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ادبيات داستانی 

پشت ويترين    

خرده روايت ها  

ادبیات ضد صهیونیسم و گل ریزان 
برای وزارت ارشاد

کامرانپارسینژاد
از دیر باز اس��تعمارگران و صهیونیس��م بین الملل 
با پرداخ��ت هزینه های بس��یار س��نگین ادبیات ضد 
اسالم)Anti Eslamic literature ( را بنا کردند تا 
در راستای اهداف خود از این ژانر ادبی بهره مند، اما در 
جهان اسالم هیچ تدبیری در تقابل با تهاجم فرهنگی در 

نظر گرفته نشده است.
بی شک جریان سازی در این راستا بسیار حایز اهمیت 
است .پیدایش ادبیات ضدصهیونیستی بی شک یکی از 
مهمترین و ضروری ترین اهداف و برنامه های مسلمانان 
در تقابل با تهاجم دش��من اس��ت. در این راستا مشکل 
عمده وجود دارد. برای مقابله با ادبیات ضد اسالم غالب 
کشورهای ثروتمند مسلمان باید یکپارچه عمل کنند و 
متحد باشند. اگر در زمان گذش��ته پس از حمله نظامی 
 اس��راییل به مصر تمام کش��ورهای عرب برآش��فتند و 
یکپارچه شدند، هم اکنون هر رویداد تلخی چون تهاجم 
اسراییل به نوار غزه با سکوت و بی توجهی مسلمانان عرب 
مواجه می ش��ود. جدای از این، برخی از س��ران عرب در 
پشت پرده دستشان با صهیونیسم یکی است و عماًل در 
حمایت از رژیم اشغالگر قدس گام بر می دارند.آنان حتی 
در زمان های بحرانی ایجاد تفرق��ه می کنند تا اقدامهای 
ضد صهیونیس��تی ش��کل نگیرد. دیگر اینکه ایرانی که 
همواره اسراییل را دشمن خود می داند و در صف جلوی 
مبارزه با صهیونیس��م قرار دارد، هیچ گونه ش��ناختی از 
توانمندی ادبیات خاصه ادبیات داستانی ندارد. در ایران 
متأس��فانه هیچ گونه آگاهی و ارزیاب��ی دقیقی از ادبیات 
اس��تعماری وجود ندارد. وزارتخان��ه مهمی چون وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی  کاماًل از جریان هایی که ادبیات 
ضد اسالم بر پا می کند، بی اطالع اس��ت. این وزارتخانه 
حتی توانمندی الزم برای برپایی ادبیات ضدصهیونیستی 
را هم ندارد. سیاستمداران نیز متأسفانه با قدرت سالح 
ادبیات ناآشنا هستند، برای همین اس��ت که برای امور 
فرهنگی از دیرباز بودجه کافی در نظر گرفته نشده است. 
آنان گمان می کنند که ادبیات تنها وسیله ای برای وقت 
گذراندن و تفریح است. در صورتی که ادبیات توانایی ایجاد 
جریان های عظیم در عالم سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دین 
و... را داراست. اگر تا دیروز تمامی  هزینه ها صرف خرید 
تجهیزات و ادوات نظامی  می شد امروز بخش های عمده 

اهداف سیاسی از طریق ادبیات تأمین می شود. 
بر این اس��اس تاکنون هیچ گونه تدبی��ری در تقابل 
با ادبیات ضد اس��الم دیده نمی ش��ود و همین است که 
بتدریج چهره نادرستی از اس��الم مقابل چشمان مردم 
جهان به وجود می آید؛ در این راستا فقط تولید آثار ادبی 

