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ﻫﻨﺮ
»مرثیهای برای کتابسوزیها«
به روایت »علی اتحاد«:

ﺳﺤﺮ ﺁﺯﺍﺩ
داالنی که به سـمت طبقه باال میرود ،تاریک است و چارهای جز این نیست
به مردی با ردای سـیاه که شمعی در دستش دارد ،اعتماد کنید .جواد موالنیا
جلـو جمعیـت راه میرود ،تماشـاگران بـه تاالری میرسـند کـه ویدئوهای
هانیه توسـلی و مهدی احمدی درحال پخش اسـت .موالنیا بار دیگر به میان
جمعیت میآید ،نور شـمع از زیر چهرهاش تابیده میشود و جمالتی را تکرار
میکند» :تو خواهی سـوخت /با هرآنچه تو را سـاخته است «...باردیگر همه
بـه دنبـال او از راهـرو عبور میکننـد و به تاالر طبقـه باال میرسـند که بابک
حمیدیان ،نورا هاشمی ،نیکو ترخانی و نوید هدایتپور دور یکمیز مستطیل
سـیاه نشسـتهاند و درحال نوشتن هسـتند .آنها مدام مینویسند و مدام هم
کاغذهایشـان را میسـوزانند» .مرثیهای برای کتابسوزیها« دومین بخش از
سـهگانه علی اتحاد است که در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه رفته .اتحاد
که پیش از این بیشتر در عرصه تجسمی و رسانههایی میان رشتهای فعالیت
کرده ،معتقد اسـت داسـتان این اثـر نهتنها یک الگوی تاریخی تکرارشـونده
بوده اسـت ،بلکه حتی مصداقهای آن در دنیای امروزی نیز همچنان وجود
دارد .به بهانه این اثر گفتوگویی با او انجام دادهایم:
 شـما در نشست خبری تاکید داشـتید این برنامه یک رخداد  eventیا
 Happeningاسـت اما بعد از آن همچنـان در خبرها از کلماتی همچون
نمایش ،تئاتر یا پرفورمنس اسـتفاده میشود .اساسا رخداد چه تفاوتی با
پرفورمنس یا تئاتر دارد؟
البته من از عبارت  Happeningاستفاده نکردم. ...
 بله ،اما معموال برای رخداد از این واژه هم استفاده میشود. ...
هــردو کلمــه  Eventو  Happeningدر فارســی رخداد ترجمه شــده و
رخداد برای من در اینجا ترجمه تحتاللفظی  Eventاســت .من از این واژه
اســتفاده کردم چون در »مرثیهای برای کتابسوزیها« از امکانات موسیقی،
ویدئــوآرت ،ویدئو -اینستالیشــن ،اودیو-اینستالیشــن و حوزههــای متفاوت
هنرهــای اجرایــی  Performing Artsو ...اســتفاده کــردم .اگــر از هرکدام
از آنهــا به تنهایی اســتفاده کــرده بودم ،میگفتــم این اثر تئاتــر اینترکتیو یا
پرفورمنسآرت یا چیزی از ایندســت است .اما من مجموعهای از رسانهها
را بــهکار گرفتــهام و تقلیلدادن این عنوان به یکرســانه ،بهنظرم درســت
نیست .بهتر است واژههایی انتخاب شود که همه آنها را پوشش دهد.
 تمایز رخداد با تئاتر و پرفورمنس چیست؟
آنچه در اینجا اتفاق میافتد ،یک اتفاق بینابینی است ،درام ندارد ،روایت
در آن نقشــی نــدارد و مجموعــهای از تکگوییهایی به زبانهای مشــابه
دورههای مختلف تاریخی است .بخشی از زبان کار به دوران خاصی ارجاع
داده نشــده ،در بخشــی از کار ،از زبانهای ناشناخته استفاده شده است ،در
بخشی از کار از زبانی باستانی مانند اوستایی استفاده شده و در بخشی دیگر
ســهزبان دیگر که اساســا وجود خارجی ندارند ،بهکار گرفته شــده تا تصور
شود این زبانها مردهاند و در اثر کتابسوزیها و گذشت زمان نابود شدهاند؛
آواهایی شــبیه آرامی ،مصر باستان ،ســریانی و ...هم شنیده میشود .من از
امکانات چندرســانه مختلف اســتفاده کردهام .ایــن کار پرفورمنسآرت به
معنای خاص کلمه نیســت ،چون مثال تمرینشده است ،اجراگران جمالت
مشخصی را هرشب تکرار میکنند پس نمیتواند پرفورمنسآرت در معنای
خاص کلمه باشــد .از طرف دیگر از امکانات پرفورمنس اســتفاده کردهایم
چون هرشب کنشهایی در آن اتفاق میافتد که غیرقابلتکرار است هرچند
کلیت کار قابلتکرار است .تئاتر هم نیست چون از سویی دراماتیک نیست و
از سوی دیگر ابزارهای مختلف دیگر رسانهها در آن وارد شده است ،گرچه
تئاتر تعاملی هم داریم ،اما بهنظرم این کار ،یک تئاتر نیست ،یک اثر بینابینی
است و از امکانات رشتههای مختلف استفاده کرده است.
