کاور

قباد شیوا:

طراحان جوان پختهتر شدهاند

طرحهای مختلف
جلد کتاب «سووشون»

یک کتابفروشی میزدیم رالف چه میگفت؟ همان
جایی که گزیدهای در کار نیست و تمام قد نشر ایران
در برابر چشم است».
صیفوری ک��ه خودش هم در طراح��ی جلد کتاب
شناخته شده اس��ت ،تعریف کرد که شرایفوگل از
دالیل پرکاری طراحان ایرانی پرس��یده و او چنین
پاس��خ داده اس��ت«:این یک سنت ش��ده ،از زمان
مرتضی ممی��ز و دیگرانی که روی جلد برایش��ان
مدیوم��ی جدی ب��وده و هم اینکه انرژی انباش��ته
طراحان گرافیک ایران در نبود سفارشهای دیگر
روی جلد تخلیه شده .این اگرچه موجب تشخص
طراحی روی جلد ایران است اما به معنی نبود فضای
سفارش طراحی پوستر هم میتواند باشد».به گفته
صیفوریدرنگاهبهکتابهایایران،نخستینچیزی
که بهچش��م میآید ،جدایی طراحی جلد از کلیت
کتاب است .بیشتر ناشران ایرانی ،جلد را اگر به طراح
بسپارند ،خود فکری به حال طراحان صفحات کتاب
میکنندوچنیننگاهینهتنهاتعاریفپایهایدیزاین
را نادیده میگیرد بلکه نشان از نافهمی مبانی دیزاین
از سوی سفارشدهنده و سفارشگیرنده دارد.
او همچنین استدالل کرده است که هر طراح صاحب
س��بک ایرانی باید مجموعه قابلتاملی از طراحی
جلد کتاب را در کارنامهاش داش��ته باشد و همین
رویکرد بدل به سنتی ش��ده ،تا برخالف کسادی و
محدودیتهای بی پایان نشر ،ویژگی طرح جلدهای
ایرانی را بیمه کند.
ادیبی:
طرح روی جلد بهمثابه
پوسترکوچک

فرزاد ادیب��ی از دیگر طراحان
گرافی��ک که در زمینه طرحه��ای روی جلد کتاب

هم فعالیت کرده ،معتقد اس��ت مثل همه کارهای
گرافیکمان ،وضعیت طرحهای روی جلد کتابمان
هم از خوب ،متوسط و بد نوسان دارد.
او در مورد اینکه طرحهای روی جلد کتابها از سوی
طراحان گرافیک خارجی خوب و باکیفیت توصیف
میش��ود اما در داخل با انتقادهایی همراه است ،به
«جامعه فردا» گفت«:طبیعی است آنها که توانایی
خواندن زب��ان و خط ما را ندارند ،نمیتوانند متن را
بخوانند و تنها تصویر و پوسته ظاهری کار را ببینند
اما بهترین سنجش میتواند از سوی کسانی صورت
بگیرد که کتاب را خواندهاند و میتوانند طرح روی
جلد را با محتوای آن مقایسه کنند».
به گفت��ه این م��درس دانش��گاه ،گرافیک ترجمه
تصویری از زبان مبدا به زبان مقصد است و زبان مبدأ
میتواند ادبیات ،فیزیک ،ریاضی و ...باش��د؛ طراح
باید به زبان مبدا و مقصد تس��لط داشته باشد و اگر
کس��ی توانایی خواندن محتوا را ندارد تنها در مورد
 50درصد کار که همان پوسته ظاهری کتاب است،
توانایی قضاوت دارد.
ادیبی نیز مانند صیفوری کمبود سفارش پوستر را
جایگزینی برای تمایل طراحان به جلد کتاب عنوان
کرد«:تعداد فارغالتحصیالن گرافیک در سالهای
اخیر زیاد شده است.
از ط��رف دیگر ،بیش��تر آنها تمایل دارند ،پوس��تر
طراحی کنند اما چون تعداد سفارشهای پوستر در
سالهای اخیر کم شده پس به سمت طراحی روی
جلد میروند که مثل یک پوس��تر کوچک است اما
نباید فراموش کنیم ،انرژی که برای هریک از این دو
شاخه صرف میشود ،فرق دارد و به همین دلیل هم
تعرفه انجمن در مورد طراحی پوستر و جلد کتاب با
هم فرق میکند .درعینحال پوستر چیزی است که
برای مدت کوتاهی روی دیوار میماند اما طرحهای
روی جلد کتاب برای سالها میمانند».
طراح روی جلد كتاب «خاط��ره دلبرکان غمگين
من» و «پنجا هوسه ترانه عاشقانه» در پاسخ به اینکه
طراحی برای کتابه��ای تالیفی و ترجمهای با هم
فرق دارند ،افزود«:طراحیه��ای روی جلد کتاب،
بازنمایی اتمسفر موجود داخل کتاب است .طراحی،
بستهبندیمحتوایکتاباست.قطعاوقتیمحتوای
فکری نویس��ندهای مانند احمد محمود را طراحی
جلد میکنید با نویسندهای مانند بیهقی یا جوجو
مویز فرق میکند .البته این بدان معنا نیس��ت که
وقتی برای طراح��ی روی جلد یک کتاب خارجی،
کار میکنید از یکسری المانها یا سمبولهای آن
فرهنگ یا شهر استفاده کنید یا صرفا سراغ رنگ و
ف��رم بروید بلکه طرح روی جلد ،باید بازنمایی چند
صفحه در یک فریم باش��د که اتمسفر کلی کتاب را
هم نشان دهد .در این زمینه عنوان کتاب ،مخاطب،
لوه��وای موجود در آن بس��یار
خود کت��اب و حا 
تاثیرگذار است».
او همچنین در مقایس��ه تاثیر طرحهای روی جلد
کتابهای غربی در ایران ،اس��تدالل کرد که تاثیر
طراحان خارجی در حوزه پوستر بیشتر بوده است
اما در زمینه طرحهای روی جلد ،کتابهای ایرانی
انرژی بصری بیشتری داش��تهاند .ادیبی سپس به

