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درباره اينكه چرا «خانه تئاتر» جدي گرفته نميشود

بيانيهپراكني بيپايان و فقدان استراتژي

هياتمدي��ره خان��ه تئات��ر از
ابتداي ش��يوع ويروس كرونا
و درگي��ري انجمنه��اي
چندگانهاش با گرفتاريهاي
متعدد شغلي معيشتي (مشابه
اكثر ش��هروندان) تالش كرد
بابكاحمدي
صداي اعضاي اين تشكيالت
را به گوش تصميمگيران برس��اند .تالشهايي كه
بعضا با س��كوت طرف مقابل مواجه ش��د و در عمل
نتيجهاي به همراه ني��اورد .گرچه از همان روزهاي
ابتداي گرفتار شدن در موقعيتي چنين خطير روشن
بود اميد بستن به تصميمگيري 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 ،تصميمگيريهاي ستاد
ملي مبارزه با كرونا هم جز سردرگمي نشاني نداشته
و ندارد .همينكه معاون وزير بهداش��ت مملكت به
عنوان يكي از اعضاي اين س��تاد هم��راه با دوربين
تلويزيون به مركز ش��هر ميآيد و از كاسب و راننده
ش��ركت واحد ميپرس��د «چرا تعطيل نكرديد؟»
عمق فاجعه به كفايت مش��خص اس��ت ،كسي كه
بايد به «چرا؟» پاسخ دهد سوال ميپرسد .بگذريم،
اعداد و ارقام فوتيها و ركوردهايي كه هر روز جابهجا
ميش��وند نش��ان ميدهد مديريت بحران ما ظرف
ل كرده ،اما چاره چيست؟
ماههاي اخير چگونه عم 
وقتي مسووالن مبارزه با ويروسي كه هر روز بيشتر
از دوران جنگ جان مياستاند توان اجرايي ندارد ،يا

وزارت ارشاد در برابر عميقتر شدن و فرو رفتن هرچه
بيشتر قشر تئاتر به عنوان بخشي از اين جامعه در فقر
ن به سكوت  9ماههاش ادامه
تصميم گرفته همچنا 
دهد .هيات مديره «خانه تئاتر» روز  ۲۱آبان ۱۳۹۹
در اعتراض به دستورالعمل جديد وزارت بهداشت و
ستاد ملي مبارزه با كرونا بيانيهاي منتشر كرد .جان
كالم در بيانيه تازه اين بود كه -1هنرمندان تئاتر طي
 9ماه گذشته اصال سر كار نبودهاند كه حاال نامشان
در دستورالعمل تعطيليهاي ستاد آمده -2 .بخش
زيادي از هنرمندان به مشاغلي چون مسافركشي،
كارگري س��اختمان ،نگهباني و دستفروشي روي
آوردهاند -3 .تئاتر و س��ينما اصال قبل از ساعت 18
معنا ندارد و  -4براي مشاغل مختلف ،تقسيمبندي
زماني قائل باشيم.
سه مورد از چهار مورد مد نظر هياتمديره در ماههاي
اخير به نوعي تكرار شده و حرف تازهاي ندارد ،براي
مورد چهارم هم كه گوش شنوا نيست؛ اگر بود امروز
ما با آمار عجيب كشتهش��دگان مواجه نميشديم.
اظهارنظرهاي يكس��ال اخي��ر هنرمندان و صنف
تئاتر هم كه به همين نالهها گذشته و آنها كه تريبون
و صدايي دارند جز ناله و گاليه كاري پيش نبردهاند.
درحاليكه نمايندگان اصناف ديگر متوجه شدهاند
كه وقتي استراتژي مصاحبه و بيانيه و اطالعيه جواب
نميدهد ،هنگامه تغيير استراتژي براي مواجه شدن
با وضعيت فرارسيده است« .خانه تئاتر» و «جامعه
تئاتر» نيز براي رسيدن به هدف چارهاي جز تغيير
اس��تراتژي ندارد؛ مگر آنكه بخواهد تا ابد باب خالي
نماندن عريضه بيانيهپراكني كند.

