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»من مدرس دانشگاه بودم. دیدم بودجه ای که 
برای رفتن و برگشتن صرف می شود و زمانی 
که برای کار می گذارم، بیشتر از درآمدش است. 
رهایش کردم. هر روز باید تا رودهن می رفتم. 
زمانی هم برای دکترا از دانشگاه فلورانس ایتالیا 
پذیرش داشتم، اما پسرم 2 ساله بود و نتوانستم 
بروم. فعال بیشتر درآمدم از راهکارهای هنری 
است. روزهاي گشت و  گذار در باغ مرا به طرف 
درمانگري سوق داد. در سال ١٣٩١ رفتم سمت 
طب سوزنی. دوره فراگیری را کامل کردم و 
حاال یک درمانگر هستم. درمانگر باید خالق 
باشد. هیچ دو بیماري شبیه هم نیستند و شما 
به عنوان درمانگر باید از خالقیتتان در درمان 

بسیاري از بیماران استفاده کنید...« 
که  می گوید  رفیعی جو  نرجس  را  اینها 
فوق لیسانس تصویرگری دارد و یکی از نام های 
خبره و آشنا در تصویرگری کتاب کودک 
است. در »گپ سالمت« این هفته، میزبان او 
هستیم و با او گپ زده ایم. با ما همراه شوید.

: خانم رفیعی جو! شما از زنانی هستید 
که بسیار فعال و تجربه گرا در هنر هستند، 
این همه انرژی از کجا کسب شده؟ ریشه 

در کجا دارد؟
من از طایفه ای هستم که از سوی خانواده پدری 
در ابتدای جنگ دوم جهانی ناگزیر به اطراف 
تهران پناه بردند از جمله به برغان که منطقه ای 
کوهستانی است، منطقه ساوجبالغ و مرکز بهترین 
آلوی ایران و نیز مکانی سردسیر و پر  دار و 
درخت. مادربزرگم از سوی خانواده پدري یکي 
از نوادگان مظفرالدین شاه قاجار است. ساکن 
برغان می شوند و ازدواجی انجام می گیرد و من 
بعد از چند نسل در تهران متولد می شوم. در 
خانه ای بزرگ و در محله چاله حصار، کنار خانه 
مستوفی الممالک و دیوار به دیوار خانه پدربزرگ. 

خانه اي پر از برکت و فراواني.
: این طایفه اهل هنر و ادبیات بود؟

بیشتر ساکنان قدیمی برغان اهل دل بودند و با 
ادبیات قدیم انس و الفتی داشتند. پسرعموی 
پدرم استاد ادبیات دانشگاه تهران بودند. دانشورها 
هم اهل برغان بودند. درباره روستاي برغان 

کتابی وجود دارد.
: شما چه خاطره ای از برغان دارید که 
منطقه ای کوهستانی است و هم اکنون روستای 

برغان زیرنظر میراث فرهنگی است؟
پدر و مادرم دخترعمو و پسرعمو هستند. پدربزرگم 
از کودکي به تهران می آید. زمینی بزرگ می خرد و 
دو تا خانه بزرگ می سازد که من و دیگر فرزندان 
خانواده در این خانه متولد شدیم. یکی از خانه ها 
متعلق به پدر و دیگری متعلق به پدربزرگ بود. 
من در واقع بچه چهارراه گلوبندک هستم. البته 
خانواده مدتی بعد به سمت نیاوران نقل مکان 
کردند و آن خانه ها به انبار فرش تبدیل شد. آن 
خانه ها آنقدر برکت و فراوانی داشت که عمده 
عروسی های بستگان، آشنایان و همسایه ها در آن 
خانه انجام می گرفت. یکی از خانه ها بخش مردانه 
می شد و دیگری زنانه. تمام خواب ها و رویاهای 