 چـه ضرورتی داشـت اثرتـان را در این فـرم ارایه دهیـد ،مثال چرا در
قالب تئاتر اجرا نکردید؟
چــون ترجیح نمیدهم .جواب ســاده این اســت که حــوزه فعالیت من
هنرهــای اجرایــی و دیداری اســت .شــاید در آینده فیلم ســاختم یا تئاتری
روی صحنه بردم اما آنچه در ســالهای گذشــته کار کردم ،عموما در حوزه
هنرهــای اجرایــی و دیــداری مانند پرفورمنــسآرت ،موزیــک پرفورمنس،
ویدئوپرفورمنس و ویدئواینستالیشــن و ...بوده است .با اینکه تحصیالتم در
رشــته سینماست ولی هنوز وارد هنرهای دراماتیک نشدهام و نمیدانم چه
زمانی وارد این حوزه میشوم.
 »مرثیـهای بـرای کتابسـوزیها« بخـش دوم سـهگانهای اسـت کـه
قسـمتاول آن بـا نـام »نام من سـرخ« سـال گذشـته سـاخته شـد .در
بخـشاول ،شـما به موضـوع فراموشـی و در بخش دوم این سـهگانه به
موضـوع تباهی توجه کردهاید .جرقه اولیه این سـهگانهها چگونه شـکل
گرفت؟
کال دوره کاری مــن بــه هم پیوســته اســت .مــن عنوان کلــیای به نام
»مجموعه رازورزی« برای تمام کارهایی که طی این ســالها انجام دادهام،
انتخــاب کردهام که عناصر مانند ســریال در آن تکرار میشــوند» .مرثیهای
برای کتابسوزیها« قسمت» ۲۳مجموعه رازورزی« است.
 از ابتدا تصمیم داشتید بهصورت سریالی کار کنید؟
یــکروزی تصمیــم گرفتم و خــودم را مجاب کــردم اینگونــه کار کنم.
من در طول ســال ،ایدههای زیــادی را دور میریزم چون در این ســریال جا
نمیگیرند .موادی که در کارهایم اســتفاده میکنم مثل شمع ،آبدان ،کاغذ،

پارچه ســفید و سیاه ،رداهای بلند شــرقی ،رداهای کالهدار ،صدای آب و...
مدام در کارهایم تکرار میشوند .ترجیح میدهم بهجای اینکه تعریف کنم
این عناصر چه مفهومی دارند ،مخاطبانی پیدا کنم که در این ســالها با من
همراه شــوند و به مرور عناصر به کاررفته در این دوره کاری سریالی را درک
کنند .شــاید اســم مجموعهام به همین دلیل »رازورزی« اســت» .رازورزی«
یک اصطالح در حوزه خاورشناســی و معرف یک سنت است .در این سنت،
گروهی دارای مناسکی هستند و شما از بیرون ،آگاهی به این مناسک ندارید.
زمانی که وارد گروه شــدید ،باید پیمان ببندیــد که به افراد خارج از گروه در
مورد این مناســک ســخنی نگویید .این شــیطنت شــرقی که با میتراییسم و
آیینهایی شبیه آن شروع شد و به مرور در تمام جهان گسترش یافت ،برای
مــن نمونه جذابی از این مدل فکری بود .همیشــه فکــر میکردم آنها روی
چه نقطه عجیبی از خواســت بشــری دست گذاشتهاند ،آنها به سراغ حس
کنجکاوی رفتهاند و وقتی انســانها حس کنجکاویشــان درگیر شود ،دیگر
چیزی جلودارشــان نیســت .برایم جالب شد که درباره این مساله کار کنم و
به همین دلیل عنوان کلی »رازورزی« را برای دوره کاریام انتخاب کردهام.
