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ایستا  بازار جهانی  ُرمان و شعر، در  در عرصه 
خشکیده  ما  خالقیت های  چشمه  شده ایم، 
، خلق و  تکان دهنده  اثری  نتوانسته ایم  است، 
توجه جهان هنر و ادبیات را به سوی خود جلب 

کنیم. 
و  ناشران  اتحادیه  رییس  آموزگار،  محمود 
کتابفروشان تهران در بخشی از سلسله مقاالت 
بخارا  مجله  در  جهانی«  بازار  در  ایران  »نشر 
نوشته است: » هرچند که انتشار بیش از سی 
 1979 سال  از  ایتالیا  در  ایرانی  کتاب  عنوان 
میالدی در قیاس با تنها عنوان منتشر شده در 
سال 1960 میالدی، حکایت از تغییر شرایط 
هزار  حداکثر  شمارگان  به  توجه  ولی  دارد، 
و فروش  ایتالیا  آثار منتشر شده در  نسخه ای 
قابل توجه آثار افغانی منتشر شده در ایتالیا در 
مقایسه با آثار ایرانی، حاکی از دشواری مسیر 

پیش روی است. «
در عصر و زمانه ای به سر می بریم که سرزمین 
ما، وطن ما، ملت کهنسال و تاریخی ما در انبوه 
می کند.  سپری  روزگار  تکان دهنده،  حوادث 
دهه های  در  که  بودند  انقالبی  خالق  ایرانی ها 
آخرین قرن بیستم شوک بوده و شده، جنگی 
مدرن  جنگ های  تاریخ  در  که  جنگیده ایم  را 
حاشیه هایی  و  بوده  کم نظیر  اخیر  قرن های 
داشته که تیتر اول و صفحه اول تمام رسانه ها 
را هیجانی کرده و اتاق خبر همه وسایل ارتباط 
جمعی حرفه ای را به بهره برداری آسان کشانده 
است. ما خالق شگفتی ها بوده ایم ولی در ُرمان،  

شعر و فیلم شگفتی نیافریدیم چرا؟ !
نویسنده  و  شاعر  کمتر  است،  سخت  باورش 
درون سرزمین با این نظریه روی خوش دارد، 
و  شود  آشکار  پنهان  عصبیت  و  خشم  شاید 
شومن های ادبیاتی، قلم روی کاغذ بفشارند و 

کاغذ ها پاره کنند که این انصاف نیست. 
در شرایط همیشه طلبکار در دوره ای و شرایط 
دگرگونی  از  بعد  قلم  اهالی  بدهکار  همیشه 
در  که  است  بزرگ  دردی  دیگر  ای  دوره  در 
را  قلم  اهالی  همگی  گریبان  کشور،  داخل 
گرفته و مستمر می فشارد. اگر باورمان باشد، 
سانسور قانونی قدرتمند، کتاب را بر زمین زده، 
تیراژها چنان ریخته که دل شیر می خواهد از 
اقتصاد،                   نگریستن،  حرفه  به عنوان  نویسندگی 
نحیف نشر. گرمی و آتشفشانی تخیل را منجمد 
کرده، سرها در گریبان است. سالمت را پاسخ 

نتوان گفت، سرها در گریبان است. 
ضعف و ناتوانی ها را می شود با همین دو مسأله 
تحقیر  و شرایط  اقتصاد  و  نشده سانسور  حل 
جامعه خاص نشر خودمان توجیه کرد، اما در 
اقتصاد،  و  که سانسور  زمانه ای  و  همین عصر 
کمر اهل قلم را گرفته، سیل بزرگی از مهاجران 
به اطراف و اکناف جهان را داریم. اگر سعدی در 
دمشق اتراق کرده و هدایت در بمبئی و مولوی 

ابراهیم  آلمان،  در  معروفی  عباس  قونیه،  در 
کانادا،  در  براهنی  رضا  انگلستان،  در  گلستان 
شهرنوش پارسی پور در  آمریکا، مرتضی فرزانه 
در  تنکابنی  فریدون  فرانسه،  در  پرهام  باقر  و 
آخن )؟( و محمود دولت آبادی یک پایش اینجا 
و  غربت  در  باز«  »بادبادک  آنجا  پایش  یک  و 
مهاجرت روی کاغذ آمد، البته می توانیم بگوییم 
این حادثه ای آن چنانی نیست که به خاطر آن 
پرفروش  در همین حد،  اما  دهیم،  یقه چاک 
شدن Best seler و به روی پرده سینما رفتن 
عظیم  سیل  آن  از  ما،  و  دارند  را  باز  بادباک 

مهاجرت چه داریم؟ 
اینجا می توانیم و حق داریم از سانسور قوی و 
قدرتمند داخل کشور شکوه ها سردهیم، از بابت 
زبان محجور و جغرافیای محدود نفوذ این زبان 
نطق کنیم، ولی حضور پررنگ )از نظر تعداد( 
در سرزمین هایی که نه سانسوری هست و نه 
مهمتر حضور  آن  از  و  بیمار  و  آشفته  اقتصاد 
چه  ادبیات،  برگردان های  در  بی نقصی  زبان 

کرده ایم؟ 
شاعران و نویسندگان ما در غربت مهاجرت، این 
دارند هرچه خلق کرده اند روی میز  را  امکان 
جهان بگذارند. اگر صادق خان هدایت اثرش را با 
یک ماشین کپی محقر در ارقام و آمار محدودی 
تکثیر کرده است، شاعران و نویسندگان امروز 
پرتیراژ،  و  پرشتاب  تکنولوژی  برکت  به  ما 
صدای رساتری دارند، خالقین ادبیاتی  ما، وارد 
بازار جهانی شده اند، ده ها کتاب شعر و رمان و 
داستان چه تولید داخل کشور و چه متولد شده 
در جهان غرب، به زبان های پرشمارتر انگلیسی 
، فرانسه ، آلمانی و اسپانیایی رفته اند، با بهانه 
به ادبیات معاصر چشم دوختن، کنجکاوی های 
و  هنری  لطافت  از  خارج  آثار  تحریک شده، 
وجدان بیدار بشری است. واقعیت را چه کنیم؟ 
عرصه  در  قرن ها  از  بعد  مولوی  امروز،  همین 
شعر غرب چنان تابیده است که تمام روزنه های 
کم کاری و بیکاری ما دیده می شود و به چشم 
می آید. می دانیم کمی پیشتر، خیام و حافظ، 
بر خردورزان تابیده و جهان را به هوش آورده 
تولید  است  کور  بوف  همان  هنوز   .... هنوز  و 
1315 یک ایرانی در تهران و بمبئی که کارما 

را مهم می نمایاند. 
کمتر شاعر و نویسنده ای است که حاضر باشد 
تن بدهد به این سترونی و با رگ های متورم 
شده از خشم، نخروشد و با هجومی سراسری 
این  توجیه  در  و  نفشارد  را  گوینده  گلوی 
از  شود  حاضر  برهان،  صدها  با  عقب افتادگی 
تریبون پایین بیاید و آرام گیرد و در تفکری 
آرام به این باور برسد که ما نبوده ایم و نشده ایم 
آن چیزی که نه تنها فالن نویسنده کلمبیایی، 

بلکه خالد حسین افغانستانی شده است. 
دم دست ترین ردیه، بر این نظریه، فرو رفتن 

مـا بـوده ایم
چرا نشده ایم؟ 

اسماعیل جمشیدی

 از بحث حضور پُررنگ در بازار یا عرصه 
جهانی هم می توان گذشت و اسكار و نوبل 
بازار داخلی  اما در  به ُرخ کشید،  را  صلح 

کم شور نبوده ایم؟
نشر  که  اخیر  سال  یكصد  در  دست کم   
حرفه ای  خودش  برای  مطبوعات  و  کتاب 

شده است. 
روزگاری که حسینقلی مستعان با »آفت«، 
خانم«،  آهو  »شوهر  با  افغانی  علیمحمد 
محمود  غم،  محله  ساکن  با  اعتمادی  ر. 
کرمانی؛  ارونقی  »کلیدر«،  با  دولت آبادی 
با»امشب دختری میمیرد«، مرادی کرمانی 
با  منصوری  ذبیح اله  با »قصه های مجید«، 
»سینوهه«،سیمین دانشور با »سووشون« 
علی اشرف درویشیان با »سال های ابری«، 
 ،» احتجاب  »شازده  با  گلشیری  هوشنگ 
فتانه  »غرب زدگی«،  با  احمد  آل  جالل 
»بامداد خمار« حتی  با  حاج سید جوادی 
فهیمه رحیمی و م. مؤذب پور با »گندم« .... 
همیشه یک تنور گرمی داشتیم و شور و 
شوقی، پرشور در بازار کتاب، بازار نشر و 

امروز؟



5 شــماره 1 / شنبه 8  آبان 1395

و  اقتصادی  ناهنجاری های  بدو  شرایط  قعر  در 
در شرایطی  اما  ماست.  زیست  زمانه  اجتماعی 
چینی ها،  کمتر،  یا  بیشتر  کمی  شاید  مشابه 
بازار  به  ولی  بوده اند  هم  هندی ها  و  ژاپنی ها 

جهانی راه یافته و حرکت رو به جلو داشته اند. 
سرشار  اخیر  دهه  چند  این  در  ما  زیست  تور 
رومانتسیم،  رئالیسم،  گوناگونی،  فضاهای  از 
دن  مخصوصاً  و  مدرنیسم  پست  سوررئالیسم، 
خبر  کار،  برای  است  بکر  و  شده  کیشوتیسم 

نداریم، داریم؟ 
این همه فضای کافکایی،  تاریخ  در کدام دوره 
چارلزدیکنزی،  ویکتورهوگویی،  تولستویی، 
شکسپیری،  ماکسیم گورگی،  داستایفسکی، 
دانته ای،  ژیدی،  آندره  بالزاکی،  تواینی،  مارک 
تاگوری، پوشکینی، حتی خیامی داشته ایم. در 
کدام عرصه وارد شده و اعالم حضور کرده ایم. 
پیرمرد و دریا ندیده ایم، داشته ایم و دیده ایم، اما 

این مای  نویسنده و شاعر سرتکان داده و عبور 
راسکلینکف  داشته ایم.  راسکلینکف  کرده ایم. 
بوده ایم، خیانت ها و جنایت هایی با فاعل محاکمه 
از  پر  و  پرشکوه  جنگیده ایم  را  جنگی  نشده، 
روایت های ماندنی، دیدنی، شنیدنی، خواندنی، 
کار  که  نیستیم  بستانکار  آیا  بستانکاران؟  ولی 
نکرده ایم، کرده ایم؟ کرده  بودیم و بستانکار شده 
نگرفتیم، چه  بودیم؟ چه کار کرده ایم که مزد 
عرق ریزان روح داشته ایم که خشک نشده ایم؟ 
نخورده سرشار شده  بکر و دست  با سوژه های 

چه کرده ایم؟
آن  روی  که  داشتیم  خوبی  خیلی  سوژه های 

چه  ندادیم،  انجام  حرکتی  نکردیم،  باز  چشم 
تولیداتی که باید در کارنامه مان ثبت می شد و 
نشد. نقد نکردیم، نقد نشدیم، فریب محفل ها را 
خوردیم. چرا آنچه که در محفل ها شاهکار بود، 
با مخاطب، هیچ و پوچ شد، قربانی  ارتباط  در 
تعارفات و هل من طلبی مبارز دن کیشوت وار، 
بدجوری وقت سوزی کردیم، نکردیم؟ این انکار 

پوچ است و هوده ای ندارد؟ 
نمی خواهم در عصر تکنولوژی محدود و به اینجا 
نگاه کنم، نگاه به تولیدات ده ها ناشر بیرون از 
مرز، جایی که نه سانسور هست نه ده ها مشکل 
و حاشیه های دیگر چاپ، دست کم تا به امروز 
یا  دو  یک،  از جوشیدن چشمه خالقیت  ردی 
چند شاهکار ندارد. اثری دندانگیر و ماندگار با 
زندگی  این  برای  که  سنگینی  هزینه  محاسبه 
شده  منتشر  آثار  در  کشیدن  سرک  داده ایم، 
متولدین  همه  جوان،  شاعر  و  نویسنده  صدها 

بعد از بهمن 57 هم، امیدی زنده نمی کند، همه 
جرقه ها، شوق آفرین  بوده اما ارضا کننده نشده، 
پیشخوان  به طرف  بکشد  را  اثری که خواننده 
ضخیم  سد  آن  بشکند  که  اثری  کتابفروشی ، 
تکان  که  اثری  را،  کتاب  مطالعه  به  بی رغبتی 
بدهد ما را از مشاهده هنرمندانه، آنچه که در 

اطرافمان می گذرد. 
سوژه های بکر و دست نخورده، نگاه نشده، محور 
نشده، سوژه های بومی بوده نه بومی شده، اصیل 
شمارش  به  ادبیات،  باب  و  ناب  لمس،  قابل  و 
برای  ادبیاتی  نگاه  و  درک  و  فهم  به  نیست، 

ادبیات شدن نیاز دارد و دیگر هیچ. 

این یادداشت می تواند بدبینانه، یأس آفرین و دور 
از حقیقت نوشته شده باشد، می تواند زمینه ای 
برای نقد آنچه آمده است را فراهم کند، می تواند 
برای  باشد  به درازا بکشاند و روزنه ای  را  بحث 
شوق  آن همه  کند  گرم  می تواند  آفتاب،  تابش 
و شیفتگی که در یکصد سال اخیر در هزاران 
بیرون  و  شده  جمع  نایافته،  بروز  استعداد 
از  آن  در  که  کند  باز  دریچه ای  می تواند  نزده، 
توهمات دن کیشوتی خبری نباشد. دن کیشوت 
است،  شده  کیشوت«  »ُدن  نمی دانست  خود 
ما به  و  می دانست  که  بود  »سروانتس«   این 
از  سروانتس بحث حضور پُررنگ در   نمایاند. 
و  گذشت  می توان  هم  جهانی  عرصه  یا  بازار 
اسکار و نوبل صلح را به ُرخ کشید، اما در بازار 

داخلی کم شور نبوده ایم. 
کتاب  نشر  که  اخیر  سال  یکصد  در  دست کم 
برای خودش حرفه ای شده است.  و مطبوعات 

»آفت«  با  مستعان  حسینقلی  که  روزگاری 
ر.  خانم«  آهو  »شوهر  با  افغانی  علیمحمد 
اعتمادی با ساکن محله غم، محمود دولت آبادی 
دختری  »امشب  کرمانی؛  ارونقی  »کلیدر«  با 
مجید«  »قصه های  با  کرمانی  مرادی  میمیرد« 
ذبیح اله منصوری با »سینوهه« اشرف درویشیان 
با »سال های ابری« هوشنگ گلشیری با »شازده 
»غرب زدگی«،  با  احمد  آل  جالل   » احتجاب 
فتانه حاج سید جوادی با »بامداد خمار« حتی 
 .... »گندم«  با  مودب پور  م.  و  رحیمی  فهیمه 
همیشه یک تنور گرمی داشتیم و شور و شوقی، 

پرشور در بازار کتاب، بازار نشر و امروز؟ 
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مقدم  خط  در  نامش  روزها  این  که  فرهادی  اصغر 
خبرهای سینمایی تكرار می شود در دیدار و گفت وگو 
این  دغدغه   »فیلم«  مجله  مدیر  مهرابی  مسعود  با 
دعوت هایی  به  پاسخگویی  در  ناتوانی  را  روزهایش 
می داند برای حضور در دورهمی های اکران خصوصی 

فیلم، دوستان و همكاران سینمایی. 
اصغر فرهادی اولین اسکار بگیر سینمای ایران که این روزها 
فیلم »فروشنده« او می فروشد و خیلی هم خوب می فروشد، 
برخالف همه فیلمسازان جهان سینما هیچ  نگران فروش و 
بازگشت سرمایه و سود مدنظر فیلم هایش نیست اما دغدغه ای 

دارد متفاوت با همه دغدغه کارگردان های سینمایی.
باشم.  همه  پاسخگوی  نمی توانم  گوید:»واقعاً  می  فرهاد 
هفته ای سه چهار بار به تئاتر و اکران خصوصی و... دعوت 
می شوم. چگونه ممکن است به همه اینها برسم؟ به هرحال 
من زندگی شخصی هم دارم و پدردو فرزند هستم. اگر قرار 
باشد پاسخگوی تمام این دعوت ها که همگی از سر محبت 

است باشم دیگر نمی توانم فیلم بسازم.«

شانزدهم  چاپ  انتشار  از  پس 
کتاب »عالیجناب عشق« دوستان 
لقب  او  به  ر.اعتمادی  نزدیک 
عالیجناب  Best seler داده اند، او 
این روزها نوشتن یک رمان جدید 
را با نگاه به منطق الطیر عطار، به 

پایان رسانده است. 
نویسندگان  معدود  جزو  ر.اعتمادی 
انقالب  از  قبل  چه  که  است  ایرانی 
نویسنده  به عنوان  آن  از  بعد  چه  و 
رمان های پرفروش شهرت داشته و در 
کارنامه اش هیچ کتاب تک چاپی دیده 
نمی شود، چاپ پنجم »شب ایرانی« او 
بازار  وارد  شادان  نشر  طرف  از  اخیراً 
گفت وگوی  یک  در  او  شده،  فروش 

تلفنی در پاسخ این پرسش که این روزها چه می کنی؟ گفت: یکی 
بوده،  ایرانی  عرفان  به  عشق  همواره  دیرینه ام  مشغولی های  دل  از 
تازه ترین رمان من با نام »سفر عشق سلطان ساواالن« تأثیر گرفته 
دارم،  نوشتن  دست  در  که  است  نیشابوری  عطار  الطیر  منطق  از 
این رمان  از  را سیر می کند، قبل  نگارش  پایانی  این روزها مرحله 
»آبی عشق« با بُن مایه عرفان در سه دهه اخیر بسیار پر خواننده 
جذاب تر آن  از  ساواالن  به  عشق  سلطان  سفر  می کنم  فکر   بوده، 

 باشد. 

