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آرش تنهایی
اگر تاریخ طراحی جلد کتاب و پوستر فیلم در ایران نوشته شود نمی توان از کنار نام مجید اخوان بی تفاوت گذشت .او یکی
از پرکارترین طراحان جلد کتاب و پوستر فیلم پس از انقالب است .مشتری های پر وپا قرص کتاب فروشی ها ،بی شک
امضای او را بر کتاب های زیادی دیده اند وتوانایی اش را در تصویرسازی جلد کتاب ستوده اند.
در مشهد به دنیا آمد  .در خیابان نادري ،نزديك حرم امام رضا(ع) .در يك خانه سنتي قديمي با گل هاي اطلسي و سرخ و
درخت هاي به .پدرش كارمند آموزش پرورش بود .خط خوشي داشت و نقاشي هم مي كشید .در خانواده هیچ اصراری
نبود که پزشك يا مهندس شود .کاردستی هایی که مادرش می ساخت ،کتاب های مصور انتشارات پروگرس مسکو و بعد
کتاب های کودکان انتشارات امیرکبیر ،بخشی از خاطرات کودکی او را شکل می دهند .در نوجوانی به آتلیه ی منصور دولو
که تازه از پاریس برگشته بود می رود؛ با گروه ها و تئاتری های مطرح مشهد چون داريوش ارجمند ،داود كیانیان و
غالمحسین و رضا صابري همکاری می کند و عالوه بر كار تئاتر ،پوستر و بروشور هم طراحی می کند .نخستین
پوسترهایش را براي تئاتر"دو ضربدر دو" كار داود كیانیان ،نمايشنامه " صفر " نوشته محمود دولت آبادي و كارگرداني
غالمحسین صابري" ،آنجا كه ماهي ها سنگ مي شوند" كار خسرو حكیم رابط و صابري می سازد .وارد دانشکده ی
هنرهای تزئینی می شود و آرام آرام مسیر اصلی زندگی اش را پیدا می کند.

.
چه شد كه به دانشكده هنرهاي تزئیني رفتید؟

دوست داشتم تئاتر بخوانم .اما با آگهي دانشكده هنرهاي تزئیني در كنكورش شركت كردم .كنكور بیشتر عملي
بود و من هم پوستر "استثنا و قاعده" كه براي داود شاه علي طراحي كرده بودم برايشان كار كردم و نفر چهارم
شدم .سال  1354به دانشكده رفتم و وارد كار حرفهاي گرافیك شدم .كار مجدآبادي اولین كار حرفهاي تئاترم بود

كه در كانون نمايش اجرا شد .با اين كه دانشجوي سال یک بودم خیلي سفارش كار ميگرفتم .يادم هست آن
موقع براي پوستر كنسرت يك گروه راك در هتل كمودور  500تومان دستمزد گرفتم كه خیلي خوب بود.

دانشگاه در دوران دانشجوييتان چگونه بود؟

دوران جذاب و خوبي بود .متوجه بودم؛ هنر اقیانوس بيكراني است كه نميتوانی در دوران دانشگاه همه چیز را
بیاموزی اما مي توانی توسط دانشگاه از محیط آماتوري وارد يك محیط حرفهاي بشوی .دستكم سكوي پرش
است و جسارت هنرمند شدن را مي دهد .استادان موثر هم خیلي خوب هستند .بهمن بروجني استاد
فوقالعادهاي بود كه حجم زيادي طراحي را بدون اينكه مجبورمان كند از ما ميطلبید .و اين به هر حال مهارت
ايجاد ميكرد .آقاي شیدل طراحي به شیوههاي گرافیكي را خیلي خوب تدريس ميكرد .به شدت وجود موثري
داشت و من حاال هم ،تأثیرات او را در كار خودم ميبینم .در مباني استادان خیلي مطالب را باز نميكردند.
همیشه استادي كمتجربهتر مباني تدريس ميكرد و اين درس همیشه فنا ميشد .اما در بخش گرافیك استادان
خیلي خوبي داشتیم .مثل استاد كیانمهر يا استاد گرجستاني كه تمام وجودش خالقیت بود و نحوه فكر كردن و
خالق بودن را خیلي خوب آموزش مي داد .استاد ايرج انواري در بخش روش تحقیق و فهماندن ضرورت تحقیق در
خلق اثر گرافیكي خیلي موثر بود .خانم تريان ،آقايان فیاض و ملك عادل در مجسمه سازي ،آقاي شفائیه در
عكاسي ،همه بسیار قدرتمند بودند .از همدورهايهاي ما امرهللا فرهادي ،داريوش نخعي و ايرج زرگامي گرافیك
را ادامه دادند .در نقاشي و مجسمهسازي حسین ماهر و حمید شانس همدورهي من بودند.

