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چند ماهي از انتشار كتاب نسبتا گران قيمت »جهان 
مكت�وب« مارتين پوكنر، اس�تاد شناخته ش�ده 
دانشگاه هاروارد توسط انتشارات بيدگل نمي گذرد. 
كتاب سريع محبوب شده و اكنون به چاپ دوم هم 
رس�يده اس�ت؛ آن هم در دوراني كه خريد كتاب 
ديگر اولويت نيس�ت و قيمت كت�اب هم مو بر تن 
خوانندگان سيخ مي كند اما جذابيت كتاب در روايت 
تاريخ و نقد ادبي، هر خواننده اي را مجاب مي كند 
دش�واري خري�د آن را به جان بخرد. ب�ا اين حال، 
نويسنده كتاب آن چنان خطرناك نيست. مردي 
است جذاب در گفت وگو و بي ريا در ارايه خاطرات و 
افكارش. زماني كه از او خواستم با من درباره كتابش 
گفت وگو كند فاصله اولين پيام تا پذيرش كمتر از 
درخواس�ت ها در ايران به طول انجاميد. او با درك 
درس�تي از جهان فناوري، در پي كشف و گشودن 
قدرت نوشتار است. چيزي كه بر آن واقف است و با 
صراحت از آن در »جهان مكتوب« سخن مي گويد. 
آنچ�ه در ادام�ه مي خوانيد گفت وگ�وي مارتين 
پوكنر، فيلسوف و ناقد ادبي است كه اولين كتاب 
ترجمه شده اش به فارسي اين روزها محبوب است. 
گفت وگويي كه پيش از برگزاري انتخابات پرماجراي 

اياالت متحده انجام شد.

  عموم كتاب هاي پيش�ين ش�ما در حوزه تئاتر و 
درام است. هرچند توضيحاتي درباره پيشنهادها 
و چگونگي نوشته شدن كتاب »جهان مكتوب« در 
دل كتاب وجود دارد  اما اساسا به چه فكر مي كرديد 

تا كتاب روايت گونه اي درباره ادبيات بنويسيد؟
پوكن��ر: تصميم به نوش��تن كتاب��ي در م��ورد قدرت 
داستان هاي مكتوب داشتم و در برخي از مواقع به ذهنم 
خطور مي كرد بايد به توصيه هاي خودم گوش فرادهم و 
كتاب خودم را همچون يك داس��تان بنويسم. هميشه 
عالقه مند به اين مساله بودم كه نويسندگان چگونه براي 
يافتن موثرترين و مناسب ترين شكل براي برقراري ارتباط 
تالش مي كنند. به عنوان مثال، مطالعاتي داشتم مبني 
بر اينكه افالطون چگونه قالبي از گفت وگوي فلسفي را 
ابداع كرده يا چطور مونولوگ دروني توسط جيمز جويس 
اختراع مي شوداما پيش از اين  چنين چيزهاي به ذهن من 
خطور نكرده بود، اينكه من هم بايد دست به چنين كاري 

بزنم. خب، در نهايت اقدام كردم، يا حداقل سعي كردم.
  بيشتر كتاب هايي كه در ايران درباره ادبيات 
و نقد ادبي خوانده ايم مملو از اسامي فالسفه و 
اصطالحات پيچيده براي عموم است اما كتاب 
شما عاري از هر كدام از اينهاست. حتي جايي 
به نظر مي رس�د شما از تفكرات برخي فالسفه 
فرانسوي همچون بارت و فوكو متاثريد اما نامي 
از آنها نمي بريد. رويكردتان در اين باره چه بود؟ 
چرا تصميم گرفتيد ساده و داستاني بنويسيد؟

پوكنر: سابقه تحصيلي من در رشته فلسفه است، من در 
رشته فلسفه تحصيل كردم و همچنين در تئوري ادبيات 
غرق شدم.  در مقام يك دانشجو، در پي اساتيد مختلف بودم. 
پس از رشد و تربيت در آلمان، به ايتاليا رفتم تا روي امبرتو 
اكو مطالعه كنم و سپس به امريكا آمدم تا درباره ژاك دريدا 
مطالعاتي داشته باشم )و در امريكا بارت و فوكو خواندم، 
همان طوركه به درستي تشخيص داديد!( بنابراين، فكر 
مي كنم پيشينه من به توصيف منتقدان ادبي ايران شباهت 
دارد  اما در برهه اي از اين موضوع نگران شدم كه ما منتقدان 
ادبي فقط همديگر را مخاطب قرار مي دهيم. اينكه شيوه 
نوشتن ما بيش از حد تخصصي و بسيار باريك بينانه شده 
اس��ت. بنابراين تصميم گرفتم رويكرد ديگري در پيش 
بگيرم. در مورد مباحث كتاب به سبكي نظري فكر كردم 
كه به واس��طه مطالعاتم در حوزه فلس��فه و نظريه از آن 
آگاهي يافته بودم اما بعدتر اين طرز فكر را به قصه گويي 
تبديل كردم. تا ح��دودي، موضوع كتاب هم همين بود، 

همان طوركه در پرسش قبل گفتم احساس كردم چنين 
روشي، در برقراري ارتباط با خوانندگان موثرتر است.

