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ادبيات داستانی

خرده روايت ها  

بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب
 و چند سؤال مهم

کامران پارسی نژاد
مراس��م افتتاحیۀ بیس��ت و هش��تمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران پس از یک هفته تأخیر فردا   ۱۵ 
اردیبهشت ماه با حضور رئیس جمهور رسماً گشایش 

می یابد. 
در این مراسم ظاهراً وزرای فرهنگ عراق، بنگالدش 
و عمان نیز حضور دارند. عمان مهمان ویژۀ نمایش��گاه 
امسال کتاب تهران است و از همین روی، عبدالمنعم 
بن منصور الحس��نی، وزیر فرهنگ و اطالع رسانی این 
کشور نیز در افتتاحیۀ نمایشگاه کتاب تهران سخنرانی 
خواهد کرد.معموالً در غالب کش��ورهای جهان دعوت 
از صاحب منصبان و مس��ؤوالن فرهنگ��ی خارجی بر 
اساس سیاست های دوره ای و جاری آن کشور صورت 
می پذیرد و در پی آن متولیان امور فرهنگی آن کشور 
در خصوص حضور افراد خاص توضیح می دهند، اما از 
آنجایی که در ایران فرهنگ اطالع رسانی موشکافانه و 
تبیین عملکردهای چه بسا سنجیده و درست مسؤوالن 
نهادینه نشده بسیاری از مس��ایل فرهنگی روز گنگ 
و نامش��خص باقی می مان��د، آنچنان ک��ه عموم مردم 
عالقه مند به کت��اب و عالم سیاس��ت در نمی یابند که 
به طور مثال چرا و به چه دلیل وزرای فرهنگ این سه 
کشور دعوت ش��ده اند و چرا وزرای سایر کشورها- به 
طور مثال سوریه، پاکستان، افغانستان- دعوت نشده 
اند؟آیا توجه به کشور عمان به دلیل نقش میانجیگری 
عمان در مذاکرات هس��ته ای بوده است؟ خوب است 
مسؤوالن فرهنگی کشور تنها به درج اخبار کلی اکتفا 
نکنند و مس��ایل فرهنگی و ادبی کش��ور را بدرستی و 
کامل و جام��ع توضیح دهند.از آنجایی که نمایش��گاه 
کتاب امسال هنوز برگزار نش��ده نمی توان به درستی 
به تحلیل و ارزیابی این روی��داد فرهنگی پرداخت، اما 
می توان توقع داش��ت که برخی رویداده��ای خوب و 
سنجیده صورت گرفته در سال قبل در نمایشگاه کتاب 
امسال نیز در دستور کار مسؤوالن فرهنگی قرار گرفته 
باشد.قابل ذکر است در نمایشگاه سال گذشته دو اتفاق 
خوب رخ داد و این دو اتفاق یکی برپایی سرای استقبال 
از نویسندگان و اندیشمندان بود و دیگری در نظر گرفتن 

سالن ترجمه .
گفتنی است در سرایی که برای اهالی قلم و هنر در 
نظر گرفته ش��ده بود، ضمن پذیرایی فضای مناسبی 
آماده شده بود تا نویس��ندگان و پدید آورندگان کتاب 
با یکدیگر دیداری داشته باش��ند و فرصتی بیابند تا با 
سایر نویسندگان آشنا شوند. در نمایشگاه سال گذشته 
هر روز به یک گروه تخصصی از نویسندگان اختصاص 
داشت. برپایی محافلی از این دست می تواند خود جریان 
ساز بوده و تأثیر خوبی به همراه داشته باشد و اگر این 
سیاست درست دنبال ش��ود، در آینده می توان شاهد 
آثار خوب آن در حوزۀ تولید کتاب باشیم.در نمایشگاه 
کتاب سال پیشین همچنین س��النی برای ترجمه در 
نظر گرفته ش��ده بود .در سال گذش��ته سعی شده بود 
تا اطالعات جامع و دقیقی ازنهض��ت ترجمه در ایران 
ارایه ش��ود.این در حالی بود که ترجمۀ برخی کتابهای 
ایرانی به سایر زبان های خارجی در این سالن به نمایش 
گذاشته شده بود. توجه به این مسأله ضروری است که 
در سال گذش��ته قرار بود، در زیر مجموعه خانۀ کتاب 
»خانۀ ترجمه« راه اندازی ش��ود، اما متأسفانه چنین 
بخش و واحدی در وزارت ارشاد تشکیل نشد و در حد 
تبلیغ و شعار باقی ماند! این در حالی است که هیچ کس 
از مسؤوالن وزارتخانه سؤال نکرد که چرا و به چه دلیل 