دغـدغــه اصغر فرهادی ساخت فیلـم نیست 
ر.اعتمادی با نگاه به منطق الطیر عطار نیشابوریرد یا قبول دعوت هاست

رمان »سفر عشق سلطان ساواالن« را نوشت

عکس و خبر
Magazine.ketabestan@Gmail.com

تأکید 7 باره ایرج افشار برای نمونه خوانی 

ایرج افشار در دوره سردبیری اسماعیل جمشیدی بر ماهنامه »زمان« سفرنامه های خود را برای این مجله 
 می نوشته، او در نامه ای جالب که تاریخ ندارد ولی باید در اواخر سال 78 نوشته شده باشد چنین آمده

است: 
»جناب جمشیدی عزیزم، نوشته خرچنگ غورباغه خود را تصحیح کردم، چون نوشته ها حین راه 

رفتن در سفر نوشته می شود قلم  انداز است، ناچار اصالحاتی کردم که روان شود. 
بنابراین دستور بدهید غلط گیری بعدی را انجام دهند ولی حتماً حتماً حتماً حتماً حتماً حتماً حتماً 

)به سیاق میرزا محمدخان قزوینی( بدهند خودم هم دوباره بخوانم. 
بلکه کم غلط درآید. چون محتوی کتیبه و لوح و سنگ قبر و تاریخ و ماده تاریخ است. غلط و غلوط 

کمتر باشد. 
با احترام ایرج 

آثار  پژوهشگر  افشار  ایرج  از 
فرهنگی تاریخ معاصر ایرانی نامه ای 
در دست داریم که کپی آن حتی در 
گنجینه پژوهشی ایرج افشار وجود 
سردبیر  به  نامه  این  در  او  ندارد، 
مجله »زمان« 7 بار تأکید کرده که 
بخواند  خودش  بدهند  را  او  مقاله 
تا بی غلط چاپ شود، وسواسی کم 

نظیر در میان نویسندگان ایرانی. 
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نوبل ادبیات  2016 
باب دیلن را خیلی خوشحال نکرد

به   )2016( امسال  ادبیات  نوبل 
آهنگساز،  خواننده،  دیلن  باب 
آمریكایی  نویسنده  و  شاعر 
که  جایزه ای  گرفت،  تعلق 
دریافت آن برای هزاران شاعر 
کشورهای  پرآوازه  نویسنده  و 
دیگر و حتی خود آمریكا آرزو 
بوده اما خیلی او را شاد نكرده 

است. باب دیلن کیست؟ 
باب دیلن خواننده، آهنگساز، شاعر، و نویسنده آمریکایی است. وی که در سبک 
موسیقی بومی آمریکا به فعالیت می پرداخت، در دهه 1960 میالدی به سبک 
راک روی آورد و اشعار عاشقانه راک اند رول روز را با اشعار ادبی و روشنفکرانه 

کالسیک در هم آمیخت.
دیلن در پدیدار شدن سبکی در موسیقی به نام راک بومی )Folk Rock( در 
اواسط دهه شصت بسیار تأثیرگذار بود و به شکسپیر هم نسالن خود شهرت 
یافت. بعضی از کارهای دیلن به عنوان سرود جنبش های اجتماعِی دهه 60 
مطرح شده است. او بیش از 58 میلیون نسخه از آلبوم هایش را به فروش رسانده 
و افزون بر 500 ترانه نوشته است که توسط بیش از 2000 هنرمند ضبط گشته 
و در جای جای دنیا اجرا شده است. دیلن در پنج دهه اخیر در موسیقی آمریکا 
به عنوان یک پدیده مطرح بوده است.باب دیلن از تأثیرگذارترین چهره های 
موسیقی معاصر آمریکا بوده است. ترانه معروف او »چون یک خانه به دوش« 
)Like a Rolling Stone(توسط مجله رولینگ استون به عنوان برترین 
ترانه تمام زمان ها انتخاب شد.برخی از ترانه های او توسط بسیاری از خوانندگان 
مشهور بازخوانی شده است که از جمله آنها می توان به »از فراز برج دیده بانی« 
)به انگلیسی: All Along the Watchtower(که توسط جیمی هندریکس 
اجرا شد، اشاره کرد. مارتین اسکورسیزی فیلم مستند »راهی به خانه نیست« 
)No Direction Home( را در مورد باب دیلن ساخته است. همچنین 

فیلم »من آنجا نیستم« ساخته تاد هینز برگرفته از زندگی این هنرمند است.
هاورکی موراکامی ژاپنی، و نگوگی وا تیونگو نویسنده کنیایی، ماریاس و دون 
دلیلو نویسنده آمریکایی برنده جایزه کتاب ملی و برنده جایزه کنگره آمریکا، 
الدبروکس نگوگی وا تیونگو، آدونیس، فیلیپ راث، یون فوسه، دون دلیلو، کو 
اون شاعر کره ای و خاویر ماریاس افرادی بودند که نام آنها برای دریافت نوبل 

تازه ترین  به شادمانی،  غم  از 
است  معین  انتشارات  نشر  
که گزیده  قابل تاملی از »فرج 
دهستانی  شدت«  از  بعد 
و  کرده  گردآوری  را  مویدی 
بازار  به  شكیلی  طراحی  در 

عرضه کرده است. 
سایر  از  را  گزیده  این  آنچه 
متفاوت  مویدی  دهستانی  آثار 
می کند، افزودن دو لوح شنیداری 
ابراهیم زاده،  سیروس  صدای  با 

نویسنده و کارگردان تئاتر و بازیگر سینما و تلویزیون است که با صدایی 
گرم و بیانی تئاترال و سنجیده و دلنشین، تک تک حکایت ها را خوانده 
و برای آن دسته از کتاب خوان هایی که دوست دارند در طول سفر یا در 
حین رانندگی هم به مطالعه ادامه دهند، فایل صوتی این کتاب می تواند 

انتخاب خوب و فرح بخشی باشد. 
ابراهیم زاده با آن بیان آرامش بخش و سنجیده خود، خیلی مناسب و زیبا، 
کتاب را خوانش کرده و آکسان های سنجیده ای که در فواصل جمالت 
فیمابین  مکث های  برای  که  مالیمی  ملودی  کنار  در  کرده  استفاده 
به ویژه  است.  افزوده  کتاب  لطف  بر  استفاده شده  یا جمالت  حکایت ها 
این که کتاب خوان های حرفه ای 
دهستانی  که  می دانند  خوب 
نویسندگان  زمره  در  مویدی 
و  است  ثقیل گو  و  دشوارنویس 
نویسنده  این  از  قبال  کسانی  که 
کتابی نخوانده باشند به راحتی 
لوح های  کمک  با  می توانند 
شنیداری که به زیبایی به کتاب 
حکایت های  از  شده،  ضمیمه 
کتاب  در  مویدی  دهستانی 
»فرج بعد از شدت« لذت ببرند.

خوانش تئاترال سیروس ابراهیم زاده
 برای کتاب خوان ها

کتاب  نمایشگاه  دوره  شصت و هشتمین 
فرانكفورت )2 آبان ماه( به کار خود پایان داد.

نمایشگاه  مقام  قائم  شهرام نیا،  امیرمسعود 
مؤسسه  مدیرعامل  و  تهران  کتاب  بین المللی 
باس،  یورگن  با  ایران  فرهنگی  نمایشگاه های 
رییس نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت دیدار 

و گفت وگو کرد.
این دیدار در محل کار دفتر یورگن باس صورت 
ارتباطات  گسترش  درخصوص  طرفین  و  گرفت 

نمایشگاهی به بحث و تبادل ، نظر پرداختند.
شدن  ویژه  مهمان  در خصوص  دیدار  این  در 
ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در سال های 

آموزشی  کارگاه های  و  دوره ها  برگزاری  آینده، 
توسط نمایشگاه فرانکفورت در ایران برای ناشران، 
کمک به تسهیل فرآیند صدور ویزا برای ناشران و 

اهل قلم، رایزنی های الزم صورت گرفت.
همچنین  یورگن باس از ورود حرفه ای و مؤثر 
ایران در نشر بین الملل و در نمایشگاه فرانکفورت 

تقدیر و قدردانی کرد.
رسمی  به صورت  وی  از  شهرام نیا  امیرمسعود 
برای بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

دعوت کرد.
در این دیدار محمود آموزگار، رییس اتحادیه 
ناشران و کتاب فروشان تهران و سیدعلی موجانی، 

رایزن فرهنگی ایران در آلمان نیز حضور داشتند.
کتاب  نمایشگاه  در  ایران  حضور  حاشیه  در 
فرانکفورت، دیدارهای جداگانه ای نیز با رووسای 
بلونیا،  گواداالخاال،  مسکو،  پکن،  نمایشگاه های 

پاریس و دوحه نیز صورت گرفت.

 تسهیل فرآیند صدور ویزا برای ناشران و اهل قلم در نمایشگاه کتاب فرانکفورت
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رابه  بهشتی  شاعر  فیلم  وند،  مرتضی  آقای 
بود.  جذاب  بسیار  برایم  که  ام  دیده  تازگی 
انگیزه یک مستندساز ایرانی )که فیلم پرتره 
زیاد نساخته است( از پرداختن به یک شاعر 

گرجی بوده ؟
لحاظ  به  قفقاز  بقیه کشورهای  نیز  و  گرجستان 
همواره  فراوان  تاریخی  و  فرهنگی  مشترکات 
حضور  شاید  اند.  داشته  برایم  خاصی  جذابیت 
سرگئی پاراجانف، فیلمساز گرجی ارمنی، اشتیاق 
را برای ارتباط و شناخت آنها بیشتر کرده باشد. 
در مدتی که برای تحقیق و مطالعه زندگانی این 
توسط  بردم  می  سر  به  گرجستان  در  فیلمساز 
همسر شاعر با او آشنا شدم. آشنایی که باید به 
ببرم. شناختن یک  نام  از آن  عنوان یک معجزه 
شخصیت ادبی و فرهنگی در تفلیس که این همه 
پیش  فرصت  بود.  ما  فرهنگ  دلباخته  و  شیفته 
به  بازگشت  از  بعد  که  بود  ارزشمند  آمده چنان 
مسوول  آفریده،  محمد  آقای  همکاری  با  ایران 
مرکز گسترش سینمای مستند، پیش تولید کار 

را آغاز کردیم. 
ویژگی هــای شخصیتــی ، ادبی و هنری 
به  توجه  با  فیلم  این  ساخت  در  واخوشتی 
چقدر  کشور  از  خارج  در  تولید  مشكالت 

مؤثر بوده است ؟
واخوشتی )شخص منتسب به بهشت( که عنوان 
ابعاد  ایم،  کرده  انتخاب  مصداق  این  به  را  فیلم 
متأسفانه  که  داشت  فراوانی  معنوی  و  فرهنگی 
گــونه  آن  او در کشور گرجستان  از حیات  بعد 
است.  نشده  تحلیل  و  بررسی  است،  که شایسته 
 )2009 )سپتامبر  خود  فوت  از  قبل  واخوشتی 
حضور  گرجستان  فرهنگی  های  عرصه  همه  در 
داشت. در رسانه های جمعی، مبشر فرهنگ بومی 
فرهنگسراها  در  بود،  اصیل گرجستان  فولکلور  و 

می  جوان  شاعران  یاری  به  مختلف  مدارس  و 
تفلیس،  شرقی  های  زبان  دانشکده  در  شتافت، 
و  کرد  می  تدریس  را  فارسی  ادبیات  و  زبان 
تالش جانکاهی برای ترجمه اشعار شاعران دیگر 
کشورها داشت. دیوان شرقی و غربی او مجموعه 
ای از اشعار شاعران ایرانی، هندی، روسی و آلمانی 
است. چند مجموعه مستقل نیز از شاعران ایرانی 

به ویژه شاعران کالسیک منتشر کرد.
مراحل پروسه تولید این فیلم، دوره تحقیق 
و مطالعه، مدت فیلمبرداری و زمان تدوین و 

آماده سازی آن چقدر بوده است ؟
دوره تحقیق و مطالعه، سه چهار ماه بیشتر نبود، 
چون در آن سال ها شاعر هنوز زنده بود و حیات 
او با خاطرات و گفته هایش می توانست منجر به 
تولید چند فیلم شود. اما پیش تولید فیلم ، بسیار 
به یک سال طول کشید.  نزدیک  و  طوالنی شد 
ابتدا در سپتامبر 2009 با منازعات مرزی روسیه 
و گرجستان، ایالت شمالی آبخازیا دوباره به خود 
مختاری رسید و از این کشور جدا شد. از پاییز 
احزاب  اعتصابات  نیز  ماه  به مدت 8  همان سال 
رییس جمهور سابق  برکناری ساکاشیولی،  برای 
گرجستان آغاز شد و شهر تفلیس با چادرهایی که 
اعتصاب کنندگان در خیابان اصلی شهر و مقابل 
اصلی  فضای  و  آرامش  بودند،  کرده  برپا  پارلمان 

خود را از دست داد. 
 2010 می  ماه  در  اعتصابات  این  پایان  از  قبل 
واخوشتی  خانواده  موافقت  با  ما  فیلمبرداری 
آوری جمع  با  فیلمبرداری  جلسات  شد.   آغاز 
 نسخه های مستند از زندگی این شاعر و تبدیل 
آنها به تصاویر دیجیتال در کینو تئاتر ایروان آغاز 

شد و یک ماه و نیم طول کشید. 
ماه  سه  مدت  به  فیلم  تدوین   1388 تابستان 
توسط محمد جعفری و صداگذاری همسرش آذر 

گفت و گو با رحیم مرتضی وند درباره

 شاعـر بهشتـی

»واخوشتی کوته 

تیشــویلــی«

 مستند »شاعر بهشتی« درباره زندگی 
»واخوشتی کوته تیشویلی«، شاعر گرجی 
نگاه ویژه سینماگر ایرانی درباره هنرمندی 
است که در ایران شهرت عام ندارد اما در 
کشور خود  دارای موقیعتی نظیر احمد 

شاملو در ایران  است.
رحیم مرتضی وند ، فیلمسازی را در سال 
1365 با مستندی از کارخانه قدیمی چرم 
سازی در تبریز آغاز کرده و با    فیلم هایی 
نظیر »سرود کهن«، »راز بنفشه ها«، »به 
انار«،  رنگ  »به  باران«،  »عروس  فراو«، 
»عبور از نیمه ماه« و »سریال بدرقه نوح« 
ادامه داشته است. به عنوان  امروز  به  تا 
تهیه کننده نیز دو مجموعه تلویزیونی و 

یک فیلم سینمایی در کارنامه خود دارم.
التحصیل  فارغ  و  مراغه   1329 متولد 
رشته ریاضی از دانشگاه تبریز هستم اما 
رشته سینما را ناگزیر در دانشگاه ونسن 
ناتمام رها کردم. در کارگاه های  پاریس 
مختلف با اساتیدی مانند ژان کلود کریر و     
ریچــار لیكاگ، فیلمساز فقید انگلیسی 

حضور داشته ام. 
چای(،  آجی  یا  رود  )تلخه  کارم  آخرین 
شهریور ماه امسال از شبكه مستند پخش 

شد.

                واخوشتـی در رسانـه های جمعی  
مبشر فرهنگ بومی و فولکلور اصیل 
و  فرهنگسراها  در  بود،  گرجستان 
شاعران  یاری  به  مختلف  مدارس 
جوان می شتافت، در دانشکده زبان 
های شرقی تفلیس، زبان و ادبیات 

از چپ به راست : واخوشتی کوته تیشویلی  زئو )همسر شاعر( رحیم مرتضی وندفارسی را تدریس می کرد
در یکی از دیدار های پیش از فیلم برداری مستند واخوشتی شاعر بهشتی
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محرابی انجام شد و در جشنواره فجر همان سال 
در بخش مستندهای بلند به نمایش درآمد.

با توجه به تجربه طوالنی فیلمسازی شما، 
چه نكات متفاوتی در تولید این گونه آثار 

در ایران و خارج از کشور وجود دارد؟
و  تولیدات مستند  غالب در همه  تفاوت  همان 
سنگین  هزینه  از  نظر  صرف  است.  سینمایی 
این  در  افراد  دستمزد  و  تجهیزات  اجاره 
کشورها، انضباط کاری و جدیت افراد در مدت 
به  های  وقفه  بود.  تحسین  قابل  فیلمبرداری، 
یا  دلسردی  باعث  مستند  کار  در  آمده  وجود 
و  هماهنگی  از  بعد  و  نشد  افراد  گیری  کناره 

شروع مجدد، همه سر کار تولید بودند. 
همكاران شما در گرجستان بیشتر ادیبان 
و اهل فرهنگ بوده اند یا مسئوولین دولتی 

و  نماینده های آنها؟
قبل از خروج از ایران توسط سفارت گرجستان، 
به  این کشور  با مسووالن  هماهنگی های الزم 
اما  بود.  شده  صادر  تولید  پروانه  و  آمده  عمل 
شاعر  یک  که  شاعر  این  به شخصیت  توجه  با 
ملی است، همه مکان ها و افراد مورد نیاز برای 
آماده  و  هماهنگ  مدت،  حداقل  در  همکاری 

تصویربرداری و )مصاحبه( شدند. 
ادیبان و فرهیختگانی مثل؛ دکتر نیکال، پروفسور 
نظریان  شاه  و  لوباشیدزه  شیولی،  جمشید 

حمایت خود را از ما دریغ نکرده اند.
 از کدام بخش این کار )روند تولید( بیشتر 

لذت برده اید؟
حضور در خانواده شاعر و سپری کردن چندین 

هفته با آنان.
و  ایران  در  فیلم  این  نمایش  و  پخش  آیا 

گرجستان، کامل و یكسان بود؟
در ایران به مدت یک سال چندین بار از شبکه 
گروه  مدیر   94 سال  در  و  شد  پخش  مستند 
فرهنگ و خانواده شبکه 2 مشتاق پخش آن بود 
که منوط به برخی توافقات شد. در سال 91 خانم 
شهر  به  را  آن  نویسنده،  و  ،مترجم  مقانلو  شیوا 
کتاب پیشنهاد کرد تا جلسه ای برای نمایش با 
حضور شاعران ایرانی برگزار شود. مدیریت شهر 
کتاب ابتدا بسیار استقبال کرد اما سپس موضوع 
را مسکوت گذاشت در سال 94 آقای دهباشی با 
اطالع رسانی کامل در کانون ادب و زبان فارسی 
)موقوفات دکتر افشار( و با حضور نویسندگان و 
شاعران ایرانی به نمایش درآورد. از نحوه نمایش 
و عرضه آن در گرجستان، اطالع کامل ندارم و 
با وجودی که فیلم دیگرم )به رنگ انار( در یکی 
و  شده  عرضه  کشور  این  سینماهای  بهترین  از 
مورد استقبال رسانه های تصویری و مطبوعات 
 قرار گرفت  اما از نحوه نمایش »شاعر بهشتی« 

بی اطالع هستم. 
زمینه  در  واخوشتی  مشابه  شخصیت 
فرهنگ و ادب، کدام یک از نویسندگان یا 

شاعران  هستند؟

ها،  عرصه  این  در  که  شاعری  تردید  بدون 
کشور  از  خارج  ادیبان  و  داشته  مستمر  تالش 
نیز شناخت کاملی از او دارند احمد شاملوست؛ 
مردمی  فرهنگ  آوری  جمع  در  را  عمری  وی 
 سپری و اشعار بسیار غنی و ماندگار از شاعران 
خود  و  کرد  ترجمه  را  مختلف  های   قاره 
مجموعه هایی را سرود که در کنار آثار ماندگار 
ادبیات ما همواره مورد استفاده خواهد بود. وجه 

سیاسی و اجتماعی این شاعر نیز در  دوره های 
مختلف حیات او از شاعر گرجی باالتر است.

هنوز با شخصیت های ادبی گرجستان در 
ارتباطید؟

با دکتر نیکال و همسرشان دکتر تیاشورگایا در 
تماس هستم.

با توجه به محتوای فیلم، زئو کوکوشویلی 
همسر شاعر، همكاری صمیمانه ای با گروه 
تولید داشته است. شخصیت خاص او را در 
با  یافتید؟  چگونه  تولید  و  همكاری  مدت 

همسران دیگر وی نیز تماس داشتید؟
این بخش از فیلم ما با توجه به شخصیت این 
همسرش  به  که  پرشوری  بسیار  عشق  و  بانو 
چشمگیر همواره  نیز  او  فوت  از  بعد  و   داشت 

از  تر  طوالنی  بسیار  توانست  می  نمود  می 
حیات  دلبسته  بسیار  او  باشد.  فعلی  قسمت 
ابعاد  از  چنان  و  بود  شاعر  این  ادبی  آثار  و 
که  کرد  می  صحبت  آنان  فرهنگی  و  معنوی 
 همواره حضور شاعر را در خانه و در کتابخانه و 
کردیم.  می  احساس  آن  مختلف  های  مکان 
بارها در موقع فیلمبرداری از یادآوری خاطرات 
گذشته متأثر شد و به گریه افتاد. چند سالی بعد 
از آن که به دیدارش رفتم و همراه او در پانتئون 
تفلیس سر مزار شاعر رفتیم هنوز آن احساس 
بارز او  در  همسرش  به  نسبت  همدلی  شور   و 

 بود. 
تنها فرزندی که از شاعر به جا مانده و یکی از 
نیت  با حسن  است  گرجستان،  معاصر  نقاشان 
کامل نسبت به او که نامادری وی محسوب می 
شد، صحبت می کرد و بعد از فوت پدرش در 
یکی از آپارتمان های همان خانه با هم زندگی 

می کردند. 

