعی ایــن طــرف و آن طــرف برونــد. چــون در برخوردهــا آدم خشــکی نیســت و خســته کننده نیســت. 
کاری بــوده. ســال هشــتاد و ســه بــرای برگــزاری نمایشــگاهی  کــه ایــن طــرف و آن طــرف داشــتیم، بیشــتر ســفر  ســفرهایی 
کیــش. یــک هفتــه آن جــا بودیــم. بعــد بــا لنــج بــه بندرعبــاس آمدیــم. آقــای شــجاعی آن موقــع تبریــز  رفتــه بودیــم جزیــره 
کارهــای آقــای شــجاعی و مــن. فکــر  بــود. بــا هواپیمــا از تبریــز بــه بندرعبــاس آمــد. آن جــا چنــد روزی یــک نمایشــگاهی از 
کــه بــه آن جــا بــرده بودیــم. مــا در حــوزه  کاریکاتوریســت بــود  کارهــای ســه چهــار نفــر  کارهــای آقــای نیرومنــد هــم بــود.  کنــم 
هنــری آن جــا نمایشــگاه زده بودیــم. روزانــه از هنرســتان ها و مــدارس بــرای بازدیــد از نمایشــگاه به ســاختمان حوزه هنری 
کــه  کاریکاتوریســت هایی  گفــت از بعــد از انقــاب تــا حــاال اولیــن  بندرعبــاس می آمدنــد. مســؤول حــوزه هنــری اش بــه مــا 
کــه در ایــن ســی ســال اخیر هیچ کــس از تهران بــه آن جا نرفته بود. می گفت شــما اولین  آمده انــد شــما هســتید. مثــل ایــن 
کــه از تهــران بلنــد شــدید و بــه این جــا آمدیــد. زنگ زدند و گفتند یک هنرســتان دخترانه ای هســت  کاریکاتوریســت هایی 
کــه می خواهــد ایــن نمایشــگاه را ببینــد. مــا نمی توانیــم دخترهــا را بیاوریــم. شــما بلنــد شــوید و بــه این جــا بیاییــد. خاصه 

بــا آقــای شــجاعی رفتیــم وانــت گرفتیــم و این هــا را پشــت وانت ریختیم و به مدرســه بردیم. ما نمایشــگاه را به آن جا 
بردیــم. مــن بــودم و آقــای شــجاعی. آثــار را برداشــتیم 

کاس می رفتیــم و  کاس بــه  بردیــم. تــوی مدرســه، 
قاب هــا را یکــی یکــی بــه دســت بچه هــا دادیــم. خاصــه 
کل مدرســه نمایشــگاه را ایــن جــوری دیدنــد.. جالــب 

ــد  ــه بیاین ک ــت  ــر آدم نداش ــری دو نف ــوزه هن ــه ح ک ــت  اس
کارهــا را بــه مدرســه ببرنــد.  کننــد و ایــن  کمــک 

اعالم جهاد با صهیونیست ها
آقــای شــجاعی ســر ایــن قضیــه هولوکاســت در واقــع یــک جــور 

کردنــد. آقــای شــجاعی  مبــارزه رســمی بــا صهیونیســت اعــام 
ــه مجموعــه جهانــی بین المللــی صهیونیســم اعــام  کار ب ــا ایــن  ب

بــه  داشــت.  هــم  هزینــه ای  یــک  برایــش  باالخــره  داد.  جنــگ 
کشــورهای اروپایــی ممنــوع الــورود شــد و بــه او ویــزا ندادنــد. مســائل 

کــه بــه مــن می گفــت. در بعضــی از کشــورهای  دیگــری هــم داشــت 
اروپایــی ســر ایــن قضیــه بــا او برخوردهــای خیلــی بدی هم شــده 

بــود. همــان ســال ها بــرای داوری یکــی از همیــن جشــنواره ها 
کــه در یونــان اتفــاق افتــاد.  کــه مســائلی  بــه یونــان رفتــه بــود 

کردنــد و روزنامه هــا  آن جــا آمدنــد و علیــه او موضع گیــری 
کردنــد. بحث شــان همــان  علیــه او تبلیغــات شــدیدی 

کســی را  کــه چــرا شــما  بحــث روشــنفکران داخــل بــود 
کــرده، این جــا آوردید  کــه مســابقه هولوکاســت برگــزار 
ــه همچیــن  ک ــتند  ــی اصــرار داش ــد. خیل کردی و داور 
آدمــی نبایــد بــه این جــا بیایــد و داور مســابقه مــا 

بشــود. 

کهنه سرباز کاریکاتور ایران
آقــای شــجاعی هنــوز هــم بــا وجــود همه این مســائلی 

کــه برایــش پیــش آمــده یــا پیــش آوردنــد یــا حــرف 
و  کم لطفی هــا  و  بــوده  کــه  حدیث هایــی  و 

کردنــد،  کــه در حقــش  نمک نشناســی هایی 
را  میــدان  یعنــی  ایســتاده،  وســط  ایــن  اواًل 
گــر خیلی هــای دیگــر  خالــی نکــرده. شــاید ا
ــه  ــا ب ــد و در می رفتنــد ی ــی می کردن ــد خال بودن

کنــار می کشــیدند. یعنــی فشــاری  هــر بهانــه ای 
کــس  کــه بــه آقــای شــجاعی وارد شــد، شــاید هــر 

دیگــری بــود میــدان را خالــی می کــرد. بــه نظــر مــن 
میــدان را خالــی نکــرد و آن جــا ایســتاد. در واقــع آن 

ــک  ــع ی ــرده. در واق ک ــظ  ــم حف ــودش را ه ــی خ رزمندگ
کهنــه ســرباز حســاب می شــود.  جــور 

17
یکاتــور انقــاب چهــره  جهانــی کار

1393/ مـــــــــــــــــــــــــاه  دی 



آشنایی
آشــنایی مــن بــا آقــای شــجاعی از طریــق انتشــارات بــرگ بــود. یــک حــال و هــوای 
کــه مــن در آن جــا بــا ایشــان آشــنا  خیلــی شــیرین و دل نشــینی بــود. بعــد از ایــن 
ــدم ایــن آدم  ــم آشناســت. دی کارهــا برای ــه تکنیــک و فــرم  ک ــادم افتــاد  شــدم، ی
ــازده ســالم بــود.  کــه ده ی کــه مــن از قدیــم می شــناختم. از وقتــی  آدمــی اســت 
کاریکاتورهــای رنگی  کــه یــادم افتــاد دیوارهــای فــرودگاه مهرآبــاد و  اولیــن چیــزی 
کــه توســط بخــش فرهنگــی  کارت پســتال هایی  بســیار زیبــا بــود و یــک ســری 
کــه  کســی اســت  کــه ایــن بزرگــوار همــان  ســپاه چــاپ می شــد. یــادم افتــاد 
کاســنی را در  کاریکاتور  گروه  کارهای  کارهایش را همیشــه در مجات می دیدم. 
هــم در حــوزه هنــری دیــده بــودم. بعــد کیهــان کاریکاتــور راه افتاد که مــن به طور 

کارهــای آقــای نیرومنــد و آقــای شــجاعی را دنبــال می کــردم.  مســتمر 

پایگاه هنرمندان
ــم را شــرکت  ــی معل ــاد مــی رفتــم. جلســات شــعر اســتاد عل ــه حــوزه هنــری زی ب
گرافیکــی مرحــوم ابوالفضــل عالــی و آقــای چلیپــا و دیگــران را  کار  می کــردم. 
می دیــدم. در حــوزه ســینما بــه همیــن ترتیــب. در بخــش عکــس امثــال آقــای 

جبهــه ناطقــی  بودنــد. فضــای حــوزه بــه نوعــی پایگاهــی بــرای 
فرهنگــی انقــاب بــود. در این فضا طبیعتــًا با آقا 

مســعود شــجاعی مرتبــط بــودم. 

همکاری
متولــی  اســامی  اندیشــه  بنیــاد 
جمهــوری  مطبوعاتــی  فعالیت هــای 

و  بــود  کشــور  از  خــارج  بــرای  اســامی 

درباره سید مسعود شجاعی

همان رزمنده دیروز
گفتوگوبامحمدرضازائری

کــودک و نوجــوان  کــردم. در حــوزه  کار را شــروع  مــن ســال هفتــاد و ســه در آن جــا 
ــی  ــر م ــی منتش ــی و فارس ــی، عرب ــان انگلیس ــه زب ــدا ب ــه ج ــه تا مجل ــان س هم زم
گرفتــه بودیــم. انــگار قــرار اســت ایــن  کار را خیلــی جــدی  کردیــم. در آن دوره 
کنــد.  کشــور فــروش بــرود و بــا مشــابه های خــودش رقابــت  مجــات در خــارج از 
کار هنــری در ایــن مجــات خیلــی تعیین کننــده بــود. انصافــًا  کیفیــت  طبیعتــًا 
کیفیــت قابــل  کارهــا از جهــت عرضــه بــرای مخاطــب بین المللــی  کیفیــت ایــن 
کــرده بودیــم،  دفاعــی بــود. بــرای ایــن نشــریات مدیریــت هنــری پیش بینــی 
بــه ســراغ آقــای شــجاعی رفتیــم و مدیریــت هنــری ایــن ســه  مجلــه را ایشــان بــه 
کــه ارتبــاط خیلــی نزدیک تــر و رفاقــت  گرفتنــد. ایــن موقعیــت باعــث شــد  عهــده 

کنــم. صمیمی تــری بــا ســید مســعود پیــدا 

کی بسیجی خا  
ایشــان بــه جهــت ســنی از مــا بزرگ تــر بودنــد ولــی اواًل بــه خاطــر نشــاط، شــادابی 
کــه داشــتند و هنــوز هــم دارنــد. ثانیــًا بــه خاطــر تواضــع، صفــای  و روحیــه جوانــی 
کــه بــا  کــه دارنــد بــه دل مــن نشســتند و سال  هاســت  اخاقــی و روحیــه انقابــی 
هــم رفاقــت داریــم. آقــای شــجاعی هنــوز هــم همان طــور هســتند. هنــوز همــان 
کارهــای هنــری می کــرده و  کــه در جبهــه عکــس می گرفتــه یــا  رزمنــده ای اســت 

کــی باصفــای باطــراوت.  تابلــو می کشــیده. بــا همــان روحیــه بســیجی خا

مهارت
معمــواًل نشــریات بــه شــکل لیــات دســتی روی کاغــذ گریــد اجرا می شــد یــا نهایتًا 
کامپیوتــری مرســوم نبــود.  گرافیــک  تکنیک هایــی مثــل ایربــراش. آن زمــان 
گرافیکــی تــازه داشــت وارد می شــد. یــادم  بعضــی از تکنولــوژی و ابزارهــای جدیــد 
هســت آن موقــع آقــای شــجاعی از جهــت تســلطش بــه ایــن تکنولــوژی و ابزارهــا 
کــه در آمد،  قابــل توجــه بــود. اولین شــماره های مجات بنیاد اندیشــه اســامی 
کــه بــه جهــت کیفیــت و کار حرفــه ای، یــک ســر و گردن  واقعــًا جــزو کارهایــی بــود 

کارهــای موجــود در بــازار باالتــر بــود. از 

روزنامه و انقالب
ســال هشــتاد و پنــج ســردبیر روزنامــه همشــهری شــدم. طبیعتــًا یــک انتظــاری 
گفتمــان  کــه نســبت خــودش را بــا  کــه از روزنامــه همشــهری می رفــت ایــن بــود 
کــه همشــهری یــک روزنامــه بســیار حرفــه ای  انقــاب تعریــف کنــد. علیرغــم ایــن 
کنــار همــه آن درخشــش ها یــک خــا وجــود داشــت و آن  و موفقــی بــود امــا در 
کــه باالخــره نســبت روزنامــه همشــهری بــا انقاب اســامی چه اســت و  هــم ایــن 
گفتمــان انقــاب چــه اســت. ایــن بــرای مــن یــک مســأله بــود و بــه  جایــگاه آن در 
گرفتــه بــود، وظیفــه خودم می دانســتم  کــه امانتــی در دســتم قــرار  عنــوان کســی 

کنــم. کاری  کــه 

هولوکاست
کاریکاتوریســت های دانمارکــی بــه ســاحت مقــدس پیامبــر اســام  کــه  وقتــی 
در  عکســی  کردنــد.  اهانــت 
از  یکــی  راهپیمایــی 
اســامی  کشــورهای 
نفــر  یــک  کــه  دیــدم 
دســتش  کارتــی  پا
ــا ایــن مضمــون  بــود ب

از دوران نوجوانی به حوزه هنری رفت وآمد داشته و برای اولین بار با 
سیدمسعود شجاعی در آن جا آشنا می شود و  بعدها که وارد عرصه مطبوعات 
شد با ایشان همکار ی می کند. محمدرضا زائری این روزها چهره ی نام آشنایی 
است و حرف های خواندنی در مورد سیدمسعود و جشنواره هولوکاست دارد 
که در ادامه آن را می خوانید.
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کــه در نــزد شــما ارزش  کســی می توانــد بــه هولوکاســت بــه عنــوان چیــزی  کــه آیــا 
کــه دیــدم چیــزی در ذهنــم جرقــه زد. بــا آقــای  کنــد. ایــن عکــس را  دارد توهیــن 
ــه  ک ــم. ایشــان دغدغــه داشــت  کردی شــجاعی در مــورد ایــن موضــوع صحبــت 
کاریکاتــور  کــه یــک جشــنواره  کاری صــورت بگیــرد. بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
کنیــم. یــک نشســت مطبوعاتــی تشــکیل دادیــم و در  بــا همیــن موضــوع برگــزار 
ــه  ــورد توج کار م ــن  ــد. ای ــرح ش ــوع مط ــن موض ــف ای ــانه های مختل ــور رس حض
گرفــت. حتــی وزارت امورخارجــه آمریــکا  رســانه  های غربــی و دنیــای غــرب قــرار 
گرفــت. در همیــن ایــام   رســمًا بیانیــه داد و نســبت بــه ایــن مســابقه موضــع 
کمیســیون روابــط خارجــی مجلــس آلمــان بــه تهــران آمدنــد و از مــن  شــورایی از 
کنیــم. در  کــه از مــوزه هولوکاســت بازدیــد  و آقــای شــجاعی رســمًا دعــوت کردننــد 
کــه کشــورهای اســامی به خــروش آمــده بودند و پرچم و ســفارت خانه ها  حالــی 
را آتــش مــی زدنــد. مــا این جــا یــک مســابقه مــی خواســتیم برگــزار  کنیــم  وزارت 
گســترده در  گرفــت. رســانه های غــرب بــه شــکل  امورخارجــه آمریــکا موضــع 
کــه فهمیدیــم خــوب جایــی دســت  کردنــد. این جــا بــود  کار  مــورد ایــن مســابقه 
کــه  مســیر، مســیر درســتی اســت.  کنش هــا نشــان داد  گذاشــته ایم. ایــن وا

بگذارید زندگی مان را کنیم 
کــه در روزنامــه همشــهری تشــریف داشــتند،  بعضــی از دوســتان و همــکاران مــا 
کار و شخصیت شــان قائــل هســتم، دیــدگاه و  کــه بــرای  علی رغــم احترامــی 
بابــت جشــنواره هولوکاســت خیلــی  فــرق داشــت. این هــا  بــا مــا  نگاه شــان 
ناراحــت بودنــد. باالخــره داشــتند زندگی شــان را می کردنــد، روزنامــه همشــهری 
کار حرفه ای شــان بی ســروصدا  کــه برای شــان درآمــدی داشــت.  روزنامــه ای بــود 
کردنــد و بدنامــی انقابی گــری هم برای شــان نداشــت. حاال با این مســابقه  مــی 
همــه چیــز بــه هــم ریختــه بــود. حتــی داخــل مجموعــه شــهرداری تهــران در 
کــه اول حمایــت جــدی مــی کردنــد و اظهــار همراهی  ســطوح بســیار بــاال، بــا ایــن 
کــه جلوتــر رفتیــم، در ســطوحی از مدیریــت مجموعــه  می شــد ولــی یــک مقــدار 
گفتنــد؛ داریــد  کنش هــای منفــی شــدید شــروع شــد و مــی  شــهرداری هــم وا

ــا ایــن ادبیــات.  کنیــم. ب ــد زندگی مــان را  دردســر درســت می کنیــد، بگذاری

شجاعی مردانه ایستاد
گرفــت. ایــن جــا بایــد صادقانــه اعتــراف  آرام آرام فضــای تهدیــد و ارعــاب شــکل 
ــر از مــا ایســتاد. روزنامــه  ــه در ایــن ماجــرا آقــای شــجاعی خیلــی جدی ت ک کنــم 
همشــهری بــرای شــهرداری تهــران بــود و طبیعتــًا بــا ایــن فشــارها دوره خدمــت 
مــن در آن مجموعــه بــه ســر آمــد و از همشــهری جــدا شــدم، امــا آقــای شــجاعی 
انصافــًا مردانــه ایســتاد. تهدیدهــا روز بــه روز بــرای ایشــان بیشــتر شــد. روز 
بــه روز فشــارها بیشــتر شــد. آقــای شــجاعی در ســطح بین المللــی بــه عنــوان 
کاریکاتوریســت حرفــه ای شــناخته می شــد. داور بســیاری از مســابقات  یــک 
کشــورها او را بــه عنــوان یــک هنرمنــد حرفــه ای  بین المللــی بــود. در بســیاری از 
می شــناختند و بــا او ارتبــاط داشــتند. ســایت ایــران کارتــون بازدید کننــده جدی 
داشــت، امــا بــه خاطــر برگــزاری مســابقه هولوکاســت موقعیــت حرفــه ای ایشــان 
خیلــی لطمــه خــورد و هزینــه ســنگینی داد. بــه خیلــی از کشــورها ممنــوع الــورود 
شــد. ولــی ایشــان انصافــًا بــا قــدرت، ایمــان، اعتقــاد و بــا پایــداری پــای ایــن ماجــرا 
ایســتاد. شــاید خیلــی از رفاقت هایــش را از دســت داد. حــاال نــه صرفــًا بــه خاطــر 
ایــن موضــوع. ایشــان در ســال های بعــد هــم بــه خاطــرات موضوعــات دیگــری 
گرفــت امــا  مــورد توهین هــا و بی احترامی هــا و آزارهــای معنــوی و روحــی قــرار 
کــه بــرای مــن جالب بود، ایســتادگی و صبــر و پایداری ایشــان در موضعی  چیــزی 

کار مؤثــری اســت. کارش یــک  کــه  کــه داشــت. معلــوم بــود  بــود 

چه کاری اثر گذار است
از بودجــه بیت المــال صــرف بســیاری  انقــاب هزینه هــای ســنگین  از  بعــد 
کارهــای هنــری و فرهنگــی شــده اســت، مثــل جشــنواره ها، همایش هــا،  از 
کارهای دیگر، ولی از طرف دشــمنان خارجی و منافقین  ســمینارها و بســیاری 

کنشــی صــورت نگرفتــه اســت. معلــوم می شــود  کارهــا وا داخلــی نســبت بــه ایــن 
کاری صــورت می گیــرد و ایــن  چنــدان اثــری هــم نداشــته اســت. باالخــره وقتــی 
کنــش صــورت می گیــرد، معلــوم  جــور بازتــاب پیــدا می کنــد و نســبت بــه آن وا

کار اثــر داشــته و توانســته بــه یــک جایــی ضربــه بزنــد.  می شــود ایــن 

کار بالتکلیف ندارد
کارهــای آقــای شــجاعی بــرای نســل مــا خاطره انگیــز اســت. از آن طــرح  خیلــی از 
کتــر ثابــت هــم نیســت ولــی یــک  کارا کــه بــا یــک  کارهایــی  گوســفندها بگیریــد تــا 
ــلوغ  ــر و ش کت کارا ــر  ــم و پ ــر حج ــی پ ــه خیل ک ــا  کاره ــی  ــی دارد. بعض ــک خاص نم
کارهــای آقــای شــجاعی خیلــی بــه روز اســت و نســبت بــه مســائل جــاری  اســت. 
جامعــه مثــل اشــرافی گری، غرب زدگــی، تبلیغــات و مصرف گرایــی، فوتبــال، 
دارد.  حساســیت  اجتماعــی  موضوعــات  از  ی  گســتره  و  کاذب  عشــق های 
کارهــای ایشــان صرفــا سیاســی نیســت البتــه روشــنفکری و خیلــی عوامانــه هــم 
کــه کنارش  نیســت. در کارهایــش خیلــی تنــوع هســت. یک ســری کارها هســت 
کــرد، در عیــن حــال یــک شــیرینی،  تکــس دارد، بــدون تکــس نمی شــود درکــش 
ــوری  کار یــک ج ــرم  ــا و ف ــایه ها، رنگ ه ــم روان، س ــی دارد. قل لطافــت و جذابیت
کامــًا جنبــه بین المللــی دارد،  کارهــا  کــه ارتبــاط برقــرار می کنــد. بعضــی  اســت 
کــه در مــورد آمریــکا، صهیونیســت و اســتکبار اســت. مثــًا فــرض  کارهایــی  مثــل 
که روی قاده اش بن الدن نوشــته و زنجیرش در رفته،  کنید تصویر یک ســگی 
گفتــن دارد. آشــکار و  کار بیشــتر از چندیــن مقالــه و یادداشــت حــرف بــرای  ایــن 
کــه آمریــکا  کــه ایــن ســگ وحشــی ای اســت  واضــح دارد بــه مخاطــب می گویــد 
کــرده، حــاال از دســتش در رفتــه و دارد دنبالش می گــردد. یا تصاویری که  تربیــت 
آمریــکا بــه عنــوان یــک ســرباز جنگــی ســراپا مســلح، یــک جا با دســتمال ســفید و 
کــه می خواهــد جنایت  یــک جــا بــا شــعار نــو وار بــه میــدان آمــده امــا معلوم اســت 
کــه  کارهــای آقــای شــجاعی عصبیــت نمــی بینیــد، علی رغــم ایــن  کنــد. شــما در 
کارهــا باتکلیــف و خنثی نیســت. کامًا  موضــع هــم دارد و اصــًا خنثــی نیســت. 

نــرم امــا جــدی، روان ولــی قاطــع، پیامــش را منتقــل می کنــد. 