  ش�ما بارها در متن كتاب به س�فرنامه ها اش�اره 
كرده ايد. كتاب هم در نوع خودش نوعي سفرنامه 
است اما برخالف سفرنامه ها كه به قصد ادبي بودن 
نوشته نشده بودند، گويي قرار است سفرنامه شما 
هم درباره ادبيات باشد و هم كمي ادبي. تالشي براي 
داستان گويي در كتاب ديده مي شود، به خصوص دو 
فصل پاياني. آيا به ايده اي براي نوشتن نوعي رمان 

با اهداف نقد ادبي و تاريخ نويسي رسيده بوديد؟
پوكنر: بله، زماني درباره نوشتن كتاب در قالب كاملي به 
صورت رمان فكر كردم. همان طوركه پيش تر اشاره كردم، 
واقعا امبرتو اكو را تحسين مي كردم، كسي كه نقد ادبي خود 
را به رمان تبديل كرد. اما بعدا فكر كردم كه همه تصاوير و 
داستان هاي شگفت انگيزي كه قصد نوشتن درباره آنها را 
داشتم، حقيقي اند، بنابراين نيازي به اختراع چيزي نيست. 
نتيجه اين كار يك كتاب  غيرداس��تاني  از داستان هايي 

درباره داستان ها است.
  شايد شما اولين منتقد ادبي باشيد كه براي تفسير 
هر كتاب به محل  زايش آن س�فر كرده باشد. اين 
البته تصور من است. تفاوت حضور در جغرافياي 

يك اثر ادبي با از دور نشستن و نوشتن چيست؟
پوكنر: تصميم من براي س��فر شبيه تصميم من براي 
نوشتن در يك حال و هواي روايي بود. چون درباره اين 
موضوع مي نوشتم كه چطور داستان هاي مكتوب دنياي 
ما را شكل مي دهند، فكر كردم بايد به آنجا ]محل زايش 
داس��تان ها[ بروم! اين تجربه در ش��كل دهي درك من 
نسبت به تاثيرات ادبيات موثر بود. نخست اينكه مالقات 
با نويسندگان زنده مورد عالقه ام همانند اورهان پاموك 
يا درك والكات، بس��يار عالي بود. در موارد ديگر، من از 
ويرانه هاي كتابخانه هاي بزرگ همانند كتابخانه پرگاموم 
بازديد كردم اما مهم ترين چيز يافتن ردپاي ادبيات بود. 
به عنوان مثال در جزيره سنت لوسيا در درياي كاراييب، 
با بسياري از مردم صحبت كردم و دريافتم درك والكات 
به چه ميزان ديدگاه مردم جزيره را ش��كل داده است. 
مثال ديگر زماني است كه در جنوب مكزيك ردپاي قيام 
زاپاتيستا از دهه 1990 را دنبال مي كردم و استفاده قيام 
از حماسه »پوپول ووه« ماياهاي باستاني را يافتم. گاهي 
اوقات اين آثار در بناهاي تاريخي، تنديس ها يا خرابه ها 
وجود داشت اما در برخي مواقع در ذهن افرادي است كه 
در اين مكان ها زندگي مي كنند. اگر در خانه مي ماندم 

نمي توانستم به چنين درك دست پيدا كنم.
  تمركز شما روي تئاتر براي من كه تحصيالتم در 
حوزه ادبيات نمايشي است غبطه برانگيز است چرا 