از ورودتان به بازار کار و دورههاي كاريتان برايمان بگویید.

از دوره دانشجويي مرتب كار ميكردم .آقاي مهندس بهروز مرا به يك انتشارات فرانسوي معرفي كرد كه آنها
هم از كار من خوششان آمد .به اين ترتیب وارد فضاي حرفهاي شدم .سال  55رفتم پیش آقايان كاتوزيان و
مستوفي در آوانگارد مشغول كار شدم .حقوق بااليی نداشت اما فضاي آموزشي خیلي خوبي بود .كاتوزيان آدم
خالق و مهرباني بود كه خیلي چیزهاي به ما آموزش داد .آن هم در گرافیك تجاري .به هر اثر تبلیغاتي به چشم
يك اثر هنري نگاه ميشد و كارها بازاري نبود .تا سال  56در آوانگارد بودم 57 .به آژانس شهره رفتم و رییس
آتلیه بودم و حقوق خوبي ميگرفتم تا اينكه انقالب شد .سال  58درسم تمام شد .با شروع جنگ من ،حسین
ماهر و ابوالفضل عالي رفتیم سربازي 2 .سال جبهه بودم .زمانهايي كه فراغتي به دست ميآمد پرتره
ميكشیدم .پرترههای زیادی از دوران جنگ دارم ،دوران خیلي سختي بود اما تجربه زيادي پیدا كردم.

بعد از جنگ چه كرديد؟

تا يك ماه بعد از فتح خرمشهر آنجا بودم .بعد برگشتم تهران و آنقدر شور و شوق كار داشتم كه روز بعد از
رسیدنم رفتم سر كار .شركت "ايران ادورتايز" .با امرهللا فرهادي و سهراب مرزبان مدتي كار كرديم تا اينكه با
سهرا ب مرزبان يك دفتر گرافیكي راه انداختیم به نام "آويژه" .سفارش كار خیلي كم بود .دوران جنگ بود و فضاي
گرافیكي تابع آن شرايط سخت .دورهاي رفتم مجله ايران كه منصور كوشان در ميآورد .طراحي لوگو و
صفحهآرائي شان را انجام دادم .مدتي هم هم رفتم مجله شاهد .بعد رفتم واحد انیمیشن تلويزيون و دو سالي
آنجا بودم .با مسعود دشتبان ،پروين صفري ،آندرانیك آغازراين ،علیرضا اسپهبد و اسفنديار احمديه .اسپهبد آدم
سخت اما جالبي بود .چیزهاي زيادي ياد گرفتم .با زندگي كارمندي و ساعت كار مشكل داشتم .خالقیتم را
ميگرفت .با آندرانیك پیشنهاد يك كار به تلويزيون داديم اما بهمان گفتند كه ارزانترش را از ژاپن وارد ميكنیم!
اين شد كه نتوانستم كارمندي را ادامه بدهم و ترجیح دادم مستقل كار كنم .شروع كردم به فعالیتهاي حرفهاي
و مستقل گرافیك .سال  62منصور كوشان مرا به حسین كريمي در انتشارات نیلوفر معرفي كرد .نشانهشان را