همان رزمنده دیروز 
کــه بــرای من خیلــی خاطره انگیز اســت. در  ایــن عکــس از آن عکس هایــی اســت 
کردیــم.  خانــه روزنامه نــگاران جــوان ویژه نامــه ای بــرای شــهید فهمیــده منتشــر 
کــه  کار آقــای شــجاعی، روی جلــد ویژه نامــه بــزرگ چــاپ شــد. آن روحــی  ایــن 
در عکس هــای آقــای شــجاعی مشــاهده می شــود، در شــخصیت امــروز ایشــان 
هــم وجــود دارد، علی رغــم همــه بیماری هــا، خســتگی ها و آزردگی های بســیاری 
کــه  کــه در زندگــی ای ایشــان در ایــن ســال ها وجــود داشــته اســت. دوره ای 
سیدمســعود شــجاعی دوربیــن دســتش اســت و در جبهــه پــا بــه پــای رزمنده هــا 
ایــن صحنه هــا و ایــن حــس و حال هــا را ثبــت می کنــد، آن روح هم چنــان در 
کارهایــش مشــاهده می شــود. سیدمســعود شــجاعی طباطبایــی امــروز همــان 

رزمنــده باصفــا، باانــرژی، انقابــی ، متعهــد و جــدی دیــروز اســت. 
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ببخشید؛ آقای شجاعی
کاریکاتور رفتــم. در همان ســاختمان اصلی  ســال هفتــاد و دو بــه مجلــه کیهــان 
ــاده  ــازه راه افت ــور ت کاریکات ــان  کیه ــی.  ــه زار و فردوس ــن الل ــود. بی ــان ب کیه ــود  خ
بــود. در حقیقــت آقــای شــجاعی و آقــای نیرومنــد راه انداختــه بودنــد. بــه آن جــا 
کارم را بــردم و خیلــی مغرورانــه  رفتــم. اولیــن بــار آقــای شــجاعی را آن جــا دیــدم. 
گفتــم مــن عظیمــی هســتم، در ایتالیــا دوم شــدم. خیلــی مغــرور شــده بــودم. 
کار دســتم داد. بــه آن جــا رفتــم و بــرای اولیــن  همیــن مغــرور شــدن بعــدًا خیلــی 
بــار مســعود شــجاعی طباطبایــی را آن جــا دیــدم. آدم باحالــی بــود. هنــوز هــم 
کــردم خیلــی آدم باحال تــری  هســت. هــر چــه بــه او نزدیکتــر شــدم احســاس 
ــودم،  ــیده ب ــاه پوش کوت ــتین  ــن و آس ــلوار جی ــودم. ش ــوان ب ــع ج ــت. آن موق اس
بــه موهایــم ژل زده بــودم، ریش هایــم هــم ایــن قــدر نبــود و بــرای خــودم تیپــی 
کتــک نزدنــد.  کتــک می خــورم ولــی مــن را  گفتــم اآلن بــه آن جــا بــروم  زده بــودم. 
کــه وارد اتــاق بشــوم،  رفتــم دیــدم خیلــی آدم هــای باحالــی هســتند. قبــل از ایــن 
کار دارم. اتفاقــًا صــاف می خواســتم بــه ســراغ آقــای  گفتــم مــن بــا آقــای شــجاعی 
گــر شــجاعی نبــود بــا آقــای نیرومنــد صحبــت بکنــم. آقایــی  کــه ا شــجاعی بــروم 
کــه تــو رفتــی، ســمت چــپ یــک آقــای قــد بلنــد  گفتنــد همیــن  کــه آن جــا بودنــد 
کــه یــک انســان متوســط القــدی آن جــا اســت. یــک خــرده  اســت. بعــد دیــدم 
گفتــم ببخشــید، آقــای  قــد بلنــد. اولیــن بــار مســعود شــجاعی را از پشــت دیــدم. 
کــرد. مســعود شــجاعی همیشــه  گفــت بلــه. خیلــی خــوب برخــورد  شــجاعی. 
لبخنــد می زنــد، همیشــه. گفتــم آقــا ایــن طوریــه. این قدر خوشــحال شــد. حاال 
کــه بگویــم از مــن بیشــتر خوشــحال باشــد ولــی خیلــی خوشــحال شــد.  نــه ایــن 
گفــت وای، تبریــک می گویــم. چــه افتخــاری. آقــای فانــی. یــک ســری آدم هــای 
کــرد. وای چــه افتخــاری. آقا شــما کجا بودی. همیــن طوری دیگر  آن جــا را صــدا 

صحبــت شــد.

بزنم به تخته
کــه شــما فکــر می کنیــد نیســت. مدیــر  مســعود شــجاعی آن مدیــری 
کــه مــا از عمــوم مدیران مــان می دانیــم  کلیشــه ای  هــا. آن چیــزی 
ایــن طــوری هســتند. یــک ســال این جــا هســتند. دو ســال آن جــا 
ــه تختــه مســعود شــجاعی همیشــه  هســتند. خــدا را شــکر. بزنــم ب
هســت. همیشــه هســت. چــون هنرمنــد اســت. مســعود شــجاعی خیلــی 

هنرمنــد اســت. 

مهارت از نوع شجاعی
مــن بــا مســعود شــجاعی در یــک جشــنواره خارجی بودم که شــاید بگویم ســی تا 
کاریکاتوریســت های دنیــا دعــوت بودنــد. مــن بــه عنــوان داور و  از برجســته ترین 
کــه ورک شــاپ انیمیشــن برگــزار می کــرد بــه آن جــا رفتــه بــودم. انیمیشــنی  کســی 
کاریکاتــور  کــه در زمینــه  بــودم. مســعود شــجاعی هــم بــه عنــوان یــک آدمــی 
ــد. شــب شــد. همــه هــم  ــور راه بیندازن کاریکات ــان  ــد جری ــر اســت و می توان مدی
خیــر ســرمان مثــًا هنرمنــد هســتیم دیگــر. ادعــا هــم داریــم و می خواهیــم روی 
ــی از شــما  گفتیــم حــاال یــک حال ــی.  ــا ایران ــم بکنیــم. مــا هــم دوت ک هم دیگــر را 
ــردن.  ک کار  ــم  کردی ــا طراحــی. شــروع  ــم. منتهــا چــه جــوری، فرهنگــی، ب بگیری
کاریکاتوریســتی روس اســت، خیلــی ادعــا دارد.  کشــیدن چهــره هم دیگــر. یــک 
کشــیدن بــا اغــراق اســتاد اســتاد اســت و همــه بــه او مســتر می گفتنــد.  در چهــره 
کســی دســت بــه قلــم نمــی زد. همــه تــوی  کــه دســت بــه قلــم می شــد  موقعــی 
کــه ایــن آقــا، چهره شــان را بکشــد.آقا نیم ســاعت یک ســاعت  صــف می نشــینند 
کــرد. ایــن قــدر ایــن دســتش قــوی اســت. یعنــی  کار  گذشــت. مســعود شــجاعی 
کار  ــا روان نویــس  کــه اصــًا باورنکردنــی اســت. ب ایــن قــدر دســتش قــوی اســت 
کــه یــه نمــه کاهــی  می کنــد. همیشــه یــک دفترچــه ای هــم تــوی ســفرها مــی آورد 
کار می کنــد. از نظــر تکنیــک،  ماننــد اســت و ورق هــای ضخیــم دارد. دیوانــه وار 
کار بــه جایــی  کــه بگویــی. یعنــی هــر چــه بگویــی درجــه یــک.  موضــوع، هــر چــی 
کــه همــه بــاالی ســر مســعود شــجاعی آمدنــد. خــدا شــاهد اســت. همــه  رســید 
کــه مســعود  گذاشــتند، ایســتادند  کنــار  کــه داشــتند می کشــیدند  کارهایــی را 
کاریکاتوریســت روس وقتــی دیــد همــه  شــجاعی چهــره ی این هــا را بکشــد. ایــن 
کرد  دور مســعود شــجاعی جمع شــده اند با عصبانیت مســعود شــجاعی را نگاه 
کــه دســتش بــود را بــه ســمت مســعود شــجاعی  کاغذهایــی رو  و تختــه شاســی و 
کــرد و بــه حالــت قهــر رفــت تــوی اتاقــش و گرفــت خوابیــد. ایــن  بــه روی میــز پــرت 
کــه همــه جــا دعوتــش می کننــد. مســعود شــجاعی  آدم ایــن قــدر آدم غولــی بــود 
کــه عصبانــی شــد و یــک فحــش روســی هــم داد. خــدا را شــکر هیچــی  کــرد  کاری 

روســی بلــد نبودیــم. 

هنرمند دل سوز
کــه دل ســوز  مســعود شــجاعی خیلــی آدم هنرمنــدی اســت. هنرمنــدی اســت 
ــی  ــعود بچــه مؤمــن و مذهب ــد. مس ــوزی می کن ــز دل س ــرای همــه چی اســت و ب
واقعیــه، ادا اطــوار نه هــا، واقعــی. مســعود شــجاعی ذاتــًا آدم مذهبــی و مؤمــن و 

دل ســوز اســت. 

مسعود شجاعی با افتخار پذیرفت
کشــور ممنــوع الــورود شــد. آره. ایــن  ســید مســعود شــجاعی بــه بیســت و دو 
کــه  اتفــاق افتــاد. بــه خاطــر جشــنواره هولوکاســت. خــودم در جریــان بــودم. ایــن 
خــوب بــود، بــد بــود. همــان موقــع بایــد انجــام می شــد، نمی شــد. مــن شــرکت 
کنــار بگذاریــم. چــون مــن اصــًا آدم سیاســی نیســتم.  کــردم، نکــردم. این هــا را 
گــر بــه مــن  اصــًا. ولــی دربــاره مســعود شــجاعی یــک چیــزی می دانــم. ببینیــد، ا
کشــور بــروی یــا ممنــوع الخــروج  کــه تــو نمی توانــی بــه بیســت و دوتــا  می گفتنــد 
شــده ای، شــاید خیلــی برایــم ســنگین تمــام می شــد. خیلــی بــاال و پاییــن 
ــا افتخــار پذیرفــت. اصــًا برایــش مهــم  ــردم امــا مســعود شــجاعی ایــن را ب می ک

در مورد فعالیت های هنری سید مسعود شجاعی

 هنرمند با حال و دل سوز
گفتوگوبابهرامعظیمی

کتی« و کلی انیمیشن دیگر  مردم او را با انیمیشن هایش می شناسند »سیا سا
و البته این اواخر، اولین انیمیشن سینمایی ایران با نام »تهران1500« اما با 
همه ی این احوال خود را یک کاریکاتوریست می داند. بهرام عظیمی که برای 
آقای شجاعی بسیار احترام قائل است. وقتی تماس گرفتم برای گفت وگو 
درباره سیدمسعود شجاعی به سرعت قبول کرد و گفت که چه کار خوبی است 
گر در این ملکت وزیرفرهنگ  که برای سید مسعود بزرگ داشت می گیرید، من ا
و ارشاد اسامی شوم، هر سال برای او بزرگ داشت می گیرم. حرف جالبی 
است. راستی چرا این اتفاق تا حاال نیفتاده؟ بگذریم....دغدغه های خاصی 
دارد. شاید دغدغه هایش کمتر رسانه ای شده باشد. متن زیر گفت وگوی 
صمیمی با ایشان در مورد سید مسعود شجاعی است.
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نبود. مســعود شــجاعی ای که ســالی حداقل ده تا کشــور دعوت اســت. مســعود 
کــه هنرمنــدان کشــورهای دیگــر همــه قبولــش دارنــد ولــی ایــن را به  شــجاعی ای 
کــه آدم متدیــن و مذهبــی واقعــی  خاطــر تفکــرش پذیرفــت. بــه خاطــر همیــن 
اســت. ایــن را پذیرفــت. هیــچ وقــت هــم شــکایت نکــرد. مــن همیشــه می گفتــم 
مســعود نمی توانــی فــان کشــور و فــان کشــور بــروی. می گفــت خــب. می دانیــد 
ــه  ک ــه خاطــر ایــن ناراحــت هســتم  مــن از جهــت چــی ناراحــت هســتم. مــن ب
کشــورها  مســعود شــجاعی طباطبایــی نماینــده هنــری ایــران در خیلــی از 
کــه مســعود  کشــوری  کــه ایــن بیســت و دو  گرفتــه شــد  اســت. مــن حالــم از ایــن 
شــجاعی نمی توانــد بــرود، او می توانســت نماینــده بــه حــق مــا در آن جــا باشــد. 
یــک هنرمنــد می توانــد ذهنیــت یــک عالمــه آدم هنرمنــد را نســبت بــه کشــور مــا 

عــوض بکنــد. 

 سرم را برای مسعود شجاعی می دهم
کــه یــک ســری از مخالفــان  مــن ایــن آدم را می شناســم. چنــد بــار تــا حــاال شــده 
کــه انتقــاد اســت. شــما  کردنــد. یــک وقــت هســت  ایشــان مخالفــت نادرســت 
کــرد. اصــًا یــک همچیــن  کــه نشــود بــه او انتقــاد  یــک آدم بــه مــن نشــان بــده 
کــه بخواهــی یــک نفــر را ســرنگون  ــی انتقــاد نادرســت و ایــن  ــم ول چیــزی نداری
بکنــی و خــودت قــدرت بگیــری، ایــن خیلــی زور دارد. مــن یــک جایــی ســرم را 
کــه پنجــاه شــصت نفــر  بــرای مســعود شــجاعی می دهــم. یعنــی بــوده در جمعــی 
گذاشــتم. یعنــی  کنــار  گرفتنــد. همــه را شســتم و  بودنــد. دو نفــر ســه نفــر ایــراد 
تــا ایــن حــد. مــن بــرای خیلی هــا در ایــن حــد اصــًا مایــه نمــی ذارم. یکــی از 
کــه می گیرنــد ایــن اســت. آقــا تــو چطــور از ســال هفتــاد و پنــج تــا اآلن  ایرادهایــی 
کــه بارهــا و  کاریکاتــور هســتی. بابــا ایــن هنرمنــد اســت. در صورتــی  مدیــر خانــه 
ــاز  ــد ب ــم می کش ــار ه کن ــازه  ــیده. ت کش ــار  کن ــودش را  ــعود شــجاعی خ ــا مس باره
حمایــت می کنــد. یعنــی یــک بــار گفتنــد دبیــر دو ســاالنه ایران شــجاعی نباشــد. 
ــی  ک ــد،  ــجاعی نباش ــه. ش ــم باش گفتی ــد.  ــجاعی نباش ــد ش گفتن ــری ها  ــک س ی
کــه خیلــی بچــه باحالــی اســت مســئول شــد.  باشــد. یکــی از دوســتان خودمــان 
ــرد. بدتریــن دو ســاالنه  ــه شــدت از ایــن آدم حمایــت می ک مســعود شــجاعی ب
کاریکاتــور مــا همیــن بــود. مســعود شــجاعی بــرای خودش کســی اســت. زحمت 
ــه ایــن  ــار او را ب ــار دارد و او را می شناســند. شــما نمی توانیــد اعتب کشــیده، اعتب

راحتــی زیــر ســوال ببریــد. 

ما همگی مدیون کیهان کاریکاتور هستیم
کاریکاتــور ایــران اســت. تمــام ماها که  کاریکاتــور اولیــن نشــریه تخصصــی  کیهــان 
کاریکاتــور بــوده. دهــه هفتــاد مگــر  کیهــان  کار بین المللــی می  کنیــم، بــه واســطه 
اینترنــت بــود، مگــر مجله ای تخصصی کاریکاتوری بود. کیهان کاریکاتــور از این 
گیــر مــی آورد و چــاپ می کــرد. می گفــت ســه مــاه دیگــر  طــرف و آن طــرف منابــع 
کارتان  کاریکاتور اســت. موضوعش این اســت. قطع  در اســپانیا فان جشــنواره 
کاریکاتور  بایــد ایــن طــوری باشــد. آدرســش ایــن اســت. همه مــا مدیون کیهــان 
گــر آدم بخواهــد ایــن طــوری از مســعود  هســتیم. خیلــی نمــک  نشناســی اســت ا

شــجاعی ایــراد بگیرد. 

مسعود شجاعی در هر دوره ای مسعود شجاعی بوده است
همیــن پریروزهــا یکــی از ایــن خبرگزاری هــا بــاز همــان آدم هــا، دو ســه تا آدم 

کــه هســتند. دربــاره مســعود شــجاعی  مطلــب قــدرت طلــب بی هنــری 
گیــر دادنــد. چــرا فــان و چــرا فــان. بابــا جــان  دادنــد دوبــاره 

این آدم در هر دوره ای مســعود شــجاعی بوده ولی شــماها 
در دوره آقای فانی، فانی شــدید. متوجه هســتید. چهار 

کــه  کســانی  ســال اســم تــو را همــه شــنیدند. بــه واســطه فــان 
کردنــد ولــی ایــن آدم دارد از ســال شــصت و شــصت  از تــو حمایــت 

کار می کنــد. ســال هفتــاد و یــک دیگــر بــه اوج رســید. بــه خاطــر  و یــک 
کــه بــرای مملکــت راه انداخت.  چــی بــه اوج رســید. بــه خاطــر جریانــی 

کارتون و.... ســایت ایران  کاریکاتور، مجات، ســایت ایران  به خاطر دو ســاالنه 
ــارش را  ــًا آم ــی آورد. اص ــت م ــه دس ــام اول را ب ــا مق ــال دارد در دنی ــر س ــون ه کارت
بخوانیــد، آدم فکــر می کنــد جــوک اســت. خنــده دار اســت. هــر ســال دارد در دنیــا 

اول می شــود. 

مسعود شجاعی یک جریان به وجود آورده
اســت  وقتــی  اآلن چنــد  مــی دادم.  کاریکاتــوردرس  مــن دوازده ســال خانــه 
ــه از  ــک عالم ــوده و ی ــرش ب ــجاعی مدی ــعود ش ــم مس ــان اول ه ــی روم. از هم نم
کاریکاتــور پــرورش یافته اند.  کــه در خانــه  هنرمنــدان مطــرح اآلن کســانی بودنــد 
کــه خانه  کــه نســبت بــه ماهــا جوان تــر هســتند. سیســتمی  مخصوصــًا آن هایــی 
کاریکاتــور رفــت. بــرای همیــن  کــرد، بــه ســمت آمــوزش صحیــح  کاریکاتــور ابــداع 
کــه بــرود همیــن  کردنــد  کشــورها از مســعود شــجاعی دعــوت  کــه خیلــی از  بــود 
کشورشــان راه بیندازد. برزیل، یونان، چین. چون می دانســتند  سیســتم را در 
کــه بــرود  مســعود شــجاعی یــک جریــان بــه وجــود آورده و از ایــن آدم خواســتند 
کار را بکنــد. حتــی پیشــنهادهایی بــا رقم هــای  کشــور آن هــا هــم همیــن  در 
ــا بهتریــن زندگــی چنــد ســال در  ــد ب ــاال. مثــًا ده هــزار دالر در مــاه. بیای خیلــی ب
کاریکاتــور تمام شــهرهای آن جــا را راه بینــدازد  یــک کشــوری بمانــد. در حقیقــت 
کاریکاتــور احــداث بکنــد. مســعود شــجاعی باالخــره  یــک چیــزی شــبیه خانــه 
گــر قــرار بــود بــه غیــر از مســعود شــجاعی یــک  سیســتم آمــوزش را می دانــد دیگــر. ا
کاریکاتــور یــک جــای مهمــی می شــد، بــه نظــر  آدم دیگــری آن جــا بــود و بــاز خانــه 
مــن حــاج آقــا نیرومنــد بــود. یعنی مــن در این زمینه ایــن دوتــا آدم را خیلی قبول 

دارم. چــون هــم دل ســوز هســتند، هــم حســود نیســتند.
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 مسعود شجاعی تک خوری نمی کرد
کــه رفیقــم  کاریکاتوریســت  کــه یــک نفــر  شــاید مــن خیلــی خوشــحال نشــوم 
کــه  هســتیم، هــی جایــزه بگیــرد و هــی مطــرح شــود. حداقلــش ایــن اســت 
شــرایط را بــرای آن آدم خیلــی مهیــا نمی کنــم، ســاده اش ایــن اســت. مثــًا 
اآلن بــرای مــن یــک نامــه می آیــد، می گوینــد مثــًا دو مــاه دیگــر یــک جشــنواره 
کار می فرســتم.  کاریکاتــور در فرانســه هســت. مــن ایــن را نگــه مــی دارم و خــودم 
کاریکاتــور چــاپ می کردنــد  کیهــان  ولــی مســعود شــجاعی و نیرومنــد ایــن را در 
کاریکاتوریســت های سراســر ایــران ایــن را  تــا همــه ی هنرمنــدان مطلــع شــوند و 
کار  کار می فرســتادند. نیرومنــد  ببیننــد. خودشــان هــم بــرای همــان جشــنواره 
می فرســتاد، مســعود شــجاعی کار می فرســتاد و مقــام نمــی آورد ولــی بــه واســطه 
کشــور دوم  کــه در فــان مجلــه زده بودنــد، بهــرام عظیمــی در آن  گهــی  ایــن آ
می شــد. مــن خــودم در ایــن حــد جنبــه نــدارم. یعنــی ایــن قــدر بســاط را مهیــا 
کــه همــه مطلــع شــوند. نــه. در ایــن زمینــه ایــن قــدر عــرق نــدارم. یــک  نمی کنــم 

جایــی دوســت دارم تک خــوری بکنــم. این هــا تک خــوری نمی کردنــد. 

یک عالمه آدم هستیم که مدیون مسعود شجاعی هستیم 
گریبان گیــرش  کــه هــر ســال چنــد بــار  مســعود شــجاعی یــک مشــکلی دارد 
کــس  کــه بــه بیمارســتان بــرود. اواًل نمی گــذارد هیــچ  می شــود و باعــث می شــود 
کــه بــه عیــادت ایــن آدم رفتم،  بفهمــد. یــک بــار مــن بــه بیمارســتان رفتــم. منــی 
ــد، پنــج دقیقــه نتوانســتم  ــواده اش بودن تــوی فضــای ســبزش نشســتیم، خان
کــه آن جــا بســتری بودنــد را می دیــدی، بــاور  تحمــل بکنــم. یعنــی آدم هایــی 
کابــوس  نمی کــردی. یعنــی انــگار تــوی یــک دنیــای دیگــر رفتــی. انــگار داری 
می بینــی. می گفتــی مگــر می شــود آدم یــک ســاعت این جا زندگی کند. مســعود 
کــه  شــجاعی یــک مــاه و دو مــاه در آن بیمارســتان بســتری می شــود. امیــدوارم 
کــه ایــن مشــکل ایــن آدم برطــرف بشــود و همیشــه ســالم و  یــک اتفاقــی بیفتــد 
ســامت باشــد. هــم هنرمنــد اســت، هــم مدیــر اســت، هــم بامعرفت اســت، هم 
کارهــا را دارد  کاپشــن بــد رنگــه را می پوشــد و هــم عکــس زیــاد می گیــرد. ایــن  آن 
کــه هســت، انشــاءاهلل ســامتی اش را بــه دســت بیــاورد. چــون  ولــی یــک چیــزی 
ــا مــن مصاحبــه  ــی و ب کــه شــما اســم مــن را بدان امثــال ایــن آدم باعــث شــدند 
گــر  گــر این هــا کار مــن را چــاپ نمی کردنــد، ا گــر ایــن آدم هــا نبودنــد، ا کنــی. یعنــی ا
این هــا بــه مــن پــر و بــال نمی دادنــد، مــن خــودم اآلن در ایــن جایــگاه نبــودم. 
کــه مدیــون مســعود  کاریکاتــور یــک عالمــه آدم هســتیم  در زمینــه انیمیشــن و 
شــجاعی هســتیم. انشــاءاهلل خــدا بــه خــودش و خانــواده اش ســامتی بدهــد. 