ضدصهیونیستی کافی نیست. 
غرب از سالح بس��یار قدرتمند تبلیغاتی خود به نحو 
احسن استفاده می کند. برای روی پا ماندن این سالح باید 
متحمل هزینه سنگین شد. جای تأسف دارد که در شرایط 
کنونی ظاهراً باید برای بی پولی وزارت ارش��اد گل ریزان 
کرد؛ وزارتخانه ای که توانایی پرداخت جوایز ادبی خود را 
ندارد؛ وزارتخانه ای که توانایی پرداخت حق الزحمه داوران 
جش��نواره هایی چون کتاب س��ال جمهوری اسالمی  و 
پروین اعتصامی  را ندارد. وزارتخانه ای که نمی تواند هزینه 
کارشناسان اداره کتاب را بپردازد، چگونه می تواند ادبیات 
ضدصهیونیستی را سر و سامان بدهد؟ در این میان جای 
بسی شگفتی است که گاه نویس��ندگان و شاعران غربی 
به صورت خودجوش در وادی ادبیات ضدصهیونیستی 
فعالی��ت می کنند.آنچنان که گونترگراس، نویس��نده و 
شاعر فقید و نام آشنای آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبیات، 
با سرودن شعری سیاست صهیونیست ها را به باد انتقاد 

می گیرد.
 گونترگراس در قطعه شعر خود با عنوان »یک فریاد« 
که در صفحه اول شماره چهارش��نبه روزنامه های »زود 
دویچه س��ایتونگ« و »تاگس اشپیگل« به چاپ رسیده 
است، بشدت از سیاس��ت های رژیم صهیونیستی علیه 
ایران انتقاد و نس��بت به آن اعتراض کرده است. در شعر 
گونترگراس این سؤال مطرح شده که آیا سالح های اتمی 
 اسراییل، صلح جهانی را به خطر نمی اندازد که ایران را در 

این زمینه مورد تهاجم قرار می دهند؟

کتابی دیگر از » پاتریک مودیانو« 
کتاب »تا در محله گم نشوی« نوشته پاتریک 
مودیانو با ترجمه حسین س��لیمانی نژاد منتشر 

شده است. این کتاب که برنده 
جایزه گنک��ور 1978 و برنده 
رمان نویسی آکادمی فرانسه 
در سال 1972 است، بتازگی 
در 119 صفحه و با شمارگان 
2000 نس��خه و قیم��ت 12 
هزار تومان توس��ط نش��ر » 

چشمه« به چاپ رسیده است.  به گفته منتقدان 
مخاطب با خواندن این اثر مودیانو مطمئن است 
که در جهان خ��ودش را بهتر پی��دا می کند. این 
پردازش جغرافیای شهری است با استفاده از عابران 

سرزمین مودیانو.

بازگش�ت محم�ود طی�اری ب�ه 
عرصه  داستان

محمود طیاری داستان کوتاه، نمایشنامه، 
مجموع��ه  و  فیلمنام��ه 
ش��عرهای زی��ادی را در 
کارنام��ه خود ثب��ت کرده 
است . نشر افراز بتازگی اثر 
دیگری از این نویس��نده را 
منتشر کرده است. »تراس 
کاف��ه ژال��ه« ش��امل 25 

داستان کوتاه اس��ت و با 144 صفحه و قیمت 
11100 تومان به فروش می رسد.

رقابت » هارپر لی«
 با » هری پاتر«

»برو یک بپا بگذار« دومین رم��ان هارپر لی، 
نویس��نده ای که دنیا او را با کتاب »کش��تن مرغ 
مقلد« می شناسد ، بعد از آخرین قسمت رمان های 
»هری پاتر« جی.کی رولینگ بیش��ترین تعداد 
س��فارش پیش از فروش را داشته اس��ت. ایسنا 
نوش��ته است:وب س��ایت »آمازون« از ارایه آمار 
دقیق پیش خرید کتاب »لی« امتن��اع کرده، اما 
گفته اس��ت که این رمان با تیراژ اولیه دو میلیون 
جلد وارد بازار می ش��ود. دومین قسمت داستان 
حقوقی و ضدنژادپرستی »کشتن مرغ مقلد« روز 
چهاردهم جوالی )بیست وسوم تیرماه( پس از 55 
سال به چاپ می رسد. » لی« چند ماه پیش اعالم 
کرد پس از 55 س��ال تصمیم گرفته دنباله رمان 
برنده پولیتزرش را روانه بازار کتاب کند. او گفت 
که دست نوشته » برو یک بپا بگذار« توسط دوست 
و وکیلش در یک گاوصندوق قدیمی پیدا شده و به 

زودی منتشر می شود. 