ما بچه ها هنوز هم در آن خانه ها اتفاق می افتد.
: شما تا چند سالگی در آن خانه بودید؟
تا 20 سالگی. البته پدرم اجازه نمی داد زیاد از 
خانه بیرون بیاییم. محله مشکالتی داشت. پدر 
ما را با ماشین جابجا می کرد. من گاهی اوقات 
پنهانی گریزی به کوچه می زدم تا ببینم در دنیا 
چه خبر است. دبستان را در مدرسه نرگس میدان 
منیریه بودم. خانه ای بسیاربزرگ که بعد از انقالب 
مصادره شده بود و کالس های ما آنقدر بزرگ 
بود که در آن وسطي بازی می کردیم. دبیرستان 
هم در میدان منیریه بود به نام دوشیزگان. دانشگاه 
رشته گرافیک قبول شدم. البته عالقه ام به سینما 
بود، اما نشد. من فکر می کنم هنر را از پدر و 
مادر به ارث بردم. مادرم در خانه آرایی نظیر 
نداشت. الگو بود. حتی در انتخاب رویه تشک 
و لحاف هم هنرش را نشان می داد. پدر هم در 

انتخاب وسایل حس هنری داشت.
: چنین مجموعه ای چقدر در هنر 

شما تاثیر گذار بود؟
من در خانه وضعیت خاصی داشتم. رخدادها 
و عمده تصمیمات با نظر من هماهنگ می شد. 
از کوچکی هم  چنین بود. مورد اعتماد و وثوق 
خانواده بودم. حتی خوراک هم توسط من تقسیم 
می شد. مثال رنگ آمیزی خانه زیرنظر و انتخاب من 
بود. مرا در همه چیز دخالت می دادند. پدربزرگ 
و پدرم بسیار به من عزت نفس دادند. پدربزرگ 
هر وقت با مشت به دیوار می کوبید، می فهمیدیم 
وقت شکالت داغ است و همراه بچه ها می رفتیم 

خانه مادربزرگ.
: در چنین خانواده های پرجمعیت 
حکایت ها و داستان های فراوانی گفته می شد.
خانه ما پر از بستگان قدیمی بود. عمه بزرگ، 
خانم بزرگ، رقیه سلطان عمه، ماه سلطان عمه و... 

ردیف در سالن می نشستند و قصه های عجیب و 
غریب تعریف می کردند. این پیرزن ها همه از اقوام 
پدربزرگ بودند. همگی قصه گویان قهاری بودند. 
بچه هاي فامیل هر هفته پنجشنبه ها مي آمدند خانه 
ما و ما آنقدر در این دو حیاط بازي مي کردیم که 
شب هاي تعطیالت آخر هفته بیهوش مي شدیم. 
حوض وسط حیاط براي ما استخر بزرگي به نظر 
مي آمد. بچه که بودیم، شاهد قصه گویي یکی 
از خواهرزاده هاي پدربزرگ بودم که می گفتند 
از همپالگی های طیب بود. هر شب مادرم قصه 
مي گفت و آنها را از ذهن خودش می ساخت که 
بعدها آن قصه ها را برای پسرانم تعریف کردم. 
در چنین خانواده سنتی ای عموهایم اغلب مدرن 
بودند. یکی از آنها مدل لباس بود که قبل از سال 
٥٧ چنین چیزی زیاد سابقه نداشت. همسرانشان 
اغلب اروپایی بودند که مسلمان شدند و نام خود 
را عوض کردند. 8 ساله بودم که همین عموی 
مدل لباس، ناگهان با یک خانم انگلیسی بسیار 
زیبا وارد خانه شد و گفت ایشان را از لندن 
بدون اطالع خانواده اش آورده است. آن خانم 
هم بعدها مسلمان شد. مخلوط شدن سنت و 
مدرنیسم در خانواده بیشترین تاثیر را در من 

بجا گذاشت.
: در واقع، زندگی شما به گونه ای 

دیگر رقم خورد؟
بله، خانواده همه چادری بودند. پدربزرگ از 
بازاریان تهران بودند. من در مدارس اسالمی 
تحصیل کردم. زن عمو که از انگلستان آمد، 
دکوراسیون داخلی خوانده بود. سنت ها دیگر 
ترک برداشته بود. در هر شرایطی خانواده همدیگر 

را نگه می داشتند که گسیختگی ایجاد نشود.
: از دانشگاه بگویید.