طراحي كردم و بعد هم جلدهاي كتابشان را .يكي از دورههاي خوب كاريام بود .يك كار فرهنگي در انتشارات
خوبي مثل نیلوفر .كار جلد كتاب " آسموا " ترجمه فرهاد غبرائي را شروع كردم .بعدها با انتشارات آگاه ،نگاه،
زرين و دنیاينو كار كردم .سفارشدهندهها و دوستان خیلي خوبي برايم بودند .بیشتر از  600جلد كتاب طراحي
كردم .اولین دستمزدم هزار تومان بود و يواش يواش اضافه شد تا به قیمتهاي امروزي رسید.
.
با طراحي جلد يك كتاب چطور برخورد ميكرديد؟ چطور به ايده يا تصوير ميرسیديد و اجرا ميكرديد؟

جلد كتاب براي من تنها يك سفارش و درآمد نبود .من تكلیفم با خودم روشن بود .گرايشي به سمت تبلیغات
نداشتم و بخش فرهنگي را ترجیح ميدادم .فكر ميكردم ميتوانم دنیا را عوض كنم .اين ايدهگرائي همیشه در
كارهايم وجود داشت و با هر جلدي دنبال پیامي بودم .كل كتاب را ميخواندم .كتاب «هنر در گذر زمان» را كامل
خواندم و صفحه به صفحه ،صفحهآرائي كردم .تنوع موضوعات هم خیلي زياد بود .به عبارتي طراحي جلد كتاب
فرصتي مغتنم براي مطالعه بود .همیشه ميخواستم چكیده تمام كتاب را با گرافیك به تصوير بكشم.
.
كدام يك از جلد كتابهايي كه طراحي كرديد را بیشتر دوست دارید؟

"وجدان ذنو " براي انتشارات آگاه .از اولین كتابهايي بود كه برايشان كار كرده بودم .شخصیتي بود كه باطني
دوگانه داشت .از يك طرف طناز بود از طرفي ترسناك و همیشه يك ماسك فرهنگي و هنري ميزد .اين برايم
خیلي جذاب بود و فكر ميكنم توانستم يك ترجمه تصويري خوب از كتاب ارائه بدهم .من بیشتر تالش ميكردم
از تكنیكهاي تصويرسازي در كارم استفاده كنم.

.
چه شد كه حضورتان در كار طراحي جلد كتاب كمتر شد؟

هنوز هم اگر كار خوبي باشد با كمال میل و فارغ از فكر دستمزد حاضرم كار كنم اما كمرنگ شدنش به دلیل كم
شدن عالقه من نبود بلكه جذابیتهاي ديگري مطرح شد .مسائل ديگري جلو آمد .پوسترهاي سینمائي
مخاطبین بیشتري داشت .بعضي ناشران هم فضاي كار را دگرگون كردند .كار از آن فضاي فرهنگي در آمد و مثل
بسازبفروشي شد.
.
چه شد كه وارد كار طراحي پوسترهاي سینمائي شديد؟

اولین كارم براي "روزهاي انتظار " اصغر هاشمي بود كه مداد رنگي كار كردم در قطع  100در  70و خیلي هم
پركار بود .كار پر لذتي بود اما بيمشكل نبود .وقتي با يك شورا ي تايید پوستر طرف ميشديم كار كمي مشكل
پیدا ميكرد .اما سفارشدهندههاي آگاه زیاد بودند .من يا از تهیه كننده سفارش ميگرفتم يا از بنیاد فارابي و
ويژگي كارهايي كه براي هريك از اين دو انجام ميدادم كامال با هم فرق داشت .در كل سفارشدهنده بر
سرنوشت يك كار گرافیكي خیلي تاثیر دارد.
.
از كارهايي كه از آنها رضايت بیشتری داريد كدامها را ميتوانید نام ببريد.

