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گفتوگو با گرافیستی که هنرش

تبدیل کلمات و جمالت به نقاشی است

فرفره| قصه «ماه قهر منیکند» برای کودکانژ

و نمیداند که چطور این استعدادش را کشف کرده
نسیم سهیلی| خبرنگا ر
جان بخشیدن به حروف و تبدیل
پرونده
کلمات و جــمــات بــه نقاشی و
طرحهای گرافیکی ،ایده زیبایی
است که از سال ها قبل مورد توجه
هنرمندان و استقبال مردم بوده زیرا قدرت
حروف و جذابیتشان هنگامی که لباس تصویر
میپوشند و به گرافیک میپیوندند ،دوچندان
مـیشــود .در بین هنرمندان ایــرانــی «حمیدرضا
بیدقی» گرافیستی خوشذوق است که نه تنها به کلمات
بلکه به جمالت هم جــان میبخشد .کــارهــای دیدنی
او در صفحه مجازی «دستو طــرح» منتشر میشود و
توانسته است مخاطبان زیادی را نیز به خود جلب کند.
در پرونده امــروز زندگیسالم با این گرافیست هنرمند
پوگفتی داریم تا بیشتر درباره «دستو طرح» و هنر ترکیب
گ 
کلمات و گرافیک بدانیم .قبل از هر چیز باید بدانیم که
«دستوطرح» عنوان فعالیتی هنری است که یک گرافیست
در آن با تککلمهها یا عبارتهای کوتاه و با همراهی قطعهای
موسیقی ،دست به خلق تصاویری میزند که از آن طریق
میتوان مفاهیم و پیامهای مطول و درخوری ارائه داد.

برای این استعداد
نمیتوان اسمی
گذاشت
«حمیدرضا بیدقی» متولد  1350در تهران
است .او کارشناسی گرافیک و کارشناسی
ارشد انیمیشن از دانشگاه هنر تهران دارد
و از سال  70تاکنون طراح گرافیک بوده
اســت .طراحی هفت دوره گرافیک کلی
جشنواره فیلم فجر در بخشهای جهانی و
ملی ،طراحی پوستر فستیوالهای هنری-
فرهنگی مختلف مثل نمایشگاه کتاب،
جشنوارهفیلممستند،جشنوارهفیلمکودک
و  ،...طراحی پوسترهای متعدد فرهنگی
خــارج از کشور مثل جشنواره فیلم کوتاه
آذربایجان ،فستیوالهای هنری در اروپا
وآمریکا ،تصویرگری کتاب کودک با بیش
از  200کتاب و  ...از جمله صفحات کارنامه
هنری اوست .اما مهمترین وجه کاری وی
که سرشار از ذوق هنر و تجربه است ،ابداع
سبک خاصی بــه نــام «دســتــوطــرح» است
که حدود 30سال است ،این استعدادش
را کشف کــرده اســت .بیدقی در ایــن باره
می گوید« :بــرای ایــن استعداد نمیتوان
اسمی گــذاشــت .ایــن هنر تبدیل کلمات
به نقاشی اســت که من اسمش را «دستو
طــرح» گذاشتهام .خــودم نمیدانم چطور
آن را کشف کردم اما حدود  30سال پیش
اولین بار این ایده به سراغم آمد که با حروف
میشود کارهای هنری انجام داد .اولین
کارهایم را اوایل ورود به دانشگاه یعنی سال
 70انجام دادم و تا امــروز نیز ادامــه داشته
است .هم اکنون جمعی حدود 20هزار نفر
هستیم که این هنر را دنبال میکنیم».

از  15سال پیش
کارهایم را تلویزیون
پخش میکند
ایــن هنرمند کــه هــم اکــنــون و در صفحه
مجازیاش بیش از  21هــزار فالوئر دارد
و هر اثرش با استقبال دنبالکنندگانش
مواجهمیشود،میگوید«:از 15سالپیش
در تلویزیون کارهایی از من ارائه شده و پس
از آن تیزرهای تلویزیونی هم ساختهام و به
صورت پراکنده نمونه کارهایم پخش شده
است اما چون در فضایمجازی یک صفحه
اختصاصی دارم ،توانستهام این کارها را در
آنجا منسجمتر در معرض دید مردم قرار
دهم.البتهحدودهشتماهاستکهاینپیج
را راهاندازی کردهام و در این مدت استقبال
از صفحهام کم نظیر بوده است .البته این
کار درآمد زیادی ندارد ،ممکن است برخی
نهادها به ما کاری سفارش دهند اما درآمد
ثابتی از این کار ندارم و به نوعی شغل دوم
محسوبمیشود».