از چپ به راست :پزشک معالج شاعر در بیمارستان آمریکایی )تفلیس (
یوری مچیدوف )تصویر بردار(   رحیم مرتضی وند، سازنده فیلم واخوشتی

از چپ به راست : زئو )همسر شاعر( واخوشتی   
 زوراپ کیبریدزه )بازیگر سینما( 

  رحیم مرتضی وند

#
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بسیاری  نویسندگان  ایران،  نشر  تاریخ  در 
بوده اند که خود، ناشر شده اند، مثل ابراهیم 
کریم  و  گلی  سپانلو،  محمدعلی  گلستان، 
اهالی  همه  تجربه  و...  کوبان  سیما  امامی، 
قلم در کار نشر موفقیت آمیز نبوده است، 
انتظاری(  )مهرداد  شما  می رسد  به نظر  اما 
در این کار ماندگار شده اید. عامل موفقیت 

و ماندگاری شما چه بوده است؟
 - نخستین عامل ماندگاری من در این حرفه، 
عشق  اگر  شغل  این  در  است.  کتاب  به  عشق 
چاپ  از  زود  یا  دیر  ناشر  باشد،  نداشته  وجود 
کتاب کنار می کشد، چرا که به قول بسیاری از 

ما  کشور  در  نشر  صنعت  ایران،  بزرگ  ناشرین 
توجیه اقتصادی ندارد.

بودن  حرفه ای  بر  شدید  تمرکز  بعدی،  عامل 
نشر،  بازار  در  فراوان  مطالعه  با  این که  و  است 
باالیی  مخاطب  از  که  را چاپ  کنم  کتاب هایی 
اوقات  بیشتر  و همسرم،  باشند. من  برخورددار 
تا  می گذرانیم  کتابفروشی ها  در  را  فراغتمان 
و  هستند  چه  کتاب  جدید  عناوین  که  بدانیم 

بازار  کتاب تشنه چه موضوعی است.
ممکن است اهالی قلمی که نام بردید نیز عشق 
و  ناشر  میان  حد  اما  داشتند،  کتاب  به  وافری 
بسیار  آن  کردن  پیدا  که  دارد  مرزی  مؤلف، 

مشکل است.
عامل دیگر برای ماندگاری در این حرفه، شرکت 
مستمر در نمایشگاه های استانی در سطح کشور 
است. به این ترتیب در تمامی شهرها و مراکز 
برقرار  ارتباط  مخاطب  با  نزدیک  از  استان ها 
می کنم و به سلیقه مخاطب پی می برم. در این 
نمایشگاه های  مؤسسه  مدیران  همراهی  زمینه، 
فرهنگی ایران، تأثیر بسیار زیادی برای برقراری 
ارتباط نزدیک مردم با کتاب در سراسر ایران دارد 
و من در همین جا از دکتر شهرام نیا، مدیر عامل 
دکتر  و  ایران  فرهنگی  نمایشگاه های  مؤسسه 
ساالریان، مدیریت اجرایی توانا و خوش فکر این 
مؤسسه، نهایت سپاس و امتنان را دارم، چراکه 
بزرگواران  این  اهمیت  و  پشتکار  و  تالش  اگر 
نبود، امروز نمایشگاه های استانی کتاب با چنین 

نظمی در سراسر ایران برپا نمی شد.
شما یكی از نویسندگان جوان و به اصطالح 
پرفروش رمان های ایرانی بوده اید، ناشرین 
نشرعلم( چه  )مثل  داشته اید  هم  معتبری 
ابتكار  به  دست  که  شد  موجب  انگیزه ای 

نشر زده اید؟
کردم،  کتاب  ترجمه  به کار  شروع  زمانی که   -  
با توجه به باال بودن عناوینی که طی یک سال 
قرار  ناشرین  اختیار  در  و  می کردم  ترجمه 
هستند  نویسنده  نیز  پدرم  این که  و  می دادم 
چاپ  برای  عدیده ای  کتاب های  نیز  ایشان  و 
نویسندگان  از  هم  زیادی  دوستان  و  داشتند 
چرا  کردم  فکر  بودند،  ما  اطراف  کشور،  خوب 

راساً اقدام به تأسیس انتشارات نکنم؟
 با این تفکر بر آن شدم تا زمینه این کار را فراهم 
سازم، پس از تأسیس انتشارات در سال 1383، 
در  که  گذاشتم  این  بر  را  غم خود  و  هم  تمام 
پُرکار  ناشر  یک  به عنوان  کشور  ناشران  میان 
از  پس  و  افتاد  اتفاق  این  شوم،  مطرح  فعال  و 
یک سال تالش بی وقفه، نتیجه کوشش هایم این 
شد که با اقتدار به صورت مستقل در نمایشگاه 
و  کردم  شرکت   1384 سال  تهران  بین المللی 

به عنوان ناشر، نویسنده درخشیدم.
علی اصغر  پدرتان،   نویسنده اید،  شما 
است، همسر شما خانم  نویسنده  انتظاری 
این  نیز نویسنده است. آیا  شیما سبحانی 
امر  موجب شد  که »نشرآراسپ« پا بگیرد؟

 1393 سال  اسفند  از  »آراسپ«  انتشارات   -  

گفت وگو با مهرداد انتظاری، اولین ناشر مؤلف ماندگار در این حرفه: 

حد میان ناشر و مؤلف مرزی دارد 
که پیدا کردن آن آسان نیست 

 1354 دی ماه  بیست و دوم  »مهردادانتظاری«، 
انتظاری«  »علی اصغر  پدرش  آمد.  به دنیا 
سردبیر  معاون  و  نویسنده  زمان  آن   در 
مجله ی اطالعات هفتگی بود که دو سال بعد به 
سردبیری رسید. مهرداد انتظاری، خواهرزاده 
»همامیرافشار«  معاصر  ترانه سرای  و  شاعره 
و  شعر  به  طفولیت  دوران  همان  از  که  است 

داستان نویسی عالقه فراوانی داشت.
و  دبیرستان  دوره  تحصیالت  اتمام  از  پس 
رشته  در  سربازی،  خدمت  رساندن  پایان  به 
عالیه  تحصیالت  به  انگلیسی  زبان  مترجمی 
ترجمه  به  تحصیل،  حین  و  داد  ادامه   خود 
که  پرداخت  دوران  آن  مطرح  های  کتاب 
دکتر  کتاب های  از  تعدادی  آنها  جمله  از 
جان گری، آنتونی رابینز، وین دایر، باربارا دی 

آنجلیس و ... را می توان نام برد.
مهردادانتظاری  شده  ترجمه  کتاب  نخستین 
در سال  ونوسی«  و  مریخی  »دلدادگان  نام  با 
1377 توسط »نشرعلم« منتشر شد و پس از 
آن عالوه بر نشر علم، ناشرهای مطرح دیگری، 
نامک،  جاویدان،  بدرقه  جاویدان،  جمله،  از 
شادان، علی و ... کتاب های او را چاپ کردند تا 
این که در سال 1383 انتشارات »فرادیدنگار« 
را تأسیس کرد و در همان سال نخست با چاپ 
ایران  ناشرین فعال  40 عنوان کتاب در زمره 
قرار گرفت و به طور مستقل در نمایشگاه کتاب 

سال 1384 شرکت کرد.
او  بی تو«  »لحظه های  ایرانِی  رمان  نخستین 
در سال 1381 توسط نشرعلم به چاپ رسید 
آن  از  پس  داشت.  چشمگیری  فروش  که 
»طناز«،  بار عهد«،  »کوله  رمان های  به ترتیب 
میاد«،  عشق  که  »وقتی  »فریادتنهایی«، 
دلباختگان«  »بامداد  و  دل«  غریبانه  »غروب 
توسط انتشارات فرادیدنگار و »نشرآراسپ« به 
چاپ رسیدند. به گفته وی، تمام این کتاب ها از 

استقبال بسیار خوبی برخوردار شدند.
سیصد  از  بیش  انتظاری  مهرداد  از  تا کنون 
شده  منتشر  تألیف  و  ترجمه  کتاب،  عنوان 

است.
او در سال 1389 با »شیما سبحانی« که او هم 
نویسنده رمان و شاعر است ازدواج کرد و در 
اسفند سال 1393 این زوج فرهنگی و هنرمند 
دست در دست هم »نشرآراسپ« که امروز از 
موفق ترین انتشارات در زمینه رمان ایرانی و 
خارجی است را بنیان نهادند . مدیریت داخلی 
مدیریت  و  »شیماسبحانی«  را  »نشرآراسپ« 
عهده دار  »مهردادانتظاری«  را  آن  اجرایی 

هستند.
معدود  از  مهردادانتظاری  این که  به  توجه  با 
نویسندگانی است که در زمینه نشر نیز موفق 

عمل کرده، به گفت وگو با او  نشستیم.

نویسنده و ناشر خانوادگی

پدرم هرگز از من  طلب حق التالیف نکرده، 
همسرم نیز به قدری وسعت روح دارد که 
هربار با ایشان درباره قرارداد و حق التالیف 

سخن گفته ام، ناراحت شده است
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آغاز به کار کرد. با تأسیس نشر آراسپ، انتشارات 
فرادیدنگار را به طور کامل منحل کردم و به همراه 
هدایت  سکان  سبحانی،  شیما  خانم  همسرم 
»نشرآراسپ« را به دست گرفتیم. شیما سبحانی 
از نویسندگان موفق در عرصه رمان نویسی است 
که از جمله آثار ایشان می توانم رمان »رقص در 
آتش« را نام ببرم که دوازده بار تجدید چاپ شد. 
شیما سبحانی در شعر نیز مهارت خاصی دارد 
و از شعرای صاحب نام در فضای مجازی است 
که مخاطب فراوانی هم دارد. از کتاب های شعر 
ایشان به »خیالبافی ها« اشاره می کنم که توسط 
از استقبال بسیار  نشرآراسپ به چاپ رسیده و 

خوبی برخوردارشده است.
همسرم شیما سبحانی، از آغاز فعالیت نشرآراسپ 
از  انتشارات  این  موفقیت  برای  من  دوشادوش 
مدیر  حق،  به  و  نکرده  مضایقه  کوششی  هیچ 
و  بوده  نشرآراسپ  برای  باذوقی  بسیار  داخلی 

از حمایت های بی دریغ  اینجا  هست که من در 
ایشان نهایت سپاس را دارم و به حق می گویم 
که پشت هر مرد موفقی، یک زِن صبور، دلسوز 

و همراه قرار دارد.
مثلث این سه نویسنده سبب پا گرفتن نشرآراسپ 
و  سبحانی  شیما  حمایت های  بلکه  نیست، 
تالش های شبانه روزی خوِد من موجب موفقیت 
نشرآراسپ شده است. کمک های فکری و سلیقه 
بسیار خوب همسرم در نوِع کاِر نشرآراسپ تأثیر 

بسزایی دارد.
در  وقتی  خوشرویی  و  مهربانی  با  اوهمیشه 

با من برخورد می کند  سفرهای استانی هستم، 
و این، باعث شده من به عنوان ناشر و مؤلف در 
روز به روز  را  نشرآراسپ  نمایشگاه ها، حضور  این 

پررنگ تر کنم.
نویسندگان  با  خانواده  گروه  از  غیر  به  آیا 
دیگر هم همكاری دارید یا خواهید داشت؟

فعالیت  عمده  »نشرآراسپ«  در  ما  البته.   -  
خود را بر روی چاپ رمان های ایرانی و خارجِی 
نویسندگان خوش  از  و  داده ایم  قرار  پُرمخاطب 

قلم و صاحب تفکر نیز استقبال می کنیم.
آنها همکاری  با  نویسندگان خوبی که  از جمله 
صمیمی  خانواده  خوِب  اعضای  از  و  داریم 
»هماپور  خانم  می آیند،  به شمار  »آراسپ« 
شهدوست«  تات  »فرشته  خانم  و  اصفهانی« 
ما  خانواده  افراد  از  واقع  به  که  می برم  نام   را 

هستند.
در  هم  دیگری  خوب  مترجمین  و  نویسندگان 

تک  به وجود  دارندکه  حضور  آراسپ  خانواده 
تکشان افتخار می کنیم.

خود،  فعالیت های  راستای  در  »نشرآراسپ« 
امضاهای مفصلی در  رونمایی و جشن  جلسات 
مجتمع  شعبه  »نشرچشمه«  کتاب  فروشگاه 
استقبال  از  نیز  آنها  که  برگزار می کند  کوروش 
برخوردارند  نشرآراسپ  همیشگی  طرفداران 
نمایشگاه های  حرفه ای  مدیراِن  همکاری  با  و 
فرهنگی ایران، جشن امضاهای کتاب با حضور 
نویسندگاِن نشرآراسپ در نمایشگاه های استانی 
مواجهه  شرایط  که  می شود  برپا  سال جاری  در 

در  مخاطبانشان  با  نویسندگان  رودرروی  و 
این  در  می آورد.  به وجود  را  مختلف  شهرهای 
جا الزم می دانم از تالش  دکتر ساالریان، آقای 
جهت  الزم  فضای  که  غالمی  آقای  و  اندرخور 
را  مختلف  شهرهای  در  امضا  جشن  برگزاری 

فراهم می سازند، صمیمانه سپاسگزاری  کنم.
در  که  تهران  امساِل  کتاب  نمایشگاه  در 
نزدیک  از  را  برگزار شد، شما  آفتاب  شهر 
دیدم. برخالف همه نویسندگان و ناشراِن، 
راضی به نظر می آمدید، آن هم در شرایطی 
حرفه ای  نویسندگان  و  ناشران  تمام  که 
دارند.  شكوه  کارشان  احوال  و  اوضاع  از 
خاطرتان  رضایت  این  درباره  می توانید 

توضیح بدهید؟
بداند  باید  دنیا  کشورهای  تمامی  در  ناشر   -  
چه کتابی چاپ می کند. مطالعه دقیق پیرامون 
آن  در  بقا  الزمه  کرده ایم،  انتخاب  که  حرفه ای 

شغل است.
با توجه به حضور فعاالنه در شش سال گذشته، 
توانسته ام  کشور،  استانی  نمایشگاه های  در 
ببرم.  پی  مخاطبم  سلیقه  به  زیادی  اندازه  تا 
همانطور که در جای دیگر هم توضیح دادم، در 
انتخاب کتاب، همسرم نیز نقش بسزایی دارد و 
فعلی  اوضاع  از  ما  رضایت  سبب  عوامل  همین 

»نشرآراسپ« است.
تیراژ کتاب  مرتب  با کم شدن  در شرایطی که 
در سطح کشور مواجهیم، اگر با دقت و مطالعه 
مشکل  با  قطعا  نکنیم،  کتاب  چاپ  به  مبادرت 

همسرم شیما سبحانی، از آغاز فعالیت نشرآراسپ دوشادوش من برای موفقیت این انتشارات از هیچ کوششی مضایقه نکرده و به حق مدیر 
داخلی بسیار باذوقی برای نشرآراسپ بوده و هست و به حق می گویم که پشت هر مرد موفقی یک زِن صبور، دلسوز و همراه قرار دارد
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مواجه می شویم.
خانواده  اعضای  از  که  کتاب هایی  مورد  در 
چاپ می کنید، آیا حق التالیف هم خواهید 
امضا  قرارداد  خانواده  اعضای  با  آیا  و  داد 

می کنید؟
 - تصور نمی کنم در خانواده ای، چنین موضوعی 
باب باشد! پدرم هرگز از من  حق التالیف طلب 
نکرده اند، همسرم نیز به قدری وسعت روح دارد که 
هربار با ایشان درباره قرارداد و حق التالیف سخن 
گفته ام، ناراحت شده، چرا که میان ما هرگز من 
و تویی وجود نداشته و من به تمام مفهوم در کنار 
ایشان احساس خوشبختی می کنم.دو رمان نویس 
دو  که  کرمانی«  »ارونقی  آقای  خوب کشورمان 
کتاب از ایشان با انتشارات فرادیدنگار چاپ کرده 
ام و آقای »ر-اعتمادی« نیز که از ایشان هم یک 
با فرادیدنگار کار کرده ام و این دو عزیِز  کتاب 
دوست داشتنی که از دوستان قدیمی و صمیمِی 

شده ام  بزرگ  کنارشان  در  من  و  هستند  پدرم 
هدیه  من  به  را  کتاب هایشان  حق التالیف   نیز 

کرده اند.
در  امروز  آنچه  ناشر،  مولِف خود  به عنوان 
واقعی  را  دارد  وجود  کتاب  نشر  حاشیه 

می پندارید؟
 - نشِر کتاب در ایران با فراز و نشیب های فراوانی 
سند  کشور،  در  مطالعه  سرانه  است،  همراه 
محکمی بر اثبات این ادعاست. یک ناشر برای بقا 
در چنین فضایی، نیاز به پذیرش واقعیِت حاکم 
باز هم می گویم، در چنین  بر اوضاع نشر دارد. 
شرایطی ناشر باید راساً در راستای فعالیت های 
فرهنگِی کشور حضور داشته تا از نزدیک شاهد 

واقعیت های حاکم باشد.
یکی از مهمترین دالیلی که کتاب به فراموشی 
سپرده نشده، برگزاری نمایشگاه  در تمامی مراکز 

استان های کشور است.

حیطه  در  متأسفانه  این که  دیگر  مهم  موضوع 
افراد  برخی   ، حادثه  بِد  از   ، ما  کشور  در  نشر 
غیرحرفه ای وارد شده اند که رقابت سازنده را با 
حسادت اشتباه می گیرند و با این نوع تفکر، ابتدا 
تیشه به ریشه خودشان می زنند و بعد  جّو حاکم 

بر نشر را به هم می ریزند.
منتشر  خودتان  از  کتاب  چند  تا کنون 

کرده اید؟
تا کنون  بزرگ،  خداوند  از  فراوان  سپاس  با   -  
تألیف  و  ترجمه  کتاب،  عنوان  سیصد  حدود 
در  را  آن  عنواِن  هفتاد  حدود  که  شده  منتشر 
انتشارات  خودم به چاپ رساندم و بقیه را ناشرین 

دیگر چاپ کرده اند.
به تازگی ترجمه بسیار روانی از کتاب به یادماندنی 
د.  »آنتوان  بزرِگ  شاهکار  کوچولو«،  »شازده 
سنت اگزوپری«را روانه کتابفروشی ها کرده ام که 
بسیار  استقبال  از  آن،  روان  ترجمه  به  توجه  با 

از  رمان  دو  طور  همین  شده.  برخوردار  خوبی 
شاهکارهای بزرگ ادبیات جهان »عشق سالهای 
»خیابان  و  مارکز«  گارسیا  »گابریل  اثر  وبا« 
بوتیک های خاموش« نوشته »پاتریک مودیانو« 
نویسنده فرانسوی، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 
2014 اخیراً در »نشرآراسپ« با ترجمه من به 
چاپ رسیده که در نمایشگاه های استانِی گیالن 

و آذربایجان شرقی رونمایی شده است.
در بررسی آثارتان با توجه به جوان بودنتان 
به  آیا  باالیی رسیدم،  و  توجه  قابل  به رقم 
تجربه ای  به  توجه  با  رمان  نوشتِن  هنگام 
که در فروش هم دارید، خریدار را هم مد 
دوستدارانتان  سلیقه  و  می دهید  قرار  نظر 
را رعایت می کنید یا نه و آنچه که وسوسه 
جدید  اثری  تألیف  موجب  است،  نوشتن 

می شود؟
 - ابتدا عشق به قلم و سپس عشق به مخاطبانم 

سبب نوشتن می شود. قطعاً به سلیقه دوستدارانم 
احترام می گذارم، چراکه برای آنها می نویسم، اما 
در این سال هایی که رمان نوشته ام، دو سبک در 
روز که مخاطبین  نگارش داشته ام. یکی سبک 
کمی  نگــارش  سبک  دیگـــری  داردو  بسیار 
همان  به  توجه  با  را  سبک  این  که  سنگین تر 
نوشتن«  »وسوسه  زیبایی  به  شما  که  چیزی 

نامیده اید، در دستور کارم قرار داده ام.
سراسر  در  مخاطبینم  با  رودررو  برخورِد  همین 
کشور و شنیدن نظرات آنها باعث شده است تا 
حد زیادی به سلیقه مخاطب پی ببرم. همین طور 
برای در ارتباط بودن با دوستان عزیزی که آثارم 
قرار می دهند، در فضای مجازی  توجه  را مورد 

هم صفحاتی دارم:
اینستاگرام:

@mehrdad.entezari
کانال تلگرام:

@mehrdadentezari
و همینطور برای »نشرآراسپ«:

اینستاگرام:
@arasp_pub

کانال تلگرام:
@arasp_pub

از نظر مخاطبینم  به طور مرتب  ترتیب  این  به 
بهره مند می شوم و از آنها استفاده می کنم.

