پهلوان گرافیک ایران ● به بهانه ی هشتادمین سالگرد تولد مرتضی ممیز
•آرش تنهایی

مرتضییی ممیییز انگییار قصیید اسییترا

نییدارد بخوابیید بییه تعطییی

بییر،د زمییانی را بییه بطالی بگذرانیید  ،یییا دسی آخییر

بمیرد ده سال از مرگ کالبد اش می گذرد ،لی ا ،همچنان زنده اس .
هییر سییال د،سییتداران  ،همکییاران

بییه یییاد ا ،نمایشییگاه  ،نشسی برگییزار مییی کنیید  ،مقالییه  ،کتییا ، ،یی ه نامییه منتشییر

می شود  ،در جای جای اییران از تهیران تیا د،ر افتیاده تیرین شیهر هیا طرا یان گرافییک را گیرد هی جمی میی کنید ،
در هر بحث جدی در گرافیک معاصر ایران ضور دارد .
ممیییز اسییطوره ی گرافیییک معاصییر ایییران  ،نسیی ماسیی

چییرا کییه بییا مییرگ کالبییدش نمییرده  ،ققنییو

خاکسترشییان پییر،ازی دیگییر رخ مییی دهیید  .ممیییز نخسییتین طییرا گرافیییک ایییران نیس ی
غفاری ( صنی الملک ) باشید ا ،تیی نخسیتین طیرا گرافییک میدرن اییران هی نیسی
هوشنگ کیاممی محمید بهرامیی بییو

،ار از

شییاید نخسییتین ابوالحسیین
پیی

از محمیود جیوادی پیور

ا میری  ... ،بیه ایین رفیه پرداختیه انید  ، .درسی میی گوینید ا ،تیی اگیر

پاییه گیذار رشییته ی گرافییک در اییران هی نیسی

چیرا کییه ده سیال پیی

در دانشیکده ی هنیر هیای تزئینیی توسی هوشینگ کیاممی تاسیی

از ا ،رشییته ی هنرهیای ترسییمی  ،نگارشییی

شیده بیود کیه ییاد ا ،نییز گرامیی  .برخیی ا ،را پیدر

گرافییک اییران میی نامنید کیه بیه گمیان ام لقی چییزی را بیه ا ،اضیافه نمیی کنید  ،بیشیتر بیه درد تیتیر دهیان پیر کیین
نشریا زرد می خورد چیرا کیه خیودش معتقید اسی " بیرای مین مهی نیسی بیرای گرافییک پیدر باشی ییا خالیه ییا
عمه یا چیز دیگر" ا ،ت شگری اس که ت ش اش را کرده اس .
مرتضییی زاده ی  1315در گییذر باشییی محلییه ی مولییوی تهییران بییا معییدل  11.74از دبیرسییتان بامییداد فییار التحصییی
شیید نفییر ده ی رزر ،بییرای ،ر،د بییه دانشییکده ی هنرهییای زیبییای بود کییه پ ی

از ثب ی نییام نکییردن آن ده نفییر ،ارد اییین

دانشییکده مییی شییود در دانشییکده ه ی بییه گمییان در طرا ییی  ،نقاشییی ه ی د،ره هییای

منییوچهر معتبییر غ محسییین

نامی آیدین آغداشلو  ،یا نیکیزاد نجیومی دسی قیوی تیری از ا ،داشیته انید  .در پوسیتر سیازی  ،ییا تصیویر گیری هی بیه
نظرم ا ،بهترین مطلق نیس

فرشید مثقالی قباد شیوا بهمن دادخواه چه بسا آثار درخشان تری داشته باشند .

اما اهمی مرتضی به این ها نیس  ".صید نکتیه غییر سین ببایید کیه تیا کسیی | مقبیول طبی میردم صیا

نظیر شیود

" کمتییر کسییی مییی توانیید منکییر سییه ا ،در رشیید  ،شییکوفایی گرافیییک ایییران باشیید مرتضییی ممیییز نییه تنهییا یکییی از
مشهور ترین چهره ی هنرهیای تجسیمی اییران بلکیه یکیی از محبیو تیرین هیا در ر،زگیار ماسی

شیهر  ،محبوبیی

توامان آسان به دس نمیی آیید امیا ایین بچیه ی مولیوی علییرغ همیه تنید خیویی هیا  ،بید دهنیی هیای
مییردم " را بلیید بییود اییین را بییه " ارتبییا بییا مخاط ی " تسییری مییی دهیید طرا ییان جییوان  ،نس ی هییی پ ی

" ارتبیا بیا
از میین از

شهر اش تعج میی کننید چنید کیار میانیه اش را بیه محیک امیر،ز میی سینجند  ،نقید میی کننید ؛ چیرا کیه نیه امیا
غاف ی انیید کیس ی کییه بییه انییدازه ی ا ،در هنرهییای تجسییمی ایییران دیییده شییده  ،تییاثیر گییذار باشیید فق ی کافیس ی بییه
کیفیی