شجاعی ایرانی تر از همه ما است. 
مســعود شــجاعی خیلــی خــوش قیافــه اســت. آبــروی مــا اســت. یــک بــار 
ــود بــه یــک  کارمــان ب کــه تهیه کننــده  مــن، مســعود شــجاعی و یــک آقایــی 
جشــنواره ای رفتیــم. مســعود شــجاعی قــدش از مــا بلندتــر، باحــال، مــو 
مشــکی، چشــم و ابــرو باحــال و خوش تیــپ. مــن بــور، الغــر، زاغ. آقــای 
کــه بــا مــا بــود عیــن هندی هــا بــود. خارجی هایــی  دیگــری 
کــه آن جــا بودنــد دوتــا چینــی بودنــد، خــب چینــی بودند 
دیگــر. دوتــا فرانســوی بودنــد، فرانســوی 
کــه از یــک جــا آمــده  بودنــد. آن هایــی 
بودنــد همــه شــبیه هــم بودنــد. ده 
گفتنــد شــما واقعــًا ایرانــی  نفــر بــه مــا 
هســتید. پــس چــرا ایــن ایــن شــکلی 
اســت، ایــن ایــن شــکلی اســت و ایــن 
کنــد همــه  ایــن شــکلی اســت. خــدا 
مــا شــبیه مســعود شــجاعی باشــیم. 
ــر از همــه مــا اســت.  چــون او ایرانی ت

رزمنده یعنی همان که مسعود شجاعی تصویر کرده 
کــه شــما مجموعــه عکس هــای مســعود شــجاعی را نــگاه می کنیــد،  موقعــی 
حــس و حــال آن فضــا دســتت می آیــد. همــه چیــز دســتگیرت می شــود و یــک 
کــه حــاال  حــس واقعــی و رئالــی دارد. یعنــی مســعود شــجاعی صبــر نمی کنــد 
کادرم خوشــگل  ایــن آدم بیایــد این جــا بایســتد یــا فــان فیگــور را بگیــرد. حــاال 
شــد، نــور هــم خــوب اســت و عکــس بگیــرد. شــاید بعضی هــا ایــن حــرف مــن را 
قبــول نداشــته باشــند. یعنــی بگوینــد یــک عــکاس حرفــه ای یعنــی کادربنــدی و 
فــان و فــان. ممکــن اســت بعضــی عکس هــا از ایــن روش خیلــی جــواب بدهــد 
ــگاه  ــن ن ــوی دوربی ــرف دارد ت ــًا ط ــس دارد. مث ــجاعی اآلن عک ــعود ش ــی مس ول
ــی  ــه حس ــس چ ــن عک ــی در ای ــت. ول ــی اس ــدی معمول ــک ترکیب بن ــد. ی می کن
دارد. مــا همــه اش دهانمــان را بــاز می کنیــم و می گوییــم شــهدا فــان هســتند و 
که می گوییم شــهید اصًا نمی دانیم.  ما مدیون خون شــهدا هســتیم. موقعی 
کــه می گوییــم جبهــه، اصًا هیچی نمی دانیم. همیشــه آدم هــای گنده  موقعــی 
و مهــم تــوی ذهــن مــا می آینــد. شــهید یعنــی فــان. آقاجــان ما مدیــون ایــن آدم 
کــه ممکــن اســت شــما بگویــی یــک رزمنــده اســت.  هســتیم. یعنــی یــک آدمــی 
ــن آدم  ــون ای ــا مدی ــی م ــی ول ــک آدم معمول ــزی. ی ــر چی ــا ه ــت ی ــرباز اس ــک س ی
هســتیم. بعــد حــس دارد. ایــن آدم یــک زمانــی بــوده. ایــن آدم لبخنــد مــی زده. 
ایــن آدم زندگــی می کــرده. پــدر داشــته. مــادر داشــته. مجموعــه عکس هــای 
کــرده.  مســعود شــجاعی ایــن طــوری اســت. لحظــات را گرفتــه و واقعیــت را ثبــت 
گــر یــک جــا تــوی عکســش ســوتی  انــگار تــوش هیــچ دســت کاری نکــرده. حتــی ا
کــرده. با  هســت، ایــن جــزو خاصیت عکســش اســت. نشســته همه چیــز را ثبت 
کــرده. بعــد یــک دفعــه می آیــد یــک عکــس این طــوری می  انــدازد.  این هــا زندگــی 
ــه چهــره  ــتند. ن ــه مطــرح هس ــم. ن ــان را می دانی ــه اسمش ــه ن ک یــک آدم هایــی 
خیلــی ســینمایی دارنــد. بعضــی از شــهدای مــا هســتند. حقیقتــش ایــن اســت 
کــه مســعود شــجاعی می انــدازد، یــک ســری آدم هــا را تصویــر  کــه عکس هایــی 
کــه تــو ایــن آدم هــا را می شناســی. فیگــور نگرفته انــد. نورپــردازی نکــرده.  می کنــد 
کــه بگوینــد وای چــه عکاســی.  دنبــال قــاب خوشــگل نبــوده. دنبــال ایــن نبــوده 
در آن موقــع ببیــن چــه عکســی انداختــه. عجــب زاویــه ای. یــک ســری عکــس 
کــه می گویــم را هــم رعایــت کرده ها ولــی واقعیتی  رئــال. البتــه تمــام چیزی هایــی 
کــه تــوی عکس هایــش هســتند  کــه تــوی عکس هایــش هســت و آدم هایــی 
خیلــی حــس خوبــی بــه آدم می دهــد. مــن عکس هــای ایــن طوریــش را خیلــی 
ــوش روح داشــته  ــه ت ک دوســت دارم. مســعود شــجاعی ســراغ عکســی مــی رود 
ــل ســتایش اســت. عکس هــای شــجاعی  ــه نظــر مــن خیلــی قاب باشــد و ایــن ب
کــه اخبــار و تلویزیــون و ســینما و ســریال بــه  حــس عکــس جنگــی نــدارد. جنگــی 
ک ریز بــودی.  خــورد مــا داده هــا. مــن خــودم زمــان جنگ ســرباز بودم. پشــت خا
کلــه هم دیگــر مــی زدی. شــوخی می کــردی. قهــر می کــردی. آقــا  تــوی ســر و 
زندگــی عادیــت را می کــردی. بعــد همــه بلند می شــدید و آن طرفی تیــر می زدید. 
همــه بــا جانشــان را بــه خاطــر هم دیگــر می دادنــد ولــی این طــرف داشــتی زندگی 
کمپــوت می خــوردی. شــوخی می کــرد. ایــن  می کــردی و زندگــی یعنــی همیــن. 
تــوی ســر آن مــی زد. ایــن تفنــگ آن را برمی داشــت. ایــن طــرف داشــتی زندگیــت 
کــه ایــن را نشــان نمی دهنــد. تــوی ســریال مــا  را می کــردی. منتهــا تــوی ســینما 
کــه فقــط برایشــان  کــه. یــک ســری آدم هــای خاصــی  ایــن را نشــان نمی دهنــد 

درباره آثار سید مسعود شجاعی 

 قاب ماندگار
گفتوگوبابهرامعظیمی

22
یکاتــور انقــاب چهــره  جهانــی کار

1393/ مـــــــــــــــــــــــــاه  دی 



گذاشــته اند. رزمنــده نشســته. قشــنگ شــش تیغــه، خوشــگل،  یــک هالــه نــور 
کمپوتــش تمــام شــده و ایــن  چشــم های زاغ، میــزون، بعــد آن یکــی رزمنــده 
کــه این هــا  کــه تمــام شــده. مــا هــم می گوییــم  کمپــوت او  گریــه می کنــد بــه خاطــر 

چقــدر فــان. 
ــورد  ــه خ ــگ را ب ــه و جن ــوری جبه ــه آن ج ک ــی  ــد وقت ــه. بع ــًا دروغ ــن اص ــا ای باب
شــما می دهنــد. توقــع داری عکس هــای شــیک و پیــک ببینــی. مثــًا طــرف 
گرفتــه و دارد بــه نــور مــاه نــگاه می کنــد. احســاس می کنــی رزمنــده  اســلحه اش را 
کــه رزمنــده اصــًا ایــن نیســت. رزمنــده یعنــی همــان  یعنــی ایــن. در صورتــی 
کارهــای  کــرده. دارد زندگــی می کنــد. شــما همــان  کــه مســعود شــجاعی تصویــر 
گلولــه می خــورد.  شــهید آوینــی را نــگاه بکــن. تصویربــردار دارد مــی دود. بغلــش 
قاطــی آن هــا اســت ولــی فیلم هــای دیگــر را نــگاه بکــن. دوربیــن ثابــت. یــک نفــر 
هــی می آیــد تیــر می انــدازد و برمی گــردد. خیــال می کنــی انــگار فیلــم ســاخته اند. 
جبهــه اســت هــا. واقعــًا تــوی جبهــه هــم بــوده. تــوی جنــگ بــوده. ولــی آن تیــم 
کــه یــک سری شــان ایــن جوری تربیت شــدند که آقا این اســلحه دارد  آدم هایــی 
و دارد مــی دود و تــو هــم ایــن دوربیــن را بــردار. او دارد بــا اســلحه نشــانه می گیــرد و 
تــو بــا دوربینــت نشــانه بگیــر. ایــن تیپــی اســت. برای همین اســت که یــک دفعه 
آوینــی، آوینــی می شــود و فیلم هایــش فیلم های خاصــی می شــود و روی تو تأثیر 
کــه شــما از تیــم شــهید آوینــی یــک مســتند از آن  می گــذارد. یعنــی امــکان نــدارد 
کانــال دیگــر بزنــی. یعنــی ایــن قــدر زنده اســت و ایــن قدر  موقــع ببینیــد و بــه یــک 
کــرده باشــد  کار  جــان دارد و ایــن قــدر حــس دارد ولــی ممکــن اســت تیــم دیگــری 
کن  کــه ایــن اآلن بازســازی اســت. یعنــی دوربیــن ایــن قــدر ســا کنیــد  و شــما فکــر 

اســت. ایــن قــدر همــه چیــز شــیک و پیــک اســت.

 طرح هایش نمک دارد
ــگ  ــاره جن کار درب ــه  ــک عالم ــدم. ی ــجاعی را دی ــعود ش ــای مس کاره ــه  ــن هم م
کارهایــش را خیلــی هــم تحویــل  کارهایــش خیلــی موفــق اســت و  کــه ایــن  دارد 
می گیرنــد. ذهنیت هــای خیلــی خــاص دارد. یــک عالمــه از ایــن کارهــا دارد. یک 
کــه اول شــده بــود. مســعود شــجاعی چــون قــدرت دســتش بــاال  کاری هــم دارد 
ــه  ک ــوی طراحــی اش دارد، یــک چیــز ســاده، یــک ســگی  اســت و یــک نمکــی ت
ــم  ــن را ه ــت. ای ــون اس ــه درب و داغ ک ــربازی  ــه س ــک دان ــد، ی ــارس می کن دارد پ
کــه  کــه می کشــد خیلــی بــا نمــک و جــذاب می شــود. حقیقتــش ایــن اســت 
کاریکاتوریســت سیاســی حرفــه ای  مســعود شــجاعی را در دنیــا بــه عنــوان یــک 
بــرای مطــرح  کــه  کاریکاتوریســت ها هســتند  می شناســند. چــون خیلــی از 
کارهــای سیاســی می رونــد. ولــی شــجاعی همــه ایــن  کــردن خودشــان بــه ســراغ 
کــرده عقیــده داشــته. مســعود شــجاعی از قدیــم ایــن طــور بــوده.  کــه  کارهایــی 
کــه بــا مــد و ایــن چیزهــا  همیشــه همیــن طــوری بــوده. یعنــی ایــن طــور نیســت 

پیــش بــرود. 
 

کاریکاتورهای دیوار فرودگاه 
کشــیده بــود، شــاهکار  کــه روی دیــوار فــرودگاه و در مســیر فــرودگاه  کارهایــی 
کارهــای  کارهــای بــزرگ باحــال، رنگــی، چــه  بــود. مــن دیــده بــودم. یــک عالمــه 
ــک  ــش ی کدام ــر  ــه در ه ک ــی  ــتریپ های خاص ــک اس کمی ــک  ــود. ی ــگلی ب خوش

ــت.  ــی اس موضوع
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اولین آشنایی 
در دانشــکده هنرهــای زیبــا در رشــته نقاشــی یــک پــروژه ای هســت بنــام نقاشــی 
گر شــما به  دیــواری. دانش جویــان بایــد چنــد واحــد نقاشــی دیــواری بگذرانند. ا
محوطــه دانشــکده هنرهــای زیبــا برویــد یــک نقاشــی دیــواری پشــت دانشــکده 
کــرد بعــدًا شــهید شــد. ســید  کار  کــه ایــن نقاشــی را  معمــاری می بینیــد. بــرادری 
کنــار ایــن شــهید بزرگوار)احمــد اســماعیلی( ایســتاده بــود و در کشــیدن  مســعود 
کمــک می کــرد. اولیــن آشــنایی مــن بــا آقــای ســید مســعود  نقاشــی دیــواری 
کــه هــر  شــجاعی طباطبایــی در این جــا بــود. ولــی بهانــه آشــنایی مــا ایــن بــود 
کار می   کردیــم. البتــه ســید مســعود هــم مثــل  کاریکاتــور  دوی مــا در در نشــریات 

مــن پاســدار بــود. شــاید ایــن هــم یکــی از دالیلــش بــود.

کاریکاتور انقالب
کفشــچیان مقــدم ابتــدا در دانشــکده هنرهــای زیبــا  مــن، مســعود شــجاعی و 
کردیــم. مســئولین جهــاد دانشــگاهی وقتــی دیدنــد  کاریکاتــور برگــزار  نمایشــگاه 
گرفتــه از مــا خواســت ایــن  کارهــای خوبــی ارائــه شــده و مــورد اســتقبال قــرار 
گذاشــتیم.  کنیــم. آن جــا نمایشــگاه هویــت را  آثــار را در ســالن تــاالر مولــوی ارائــه 
کرد بچه های جدید  گل  که  نمایشــگاه خیلی مورد توجه واقع شــد. نمایشــگاه 
اضافــه شــدند. شــاید بعــد از انقــاب اولیــن جریــان جــدی کاریکاتــور توســط ایــن 

تیــم اتفــاق افتــاد.

کاسنی
کارهــای مــا مــورد  کردیــم و  مــا چنــد نمایشــگاه در تهــران و شهرســتان ها برگــزار 
گرفــت. یــک روز آقای حبیــب صادقی  توجــه و اســتقبال مــردم و هنرمنــدان قــرار 
کــه در حــوزه هنــری بــود، بــه نمایشــگاه آمــد. وقتــی کارهــا را دیــد پســندید. چــون 
ایشــان، هــم نقــاش حــوزه هنــری بــود، هــم بــرای روزنامــه اطاعات کاریکاتــور کار 
کار بکنیــم. مــا هــم دنبــال  کــه بیاییــم و در حــوزه هنــری  می کــرد. از مــا خواســت 
پاتــوق می گشــتیم. چــون دانشــکده یــک فضــای دانش جویــی بــود و خیلــی 
کاری بکنیم. پذیرفتیم و به حوزه هنری رفتیم. و بدین ترتیب  نمی توانستیم 

گرفــت. کاســنی شــکل  گــروه  بــا اضافــه شــدن اعضــای جدیــد، 

کیهان کاریکاتور
کــه بایــد یــک نشــریه  کردیــم  گرفــت، احســاس  کاســنی شــکل  گــروه  کــه  زمانــی 
گروهــی  کــه ایــن نشــریه بتوانــد دیدگاه هــای مــا را بــه عنــوان یــک  داشــته باشــیم 
گفتــن دارد منتشــر بکنــد و مهم تــر از آن،  کاریکاتــور حرفــی بــرای  کــه در حــوزه 
کــه ایــن  کنیــم. چــون واقــع امــر ایــن بــود  کارهایمــان را آن جــا منتشــر  کــه  ایــن 
کــه مــا می کردیــم در مطبوعــات خیلــی اســتقبال نمی کردنــد،  کارهایــی  نــوع 
کــه می ترســیدند.  کــه تمایــل نداشــتند یــا بــه دلیــل ایــن  حــاال یــا بــه دلیــل ایــن 
کار مــا نهایتــش در نمایشــگاه ها  کارهــای مــا را چــاپ نمی کردنــد.  بــه هــر دلیلــی 
کــه  کردیــم  ارائــه می شــد و یــک عــده محــدودی آن هــا را می دیدنــد. نیــاز پیــدا 
کاریکاتورهایمــان را بــه مطبوعــات ببریــم. چــون بــه هــر حــال خاســتگاه اصلــی 
کاریکاتــور مطبوعــات اســت. در همیــن دوران یــک نشــریه ای بــه نــام ویتی ورلــد 
کــه  بــه دســت مــا رســید. ایــن نشــریه یــک نشــریه آمریکایــی بــود. اولیــن بــار بــود 
کــه یــک  کاریکاتــور می دیدیــم. مــا دنبــال ایــن بودیــم  مــا یــک نشــریه تخصصــی 
کاریکاتــور داشــته باشــد. یعنــی زبــان  کــه فقــط  نشــریه تخصصــی داشــته باشــیم 
کــه پروفســور جان لنــت جزو  آن زبــان تصویــر باشــد. از همیــن نشــریه ویتــی  ورلــد 
گرافیســت هایمان یــک  گرفتیــم و یکــی از  دبیــران اصلــی ایــن نشــریه بــود، الگــو 
کــه ببینیــم چــه می شــود. چــون ما به  کــرد،  کــت تهیــه  نشــریه ای را بــه صــورت ما
کــه آن را ملموس  هــر کــس توضیــح می دادیــم نمی فهمیــد یعنــی چــی. نیــاز بــود 
کــت نشــریه را بــه آقــای زم ارائــه دادیــم. گفتیم مــا یک نشــریه داریم،  کنیــم. مــا ما
کنیــد ایــن چــاپ بشــود، بــه نظــر مــا بــرای  کتــش اســت، پشــتیبانی  ایــن هــم ما
حــوزه هنــری اعتبــار مــی آورد. آقــای زم بــه مــا اعتمــاد نداشــت. طبیعــی هــم بود. 
کار طنــز هــم خیلــی حســاس  کــه مــا را خیلــی جــوان می دانســت.  بــه دلیــل ایــن 
گــر یــک اتفاقــی می افتــاد پاســخگویی اش دشــوار بــود. متأســفانه قبــول  اســت. ا
گفتــم مــا چنیــن  کــت را پیــش عبــاس آقــای ســلیمی بــردم. بــه ایشــان  نکرد.ما
ــته  ــوری داش ــن ط ــریه ای ــک نش ــان ی کیه ــا  ــن ت ک ــت  ــا حمای ــم، بی ــدی داری قص
کیهــان  کــه آن موقــع مدیــر مؤسســه  باشــد. ایشــان پســندید. بــا آقــای اصغــری 
کــرد. آقــای اصغری هم پســندید و با مدیر مســؤولی آقای ســلیمی  بــود صحبــت 
کاریکاتور شــکل  کیهان  و ســردبیری من در ســال هفتاد و یک نشــریه ای به نام 
گــروه کاســنی بودند.  کــه عمــده اعضــای تحریریــه و هنرمندانــش اعضای  گرفــت 
کــه قاعدتــًا مــن نبایــد در مــورد آن صحبــت بکنــم ولــی شــما می توانید  نشــریه ای 
کیهــان  کنیــد. یکــی قبــل از  کاریکاتــور ایــران را در دو مقطــع مطالعــه  تاریــخ 

کاریکاتــور. اصــًا قابــل مقایســه نیســت. کیهــان  کاریکاتــور و یکــی بعــد از 

جذب استعدادها
ــه توانســتند  ک ــرد  ک ــرای جوان هــا فراهــم  ــور فضایــی را ب کاریکات کیهــان  نشــریه 
کــه امــروز هســتند، حــاال چــه  کننــد. بســیاری از هنرمندانــی  کار  کاریکاتــور 
کــه در ایــران هســتند و چــه هنرمندانــی که متأســفانه رفتند، شــاید  هنرمندانــی 
کاریکاتــور چــاپ می شــد یــا آن جــا مطــرح  کیهــان  آثــار آن هــا بــرای اولیــن بــار در 
ــان  کیه ــور از  کاریکات ــر  ــو هن ــه ماه ــور ب کاریکات ــر  ــق هن ــد رون ــدون تردی ــدند. ب ش

 سیدمسعود به روایت زوج هنری اش

 کاریکاتوریست انقالب
گفتوگوبامحمدحسیننیرومند

او سال ها با سیدمسعود شجاعی رفاقت داشته است. حاال بعد از سال ها 
برای هم مثل برادند. حضورش در کنار سید مسعود، باعث دل گرمی اوست 
گر در یک مقاطعی حمایتش از سید مسعود نبود، اتفاقات جبران ناپذیری  و ا
برای کاریکاتور انقاب می افتاد. محمدحسین نیرومند که سال ها مدیرمسئول 
کیهان کاریکاتور بوده است و از هنرمندان برجسته کشور می باشد، از بی تفاوتی 
مسئولین به هنرمندان انقاب می گوید. چند سال پیش نمایشگاه کاریکاتوری 
برپا کرد با نام "خداحافظی" بلکه مسئولین به خودشان بیایند و از این کهنه 
سرباز هنر انقاب احوالی بپرسند، اما ظاهرا کارهای دارند این مسئولین 
دغدغه مند.حاال چند صباحی است که به دفتر مطالعات آمده تا تجربه ی 
سال ها فعالیت فرهنگی هنری اش را در اختیار جوان ترها بگذارد. در  ادامه  
خاطرات ایشان  را درباره سید مسعود می خوانیم.
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گــر شــما تاریــخ ایــن هنــر را منصفانــه مطالعــه بکنیــد،  کاریکاتــور اســت. یعنــی ا
کــه تأثیــر آن واقعــًا بی بدیــل اســت. اصــًا قابــل مقایســه بــا چیزهــای  می بینیــد 

دیگــر نیســت.

سید مسعود تا آخر ایستاد 
ــی  ــد، بان کن ــزار  ــت را برگ ــگاه هولوکاس ــعود نمایش ــید مس ــا س ــد آق ــرار ش ــی ق وقت
نمایشــگاه هولوکاســت در ابتــدا روزنامــه همشــهری بــود امــا بعــد زدنــد زیــرش. 
در جشــنواره هولوکاســت اصــًا بحــث خــود هولوکاســت نبــود. بحــث ایــن بــود 
کــه یــک چیــزی بــه نــام هولوکاســت انســانی دارد تــوی غــزه و فلســطین اشــغالی 
نیســتند  این هــا حاضــر  امــا  اســت،  کــرده  صــورت می گیــرد و دنیــا ســکوت 
همیــن قــدر بحــث را هــم در ایــن موضــوع داشــته باشــیم.  واقعــًا یکــی از پاشــنه 
آشــیل های غــرب و نظــام ســرمایه داری بحــث هولوکاســت اســت. مســعود 
کردنــد بــه  هولوکاســت را بــا ایــن دیــد برگــزار می کــرد. جریــان روشــنفکری شــروع 
کاندولیــزا رایــس هــم نســبت  کــه خانــم  گرفتــن. حتــی مــن یــادم هســت  موضــع 
گرفــت. یعنــی ایــن قــدر حســاس هســتند. بــرای  بــه ایــن جشــنواره موضــع 
کــه چــرا ایــن کار را می کنی ولی  سیدمســعود خیلــی ایمیل هــای تهدید آمیــز آمــد 

ســید مســعود تــا آخــر ایســتاد.

تحریم کاریکاتوریست انقالب
کشــورهایی  ســید مســعود بعــد از برگــزاری جشــنواره هولوکاســت بــه تعــدادی از 
کــه اسم شــان را کشــورهای آزاد دنیــا گذاشــته اند، ممنــوع الورود شــد. اآلن اســم 
آقــای شــجاعی در لیســت ســیاه اســت و نمی توانــد بــه ایــن کشــورها وارد بشــود. 
بــه نظــر مــن ایــن ســوژه ی رســانه ای اســت. در هــر جــای دنیــا بــود، بــه شــدت 
کــه شــما ادعــای آزادی داریــد و ســید مســعود شــجاعی  رســانه ایش می کردنــد 
کــه یــک آدمــی از شــما ایــن ســؤال را  مــا را راه نمی دهیــد. چــرا؟ بــه خاطــر ایــن 
کــه هــم پــای تهدیــد بایســتد، هــم پــای  کــرده. آدم بایــد خیلــی پای مــرد باشــد 

ایــن تحریم هــا.

زوج هنری
رفاقــت مــن بــا مســعود رفاقــت خاصــی اســت. روزی یکــی از مستندســازان مــا را 
گرفتــم یــک مســتندی از زوج هــای هنرمنــد  گفــت؛ مــن تصمیــم  یــک جــا دیــد و 
گفــت یکیــش هــم شــما و ســید  گفــت. بعــد  بســازم. یکــی دو نفــر دیگــر را هــم 
کنــم. ســید مســعود خیلــی  کار  مســعود هســتید. می خواهــم از شــما مســتند 
بچــه ویــژه ای اســت. در واقــع روحیــات خیلــی خاصــی دارد. ســید مســعود برای 

مــن بــرادر اســت.

