
س��عدي هشتصد س��ال پيش 
س��روده بود: »كم گوي و گزيده 
گوي چ��ون ُدر / ت��ا از اندك تو 
جهان شود ُپر«. آنتوان چخوف 
يكصد و پنجاه سال پيش درباره 
هن��ر مي نويس��د: »هنر رقصي 
بيكران است در اتاقي كوچك.« 
روبر برسون كارگردان معنا گراي فرانسوي مي گويد: 
س��ادگي دو نوع اس��ت؛ س��ادگي در آغاز كه نش��انه 
خام دس��تي است و ديگر س��ادگي در كمال است كه 
نشانه تبحر اديب و هنرمند است. با اين رويكرد اگر به 
روند زندگي شاعرانه»ماتسوئو باشو1« بزرگ ترين و به 
تعبيري بنيانگذار شعر هايكو2 نظري بيندازيم، خواهيم 
ديد كه او تا چهل س��الگي شاعري متفنن بوده و بر اثر 
افزوني آگاهي هايش از اين سن به بعد ژانر »هايكوي 
نخستين« ماقبل خود كه بيش��تر بازي با كلمات بود 
را متحول مي كند. بر همين منوال، باش��و نيز سادگي 
و كمال را بر اثر تحارب بس��يار به دست آورد. در واقع 
ماتسوئو باشو، هايكو را ابداع نكرد بلكه هايكو را به يك 
سبك جدي و پرآوازه در همه عالم تبديل كرد. يكي از 
بي شمار هايكوهاي او چنين است: پاهاي ُدرنا / كوتاه 
شده است / در باران هاي تابستاني. يا اين هايكو: از كدام 

درخت پر شكوفه مي آيد / نمي دانم / اين رايحه . 
 تصاويري از اين دس��ت در كار عكاسان مدرن ژاپني 
به وفور يافت مي شود. آنان با لنز دوربين خود واسطه 
كالمي را كامال حذف مي كنند. عكس هاي »ماس��ائو 
ياماموتو« 3 هايكوهايي هس��تند كه در تشت ظهور و 
تاريكخانه روي كاغذ عكاسي چاپ شده اند. استفاده از 
كاغذهاي نخودي رنگ و گاه دست ساز، ايحاد فضاهايي 
مه آلود موجب ش��ده كه عكس هاي ماسائو همچون 
يك فوگ محزون در مقابل چش��مان ما رويت شوند. 

رايحه درخت پرشكوفه در عكس هاي ماسائو ياماموتو 
به مشام مي رس��د. همان طور كه آرايه هاي كالمي در 
هايكو به ن��درت به كار مي رود، هرگون��ه آرايه بصري 
زايد در عكس هاي ماسائو نيز جايي در كمپوزيسيون 
مينيمال اين عكاس ندارد. اين دوئت )عكس و شعر( 
به عكس هاي مدرن ماسائو يك شناسنامه ملي و يك 

پاسپورت بين المللي داده است. 
ش��ايد در خيل��ي از فرهنگ ه��ا در ب��اب كم گويي و 
خالصه گويي و ايجاز بسيار سخن ها بتوان سراغ گرفت؛ 

اما كم گويي و مينيماليسم از ويژگي هاي شعر و هنر و 
فرهنگ ژاپني است . مثال شعر »هايكو« كه سادگي، 
عرياني و بي نيازي اش به پيرايه هاي زباني، آن را براي 
همه مخاطبانش در همه عالم شگفت آور و غريب جلوه 
مي دهد. در هايك��و اين پديده هاي پيرامون و اش��يا 
هستند كه تعيين كننده اند و كالم تقريبا نقش واسطه 
را در ابراز احساس و ادراك شاعر دارد. يعني شاعرانگي 
هايكوسراي ژاپني، از رو در رو قرار دادن آدمي با نفس 
اش��يا متبلور مي ش��ود. يعني صداي شاعر هايكوسرا 
از درون اش��يا به گ��وش مي آيد. در اي��ن كوتاه ترين 
ش��عر جهان مضامين با طبيعت بسيار آميخته است. 