وقتی وارد دانشگاه شدم، عطش و ولع عجیبی 
به هنر داشتم. در مدرسه علوم انسانی خوانده 
بودم. در دانشگاه مانند یک آتشفشان ناگهان 
منفجر شدم و فوران کردم. انگار از سر گشاد 
قیف پرتاب شدم. دانشگاه دنیای دیگری بود. در 
آن پهنای باند من توانستم دلبستگی هایم را دنبال 
کنم. در کالس حجم سازی، من رفتم کار سفال 
یاد گرفتم. کالس های بیرون ثبت نام کردم. 20 
سال است که سفال کار می کنم. از طرفی، ترم 
دوم دانشگاه ازدواج کردم و هزینه هایم زیاد شد، 
ناگزیر دنبال کار هم بودم. کمک های خانواده و 
همسر کافی نبود. شاید من در هنر فقط جلوی 
پایم را نمی دیدم که زود درآمدزایی داشته باشم. 
من افق های دورتری را نشانه رفته بودم. کالس های 
متعدد، خرید گل و دیگر وسایل. دوست نداشتم 
کسی بداند چه کار دارم می کنم. در این مقطع 
ساکن شمال شهر بودیم. یک روز داخل بازار 
تجریش دیدم دختری مغازه کوچکی دارد. طبق 
معمول خیلی زود با او دوست شدم. تا آن زمان 
چیزی نساخته بودم. او گفت اگر صنایع دستی کار 
می کنی برای فروش بیاور. من در مدت کوتاهی 
کلی شمع، عروسک، کوزه، ظروف سفالی، کارت 
تبریک، کوسن، گردن بند و... ساختم و مغازه اش 
را پر کردم. او بعد از فروش مبلغ کمی به من 
می داد. کارم گرفته بود و حال بسیار خوبی داشتم. 
بچه  دار هم شده بودم و کارم سخت تر شده بود.

: از مادر چه آموختید؟
کالس  در  مرا  مادر  که  بودم  ساله   ١٦ من 
خیاطی ثبت نام کرد. به شدت عصبی بودم و 
دوست نداشتم بروم لباس بدوزم. معتقد بودم 

فروشگاه هاي لباس هست و مي شود آنجا خرید 
کرد، اما مادر از مادربزرگ نقل می کرد که دختر 
باید خیلی کارها را یاد بگیرد در گوشه روسری اش 
تا در زمان  بیندازد روی طاقچه  بزند و   گره 
مناسب یکی یکی دربیاورد و استفاده کند. بعد 
از مدتی تمام کارهای خیاطی خانواده و آشنایان 
افتاد زیردست من و چرخ خیاطی شد دو تا 
چون سریع دیپلم خیاطی گرفتم. انگار خیاط 

مادرزاد بودم.
: عجب درآمدی!

نخیر، همه اش رایگان بود. می گفتند تمرین کن. 
البته چرخ خیاطی دوم جایزه آموزشگاه بود. 

مادر  از خستگی گریه ام می گرفت. 
داری  که  بدوز  شادی  با  می گفت 
برای دیگران می دوزی و این حرف 
انرژی مثبتی شد که اخیرا معني اش 
را درک کردم. گرچه دیگر خیاطی 
را فقط برای کارهای هنری خودم 
خاص  اتفاق  آن  می دهم.  انجام 
برایم رقم خورد که وقتي چیزي 
را مي دوزم، انرژي در آنها جاري 
کنم که اتفاقات خوب براي خریدار 
بیفتد. متوجه شدم در هر کاری 
انرژی خوب به ودیعه  می توان 
زندگی ام  به  خیاطی  گذاشت. 
داد.  هنرمندانه  سوی  و  سمت 
خودم لباس طراحی می کنم. انگار 
در وجودم بوده. در واقع، مادرم 
هنر خیاطی را به من آموخت. 
او همیشه برایم تعریف مي کرد 
که چند تا عروسک از جنس 
چیني داشته که برایشان لباس 
داخل  براي  لباس  مي دوخته، 
شب.  لباس  و  مهماني  منزل، 
مادرم بدون هیچ آموزشي خیاطي 
مي کرد. بعضي از تصویرگري هایم 
را با تکنیک پارچه و دوخت انجام 
دادم. پرفورمنسی هم با کار دوخت 
اجرا کردم. آشپزی را هم از ١0 
از  با درست کردن کیک  سالگی 
همسرعمویم یاد گرفتم. آشپزی هم 
نوعی هنر است. شما باید بتوانید با 
کمترین موادی که در دسترس دارید، 

غذایی خوب درست کنید. رنگ بندی و طعم 
غذا هنر محسوب مي شود.