برای حرفهای شدن ،گروهی  2نفره تشکیل دادیم
بیدقیکهحدود 30سالاستاینکارراادامهداده،دربارهمسیریکهبرایپیشرفتطیکردهاستهممیگوید«:اوایلبرای
خودموبنابهعالیقشخصیاینکارراانجاممیدادم.بعدکمکمپایآنبهجمعهایدوستانومهمانیهایفامیلیبازشدو
اسبابیشدبرایتفریحوسرگرمیمان.درهماندورانازجانباطرافیانتشویقوحمایتمیشدماماازاینهنریااستعداد
بهصورتحرفهایاستفادهنمیکردمچونهنوزجایگاهشراپیدانکردهبودم.بعدازاینکهاستقبالاطرافیانمرابهاینهنر
دیدم،تصمیمگرفتم کاررابهصورتجذابتریارائهدهمتاعالوهبرتاثیرگذاریبیشتربرایمخاطب،سرگرمکنندههمباشد.
االندرکارهایدستوطرحکهبرایشبکههایمجازیانجاممیدهیم،مادونفرهستیم.منطراحیمیکنموهمکارم«امیر
قدمی»،کارتدوینراانجاممیدهد.تمامایدههاحاصلهمفکریمادونفراست.گاهیهمهمسرانماندرانتخابایدهبهما
کمکمیکنندامامرحلهاجراییرادونفریانجاممیدهیم.اگرشماهمدقتکردهباشیدمتوجهشدهایدکهدنبالکنندگان
مادرفضایمجازیدراینمدتبهصورتپلکانیسیرصعودیداشتهاندوکارهایمابیشترازبعضیهنرهایدیگردیدهشده.
اینهنردرتلویزیوننیزقابلپخشودیدهشدناستومحدودبهفضایمجازینیست».

به روز ،سریع و
جذاب هستیم
از این دانش آموخته گرافیک درباره
رموزموفقیتشدراینکارازنظرخودش
می پرسم که می گوید«:طرحهایی که
درباره مسائل اجتماعی کار میکنیم
به دلیل اینکه باید به روز و مرتبط با
مسائلروزجامعهباشد،باسرعتباالیی
به خروجی میرسد .البته که در کنار
سریعبودن،جذابیتهمبرایمانمهم
است.مثالدریکبازیفوتبالمهم،بعد
ازگلزدهشده،شمامیتوانیدطرحمارا
در شبکه مجازیمان درباره همان گل
یا بازی ببینید .در مقوله کرونا ،سیل،
مسائل معیشتی مردم و  ...که مسائل
اجتماعی مهمی محسوب میشوند،
ما در تولید محصوالت حضور پررنگی
داشتهایم .اوایل دید ما به این سمت و
سو نبود ،به دلیل اینکه مخاطبمان
مشخص نبود امــا امـــروز تــعــداد زیــاد
مخاطبان به حدی رسیده که بسیاری
از مردم خودشان درخواستهایشان
را به ما اعــام میکنند و ما همان ها
را برایشان با این هنر ،زنده و ماندنی
میکنیم.امروزبیشترازگذشتهدنبال
کارهاییبامضامیناجتماعیهستیم.
دغدغههای جهانی مثل حقوق بشر،
نظامسلطه،مشکالتکارگران،کرونا،
حضور آمریکا در عــراق ،کمک به فقرا
و  ...موضوعاتی هستند که مردم از ما
خواستهاندتاساکتننشینیموطرحی
برایشانخلقکنیم».