»كيورايي« سروده است: »پرهايش را / به منقاِر خويش 
مي  آرايد پرنده / در نخستين باراِن زمستاني.... 

 اما »باشو« مي سرايد: بِركه كهن، آه! / جهيدِن غوكي/ 
صداي آب. 

مي گويند هايكو ش��ايد راهي اس��ت كه باران س��رد 
زمستاني، پرس��توهاي ش��امگاهي، حتي خود روز و 
گرم��اي آن و درازاي ش��ب در آن زنده  مي ش��وند، در 
انسانيت ما سهيم مي شوند، با زبان خاموش و گوياي 
خود س��خن  مي گويند: روِز دراز / زورق را با س��احل / 

گفت وگوهاست. 
با اين پيش زمينه به تاثير شعر هايكو در هنر معاصر ژاپن 
مي پردازيم. چندين دهه است كه گرافيك ژاپن و استايل 
گرافيك ژاپني در همه جاي دني��ا براي خودش اعتبار 
و احت��رام دارد. اعتباري كه در درجه نخس��ت به خاطر 
ريش��ه هاي فرهنگ ژاپني آن اس��ت و سپس به دليل 
ارزش هاي بين المللي اش. هنگامي كه به آثار طراحان 
گرافيك ژاپن دقت مي كنيم و از خيل طراحان ممتاز تنها 
به چند نام اكتفا مي كنيم، مانند: »فوجي يوكي موري«، 
»تاداشي يوئه دا«، »نوري تاكه«، »اي تراموتو« و از همه 
مشهورتر »ش��ي جئو فوكودا«؛ به يك نكته كليدي پي 
مي بريم اينكه اين آثار همان  قدر ژاپني اند كه جهاني اند 
و ظريف آنك��ه از هر نوع تماي��الت اگزوتيك نيز به دور 
هستند، زيرا جهان امروز، هر كس را كه از ريشه ها بريده 
و بي اصل و نس��ب شده باشد، بي ترديد حذف مي كند و 
ناديده مي گيرد. بايد در متن تمدن خود به جوش��ش و 
كوشش پرداخت، راه ديگري قابل تصور نيست. در اين 
پارادايم، آن نوع از سنت گرايي كه به گذشته ها مي چسبد 
و تغيير را برنمي تابد، مردود است. همان طور كه بريدن 
از ريش��ه ها و روي آوردن به ديگري نيز باطل محسوب 
مي شود. با كمال تاسف بسياري از گرافيست ها و نقاشان 
ما كار مي كنند تا بلكه شبيه غربي ها باشند. افسوس كه 
همه عناصر تشكيل دهنده هويت و شخصيت انحصاري 

خود را فراموش كرده اند. 
نزديك به يك قرن طول كش��يد تا ژاپني ها در گرافيك 
معاصر جهان صاحب نام و نش��ان منحصر و يگانه خود 
شوند. اين مدت آنها، هم خصايل تاريخي و فرهنگي خود 
را بازشناسي و تبيين كردند و هم نوع نگاه و تكنيك هاي 

جديد گرافيك معاصر اروپا و امريكا را مورد مطالعه قرار 
داده و در حافظه و هاضمه خود جذب كردند و همه اين 
مسائل را آن گونه به انجام رساندند كه فقط از عهده يك 
ژاپني برمي آيد . همان گونه كه صنعتگران ژاپني پس از 
آشنايي با خودروسازي امريكا، دست به توليد خودروي 
تويوتا زدند كه س��ال ها بعد مدي��ران صنعتي امريكا و 
اروپا براي كس��ب تجارب مهندس��ان تويوتا ساليانه در 
ورك شاپ هاي تخصصي ژاپني ها شركت كردند . امري 

كه هنوز برقرار است. 