گفتوگويي دوستانه با مارتين پوكنر نويسنده كتاب «جهان مكتوب»

تجسمي

ترامپ آخرين پوپوليست رسانهاي است

نمايش يك اثر كمتر ديده شده از صادق تبريزي در حراجي بونامز

مكتب ايراني كه پس از نيمقرن همچنان ميدرخشد
گروه هنر و ادبيات
اثري كمتر ديده ش��ده از «پيش��گام مكتب سقاخانه»
چهارم آذر در حراج بونامز به فروش گذاشته ميشود .در
حراج«هنرمدرنومعاصرخاورميانه»بونامزكه ۲4نوامبر
ِ
استريت لندن برگزار ميشود،
(چهارم آذر) در نيو بوند
 115اثرازهنرمندانمطرحخاورميانهبهفروشگذاشته
ميش��ود كه از آن جمله ميتوان به يك��ي از آثار كمتر
ديده شده صادق تبريزي از مجموعه احسان يارشاطر،
ايرانشناسودانشنامهنگارفقيدايرانياشارهكرد.ايناثر
كه «سقاخانه» نام دارد و ابعاد آن 100در 70سانتي متر
است ،سال  1342كشيده شده و قيمت تخميني بين
 2500تا 3500هزار پوند براي آن در نظر گرفته ش��ده
است .احسان يارشاطر در كتاب «اوجهاي درخشان هنر
ايران» درباره «سقاخانه» تبريزي مينويسد« :گذشته،
بدان گونه كه تبريزي نشان ميدهد متمركز شده است
بر اش��يايي كه پيش از يورشهاي فناوري غرب كاربرد
داش��تند و در پيوند با شيوه زندگي سنتي بودند و هنوز
هم در برخي نقاط كشور چنينند :خرمهرهها ،قفلها و
كليدهايكهنه،صفحاتكندهشدهازنسخههايخطي،
ورقهاي مشق خط ،مهرهاي قديمي ،كاسههاي فلزي
باحاشيهمحكوك،سرهايقليانيانارگيله،شيشههاي
رنگي يا قطعه سنگهاي نيمه قيمتي و همه لوازمي كه
درسقاخانهميتوانيافت.تبريزيهمچنينازنگارههاواز
نقاشيهايمذهبيوعاميانههنرمندانمكتبنديدهبهره
ميگيرد .نكته مهم در شيوه كار او اين است كه ميتواند
اين عناصر مختل��ف را در كليتي كمابيش هماهنگ و
يكپارچهساماندهد».
صادق تبريزي در حالي پاييز س��ال  96در 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�لاش
براي تمديد ي��اد و نام او در
حراجها و نمايش��گاههاي
مختلفبودهايم؛هنرمندي
كه هر چند پيش از مرگش
قدر نديد ،ولي در سومين سال رفتنش بهطور صحيح
بر صدر نشسته و آثارش خصوصا در حراجها خواهان
زيادي پيدا كرده .س��ال  2016اثري از او به كريستيز
دوبي راه يافت و س��ه دوره هم در حراج تهران خوش
درخشيد.اخيراهم تابلوي«ليليو مجنون»اودرحراج
آنالين ساتبيز لندن به مبلغ 15هزار پوند فروخته شد.
پيش روي بونامز ،ب��ه ارايه آثار هنر مدرن و معاصر
حراج ِ
كشورهايايران،تركيه،مصر،عراق،لبنان،سوريه،سودان،
فلسطينومراكشاختصاصدارد.تابلوي«خانهبهدوش»
ازمحمودسعيد،هنرمندفقيدمصريبابرآوردقيمت350
تا 500هزار پوند گرانترين اثر اين حراج است.
اما در اين حراج ماركو گريگوريان با تابلوي صحرا شماره
 3به قيمت 20تا 30هزار پوند حضور دارد .اثري از پروانه
اعتماديهم 20تا 30هزارپوندقيمتگذاريشدهاست.
سه اثر از حس��ين كاظمي دو تايشان به مبلغ 10تا15
هزار و سومي كه نوازنده س��هتار نام دارد  2تا  3هزار پوند
قيمتگذاريشده«.الالسر»عنواناثرحسينزندهرودي
استكه 120تا 180هزارپوندقيمتگذاريشدهاست.