عاشق کاریکاتور
کار خــودش باشــد. مــن  کــه بــه معنــای واقعــی عاشــق  کمتــر آدمــی دیــدم  مــن 
کاریکاتــور حاضــر نیســتم از خیلــی چیزهــا  کار می کنــم ولــی خاطــر  کاریکاتــور  هــم 
گاهــی وقت هــا مســعود را بــه زعــم خــودم نصیحــت می کنــم.  بگــذرم. حتــی 
می گویــم؛ ســید مســعود احتمــااًل وقتــی نکیــر و منکــر در آن دنیــا از مــا ســؤال 
کاریکاتــور ســؤال نمی کننــد از چیزهــای دیگــر ســؤال می کننــد. الزم  می کننــد، از 
کنیــم ولــی مســعود واقعــًا  نیســت بــه خاطــر ایــن هنــر ایــن قــدر خودمــان را فــدا 

کار را می کنــد. خیلــی پــای ایــن هنــر اســت.  عاشــق اســت و ایــن 

عزت شاهی کاریکاتورایران
جشــنواره  ایشــان  وقتــی 

کــرد،  برگــزار  را  هولوکاســت 
ایشــان  بــه  شــد.  تهدیــد 

گاهــی  کار اســت.  ایمیل هــای تهدید آمیــز زده می شــد. مســعود واقعــًا پــای 
کار حســاس اســت. مثــًا  کــه یــک نفــر ایــن قــدر بــه  وقت هــا آدم غبطــه می خــورد 
که  وقتی شــما قصه احمد احمد یا عزتشــاهی را می خوانید، غبطه می خوردید 
این هــا چقــدر شــجاع هســتند و پــای کارند، تا تهش هســتند. احســاس می کنم 
کار می ایســتاد.  گــر مســعود قبــل از انقــاب بــود ایــن طــوری بــود، پــای  کــه ا

فتنه و کاریکاتور
کــه ایشــان دبیــرش  کاریکاتــوری  در شــرایط فتنــه هشــتاد و هشــت، جشــنواره 
ــد، حتــی از بچــه  ــه ادعــا دارن ک کســانی  ــد. حتــی از  کردن ــم  ــود، خیلی هــا تحری ب
کــه جشــنواره برگــزار بشــود. چــون  کار ایســتاد  مســلمان ها ولــی ایشــان پــای 
کــه فتنه حق  گــر مــا جشــنواره را برگــزار نکنیــم یعنــی پذیرفتیــم  کــه ا کــرد  حســاب 
گفتنــد،  گفتــن، خیلــی بــه او ناســزا  کــه بــه او خیلــی بــد و بــی راه  اســت. بــا ایــن 

کــرد. کار مانــد و ایــن جشــنواره را برگــزار  کردنــد ولــی پــای  خیلــی اذیتــش 

 چهره آقا بشاش شد
در همــان ایــام فتنــه 88 جلســه ای خدمــت مقــام معظــم رهبــری رســیدیم. 
ــور  کاریکات گــزارش جشــنواره هولوکاســت و دو ســاالنه  کــه ســید مســعود  وقتــی 
کــه اســم  را مــی داد، چهــره آقــا بشــاش شــد و خیلــی مســرور شــدند. بــه طــوری 
کــه خدمــت ایشــان رســیدیم، آقــا، ســید  ایشــان در ذهن شــان بــود. جلســه بعــد 
مســعود را بــه اســم صــدا زد. معلــوم بــود حرف هــای ســید مســعود خیلــی بــه دل 

آقــا نشســته اســت. 

قدر سید مسعود
گــر ســید  متأســفانه فضــای فرهنگــی مــا قــدر ســید مســعودها را نمی دانــد. ا
مســعود را حــذف بکنیــم، بخــش عمــده ای از فعالیت هــای فرهنگــی حــوزه 
گر یک روز مســعود  کاریکاتــور در سیســتم فرهنگــی کشــور حذف می شــود. مثــًا ا
کــه دیگــر در ایــن حــوزه فعــال نباشــد، مــن می توانــم تقریبــًا بــه  تصمیــم بگیــرد 
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کاریکاتــور انقابــی مــا از فضــای فرهنگــی  کــه بخــش مهمــی از  شــما قــول بدهــم 
ــه  ــل این ک ــه دلی ــی اســت. ب ــد بســت. ایــن یــک فاجعــه فرهنگ ــر خواه رخــت ب
گاهــی  بــه ایــن آدم هایمــان اهمیــت نمی دهیــم. مســعود بــه لحــاظ روحــی 
کســالت پیــدا می کنــد و مدتــی از فضــای فرهنگــی غیبــش می زنــد، در  وقت هــا 
خانــه اســتراحت می کنــد یــا بیمارســتان اســت. مــن مخصوصــًا رصــد می کنــم. 
کــه یــک عنصــر فعــال  می بینــم نهادهــای فرهنگــی اصــًا متوجــه نیســتند 
فرهنگــی بــرای یــک مــدت غیب شــده و نیســت، به ســراغش نمی روند احــوال او 
را بپرســند. ایــن خیلــی بــد اســت. چــه بایــی ســر مرحــوم ابرآویــز آمــد؟ احســاس 
کــه  کــه سرنوشــت ســید مســعودها نهایتــًا در ایــن شــرایطی  خــود مــن ایــن اســت 
مــن اآلن می بینــم مثــل آقــای ابرآویــز می شــود. چــرا؟ چــون مدیریــت فرهنگــی 
بــه نیروهــای خــودی اش اهمیتــی نمی دهــد. یعنی نمی داند مســعود شــجاعی 
ــا در حــوزه هنــر و مشــخصًا هنــر  یعنــی چــی. خیلــی ســال ها زمــان الزم اســت ت
کاریکاتــور یــک کســی مثــل مســعود پدیــد بیایــد. خیلــی شــرایط می خواهــد ولــی 
کــه بچه هــا  کســی نیســت ایــن را بفهمــد و درک بکنــد. زمانــی درک می کننــد 
حضــور فعــال ندارنــد، یعنی نباشــند. آن موقع می فهمند که چی هســت. البته 
ــد، بعــدش هــم بی تفــاوت  کــه قبلــش بی تفــاوت بودن آن موقــع هــم آن هایــی 

کــه نبــود این هــا یعنــی چــه.  هســتند ولــی فضــای فرهنگــی متوجــه می شــود 

سرباز کاریکاتوریست
کــه  کســی  بــه هــر حــال ســید مســعود شــجاعی یــک عاشــق اســت و یــک 
کــه شــما مجموعه  کارانــه بــرای ایــن انقــاب کار می کنــد. چــه زمــان جنگــش  فدا
کــه مــن همــواره دیدیــم  عکس هایــش را دیدیــد. و چــه در جریان هــای سیاســی 
توی خط مقدم اســت. شــاید مهمترین ویژگی اش هم همین والیت مداریش 
کــرده و بــه عنوان  باشــد. همیشــه آقــا را بــه عنــوان علمــدار جلوی خــودش حس 

کــرده اســت.  یــک ســرباز پشــت ســر ایشــان حرکــت 

سید مسعود و مخالفانش
در ایــن ســی ســال گذشــته بــرای هنــر کاریکاتــور چنــد حادثــه مهــم اتفــاق افتــاده 
کــه این هــا بســیار تأثیرگــذار بــوده اســت. یعنــی یــک مــورخ هنــر منصــف حتمــًا 
کــه مســعود در آن  کاریکاتــور  کیهــان  کــه شــکل کیری  نظــر مــن را تأییــد می کنــد 
کاریکاتــور تهــران  نقــش درجــه یــک دارد، شــکل گیری دو ســاالنه بین المللــی 
کــه ایشــان  کــه بــاز ســید مســعود نقــش درجــه یــک دارد، تــدوام ایــن جشــنواره 
چنــد دوره دبیــر ایــن جشــنواره بــوده و نقــش درجه یــک دارد، خانــه کاریکاتور به 
کــه بــه هنرمنــدان و جوان هــا آمــوزش می دهــد، بــرای ایــن  عنــوان یــک مرکــزی 
کاریکاتوریســت بشــوند. بــاز ســید مســعود اصلی تریــن نقــش را دارد. یعنــی  کــه 
کــه  کــه آدم هایــی  در همــه این هــا مســعود حضــور فعــال داشــته. طبیعــی اســت 
کــه عقیده منــد  ایــن طــوری هســتند و تأثیرگــذار هســتند، بــه خصــوص وقتــی 
کــه مخالــف عقیــده او هســتند موضــع می گیرنــد.  باشــند، یــک ســری آدم هایــی 
اصــًا داســتان فتنــه چــه بــود. داســتان فتنه این بــود که یک عده که متأســفانه 
کاریکاتوریســت نیســتند، در فتنــه یــک  برخــی از آن هــا اصــًا بــه اعتقــاد مــن 
کننــد. چــون این هــا همیشــه اقلیــت بودنــد  کــه یارگیــری  موقعیتــی فراهــم شــد 
امــا متأســفانه بخشــی از ایــن جوان هــای مــا در فتنــه تحــت تأثیــر احساســات 
کردنــد و این هــا توانســتند از آن هــا اســتفاده بکننــد  گرایــش پیــدا  بــه جهتــی 
کــرده بودنــد  کــه این هــا یارگیــری  و یارگیــری بکننــد. یــک دفعــه آمــار آدم هایــی 
کاریکاتور  کثریــت  بــاال رفــت. روی صــد و چهــل پنجاه تــا رفــت. گفتنــد دیدیــد ما ا
کــه این هــا در یــک  کــه فضــای فتنــه باعــث شــده بــود  کشــور هســتیم. در صورتــی 
مقطعــی بــا آن هــا هم ســو شــوند. این هــا خیلــی مســعود را اذیت می کننــد. حتی 
ناجوان مردانــه مصاحبــه می کننــد، تــوی مصاحبه هــا حرف هــای بی خــودی 
کودکانــه ای ارائــه می دهنــد.آن آدم هایــی علیــه مســعود  می زننــد تحلیل هــای 
ــه شــدت سیاســی هســتند و خیلی هایشــان بی هنــر،  ــه ب ک صحبــت می کننــد 

کار خاصــی انجــام بدهنــد. چــرا؟ چــون نمی شــود یــک عاشــق  نمی تواننــد 
کــه عاشــق اســت حســش را بــه دیگــران منتقــل  ــرد. آدمــی  را از میــدان بــه در ب
کــه شــاید بــه لحــاظ فکــری مســعود را قبــول نداشــته  می کنــد. آن جماعتــی 
کاریکاتــور قبــول دارنــد و ایــن  باشــند امــا مســعود را بــه عنــوان یــک عاشــق هنــر 
کــه دارد در این  خیلــی مهــم اســت. چــون می داننــد که ایشــان یک آدمــی اســت 
کار می کنــد و از  کار می کنــد. دارد در ایــن مملکــت عاشــقانه  مملکــت صادقانــه 

ایــن جهــت خیلــی قابــل احتــرام اســت.

خون دل
کاریکاتــور را مدیریــت می کنــد. یــک نفــره  مســعود شــجاعی بــا خــون دل خانــه 
کار می کنــد.  کارتــون را را تأمیــن می کنــد. عاشــقانه  محتــوای ســایت ایــران 
گفتــم مســعود  گاهــی مریــض می شــود. مــن همیشــه  کــه  ایــن قــدرکار می کنــد 
گاهــی وقت هــا  کــه  کار جــوش می زنــد  بابــا حــدی نگــه دار. ایــن قــدر بــرای ایــن 
کارهایــت  حالــش بــد می شــود. مــن بــه او می گویــم مراقــب بــاش. بــرای ایــن 
حــدی قائــل شــو،  ولــی او عاشــق اســت دیگــر. مــن درک نمی کنــم ولــی او عاشــق 

کار می کنــد.  اســت و 

سید مسعود و هنرمندان
حــوزه مدیریــت فرهنگــی حــوزه رفاقــت اســت. حوزه ارتباط حســی و دلی اســت. 
مســعود بــه دلیــل روحیــه اش خیلــی می توانــد ایــن ارتبــاط حســی را داشــته 
کــی و زاللــی و حــس  باشــد. خیلی هــا مســعود را دوســت دارنــد. بــه خاطــر آن پا
ــا بچه هــا رفاقــت می کنــد  کــه دارد. بــه یــک معنــا مدیریــت نمی کنــد، ب مثبتــی 
کــه ایشــان در ســخت ترین شــرایط  گــر می بینیــد  کارش را پیــش می بــرد. ا و 
فرهنگــی می توانــد چنیــن فعالیــت  گســترده ای انجــام بدهــد، بــه خاطــر همیــن 
کــرده. اهل هنــر هم همراهــی اش می کنند.  کــه بــا اهــل هنــر ایجاد  رفاقتــی اســت 

ــد.  کار می کن ــه  ــه او دارد صادقان ک ــد  می دانن

گر سید مسعود در عرصه کاریکاتور نبود ا
کاریکاتــور ایــران را در ایــن ســی ســال اخیــر فهرســت  گــر شــما ده تــا جریــان مهــم  ا
کنیــد، اصــًا امــکان نــدارد در ایــن ده تــا جریــان مســعود یکــی از ارکان تأثیرگــذار آن 
کنیــم خیلــی از ایــن فعالیت هــا از بیــن  گــر مســعود را حــذف  نباشــد. در نتیجــه ا
مــی رود. قــدر ایــن طــور آدم هــا را کســانی می داننــد که درســت رصد می کننــد. در 
حــوزه هنــر کاریکاتــور بــه عنــوان یــک شــاخه ای از هنرهــا، تأثیــر مســعود بی بدیل 

اســت. اصــًا قابــل مقایســه بــه هیچ کســی نیســت. 

یک جمله در مورد سید مسعود شجاعی 
کــه بــا او رفیــق هســتم. مــن ایشــان را مثــل یــک بــرادر دوســت  افتخــار می کنــم 
دارم. فکــر می کنــم او هــم همیــن طــور. ایــن احســاس بــرادری مهمتــر از هــر چیــز 

دیگــری اســت.

ما هم دنبال پاتوق می گشتیم. چون دانشکده یک فضای 
دانش جویی بود و خیلی نمی توانستیم کاری بکنیم. پذیرفتیم و به 

حوزه هنری رفتیم. و بدین ترتیب با اضافه شدن اعضای جدید، 
گروه کاسنی شکل گرفت.

بدون تردید رونق هنر کاریکاتور به ماهو هنر کاریکاتور از کیهان 
گر شما تاریخ این هنر را منصفانه مطالعه  کاریکاتور است. یعنی ا

 بی بدیل است. اصاًل قابل 
ً
بکنید، می بینید که تأثیر آن واقعا

مقایسه با چیزهای دیگر نیست.
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نبض کاریکاتور، دست بچه های انقالب بود
مــا جلوتــر از روشــنفکرها نقــد می کردیــم. یعنــی نقــد مــا خیلــی نقــد تندتــری بود، 
بــه اصطــاح شمشــیر را از رو بســته بودیــم. هر چقدر حرف داشــتند، حرف شــان 
از مــا نقادانه تــر و تیزتــر نبــود ولــی احســاس مــا ایــن بــود که داریــم به تکلیف عمل 
کــه معمــواًل ایــن حوزه هــا را رصــد می کردنــد، بــاور  کســانی هــم  می کنیــم. آن 
کار را می کننــد و بــا مــا هیــچ  کــه یــک ســری آدم هــای معتقــد دارنــد ایــن  داشــتند 
کاریکاتــور در دســت بچــه هــای انقابــی  مقابلــه ای نمی کردنــد. در واقــع نبــض 

بــود.

تابوی روشنفکران 
یکــی از تابوهــا در فضــای روشــنفکری مــا پرداختــن بــه موضــوع آمریــکا اســت. در 
کســی جــرات نمی کنــد از آمریــکا ســؤال بکنــد. آیــا  فضــای روشــنفکری مــا اصــًا 
شــما در تلویزیون فیلمی می بینید که علیه آمریکا باشــد؟ شــما النه جاسوسی 
کــه بگوییــم  را دیدیــد. پایینــش می رویــم متــرو اســت. آیــا یــک نمــادی هســت 
کــه در هشــتم بهمــن مــاه هــزار  کشــتاری  این جــا النــه جاسوســی اســت. بانــی 
و ســیصد و پنجــاه و هفــت در میــدان بیســت و چهــار اســفند صــورت می گیــرد 
هایــزر آمریکایــی اســت، خــب بــرو ببیــن در ایــن میدانــی که ســاختند، یــک نماد 
ضــد آمریکایــی هســت. اآلن در جامعــه فرهنگــی و هنــری مــا اصــًا کســی جــرأت 

نمی کنــد علیــه آمریــکا صحبــت بکنــد. 

کاریکاتور و نقد درون گفتمانی
کــه اوایــل انقــاب فضــای نقــد خیلــی  کاریکاتــور هنــر خاصــی اســت. می دانیــد 
کاریکاتــور هــم بــه هــر حــال نقــد اســت. مــا آغــاز یــک  جــدی نبــود. اصــل ماجــرای 
کــه بخشــی از جامعــه و  نــوع انحرافــات جــدی را می دیدیــم. احســاس می کردیــم 
کــه دســتی تــوی انقــاب داشــتند، کم کــم دارنــد تغییــر موضــع  بخشــی از کســانی 
کردیــم.  کار  کــه شــروع بــه  می دهنــد و تغییــر ماهیــت پیــدا می کننــد. ایــن بــود 
گــر شــما آثــار را دیــده باشــید خیلــی نقدهــای تنــدی اســت. خیلی هــا تعجــب  ا
کارهــا دارد انجــام می شــود. چــون فضــا یــک فضــای  کــه چطــور ایــن  می کردنــد 
کــه مــا ایــن طــوری با جســارت  ویــژه ای بــود. کمتــر انتقــاد می شــد. وقتــی دیدنــد 
نقــد می کنیــم، خیلی هــا بــه مــا پیوســتند. چــون مــا خودمــان را صاحــب انقاب 
کــی نداشــتیم. چــون  کنیــم با کــه نقــد  می دانســتیم، نمی ترســیدیم از ایــن 
گــروی آن تفکری  منتقــد واقعــًا بایــد دل ســوز باشــد. منتقد بایــد خــودش دل در 
کــه مــورد نقد قــرار می دهد. مــا مخالف نبودیم، ما عاشــقی بودیم  داشــته باشــد 
کــه مــا دوســت داریــم دارد از مســیر اصلــی اش  کــه فکــر می کردیــم آن چیــزی 

کاریکاتــور جلــوی ایــن  کــه بــا  منحــرف می شــود. وظیفــه خودمــان می دانســتیم 
کار را بگیریم. به نظرم آن موقع آثار خیلی با جســارتی تولید شــد. نمونه هایش 
کــه مســؤولین را تــوی ماشــین های آن چنانــی  هــم هســت. مــا انتظــار نداشــتیم 
کــه  کاریکاتورهایــی  کــه دارنــد بــا اســکورت حمایــت می شــوند. یکــی از  ببینیــم 
ســید مســعود دارد در مــورد همیــن موضــوع اســت. ماشــین یکــی از مســؤولین 
ــا اســکورتش دارد روی تــوده مــردم حرکــت می کنــد. چــه بســا همیــن چیزهــا  ب
کــه بیــن مســؤولین و مــردم فاصله بیفتــد. وقتی داخل ماشــین ضد  باعــث شــد 
کنــارت عبــور می کردنــد و تــو  گلولــه رفتــی، شیشــه اش دودی بــود، اســکورت ها از 
کــه آن طــرف دارد چه اتفاقــی می افتد، دیگر  نمی توانســتی تــوده مــردم را ببینــی 
بــه صــورت طبیعــی فرامــوش می کنی که یک مردمی هم هســتند. این جاســت 
گونــه اســت که  کــه واژه مســتضعف بــه اقشــار آســیب پذیر تبدیــل می شــود. ایــن 

ک شــکل می گیــرد.  ایــن تفکــرات خطرنــا

حوزه هنری پاتوق هنرمندان
نبــود.  االن  مثــل  موقــع  آن  هنــری  حــوزه 

آن موقــع پاتــوق هنرمنــدان بــود. اآلن 
کارمنــدان و یکــی  شــده ســاختمان 

نهادهــای  بــزرگ  آفت هــای  از 
وقتــی  اســت.  همیــن  فرهنگــی 
نهــاد فرهنگــی شــکل می گیــرد.، 
شــکل  هنرمنــدان  بــا  ابتــدا 
یــک  بعــدًا  ولــی  می گیــرد 
هنرمنــد  از  کــه  می آینــد  گــروه 
گــروه  بکننــد،  پشــتیبانی 
کارمنــدان شــکل می گیــرد. بعــد 

گــروه پشــتیبانی بــه دلیــل  ایــن 
احســاس  دارنــد  پــول  کــه  ایــن 

قــدرت پیــدا می کننــد و خودشــان را 
هــی بــزرگ می کننــد و هنرمنــدان هــی 

فرهنگــی  نهــاد  آن  بعــد  می شــوند.  کــم 
دیگــر  و  می شــود  کارمنــدی  نهــاد  یــک 
کار  چــون  نمی شــود.  انجــام  فرهنگــی  کار 
فرهنگــی توســط هنرمنــد انجــام می شــود.

