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فاطمه کَرکِهآبادی

آراد بیات

حقیقـت ایـن اسـت کـه ارتبـاط بیـن افـراد در فرصتهـای
زمانـی بـه صورتـی متفـاوت اتفـاق میافتـد و تأثیـر کالم،
رفتـار و عکسالعمـل بـه هـر کـدام در بسـیاری از ایـن
مـوارد میتوانـد تأثیرگـذار باشـد( .خواه مثبـت و یا منفی)
اثـر بخشـی یـک عملکـرد دیـداری و شـنیداری ماحصـل
تجربیاتـی اسـت که در طول زیسـت انسـانی و هنری خود
بدسـت میآوریـم.
حـال سـؤال ایـن اسـت کـه ایـن تجربیـات را چگونـه بایـد
مدیریـت کـرد؟ وقتـی بـا یـک سـفارشدهنده آغـاز گفتگـو
میکنیـم ،بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه خودمـان را بیـان
کنیـم .ایـن [خودمـان] همـان خـود و اثـر خـود اسـت.
انـگار یـک رونـد احـراز هویـت اتفـاق میافتـد و بایـد بـرای
سـفارشدهنده بـه اثبـات برسـد کـه ایـن [خودمـان]
واقعـی اسـت و خیالی یا سـینمایی نیسـت .او بایـد به این
دو خـوب گـوش و نـگاه کنـد تـا بتوانـد ارتباطـی بینشـان
پیـدا کنـد کـه باورپذیـر هـم باشـد .از دید سـفارشدهنده
آنچـه میبینـد بیانگـر  2مطلـب اسـت:
 چیزی که خواستۀ خود است. دیگریبیانتصویریکهبهاینخواستهدادهشدهاست.طـراح در مابین این دو (سـفارشدهنده و اثـر) قرار گرفته
اسـت و در واقـع پلـی اسـت مابینشـان .هـر جا نیاز باشـد

چرا نیاز است که یک طراح حرفهای باشیم؟

وارد خواهـد شـد و قابـل فهمـش خواهد کـرد ،زوائـد را بر
مـیدارد ،گویـی خردمنـدی اسـت که از نگاه سـوم شـخص
مشـغول تماشـای این مناظره اسـت.
تجربـه و شـناخت ،بـرگ برنـدۀ طـراح در ایـن میزانسـن
خواهـد بـود.
بـه نظـر میآیـد کـه یـک طـراح گرافیـک ،علاوه بـر دانـش
در زمینـۀ طراحـی گرافیـک بـه سـرفصلهای دیگـری هـم
در ایـن ارتبـاط احتیـاج دارد .موسـیقی ،سـینما ،معمـاری،
نقاشـی ،روانشناسـی ،شـناخت مـواد ،تاریـخ ،مـردم
شناسـی و ...ذکـر ایـن مـوارد تمامـی نـدارد.
آیـا سـفارشدهنده هـم ایـن را میدانـد کـه یـک طـراح
مطلـع از ایـن مـوارد گفتـه شـده اسـت؟ در بسـیاری از
مـوارد ،خیـر .احتماال از دیـد او و در بهتریـن حالت مواردی
کـه در حـوزۀ تجسـمی و بصـری اسـت در تسـلط طـراح
اسـت .حـال تصـور دشـواری ارتبـاط بیـن طراح و سـفارش
دهنـده شـفافتر میشـود.
از طرفـی دیگر فهم صحبتهای سـفارشدهنده و شـنیدن
آگاهانۀ او ،گرهگشـای مشـکالت و موانـع خواهد بود.
هـر چنـد در ابتـدای مسـیر آمادهکـردن تفهیمنامـه
(بریـف) کار را تـا حـد بسـیاری سـاده میکنـد ،اما علاوه بر
صحبتهـای مکتـوب سـفارشدهنده ،شـنیدن آنچـه در
مکالمـه بیـن او و طـراح اتفـاق میافتـد بیتأثیـر نخواهـد
بـود .کما اینکـه در دنیای امـروز ،موقعیت مکانـی و حضور
فیزیکـی کمرنـگ شـده اسـت و تعاریفـی مثـل متـاورس
( )Metaverseاحتمـاال در آینـدهای نزدیـک جایگزیـن آن
خواهـد شـد.
بـا ایـن حسـاب ایـن مکالمـه و گفتگـوی دو نفـره صرفـا ً
نوشـیدن یـک فنجان و بیـان خاطرات نیسـت .خود هنری
اسـت کـه بایـد آن را دانسـت و نسـبت بـه آن آگاه شـد.

طـــی ســـالها فعالیتـــم بهعنـــوان مـــدرس یـــا
مدیـــر اســـتودیوی دیزایـــن ،بهواقـــع شـــاهد تعـــداد
بیشـــماری طـــراح گرافیـــک جـــوان و خـــاق بـــودهام
کـــه بـــا وجـــود توانایـــی و اســـتعداد فـــراوان در ایـــن
عرصـــه ،در خیـــل بیشـــمار طراحـــان گرافیـــک و
فضـــای نمایشـــی مجـــازی و دیگـــر صداهـــای امـــروزی
گـــم شـــدهاند و دیگـــر اثـــری از آنـــان در میـــان طراحـــان
حرفـــهای ندیـــدهام .اشـــکال کجاســـت؟
خوشـــبختانه امـــروزه بهمـــدد تکنولـــوژی و رودررویـــی
روزانـــۀ عمـــوم جامعـــه بـــا آثـــار طراحـــی گرافیـــک،
همچـــون تبلیغـــات محیطـــی یـــا تلویزیونـــی،
وبســـایتها ،طراحـــی شـــگفتانگیز بازیهـــای
ویدئویـــی ،بســـتهبندیهای مصرفـــی روزانـــه،
صفحـــات شـــبکههای اجتماعـــی ،اینفوگرافیکهـــا و
موشـــنگرافیکسها ،گرافیـــک بـــه هنـــری کاربـــردی
تبدیـــل شـــده اســـت کـــه دیگـــر ماننـــد گذشـــته بـــرای
دیگـــران نامفهـــوم و درکنشـــدنی نیســـت و طـــراح
گرافیـــک نیـــازی نـــدارد بـــرای معرفـــی خـــود ،از صفـــر تـــا
ص ــد ای ــن حرف ــه را توضی ــح ده ــد؛ ام ــا ش ــاید اصلیتری ــن
چالش ــی ک ــه ب ــا آن روبهروس ــت ،پاس ــخ ب ــه ای ــن پرس ــش
اســـت :طـــراح گرافیـــک حرفـــهای کیســـت و چگونـــه
کار میکنـــد؟ آیـــا صـــرف شـــناخت و تســـلط بـــر فـــرم،
حـــروف ،رنـــگ و چیدمـــان آنهـــا بـــرای انـــواع رســـانهها،
تســـلط بـــر نرمافـــزار و ارائـــۀ یـــک کار زیبـــا و خـــاق یـــا
بهعبارتـــی داشـــتن ســـواد و تخصـــص ایـــن حرفـــه ،از مـــا
یـــک طـــراح گرافیـــک حرفـــهای میســـازد یـــا بـــرای ورود
ب ــه ای ــن عرص ــه و ت ــداوم در آن ب ــه وج ــوه متن ــوع دیگ ــری
نیـــاز داریـــم؟ ایـــن ســـؤال را میتـــوان از ابعـــاد مختلفـــی
بررســـی کـــرد:
طراحــی گرافیــک در ذات خــود هنــر اســت و هــر هنــر
و هــر هنرمنــدی بــه تأثیرگــذاری نیــاز دارد .هنرمنــد
الزم اســت کــه نهتنهــا بــه مســائل اجتماعــی پیرامــون
خــود آگاه باشــد ،بلکــه بــر ابعــاد سیاســی ،اقتصــادی،
فرهنگــی و زیســتمحیطی آثــاری کــه تولیــد میکنــد
آگاه باشــد .بــا ایــن تعریــف ،طــراح گرافیــک کســی اســت
کــه در هــر سفارشــی ،بــا اســتفاده از دادههــای دریافتــی
و درنظرگرفتــن تمامــی جوانــب کار ،راهحلــی خالقانــه،

بــهروز و منحصردبهفــرد و تأثیرگــذار پیشــنهاد کنــد.
تــا اینجــای کار همــه چیــز درســت و مبتنیبــر دانــش و
تخصــص و اســتعداد طــراح گرافیــک در زمینــۀ دیزایــن
پیــش رفتــه اســت؛ امــا چــه اتفاقــی میافتــد کــه یــک
طــرح گرافیکــی بــا وجــود کمــال ،خالقیــت و زیبایــی مــورد
پذیــرش ســفارشدهنده قــرار نمیگیــرد؟ ازآنجاکــه
حرفــۀ گرافیــک از جملــه هنرهایــی اســت کــه وابســته
بــه ســفارش اســت ،شــاید بخــش مغفــول ماجــرا نــوع
مواجهــۀ طــراح گرافیــک بــا ســفارش و ســفارشدهنده
و مســیری اســت کــه بــرای انجــام کار طــی میشــود؛
آنجایــی کــه طــراح بــا وجــود داشــتن تخصــص و دانــش
کافــی ،نمیتوانــد ارتبــاط درســتی بــا ســفارشدهنده
برقــرار کنــد و تأثیرگــذاری الزم را بــر او نــدارد و درنهایــت
نمیتوانــد از طرحهــای خــود دفــاع الزم را بکنــد و طــرح
را بــه ســفارشدهنده بقبوالنــد و درنهایــت انــرژی و زمــان
و هزینههــای انجامشــده از هــر دو طــرف از بیــن خواهــد
رفــت .چــارۀ کار چیســت؟ بیشــک طــی مســیر انجــام
کار بهصــورت حرفــهای و صحیــح :درک درســت مســئله،
قیمتگــذاری اصولــی ،جمــعآوری اطالعــات بــرای حــل
مســئله ،زمانبنــدی متناســب بــا حجــم و اهمیــت کار،
خوشقولــی و تعهــد دربــارۀ زمــان اعالمشــده ،انجــام
کار باکیفیــت ،تهیــۀ فایــل ارائــه بهصــورت درســت و بــا
توضیحــات و ادلــۀ روشــن و کافــی ،آیندهنگــری درمــورد
طرحهــای ارائهشــده ،گفتوگــو دربــارۀ کار در زمــان
و مــکان مناســب و درنهایــت دانســتن اصــول و فنــون
مذاکــره و فــروش و ســرانجام ،تحویــل فایــل صحیــح
باتوجهبــه نــوع انتشــار.
بیشــک هــر طــراح حرفــهای ،بــا کمــی اختــاف ایــن
مســیر را بارهــا طــی کــرده و رعایــت ایــن اصــول باعــث
تــداوم و درخشــش او در ایــن عرصــه شــده اســت .البتــه
امیــد اســت کــه بــرای گــردش چرخــۀ فرهنــگ و اقتصــاد
روزبــهروز شــاهد افزایــش طراحــان گرافیــک حرفــهای
کشــورمان باشــیم.
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فاطمه کَرکِهآبادی

از ابتــدای پیــک مجــدد کرونــا ،اعضــای دبیرخانــۀ انجمــن
بیــن دو تــا پنــج روز در هفتــه بــرای انجــام امــور جــاری
حضــور فیزیکــی داشــته و باقــی روزهــای هفتــه بهصــورت
دورکاری و از طریــق اینســتاگرام ،موبایــل و ایمیــل انجمــن
در خدمــت اعضــا بودهانــد .همچنیــن از انتهــای اســفند
 ۱۳۹۹تــا شــهریور  ،۱۴۰۰هیئتمدیــره جلســات هفتگــی
خــود را برخــط برگــزار کــرده اســت .اهــم اتفاقــات ایــن
مــدت بــه ایــن شــرح اســت:
 بیســتم اســفند  ۱۳۹۹طــی جلســهای در مــوزۀ گرافیــکایــران و بــا حضــور هیئتمدیــرۀ انجمــن ،تعــداد بیســت
عــدد از پوســترهای اریــک بــرون ،طــراح مطــرح فنالنــدی،
توســط ســفیر فنالنــد بــه مــوزۀ گرافیــک ایــران اهــدا شــد.
 مجلــۀ جهــت اطــاع بــا موضــوع کرونــا و تأثیــر طراحــانگرافیــک بــر آن ،در روزهــای آخــر اســفند  ۱۳۹۹بهصــورت
الکترونیکــی در وبســایت انجمــن منتشــر شــد.
 طرحهــای اعضــای انجمــن دربــارۀ ســال نــو و ورودبــه ســال  ۱۴۰۰کــه فراخــوان آن قبــا ًاعــام شــده بــود،
بهصــورت اســتوری ثابــت و موشــن ،در طــول نــوروز در
اینســتاگرام انجمــن بــه نمایــش گذاشــته شــد.
 جهــت تبریــک روز جهانــی دیزایــن ،هریــک از اســتادان وپیشکســوتان و اعضــای صنــف ،فیلمــی کوتــاه از خــود
ارســال کــرد و فیلــم نهایــی پــس از تدویــن توســط آقــای
ســعید حـقزارع ،در صفحــۀ اینســتاگرام انجمــن و صفحــۀ
آپــارات انجمــن صنفــی بارگــذاری شــد .ایــن فیلــم بیــش از
پانزدههــزار بــار در صفحــۀ انجمــن دیــده شــد و نمایــش
زیبایــی از همراهــی و همبســتگی اعضــا در موضــوع روز
جهانــی دیزایــن بــود.
بهمناســبت هفتــۀ گرافیــک و در ادامــۀ برنامــۀ«دمنــوش شــب» ،دو گفتوگــو بهصــورت الیــو در صفحــۀ
اینســتاگرام انجمــن بــا عناویــن زیــر برگــزار شــد:
 .۱گفتوگــوی مهردخــت دارابــی و کلــی اندرســون ،طــراح
آمریکایــی ،بــا موضــوع طراحــی بــرای همــه؛
 .۲گفتوگــوی محمدعلــی حــدت و علــی باقــری ،بــا
موضــوع پوســترهای ســینمایی.
دو ورکشــاپ بینالمللــی نیــز در برنامــۀ زوم و اســکایپ
بــرای اعضــا و دیگــر عالقهمنــدان بــا عناویــن زیــر برگــزار
شــد:
 .۱ورکشــاپ «طراحــی بــرای همــه» بــا تدریــس کلــی
اندرســون و بــا همراهــی مهردخــت دارابــی (آمــوزش
خالقیــت و متفــاوت فکرکــردن)؛
 .۲ورکشــاپ خطــوط امتــداد بــا تدریــس کلــی ســالکو
مکآرتــور ،طــراح آمریکایــی ،و بــا همراهــی مهردخــت
دارابــی.
 برنامــۀ «دمنــوش شــب» بــا حضــور جاناتــان اســتربلی،طــراح و مــدرس گرافیــک کانادایــی و رئیــس شــورای