«شكار رنگ»« ،گل عدن» و «ليلي و مجنون» سه اثر از
رضادرخشانياستكه 25تا 15،35تا 20و 15تا 25هزار
پوندقيمتگذاريشدهاند.بالهكاليگرافيكوجنبشيكاز
فريدونهويدا 4تا 6هزارپوندقيمتگذاريشده.سرزمين
مادريوبرجسيراكملكونيان 7تا 10و 10تا 15هزارپوند
برآورد قيمت شده است .زندگي هنوز هست و زن با يك
آينه و زوج از ناصر اويسي 6تا 10و 2/5تا 3/5و 5تا 7هزار
پوند قيمتگذاري شده .سقاخانه پرويز كالنتري نيز 4تا
 6هزار پوند برآورد قيمت شده است .ديگر برآوردهاي اين
حراج به اين قرار است 46-G1« :شماره يك» از مرتضي

سازگار 5تا 8هزارپوندواثرديگراو 6تا 10هزارپوند«.اهلل»
و «يزدان» از محمد احصايي  3تا  5و  40تا  60هزار پوند.
«گلها»يابوالقاسمسعيدي 18تا 25هزارپوند«،بانوي
كتابخوان» ليلي متين دفتري 15تا 20هزار پوند ،بدون
عنوان رضا مافي 15تا 20هزار پوند« ،باغ روياها»ي ناصر
عصار  6تا  10هزار پوند 14 ،اثر از اردش��ير محصص بين
قيمتهاي 800ت��ا 1000و 4تا 6هزار پوند« ،هالل» از
مسعود عربش��اهي  8تا  12هزار پوند 10 ،اثر از ُسمبات
دِر-كيورقيان بين قيمتهاي  800تا  1000و  1200تا
 1800پوند .مهرداد فالح ،نقاش ونماينده هنري خانواده
پيش روي بونامز ميگويد« :در پي
تبريزي درباره حراج ِ
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 ميكند:
«اين اثر با تكنيك تكه چسباني با آينه ،مهرهها و قفلها
اجراشده.ايناثرجزومجموعهآثارخاصتبريزياست».
بهاعتقادايننقاش«،ميانسنتونوآوريتضاديدربين
است؛ سنت ميخواهد همان بماند كه هست اما نوآوري
ميخواهد آنچنانكه هست نماند .با اينهمه از آميزش
سنت و نوآوري است كه فرهنگ ،چنان نمادي از تحول
انسان آفريده ميشود .بر بنياد سنت است كه فرهنگ در
طول زمان يگانه و استوار ميماند و در پرتو نوآوري است
كه فرهنگ پيشميرود و تكامل مييابد .اگر س��نت در
كار نميبود ،فرهنگ همچون آب در مرداب ميگنديد.
تبريزي در آثار خود همواره تالش كرده سنت را با نوآوري
درهمآميختهوطرحينودراندازد».
ف�لاح عرضه آثار اي��ن هنرمند پيش��گام را در حراجها و
نمايشگاههاي خارج از كشور تالش��ي براي تمديد ياد و
نام پيشگام مكتب سقاخانه
ميداند .به اعتقاد او تبريزي
در اين س��الها نش��ان داده
كه پتانس��يل اي��ن را دارد
كه قيمت آث��ارش باال برود
و اي��ن آثار مس��ير خوبي را
همطيميكند.همچنينبا
اقدامات خانواده و همكاري
گالريداران دست جاعالن از آثار اين هنرمند كوتاه شده
است .صادقتبريزينخستينبارسال 1338نقاشيخط
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 نقاشيخط است كه كلماتش به
قصد خوانده شدن نوشته نشده است .تبريزي اوايل دهه
 ۱۳۴۰نزداستادعلياكبركاوهخوشنويسيرافراگرفتو
پسازآنهمزمانبارواجمكتبسقاخانهدرميانشماري
از هنرمندان ،به سبك نقاش��يخط روي آورد .او در كنار
پرويز تناولي ،حسين زندهرودي ،فرامرز پيالرام ،مسعود
عربشاهي و منصور قندريز از پيشگامان مكتب سقاخانه
است؛ مكتبي كه ريش��ه در مكتبهاي قديمي و ميراث
فرهنگي ايران داشت و قرار بود پلي ميان سنت و دنياي
نو بنا كند .آخرين نمايش��گاه اين هنرمند ايراني بهمن
 98در حالي در گالري سهراب برگزار شد كه اين گالري
ميزبان آثاري از تمام دورههاي كاري او شد؛ نمايشگاهي
از دورههاي مختلف كاري تبريزي حدفاصل س��الهاي
 1338تا 1392شاملنقاشيخطها،كارهايفيگوراتيوو
فيگوراتيومدرنومينياتورمدرنبرايآشناييمخاطبان
وهنردوستانودانشجويانباهنرمنديكهزندگيپرماجرا
وپرفرازونشيبيداشت؛شبيهخطوطسركش،سحرآميز
وكوبندهنقاشيهايش.