جریان شناسی هنر کاریکاتور در ایران

نبض کاریکاتور، دست بچه های انقالب
گفتوگوبامحمدحسیننیرومند
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 بازگشت دایناسورها
کشــور می گوینــد. شــما در مــورد  کاریکاتــور را اســناد تاریخــی تصویــری یــک 
کــه  کــه در آن موقــع نوشــته شــده، اآلن  واقعــه ای یــک متنــی را می خوانیــد 
کــه ایــن متــن در چــه فضایــی نوشــته شــده  مراجعــه می کنیــم، می فهمیــم 
کاریکاتــور  کاریکاتورهــای اجتماعــی هــم چنیــن ماهیتــی را دارنــد. ایــن  اســت. 
کــه توانایــی تحلیــل داشــته  کار شــده. اآلن یــک نفــر آدمــی  ســال هفتــاد و ســه 
کار ســید مســعود شــجاعی فضای فرهنگی ســال هفتاد  باشــد، می تواند از این 
کنــد. چهــار پنج ســال اســت جنگ تمــام شــده. گروهی  کامــا مشــاهده  و ســه را 
گــروه قبــل از ایــن که دل شــان به حال  بــه اســم ســازندگی روی کار آمده انــد. ایــن 
جامعه و ملت بســوزد، دنبال زراندوزی هســتند اما چون مســؤول هســتند باید 
کــه نــگاه  بهانــه ای داشــته باشــند و اســم آن را ســازندگی می گذارنــد ولــی تهــش را 
می کنیــد، در واقــع دارنــد خودشــان را می ســازند. حــاال نمی خواهــم زحماتــی را 
کــه خیلی هــا در آن ایــام کشــیده اند نادیــده بگیــرم ولــی چطــور می شــود یــک نفــر 
بــا پیــکان بــه تهــران بیایــد و شــش هفــت ســال بعــد یــک دفعــه بــه یــک بانــک دار 

 بررسی آثار اجتماعی سیدمسعود شجاعی

 بازگشت دایناسورها
گفتوگوبامحمدحسیننیرومند

که در دوران ســازندگی باید  کشــور به وجود آورد  تبدیل شــود. امام ادبیاتی را در 
کــه باعث  ایــن ادبیــات تغییــر بکنــد. مســتضعف می شــود اقشــار آســیب پذیر. ما 
کســی نمی شــویم، این قشــر آســیب پذیر اســت. جنگ تمام شــده.  اســتضعاف 
کنیــم. مــا بایــد  کشــور را فعــال  حــاال دوران شــکوفایی اســت و مــا بایــد اقتصــاد 
کــه ایــران را ژاپــن بکنــد؟ شــما می توانیــد  کــه چــی. امــام آمــد  ژاپــن شــویم. خــب 
انعــکاس تمــام سیاســت های فرهنگــی آن ایــام را این جــا ببینیــد. حــاال مــن 
بــرای شــما تحلیــل می کنــم. مثــًا در حوزه ســینما. جریانــی دنبال این اســت که 
تفکــر قبــل از انقــاب را در ســینما احیــا بکنــد. رد پــای فیلم هــای قبــل از انقــاب 
کــه بــه اســم فیلم فارســی  ــاره درســینما دیــده می شــود. یعنــی فیلم هایــی  دوب
کــه  می شناســند. مســعود این جــا آمــده یــک فیلمــی بــه نــام دزد و پلیــس را 
کــرده. دزد و پلیــس فیلمــی اســت که قبل از  این جــا دزد و پاســبان نوشــته را نقــد 
انقــاب ظهــوری ســاخته اســت . یــک نمــادی از فیلم فارســی اســت. ایــن نقــدی 
کــه هشــدار مــی دهــد ســینمای قبــل از انقــاب دارد  بــر وضعیــت ســینما اســت 
جــان می گیــرد. این جــا نوشــته بازگشــت دایناســورها. یعنــی چــی. یعنــی بــه 
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لحــاظ فرهنگــی یــک تفکــری دارد شــکل می گیــرد. این هــا دایناســور هســتند. 
در واقــع این هــا پیشــینه چنــد ده ســاله قبــل از انقــاب دارنــد و یــک تفکــر و 

کننــد.  اندیشــه ای دارنــد و می خواهنــد دوبــاره از طریــق فرهنــگ ورود پیــدا 
ــم بســیار  ــردد. ســلطان قلب هــا فیل ــا این جــا نوشــته ســلطان قلب هــا برمی گ ی
کــه فردیــن بــازی می کنــد. حــاال ایشــان  مــورد توجــه قبــل از انقــاب اســت 
کــه یعنــی رد پــای مدرنیته هــم دیده می شــود. یعنی  ری تــرن انگلیســی مــی آورد 
گذشــته نیســت.  ــی مدرنــش اســت. دیگــر مثــل  آن ســلطان قلب هــا اســت ول
ــاره  ــازار مــا یــک ب این جــا انگلیســی روی پــرده ســینما می آیــد. در محصــوالت ب
ــی  ــد. تجل کنن ــرا  ــازده و مصرف گ ــا را دنی ــه م ک ــد  ــان را ریختن ــگان وسائلش بیگان
کامــًا در ایــن کار مشــهود اســت. عــروس  مصرف گرایــی در سیســتم ســازندگی 
مقوایــی، موبایــل نمکــی چی پــز، مــک دونالــدی که می خواهــد ورود پیــدا کند، 
کلینیــک ترمیــم خــط چشــم، جریانــی  ســاعت، همــه جــا پــر از تبلیغــات اســت. 
ــه  ک ــه دنبــال ظاهرســازی اســت. یعنــی شــکل گیری یــک طبقــه نوکیســه ای  ک
حــاال از ایــن فضــای اقتصــادی اســتفاده می کننــد. این ها قبًا یــک آدم معمولی 
بودنــد، حــاال دری بــه تختــه خــورده و دالالن آهــن یــک دفعــه چهارصــد میلیارد 
ــوده  گدایــی ب گشــنه  ــًا  ــه قب ک تومــن ســو اســتفاده می کننــد. حــاال ایــن آدمــه 
کــه بایــد  حــاال یــک ثــروت بــادآورده ای بــه دســت آورده و یــک نوکیســه شــده 
کلینیــک ترمیــم خــط چشــم، خانمــش خــط چشــم بکشــد. بعــد در  ــرود در  ب
کــه این جــا هســت، اتوبوس هــای فانوســی می آیــد.  اتوبوس هــای دو طبقــه ای 
ــد امــا در یــک  گرفته ان ــرار  انبوهــی از آدم هــای مســتضعف، فشــرده داخــل آن ق
کنتراســت  فضایــی بــه شــدت تبلیغــی و مصرف گرایانــه. یعنــی شــما این جــا یــک 
بســیار شــدیدی می بینید. ســید مســعود در محله هاشــمی می نشســت. روی 
گوشــه دادنــد  اتوبــوس نوشــته بــود انقــاب - هاشــمی. بعضی هــا همــان موقــع 

کــه آقــای هاشــمی نیســت. نــه بابا. ســید مســعود  کــه آقــا، خــدای نکــرده منظــور 
شــجاعی طباطبایــی در محــات پاییــن شــهر تهــران می نشــیند، در محلــه 
کــه تــوی آن اتوبوس هــا ســوار می شــود ایــن را  هاشــمی، حــاال بــه واســطه ایــن 
ــه امــروز ایــن قــدر دم از آزادی  ک ــان  گذاشــته انقاب-هاشــمی. یعنــی ایــن آقای
گفتمــان  ــد آزاد باشــد و مــردم  ــه فضــا بای ک بیــان می زننــد و صحبــت می کننــد 
کــه شــما روی اتوبــوس نوشــته اید، به نــام انقاب  داشــته باشــند، یــک کلمــه ای 
- هاشــمی را بر نمی تابیدند و ســید مســعود آن را به انقاب – آزادی تغییر داد. 
کــه ایــن پاجیــرو یــک  از ایــن قســمت یــک ماشــین پاجیرویــی دارد وارد می شــود 
آدم را زیــر گرفتــه. در ایــن پاجیــرو ســگ وجــود دارد. در واقــع این ســگ به عنوان 
کــه امــروز دیگــر یــک چیــز  یــک هم نشــین نســل نوپــا دارد حضــور پیــدا می کنــد 
عــادی عــادی شــده. تــوی ماشــین ها پــر از ایــن ســگ ها اســت. هم نشــین تــو بــه 

بایــد/ تــا تــو را عقــل و دیــن بیفزایــد. هم نشــین آن هــا ســگ  شــده اســت. 
ــه واقــع درون  ــی ب ــه دســت آن هــا ســاز اســت ول ک بعــد آلکاپون هــای فرهنگــی 
ــه لحــاظ ترکیب بنــدی خیلــی  کــه ب آن اســلحه اســت. یــک فضــای بلبشــویی 
کــه دارد عبــور می کنــد. ایــن  کار شــده و یــک موتــوری  هنرمندانــه و درســت 
موتــوری خــود ســید مســعود شــجاعی اســت. چــون مســعود آن موقــع یــک 
کــه از الی این ماشــین ها می رفت.  موتــور هونــدای صــد و بیســت و پنــج داشــت 

کــه می توانــد نمــادی از خــودش باشــد.  این جــا اســت 
کــه ســید مســعود چقــدر درک درســتی از زمــان خــودش دارد و  شــما می بینیــد 
چــه تحلیــل درســتی از وضعیــت زمــان خــودش می دهــد و چقــدر خــوب اخطــار 
کــه هدف  کــرده، جامعه ای  کــه انقــاب  کــه مراقــب باشــید. جامعــه ای  می دهــد 
کــه انســان بنــده خدا باشــد، بــه جامعه ای تبدیل نشــود که  غائــی آن ایــن بــوده 
گرفتاری هــای مــادی  انســان ها همــه اش دنبــال زرق و بــرق زندگــی و مادیــات و 
کــه دل در  کســانی  کــه مســعود آن موقــع بــه همــه  باشــند. ایــن اخطــاری اســت 

گــروی انقــاب داشــتند داد و متأســفانه برخی نفهمیدند. 
البته به آن ها حق می دهم ها. چون آن ها می فهمیدند دارند چه کار می کنند. 

ثروت انبوه امروز آن ها حاصل آن فضایی است که آن ها بوجود آوردند و یک 
جریانی بوجود آوردند که حاصل آن فتنه هشتاد و هشت شد. آدم هایی که 

یک روز انقابی بودند و به واقع هم انقابی بودند. یک روز تا پای مرز شهادت 
ایستادند. مثل همه آن چه که در تاریخ تکرار می شود. این کاریکاتور در واقع 
یک خطر است که سید مسعود دارد با اثرش اعام می کند، اما خیلی ها این 
را نمی فهمند. ما امروز می فهمیم که مسعود چقدر درست زمان خودش را 

بازنمایی و رصد کرده. 

 دنبال سوراخ موش
کاریکاتــور در نشــریه طنــز پارســی در زمــان جنــگ عــراق علیــه ایــران منتشــر  ایــن 
کــه محاصــره  شــده اســت. صــدام تــوی یــک زیرزمینــی مخفــی شــده و در حالــی 
کنــد. حــاال آن موقــع منظــور ســید مســعود ایــن  شــده اســت تهدیــد هــم مــی 
کــه ایــن اســلحه ها بــرای ایرانــی هاســت و مــا صــدام را تــوی ایــن ســوراخ  اســت 

گرفــت. امــا دقیقــًا  مــوش خواهیــم 
صــدام  بــرای  تصویــر  ایــن  عیــن 
بــه  مســعود  ســید  افتــاد.  اتفــاق 
کــه حــس  عنــوان یــک هنرمنــدی 
یــک  آینــده  می توانــد  دارد  قــوی 
حســین  صــدام  مثــل  دیکتاتــوری 
ــن  ــرم ای ــه نظ ــد. ب ــی بکن را پیش بین
که بایــد قاب  کارهایــی اســت  یکــی از 
کــه نســبت بــه  گرفــت. هنرمنــدی 
کارش تعهــد داشــته باشــد، خداونــد 
یــا  پیش بینــی  ایــن  از  رگه هایــی 
درک درســت زمانــه را بــه او عنایــت 

می کنــد. 
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کشتی سواری اش هم خوب
فــاو را هــم بــا مســعود آقــا رفتیــم. شــاید بیســت و نــه روز ســی روز آن جــا بودیــم. 
کــه خیلــی  مــدام می رفتیــم و می آمدیــم. اهــواز، شــلمچه، دوبــاره فــاو. از چیــزی 
می گفــت  مســعود  بــود.  صلواتــی اش  ایســتگاه های  آن  می آمــد،  خوشــمان 
کشتی ســواری اش هــم خــوب اســت. البتــه عکس هایمــان را هــم می گرفتیــم. 
ــی  ــی خوب ــای خیل ــعود عکس ه ــا مس ــودم ام ــی موفــق نب ــی خیل مــن در عکاس

گرفــت.

سفر مکه
کــه با هم  ســال شــصت و پنــج بــا مســعود بــه مکــه رفتیم. خیلــی خوب بــود. این 
بودیــم. آن جــا هــم بــا هــم شــاهد اتفاقــات شــیرین و تلخ زیــادی بودیــم. تا جایی 
کــه حتــی بــا هــم جــر و بحــث هــم داشــتیم. ســر یــک ماجرایــی مــن از دســت یکی 
کرد او را نبخشــیدم. مســعود از دســت  ناراحت شــدم و هر چی معذرت خواهی 
گفــت مــرد حســابی حــاج آقــا دارد معــذرت خواهــی می کنــد،  مــن دل خــور شــد. 
کوتاه تــر از  کــردم. دیــواری  کوتــاه بیــا. مــن تمــام ناراحتیــم را ســر مســعود خالــی 
کنــی داری از ایــن دفاع  کــه از مــن دفــاع  مســعود ندیــدم. گفتــم تــو بــه جــای ایــن 
می کنــی، ایــن نماینــده مــردم اســت. دارد بــا مردمــش ایــن جــوری صحبــت 
می کنــد. مــن دیگــر بــا مســعود حــرف نــزدم و بــه طــرف غــار حرا رفتیــم. به غــار حرا 
کــرد.  کــرد و بــاز پیــش مــن آمــد. جریــان را فرامــوش  رســیدیم. مســعود بزرگــواری 

هویت
بــه تــاالر مولــوی رفتیــم. در محوطــه جلــوی خــود تــاالر، داخــل ســالن دومیــن 
گذاشــتیم بــا نــام هویــت. اســتقبال خیلــی خــوب شــد. جهــاد  نمایشــگاه مان را 
دانشــگاهی هــم هزینه هایــش را داد. مــا مجموعــه آثارمــان را چــاپ کردیــم البتــه 
کتــاب. هــر کــس آثار ما را می خواســت برایش کپی می گرفتیــم و یک  نــه بصــورت 
کــه در نمایشــگاه های  تومــان هزینــه می گرفتیــم، ایــن اتفــاق بــرای اولیــن بــا بــود 
هنــری مــی افتــاد. دیگــر مــا را شــناخته بودنــد و جاهــای مختلــف از مــا دعــوت 
کردنــد. یــک نمایشــگاه بــه اصفهــان رفتیــم. آن جــا هــم خیلــی اســتقبال  مــی 
گــر  کارهــا را فرســتادیم. بعــد ا کــه  خوبــی شــد. بعــد از ایــن قزویــن از مــا خواســت 
کــه بــاز کارهــا را فرســتادیم و خودمــان نرفتیــم. مشــهد  اشــتباه نکنــم ســاری بــود 
کورســو در مشــهد  کردیــم و ســمین نمایشــگاه از آثارمــان را بــا نــام  را برنامه ریــزی 
ــاورم نمی شــد. آن جــا بســیار  کــه مــن اصــًا ب ــم. آن قــدر شــلوغ شــد  کردی ــزار  برگ
ــودم. هنــوز هــم نمی بینــم.  ــده ب ــه حــال ندی ــا ب اســتقبال شــدیدی ش، مــن ت
کارهــای حســین نیرومنــد، هــم  کارهــای مســعود، هــم  بــه نظــر می رســید هــم 
کــه جنبــه منفــی  کارهــای مــن بــرد اجتماعــی اش قــوی شــده بــود. بــدون ایــن 

گفتمانــی بــود. ایجــاد بکنــد در واقــع یک جــور نقــد درون 

 کاسنی
ــه  کمابیــش ب ــم. ســروصدایش هــم  ــور بعــد از انقــاب بودی کاریکات ــروه  گ اولیــن 
کــرده بودند  افــراد ســابقه دار رســیده بــود. در مــورد ایــن ســه نفــری که تازه شــروع 

بررسی شکل گیری جریان کاریکاتور انقالب

 مسعود عماریاسر انقالب است
گفتوگوبادکترکفشچیانمقدم
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کــه نمایشــگاه بعــدی را  نظــرات مثبــت و منفــی داشــتند. بــه ایــن فکــر افتادیــم 
کنیــم. ایــن دفعــه دوســت داشــتیم هــم از افــراد صاحــب نظــر و مشــهور  شــروع 
کنیــم.  کــه اســتعداد دارنــد جــذب  باشــند، هــم بتوانیــم جوان هــای دیگــری را 
کردیم پوســترمان را به حســین خســروجردی ســفارش دادیم و  که  کاری  اولین 
کــرد. بچه های دیگــر مثل آقای  از او خواســتیم در نمایشــگاه شــرکن کنــد. قبــول 
قاضی زاده، دکتر اقبالی، آقای حســنی، آقای فارســی، آقای اســداهلل بیناخواهی 
کردنــد. فکــر می کنــم نــه نفــر یــا یــازده نفــر  و آقــای جهان شــاهی هــم شــرکت 
کــه چه اســمی بــرای نمایشــگاه بگذاریــم. دفعه  شــدیم. دنبــال ایــن می گشــتیم 
کورســو. ایــن دفعــه دنبــال یــک  ــود، بعــد هویــت، دفعــه ســوم  ــور ب کاریکات اول 
گفتیــم. از بچه هــای قدیمــی ادبیات  عنــوان بودیــم. موضــوع را بــه مجیــد رزازی 
کــرد.  کــرد و آن شــعر خواجــه عبــداهلل انصــاری را پیــدا  اســت. مجیــد رزازی لطــف 
گــر عبــداهلل مجــرم اســت از دوســتان  کاســنی تلــخ اســت از بوســتان اســت و ا گــر  ا
کــرد. همــه خوش شــان آمــد. مــا بــه  کاســنی را بــا ایــن قطعــه پیشــنهاد  اســت. 
عنــوان هدیــه پانصــد تومــان بــه آقــای رزازی دادیــم و از او تشــکر کردیــم و کاســنی 
عنــوان نمایشــگاه مــا شــد. پوســتر آن هــم بســیار پوســتر خوبــی شــد. نمایشــگاه 
کــرد و آمــد بــه مــا  خیلــی خوبــی شــد. آقــای دکتــر حبیــب اهلل صادقــی بزرگــواری 
کاریکاتــور ایجــاد  کــه بیاییــد در حــوزه هنــری یــک واحــد بــه اســم  کــرد  پیشــنهاد 
کــه بــد  کردیــم. هــر ســه بــه ایــن رســیدیم  کنیــد. بــا حســین و مســعود صحبــت 
کــه موضوعــات را مــا خودمــان  نیســت. امــا بــا یــک شــرایطی. شــرایط ایــن بــود 
کســی غیــر از خودمــان حــق  کار بکنیــم. ضمنــًا  کــه چــی  پیشــنهاد می کنیــم 
ــم.  ــول می کن ــب، قب ــی خ ــت خیل گف ــی  ــب صادق ــدارد. حبی کار را ن ــت در  دخال
گــروه  کردیــم و  باالخــره یــک اتاقــی بــه مــا دادنــد. مــا همــه دوســتان را جمــع 

گرفــت.  کاســنی شــکل 

کیهان کاریکاتور
هم زمــان دنبــال تولیــد مجله تخصصی کاریکاتور هم بودیم. بیشــتر زحمتش را 
هــم مســعود و حســین نیرومنــد کشــیدند. بــه هر حــال یک مقدمــه و طرح کلی 
کاریکاتــور دادیــم. ایــن  را نوشــتیم. بــه حــوزه هنــری پیشــنهاد بــرای یــک نشــریه 
گفتنــد موافقــت  کــه بچه هــا  کــه رفتــم. بعــد شــنیدم  کــه مــن  قــدر طوالنــی شــد 
کــرده اســت. ایــن را هم فکر می کنم ســلیمی نمین  کیهــان موافقــت  نشــده ولــی 
کیهــان هوایی بــود. ما قبًا  مســببش شــد. چــون آن زمان مدیرمســئول نشــریه 

کاریکاتــور می دادیــم.  کار می کردیــم.  کیهــان هوایــی  بــا 

سفر تحصیلی به فرانسه
کردیــم. در  کارهایمــان را بــا هــم  وقتــی مــا می خواســتیم بــه فرانســه برویــم، همــه 

آزمــون اعــزام بــا هــم شــرکت کردیــم. من ســال قبلــش هــم در آزمون شــرکت کرده 
بــودم و قبــول نشــده بــودم. ســال بعــد مــن و مســعود قبــول شــدیم. این جــا بــه 
کاس هــای زبــان فرانســه رفتیــم. کاس هــا را این جــا گذراندیــم و بعــد هــم با هم 
کــه شــدیم، زبان هــای مــا تقریبــًا هــر ســه در یــک  بــه فرانســه رفتیــم. وارد فرانســه 
کســی بدهیــم.  ســطح بــود. بــه ســختی توانســتیم آدرس ســفارت را بــه راننــده تا
خاصــه رســیدیم ســفارت ولــی اصــًا مــا را تحویل نگرفتند حتــی در را بــه روی ما 
بــاز نکردنــد تــا این کــه مــن اســم یکی از بچه هــای انجمن اســامی را دادم، ســریع 
کارهــای مهــم ســفارت همیــن ارتبــاط  کردنــد. مــا فکــر می کردیــم یکــی از  در را بــاز 
بــا مــردم خــودش اســت. بعــدًا هــم دیدیــم با افــرادی که قبــل از انقاب فــرار کرده 

بودنــد، خوب ترنــد،  اتفاقــًا فقــط بــا ماهــا بد هســتند. 

مسعود صد درصد یک مدیر توانمند است
غربال هــای مختلفــی انجــام شــده تــا مســعود بــه این جــا رســیده. ایــن قــدر ایــن 
کردنــد. ایــن  ســرند تــکان خــورده و مســعود شــجاعی مانــده. خیلی هــا ریــزش 
کــه جامعــه بتوانــد یــک نفــر را بــه راحتــی چندیــن دوره برگزارکننــده  جــور نیســت 
گــر یــک بــار ناموفــق باشــد اصــًا جامعــه پــس  کاریکاتــور بدانــد. ا نمایشــگاه 
کــه می دانیــم  گــر بخواهنــد بــه زور شــما را نگــه بدارنــد. در حالــی  می زنــد. حتــی ا
کاریکاتــور یکــی از  کــرده، تــوی جشــنواره های  کــه مســعود برگــزار  جشــنواره های 
کــرده اســت. بنابرایــن  موفق تریــن جشــنواره ها بــوده و توســعه بین المللــی پیــدا 
کــه مــا  مســعود صــد درصــد یــک مدیــر توان منــد اســت، امــا مشــکل ایــن اســت 
هــر روز داریــم بــه ایــن مدیــر توانمنــد نیش تــر می زنیــم. یــک مدیــر ایــن جــوری 
ک  کار مســعود را پــا کشــورهای دیگــر پیــدا بشــود، برنــدش می شــود. امــا  در 
می کننــد. در واقــع ســعی می کننــد چهره هــا را بزداینــد. یعنــی یــک مدیــر موفــق 
کرده انــد و نگهــش نمی دارنــد. مــا در واقــع جواهــر پیــدا می کنیــم و بــه یــک  پیــدا 
شــکلی تــوی چــاه می اندازیمــش. می خواهیــم از بیــن ببریمــش. هــی زمیــن 
جوشــیده و جوشــیده تــا ایــن جواهــر بــاال آمــده. فقــط یــک مدیــر ســرمایه گذاری 
ــک  ــجاعی، ی ــعود ش ــک مس ــده ی ــرده و ش ک ــرمایه گذاری  ــت س ــک مل ــرده، ی نک
کــری، یــک آوینــی. ایــن ســرمایه مملکــت اســت. مفــت  شــهید همــت، یــک با
کنیــد مفــت  بــه دســت نیامــده. یعنــی حتــی بــه لحــاظ رقــم مــادی هــم حســاب 
نبــوده. شــما بخواهیــد یــک مدیــر دیگر مثل مســعود شــجاعی بــار بیاوریــد، باید 
کــه نــه در  کنیــد. آقــای مســعود شــجاعی نشــان داده  میلیاردهــا تومــان خــرج 
گر یک  ایــران بلکــه در خــارج هــم می توانــد حرفــی برای گفتن داشــته باشــد. مــا ا
کار را می کنیــم. ما  نفــر از خــارج بیایــد تــا کمــر برایــش خــم می شــویم. چــرا مــا ایــن 
کــه نداشــته ولی متأســفانه نگاه  کــم توفیــق جهانــی هــم  کــه نمونــه اش را داریــم. 

مســؤولین مــا نــگاه درســتی نیســت. 

غربال های مختلفی انجام شده تا مسعود به اینجا رسیده. این 
قدر این سرند تکان خورده و مسعود شجاعی مانده. خیلی ها 

ریزش کردند. این جور نیست که جامعه بتواند یک نفر را به 
گر یک  راحتی چندین دوره برگزارکننده نمایشگاه کاریکاتور بداند. ا

بار ناموفق باشد اصاًل جامعه پس می زند.

شما بخواهید یک مدیر دیگر مثل مسعود شجاعی بار بیاورید، 
باید میلیاردها تومان خرج کنید. آقای مسعود شجاعی نشان 

داده که نه در ایران بلکه در خارج هم می تواند حرفی برای گفتن 
گر یک نفر از خارج بیاید تا کمر برایش خم  داشته باشد. ما ا

می شویم. چرا ما این کار را می کنیم. ما که نمونه اش را داریم. کم 
توفیق جهانی هم که نداشته ولی متأسفانه نگاه مسؤولین ما نگاه 

درستی نیست.
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جشنواره ای برای ساختن انسان
ــرکاری  در جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، ایــن شــجاعت، ایــن خلــوص، ایــن پ
کــرد که بتواند  گر بشــود ایــن انــرژی را مدیریت  بچه هــا خیلــی ارزش منــد اســت. ا
پنجــاه ســال بمانــد نــه پنج ســال خیلــی اتفاق خوبــی می افتد. مــن فکر می کنم 
گــر اســاس جشــنواره های مــا ســاختن انســان اســت، می خواهیــم آدم هــا را  ا
اهلــی بکنیــم،  نمی توانیــم بــا خنجر و زور و پشــتوانه های خاص ایــن کار را انجام 

بدهیــم. در واقــع بایــد بــا اهلــی شــدن خودمــان جلــو برویــم. 