جهانــی دیزایــن (ایکــودی) و مهردخــت دارابــی برگــزار
شــد .ایــن برنامــۀ زنــده بــا توجــه بــه شــهرت طــراح
یادشــده و عضویــت انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک
در ایکــودی ،بســیار مهــم بــود و نــکات بســیار خوبــی
دربــارۀ عضویــت در مجامــع طراحــی و همچنیــن قوانیــن
بینالمللــی طراحــی مطــرح و بیــش از س ـههزار نفــر ایــن
برنامــه را تماشــا کردنــد.
 بهمناســبت روز جهانــی مــوزه ،در برنامــۀ «دمنــوششــب» بیــن احمــد کریمــی از اعضــای کمیتــۀ مــوزه و مجید
بلــوچ ،رئیــس کمیتــۀ مــوزه ،گفتوگویــی صــورت گرفــت
و آقــای بلــوچ بــه بیــان خاطــرات خــود دربــارۀ تشــکیل
مــوزه و مســائل مربــوط بــه مــوزۀ گرافیــک پرداختنــد.
 نمایشــگاه پوســترهای اریــک بــرون ،طــراح فنالنــدی ،در ۶خــرداد  ۱۴۰۰در مــوزۀ گرافیــک بــا حضــور ســفیر فنالنــد
و همسرشــان و هیئتمدیــرۀ انجمــن بهصــورت برخــط
افتتــاح شــد .همچنیــن کارهــای نمایشــگاه در بخــش
نمایشــگاه مجــازی وبســایت انجمــن بارگــذاری شــد.
 تعرفـــۀ انجمـــن در خـــرداد در وبســـایت انجمـــنمنتشـــر شـــد .متـــن ابتـــدای تعرفـــه باتوجهبـــه اوضـــاع
روز کم ــی تغیی ــر ک ــرده و همچنی ــن س ــعی ش ــد افزای ــش
قیمتهـــا تابعـــی از تـــورم منتشرشـــده و مشـــکالت
اقتصـــادی ناشـــی از آن باشـــد و باعـــث افزایـــش درآمـــد
اعضـــای انجمـــن شـــود.
 کمیتــۀ عضویــت انجمــن در خــرداد  ۱۴۰۰تشــکیلجلســه داد و  ۲۵نفــر بــه عضویــت انجمــن درآمدنــد.
 تفاهمنامــۀ مــوزه و انجمــن و همچنیــن اساســنامۀمــوزه اصــاح و بــه ســازمان زیباســازی ارســال شــد.
 در ادامــۀ برنامــۀ نهــاد خانــۀ هنرمنــدان (الیــواینســتاگرام) ،دربــارۀ کارکــرد و ماهیــت خانههــا و
انجمنهــای هنــری ،فاطمــه کرکهآبــادی بــه تشــریح
مواضــع و مســائل انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک
ایــران پرداخــت .ایــن برنامــه  ۲۰تیــر  ۱۴۰۰برگــزار شــد.
 هفتــۀ اول مــرداد ،چــاپ کارت و گواهــی عضویــت بــرایاعضایــی کــه تــا خــرداد حــق عضویــت خــود را پرداختــه
بودنــد ،انجــام شــد.
 نمایشــگاه هفتــۀ بینالمللــی دیزایــن کــه بهدلیــلشــدت همهگیــری کرونــا بــه تعویــق افتــاده بــود،
درنهایــت بهدلیــل ادامــۀ وضــع و تعطیلــی موزههــا و
گالریهــا ۱۱ ،شــهریور بهصــورت برخــط در وبســایت
انجمــن افتتــاح شــد .ایــن نمایشــگاه شــامل دو بخــش
دعوتــی و فراخــوان عمومــی بــود .در بخــش دعوتــی ۳۳
هنرمنــد و در بخــش فراخــوان و بــا داوری هیئــت داوران،
کارهــای نــوزده نفــر بــه نمایــش گذاشــته شــد.
 خانــم مهردخــت دارابــی بهعنــوان نماینــدۀ انجمــن،بــرای شــرکت در ایکــودی معرفــی شــد .ایــن جلســه ۲۶
خــرداد بهصــورت برخــط برگــزار شــد و خانــم دارابــی
مواضــع انجمــن را بیــان کردنــد.
 روزهــای  ۶و  ۷مــرداد  ،۱۴۰۰واحــد آمــوزش انجمــن بــاهمراهــی جنــاب آقــای دکتــر امیــر کمالــی ،کالس آموزشــی
بــا عنــوان «دیجیتالبرندینــگ» بــرای اعضــای انجمــن

و غیراعضــا برگــزار کــرد .اســتقبال از ایــن کالس بســیار
درخــور توجــه بــود و بــار دیگــر تجربــۀ برگــزاری کالس
برخــط موفــق را بــرای انجمــن فراهــم کــرد.
 کمیتــۀ عضویــت در شــهریور  ۱۴۰۰تشــکیل جلســه داد و ۲۳نفــر بــه عضویــت انجمــن درآمدنــد.
 در شــشماهۀ دوم ســال  ،۱۴۰۰بــرای نــه نفــر از اعضــامجــوز دفتــر کار صــادر شــد.
 در شـشماهۀ دوم سـال  ۱۴۰۰برای  ۶۸نفـر معرفینامۀعضویـت در صنـدوق اعتباری هنر صادر شـد.
 برنامـــۀ «دمنـــوش شـــب» در  ۲۹تیـــر  ۱۴۰۰بـــا حضـــورفاطمـــه کرکهآبـــادی و بیـــژن جنـــاب ،از اســـتادان
پیشکســـوت طراحـــی بســـتهبندی ،در صفحـــۀ
اینســـتاگرام انجمـــن برگـــزار شـــد.
 مجلــۀ جهــت اطــاع بــا موضــوع کرونــا و تأثیــرات آن بــرآینــدۀ حرفــۀ گرافیــک ،در مــرداد  ۱۴۰۰منتشــر شــد.
 اولیــن نمایشــگاه مجــازی آرشــیو مــوزۀ گرافیــک کــهقصــد دارد آثــار آرشیوشــده در مــوزۀ گرافیــک ایــران را
بــه نمایــش بگــذارد ،در مــرداد بــا نمایــش آثــار عبــاس
کیارســتمی در وبســایت انجمــن افتتــاح شــد.
 نمایشــگاه مجــازی شــمارۀ  ۲آرشــیو مــوزۀ گرافیــکدر شــهریور بــا نمایــش آثــار هوشــنگ محمدیــان در
وبســایت انجمــن برگــزار شــد.
 بــا همراهــی بــا دیگــر انجمنهــای تجســمی و بــرایپاسداشــت حقــوق هنرمنــدان ایــن عرصــه ،نامــهای در
اعتــراض بــه طــرح صیانــت از فضــای مجــازی خطــاب بــه
جنــاب آقــای قالیبــاف [ریاســت مجلــس شــورای اســامی]
ارســال شــد .در ایــن نامــه مشــکالت و مســائل ایــن طــرح
بیــان شــده و بــه تشــریح اتفاقاتــی پرداختــه اســت کــه
بــا تصویــب ایــن طــرح گریبانگیــر هنرمنــدان تجســمی
خواهــد شــد.
 فراخــوان نمایشــگاه دعوتــی یادبــود اولیــن ســالگرددرگذشــت ســرژ آواکیــان بــرای افــراد مدعــو ارســال شــد.
ایــن نمایشــگاه در مهــر  ۱۴۰۰برگــزار خواهــد شــد.
 جنــاب آقــای قبــاد شــیوا مجموعــهای عظیــم از آثــارمجموعــۀ شخصیشــان را بــه مــوزۀ گرافیــک ایــران
اهــدا کردنــد .ایــن مجموعــه شــامل بیــش از چهارصــد
پوســتر در ابعــاد مختلــف ،بههمــراه آرشــیو کاملــی از
نســخههای چاپــی قدیمــی مجلــۀ تماشــا (دهــۀ پنجــاه)
اســت .عالوهبــر اینهــا ،یــک عــدد آرتورک و تعــدادی از
نشــریات گوناگــون نیــز در آرشــیو اهدایــی وجــود دارد.
 از طــرف انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک ،ســه نفــراز اعضــای انجمــن بهعنــوان عضــو گــروه داوری در
جشــنواره تصویرگــری جلــد کتابهــای درســی دورۀ
ابتدایــی معرفــی شــدند.
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برایسفارشدهنده
شعﺒدهبازینکنیم!

شـــب قبـــل امتحـــان کنیـــم .اگـــر اســـایدها بهصـــورت
نـــوع چـــاپ و
چاپشـــده ارائـــه میشـــود ،پـــس بهتریـــن
ِ
کاغ ــذ را انتخ ــاب کنی ــم و ای ــن کار را ب ــه لحظهه ــای آخ ــر
واگـــذار نکنیـــم .از تعـــداد مهمانهـــا مطلـــع شـــویم و
هم ــه چی ــز را ب ــرای پذیرای ــی آم ــاده کنی ــم .جلس ــههایی
کـــه در دفتـــر ســـفارشدهنده برگـــزار میشـــود کمـــی
دشــوارترند .جلســه در چــه اتاقــی و بــا چــه تعــداد افــراد
برگـــزار میشـــود ،چـــه امکاناتـــی بـــرای ارائـــه در آنجـــا
وج ــود دارد و مهمت ــر اینک ــه ،آدرس دفترش ــان کجاس ــت
و چقـــدر بـــا مـــا فاصلـــه دارنـــد؟ وقتشناســـی ،اعتبـــار
مـــا را چندینبرابـــر میکنـــد .از طرفـــی ،جلســـههای
ارائـــۀ غیرحضـــوری هـــم دشـــواریهای خودشـــان را
دارنـــد .بـــا چـــه نرمافـــزاری تمـــاس میگیریـــد ،آیـــا از
ـدازه ح ــروف و
س ــرعت اینترن ــت مناس ــبی برخورداری ــد ،ان ـ
ٔ
تصاویـــر بـــرای ارائـــه مناســـباند؟
دیزایــن
بهتــر
ارائــۀ
بــه
دانســتن هریــک از ایــن نکتههــا
ِ
ِ
ِ
گرافیــک کمــک خواهــد کــرد؛ امــا خــوب اســت تکــرار کنیــم
کــه هیــچ چیــز بهانــدازۀ تمریــن و تکــرار ،در افزایــش
مهارتهــای ارائــه اهمیــت نــدارد .در پایــان بایــد اعتــراف
بــدون برگــزاری
کنــم کــه مــن هــم کارهــای زیــادی را
ِ
جلســه بــه ســفارشدهنده ارائــه کــردهام! بهصــورت
غیرحرفــهای ،فایــل اســایدها را ایمیــل کــردم یــا در
پیامرســانها فرســتادم .امــا پیشــنهاد میکنــم تــا حــد
ممکــن از ایــن کار پرهیــز کنیــد؛ دســتکم در پروژههایــی
کــه بــرای شــما اهمیــت زیــادی دارنــد .در غیــر ایــن صــورت
عواقــب ماجــرا را بپذیریــد!
بایــد همــۀ
ِ

درﺑار ٔ
مدیریت ﺟﻠﺴه
ه
ِ

دیزاین گرافیک
برای اراﺋ ٔه
ِ

احمد کریمی
تردیــدی نیســت کــه «هیــچ چیــز مثــل ارائــۀ دیزایــن
نمیتوانــد ارائــۀ دیزایــن را یــاد بدهــد» .شــاید بهتریــن
دل بدتریــن جلســههای
درسهــای مربــوط بــه ارائــه ،از ِ
ارائــه بیــرون آمــده باشــند .گرچــه بــه نظــر میرســد
هرقــدر هــم کــه در ایــن کار باتجربــه باشــید ،بــاز بــا
چالشهــای جدیدتــری روبــهرو خواهیــد شــد؛ حتــی
طراحــان باتجربهتــر گفتهانــد کــه پیــش از هــر ارائــه،
ِ
ـراح گرافیــک
ـ
ط
ـاف،
ـ
اوص
ـن
ـ
ای
ـا
ـ
ب
ـد.
ـ
دارن
ـراب
ـ
اضط
کمــی
ِ
کاری خــود ،بــا همــۀ ایــن چالشهــا
عمــر
پایــان
تــا
ِ
ِ
ِ
دســتوپنجه نــرم میکنــد! امــا واقعــا ً کــدام طــراح از
قبــل میدانــد کــه آخریــن ســفارش را کجــا و چطــور
دریافــت میکنــد؟ بهویــﮋه اگــر در ابتــدا یــا میانــۀ راه
ـان
باشــد .از طرفــی ،گاه خاطــرۀ اولیــن ســفارشها تــا پایـ ِ
ذهــن مــا میمانــد.
عمــر در
ِ
طراحــان گرافیــک ،اغلــب از میــان
اولیــن ســفارشهای
ِ
خانــواده و فامیــل یــا دوســتان و آشــنایان بیــرون میآیــد؛
دســتکم درمــورد مــن کــه همینطــور بــود .شــاید اولیــن
ســفارشدهندۀ مــن بــرادرم بــود کــه برایــش کارت ویزیت
طراحــی کــردم؛ حــدود ســال  ۱۳۸۱کــه بهتازگــی دیپلــمِ
گرافیــک هنرســتان گرفتــه بــودم .یکــیدو ســال بعــد،
ِ
ـن هویــت بصــری را
اولیــن سـ
ـفارش حرفــهای بــرای دیزایـ ِ
ِ
ـتان بــرادرم بــود .آن ســالها از
گرفتــم کــه آنهــم از دوسـ ِ
«ارائــۀ دیزایــن» چیــز زیــادی نمیدانســتم؛ حتــی خاطــرم
نیســت کــه چطــور کارم را بــه ســفارشدهنده ارائــه کــردم!
چالــش حرفــهای ،ســالها بعــد برایــم
امــا جدیتریــن
ِ
ـی «کانون
ـ
تبلیغات
ـس
ـ
آژان
در
ـه
ـ
ک
۱۳۹۱
ـال
اتفــاق افتــاد .سـ
ِ
ایــران نویــن» کار میکــردم و بــا چنــد نفــر از همــکاران بــه
جلســهای غیررســمی در شــرکت «ایرانســل» رفتــم ،واقعـا ً
عملکــر ِد ضعیفــی داشــتم و تــا مدتهــا بــا احســاس
ســرخوردگی کلنجــار میرفتــم .امــا قــدم اول را برداشــته
بــودم؛ علــمِ بــه جهــل ،اولیــن قــدمِ یادگیــری بــود!
بهطــور کلــی ،پیــش از ارائــه بایــد بــرای همــه چیــز آمــاده
شــد و تــا حــد ممکــن پیشبینیهــای الزم را بــرای هــر
چیــزی انجــام داد .اینجاســت کــه تجربــه نقــش مهمــی
بــازی میکنــد؛ هرچــه آمادهتــر باشــیم ،دچــار اضطــراب
کمتــری خواهیــم شــد .اگــر بخشــی از کار را بــه دقیقــۀ نــود

شــب قبــل نخوابیــده باشــیم ،بیشــک دیــر
بســپاریم و
ِ
بــه جلســه خواهیــم رســید و ارائــۀ ُپراِســترس و آشــفتهای
ـشرو خواهیــم داشــت .درهرحــال بایــد نقشــهای بــرای
پیـ ِ
ســاختار ارائــه
اســت
بهتــر
باشــیم؛
داشــته
دیزایــن
ارائــۀ
ِ
را بــه ســه بخــش تقســیم کنیــم .۱ :مقدمــه؛  .2بدنــه؛ .۳
اهــداف ســفارشدهنده
نتیجــه .فرامــوش نکنیــم کــه
ِ
تــاش بیفایــدهای اســت
در اولویــت قــرار دارد.
ِ
علمــی دیزایــن بــا
قواعــد
دربــاره
اگــر بخواهیــم
ٔ
ِ
ســفارشدهنده صحبــت کنیــم! پــس تــا حــد ممکــن از
ـت جلســه محــدود
ارائــۀ جزئیــات پرهیــز کنیــم؛ چــون وقـ ِ
اســت .زمــان مناســب بــرای ارائــۀ خــوب نبایــد از بیســت
ـل پیشــنهادی اطمینان
دقیقــه بیشــتر شــود .اگــر بــه راهحـ ِ
داریــم ،پــس بایــد ایــن اطمینــان را بــه ســفارشدهنده
منتقــل کنیــم ،نــه اینکــه بــا شــعبدهبازی او را مجــذوب
نماییــم؛ امــا کســلکننده هــم نباشــیم!
در جلســـههای حضـــوری کـــه میزبـــان هســـتیم ،کارمـــان
راحتتـــر اســـت .بهتـــر اســـت ابزارهـــای ارائـــه را از

یارب
هدنهدشرافس
یزابهدﺒعش
!مینکن
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از مناسبت روز بینالمللی دیـــزاین  27آپریل  7 -اردیبـــهشت که
بهانهای شد برای دعوت از شما شروع کنیم.

آقــای جاناﺗــان اســتربلی رﺋیــﺲ ایکودی"شــورای بینالمللــی
دیزایــن" مهمــان ایــن برنامــه الیــو دمنــوش شــب مــا هســتند.
ایشــان خیلــی شــناخته شــده هســتند بــا ایــن حــال مــا یــک
پســت بــرای معرفــی ایشــان در صفحــه اینستـــــاگرام انجمـــــن
صنفیطراحانگرافیکایرانمنتشرکردیم.
ایشــان طــراح گرافیــک ،اســتاد دانشــگاه و مدیرخالقیــت
هســتند و سالهاســت کــه ریاســت ســازمانهای مختلفــی
ماننــد ایکودی (شــورای بین المللی دیزایــن) را برعهــده دارند.
امشــب افتخاریســت بــرای مــا کــه بــه مناســبت روز دیزایــن بــا
ایشانگفتگوییداریم.