گفتني است حراج پيش��ين بونامز كه ژوئن 22( 2020
خرداد )99در لن��دن با رعايت فاصلهگذاري اجتماعي و
حضور محدود عالقهمندان در سالن حراج برگزار شد ،با
ارايه 99اثر هنري از كشورهاي ايران ،تركيه ،مصر ،عراق،
لبنان،سودان،فلسطينو...بافروشيبيشاز 2ميليونپوند
بهكارخودپايانداد.

احسان زيورعالم
چندماهيازانتشاركتابنسبتاگرانقيمت«جهان
مكت�وب» مارتين پوكنر ،اس�تاد شناختهش�ده
دانشگاههارواردتوسطانتشاراتبيدگلنميگذرد.
كتابسريعمحبوبشدهواكنونبهچاپدومهم
رس�يده اس�ت؛ آن هم در دوراني كه خريد كتاب
ديگر اولويت نيس�ت و قيمت كت�اب هم مو بر تن
خوانندگانسيخميكنداماجذابيتكتابدرروايت
تاريخ و نقد ادبي ،هر خوانندهاي را مجاب ميكند
دش�واريخري�دآنرابهجانبخرد.ب�ااينحال،
نويسنده كتاب آنچنان خطرناك نيست .مردي
استجذابدرگفتوگووبيريادرارايهخاطراتو
افكارش.زمانيكهازاوخواستمبامندربارهكتابش
گفتوگو كند فاصله اولين پيام تا پذيرش كمتر از
درخواس�تها در ايران به طول انجاميد .او با درك
درس�تيازجهانفناوري،درپيكشفوگشودن
قدرتنوشتاراست.چيزيكهبرآنواقفاستوبا
صراحتازآندر«جهانمكتوب»سخنميگويد.
آنچ�ه در ادام�ه ميخوانيد گفتوگ�وي مارتين
پوكنر ،فيلسوف و ناقد ادبي است كه اولين كتاب
ترجمهشدهاشبهفارسياينروزهامحبوباست.
گفتوگوييكهپيشازبرگزاريانتخاباتپرماجراي
اياالتمتحدهانجامشد.
عمومكتابهايپيش�ينش�مادرحوزهتئاترو
درام است .هرچند توضيحاتي درباره پيشنهادها
وچگونگينوشتهشدنكتاب«جهانمكتوب»در
دلكتابوجوددارد امااساسابهچهفكرميكرديد
تاكتابروايتگونهايدربارهادبياتبنويسيد؟
پوكن��ر :تصميم به نوش��تن كتاب��ي در م��ورد قدرت
داستانهاي مكتوب داشتم و در برخي از مواقع به ذهنم
خطور ميكرد بايد به توصيههاي خودم گوش فرادهم و
كتاب خودم را همچون يك داس��تان بنويسم .هميشه
عالقهمندبهاينمسالهبودمكهنويسندگانچگونهبراي
يافتنموثرترينومناسبترينشكلبرايبرقراريارتباط
تالش ميكنند .به عنوان مثال ،مطالعاتي داشتم مبني
بر اينكه افالطون چگونه قالبي از گفتوگوي فلسفي را
ابداعكردهياچطورمونولوگدرونيتوسطجيمزجويس
نچنينچيزهايبهذهنمن
اختراعميشوداماپيشازاي 
خطورنكردهبود،اينكهمنهمبايددستبهچنينكاري
بزنم.خب،درنهايتاقدامكردم،ياحداقلسعيكردم.