همینطور سایت فروش اینترنتی کتاب: 
توسط  که  است  »نشرآراسپ«  مجموعه  زیر   
دوستان  تمام  اختیار  در  و  اداره می شود  خودم 

خوبمان در داخل و خارج از کشور قرار دارد.
مخاطب  نظر  هم  تا  می کوشم  ترتیب  هر  به 
خودم  دِل  برای  هم  گاهی  نیز  و  کنم  جلب  را 
ما  خوشبختیم  چقدر  معتقدم  و  می نویسم 
با  را  ما  ذهنی  تراوشات  مردم  که  نویسندگان 

#اعتماد کامل می خوانند.
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 دهه 40 را به عبارتی می توان اوج دوران شعر 
شاعران  از  بسیاری  دانست.  نیمایی  شعر  یا  نو 
پرآوازه دهه 50 در این دهه پا به عرصه حضور 
گذاشتند، چه در مطبوعات و چه به صورت کتاب، 

سری میان سرها درآوردند. 
بسیار رواج داشت  نو  نقد و چاپ شعر  و  بحث 
و  هفتگی  مجالت  مخصوصاً  مطبوعات،  و 
کار  پُررنگ،  زمینه  این  در  ادبی  نامه های  گاه 
می کردند. اخوان، شاملو، فروغ فرخزاد، هوشنگ 
ابتهاج، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، سید 
علی صالحی، حمید مصدق و ... در اوج شهرت 
و محبوبیت قرار داشتند. حتی شعرهای حمید 
و  بود  سرزبان ها  انقالب،  روزهای  در  مصدق 
چاپ  تجدید  و  چاپ  باال،  تیراژ  با  کتاب هایش 

می شد. 
اما امروز، برای آگاهی از حال و هوای شعر نگاهی 
کردیم به کتاب شعری از وحید مدحتی با عنوان 
»فروپاشی اتحاد جماهیر شاعران« که در اوایل 
همین سال چاپ شده و بحث نحوه بیان موضوع 
شده  گرم  ادبی  محافل  در  شعری  ساختمان  و 

است. 
چند شعر از این کتاب را می خوانیم: 

فـروپـاشی 
اتحاد جماهیر 
شــاعـران 

پُرنوشی
پرنوشی ام گناه کهنه ای ست که از خودم به ارث 

برده ام 
بشکنی ام، دریایی پا می گیرد 

که موج اش را با هیچ کس معاوضه نمی کند 

زبان مشترك 
برای علی محمدنجاتی 
شاعر تمام چهارشنبه های بی سور 

آنقدر جسور مرده ام 
که تمام آنچه را از تو داشتم 

با خود بردم 
ایمانت موهبتی زمینی ست 

که از دست هایت پائین می آید 
در جغرافیای تازه ای اگر جا گرفتی 

بگذار عاشقم شوی 
آنجا به یک زبان مشترک می میریم 

یک خواهرانه بین خواب و بیداری 

بیدارشو پدر ما همه به جای تو خواب می بینیم 
از جغرافیای جنوبی که مادر بود 

تا تاریخی که تو بودی 
خواهران من مرد شدند 

پای این سفره ای که تا آخر زندگی پهن کرده ای 
ناهید نمک گیر شده است 

و دست های پری پای تخته سیاه رو سفید 
زهره لهجه ی تازه اش را به آدرسی پست می کند 

که هرگز به دست ما نمی رسد 
زهره ای که تمام رقصش را در عروسی اش تمام 

کرد 
و زهرا شاید دعای ما پشت سرش نبود 

که با رقص بندری گریه می کند 
یادت مانده است پدر 

برای آزاده چقدر خواب های روستایی دیدیم 
خواب های بی دست و پایی که هرگز به تعبیر ما 

نمی رسید 
بهاره در پاییز پرستار جنین های سرخورده ای 

شده است 
که بعد از ما قرار است آدم شوند 

بخواب پدر که ما همه دست به کار شدیم 

چهار ضلع جغرافیای تو 
برای داریوش معمار 

جادوگرت نیستم 
جاده ای می شناسم که با شکل عجیبی 

رویایش را به سمت جنوب تو کج می کند 
و از شرجی اش هیچ جنی شکنجه نمی شود 
و جنگ را مثل یک سیب سرخ گاز می زند 

بیا و تمام جنوبم باش 
و بارانی که با لهجه ی شمال می بارد 

تا روی خزر ضرب بگیرد 
دریا را کنار بزند 

و گوش ماهی ها را از اسمت پر کند 
نترس 

شمال آخر تو نیست 
خاطرات تو را از مرز رد می کنم 

تهران بی تهران 
برای ناصر پیرزاد 
که لهجه اش هنوز بوی شمال و شالیزار می دهد 

تهران را به گناه بزرگ تهران بودن اش ببخش 
االغی که خود را به خریت زده است 

توی تهرانیت اش رقص و پا می زند 
تهران اگر تهران بود که تهران نمی شد 

چند عقده مانده به تهران 
در یک گریه نصف و نیمه 

پای تخت شکسته ی خودت بنشین 
نام کهنه اش را بگذار برای آدم شدن 

و  بی پایه  تو  برای  حاشیه هایش  با  که  شهری 
تخت می شود 

سرگیجه  ترافیک  بازی  اسباب  با  بازی  در 
می گیرد 

زیر پل های هوایی، سر به هوا می شود 
و هرچه زمین را بدل به زیرزمین می کند 

این بازیگر نقش های منفی 
پیش پای این لکنت زبان 

تمام لهجه ها را سر می بُرند 
پشت دلش لرزیده است 

از زلزله ای که دست زمین مانده است 
اگر سر بزند 

هرچه دروغ پنهان کرده عق می زند 
یتیم ترین تهران 

بر سر چهارراه ها با دست های دراز کرده اش 
محض رضای زندگی 

هزار تومن شاعر 
دو هزار تومن دکتر ... 

هی آدم می خورد و آدم نمی شود 
تهرانی که بی آبی ست 

خودش را توی خاکستری ریخته است 
که برای رسیدن به خط سقوط 

از زمین و زمان سبقت گرفته است 
ما که تهران به تهران سیاه و سفیدتر می شویم 

پای در پای هم 
در هیات یک لگد 

تهران را از تهران بیرون کنیم 
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زمینه های  در  کمابیش  انقالب،  از  پیش 
پُررنگ تری  حضور  مطبوعات،  مختلف 
نسبتًا  وقفه ای  از  بعد  شد  چه  داشتی، 
طوالنی، با داستان ها و پژوهش های تاریخی 

بازگشتی؟ 
-  رفتنی در کار نبود که برگشتنی به دنبال داشته 
چاق  نََفس  داشتم  ام،  کم کاری   دوره  در  باشد؛ 
می کردم! آخر سال ها در پی سوژه ها دویدن، به 
هر گوشه و کناری سرک کشیدن، خسته ام کرده 
بود... آن وقت ها، در هر موردی می نوشتم فقط در 
دو زمینه ورود نکردم، اما حاال خود را در حوزه 
باال  و  نوسان  تا  تاریخ کشورمان محدود کرده ام 

پایینی در کارم به وجود نیاید. 
منظورت از ورود به همه زمینه ها چیست؟ 

می نوشتم:  مطلبی  هرگونه  سال،  سالیان    -
قصه نویس بودم، ورزشی نویس بودم، داستان نویس 
بودم، گاهی پاورقی هم می نوشتم، اخبار رسیده از 
شهرستان ها را تنظیم می کردم، آثار خوانندگان 
چاپ  آماده  اصالح،  و  حک  از  پس  را،  نشریات 
می دادم،  جواب  وارده،  نامه های  به  می ساختم. 
مختلف  رپرتاژهای  و  می نوشتم  هنری  مطالب 
تهیه می کردم، گاهی برای آنکه مطالبم، نقش و 
نگاری به خود بگیرد، تیترها را خطاطی می کردم، 
کاریکاتور می کشیدم، صفحات فکاهی هم تهیه 

می کردم و.... 
آنها  نكرده ای،  ورود  زمینه،  دو  در  گفتی 

کدامند؟ 
-  من نه مطالب سیاسی نوشته ام، نه قصه بچه ها. 
دانش  و  عنصر  هرگونه  فاقد  من  اول،  مورد  در 
سیاسی بودم و در مورد دوم چون بچگی نکرده 
و  قصه  برایشان  تا  نمی شناختم  را  بچه ها  بودم، 

مطلب بنویسم. 
هنوز جواب سؤال اولم را نگرفته ام، چه شد 

به تاریخ روی آوردی؟ 
-  پیش از انتشار سی چهل جلد کتاب تاریخی، در 
این وادی به طور پراکنده، طبع آزمایی کرده  بودم، 
مقبره  از  دیدار  گزارش  هادی،  آقا شیخ  گزارش 
به  الهی  مثنوی  )سراینده  آرتیمانی  رضی الدین 
مستان میخانه ات(، گزارش )حبقوق نبی، پیامبر 
ناشناخته( در گرامی مجله سپید و سیاه، بررسی 
داستان گونه پیشکسوتان تئاتر در مجله فیلم هنر، 
زندگی،  و  ورزش  مجله  در  ولی  پوریای  پاورقی  
مجدلیه  مریم  زندگی  از  که  گناه  کوتاه  داستان 
برداشت کرده بودم در مجله صبح امروز و چند 

مقاله و داستان کوتاه و بلند دیگر ... 
خود  فعالیت های  که  چیست  تاریخ  جاذبه 

رادر این وادی محدود کرده اید؟ 
-  نه فقط تاریخ، بلکه دیگر مقوله ها هم جذابیتی 
دارند، منتها هرکس بسته به ذوق و سلیقه اش، 
به آنها می پردازد؛ من تاریخ را برگزیدم چون با 
کاری  می خواند؛  پژوهش هایم  و  مطالعات  رشته 
که به  هیچ وجه آسان نیست، چرا که تاریخ نگاران 

کسانی  درباره  باید  تاریخی،  داستان نویسان  و 
بنویسند که ندیده اند و از نزدیک نمی شناسند و 
نیز درباره حوادثی می نویسند که نه در زمان شان 
بوده اند و نه در کوران شان.... عبرت آموزی تاریخ، 

به عقیده من، بزرگ ترین جاذبه آن است. 
حوادث،  و  افراد  زندگی  زمان  از  بودن  دور   آیا 
خیال پردازی را به تاریخ پیوند نمی دهد و تخیل، 

راه را بر واقعیات مسدود نمی کند؟
-  بهره گیری صحیح از قدرت تخیل، نه تنها عیب 
پیش   ... دارد.  برای ستایش  جایی  بلکه  نیست، 
از آن که توضیحی در  این باره بدهم، از طرز کار 

خودم می گویم: 
من امانت دار چارچوب واقعی قضایا هستم، ولی 
صحنه سازی ها و شاخ و برگ ها، زاییده تخیل من 
است، عالوه بر این، سعی می کنم شخصیت پردازی 
مناسبی برای قهرمانان کتاب هایم داشته باشم ... 
سرداران  با  فرمانروایان  مشورت  هنگام  وگرنه 
یا با همسرانشان، نه من آن جا بوده ام و نه هیچ 
نویسنده تاریخی؛ ضبط صوت هم نداشته ایم تا 
انعکاس  نعل  به  نعل  را  مصاحبه شان  و  محاوره 
به میانه می گذارد  نتیجه، تخیل پای  دهیم. در 
و توصیف ها و تشریح های نویسندگان، لطفی به 

مطالب می دهد. 
با این تفاسیر، امكان دارد، تاریخ با بسیاری 
از حوادث غیرواقعی و دروغین چاشنی شده 

باشد؟
-  از دروغ مصلحت آمیز که حضرت سعدی، توصیه 
و تجویز کرده است، بگذریم، دو نوع دروغ تاریخی 
داریم، یکی دروغ بی ضرر، دیگری دروغ زیانمند. 

مثالی برایتان می آورم: 
مرحوم ذبیح اله منصوری، نابغه با حافظه ادبیات 
معاصر، در یکی از کتاب هایش نوشته است؛ برای 
عروسی یکی از شاهدخت های صفوی، آینه یی به 
درازا و پهنای 50 ذرع )هر ذرغ 1/04 متر است( 
می خواستند از اصفهان به کاشان ببرند یا بالعکس 
... برای آنکه آینه نشکند آن را نمد پیچ کردند، 
از  چه می دانم پشت چندین اسب قرار دادند و 
کوه و کمرها گذراندند و سالم به مقصد رساندند! 
صفحه  بیست  از  بیش  که  مطلبی  چنین  برای 
هیچ  است،  درآورده  خود  انحصار  به  را  کتاب 
مدرک و سندی در دست نیست، به قول مرحوم 
استاد باستانی پاریزی، ذبیح اله منصوری درآوردن 
دروغ های بی ضرر و در ضمن توجه برانگیز ،اعجاز 

می کرده است. )مکث می کند(. 
نمونه ای از دروغ های زیانمند بیاور؟

زیانمند  و  باورنکردنی  دروغ های  از  نمونه ای    -
به  البته  می آورم،  برایتان  را  هرودت  تاریخ  پدر 
است، هنگامی  بزرگوار مدعی شده  آن  اختصار. 
بسازند. خئوپس  را  مصر  اهرام  می خواستند  که 
فرعون مصر، هم پول کم می آورد و هم مصالح 
ساختمانی! در نتیجه به افسردگی می گرایید، تا 
سرانجام، دخترش، گره مشکل او را حل می کند؛ 

عبرت آموزی تاریخ
  بــزرگ تــرین

 جـاذبه آن اسـت 

فواد فاروقی نویسنده رمان های تاریخی: 

گفت وگو از : ماه منظر الهام
عکس ها از : شکوفه خوش نثار

کتابی  نمایشگاه  کمتر  در   
خصوص  )به  افتد  می  اتفاق 
استان ها  مراکز  کتاب  نمایشگاه 
رواج  اخیر  دهه  دو  یكی  در  که 
فواد  تاریخی  کتاب های  یافته( 
جزو   )1323 )متولد  فاروقی 
نزدیک  او  از  نباشد،  پرفروش ها 
چاپ  تاریخی  رمان  جلد   50 به 
شده که بعضی ها مثل »پانته  آ« 
به چاپ های مكرر با تیراژ باال به 
دهه  دو  یكی  در  و  رفته  فروش 
کتاب   2-3 سالی  چاپ  با  اخیر 
بوده  پرکار  نویسنده های  جزو 

است. 
داستان های  ژانر  از  که  او  با 
تاریخی خارج نشده، گفت وگویی 
داشته ایم کــه برای همه اهـالی 

نشر، خواندنی است: 
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به جارچیان مأموریت می دهد، در میدان ها و گذرگاه های اصلی شهر، 
دیگر  روز  است،  را طالب  او  دقیقه گفت وگو  بزنند: هرکه چند  جار 

قطعه ای جواهر و سنگ پاره ای به دشت جیزه بیاورد. 
نتیجه آن که روز بعد، مردان سنگ و طال به دست، در دشت جیزه 
صف می کشند! صفی که پایانش معلوم نبود، هرودوت نوشته است؛ 
آن قدر سنگ و جواهر، فراهم می آید که نه تنها هرمی برای خئوپس 
بلکه هرمی کوچک تر، برای دخترش، با آن سنگ ها و پول ها ساخته 
می شود! به این می گویند دروغ های شاخدار و باورنکردنی که متأسفانه 
باور  را  آن  می کنند،  مطالعه  کتاب  تأمل،  و  تفکر  بدون  که  آنانی 
داشته اند؛ زیرا محاسبه کرده اند، در هر هرم، حدود 3 میلیون سنگ 
به کار رفته که به قول »شول« و »پیت« محققان غربی تاریخ، بعضی 
از سنگ ها بین نیم تُن تا 2 تُن وزن دارند! هیچ مردی قادر نیست 
را حمل کند، وزنه برداران جهان، دویست  چنین سنگ گران وزنی 
و چهل، پنجاه کیلو وزنه می زنند و می شوند قوی ترین مرد جهان !... 
مردان جهان  قوی ترین  از  مصریان، جملگی  کرد  باور  می شود  مگر 
هم قوی تر بوده اند! از این قضیه بگذریم، به مصاحبت دختر فرعون 
با مشتاقانش می رسیم، وقتی هرودت می نویسد، آن قدر سنگ آوردند 
که دو هرم ساخته شد، به حساب شول و پیت، تعداد سنگ ها باید 
در حدود 5 یا 6 میلیون قطعه باشد. دختر فرعون اگر می خواسته 
است فقط پنج دقیقه با طرفدارانش صحبت کند؛ یعنی بدون احتساب 
ساعت خواب و استراحت، 1200000 دقیقه یا 50000 شبانه روز و 
عجیب تر از همه بیش از 130 سال با مشتاقانش گفت وگو کرده است! 
چنین دروغی، آن هم از سوی شخصی که به پدر تاریخ شهرت یافته 
است، جای تأسف دارد و قرن ها در کار محققان و باستان شناسان گره 

انداخته و آنان را سرکار گذاشته است. 
کار  در  عواملی  چه  پیشینیان،  دروغ های  چنین  از  غیر  به 

تاریخ نویسان امروز، خلل وارد می سازد؟
-  مسأله دیگر حذف واقعیات است، برای نمونه سلطان جالل الدین 
افتاد و  با مغوالن در  تاریخ ،دالوری شمرده اند که  خوارزمشاه را در 
امواج  دستخوش  را  فرزندانش  و  همسران  که  داشت  غیرت  آن قدر 
خروشان رود سند کرد و خود با اسبش به امواج زد و گریخت. تا اینجا، 
به غیرت شرقی  از جالل الدین داریم، شقاوت آمیخته  برداشتی که 
است و نیز بی عاطفگی! داستان نویس ها در کتاب هایشان او را به کرات 
ستوده اند، اما رسیدنش به هند و با شاهدختی ازدواج کردن – آن هم 
فقط چند روز پس از قتل عام خانواده اش– و ازدواج با ملکه نخجوان، 
که همسر اتابک ازبک بود را از ماجراهای زندگی اش حذف کرده اند، 
باور نمی کنید؟ به جلد چهارم کتاب روضه الصفا مراجعه کنید ص 

.427
آن  از  من  که  است  کتابخوان  به  زدن  نارو  مطالبی،  چنین  حذف 

می پرهیزم. 
معاصر  دوران  به  تاریخ نویسان،  از  برخی  اخیر،  سال های  در 

پرداخته اند، اما از شما کمترین مطلبی در این باره ندیده ایم؟
-  چنین سوژه هایی، مفت چنگ خودشان! آنان تخصص هایی دارند که 

من فاقد آن هستم! 
با توجه به کتاب های متعدد و پرفروشی که در این سال ها از شما 

منتشر شده است باید نویسنده پولداری باشی؟ 
-  تا منظورتان از نویسنده پولدار چه باشد؛ اگر منظورتان این است که 
در سال های قلمزنی ام، بر صفر مبلغ پس اندازم افزوده شده باشد، باید 
بگویم اصاًل پس اندازی ندارم ... مثل بسیاری از نویسنده ها و مترجم ها. 
را  مترجمان  و  نویسندگان  حقوق  و  حق  ناشران،  مگر 

 نه تنها تاریخ، دیگر مقوله های زندگی هم جذابیت نوشتن دارند نمی پردازند؟ 
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-  از تعداد اندکی که بگذریم، باید بگویم متأسفانه 
حق الترجمه ها  و  حق التحریرها  یا  ها  آن  اغلب  
را نمی پردازند یا خون به دلشان می کنند تا مزد 
اقساط  با  هم  بیشترشان  بدهند.  را  زحمت شان 
بلندمدت، پول نویسندگان و مترجمان را می دهند، 
به غیر از این، هستند ناشرانی که برای صرفه جویی 
را  کسانی  کتاب های  کتاب،  نشر  و  چاپ  کار  در 
سال  چهل  سی  صاحبان شان  که  می کنند  چاپ 
پیش مرده اند، یا کار افرادی را به چاپ می رسانند 
که فقط دربند نام خود هستند و مثاًل می خواهند 

کتابی داشته باشند. 
مگر ناشران و مؤلفان، پیش از آغاز همكاری، 

با هم قرارداد نمی بندند؟ 
-  چرا! ... اما قراردادها، با هم متفاوت است... عده ای، 
درصدی کار می کنند و عده ای امتیاز چاپ کتابشان  
خرید  به  ناشران  است  پرواضح   ... می فروشند  را 
و  می دهند  نشان  بیشتری  شوق  کتاب ها،  امتیاز 
ترتیبی اتخاذ می کنند تا نویسندگانی که درصدی 
کار می کنند، پس از مدتی به فروش امتیاز کتابشان 
راضی شوند و پول یک یا دو چاپ کتاب را بگیرند 

و بروند پی کارشان... 
من هم به غیر از دو کتاب، امتیاز دیگر کتاب هایم 

را واگذار کرده ام. 
چرا به چنین قراردادهایی رضایت داده ای؟ 

-  مسأله برای گفتن، زیاد است ... فقط به اختصار 
ناشران،  ظاهرا  که  پیش آمده  شرایطی  می گویم 
نتیجه  داده اند، در  از دست   ً را  نشر کتاب  رغبت 
نویسنده و مترجم باید کوتاه بیاید تا نوشته اش در 

گوشه ای از خانه اش خاک نخورد. 
تیراژ کتاب هایت، هر بار چقدر بوده است؟ 

پانزده شانزده سال پیش از هر کتابم، حداقل 5000 
نسخه تکثیر می شد و برخی از آنها به چاپ های 
دهم و دوازدهم می رسید، ولی در حال حاضر تیراژ 
کتاب ها، بین 20 تا 100 نسخه در نوسان است، 
اتفاق می افتد کتابی به تیراژ 1000 نسخه  کمتر 

برسد. 