مثالی اش��اره کرد«:چندی قبل کتابی از طرحهای
روی جلد کتابهای خارجی را میدیدم .بیشتر این
طرحها خیلی ساده بودند و برخی از ناشران معروف
مانند پنگوئن از یکسری یونیفرمهای خاص استفاده
کرده بودند .روی جلد آنها مثل طرحهای ما انباشتی
از ایدههای تصویری ندارند».
حقیقی:
طرحهای ویترینی مورد
توجه گذریها

وقتی برای بررس��ی بیشتر در
مورد وضعیت طرحهای روی
جلد به س��راغ ابراهیم حقیق��ی میرویم ،در وهله
اول نس��بت به نبود نقد در هنر و طراحی گرافیک
گله کرد و گفت نبود آمار و اطالعات درست باعث
شفاف نبودن وضعیت این حوزه شده است .او سپس
طراحی روی جلد را به دوگونه تقسیم کرد.
گونه اول ناش��ی از دیدگاهی است که گرافیک را
مس��تقل میبیند و همچون یک خارجی به جلد
کتاب نگاه میکند .به گفته او در تمام نمایشگاههای
خارجی و بیینالها ،جلد کتاب یک اثر مس��تقل
خارج از محتواس��ت که ممکن اس��ت برحس��ب
تصادف ،داوری کتابی را خوانده باشد و متوجه شود
ک��ه روی جلد با داخل آن فرق داد .بر این اس��اس
زیباییشناسی و ش��کل جلد در قضاوت روی آن
موثر است.
حقیقی اما میگوید در مقابل این رویکرد ،میتوان
دیدگاه دیگری را هم متصور ش��د که به جلدهای
ساده برمیگردد«:بسیاری از ناشران معتبر قدیمی
مثل خوارزمی جلدهای سادهای داشتند .جلدهایی
که محمود جوادیپ��ور روی مقوای نخودی رنگ
طراحی میک��رد نمونه آن اس��ت .اعتبار ناش��ر،
نویس��نده و طراح که البته بازهم به انتخاب ناشر
برمیگ��ردد ،باعث فروش این کتابها میش��ود.
در این رویکرد ،خریدارها ،عابران گذری نیس��تند
ک��ه به ویترین نگاه کنند چ��ون جلد این کتابها
ویترینی نیست».
حقیقی در ادامه به س��راغ نمونههای دیگر رفت و
از جلدهای انتش��ارات امیرکبیر که با یک رنگ یا
یک مربع س��اده ،طراحی میشدند و لزوما عکس
یا تصوی��ری برای جاذبهه��ای ثانویه نداش��تند،
مثالزد .رئیس پیش��ین انجمن صنفی طراحان
گرافیک در ادامه از کتابهای غالمحسین ساعدی
یا زویا پی��رزاد مث��ال زد که طرحهای س��ادهای
برای آنه��ا درنظر گرفته بود باای��ن حال پرفروش
ش��دند چون متک��ی به خری��دار عاب��ر نبودند .او
البته این نکته را هم خاطرنش��ان کرد که اینگونه
کتابها به مس��ابقات راه پیدا نمیکنند و داوری
نمیشوند.
حقیق��ی همچنین گری��زی به خاط��رات خود از
صحبتهای علیرضا رمضانی ،مدیر نشر مرکز زد:
«آقای رمضانی میگفت موتور کتاب باید درونش
باش��د .وقتی متوجه صحت این جمله میش��ویم
که میبینیم بس��یاری از کتابهای��ی که به چاپ
شانزدهم یا بیستم رس��یدهاند ،صرفا طرح کتاب