فیلم" ترنج" بود .از محمد رضا اعالمي .و قتي آقاي ممیز كار را ديدند گفتند يك چهره تازه نفس و قدرتمند به
میدان آمده و بايد حمايتاش كرد .اين حرف در مقابل تهیهكننده برايم تشويق خیلي بزرگي بود .از اين كار تقدير
شد .بعد از آن سعي كردم خالقیت بیشتري به خرج بدهم و فضاي فیلم را در يك فريم طراحي كنم .پوستر
فیلمهاي «چكمه»« ،كیمیا»« ،بازي بزرگان»« ،بلنديهاي صفر» .در همه اينها سعي كردم هم لذت ببرم و هم
از تمام تواناييهايم استفاده كنم .در آن دوره يك شورايي در ارشاد تشكیل شد به نام «بررسي پوسترهاي
سینمايي» كه تحت نظر شواري ارزشیابي بود .دوره خیلي عجیبي بود .قرار بود در اين شورا از طراحان فرهنگي
حمايت بشود اما در عمل نتیجه برعكس شد و طراحان تجاري مرتب تشويق ميشدند و طراحان فرهنگي به
مشكل بر ميخوردند و بهانهجوييهاي بيخود بیشتر باعث دلسردي طراحان شد .درباره كارهاي آقايان شیوا،
حقیقي و ممیز هم همین اظهار نظرها شد .يكسري آدم بيربط و بي تجربه راجع به كار اين استادان اظهار نظر
ميكردند!

.
در طراحي پوستر يك فیلم چه پروسهاي را طي ميكرديد؟

در طراحي پوستر بیشتر طرفدار انطباق طراحي با فضاي فیلم بودم و فقط به زيباييهاي ظاهري بسنده
نميكردم .چون مفهومگرا بودم گاهي كارم به سختي پیش ميرفت .فیلم «نرگس» ساخته رخشان بنياعتماد
به شدت ذهنم را درگیر كرده بود و بارها اتود زدم .نهايتا هم آن كار دلخواهم تايید نشد .پوستر «عروسي
خوبان» و «بايسیكلران» را كار كردم .خیلي با فضاي اين فیلمها درگیر شده بودم .سفارشدهنده فیلم
عروسي خوبان گفت اين پوستر شده خود فیلم و خیلي عصبي است اما شما به عصبي بودن فیلم كار نداشته
باش به آينه شمعدان و عروسي فكر كن! .نزديك شدن به پیام فیلم آن هم از طريق عناصر تصويري خالصه
شده ،همیشه دغدغه من در طراحي پوستر و جلد كتاب بود .اما حاال تنها زيباييهاي ظاهري است كه ارجحیت
دارد .تكنیك منتخب يك كار هم ميبايست با فضاي فیلم هماهنگ باشد.

.
فعالیتهاي سینماييتان به كجا رسید در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟

مشكالت زيادي در كار بود .سفارشدهندهها كلهی هنرپیشهها و رنگهاي تند ميخواستند .مسائل ارزشیابي
و ...همه را به عنوان بخشي از كار پذيرفته بوديم ،بیشتر سعي ميكردم بخش فرهنگي گرافیك را تقويت كنم
اما به هر حال سفارشدهنده ها بیشتر سمت كارهای تبلیغاتي و تجاري و -حتي بدتر -سمت كارهاي بازاري با
تكنیكهاي ضعیف رفتند و در حال حاضر هم وضعي شده كه شما ميتواني يك پوستر را برداري و فقط عنوان
فیلمش را عوض كني .همان هنرپیشهها همان گريمها همان تركیببندي همه و همه يكي هستند.
اعتقاد ندارم که شكست خورديم اما به هر حال متوقف شديم .ديگر از كارهاي فرهنگي خبري نیست و خالقیتي
وجود ندارد .اين اجبار اجتماعي بود كه ما را به شاخهاي ديگر منتقل كرد .کمتر سفارشدهندههای فیلم به سراغ
ما ميآيند و ديگر انگیزهاي هم براي تغییر دادن چیزي نیست .در سالهای پایانی دهه شصت براي تدريس به
دانشگاه دعوت شدم ،تدریس برايم لذت دارد اما اگر نتواني تعديلاش كني خالقیت را ميكشد .چون تمام وقت
آدم را ميگیرد .در كالس هیچ وقت به ساعت نگاه نميكنم .نميفهمم زمان چطور ميگذرد .اما ديگر فرصتي
براي فعالیتهاي خالقانه خودم باقي نمانده اين است كه مدتي است سعي ميكنم بخش آموزش را تعديل
كنم تا به خلق آثار مورد عالقه خودم هم برسم .با اين حال با توجه به نقايصي كه بخش آموزشي ما دارد
احساس ميكنم كار ارزشمندي انجام ميدهم.