خانۀ ترجمه راه اندازی نشد.
 جای هیچ شک و شبهه نیست که از دیر باز ضرورت 
تأسیس این نهاد مهم احساس می شد؛ نهادی که بتواند 
وضعیت ترجمه آثار مختلف جهان را به زبان فارسی سرو 
سامان دهد و جریان ترجمه آثار ایرانی به سایر زبان ها 
را راه اندازی کند.در این میان مش��خص نیست نقش 
رس��انه ها ، خبرگزاری ها و خبرنگاران حوزه فرهنگ و 
ادبیات چیست؟ جا دارد مس��ایلی از این دست توسط 
خبرنگاران پیگیری شود تا هر رویداد فرهنگی مهمی 

 عقیم نماند.

مجموعه ای از گفت وگو های 
جمال میرصادقی

جمال میرصادقی درباره انتش��ار و عرضه 
کتاب هایش در نمایشگاه کتاب تهران به ایسنا 
گفت : مجموعه ای از گفت وگوهایم به تازگی از 
سوی انتشارات سخن مجوز انتشار گرفته است. 
این مجموعه حدود 600 -۵00  صفحه است 

که من ۱۵ داستان هم به آن اضافه کرده ام.
او اف��زود: ای��ن کت��اب بیش��تر ش��امل 
گفت وگوهای من است که س��عی کرده ام در 
آن ها ش��ناختی از خود و کارهایم به مخاطب 

بدهم و نشان دهم چگونه 
فکر می کنم.

میرصادق��ی تاکی��د 
ک��رد: همیش��ه مخالف 
تاریخ ش��فاهی ب��وده ام، 
چون در تاریخ ش��فاهی 
انس��ان دروغ می گوید، 
ب��ه همی��ن خاط��ر من 
هیچ وقت حاضر نش��دم 

در قالب تاریخ شفاهی صحبت کنم.
این داس��تان نویس درب��اره دیگر مباحث 
مطرح شده در گفت وگوهایش اظهار کرد: در 
جای جای این گفت وگوها از ممیزی صحبت 
کرده ام. در هم��ه جای دنیا بدش��ان نمی آید 
که اف��کار نویس��ندگان را سانس��ور کنند، اما 
چون می دانن��د بازتاب خوبی ن��دارد، تنها به 
نظارت بس��نده می کنند و فقط از موضوعات 
خاص و مباحثی ک��ه ضد جامعه محس��وب 
می شود جلوگیری می شود.او همچنین درباره 
دیگر کتاب های��ش گفت: چ��اپ دوم کتاب 
»پیشکسوتان داستان کوتاه جهان« سرانجام 
با حذف یک داستان از سوی انتشارات نیلوفر 
به چاپ رسیده اس��ت و احتماال در نمایشگاه 
عرضه می شود. همچنین رمان تازه ام »مادر ، 
عش��ق  و دیگر هیچ« که از س��وی نشر قطره 
منتشر شده اس��ت در نمایشگاه کتاب عرضه 
می شود. کتاب »چه کسی دنبال آقای هنرور 
می رود« نیز که سه چهار ماه پیش منتشر شد، 

احتماال در نمایشگاه کتاب حضور دارد.