باعث پرفروش ش��دن آن نشده اس��ت .البته بدان
معنا نیست که اگر این کتابها طرح زشتی داشتند
بازهم فروش داشتند».
این طراح گرافیک همچنین به سراغ رویکرد اول
بازگشت و ادامه داد که برخی جلدها در ویترین مهم
هس��تند و موجب پرفروش شدن کتاب میشوند
همچون پرفروش ش��دن کتابهای نویسندگان
ناش��ناس .حقیقی در توضیح بیش��تر افزود«:در
طراحی  45ساله جلد کتاب ،شاهد بودم ناشرینی
به من رجوع کردند که س��ههزار کتاب چاپ کرده
بودند اما  200جلد به فروش رسانده بودند.
آنها به این درک رس��یده بودند که کتابهایشان
طرح خوبی نداش��ته اس��ت بههمین دلیل تالش
کردند با طرحهای جدید ،کتابشان پرفروش شود
که همینطور هم شد .پس جلد کتاب در فروشهای
ویترینی موثر اس��ت .بههرحال نمیش��ود منکر
زیباییشناس��ی طرح جلد و امضای ط��راح و نام
نویس��نده بهعنوان محرک خرید شد .ای کاش در
یک نقد و بررسی میش��د با یک آمار دید که کجا
موتور درونی ،اتکای فروش کتاب بوده و کجا طرح
جلد خیلی تاثیر نداشته است همچون کتابهای
بازنشر شده صادق هدایت که در کنار خیابان فروش
میروند و نام هدایت باعث فروش آن میشود».
حقیقی با بیان اینک��ه کاهش تیراژ کتابها که در
ایران از سههزار تیراژ به  500و حتی در مواردی به
 200جلد رسیده است ،تنها به ایران اختصاص ندارد
و یک موضوع جهانی است که بخشی از آن از نشر
الکترونیک نشأت میگیرد .او در پاسخ به این سوال
که طرحهای روی جلد نشریات چاپی و الکترونیک
باید باهم متفاوت باشند ،گفت«:درحالحاضر من
کتابی سراغ ندارم که طرح روی جلد نسخه چاچی و
الکترونیک آن متفاوت باشد اما قطعا به دلیل تفاوت
مخاطب و نشر متفاوت ،در آینده باید شاهد گونه
متفاوتی از طراحی روی جلد برای نشر الکترونیک
باشیم».
همانطور که پیش از اینهم گفتیم به دلیل توجه
به هنرهای��ی مانند تذهی��ب ،خوشنویس��ی و...
جلدآرایی در ایران از اهمیت برخوردار بوده است
توخیزهای
اما در دهههای اخیر عواملی همچون اف 
صنعت چاپ ،ورود طراحان گرافیک و پیدایش نشر
الکترونیک ،مسیر طراحی روی جلد را با تغییراتی از
خوب ،متوسط و بد همراه کرده است.
از ی��ک ط��رف برخ��ی از طراح��ان گرافی��ک به
تعریفهای طراحان دیگر کشورها استناد میکنند
و میگوین��د آنه��ا از جلدهای ایرانی در مقایس��ه
با جلدهای س��اده خودش��ان به وجد میآیند و از
سوی دیگر منتقدان و تعدادی از طراحان داخلی
معتقد هس��تند این ،همه ماجرا نیست و همچون
پوسترهایمان که وضعیتی دوگانه در داخل و خارج
مرزها دارند ،طراحی روی جلد هم اینگونه هستند.
با این حال همه آنها از در یک موضوع با هم اشتراک
نظر دارند و آن کمبود س��فارش پوس��تر است که
طراحان گرافیک را به س��مت طراحی جلد کتاب
کش��انده که منجر شده شاهد پوسترهای کوچک
روی جلد کتابها باشیم.

