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گفتوگو با »کن کاتو« ،طراح گرافیک استرالیایی:

مگر آنکه زیاد بهتر باشد

هر فیلم خوب جنگی
ضدجنگ است

ﺗﻮﺭﺝ ﺻﺎﺑﺮﻯﻭﻧﺪ
ﻃﺮﺍﺡ ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ

 سـخنرانی روز جهانی گرافیک را با نقلقولی از همسـر سـابقتان شـروع
کردید ،اعتقاد داشتند که گرافیک چیز مهمی نیست .سؤال من این است که
آیا گرافیکدیزاین اصال چیز مهمی هست؟
داســتان این نبوده که همســرم فکر کنند گرافیک مهم نیســت ،داستان این
بــوده که فکــر میکردند ما ماجــرا را خیلی جدی میگیریم .مــن فکر میکنم
بیشــتر طراحان دنیــا هیجان زیادی درباره کارشــان دارند و بــه گرافیکدیزاین
بهعنوان یک شــغل نگاه نمیکنند ،بلکه بیشــتر بهعنــوان روش زندگی به آن
مینگرند.
 خود شما گرافیکدیزاین را چطور میبینید؟
من زندگیام را خیلی دوســت دارم ،خیلی خوششــانس بــودم که از روز
اولی که کارم را شــروع کردم ،هیچوقت فکر نمیکردم ،دارم سر کار میروم .از
خواب بیدار میشــدم ،میرفتم و انگار که زندگــی روزمرهام را انجام میدادم.
بهطوردائم به من پیشنهادهایی میشود که به آدمها کمک کنم که تجارتشان
را گستردهتر کنند و از این کار بسیار لذت میبرم .برخالف خیلی آدمها ،همیشه
دلــم میخواهد که بروم به محــل کارم و کارهایم را ادامه بدهم .فکر میکنم
کار ما ،شــبیه به کار روزنامهنگارهاســت .برخالف خیلی از شغلها ،اینطوری
نیست که شما از سر اجبار بروید محل کارتان ،کارهایی انجام دهید و برگردید.
طراحی همان کاری است که ما دوستش داریم و با عالقه انجامش میدهیم.
 خیلـی از طراحـان بـزرگ دنیـا مثال خانـم »پاوال شـر« میگوینـد وقتی
طراحـی میکنند گویی به نوعی بـازی میکنند .آیا مـا طراحها ،کاری جدی
انجام میدهیم یا اینکه کار ما بهشکلی همان بازی است؟
طراحــان بــا همدیگر خیلی فــرق دارند ،نمیشــود همــه را یکپارچه نگاه
کنیم و یکچیز کلی درباره همهشــان بگوییم .وقتی من طراحی میکنم ،بازی
نمیکنم و اهداف ازپیشتعیینشــدهای دارم و دارم یک کار کامال جدی انجام
میدهم .تالش میکنم راه بهتری برای رســیدن به اهدافم پیدا کنم .طراحی،
برای من یک موضوع متمرکز است .چیزی که ممکن است به بازیکردن تعبیر
شود ،همان روشی است که شاید برخی از آن تعبیر به بازی میکنند.
 در طراحیهـای شـما پویایی فرهنگـی عجیبی وجـود دارد ،برای نمونه
وقتی برای ایرالین هند کار میکنید ،گویی که یک هندی هستید و وقتی برای
شهر فرودگاهی دوبی کار میکنید ،انگار یک عرب هستید.
ایــن یک بیان فرهنگی اســت .وقتی برای کشــوری کار میکنم ،فرهنگ آن
کشــور را خیلی دقیق نگاه میکنم .بــرای فرهنگی که برایش کار میکنید ،باید
احترام گذاشــته و ســعی کنید آن را بیشــتر درک کنید .نباید فراموش شود که
محصول طراحی شــما از ســوی مردم آن فرهنگ دیده خواهد شــد .با وجود
اینکــه خود درونی ما چه فرهنگی دارد ،باید با فرهنگهای مختلف در تماس
باشــیم .البته امروزه اینترنت باعث شــده که همه ما شهروندان جهانی شویم.
اینترنت و امکانهای جهانیشــدن ،شــرایط جدیدی را نســبت به  ۱۵ ،۱۰سال
پیش به وجود آورده است.
 در وضعیت کنونی ما بهسـوی جهانی یکشـکل و یکسـلیقه میرویم،
امـا کاری که شـما میکنید این اسـت که فرهنگهای بومـی را همانطور که
هست ،نگه میدارید.