معنایی  چه  کتاب،  تعداد  این  چاپ  عجب! 
دارد؟! آن هم در مملكتی 80 میلیونی؟

باب  کشورمان  در  دیجیتالی  چاپ  که  وقتی  از    -
این  کاسته اند؛  کتاب ها  تیراژ  از  ناشران  است،  شده 
کارشان دو دلیل دارد، یکی این که هزینه انبارداری 
از دوششان، برداشته می شود، دیگر آن که به میزانی 
کتاب چاپ می کنند که مشتری دست به نقد دارند. 
کتاب  مثاًل  دارد،  رواج  هم  خارج  در  شیوه  این 
کتاب  جلد  چند  یا  یک  امروز  آلمان،  فروش های 
سفارش می گیرند و روز بعد، کتاب های درخواستی 

را تحویل مشتریان می دهند. 
بازار  کسادی  است  ممكن  ترتیب  این  به 
کتاب، ماندگار شده و حتی سرانه کتابخوانی 
هموطنانمان از روزی 2 دقیقه هم کمتر شود؟

-   چنان است که می گویید، به همین جهت مسؤوالن 
فرهنگی، تمهیدات و تدبیرهایی به کار می برند تا نه 
تنها سرانه مطالعه از روزی 2 دقیقه کمتر نشود، بلکه 
تعداد کتابخوان ها افزایش یابد ... در این که دورنمای 
کتاب، به ظاهر شفاف و امیدبخش نمی باشد، جای 
از  است،  زنده  امید  به  انسان  ولی  نیست،  حرفی 
این رو به اوضاع نشر، خوش بینانه نگاه می کنم و 
عقیده دارم، دیر یا زود کتاب، وجهه و شخصیت 
شایسته اش را به دست خواهد آورد... درست مانند 
سینما! وقتی ویدیو و دیگر رسانه های نمایشی، پا 
به زندگی انسان امروزی گذاشتند، خیلی ها دچار 
این توهم شدند که باید فاتحه سینما را خواند! و 
دلیل می آوردند: مردم مرض ندارند به تعداد افراد 
خانواده  شان، پول بلیت بدهند، مسافتی را بپیمایند، 
مدتی وقت صرف کنند، خستگی را به جان بخرند، 
یک جا بنشینند و فیلم تماشا کنند... خوب، یک 
آن  و  می آسایند  خانه شان  در  می خرند،  سی دی 
تازه   ... بارها  بلکه  بار،  یک  نه  می کنند؛  تماشا  را 
با  می بینید  اما  می شود...  تمام  هم  ارزان  این کار، 
همه تجهیزات و تسهیالت نمایشی، فیلم سازی رو 
نقش را از دست نداده است و سینماها، کمابیش 
فعالیت می کنند. به همین لحاظ من بر این باورم 
که کتاب های شنیداری و موبایلی و کتاب هایی که 
با چاپ دیجیتال عرضه می شوند دیر یا زود، جا را 
برای کتاب های کاغذی، خالی می کنند، به گمان 
من، مهمترین مسأله در این باب، یافتن روش هایی 

است که مردم را با مطالعه آشتی دهد. 
را  شما  ذهن  تاریخی،  دوره های  از  کدام یک 

بیشتر به خود مشغول کرده است؟ 
و  کوروش  زمان  یعنی  هخامنشیان،  دوره    -
تقریباً  من  باشید،  کرده  توجه  اگر  جانشینانش.... 
زندگی فرمانروایان این دوره را نوشته ام... دوره های 
دیگر، چندان ماندگاری در ذهنم نداشته اند، و این 
دوره از هر دوره، یا بهتر بگویم از هر سلسله ای 

بیشتر، سالیانی چند، مرا مجذوب خود کرده اند. 
در میان آثار متعددی که از شما منتشر شده است، 

هرودت   : گویـد  می  فاروقی   
دروغی  جهان  تاریخ نویسی  پدر 
که مصر  اهرام  ساخت  درباره   دارد 
 با هیچ محاسبه امروزی جور در نمی آید 
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کتاب سیف القلم، حال و هوای دیگری دارد، شاید 
بتوان گفت، بیش از تاریخی بودن، جنایی است؟ 

-  نه تنها کتاب سیف القلم، بلکه برخی از کتاب هایم، 
هستند؛  خود  به  مخصوص  هوای  و  حال  دارای 
گاهی  نبوده ام،  تاریخ  پُرآوازه  افراد  دنبال  همواره 
اشیایی بی جان، افراد گمنام، بدنام و حتی بی نام، 
کتاب  قهرمان  مثاًل  داشته اند.  وا  نوشتن  به   مرا 
قهرمانان  یا  است،  درخت  یک  زرتشت«  »سرو 
در  بدشگون«  »گوهرهای  عنوان  زیر  که  کتابی 
دست نوشتن دارم، سنگ های قیمتی اند و تأثیری 
که از زمان پیدایش تا حاال بر سر مردم آورده اند، یا 
در کتاب »خواجه خسرو« من زندگی یک سردار و 
یک فرمانروای مشهور را به رشته تحریر نکشیده ام، 
خان«  »لطفعلی  دالورزند  فرزند  زندگی  به  بلکه 
پرداخته ام. با مرگ دلخراش دالور زند، ماجراهای 
مربوط به سلسله زندیه برای من تمام شده نبود، 
باز هم در این باره تحقیق کردم تا  این که در جزوه 
تألیف سرهار  زندئ«  روزهای کریم خان  »آخرین 
فورد جونز، سطری چند درباره پسر »لطفعلی خان 
او  آزارش،  و  تحقیر  برای  دانستم  و  خواندم  زند« 
را به مقام اختگی رسانده اند و خواجه سرای دربار 
قاجارش کرده اند، یک خواجه سرای پژمرده، افسرده 
از  هیچ یک  ندارم،  به یاد  تاکنون  پا!  و  بی دست  و 
کسانی که در زمینه تاریخ قلم زده اند، به زندگی 
پرداخته  مفصل  طور  به  شخصیت هایی  چنین 
افرادی  نوشته اند،  خواجه ها  از  هم  اگر  باشند، 
اما درباره  برگزیده اند.  را  مکار و بدکار و خونخوار 
او  بگویم  باید  اشاره کردید،  آن  به  سیف القلم که 
یک جنایتکار زنجیره ای بوده است و گاهی در جامه 
یک پزشک، گاهی در کسوت یک بازیگر تئاتر و... 
جنایاتی موحش در شهرهای هند و شیراز مرتکب 
شده است، آن هم با روش های ابداعی خودش .... 
سالیان سال، مردم شیراز خواب راحت  نداشتند، با 
خاطری آسوده در خیابان ها، آمد و شد نمی کردند، 
از ترس مردی که نام واقعی اش محمدعلی وکیلی 
بود و نام مستعارش سیف القلم، که هم در شیراز 

مطب داشت و هم آتلیه عکاسی ... که از هر دوی 
آنها، برای ارتکاب جنایاتش، استفاده می کرد. درباره 
او پیش از من رسول پرویزی، داستانی کوتاه نوشته 
بود و صادق چوبک، در کتاب سنگ صبور به طور 
داده  او  به  فرعی  و  کوچک  نقشی  غیرمستقیم، 
کردم  تحقیق  سیف القلم  زندگی  درباره  من  بود. 
و سری به محله هایی زدم که زمانی پاتوقش بود 
بازسازی  جملگی  که  هرچند    - سکونتگاهش  و 
به میدانی رفتم  شده اند و تغییر چهره داده اند – 
که او را به دار آویختند، شعرهایی که مردم شیراز 
درباره اش ساخته بودند، جمع آوری کردم که یکی 

این است: 
به لیموی قاچ نکرده 

به نارنج َکپه کرده   
سیف القلم کاری نکرده  

فقط زن خفه کرده  
وقتی که سرگذشت سیف القلم را نوشتم، احساس 
به  جهت  به همین  دارد،  کم  چیزی  کتابم،  کردم 
روانکاوان  که  برداشت هایی  دادم،  ادامه  تحقیقاتم 
نوشتم؛   را  دارند  زنجیره ای  جنایتکاران  درباره 
همچنین زندگی معروف ترین جنایتکاران زنجیره ای 
داد؛   به چاپش  رضا  دلم  تا   ... گوشه جهان  چهار 
ادامه  می افزاید،  کتاب  موضوع  جذابیت  بر  آنچه 
یافتن جنایات سیف القلم پس از مرگش است! در 
هر صورت کتاب تلخی است و با آنکه بارها چاپ 
شده است، خواندنش اعصاب می خواهد. این را هم 
ناگفته نگذارم، این جنایتکار در زمان پهلوی اول 
مختاری  سرپاس  کننده اش  دستگیر  و  میزیسته 

است، )مرد موسیقی و خشونت(! 
کدام آثار ادبی، شما را به نوشتن ماجراهای 

تاریخی برخی از دوره ها ترغیب کرده است؟
تا جایی که حافظه ام یاری می کند، اندک نبوده اند 
کتاب هایی که آتش شوق پژوهش و نوشتن را، در 
من شعله ورتر کرده اند، چندتایی که به خاطر دارم 
را می نویسم: مطالعه کتاب زنان سخنور مرا واداشت 
را  زن  گوی  پارسی  سراینده  اولین  رابعه  زندگی 

بنویسم و عشق او به غالمش را به بررسی بکشانم. 
مطالعه کتاب  شاهان شاعر و تاریخ هند، انگیزه ام 
زندگی  که  دلربا  به نام  بود  کتابی  نوشتن  برای 
پرماجرای یک زن ایرانی موسوم به مهرالنسا را در بر 
می گیرد )نور جهان بعدی( دیوان کمیاب بهمن نامه 
سروده ایران شاه بن ابی الخیر مرا به نوشتن کتاب 
منظومه  خواندن  داشت،  وا  اسفندیار  بهای  خون 
هفت پیکر نظامی، موجب شد زندگی بهرام گور 
ساسانی را بنویسم، با مطالعه تاریخ هرودوت و تاریخ 

ایران باستان، زندگی نامه پانته آ را نوشتم و ... 
در  را،  زندگی نامه هایی  چه  حاضر،  حال  در 
هوای  و  حال  اصاًل  داری؟...  نگارش  دست 

نوشتن را پیدا می کنی؟ 
-  نوشتن، برای بسیاری از قلمزنان حرفه ای، مثل 
روزگار  این  در  البته  است،  شده  کشیدن  نفس 
نامهربان، سخت است نوشتن و کار کردن با بعضی 
انسانیت، بدهی هنگفتی  ناشرانی که به اخالق و 
هخامنشی،  زنان  از  یکی  درباره  کتابی  دارند... 
زیر  شیراز  ناشران  از  یکی  توسط  که  نوشته ام 
چاپ است، )کتابی دو جلدی( کتاب »گوهرهای 
بدشگون« آخرین مراحل تحریر را می رساند، سپس 
کتاب غنیمت بانو )عشق شاه منصور مظفری( را در 
دست می گیرم، عالوه بر این ها هرگاه که حوصله ای 
و  گلستان  از  را  سعدی  گزننده  طنزهای  باشد، 
بوستانش استخراج می کنم و نیز طنز حماسی را 
از شاهنامه .... تاکنون سه مورد طنز حماسی را در 

شاهنامه یافته ام. 
نویسندگی  ادوار  تمام  در  و  همیشه  آیا 
قطور  و  پرحجم  کتاب های  دوست داشتی 

بنویسی؟
و  صفحات  تعداد  به  کتابی  هیچ  ارزش  خیر؛    -
»جد  عنوان  که  کتابم  نخستین  نیست،  آن  قطر 
بزرگوارم« برخود دارد، کتابی است 80 صفحه ای 
)سال 1348( یا مجموعه مقاله هایم »داستانواره های 
تاریخی« هرکدام حدوداً  تاریخ« و »شیطنت های 

دویست صفحه می شوند.  
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به نظر شما نهایت بدبختی چیست؟ 
با لکنت زبان، امتحان جدول ضرب  -  که انسان 

بدهد. 
کجا را برای زیستن دوست می دارید؟ 

-  داخل پرانتز را 
باالترین تصور شما از سعادت دنیوی چیست؟ 

-  که دیگر سعادتمند قمی آواز نمی خواند! 
چه خطایی را زودتر توانید بخشود؟

-  غلط چاپی را نه غلط امالیی، زیرا اگر ما صابون را 
با سین بنویسیم صابون کف نخواهد کرد. 

مردانی که در داستا ن ها می پسندید کدامند؟ 
-  مردانی که در صفحه 174 وارد داستان شوند  و 

در175 خودکشی کنند. 
شخصیت محبوب شما در تاریخ کیست؟ 

-  من در جغرافیا به دنبالش هستم. 
واقعی  زندگی  در  یا  و  تاریخ  در  که  زنانی  

می پسندید کدامند؟ 
-  نمی دانم. 

زنانی که در داستان ها می پسندید کدامند؟ 
-  به من مربوط نیست. 

نقاش برگزیده شما کیست؟ 
-  تمام نقاش های ساختمان را که بدقول هستند. 
و نمی توان تشخیص داد کفش آنها سفید است و 

یا سیاه ... 
آهنگساز برگزیده شما کیست؟ 

-  بلبلی که قناری را به عنوان آسیستانی خود قبول 
داشته باشد. 

صفتی که در مردان می پسندید؟
تیغ  از  قبل  تراشی،  ریش  ماشین  شناختن    - 

پرما.
صفتی که در زنان می پسندید؟ 

-  که عکس های شیش در چهار را بیشتر از کارت 
پستال دوست داشته باشند. 

فضیلتی که بر می گزینید؟ 
-  برای بستن بند کفش به صندلی متوسل نشویم. 

مشغله ای که دوست می دارید؟ 
-  تحلیل فلسفی دفترچه تلفن 

دلتان می خواست به جای چه کسی بودید؟ 
-  من فیلم بازی نکرده ام که بدانم می توانم به جای 

خود حرف بزنم یا نه. 
خصلت اصلی شما؟ 

-  دوست داشتن تمام تلفن های 6 شماره ای که 5 
آن بوق می زند. 

عیب اساسی شما؟ 
-  همه اساسی است. 

غایت تصور شما از خوشبختی؟
-  که فیلم های هندی دارای زیرنویس فارسی باشد 

و فیلم های فارسی دارای زیرنویس هندی 
بزرگترین بدبختی شما؟ 

-  که وقتی متولد شدم صفر 8 اشغال بود. 
چه رنگی را دوست می دارید؟ 

-  باید از نقاش های ساختمان بپرسم 
چه گلی را بر می گزینید؟

-  گل هایی که بلبل های شعر فارسی را هزار سال 
است تحمل کرده اند. 

چه پرنده ای را می پسندید؟ 
امان  در  معاصر  شاعران  دست  از  که  پرنده ای    -

باشد. 
نویسندگان برگزیده شما کدامند؟ 

-  مؤلف دفتر تلفن و برادران شجاعی گلستانه ... 
شاعران محبوب شما کدامند؟ 

تازه  تایپ می شود  -  شعرایی که وقتی شعرشان 
شعر دارای مفهوم عاطفی شده و شاعر بعد از تایپ 

شعر، مسؤول و متعهد می شود! 
نام هایی که دوست می دارید؟

ارج نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید – 
و بیو آنزیم که افسوس از بازار خارج شد. 

همه  از  بیش  که  تاریخی  شخصیت های 
تحقیرشان می کنید کدامند؟ 

-  از آقای دکتر کوشان باید بپرسید. 
دیگر  وقایع  از  بیش  که  نظامی  واقعه  یک 

تحسین شما را برانگیخته است؟ 
- انتقال آقای عبدالعلی دستغیب به تهران ؛ زیرا 
قاطبه شعرای معاصر ، بی حضور ایشان در تهران 

نمی توانند شعر بگویند. 
بیشتر  دوستانتان  در  را  صفت  کدام 

می پسندید؟ 
و  نخجوان  کلمه  دو  دارند  دیسک  مرض  اگر   -
محجوب را در نامه های خود ننویسند زیرا این دو 
کلمه با پیچ و خم خود، انسان را مبتال به مرض 

دیسک می کند. 
کدام )رفرم( را بیشتر تحسین می کنید؟

- رفرمی که شهردار آمل باعث آن بود که االغ ها 
لباس بپوشند. 

موهبتی را که دلتان از طبیعت می خواست؟
-  دستگاه شور را – که باید با نمکدان اجرا شود. 

چه می خواستید باشید؟ 
- نمره عینکم همیشه نمره موقت باشد. 

چگونه دوست دارید بمیرید؟ 
- در زیر رادیکال – یا داخل پرانتز و یا آخر پرانتز 
و یا آخر جمالتی که با جفا و وفا ختم می شود و 
یا در هنگام عیدی که پزشک قانونی به مسافرت 

رفته باشد. 
در حال حاضر، وضع روانی شما چگونه است؟ 

- کوک ساعتم تمام شده است. 
پیام شما چیست؟

سرد  جای  در  همیشه  را  مسؤولیت  و  تعهد    - 
نگه داری کنید. 