» مرادی کرمان�ی« نامزد جایزه 
آسترید لیندگرن 2016 شد

ش��ورای کتاب ک��ودک هوش��نگ مرادی 
کرمانی را در بخش نویسندگی نامزد دریافت 

جای��زه یادب��ود آس��ترید 
لیندگ��رن 201۶ ک��رد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، او در 
س��ال های 2007 و 2008 
نیز از سوی ش��ورای کتاب 
کودک به سبب آنچه »قلم 
روان و توانایی های منحصر 
به فردش« خوانده شد نامزد 

دریافت جایزه آس��ترید لیندگرن بوده است.
او همچنین در س��ال 1992 از طرف ش��ورای 
کتاب کودک ایران نامزد دریافت جایزه هانس 
کریستین آندرسن ش��د. از دیگر افتخارات او 
می توان به دریافت جایزه مارتینی، نویسنده و 

قهرمان ملی آمریکای التین، اشاره کرد. 

روی خط داستان

» روزی که جه��ان اولین 
تم��اس تلفنی را از بهش��ت 
دریافت کرد، ت��س رافرتی 

داشت قوطی چای را باز می کرد.  
درینگ، درینگ! 

صدای زن��گ تلفن را نش��نیده گرفت و 
ناخنش را داخل نایلون فرو کرد. 

درینگ، درینگ! 
س��رانجام آن را پاره کرد، کل پوش��ش 
نایلونی را در آورد و آن را در دستش مچاله 
کرد. می دانس��ت اگر تلفن یک زنگ دیگر 

بخورد، پیغامگیر فعال می شود. 
درینگ... 

بله! 
دیر شده بود. 

زیر لب گفت: »وای از دست این تلفن.« 
صدای پیغامگیر را از پشت کانتر آشپزخانه 

شنید. 
»سالم، من تس هستم. لطفاً نام و شماره 
تلفن خود را بفرمایید تا با شما تماس حاصل 

شود. متشکرم.« 
صدای ب��وق ضعیفی پخش ش��د. تس 

بی حرکت ایستاد و گوش کرد و بعد...
»من مادرت هس��تم...باید یه چیزی رو 

بهت بگم.«
تس نفس��ش را حبس کرد. گوش��ی از 
دستش افتاد. مادرش چهارسال پیش فوت 

کرده بود. 
کتاب » اولین تماس تلفنی از بهش��ت« 
نوش��ته میچ آلبوم ب��ا این چند خ��ط آغاز 
می ش��ود و من فکر می کنم این ش��روع به 
اندازه کافی جذاب هست تا مخاطب آن را به 

دست بگیرد و  بخواند. 
میچ آلبوم، فیلمنامه نویس، نمایشنامه 
نویس و داستان نویسی است که رمان هایش 
همیش��ه با اس��تقبال مخاطب مواجه شده 
اس��ت. مخاطبان کتابخوان حتماً کتابهای 
»برای یک روز بیش��تر«، »س��ه شنبه ها با 
موری«، »پنج نفری که در بهش��ت مالقات 
می کنید« و »یک روز دیگر« را به یاد دارند 
و حاال آخرین اثر او که »اولین تماس تلفنی 
از بهشت« نام دارد باز هم پرفروش ترین اثر 

نیویورک تایمز شده است.  
این کتاب هم مانند آثار قبلی نویس��نده 
مربوط ب��ه زندگی پ��س از م��رگ و مابعد 
الطبیع��ه اس��ت. »اولین تم��اس تلفنی از 
بهش��ت« با ماجرای تماس تلفنی برخی از 
مردگان از جهان دیگر با خانواده خودشان 

آغاز می ش��ود؛ تماس هایی که طی آن، این 
افراد از وضعیت زندگی خود در جهان دیگر 

برای اعضای خانواده شان می گویند.
این اث��ر را آرتمیس مس��عودی، ترجمه 
و نشر آموت منتش��ر کرده و به بازار کتاب 
فرستاده است. گفت وگوی ما را راجع به این 

کتاب با مترجم بخوانید. 