قباد شیوا یکی از قدیمیهای طراحی گرافیک و از هنرمندان شناختهشده ،پیش از این گفته
بود« :هیچوقت جلد کتاب نتوانس��ته وضعیت خوبی داشته باش��د ،چون ناشران نمیتوانند
هزینههای مناس��ب طراحی جلد کتاب را پرداخت کنند و معموال آث��اری که در این زمینه
تولید میشود ،با شتابزدگی انجام میشود» .در میان روزمرگیهایی که او این روزها داشت،
در فرصتی کوتاه در بررس��ی وضعیت طراحی جلد کتاب به س��راغ او نیز رفتیم ،تا در فرصتی
کوتاه ،نظرش را در این مورد بدانیم:
آیا بهبودی در طراحی جلد کتاب صورت گرفته است؟

به گفته صیفوری
در نگاه به
کتابهای ایران،
نخستینچیزی
که به چشم
میآید ،جدایی
طراحی جلد
از کلیت کتاب
است.بیشتر
ناشران ایرانی،
جلد را اگر به
طراح بسپارند،
خود فکری به
حال طراحان
صفحاتکتاب
میکنندو
چنیننگاهی
نه تنها تعاریف
پایهای دیزاین را
نادیده میگیرد
بلکه نشان از
نافهمیمبانی
دیزاین از سوی
سفارشدهنده و
سفارشگیرنده
دارد

طرحهای مختلف
جلد کت�اب «یکی بود
یکی نبود»

آنها نداشتم .تا اینکه با دوست و همکارم مجید کاشانی
ک��ه خود نیز در زمین�� ه طراحی جلد کتاب س��الها با
ناشران مختلف تجرب ه همکاری داشت و دغدغ ه تحقیق
در این زمینه را نیز درس��ر میپروراند ،تصمیم گرفتیم
آستین باال بزنیم و پروژهای را در این زمینه شروع کنیم.
س��ال  ۱۳۹۲پروژه را با هدف یک نمایشگاه کوچک و
کاتالوگ آثار آغاز کردیم .در ادامه هرچه جلوتر رفتیم بار
نبود منبع در این زمینه بر دوشمان سنگینتر میشد
و احساس کردیم نمیتوانیم به برگزاری یک نمایشگاه
مختصر از چند طراح مطرح بسنده کنیم و مسئولیتی
بزرگتر را برعهده داریم .به کمک گروهی که رفتهرفته
بزرگتر شد ،در طول تحقیقمان نام حدود  ۳۰۰طراح
گرافیک معاصر را که در کارنامهشان طرح جلدی پیدا
بود ،با نمونه کارهایش��ان جم��عآوری کردیم .اما فقط
عدهای از آنها بودند که به شکل تخصصیتر و با تمرکز
بیشتر بهطور مستمر روی جلد کتاب کار کرده بودند.
درنهایت تصمیم گرفتیم که  ۱۰۰طراح گرافیک را به
این پروژه دعوت کنیم و آثارشان را پس از انتخاب توسط
یک تیم تخصصی نمایش دهیم.
آیدین آغداش��لو ،محمدرضا ریاضی ،ابراهیم حقیقی و
بیژن صیفوری عهدهدار نوشتن مقدمههای تخصصی
برای این کتاب که نامش را «ویترین» گذاش��ته بودیم
شدند .طی این مقدمهها تاریخ جلدسازی و طراحی جلد
کتاب از دوران باس��تان تا معاصر توسط نویسندگان با
ذکر جزئیات و تصاویر تشریح شد .استیون هلر ،طراح
و منتقد آمریکایی و حس��ن کیائیان مدیر نشر چشمه