بخش اول کامال درســت اســت که ما داریم به یک دهکده جهانی نزدیک
میشــویم ،امــا اینکه ما هر فرهنــگ را چطور میبینیم و چطــور با آن برخورد
میکنیــم ،برمیگردد بــه خودمــان و پسزمینههای فرهنگیمــان و چیزهای
درونــیای که خودمان داریــم .یک جمله واحد را همانطــوری به یک ایرانی
میگویند که ممکن اســت به یک هندی بگویند ،یا به یک چینی یا اروپایی ،اما
آنچه که از آن جمله تعبیر میشــود ،به شخصیت فردی و سابقه فرهنگی آن
جامعه بستگی دارد.
 در عصـر حاضـر ،مهمتریـن سـبکی که در گوشـهوکنار جهان ،به چشـم
میخـورد »مینیمالیسـم« اسـت ،نهتنهـا در گرافیـک و دیزایـن ،کـه در
هنرهـا هم دیده میشـود؛ در فیلم ،در نقاشـی ،ادبیـات و . ...میانه شـما با
مینیمالیسم چیست؟
بهعنوان طراح گرافیک ،بین مردم ارتباط تصویری میسازم و سعی میکنم
به واضحترین و ســادهترین شــکل ،پیام را طرح کنم و اگر خیلی شــاخ و برگ
بــه آن اضافه کنم ،پیام اصلی گم میشــود .این گاهی »مینیمالیســم« تعبیر
میشــود ،همیشه ما این جمله را شنیدهایم که »کم ،زیاد است« ولی من آن را
اینطور ادامه میدهم» ،مگر آنکه زیاد ،بهتر باشد«.
 یعنـی لوگوها و هویتهای بصری برندها پیام مشـخصی در درون خود
دارند؟
امیدوارم اینطور باشــد ،اگر نه ،دارم وقتم را تلف میکنم .در بیشــتر موارد،
وقتی که از من خواســته میشــود پــروژهای را انجام بدهــم ،معموال بهخاطر
این اســت که آن شــرکت یا پیامــی دارد که میخواهد ابراز کنــد یا تغییری در
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»طـوری حـرف میزنیـد که انـگار درمانی برای سـرطان یـا ایدز پیـدا کردهاید،
شـما در مـورد گرافیکدیزایـن حـرف میزنید ،خیلی جـدیاش نگیریـد« .این
نقلقولی اسـت از همسـر سـابقش .نهتنها گرافیـک ،بلکه تمـام زندگی برایش
جدی اسـت .ظاهر خشکوخشـنش جدیتش را در نگاه اول پشـتیبانی میکند.
پیـش از گفتوگـو ،عـکاس از او میخواهـد برای گرفتـن عکس ،پاییـن پلهها
بایسـتد ،بـا لحنی در مرزهـای تندی میگوید» :همیشـه ترجیـح میدهم باالی
پلهها بایسـتم« .طوری میگوید که انگار ناراحت شده ،اما لبخندی که بالفاصله
بـر چهرهاش مینشـیند ،خبر از شـوخطبعیهای یک مرد جدی  ۷۰سـاله دارد.
شـوخیهای »کن کاتو« هم جدی اسـت .خودش را مینیمالیست نمیداند ،اما
جایـی از گفتوگـو میگوید» :همیشـه ما این جمله را شـنیدهایم کـه »کم ،زیاد
اسـت« ولی مـن آن را اینطور ادامه میدهـم» ،مگر آنکه زیاد ،بهتر باشـد««.
همیشه در کارهایش سعی کرده با این »کم«ها کنار بیاید و از حاشیهها بپرهیزد.
خطوط هواییای که هویت بصریشـان را طراحی کرده ،به تعداد انگشتان دو
دسـت اسـت .سبکوسـیاق و امضایی نامرئی در کارهایش نیست ،بهجز اینکه
سالهاسـت تنها یک لباس ساده میپوشـد؛ لباسی که خودش طراح آن است.
»کـن کاتو« دیزاینربـودن را به گرافیکدیزاینربودن ترجیـح میدهد .او دکترای
افتخاری دیزاین استرالیا را  ۲۰سال پیش دریافت کرد .سال بعد از آن ،پروژهای
را کار کـرد کـه هنـوز آن را از بزرگترین افتخارها و شـانسهای خـود میداند؛
»المپیـک ملبورن .«۱۹۹۶ ،جوایـز و عنوانهای متعدد ملی و جهانی به او هدیه
شده و در کنفرانس دانشجویی دیزاینی که سالها پیش راهاندازی کرده ،هرسال
چهـار ،پنـج هزار دانشـجو گردهـم میآیند .در وبسـایتش ،اطالعـات تماس
دفاترش را به همراه سـاعت محلی هردفتر نوشـته .او  ۱۵دفتر در سراسر جهان
دارد؛ از اسـترالیا تا امارات و از اسـپانیا تا مکزیک .حاال به مناسبت هفته جهانی
گرافیـک به دعوت انجمـن صنفی طراحـان گرافیک ایران ،به تهـران آمده .در
موزه هنرهای معاصر نمایشگاه ،سخنرانی کرده و در موزه امامعلی)ع( کارگاهی
آموزشی برگزار و این گفتوگو را هم با شوخیهای جدیاش پر کرده است .در
این گفتوگو ،مهردخت دارابی ،طـراح گرافیک و عضو انجمن صنفی طراحان
گرافیک ایران ،در ترجمه همراه ما بود.

