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 بهاره جاللوند
 عّكاس: اعظم الريجاني
 تصويرگر: حديثه قربان

چرا تصويرساز شديد؟
من از وقتي كوچك بودم به نّقاشي كردن عالقه داشتم. براي همين وقتي 
بزرگ تر شدم، به هنرستان رفتم و رشته ي گرافيك را خواندم. آن قدر به اين 
كار عالقه داشتم كه اسم تصويرگرهاي كتاب هاي درسـي را خط مي زدم و 
اسم خودم را جاي آن ها مي نوشتم. هميشه دلم مي خواست تصويرساز بشوم. 

براي همين وقتي بزرگ تر شدم در دانشگاه هم گرافيك خواندم و باز هم
 تصويرسازي را ادامه دادم.

تا حاال شده وقتي مجّله را نگاه مي كني، دلت بخواهد نّقاشي هاي آن را خودت 
بكشي؟ شايد از آن كساني هستي كه وقتي يك قّصه به ذهنت مي رسد، فوري 
دست به كار مي شوي و نّقاشي آن را مي كشي. خب، اگر برايت اين كار جالب 
است، حتماً صحبت هاي «حديثه قربان» را بخوان. چون او تصويرساز است و 

خيلي از نّقاشي هاي زيباي مجّله را طّراحي كرده است.
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 فـرض كنيم اآلن مـي خواهيم بـراي يك داستـان تصويـرسازي كنيم. 
از كجا شروع مـي كنيم؟

 بايد داستان را خوب بخوانيم و براي آن يك تصوير اّوليه بكشيم. معموالً در 
اّول داستان هـا، اتّفاق خاّصـي نمـي افتد و بعد كم كم ماجراي اصلي شروع 
مـي شود. براي همين بايد تمرين كنيم تا بتوانيم جاي مهّم داستان را تشخيص 
دهيم. اگر متن داستان را چندبار دقيق بخوانيم، مـي توانيم تصويرهاي خوبـي 

براي آن بكشيم.
نبايد بـا تصويرسازي، متن داستان را تغيير بدهيم. البتّه مـي توانيم خـالّقيت 
خودمان را به آن اضافه كنيم. براي اين كه كارمان خوب پيش برود، هـر چيزي 
را كه به ذهنمان مـي رسد، اّول به شكل خيلي ساده بكشيم. بعد كه همه چيز 

مشّخص شد، جزييات بيش تـري را به آن اضافه كنيم و درآخر رنگ آميزي
كنيم.

  حاال شما هم يكي از داستان هاي مجّله را تصويرسازي
 كنيد و براي ما بفرستيد و جايزه بگيريد.

  براي خّالقيت بيش تر و ايده پردازي چه پيشنهادي داريد؟
پيشنهاد مـي كنم زياد داستان بخوانند و بدون نـگاه كـردن به تصوير كتاب، 
خودشان براي آن داستان تصوير بكشند. يكي ديگر از چيزهايي كه بايد به آن 
دّقت كنند، خوب ديدن است. بايد به جزييات همه چيز توّجـه داشته باشند؛ 
مثًال وقتي به مسافرت يا به پارك مي روند به كوه ها يا به كالغـي كه مـي بينند، 
دّقت كنند، خوب ديدن است. بايد به جزييات همه چيز توّجـه داشته باشند؛ 
مثًال وقتي به مسافرت يا به پارك مي روند به كوه ها يا به كالغـي كه مـي بينند، 
دّقت كنند، خوب ديدن است. بايد به جزييات همه چيز توّجـه داشته باشند؛ 

خوب نگاه كنند و راحت از كنارش رد نشوند. به دّقت به كارهايـي كـه يك 
كالغ انجام مي دهد، نگاه كنند. ديدن پويانمايي ها (انيميشن ها) هم مي تواند به 

بّچه ها كمك كند و به آن ها ايده و فكر بدهد.

  انجام همه ي اين ها سخت نيست؟
همه چيز در تصويرسازي قدم به قدم است و با يادگيري و تمرين مي توان 
پيشرفت كرد. هيچ كس يك دفعه به چيزي نمي رسد. اگر مي خواهيد تصويرساز 

بشويد بهتر است به هنرستان برويد تا در آن جا كّلي مهارت ياد بگيريد.
پيشرفت كرد. هيچ كس يك دفعه به چيزي نمي رسد. اگر مي خواهيد تصويرساز 

بشويد بهتر است به هنرستان برويد تا در آن جا كّلي مهارت ياد بگيريد.
پيشرفت كرد. هيچ كس يك دفعه به چيزي نمي رسد. اگر مي خواهيد تصويرساز 