 برویم سراغ سهگانهها. ...
اگر بخواهم در مورد شــروع این ســهگانه صحبت کنم ،باید بگویم تمام
کارهایم اینگونه شــروع میشــوند که طی ســال درباره تاریخ خاورمیانه و
تاریــخ ادبیات این ناحیه و چیزهای مشــابه مطالعــه میکنم و در عینحال
بخشــی از کار من تدریــس حکمت ایرانی و متون کالســیک اســت .از این
مباحث به الگوهایی دست پیدا میکنم که در طول تاریخ تکرار شدهاند مثل
الگوی انتظار ،میل به نیروی مرکزی ،تبدیل شــخصیت تاریخی به اساطیری
و مواردی از ایندســت که از دوران باســتان تا به امروز تکرار شــدهاند .بعد
از کشــف این الگوها ،اول جســتوجو میکنم تا ببینم این الگوها واقعا در
تاریخ بودهاند یا زاییده وهم من هســتند .وقتی که مطمئن شدم ،یک پروسه
پژوهشی برایم شروع میشود. ...
 بارها شنیدهایم که تاریخ تکرار میشود .چرا فکر میکنید ممکن است
این مساله ناشی از وهم شما باشد؟
شــاید از نظــر من موضوعی یک الگوی تاریخی محســوب شــود ،اما در
واقعیت فقط دواتفاق تاریخی مشــابه یکدیگر باشند .وقتی تکرار موضوعی
خاص در دورههای مختلف تاریخی بیشــتر میشــود ،مطمئن میشــوم که
بــا یک الگــو مواجهم و من دچار وهم نشــدهام .وقتــی بهنوعی از یکالگو
میرســم ششماه الی یکسال کار پژوهشی آن زمان میبرد و بعد از آن به
این مرحله میرســم که بررســی کنم و ببینم میتوان این الگو را به یک اثر
تبدیل کرد یا اینکه صرفا باید بهصورت مقاله درآید یا تدریس شود .وقتی به
این نتیجه رســیدم که قابل تبدیلشــدن به اثر هنری است ،به سراغ انتخاب
مدیوم مطلوبم برای بیان آن میروم .مســاله فراموشــی و تباهی برای من

فکر میکنم با دایره واژگانی که امروز شهروندان ایرانی دارند
یعنی نزدیک به ۲۸۰واژه برای هرنفر ،میشود
فقط رفت بقالی و پفک خرید .در دهه۱۳۳۰
به طور متوسط واژگان یکشهروند ایرانی هزارو۸۰۰واژه بود.
زبانمان مرده است .بخش بزرگی از افعال فارسی دیگر کاربرد ندارند
و ما با چندفعل محدود صحبت میکنیم
دغدغهای بســیار قدیمی اســت .قســمت اول مجموعه رازورزی ،تباهی و
قسمت دوم فراموشی نام دارند .از همان موقع این مفاهیم همراهم بودند
و آرامآرام شــکل گرفتند تا اینکه سهســال قبل من به مساله کتابسوزی فکر
کردم.