تجارتش به وجود بیاورد .یا اینکه مشــکلی در فروش دارد .درکل پیامی دارند
که میخواهند به مخاطبان خود منتقل کنند .شغل من این است تا کمک کنم
آن پیام راحتتر و قویتر شــنیده شود .پس کار ما این است که تالش کنیم کار
آنها راحتتر شود.
 لوگـوی هفت )شـبکه تلویزیونی اسـترالیا( ،چـه پیامی بـرای مخاطبان
داشت؟
آن پروژه دقیقا در شــروع قرن جدید بود و در نیمهشــب ســال  ۲۰۰۰ارائه
شد .نخستین پیام این بود که شبکه در حال پیشرفت است .میخواستند نشان
بدهنــد که داریــم وارد قرن جدیدی میشــویم .درواقع تلفیــق آن نوار رنگی
بــا عــدد هفت ،یک نگاه مینیمالیســتی اســت .هدف این بود که لوگو شــبکه
را ســادهتر کنیــم .وقتی میشــود حرفی را با یک اشــاره گفت ،چــرا باید دوبار
اشــاره کرد؟ البته هیچوقت یک ســبک گرافیکی خاصی را پیش از کار انتخاب
نمیکنم ،ابتدا دنبال راهحل پروژه میگردم و وقتی به نتیجه رســیدم ،آنوقت
تصمیم میگیرم چه سبکی را انتخاب کنم.
 و راهحلهـا ،ممکن اسـت گاهـی خیلی زود ،حتی در عـرض  ۲۰دقیقه،
مثل لوگو مرکز جهانی دوبی پیدا شوند؟
بلــه ،درواقع ماجرای اصلی ،درباره طرحها نیســت ،بلکه درباره پیداکردن
ایده است .ایده اصلی لوگوها مهم است ،نه اجرا و شکل آنها .درست است که
من یک طراح گرافیک هستم ،اما طراح گرافیک صرفا بر مبنای طراحی نیستم،
بلکه کارم مبتنی بر ایده است.
 البته شما طراحی هستید که هیچ امضا ،یا سبکوسیاق شخصی ندارید.
این بهترین چیزی اســت که میتوانســتید به من بگویید .من سعی میکنم
در پروژهام سلیقه شخصی خودم را تحمیل نکنم .سلیقه شخصی من معموال
آخرین چیزی اســت که وارد پروژه میشود و سعی میکنم کارهایم ایدهمحور
باشد تا سلیقهمحور .درواقع ،کارکردگرابودن و منطقیبودن طرحها ،مهمترین
چیزی اســت کــه در کار وجود دارد ،مثــل لوگــو  Commonwealth Bankکه
زرد و مشــکی اســت .این رنگها اصال به انتخاب من نبــود ،ولی منطق به من
میگفت باید زرد و مشــکی باقی بماند .فکر میکنم این نمونه ،مثال خوبی از
اعمالنکردن سلیقه شخصیام در پروژهها باشد.
 و اگر سفارشدهنده بخواهد سلیقه شخصیاش را اعمال کند ،چطور؟
به اندازه آن ترســناک نیســت که همســر مشــتری بخواهد نظر خودش را
تحمیل کند .شما خودتان خوب متوجه میشوید ،چون خودتان طراح هستید.
)خنده( .این جواب شــوخی بود و حاال ســراغ پاســخ جــدی برویم .من خیلی
خوب و با دقت به مشــتری گوش میدهم ،چراکه معموال مشــتری آدم خیلی
باهوشی است .آدمی که توانسته تجارت موفقی داشته باشد .نظرات شخصی
مشــتری را میشــنوم و گاهی از آن اســتفاده میکنم .به دو دلیــل؛ یکی برای
احترام گذاشــتن به آنها و دوم بهدلیــل اینکه احتمال میدهم چیز جدیدی در
این پروژه یاد بگیرم .مهم نیســت مشــتری چه چیزی میگوید ،مهم این اســت
که ما کشــف کنیم چرا این را میگوید؟ مهم نیســت که مشــتری میگوید چه

کاری بکنیم ،مهم این اســت که متوجه شــویم چرا اینطور فکر میکند؟ شاید
شــما مســیر اشتباهی را بروید و سریع متوجه شــوید و مسیرتان را کامال عوض
کنید و روش حلمســئله را بهتر متوجه شــوید ،البته خیلیوقتها هم حق با
مشتری نیست.