بيشتر كتابهايي كه در ايران درباره ادبيات
و نقد ادبي خواندهايم مملو از اسامي فالسفه و
اصطالحات پيچيده براي عموم است اما كتاب
شما عاري از هر كدام از اينهاست .حتي جايي
به نظر ميرس�د شما از تفكرات برخي فالسفه
فرانسويهمچونبارتوفوكومتاثريدامانامي
ازآنها نميبريد .رويكردتان دراين باره چهبود؟
چراتصميمگرفتيدسادهوداستانيبنويسيد؟
پوكنر :سابقه تحصيلي من در رشته فلسفه است ،من در
رشته فلسفهتحصيلكردموهمچنيندر تئوريادبيات
غرقشدم.درمقاميكدانشجو،درپياساتيدمختلفبودم.
پسازرشدوتربيتدرآلمان،بهايتاليارفتمتارويامبرتو
اكومطالعهكنموسپسبهامريكاآمدمتادربارهژاكدريدا
مطالعاتي داشته باشم (و در امريكا بارت و فوكو خواندم،
همانطوركه به درستي تشخيص داديد!) بنابراين ،فكر
ميكنمپيشينهمنبهتوصيفمنتقدانادبيايرانشباهت
دارد امادربرههايازاينموضوعنگرانشدمكهمامنتقدان
ادبي فقط همديگر را مخاطب قرار ميدهيم .اينكه شيوه
نوشتنمابيشازحدتخصصيوبسيارباريكبينانهشده
اس��ت .بنابراين تصميم گرفتم رويكرد ديگري در پيش
بگيرم .در مورد مباحث كتاب به سبكي نظري فكر كردم
كه بهواس��طه مطالعاتم در حوزه فلس��فه و نظريه از آن
آگاهي يافته بودم اما بعدتر اين طرز فكر را به قصهگويي
تبديل كردم .تا ح��دودي ،موضوع كتاب هم همين بود،

همانطوركهدرپرسشقبلگفتم احساسكردمچنين
روشي،دربرقراريارتباطباخوانندگانموثرتراست.
ش�ما بارها در متن كتاب به س�فرنامهها اش�اره
كردهايد .كتاب هم در نوع خودش نوعي سفرنامه
استامابرخالفسفرنامههاكهبهقصدادبيبودن
نوشتهنشدهبودند،گوييقراراستسفرنامهشما
همدربارهادبياتباشدوهمكميادبي.تالشيبراي
داستانگوييدركتابديدهميشود،بهخصوصدو
فصلپاياني.آيابهايدهايبراينوشتننوعيرمان
بااهدافنقدادبيوتاريخنويسيرسيدهبوديد؟
پوكنر :بله ،زماني درباره نوشتن كتاب در قالب كاملي به
صورترمانفكركردم.همانطوركهپيشتراشارهكردم،
واقعاامبرتواكوراتحسينميكردم،كسيكهنقدادبيخود
را به رمان تبديل كرد .اما بعدا فكر كردم كه همه تصاوير و
داستانهاي شگفتانگيزي كه قصد نوشتن درباره آنها را
داشتم،حقيقياند،بنابرايننيازيبهاختراعچيزينيست.
نتيجه اين كار يك كتاب غيرداس��تاني از داستانهايي
دربارهداستانهااست.
شايدشمااولينمنتقدادبيباشيدكهبرايتفسير
هر كتاب به محل زايش آن س�فر كرده باشد .اين
البته تصور من است .تفاوت حضور در جغرافياي
يكاثرادبيباازدورنشستنونوشتنچيست؟
پوكنر :تصميم من براي س��فر شبيه تصميم من براي
نوشتن در يك حال و هواي روايي بود .چون درباره اين
موضوعمينوشتمكهچطورداستانهايمكتوبدنياي
ما را شكل ميدهند ،فكر كردم بايد به آنجا [محل زايش
داس��تانها] بروم! اين تجربه در ش��كلدهي درك من
نسبتبهتاثيراتادبياتموثربود.نخستاينكهمالقات
با نويسندگان زنده مورد عالقهام همانند اورهان پاموك
يا درك والكات ،بس��يار عالي بود .در موارد ديگر ،من از
ويرانههايكتابخانههايبزرگهمانندكتابخانهپرگاموم
بازديد كردم اما مهمترين چيز يافتن ردپاي ادبيات بود.