 چه شـد به این موضوع فکر کردید؟ در پژوهشهایتان به این موضوع
رسیدید؟
بله .در مطالعاتی که داشــتم به این موضوع رسیدم و نکته جالب وقتی
بــود که سهســال قبل در خبری خواندم کامیونی حامــل کتاب که محموله
کتابی از اســتان نیمروز افغانســتان به کابل میبرد ،توقیف شــد و بخشی از
کتابهایش ســوزانده و بخشــی بــه رودخانه هیرمند ریخته شــد .با خودم
گفتــم این موضــوع هنوز جریــان دارد و زنده اســت .در جنگجهانی دوم،
کامبــوج ،کــره و جنگ بالگان هم نمونههایی از آن را داشــتهایم .همیشــه
این موضوع بوده و انگار همیشــه هم خواهد بود .کتابســوزی در ابتدا برایم
کنشــی تاریخی بود ،اما آرامآرام به رمز حذف ،فراموشی ،از یادبردن و تکرار
دوباره تبدیل شد .حول این محور کارم شروع شد و شروع به خواندن دوباره
کتاب »نام گل ســرخ« اثر امبرتــو اکو کردم .این داســتان در کتابخانهای در
اواسط قرونوسطی میگذرد که بخشی از دانش پنهانی را در خود محفوظ
داشــت و دانش پنهانی از آن دست که در حلقههای اخوت دستبهدست
میشــود و انتهای رمــان در دوران ابتدایی رنســانس روایت میشــود .آن
کتابخانه سوزانده میشود و فصلی که سوزاندن کتابخانه در آن شرح داده
شــده ،از نظر بیان ادبی بسیار عجیب است و تصویری محوناشدنی در ذهن
من ساخت .همزمان با کتاب »نام من سرخ« اثر اورهان پاموک مواجه شدم
که تم بسیار نزدیکی به این حوزه داشت .این کتاب هم در مورد از یادبردن،
فراموشی و ازدستدادن است .اینگونه شد که »نام من سرخ« قسمت اول
این ســهگانه و قســمت دوم هم »مرثیهای برای کتابســوزیها« نام گرفت.
جالب اســت اثری که هنوز ســاخته نشده ،ســهگانه نامیده نمیشود ،البته
قسمتسوم تقریبا نوشته شــده و خیلی بیشتر از بخشدوم به تئاتر نزدیک
اســت اما هنوز نمیدانم اجرا میشــود یا نه .ممکن اســت بهجای آن ،کار
دیگــری انجام دهم .باید »مرثیهای برای کتابســوزیها« تمام شــود و ببینم
موضوع بخشسوم هنوز برایم جذاب است یا نه.

 مسـاله فراموشـی و نابودی موضوعهای تلخی هسـتند ،امـا در پایان
داستان. ...
اعتقادی به کورسوی امید ندارم. ...
 یعنی در این نابودی هیچ امیدی نبود؟
صادقانه نیست؟
مــن آدم امیدواری هســتم اما واقعــا در تاریخ این ناحیــه اینطور بوده
است؟ من ندیدهام ولی هنوز دوست دارم امیدی ببینم.
 و فکر میکنید جایی هم برای امیدواری نیست؟
نمیدانم .اگر پیش آمد ،دربارهاش کار میکنم .من آدم ناامیدی نیســتم
اما آدم امیدواری به شرایط موجود هم نیستم. ...
 چگونه میشود هم امیدوار نبود هم بود؟
کورسوی امیدی نمیبینم اما احتمال میدهم روزی بهوجود بیاید.
 پس بازهم بهنوعی امیدوار هستید.
معموال آدمها کورســوی امید را میبینند و امیدوار میشوند ،اما من در
در چنین حالتی شاید روزی راه خروجی از این تونل پیدا شود.
 معموال در هنرهای جدید مثل پرفورمنس و ...شاهد ارایه دغدغههای
اجتماعـی روزمـره هسـتیم درحالی که شـما از یک هنر جدیـد برای بیان
مسایل تاریخی استفاده کردهاید. ...
اوال موضوع »مرثیهای برای کتابســوزیها« یکمســاله روز است .من در
مورد الگوهایی کار میکنم که نمردهاند.
 مصداقی از آن را در ایران امروز هم میتوان یافت؟
بله .ما در کشــوری این کار را اجرا میکنیم که ســرانه مطالعه آن برای
هرفرد سالی ۱۰دقیقه است .آرامآرام زبان همدیگر را نمیفهمیم .در همین
کار هم یکنکته جالب وجود داشــت .اگــر دقت میکردی ،بخش بزرگی از
کار اصــال زبان دشــواری ندارد ولی تعداد زیــادی از مخاطبان از درک گفتار
اثر عاجز بودند.
 از کجا میدانید؟
دربــارهاش با من حرف زدنــد ،گفتند چیزی نفهمیدهاند و میپرســیدند
ایــن زبان به چه قرنی تعلق دارد؟ این یعنــی مصداق عینی اینکه موضوع
»مرثیهای برای کتابســوزیها« مســاله روز اســت و صرفا به گذشته ربطی
نــدارد .از اینهــا کــه بگذریم ،ایــن حرفی که شــما میزنید ،بیشــتر در ایران
گفته میشــود بــه این دلیل که هنر معاصر ما نســخه بــدل اروپایغربی و
آمریکایشــمالی اســت و تعداد هنرمندان هنرهای معاصــری که در ایران
شناختهشــده باشــند ،خیلی کم اســت .یکــی از هنرمندانی کــه من خیلی
دوست دارم و این کار به زیست هنری او تقدیم شده» ،آن همیلتون« است.