نیز دو مطلب کوت��اه دربار ه اهمیت جلد کتاب از منظر
یک منتقد خارجی و یک ناشر داخلی برایمان نوشتند
و س��رانجام ویترین با حمایت «انتشارات میردشت» و
«هنرنو» منتشر شد.
پروژ ه ویترین پس از دو سال تالش در تاریخ ۲۹خرداد
۱۳۹۳ب��ا نمایش بیش از  ۵۰۰طراح��ی جلد کتاب از
طراحان نس��لهای مختلف در خان ه هنرمندان تهران
برگزار و موفق ش��د حداقل بخش��ی از خأل نبود منبع
درب��ار ه تاریخ طراح��ی جلد کتاب در ای��ران را جبران
طراحی خاص نمایشگاه ،برگزاری
کند .در کنار کتاب،
ِ
نشست تخصصی با حضور طراحان و ناشران و استقبال
چش��مگیری که از پروژه صورت پذیرفت ،باعث ش��د
ویترین یکی از پروژههایی باشد که از انجام آن همیشه
به خود میبالم.
در س��ال  ۲۰۱۴ک��ه در ترکیب تیم داوران دوس��االنه
بیینال پوس��تر مکزیک حضور داش��تم ،دو نسخه از
این کتاب را یکی برای خانم الیزابت رس��نیک ،اس��تاد
مطرح دانشگاه بوس��تون و استیون هلر به همراه بردم.
تمامی طراحان گرافیک و مهمانان دوس��االنه ،مسیر
شهر «مورلیا» تا «مکزیکوسیتی» را با دو اتوبوس طی
میکردن��د .به وضوح ب��ه یاد دارم زمانی ک��ه به مورلیا
رس��یدیم بس��یاری از طراحان گرافیک که همس��فر
الیزابت در اتوبوس دیگر بودند و کتاب ویترین را دست
به دست چرخانده و مشاهده کرده بودند به من تبریک
گفتن��د .هیجان و نظ��رات آنها دربار ه کت��اب ویترین
بس��یار جالب و ش��نیدنی بود .اینکه تاکنون این همه

جلد کتاب متفاوت را یکجا ندیده بودند .اینکه پیش از
آن فقط پوسترهای ایرانی را میشناختند و دربار ه جلد
کتابهای ایرانی چیزی نشنیده بودند و نمیدانستند
مقول ه طراحی جلد کتاب در ایران اینقدر خاص و جدی
است .ازآنجا که کتاب دوزبانه بود ،برخی از آنها توانسته
بودند بخشهای��ی از تاریخ طراحی کت��اب در ایران را
مطالعه کنند.
بس��یاری از طراحان مطرحی که در آن رویداد حضور
داشتند لینک اینترنتی خرید کتاب را از من خواستند و
درست در همان لحظه بود که متوجه شدم ما همچنان
چه کاس��تیهای بزرگی در زمینه تب��ادالت فرهنگی
داریم .از سفر که برگش��تم طی تماسی با ناشر کتاب،
از او خواستم در صورت امکان ش��رایطی ایجاد کند تا
طراح��ان خارجی بتوانن��د کتاب را بهص��ورت آنالین
تهیه کنن��د .اما طبق معم��ول محدودیتهای تحریم
و مبادالت با کش��ورهای دیگر؛ جواب درخواس��ت من
بود! درنهایت با مجید کاش��انی تصمیم گرفتیم کتاب
ی برای تعدادی از طراحانی که آن را
را با هزین ه ش��خص 
خواسته بودند بفرستیم.
سال گذشته مجددا به دعوت «انجمن طراحان پوستر
تایوان» به شهر تایپه دعوت شدم .بجز من دو طراح دیگر
تامیل��ی ،طراح گرافیک از هنگکن��گ و لو جینگرن
طراح مطرح کتاب از چین در آنجا برای سخنرانی حضور
داشتند .طبق رسم دیرین ه طراحان گرافیک چند کتاب
بین ما رد و بدل شد .صبح روز بعد ،لو جینگرن (که من
نام دانشمند تخصصی کتاب را روی او گذاشتهام) بابت