بهعنوانمثالدرجزيرهسنتلوسيادردريايكاراييب،
با بسياري از مردم صحبت كردم و دريافتم درك والكات
به چه ميزان ديدگاه مردم جزيره را ش��كل داده است.
مثالديگرزمانياستكهدرجنوبمكزيكردپايقيام
زاپاتيستا از دهه 1990را دنبال ميكردم و استفاده قيام
از حماسه «پوپولووه» ماياهاي باستاني را يافتم .گاهي
اوقات اين آثار در بناهاي تاريخي ،تنديسها يا خرابهها
وجود داشت اما در برخي مواقع در ذهن افرادي است كه
در اين مكانها زندگي ميكنند .اگر در خانه ميماندم
نميتوانستمبهچنيندركدستپيداكنم.
تمركز شما روي تئاتر براي من كه تحصيالتم در
حوزهادبياتنمايشياستغبطهبرانگيزاستچرا
در«جهانمكتوب»خبريازدنيايدرامنيست؟
پوكنر :س��وال خوبي بود .من در فكر اين بودم كه فصلي
دربارهشكسپيردركتابقراربدهمامابعدازمدتيتصميم
گرفتمتنهادرموردنويسندگانبسيارتاثيرگذارننويسم،
بلكه برخي از متون مهمي را شامل كتاب كنم كه كمتر
شناخته ش��ده بودند ،همانند «پوپولووه» يا «حماسه
س��ونجيتا» .برخي از خوانندگان گالي��ه كردند؛ چگونه
ميتوان 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
توجيهپذيراست.بااينوجودعالقهمنبهدرامجنبهاياز
كتابراشكلداد،يعنيتمركزبررابطهبينگفتارشفاهيو
نوشتاري.ازآنجاكهتئاترگفتاربيانشدهاست،متوجهشدم
چهرههاييهمانندبوداوسقراطازنوشتنامتناعميورزند
و اين فصل مهمي از كتاب شد .اهميت گفتار شفاهي به
فصلهايبعديبازميگردد،بهعنوانمثالوقتيسانسور
نويسندگانيهمانندآنااخماتووا،اورامجبوربه«بازگشت»
بهامرشفاهيميكند.هماكنوندرحالنوشتندنبالهاي
در مورد راههاي وامگيري فرهنگ از گذش��ته هس��تم و
خوش��حالم كه خبر بدهم كه تئاتر بيش از يك بار در اين
كتابجديدموردبحثقرارميگيرد.
به نظر من آنچه 16فصل كتاب شما را به يكديگر

متص�ل ميكند رابط�ه ادبي�ات و قدرت اس�ت.
طبقهبندي ش�ما در مقدمه نيز گوياي تالش براي
كشفقدرتاست.مادرايرانآثارمتنوعيدرباره
مفهومگفتمانخواندهايم.ميخواهيدازدلادبيات
وبارويكرديتبارشناسانهقدرتراتعريفكنيد؟
پوكنر :حق با شماس��ت :هس��ته اصلي كتاب مربوط به
نوشتن و قدرت است .من بهخصوص متوجه اين موضوع
شدم كه نوشتن به چه ميزان به دولت ،دادگاهها ،معابد و
منابع مختلف قدرت مرتبط ميشود .يكي از داليلي كه
بر اين جنبه تاكيد كردم ،همين اس��ت .احساس كردم
بس��ياري از مردم ،عالقهمندان به ادبيات فكر ميكنند
نويس��ندگان بيش��تر عليه قدرت ،عليه ق��درت دولت
مينويسند.نويسندگانمخالف،قهرماناننويسندگياين
افرادبهحسابميآيند.فكرميكنمچنينشخصيتهاي
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 ميكند،
نويس��نده دوران اخير است.اينكه در بيشتر 4000سال
ادبيات بهشدت نزديك متحد با قدرت دولت بوده است.
يكدليلبرايچنينمسالهبهفناوريهايمختلفنوشتن
مربوط ميشود ،به همين دليل اين فناوريها به يكي از
خطوطاصليكتابتبديلشدند.