در »جهان مكتوب« خبري از دنياي درام نيست؟
پوكنر: س��وال خوبي بود. من در فكر اين بودم كه فصلي 
درباره شكسپير در كتاب قرار بدهم اما بعد از مدتي تصميم 
گرفتم تنها در مورد نويسندگان بسيار تاثيرگذار ننويسم، 
بلكه برخي از متون مهمي را شامل كتاب كنم كه كمتر 
شناخته ش��ده بودند، همانند »پوپول ووه« يا »حماسه 
س��ونجيتا«. برخي از خوانندگان گالي��ه كردند؛ چگونه 
مي توان در مورد ادبيات نوش��ت، بدون اينك��ه در مورد 
شكسپير ننوشت. اين نوش��ته منتقدي در تايمز لندن 
اس��ت اما خوش��بختانه بعدتر فكر كردم كه اين موضوع 
توجيه پذير است. با اين وجود عالقه من به درام جنبه اي از 
كتاب را شكل داد، يعني تمركز بر رابطه بين گفتار شفاهي و 
نوشتاري. از آنجا كه تئاتر گفتار بيان شده است، متوجه شدم 
چهره هايي همانند بودا و سقراط از نوشتن امتناع مي ورزند 
و اين فصل مهمي از كتاب شد. اهميت گفتار شفاهي به 
فصل هاي بعدي بازمي گردد، به عنوان مثال وقتي سانسور 
نويسندگاني همانند آنا اخماتووا، او را مجبور به »بازگشت« 
به امر شفاهي مي كند. هم اكنون در حال نوشتن دنباله اي 
در مورد راه هاي وام گيري فرهنگ از گذش��ته هس��تم و 
خوش��حالم كه خبر بدهم كه تئاتر بيش از يك بار در اين 

كتاب جديد مورد بحث قرار مي گيرد.
  به نظر من آنچه 16 فصل كتاب شما را به يكديگر 

متص�ل مي كند رابط�ه ادبي�ات و قدرت اس�ت. 
طبقه بندي ش�ما در مقدمه نيز گوياي تالش براي 
كشف قدرت است. ما در ايران آثار متنوعي درباره 
مفهوم گفتمان خوانده ايم. مي خواهيد از دل ادبيات 

و با رويكردي تبارشناسانه قدرت را تعريف كنيد؟
پوكنر: حق با شماس��ت: هس��ته اصلي كتاب مربوط به 
نوشتن و قدرت است. من به خصوص متوجه اين موضوع 
شدم كه نوشتن به چه ميزان به دولت، دادگاه ها، معابد و 
منابع مختلف قدرت مرتبط مي شود. يكي از داليلي كه 
بر اين جنبه تاكيد كردم، همين اس��ت. احساس كردم 
بس��ياري از مردم، عالقه مندان به ادبيات فكر مي كنند 
نويس��ندگان بيش��تر عليه قدرت، عليه ق��درت دولت 
مي نويسند. نويسندگان مخالف، قهرمانان نويسندگي اين 
افراد به حساب مي آيند. فكر مي كنم چنين شخصيت هاي 
وجود دارند )و من در مورد برخ��ي از آنها هم ]در كتاب[ 
نوش��تم( اما چيزي كه قصد تاكيدش را داشتم، اين بود 
كه نويسنده قهرماني كه به قدرت دولت حمله مي كند، 
نويس��نده دوران اخير است.اينكه در بيشتر 4000 سال 
ادبيات به شدت نزديك متحد با قدرت دولت بوده است. 
يك دليل براي چنين مساله به فناوري هاي مختلف نوشتن 
مربوط مي شود، به همين دليل اين فناوري ها به يكي از 

خطوط اصلي كتاب تبديل شدند.
  در فصل پاياني ش�ما به اهميت فضاي مجازي و 
اش�كال جديد نوشتاري اش�اره كرديد. كتاب در 
زماني منتشر شده است كه دونالد ترامپ تاحدودي 
به واس�طه توييتر و نوش�ته هايش رييس جمهور 
امريكا شده است. خيلي دوست داشتم نگاه شما 
ب�ه رابطه ق�درت و ادبي�ات در پلتفرمي همچون 

توييتر را بدانم.
پوكنر: بله، م��ن در موردش خيلي فكر ك��ردم اما اگر به 
كل زندگي نامه دونالد ترامپ نگاه��ي بيندازيم، تصوير 
پيچيده تري از نحوه اس��تفاده او از فناوري هاي مختلف 
نوشتاري پديدار مي شود. او ابتدا يك توسعه دهنده امالك 
و مستغالت بود، البته به تجارت پدرش ادامه مي داد. سپس 
به واس��طه چه  چيزي به چهره اي عمومي تبديل ش��د؟ 
به واسطه يك كتاب! »هنر معامله«، نوعي بيوگرافي تجاري 
كه يك كتاب مشاوره هم هست، اينكه چگونه يك تاجر 
موفق ش��ويد. به هر حال، در اياالت متحده اين ژانر كامال 
تثبيت شده اي در نوشتن كتاب است و به زندگينامه آبراهام 
لينكلن برمي گردد كه در م��ورد آن ]در جهان مكتوب[ 
نوش��تم. بنابراين، ترامپ )با كمك يك نويسنده شبح( 
داستان خودش را در مقام معامله گري موفق نوشت. سپس 
توانست اين موفقيت را به يك نمايش تلويزيوني تبديل 
كند. درست پس از اين، لحظه بسيار مهمي فرامي رسد كه 
شما بدان اشاره كرديد: توانايي او در دور زدن رسانه هاي 
سنتي با استفاده از توييتر. بنابراين يك تاريخچه رسانه اي 
كامل در كار است، از كتاب، نمايش تلويزيوني تا توييتر. 
اتفاقا آخرين مورد من را به ياد فصل كتابم درباره مارتين 
لوتر مي اندازد كه توانست با استفاده از يك فناوري جديد، 
يعني چاپ، مراكز قدرت سنتي از جمله كليسا را دور بزند 
و مستقيما با جمعيت بيشتري ارتباط برقرار كند. مارتين 
لوتر اولين پوپوليست رسانه اي بود. دونالد ترامپ آخرين 