 مـرور کارهای شـما بهوضوح نشـان میدهد راهحلهـای متنوعی برای
پروژههایتـان پیدا میکنید ،اما لباسهایی که میپوشـید ،عین هم هسـتند؛
گویی در تمام عکسهایی که از شما هست ،فقط یک نوع لباس بر تن دارید.
ایــن لباس را ) ۱۳۶۴شمســی( خودم طراحی کــردم و برایم در پارچههای
مختلــف بــا جنسهــای متنوع ،تولیــد میکننــد .هرجا هم مــیروم ،معموال
میپرســند ایــن لباس را از کجــا خریدهای؟ این لبــاس زمان نــدارد ،فرازمانی
اســت .مسئله این اســت که باید در دنیای تجارت جدی بود ،باید کت و شلوار
و کراوات پوشــید .اگر میخواستم لباس غیررسمی بپوشم ،خب ،نمیتوانستم
جین بپوشم .خیلی از طراحان ،خودمانی و غیررسمی لباس میپوشند تا نشان
دهند که خیلی خالق هســتند .این بهنظرم نشــانه احترامنگذاشتن به افرادی
اســت که میخواهم با آنها کار کنم ،بنابراین مســئله ،احترامگذاشــتن اســت.
دیزاین این لباس درواقع یک شیوه حلمسئله بود.
 به حلمسئله اشاره میکنید که بگویید دیزاینکردن ،درواقع حل مسئله
است!؟
بلــه ،من یک حالل مســئلهام ،نه یــک دکوراتور .خب ،ایــن بحث ،ما را به
سؤالهای مهم بعدی میرساند؛ امروزه مرزهای دیزاین درحال کمرنگترشدن
هستند .نگرشی وجود دارد که میگوید اگر میتوانی چیزی را دیزاین کنی ،پس

هرچیــز دیگری را هــم میتوانی دیزاین کنی؛ تا جایی کــه »انجمن بینالمللی
مجامع طراحی گرافیک« دســامبر سال  ،۲۰۱۴نامش را به »انجمن بینالمللی
دیزاین« تغییر داد .اینها تازه از خواب بیدار شدهاند ،دیزاین همیشه اینطور بوده
است .هیچوقت نمیخواستم از کلمه گرافیک  -دیزاین استفاده شود .همیشه
هم میگفتم به من نگویید طراح گرافیک .پروژههایم هم ،همیشــه اینشکلی
بوده .بخشــی از کارشان گرافیک  -دیزاین بخشی حجمهای سهبُعدی ،بخشی
لباس ســازمانی مشــتریها و همینطور کارهای مختلف بوده .درواقع ،دیزاینر
رهبر ارکســتری اســت که اگر احســاس کند الزم است ســاز زهی بیشتر باشد،
اشاره میکند و اگر الزم ببیند که پرکاشن اضافه شود ،اشاره میکند و درنهایت،
یک ارکســتر را میســازد .در تمام طول تاریخ ،طراحان هیچوقت خودشــان را
محــدود نکردند که بگویند من در این محــدوده کار میکنم .مثل داوینچی که
میتوانست هم برای جنگ ،ماشین طراحی و هم نقاشی کند.
 برخی دانشـگاهها فقط گرافیـک دیزاین یا گرایش خاصـی از دیزاین را
آموزش میدهند ،نظرتان درباره این مراکز آموزشی چیست؟
هرچه دلشــان میخواهــد درس بدهند ،مــن لزوما با آنها موافق نیســتم.
بهنظــر میآیــد طراحان ،امــروزه درواقع به شــیوه دیگری آمــوزش میبینند؛
متفاوت از شیوهای که من دارم.
 پروژهای هست که آرزوی طراحیکردنش را داشته باشید؟
پــروژه رؤیایی وجود ندارد .من اعتقاد دارم مهم نیســت پــروژه بعدی چه
باشــد ،اما میتواند مهیجترین پروژه باشــد .این من هستم که پروژه را جذاب و
هیجانبرانگیز میکنم نه خود پروژه.