دریافت کتاب ویترین و آن همه اطالعات دربار ه تاریخ
جلدسازی در ایران از من و مجید تشکر کرد و با فروتنی
ابراز ک��رد که با اینکه چی��ن نیز در این زمینه بس��یار
پیشتاز است ،چقدر از دیدن جلدها و تصویرسازیها و
تایپوگرافیهایی که روی آنها توسط طراحان ایرانی به
زیبایی استفاده شده ،لذت برده است.
س��پس کتابی را که محصولی مشترک از سه هنرمند،
خ��ودش بهعن��وان طراح کت��اب ،یک ع��کاس و یک
آرش��یتکت بود ،به من هدی��ه داد .کتابی ک��ه تقریبا
دو برابر ویترین ضخامت داش��ت اما با وزن یک چهارم
کتاب ما! گذش��ته از طراحی و س��اخت بس��یار زیبا و
خالقان��ه؛ وقتی کتاب را در دس��ت گرفتم از س��بکی
آن حیرتزده ش��دم .لوجینگرن توضی��ح داد که دوره
کتابهایی با وزن سنگین در دنیای کتابسازی به سر
رسیده و وزن کتاب ویترین یک اشکال عمده برای آن
محسوب میشود.
ب��ا اینکه هیچوقت دوس��ت ن��دارم دربار ه کاس��تیها
و ضعفهای��ی که در کش��ورم وجود دارد ب��ا طراحان
خارج��ی صحب��ت کن��م ام��ا مجب��ور ش��دم حدود
نیم ساعت دربار ه بالیی که تحریم بر سر ناشران ایرانی
و وضعیت هنرمندان و طراحان گرافیک در آن سالها
آورد توضیح دهم .سالهای رئیس جمهوری که نیاز به
بردن نامش نیست و همه اقشار فرهنگی به شکلی زخم
خورد ه دورانش هستند.
پس از سالها سرک کشیدن و سرزدن به نمایشگاهها،
کتابفروش��یها ،کتابخانهها و مراکز فرهنگی _ هنری

انسان جبرا در هر حالت مجبور به پیشرفت است ،بنابراین باید بگویم که نسبت به سالهای
پیش در زمینه طراحی جلد کتاب پیشرفت موثری را شاهدیم ،طراحان جوان پختهتر و
آثار آنها هم دیدنیتر شدهاند ولی تا رس��یدن به شخصیت مطلوب هنوز راه درازی را در
پیش داریم ،با اینحال هنوز به لحاظ اقتصادی طراحان کتاب زندگیشان لنگ میزند،
درحالیکه کتابفروشیها به همین طریق از برزخ اقتصادی خارج شدهاند.
در دورههایی که وضعیت اقتصادی بهتر بوده ،ناشران چقدر از ایدههای جدید
یا متفاوت حمایت میکردند؟

ناشران این را میدانند که در صورت بهکارگیری ایدههای بهتر از طریق سفارش به طراحان
زبدهتر و پرداخت حقالزحمه مناسب به اقتصاد بهتری دسترسی پیدا خواهند کرد.
تکنیکه�ای چاپ ما چق�در روی خالقیت یا گس�تردگی طراحی جلد تأثیر
میگذارد؟

طرح و تکثیر ،دو کفه یک ترازو هس��تند؛ بنابراین واضح است که اگر طراحان از قلمموی
چاپ پیشرفتهتری استفاده کنند به نتیجه بهتری دسترسی پیدا خواهند کرد چرا که آثار
طراحان بعد از چاپ در معرض دید قرار میگیرد و آشنایی طراحان به رموز چاپ نقشی
اساس��ی دارد .فرنگیها میگویند طراحان در یک دس��ت قلممو دارند و در دست دیگر
ماشین چاپ.
پاسپارتو