جاناتان استربلی
Johnathon Strebly

مهردخت دارابی

پیادهسازی متن الیو :مهسا خامنایی

در ابتدا از شما میخواهم آنطور که تمایل دارید خودتان را

معرفی کنید.

صبــح مــن و شــب شــما بخیــر مهردخــت .از شــما بخاطــر
دعوتتــان متشــکرم و خوشــحالم کــه در ایــن برنامــه
هســتم و امیــدوارم کــه در یــک زمــان مناســب بتوانــم بــه
طــور واقعــی و نــه مجــازی از ایــران بازدیــد داشــته باشــم.
بــرای معرفــی خــودم بایــد بگویــم کــه خوشــحالم کــه
بــه حــوزۀ دیزایــن خدمــت میکنــم و از حــق و حقــوق
ماهیــت و تعریــف دیزایــن دفــاع میکنــم .باعــث افتخــار
مــن اســت کــه اول در شــهر خــودم ونکــوور (محلــی) و
بعــد از آن در کشــورم کانــادا (ملــی) و در نهایــت حــاال
بصــورت بینالمللــی و داوطلبانــه بــه عرصــۀ دیزایــن
خدمــت میکنــم.

به عنوان سابقه و برای مخاطبان مان باید عرض کنم روز
بینالمللی دیزاین (که تا قبل از این روز جهانی دیزاین نام داشت)

سالـــگردتﺄسیـــﺲایکـــودیشورایبینالمــــللیدیزایـــناست
که سالهاست در ایران نیز جشن گرفته میشود.

از نظــر مــن ایــن روز روزی اســت کــه مؤسســات و
ســازمانهایی مثــل انجمــن و جامعههــای دیزایــن
بتواننــد بــر مبنــای یــک تــم (الگــو) خــاص کــه هــر ســاله از
طــرف ایکــودی معرفــی میشــود -کــه تــم امســال "طراحی
بــرای همــه" اســت -صحبــت و فعالیــت کننــد و فراتــر از آن
بــه عنــوان ســازمان بتواننــد کارکــرد و تأثیــر خودشــان را در
جامعــه ،حــول یــک محــور واحــد و بیــش از آنچــه کــه صرفـا ً
مشــتری از مــا میخواهــد ایفــا کننــد.
بــرای مــن ایــن مناســبت فراتــر از یــک گردهمایــی اســت،
بــه نظــرم ایــن روز یــادآوری بــرای همــۀ ماســت تــا بــه ایــن
فکــر کنیــم کــه بــه عنــوان طــراح اصــوال ً چــرا وجــود داریــم
و نقشمــان در بهتــر کــردن دنیــا چیســت 2۷ .اپریــل
ســالروز تأســیس شــورای ماســت امــا دلــم میخواهــد کــه
بیشــتر درایــن مــورد صحبــت کنیــم کــه مــا بــه عنــوان یــک
طــراح چــه کارهایــی را میتوانیــم در جامعــه انجــام دهیــم.
تــم امســال بــه مــا اجــازه میدهــد کــه بصــورت جــدی
بــه ایــن فکــر کنیــم کــه چطــور میشــود دنیــا را بهتــر
کــرد ،چطــور میشــود خودخواهــی را کنــار گذاشــت و بــه
دیگــران فکــر کــرد ،و چطــور میتــوان دسترســی همــه را بــه
امکانــات برابــر و بهتــر فراهــم کــرد.
ایــن موضــوع "دسترســی فراگیــر بــه امکانــات برابــر"
گاهــی وقتهــا بــه نظــر مــا فقــط کلمــه میآینــد در حالــی
کــه ایــن کلمــات معانــی عمیقتــری دارنــد کــه دیزاینرهــا
بایــد آنهــا را در نظــر بگیرنــد.
مــا بایــد ایــن امــکان و تــوان را داشــته باشــیم کــه بتوانیم به
مشــتریها ،رهبــران و کل جامعــه از طریــق دیزاین توضیح
دهیــم و خدمــت کنیــم .درواقــع ایــن دیزاینرهــا هســتند
کــه خلــق میکننــد ،چالــش و ســؤال ایجــاد میکننــد و
در نهایــت میتواننــد تولیــد کننــد .خیلــی وقتهــا ،ایــن
قســمت جــذاب دیزاینــر بــودن اســت و خیلــی وقتهــا
قســمت ســخت و چالشبرانگیــزش میباشــد.
مــا معمــوال ًاز کلماتــی مثــل مشــتری یــا ســفارشدهنده
و مصرفکننــدۀ نهایــی اســتفاده میکنیــم امــا ایــن
کلمــات بــار انســانی کمــی دارنــد .مــا طراحــان عموم ـا ً در
جایــگاه خدمتکارهــای ســفارشدهنده قــرار میگیریــم.
خیلــی وقتهــا فقــط ســفارشدهندهها هســتند کــه
تصمیــم میگیرنــد و مــا بــه عنــوان دیزاینــر در خدمــت آنهــا
هســتیم .بــه نظــر مــن بایــد ایــن کلمــات عــوض شــوند و
مــا خودمــان را بــه عنــوان ســفیر درنظــر بگیریــم  .امــا بجای
ســفیر  ،مشــتری یــا مصــرف کننــده بــودن ،بهتــر اســت
ـفیر جامعــه و خانوادهمــان باشــیم و بــه ایــن چشــم بــه
سـ ِ
خودمــان نــگاه کنیــم.
روز بینالمللـــی دیزایـــن بیشـــتر بـــه مـــا یـــادآوری

میکنـــد کـــه مـــا بـــه عنـــوان ســـازمانها ،اســـتودیوهای
طراحـــی یـــا فریلنســـرها ،چطـــور میتوانیـــم
دولتهـــا ،مشـــتریها و کل جامعـــه را بـــه چالـــش
بکشـــیم  ،در خـــال کار روزمرهمـــان اندکـــی مکـــث
کـــرده و بـــه ایـــن فکـــر کنیـــم کـــه چطـــور میتوانیـــم کار
و خدمـــت بیشـــتری بـــرای اجتمـــاع انجـــام دهیـــم.
کمــی دربــارۀ نامگــذاری ایــن روز صحبــت کنیــم .امســال ایــن روز ،
روز بینالمللــی دیزایــن یــا  IDDنــامدارد .پارســال نــام آن را WDD

یــا روز جهانــی دیزایــن گذاشــته بودیــد .در واقــﻊ امســال فقــط

"جهانــی" را بــه "بینالمللــی" تﻐییــر دادهایــد .واقعـا ً فرق بیـــن
ایـــن دوکلمــۀ جهانــــی و بینالمللــــی چیــــست؟ و چـــــــرا ایــن
تﻐییربرایتــاناهمیتداشت؟

ســؤال خیلــی خوبیســت .ایــن دو کلمــه در اصــل و
جوهرشــان هیــچ فرقــی بــا هــم ندارنــد امــا روز بینالمللــی
دیزایــن بیشــتر بــا اســم [جدیــد] مــا کــه شــورای بینالمللی
دیزایــن اســت جــور در مــی آیــد .و در راســتای برندینــگ
ســازمان مــا و پیامــی کــه بــرای کل دنیــا داریــم قــرار دارد.
روز بینالمللی دیزاین ،روز تولد ایکودی است و
ایکودی شورای بینالمللی دیزاین نام دارد .داشتن نام
بینالمللی در نامگذاری این روز فقط به ما کمک میکند
تا پیغام و ارتباطمان را همراستا کنیم .ما از خانوادهبودن
حرف میزنیم ،پس این نامگذاری راحتتر مشخص
میکند که این رویدادی است که توسط خانواده و برای
اعضای آن برگزار میشود و این تغییر نام چیزی بیش از
تأکید بر خانوادهبودن نیست.
قبال ًاسم سازمان شما ایکوگرادا بود ـ گرافیک بخشی از این اسم
بود؛ اما این اسم به ایکودی تﻐییر کرد .چرا؟

این تغییر به خاطر این است که ما در سازمانمان بیاد
بیاوریم بیشتر به چه کسی داریم خدمت میکنیم.
بنیــاد بســیاری از ســازمانهای شــبیه مــا معمــوال ًفقــط بــر
مبنــای یــک "تــک رشــته" شــکل گرفتــه ،چــرا کــه آن تــک
رشــته چیــزی اســت کــه گــروه را گــرد هــم آورده اســت.
بــرای مثــال "طراحــان گرافیــﮏ کانــادا" GDCدر ابتــدا
توســط عــدهای تایپوگرافــر تأســیس شــد و موضــوع کار
اصلیشــان مرتبــط بــا تایپوگرافــی بــود.
ما هم در ابتدا فقط روی گرافیک متمرکز بودیم؛ اما با
اهداف سازمان اندکی گستردهتر
گذشت زمان ،اعضا و
ِ
شد و از اکﺜر رشتهها عضو گرفتیم .پس کارمان فراتر از
گرافیک پیش رفت.
آیا به نظر شما هر طراح گرافیکی دیزاینــر است یا برعکﺲ ،هر
دیزاینری یک طراح گرافیک است؟

مــن قصــد نــدارم بــه کســی برچســب بزنــم و بــه مــن هــم
ربطــی نــدارد کــه هــر کســی خــودش را چگونــه معرفــی
میکنــد .هــر کســی میتوانــد خــود را هرطــور کــه بخواهــد

معرفــی کنــد .امــا وقتــی کــه مــا در ایکــودی شــروع کردیــم
بــه فکرکــردن درمــورد ایــن مســائل ،قصــد داشــتیم کــه
تأکیــد را از روی نتیجــۀ نهایــی کــه دیزایــن اســت برداریــم
و روی پروســۀ دیزایــن بگذاریــم .درواقــع خــود عمــل
طراحیکــردن بــرای مــا از نتیجــه مهمتــر شــد .خیلــی
وقتهــا الزمــۀ طراحــی بــرای مشــتری ،نوشــتن اســتراتژی
هــم هســت و در برداشــتن تأکیــد از روی نتیجــۀ نهایــی
(کــه دیزایــن اســت) بیشــتر میتــوان از عملکــرد دیزاینــر
قدردانــی کــرد و بــر کل کار تمرکــز کــرد.
اینکه درحال تغییر هستیم و تأکید را از روی محصول نهایی
دیزاین برمیداریم و به فعل "دیزاینکردن" میپردازیم
باعث میشود که بتوانیم گفتگوی درونی و بیرونیمان را
حول محور عملکرد دیزاین گستردهتر کنیم که مخصوصا ً
در این روزگار و این دوران ارزش بیشتری دارد ،به همین
دلیل است که این روزها اکﺜر پروژهها ،برای موفقشدن
به تخصصهای مختلف چند رشتهای احتیاج دارند.
ایــن تغییــر باعــث میشــود کــه مــا (ایکــودی) بتوانیــم
خودمــان را بــرای ســازمانها و رشــتههای مختلــف
هنــری بیشــتر در دســترس قــرار دهیــم .اعضــای ســازمان
مــا هــم از افــراد حرفــهای تشــکیل شــده و هــم از اســاتید
و فارغالتحصیــان دانشــگاهی در رشــتههای مختلفــی
مثــل ُمــد ،طراحــی داخلــی ،طراحــی گرافیــک و خیلــی
رشــتههای دیگــر ...کــه بدینصــورت مــا میتوانیــم بــه
جــای اینکــه عملکردمــان را در طراحــی گرافیــک محــدود
کنیــم ،آن را بســیار گســتردهتر ببینیــم .چــون مــا در بیــن
اعضایمــان تخصصهــای چنــد رشــتهای زیــادی داریــم،
 ,UI, UXطراحــی وب ،رســانههای دیجیتــال و غیــره .پــس
همانطــور کــه روشهــا و فرآیندهــای طراحــی در دنیــا در
حــال تغییرکــردن اســت ،خــوب اســت کــه مــا هــم بــه جــای
آنکــه فقــط روی محصــول نهایــی یــا غیــر واقعــی تأکیــد
کنیــم ،در تعریــف و بیانکــردن خودمــان بــه عنــوان
استراتﮋیســت ،دیزاینــر و یــا بطــور کلــی کســانی کــه
ارتباطــات برقــرار میکننــد ،تجدیــد نظــر کنیــم.
بــه ارتباطــات اشــاره کردیــد .ارتباطــات بــرای شــما چطــور

تعریــﻒ میشــود و ارتبــاط برقرارکــردن ازنظــر شــما چیســت؟

ارتبـــاط برقرارکـــردن دقیقـــا ً همـــان چیـــزی اســـت کـــه
شـــما در ســـر یـــک انســـان میبینیـــد یعنـــی دو گـــوش،
یـــک دهـــان و دو چشـــم .اگـــر مـــا خـــوب گوشکـــردن
را قبـــل از حـــرف زدن یـــاد بگیریـــم  ،بهتریـــن روش بـــرای
ارتباطبرقرارکـــردن و شـــروع دیزایـــن را یـــاد گرفتهایـــم.
درواقـــع اگـــر بتوانیـــم دوبرابـــر آنچـــه حـــرف میزنیـــم
بش ــنویم و ج ــذب کنی ــم و ب ــا تم ــام حسهایم ــان یعن ــی
بینایـــی ،بویایـــی و چشـــاییمان بتوانیـــم بـــه آنچـــه کـــه
میشـــنویم اضافـــه کنیـــم ،در ایـــن صـــورت میتوانیـــم
اول"بیش ــترین" را درک کنی ــم و بع ــد بهتری ــن دیزای ــن را
برایـــش ارائـــه دهیـــم.
جالــب اســت چــرا کــه مــا هــم دقیقــا یــک شــعر در فارســی داریــم با
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همیــن مفهوم:

دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز

یعنی که دو بشنو و یکی بیش نگو!