ارزش هنرمند
کــه خیلــی تعــادل و خیلــی هــم روشــن فکرانه  حتــی در همیــن دوره اخیــر 
اســت. شــما ببینیــد وقتــی آقــای روحانــی از هنرمنــدان دعــوت می کنــد، تعــداد 
گرایش هایــی هســتند. تعــداد  کــه حضــور پیــدا می کننــد از چــه  هنرمندانــی 
کارگــردان بیشــتر اســت؟  بازیگرهــا بیشــتر اســت؟ نویســنده ها بیشــتر اســت؟ 
ــت؟  ــتر اس ــاز بیش ــت؟ مجمسه س ــتر اس ــاش بیش ــت؟ نق ــتر اس ــین  بیش موزیس

مدیر صادق
کــه مســعود در مدیریتــش دارد، روانــی و ســیالی او اســت. یعنــی  کاری  بهتریــن 
کــردن او در مدیریتــش اســت. شــاید ایــن نــوع مدیریــت،  صادقانــه برخــورد 
بعضــی وقت هــا بــه خــودش لطمــه زیــادی می زنــد. چــون یکــی از آداب مدیریــت 
کــه هــر چــه فکــر می کنــی نگــو. مســعود ایــن جــوری نیســت. هــر چــی  ایــن اســت 
کــه فکــر می کنــد همــان را می گویــد و اجــرا می کنــد. ایــن صداقــت بیــش از حــد، 
ــراد  ــا اف ــی ب ــرد. یعن ــش بب ــوب پی کار را خ ــم  ــد، ه ــه بزن ــه او ضرب ــد ب ــم می توان ه
کار خــوب جلــو مــی رود امــا همیــن افــراد زیردســت ممکــن اســت در  زیردســتش 
واقــع فــرش را از زیــر پایــش بکشــند. چــون ایــن قــدر روان و ســیال اســت و هیچــی 
کــه مســعود دارد ســامتش در مدیریــت  پشــت پــرده نــدارد. مهمتریــن چیــزی 
کــه می دهــد، پشــت آن برنامــه  کــه می کنــد و برنامــه ای  اســت. قعطــًا توصیــه ای 

کــه دارد بــه تــو می گویــد.  دیگــری وجــود نــدارد. همــه ی برنامــه همانــی اســت 

خانه کاریکاتور جامعه کاریکاتور ایران را احیا کرد
ــه هنرمنــدان و چندیــن  ــه ســینما، خان ــور، خان کاریکات ــه  کشــورمان خان مــا در 
کنیــم، خانــه  گــر برآینــد فعالیت هــای این هــا را نــگاه  انجمــن هنــری داریــم، امــا ا
گــر چــه دولــت چشــم هایش  کاریکاتــور خیلــی موفقیــت جهانــی داشــته اســت. 
گر و یــک بازیگــر  گــر یــک ســینما را بســته و بــه حــوزه تجســمی نــگاه نمی کنــد. ا
آن طــرف یــک جایــزه دســت دهــم بگیــرد، بیســت بــار تــوی تلویزیــون نشــانش 
کنــد. مــا  ــور ایــران را احیــا  کاریکات ــور توانســته جامعــه  کاریکات می دهنــد، خانــه 
ــی  ــران حرف ــتیم. ای ــور نداش کاریکات ــه  ــا جامع ــتیم ام ــت داش کاریکاتوریس ــراد  اف
کاریکاتــور باعــث شــده جامعــه  گفتــن نداشــت ولــی افــراد داشــتند. خانــه  بــرای 
کاریکاتــور برایــش دارم. بــرای ایــن  خلــق بشــود. یعنــی بگویــد مــن یــک اندیشــه 
کتــول، از همــدان،  کار یــک تفکــر دارم. یــک دفعــه می بینیــد یــک نفــر از علی آبــاد 

کرده انــد.  کاریکاتــور رشــد پیــدا  از مشــهد، از تهــران و همــه جــای ایــران در عرصــه 
ــرای همــه یــک عدالــت نســبی  ــه ب ک ــوده  ــگار ایــن اندیشــه ایــن قــدر ســیال ب ان
کــرده اســت، همــه را رشــد داده، نیامــده فقــط روی یــک نفــر انگشــت  ایجــاد 
کــرد بســیار خــوب  کــه بــه لحــاظ اندیشــه ایجــاد  کایکاتــور تحولــی  بگــذارد. خانــه 
کاریکاتوریســت های  کــه داده عالــی بــوده اســت. خیلــی از  بــوده.، توســعه ای 
امــروز نمی تواننــد بگوینــد مــا دینــی بــه ایــن حرکت هــا نداریــم، حتــی آن هایی که 
ممکــن اســت اآلن در تقابــل با مســعود شــجاعی باشــند. نمی تواننــد نقش مؤثر 

آن را نادیــده بگیرنــد. 

مدیر بدون شناسنامه
کنیــم آقــای  متاســفانه مــا بــرای مدیران مــان شناســنامه نداریــم. یعنــی فــرض 
ــد و جایگزیــن او شــود.  ــد بیای ــا چــه شــرایطی می توان ــی و ب ک شــجاعی نباشــد، 
مثــًا فکــر کنیــد خــود آقــای شــجاعی بگوید می خواهــم بــروم، یا اصًا بازنشســت 
کــه هــم مهارت داشــته باشــند و هم تعهد  شــد. مــا چــه کســانی را تربیــت کردیــم 
کجــای  کرده ایــد و نمی دانیــد  کــه بچــه ای بــزرگ  اجتماعــی. مشــکل ایــن اســت 

کنیــد.  ایــن جامعــه رهایــش 

 مسعود تبدیل به یک برند شده
ــند  ــب مس ــه ح ک ــت  ــوری نیس ــن ج ــعود ای ــم مس ــن می دان ــه م ک ــی  ــا آن جای ت
کــه دنبــال مقــام و جایــگاه و  داشــته باشــد. مســعود اصــًا از ایــن جنــس نیســت 
پســتی باشــد. چــون اآلن مســعود در کشــور مــا برنــد شــده. یک لیبــل افتخارآمیز 
گــر دولــت بــه  کاری نــدارم. ا بــرای فرهنــگ مــردم مــا اســت. مــن بــه دولــت هــم 
گنجینــه را بــرای  کــه ایــن  طرفــش آمــد بــه نفــع دولــت شــده. مثــل ایــن اســت 
ــرر  ــا ض ــگ م ــه فرهن ــد، مجموع ــرر می کن ــت ض ــرد دول ــر نگی گ ــه. ا گرفت ــودش  خ

ــران ضــرر می کنــد.  می کنــد، میــراث بشــری ای

کــه بــرای چــه نقــش بازگیرهــا  کدام هــا بیشــتر هســتند. اولیــن ســؤال ایــن اســت 
این قــدر پــر رنــگ اســت. مگــر یــک بازیگــر چقــدر کنجایــش علمــی دارد. چــرا ایــن 
کــه علیــه نظــام  دعــوت می شــود. از کنــارش چــه می خواهیــد. یــا حتــی شــخصی 
گر مســأله علمی اســت که  کــرده، چــی می توانــد عایدتــان بنــد. ا هــم رفتــه تبلیــغ 
گــر مســأله تبلیــغ اســت، خــب در جــای خــودش  بایــد در حــوزه علمــی باشــد. ا

ازش اســتفاده بکنیــد.

درباره هنر انقالب

 جشنواره ای برای ساختن انسان
گفتوگوبادکترکفشچیانمقدم
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دیوار فرودگاه
کــه بــه ســمت فــرودگاه  کاریکاتــور در خیابــان آزادی  کلــی  مســعود خیلــی فعــال بــود. 
ــا جنــگ ایــران و عــراق بــود و دخالــت  کــرد. موضوعاتــش عمومــًا در رابطــه ب کار  مــی رود 
کــه در واقــع بــر مــردم ایران تحمیل  کشــورهای آمریــکا، انگلســتان، روســیه در ایــن جنــگ 
گرفتــه بودنــد و روی  کارهایــش عکــس  شــده بــود. نشــریات خارجــی زیــادی هــم حتــی از 
جلــد و تــوی جلــد برایــش متــن نوشــته بودنــد. رســانه های بیگانــه از مســعود بــه عنــوان 
کــه سیاســت های اســتکباری جهــان را به چالش کشــیده یاد  یــک نیــروی هنــری جنــگ 
ک  کاریکاتورهــا را پــا کــردن ایــن   کردنــد. در دوران ســازندگی،  بــا بدســلیقگی شــروع  مــی 
کــردن. شــاید بــه لحــاظ سیاســت خارجــی فکــر می کردنــد چــون حــاال روابــط دارد  کــردن 
حســنه می شــود، نبایــد تصویــر بــد از دشــمن ارائــه بدهیــم امــا ایــن بدســلیقگی بــه ایــن 
کــه ایــن دیوارهــا پیش ســاخته  کننــد. در حالــی  ک  کــه آثــار ســید مســعود را پــا انجامیــد 
بــود و بــه راحتــی می توانســتند تغییــر مــکان بدهنــد و این هــا را بــه عنــوان آثــار دوره جنــگ 
کننــد. مــا امــروزه خیلــی از پیام هایمــان را از دســت داده ایــم. مگــر خــود آمریــکا از  حفــظ 
کــه می رویــد، شــعارهای روبســنر هنــوز وجــود  دســت می دهــد. حتــی شــما بــه فرانســه 
کــه. مدیــران آن مقطــع چــون آینده نگــری نداشــتند،  دارد. نمی آینــد آن را از بیــن ببرنــد 
کــردن بــود. راحت ترینــش هــم بــود. هزینــه  ک  کــه بــه ذهنشــان آمــد، پــا اولیــن چیــزی 
هــم زیــاد نداشــت. بنابرایــن ســریعًا می توانســتند بــه مقصــد هــم برســند. آقــا ایــن دیگــر 
کتــاب از آن چــاپ می کردیــد. ایــن آثــار را ثبــت می کردیــد. بــا  وجــود نــدارد. حداقــل یــک 
ک  هنرمنــدش و بــا مــردم صحبــت می کردیــد و یــک آرشــیوی درســت می کردیــد. بعــد پــا

می کردیــد. 

مسعود عماریاسر است
ممنــوع الــورود شــدن مســعود بــه 22 کشــور اصــًا مهم نیســت. نه برای مســعود 
کــه  کشــورها در واقــع ملــک آدم هــا  کــه می فهمــد.  کســی  مهــم اســت، نــه بــرای 
گــر رفتــه، بــه نظــر  نیســت. بــه نظــر مــن این هــا بــرای مســعود اهمیتــی نــدارد. ا
مــن بــه آن جــا افتخــار هــم داده. مگــر اصــًا مــا ســر خــود جایــی می رویــم. تــا 
حــاال هــر جــا رفتــه دعوتــش کرده انــد. حــاال بــه هــر دلیلــی ایــن منــع، نــه چیــزی از 
کنــد. یــک خبــر سیاســی اســت. مثــل خیلــی  کــم می کنــد و نــه زیــاد مــی  مســعود 
کــه بیــرون می آیــد. وقتــی ناجــی علی را کشــتند، چــه اتفاقی  از خبرهــای دیگــری 
بــرای ناجــی علــی افتــاد. ناجــی علــی آزاد و رهــا شــده. دردش بــرای ماهــا اســت. 
ــور  کاریکات ــیدن  کش ــا  ــه ب ک ــرده  ک کاری را  ــان  ــش هم ــا رفتن ــی ب ــی عل ــی ناج یعن
می کــرده. بــرای ناجــی علــی اتفاقــی نیفتــاده. او مســیر زندگیــش را درســت رفتــه. 
مســعود هــم همیــن طــور اســت. مســعود یــک عماریاســر اســت برایــش هیــچ 

اهمیتــی هــم نــدارد. 

جشنواره مسئوالنه
همــه جشــنواره هایش مســؤوالنه بــوده. مثــل بعضــی از مســؤولین جشــنواره 
کــه فقــط تــوی جلســات شــرکت کند. مســعود بــه جشــنواره هایش مثل  نیســت 
کنــد. چــون مسؤولیت شناســی  کــه بچه هــای خــودش هســتند نــگاه مــی  ایــن 
او را از قبــل می شناســم می گویــم. مســعود تمــام توانــش را می گــذارد. حتــی 
کــه حقــوق هنرمنــدان ضایــع نشــود. بــرای  ــا خیلــی از مدیــران جــل می کنــد  ب
کــه  کــه از خــارج دعــوت می کنــد همــان قــدر ســرمایه گذاری می کنــد  هنرمنــدی 
ــرای هنرمنــد ایرانــی. مثــل خیلــی از جشــنواره ها خودباختــه خارجــی بــودن  ب

آن هــا نمی شــود. ایــن یکــی از نــکات مثبــت مســعود اســت.

 مسعود این جوری مسعود است
بــا اصــل برگــزاری جشــنواره هولوکاســت موافــق نبــودم و بــه این جشــنواره خیلی 
کــه او بــه اعتقــاد  کنــار مســعود بــودم. همــان جــوری  اعتقــادی نداشــتم. ولــی در 
ــه او احتــرام می گــذارم. مســعود ایــن جــوری  مــن احتــرام می گــذارد، مــن هــم ب
مســعود اســت دیگــر. مــن همــان ابتدا گفتم، مســعود ســیال اســت، در واقــع آب 

ک اســت. روان اســت، یعنــی تــه چشــمانش را هــم می شــود دیــد. خیلــی پــا

 مسعود عین اسمش می ماند.
نــه  اســت،  مهــم  مدیریتــش  نــه  مــن  بــرای  اســت.  زالل  و  ک  پــا مســعود 
کاریکاتوریســت بودنــش، نــه درســش، نــه ســمتش، هیچیــش بــرای مــن مهــم 
کــه دارد. مــن هــر وقــت مســعود را می بینــم لــذت  نیســت جــز ایثــار و صداقتــی 
کیــف می کنــم. چرایــش را هــم  می  بــرم. همیــن. یعنــی وقتــی او را می بینــم 
نمی دانــم. احســاس می کنــم یــک دری از ایــن جهــان بــاز شــده و دارم وارد یــک 
جهــان دیگــر می شــوم. اصــًا دیگــر ربطــی بــه ایــن صنعــت و ایــن دغدغه هــای 
زندگــی وجــود نــدارد. او همیشــه بــا لبخنــد آمــده، حتــی وقتــی عصبانــی اســت 
لبخنــد می زنــد. ایــن خیلــی جالــب اســت. هــر وقــت هــم اخــم می کنــد، می گویــم 
بیشــتر خنــده دار شــدی. زیباتــر شــدی. بــه نظــر مــن مســعود عیــن اســمش 
کــه همیشــه صحیــح و ســالم باشــد و نگــذارد  می مانــد. مبــارک اســت. انشــاءاهلل 

کــه دارد دور بکنــد.  ایــن حاشــیه های سیاســی او را از مســیری 

ک کردند  همه را پا
گفتوگوبادکترکفشچیانمقدم

ک کردند آن را هم پا
کار  گــرگان رفتیــم. یــک دیــوار را بــا هــم مشــترکًا  مــن و آقــا مســعود بــرای دیوارنــگاری بــه 
کــرد. تصاویــر مربــوط بــه انقــاب بــود.  کار  کردیــم. یــک دیــوار را هــم خــود ایشــان تنهایــی 
کشــید،  ــا بزرگــواری  بــه اســم مــردان حــق و باطــل. قســمت باطلــش را آقــای شــجاعی ب
کشــیدم. قســمت مســعود خیلــی زیبــا شــده و قســمت مــن  قســمت حقــش را هــم مــن 
خیلــی خشــونت دارد. مســعود بعــد از ایــن کار رفــت، یــک کار دیگــر هــم انجــام داد. هفت 

کردنــد.  ک  کارهــای بــوکان را هــم پــا کردنــد.  ک  ســال بعــد شــنیدم آن را هــم پــا

مسئولیت شناسی مسعود
مــن بــا کارهــای قبلــی مســعود خیلــی عجیــن هســتم. در واقــع به قولی بیشــتر بــا کارهای 
کاریکاتــور وارد جامعــه  اجتماعــی اش حــال می کنــم. طنــز مســعود بــه عنــوان یــک مصلــح 
ــد  ــه دیــوار زده ای کــه شــما هــم ب کاری را  فرهنگــی می شــود. مــن در ایــن مجموعــه ایــن 
کــه تــوش روشــن گری دارد. فکــر می کنــم طنــز  کاری اســت  بســیار مفیــد می دانــم. یــک 
کــه در واقــع یــک مســؤولیت بزرگــی پشــت آن وجــود دارد و راه کاری  جایــی عمــل می کنــد 
کتــاب  بــه جــز طنــز بــرای نشــان دادنــش وجــود نــدارد. شــما نــه می توانیــد در مــوردش 
کاری نمی توانیــد بکنیــد. درســت  بنویســد، نــه نقاشــی بکنیــد، نــه فیلــم بســازید، هیــچ 
کــه در واقــع   مثــل بعضــی از ضرب المثل هــای ایرانی هــا.  مســعود بــه یــک جایــی می رســد 
ضرب المثل هایــش آن نیــش الزم را دارد. مســعود دیــده در یــک جایــی دارد بــه انســان 
کــرده. اصــًا به نظر من مسؤولیت شناســی  بخشــی  کار  ظلــم می شــود و از ســر مســئولیت 
از هنــر اســت. آقــا مــن فقــط مســؤول آدم هــای تــوی ایــران نیســتم. مســعود دارد ایــن را 

می گویــد. 
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مقّدمه
کــه  ایــن رو  از  را  هنــری  مــدرن  ُفرم هــای  مطــرح،  صاحب نظــران  از  برخــی 
بازتاب دهنــده افــق معرفتــی و شــخصّیتی انســان مــدرن هســتند، فاقد قابلیت 
الزم بــرای پــردازش مفاهیــم ُقدســی و دینــی می داننــد. در نظر ایشــان، ماّدیت و 
کــرده و قالب ها  انانّیــت انســان مــدرن در آفرینش هــا و دســتاوردهای او نیز جلوه 

و ُفرم هــای هنــری جدیــد هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند. 
و برخــی از ایــن نظریه پــردازان در توضیحــی فّنی تــر، دیــدگاه فــوق را این گونــه 
ــا شــخصیت های  کار داشــتن ب کــه هنــر مــدرن به دلیــل ســر و  ــد  کرده ان تبییــن 
متفــّرد زمینــی و فضــا – زمــان مــاّدی و این جهانــی، فاقــد امــکان و ظرفیــت 

نمایــش شــخصیت ها و ماجراهــای عاَلــم مــاوراء مــاّدی )عاَلــم مثــال(  انــد:
کــه بــا  »عاَلــم قصــص و رومانــس یــا میــت ]اســطوره[، عاَلمــی مثالــی اســت 
گــر شــاعر یــا قّصه گویــی چــون  کار نــدارد. ا انســان های زمیــن و متعــارف ســر و 
حافــظ و ســعدی و هومــر و ســوفوکل از فــرد انســانی ســخن می گوینــد، ایــن فــرد 
همــان انســان خیالــی و مثالــی اســت. وقتــی حافــظ از صوفــی و زاهــد یــا هومــر از 
ــه  ــد، ب هرکــول و رمانس نویــس قــرون وســطایی از جــان شــوالیه ســخن می گوی

انســان مثالــی برمی گــردد. 
امــا در رمــان، چنیــن انســان های مثالــی وجــود ندارنــد. مــا در آن هــا بــا افــراد 
گوشــت و پوســت و افــکاری زمینــی روبروییــم. در  این جهانــی بــا اســتخوان و 
کــه تأویل گــر حیــات این جهانــی  رمــان جدیــد بــا انســان هایی روبــه رو می شــویم 
بشــر هســتند. در حقیقــت افــق ادبیــات در دوره جدیــد از جهانی به جهان دیگر 

منتقــل شــده.«1
عاَلــم مثــال، عاَلــم واســطه فراتر از عاَلــم ماّده و فروتــر از عاَلم مُثل )حقایق مجّرد( 
کــه از یک ســو تجّســم یافته حقایــق عاَلــم مجــّرد مــاورای خــود اســت  اســت 
ــم محســوس. هــر  و از ســوی دیگــر لطیف تــر و مجّردتــر از تنزیــات مــاّدی در عاَل
موجــود مــاّدی را حقیقتــی ِعلوی در عاَلم مثال هســت و حقیقتی أعلــی در عاَلم 
کــه ایــن حقیقــت أعلــی را ســهروردی، رّب الّنــوع نامیــد و در واقــع، همــان  مُثــل 
ایده هــا یــا مُثــل افاطونــی اســت؛ صورت کّلی و مجــّرد انــواع موجودات طبیعی.
کــه اّولــی  یکــی از تفاوت هــای اساســی »مُثــل« بــا »مثــال« )مناظــر(، ایــن اســت 
معقول ]مجّرد[ اســت، و دّومی مرئی، محســوس، ملموس، مذوق و مشــموم. 
عاَلــم مثــال، عالمــی حّســی اســت، در حالی کــه عالــم عقــل و از جمله عالــم مُثل، 

از اوصــاف حّســی، مجــّرد اســت.2
امــا وجــه شــباهت میــان ُمثــل افاطونی و موجــودات عاَلــم مثال، این اســت که 
هــم صــور خیالــی در عاَلــم مثــال و هــم صــور عقلــی در ُمثــل افاطونــی، مجــّرد و 
ک  ک لفــظ "مثــال" در ایــن دو معنــا، اشــترا قائــم بــه ذات خــود هســتند. اشــترا

گفتاری از حجت االسالم مهدی همازاده

نمادپردازی حقیقت گرا 
و نسبت ذاتی صور با معانی؛ 
تکریمیفلسفیازآثارسیدمسعودشجاعیطباطبایی

ــه معنــای نمــود و نمــودار  ــرا در هــر دو، "مثــال" ب ــه لفظــی؛ زی معنــوی اســت و ن
اســت. هــر دو مثــال، نمــودی بــرای مرتبــه بــاال و نمــوداری بــرای مراتــب پاییــن 

می باشــند.3 
ــودی  ــه نم ک ــد  ــال" می گوین ــت، "مث ــی( را از آن جه ــل افاطون ــی )ُمث ــال عقل مث
از اســماء و صفــات الهــی و نمــوداری بــرای عاَلــم مثــال اســت. عاَلــم مثــال را نیــز 
ــا چــون  ــم عقــل اســت و ی ــه نمــودی از عاَل ک ــا بدان جهــت  "مثــال" می گوینــد، ی
نمونــه و الگویــی بــرای عاَلــم مــاّده اســت. روایــت منســوب بــه امــام صــادق 
کــه می فرمایــد: »إّن اهلل  علیه الّســام، ایــن مطلــب را تأییــد می کنــد؛ آن جــا 
ــس ملکوَتــه علــی مثــال جبروتــه،  عّزوجــّل خَلــق ُملَکــه علــی مثــال ملکوتــه و أّسَ

لَیســتدّل بُملِکــه علــی ملکوتــه و بملکوتــه علــی جبروتــه.«4 
کــه طیفــی وســیع و تأثیرگــذار در  حــال آن دســته از نظریه پــردازان مذکــور – 
کشــور مــا را تشــکیل می دهنــد – بــر ضــرورت الگوگیــری از حقایــق مثالــی در هنــر 
کــه  کیــد دارنــد. در نــگاه ایشــان، هنــری می توانــد ُقدســی و متعالــی باشــد  تأ
بازتاب دهنــده حقایــق مثالــی )رّب الّنوع هــا یــا آرکتایپ هــا( و برگرفتــه از آن هــا 

باشــد:
»هنرمنــد بــا تأّســی بــه نمونــه اصلــی و نقــش و نگارهــای عرشــی )archetype( اثــر 
گذشــته ابــداع شــده و "صــورت نوعــی ازلــِی" آثــار هنــری محســوب  کــه در  هنــری 