در فصل پاياني ش�ما به اهميت فضاي مجازي و
اش�كال جديد نوشتاري اش�اره كرديد .كتاب در
زمانيمنتشرشدهاستكهدونالدترامپتاحدودي
بهواس�طه توييتر و نوش�تههايش رييسجمهور
امريكا شده است .خيلي دوست داشتم نگاه شما
ب�ه رابطه ق�درت و ادبي�ات در پلتفرمي همچون
توييتررابدانم.
پوكنر :بله ،م��ن در موردش خيلي فكر ك��ردم اما اگر به
كل زندگينامه دونالد ترامپ نگاه��ي بيندازيم ،تصوير
پيچيدهتري از نحوه اس��تفاده او از فناوريهاي مختلف
نوشتاريپديدارميشود.اوابتدايكتوسعهدهندهامالك
يداد.سپس
ومستغالتبود،البتهبهتجارتپدرشادامهم 
به واس��طه چ ه چيزي به چهرهاي عمومي تبديل ش��د؟
ب هواسطهيككتاب!«هنرمعامله»،نوعيبيوگرافيتجاري
كه يك كتاب مشاوره هم هست ،اينكه چگونه يك تاجر
موفق ش��ويد .به هر حال ،در اياالت متحده اين ژانر كامال
تثبيتشدهايدرنوشتنكتاباستوبهزندگينامهآبراهام
لينكلن برميگردد كه در م��ورد آن [در جهان مكتوب]
نوش��تم .بنابراين ،ترامپ (با كمك يك نويسنده شبح)
داستانخودشرادرمقاممعاملهگريموفقنوشت.سپس
توانست اين موفقيت را به يك نمايش تلويزيوني تبديل
كند.درستپسازاين،لحظهبسيارمهميفراميرسدكه
شما بدان اشاره كرديد :توانايي او در دور زدن رسانههاي
سنتيبااستفادهازتوييتر.بنابراينيكتاريخچهرسانهاي
كامل در كار است ،از كتاب ،نمايش تلويزيوني تا توييتر.
اتفاقا آخرين مورد من را به ياد فصل كتابم درباره مارتين
لوترمياندازدكهتوانستبااستفادهازيكفناوريجديد،
يعنيچاپ،مراكزقدرتسنتيازجملهكليسارادوربزند
ومستقيماباجمعيتبيشتريارتباطبرقراركند.مارتين
لوتر اولين پوپوليست رسانهاي بود .دونالد ترامپ آخرين
نمونه[پوپوليسمرسانهاي]است.
ب�ا توجه به ح�ذف از آن جه�ان فرانكليني،
ترامپ كماكان براي حفظ قدرت خود از توييتر
استفاده ميكند .زماني كه اين پرسش را براي
شما ارس�ال ميكنم چيزي به پايان انتخابات
در امريكا نمانده است اما ارزيابي شما از ادبيات
ترامپ و قدرت سياس�ي چيس�ت؟ آي�ا بايد
چشمانتظار اشكال تازهاي در ادبيات باشيم؟
پوكنر:فكرميكنمبهبخشيازپرسششمادرپرسشهاي
پيشينپاسخدادم،بنابرايناجازهدهيدبهپرسشميراث
بپردازم.خيليزوداستكهبدانيمميراثترامپچهچيزي
خواهدبود(منايناحكامرايكروزقبلازانتخاباتتايپ
ميكنموخوشبينانهتصورميكنماوبرايباردومانتخاب
نخواهد ش��د) اما حدس من اين اس��ت كه اين به چيزي

مربوط ميش��ود كه ما قبال در موردش صحبت كرديم:
تغيير فضاي رس��انهاي .دليل تاكيد م��ن بر انقالبهاي
نوشتاريمختلف-ازحروفالفباتاكاغذبرايچاپ-درك
ي از دوران خودمان بود زيرا ما در ميانه دوران
پيشاتاريخ 
نادرانقالبرسانهايزندگيميكنيم.درهريكازلحظات
پيشين ،فناوريهاي جديد نوشتن تغييرات بنيادي در
چگونگي برقراري ارتباط مردم ،چگونگي س��ازماندهي
جوامع،چگونگيتوسعهدينايجادكردند.غالبامردمتصور
ميكردنداينپايانجهاناستامابعدتر،جوامعفهميدند
كه چگونه از فناوريهاي جديد استفاده كنند .بنابراين
من دس��ت به عصا خوشبينم كه ما هم چنين رويهاي را
دنبالخواهيمكرد.