نمونه ]پوپوليسم رسانه اي[ است.
  ب�ا توجه به ح�ذف از آن جه�ان فرانكليني، 
ترامپ كماكان براي حفظ قدرت خود از توييتر 
استفاده مي كند. زماني كه اين پرسش را براي 
شما ارس�ال مي كنم چيزي به پايان انتخابات 
در امريكا نمانده است اما ارزيابي شما از ادبيات 
ترامپ و قدرت سياس�ي چيس�ت؟ آي�ا بايد 

چشم انتظار اشكال تازه اي در ادبيات باشيم؟
پوكنر: فكر مي كنم به بخشي از پرسش شما در پرسش هاي 
 پيشين پاسخ دادم، بنابراين اجازه دهيد به پرسش ميراث 
بپردازم. خيلي زود است كه بدانيم ميراث ترامپ چه چيزي 
خواهد بود )من اين احكام را يك روز قبل از انتخابات تايپ 
مي كنم و خوش بينانه تصور مي كنم او براي بار دوم انتخاب 
نخواهد ش��د( اما حدس من اين اس��ت كه اين به چيزي 

مربوط مي ش��ود كه ما قبال در موردش صحبت كرديم: 
تغيير فضاي رس��انه اي. دليل تاكيد م��ن بر انقالب هاي 
نوشتاري مختلف - از حروف الفبا تا كاغذ براي چاپ - درك 
پيشاتاريخي  از دوران خودمان بود زيرا ما در ميانه دوران 
نادر انقالب رسانه اي زندگي مي كنيم. در هر يك از لحظات 
پيشين، فناوري هاي جديد نوشتن تغييرات بنيادي در 
چگونگي برقراري ارتباط مردم، چگونگي س��ازماندهي 
جوامع، چگونگي توسعه دين ايجاد كردند. غالبا مردم تصور 
مي كردند اين پايان جهان است اما بعدتر، جوامع فهميدند 
كه چگونه از فناوري هاي جديد استفاده كنند. بنابراين 
من دس��ت به عصا خوشبينم كه ما هم چنين رويه اي  را 

دنبال خواهيم كرد.
  در كتاب شما در چند مورد به ايران اشاره كرده ايد. 
حتي در بخش تصاوير، مينياتوري از شاهنامه نيز 
در كتاب گنجانده ايد. ش�ما به گوته و حافظ اشاره 
كرده اي�د. با اين ح�ال نظر كاملي درب�اره ادبيات 
ايران در كتاب ش�ما وجود ندارد. اين ميل در ميان 
خوانندگان ايراني وجود دارد بدانند مارتين پوكنر 

چه تفسيري از ادبيات ايران دارد.
پوكنر: بله، من ش��يفته ادبيات و انديش��ه ايران شده ام و 
بسيار وسوسه شدم در كتاب فصلي به شاهنامه اختصاص 
بدهم. گرچه چنين نشد، من گزيده هايي از شاهنامه را به 
همراه ساير نمونه هاي ادبيات ايران مانند حافظ در گلچين 
ادبيات جهان قرار دادم. اين گلچين در بيش از 1000 كالج 
و دانشگاه در اياالت متحده اس��تفاده مي شود و آشنايي 
دانشجويان امريكايي با ادبيات ايران براي من بسيار مهم بود. 
پيش تر هم اشاره كردم كه هم اكنون در حال نوشتن كتاب 
دنباله داري درباره كاربردهاي گذش��ته ام. از پيش فصلي 
درباره ابن سينا را ترسيم كرده ام. اگرچه ابن سينا بيشتر به 
زبان عربي مي نوشت  اما همان طوركه  مي دانيد فارسي زبان 
بود و در توسعه فلسفه در متون اسالمي شخصيت مهمي به 
حساب مي آيد. در يك فصل اضافي، در مورد تاثير ابن سينا 
بر فلسفه اروپا مي نويسم. بنابراين   به  نوعي كمبود فصل 

