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يَّة الُهِويَّة التجاريَّة أهمِّ
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ل الفصل األوَّ

نحن ُمحاطون

تحيط الشعارات بنا من كلِّ جانب. فكِّر في المالبس، واألحذية الرياضيَّة، وأجهزة 
التلفاز، وأجهزة الحاسب. منذ اللَّحظة التي نستيقظ فيها صباًحا وحتَّى موعد النوم، 

أ من روتين حياتنا اليومّي. الشعارات هي جزٌء ال يتجزَّ
ل نحو 16 ألف إعالن دعائيٍّ وشعار وُملَصق  يشاهُد المواطُن األميركيُّ بالمعدَّ

يوميًّا، وهذا استناًدا إلى ما ذكره الطبيب ‘‘Dharma Singh Khalsa’’ في كتابه عن 
1.)Brain Longevity( ’’عمر الدماغ البشري‘‘

ق؟ أمٌر ال ُيصدَّ
أمضيُت أوَّل بضع دقائق من يوم عمٍل تقليديٍّ أصوِّر الشعارات التي أصادفها على 

المنتجات في يومي، ابتداًء من ساعة المنبِّه كي ُأثبَت تكراَر ظهور الشعارات في حياتنا.

عندما أتناول هاتفي إلسكات المنبِّه، تظهر أمامي أوَّال عالمة ‘‘Google’’ ورمز 
‘‘Chrome’’؛ فهما أوَّل ما أراه حين أسَتيقُظ من َنومي، حتَّى إن لم أكن أعيرها 

أيَّ انتباه.
وهكذا يبدأ األمر.

ًة بحدِّ ذاتها، ُتعطينا لمحًة موجزًة عن روتيني  التسلسل التَّالي وحده يحكي قصَّ
الصباحّي، علًما أنَّه كانت هناك شعاراٌت كثيرٌة َغيرها من حولي- على الكتب 

ت، وأجهزة المطبخ، ومنتجاٍت غذائيَّة أخرى، ومستلزمات دورات المياه،  والمجالَّ
والملصقات على مالبسي.

1    Dharma Singh Khalsa, M.D. with Cameron Stauth. Brain Longevity: The Breakthrough Medical 
Program That Improves Your Mind and Memory. (New York: Grand Central Publishing, 1999).
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بها اآلن؟  رورة حال نهوضك من نومك، لكن ِلَم ال تجرِّ بها بنفسك- ليس بالضَّ جرِّ
تأمَّل حولك. كم شعاًرا تستطيع أن ترى؟

إن ٩٠٪ من البيانات البصريَّة الموجودة في العالم ُولِّدت في السنَتين الماضيَتين، 
مة للبحوث المستقلَّة في  مة ‘‘SINTEF’’- أكبر منظَّ وذلك استناًدا إلى ما ذكرته منظَّ
الدول اإلسكندنافيَّة )دول شمال أوروپا(- في عام 2٠13م، فإنَّ ٩٠٪ من البيانات 

الموجودة في العالم قد ُولَِّدْت في السنَتين الماضيَتين.2 وألنَّ البشريَّة اليوم ُتنتج 
كمًّا هائاًل من المعلومات، وللكثيِر منها عالمٌة بصريَّة، فإنَّنا نشاهُد عدًدا متزايًدا 

من الشعارات التي يشبه بعضها بعًضا. وهذا يطرُح إشكاال أمام الشركات التي تريُد 
يا. وهذا في المقابِل يخلُق فرصًة للمصمِّمين ذوي المهارة  د عن َغيرها بصرًّ أن تتفرَّ

لتصميم شعاراٍت متميِّزة تختلُف عمَّا هو متاٌح في السوق.

ففي عام 2٠٠5م أمضت شركة ‘‘300million’’ أسبوَعين في ابتكار هذا الشعار 
وصياغته لحدث ‘‘The Guild of Food Writers’’، باستغالل المساحة السلبيَّة 

)المعكوسة( ليظهر بفاعليَّة تكويٌن لشكل الملعقة داخل ريشة القلم. وتجدر اإلشارة 
إلى أنَّ الشركة كانت إحدى أشهر وكاالت التصميم في المملكة المتَّحدة قبل أن 

تغلق أبوابها في عام 2٠12م.
وتقول ‘‘Katie Morgan’’، التي كانت المصمِّمة الرئيسيَّة في الوكالة: ‘‘ما تمحوه هو 

بأهمِّيَّة ما تحتفظ به’’.
إنَّ رؤية تصميم واحد رائع كهذا أشَبه بشهادة اعتراٍف لما تصنعه استوديوهات 
شين إلى صناعة تصاميم  التصميم األولى، لتكوَن إلهاًما مثاليًّا للمصمِّمين المتعطِّ

رائعة في كلِّ مكان. وسنتطرَّق إلى شعاراٍت أكثر في الفصل الثاني.

2    ScienceDaily, May 22, 2013, www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130522085217.htm
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