 چرا؟ دوست ندارید پرچم یک کشوری را طراحی کنید؟
چرا فوقالعاده است.
 تا حاال به آن فکر کردهاید؟
بله ،بعضیوقتها باید شــانس داشت ،مثل پروژه المپیک ملبورن .افتخار
خیلی بزرگی بود .باید خیلی خوششــانس باشیم که چنین افتخاری نصیبمان
شــود .این پروژه این امکان را داد که با رئیس المپیک آشــنا شوم که بعدا برای
یک هفته بهعنوان میهمان افتخاری به لوزان دعوتم کرد .شما به اندازه کافی
سخت کار کنید ،موقعیتها خودشان میآیند.
 از بعضـی از طراحـان دعـوت بـه کار در پـروژهای میشـود و بعضـی
خودشـان پروژهها را تعریف میکنند .در تجربههای کاریتان پروژهای بوده
که شما پیشنهاددهنده آن باشید؟
بلــه ،همــه ما این کار را انجام میدهیم و خیلی هم پیش میآید که شــما
به مشــتری میگویید کــه »هیچوقت به این فکر کردی که ایــن کار را بکنید به
جای آن کار؟« و آنها هم معموال فکر میکنند و میگویند بله این کار را انجام
دهید؛ کاری که همه انجام میدهند .معموال اینطور اســت که مشتری با یک
ســؤال پیش شما میآید ،شــما موقع جوابدادن به او یک راه دیگری پیشنهاد
میدهید .خیلیوقتها پیش میآید که مشــتری میآید پیش شما و بهعنوان
مثــال میگویــد من یک بروشــور میخواهم .شــما به او میگویید بهتر اســت
وبسایت طراحی کنید ،بنابراین شما به او پیشنهاد میدهید.
 پروژهای بوده که شما آن را پیش کارفرمایی ببرید؟
مطمئنا این اتفاق افتاده اســت .درواقع ،داستان همیشه این نیست که شما
بــه پــروژه فکر کنید ،بلکه به کارفرما هم فکر میکنیــد .اینکه او باید چه کاری
کند؟ بنابراین شــما به کارفرما پیشــنهاد میدهید که میخواهد این کار را بکند
یا نه؟
 فردا از ایران میروید ،بعد از بازگشـت چه تصویری از ایران در ذهنتان
خواهد بود؟
نخســتین چیزی که به آن فکر میکنم ،مردم ایران هســتند .مردمی که در
اینجا با آنها مالقات کردم ،بسیار میهماننوازند .معموال وقتی از شما میپرسند
کشــور یا شهر مورد عالقهتان چیســت ،برمیگردید به آدمهایی که شما در آن
شهر یا کشــور مالقات کردهاید .آدمها اینجا مشتاقانه زندگی میکنند .با وجود
دستودلبازی میزبان ،در مدتی که اینجا بودم ،قسمت خیلی کوچکی از ایران
را دیدم و مهمترین چیزی که دیدم ،کنتراســتها بــود .این تضادها در همهجا
قابلمشــاهده بود؛ بهویژه در آبوهوا ،همینطور در روش زندگی مردم .اینجا
رانندگیها ترســناک اســت .بگذارید چیز دیگری در مورد کشــورتان بگویم .در
خارج از اینجا ،ایران با عراق اشــتباه گرفته میشــود و تصویــر دیگری از ایران
ارائه میشــود ،حتی در دفتر کارم همه نگران بودند .تلفنی از من میپرسیدند
ایران چطور است و من هم به آنها گفتم خیلی خوب است و همهچیز مناسب
اســت .انگار آنها ناراحت هم شــدند! من بدون هیچ انتظــاری به ایران آمدم،
چون میدانســتم چیزی از این کشــور نمیدانم ،آمــدم اینجا و خیلی چیزهای
فوقالعادهای دیدم .ما در مورد این قسمت دنیا خیلی کم میدانیم ،تنها چیزی
کــه ما به عنــوان کل جامعه دنیا میبینیم ،این اســت که در این قســمت دنیا
مشکالتی وجود دارد ،ولی درست نمیدانیم آن مشکالت چیست؟
 و در مـورد گرافیـک ایرانی چه نظـری دارید؟ مهمتریـن نکتههایی که از
گرافیـک ایـران در ذهنتان مانده ،چیسـت؟ چه در مـورد طراحها و چه در
مورد طرحها؟
طراحی گرافیک ایران را خیلی ســال است که میشناسم ۲۵ .سال پیش
بــا گرافیک دیزاین ایران آشــنا شــدم و آرزویم این بود که کاش میتوانســتم
فارســی بخوانم .خطاطیها و نوشتهها بسیار زیبا هســتند .وقتی به طراحی
گرافیــک ایران نگاه میکنــم ،میدانم فقط بخشــی از آن را میفهمم ،چون
نمیتوانم بخوانم و معنای آن را درک کنم .از لحاظ زیباییشناســی ،کارهای
زیاد و زیبایی وجود دارد و دوست دارم بیشتر بدانم ،البته نظری که میدهم،
نظری ،سطحی است.