نگاهی به رابطه ناشر و طراح گرافیک

جای خالی مدیران هنری
ساعد مشکی

طراح گرافیک و مدیر نشر مشکی

مدیر هنری –البته بهمعنای واقعی آن– کمبودی اس��ت که در نش��ر ایران بهشدت
احساس میشود .این مشکل ،دو سویه دارد .یکی اینکه ما در تمام این سالها چنین
حرفهای را آموزش ندادهایم ،آن را تعریف نکردهایم و اصولش را نش��ناختهایم .دوم
اینکه ناشران نیز تصور درستی از مدیر هنری ندارند و در صنعت نحیف و ضعیف نشر
ایران ،هزینه مناسبی برای آن صرف نمیشود.
تصور نش��ر ایران از مدیر هنری ،طراح گرافیکی است که همه کار بکند .درحالیکه
یک مدی��ر هنری کارآمد ،مش��کالت میان ناش��ر و طراح گرافی��ک را کم میکند
وگلهمندیهای متداول میان ناش��ر و طراح را به حداقل میرس��اند .بدترین نتایج
در ساختار گرافیک یک نش��ر زمانی رخ میدهد که ناشر ،نقش مدیر هنری را بازی
میکند و در طرح دست میبرد و آن را مطابق میل و سلیقه خود درمیآورد .همیشه
هم حرف اینگونه ناشران این است که طراحان سلیق ه بازار را نمیدانند .همین جمله،
توهین بزرگی است به مخاطب و بیشک مسیری است از پیش شکستخورده.
یک مدیر هنری کارآمد ،دغدغههای یک ناشر را برطرف میکند ،باعث صرفهجویی
در وقت ناشر میشود ،براساس امکانات و اهداف ناشر ،استراتژی تعریف میکند و در
تعریف و تدوین اهداف نشر همکاری میکند .مدیر هنری با شناختی که از طراحان
گرافیک دارد ،کار را به طراح مناسب میسپارد و چون طراح گرافیک و مدیر هنری
به زبان همدیگر آشنا هستند ،ارتباط میان آنها سریعتر و حرفهایتر برقرار میشود
و نتیجه کار هم حرفهایتر و مناسبتر است.
هر ناشری اگر حرفهای باش��د ،فضا و اتمسفر منحصربهفرد خود را دارد ،نقش مدیر
هنری ،انتقال این اتمس��فر به طراح یا طراحان گرافیک است و دریافت کارهایی که
در مخاطب ،همان اتمسفر را القا کند.
مدیر هنری میتواند ناشر را راهنمایی کند تا کتاب را مجموعهای از رو ،پشت جلد و
داخل آن ببیند .بسیاری از ناشران پرکار ایران تنها بهروی جلد کتاب اکتفا میکنند
و داخل آن را به همان شیوه بسیار قدیمی به حروفچینها میسپارند .بعضی دیگر
یک کتاب را به طراح میسپارند و سایر کتابهایشان را با همان الگو تولید میکنند.
مدیر هنری سطح نگاه ناشر را به کتاب باال میبرد و از این راه مخاطبان اعتماد و اعتقاد
بیشتری به نشر پیدا میکنند ،چرا که هم ه اینها به معنای احترام به مخاطب است.
بخش فراموش شده در
امیدوارم ناشران و در مجموع صنعت نشر کمک کنند تا این ِ
صنعت نشر ایران آموزش داده شود و از توان آن بهرهبرداری شود.

در سراس��ر دنیا و نیز یک س��ال تجرب��ه زندگی واقعی
خارج از ایران ،متوجه ش��دم که طراحان ایرانی با تمام
محدودیتهایی که در طراحی جلد کتابها چه از لحاظ
متریال ،نوع چاپ و ش��یوههای س��اخت و پیادهسازی
ایدههایش��ان وج��ود دارد در این زمین��ه از طراحی
گرافیک به معنی واقعی پیش��تاز و خاص هستند .پس
به جرأت میتوان گفت اگر حدود س��الهای -۱۳۸۱
 ۱۳۸۲یعنی همزمان با برپایی دوساالن ه پوستر تهران،
گرافیک ایران با پوسترهایش مطرح شد و طراحان دنیا
متوجه لحن ایران��ی در جریان طراحی گرافیک جهان
شدند ،ش��اید اکنون زمان آن رس��یده که این چهره از

گرافیک ایران را نیز برای هنرمندان س��ایر کشورها به
ی کاش متولیان فرهنگ و هنر در
نمایش گذاش��ت .ا 
کشور ما متوجه این باشند که اختصاص ندادن بودجه
کافی به بخش فرهنگ و هنر چه بالیی بر س��ر اتفاقات
فرهنگی میآورد .درحالیکهسخن گفتن از طریق هنر
نو
(حتی بدون دانستن زبان) تا چه حد کمهزینه ،آسا 
دلنشینت ر خواهد بود .کاش متوجه شوند هموار کردن
راهه��ای ایجاد ارتباطات فرهنگی ت��ا چه حد میتواند
بر مطرح شدن چهر ه کش��ورمان به شکل مثبت تاثیر
بگذارد و حداقل تا حدودی از سیاهنمایی رایج سیاسی
شبکههای خبری دنیا بکاهد!