پیشازاینکتابهاییمثل»شادی
رابهفرزندخودهدیهکنید«ویا»پروژه
شادی«راترجمهکردهاید.چهارتباطی
بینترجمهاینکتابهاواثرمیچآلبوم
وجودداردوچطوردرمس�یرترجمه

تغییرمسیردادید؟
-  هدف نهایی تم��ام این کتاب ها، 
نزدیک شدن مخاطب به شادی و 
آرامش است. همه ما می دانیم که 
اگر باور داشته باشیم زندگی معنادار 
است و به قول میچ آلبوم، نویسنده 
کتاب، مرگ پایان همه چیز نیست، 
سهم آرامش و ش��ادی در زندگی 
روزمره مان بیشتر می شود. با انکار 
زندگ��ی پس از مرگ، بس��یاری از 
مس��ایل زندگی، غیرقابل توجیه و 

بسیار آزاردهنده خواهند بود. داشتن ایمان، 
امیدبخش و نیرودهنده است. 

چهشدکهدراینتغییرمسیرسراغ
ایناثرمیچآلبومرفتید؟

-  موض��وع کتاب برای��م جذاب ب��ود. فکر 
می کنم کنجکاوی انس��ان در مورد زندگی 

و جهان پس از مرگ تمامی  ندارد. 

ب�اتوجهبهاینک�هعمدهآث�ارمیچ
آلب�ومدرخص�وصم�اوراءالطبیعهو
متافیزیکهس�تدرترجم�هایناثر
بامشکلمواجهنش�دیدوترجمهاین

کتابشگردخاصیرامیطلبید؟
-  البته متن این کتاب، پیچیدگی چندانی 
نداش��ت اما در برخی موارد، برای آن که به 
هدف و مقصود واقعی نویس��نده پی ببرم، 
ناچار بودم با ش��خصیت داس��تان همذات 
پنداری کنم )که البته کمی آزاردهنده بود(؛ 
تا حدی تفاوت فرهنگ و مذهب هم وجود 
داشت اما روی هم رفته، با توجه به آن که باور 
قلبی انسان ها به خداوند، محدود به مذهب 
و فرهنگ خاصی نیست، دشواری چندانی 

وجود نداشت.   

تفاوتماورانویس�یمی�چآلبومبا  
سایرماورانویس�انیمثلهریپاتردر
ایناس�تکهآلبومماوراءالطبیعهرابا
زندگ�یروزانهم�ردممرتبطمیکند؛
فکرمیکنیدایننویس�ندهچطوربه

اینتلفیقرسیدهاست؟
-  فکر می کنم علت آن، باور قلبی خود آلبوم 
ب��ه ماوراءالطبیعه اس��ت. زندگینامه آلبوم 
نشان می دهد او فردی مذهبی است و یک 
فرد مذهبی برای آن که حض��ور خداوند را 
در زندگی به تصویر بکش��د، نی��از چندانی 
به اس��تفاده از تخیالت خود ندارد، چرا که 
در همین زندگی عادی، وجود نیرویی فوق 

بشری را درک و احساس می کند. 

نظرش�ماراجعبهمعجزهو
باورانسانیکهدراینکتاببر

آنتأکیدشده،چیست؟
-  من فک��ر می کنم بیش��تر ما از 
هم��ان کودکی، زمان��ی که توان 
تجزیه و تحلیل پی��دا می کنیم، 
مراحلی از ایمان اولیه و در برخی 
م��وارد ش��کی مبه��م را تجرب��ه 
می کنیم و همواره گوش به زنگ 
شنیدن پاسخ پرس��ش هایمان هستیم که 
اگر در این مرحله بتوانیم، پاسخ های درست 
را بیابیم، به مرحله باور می رس��یم. آن وقت 
می توانیم با آرامش و اطمینان بیشتری در 
زندگ��ی گام برداریم. من بش��دت به وجود 
نیروی الیزال اله��ی و معنادار بودن زندگی 
معتقدم، اما هم چنان در جست وجو و درصدد 
یافتن پاسخ پرسش هایی هستم که به مرور 
زمان در رویارویی با مسایل مختلف زندگی 

پیش رویم ایجاد می شوند. 