می شــود، ســعی در تقــّرب بــه ایــن نمونــه دارد.«5
اســاف  توّســط  کــه  دیــدگاه  ایــن  از  کادمیک تــر  آ و  منســجم تر  بیــان 
»ســّنت گرایان«، بــر تناظــر صورت هــای هنــری بــا حقایــق مثالــی به عنــوان شــرط 
ک  کید دارد، نوعی ســلوک معنوی در آفرینش هنری و ادرا اصلی هنر ُقدســی تأ
زیباشــناختی را نشــان می دهــد. در نــگاه ایشــان، صورت هــای هنــری، مراتــب 
اصیــل و ِعلــوی حکمــت را در وجهــی محســوس به نمایــش می گذارنــد و آن را به 
زیســت جهان اّمــت، انتقــال می دهنــد. و ایــن موضــوع، جنبــه بســیار مهّمــی از 
بحــث دربــاره هنــر را می گشــاید؛ یعنــی همــان "ســریان طریقــت باطن بر شــریعت 

ظاهــر بــا وســاطت صــور محســوس": 
»صورت هــا، حّتــی بی اهمیت تریــن آن هــا فقــط بــه شــیوه ای ثانــوی و تبعــی، کار 
دســت بشــر اســت. ایــن صورت هــا اّول از همــه و قبــل از هــر چیــز، از همــان منبــع 
کــه سرچشــمه ی همــه سّنت هاســت  فــوق  بشــری ای سرچشــمه می گیرنــد 
کــه در یــک عاَلــم ســّنتی  کــه هنرمنــدی  و ایــن، تعبیــر دیگــری از ایــن معناســت 
بــدون شــکاف و شــقاق بــه ســر می بــرد، در واقــع تحــت انضبــاط یــا الهــام نبوغــی 

مقــّدم بــر خویــش عمــل می کنــد«.6
بنابراین، تصویرگری و صورت بندِی هنرمند ســّنتی و ســّنت گرا، نوعی مناســک 
کالبــد احجــام و  گــرم ســّنت در  کــه در پــی بازتــاب و تجّلــی َدم  به حســاب می آیــد 
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اشــکال و اصــوات اســت. تصویــر – چــه در ذهــن و چــه در اثــر – فقــط وســیله ای 
بــرای کســب معرفــت و نــه ذاتــًا خــود معرفت اســت:

»هنــر در ذهــن هنرمنــد، وحــدت تجّزی ناپذیــر صــورت و معنــا یــا وحــدت عناصر 
صــوری و تصویــری در نظــر اوســت؛ هنــر در اثــر هنــری، تجســیم ایــن وحــدت بــا 
مصالــح و مــواد خــاص اســت. عناصــر تصویری و صــوری، پیکره هنرنــد؛ ولی این 

عناصــر، روح یــا جان مایــه غایــی هنــر نیســتند«.7
و نــه فقــط آفرینــش هنــری توّســط هنرمنــد ســّنتی، بلکــه مواجهــه بــا آن توّســط 

مخاطــب ســّنتی هــم بــه نوعــی تهذیــب باطــن و ســلوک معنــوی می انجامــد: 
برآورده شــدن  عمیــق،  تفّکــر  بــه  کمــک  ســّنتی،  هنــر  آثــار  نــزول  »شــأن 
ــاق و  ــًا انطب ــه، و نهایت ــده اندیش ــت تحریف ش کیفی ــاح  ــی، اص ــای روحان نیازه
گفتــه افاطــون، در فرآینــد  کیهانــی اســت. بــه  هماهنگ کــردن آن بــا صــورت 
ک کننــده« در مســیر جــذب بــه ســوی موضــوع قابــل  ایــن انطبــاق – یعنــی »ادرا
درک – و در مســیر تشــّبه به آن، ســرانجام انســان به بخشــی از آن برترین مراتب 
کــه به وســیله خداونــد برای او مقّرر گشــته اســت.8  حیــات دســت خواهــد یافــت 
ایــن تعاریــف البتــه بــه روشــنی بــا تعابیــر و تفاســیر فلســفه مــدرن هنــر، بــه نــزاع 
برمی خیــزد و آن را بــه نحــو تحقیرآمیــزی، رّد می کنــد. خــود ایشــان هــم از تصریح 

بــه ایــن تحقیــرات، ابایــی ندارنــد: 
»بــه راســتی در روزگار مــدرن، چــه چیــزی بــه فهــم ما از "هنر" افزوده شــده اســت؟ 
گــر اصــًا چیــزی افــزوده شــده باشــد!( ... اصطــاح aesthetic و ایــن باورمــان که  )ا
هنــر ذاتــًا امــری مربــوط بــه احساســات و هیجانــات اســت، مــا را در زمــره جاهان 
کــه "فرزانگان، معنای تألیف  گــر گفته کوئینتیلیــان را بپذیریم  جــای می دهــد، ا

موســیقیایی را در می یابنــد، حــال آن کــه نابخــردان از آن لّذت می برنــد."«9
بــه اعتقــاد شــوان، زیبایی شناســی راســتین، چیــزی جــز علــم بــه صورت نیســت 
و بنابرایــن بایــد هدفــش چیــزی عینــی و واقعــی باشــد، نــه ســاحت ذهنــی 
کلمه. "تناظر صورت ها و تعّقات شــهودی"؛ همه هنر ســّنتی  به معنای دقیق 
کلمــه، بــر ایــن تناظــر، بنیــاد شــده اســت. بــدون عنصــر  در وســیع ترین معنــای 
گفــت تجّمــات، باقــی  کامــًا ذهنــی، یــا می تــوان  »حقیقــت«، فقــط یــک التــذاذ 

می مانــد.10 
گــروه  کــه ُفرم هــا و مدیوم هــای هنــر مــدرن نیــز توّســط ایــن  و نکتــه این جاســت 
کــه در نظر ایشــان، هنر  تأثیرگــذار از فیلســوفان هنــر، یکســره نفــی می شــوند؛ چــرا 
کــه نــه توّســط اولیــاء و رازورزان ســّنت،  مــدرن بــه تمامــه، قالب هایــی هســتند 
تأســیس شــده اند و نــه ظرفیــت  پــردازش صــورت نوعــی مثالــی را دارنــد. و 
کاریکاتور و انیمیشــن نیز از این موضع گیری انکارآمیز،  طبیعتًا هنرهایی مانند 

مســتثنی نیستند. 

دسی
ُ
نمادپردازی مثالی؛ الزمه هنر ق

دینــی  تمّدن هــای  در  هنــر  ذاتــی  خصیصــه  را  نمادپــردازی  ســّنت گرایان، 
کــی از حقایــق دینــی و  کــه ایــن هنرهــا در لســان رمــز و تمثیــل، حا می داننــد؛ چــرا 
که بر آن تمّدن، حکمفرماســت و نمی توان اهمیت واقعی  ِحکمی ای هســتند 
چنیــن هنــری را بــا تجزیــه و تحلیل هــای صرفــًا تاریخــی مبتنــی بــر صــور خارجــی 
کــه نســبت بــه معنــای حکایت شــده به وســیله ایــن هنــر،  و جوانــب ظاهــری – 
کــه  بی تفــاوت باشــد – به دســت آورد. در نظــر ایشــان، ایــن مطلــب همان قــدر 
در مــورد تمّدن هــای دیگــر ســّنتی ماننــد تمــّدن چیــن و هنــد صدق می کنــد، در 

مــورد تمــّدن اســامی نیــز صــادق اســت.11
هنرمنــد ســّنتی در نــگاه ایــن دســته از نظریه پــردازان، نــه در پــی حکایــت 
جزئیات محســوس و شبیه ســازی ماّدی از موضوعات خارجی، بلکه به دنبال 
کّلــی و  کــه  کّلــی )صــور نوعــی( بــوده اســت؛ صــور نوعّیــه ای  پــردازش هیئت هــای 

غیرمتشــّخص هســتند: 
ــه هــر منظــوری  کــه در تمثال هــای افــراد – ب ــده شــده  »در هنرهــای ســّنتی دی
کــه مــا شــباهت را  کــه ترســیم شــده باشــند – بــه نــدرت شبیه ســازی – آن طــور 
تعریــف می کنیــم – رعایــت شــده و کوشــش هنرمنــد بیشــتر معطــوف به نمایش 
یــک نــوع )type( بــوده اســت. مبنــای نمایــش انســان در ایــن هنر ســّنتی، کارکرد 
اوســت نــه ظاهــر و جلــوه صــوری اش. بنابرایــن تمثال هــا بــه نمایــش شــئون و 

جایــگاه افــراد می پردازنــد ... نــه فــان بــن فــان.«12 
مُثــل افاطونــی، قانــون رمزپــردازی در نظــر ســّنت گرایی را بنــا می نهنــد: »بایــد 
کات از ُمثــل اســت.«13  کــه معتقــد بــود هنــر، نوعــی محــا حــق را بــه افاطــون داد 
بدین ترتیــب نمادهــای هنــر ســّنتی، جهانــی  و فرازمــان هســتند و اشــاره بــه 
معانــی ماورائــی و جاویــدان را القــاء می کنند؛ معنایی برخاســته و برگرفتــه از صور 
کــه بــه بــاور افاطــون، مــورد شــهود تمامــی انســان ها  کّلــی اشــیاء(  ازلــی )حقایــق 
ــادآوری می شــوند.  کنــون، ی ــم قرارگرفتــه و ا ــه ایــن عاَل در رتبــه قبــل از هبــوط ب
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کــه استحاله شــده و از ســنخیت بــا آن مفاهیــم ِعلــوی بــه در  البتــه انســان مــدرن 
آمــده اســت، قــادر بــه مفاهمــه بــا نمادهــای هنر ســّنتی نیســت و نیاز بــه آموزش 

در ایــن زمینــه دارد: 
کــه زمانــی در همــه جوامــع،  »نمادهــا زبــان جهانــی هنــر هســتند؛ ... زبانــی 
ــًا قابــل فهــم بــود، ولــی امــروزه حّتــی افــراد تحصیل کــرده و  جــاری و همــواره ذات
فرهیختــه آن را نمی فهمنــد. ... ارجاعــات َاشــکال نمادیــن بــه دّقــت نمادهــای 
ریاضــی هســتند. چــون نمادهــا تناســباتی باطنــی داشــتند و تابــع عرف هــای 
ــا  ــه نســل دیگــر منتقــل می شــدند و ب ــد، بــدون تحریــف از نســلی ب رایــج نبودن
کیهانــی را حمــل می کردنــد. ... بــه ســخن دیگــر، هنــر در خدمــت  خــود، معــارف 
کــه قــوت او نــان اســت  "انســان کامــل" یــا "انســان مقــّدس" اســت، نــه آن انســانی 
و بس. تغییر ماهیت هنر، نتیجه اجتناب ناپذیر اســتحاله انســان اســت. ... به 
گفتــه موالنــا جال الّدیــن رومــی، شمشــیر، همــان شمشــیر اســت، لیکن انســان 

همــان انســان نیســت.«14
کــه همــان آفرینش آدمی اســت – به دلیل عقانی بودن  در نتیجــه، اثــر هنــری – 
فاهمــه هنرمنــد و بیــش از آن، بــه ســبب اختــاف جوهــری اش بــا موضوعــات 
ظاهــری و محســوس، تمثیلــی و نمادیــن اســت. چارچــوب نگــرش ســّنتی بــه 
کــه  هنــر، بــه دنبــال بازتــاب و تجّلــی حقایــق متعالــی و باطنــی اســت؛ نگرشــی 
بــا ســبک ناتورالیســتی و محســوس محور، فرســنگ ها فاصلــه دارد. بــه اعتقــاد 
فریتیوف شــوان، زیبایی در تصاویر ناتورالیســتی، از آِن همان قطعه از طبیعت 
ــچ  ــد هی ــری، واج ــود تصویرگ ــی خ ــت؛ یعن ــر آن اس ــر، حکایت گ ــه تصوی ک ــت  اس

زیبایــی هنــری نیســت: 
کــه ایــن زیبایــی در اثــر  گفــت  »در مــورد زیبایــی در هنــر طبیعت گرایانــه بایــد 
هنــری، در حــّد ذات خــود مقــام نــدارد؛ بلکه این زیبایی صرفًا متعّلق به شــیئی 
کــه آن اثــر، روگرفــت آن اســت. حــال آن کــه در هنــر رمــزی و ســّنتی، خــود اثر  اســت 
کــه این اثر، متجّلی  کــه زیباســت. ... یعنــی همان واقعیت باطنی  هنــری اســت 

می ســازد.«15
او سپس با شّدت بیشتری به ناتورالیسم می تازد و می نویسد: 

ــد از  ــه می خواه ک ــث  ــن حی ــه ای ــت. ب ــی اس ــوح اهریمن ــی، به وض »طبیعت گرای
کنــد. ... طبعــًا آدمــی بایــد از "فعــل خّاقانــه" و نــه از  آفریده هــای خداونــد تقلیــد 
کــه هنــر رمــزی بــدان  کاری اســت  کنــد. و ایــن همــان  "شــیء خلق شــده"، تقلیــد 
کــه نــه رونوشــت های بعــدی  مبــادرت می کنــد و نتایــج آن، آفریده هایــی اســت 
آفریده هــای خداونــد، بلکــه بازتــاب آن هــا بــر طبــق نوعــی تمثیــل واقعــی اســت 

کــه ابعــاد متعالــی اشــیاء را عیــان می ســازد.«16
کوماراســوامی نیــز در تفســیر ســخن ارســطو و هماهنگ ســازی آن بــا دیــدگاه 

کلیــدی، تکیــه می کنــد:  گــزاره  سّنـــت گرایی، بــر همیــن 
»گرچه هنرهای ســّنتی، تقلیدی هســتند ولی نه تقلید از ظاهر مرئی و ناپایدار 
طبیعــت یــا "تأثیــرات موّقتــی نــور"؛ بلکــه تقلیــد از آن فرم معقول. تقلیــدی که در 

فرآینــد انجــام آن، نیازی به شبیه ســازی نیســت.«17 
کــه بــه ســبک های مــدرن  و منظــور او از »تأثیــرات موّقتــی نــور«، اشــاره ای اســت 
نّقاشــی و تندیس تراشــی دارد. در نتیجــه، ناتورالیســم و طبیعت گرایــی در نظــر 

کمتریــن پیونــدی بــا محتــوای اصلــی اثــر نــدارد.  وی، 
ارتباطــی  بنیــاد معنــوی هنــر،  از دســت رفتن  بیــن مدرنیتــه و  ســّنت گرایان 
کــه الجــرم بــه انحــراف آثــار هنــری از رســالت اصلی شــان، ختــم  وثیــق می بیننــد 
ــتلزم  ــل، مس ــی و تأوی ــر قدس ــان هن ــم می ــد مه ــان، پیون ــر ایش ــود. در نظ می ش
حضــور و رونــق تعّقــل شــهودی و عرفــان اســت. بنابرایــن، بــه تعبیــر شــوان، 
طبیعت گرایــی نمی توانســته خــون رمزپردازِی هنر قدســی را بریزد، قبــل از آن که 
اومانیســم، خــون تأویــل و همــراه بــا آن، خون عرفان را ریخته باشــد. توافق یک 
تصویــر بــا طبیعــت فقــط تــا بدان جا مشــروع اســت که جدایی میــان اثر هنــری و 
الگــوی بیرونــی آن را از میــان نبــرد. بــدون ایــن جدایــی، چنین تصویری فلســفه 
کــه صرفــًا تکــرار  وجــودی خــود را از دســت می دهــد؛ زیــرا هدفــش ایــن نیســت 

کــه از قبــل موجــود اســت.18 چیــزی باشــد 
کــه طبــق مبنای فــوق، هرگونه تــاش در جهــت طبیعت گرایی  مشــّخص اســت 
از جمله پرســپکتیو و ژرف نمایی و اندام ســازی و ...، نه تنها از ســنخ هنرمندی 
ــت،  ــدم صداق ــب کاری و ع ــی فری ــه نوع ــه ب ــت، بلک ــّنتی نیس ــر س ــوب هن و مطل
کــه عــدم اســتفاده هنــر ســّنتی از  منجــر می گــردد. اینــان خاطرنشــان می ســازند 
تکنیک هــای حجم نمایــی و اندام نمایــی، ناشــی از ناتوانــی هنرمنــدان ســّنتی 
ــا عــدم اّطــاع آن هــا از ایــن فنــون نبــوده اســت. در  از اجــرای ایــن تکنیک هــا ی
نتیجــه ســخن از »تکامــل« یــا »پیشــرفت« هنــر، به واســطه ظهــور و به کارگیــری 
ژرف نمایــی و اندام ســازی و حجم نمایــی پرســپکتیو و ... را حاصــل غفلــت از 
کــه نــزد هنرمنــدان ســّنتی، چنیــن غفلتــی قبیــح بــوده  غایــات هنــر می داننــد 
اســت. پــس نبایــد بــه خــود ببالیــم و بگوییــم آن هــا هیچ چیــز درباره علم تشــریح 
کــه از قواعــد منظــره، مغفــول  کنیــم  )اندام شناســی( نمی دانســته اند، یــا اشــکال 
کــه احتمــااًل دل مشــغولی های طّبی یا موضع نگاشــتِی  مانده انــد؛ و از یــاد ببریــم 
)جغرافیایــی( مــا انســان های معاصــر، هیــچ اهمیتــی بــرای افــراد مــورد بحــث، 

پیــدا نمی کرده انــد.19
نمادپــردازی در مــرام ســّنت گرایی، ناظــر بــه صــور معقــول و ایده هــای افاطونــی 
حالی کــه  در  دارد.  غیرمحســوس  عاَلــم  در  حقیقــی  خاســتگاهی  و  اســت 
سمبولیســم مــدرن، بــه جــای رجــوع بــه معقــوالت مجــّرد و حقایــق ِعلــوی، 
ذهنّیــت و خیال بافــی درونــِی هنرمنــد را مرجــع سمبول ســازی قــرار می دهــد. 
ــه تبــع سوبژکتیویســم افراطــی در ایده آلیســم آلمانــی شــکل  ــه ب ک ایــن مکتــب 
کار خویش قرار داد و هرگونه رســالت تعلیمی  گرفت، "هنر برای هنر" را ســرلوحه 
ــی از ســوی قالب هــا و صورت هــای هنــری را خــارج از تعریــف هنــر  و افــاده معان

ــت. دانس

نسبت ذاتی نمادها با حقایق
کــه اربــاب ســّنت گرایی بایــد تــا چــه انــدازه بــا ایــن برداشــت از هنــر  روشــن اســت 
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مخالف باشــند. مســئله »حقیقت« در هنر، مســئله ای اساســی و ماهوی است 
کــه آن را نمی تــوان بــه خاقّیــت ذهنــِی ســوبژکتیو هنرمنــد، فروکاســت. 

ــراردادی؛  ــه ق ــد و ن ــی دارن ــزد ســّنت گرایان، باطنــی ذات صورت هــای هنــری در ن
کــه  یعنــی واقعــًا تنّزل یافتــه حقیقتــی جــاودان هســتند و نــه ظــروف خنثایــی 
ــند.  ــده باش ــاب ش ــا انتخ ــکاس معن ــرای انع ــد، ب ــلیقه هنرمن ــت و س ــه خواس ب
صاحبنظــران سّنـــت گرایی هــم بــا وقــوف بــر ایــن معنــا، ســنخ رمزپــردازی در 

آفرینــش را یــادآور شــده اند:
کــه  »رمزپــردازی بــر تشــابه میــان مراتــب مختلــف وجــود، مبتنــی اســت. از آن جــا 
کــه از هســتی بهــره ای دارد )یــا موجــود  وجــود مطلــق، یگانــه اســت، هرچیــزی 

اســت(، بایــد به نحــوی منبــع ســرمدی خــود را منعکــس ســازد.«20
و به بیان میر فندرسکی: 

گــر بــا نردبــان معرفــت        بــر رود بــاال همــان بــا اصــل خــود  صــورت زیریــن ا
یکتاســتی 

ایــن مســئله، اّول از همــه بــر حقیقــت عینــی صــور مبتنــی اســت. ذهن گرایــی، 
خــواه هنــری باشــد و خــواه فلســفی، همین کــه خــود را عینــی ســازد، در حقیقــت 
خــودش را نفــی می کنــد. زیــرا دعــوی حقیقــت داشــتن – یــا دعــوی بهره منــدی 

از هــر ارزش دیگــری – مســاوی بــا قبــول معیارهــای عینــی اســت.21  
ــاری  ــه ی ــا همــان هنرمنــد ب ــق هنــر ی کــه در آن خال »هنــر ســّنتی، هنــری اســت 
فنــون ســّنتی بــه ابــزاری بــرای بیــان پــاره ای نمادهــا و ایده هــا – بــه معنــای 
کــه فرافــردی اســت.  کلمــه – تبدیــل می شــود؛ نمادهــا و ایده هایــی  افاطونــی 
ــه  ــّنتی ن ــر س ــه هن ــا در هرگون ــا و رنگ ه ــا، قالب ه ــا، نماده ــمه صورت ه سرچش
روان فــردی هنرمنــد بلکــه عاَلــم مابعد الّطبیعی و معنوی اســت که به هنرمند، 
ــزرگ میــان هنــر ســّنتی و هنــر مــدرن نیــز از  ــی می بخشــد و ریشــه تفــاوت ب تعال

همین جاســت.«22
طبیعتــًا براســاس چنیــن نگرشــی، نقــش هنرمنــد در تلّقــی نیکو و هرچــه تمام تر 
ایــن حقایــق ملکوتــی و ابــراز مؤّثرتــر آن هــا بازمی گــردد و خاقّیــت و نبــوغ او - 

خــارج از ایــن تقّیــد بــه صــور ازلــی – امــری مذمــوم و ناپســند اســت: 
»مــا بــا نگــرش مــدرن خــود بــه نبــوغ بهــا می دهیــم و آن را وجهــی رشــدیافته از 
شــخصیت هنرمند می دانیم که باید کشــف و اســتخراج شــود. لیکن در فلسفه 
کــه بــدون آن، شــخصیت فــرد  ســّنتی، "نبــوغ"، چیــزی نیســت مگــر "روح باقــی" 
بــه هیــچ میــل می کنــد. ... "ایده هــا" را نمی تــوان ســاخت بلکــه فقــط می تــوان 
کــرد و بــه پروردن شــان پرداخــت. مهــم نیســت چنــد بــار پیــش  آن هــا را "کشــف" 
کــه  گذاشــته شــده باشــد، ولــی هربــار  از ایــن، ایــده به وســیله دیگــران بــه اجــراء 
فــردی خــود را بــا آن ایــده تطبیــق می دهــد و در نتیجــه آن را از آِن خود می ســازد، 
گــر ابــراز و بیــان فــرد، منعکس کننــده نظریــات و  کاری اصیــل پدیــد می آیــد. امــا ا

کار تولیدشــده را اصیــل نامیــد.«23 تصــّورات فــردی او باشــد، آن گاه نمی تــوان 
یــا »نــوآورِی« هنرمنــد، صرفــًا در چارچــوب  کوماراســوامی، »نبــوغ«  در نظــر 
پــردازش همــان حقایــق ثابــت و خارجی معنــا دارد و إال این گونه که در فلســفه و 
هنــر مــدرن، بــرای انســان و بــرای هنرمنــد، چنــان آزادی و مجالــی قائل شــده اند 
کــه می توانــد تمامــی مرزهــای حقیقــت و عینّیـــت را مخــدوش ســازد و واقعّیتــی 
ذهنــی و توّهمــی را پــرورش دهــد، تنهــا می توانــد بــه »عصیــان« و »کفــر« تشــبیه 
شــود و میــان "بداهه پــردازِی" هنرمند ســّنتی در حــال وجد و جذبه به حقیقت 