معم��وال در مت��ون هن��ري اروپاي��ي بر اس��اس نوعي 
»كوكلوسكالن«4 فرهنگي موذيانه، هرگاه به مينيماليسم 
اشاره مي شود به تابلوي »سفيد روي سفيد« اثر »كازيمير 
مالويچ« مي پردازند. يا براي تكميل ادله خود به تابلوهاي 
تك رنگ »رابرت راشنبرگ« يا برخي آثار »پيرو مانتزوني« 
اشاره مي كنند. در ادبيات نيز همواره »ريموند كارور« را 
شاهد مثال مي آورند. هر چند منتقدان ادبيات مينيمال 
در امريكا نثر موجز مينيماليست ها را با نام هايي مانند 
»واقع گرايي سوپرماركتي«، »آدامس بادكنكي شيك« 
و »ساده گرايي پپسي كواليي« مي خواندند. بي ترديد آن 
منتقدان ادبي اگر با هايكو و با سروده هاي هايكوسرايان 

مواجه مي شدند، ش��ايد از القاب سخيف تري استفاده 
مي كردند. با همين نگره كوكلوسكالن غربي هاست كه 
ديري است نام »آبي ايراني« را از فهرست كاتالوگ هاي 
موزه ها و منابع فرهنگي شان حذف كرده اند . با اين همه 
در ميان غوغاي شعر و ادب، هايكو همچون زمزمه اي در 
البه الي درختان راه��ش را در همه فرهنگ ها باز كرد، 
همان گونه كه گرافيسم مدرن ژاپن! حاال ديگر هيچ كس 
حتي منتقدان ادبي امريكايي در مواجهه با هايكو سخني 
گزاف نمي گويند و با سكوتي احترام برانگيز سعي مي كند، 
آرامش را در روح خود بازيابند: سپيده دمان / در دلو چاه 

باال مي آيد / گل كامليا.
شاعران، طراحان گرافيك و نقاشان ژاپني توانسته اند در 
مخاطبان بين المللي هنر و ادبيات اين حس را پرورش 
دهند كه وقتي چنين هايكويي مي خوانند: بهار هنوز 
عمقي ندارد / فقط باد است كه سفر مي كند / از درختي 
به درختي. س��كوت كنند . وقت��ي چنين هايكوهايي 
مي خواني��م گويي به عكس هاي »ماس��ائو ياماموتو« 

خيره شده ايم.
 1.Matsuo Basho 

2.هايكو )Haiku( شعري كوتاه است و معموال تصويري 
از طبيع��ت را در ذهن خواننده خل��ق مي كند. هايكو 
كوتاه ترين شعر جهان محس��وب مي شود و تاريخچه 
ظهورش به ژاپ��ن و قرن 1۶ مي��الدي برمي گردد. اين 
سبك شعري با تكيه بر فصل ها و نشانه هاي خود، تصويري 

شگفت انگيز را خلق مي كند.
 3 .Masao Yamamoto

 4.ku klux klan :
•  سازمان پنهاني نژادپرستان سفيدپوست، كه در آغاز 
هدفش حفظ برتري بر سياه پوستان بود. اما با گسترش 
خوي برتري جويانه امپرياليس��م در جه��ان به هر نوع 

سلطه گري فرهنگي نيز اطالق مي شود. 

منتقد: زماني كه در اواخر 1400 
ميالدي پرتغالي ها وارد قاره آفريقا 
شدند، عاج طالي سفيد آنها بود. 
عاجي ك��ه روي آن نقش و نگار 
هنر دس��ت آفريقا زده مي شد، 
به كااليي صادراتي بدل ش��د كه 
يادآور كشت و كشتاري حريصانه 
است. پس از آن هنر آفريقايي در آستانه تغيير و تحول 

قرار گرفت.
هنرمند: با اين وجود فارغ از محدوده جغرافيايي، هنري كه 
براي فروش توليد مي شود هم اكنون در »هنر آفريقايي« 
وجود دارد كه كامال با هنري كه با مواد بومي و براي جامعه 
بومي خلق مي شود تفاوت دارد. به همين دليل است كه 
بسياري از كلكسيون دارها ارزش بسيار ويژه اي براي هنر 