چقـدر خوشـم آمد از این شـعر فارسـی .این نشـان میدهد
کـه نیازهای بشـری در همـۀ دنیا یکی بوده و هسـت.
بـه عنـوان یـک دیزاینـر مـا چهـار سـتون داریـم :سـتون
فرهنگـی ،اقتصـادی ،محیـط زیسـتی و اجتماعـی .کـه
بایـد از زاویـۀ دیـد خودمـان بـه آنها نـگاه کنیم و بـه عنوان
طـراح حرفـهای آنهـا را در کارمـان ادغـام کنیـم و مطمئـن
باشـیم کـه بـه مسـائل جهانـی میپردازیـم امـا در عیـن
حـال هویـت خودمـان را نیـز از دسـت نمیدهیـم.
ایــن ممکــن اســت زیــادی شــعاری بنظــر برســد امــا واقعـا ً
شــدنی اســت .اگــر مــا فقــط بتوانیــم نقــش خودمــان را بــه
خوبــی بــازی کنیــم و بــه یــاد داشــته باشــیم کــه بــه عنــوان
دیزاینــر واقعــا ً قــدرت و تــوان عظیمــی داریــم ،آن وقــت
میتوانیــم بجــای کاری کــه صرفـا ً بــه مــا گفتــه شــده ،کاری
کــه الزم اســت را انجــام دهیــم  .مــا همگــی بایــد خودمــان
را مســئول بدانیــم .طراحــان مســؤلیت مشــکالت زیــادی
را در ایــن دنیــا بــه عهــده دارنــد .بــرای مثــال هــر تکــه
پالســتیکی کــه در اقیانوسهــا میبینیــد متأســفانه نــام
یــک طــراح را برخــود دارد.
ایــن تأثیــر عمیــق و منفــی اســت ،امــا مــا داریــم دربــارۀ
اثرگــذاری از طریــق دیزایــن صحبــت میکنیــم .اگــر بــه
خاطــر داشــته باشــیم کــه همــۀ مــا انســانها چطــور بــه
هــم متصــل هســتیم و بدانیــم کــه خــود مــا نیــز در چرخــۀ
تولیــد ســهیم هســتیم ،آن وقــت درک میکنیــم کــه
قــدرت آن را هــم داریــم کــه تفکــر جامعــه را تغییــر دهیــم،
تأثیــرات منفیمــان را برعکــس کنیــم و درنهایــت کاری
کنیــم کــه جامعــه از تولیدکنندههــا و کارخانجــات انتظــار
بیشــتری داشــته باشــند.
ایــن موضــوع برمیگــردد بــه حرفهایبــودن و معنــای
حرفهایبــودن در دیزایــن ،احتــرام گذاشــتن بــه اصــول
اخالقــی اســت .یعنــی بپذیریــم کــه مــا ،هــم مســئول
هســتیم و هــم بایــد در برابــر چیزهایــی کــه تولیــد
کردهایــم پاســخگو باشــیم .مــا در ایکــودی بــه تازگــی
آییننامههایمــان را عــوض کردهایــم و توصیــه
میکنــم اعضــای مــا ایــن آییننامههــا را بخواننــد.
بعضــی از اعضــای مــا در کشــورهای مختلــف بــه تازگــی
مشــغول بــکار شــدهاند و بعضیهــا قــدری قدیمیتــر و
حرفهایتــر هســتند .جذابیــت کار بــا ایکــودی ایــن اســت
کــه فرهنگهــای مختلــف و انجمنهــای مختلــف را
میتــوان بــه هــم نزدیــک کــرد تــا از یکدیگــر یــاد بگیرنــد و
بــه کمــک هــم پیشــرفت کننــد.
همـــــــــه را تشــــــــویق میکنـــــــم کـــــــه به ســـــــایت
 designdecleration.orgمراجعـــه کننـــد کـــه ایکودی
جـــزو کمیتـــۀ تصمیمگیرنـــدۀ اصلـــی آن بودهاســـت و
قوانیـــن را بخواننـــد و ببیننـــد چـــه نکاتـــی در دیزاین
اهمیـــت دارد .جملۀ جالبی که در مورد حقوق انســـانی
در آن وجود دارد این اســـت که "هر انســـانی حق دارد

کـــه در دنیاییکـــه خوب طراحی شـــده زندگـــی کند".
مــا بــه عنــوان جامعــۀ دیزاینرهــا هیــچ شــکی در ایــن
موضــوع نداریــم و خــوب میدانیــم کــه کارمــان چیســت
ولــی بــرای دیگــر آدمهــا ایــن نکتــۀ مهمــی اســت کــه بایــد
بــه آن واقــف شــوند.
وقتیکــه مــا طراحــان بــا هــم درحــال صحبــت هســتیم
مثــل ایــن اســت کــه درداخــل حبابــی صحبــت میکنیــم
و حــرف همدیگــر را بــه راحتــی میفهمیــم ،امــا وقتــی
قــرار اســت بیــرون از جمــع خودمــان صحبــت کنیــم بایــد
آنقــدر راجــع بــه ایــن موضــوع صحبــت شــود کــه افــراد بــا
آن آشــنا شــوند و وقتیکــه افــراد درمــورد قــدرت دیزایــن
بیشــتر بداننــد طبیعتــا ً درخواســت بیشــتری میکننــد و
در نهایــت ارزش دیزایــن نیــز بیشــتر درک خواهــد شــد.

بــه انقــاب صنعتــی و زمانــی کــه کارخانههاییکــه بعــد از
انقــاب صنعتــی ایجــاد شــدند و درحــال رقابــت بــا یکدیگــر
بودنــد ،بــه برندینــگ ،مارکتینــگ ،بســتهبندی و مــواردی از
ایــن دســت احتیــاج داشــتند .
اگ ــر ب ــه دیزای ــن ب ــه عن ــوان "حرف ــه" ن ــگاه کنی ــم عم ــری
 ۲۰۰س ــاله و مع ــادل عم ــر انق ــاب صنعت ــی دارد ول ــی اگ ــر
بـــه "فراینـــد" دیزایـــن یـــا تولیـــد نـــگاه کنیـــم در بعضـــی
مـــوارد عمـــر آن بـــه هـــزاران ســـال پیـــش برمیگـــردد.
بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه یـک طـراح جـوان چـه کاری
میتوانـد انجـام دهـد باید قـدرت ایـن حرفه را خـوب درک
کنیـم و بدانیـم که ایـن حرفه هنوز جوان اسـت پس دیزاین
هنـوز شـکلپذیر ،قابـل انعطـاف و درحـال تحـول اسـت .و

کــه بــه تازگــی آییننامــۀ جدیدمــان را نوشــته بودیــم.
دو ســال پیــش کــه تــم" زنــان طــراح" را داشــتیم انجمــن
ایتالیــا (یکــی از اعضــای مــا) جایــزهای را گذاشــته بــود بــه
نــام جایــزۀ زنــان طــراح و بــا مــا همــکاری کردنــد کــه ایــن
جایــزه خیلــی بزرگتــر و بینالمللــی شــد و شــعار آن ســال
بــه ایــن صــورت شــکل گرفــت.
خیلــی خــوب میشــد اگــر مــا هــر ســال میتوانســتیم
همــۀ ایــن تمهــا را بــا هــم داشــته باشــیم.
سؤالی از بین مخاطبان به دستم رسیده :بعضی از طراحان به

اصول اخالق حرفهای به عنوان یک محدودیت برای خالقیتشان
نگاه میکنند .نظر شما در این مورد چیست؟

مــن فکــر میکنــم کــه اتفاق ـا ً مــا نیــز در کشــور خودمــان بیشــتر

بــه چنیــن بحثهایــی احتیــاج داریــم ،بــه دلیــل اینکــه مــا
دیزاینرهــا معمــوال ًفقــط بــا هــم صحبــت میکنیــم ومخاطــب
برنامههایمــان جامعــۀ گرافیــک اســت ،امــا کارهایــی ماننــد

جشــن روز دیزایــن ،هفتــۀ گرافیــک (و امســال مــاه گرافیــک) و
برنامههایــی کــه از طریــق فضــای مجــازی بــرای عمــوم ترتیــب
دادهایــم ،باعــث میشــود کــه "ارزش دیزایــن" از اجتمــاع
خودمــان کمــی فراتــر رود و آگاهیبخشــی را بــرای کل جامعــه
داشته باشیم.

گاهی از طراحان جوان میشنوم که من برای شرکت بزرگی کار

میکنم ،گاهیاوقات با کاری که از من میخواهند انجام دهم

خیلی موافق نیستم .به عنوان مثال چیزی که از من میخواهند

برای محیط زیست خوب نیست .نقش من به عنوان طراح خیـلی
کوچک است .من چطور میتوانم اثر گذار باشم؟

نکت ــه مه ــم ای ــن اس ــت ک ــه ب ــه مح ــض اینک ــه ای ــن س ــؤال
را میپرســـید پروســـۀ اثرگـــذاری در زندگیتـــان شـــروع
شـــده اســـت .شـــروع از همیـــن جـــا اســـت کـــه بپرســـید
چـــکار میتوانـــم بکنـــم .بـــه عنـــوان یـــک طـــراح جـــوان
وقتیک ــه میخواهی ــد تأثیرگ ــذار باش ــید چ ــه در مقی ــاس
محلـــی خودتـــان چـــه در مقیـــاس بزرگتـــر مثـــل ملـــی یـــا
بینالمللـــی ،بـــه محـــض اینکـــه ایـــن ســـؤال را میکنیـــد
و میگویی ــد که"چ ــکار میتوان ــم بکن ــم و چ ــرا" خ ــودش
ش ــروع ی ــک مس ــیر اس ــت .چ ــون م ــا ی ــک س ــوییچ نداری ــم
ک ــه در ی ــک لحظــه ،کاری را از ب ــد ب ــه خ ــوب تغیی ــر بدهی ــم
ه و ی ــک مس ــیر اس ــت
و برعک ــس .ای ــن مس ــئله ی ــک پروس ـ 
و در طـــول ایـــن مســـیر تغییـــرات ایجـــاد میشـــود .از
نظ ــر م ــن طراح ــی خ ــوب از طری ــق پرس ــیدن س ــؤالهای
خـــوب انجـــام میشـــود و هرچقـــدر کـــه ســـؤالهای
بیش ــتری پرس ــیده ش ــود ،نتیج ــۀ بهت ــری گرفت ــه خواه ــد
ش ــد و در نهای ــت دیزای ــن ،بهت ــر میش ــود .ش ــاید همی ــن
االن نتیج ــه نگیری ــد ول ــی در چن ــد س ــال آین ــده حتم ـا ً ای ــن
تغییـــر ایجـــاد میشـــود.
بایــد بدانیــم کــه در اصــل دیزایــن بــه عنــوان یــک شــغل
عمــر کوتاهــی دارد و جوان اســت و پیدایــش آن برمیگردد

شـروع تحـول در هـر چیـزی از "درون" آن اسـت.
بـــه همیـــن دلیـــل مـــن ایـــن ســـؤال را کـــه از ســـمت یـــک
طـــراح جـــوان میآیـــد دوســـت دارم و تشـــویق میکنـــم
ایـــن تفکـــر را در کارهایـــش بازتـــاب دهـــد.
به چه نحوی موضوع و حالوهوای (تم) جشن هر سال را انتخاب
میکنید؟ برای مثال تم امسال «طراحی برای همه» ،سال پیش
«حرفهای باش» و سال قبل از آن «با زنان طراح» بود.

شــعارها بــه صــورت کامــا ًدموکراتیــک توســط اعضــا و
هیئــت مدیــرۀ ســازمان مــا انتخــاب میشــود .بیشــتر
بــه آن برمیگــردد کــه هــر ســال قصــد داریــم روی چــه
موضوعــی تمرکــز کنیم".حرفــهای بــاش" خیلــی در
راســتای طــرز فکــر و دغدغههــای پارســال مــا بــود زمانــی

مــن ایــن ســؤال را برعکــس میکنــم و میپرســم آیــا منظــور
ایشــان ایــن اســت کــه تنهــا راه خــاق بــودن ،بیاخــاق
بــودن اســت؟
بـه نظر مـن اتفاقـا ً از طریق محدودیت اسـت کـه خالقیت
شـکوفا میشـود .مسـئله بـر سـر مانعگذاشـتن نیسـت
بلکـه این اسـت که اگر به شـما همۀ امکانـات و آزادیهای
ممکـن را بدهنـد ،شـما اصلا ًنمیتوانیـد خالقیـت خـود را
نشـان دهیـد و خـو ِد آن همـه آزادی باعـث میشـود کـه
مانعـی بـرای خالقیتتـان ایجـاد شـود.
خالقیــت مســئلۀ اســتفاده از تفکــر انتقــادی در حــل
محدودیتهاســت ،بجــای اســتفاده از امکانــات بینهایت.
مــن حــدس میزنــم کــه نداشــتن هیــچ محدودیــت و
اصــول اخالقــی ،منجــر بــه انباشــت زبالههــای بیشــتر در
اقیانوسهــا خواهــد شــد.
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ســؤال آخــر کــه از شــما کردهانــد :لطف ـا ً درمــورد آینــدۀ دیزایــن

بگوییــد .بهنظــر شــما ده موضــوع مهــم طراحــی گرافیــک در ده

سال آینده چیست؟

یــک لحظــه صبــر کنیــد بــروم گــوی جادویــیام را بیــاورم
و از روی آن آینــده را پیشــگویی کنــم( .هــر دو میخندنــد)
بــرای ایــن ســؤال مــن دو جــواب دارم .اول اینکــه مــا
همیشــه میتوانیــم ببینیــم کــه تِرنــد و مــد چیســت و
چطــور ایجــاد میشــود.
دنبالهرویکـــردن از دیگـــران و پیرویکـــردن از مـــد ،کار
آســـانی اســـت امـــا کار درســـت ایـــن اســـت کـــه ســـؤال
کنیـــم چـــه چیـــزی آن مـــد را شـــکلداده یـــا باعثشـــده
ایـــن موضـــوع ترنـــد شـــود؟ آیـــا مثبـــت بـــوده اســـت
یـــا منفـــی؟ آیـــا توســـط جامعـــه ایجـــاد شـــده اســـت یـــا
توســـط شـــرکتهای بـــزرگ و ســـرمایهدارها؟
پیشـــنهاد میکنـــم کـــه برمبنـــای تجربیـــات اخیـــر و
جهانیمـــان در دنیـــا بـــه آن پاســـخ دهیـــم .درحـــال
حاضـــر کل جهـــان یـــک موضـــوع واحـــد را [کوویـــد]۱۹
تجربـــه میکنـــد امـــا هـــر کشـــور بـــه شـــکل مختلفـــی
بـــا آن برخـــورد میکنـــد .اگـــر مـــا بـــه آن تجربیـــات فکـــر
کنیـــم و آن را بـــا دیگـــران در میـــان بگذاریـــم ،بـــه نظـــر
مـــن آینـــدۀ دیزایـــن بایـــد شـــامل برخـــورد بهتـــری بـــا
"دیدگاههـــای دیزایـــن بـــرای سیســـتم و خدمـــات"
یکســـان امکانـــات بـــرای
بـــرای در دســـترسبودن
ِ
همـــگان باشـــد.
در واقـع اگـر راهـی بـرای یـک راه حـل موقـت ،یـک درمان،
یـا راهـی بـرای بهتـر کـردن زندگـی افـراد باشـد ،در حـال
حاضـر ضرورتـی جهانـی وجـود دارد کـه مطمـن شـویم در
دسـترس همـگان قـرار خواهـد گرفـت .پـس امیـدوارم کـه
آینـدۀ دیزایـن بـه پیشـبرد و دسترسـی عمومـی راه حلها
کمـک کند.
قســمت دوم ایــن پرســش فرصــت خوبــی اســت بــرای
پایــاندادن بــه ایــن گفتگــو ،چــرا کــه برمیگــردد بــه همان
ســؤال طــراح جــوان :مــا بایــد حواســمان بــه ایــن باشــد
کــه آینــده نانوشــته اســت و مــا همــه در تعریفکــردن آن
نقــش داریــم :در ایجــاد جامعــۀ بهتــر و در ایجادکــردن راه
حلهایــی تــا مطمئــن شــویم کــه دنیــای آینــده بــه خوبــی
دیزایــن خواهــد شــد چــرا کــه "هــر انســانی حــق دارد
کــه در دنیایــی بــا طراحــی خــوب زندگــی کنــد"و هرکــس
حــق دارد کــه بــه هرچیــزی کــه بــرای "انســان بــودن" نیــاز
دارد ،دسترســی داشــته باشــد.
آینــده در اصــل دربــارۀ نقــش مــا بــه عنــوان بشــر اســت و
اینکــه مــا بــه عنــوان افــراد ،چــه کاری را بــرای افــراد دیگــر
انجــام خواهیــم داد.
مــن ایــن ســؤالها را دوســت دارم چــرا کــه هــر آنچــه را مــا
بــه طــور روزانــه انجــام میدهیــم زیــر ســؤال میبرنــد .و
مجبورمــان میکننــد بــه آینــده و نس ـلهای پیــش رو هــم
فکــر کنیــم .خیلــی خوشــحال میشــوم زمانیکــه میبینــم
طراحــان جــوان میپرســند مــا چــه کاری میتوانیــم

انجــام دهیــم و فقــط بــه خودشــان فکــر نمیکننــد ،بلکــه
فرزنــدان فرزندانشــان هــم فکــر میکننــد .اگــر بــه
بــه
ِ
آنهــا فکــر نکنیــم قطعــا ً یــک جــای کارمــان ایــراد دارد.
زمانیکــه دیــدگاه مــا اینگونــه باشــد قدمهــای بیشــتری
برمیداریــم و دنیــا را جــای بهتــری میکنیــم.
در پایــان اگر صحبت دیگــری دارید بفرمایید.

خیلــی خوشــحال هســتم کــه بــه ایــن الیــو دعــوت شــدم،
میتوانســتیم ســاعتها بــه ایــن گفتگــو ادامــه دهیــم
و راجــع بــه موضوعاتــی از ایــن دســت صحبــت کنیــم امــا
متأســفانه زمــان کــم اســت .امیــدوارم کــه همــۀ مــا بــه
عنــوان جامعــۀ طراحــان بــه ایــن گفتگوهــا ادامــه دهیــم و
تــا جایــی کــه ممکــن اســت بــه ایــن مباحــث بپردازیــم .بــار
دیگــر از شــما و انجمــن کــه ایــن فرصــت را در اختیــار مــن
گذاشــتید تشــکر میکنــم.
ما هم ممنونیم از شما؛ حضور شما برای ما افتخار ی بود .