كاملي درباره ايران  را حاال جبران مي كنم!
  آي�ا قصد  داريد كتاب چني�ن قصه گو درباره 
جهان درام بنويس�يد يا اينك�ه چگونه دنياي 

نمايش له يا عليه قدرت عمل كرده است؟
پوكنر: بله، من گاه��ي به چنين كتابي فكر مي كنم. 

شايد در آينده ...
  اخيرا كتاب تازه اي از ش�ما با عن�وان »زبان 
دزدها« منتشر شده است كه به دست مخاطب 
ايراني نرسيده  است. خيلي خوشحال  مي شوم 

كمي  درباره اين كتاب  براي  ما  بگوييد.
پوكنر: از بسياري جهات، اين كتاب نوع كامال متفاوت از 
كتاب است. در واقع دو داستان است كه به  هم بافته شده اند. 
يك داستان در مورد زبان باستاني جاده است كه از قرون 
وسطي در اروپاي مركزي تكلم مي شد، يك زبان مخفي 
كه تركيبي از آلماني، ييديش و ساير زبان ها بود. يك زبان 
كامال گفتاري، بدون خاستگاه ثابت كه به مردم حاضر در 
جاده ها خدمت رساني مي كرد. اين زبان دريچه اي به جهان 
زيرزميني اروپا و زندگي ساكنان دربه در آنجا ارايه مي دهد. 
)از برخي جهات، ش��بيه Lotera’I، زبان مشتق شده از 
عبري كه توسط بازرگانان يهودي ايراني تكلم مي شد.(  
داستان ديگر، داستان شخصي است؛ من در آلمان با اين 
زبان آشنا شدم. عموي من عالقه زيادي به اين زبان داشت. 
در نوشتن هايش از آن استفاده مي كرد )عمويم شاعر بود( و 
همچنين بخش هايي از ادبيات جهان را به اين زبان ترجمه 
كرد )كه فقط خودش مي توانس��ت بخواند( . من آرشيو 
شخصي عمويم را به ارث بردم، گنجينه اي بي نظير است. 
بعدا فهميدم كه پدرش، پدربزرگ من نيز به اين زبان عالقه 
داشته و البته به روشي كامال متفاوت. فهميدم پدربزرگم 
يكي از اعضاي اوليه نازي بود كه عليه اين زبان مي نوشت. 
بنابراين تالش كردم بفهمم چرا پدربزرگم از اين زبان متنفر 
است و پسرش، عموي من، براي حفظ و احياي آن هرچه 
در توان داشت در طبق اخالص گذاشت؛ پروژه اي كه اكنون 

من ادامه اش مي دهم.

احسان  زيورعالم

گفت وگويي دوستانه با مارتين پوكنر نويسنده كتاب »جهان مكتوب«

ترامپ آخرين پوپوليست رسانه اي است

گفت و گو

هيات مدي��ره خان��ه تئات��ر از 
ابتداي ش��يوع ويروس كرونا 
انجمن ه��اي  درگي��ري  و 
چندگانه اش با گرفتاري هاي 
متعدد شغلي معيشتي )مشابه 
اكثر ش��هروندان( تالش كرد 
صداي اعضاي اين تشكيالت 
را به گوش تصميم گيران برس��اند.  تالش هايي كه 
بعضا با س��كوت طرف مقابل مواجه ش��د و در عمل 
نتيجه  اي به همراه ني��اورد. گرچه از همان روزهاي 
ابتداي گرفتار شدن در موقعيتي چنين خطير روشن 
بود اميد بستن به تصميم گيري مدبرانه و دلسوزانه 
نهادهايي مانند شهرداري و دولت - وزارت ارشاد - 
)كه در دوران تعطيلي نيز به مميزي اشتغال دارد( تا 
چه اندازه واهي است و الجرم بايد دست همت روي 
زانو گذاشت. در طرف ديگر، تصميم گيري هاي ستاد 
ملي مبارزه با كرونا هم جز سردرگمي نشاني نداشته 
و ندارد. همين كه معاون وزير بهداش��ت مملكت به 
عنوان يكي از اعضاي اين س��تاد هم��راه با دوربين 
تلويزيون به مركز ش��هر مي آيد و از كاسب و راننده 
ش��ركت واحد مي پرس��د »چرا تعطيل نكرديد؟« 
عمق فاجعه به كفايت مش��خص اس��ت، كسي كه 
بايد به »چرا؟« پاسخ دهد سوال مي پرسد. بگذريم، 
اعداد و ارقام فوتي ها و ركوردهايي كه هر روز جابه جا 
مي ش��وند نش��ان مي دهد مديريت بحران ما ظرف 
ماه هاي اخير چگونه عمل  كرده، اما چاره چيست؟ 
وقتي مسووالن مبارزه با ويروسي كه هر روز بيشتر 
از دوران جنگ جان مي استاند توان اجرايي ندارد، يا 