آفريقايي پيش از دوران استعمار قائل هستند.
منتقد: ليكن طبقه بندي هن��ر آفريقا به پيش و پس از 
دوران استعمار ساده انگاري است. جنبش هاي تاريخي 
متعددي سبب حركت و فعاليت هنرمندان آفريقايي 
شده اند كه ناديده گرفتن آنها بخشي از هويت، فرهنگ 
و هنر آفريقايي را مي پوش��اند. براي مث��ال، برده داري 
درقاره آفريقا در قياس با تجارت برده به آن طرف اقيانوس 
اطلس تاثيرات متفاوتي در هنر آفريقايي گذاشته   است. 
همچنين مرزبندي هاي كنفران��س برلين كه عوامل 
قبيله اي، زباني و جغرافيايي در آن در نظر گرفته نشده بود.

هنرمند: اما آگاهي به اين اتفاقات در قلمرو تاريخدانان 
است و در گفت وگوي هنر جهاني امروز تاريخ دستيابي 
به اثري پيش رو چندان در نظر نمي آيد و دنيا خوش دارد 
تبعيضات آن دوران را به گذشته بسپارد و به تماشاي اثر 

آنگونه كه مي بينيم بنشيند.
منتقد: به گذشته اي كه به دست و پاي جهان وصل است؟ 
ياد هنرمندي افتادم، »گلن ليگان«1 هنرمند مفهومي 
آفريقايي-    آمريكايي از دوستانش خواست تصور كنند كه 
او گم شده است و مي خواهند مشخصات او را بازگويند. 
كلماتي كه براي توصيف وي استفاده كردند را در كنار 
هم و در قالب آگهي هاي دوران برده داري به تصوير كشيد 
و در نهايت، شباهت بسيار زياد توصيفات و كلمات آن با 
آگهي هاي واقعي قرن نوزدهم مبن��ي بر فرار برده اي از 
صاحبش نش��ان پيچيدگي و عمق تاثيرات تاريخي بر 

شكل گيري ذهنيت  هاي كنوني ما دارد.
19۶0 /  Glenn Ligon -1

كورتوآ، كپا و ناواس

مثلث غيرقابل پيش بيني
»محمدامين محمدی« که بود و چه کرد

سردبير گمنام توفيق
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واگويه

پيچيدگي و عمق تاثيرات تاريخي

شبنم   نيكخو 

تيتراژ واژه فرانسوي و فرم نمايشي تجسمي است كه 
در آغاز و پايان فيلم ها قرار مي گيرد. حضور سه عنصر: 
گرافيك، حرك��ت و صدا با محوري��ت موضوع خاص 
براي تيتراژ ضروري است. حركت و صدا به جنبه هاي 
نمايشي تيتراژ مربوط مي شود و گرافيك، شرط الزم 

تجسمي بودن آن است.
ديدگاه هاي متفاوتي درباره تيتراژ وجود دارد؛ 

1. تيتراژ شناسنامه فيلم محسوب مي شود. 
2. تيتراژ زنگ اعالم شروع فيلم در نظر  گرفته مي شود. 
3. تيتراژ فرصتي است براي فضاسازي ذهني تماشاگر.

اين س��ه ديدگاه به مرور زمان و با معرفي قابليت هاي 
جديد تيتراژ، تاكنون مطرح شده اند. اين تجارب، هم به 
لحاظ فرم و هم از نظر محتوا، براي مخاطب و تماشاگر 
داراي اهميت است. اين سه ديدگاه، سه كاربرد تيتراژ 
را ش��امل مي شود و هر كدام، بس��ته به ذهنيتي كه با 

هارموني اثر تناسب دارد مورد استفاده قرار مي گيرد. 
كاركرد تيتراژ تا حدودي شبيه جلدكتاب است. آنگونه 
كه در جلد كت��اب با انتخاب عناصر، فرم ها و چيدمان 
آنها تالش مي شود، مخاطب كتاب در جريان موضوع 
آن قرار گيرد و در كوتاه ترين زمان ممكن بتواند كتاب 

