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واگويه

1. چش��م هاي كوچك��ي ك��ه 
آس��مان  را مي بيند، قشنگ تر 
از چشم هاي درشتي است كه 
به ويترين هاي رنگارنگ خيره 

شده است. 
2. امروز كس��ي فكر نمي كند 
كلمات و پيام ها مي تواند آنها را 
تهديد كند. به قول مولوي: فكر بد روح را مي خراشد. 
ذهن انس��ان معاصر از اين زخم ها و جراحت ها رنج 
مي برد، اما او كمتر به ريش��ه هاي آن توجه مي كند. 
كلمات مانند خنجري ب��ر روح او فرود آم��ده  و او را 

مجروح و دردمند ساخته اند. 
نزول كلمات بي شمار از آسمان اين دنيا بر ذهن بشر 
موضوع قابل تاملي اس��ت. بارش كلمات سهمگين 
آغاز ش��ده و س��يل مهيبي در جريان است. در هيچ 
دوره اي كلمات با چنين هجمه و چنين ش��تابي در 
ذهن بش��ر جريان نداشته اس��ت. اين رود خروشاِن 
وحش��ي ما را كجا مي برد؟ ما كجا هستيم؟ در ميان 

اين سيل خروشان يا در كنار ساحل؟
مولوي در مثنوي مي گويد: قوه خي��ال آنقدر قدرت 
دارد ك��ه مي تواند م��ا را لگدكوب كند. ما هميش��ه 
فوايد قوه تخيل را ش��نيده ايم، اما همين قوه خيال از 
نظر او مي تواند ما را دفن كن��د. قوه خيال مي تواند ما 
را خاموش كند و مي تواند ما را روش��ن كند. به تعبير 

مثنوي گاهي جان انسان لگدكوب قوه خيال مي شود. 
قوه خيال مانند آب است. آب مي تواند گياه را خشك 
كند. اگر به گياه خيلي آب بدهيم، ريشه ها نمي توانند 
نفس بكش��ند و خفه مي ش��وند و درخت خش��ك 
مي ش��ود. گاهي آنقدر پيام در ذهن فرو مي ريزد كه 
انس��ان در زير آنها دفن مي ش��ود و فرص��ت تفكر و 
تنفس از او گرفته مي ش��ود. به همين جهت امروزه 
بحث رژيم مصرف رس��انه اي  به صورت جدي مطرح 
اس��ت. از نظر مولوي پيام ها مي توانند جان انس��ان 
و روح او را لگدك��وب كنند. مي توانند ما را از عش��ق 

محروم كنند. 
3. هزاره كلم��ات: در هيچ تاريخي انس��ان اينقدر با 
كلمات سر و كار نداش��ته. در هيچ زماني بشر اينقدر 
ميل و اشتها به توليد و مصرف كلمات نداشته. هزاره 
س��وم هزاره كلمات اس��ت، هزاره هج��وم كلمات. 
س��يل عظيم كلمات در ذهن ما جاري شده و شايد 
ما را هم با خود برده باش��د. كارخانجات عظيم توليد 
كلمه ش��بانه روز در فعاليتند و ذهن م��ا بدون هيچ 
برنامه اي آنها را دريافت مي كن��د. ماهواره، اينترنت، 
پيام هاي كوتاه و... همه دارند كلماتي را به س��وي ما 
ارسال مي كنند. براي مثال، بر اساس تحقيق انجمن 
پزش��كي امريكا، كودكان در سال ش��اهد 14000 
صحنه غيراخالقي و 200000 صحنه خشونت آميز 

در تلويزيون  هستند. 