دركتابشمادرچندموردبهايراناشارهكردهايد.
حتي در بخش تصاوير ،مينياتوري از شاهنامه نيز
در كتاب گنجاندهايد .ش�ما به گوته و حافظ اشاره
كردهاي�د .با اين ح�ال نظر كاملي درب�اره ادبيات
ايراندركتابش�ماوجودندارد.اينميلدرميان
خوانندگانايرانيوجودداردبدانندمارتينپوكنر
چهتفسيريازادبياتايراندارد.
پوكنر :بله ،من ش��يفته ادبيات و انديش��ه ايران شدهام و
بسياروسوسهشدمدركتابفصليبهشاهنامهاختصاص
بدهم .گرچه چنين نشد ،من گزيدههايي از شاهنامه را به
همراهسايرنمونههايادبياتايرانمانندحافظدرگلچين
ادبياتجهانقراردادم.اينگلچيندربيشاز 1000كالج
و دانشگاه در اياالت متحده اس��تفاده ميشود و آشنايي
دانشجويانامريكاييباادبياتايرانبرايمنبسيارمهمبود.
پيشترهماشارهكردمكههماكنوندرحالنوشتنكتاب
دنبالهداري درباره كاربردهاي گذش��تهام .از پيش فصلي
درباره ابنسينا را ترسيم كردهام .اگرچه ابنسينا بيشتر به
يدانيدفارسيزبان
زبانعربيمينوشت اماهمانطوركه م 
بودودرتوسعهفلسفهدرمتوناسالميشخصيتمهميبه
حسابميآيد.دريكفصلاضافي،درموردتاثيرابنسينا
بر فلسفه اروپا مينويسم .بنابراين به نوعي كمبود فصل
كامليدربارهايران راحاالجبرانميكنم!
آي�ا قصد داريد كتاب چني�ن قصهگو 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 ميكنم.
شايد در آينده ...
اخيرا كتاب تازهاي از ش�ما با عن�وان «زبان
دزدها» منتشر شده است كه به دست مخاطب
ايراني نرسيده است.خيلي خوشحال ميشوم
كمي درباره اين كتاب براي ما بگوييد.
پوكنر :از بسياري جهات ،اين كتاب نوع كامال متفاوت از
كتاباست.درواقعدوداستاناستكهب ههمبافتهشدهاند.
يك داستان در مورد زبان باستاني جاده است كه از قرون
وسطي در اروپاي مركزي تكلم ميشد ،يك زبان مخفي
كه تركيبي از آلماني ،ييديشو ساير زبانهابود .يك زبان
كامال گفتاري ،بدون خاستگاه ثابت كه به مردم حاضر در
جادههاخدمترسانيميكرد.اينزباندريچهايبهجهان
زيرزمينياروپاوزندگيساكناندربهدرآنجاارايهميدهد.
(از برخي جهات ،ش��بيه  ،Lotera’Iزبان مشتقشده از
عبري كه توسط بازرگانان يهودي ايراني تكلم ميشد).
داستان ديگر ،داستان شخصي است؛ من در آلمان با اين
زبانآشناشدم.عمويمنعالقهزياديبهاينزبانداشت.
درنوشتنهايشازآناستفادهميكرد(عمويمشاعربود)و
همچنينبخشهاييازادبياتجهانرابهاينزبانترجمه
كرد (كه فقط خودش ميتوانس��ت بخواند)  .من آرشيو
شخصي عمويم را به ارث بردم ،گنجينهاي بينظير است.
بعدافهميدمكهپدرش،پدربزرگمننيزبهاينزبانعالقه
داشته و البته به روشي كامال متفاوت .فهميدم پدربزرگم
يكي از اعضاي اوليه نازي بود كه عليه اين زبان مينوشت.
بنابراينتالشكردمبفهممچراپدربزرگمازاينزبانمتنفر
است و پسرش ،عموي من ،براي حفظ و احياي آن هرچه
درتوانداشتدرطبقاخالصگذاشت؛پروژهايكهاكنون
منادامهاشميدهم.