رمانی از دیوید بالداچی در ایران
روایتی از طعم شیرین انسانیت

شقایق قندهاری در گفت وگو با مهر از انتشار 
تازه ترین ترجمه خود در حوزه ادبیات بزرگسال 
با عنوان »تابستان آن سال« اثر دیوید بالداچی 
خب��ر داد و گفت: دیوی��د بالداچی نویس��نده 
شناخته ش��ده ای در ژانر داستان های مهیج و 

پلیسی در آمریکاست، ولی 
پیش از ای��ن در گونه رمان 
اجتماع��ی اثری ننوش��ته 
اس��ت و به نوعی این رمان 
نخستین داستانی است که 
در این حوزه نوش��ته است. 
وی افزود: ب��ه طور خالصه 
داس��تان این رم��ان درباره 

خانواده ای آمریکایی اس��ت که بیماری مهلک 
مرد آن خانواده، جک، نمی گذارد او و خانواده اش 
حال و روز خوبی داشته باشند. درحالی که جک 
تصور می کند  تنه��ا چن��د روز ازعمرش باقی 
مانده است و خود را آماده می کند تا با همسرش 
لیزی وداع کند،  فاجع��ه دیگری کل خانواده را 
غافلگیر می کند. در شب عید کریسمس لیزی 
همسر جک در تصادف اتومبیل  کشته می شود 
و وضعیت خانواده بس��یار پیچیده می شود تا 
اینکه معجزه ای رخ می دهد  و بار دیگر همه افراد 
خانواده را به شدت بهت زده می کند. این رمان را 
نشر آموت   در ۴۱6  صفحه و به قیمت ۲۲۵00 
تومان منتشر و در نمایشگاه بین المللی کتاب 

توزیع می کند.

تا نمايشگاه 

بعض��ی کتاب ه��ا را ک��ه 
می خوانی حس��ی در ما به 
وجود می آورند ک��ه انگار 
می خواهی یقه هر آدم��ی را که می بینی 
بگیری و مجبورش کنی کتاب را بخواند! 

کتاب »بودن« همی��ن حس را در من 
به وجود آورد.  از خواندن این کتاب لذت 
بردم و از روزی که خواندم به هر کتابخوانی 

توصیه کردم آن را بخواند. 
»یرژی کاشینسکی« نویسنده کتاب 
در اثری که نوشته شخصیتی خلق کرده 
که تا به حال در زندگی او را ندیده بودیم. 

 »چنس« باغبانی اس��ت که ارتباطی با 
دنیای پیرامون��ش ندارد او فق��ط باغش را 
می شناسد و دنیای بیرون از باغ را از طریق 
تلویزیونی که همیشه در اتاقش روشن است، 
دیده اس��ت. صاحب باغ می میرد و او از باغ 
خارج می ش��ود به این صورت در سن چهل 
سالگی و برای اولین بار دنیای بیرون از باغ 
را تجربه می کند اما ای��ن تجربه ماجراهای 
خواندنی  را برای او رقم می زن��د و تا آن جا 
پیش می رود ک��ه می خواهد رئیس جمهور 

آمریکا هم بشود! 
» بودن« را مهسا ملک مرزبان ترجمه و 

نشر آموت آن را منتشر کرده است. 
گفت وگوی ما را با مترجم اثر بخوانید.  

  چطور ش�د که »ب�ودن« را ترجمه 
کردید؟ 

-  ابتدا  فیلمی را که بر اس��اس این کتاب 
ساخته شده بود، دیدم. فیلم و شخصیت 
جذاب و ساده »چنس« من را وادار کرد به 
دنبال کتاب بروم . چنس شخصیتی دارد 
که او را در اطراف خودمان ندیده بودیم . او 
باغبانی است که تنها راه ارتباطی اش با دنیا 
از طریق تلویزیون است و تحلیلی که از دنیا 
داشت در همان حدی بود که از تلویزیون 
یاد گرفته بود. با هیچ موجودی به غیر از 
مستخدمی که برایش غذا می آورد، ارتباط 
ندارد. ارتباط او با تلویزیون و باغ و باغچه 
باعث می شود، از س��ایرین متمایز شود و 
البته جذاب. کشفیات این شخصیت بعد 

از خارج شدن از خانه جالب بود. 
 برای همین تصمیم گرفتم، داس��تان 
را پیدا کنم و متوجه ش��دم ای��ن رمان را 
سالهای پیش خانم ساناز صحتی ترجمه 
کرده بودند که البته من همان  ترجمه را 
هم پیدا نکردم. در نهای��ت اصل کتاب را 
از طریق ناشرم س��فارش دادم و تصمیم 
گرفتم ترجمه اش کنم، چون حس کردم 
جای چنین اث��ری در ب��ازار کتاب خالی 

است.  