احمدرضا احمدی در پاسخ به پرسشنامه مارسل پروست 

دلم می خواست، نمره عینکم همیشه نمره موقت باشد

پروژه  پیش  سال   45 دقیقاً   
»پرسشنــامه مــارسل پـروست« 
برگرفته از مطبوعات فرانسه با ترجمه 
دکتر صدرالدین الهی و نادر نادرپور 
سیاه  و  سپید  مجله  ادبی  بخش  در 
به اجرا درآمد و 22 شاعر و نویسنده 
ایرانی به آن پاسخ گفتند. در کنار این 
پرسشنامه، پرسشی با عنوان »چگونه 
نویسنده یا شاعر شدید؟« برگرفته از 
مجله »امید«، به سردبیری »نصراله 

فلسفی« قرار گرفت. 
معاصر،  شاعر  احمدی،  احمد رضا 
پروژه  این  یافتگان  حضور  از  یكی 
بود، پاسخ های او در زمان چاپ مجّله 
به خاطر طنز جذابش مورد استقبال 

محافل ادبی قرار گرفت. 
خاطره ها  آن  تا  می کنیم  چاپش  باز 

زنده شود. 

45
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احمدرضا احمدی در پاسخ به پرسش »چگونه شاعر یا نویسنده شده اید؟« 

خاله تولستوی و داستایوسکی و بالزاك  خاله های پرحرفی بوده اند 
که این سه نویسنده رمان های پر ورق نوشته اند

متقدمین  تعریف  به  بنا  بودن  شاعر  برای 
داشت.  دوست  را  طبیعت  و  داشت  عمه  باید 
گروه صبح ها  زیرا  داشت  به یاد  را  طبیعت   یا 

 گروه بلبل های مسؤول بر درختان خانه های 
شاعران می نشینند و طرز تهیه یک غزل کامل 

را می آموزند. 
من   – نبود  پس معلم من در شاعری عمه ام 
را  بلبل  تحول  سیر  و   – نداشتم  عمه  اصاًل 
شعرای  تمام   – نمی دانستم  فارسی  شعر  در 
معاصر یا گرفتار تعهد و مسؤولیت بودند و یا 
را  آنها  که  بودند  داده  قول  خود  عمه های  به 
دعوت  آش«  مامان  »کافه  در  گرم  غذایی  به 
قرض  من  به  را  خود  عمه  کسی  پس  کنند. 
نداد – کسانی دیگر هم بودند که درباره فواره 
شعر گفته بودند و عمه آنها مرده بود و آنها در 
شعر شکست خورده بودند و به کار نقد ادبی و 
تحقیق درباره مقدار مصرفی نعل در شاهنامه 
در  آنها  شکست   – بودند  پرداخته  فردوسی 
شعر باعث شده بود که در نثر فارسی »پارک 
دوبل« را به وجود بیاورند و در اثر تحقیقی خود 
بنویسند: »ای بسا عاشقان معشوق و معشوقان 
عاشق«. که تلفظ قاف های چندان این جمله ، 
آنها را دچار سرفه و تنگی نفس کند که مجبور 

باشند به جای سیگار از پیپ استفاده کنند. 
تعریف متقدمین  به  بنا  بودن  برای شاعر  من 
حاضر در این روزهای ابری، نه عمه داشتم و 
نه طبیعت را دیده بودم. نشناختن طبیعت را 
از طرف من قصوری ندانید. گناه از عینک من 
واسطه  یک  موقعیت  در  من  عینک  زیرا  بود. 
بد با طبیعت بود. عینک من تمام زیبایی های 
طبیعت را از من گرفت . سبیل هم نداشتم – 
و اگر سبیل داشتم می توانستم شعر اجتماعی 
بگویم، زیرا سبیل برای شاعر، یک فیلتر خوب 
است. شاعر ،شعر عاشقانه می گوید ولی هنگام 
خواندن و عبور شعر از سبیل، شعر اجتماعی 

می شود. 
پودرهای  و  بانک ها  هنوز  سال ها  آن  در 
پس  نمی دادند.  جایزه  همه  هم  رختشویی 
قصه ای و  بود  خاله  وجوی  جست  در   باید 

 نوشتم.
 بعد از جست وجوهای فراوان، یک خاله پیر 
کنار  را  قصه نویسی  کار  که  دوستان  یکی  از 
گذاشته بود و خودش مسافر بود قرض کردم. 
آن خاله خیلی پیر بود و هر روز خطر مردن او 
بیشتر می شد. به خاطر دارم روزی پس از آنکه 
 مقدار زیادی پول برای مداوای آن خاله خرج 

نام  به  را  داستــانم  اولیـن  عنوان   ، کردم 
)قمقمه های خالی از خاله انباشته شد( را تمام 
من  قصه  و  مرد  قرضی  خاله  که  بودم  نکرده 
برای همیشه ماند. او خاله ای بزرگ و ارجمند 
 بود. ولی پس از مرگ او من به این نتایج بزرگ 

رسیدم: 
1-  خاله ی کافکا همیشه عینکی سیاه به چشم 
داشته است که متأسفانه کافکا، دنیا را تیره و 

تار دیده است. 
2-  خاله ی تولستوی ، داستایوسکی و بالزاک،  
خاله های پرحرفی بوده اند که این سه نویسنده، 

رمان های پر ورق نوشته اند. 

3-  عمه ی مولوی به بیماری صرع مبتال بوده 
است. 

بوده  و سینما  اهل گردش  4-  عمه ی حافظ، 
است و نامبرده همیشه از مکتب فرار می کرده 
و قبل از آن که به باشگاه بیلیارد برود، گیالسی 
از )ایران می( اهواز را رسیدگی می کرده است. 

دوست  را  سالم  تفریحات  سعدی،  عمه ی    -5
با  خانه  در  را  بیکاری  اوقات  و  است  داشته 
شوهرش به بازی پینگ پنگ می پرداخته است. 
شوهر عمه سعدی برای آن که به باشگاه برای 
با  بازی  برای  ناهارخوری  میز  از  نرود  بازی 

همسر خود استفاده می کرده است. 
بوده  جلف  زنی  زاکانی،  عبید  عمه ی   -6
 است که همیشه در حضور شوهر و مهمانان 
خود ، جوک های رکیک تعریف می کرده است 
و همین امر باعث می شود که کار عمه ی عبید 

شود.  کشیده  خانواده  دادگاه  به  شوهرش  با 
پس به دنبال یافتن دایی رفتم که معلم من در 
نمایشنامه نویسی باشد، ولی چخوف، تنها دایی 
ادبیات را برای خودش برده بود. دایی وانیا و 

این نتایج از نبودن دایی حاصل شد. 
1-  دکتر ساعدی، قصه نویس و نمایشنامه نویس 
معاصر دارای دایی  و خاله است و دایی و خاله 
دکتر ، آدم های پرحرفی هستند که صبح به 
نمایشنامه می نویسد و شب  ،دکتر یک  صبح 

به شب یک قصه 
2-  پشتوانه قصه کوتاه خاله کوچک و پشتوانه 
قصه بلند خاله بزرگ ، پشتوانه شعر عمه است. 

3-  کسانی که دارای عمه،خاله و دایی نیستند 
نباید به کارهای ادبی دست بزنند. 

دوست  را  خاله  بود،  عمه  به  دنبال  باید  پس 
داشت و به دایی احترام گذاشت. 

عموی  است.  عمو  سینما  کار  پشتوانه    -4
و  می داند  زیاد  که  است  مردی   ، هیچکاک 

عموی ساموئل خاچکیان ناتنی است. 
تصنیف سازی  معلم  آدم،  خاله های  پس    -5

نیستند. 
6-  بقیه فامیل را باید با دیگر هنرها آشتی داد. 
7-  من اگر در آینده در قرعه کشی های بانک 
و پودرهای رختشویی، یک جایزه عمه بردم؛ 
نخستین کار من پس از تحویل گرفتن عمه، 
یا  نویسنده  چگونه  است:  سئوال  این  جواب 

شاعر شدید؟ 
تیرماه 1350 -احمدرضا احمدی 
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سال   10 در  سالمی  نورالدین  دکتر   
شهرك  در  که  شاملو  احمد  زندگی  آخر 
داشت  اقامت  کرج«  فردیس  »دهكده 
به عنوان پزشک، شب وروز و هر وقت الزم 
کارهای  ضمن  و  می رفت  عیادتش  به   بود 
که  داشت  او  با  صحبت هایی  پزشكی، 
در  »بامداد  عنوان  با  را  آن  از  بخش هایی 
آینه« به صورت کتاب  درآورده که هنوز در 

ایران چاپ نشده است. 
شاعر،  خود،  سالمی  نورالدین   دکتر 
نویسنـده و نقاش و از دوستداران دیرینه 
با  شدن  همسایه  که،  است  بوده  شاملو 
برای مصاحبت  آورد  شاملو فرصتی پیش 
می دانست  شاملو  نیست  تردیدی  بیشتر. 
یادداشت  آنچه در مالقات ها می آید  از  او 

بر می دارد، روزی منتشر خواهد کرد. 
است  هنرمندانی  معدود  از  شاملو  احمد 
که در زمان حیات خود، طعم اوج شهرت 
و محبوبیت را چشیده  و در هم نسالنش 
ده  دلیل  به همین  است،  بوده  تأثیرگذار 
با  نورالدین سالمی  سال گفت وگوی دکتر 
احمد شاملو جذابیت دارد و ما می  کوشیم 
در  را  کتاب  این  خواندنی تر  بخش های 
کتاب  کل  روزی  تا  کنیم  نقل  کتابستان 

منتشر شود. 

هنوز هم افتخار می کنم که شاگرد اون مرد بودم
همه نشسته  بودیم و استاد مشغول صحبت بود 
-  خبرنگار خبره و زبر و زرنگ ِخرمون رو چسبیده 

بود. پرسید نظر شما راجع به فرهنگ شعر چیه؟ 
 نیما آمد تساوی مصراع ها رو به هم ریخت، من وزن 

رو هم دور انداختم. 
باالتر  همین  برای  خوب  گفت:  اسپهبد  علیرضا 

هستید. 
-  نه، صحبت بزرگی و کوچکی نیست. من هرچی 
دارم از نیما دارم. هنوز هم افتخار می کنم که شاگرد 
اون مرد بودم. به هرحال در زمینه موسیقی هم باید 
همین کار بشه. این ساز اَن دماغو، کمانچه و غیره 
باس به کل دور ریخته بشه. مالر وقتی سمفونی دو 
را اجرا کرد صد وهشتاد نفر ارکستر داشت. تازه پس 
از اتمام سمفونی خبرنگارها که ریختند دوروبرش، 
گفت، راضی نیستم. این هشت تا هورن باز صدای 
مورد عالقه منو در نیاورد! اصل قضیه اینجاس با این 

سازهای مفنگی نمی شه موسیقی داش. 
گفته  جلسه  یه  تو  شهناز  جلیل  گفت:  کوچکی 
حرف شاملو درسته. من بعد از چهل سال همون 

تا رو می زنم که چهل سال پیش می زدم. 
اما  کرده،  پیشرفت  حتماً  تکنیکش  البته  آره،    -

محتوا همونه که بوده. 
بود  قرار  که  آمریکا  دانشگاه  تو  داد.  ادامه  استاد 
تدریس کنم یه ورقه دادند که مدارج! و مدارک! 
تحصیالتمو بنویسم. نوشتم روخونی کالس چهارم 

دبیرستان. 
فرداش مسؤولش اومد که بابا این جوری نمی شه. گفتم 
عین واقعیته. گفت آخه اساتید دیگه ناراحت می شن. 

گفتم خوب بشن، ما از این نوع مدارک نداریم. 
من گفتم: آقا شانس آوردین! اگه دکترای ادبیات 

داشتی می شدی حمیدی شیرازی. 
 در سفر ملوکانه مان دیدنی ها بسیار هست

استاد گفت: سفر مزخرفی بود. ) سفر آمریکا( اصاًل 
از  بود  این  کارم  بود.  پُربار  هرچند  نگذشت،  خوش 
این خونه برم اون خونه. بعد هم، این صاحب خانه ها 
با هم بد بودند و طبعاً دیگر نمی توانستم از محدوده ای 
که برایم درست کرده بودند تجاوز کنم. یا این که تو 
بیمارستان بودم. هرچند در سفر ملوکانه مان دیدنی ها 

بسیار هست. 
آقای شاملو لطیفه ای تعریف کرد و بعد گفت: 

-  خوشت اومد؟ 
گفتم: عالی بود. 

عضله های شکمم از خنده درد گرفته بود. آقا ادامه داد: 
-  نمی دونی تو دانشگاه، کالسم شصت نفره بود. تعداد 
مستمع آزاد که زیاد شد کردنش هشتاد نفره. فیلم 
ویدئو بر می داشتند، نوار ضبط می کردند و چه ها و 
چه ها. مثاًل یکبار که بهشون گفتم سایه اسم مفعول 
فعل ساییدن هست و معنی اش اینه که یواش یواش 
در حال ساییدن گسترش پیدا می کنه نمی دونی جوونا 

چه ذوقی می کردن! 
پرسیدم: روانشناسی درسته یا روان شناختی؟ 

-  در ترجمه استیک، روانشناسی درسته، اما در جمله 
ما می تونیم بگیم از نظر روانشناختی نظریه فروید این 
بود که ... الی آخر. اما از نظر استتیک یعنی روانشناسی 
مثال دیگه، مثاًل شما به مهرانگیز بگین مهرانگیخت، 
ماضی انگیختن را به کار ببرید مهرانگیز یعنی انگیزنده 
که  هم  من  نداشت.  مشخص  سوژه  ما  َدرس  مهر. 
بود.  خونه  تو  نوشته هام  بودم. دست  نبرده  مدارکی 
بیاری حافظه درس می دادم. نقد پاشایی را هم درس 
دادم. یعنی شیوه تحلیل و نقد نویسی اش را به صورت 
سؤوال امتحانی پرسیدم خودتون چه می خواین؟ ببین 
چقدر جالب بود! گفتن هرکس از بهترین شعری که 
خوشش اومده، حاال مال هرکس که باشه، یه نقدی 
راجع به اون بنویسه و همین کار رو هم کردن منم به 
مسؤول درسی شان گفتم از َدم بِهشان الف بده. گفتم 
ایران چاپش  بفرستید  اینارو  تونستید مجموعه  اگر 

کنیم. 
نقدهای گلشیری به  درد عمه جانش می خوره

بگویم  بهتر  یا  ادیت  را  »پابرهنه ها«  داشت  آیدا 
سانسور می کرد. گفتم: 

-  آقا فحشهاش رو هم سانسور می کنه؟ 
-  نه، دیگه چی می مونه؟ 

-  ایراد نمی گیرن؟ 
-  فوقش می گن ناشر صالحیت اخالقی نداره. 

مرگ«  با  »بازی  در  پرسیدم:  استاد  از  خندید.  و 
مترجم نوشته که بخش آخر پابرهنه ها رو ترجمه 

نکردین، چرا؟ 
ارتباطی  -  بخش آخر مربوط به تاریخ رومانیه و 
با رمان نداره. تو همه ترجمه ها این قسمتو حذف 

کردن. 
-  کولی ها رو هم ترجمه کرده. 

-  اِ؟ من دلم می خواس ترجمه ش کنم ولی خیلی 
کتاب گل و گشادیه. حوصله نکردم. 

می خواستم اسم کتاب را »تخته قاپوی کولی ها« 
بذارم که کولی ها رو نمی شه تخته قاپو کرد. ولی 
ترجمه »بازی با مرگ« خیلی خوب نیس. منظورم 

متن فارسی شه. 
-  این اشکال اغلب ترجمه هاس، فرنگی رو می دونن 

فارسی شون خوب نیس. 
مثاًل  نویسنده اس.  ِشگرد  رعایت  بعدشم  آره،    -
قاضی با همون زبانی که تاریخ انقالب کبیر فرانسه 
رو ترجمه می کنه با همون زبان شازده کوچولو رو بر 

می گردونه. این دو تا متن خیلی فرق دارن. 
-  گلشیری تو یه نقدی نوشته که »همسایه ها«   بر 
اثر »پابرهنه ها« و با الگوی اون نوشته شده. این 

درسته؟
-  نقدهای گلشیری به  درد عمه جانش می خوره. 
گیرم  خوب  نظریه.  تنگ  و  حسودی  از  همه اش 
اینطور باشه. چه اشکالی داره شما از یک چیز خوب 
کار یاد بگیرین؟ این ایراد نمی شه که! تو پرسشنامه 
سوئیس یا سوئد نوشته که من نهنگی هستم که در 
متوجه  دیگران  این که  برای  آمد،  به عمل  برکه  یک 
عظمت من نشن آبو گل آلود می کنم. باس بهش گفت 

 احمدشاملـو: 
هرچـه دارم

 از نیمـا دارم 

روایت طبیب مخصوص
 از ده سال همنشینی با شاملو 
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پدر جان، در برکه قورباغه به عمل میاد، باور نداری؟ 
آئینه رو بردار جمال مبارکتو تماشا کن! 

-  خودشم چیزی نداره، شازده احتجاب و... 
»بره گمشده  والسالم  و »معصوم دوم«،  استاد گفت: 

راعی« که بنده فقط یه صفحه شو تونستم بخونم. 
-  تو اون مقاله ای که راجع به شما بود مفید نوشته بود، 

راجع به »جدال با خاموشی« تملّق هم گفته بود. 
پوزخندی زد. صحبت از نقد شد. گفتم: 

-  نقد براهنی چه جوریه؟ 
-  به نظر شما چه جوریه؟

-  واهلل از غریبه ور می داره بدون ذکر مأخذ به خورد 
ما می ده! 

-  خوب گفتی دیگه! آره، شدیداً تحت تأثیر منتقدهای 
انگلیسی زبانه. و این مقوله هیچ ارتباطی با قّصه و شعر 

ما نداره. 
آیدا گفت: بعدش هم کاراش معلوم نیس. امروز بَه بَه 
و َچه َچه فردا اَه اَه و اَه اَه . خوب بابا وردار بنویس این 

نوشته اینجاش درسته اینجاش غلط یا ناقصه. 
فحش چرا می دی؟ 

استاد گفت: -  صد جور پیغوم و پسغوم فرستادم که 
استاد، شما رو  نمی خوام ببینم. دو سه روز بعد باز اینجا 
بود با سیمین بهبهانی و دو سه نفردیگه اومده بود. سال 
وکه  که  و  و سپهری  اخوان  و  شاملو  نوشت   47-48
دیگرتمام شده اند. حاال ببین واسه اخوان ورداشته چی 
نوشته. این همه سال گذشته. آخه پررویی هم حّدی 
داره، چیزهایی ازشون می دونم که به خدا گفتنش شرم 

آوره! 
آیدا گفت: تو آمریکا ّظل اهلّل رو زده بود زیر بغلش این 
ورو اون ور می رفت. اون وقت شعر گفته. در وصف ...- 
آخه خجالت داره. قلم رو نباید به این چیزها آلوده کرد 

مخصوصاً شعر رو. 
شاملو گفت: حاال گیرم بالیی سرت آوردن برات زجر 

آور بوده خوب یکبار اشاره بکن  و بگذر. 
دیگه داریه دمبک واسه چی بر می داری؟!

ون گوگ هنر زندگی کردنش هم مثل اثر هنِر شه!
گفتم: اما آقا اگه مثاًل نیما می ذاش گلستان ازش فیلم 

بگیره االنه کلّی برای ما خاطره انگیز بود. 
-  گلستان که نه، فریدون رهنما می خواس صداشو 

ضبط کنه که اونم هی بهانه آورد و زیربار نرفت. 
-  خوب اگه می موند برای نسل ما جالب بود. 

-  من اصاًل اعتقادی به این حرفا ندارم. ببین ون گوگ 
یه دیوونه بود. یک دیوانه تمام عیار. اما عاشق رنگ 
بود. در زندگی عادی یک دیوانه خل وضعه و در عالم 
نقاشی یک اسطوره، ما باید دّومیش رو اهمیت بدیم. 

اّولی مهم نیست. 
-  ولی ون گوگ هنر زندگی کردنش هم مثل اثر هنِر 

شه! 
-  اینم از اون حرفاس. 

- شما خاطرات ژید رو از اسکاروایلد خوندین؟
-  به فارسی در اومده؟ 

سید  رضا  هم  درآورده  ایرانی  هوشنگ  هم  آره    -
حسینی. 