ســربازان ســابق جنــگ بــا چــه
ســختیای به تماشــا آمــده بودند.
یــادم هســت یــک نامــه به دســتم
رســید و فکــر کنــم یــک گروهبــان
سیاهپوســت آن را نوشــته بود .گفته
بــود» :چــی بگویــم مــرد ،ایــن فیلم
نبــود .وقتــی آن هلیکوپترهــا روی
رودخانــه آمدنــد ،موی ســرم ســیخ
شــد و تا آخر فیلــم همینطوری ماند،
من ســینهخیز از ســالن بیرون آمدم«.
امــا به نظرم »تکتیرانــداز آمریکایی«
اینقــدر کارش را خــوب انجــام داده
کــه مطمئن هســتم در بخشهایی از
کشور همین واکنشها به فیلم نشان
داده شــده اســت .فیلمی که اینقدر
خوب در گیشــه عمل کرده ،حتما هم
چنین واکنشهای شــدیدی داشــته.
از »شــکارچی گــوزن« تا حــاال چنین
اتفاقــی رخ نداده بــود .منظورم همه
فیلمهای جنگی است؛ از »جوخه« تا
همین فیلمی که این دخترک ســاخته
بود. ...
 منظورتـان »میـدان بـال« بـه
کارگردانی کاترین بیگلو است. ...
بلــه» ،میــدان بــال«) .میخنــدد(
چنین اتفاقــی برای هیچکــدام از این
فیلمها رخ نداد.
 پـس منظورتان این اسـت که
»جوخـه« و »میـدان بـال« در این
حد نیستند؟
نــه ،منظــورم این نیســت کــه این
فیلمها با حساســیت کمتری ســاخته
شــدهاند .بگذاریــد اینطــور بگویــم
کــه »جوخــه« الیور اســتون را خیلی
دوست دارم ،ما با هم »سال اژدها« را
کار کردیم و به نظرم الیور استون یکی
از بااستعدادترین فیلمنامهنویسهای
آمریکاست ،او و جیمز توباک .موضوع
فقط این اســت کــه کلینت توانســته
حســی ویژه وارد فیلمــش کند ،دیگر
فیلمها موفق به این کار نشــدند چون
فقط درباره یک جنگ هســتند .آنها یا
دربــاره جنگ ویتنام هســتند ،یا درباره
جنگ عراق» .تکتیرانــداز آمریکایی«
میتوانــد دربــاره هــر جنگــی ،در هر
کشــوری باشــد .بــه نظرم ایــن حرف
درباره »شــکارچی گوزن« هم صادق
اســت .ایــن دو فیلــم دربــاره جنــگ
هستند ،خالص!
 وقتی شـما »شـکارچی گوزن«
را سـاختید ،درواقـع اولیـن فیلـم
دربـاره جنـگ ویتنـام را سـاختید.
فیلم یک فیلم ضدجنگ شد ،نه؟
هر فیلم درجهیکــی درباره جنگ،
یــک فیلــم ضدجنگ اســت .بــه »در
جبهــه غــرب خبــری نیســت« لویی
مایلســتون فکر کنید .هیچ چیز خوبی
از جنگ بیــرون نمیآید .جنگ جهنم
زنــده روی زمین اســت ،برخــی زنده
میمانند و برخی نــه .گاهی آدمهای
خاصــی در جنــگ پیــدا میشــوند،
امــا جنــگ خشــن اســت .بــه نظرم
»تکتیرانــداز آمریکایــی« ضدجنــگ
است .این فیلم دشواری تصمیمگیری
در جنــگ را نشــان میدهد .چهموقع
ماشــه را بکشــیم؟ گلوله را به سمت
پســرکی  ۱۰ســاله که دارد بازوکایی را
بلند میکند ،شــلیک کنم؟ به این زن
شلیک کنم یا نه؟ خیلی دشوار است.
 اینروزهـا مشـغول چـهکاری
هستید؟
نوشتن همیشــه یک تالش دشوار
روزانه اســت .یکی ،دو رمان کوتاه در
فرانســه چاپ کردم که اصال دوســت
ندارم انگلیسی آن چاپ شود ،اینقدر
شــخصیتهای دو رمــان را دوســت
دارم کــه دلــم نمیآید آنهــا را بدهم
دست منتقدان آمریکایی که عالقهای
به کارهای من ندارند.