مثالــی بــا "بدعت گــذاری" هنرمنــد مــدرن، تفاوتــی عظیــم اســت:
»آیــا دعــوی آزادی و تفــّوق بــر نظــم و قاعده منــدی، و بــه الوهیــت رســاندن 
و  اســتقال  ســتایش  و  اســت،  انســان  کــه  کســی  شــمردن  انســان  فــوق  و 
عصیــان – چنان کــه در دوران مــدرن، نبــوغ بشــری را بــه خدایــی رســانده اند 
و بوالهوســی های آن را بــر می تابنــد – آشــکارا نابخردانــه یــا بــه قــول مســلمانان، 
"کفرآمیــز" نیســت؟ غایــت آزادِی بداهه ســازی در هنــر آســیایی، بــه راســتی فقــط 
کــه در طــّی آن، هنــر و هنرمنــد  در چنــان تجّلــی بی کوششــی قابــل درک اســت 
بــه کمــال برســند. هــر آن چــه بدین گونــه امــکان وقــوع نمی یابــد، دیگــر اصــًا هنــر 

ــری عمــدی  ــه عصیان گ ــردازی، هیــچ ربطــی ب ــه بداهه پ نیســت. راه رســیدن ب
 Self( "ــا "بیــان حــال خویــش ــوآورِی ســنجیده نــدارد. دســت کم ب ــا بدعــت و ن ی

ــدارد.«24 کمتریــن نســبتی ن ــه اســاس هنــر مــدرن اســت[  Expression( ]ک
کــه در هنــر ســّنتی، نیــاز بــه ضمیمه کــردن شــخص  در واقــع، این گونــه نیســت 
کــه برســاخته درونیــات  هنرمنــد بــه اثــر هنــری اش داشــته باشــیم تــا نمادهــا را – 

اوســت - بــرای مخاطبینــش توضیــح دهــد: 
کیفیتــی  کارهــای هنــری همــواره در خــود  کــه بهتریــن  گفته ایــم  »مــا همیشــه 
گرفتیــم و آن این کــه:  انتزاعــی دارنــد. ... امــا در ایــن میــان یــک چیــز را نادیــده 
کار بــه شــمار می رفتــه؛  قواعــد انتــزاع بــرای هنرهــای ســّنتی، ابــزار و آالت طبیعــی 
ایــن قواعــد نــه اختراعــات فــردی و توافقــات منطقــه ای بلکــه زبــان مشــترک 
ــر مقــوالت  ــه انتــزاع، عــاوه ب گرایــش دنیــای مــدرن ب جهــان بوده انــد. حاصــل 
محتوایــی و تغییــر در تــوان ارتباطــی، حــذف مشــّخصه "قابــل فهم بــودن" بــوده 
اســت. ... نمادپردازی شــخصی، شــیوه ای از نمادپردازی اســت که در آن، نماد 
بــا اصــل طبیعــی خــود مطابقــت نــدارد؛ بلکــه بــر افــکار و ایده های خصوصــی فرد 
کــه بــرای درک آثــار انتزاعــی مــدرن، هــر هنرمنــد  اســتوار اســت. نتیجــه اینســت 

انتزاعــی کار را می بایســت مســتقّاً شــناخت.«25

الهامی به سوی آثار شجاعی طباطبایی
کتــاب، تحقیق و  طبیعتــًا دربــاره نقــد دیــدگاه فــوق، می تــوان بــه انــدازه چندیــن 
کار نیــز دارد. امــا آن چه در مورد تجلیل از هنرمند عزیز  گفت وگــو داشــت و مجــال 
و متعّهدمان، سّیدمســعود شــجاعی طباطبایی برای نگارنده مهم اســت، نوع 
کاریکاتورهای ایشــان بود. البته  خاّصــی از پرداخــت نمادگرایانــه هنری در قالب 
ــه یــک زمــان – مــکان  کارهــای شــجاعی طباطبایــی، علی الظاهــر ب بخشــی از 
خــاص اشــاره دارد و نمایــش یــک فضــای تشــّخص یافته و متفــّرد، علی القاعــده 
بــا پرداخــت نمادیــن متفــاوت اســت. راجــع به این بخــش از کارهای ایشــان، به 
زودی ســخن خواهیــم گفــت. امــا بخــش دیگــری که بــرای بنده جلوه بیشــتری 

داشــت، نمادپــردازی خــاص مؤلــف بود. 
کــه ُفــرم هنــر کاریکاتــور، همچون  ذکــر ایــن نکتــه را در همین جــا مغتنــم می دانــم 
برخــی دیگــر از هنرهــای مــدرن ماننــد پویانمایــی )انیمیشــن(، ُفــرم و قالبــی 
کــه اقتضــاء پــردازش تمثیلــی را به نحــوی نیکــو داراســت. یعنــی بــر خــاف  اســت 
کــه الجــرم دارای فضــا – زمــان دنیایــی و  هنرهــای مدرنــی ماننــد رمــان و ســینما 
مــاّدی اســت و امــکان پرداخــت فضــا – زمــان و ماجراهــا و شــخصیت های عاَلــم 
ــا چنیــن  کامــًا همــراه و ســازگار ب ــور و انیمیشــن،  کاریکات ــب  ــدارد، قال مثــال را ن

سمبولیسم مدرن، به جای رجوع به معقوالت مجّرد و حقایق 
ِعلوی، ذهنّیت و خیال بافی درونِی هنرمند را مرجع سمبول سازی 

قرار می دهد. این مکتب "هنر برای هنر" را سرلوحه کار خویش 
قرار داده.

این گونه که در فلسفه و هنر مدرن، برای انسان و برای هنرمند، 
چنان آزادی و مجالی قائل شده اند که می تواند تمامی مرزهای 
حقیقت و عینّیـت را مخدوش سازد و واقعّیتی ذهنی و توّهمی را 

پرورش دهد، تنها می تواند به »عصیان« و »کفر« تشبیه شود.
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کاریکاتــور و انیمیشــن در میــان هنرهــای مــدرن، عاَلمــی  فضایــی اســت. عاَلــم 
کــه اقتضــاء نمایــش جســم لطیــف و اربــاب انــواع )آرکتایپ هــا( را به خوبــی  اســت 
دارد و مقّیــد بــه چارچــوب زمانــی – مکانــی تفّردیافته این جهانی نیســت. و این 
همــواره در نظــر حقیــر، مثــال نقضــی بــرای نفــی یکســره هنرهــای مــدرن توّســط 

صاحبنظــران ســّنت گرا یــا فردیدگــرای وطنــی بــوده اســت. 
و برخــی از آثــار ســّید بزرگــوار مــا، نمایش گــر همیــن فضــای نمادیــن و مثالیــن 
کــه بــه  گاه بــه رّب النوع هایــی می ماننــد  کاریکاتــوری او،  اســت. شــخصیت های 
گیــر، در تمامــی افــراد و مصادیــق پرشــمار مــاّدی خود حضــور دارند.  وجــودی فرا
کاریکاتورهــای ســّید عزیــز ترســیم می کنــد، هیــچ زمــان  کــه برخــی از  فضایــی 
ــر نمی کشــد و در عیــن  ــه تصوی و مــکان مشــّخص و یکتایــی را در ایــن جهــان ب
گویــی نمونــه مثالیــن زمــان – مکان هــا و ماجراهــای مکــّرر ایــن جهــان  حــال، 
کــه از ترســیم حالــت یــا  اســت و در تمــام آن هــا حضــور و جریــان دارد. حّتــی آن جــا 
کوتــاه می آیــد و بــه نقــد انســان مــدرن و  صفتــی در نــوع انســان – از ازل تــا ابــد – 
کــه بســیاری از آثــار او را شــامل می شــود – بــاز نوعــی  ترســیم وضــع او می پــردازد – 
کــه الگــوی مثالــی ایــن  گویــی  تمثیل گونگــی و رمزوارگــی در اثــر مــوج می زنــد؛ تــو 
کــه با همه و  کــه جلــوه کرده اســت. اویی  انســان و ماجراهــای مربــوط بــه اوســت 
در همــه انســان های مــدرن هســت و بــه طــور خــاص، هیچ یــک از آن ها نیســت.  
کــه بــه یــک زمــان – مــکان خــاص می پــردازد نیــز در بســیاری  امــا در بخــش دیگــر 
کــه آن زمــان و مــکان خــاص،  گویــی  مــوارد، قابــل انتــزاع و تعمیــم اســت؛ 
کجایــی  کاریکاتــور، بــه وضــوح الزمانــی و نا موضوعّیتــی نــدارد. حــال چــه فضــای 
گیــری را  کلّیــت و فرا را نشــان دهــد و چــه در عیــن زمان منــدی و مکان منــدی، 
تضمیــن نمایــد، همیــن اقتضــای ُفرمــی هنــر و مهــارت اجرایــی هنرمنــد، بــرای 

گوشــزد می ســازد.  نمایــش نمادیــن را 
بخــش قابــل توّجهــی از آثــار شــجاعی طباطبایــی، آشــکارا زمــان و مــکان نــدارد 
کــه بســیار بــه نمادپــردازی تمثیلــی  کّلــی اســت  و ِصــرف ترســیم یــک حقیقــت 
کــه در آســتانه  نزدیــک اســت. آن انســان ایســتاده بــر لبــه پرتــگاه بــا ســایه ای 
کــه از زیــر  ســقوط اســت؛ و نیــز آن انســان ایســتاده بــر دو طــرف شــکاف یــک دّره 
کــه از پیــش چشــم  کریه المنظــر و ســیاه  پــای او بــاز می شــود؛ و نیــز آن شــامپانزه 
انســانی زشــت و امــا ســبز، عبــور می کنــد؛ و نیــز انســانی ســیاه در زمینــه ای قرمــز 
ِگــرد او جمــع شــده اند؛ و نیــز ســنگ های تراشــیده از چهره هایــی  کــه مگس هــا 
کــه  ســخت و ســرد؛ و نیــز ...، همگــی انســان ها و ماجراهایــی را نشــان می دهنــد 
کّلــی را در ُفرمــی نزدیــک  در تعلیــق از هرگونــه زمــان متعّیــن، حقیقتــی نوعــی و 
بــه مشــّخصه های عاَلــم مثــال، پیــش چشــم مــا می گــذارد؛ حقیقتــی متعّلــق بــه 
گویــی آرکتایــپ یــک ماجــرا و وصــف عــارض بــر  کــه  ذات انســان در تمامــی ادوار 

انســان را نشــان می دهــد. 
ــرای اعــراض و اوصــاف نیــز  کــه صدرالمتأّلهیــن، ب ــاد بیاوریــم  ــه ی خــوب اســت ب

عــاوه بــر جواهــر، قائــل بــه حقیقــت مثالــی در هــر دو عاَلــم مُثــل و مثــال منفصــل 
کاریکاتــور ایــران را الهامی  شــده اســت. و به خوبــی می تــوان ایــن قبیــل آثــار ســّید 
از حقایــق عاَلــم مثــال دانســت؛ بــا رعایــت همــان فضــا و مشــّخصه های مثالین. 
کــه شــکل و ُبعــد وجــود دارد، امــا جــرم و وزن نیســت )جســم لطیــف(.  عاَلمــی 
زمــان و مــکان مــاّدی وجــود نــدارد و نوعــی زمــان و مــکان متــرّوح )روح زمــان و رو 
کــه قابــل اشــاره حّســی و جهتــی نیســت.  مــکان(، جــاری اســت؛ زمــان و مکانــی 
ــدون  ــًا ب ــی( را قاعدت ــا ایده هــای افاطون ــل ی ــی )مُث کّل ــه حقایــق  ــر این ک و مهم ت
تفّردبخــش، به عنــوان تجّلــی مثالیــن آن  اوصــاف جزئی ســاز و  دربرداشــتن 

کّلــی، در بــر دارد.   حقیقــت مجــّرد 
وی،  آثــار  در  کل گــرا  و  نمادپردازانــه  رویکــرد  همیــن  از  دیگــری  بخــش  در  و 
نمایــش زمــان – مــکان این جهانــی، دیــده می شــود؛ چنیــن آثــاری از شــجاعی 
ــه  ــق ب ــم مثــال و متعّل کامــًا واجــد مشــّخصه های عاَل ــوان  طباطبایــی را نمی ت
آن عاَلــم دانســت. در ایــن نمونه هــا مــا بــا فرآورده هــا و دســتاوردهای انســان 
ــه شــخصیت ها و  ک ــه نقــد آن نشســته ایم. واضــح اســت  مــدرن روبه روییــم و ب
کّلی  درگیری هــای موجــود در ایــن نمونه هــا را نمی تــوان بــه رّب الّنــوع و حقیقت 
که مجّهز به  گود زورخانه ای  انســان نســبت داد. آن انســان فربه و شــکم باره در 
وســایل ســرمایش و گرمایــش مــدرن بــوده و پــر از تبلیغــات نوشــیدنی های مضــّر 
که  کّلی  جدید اســت، انســان امروز ماســت با انعکاســی از یک صفت و ماجرای 
در تک تــک افــراد همیــن انســان دوره جدید می تــوان یافت؛ تعمیمی زمان مند 
کــه بــا لحــاظ مکان منــدی و زمان مندی مــاّدی، اّتفــاق می افتد؛ و نیز  و محــدود 
ک بنزیــن حجیــم خــودرو خویــش را بــه  کــه بــا آن انســان ســوار بــر ماشــین پرنــده 
کــه  کــرده اســت؛ و نیــز آن تلویزیــون تهــی  بشــکه بــزرگ زاپــاس بنزیــن، ضمیمــه 
اعتــراض وســیع اجتماعــی را از قــاب نمایــش خویش حذف کرده اســت؛ و نیز آن 
کــرده و خون  کــه به یک عروســک شــلیک  ســرباز جنگــی مجّهــز بــه ســاح مــدرن 
از جســد عروســک، جــاری اســت. و نیــز آن انســان محصــور در قفســه مانیتــور 
کّله گاوی هــا در ســازمان ملــل مّتحــد؛ و نیــز آن انســان  رایانــه اش؛ و نیــز آن مجــع 
فرورفتــه در تلویزیــون؛ و نیــز ... . تمــام این هــا در عیــن این کــه بــه نحــوی فضــا – 
کــرده و بــه دوره زمانــی خــاص نیــز محدود شــده اســت، اما  زمــان مــاّدی را حفــظ 

عمومّیــت و شــمول نمادیــن خــود را نیــز در بــر دارد.   
در ادامــه همیــن قبیــل آثــار، زمــان و مــکان مــاّدی وجــود دارد و بلکــه علی الظاهــر 
کاریکاتــوری از خیابــان انقــاب بــا آن تجّمــع ســینماهای  موضوعیــت نیــز دارد. 
ــرا  کــه فیلم هــای زرد ر نمایــش می دهنــد و تبلیغــات وســیع مصرف گ کنــار هــم 
بــر دیوارهــای خیابــان و ســودجویی های دالالن اقتصــادی و ...، بایــد همــان 
خیابــان انقــاب باشــد و نــه هــر خیابانــی ولــو در دوره جدیــد. و یــا تقاطع خیابان 
کــه در البــای هیاهــوی ترافیکــی خشــونت بار، انواع تبلیغ های انتخابات  آزادی 
سیاســی خودنمایــی می کننــد، همــان خیابــان آزادی در تهــران امــروز اســت. اما 

اما آن چه در مورد تجلیل از هنرمند عزیز و متعّهدمان، 
سّیدمسعود شجاعی طباطبایی برای نگارنده مهم است، نوع 

خاّصی از پرداخت نمادگرایانه هنری در قالب کاریکاتورهای 
ایشان بود. 

می 
َ
م کاریکاتور و انیمیشن در میان هنرهای مدرن، عال

َ
عال

است که اقتضاء نمایش جسم لطیف و ارباب انواع )آرکتایپ ها( 
را به خوبی دارد و مقّید به چارچوب زمانی – مکانی تفّردیافته 

این جهانی نیست. و این همواره در نظر حقیر، مثال نقضی 
برای نفی یکسره هنرهای مدرن توّسط صاحبنظران سّنت گرا یا 

فردیدگرای وطنی بوده است
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گویــی صرفــًا بــا نمونــه واضــح، طــرف  حّتــی در ایــن ســنخ آثــار ســید مســعود نیــز 
هســتیم. ایــن خیابــان انقــاب و آزادی و در اثــری دیگــر، میــدان نیــاوران، فقــط 
کــه بــه مراتبــی پایین تــر در بســیاری دیگــر از  ننمونــه برجســته وضعّیتــی هســتند 
نمونــه خیابان هــا و میادیــن شــهرهای ایــن دوره، می تــوان یافــت. آن خشــونت 
و بیگانگی و تشــّتت و ســودجویی و مصرف بارگی و شــلوغی درگیرانه و ...، البته 
کــه در ایــن آثــار ســید می بینیــم، مختــّص همــان  بــا همــان جلوه هــای خاّصــی 
خیابان هــا و میادیــن مذکــور در اثــر هســتند و یــا الاقــل مختــص مکان هایــی 
معــدود. امــا بــا جلوه هایــی دیگــر و چــه بســا خفیف تــر، بــه تمامــی یــا غالــب 

شــهرهای مــدرن، قابــل تعمیــم اســت. 
کــه بــا  ایــن قبیــل پــردازش موضــوع را می تــوان ســنخی از نمادپــردازی دانســت 
ســایر قالب هــا و ُفرم هــای هنــر مــدرن نیــز ســازگاری دارد؛ یعنــی حّتــی در قالب هــا 
ــرای شــخصیت ها و ماجراهــای این جهانــی، بســته  کــه الزامــًا ب و مدیوم هایــی 
شــده و فضــا – زمــان مــاّدی را به عنــوان الزمــه ُفرمــی خویــش در بــر دارنــد، چنین 
راهبــردی را می تــوان مؤّثــر در نمادپــردازی هنــری دانســت. این کــه یــک نمونــه 
ــر  ــود و ب ــاب ش ــیع، انتخ ــر وس ــک قش ــان ی ــر در می ــی همه گی ــا اوصاف ــته ب برجس
گــردد، راهــکاری مؤّثــر در  نمایــش همــان نمونــه متفــّرد و زمانــی – مکانــی، تمرکــز 
کــه بین این نمونه برجســته و ســایر افراد  گیــری اســت  انتقــال مفاهیــم عــاّم و فرا

و ماجراهــای مشــابه، وجــود دارد. 
کّلــی و مثالــی را در  بــا ایــن رویکــرد، در رمــان و ســینما هــم می تــوان حقایــق 
کــه خــود، منخلــع از ایــن زمــان و  جلــوه ای زمان منــد و مکان منــد نشــان داد 
مــکان، بــه مخاطــب منتقــل می شــود. و چرا چنین پــردازش و نمایشــی را نتوان 
ذیــل هنــر ُقدســی گنجانــد، وقتــی طبق حکمت متعالیــه، حقایق مجــّرد مُثل، 
موجــود بــه وجــود ســعی هســتند و بــه همــان وجــود واحــد و مجــّرد، در تمامــی 
گــر نمایــش صورت مثالی  افــراد و مصادیــق و ماجراهــای مــاّدی، حضــور دارنــد؟ ا
کــه ارجــاع و اشــاره بــه آن حقیقــت متعالــی دارد  کّلــی - از آن جــا  ایــن حقیقــت 
کّلــی در صــورت  - قدســیت اثــر را تأمیــن می کنــد، چــرا نمایــش همــان حقیقــت 
کــه دقیقــًا همــان وجــود یکتــا و مجــّرد را در بــردارد، هبــوط از  فــردی مــاّدی 
قدســیت بــه انانّیــت باشــد؟ ســخن در این بــاره بســیار اســت، اما نه این مجــال و 
گنجایش بحثی عمیقًا فلســفی و تخّصصی را دارد و نه موضوع و انگیزه  مقال، 

نــگارش، چنیــن بــوده اســت.  
ــی در  ــه حقیقت گرای ک ــد  ــر ش ــد متذّک ــیاهه، بای ــن س ــه ای ــال و در خاتم ــه هرح ب
ــر محــور درونیــات هنرمنــد و  کــه ب ــا سمبولیســم غربــی -  رمزپــردازی و تقابــل ب
کــه در آثــار  خوداظهــاری او اســتوار اســت - موضــع مشــترک هنــر اشــراقی اســت 
شــجاعی طباطبایــی هــم نمــودی درخــور دارد. حقیقت گرایــی در رویکــردی 
کــه منحصــر در شــیوه ای  نمادپردازانــه – بــه معنــای فلســفی و ِحکمــی آن – 
خــاص نمانــده و بــا اســتفاده از طــرق مختلــف اســتخدام فضــا و شــخصیت ها و 
ماجراهــا، اشــارتی بــدان حقیقــت عینــی و ُابژکتیــو دارد. و ایــن را می تــوان راهبــرد 

کــه  اصیــل »هنــر انقــاب اســامی« هــم دانســت؛ هنــری این زمانــی و این مکانــی 
از تجریــد و انتــزاع بــه در آمــده، امــا در عیــن حــال، جلــوه ای از همــان حقایــق ازلی 
کــه دوبــاره  و جــاودان اســت در صورتــی مــاّدی و این جهانــی. و این چنیــن اســت 
بــه همــان تجریــد و انتــزاع، عــود می کنــد. هنــری بــرای "تنزیــل" حقایــق ِعلــوی 
کــی زیباشناســانه در  در قــوس نــزول و تبدیــل بــه صــورت مــاّدی، و ســپس ادرا
"تأویــل" و بازگشــت همیــن صــور بــه آن حقایق متعالی در قــوس صعود. تنزیل و 
کــه در نســبت و ارتبــاط ذاتــی صــور بــا معانــی نهفتــه اســت و بــه هیچ وجه  تأویلــی 

گــرو قــرارداد یــا ســلیقه هنرمنــد و آفرینش گــر خــود نیســت. ... در 
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بخش قابل توّجهی از آثار شجاعی ، زمان و مکان ندارد و ِصرف 
ی است که بسیار به نمادپردازی تمثیلی 

ّ
ترسیم یک حقیقت کل

نزدیک است. آن انسان ایستاده بر لبه پرتگاه با سایه ای که در 
آستانه سقوط است؛ و نیز سنگ های تراشیده از چهره هایی 

سخت و سرد؛ و نیز ...، همگی انسان ها و ماجراهایی را نشان 
ی 

ّ
می دهند که در تعلیق از هرگونه زمان متعّین، حقیقتی نوعی و کل
م مثال، پیش چشم ما 

َ
رمی نزدیک به مشّخصه های عال

ُ
را در ف

می گذارد. 
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مــن مجموعــه ای جدیــد از کاریکاتورهایــم را بــه آقــا مرتضی نشــان دادم. در این مجموعــه، کاری 
کــه یــک ماهــی را در ُتنــگ بــه تصویــر مــی کشــید. شــهید آوینــی ایــن تصویــر را دیــد  وجــود داشــت 
کــی بــه دور از اقیانــوس  کــرد. او ماهــی را اســتعاره از انســان خا ــراز خرســندی  ــه آن اب و نســبت ب
کــه ایــن تنــگ مانــع ورود ماهــی به اقیانوس معرفت شــده اســت.  کــرد  معرفــت دانســت و عنــوان 
کــه انســان می توانــد بــا اندکــی تــاش خــود را بــه ایــن اقیانــوس برســاند. بــه ایــن ترتیــب  در حالــی 
گرافیکــی در چنــد خــط ســاده  کــه بــه لحــاظ  کاریکاتــور مــورد توجــه ایشــان واقــع شــد و بــا آن  ایــن 
کــه  کشــیدن آن طــرح ایــن بــود  طراحــی شــده بــود، در مجلــه ســوره منتشــر شــد. تصــور مــن از 
کــه در بــاغ نهاده انــد، همچــون یــک ماهــی  پرنــده عشــقم، بدنــم را همچــون قفســی می پنــدارد 
کوچــک آب در دل اقیانــوس... امــا شــهید آقــا مرتضــی آوینــی وقتــی بــرای بــار  زیبــا در تنــگ 
کمــی  گفــت: »می بینــی ســیدجان! چقــدر تنهاییــم،  اول طــرح را دیــد، پیشــانی ام را بوســید و 
کنیــم بــا یــک َجســت می توانیــم خــود را بــه اقیانوس عشــق برســانیم. عشــق را می بینیم،  تــاش 

فاصله مــان بــا آن، تنهــا یــک جــداره نــازک شیشــه ای اســت امــا...«
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