: گویا زود ازدواج کردید؟
بله، حاال درست یا غلط با پسری در ١٦-١٥ 
سالگی آشنا شدم. همین موضوع باعث شد مادر 
بگوید تو قصد ازدواج داری و باید همه چیز را 
یاد بگیری، در حالی که من قصد ازدواج نداشتم.

تا  این حس و حال، خانواده  با   :
کجا پذیرای شما بودند؟ شما که کودکی 

پرباری داشتید؟
من 2 ساله بودم که پدربزرگ باغ کرج را فروختند 
و در جاده برغان باغ گرفتند. ما هم که ساکن 
تهران بودیم، اما بخش رویایی و تاثیرگذار 

برای من تابستان ها بود که 4 ماه را در باغ برغان 
بودیم. این بودن در طبیعت و راه رفتن روی 
زمین و تماس مدام با آب و خاک، زندگی مرا 
عوض کرد. من بارها در زندگی زمین خوردم، 

اما دوباره کمر راست کردم و ایستادم.
: یعنی بودن با طبیعت آن کاستی ها 
شدید،  دچارش  بعدا  که  را  آسیب هایی  و 

جبران کرد؟
بله، بودن در طبیعت یعنی بودن در لحظه و این 
حرف اکهارت است؛ یعنی هستی و طبیعت 
یکی است. هرچه بزرگ تر شدم، تفاوت هایم 
با خانواده زیادتر شد، اما جهان به دست همین 
خانواده مرا در جایی از هستی و طبیعت قرار 
داد که اتفاق های خوبی در زندگی ام رقم خورد. 
از 4 فرزند خانواده در تابستان هاي باغ، مدل من 
متفاوت شد. من روی بیشتر درخت های باغ خانه 
ساخته بودم. صبح زود کوله می بستم و می رفتم 
کنار رودخانه و ساعت ها با آب و سنگ و شن  
بازی می کردم. خیس که می شدم به سرعت به 
سمت تپه می دویدم، دراز می کشیدم و این بار 
من بودم و آسمان که هم مرا خشک مي کرد و 
هم در رویاي ابرها غرق مي شدم و دوباره به 
سمت رودخانه می رفتم و این کار چند بار در 
طول روز تکرار می شد. من تمام درختان باغ را 
یک به یک می شناختم. می دانستم چه زمانی میوه 
می دهد. از کودکی تا 2٥ سالگی تمام روزهای 
تابستان کارم همین بود. تحقیقی داشتم درباره 
طول عمر و فهمیدم زماني که شما در لحظه با 
طبیعت هستید، گویا زمان براي شما محاسبه 
نمي شود و این یعنی رمز جواني. روی زمین راه 
رفتن شما را در لحظه قرار می دهد. پیاده روی 
روزانه هم همین تاثیر را دارد، البته اگر تنها باشید.

: حاال که آپارتمان نشین شده اید و 
زندگی در ارتفاع می گذرد.

یک تحقیق فرانسوی مطالعه کردم که شما هرچه 
به زمین نزدیک تر باشید مغزتان فعال تر می شود. آن 
طبیعت قدیم دیگر به آن فراوانی و برکت نیست. 
قسمتی فروخته شده، قسمتی کم جان و بی جان 
شده. بچه ها که بزرگ می شوند، خیلی چیزهای 
طبیعی را فراموش می کنند و مثل نسل قبل از 

خود، حوصله مراقبت و نگهداری را ندارند.
: شما تصویرگر کتاب کودک 
از  زمینه  این  در  هستید. 