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ﺗﺎﺑﻠﻮﻯ ﻛﻠﻤﺎﺕ

فرهنگ و هنر بعد از توافق

ﺳﻴﺪﺟﻤﺎﻝ ﻫﺎﺩﻳﺎﻥﻃﺒﺎﺋﻰﺯﻭﺍﺭﻩ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱﺍﺭﺷﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪ
نــگارش متن توافــق احتمالی ایــران و  ۵+۱ادامــه دارد و همه
منتظرند تا در مهلت نهایی ،یعنی دهم تیر ،شــاهد یکی از مهمترین
توافقات بینالمللی در نیمقرن گذشــته باشند .بااینهمه ،هیأتهای
سیاســی و اقتصــادی ،منتظر توافق نهایی نمانــده و از هنگام اعالم
تفاهم لــوزان ،تحرکات خــود را آغــاز کردهاند و آشــکارا و پنهانی،
مذاکرات هیأتهای مختلف ادامه دارد .شرکتهای بزرگ غربی که
سالها از تحریمهای ضدایرانی دولتهایشان متضرر شدهاند ،اکنون
برای فرونشــاندن عطش چنددهســاله خــود با یکدیگــر در رقابتند.
بههمیندلیل بســیاری از هیأتهــای تجاری بــرای ورود به ایران یا
میزبانــی هیأتهای ایرانی در صف قــرار گرفتهاند .اما دراینمیان ،از
نماینــدگان بخش فرهنگ و هنر خبری نیســت .انگار فرهنگ و هنر
بــرای بعد از توافق احتمالی و رفع محدودیتهای سیوچندســاله
برنامه ویژهای ندارد.
حــاال اهالی فرهنــگ و هنــر میپرســند :در تحــوالت احتمالی
پیشرو ،نقش بخش فرهنگ و هنر و صاحبان آن چیست؟ آیا توافق
احتمالــی ،در رفع موانع متعدد این بخــش و تغییر وضع اقتصادی
مؤسسات ،هنرمندان و پدیدآورندگان واقعی تأثیری خواهد داشت؟
آیا راهبرد و برنامه ویژهای برای تحرک این بخش تدوین شــده است
و ما از آن خبر نداریم؟
آنچه مشــخص اســت ،بخش فرهنگ و هنر در حــوزه دولتی و
غیردولتی هنوز نتوانســته جایگاه خود را تثبیت کند و برای شــرایط
پس از توافق احتمالی ،راهبردی مشــخص داشــته باشــد که البته
این موضوع از دو منظر اساســی قابلبررســی اســت؛ منظر نخست،
مشکالت ســاختاری این حوزه اســت .هنوز نظریه متقن و محکمی
که تمامی خواستههای فرهنگ و هنر ایرانی-اسالمی را دربر گیرد و
نقطه اتکا و زیرســاخت فرهنگ و هنر باشد تدوین نشده و بسیاری از
بخشها مثل موســیقی ،سینما و کتاب در برابر سلیقههای شخصی
آسیبپذیرند.
از ســوی دیگــر ،تعــداد نهادهایی که خــود را متولی و دلســوز
فرهنگ و هنر میدانند ،بســیار هســتند؛ نهادهایی کــه گاهی بدون
تخصص و آگاهی کافی ،خواســته یا ناخواســته ،در برنامهریزیهای
ایــن حوزه اختالل ایجــاد میکنند .به همه اینها باید نداشــتن بانک
اطالعاتــی دقیــق از ظرفیتهای موجــود را نیز اضافــه کرد؛ بانکی
کــه بتواند همه داشــتههای این حوزه را شناســایی ،ثبت ،حمایت و
هدایت کند .اینها پاشنهآشیلهای حوزه فرهنگ و هنرند .اما فارق از
این موارد ،چرا حوزه فرهنگ و هنر نســبت به توافق احتمالی و رفع
محدودیتهای سیوچندســاله ،منفعل بهنظر میرســد؟ این منظر
دیگری اســت که بررسی همهجانبه آن در این مجال نمیگنجد ،اما
از برآیند عوامل احتمالی ،چنین برمیآید که برای تحرک این بخش،
چند مسیر راهگشاست:
نخســت آنکه ،اکنون موقع آن است که ســازوکار داخلی قانون
حمایــت از حقــوق پدیدآورندگان و صاحبان آثــار فرهنگی  -هنری
و بهتبع آن ،زمینه پیوســتن ایران به کنوانســیون بینالمللی مالکیت
ادبی-هنری فراهم شود .فعالیت هنرمندان ایرانی در دایره تبادالت
بینالمللــی باید قاعدهمند و در چارچوب چتر حمایتی چنین قانونی
باشد وگرنه رقابت در این صحنه ،کار آسانی نخواهد بود.
