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پورتفولیویی از سپاس
در طول حدود هجده ماه کار بر پروژهی حاضر ،برنامهریزی تألیف ،تولید چکیده،
بازنویسی ده باره ،مصاحبه با شاغلین به شیوهی پورتفولیو ،مطالعهی تمام آنچه
در این مورد به دستمان میرسید (که البته زیاد هم نبود) ،یافتن دستیاری که بتواند
خودمان را تیمار کند ،سئوالی که بیش از همه از ما پرسیده شد این بود:
«اص ً
ال چرا این کتاب را مینویسید؟»
نقل قولی از تونی موریسون به ذهنم رسید :اگر کتابی هست که دوست داشتید
بخوانید ولی هنوز نوشته نشده ،باید خودتان آن را بنویسید.
اغلب از بَری این سؤال میشود که چرا خودش به تنهایی کتاب نمینویسد.
پاسخش همواره این است :پس آن وقت ّ
لذتش کجاست ،تبادل عقیده چی،
پیامهای نیمه شبی در مورد یک دیدگاه جدید ،آن یادگیری مداوم در مورد خویش
و در مورد کسی که با او به نگارش مشغولید؟
اِل ُدکتورو میگوید نگارش فرم جامعهپذیری از اسکیزوفرنی است .خُ ب ـ
لذ ِ
ّ
ِ
نگارش مشترک به همراه یک فرد دیگر در این است که دو نفر هستید.
ت
یکی از افتخارات ما در نگارش کتاب حاضر در این است که نه تنها ناشر قادر
نیست تشخیص دهد کدامیک از ما کدام بخش را نوشتهایم ،بلکه حال خودمان
هم دیگر گیج شدهایم.
در  ،1985ژول ُرنارد نوشت« :نگارش شیوهای از صحبت کردن است بدون
آنکه کسی کالمتان را قطع کند» .ظاهرا ً او هرگز همکار نویسندهای نداشت .یکی
از ما از جمالتی که بیش از ده کلمه دارند متنفر است ـ و آن اتمام جمله با عالمت
تعجب! دیگری روی مباحث دستوری که قبل از دوران دیجیتال مطرح بود اصرار
ّ
دارد ـ و از خط فاصله هم خوشش نمیآید.
هردوی ما در مشاغل خود به عنوان مسئول ارتباطات موفّق بودیم و برای
اولین بار در تاریخ نگارش ،کتابی که بیشتر شبیه یک گفت و گوی واقعی است
ممکن شده است .برقراری ارتباط همیشه دو سو دارد .در گذشته ،کتابها نوشته