او بــه شــکل مدام با موضوع تاریــخ کار میکند و در بســیاری موارد ارجاع
مستقیم به یک مساله میدهد .میزی که در این رخداد قرار دارد و بهصورت
یکمســتطیل سیاه دراز است ،از دوره کاری همیلتون وارد کار من شده .من
شیفته این آدم هستم.
خیلیهــای دیگر هم هســتند ،مثل جیمز تورل که یــک هنرمند معاصر
آمریکایی اســت و کارهایش به معابد باســتانی ارجاع داده میشود یا متیو
بارنــی که به آیینهای اعصار مختلف بشــری ارجــاع میدهد ولی در ایران
متاســفانه ادراکمان از هنر معاصر کم اســت چــون کارهای هنرمندی مثل
آن همیلتــون بهگونــهای نیســت که وقتــی عکسهایش را ببینیــد بگویید
چــه کار خوبــی .باید آثارش را مطالعــه کنید .مطلبی درباره او به فارســی
ترجمه نشــده است در نتیجه این افراد در ایران خیلی شناختهشده نیستند.
هنرمنــدان ما هم موضوعهایی را انتخاب میکنند که وقتی تصویر یا عنوان
آن را میبینید ،بهراحتی متوجه آن میشــوید؛ یعنی کارهایی که بیشــتر در
سطح میگذرد ،مورد توجه هنرمندان ایرانی است البته با نهایت احترام.
 قبـل از اجرا احتمـال میدادید تعـدادی از مخاطبـان متوجه معنای
کلمات نشوند؟
مــن معموال کارم را آســان میکنم ،مثــال زمانی که این متن را نوشــتم،
دایــره واژگان آن خیلــی گســتردهتر بود .مــن چهاربار متن را آســان کردم،
مثــال واژههایــی مانند »هیون« کــه به معنــای چارپای بزرگ اســت ،برایم
ســاده بود اما وقتی هانیه توســلی آن را ادا میکند ،بالفاصله معنایش هم
گفته میشــود» :هیونت را ،اســبت را «...این اســب را بعدا اضافه کردم تا
مخاطــب متوجه آن شــود اما وقتی مخاطــب بعد از اتمام کار میپرســد،
»بطــان« یعنی چه ،به این فکر میکنم که ما در دبســتان در کلیلهودمنه و
داســتان سنگپشــتوبطان این کلمه را خوانده بودیم .فکر میکنم با دایره
واژگانــی که امروز شــهروندان ایرانی دارند یعنی نزدیــک به ۲۸۰واژه برای
هرنفر میشود فقط رفت بقالی و پفک خرید .در دهه ۱۳۳۰به طور متوسط
واژگان یکشــهروند ایرانی هزارو۸۰۰واژه بود .زبانمان مرده اســت .بخش
بزرگی از افعال فارسی دیگر کاربرد ندارند و ما با چندفعل محدود صحبت
میکنیــم .البته بر این موضوع آگاه هســتم که زبان بــه آرامی تغییر میکند
ولی این اتفاق نباید به قیمت ازدسترفتن معنا باشد.
 چطور به این گروه برای اجرای کارتان رسیدید؟
اولیــن کارم اســت که اینقــدر پرســوناژ دارد .معموال کارهایــم با یک یا
دونفر تمام میشــدند ولی دیگر با یکی ،دوپرســوناژ تمام نخواهند شد .در
دورههایی خودم را مجبور میکردم با آنچه که در دسترســم است ،کار کنم
و طی ســال طرحهایی مینوشتم که به بودجه و پرسوناژ زیادی نیاز داشت
و امکان اجراییشدن نداشت.
روزی تصمیم گرفتم به این مساله پایان دهم و به شکل اعجابآوری آن
روز با پیشــنهاد آقای رحیم جعفری که تهیهکننده کار اســت ،مواجه شدم.
او من را پیدا کرد و قرار شــد طرحهایم را نشــان دهم که از میان ســهطرح،
این کار انتخاب شد.