4. يك مايل چند فوت اس��ت: مصرف پيام هاي زياد 
هم مانع تفكر و خالقيت مي شود. روزي از اينشتين 
پرس��يدند: يك مايل چند فوت مي ش��ود؟ او گفت: 
نمي دانم. چرا بايد مغزم را با انبوه��ي از اطالعات پر 
كنم، در حالي كه مي توانم در عرض چند دقيقه آنها 

را به دست بياورم؟
 آدم هاي چ��اق نمي توانند خوب بدون��د، خوب بازي 
كنند و خوب كارهاي روزمره خود را انجام دهند. غذا 
در بدن آنها به صورت چربي رسوب مي كند. ذهن هم 
همين طور اس��ت. وقتي پيام ها بدون برنامه و فله اي 
وارد ذهن ش��وند، در ذهن رس��وب مي كنند و مانع 
فعاليت آن مي شوند. ذهن نياز به فضا و فرصت كافي 
دارد. نياز به تمركز دارد. هجوم پيام هاي بي شمار مانع 
اينهاست. افرادي كه ذهن خود را در معرض هر پيامي 
قرار مي دهند، نمي توانند خوب فكر كنند و نمي توانند 
براي مشكالت خود به نتايج منطقي برسند. اطالعات 

در ذهن آنان مانند چربي رسوب مي كند. 
5. هر چه از آس��مان بيايد آس��ماني نيست! در سال 
2000 مي��الدي كميته رف��ع تبعيض علي��ه زنان 
كه نهادي وابس��ته به سازمان ملل اس��ت، به برخي 
كشورها انتقاد مي كند كه چرا هديه روز مادر و اصال 
روز مادر هنوز در اين كش��ورها وج��ود دارد و حذف 

نشده، چرا كه نقش مادر كليشه اي و سنتي است !
اين كلمات وقتي در قالب ادبيات و هنر بيان مي شوند، 

مي توانند انسان هاي زيادي را مجروح كنند. در رمان 
صد سال تنهايي وقتي خوزه آركادئو به پتروكرسپي 
مي گويد: من و ربكا عروسي مي كنيم، رنگ از چهره 
پتروكرس��پي مي پرد و مي گويد: او خواهر شماست! 
خوزه آركادئو جواب مي ده��د: برايم فرقي نمي كند. 
پتروكرس��پي عرق پيش��اني اش را خشك مي كند 
و مي گوي��د: عالوه ب��ر اينكه خالف طبيعت اس��ت، 
برخالف قانون هم هس��ت. خوزه آركادئو مي گويد: 

گور پدر طبيعت. 
خدا مي داند اين عبارت» گ��ور پدر طبيعت« چقدر 
به انسان آس��يب زده اس��ت. بي توجهي به طبيعت، 
انس��ان را دچار انزوا و تنهايي مي كن��د، يك تنهايي 
تلخ و رنج آور. صد س��ال تنهايي محصول بي توجهي 
و تحقير طبيعت است. پيام هايي كه طبيعي نيستند، 
به تدريج انس��ان را تنها و منزوي مي كنند. ماركز در 
اين رمان به خوبي تنهايي انس��ان را نشان مي دهد، 
ام��ا كاش در مورد ريش��ه هاي اين تنهايي بيش��تر 
س��خن مي گفت. طبيعت ريش��ه در وجود ما دارد. 
هر قدر از طبيعت فاصله بگيريم، از خودمان بيش��تر 
دور مي ش��ويم و آن وقت تنهايي و از خود بيگانگي را 
بيشتر احساس مي كنيم. امام سجاد عليه السالم در 
نيايش بيست ويكم صحيفه سجاديه از خطاهايي ياد 

مي كنند كه موجب تنهايي مي شود. 
تنهايي اتفاقي نيست. 

تحليل روز

مي خواهيم بخشي از آلودگي بصري باشيم، يا يك آفريننده؟

تنهايياتفاقينيست

محمد  محمدي

منتق�د: هن��ر اگزوتي��ك1 ذاتا 
نس��بي بوده اس��ت. از ق��رن 1۶ 
ميالدي، ساكنين غرب مديترانه 
س��رزمين هاي دوردس��ت را به 
اصطالح خود كش��ف مي كردند 
كه نس��بت به مكان جغرافيايي 
آشنا براي آنها، خاورميانه، شرق 
دور و آفريقا پر از شگفتي هاي ناشناخته بود و با شنيده ها 
و ديده هاي محدود در مورد اين سرزمين ها خيال پردازي 
مي كردن��د. بازتاب تص��ورات آنه��ا از اين ب��ه اصطالح 