وزارت ارشاد در برابر عميق تر شدن و فرو رفتن هرچه 
بيشتر قشر تئاتر به عنوان بخشي از اين جامعه در فقر 
تصميم گرفته همچنان  به سكوت 9 ماهه اش ادامه 
دهد.  هيات مديره »خانه تئاتر« روز 21 آبان 1399 
در اعتراض به دستورالعمل جديد وزارت بهداشت و 
ستاد ملي مبارزه با كرونا بيانيه اي منتشر كرد. جان 
كالم در بيانيه تازه اين بود كه 1- هنرمندان تئاتر طي 
9 ماه گذشته اصال سر كار نبوده اند كه حاال نام شان 
در دستورالعمل تعطيلي هاي ستاد آمده. 2- بخش 
زيادي از هنرمندان به مشاغلي چون مسافركشي، 
كارگري س��اختمان، نگهباني و دستفروشي روي 
آورده اند. 3- تئاتر و س��ينما اصال قبل از ساعت 18 
معنا ندارد و 4- براي مشاغل مختلف، تقسيم بندي 

زماني قائل باشيم. 
سه مورد از چهار مورد مد نظر هيات مديره در ماه هاي 
اخير به نوعي تكرار شده و حرف تازه اي ندارد، براي 
مورد چهارم هم كه گوش شنوا نيست؛ اگر بود امروز 
ما با آمار عجيب كشته ش��دگان مواجه نمي شديم. 
اظهارنظرهاي يك س��ال اخي��ر هنرمندان و صنف 
تئاتر هم كه به همين ناله ها گذشته و آنها كه تريبون 
و صدايي دارند جز ناله و گاليه كاري پيش نبرده اند. 
درحالي كه نمايندگان اصناف ديگر متوجه شده اند 
كه وقتي استراتژي مصاحبه و بيانيه و اطالعيه جواب 
نمي دهد، هنگامه تغيير استراتژي براي مواجه شدن 
با وضعيت فرارسيده است. »خانه تئاتر« و »جامعه  
تئاتر« نيز براي رسيدن به هدف چاره اي جز تغيير 
اس��تراتژي ندارد؛ مگر آنكه بخواهد تا ابد باب خالي 

نماندن عريضه بيانيه پراكني كند. 

درباره اينكه چرا »خانه تئاتر« جدي گرفته نمي شود
بيانيه  پراكني بي پايان و فقدان استراتژي

اثري كمتر ديده ش��ده  از »پيش��گام مكتب سقاخانه« 
چهارم آذر در حراج بونامز به فروش گذاشته مي شود. در 
حراج »هنر مدرن و معاصر خاورميانه« بونامز كه 24 نوامبر 
)چهارم آذر( در نيو بوند استريِت لندن برگزار مي شود، 
115 اثر از هنرمندان مطرح خاورميانه به فروش گذاشته 
مي ش��ود كه از آن جمله مي توان به يك��ي از آثار كمتر 
ديده شده صادق تبريزي از مجموعه احسان يارشاطر، 
ايران شناس و دانشنامه نگار فقيد ايراني اشاره كرد. اين اثر 
كه »سقاخانه« نام دارد و ابعاد آن 100 در 70 سانتي متر 
است، سال 1342 كشيده شده و قيمت تخميني بين 
2500 تا 3500 هزار پوند براي آن در نظر گرفته ش��ده 
است. احسان يارشاطر در كتاب »اوج هاي درخشان هنر 
ايران« درباره »سقاخانه« تبريزي مي نويسد: »گذشته، 
بدان گونه كه تبريزي نشان مي دهد متمركز شده است 
بر اش��يايي كه پيش از يورش هاي فناوري غرب كاربرد 
داش��تند و در پيوند با شيوه زندگي سنتي بودند و هنوز 
هم در برخي نقاط كشور چنينند: خرمهره ها، قفل ها و 
كليدهاي كهنه، صفحات كنده شده از نسخه هاي خطي، 
ورق هاي مشق خط، مهرهاي قديمي، كاسه هاي فلزي 
با حاشيه محكوك، سرهاي قليان يا نارگيله، شيشه هاي 
رنگي يا قطعه سنگ هاي نيمه قيمتي و همه لوازمي كه 
در سقاخانه مي توان يافت. تبريزي همچنين از نگاره ها و از 
نقاشي هاي مذهبي و عاميانه هنرمندان مكتب نديده بهره 
مي گيرد. نكته مهم در شيوه كار او اين است كه مي تواند 
اين عناصر مختل��ف را در كليتي كمابيش هماهنگ و 