Johnathon Strebly is the former
Director of Creative Services for HCMA
Architecture + Design. Mr Strebly was
founder of the Canadian brand strategy
and communications agency The
Notice Group and is the National Past
President and National Ethics Chair
of the Society of Graphic Designers of
Canada (GDC) and past President of the
Canadian Association of Professional
Image Creators (CAPIC) Vancouver. He is
also a co-founder of CreativeMornings
Vancouver. As a design director, mentor,
and creativity community advocate, Mr
Strebly engages with the design industry
directly through curriculum design,
advisory committees, and programming
for design agencies and educational
institutions.
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طعم شیرین تولد یک اثر

مهران (جواد) میرحسینی

هــر طــراح آگاه بهخوبــی میدانــد ارائــۀ کار بــه مشــتری
دســتکمی از رونــد تفکــر و پیادهســازی طــرح نــدارد؛
چراکــه از زمــان دریافــت اطالعــات تــا زمــان تحویــل
ســفارش بــه کارفرمــا مؤثرتریــن زمــان ،ارائــۀ صحیــح
طــرح اســت .بارهــا از دانشــجویان و طراحانــی کــه تــازه
میخواهنــد وارد بــازار گرافیکدیزایــن شــوند ،میشــنوم
کــه چگونــه وارد شــویم یــا کار خــود را چگونــه بــه مشــتری
ارائــه کنیــم .بهنظــر ســختترین قســمت هــر کار ،بعــد
از ایدهیابــی ،ارائــۀ طــرح بــه کارفرماســت و طــراح بایــد
از قبــل بــا نــکات و شــیوههای تخصصــی کار خــود آشــنا
باشــد تــا بتوانــد بــرای جلــب نظــر کارفرمــا ،از اثــر خــود
دفــاع و آن را وارد بــازار کنــد .مــن بارهــا بــه دانشــجویان
میگویــم شــاید اثــر گرافیکــی دارای ایــدهای خــاص و نــاب
یــا اجرایــی حرفــهای و بهعکــس نباشــد ،امــا برخــورد
حرف ـهای در پرزنــت اثــر تــا حــدودی مشــکالت هــر طــرح
را رفــع میکنــد و چهبســا مقبــول کارفرمــا قــرار بگیــرد.
بــر همیــن اســاس ،همیشــه در ژوژمانهــای پایــان
تــرم ،ارائــۀ اثــر برایــم جایــگاه و اهمیــت خاصــی دارد و
بهراحتــی از آن گــذر نخواهــم کــرد.
متأســفانه در بیــن کارفرمایــان و تیمهــای همراهشــان،
گاه دیــده میشــود افــرادی حضــور دارنــد کــه هیــچ
شــناختی از رونــد طراحــی ندارنــد و چهبســا همیــن
موضــوع ،کار را بــرای طراحــان و مخصوصــا ً طراحــان
جــوان دشــوارتر میکنــد؛ زیــرا براثــر درک نادرســت ایــن

دســت مخاطبــان از رونــد طراحــی ،بــه مســیری کشــیده
میشــویم کــه در اینجــا میتــوان آن را بــا اصطــاح «نــه
راه پــس و نــه راه پیــش» بیــان کــرد .کافــی اســت طــراح در
ایــن رویارویــی تلــخ ندانــد چــه ادبیــات و سیاســتی را بایــد
بــرای نجــات طــرح خــود بــه کار گیــرد.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه در رونـــد کار ،بـــرای بســـیاری
طراح ــان اتف ــاق افت ــاده ک ــه ب ــا درنظرداش ــتن معیاره ــای
درخواســـتی کارفرمـــا در طـــرح ،در لحظـــهای کـــه مـــن
بـــه آن نقطـــۀ تولـــد و ثبـــت اثـــر میگویـــم ،بـــا مشـــکالت
بزرگـــی روبـــهرو میشـــوند .هرچنـــد بهنظـــر حـــق تمامـــا ً
ب ــا ط ــراح اس ــت ،بهلح ــاظ ع ــدم ارائ ــه و دف ــاع صحی ــح،
کار بهســـرعت رد و از منظـــر کارفرمـــا غیـــر قابـــل درک و
قبـــول میشـــود.
آشــنایی طــراح بــا برخــی نــکات بــرای ارائــۀ طــرح کمــک
میکنــد تــا او بدانــد چگونــه در رویارویــی بــا مشــکل،
میتوانــد مســیر کاری خــود را بــه ســامت طــی کنــد .مهــم
اســت کــه کارفرمــا بدانــد طــراح کامــا ًبــه جزئیــات مســلط
اســت و میتوانــد بــا دلیــل یــا دالیــل ،از کار یــا مزیتهــای
طــرح بــر نمونههــای قبلــی آن دفــاع کنــد .همیــن بــرای
جلــب نظــر و اندیشــیدن مدیــران مفیــد واقــع میشــود.
بهنظــرم مهمتریــن و اولیــن عامــل کــه میتــوان در ارائــۀ
اثــر مدنظــر قــرار داد ،همــان نقطــۀ شــروع کار اســت کــه
حرفهــا بــرای تولیــد اثــر بیــن کارفرمــا و طــراح ردوبــدل
میشــود .طــراح قبــل از ارائــۀ طــرح خــود ،بایــد مخاطــب
و مخاطبــان خــود را بهلحــاظ روانشــناختی بهخوبــی
بشناســد و بدانــد بــا چــه کســانی روبــهرو خواهــد شــد؛

بهخوبــی بشــنود و بدانــد بــرای چــه هــدف یــا اهدافــی
تولیــد اندیشــه میکنــد؛ خــوب درک کنــد و درنهایــت
اثــری مطلــوب اجــرا کنــد کــه در پایــان کار کــه اینجــا «ارائــۀ
اثــر» نامیــده میشــود ،موفــق عمــل نمایــد .قضــاوت
طــراح دربــارۀ شــنیدهها و حک ـمدادن بصــری دربــارۀ آن،
اصلــی بســیار مهــم و حیاتــی اســت.
دوم اینکــه بهتــر اســت قبــل از ارائــۀ کار ،طــراح بهلحــاظ
آگاهســازی و مهمتــر اینکــه مــن بدانهــا توجــه داشــتهام،
مختصــری از صحبتهــای قبلــی دربــارۀ ســفارش را در
جلســه ارائــه دهــد و بگویــد از صحبتهــای رفتــه بــه
ایــن نتیجــه یــا نتایــج تصویــری رســیدهام .تمــام مســیر
فکــری خــود را از رونــد پــروژه بهاختصــار بازگــو نماییــد
و از ایــن راه بــه قلــۀ فکــری و ایــدۀ منحصــر خــود اشــاره
کنیــد و بــا بســط آن ،کمکــی بــه درک عمیقتــر و اعتمــاد
ســفارشدهنده باشــید .ســعی کنیــد در حیــن صحبــت
خــود ،ســفارشدهنده را بــه دیــدن دقیــق طــرح دعــوت
کنیــد و در جاهایــی کــه صــاح میدانیــد ،از او نظــر
بخواهیــد .بگذاریــد او هــم شــریک شــما باشــد ،نــه
مطلــق شــنونده .هیــچگاه در جلســۀ ارائــۀ اثــر ،مدیــران
را بهلحــاظ اینکــه طــراح برتــری و احاطــۀ کامــل بــر
مــوارد دارد ،دســتکم نگیریــد؛ چــون ایــن خــود ضــرر
بزرگــی بــه نحــوۀ ثبــت و پایــان کار اســت .چنانکــه هرجــا
متوجــه شــدید کارفرمایــان بهاشــتباه بــه نــکات نادرســتی
اشــاره میکننــد یــا نظــر نادرســتی میدهنــد ،بهتــر اســت
بــا آگاهــی و اشــراف بــر جلســه ،بهصــورت صمیمــی و
محترمانــه ،دیــدگاه درســت را مطــرح کنیــد و بگوییــد
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اگــر کار اینگونــه کار پیــش بــرود ،بهتــر نیســت؟! نظــر
شــما دربــارۀ پیشــنهادم چیســت؟ چهبســا گاهــی نظــر
آنهــا ســازنده باشــد .ایــن کار بهتریــن فرصــت اســت
کــه ســفارشدهنده را آگاه ســازید کــه صحبتهــای او
ممکــن اســت بــه اصــل طــرح شــما آســیب وارد کنــد و
بــا اعتمــاد بــه طــراح میتوانــد بــه اهــداف خــود جامــۀ
عمــل بپوشــاند.
ســوم ،از مطرحکــردن نــکات یــا مــواردی کــه باعــث
ضربــهزدن بــه طــرح میشــود جلوگیــری کنیــد .شــاید
آن نــکات مفیــد بهنظــر آیــد؛ ولــی ســاختار و بدنــۀ اصلــی
طــرح ،مهمتریــن بخــش هــر اثــر اســت.
چهــارم ،بــرای ارائــۀ اثــر از شــیوۀ شــخصی و منحصربهفــرد
درونســازمانی اســتفاده کنیــد تــا کارفرما متوجه شــود در
انتخــاب اســتودیوی شــما اشــتباه نکــرده اســت و ســفارش
آنهــا دارای جایــگاه و اهمیــت اســت .در ارائــۀ اثــر (بنــا بــه
نــوع ســفارش) حتمــا ً از نکاتــی کــه بــرای کارفرمــا مفیــد
اســت ســخن بگوییــد و بــا دراختیارگذاشــتن دفترچههــای
خــاص ،بــه شــرح کلــی یــا چگونگــی اســتفاده از طــرح
اشــاره کنیــد .ایــن کار بیشــک طــراح را در نظــر
ســفارشدهنده ،در جایــگاه حرفــهای قرارمیدهــد.
متأســفانه رعایتنکــردن شــیوه و نــکات هرچنــد ظریــف
در رونــد ارائــۀ کار توســط برخــی طراحــان ،گاهــی باعــث
میشــود آنهــا قربانــی اشــتباهاتی شــوند کــه درنهایــت
بــه ســرخوردگی خودشــان یــا ازهمگسســتگی آثارشــان
شــود و بهعبــارت ســادهتر ،طــرح و تــاش طــراح
یکدفعــه آبــی بــر روی آتــش میشــود.
مــن بهعنــوان طــراح ،چــه در عرصــۀ آمــوزش و چــه در
عرصــۀ حرفــهای ،اول بــه خــود گوشــزد میکنــم :مــن
کیســتم و اثــر مــن بــرای کیســت؟ همانطــور کــه قبــا ً
اشــاره کــردم ،در رونــد آمـ ْ
ـوزش جــدای از مســیر ایدهیابــی،
قســمت ارائــۀ کار برایــم مهــم اســت و از دانشــجویان
میخواهــم در پایــان تــرم ،آثــار خــود را بهصــورت
حرفــهای ارائــه دهنــد .مگــر میشــود دانشــجوی گرافیــک
بخــش مهــم و حیاتــی کار خــود را فرانگیــرد؟ ایــن نکتــه
آنقــدر مهــم اســت کــه گاهــی میگویــم جلســات ارائــۀ
کار ماننــد ضربالمثــل آتــش زیــر خاکســتر اســت کــه
گذرکــردن راحــت از آن و هــر اشــتباه دیگــر ،تاوان ســنگینی
بــرای طــراح بــه همــراه دارد و کافــی اســت در حیــن ارائــه،
فقــط یــک اشــتباه از طــراح ســر بزنــد کــه در نــزد کارفرمــا
بزرگتریــن اشــتباه محســوب شــود و همیــن بــس بــرای
ازبینبــردن حیــات اثــر .شــاید بــرای برخــی آنقــدر ایــن
مباحــث بزرگنمایــی محســوب شــود و بــه خــود بگوینــد
مگــر ارائــۀ کار چقــدر مهــم اســت کــه بخواهیــم بــه آن از این
منظــر نــگاه کنیــم؛ ولــی بیــن ارائــۀ اثــر در پــروژۀ کوچــک و
بــزرگ فرقــی نیســت و قطع ـا ً در عمــر کاری طــراح همیــن
بــس کــه بــا پروژههــای بزرگتــر برخــورد کنــد و رشــتۀ کار
از دســت او بــرود.
در پایــان خــوب اســت بــه دوســتان طــراح جــوان
توصیــهای بکنــم کــه همــواره بــا آثــار ارزشمندشــان در
پیشــبرد گرافیکدیزایــن مؤثــر هســتند .راه و روش
صحیــح و منطقــی تخصــص خــود را از هــر طریقــی یــاد

بگیریــد .همیــن اصــل باعــث اســتمرار کاری اســت و یقیــن
دارم طراحــان میتواننــد بــا درنظرگرفتــن و رعایــت نــکات
حرفــهای ،جلســات ارائــۀ کار اصولــی داشــته باشــند و
طعــم شــیرین تولــد اثــر را بــا خوشحالــی تمــام بچشــند.

شماچگونهکارخودرابرایسفارشدهندهاراﺋهمیکنید؟-درقیمتگذاریونحوهتنظیمآن،بهچهصورتعملمیکنید؟

ﻧﺤﻮۀ اراﺋﻪ ﮐﺎر و ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری از دﯾﺪ ﯾﮏ ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﻣﺎزﻳﺎر زﻧﺪ

پـس از بیسـت سـال کار در حـوزۀ طراحـی گرافیـک،
آموختـهام هـرگاه سفارشـی را بـا قیمـت کـم انجـام
دادهام ،درنهایـت نـه سـفارشدهنده از کار راضـی بـوده
اسـت ،نـه مـن؛ بهخصـوص کـه بهگمـان مـن نارضایتـی
سـفارشدهنده از سـفارش در رونـد کاری و آینـدۀ حرفـهای
طـراح مشـکل جـدی ایجـاد میکنـد .حضـور مسـتمر و
تـاش بـرای رعایـت اخـاق حرفـهای ایـن فرصـت را ایجـاد
میکنـد که سـفارشدهندههای پیشـین ،طـراح را بـه افراد
جدیـد معرفـی کننـد .مـن از ایـن موضوع بسـیار خرسـندم
کـه سالهاسـت بـا ادامـه همـکاری و انجـام سـفارشهای
قدیمـی دهپانزدهسـاله از یـک طـرف و انجـام
مشـتریان
ِ
سـفارش جدیـد (بـا معرفـی سـفارشدهندههای قبـل) از
کیفیـت و درآمـد خـود راضـی هسـتم .بهویـﮋه وقتـی طـراح
بهواسـطۀ معرفـی و تبلیغـات دهانبهدهـان بـه افـراد
جدیـد معرفـی میشـود ،ایـن خوشاقبالـی وجـود دارد
کـه در مرحلـۀ نخسـت به ارائـۀ نمونهکارهـای زیـاد و اثبات
خـود نیـاز نداشـته باشـد و مرحلـۀ مذاکـره بـر سـر قیمت و
موضـوع پیشپرداخـت را بهسـادگی پشـت سـر بگـذارد.
مـن پـس از گفتوگـوی تلفنـی اولیـه بـا کارفرمـای جدیـد،
متـن قـرارداد را براسـاس قیمـت تعرفـه ارسـال میکنـم و
تقریبـا ً هیـچگاه پیـش از دریافت پیشپرداخت ،در جلسـۀ
حضـوری و گفتوگـو بابـت کار شـرکت نمیکنـم .در تجربـۀ
کاری مـن بـا مشـتریان جدیـد ،بهطـور میانگیـن پـس از
ارائـۀ قیمـت ،از ده پیشـنهاد پنـج سـفارشدهنده قیمـت را
بـاال میداننـد و کار انجام نمیشـود ،در سـه مـورد تقاضای

تخفیـف میشـود و من بـا تخفیف حداکﺜر  ۵تـا ۱۰درصدی
نسـبت بـه تعرفـه یـا تغییـر در زمـان پرداختهـای بعـد
قـرارداد میبنـدم ،در دو مـورد نیـز بـا قیمـت تعرفـه یـا
بیشـتر کار پیـش مـیرود .جالـب ایـن اسـت کـه بـه تجربـه
دیـدهام در مـواردی کـه کارفرمـا بهدلیـل قیمـت زیـاد ،کار
را بـا طراحـان ارزانتـر ادامـه میدهـد ،عمدتـا ً پـس از چنـد
سـال یـا بـا طـراح بـه مشـکل برمیخـورد یـا مجـدد بـه من
رجـوع میکنـد .در چنیـن مـواردی ،خوشـبختانه میتـوان
قـراردادی بـا قیمـت بهتـر منعقـد کـرد .ازاینروسـت کـه
برخاف دیگر همکاران ،شـخصا ً هیچ مشـکلی بـا طراحانی
کـه طراحـی ارزان انجـام میدهنـد نـدارم؛ زیـرا تصـورم ایـن
اسـت کـه کار مـن اسـت کـه در آینـده راحتتر میشـود .اگر
بخواهـم صـادق باشـم ،بایـد بگویـم درمـورد مـن ،هزینـۀ
طراحـی برای مشـتریانی که بیش از ده سـال اسـت با آنها
همـکاری میکنـم ،معمـوال ًکمتـر از تعرفـۀ انجمن اسـت .در
مرحلـۀ بعـد از قـرارداد ،تمـام تـاش خـود را بـه کار میبـرم
تـا بـا ارائـۀ طـرح درسـت و حرفـهای و بـا پایبنـدی بـه زمـان
و مفـاد قـرارداد ،سـفارشهای بعـدی را تضمیـن کنـم .از
دیـد خود تابهحـال در ایـن کار موفق بودهامـو عضویت در
انجمـن ،وجود تعرفـه و نمونهقـرارداد ارائهشـده در تعرفه
را بهتریـن کمـک خـود در ایـن سـالها میدانـم.