دوم آنکــه ،باید تکلیفمــان را با حوزه فرهنگ و هنر مشــخص
کنیم .بســیاری از سؤاالت بیپاسخی وجود دارد که تا پاسخ شفافی
برایــش پیدا نشــود ،جرئت مدیران فرهنگی و صاحبــان آثار را برای
هــر نوع مذاکــره و اقدام عملی به حداقل میرســاند ،برای مثال آیا
شــرایط حقوقــی و اجتماعی الزم برای ســرمایهگذاری کمپانیهای
بــزرگ بینالمللی در ایران و انجام پروژههای مشــترک وجود دارد؟
محدودیتهــا و خط قرمزهای چنین ســرمایهگذاریها و پروژههای
مشترکی چیست؟
آیــا از این پــس مرجع دقیق و مشــخصی که بتوانــد درباره آثار
مکتوب ،ســینمایی ،نمایشــی ،تجســمی و موســیقایی حرف آخر را
بزند ،وجود خواهد داشــت یا کماکان گروههای فشــار ،خود را محق
بــه تصمیمگیری در ایــن حوزه میداننــد؟ آیا صاحبــان اصلی آثار
خون دل و کمترین عایــدی مالی ،آثار بزرگی
فرهنگی-هنــری که با ِ
آفریدهانــد ،به رویدادهای بزرگ بینالمللی معرفی خواهند شــد؟ و
آیا خواهند توانست بدون پشتوانه مالی و حقوقی ،پای قراردادهای
بزرگ و تعهدآور را امضا کنند؟
ســوم آنکــه ،در طــول ایــن ســالها بســیاری از جشــنوارههای
فرهنگی-هنری عنوان بینالمللی را یدک کشــیدهاند ،اما عمال رونق
بخش بینالملل آنها ،بســیار ناچیز و غیرکارآمد بوده اســت .اکنون
زمان آن اســت که با رفع محدودیتهای بینالمللی جشــنوارههای
بزرگی چون موســیقی ،فیلم ،تئاتر و نمایشــگاه کتاب تهران ،به تراز
واقعی در ســطح جهانی ارتقــا یابند و محمل انعقــاد قراردادهای
کالن فرهنگی-اقتصادی باشند .تفکیک بخش بینالملل فیلم فجر
از بخش ملی ،نخســتین گام در این مسیر بود که امیدواریم به دیگر
جشنوارهها نیز تسری یابد.
چهــارم آنکه ،تاکنــون تبادل گروههای هنری میــان ایران و دیگر
کشــورها محدود و با مشــکالتی مواجــه بوده و حضــور هنرمندان
صاحبســبک ،در برخی از جشنوارهها ،اکســپوها و حراجیها تنها
از یک مجرای انحصاری انجام میشــده اســت .بــا تحوالت جدید،
شرایط حضور هنرمندان در رویدادهای بینالمللی فراهم است ،اما
ورود و حضــور در چنین رویدادهایی نیازمند کســب اطالعات دقیق
درباره تقویم این رویدادها ،معرفی هنرمندان و ویژگیهای هنرشان،
حمایتهــای حقوقــی و کانالهــای ارتباطــی و گاهــی البیهــای
انحصاری است.
بهنظر میرســد تشکلهای صنفی در همه بخشهای فرهنگ و
هنر ،باید خود را برای مواجهه با شرایط جدید آماده و بستر حضور و
مشارکت اهل فرهنگ و هنر را در رویدادهای بینالمللی فراهم کنند
و البتــه مراقــب انحصارگرایی کانالهای ارتباطی هم باشــند .آنچه
واضح اســت ،تشــکلهای صنفی در این حوزه ،هنوز اعتمادبهنفس
الزم بــرای ورود به صحنه بینالمللی را نیافتهاند و اغلب هنرمندان
هــم بهتنهایی قادر بــه ورود در چنین صحنههایی نیســتند .ازاینرو
تشــکیل کارگروهــی مشــترک از نمایندگان بخش دولتــی و صنوف
فرهنگی-هنری برای تدوین راهبردها و بررســی تبعات شرایط پس
از توافــق ،چگونگی جذب ســرمایههای بینالمللی در این بخش و
حضور آثــار هنری و پدیدآورندگان آنهــا در صحنههای بینالمللی،
ضروری بهنظر میرسد.