  اتفاقًا »چنس« ب�رای هر مخاطبی 
جالب و س�ؤال برانگیز اس�ت و خود 
همین ش�خصیت مخاطب را ترغیب 

می کند، کتاب را تا انتها بخواند.
 -  بله و فکر می کنم، این اثر غیر از اینکه  
کنجکاوی مخاطب را برای ادامه داستان 
تحریک می کند ، ح��س خواننده را هم با 
خودش همراه می کند. حس زاللی که در 
پس تجربیات روزانه ما نهفته است و شاید 
با هر کتابی این حس برانگیخته نشود، اما 
این نوشته کاشینس��کی این احساس را 
برانگیخته و بیدارش می کند و مخاطب را 
وا می دارد تا با عینک چنس وقایع را ببیند 

و تحلیل کند. از این نظر کل مجموعه برای 
من جذاب بود و یوسف علیخانی هم که از 
همان ابتدا دوست داشت، این کار را چاپ 

کند، چاپش کرد . 
همین ج��ا از ط��راح جلد کت��اب حامد 
باریی هم تشکر می کنم که کار شاخصی 
برای جلد انجام داد. ه��ر کس این کتاب 
را خوانده لذت برده، خوش��ش آمده و به 
دیگران توصیه کرده اس��ت، چون تجربه 
این کتاب نگاهی است که به آدم ها منتقل 
می شود  و این نگاه می تواند در کل زندگی 

جاری شود. 

  کاشینسکی در پرداخت شخصیت 
»چنس« هم در داس�تان و فیلمنامه 

بسیار موفق بوده است.
-  بله فیلمنامه »بودن« را خودش نوشته، 
از این نظ��ر هم ش��خصیت چنس خوب 
درآمده و هم پیتر س��لرز آن را به زیبایی 
بازی کرده اس��ت. همانطور که می دانید 
این از معدود نقش های جدی این بازیگر 

در سینماست. 
وقتی کتاب را می خوان��دم، تصاویر فیلم 
برایم زنده می شد و ش��انس فیلم همین 
بوده که کاشینس��کی خودش نویسنده 

فیلمنامه بوده است.
 فقط پایان بن��دی فیلم ب��ا کتاب کمی 
متفاوت اس��ت،  تصویر پایانی ای که برای 
فیلم خلق شده بسیار جذابتر بوده و فیلم 
زیباتر از کت��اب به پایان می رس��د. انگار 
کاشینس��کی دو پایان برای اثرش خلق 

کرده است. 

  با توجه به اینک�ه طنز نرمی هم در 
کتاب وجود دارد، شاید انتخاب پیتر 
سلرز برای ایفای نقش چنس  آگاهانه 

بوده است. 
-  مس��لماً انتخ��اب پیتر س��لرز انتخاب 
بسیار ظریف بوده، البته این فیلم آخرین 
همکاری س��لرز و هال اش��بی کارگردان 
این اثر ماندگار بود که بع��د از این فیلم از 

دنیا رفت. 

  کاشینسکی در مورد چنس قضاوت 
نمی کن�د. آیا او می گوی�د »چنس« 
نمونه انس�انی اس�ت که باید باشد و 

یک الگوست ؟
-  »چن��س«  دید مح��دودی دارد، مثل 
اسبی که جلوی چشمانش گرفته می شود 
تا حواسش پرت نشود و فقط سواره را به 
مقصد برس��اند. اتفاقاً این دید را خیلی از 
آدم های اطراف م��ا  دارند. دید چنس هم 
هدایت شده است. او با دو موضوع »باغ« 
و »تلویزی��ون« س��روکار دارد و جامعه او 
همین هاس��ت. او انس��ان کاملی نیست 
و کاشینس��کی نخواس��ته او را الگو قرار 
دهد، چون در کتاب بارها نشان می دهد  
»چنس« در تحلیل موقعیت های س��اده 
دچار مشکل اس��ت و تحلیل هایی که در 
برخورد با مس��ایل ارایه می دهد، از س��ر 

سادگی است. 