يكپارچه سامان دهد.«
صادق تبريزي در حالي پاييز س��ال 96 در س��ن 79 

س��الگي در لن��دن بدرود 
حيات گفت كه طي س��ه 
س��ال فقدانش ب��ه انحاي 
مختل��ف ش��اهد ت��الش 
براي تمديد ي��اد و نام او در 
حراج ها و نمايش��گاه هاي 
مختلف بوده ايم؛ هنرمندي 
كه هر چند پيش از مرگش 

قدر نديد، ولي در سومين سال رفتنش به  طور صحيح 
بر صدر نشسته و آثارش خصوصا در حراج ها خواهان 
زيادي پيدا كرده. س��ال 2016 اثري از او به كريستيز 
دوبي راه يافت و س��ه دوره هم در حراج تهران خوش 
درخشيد. اخيرا هم تابلوي »ليلي و مجنون« او در حراج 
آنالين ساتبيز لندن به مبلغ 15 هزار پوند فروخته  شد. 
حراج پيِش روي بونامز، ب��ه ارايه آثار هنر مدرن و معاصر 
كشورهاي ايران، تركيه، مصر، عراق، لبنان، سوريه، سودان، 
فلسطين و مراكش اختصاص دارد. تابلوي »خانه به دوش« 
از محمود سعيد، هنرمند فقيد مصري با برآورد  قيمت 350 

تا 500 هزار پوند  گران ترين  اثر اين حراج  است.
اما در اين حراج ماركو گريگوريان با تابلوي صحرا شماره 
3 به قيمت 20 تا 30 هزار پوند حضور دارد. اثري از پروانه 
اعتمادي هم 20 تا 30 هزار پوند قيمت گذاري شده است. 
سه اثر از حس��ين كاظمي دو تاي شان به مبلغ 10 تا 15 
هزار و سومي كه نوازنده س��ه تار نام دارد 2 تا 3 هزار پوند 
قيمت گذاري شده. »ال ال سر« عنوان اثر حسين زنده رودي 

است كه 120 تا 180 هزار پوند قيمت گذاري شده است.
 »شكار رنگ«، »گل عدن« و »ليلي و مجنون« سه اثر از 
رضا درخشاني است كه 25 تا 35، 15 تا 20 و 15 تا 25 هزار 
پوند قيمت گذاري شده اند. باله كاليگرافيك و جنبش يك از 
فريدون هويدا 4 تا 6 هزار پوند قيمت گذاري شده. سرزمين 
مادري و برج سيراك ملكونيان 7 تا 10 و 10 تا 15 هزار پوند 
برآورد قيمت شده است. زندگي هنوز هست و زن با يك 
آينه و زوج از ناصر اويسي 6 تا 10 و 2/5 تا 3/5 و 5 تا 7 هزار 
پوند قيمت گذاري شده. سقاخانه پرويز كالنتري نيز 4 تا 
6 هزار پوند برآورد قيمت شده است. ديگر برآوردهاي اين 
حراج به اين قرار است: »G1-46 شماره يك« از مرتضي 