این هنر ریشه تاریخی دارد
بیدقیباتاکیدبراینکهاینهنرریشهتاریخیداردوچیزینیستکهبتوانلقبهنرتازهمتولدشدهرابهآنداد،میگوید«:زبان
تصویرازمیلیونهاسالپیشوازنقاشیبردیوارهغارهاآغازشدهبودیعنیبشرالفبایتصویریداشتهوکمکمآنرابهالفبای
خطیتبدیلکردهاست.درقروناخیرنمونههایزیادیداشتیمکهخطاطهانیزباکلمات،نقاشیهایزیادیکشیدهاند.دستو
طرح،امروزموردتوجهقرارگرفتهاستزیرامردمباتصویرهاکهجذابترازکلماتهستند،ارتباطبیشتریبرقرارمیکنند.تاثیر
تصویر نه تنها امروز بلکه در طول تاریخ بشری از نقاشی در غارها گرفته تا تصویر و گرافیک ،بیشتر از نوشته است .انسانهای
بیسوادوکمسوادهممیتوانندباآنارتباطبگیرندوشایددرافرادباسوادتاثیربیشتروپررنگتریداشتهباشدامابرایهمه
افرادباهرردهسنی،نکاتقابلتاملیراارائهمیدهد».

راهنمای نگهداری
از  9ماده غذایی
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شکست غول کنکور در دوران کرونا

داوطلبانورودبهدانشگاهازاطالعیهجدید
سازمانسنجشدربارهتغییراتمنابعآزمونو
زمانآن،چطوربهعنوانیکسکویپرشبرای
پیشرفتاستفادهکنند؟

اعتراض «مهرانمدیری»
به فردی که او را نشناخت
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با حرفه نانوایی آشنا شوید

سیناصفوی،مدرستکنیکهاینویننانوایی
اززیروبمورودبهاینحرفهمیگوید
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در تبدیل کلمات به نقاشی
محدودیت نداریم

«ضامن آهو»
یترین طرحم است
دوستداشتن 

ایــن طــراح خــوش ذوق با بیان اینکه ما هر روز در فضای
مجازی آموزش مجازی نیز داریم ،میافزاید« :ما به کسانی
که به ایــن هنر عالقهمند هستند ،آمــوزش میدهیم .به
جز آمــوزش فضای دیگری نیز در نظر گرفتهایم که حالت
سرگرمی دارد .به این صورت که مردم کلماتی را میگویند
و ما با آنها ،طراحی انجام دهیم .البته این کار بدون هیچ
فکر یا ایدهای از پیش تعیین شده است یعنی در لحظه و به
صورت زنده اتفاق میافتد .بخش دیگری در پیجمان داریم به
نام «دستو طرحهاتون» .این بخش به صورتی است که مردم
داستانهای خود را میگویند و ما آن را طراحی میکنیم .با
اینکاربهسمتداستانگوییکودکباکمکاینهنرحرکت
کردهایم تا بتوانیم برای این رده سنی هم در راستای تولید
محتوای سالم و در عین حال آموزنده و جذاب قدمی برداریم.
همان طور که متوجه شدید ،دستو طرح هیچ انتهایی ندارد و
میتواند در زمینههای مختلف بروز کند .ما محدودیت تبدیل
کلمات هم نداریم یعنی کلمهای یافت نمیشود که ما نتوانیم
آنرابهتصویرونقاشیتبدیلکنیم.البتهبایدبگویمکارکردن
با الفبای التین آسانتر است زیرا در الفبای فارسی اتصاالت
محدود کننده و مشکل است .حتی زبان چینی و ژاپنی هم
آسانتر است زیرا آن الفباها ،ذاتش تصویری است اما برای
زبان فارسی کار کمی دشوار است».

اینگرافیستطرحضامنآهوییراکهبرایامامرضا(ع)کارکردهبهعنوان
بهترینودوستداشتنیترینکارشمعرفیمیکندودراین بارهمیگوید:
«این کار به این صورت است که کلمه آهو تبدیل به دست حضرت (ع)
میشودکهبرسرآهوییکشیدهشدهاست.استقبالمردمهمازاینطرح
برایمبسیارجالببودوبهشدتموردتمجیدمردمقرارگرفتکهاینموضوع
برایگروهدونفرهما،بسیاردلگرمکنندهبود».