ﺷﻌﯿﺐ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ

شــما چگونــه کار خــود را بــرای ســفارشدهنده ارائــه
می کنیــد ؟
مــن سالهاســت بهصــورت تخصصــی فقــط نشــانه و
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فونــت طراحــی میکنــم .بهطــور معمــول یــک پاورپوینــت
از اتودهــای اولیــۀ رونــد مطالعــۀ بصــری ســفارشدهنده
و رقبایــش و مراحــل طراحــی و اجــرای نشــانه آمــاده
میکنــم و در آتلیــۀ خــودم یــا ســفارشدهنده ارائــه
می دهــم.
در قیمتگــذاری و نحــوۀ تنظیــم آن بــه چــه صــورت عمــل
میکنیــد؟
بــرای مــن ایــن همیشــه یکــی از چالشهــای بــزرگ بــوده
اســت .مبنــا بــرای مــن مبلغــی اســت کــه انجمــن صنفــی
طراحــان گرافیــک در تعرفــه مشــخص کــرده .بســته بــه
بزرگــی و اهمیــت ســفارش بــرای ســفارشدهنده ،گاهــی
تــا ۳۰درصــد بــه مبلﻎ تعرفــه اضافــه میکنــم .در مــواردی
هــم کــه در حیطــۀ مســئولیتهای اجتماعــی باشــد کــه
مــورد عاقــۀ مــن باشــد ،تخفیــف در نظــر میگیــرم.

ﻋﻠﯽ ﺗﯿﻤﻮریراد

در ارائــۀ کار بــه مشــتری ،معمــوال ًخروجــی پیشنمایــش
و همینطــور فایــل [یــک الیــه] ارســال میشــود تــا او
ذهنیــت بهتــری از واقعیــت کار پــس از چــاپ داشــته
باشــد؛ چــون همــۀ افــراد درک کاملــی از اتــود و فراینــد
طراحــی ندارنــد .درصــورت نیــاز و درخواســت مشــتری،
جزئیــات و فراینــد و اتودهــا ارائــه میشــود.
در قیمتگــذاری هــم معمــوال ً تعرفــۀ انجمــن را بــه
مشــتری ارائــه میدهــم و تــوان مالــی او را در نظــر
میگیــرم .اگــر مشــتری تــوان مالــی کمــی داشــته باشــد،
بــر روی قیمتهــای انجمــن تخفیــف اعمــال میشــود.

ﺣﺴﯿن زاﻫﺪی

در رابطـه بـا قیمت سـفارشها ،تا این تاریـخ قیمت ارائه و
پیشنهادشـده بـه سـفارشدهنده بهطور معمـول حداقل
یـک چهارم تعرفـۀ انجمن و حداکﺜر یـک دوم تعرفه (البته
قیمـت پایـه) بـوده اسـت .بـا وضـع موجـود ،قیمتهـای
تعرفـه را مشـتری بهسـختی میپذیـرد.
تعرفــۀ قیمــت انجمــن در مــوارد اختــاف بــر ســر قیمــت
حکمــی بــرای
پیشنهادشــده فقــط بهعنــوان مرجــع و َ
قیمــت منصفانــه از طــرف ماســت.
متأســفانه بــا ادامــۀ ایــن رونــد اقتصــادی ،ســفارش کار
بهاحتمــال قــوی متوقــف خواهــد شــد.

نحـوۀ ارائـۀ کار بـرای مشـتری :اتودهـای اولیـه در بیشـتر
مـوارد بهصـورت تصویـر بـا کیفیـت متوسـط بـه پاییـن از
طریـق واتسـاپ یـا ایمیـل در طـی چنـد مرحلـه ارسـال
میشـود - / .طرح پذیرفتهشده بعد از اصاحات از طریق
واتسـاپ یـا ایمیـل .در مـواردی که بـه مشـورت و ارائۀ نظر
مشـتری یـا طـراح نیـاز باشـد ،معمـوال ًدر آتلیه و بـا حضور
مشـتری و بعـد از رفـع ایرادها و انعـکاس نظرهـا ،مبادرت
بـه نمونهگیـری از کار و ارسـال بـرای سـفارشدهنده و بـا
گرفتـن تأییدیـه ،چـه از طریـق نسـخ چاپـی و چـه تأییدیـه
بـر روی طـرح از طریـق واتسـاپ یـا ایمیـل و بهنـدرت از
طریـق فکـس بـه مرحلـۀ پایانـی میرسـد.
تعــداد و تیــراژ ســفارش هــم بــاز از طریــق واتســاپ یــا
ایمیــل یــا فکــس بــه مشــتری ارائــه و تأییــد میشــود و کار
بــه مرحلــۀ اجــرا میرســد.

محمدرضا اسامپرست

 ...ســفارشدهنده تمــاس میگیــرد و صحبتهــای
اولیــه انجــام میشــود :چــه چیــز نیــاز دارد ،محصــول
چیســت ،در چــه مارکتــی عرضــه خواهــد شــد و ســوالهای
متــداول .درنهایــت بــه محــدودۀ کاری کــه مشــتری نیــاز
دارد میرســیم .هزینههــا براســاس تعرفــۀ انجمــن
طراحــان اعــام میشــود؛ امــا زوایایــی اســت کــه در
تعرفــه گنجانــده نشــده .مــن براســاس زحمــت هــر پــروژه،
تکنیــک پــروژه و مدتزمانــی کــه صــرف پــروژه خواهــد
شــد ،دســتمزد دقیــق را محاســبه و طــی پیشفاکتــوری
بــرای مشــتری ارســال میکنــم .بعــد از تأییــد ...قــرارداد
ارســال ،پیشپرداخــت دریافــت و پــروژه آغــاز میشــود.
در ابتــدا جلســهای بــرای همنشــینی و شــنیدن
دیدگاههــای مشــتری ،شــناخت خصوصیــات ذهنــی
و حتــی ذائقــۀ مشــتری برگــزار میشــود .ممکــن اســت
ذهنیــت مشــتری بــه تغییراتــی نیــاز داشــته باشــد.

درواقــع دیدگاههایــم را بیــان میکنــم .هــدف از ایــن
جلســه رســیدن ذهنیــت طرفیــن بــه مســیری مشــخص
در دیزایــن اســت یــا بهعبارتــی رســیدن بــه بریــف کلــی
و اطاعــات جامــع در موضــوع پــروژۀ طراحــی .ســپس
طــی زمــان توافقشــده ،ارائــه طرحهــا و جلســۀ پرزنــت
اعــام میشــود .بهطــور معمــول ،پرزنــت حضــوری برگــزار
میشــود .در حالتــی کــه امــکان حضــوری نباشــد ،جلســه
را بهصــورت اســکایپ برگــزار میکنــم .معمــوال ًدو تــا ســه
طــرح ارائــه میکنــم و در حالــی کــه طرحهــا را نمایــش
میدهــم ،روی هــر طــرح علتهــای رســیدن بــه آن ایــده،
تکنیــک انتخابــی و رنــگ و بــرای بخشهــای جزئیتــر
توضیحاتــی تکمیلــی ارائــه میدهــم .بســیاری مواقــع
ســؤاالتی مطــرح میشــود .پاســخ مناســب و منطقــی در
ترغیــب و تأییــد نظــر مشــتری بســیار راهگشــا و تأثیرگــذار
خواهــد بــود .درواقــع معارفــۀ خــوب و حرفــهای باعــث
ارتبــاط بهتــر ســفارشدهنده بــا دیزایــن و درک بهتــر
آن خواهــد بــود .بهزعــم مــن ،جلســۀ پرزنــت نقــش
بینهایــت مهمــی در موفقیــت پــروژه ایفــا میکنــد.
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یکــی از کارهــای مهــم مــن بــرای حاجیبرخــوردار بــود.
ایشــان مدیــر یــک شــرکت بازرگانــی بودنــد کــه تلویزیــون
و رادیــو وارد میکردنــد و مــا آگهیهــای مختلــف و رنگــی
بــرای پشــت مجــات درســت میکردیــم.

مﺼاحﺒه با مﺤمد ﺻادﻗﯽ فﺴایﯽ
از ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،ﭼﺎپ ﺳﯿﻠﮏ و اﻓﺴﺖ

نسرین بنیادی

محمد صادقی فسایی

چند سال در مؤسسۀ آوا کار میکردید؟
بــا ســالم .امــروز 13 ،تیــر  ،1397در محــل مــوزۀ گرافیــک ایــران

یــک ســال بــودم و بعــد از آن آگهــی دیگــری دیــدم در
روزنامــه بــه نــام مؤسســۀ آگهــی زیبــا .نقــاش تبلیغاتــی
میخواســتند .مراجعــه کــردم آنجــا از مــن امتحــان
گرفتنــد و اســتخدامم کردنــد بــا مبلــﻎ  ۴۰۰تومــان در
مــاه .خــب ،بــرای مــن یــک تحــول بــود.

اول خدمــت شــما توضیحــی بدهــم :اســم شناســنامه و
امضــای کارهــای مــن ،محمــد صادقــی فســایی اســت.
مــن کارم را تجربــی شــروع کــردم ،نــه از دانشــگاه .زمــان
مــا دانشــگاه هنــر بیشــتر بهمعنــای رشــتۀ معمــاری
بــود .مــن تجربــی شــروع کــردم .شانزدهســالگی ،یعنــی
ســال  ،۱۳۳۵شــروع کارم بــود .زمانــی کــه شــیراز بــودم
دوران متوســطه را تمــام کــردم و بــه تهــران آمــدم .بــدون
اطــاع پــدر و مــادر و از زمــان بچگــی نقاشــی میکــردم.
نقاشــی تابلــو رنگروغــن میکشــیدم .در تهــران
روزنامــه میخوانــدم کــه آگهــی اســتخدام نقــاش ـ آن
موقــع نمیگفتنــد «گرافیســت»؛ میگفتنــد «نقــاش»
ـ بــرای مؤسســۀ تبلیغاتــی آوا درج شــده بــود .محلــش
اول اللــهزار از ســمت توپخانــه بــود .مــن هــم روزنامــه
دســتم گرفتــم و رفتــم آنجــا ،گفتــم نقــاش میخواهیــد
مــن نقاشــم .گفتنــد بیــا امتحــان بــده .امتحــان دادم و
گفتنــد یــک مــاه کار بکنیــد ،بعــد از یــک مــاه ببینیــم کار
شــما چگونــه اســت ،بعــد صحبــت اســتخدام میکنیــم.
یــک مــاه کار کــردم ،مــن را اســتخدام کردنــد ماهیانــه
مبلــﻎ  2۰۰تومــان و شــروع کــردم بــه نقاشــی تبلیغــات کــه
امــروزه گفتــه میشــود گرافیــک .ایــن شــروع کار مــن بــود.

با چه کســـــانی همـــــکار بودیــد در آن زمان ،یعـــنی زمــــانی که

هســتیم .مهمــان مــا جنــاب آقــای ناصــر صادقــی هســتند کــه در
تاریــﺦ  6خــرداد  1319در شــهر شــیراز متولــد شــدند .لطــﻒ کنیــد
از شــروع کار در دوران نوجوانــــــی و جوانــی توضیــح بدهیــــد کــه
چطور شد شما قدم در کار هنر گذاشتید؟

شانزده سالتان بود؟

بــه کانــون آگهــی زیبــا بــه سرپرســتی آقــای حســن نــوری
رفتــم و بــا آقــای معصومــی ،رضــا آقایــی ،قبــاد شــیوا،
آقــای فــرادی کــه خطــاط بودنــد ،آقــای نظــام مرتضــوی و
برخــی دیگــر همــکار بودیــم.
تا چه سالی در آگهی زیبا بودید؟

تقریبا ً یک یا دو سال در آگهی زیبا بودم .از همکاران در
آگهی زیبا ،بنییعقوب و چهاربخشی و حسن نوری و نظام
مرتضوی از آگهی زیبا جدا شدند و اول خیابان فردوسی،
در پاساژ فردوسی ،یک مؤسسۀ تبلیغاتی تأسیس کردند
بهنام «کانون آگهی آوازه» .بعد ،از من میخواستند کارهای
نقاشی انجام بدهم .بعد از یک ماه ،من هم رفتم و همکاری
را شروع کردم .گمان میکنم یک سال همکاری کردم .یک روز
اتفاقی آقای نعمتی را دیدم .گفتند :چرا رفتی؟ گفتم :به دلم
نچسبید آنجا .ایشان گفتند :برگرد پیش ما .دوباره برگشتم
آگهی زیبا و مشغول شدم و این بار شدم مدیر آتلیه.

تأســیس کردیــم .آنجــا هــم جــدا از کار تبلیغــات ،دو تــا
چاپخانــه راهانــدازی کردیــم :یکــی چــاپ ســیلک بــود ،یکــی
هــم چــاپ افســت .ســه ســال هــم بــا ایــن آقایــان ،یعنــی
آقــای فرهــاد رضاییــان و آقــای عزیــزی کار کــردم .در کار
تبلیغــات و گرافیــک ده تــا یــازده ســال کار کــردم.
بعد از ده ســــــال ،چاپخانــــهای بهنام «داد» تﺄسیـــﺲ کردید.

بعد از آگهی زیبا کار تبلیﻐاﺗی را ادامه دادید؟

درمورد فعالیتهایتان در چاپ داد توضیح بدهید.

بلــه .بعــد از برگشــت مــن بــه زیبــا ،مســئولیت بیشــتری
بــه مــن دادنــد و حــس کــردم کــه میتوانــم در کنــار آگهــی،
کار چــاپ ســیلک راهانــدازی کنــم و ایــن کار را در زیرزمیــن
انجــام دادم .بعــد از مدتــی مــن را فرســتادند انگلیــس و
در لنــدن ،در مؤسســۀ کلمــان پرینــت اســل بارلــی دورۀ
گرافیــک و چــاپ و انــواع تبلیغــات را گذراندم .در مؤسســه
جــوری برنامهریــزی کردنــد بــرای مــا کــه بــا بچههــای
دیگــر کار عملــی انجــام میدادیــم و هفتــهای یــک روز
بــه مــا چــاپ ،فیلمبــرداری ،چــاپ ســیلک ،عکاســی و
تبلیغــات آمــوزش میدادنــد .بعــد از یــک ســال برگشــتم.
اولیــن کاری کــه کــردم یــک چــاپ ســیلک خــوب تأســیس
کردیــم بــرای مؤسســۀ زیبــا .ایــن شــروع چــاپ ســیلک
زیبــا بــود .همــۀ ماشــینآالت را خــودم ســاختم و روزی
شــانزده ســاعت کار میکــردم .هــم آتلیــه را بــا هشــت
نفــر گرافیســت و نقــاش میگردانــدم و هــم چــاپ ســیلک
را .مواقعــی هــم در کار فیلــم تبلیغاتــی ،بــرای تکمیــل کار
همــکاری میکــردم.