وقتیاینکتابراترجمهمیکردید،
چهاحساسیداشتید؟

-  کتاب را از زاویه یادداش��تی که نویسنده 
بر آن داش��ته، می دیدم. آلبوم نوشته است 
هر چیزی که از قلب و زبان و دست او جاری 
شده است، از خداس��ت. او می گوید: »شاید 
ما از حقیق��ت صداهای ماورایی و بهش��ت 
به طور دقیق آگاهی نداشته باشیم، اما باور 
داریم که خداون��د در زمان مقتضی به تمام 
خواسته ها پاسخ می دهد، همان طور که به 
درخواست من پاسخ داد.« شاید ما بندرت 
با آن چیزی ک��ه در اصطالح معجزه نامیده 
می شود، روبه رو شویم، اما من مطمئنم همه 

ما این تجربه را داشته ایم که وقتی با مداومت 
در جس��ت وجوی یافتن پاس��خی بوده ایم، 
این پاس��خ را با زبان های مختلف و راه هایی 
که تص��ورش را نمی کردیم، به گوش��مان 
رسانده اند و من فکر می کنم این خودش یک 

معجزه واقعی است. 
 

فکرمیکنی�دکتابهایینظیرآثار
آلبومکهب�هماوراءالطبیع�هوزندگی
پسازم�رگمیپردازن�د،میتوانند
چهتأثیریبرروحوروانانسانامروز

داشتهباشند؟
-  به نظر من، داشتن ایمان و باور، به انسان 
نیرو و اراده می بخش��د و ب��ه او قدرت تفکر 
می دهد. انس��ان امروز، هر روز ب��ا اتفاقاتی 
روبه روس��ت که برای عبور از آن ها به ایمان 
و اراده نی��از دارد و به نیروی��ی ماورایی که 
بتواند با آن ارتباط برقرار کند. این کتاب ها 
بهانه ای اس��ت برای تفکر بیش��تر در مورد 
فلسفه زندگی و جست وجوی حقیقت. اگر 
ما به معنادار بودن زندگی باور داشته باشیم، 
می پذیریم که در دنیای اطرافمان، همه چیز 
در جای خود قرار دارد و همان طور است که 
باید باش��د. آن وقت به جای آنکه در مقابل 
زندگی بایستیم، سعی می کنیم توفان ها را 

بگذرانیم و تا حد توان مقاومت می کنیم. 

ازاینکت�ابچندترجم�هدربازار
کت�ابوج�وددارد،چهتفاوت�یبین
ترجمهشماوس�ایرترجمههاییکهاز

اینکتابشدهوجوددارد؟
- راس��تش را بخواهید ترجمه من،ظاهراً به 
علت بروز برخی اش��تباه ها، م��دت زیادی در 
وزارت ارش��اد در نوبت بررس��ی ماند تا اینکه 
ترجمه های دیگری از کتاب هم منتشر شد. 
من همیشه پیش از شروع کار، عناوین کتاب ها 
را جست وجو می کنم، اما متأسفانه گاهی این 
طور اتفاقات می افتد. در مورد تفاوت این کار 
با ترجمه های دیگری که در بازار هست، باید 
بگویم من تا به حال ترجمه های دیگری که از 

این کتاب منتشر شده، ندیده ام.  

نظرتاندرخصوصوجودچندترجمه
ازیکاثرچیست؟

-  ترجیح می دهم کتابی را دست بگیرم که 
قباًل ترجمه نشده باشد. کار روی کتابی که 
قباًل ترجمه ش��ده، برایم جذابیت چندانی 

ندارد.  

گفت وگو با مترجم » اولین تماس تلفنی از بهشت« 

زنگ ها برای که به صدا در می آیند؟ 
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