کارهایتان صحبت کنید.
کودک؛  کتاب   ١0-١2 حدود 
چه تصویر داخل کتاب و چه 
روی جلد کار کرده ام، به نام های 
»آرزوهاي من«، »این من هستم« 

و...
: در تصویرگری شیوه 
خاصی دارید؟ چه مقدار به متن 

وفادار هستید؟
تصویرگر باید تا حدود زیادي وفادار 
به متن باشد واال کارش بي شباهت به 
نقاشي نیست. در تصویرگري شیوه 
خاص خودم را دارم. امضای خودم را 
دارم. رنگ ها پیر و طبیعت هستند. از 
حدود سال ٩١ کارهای دوخت انجام 
می دهم. کارهایی هم در زمینه عشق و 
صلح و ساخت عروسک ها و خانه های 
پارچه ای. یک اجرای پرفورمنس در 
لهستان داشتم به نام خانواده، صلح، 
غذا، که داستان خاصی برایم رقم 
خورد. من به خانواده خیلی عالقه 
دارم و همه چیز را در بستر خانواده 
می بینم. احساس مي کنم کسی که 
خانواده ندارد، گویی از هم گسیخته 
است. من سال ٩0 از همسرم جدا 
شدم. خانواده را که از دست دادم، 
حالم خیلی بد شد. از طرفی، خانه 
هم نداشتم. در یکی از خانه های 

پدرم ساکن بودم. دو پسر هم داشتم. با خودم 
گفتم کاری کن که صاحب خانه شوی و خانواده 
بود. در مدرسه ای کار  باشی. سال ٩٣  داشته 
می کردم و می خواستم پروژه ای را جلو ببرم. 
ساعت ٦ صبح راه می افتادم. پسرم را به مدرسه اش 
می رساندم، بعد می رفتم سراغ بچه های مدرسه. 
تقریبا دیروقت به خانه می رسیدم. حاال آن زمان 
که انرژی در دوخت مي ریختم به پیشنهاد مادرم 
اینجا مشخص می شود. شروع کردم به ساخت 
خانه های پارچه اي و هر شب یک خانه ساختم 
تا نزدیک به سفر لهستان. خانه ها نام نداشتند، اما 
هنگام ساخت، شخصیت فردی را که مي توانست 
از آن استفاده کند در خانه ها مي دیدم. در طول 
کار داستان پرفورمنس به ذهنم آمد. طراحی اش 
کردم. )اصوال با نشانه ها زندگي مي کنم( اتفاقي 
2٥ قطعه سفره کوچک آماده شد. این را یک 
نشانه دیدم و مقداري دلمه تهیه کردم و راهي 
سفر شدم. گروهی از بچه ها که همراهم بودند 
در خانه های بسیار بزرگ اسکان داشتند، اما خانه 
محل اسکان ما خیلي کوچک بود. چند فرشته 
در آن خانه بودند. معجزه اتفاق افتاد. آنها زبان 
انگلیسی یاد گرفته بودند که بتوانند با ما صحبت 
کنند. داخل گوشی همراهشان زبان فارسی نصب 
کرده بودند. اینها میزبانان ما بودند. همان فرشته ها.

: محتوای پرفورمنس چه بود؟
خانه ای بزرگ با پارچه توری وسط گالری درست 
کردم که نماد کره زمین و تداعي کننده جهان 
بود و خانه های عروسکی را به بازدیدکننده ها 
دادم که روي جهان نصب کنند. من مالک جهان 
بودم؛ به جهانیان خانه دادم، طعام دادم و سفره اي 
جهاني که دور تا دور جهان پهن کردم و از آنها 
خواهش کردم دور سفره بنشینند و طعام بخورند. 
به آنها گفتم در این جهانی که ساخته ام، فقط ١٥ 
دقیقه وقت داریم و به نظر مي رسد ١٥ دقیقه در 
جهان حقیقي عمر می کنیم. گفتم هرچه خواستید 
مي توانید از این جهان با خود ببرید. فقط یک نفر 
چیزی برنداشت. بقیه شروع کردند به خوردن 
و بعد برداشتن سفره و عروسک ها. دچار ولع 
و طمع شده بودند. ما آدم ها حاضر نیستیم از 
خیلی چیزها دل بکنیم و برویم. جذب جهان 
می شویم و می خواهیم همه چیز را با خودمان 
ببریم. جذابیت جهان مانع از فکر کردن به مرگ 
می شود. سنگین می شویم و سنگین بار از جهان 