-  نه، اما فرانسه شو خوندم. 
-  جالب نیست؟ 

-  چرا خیلی هم بامزه س. 
-  ضد اخالق روچی؟

- اون مسأله مهّمی نبود ژید کنجکاوی داشت نسبت 
به مسأله ... اسکار وایلد. حاصل می دونی چی شد؟ 
نامه هایی رو که فرستاده بود تا دستمایه کار اصلی اش 

بشه همه رو سوزوند و چال کرد. 
گفتم: این سریال تلویزیونی تهاجم رو می بینی؟ 

-  نه. 
-  یه قسمتش می خواس نشون بده که تو آلمان نازی 

هم مقوله ای به نام وجدان وجود داشته. 
-  اصاًل این طور نیس. اونارو طوری بار می آوردن که 
همچنین چیزی تو مغزشون جا نداشت. »مرگ کسب 

و کار من است« رو که خوندی؟
-  آره. 

-  البته کسب و کار خودت هم هس. 
خندیدیم. گفتم: آره، چه جور هم. 

-  دیدی که نویسنده می خواد نشون  بده چطور این 
مسأله وجدان از ذهن طرف برداشته می شه. 

رو  بُل  هاینریش  جمع«  میان  در  زنی  «سیمای    -
خوندین؟ 

بعد  خوندم  صفحه ای  سی  بیست  متأسفانه    -
شخصیت ها رو ُگم کردم. رهاش کردم. نوبلیزه اش نه؟ 

-  آره، عقاید یک دلقک رو چطور؟ 
-  اووه اون یه شاهکار! 

صدایش را پایین آورد و با لحن غم انگیزی گفت: 
زندگی  این  نوشتم  کتابو که خوندم پشتش  اون    -

شخصی من است. آییش هنوز داریمش نه؟ 
آیدا گفت: بعله، نگهش داشتم. 

با لحن غم انگیزی گفت: می دونی من همیشه وسوسه 
خودکشی داشتم و هنوز هم دارم. 

برای عوض شدن صحبت پرسیدم بتهوون رو بیشتر 
می پسندی یا موتسارت رو؟ 

-  واهلل فرق زیادی نداردن تقریباً به یک اندازه به هر 
دو عالقه مندم. البته این اواخر بیشتر نسل های بعدی 

مثل گوستاو مالر رو گوش می کنم. 
-  این که االن پخش می کنین سمفونی کیه؟ 

-  هایدن. خیلی قشنگه! 
-  چقدر سمفونی نوشته! 

-  آره، زندگی بامزه ای داشته. صبح ها باید نُه تا دختر 
پاهاشو ماساژ بَِدن تا از خواب ناز بیدار بشه. بعد یک 
تمی روی نوشته می داده چند نفر دیگر و رسیون های 

مختلف اونو در بیارن. 
-  چقدر هم عمر کرد؟! 

-  خوب باید هم می کرد. 
سپس رو به دخترم ساناز کرد و گفت: 

-  خوب، تو از این خوشت میاد؟ 
-  بله 

- بعله کافی نیست. باس بیای بگی عمو این سمفونی 
رو واسه من پُر کن و منم بگم چشم ساناز خانوم. 

ساناز سرش را به زیر انداخته بود و لبخندی زد. یک 
دیسک از اسپانیایی ها گذاشت. گفتم: 

-  خیلی قشنگه. 
-  آره 

از  شما  ترجمه  در  گفتم:  لورکا  به  کشید  صحبت 
شعرهای لورکا، این جمله ... 

»بوق زنبق در کشاله سبزران ...« یعنی چه؟ 
-  بوق یعنی هورن یعنی شاخ، منظورش شاخ گاوه که 
به کشاله گاوباز می خوره. فیلم ویدئویی کارمن اثر بیزه 

و عروسی خون رو دیدی؟
-  نه. 

نیس  یادم  اسمش  االن  متأسفانه  که  خانوم  این    -
شاهکار کرده. بازی به قدری قشنگه که آدمو دیوونه 
فرانسه  به  رو  لورکا  شعرهای  که  همونیه  می کنه. 
یاد  اون  از  رو  دکالماسیون  من  اصاًل  کرده.  ترجمه 

گرفتم. 
-  از پله ها که باال می رفتم صدای خسته اش را شنیدم: 

-  جان، جان، آمدی؟
-  سالم کردم و نشستم و پرسیدم. 

آیا شما با به کار بردن کلمات محلی در کلیدر موافق 
هستید. به نظر من این کار غیر ضروریه. مگر زمانی 
که ما معادل کلمه موردنظر را در فارسی رایج نداشته 

باشیم؟ 
-  نه، من کاماًل با استعمال این کلمات موافق هستم. به 
دو دلیل: یکی قرار دادن خواننده است در فضای زبانی 

ُرمان و دیگر گسترش زبان فارسی است. 
-  شما چند کلمه از این واژه ها را یاد گرفتین؟

-  خیلی یاد گرفتم. خیلی چیزهای دیگر هم یه هم  
رو  موردی  نمی کنه  یاری  حافظه ام  االن  اما  چین، 
به شما بگم. فرق انسان با کامپیوتر همینه. واژه یا 
اصطالح سرجاش می شینه بعد زمانی که الزم باشه 

ناخودآگاه وارد ضمیر آگاه ما می شه. 
ادامه دارد
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 مریم مافی، مترجم آثار شاعران و نویسندگان 
ایرانی، صبح روز پنجشنبه بیست ونهم مهرماه با 
حضور علی دهباشی، سردبیر مجله بخارا و فرزانه 
قوجلو ،میهمان  در کتابفروشی آینده دیدار و گفتگو 

کرد. ابتدا علی دهباشی درباره او گفت: 
“ایشان تحصیالت خود را در اواخر دهه 1960 ، در 
مدرسه ابتدایی بهار در تهران آغاز کردند و پس از 
آن برای ادامه تحصیل به مدرسه بین المللی ایران 
زمین تهران رفتند. تحصیالت عالی را در دانشگاه 
و  دادند  ادامه  ماساچوستس  مدفورد  در  تافتس 
امریكن  دانشگاه  به  نیمۀ دهۀ 1980  در  از آن جا 
در واشنگتن دی سی رفتند. نخستین اثر منتشر 
شده ایشان ، بخشی از رسالۀ فوق لیسانس اشان 
می باشد. این کتاب که در سال 1989 منتشر شد، 
ترجمه ای از یک مجموعۀ داستان کوتاه و نیز رساله 
کوچكی نوشته سیمین دانشور، برجسته ترین زن 
ادبیات معاصر ایران با نام »صورتخانه دانشور« که 
بازار وکیل«،  پنج داستان کوتاه چون: »در  شامل 
»به  »کیدالخائنین«،  و  »صورتخانه«  »تصادف«، 
مریم  بود.  جالل«  »غروب  و  کنم«  سالم  کی 
قاره  سه  نشر  نام  به  انتشاراتی  شرکتی  با   مافی 
)Three Continents press( شروع به همكاری 
آمریكای  به جز  از کشورهای دیگر  آثاری  کرد که 
شمالی و اروپا را به چاپ می رساند. با این که شرکت 
مذکور تعدادی از کارهای عربی را نیز منتشر می 
کرد اما حتی یک کتاب فارسی به چاپ نرسانده بود. 
پس از کار نخست تشویق شدند که آثار بیشتری 
از ایران را معرفی کنند. خانم مافی به ویژه عالقه 
داشتند که کارهای نویسندگان زن را ترجمه کنند 
که البته فراوان هم نبودند.” کوتاه شده این گزارش  
که توسط پریسا احدیان تهیه شده است از نظر شما 

خوانندگان »کتابستان« می گذرد:

خانم  از  که  داستان هایی  دهباشی:  علی  
ایشان  گزینش  با  کردید  ترجمه  دانشور 

بود یا انتخاب خودتان؟
موافقت  با  اما  بود  خودم  انتخاب  مافی:  مریم 
کوتاهی  کتاب  دادم. یک  انجام  را  ، کار  ایشان 
همین  در  که  جالل«  »غروب  نام  با  داشتند 
کتاب چاپ شد. »صورتخانۀ دانشور« در واقع 
اولین کتاب من بود که به چاپ رسید. آن زمان 
در خارج  را  ایران  زنان  ادبیات  که  بودم  مایل 
مصادف  تصمیم  این  متأسفانه  کنم.  معرفی 
بود  دانشگاه ها  بسته شدن  و  انقالب  دوران  با 
کنم.  پیدا  نتوانستم  و خوبی  و کتاب سنگین 
چند  و  شدم  آشنا  ترقی  خانم  با  بعد  سال ها 
انگلیسی  به  را  ایشان  داستان های  از  نمونه 
ترجمه کردم. ولی هیچ گاه این ترجمه ها را به 
چاپ نرساندم. شاید در آینده به چاپ برسد و 
اما در این بین شاید باید اعتراف کنم که کتاب 
یک نویسندۀ انگلیسی به نام آقای اندرو هاروی 
 The Way“ با عنوان )Andrew Harvey(
حضرت  درباره  که  خواندم  را   ”of Passion
این  این کتاب شیفتۀ  با خواندن  و  بود  موالنا 
»راه  آن  عنوان  ترجمۀ  شاید  شدم.  شاعر 
عشق« باشد که کتاب بسیار ارزشمندی است 
و از دل بر می آید. ایشان در سن 24 سالگی 
و  گرفته  آکسفورد  دانشگاه  از  ادبیات  دکترای 
در هندوستان زندگی کرده اند و شخصی بسیار 
دانشمند و عاشق حضرت موالنا هستند. البته 
همانطور که موالنا می فرماید: از هر راه اشتباهی 
نوعی  به  شد،  هدایت  درست  راه  به  می شود 
پرداختم  موالنا  آثار  ترجمه  به  وقتی  سوختم. 
از رباعیات ایشان شروع کردم و در واقع به دلیل 
به استادی نداشتم  این که در لندن دسترسی 
تنها برای خودم کار می کردم. آن زمان، ازدواج 
بودم. آمده  لندن  به  و  شده  بچه دار  و   کرده 
 این ها دیگر دهه 1990 است و من با یکی 
دو نفر از دوستانم، نوار هایی از سخنرانی استاد 
این  و  می دادیم  گوش  را  مثنوی  شرح  درباره 
بیشتر  موالنا  رباعیات حضرت  با  که  طور شد 
آشنا شدم و به قول معروف توانستم زیر پوست 
اشعارش بروم و زیر الیه های شعرش را درک 
عاشق  بلغاری  خانم  یک  که  همکارم  با  کنم. 
نمی کرد،  صحبت  هم  فارسی  و  بود   ، موالنا 

شروع به کار کردیم.
بار  انتقال  قابلیت  انگلیسی،  زبــان  آیا 
اشعار  عاطفی  و  درونی  مفهوم  سنگین 

موالنا را دارد؟
زبان  دارد.  را  قابلیت  این  زبانی  به نظر من هر 
زبان هایی  همگی  فرانسوی  و  ژاپنی  چینی، 
و  است  فوق العاده  ما  زبان  هستند.  قدیمی 
است  ممکن  انگلیسی،  در  لغت  هر  معادل 
باشد.  داشته  وجود  فارسی  در  لغت  چندین 
انگلیسی  همانند  فارسی  جز  زبان هایی  گرچه 

محدودتر می باشند ولی غنی هستند. یکی از 
خصوصیات زبان انگلیسی این است که بسیار 
دقیق است. زبان فرانسه به هر چیزی پر و بال 
می دهد و موسیقی کالمی زیبایی دارد. اگرچه 
اما دقیق تر  به زیبایی فرانسه نیست  انگلیسی 

است.
عاطفی  بیان  یک  دقیق  زبان  این  با  حال 

الهوتی را می توان ترجمه کرد؟
اصال کار آسانی نیست! فکر نمی کنم که زیبایی 
انگلیسی  به  بتواند  را کسی  فارسی  زبان شعر 
سعی  حقیقتاً  گاه  هیچ  هم  من  و  کند  بیان 
نداشتم که چنین کاری انجام دهم. چون گمان 
از نظر  می کنم غیر ممکن است! شعر فارسی 
من جزو زیباترین پدیده های دنیاست و من این 

شانس را دارم که فارسی زبان هستم و بیشتر 
انگلیسی زبان زندگی  عمر خود را در ممالک 
کرده ام و واقعا می توانم بگویم که ترجمۀ این 
اشعار، شانس بزرگی برایم بوده است. سعی هم 
می کنم که حال شعر را درک کرده و از روی 

دل ، این کار را انجام دهم.
محدوده  در  که  موالنا  چطور  شما  به نظر 
طیف  می تواند  است  مطرح  فارسی  زبان 
فرهنگ های  در  را  مخاطبان  از  وسیعی 

مختلف داشته باشد؟
ما ایرانی ها، ترک ها و افغان ها همگی موالنا را 
از آن خود می دانیم. ولی واقعیت این است که 
موالنا، فرافرهنگی می باشد. افکار او در درجه 
ای است که از فرهنگ و ناسیونالیته و ملی و 
ملیتی فراتر است. اگر ما او را فقط در چهارچوب 
این  دهیم  قرار   … و  ترک  یا  ایران  فرهنگ 
خدمت به او نیست؛ بلکه او را کوچک کرده ایم. 
داریم که  بزرگی  ایرانی ها، مسؤولیت  ما  اتفاقاً 
موالنا را به همه واگذار کنیم نه این که او را تنها 
برای خود نگه داریم. این شانس را داشته ام که 

فیتز جرالد هنوز هم 
بهترین و معتبرترین 
مترجم آثار ادبـی 
ایـرانـی اســت 

گفتگو  با مریم مافی  درکتاب فروشی آینده: 
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ایرانی و فارسی زبان هستم و اشعار او را به زبان 
خودش می خوانم. ولی خارجی که این شانس را 
ندارد. پس باید یک متخصص ایرانی اشعار مولوی 
را در دسترس آنها قرار دهد. امروزه جوان ها در 
هر فرهنگی از همه جا بریده اند. ولی این افکار 
عرفانی است که جوان ها به آن گرایش یافته اند.

العمل  عكس  شد  منتشر  اثر  این  زمانی که 
مخاطبان جامعه انگلیسی زبان چگونه بود؟

و  کردم  شروع  را  کار  این  خودآموزی  برای  اوالً 
شنید  را  ترجمه هایمان  ناشر،  اتفاقی  طور  به 
اصوال  کنیم!  چاپش  که  خواست  ما  از  و  آمد  و 
که  گفتند  و  بودند  خانمی  نمی افتد!  اتفاق  این 
از  مستقیم  ترجمه  دنبال  به  است  دوسال  من 
فارسی به انگلیسی هستم. خالصه ایشان این را 
هستیم  نیکلسون  آقای  مدیون  ما  کردند.  چاپ 

که مثنوی را برای ما تفسیر کردند. همان طور 
که دکتر موحد در مورد مقاالت حضرت شمس 
این کار را انجام دادند. منظور من از ترجمه بعد از 
خود آموزی در واقع این بود که به جوان ها برسم 
این  از  زبان ها هم  فارسی  و فکر نمی کردم که 
آثار استقبال کنند و با کتاب های بعدی فهمیدم 
که چقدر جوان های ایرانی مقیم خارج از کشور 
که فارسی را هم به خوبی نمی دانند، بیشتر به 
این آثار عالقه مند هستند و از هر سنی همه آن 
را می خوانند. این اولین کتاب بود. چند سمینار 
ترجمه در دانشگاه برداشته بودم. استادی داشتم 
ارایه می دادند.  که روش های جالبی در تدریس 
که  زبان هایی  از  می کردند  مجبور  را  ما  ایشان 
لغت  باید  کنیم.  ترجمه  کنیم،  نمی  صحبت 
نامه های مختلف تهیه می کردیم و یا شخصی را 
که به عنوان نمونه به زبان خاصی چون یونانی ، 
اسپانیایی ، آلمانی ، روسی و… صحبت می کرد 
به  را  او می خواستیم که متنی  از  پیدا کرده و 
زبان مادری اش بخواند و ما صدایش را بشنویم. 
که  است  مهم  خیلی  ترجمه،  در  موضوع  این 
صدای زبانی که می خواهید از آن ترجمه کنید 

در ذهنتان حکاکی شود. این روش به برگرداندن 
یاد  به  می کند.  کمک  دیگر  زبان  به  زبان  یک 
لندن داشتیم که  دارم زمانی شب های شعر در 
به فارسی و انگلیسی، ترجمه هایی را می خواندیم 
و جالب بود که ایرانی ها از تمام سنین استقبال 
؛  می گفتند  و  می آمدند  ها  آن  از  خیلی  و  می کردند 
وقتی شما فارسی را می خوانید به گونه ای در ذهن 
برقرار می کنیم و  ارتباط  با آن  ما جا می افتد و 
می خوانید،  انگلیسی  به  را  ترجمه اش  زمانی که 
ما  فارسی  چون  می شویم.  متوجه  را  آن  معنی 
خیلی قوی نیست! اما لحن برایشان معنی می شد. 
انتظار این را نداشتم که فارسی زبان ها با شنیدن 

انگلیسی، معنی فارسی را درک کنند!
می خواهم  چیز  هر  از  قبل  قوجلو:  فرزانه 

کنم.  ترجمه شعر شروع  در  تجربه شما  ار 
زبان  به  زبانی  هر  از  نثر  ترجمه  در  عموماً 
دیگر غالب مترجمین واحد ترجمه را جمله 
این  که  هستند  بسیاری  حتی  و  می دادند 
ترجمه  واحد  می گیرند،  پاراگراف  را  واحد 

شما در شعر چیست؟
همیشه از پله اول آغاز می کنم. در هر شعری ابتدا 
لغت به لغت ترجمه می کنم. در بسیاری از مواقع 
شاهد این هستید که مترجمان در همان پله اول 
لغات  معنی  ترجمه  می کنند  فکر  و  می ایستند 
کافی است اما این گونه نیست. در مرحله بعد، 
ویرایش می شود. سپس  بار  ده  هر خط حداقل 
ممکن  می پردازم.  ترجمه شده  مصرع  معنی  به 
است کلمات همان باشد اما مفهومش به انگلیسی 
معنایی ندارد. منظور اصلی باید فهمیده شود. چرا 
که زیبایی شعر فارسی را نمی توانید به انگلیسی 
اشعار  افکار  و  معنی  من  برای  پس  برگردانید. 
حضرت موالنا مهم است. در ضمن خیلی هم از 
اصل موضوع دور نمی شوم. سعی دارم میانگین و 
حد وسط این دو را در نظر داشته باشم. تا زمانی 

که شما شعر فارسی را به همراه ترجمه انگلیسی 
ترجمه  دقیقا  که  شوید  متوجه  می خوانید،  آن 
کدام مصرع است. چون مترجمانی هم هستند 
که با وجود ترجمه های خوبشان نمی توانید مصرع 
من  دهید.  مطابقت  انگلیسی  متن  با  را  فارسی 

خیلی با این قضیه موافق نیستم.
پس در واقع آن ترجمه رباعیات خیام که ما 
از فیتز جرالد می بینیم درست همان نقطه ای 
است که شما با آن مرز دارید. چون ایشان 
هیچ یک از این مسائل را حفظ نكرده و به 
وادی دیگری رفته است. آیا با این موضوع 
است،  بازسرایی  نوعی  به  شعر  ترجمه  که 

موافق هستید؟ 
و  بهترین  هم  هنوز  جرالد  فیتز  ترجمه  البته 

اصل   ، آن  بازسرایی  مورد  در  است.  معتبرترین 
را نباید از دست داد. باید به نوعی به اصل شعر 
واصل بود. شما نمی توانید برای خودتان واژه های 
نو -که در متن اصلی نیست و ترجیح می دهید 
باشد- انتخاب کنید. باید به گونه ای، احترام اولیه 

شاعر را نگاه داشت.
یعنی بازسرایی در شعر به نوعی بازسرایی 
در همان چهارچوب ذهنیت شاعر است، نه 