ادامه در صفحه ۱۴
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»ما«یی که نولیبرالیسم از آن دم میزند دقیقا کیست؟
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ﺑﻮﻡ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻯ
ﻋﻜﺲ :ﻣﻮﺳﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﺯﺍﺩﻩ

مخاطب ایرانی
ترجیح میدهد
تعامل نکند

چگونه جنبش اسالم هراسی را مهار کنیم؟

ﺻﻔﺤﻪ10

روزهای جادویی
ﻧﻴﻜﻮ ﺗﺮﺧﺎﻧﻰ
ﺍﺟﺮﺍﮔﺮ »ﻣﺮﺛﻴﻪﺍﻯ
ﺑﺮﺍﻯﻛﺘﺎﺑﺴﻮﺯﻯﻫﺎ«
مرثیهای برای کتابسوزیها برای
من تجربه غریبی اســت .بــا باورها و
جهــان ذهنی علــی اتحــاد پیش از
این بهخوبی آشــنا بــودم و بهخوبی
میشــناختمش؛ اما پاگذاشتن به این
جهان ،جزوی از آنشدن و زیستن در
آن  -حتــی برای همین مــدت کوتاه
اجرا و تمرینهای پیــش از آن -چیز
دیگری اســت .اینبار جهانی را که تا
به حال تنها وصفش را شنیده بودم،
با تمام وجود لمس کردم و به زیست
هرروزهام بدل شــده است .متنهایی
که علــی اتحاد بــرای نــگارش آنها
مدتهــا وقــت و عمر صــرف کرده
اســت؛ ایــن روزهــای مــرا جادویی
کردهاند .هربار با پوشیدن لباسهای
اجراگویی از بند امروزم رها میشــوم
و در زمانــی که هیــچگاه در درازنای
تاریخ تجربه نشــده یا اگر هم شــده،
به واسطه تخریب متون کهن و جرح
و تعدیل تاریخ به دســت مورخان به
فراموشی سپرده شده است؛ من هم
به نسیان سپرده میشوم .نیکو هرروز
میمیرد و زنی اثیری به سالخوردگی
تاریخ باززاده میشــود؛ زنی که خود
مینویســد؛ خود تــالش میکند تا به
یــاد بســپارد و خود میســوزاند و به
همــراه دستنوشــتههایی کــه خود
آنهــا را نگاشــته بــود و اکنــون خود
میسوزاندشان ،دود میشود و به هوا
میرود .هربار در پایان اجرا میگرید و
بر پیکر بیجان آنچه از دســت رفته،
سوگواری میکند .موجودی شبیه به
مادر-زمین که خود میزاید و خود با
تنلــرزهای آوار میکند ،اما دســت از
این زایش و تخریب مدام نمیکشــد
و هــرروز و هرروز کنش خود را تکرار
میکند .جهانی که علی اتحاد دست
به آفرینش آن زده ،از بند زمانومکان
رهاســت .به باور من پیمودن طبقات
مختلــف و اســتفاده از رســانههای
متنــوع از دیربــاز تاکنــون ،تاکیدی بر
همیــن عدمثبــات و قطعیت اســت.
حتــی اســتفاده از تصویــر مجــازی
)ویدئوهــا( و اجرای زنده در کنار هم
نیز باز به این فرامکان-زمانی و حتی
فراحقیقــت -مجاز اشــاره دارد .چه
فرقــی میکند کــه در کهنروزگارانی
آدمهایــی بــا ایــن پوشــش فرصت
زیستن بر این رقعه را -اشاره مستقیم
به متن -یافته باشند یا تنهاتنها زاییده
تفکرات خالــق آن باشــند؛ مهم این
اســت که ما هیچراهی برای کشف و
درک آنچه نابود شــده است ،نداریم
و تنهــا به تصور آن بســنده میکنیم.
در فیلم چریکه تارا اثر بهرام بیضایی
شــخصیتی وجود دارد که از دل دریا
بیــرون میآیــد و از طایفهای ســخن
میرانــد که نامی از ایشــان در تاریخ
بر جای نمانده اســت .شیوه نگارش
علی اتحــاد گرچه با اســتاد بیضایی
تفاوت زیادی دارد ،امــا از نظر تصور
گذشــتهای کــه بــه واســطه تخریب
متــون چیــزی از آن بر جــای نمانده
اســت؛ به قلم استاد شــباهت دارد.