ـان آوازه کــه آقــای چهاربخشــی
بعــد از ایــن ده ســال ،آقایـ ِ
و بنییعقــوب بودنــد ،از مــن خواســتند دوبــاره بــا آنهــا
همــکاری کنــم؛ چــون از کار در ایــن مؤسســه نتیجــه نگرفتــه
بــودم و همــۀ بــار روی دوش مــن بــود و خســتهام کــرده
بــود ،دیگــر بــه کار گرافیــک ادامــه نــدادم و در ســال ۴۳
یــا  ،۴۴یــک چاپخانــۀ سیلکاســکرین بهنــام چــاپ داد
در خیابــان حقوقــی بــاز کردیــم؛ همانجــا کــه «آوازه»
بــود .یــک زیرزمیــن گرفتیــم و چــاپ سیلکاســکرین
راه انداختیــم؛ چــون مؤسســۀ آوازه آگهیهــای روی
اتوبوسهــا را گرفتــه بــود و روی اتوبــوس بایــد حتمـا ً چــاپ
ســیلک باشــد و بایــد ضــدآب باشــد کــه بــرای اتوبوسهای
دوطبقــه  ۶متــر در  ۸۰ســانت انجــام میدادیــم .ضمنــا ً
هــم بلیــت بختآزمایــی یــا اگــر مناســبتی بــود یــا بــرای
تبلیغــات ،روی پــردۀ 2متــری چــاپ میکردیــم و در خیابــان
نصــب میکردیــم و همینطــور شــروع کردیــم چــاپ
پوســترهای ســینمایی بــا ماشــینآالتی کــه خودمــان در
ابعــاد  2در  ۶متــر ســاختیم؛ بــه ایــن صــورت کــه  ۶تکــه 2
متــر در  ۱متــر چــاپ میکردیــم و کنــار هــم میگذاشــتیم،
میشــد یــک پوســتر ســینمایی.

بعــد از ایــن هفــت ســال بــا دو نفــر از همــان آقایانــی کــه
ـی مؤسســۀ زیبــا بودنــد ،یــک مؤسســۀ
در قســمت بازرگانـ ِ
تبلیغاتــی بــه نــام «گویــا» در خیابــان تختجمشــید

روی چه متریالی چاپ میکردید؟

بعد از این  7سال چه کاری انجام دادید؟

روی کاغــذ کــه یــک الیــه ورنــی رویــش میزدیــم تــا بــاران آن
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دوم چســب بــود .چســبی بایــد باشــد کــه زیــاد بــه کاغــذ
نچســبد و وقتــی میگــذاری روی کاغــذ ،از خــودش اثــری
نگــذارد؛ بــا خــودکار یــا مــداد بکشــید پشــت ایــن ،چســب
بچســبد بــه کاغــذ دوم .ایــن را هــم بــا مراحــل مختلــف بــه
دســت آوردم و یکــی از ایــن چیزهــای کــه هیچکــس فکــرش
ذ پشــت
را نمیکــرد ،مــن از مــوم ســاختم .مرحلــۀ ســوم کاغ ِ
اینهــا بــود .کاغــذ بایــد بهصورتــی باشــد کــه بــه حــروف
نچســبد؛ چــون حــروف را بــا خــودش بلنــد میکنــد .ایــن را
هــم مــن از انگلیــس خواســتم کــه ندادنــد و خــودم درســت
کــردم؛ بــه ایــن صــورت کــه یــک ورقــۀ ســمباده بســتم روی
ســیلندر ماشــین چــاپ افســت و کاغــذ را از بیــن ســیلندر و
ورق ســمباده ،اتوماتیــک رد میکردیــم کــه برجســتگیای
پشــت ایــن کاغــذ تشــکیل مـیداد و همیــن باعــث میشــد

را از بیــن نبــرد .قبــل از مــا پوســترها را نقاشــی میکردنــد.
مــا شــروع کردیــم بــه چــاپ .اوایــل دویســت ســری چــاپ
میکردیــم ،بعــد ســیهزار تــا چــاپ کردیــم .بعــد در
خیابــان عباسآبــاد ،خیابــان خرمشــهر ،یــک زمیــن
۳۵۰متــری خریــدم و چاپخانــۀ داد را آنجــا ســاختیم.
بنابرایــن در ایــن مــدت ،چــاپ پوســترهای ســینمایی کــه انجــام
دادیــد بهنــام «داد» نبــود؛ بهنــام چــاپ سیلکاســکرین آوازه
بود .درست است؟

بلــه .بعــد بهنــام داد ماشــین افســت آوردیــم و همینطور
چــاپ ســیلک میکردیــم ،لیتوگرافــی داشــتیم و فیلــم 2
متــر در  1متــر را خودمــان ظاهــر میکردیــم.

چســب فاصلــه بگیــرد و نچســبد .شــاید ایــن کار بیســت
ســال بهنــام حروفبرگــردان چاپخانــۀ داد انجــام شــد.

دربارۀ چاپ لتراست توضیح بدهید .به چه صورت کار میکردید؟

زمانــی کــه رفتــم انگلیــس بــرای کارآمــوزی چــاپ
سیلکاســکرین ،در کنــارش لتراســت چــاپ میکردیــم.
وقتــی برگشــتم ،اینجــا لتراســت بســیار گــران بــود و خیلــی
کمیــاب .یکــی از کارهایــی کــه در چــاپ سیلکاســکرین
انجــام دادم ،چــاپ لتراســت بــود .لتراســت مراحــل
مختلفــی داشــت .هرچــه میخواســتم از آنجــا یــاد بگیــرم
یــا مــواد اولیــه بیــاورم ،ندادنــد .اینجــا خــودم بــا آزمایــش
و خطــا شــروع کــردم .اولیــن کاری کــه کــردم بــا مر ّکــب
بــود .مرکــب بــه ایــن صــورت بــود کــه جنســی باشــد کــه
وقتــی چــاپ ســیلک کردیــد ،خــودش بهصــورت یــک ورق
پالســتیک تشــکیل بدهــد و بتوانــد بلنــد شــود و بــه کاغــذ

درمورد ماشینهای چاپ افست در چاپخانه هم توضیح بدهید.

مــا ماشــین افســت چندرنــگ داشــتیم و همینطــور
ماشــین افســت دوورقــی دورنــگ داشــتیم کــه کتــاب
چــاپ میکردیــم .ماشــین افســت چهاررنــگ گذاشــتیم کــه
بــا یــک مرحلــه کارهــای چهاررنــگ چــاپ میکــرد.
منتقــل شــود .خیلــی کار کــردم و موفــق شــدم و مرکبــی که
ســاختم حتــی بهتــر از مرکــب انگلیســیها بــود .مرحلــۀ

چاپخانه را تا چه سالی داشتید ؟

تقریبــا ً تــا ســه ســال پیــش .مــا یکــی از چاپخانههــای

پیشــرو و تکمیلــی را داشــتیم؛ چــون هــم لیتوگرافــی،
فیلــم ،زینــک ،چــاپ افســت ،چــاپ سیلکاســکرین و هــم
صحافــی داشــتیم و بــا حــدود هجــده نفــر کارمنــد و کارگــر
کار میکردیــم.
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گفتگو بین طراح و سفارشدهنده چگونه
باید اتفاق بیفتد؟

مهردخت دارابی
بیــن طراحــان متــداول اســت کــه میگوینــد «مــا از
صحبتکــردن بــا ســفارشدهنده فــراری هســتیم.
مــا هنرمندیــم و از کارکــردن در دفتــر خودمــان لــذت
میبریــم .گفتوگــو بــا ســفارشدهنده بــرای مــا از
ســختترین کارهاســت».
ایــن موضــوع هــم درســت اســت ،هــم درعینحــال بایــد
تغییــر کنــد!
درســت اســت ،چــون میــزان برونگرایــی کــه فــروش
میطلبــد ،بــا میــزان درونگرایــی کــه خلــق و آفرینــش
میطلبــد ،معمــوال ًدر جهــت عکــس هــم عمــل میکنــد؛
امــا ایــن طــرز فکــر بایــد تغییــر کنــد ،چــون درواقــع آســیبی
اســت کــه طــراح ممکــن اســت بــه حرفــۀ خــود بزنــد.
کــم نیســتند طراحانــی کــه بهتریــن و جذابتریــن
ایدههــا را دارنــد؛ امــا بهدلیــل نداشــتن مهارتهــای
فــروش یــا گفتوگــوی مؤثــر بــا ســفارشدهنده ،قــادر بــه
فــروش ایــده و درنهایــت اجراییشــدن آنهــا نیســتند.
حتمــا ً شــما نیــز بــا مــن همعقیدهایــد کــه یکــی از
دلپذیرتریــن تجربههــا ،اجراییشــدن و در مارکــت
دیدهشــدن ایدههایتــان بــرای مشــتری اســت .وقتــی
بســتهبندی جدیــدی طراحــی میکنیــد و آن را در
قفسـههای فروشــگاهها میبینیــد یــا زمانــی کــه مشــغول
رانندگــی هســتید و بیلبــوردی را کــه طراحــی کردهایــد
میبینیــد ،از بهتریــن زمانهــای کاریتــان اســت؛ طــوری
کــه انــگار نتیجــۀ همــۀ آن زحماتــی را کــه کشــیدهاید ،بــه
چشــم میبینیــد.
امــا چطــور بــا ســفارشدهنده گفتوگــو کنیــم تــا
طرحهــای بیشــتری از مــا روانــۀ بــازار شــود؟
در اولیــن قــدم (طبیعت ـا ً بعــد از مذاکــرات اولیــه و بســتن
قــرارداد و دریافــت پیشپرداخــت) مدتزمانــی را بــرای
ایدهپــردازی لحــاظ میکنیــم و بههمــراه تیممــان
ایدهپــردازی میکنیــم .قاعدت ـا ً بیــش از یــک ایــدۀ جــذاب
بــه ذهنمــان میرســد .حــال بایــد تصمیــم بگیریــم

کــدام ایــده را بــه مشــتری پیشــنهاد کنیــم و چــرا .یکــی از
مهمتریــن مؤلفههایــی کــه بایــد در تصمیمگیــری مــا
نقــش داشــته باشــد ســود مشــتری اســت :کــدام طــرح
بیشــتر بهســود مشــتری اســت و بــرای ایشــان عملیتــر
اســت و هزینههــای اجرایــی کمتــری دارد یــا باعــث
میشــود بیشــتر دیــده شــوند و درنهایــت ســهم بــازار
بیشــتری نســبت بــه رقبایشــان عایدشــان شــود.
بهنظــر مــن مهمتریــن تفــاوت طراحــی گرافیــک بــا
ســایر شــاخههای هنــری همینجاســت :در کارکــردن
بــرای مشــتری قــرار نیســت مــا و خالقیتمــان بــه نمایــش
درآییــم؛ بلکــه قــرار اســت از طریــق خالقیــت مــا ،مشــتری
بــه بهتریــن شــکل ممکــن دیــده شــود .بهعبــارت دیگــر،
ْ
نمایــش طراحیهــای خــاص و متفــاوت
ســتارۀ ایــن
مــا نیســت؛ بلکــه محصــول مشــتری اســت کــه بایــد
بدرخشــد .پــس بهتــر اســت از ارائــۀ طرحهــای فضایــی
و عجیبوغریــب حــذر کنیــم ،امــا بکوشــیم بــه بهتریــن
شــکل ممکــن ســواد بصــری جامعــه را هــم ارتقــا دهیــم.
حــاال فــرض میکنیــم ایدههــای خوبــی بــرای ســفارش
بــه ذهنمــان رســیده و باتوجهبــه همــۀ مؤلفههــای
موجــود میدانیــم چــه بایــد بکنیــم .تجربــۀ ســالهای
کاری مــن اینطــور میگویــد کــه ارائــۀ بیــش از دو
نمونــه ،همــان کاری را میکنــد کــه هنــگام خریــد عطــر در
مغــازۀ عطرفروشــی اتفــاق میافتــد :گیــج میشــویم و
نمیتوانیــم درســت انتخــاب کنیــم! مشــتری نیــز بــا دیــدن
نمونههــای بســیار گیــج میشــود و تصمیمگیــری برایــش
مشــکل! پــس محدودکــردن نمونههــای پیشــنهادی بــه
یــک یــا دو نمونــه ،رســیدن بــه نتیجــه را تســریع میکنــد.
پــس از اینکــه اتودهــای اولیــه را بهانــدازۀ کافــی
ســنجیدیم و از اجــرای آنهــا هــم راضــی بودیــم ،موقــع
ارائــه (پرزنــت) اســت.
ترجیــح مــن همــواره پرزنــت حضــوری اســت .بســته بــه
پوزیشــــــن مشــــــتری ،در دفتــــــــر مــا یــــــا در دفتــــــــر

ایشــان ،ارائهکننــده و شــکل ارائــۀ کار ،هــر دو بایــد در
کمنقصتریــن شــکل ممکــن باشــند.
ارائهکننــدۀ باســواد ،باهــوش ،متشــخص ،خوشلبــاس،
خوشصحبــت و دارای قــدرت تصمیمگیــری در لحظــه،
باعــث میشــود اطمینــان مشــتری بیشــتر شــده و بــا
رضایــت بیشــتری بــه پیشــنهادهای مــا فکــر کنــد.
وقتشناســـی و خوشقولبـــودن در انجـــام تغییـــرات
احتمالــی و تحویــل کار در موعــد مقــرر نیــز از دیگــر عواملــی
اســـت کـــه کار را بـــرای دفعـــات بعـــدی آســـانتر میکنـــد.
ارائهدهنـــده بایـــد بـــه کار اشـــراف کامـــل داشـــته باشـــد.
از زمـــان اجـــرا ،محدودیتهـــای احتمالـــی و میـــزان
عملیبـــودن یـــا نبـــودن خواســـتههای مشـــتری بهخوبـــی
باخب ــر باش ــد ت ــا قول ــی ب ــه مش ــتری نده ــد ک ــه نش ــود آن را
عمل ــی ک ــرد.
مهــم اســت کــه بتوانیــم اعتمــاد مشــتری را جلــب کنیــم
تــا اطمینــان پیــدا کنــد کــه پیشــنهادهای مــا فقــط ناظــر
بــه ســودی کــه بــه خودمــان میرســد مطــرح نشــده و در
اصــل بناســت مشــکلی را از ایشــان حــل کنــد.
در ایــن صــورت رابطــۀ مــا بــا مشــتری بــه رابطــهای
دوســتانه و بردبــرد تبدیــل میشــود.
بــه تجربــه دریافتــهام هــرگاه مدیــری در مجموعــه پیــدا
شــود کــه ذهــن بــاز و خالقــی داشــته باشــد و بــا اســتفاده
از اختیاراتــش طرحهــا را تاییــد کنــد ،کار بســیار ســریعتر
و پاکیزهتــر از زمانــی پیــش مـیرود کــه قــرار اســت گروهــی
از مدیــران یــا هیئتمدیــره دربــارۀ طــرح نظــر دهنــد.
متأســفم کــه بایــد بگویــم تأییــد گروهــی گرفتــن یــا
بهاجماعرســیدن در ایــران از ســختترین کارهاســت.
کالم آخــر :اگــر تیــم حرفــهای داشــته باشــیم ،تمیــز و
بینقــص طراحــی کنیــم و بــه حرفهایتریــن شــکل ممکــن
ارائــه دهیــم ،میتوانیــم امیــدوار باشــیم کــه مشــتری
حتمــا ً خواهــد پســندید و تجربههــای کاری لذتبخشــی
را یکــی پــس از دیگــری رقــم خواهیــم زد.
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مهرداد شیخانی
اولیــن بــار کــه تعرفــۀ بهــای خدمــات گرافیــک را
دیــدم ،اواخــر ســال  13۶۵بــود .هنــور گرافیــک را
بهعنــوان شــﻐل انتخــاب نکــرده بــودم و نویســندگی
و روزنامهنــگاری شــﻐل اصلــیام بــود .مســئول تهیــۀ
مطالــب بخــﺶ هنــری یــک ســالنامه بــودم کــه قــرار بــود
وقایــﻊ ســال  13۶۵را بهشــکل خالصــه و درعینحــال
جامــع ،در یــک جلــد منتشــر کنــد و ســال  13۶۶منتشــر
شــد .آنجــا بــود کــه آن تعرفــه را دیــدم .یــک بــرگ کاغــذ
 A4یــکرو بــود کــه چنــد گزینــۀ محــدود داشــت ،بــا
قیمتــی بــرای انجــام هرکــدام .جدولــی بــود کــه حــدود
 20نــوع از خدمــات گرافیــک در آن آمــده بــود ،حــاﻻ کمــی
بیشــتر یــا کمتــر .طــراح گرافیــک آن ســالنامه تعرفــه را
نشــانم داد و همانجــا اولیــن گفتوگــوی مــن دربــارۀ
تعرفــۀ بهــای خدمــات گرافیــک شــکل گرفــت .صحبــت از
ایــن شــد کــه اســتاد ممیــز و بعﻀــی طراحــان گرافیــک،
ایــن تعرفــۀ یکصفحــهای را منتشــر کردهانــد.
ســال  13۶۸کــه دیگــر رســمﺎ ً طــراح گرافیــک بــودم،
تصمیمــم بــر ایــن بــود کــه خــرج زندگــیام از همیــن
شــﻐل تأمیــن شــود و درضمــن ،تجهیــزات و مــواد ﻻزم
بــرای انجــام ســفارشها را فقــﻂ از درآمــد خــود حرفــه
فراهــم کنــم .همیــن دو ،یعنــی تأمیــن خــرج زندگــی و
تأمیــن تجهیــزات و مــواد مصرفــی ،مبنــای قیمتگــذاری
کارهایــم شــد .خرجهــا و هزینههــا هــم کــه کامــال ً
معلــوم بــود .خوردوخــوراک و پوشــاک و رفتوآمــد و
بهداشــت و درمــان و اجــارۀ محــل کار و محــل زندگــی از
یــک طــرف و بــا توجــه بــه آنکــه گرافیــک دســتی انجــام
میشــد ،هزینــۀ تهیــۀ کاغــذ و رنــگ و راپیــد و ایربــراش
و میــز نــور و پیســتوله و حروفبرگــردان و زیﭙاتــن و
خﻂکــﺶ و گونیاهــای مختلــف و ...از طــرف دیگــر،
بایــد از درآمــد همیــن کار تأمیــن میشــد .غیــر از ایــن
هــم امــکان نداشــت .شــﻐل یعنــی همیــن؛ همیــن کــه
هزینــۀ نیازهــای ضــروری را بتــوان از درآمــد حاصــل از
کار تأمیــن کــرد و البتــه تهــﺶ مبلﻐــی هــم بمانــد بــرای