سازگار 5 تا 8 هزار پوند و اثر ديگر او 6 تا 10 هزار پوند. »اهلل« 
و »يزدان« از محمد احصايي 3 تا 5 و 40 تا 60 هزار پوند. 
»گل ها«ي ابوالقاسم سعيدي 18 تا 25 هزار پوند، »بانوي 
كتابخوان« ليلي متين دفتري 15 تا 20 هزار پوند، بدون 
عنوان رضا مافي 15 تا 20 هزار پوند، »باغ روياها«ي ناصر 
عصار 6 تا 10 هزار پوند، 14 اثر از اردش��ير محصص بين 
قيمت هاي 800 ت��ا 1000 و 4 تا 6 هزار پوند، »هالل« از 
مسعود عربش��اهي 8 تا 12 هزار پوند، 10 اثر از ُسمبات 
ِدر-كيورقيان بين قيمت هاي 800 تا 1000 و 1200 تا 
1800 پوند. مهرداد فالح،  نقاش و نماينده هنري خانواده 
تبريزي  درباره حراج پيِش روي بونامز مي گويد: »در پي 
اتفاق خوبي كه در حراج اخير ساتبيز براي تبريزي افتاد 
و نشان داد هنر ايران همچنان پتانسيل بااليي براي ديده 
شدن دارد اثر سقاخانه اين هنرمند نيز وارد حراج بونامز 
شد.« فالح درباره اثر تبريزي در اين حراج اضافه مي كند: 
»اين اثر با تكنيك تكه چسباني با آينه، مهره ها و قفل ها 
اجرا شده. اين اثر جزو مجموعه آثار خاص تبريزي است.«  
به اعتقاد اين نقاش، »ميان سنت و نوآوري تضادي در بين 
است؛ سنت مي خواهد همان بماند كه هست اما نوآوري 
مي خواهد آن چنان  كه هست نماند. با اين  همه از آميزش 
سنت و نوآوري است كه فرهنگ، چنان نمادي از تحول 
انسان آفريده مي شود. بر  بنياد سنت است كه فرهنگ در 
طول زمان يگانه و استوار مي ماند و در پرتو نوآوري است 
كه فرهنگ پيش  مي رود و تكامل مي يابد. اگر س��نت در 
كار نمي بود، فرهنگ همچون آب در مرداب مي گنديد. 
تبريزي در آثار خود همواره تالش كرده سنت را با نوآوري 

درهم  آميخته و طرحي نو دراندازد.«
ف��الح عرضه آثار اي��ن هنرمند پيش��گام را در حراج ها و 
نمايشگاه هاي خارج از كشور تالش��ي براي تمديد ياد و 
نام پيشگام مكتب سقاخانه 
مي داند. به اعتقاد او تبريزي 
در اين س��ال ها نش��ان داده 
كه پتانس��يل اي��ن را دارد 
كه قيمت آث��ارش باال برود 
و اي��ن آثار مس��ير خوبي را 
هم طي مي كند. همچنين با 
اقدامات خانواده و همكاري 
گالري داران دست جاعالن از آثار اين هنرمند كوتاه شده 
است.  صادق تبريزي نخستين بار سال 1338 نقاشي خط 
را روي ي��ك پنل س��راميكي كار كرد و به گ��واه برخي 
كارشناس��ان و منتقدان كار اين هنرمن��د روي اين پنل 
سراميكي، نخستين اثر نقاشي خط است كه كلماتش به 
قصد خوانده شدن نوشته نشده است. تبريزي اوايل دهه 
1340 نزد استاد علي اكبر كاوه خوشنويسي را فرا گرفت و 
پس از آن همزمان با رواج مكتب سقاخانه در ميان شماري 
از هنرمندان، به سبك نقاش��ي خط روي آورد. او در كنار 
پرويز تناولي، حسين زنده رودي، فرامرز پيالرام، مسعود 
عربشاهي و منصور قندريز از پيشگامان مكتب سقاخانه 
است؛ مكتبي كه ريش��ه در مكتب هاي قديمي و ميراث 
فرهنگي ايران داشت و قرار بود پلي ميان سنت و دنياي 
نو بنا كند. آخرين نمايش��گاه اين هنرمند ايراني بهمن 
98 در حالي در گالري سهراب برگزار شد كه اين گالري 
ميزبان آثاري از تمام دوره هاي كاري او شد؛ نمايشگاهي 
از دوره هاي مختلف كاري تبريزي حدفاصل س��ال هاي 
1338 تا 1392 شامل نقاشي خط ها، كارهاي فيگوراتيو و 
فيگوراتيو مدرن و مينياتور مدرن براي آشنايي مخاطبان 
و هنردوستان و دانشجويان با هنرمندي كه زندگي پرماجرا 
و پرفراز و نشيبي داشت؛ شبيه خطوط سركش، سحرآميز 

و كوبنده نقاشي هايش.
گفتني است حراج پيش��ين بونامز كه ژوئن 2020 )22 
خرداد 99( در لن��دن با رعايت فاصله گذاري اجتماعي و 
حضور محدود عالقه مندان در سالن حراج برگزار شد، با 
ارايه 99 اثر هنري از كشورهاي ايران، تركيه، مصر، عراق، 
لبنان، سودان، فلسطين و... با فروشي بيش از 2 ميليون پوند 

به كار خود پايان داد.

نمايش يك اثر كمتر ديده شده از صادق تبريزي در حراجي بونامز
مكتب ايراني كه پس از نيم قرن همچنان مي درخشد

گروه هنر و ادبيات

تجسمي

بابك احمدي 