در کل ،لمــس ایــن جهــان تــازه که
گویــی جــادوی زندگی و مــرگ هنوز
در آن معنــا دارد و رنــگ نباختــه
اســت؛ احساســی بس دلپذیــر برای
مــن اجراگر ایجــاد میکنــد و گرچه
تلنگری به جهان واقع و جایی که در
آن زیســت میکنیم و آنچه از دست
دادهایــم و همچنــان هــم از دســت
میدهیم میزند؛ اما وجود مســتقل
خود را داراست.

ﻣﻜﻌﺐ ﺳﻔﻴﺪ

 ۲۰۱۴و آن  ۵۰۰نفر
شـرق :نفسهای سال  ۲۰۱۴به شــماره افتاده و موعد جمعبندی سال
رســیده بود .ســال اتفاقات تلخ و شیرین بود .یکی از این شیرینها ،اعالم
قرارگرفتن نام پنج ایرانی بود در فهرست  ٥۰۰هنرمند برتر جهان .هرسال،
»آرتپرایــس« )مهمتریــن مرجع مارکــت هنر جهان( در کنــار »فیاک«
)موسسه نمایشــگاههای بینالمللی پاریس( گزارشی را منتشر میکنند
که متر و معیاری مهم برای تحلیل و بررسی وضعیت هنر معاصر جهان
از دو بعــد اقتصــادی و هنری اســت .این دو موسســه در حالی گزارش
ســاالنه خود را با محوریت نقاشــی ،مجســمه ،ویدئو و عکاسی معاصر
جهان منتشــر کردهاند که به جایگاه درحال رشــد هنــر ایران در منطقه
و جهان اشــاره شده است .فرهاد مشیری ٥۱ســاله ،هنرمندی است که
آثارش بیشــترین فروش را در حراجها داشــته اســت .بیشــترین قیمتی
که بــرای فروش اثری از او چکش خورده ،حــدود ۲٥۸هزاردالر بوده و
مجموع هفت اثر فروشرفته از او ارزشــی برابر با ۸۸۰هزاردالر داشــته
است .در رتبه بعدی ،علی بنیصدر با ۳۸سال سن قرار دارد که مجموعا
چهــار اثر از او به مبلغ ٤۷۷هزاردالر فروخته شــده و گرانبهاترین اثرش
۲٤۳هزاردالر به فروش رفته .ســومین هنرمند ،رضا درخشــانی ٦۲ساله
است که پنجاثر او به قیمت ۳۷٤هزاردالر فروخته شده و گرانترین اثرش
۲۰۲هزاردالر بوده .در جایگاه بعدی ،کوروش شیشــهگران ٦۹ساله قرار
دارد که ســه اثر از او در حراجها فروخته شــده و مجموع قیمت آثارش
۱۷٤هزاردالر بوده است .باالترین قیمت چکشخورده برای تابلوهای او
۸۷هزاردالر اســت .رتبه پنجم هم در اختیار افشین پیرهاشمی ،هنرمند
٤۰ســاله است که ســه اثر او به قیمت ۱٦۳هزاردالر در حراج خریداری
شده و ۱۱٤هزاردالر ،گرانبهاترین اثر فروختهشده اوست .براساس گزارش
آرت پرایــس ،مجموع ارزش آثار این پنــج هنرمند ایرانی به مبلغی بالغ
بــر دومیلیوندالر میرســد و از مجموع ارزش آثــار هنرمندان ترکیه که
یکمیلیونو٦۰۰هزاردالر بوده ،بیشــتر اســت .شــاخص قیمــت آثار این
هنرمندان از حراجهای دوحه ،دوبی ،کازابالنکا و تهران به دســت آمده
اســت .حراجهای خارج از این منطقه معموال در لندن برگزار میشــود
که گاهی اوقات رکورد فروشهای جدیدی در آن بهجا گذاشته میشود.
حراجهــای دوبی و لندن معموال محل خوبی بــرای عرضه آثار گرانبها
و فــروش آثار با قیمتهای نجومی اســت .زمانــی نیویورک نیز فرصت
خوبی بهشــمار میآمد اما از ســال ۲۰۱۰نقش چنــدان پررنگی را از این
حیث ایفا نمیکند .برخی هنرمندان ایرانی همچون فرهاد مشیری ،علی
بنیصدر و رضا درخشــانی که در
حراجهای دوبی حضور مستمری
داشــتهاند ،شاخص قیمت فروش
بیشتری را از آن خود کردهاند.