  ولی جامعه او را جدی می گیرد. 
-  بل��ه ج��دی می گیرن��د، چ��ون او را                     
نمی شناسند و مثل خودش��ان درباره او 
قضاوت می کنند، در حال��ی که او برآمده 
از جامع��ه کوچک و محدودی اس��ت که 
دید و شناختی نس��بت به اجتماع ندارد 
و مثل یک کودک به دنی��ای پیرامونش 

نگاه می کند. 
وقتی وارد اجتماع می شود، خامی در 
رفتارش موج می زند. چنس اگر کار بدی 
نمی کند، نه از سر دانایی بلکه از سر نادانی 
است؛ این مس��أله مزیت و برتری برای او 

محسوب نمی شود. 

  اما شخصیت او دلنشین خلق شده 
است و همه ما دوستش داریم. 

-  همه ما دوستش داریم، ولی                نمی 
تواند الگوی بش��ر امروزی باش��د و فکر 
نمی کنم ک��ه کاشینس��کی هم چنین 
قصدی از معرفی چنس داش��ته باشد؛ 
اشتباه نکنیم،نهایت همراهی ما با او این 
است که گاهی از منظر او به هستی نگاه 
کنیم، دیدی به دور از حرص و طمع های 
این روزگار. دیدگاهی که کودکانه است 
و کاشینس��کی می گوید، فقط انس��انی 
می تواند این طور به زندگی نگاه کند که  

تجربیات محدودی داشته باشد.  

  از طرفی کاشینسکی می گوید، اگر 
کس�ی فقط با تلویزیون زندگی کند 
می تواند به جایی برس�د که مش�اور 

رئیس جمهور هم بشود! 
- دهه هفت��اد دهه هجم��ه تلویزیون به 
خانه ها بوده اس��ت و مردم وقت زیادی را 
پای تلویزی��ون می گذراندند. مخاطب در 
این دوره ب��ه دلیل ناآگاه��ی اش در برابر 
رس��انه جدید در مقابل آن بسیار منفعل 
عمل می کند و چنس هم در زمره همین 
مخاطب هاست . چنس  مسحور تلویزیون 
می ش��ود . تلویزیون در اتاق او همیش��ه 
روش��ن اس��ت، حتی وقتی خواب است، 
وقتی پیرمرد و صاحب ب��اغ می میرد، او 
همچنان تلویزیون ن��گاه می کند و انگار 
احساس خاصی نسبت به این اتفاق ندارد. 
دیدگاه او محدود و جهت دار اس��ت، 
در همان جهتی که تلویزیون به مخاطب 

می دهد. 
او جه��ان را آن طور ک��ه در تلویزیون 
دیده می شناس��د و وقتی برای اولین بار 
از خانه بیرون می آی��د، تعجب می کند از 
اینکه همه چیزهایی که می بیند ابعادشان 
بزرگتر از اندازه ای اس��ت که در تلویزیون 

دیده است. 
تلویزیون به چنس سواد و دانش نداده، 
فقط به او تصویر داده است. تصاویری که 
باز هم در خارج از متن برای او قابل تحلیل 

و تفسیر نیست.  

  به این صورت کاشینسکی زمانه اش 
را هوشمندانه نقد می کند؟

-  بله دقیقاً. البته مخاطب فعال با مخاطب 
منفعل ف��رق دارد . مخاطب فعال تحلیل 
دارد و همه چیز را راحت قبول نمی کند. 

  از ترجمه کتاب بگویید. 
 - نثر کاشینس��کی س��هل ممتنع است. 
پیچیدگی ه��ای خ��ودش را دارد، از آن 
دس��ت آدم هایی اس��ت که بعد از گذر از 
پیچیدگی به  سادگی می رسند، سادگی 

سرشار از پیچیدگی های جذاب.
دوست داشتم فرصتی فراهم می شد تا 
همه آثار این نویسنده را ترجمه کنم، چون 

جهان بینی اش را دوست دارم. 
 در ترجمه اثر سعی کردم همه لذتی که 
از تماشای فیلم بردم در متن متجلی کنم 
و لذتی را که از متن بردم به خواننده منتقل 
کنم و کم ترین ترمزها را برایش بگذارم تا 

در خوانش متن روان و راحت باشد. 

گفت وگو با مهسا ملک مرزبان به انگیزه ترجمه  » بودن« 

باغبانیکهمشاوررئیسجمهورمیشود
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