»ديگران« در آثار هنري گرايشي محبوب در اروپا شد. 
هنرمند: اما مفهوم اگزوتيسم تغيير كرده و به نظر من از 
زمان به وجود آمدن اگزوتيسم دكوراتيو، اين مفهوم ابعاد 
ديگري پيدا كرده اس��ت. اگزوتيسم اوليه با »دسترسي« 
ارتباط مستقيم داشت و تا زماني اگزوتيك، شگفت انگيز 

و ناشناخته بود كه دسترسي به آن سهل نبود. 
منتق�د: بله. مساله ديگر اينكه اگزوتيسم غيردكوراتيو 
زمان��ي كه به دس��ت خود »ديگ��ران« كه ب��راي غرب 
ش��گفت انگيز بوده اند خلق ش��ود در زم��ان محبوس 
مي ش��ود. چراكه هنرمند ويژگي هاي فرهنگي و سنتي 
جامع��ه اش را در قالب هنر به كس��اني ارايه مي كند كه 
انتظار دارند آن جامع��ه را آن گونه ببينند و به اين دليل 
هنرمند از جامعه زمان خويش فاصله گرفته و به حفظ 

تقدس گذشته اي كه ديگر وجود ندارد دامن مي زند. 
هنرمند: چ��ه اش��كالي دارد هنرمن��د با اس��تفاده از 
عناصرفرهنگي و س��نتي مش��خصا برگرفته از جامعه 
خود اثر هنري خلق كند؟ اين آثار براي بسياري افراد از 

مليت هاي ديگر همچنان شگفتي به همراه دارند. 
منتقد: حتما همين طور است اما كشف و درك جامعه 
هنرمند توس��ط او و به تصوير كشيدن جدال گذشته و 
حال جامعه اش اگزوتيك نيست. ما نبايد گرفتار معناي 
لغوي اين كلمه شويم. مفهوم هنر اگزوتيك همان طور 
كه گفتم چيز ديگري است؛ هنري كه توسط غرب براي 
به تصوير كشيدن تصورات آنها از ديگران يا شرق ايجاد 
شد. تنها مخاطب قرار دادن مليت هاي ديگر براي ارايه 
هنري كه المان هاي فرهنگي و سنتي جامعه هنرمند را 
در خود دارد حتي با قصد شناساندن جامعه خود به آنها، 

اگزوتيك نيست. 
هنرمند: به هر حال دكوراتيو بودن چنين آثاري آنها را از 
.Exotic1اين بحث جدا مي كند.   

 س��ال 137۶ به اتفاق شادروان 
عليرض��ا فرهمن��د و تع��دادي 
همكار ج��وان، دفتري دس��ت 
و پا كرده بوديم و ب��ه كار توليد 
مراح��ل  كلي��ه  و  تحري��ري 
گرافيكي و فني چندين نشريه 
يا بهتر بگوي��م بولتن و مجالت 
داخلي اصناف و برخي ادارات و س��ازمان ها مش��غول 

بوديم. 
ب��ودن در كن��ار عليرض��ا فرهمن��د ب��ودن غنيمتي 
تكرارنش��دني بود كه در همان روزها هم ب��ه آن آگاه 
بودم و قدر لحظه لحظه اش را مي دانستم. هنگامي كه 
فرهمند به كنفرانس »اسالم و جهان غرب« در نيكوزيا 
دعوت ش��د، گويا در آنجا ديداري با شمس الواعظين 
داش��ته و بنا بر قول فرهمند، ش��مس الواعظين به او 
مي گويد كه ق��رار اس��ت روزنام��ه اي  راه بيندازند و از 
پيرمرد مش��ورت مي گيرد و دنبال چند اسم، از جمله 
من نيز بوده ان��د و به فرهمند مي گوي��د از فالني هيچ 
خبري ن��دارم، مي خواهم به هم��كاري دعوتش كنم، 
كه فرهمند ماج��راي همكاري ميان م��ا را مي گويد. 
پس از اينكه فرهمند به تهران آمد روزي به من گفت 