مورد نظرش را بيابد.
 معموال با تمركز در مقابل ويترين كتابفروشي و در يك 
نگاه كلي و گذرا، از شكل و فضاي طراحي جلد، موضوع 
كتاب را با اشارات و تمهيدات طراح مي توان تاحدودي 

حدس زد.
به عبارت ديگر، تيتراژ مانند جلد كتاب، هم فضاسازي 
مي كند و هم اطالع رساني. همان طور كه در جلد كتاب، 
عناويني چون نام كتاب، نام نويس��نده، مترجم و… 
اطالعات اصلي كتاب را منتقل مي كند، در تيتراژ هم 
عناويني چون نام فيلم، كارگردان، فيلمبردار، و… به 
عنوان اطالعات اوليه در اختيار تماشاگر قرار مي گيرد. 
عالوه بر اين، هم در جلد كت��اب و هم در تيتراژ، قصد 
فضاسازي نيز داريم تا مخاطب بتواند به راحتي گونه 
و مضمون كلي فيلم يا كتاب را بداند. اين فضاس��ازي 
مشروط بر اين است كه انتهاي داستان فيلم يا كتاب، 

لو نرود.
درست همين اس��ت كه فضاسازي ها، نتيجه نهايي را 
مش��خص نكند و نبايد تمايل تماشاگر به ديدن فيلم 
يا خواندن كتاب، در اثر تماشاي جلد يا تيتراژ، كاهش 
يابد. چرا كه خواندن كتاب با تماشاي فيلمي كه آخر 

داستانش لو رفته جذابيتي ندارد. 
ديباچه و تيتراژ: 

اگر ديباچه اولين برخورد ميان نويس��نده و خواننده 
كتاب است، تيتراژ نيز نخستين برخورد ميان بيننده و 
فيلم است، تيتراژ مانند همه برخوردهاي اوليه مي تواند 
تعيين كننده واكنش هاي آينده باش��د. نويس��نده و 
كارگردان در اين برخورد شخصيت خود و حضور خود 
را، قبل از انديشه اش، ولو به اجمال با مخاطب درميان 
مي گذارد و چه بسا با همين تماس حضوري و شخصي 
مخاطب با اثر، احساس اُنسي در او پيدا شود كه تا پايان 

كار همچنان پايدار بماند. 
الف. ر. د

نگاه

تيتراژ به مثابه ديباچه 
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تاثير هايكو بر هنر معاصر ژاپن با تاكيد بر عكس هاي ماسائو ياماموتو

سادگي در كمال 

احمدرضا  دالوند

  نزديك به يك قرن طول كشيد تا ژاپني ها 
در گرافي�ك معاصر جه�ان صاحب نام و 
نشان منحصر و يگانه خود شوند. اين مدت 
آنها، هم خصايل تاريخي و فرهنگي خود را 
بازشناسي و تبيين كردند و هم نوع نگاه و 
تكنيك هاي جديد گرافيك معاصر اروپا و 
امريكا را مورد مطالعه قرار داده و در حافظه 

و هاضمه خود جذب كردند.

  عكس ه�اي »ماس�ائو ياماموت�و«3 
هايكوهايي هس�تند كه در تش�ت ظهور 
و تاريكخان�ه روي كاغ�ذ عكاس�ي چاپ 
شده اند. استفاده از كاغذهاي نخودي رنگ 
و گاه دست س�از، ايحاد فضاهايي مه آلود 
موجب شده كه عكس هاي ماسائو همچون 
يك ف�وگ محزون در مقابل چش�مان ما 

رويت شوند.

    معموال در متون هنري اروپايي بر اساس 
نوعي »كوكلوسكالن«4 فرهنگي موذيانه، 
هرگاه به مينيماليسم اش�اره مي شود به 
تابلوي »سفيد روي سفيد« اثر »كازيمير 
مالوي�چ« مي پردازن�د. يا ب�راي تكميل 
ادله خ�ود به تابلوه�اي تك رنگ »رابرت 
راشنبرگ« يا برخي آثار »پيرو مانتزوني« 

اشاره مي كنند.