پسانــداز .بعدهــا کــه در اواخــر دهــۀ شــصت و ابتــدای
دهــۀ هفتــاد ،پــروژۀ راهانــدازی تشــکل صنفــی بــرای
طراحــان گرافیــک را کلیــد زدم و پــس از یکســالونیم
دوندگــی توانســتم همراهــی و نظــر مســاعد اســتاد
ممیــز را نیــز جلــب کنــم ،گفتوگوهــای بســیاری بــا
ایشــان درمــورد مســائل اصلــی مبتالبــه حرفــه انجــام
دادم کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا ،همیــن موضــوع
تعرفــۀ قیمــت بــود .در گفتوگــوی بــا ایشــان بــود کــه
متوجــه شــدم مبنــای قیمتگــذاری در تعرفــهای کــه
ایشــان ُمبدعــﺶ بــود ،همانهایــی اســت کــه مــن بــرای
قیمتگــذاری منظــور میکــردم و وقتــی بــه اســتاد گفتــم
قیمــت کارهایــم را بــر چــه مبنایــی تعییــن میکنــم،
ایشــان گفتنــد بــرای قیمتگــذاری غیــر از ایــن راهــی
نیســت؛ امــا ایشــان بــر نکتــۀ مهمتــری هــم تأکیــد کــرد و
آن اینکــه بــرای جلوگیــری از تشــتت و ســردرگمی طــراح
و ســفارشدهنده ،بایــد بــه هماهنگــی و انســجامی در
بهــای خدمــات گرافیــک دســت یافــت و امیــد داد کــه اگــر
بتوانیــم پــروژۀ راهانــدازی تشــکل صنفــی را بــه ســرانجام
برســانیم ،یکــی از مهمتریــن وﻇایــف ایــن تشــکل ،تهیــۀ
ســاﻻنۀ تعرفــه بــرای خدمــات حرفــه اســت.
چنیــن هــم شــد و انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک
ایــران ،پــس از تشــکیل ،توانســت ایــن فهرســت بهــای
پیشــنهادی را هــر ســال بــا توجــه بــه هزینههــای ضــروری
بــرای ادامــۀ زندگــی مقبــول در وضــع دائمــﺎ ً متﻐیــر
کشــورمان منتشــر کنــد و بهرغــم بســیاری موافقتهــا
و مخالفتهایــی کــه دربــارۀ آن شــکل گرفتــه ،بهعنــوان
تنهــا ســند مرجــع بهــای حرفــه ،بیــن طراحــان عﻀــو و
غیرعﻀــو و همچنیــن مشــتریان و ســفارشدهندگان بــه
آن اســتناد میشــود .ایــن خــود نشــانۀ اهمیــت وجــود
چنیــن تعرفــهای بــرای شــﻐل ماســت.
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کیانوش غریب پور
مدیــر :خانــم ،اون ســفارش رو چــه کردیــن؟ وقــت نداریــم
هــا!
دســتیار :شــما تــازه دیشــب بــه مــن گفتیــن .بنــا شــد بــه
آقــای ...ســفارش بــدم دیگــه.
ــــــ بلــه گفتــم؛ ولــی کارکــردن باهــاش ســخته .حــرف
گــوش نمــیده.
ــــ هنرمنده دیگه .باید بهش احترام گذاشت.
ــــــ مــا میخوایــم محصــول بفروشــیم؛ بنــگاه هنــری
نیســتیم کــه.
ــــ آخه شما یه چیزایی ازش میخواین که...
ــــــ کــه چــی؟ عوامپســنده؟ نبایــد ســلیقۀ خریــدار رو در
نظــر بگیریــم؟ پــول بدیــم ایشــون پــز هنــری بــده ولــی
نفروشــه؟
ــــــ خــب باهــاش کار نکنیــم .بدیــم بــه یکــی کــه حــرف
گــوش کنــه.
ــــــ کــی مثــا ً؟ بــه هرکــی میدیــم یــه ادایــی داره .خــب االن
چــرا بهــش زنــگ نمیزنــی؟
ـوال ً
ــــــ گفتــم ســاعت یــازده بشــه بهــش زنــگ بزنــم .معمـ 
شــبا کار میکنــه ،صبــح دیــر بیــدار میشــه.
ــــــ ایــن چــه طــرز کارکردنــه .گرافیســت بایــد در دســترس
باشــه .اصــا ً نمیفهمــم اینــا چــرا اینطوریــن .یــازده
و بیســت دقیقــه شــد .روز تمــوم شــد .فــردا هــم کــه
پنجشنبهســت ،هفتــه از دســت رفــت.
ــــــ مــا هــر بــار ایــن حرفــا رو میزنیــم .هــر بــار هــم
شــما میریــد ســراغ ایشــون .اگــه قبولــش داریــم
خــب ایــن چیــزاش هــم قبــول کنیــم؛ نداریــم ،بریــم
ســراغ شــرکتهای شــیکوپیک .طراحــای فریلنســر
عادتهــای خودشــون رو دارن.
ــــــ شــرکتها؟ بــا اون نــاز و اداشــون؟ اصــا ًنمیدونــی
کارت دســت کیــه .تــوی آتلیهشــون کــه راهــت نمــیدن،
نمیتونــی بــا طــراح روبــهرو بشــی .دو تــا اتــود مــیدن،
نخواســتی هــم بایــد نصــف پــول رو بــدی .مــن دوســت
دارم بــا طراحــم مســتقیم حــرف بزنــم .شــما کــه میدونــی
نصــف ایدههــا مــال خودمــه .ایشــون فقــط اجــراش
میکنــه.
ــــــ ایــن رو نگیــن دیگــه ،اون دفعـهم همیــن رو گفتین کلی
براتــون توضیــح داد کــه ایــده میتونــه تیــمورک شــکل
بگیــره و کارفرمــا هــم تــوی اون تیــم باشــه .بعــدش هــم
خودمونیــم ،اون ایــدۀ شــما نبــود؛ از تــوی کاتالوگــی کــه
از دبــی آوردیــن پیــداش کردیــن .االن چــه کنــم؟ بهشــون
زنــگ بزنــم؟

ــــ بله ،ظهر شد.
ــــــ ســام .خوبیــد؟ بدموقــع کــه تمــاس نگرفتــم؟ گفتــم
نکنــه خــواب باشــین .بلــه! اون کار رفــت بــرای چــاپ.
چقــدر هــم خــوب شــد .چــی؟ کــی گفتــه؟ بذاریــن بــه دکتــر
بگــم ،میگــن تحقیــق بــازار کار رو نگــه داشــته گفتــه مــورد
تأییــد مــا نیســت.
ــــــ کــی همچیــن حرفــی زده؟ نــه ،مــن تأییــد کــردم.
تحقیــق بــازار مگــه میتونــه کار رو نگــر داره؟
ــــــ دکتــر میگــن ...آهــا ،خــب شــنیدین دیگــه .نــه شــما
دلخــور نشــین .خــب اونــا هــم تقصیــر نــدارن؛ شــرکت
پخــش بهشــون یــه چیــزی میگــه ،اونــا هــم بــه مــا
میگــن .شــما از کجــا شــنیدین؟ ای وای ،حســابداری کــه
نمیتونــه چــک شــما رو نگــه داره بهخاطــر حــرف اونــا.
دکتــر امضــا کــردن .اجــازه بدیــن بــذارم روی اســپیکر دکتــر
هــم بشــنون.
طراح :سالم جناب دکتر ،حالتون خوبه؟
ــــــ بــه! ســام .احــوال شــما اســتاد! مــن خیلــی خوبــم.
شــما چطوریــن؟
ــــــ خوبــم .داشــتم بــه ســرکار خانــوم میگفتــم ،شــما اون
کار رو تأییــد کردیــن ولــی پرداخــت بــه مــن انجــام نشــده.
میگــن شــما دســتور دادیــن ،ولــی بعــدش گفتیــن
تحقیــق بــازار نظــرش منفــی بــوده.
ــــــ مــن تأییــد کــردم ،ولــی راســتش خیلــی راضــی نبــودم؛
دیــدم شــما خســته شــدین ،کار هــم خیلــی طوالنــی شــده،
رضایــت دادم.
ــــــ عجــب! بعــد از اونهمــه تعریــف و تمجیــد االن ایــن
چــه فرمایشــیه؟ خــب چــرا بــا یــک طــراح دیگــه کار
نمیکنیــن؟ ماشــاال کــم نیســیتم.
ــــــ جنــاب اســتاد ،شــما بــرای مــا خیلــی عزیزیــن؛ ولــی
خــب بدقولــی میکنیــن ،کار زیــاد پیشــتون میمونــه،
فرصــت اظهارنظــر بخشهــای دیگــه رو ازمــون
میگیریــن .جســارتا ً ایــن کار آخــر کــه میگیــن خــاق
بــود ،خیلــی هــم نبــوده .میدونیــن کــه باالخــره مــا هــم
دنیــا رو دیدیــم و سالهاســت داریــم کار میکنیــم.
ــــــ آقــای دکتــر عزیــز! حــرف تکــراری میزنیــم؛ بلــه ،مــن
ســرم شــلوغه روی کار هــم وقــت مـیذارم و گاهــی بدقــول
میشــم؛ امــا ایــن کار واقعــا ً ســر وقــت انجــام شــد.
درمــورد خالقیــت هــم نمیدونــم چــی بگــم .خالقیــت کــه
متــر و معیــار نــداره .اونقــدر میفهمــم کــه اون همــکارای
شــما خیلــی فــرق کار خــاق و کپــی رو نمیفهمــن.
ــــــ شــما فکــر کنیــن اونــا نماینــدۀ مــردم عــادی هســتن.
بــا روشــنفکربازی کــه نمیشــه کار فروخــت.
ــــــ کجــاش روشــنفکریه .مــن یــه کاری کــردم کــه خیلــی
هــم ُنــرم بــازار امــروزه .شــما رقیباتــون رو دیدیــن بــا چــه
جســارتی کار میکنــن؟ چــرا اینقــدر محتاطیــن ،اونهــم
بــازار مطمئنــی کــه داریــن؟
بــا ایــن ســهم
ِ
ــــــ نمیدونــم کیــا رو میگیــن؛ امــا اگــه منظورتــون
اون برندهــای تــازهوارده ،خیالتــون راحــت باشــه اینــا
ستارهشــون یــه مدتــی میدرخشــه و بعــد خامــوش
میشــن .مــا اگــه موندیــم بــرای اینــه کــه متوســط فهــم و

تــوان بــازار رو میشناســیم.
ــــــ مــا هیــچ ســهمی تــوی باالبــردن ســلیقۀ مــردم نداریم؟
یــه برنــد معــروف مثــل شــما نبایــد یک ـیدو الیــن خــاص
داشــته باشــه؟ یــه جــا ،دو جــا ریســک کنــه تــا بتونــه بــازار
رو متحــول کنــه؟
ــــــ از ایــن حرفــا بگذریــم .االن یــه کار جدیــد داریــم.
مشــخصاتش رو براتــون میفرســتن .عجلــه داریــم .چنــد
تــا حــق انتخــاب هــم بهمــون بدیــن .مثــل همیشــه نگیــن
همینــه کــه هســت.
ــــــ آقــای دکتــر! مــا کــه بــار اولمــون نیســت بــا هــم کار
میکنیــم .میدونیــن کــه مــن بــرای کار یــه اتــود م ـیدم و
اگــه خــوب نشــد میریــم ســراغ اتــود بعــد .یک ـیدو اتــود
همزمــان نمیتونــم بــدم.
ــــ شنبه کار رو میفرستین دیگه؟
ــــ االن چهارشنبهست ،نزدیک ظهره .شنبه آخه؟
ــــــ شــما اســتادین قربــان .بخوایــن میتونیــن .شــما کــه
شــبا کار میکنیــن ،تــا شــنبه ســه شــب وقــت داریــن.
ــــــ عجــب! عجــب! مطمئن ـا ً بــه شــنبه نمیرســم .هــم کار
دارم ،هــم اصــا ًاالن چیــزی بــه دســتم نرســیده کــه بدونــم
چقــدر وقــت میخــواد؛ امــا جســارتا ً مــن دیگــه اینطــوری
کار نمیکنــم .یــه جلســه بذاریــن ،همــۀ اونایــی کــه
میخــوان بعــدا ً نظــر بــدن ،اولــش نظــر بــدن .درمــورد
کارهــای قبلــی کــه دادم نظــر بــدن ،مــن یــه کــم توجیــه
بشــم ،اگــه دیــدم از پســش برنمیــام وقــت تلــف نکنیــم.
ــــــ مــن امــروز دارم مـیرم کارخونــه .فــردا هــم کــه شــرکت
تعطیلــه .شــنبه کار رو میخوایــم .ایــن جلســه رو بذاریــن
بــرای کارهــای بعدیمــون.
ــــــ آخــه ایــن روش حرفـهای کار نیســت .راســتش بهتریــن
کار اینــه مثــل همهجــای دنیــا یــه واســطه بیــن مــا قــرار
بگیــره؛ یــه کســی کــه بتونــه حــرف هــر طــرف رو بفهمــه و
بــه زبــان فنــی طــرف دیگــه ترجم ـهش کنــه.
ــــــ اینــا مــا رو عقــب مینــدازه اســتاد .تــا بیایــم بجنبیــم،
رقبــا بــازار رو از دســتمون درآوردن .بــا همــون روش
خودمــون کار میکنیــم .میگــم اطالعــات رو بهتــون
برســونن .اول هفتــه بــه دســتمون برســونین .فرمایشــی
نداریــن؟
ــــــ دلــم میخواســت بتونیــم روش بهتــری بــرای همــکاری
پیــدا کنیــم .اینطــوری هــم مــن فرســوده میشــم ،هــم
شــما بــه دلخواهتــون نمیرســین .چــی میتونــم بگــم؟
عرضــی نیســت.
ــــ ما به شما ارادت داریم .خدا نگهدار.
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