عده اي مي خواهند روزنامه جدي��دي راه بيندازند و از 
من خواسته اند دعوت شان را به اطالع تو برسانم. و نام 
شمس الواعظين را گفت كه من را به ياد كيهان دوران 
اوايل انقالب و مجله كيان انداخت. به فرهمند گفتم تا 
حاال نه با هيچ روزنامه اي كار نكرده ام، سال هاست فقط 
با ماهنامه ها همكاري داش��ته ام. همين »ژورناليسم 
اصناف« م��ا را بس! اما ش��ادروان فرهمند ك��ه بعد از 
س��ال ها دوري از »روزنامه« بد جوري هيجان كار در 
روزنامه و تجديدف��راش مجدد ب��ا كار روزنامه نگاري 
داش��ت. پاس��خ داد كه اين سوابق ش��ما تا حد زيادي 
اجتناب ناپذير بوده، چراكه دهه شصت، دهه ماهنامه 
بود، و حاال كه گشايش��ي در رواج روزنامه حاصل شده 
چرا بايد پرهيز كرد؟ و افزود خودش هم سال هاس��ت 
كه در هيچ روزنامه اي كار نكرده، اما وسوس��ه ش��ده با 
اين روزنامه جدي��د كار كند. اعت��راف مي كنم ديدن 
شوق مردي كهنه كار مثل عليرضا فرهمند، من را نيز 

وسوسه كرد. 
براي آغ��از، همه چيز فكر ش��ده و برنامه ريزي ش��ده 
بود. دو ماه قبل از انتش��ار گروه جمع ش��د، وظايف و 
اختيارات نيز تعريف شد. دفتر هم كه يك ساختمان 
وياليي ب��ود با اس��تخري كوچك در حي��اط، كه هر 

بعدازظهر بدون استثنا توسط سردبير آبياري مي شد 
و تراس طبقه دوم و آش��پزخانه وسيع همكف نيز كه 
به تدري��ج به بهترين ج��ا براي نوش��تن و فكر كردن 
بچه هاي تحريريه تبديل ش��د و البت��ه يك تحريريه 
كوچك و كم جمعيت. من هم ب��ه عنوان مدير هنري 
روزنام��ه، اتاقي كوچك داش��تم ميان پاس��يو و اتاق 
معاونين سردبير حسين قندي و مسعود شهامي پور. 
طراحي روزنامه در همان اتاق و در بيخ گوش سردبير 
و سايرين انجام شد. يادم هس��ت روزهايي كه داشتم 
براي بيلب��ورد روزنامه براي نص��ب در معابر عمومي 
ش��هر طراحي مي كردم، مرحوم كاوه گلس��تان براي 
فيلمبرداري از ش��كل گيري نخستين روزنامه جامعه 
مدني ايران ب��ا گروه��ي از هم��كاران اروپايي اش به 
دفتر روزنامه آمده بودند؛ وقتي به اتاق من وارد ش��د و 
كارهاي انجام شده را ديد، به من گفت كه اولين فريم 
فيلم��ش را از روي مونيتور من مي گي��رد و من هم با 
زوم روي بخش��ي از طراحي بيلبورد و نمايش مرحله 
به مرحله طرح، تا ديده شدن كامل آن با او همفكري 
كردم و هرگز يادم نمي رود ك��ه كاوه به هيجان آمد و 
از همان جا يك دوس��تي خاطره انگيز ميان ما شكل 
گرفت. وقتي »قواعد اس��تاندارد بصري1« روزنامه را 

كه در همان مدت قبل از انتش��ار طراحي كرده بودم، 
نش��انش دادم به من گفت: اين كار تازه اي  اس��ت اي 

كاش دوستان مقاومت نكنند و بپذيرند. 
زمان به سرعت گذشت و ما به انتشار نخستين شماره 
نزديك ش��ديم. مي دانس��تم كه دش��وارترين شماره 
روزنامه، نه نخستين ش��ماره، كه دومين شماره است. 
مدت ها دورخيز كرده بوديم كه نخس��تين ش��ماره را 
دربياوريم؛ اما براي دومين ش��ماره فق��ط يك نيمروز 
وقت داش��تيم. در چني��ن فرآين��دي كار مدير هنري 
با همه اعضاي روزنامه متفاوت اس��ت. يعني س��رعتي 
كه الزمه كار تحريريه اس��ت در ساختارسازي بصري 
صفحات روزنامه جواب نمي دهد. من بايد با تاني ظرفي 
را مي س��اختم كه به نحو احس��ن مظ��روف را در خود 
جا دهد. به ويژه كه از ابتدا چارت حرفه اي اس��تاندارد 
آن طور ك��ه در روزنامه ه��اي اروپايي رايج اس��ت، در 