تعییداد  ،تیییرا تصییا،یر کتییا هفتییه نگییاه کنییی  .کییدام شییهر،ندی را سییرا داریی کییه یکییی از نشییانه هییای

شهرداری تهیران آتی

نشیانی بانیک صیادرا

را

سیایاا  ... ،ندییده باشید  ،در خیاطر نداشیته باشید ؟  ،ییا مجلیه خیوانی

هس که کیا،،ش اییران آبیاد کتیا هفتیه نگیین ر،دکیی فرهنیگ  ،زنیدگی دنییای سیخن ... ،را بیا لیذ همراهیی

تصا،یر ا ،نخوانده باشید ؟ عشیق سیینمایی هسی کیه پوسیتر هیا ،پ کاردهیای ییک اتفیا سیاده غریبیه  ،میه گوزنهیا
دایره ی مینا کمال الملیک  ،ناخیدا خورشیید  ...،را ندییده باشید؟ اهی کتیابی را میی شناسیید کیه یکیی از صید هیا طیر
جلییدش طییر جلیید هییای

در فاصییله د ،نقطییه  ... ،را ندیییده باشیید ؟ هنرمنیید باشییی یییا

بییرای زن زیییادی ابواالشییاغ

نباشی یکی از این ها را دییده ای  ،همراهشیان شیده ای امیا ایین هیا کارهیای مرتضیی بیرای خیودش  ،جامعیه اسی .مثی
هر هنرمندی که برای دل خودش  ،زمانه اش کار هایی کرده اما این ها برای ا ،ک اس .

آنچه به ممیز بیه پهلیوان هنیر هیای دییداری اییران بیدل میی کنید تی ش اش بیرای بهتیر زیسیتن اسی
خود  ،دیگیران چییزی کیه بسییاری از طرا یان هی نسی  ،شیاگردان
می گذارد دل

میی تاید نقیاش طیرا

که برای میردم

بهتیر زیسیتن

از آن غافی بودنید ؛ ا ،در زنیدگی دیگیران تیاثیر

دانشیجو  ،ییا تیی آپیارا چیی دانشیکده ی هنرهیای زیبیا

برای ا ،اهمی دارد  .از نقاشی مصیدقی کیه در نوجیوانی بیا ذغیال ر،ی دییوار کوچیه شیان میی کشید تیا طیر هیای
نشریه شاهد  ،تی ش بیرای تشیکی سیندیکا هنگیامی کیه یکیی از همکیاران

در

در کهولی از کیار بیر کنیار میی شیود تیا

ر،ز های آخر که این دغدغه را ادامیه میی دهید تیا انجمین صینفی طرا یان گرافییک تشیکی میی شیود ایین تی ش را در
همراهییی بییا نقاشییان تصییویر گییران در تشییکی انجمیین هایشییان دارد  ، .سییری کییه بییرای هییر فعالیی اجتمییاعی درد مییی
کنیید  .از همراهییی بییا دانشییجویان

در ر،ز هییای انقی

بییرای برگییزاری نمایشییگاه  ،پوسییتر " از خییون جوانییان ،طیین اللییه

دمیده

در سال  1357از ایثارِتیدری

بیا قیو نیاچیز  ،تحمی

شده در دانشکده ت ش بیرای تاسیی

تحقییر گیزین

 ،فی ن بهمیان کیه االن بیرای خیودش کسیی

بینیال اییران گرافییک آسییا تی ش بید،ن شیعار بیرای " اینکیه اییران گیوهری

تابان شود " در عرصیه ای کیه خیودش بلید بیود  ،هنیر  ،دانی

اش را داشی  ،زنیدگی کیه آن را " آزمیای

میی دانسی

".

نه آسای

اییین هاس ی کییه مرتضییی را بییرای میین اسییطوره ی گرافیییک مییی کنیید پهلییوانی در زمییره ی پهلوانییان قییو نییاچیز ،
تحمی

تحقیییر گییزین

 ،فی ن بهمییان کییه االن بییرای خییودش کسییی شییده در دانشییکده تی ش بییرای تاسییی

بینییال

ایران گرافیک آسیا ت ش بد،ن شیعار بیرای " اینکیه اییران گیوهری تابیان شیود " در عرصیه ای کیه خیودش بلید بیود ،
هنییر  ،دانی

اش را داشی  ،زنییدگی کییه آن را " آزمییای

مییی دانسی

من اسطوره ی گرافیک می کند پهلوانی در زمره ی پهلوانان  ،نام

نییه آسییای

را جا،دانه.

" اییین هاسی کییه مرتضییی را بییرای