نکتــه قابلتوجــه اینکــه
حراجهایــی کــه در دوبــی برگزار
میشــوند تالش خــود را میکنند
تــا بتوانند فرصــت و محلی برای
رشــد هنرمنــدان خاورمیانــه و
حاشــیه خلیجفارس باشند .آرت
پرایس همچنین در تحلیل شرایط
بــازار هنری ایرانیــان چنین عنوان
کــرده اســت» :مســایل اجتماعی
و چالشهــای جامعــه مدرن ایــران ،از جمله موضوعهــای آثار هنری
هنرمنــدان ایرانی بــوده .آثار این هنرمندان که غالبــا در آمریکا و امارات
بــه نمایــش گذاشــته میشــوند ،نشــاندهنده زندگی روزانــه و فضای
سیاســی -اجتماعی ایران هســتند ،در عین حال که در آنها تالش شــده
تــا با تعصبــات و ذهنیتی که در غرب در قبال ایــران وجود دارد ،مقابله
کنند«.در ادامه گزارش آمده است» :همانطور که جو حاکم بر ایران میان
ســنت و مدرنیته مانده اســت ،هنرمندان ایرانی نیز شــوق خالقانه خود
را با ادای احترام به ســنت ،ترکیب میکنند .آثار آنها که ریشــه در تاریخ
دارد و بهنوعی آگاهی سیاســی میدهد ،در موزههای بانفوذی همچون
موزه مــدرن تیت لندن ،مرکز فرهنگی  -هنــری ژرژ پمپیدو در پاریس و
گوگنهایم در نیویورک توجهها را به خود جلب کردهاند؛ بهطوری که این
موزهها مشــتاق به نمایش آثار جدید این هنرمندان هستند و گالریهای
هنر ،خانههای حراج ،مجموعهدارها و دیگر عوامل دنیای هنر نسبت به
آثار این هنرمندان کنجکاوی زیادی نشــان میدهند «.این گزارش سپس
بــه فروش آثار هنرمندان ایرانی اشــاره کرده اســت» :در بین ســالهای
 ۲۰۰٦تا  ۲۰۰۸حراجهای بزرگی که در خاورمیانه برگزار شدند ،خصوصا
حراج کریســتیز ســال ۲۰۰٦در دوبی ،باعث شدند هنر خاورمیانه و ایران
بیش از گذشــته بــه عرصههای جهانــی راه پیدا کنــد .مجموع فروش
حراج کریســتیز دوبی در آوریل ۲۰۰۸رکورد جدیدی در تاریخ حراجهای
خاورمیانه )بخش هنر مدرن و معاصر( برجای گذاشــت .هرچند بعد از
بحــران اقتصادی ســال  ۲۰۰۸مجموع فروش آن افت کمی داشــت اما
درحــال حاضر به این ســمت رفته اســت که جایگاه قابــل اتکایی برای
خود دســتوپا کند» «.آرت پرایس« بهعنوان منتشــرکننده این فهرست،
نقشــی راهبردی در ارایه بانک اطالعــات هنرمندان دنیا دارد .چیزی که
اهمیت این فهرست را بازگو میکند این است که این ٥۰۰هنرمند از بین
بیــش از ٥۰۰هزار هنرمند فعال در سراســر جهان انتخاب شــدهاند .این
موسســه ،اطالعات مــورد نیاز برای این رتبهبندی را از طریق موسســات
اصلی حراج ،گالریهای دنیا و مجموعهداران تهیه میکند.
»آرت پرایس« با دسترسی به اطالعات و تصاویر بیش از صدمیلیون
اثر هنری از ســال ۱۷۰۰میالدی به اینســو ،به تحلیلهای دقیق خود در
عرصه هنر شــهرت دارد .مبنای آرت پرایس و فیاک برای این رتبهبندی،
حجم فروش آثــار هنرمندان ،حد فاصل جوالی ۲۰۱۳تا ژوئن ۲۰۱٤بوده
اســت و درعیــن حال بیشــترین رقم حاصــل از چکشخــوردن آثار این
هنرمندان هم در این رتبهبندی دخیل بوده است.