ادعا میکنم که کیفیت کارم
در دنیا تک است
«مشابه این کار در خارج از ایران ،انجام نمیشود و فردی را
نمیشناسم که کاری مشابه دستو طرح انجام داده باشد»،
بیدقی با این مقدمه میافزاید« :البته کسانی هستند که با
کلماتطراحیمیکننداماماباجمالتهمطراحیمیکنیمو
فکرمیکنممشابهکارمارابااینکیفیتکسیانجامنمیدهد.
بیان ما بیانی هشداردهنده ،آموزنده و گرافیکی است و با
کارهای دیگر تفاوت دارد .به عنوان مثال هنرمندان خارجی
مینویسند پیتزا و تبدیلش میکنند به غذای پیتزا .این کاری
سادهوپیشپاافتادهاستاماکارمامتفاوتاست.مثالماوقتی
مینویسیم برادر خوب ،تبدیلش میکنیم به تمثالی از امام
حسین(ع) و برادرش حضرت ابوالفضل(ع) یعنی محتوای
جمالتراباگرافیکآنکهبههممرتبطاستدرهممیآمیزیم.
یادرنمونهایدیگر،مبحثفاصلهگذاریاجتماعیبرایمقابله
باویروسکروناراداشتیمکهمناینجملهرابهنقاشیآدمهایی
که از هم فاصله دارنــد ،تبدیل کــردهام .لذا در کار من محتوا
و گرافیک در هم تنیده شده و به هم مرتبط است .همچنین
ترانههاییداریمکهازآنبیانگرافیکیمیگیرم.نمونهاینکار
را در جهان نداریم و وارد شدن در این مبحث دشوار است زیرا
سابقههنریزیادیمیخواهد.اینراهمبگویمکهاجرایاین
هنر تنها محدود به زبان فارسی نیست .ما در کنار آن با حروف
التیننیزکارمیکنیموبهزودیاینهنردراروپاوآمریکانیزکار
خودراآغازمیکند.هماکنونمشغولانجامکارمشترکیبین
ایرانوایتالیاهستیم.البتهایتالیارابهایندلیلانتخابکردیم
که گستردگی و شیوع کرونا در ایران و ایتالیا تقریبا زیاد است.
همچنینبهدلیلشباهتهایقومیوژنتیکایندوکشور،این
کارمشترکوبهزبانایتالیاییدرحالانجاماستکهبهزودی
نیزدرسطحجهانمنتشرخواهدشدوامیدواریزیادیبهدیده
شدنآنوجوددارد».

نقد به محتوای کارهایم داشتهاند
اما اجرا ،نه
بیدقی با ذکر اینکه تا امروز کسی از لحاظ اجرا به کار من انتقادی نکرده،
میگوید« :اگر هم نقدی بوده به محتوا بوده نه اجرا چون اجرای ما حاصل
30سالتجربهاست.منگرافیستوتصویرگرهستموتاکنونبیشاز200
کتاب تصویرسازی کردهام .همچنین ورک شاپهای متعددی در سطح
کشور برگزار کردهام .در نقدها مثال میگویند چرا فالن محتوا را انتخاب
کردید؟البتهصفحهمجازیمامانندیکمجلهاستوموضوعاتمختلفبا
محتوای متفاوتی دارد .شما وقتی مجلهای را ورق میزنید ،ممکن است از
برخیصفحاتخوشتانبیایدممکناستاینطورنباشد.صفحهمجازی
ماومخاطبانشطیفگستردهومتفاوتیداردوافرادزیادباسالیقگوناگون
نقدهایمتفاوتینیزدارند».

برایآینده،برنامههایویژهایداریم
بیدقی با اشاره به اینکه فعال در صفحه مجازی کارهای یک دقیقهای
و کمی طوالنیتر ارائه میدهیم ،اضافه میکند« :برای آینده برنامه
مدونی با تلویزیون خواهیم داشت که در این زمینه صحبتهای اولیه
را انجام داد هایــم .همچنین با یکی از درگا ههای تلویزیون مجازی
نیز صحبتهای اولیه را انجام داد هایــم و قرار است صفحهای به ما
اختصاص بدهند .در برنامههای آیندهمان که ویژه خواهد بود ،همه
چیز دست خودمان و به خواست خودمان است .ممکن است در آینده
تصمیم بگیرم که به صورت گستردهتر کار کنم مثال با شبکه خاصی کار
کنم یا اپلیکیشن خاصی را راهاندازی کنم .طرح و برنامه در این زمینه
بینهایت است که میتوانم روی همه آنها فکر کنم و تصمیم بگیرم.
کارهای زیادی در این حوزه میتوان انجام داد زیرا حروف ،کلمات و
محتواها بینهایت است .هم اکنون نیز در حال انجام کاری جهانی با
حروف التین و درباره کرونا هستم».