خارج می شویم.
: درواقع، شما آدم ها را در ١٥ دقیقه 
به آزمون کشاندید که در چنین فرصتی چگونه 

می اندیشند و رفتار می کنند.
بعضی ها می گفتند مدتش خیلی کم بود، کاش 
بیشتر می ماندیم. بعضی ها گریه می کردند. همین 
را در تهران هم اجرا کردم و اینجا هم همان 
عکس العمل ها اتفاق افتاد. انگار مردم جهان برای 
رفتن یا بیشتر ماندن در این جهان یک جور 
فکر می کنند. خداوند به ما سفره می دهد، طعام 
می دهد، خانه می دهد، اما ما نمی خواهیم استفاده 

درست بکنیم و دل هم نمی کنیم.
: شما به عنوان یک هنرمند و خانم 
خانه  دار از دلبستگی شدید نسبت به خانواده 
حرف زدید. این دلبستگی و حرمت گذاشتن 

به خانواده از کجا سرچشمه گرفته؟
من عاشق زندگاني هستم، نه زنده ماني. من 
دلبسته روابط هستم، روابط مانند خون در رگ، 
وقتی شما صاحب خانواده هستید، هیچ چیزی 
نمی تواند شما را مورد هجوم و هجمه قرار دهد. 
سقف امنیت و اعتماد شما باالست. محکم است. 
سیل نمی تواند شما را جاکن کند. خانواده مأمن 
امن انسان است. شما امنیت را فقط از خانواده 

می توانید کسب کنید.
: پس جدایی  تان برای چه بود؟

وقتی دو نفر در یک مدار نباشند از هم جدا 
مي شوند. اگر جدا نشوند، هر دو آسیب می بینند. 
آسیب بچه ها بیشتر است، به ویژه وقتی یک طرف 
سریع تر مدارش عوض می شود، همخوانی ندارد 
و درک هم نمی شود، چالش ها شروع می شود. 

برخالف میل باطني ام از همسرم جدا شدم.
: بنابراین شما ازدواج را محور اساسی 

زندگی می دانید.
آدم وقتی ازدواج می کند، قایق یک نفره اش از 
تالطم دریا دور می شود. دریا آرام می شود. حاال 
این قایق صاحب دو سرنشین شده و تالطم های 

دیگری شروع می شود.
: سفر هنری یا نمایشگاهی در برنامه  تان 

دارید؟
نمایشگاه  برای  ایتالیا  بلونیای  به  بله، سفری 
تصویرگری و نمایشگاهی در ایران با حضور 
20 تصویرگر به سرپرستی آقای انصاری در 
آبان ماه شامل ١ تا 2 هزار تصویر که بزرگ ترین 
نمایشگاه تصویرگری خواهد بود و هنرمندان نیز 
در حضور بازدیدکنندگان تصویرگری خواهند 
کرد. در حال حاضر هم در حال ساخت فیلم 

مستندی درباره زنان هستم.

گپ ایرج ضیایی شاعر با نرجس رفیعی جو تصویرگر کتاب کودک

طبیعت، زندگی مرا عوض کرد
من 2 ساله بودم 
که پدربزرگ باغ 
کرج را فروختند 
و در جاده برغان 

باغ گرفتند. ما 
هم که ساکن 
تهران بوديم، 
بخش رويايی 

و تاثیرگذار 
برای من همان 
تابستان ها بود 

که 4 ماه را 
در باغ برغان 

بوديم. اين بودن 
در طبیعت و 

راه رفتن روی 
زمین و تماس 
مدام با آب و 

خاک، زندگی مرا 
عوض کرد. من 

بارها در زندگی 
زمین خوردم، 
اما دوباره کمر 
راست کردم و 

ايستادم