رسانه هاي ما به طور كامل وجود نداشته است. 
از همان ابتدا در انتخاب ميان صفحه آرايي دس��تي و 
كامپيوتري بگو مگو هاي زيادي داش��تيم. من طرفدار 
كامپيوتر بودم، اما سردبير، همكار سابقش در روزنامه 
كيهان را براي امور فني روزنامه دع��وت كرده بود كه 
از كامپيوتر س��ردرنمي  آورد. اين مدي��ر فني قديمي، 

خواهان صفحات دس��تي بود و با اختيارات زيادي كه 
از طرف سردبير داش��ت هم به ما كمك مي كرد و هم 
مروج نوعي سليقه بود كه از زيبايي شناسي رسانه اي و 
»ارتباطات بصري2«، هيچ نمي دانست. او كه از گرافيك 
هيچ نمي دانس��ت به راحتي در صفح��ه اول روزنامه 
دخالت مي كرد. مي خواهم بگويم، صفحه اول روزنامه 
جامعه، برخالف ايده هاي من و بنا برسنت غيراصولي 
»پركردن صفحه بدون در نظ��ر گرفتن قدرت بصري 
تيتر و عكس« به محل تاخت و تاز مس��وول امور فني 
تبديل ش��ده بود. او با مش��تي تيتر و عك��س به آتليه 
مي آمد و س��اختار صفحه را به ميل خود و نه بر اساس 
دستورالعمل تدوين شده من، تعيين مي كرد. به طوري 
كه در همان ايام به »طراحي مجدد3« اغلب »صفحات 
اول روزنامه« در آتليه ش��خصي ام ناگزير ش��ده بودم، 
انتش��ار اين طراحي مجدد صفحات اول و آنچه چاپ 

شده است، مي تواند بيانگر اين دو نكته مهم باشد: 
1( »قدرت نمايش بص��ري تيتر« و »خوانش همزمان 
آن« ب��ه آداب »دي��دن« و انتق��ال »فرهنگ بصري« 

توسط رسانه ها به مرد مخاطب. 
 2( كجاي دنيا يك مديرهنري پس از پايان كار ش��اق 
روزنامه تا اوايل ش��ب، ب��ه منزل مي رود و تا پاس��ي از 

ش��ب به اجراي مجدد صفح��ه اي مي پ��ردازد كه در 
مناسبات خام و تعريف نشده رسانه اي دچار شلختگي 
و بي سليقگي شده است؟ تازه من دارم درباره روزنامه 
جامعه ح��رف مي زنم ك��ه هنوز هم الگ��وي گرافيك 

رسانه اي است. 
باري، وقتي كار را به دس��ت گرفتم خيلي زود دريافتم 
كه ژورناليس��ت ايراني در آن زمان، درك بصري اش يا 
درحد قالب بصري كيهان و اطالع��ات؛ يا در حد قالب 
بصري ايران و همشهري اس��ت. روزنامه جامعه هيچ 
يك از اين الگوها نبود. من بنا بر تخصصم اين قالب هاي 
منسوخ بصري را تجزيه تحليل كرده و تكليف خود را 
مي دانستم. اما عادات كهنه در پذيرش »فرم روزنامه« 
به طور ناخودآگاه هنوز در ذهن دوس��تان ما رس��وخ 

داشت. 
اين پرس��ش از ارباب جرايد هنوز هم پرسيدني است 
كه: وقتي رسانه اي را طراحي مي كنيم، آيا مي خواهيم 

بخشي از آلودگي بصري باشيم، يا يك آفريننده؟ 
پانوشت: 

visual standard gude 1.
visual communication2.
redesign3.

احمدرضا دالوند