فراتر از آن؟
برایتان  را  ترجمه هایم  از  نمونه  چند  دقیقاً!  بله 
می خوانم تا این نکته را توضیح دهم. البته ممکن 
است در نتیجه کار، یک مصرع به صورت چندین 
باید  که  است  معنی  مهم  اما  شود  بیان  سطر 

منتقل شود.
در عشق توام نصیحت و پند چه سود / زهراب 

چشیده ام مرا قند چه سود
گویند مرا که بند بر پاش نهید / دیوانه دلست 

پای در بند چه سود
ترجمه:

I am hopelessly in love with you, no 

 انتشار یک اثر ادبی مثل هر چیز 
دیگری در خارج، یک تجارت است، 

اگر کتاب، خوب بفروشد و ناشر از بابت 
اقتصاد نشر آسیب نبیند، بدون تردید 

سفارش کار بعدی را می دهد

 باید اعتراف کنم که کتاب یک 
نویسندۀ انگلیسی به نام آقای 

اندرو هاروی )Andrew Harvey( با 
عنوان “The Way of Passion” را 

خواندم که درباره حضرت موالنا بود و 
با خواندن این کتاب، شیفتۀ این شاعر 

شدم. شاید ترجمۀ عنوان آن »راه 
عشق« باشد که کتاب بسیار ارزشمندی 

است و از دل بر می آید
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point
giving me advice.
I have drunk love’s poison, no point
Taking any remedy.
They want to chain my free but
What’s the point
When it is my heart that’s gone 
mad!
همان گونه که مالحظه فرمودید این ترجمه لغت 
به لغت نیست، اما شما متوجه می شوید که این 
همان شعر می باشد و چندان از متن اصلی، فاصله 

نگرفته است. نمونه دیگری می خوانم:
گه باده لقب نهادم و گه جامش / گاهی زر پخته 

گاه سیم خامش
گه دانه و گاه صید و گاهی دامش / این جمله 

چراست تا نگویم نامش
ترجمه:

Sometimes I call you my cup, 
sometimes
The jug, sometimes my precious 
gold,
Sometimes my silver moon.
Sometimes I call you a seed, some-
times
the prey and sometimes a trap.
And all this is because
I don’t want to call you by your 
name.
گفتید.  شما  که  است  چیزی  این  واقع  در 
اما  باشند  باید  که  هستند  همانی  کلمه ها، 

چیدمان آنها متفاوت است؟
دقیقاً چون وزن و ریتم در هر زبان با زبان دیگر 
متفاوت است و در ضمن شما نمی توانید لغت به 
لغت ترجمه کنید و انتظار داشته باشید مخاطب 

مفهوم را دریافت کند
علی دهباشی: شیوه دیگری در ترجمه وجود 
دارد که نمونه آن در آمریكا، میلیون ها نسخه 
او  باکس.  کورمن  آقای  ترجمه  رفت:  فروش 
فارسی نمی دانست. آیا می توان گفت ترجمه 

اش مشابه کار فیتز جرالد است؟
ما  و  داده اند  انجام  فوق العاده  کاری  ایشان 
مدیونشان هستیم. برای این که در آمریکا موالنا را 
روی صحنه گذاشته اند. خودشان شاعر هستند و 
زبانشان درجه یک است. کارشان زیباست و معنی 
را هم منتقل می کند، اما خود من وقتی می خوانم 
نمی توانم آن را با نسخه فارسی مطابقت دهم. در 
همان حد است و حتی آقای کورمن باکس، دورتر 
از شیوه آقای جرالد هم رفته اند. اما ترجمه اشان 

ارزشمند است.
کتاب های بعدی سفارشی بود یا در ادامه این 

کار قرار داشت؟
ابتدای ترجمه به شیوه گذشته کار می کردم  در 

هیچ  و  می خواند  مدیر  می دادم.  ارایه  ناشر  به  و 
امروز بر عکس است.  نه نمی گفت! اصوالً  گاه هم 
می خواهند  که  کتابی  از  نویسنده ها،خالصه ای 
تصمیم  او  بعد  و  می دهند  ناشر  به  را  بنویسند 
اثر را چاپ کند یا خیر و اگر مورد  می گیرد که 
کار  کل  نگارش  به  شروع  نویسنده  باشد،  تأیید 
ناشر جدیدی  کار می کنم.  برعکس  می کند. من 
هم در این اوخر گفته  است که دو کتاب از تو 
ام  کرده  انتخاب  خودم  را  موضوع  که  می خواهم 
و در مورد بخش های دیگری از موالناست. تا به 
امروز تصمیم با خودم بوده و فکر هم نمی کنم به 
جایی برسد که به من بگویند چه کاری انجام بده 

که در این صورت قطعا چنین نخواهم کرد!
آیا با عكس العمل هــای مستقیـم خواننده 

انگلیسی زبان مواجه شده اید؟
در شب های شعری که داشتیم بله. خیلی ها گریه 
می کردند. بسیاری می گفتند مثل خنجر به قلب 
ما زدی. یکی می گفت که وقتی فارسی می خوانی 

متوجه نمی شوم اما انگار مستقیم با قلب من سخن 
می گویی. البته موالنا با قلبشان سخن می گفت! و 
ایشان را تنها از راه قلب درک کرد و من همیشه از 
راه دل به این وادی سفر کردم. مخاطبان با آهنگ 
کالم فارسی، منقلب و با ترجمۀ انگلیسی متوجه 

معنی آن می شدند.
در زبان انگلیسی ویراستار دارید؟

در  که  زمانی  )می خندد(  گوگل!  از  تشکر  بله. 
بودم  کار می کردم، من  واشنگتن  انتشارات شهر 
 )Norman Ware( ور  نورمن  به نام  آقایی  و 
که ادبیات خوانده بودند و در واقع هر دو همکار 
ازدواج  من  بودیم.  فارغ التحصیل شده  تازگی،  به 
کردم و از این شهر رفتم. ایشان هم همین طور. 
همسرشان کارمند وزارت خارجه بودند و دور دنیا 
خبر  هم  از  سال   25 حدود  در  می کردند.  سفر 
نداشتیم. روزی از ایشان ایمیلی دریافت کردم که 
کاری  و  بودند  پیدا کرده  از طریق گوگل  را  من 

با من داشتند. از آن روز به بعد ایشان ویراستار 
از من دریافت نمی کردند  پولی هم  و  من شدند 
البته  نمی گیرم.  پولی  دوستم  از  که  می گفتند  و 
بعد ها به ایشان مبلغی دادم و گفتم که دوستی 
حدی دارد! هنوز کار آقای ِور هم ویراستاری است 
و در شمال تایلند وسط مزرعه های برنج زندگی 
می کنند! باالخره آدم هرجایی که باشد می تواند 
با یک کامپیوتر، این کار را انجام دهد. تمام لغت 
نامه هایشان روی کامپیوتر است. برخالف من که 

هنوز هم با لغت نامه های کاغذی کار می کنم.
فرزانه قوجلو: اگر بخواهیم به ترجمه فارسی 
به انگلیسی داستان ها بازگردیم، از نظر شما 
چه تفاوتی در ترجمه نثر با نظم وجود دارد؟

شعرهای  تنها  من  است.  راحت تر  نثر  طبیعتاً 
یک  ترجمه   در  کردم.  ترجمه  را  موالنا  حضرت 
مصرع باید مراقب بود و این نسبت به ترجمه نثر، 
دقیق تر است. در انتخاب لغت ها و جایگزین کردن 
آنها باید خیلی مراقب باشید. اما در نثر دستتان 

فارسی  به  انگلیسی  از  گاه  هیچ  من  است.  بازتر 
که  می خواستم  ابتدا  از  چون  نمی کنم.  ترجمه 
ادبیات فارسی را به دنیای خارج معرفی کنم و به 
اندازه کافی مترجم های خوب در ایران داریم که از 

فارسی به انگلیسی این کار را انجام دهند.
چقدر به هدف خود با این ترجمه ها نزدیک 
شده اید؟ به خصوص در مورد کارهای خانم 
دانشور؟ آیا توانسته اید به آن چیزی که در 

ذهن دارید، برسید؟ 
هنوز خیلی راه داریم. آثار بسیاری در زبان فارسی 
وجود دارد که ارزش ترجمه شدن به انگلیسی را 
داراست. بله درست است. یکی از علت های اصلی، 
مثل  اثر  یک  انتشار  است.  آثار  این  ترجمۀ  عدم 
هر چیز دیگری در خارج، یک تجارت است. شما 
اگر نتوانید کتابتان را بفروشید کتاب بعدی شما 
را چاپ نمی کنند. حاال ممکن است چند کتاب 
سنگین چاپ کنند و باقی کتب سبک تر باشد تا 

علی دهباشی - مریم مافی - فرزانه قوجلو
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ادبیات  معرفی  کند.  تأمین  را  مخارجشان  بتواند 
فارسی در خارج ایران، بیشتر در دانشگاه ها اتفاق 
می افتد. ما اساتیدی داریم که در بخش آکادمیک، 
این  اما  دارند  زمینه  این  در  بسیاری  مطالعات 
آشنایی هنوز به عموم سرایت نکرده است اما باید 

از  نقطه ای آغاز کرد.
فرزانه قوجلو: آیا در نظر دارید کتاب دیگری 

از داستان نویسان ایرانی ترجمه کنید؟
خوشبختانه فعاًل دست و پایم گیر حضرت موالنا است.
علی دهباشی: امكان دارد یكی از غزل های 
برایمان  تان  انگلیسی  ترجمه  با  را  موالنا 

بخوانید؟
بله حتما. مصرع به مصرع می خوانم:

من غالم قمرم، غیر قمر هیچ مگو / پیش من جز 
سخن شمع و شکر هیچ مگو

ازین  وز   / مگو  گنج  جز سخن  مگو،  رنج  سخن 
بی خبری رنج مبر، هیچ مگو

ترجمه:
!I am the slave of that perfect Moon

 Don’t talk to me of suffering, I don’t
.want to hear

Talk about light, joy and sweetness
!And if you can’t, keep silent

دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید بگفت / آمدم، 
نعره مزن، جامه مدر، هیچ مگو

 / می ترسم.”  دگر  چیز  از  من  عشق،  گفتم:”ای 
گفت:”آن چیز دگر نیست دگر، هیچ مگو.”

من به گوش تو سخن های نهان خواهم گفت / سر 
بجنبان که بلی، جز که به سر هیچ مگو.

ترجمه:
Last night love found me shouting, 
mad
And beyond myself, and said:
“I am here, why are you so worried 
and afraid?”
O love, I am overwhelmed with fear.
“Be silent, let me whisper a secret in 
your ear,
Just nod your head and don’t say a 
word.
قمری، جان صفتی در ره دل پیدا شد / در ره دل 

چه لطیف است سفر! هیچ مگو
ترجمه:

Oh how delicate, how subtle is the 
path of love!
This most precious Moon-like beau-
ty appeared to me!
اشارت  دل  این؟”  ست  مه  چه  دل،  گفتم:”ای 
می کرد / که “نه اندازه توست این، بگذر، هیچ مگو”
گفتم این چیست؟ بگو، زیر و زبر خواهم شد.” / 

گفت:”می باش چنین زیر و زبر، هیچ مگو.”
ای نشسته تو درین خانۀ پر نقش و خیال / خیز 

ازین خانه برو، رخت ببر، هیچ مگو.”
ترجمه:

My heart, is this the Moon or my 
imagination?
“Be silent, it is not for you to 
understand
don’t you see, you have been 
blessed.“
But what is this, the face of an angel 
or a man?
”Be silent, what you see is beyond 
angels or men.”
But what is it, tell me, or I will go out 
of my mind.
”Do not torment yourself, leave this 
house of illusions
and say no more.“
photo_2016-10-22_22-34-28

وصف  این  که  نه  کن،  پدری  دل،  گفتم:”ای 
خداست؟”

گفت:”این هست، ولی جان پدر، هیچ مگو.”
ترجمه:

”O please“, I begged, ”tell me, is this 
the face of God?“
My heart nodded silently.

که  بود  چیزی  همان  دقیقا  قوجلو:  فرزانه 
شما  مسلما  کردید.  صحبت  درباره اش  شما 
نمی  توانستید وزن را به هیچ ترتیبی حفظ کنید. 
در  را  مفهوم  و  کلمات  امانت  می خواهید  وقتی 
شعر داشته باشید ناچار هستید که یکی را فدای 
دیگری کنید. یعنی یا باید ریتم و وزن را حفظ 
بکنیم که من تصور می کنم اشتباه بزرگی است 
چون مفهوم از دست می رود و یا مفهوم را داشته 
باشیم که این در ترجمۀ شعر اجتناب ناپذیر است.

در بخشی دیگر از این دیدار، مریم مافی به 

سؤواالت حاضرین پاسخ گفت:
– شعر فارسی بسیار شیرین و موسیقی این شعر 
حتی برای خارجی ها تأثیر گذار است. در مجلسی 
که فارسی زبانان در کنار انگلیسی زبان ها حضور 
داشتند، مردی شعری التین خواند و من متوجه 
نشدم. من هم شعری از فریدون مشیری خواندم 
نوشته  را  شعر  این  فارسی  ترجمه  این که  با  و 
اما  بودیم  گذاشته  میزشان  روی  بر  و  بودیم 
هیچكس ترجمه را نگاه نمی کرد و همگی متوجه 
خوانش من بودند. این معجزۀ موسیقی کالم شعر 

فارسی است.
دقیقاً! همانطور که گفتم استاد ما را وادار می کرد که 
به زبان هایی که نمی شناسیم ترجمه کنیم. یک نکته 
اصلی، موسیقی کالم بود. وقتی شعر موالنا را می خواندم 
به نوعی یک خارجی متوجه می شد که چه می گویم. 
این موسیقی شعر است و من نتوانستم این موسیقی را 
در ترجمه انگلیسی بیاورم. البته ترجمه های انگلیسی، 

زیبایی های خود را دارد. هر چیز به جای خود است.

-در فارسی می توان تشخیص داد که یک شخص 
شعر می خواند یا نثر؛ آیا در انگلیسی هم اینگونه 

است؟
شیوۀ  و  لحن  به  بستگی  می کنم  فکر  مافی:  مریم 
خواندن دارد. من همین شعر را می توانم به انگلیسی 

بخوانم و شما حس کنید نثر است.
در جایی  همانند مصرع “ای جان خبرت هست 
  ”Spirit  ” را  “جان”  شما  کیست”  تو  جانان  که 
معنا کردید آیا واقعا این کلمه، بار معنایی آن را 

دارد؟
که  دید  مرحله  هر  ترجمۀ  در  باید  مافی:  مریم 
معادل های  چیست.  مصرع  آن  در  جان  مفهوم 
بسیاری از جمله: life و … برای این واژه وجود 
دارد اما در متن باید بدانیم که بهتر است کدام 
لغت استفاده شود. من باالتر از ” Spirit” لغتی 
پیدا نکردم. و این غنی بودن زبان فارسی  را نشان 

#می دهد.
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هال  توی  را  کیفش  می رسید،  که  مدرسه  از 
اطاق  وارد  می کند،  را  پالتوش  مینداخت، 
می شد و صورتش را که از سرما سرخ شده بود، 
باالی بخاری می گرفت. تا اندکی گرم می شد، 

شروع می کرد یک ریز حرف زدن: 
-  امروز .... امروز بیسکویت دادن مادر، دیروز 
سیب دادن. یک سیب ... یک سیب به پروانه 
انگشتـ های  )و  گندگی  این  به  دادن  رضائی 
دستش را باز می کرد( سیب من کوچیک بود 
مادر! اصلن من شانس خوراکی ندارم ... خانم 
معلم مون سرما خورده بود. یه دستمال گرفته 
صندلیش  رو  همش  امروز  دماغش.  جلو  بود 
نداشت،  حوصله  و  حال  هیچ   بود.  نشسته 
همش چمشاش و پاک می کرد و دستمال جلو 

بینیش می گرفت ... 
او همین طور یک ریز حرف می زد و به کسی 
فرصت نمی داد. مادر به قیافه سرمازده اش نگاه 

می کرد. اما به حرف هایش گوش نمی داد. 
معمولی  و  طبیعی  رنگ  صورتش  کم کم 
می شدند.  گرم  نیز  دست هایش  و  می گرفت 
آن وقت به سراغ ماشین اسباب بازیش می رفت. 
اگر  و  می کرد.  نگاه  را  پرده  پشت  و  زیرتخت 
پیدایش نمی کرد، تمام اهل خانه را به کمک 
کوچکترش  خواهر  سر  هم  گاهی  می گرفت. 
را  گمشده اش  بازی  اسباب  و  می کشید  داد 
که  بود  مادر  صدای  آنوقت  می خواست.  او  از 

می گفت: 
-  بشین مشقاتو بنویس توتیا، حاال همش بازی 
می کنی، آنوقت مشقات می مونه، سرشبم که 
زود خوابت می گیره، آدم مشقاشو که نوشت، 

آنوقت میره سراغ بازیش. 
اما او سرگرم کار خودش بود و تنها صدای پدر 

را می شنید که می گفت: 
-  بذار یه خورده بازی کنه دخترم! 

و مادر فقط به پدر نگاه می کرد و مثل همیشه 
ساکت می شد. 

و  بنشیند  سرشب،  که  می آمد  پیش  کمتر 
مشق هایش را بنویسد. 

با  می ماند،  صبح  برای  کارهایش  بیشتر 
زحمت بیدارش می کردند. اما صورتش را که 
و دفترش. کتاب  می شست، می رفت سرمداد 
ولی  می کرد.  باز  را  مشقش  دفتر  و  فارسی 
که  بود  ننوشته  سطر  دو  یکی  از  بیش  هنوز 
بود  پدر  این  و  می گرفت  را  عروسکش  سراغ 

که می گفت: 
-  یااهلل باباجان، چیزی تا مدرسه نمونده، زود 
خانم  و  مشق ها  یاد  دوباره  او  و  دخترم  باش 
معلم و کالسش می افتاد و سرش روی کتاب و 

دفترش خم می شد. 
***

روزهای اول چقدر شوق مدرسه رفتن داشت. 
کیف قرمز رنگی برایش خریده بودند. دو سه تا 

دفتر، یک مداد سیاه و یک مداد گلی داشت. 
دفترها و مدادهایش را می گذاشت توی کیف. 
بر  را  پا می شد، کیفش  بعد  آنرا می بست.  در 
می داشت و دور اتاق راه می رفت. اغلب لبخند 
می زد. گاهی می ایستاد و به فکر فرو می رفت. 
می کرد.  باز  را  کیفش  در  می نشست  دوباره 
دفترها و مدادهایش را دوروبرش می ریخت و 

آنوقت از مادر می پرسید: 
-  خانم معلم چه جوریه مادر؟ 

یه  اونم  توتیا؟  باشه  جوری  چه  می خوای    -
مهربون  خیلی  آدما،  همه  مثل  دیگه،  آدمه 
نوشتن  و  خوندن  او   ... خوش اخالق  خیلی  و 
یادتون میده. بازی هم توی مدرسه می کنین..، 
چه  بازی،  توپ  االکلنگ،  بازی،  سرسره  
رو  اتاق،  یه  تو  میرین  هم  گاهی  می دونم...، 
نیکمت می شینین، اونوقت خانم معلم، خوندن 

و نوشتن یادتون میده... 
-  عروسکم دارن مادر؟ 

-  نه عزیزم، تو مدرسه دیگه عروسک ندارن، 
عروسک بازی مال تو خونه اس. 

تورج میگه خانم معلم کتکم  مادر،  راستی    -
می زنه، راس می گه؟ 

-  نه دخترم، معلم که کتک نمی زنه. اونوقت ها 
که ما مدرسه می رفتیم می زدن. اما حاال دیگه 
نمی زنن. و چشم تو چشم پدر می انداخت که 

معلم بود. 
و پدر می گفت: نه . . . نه . . . آره دیگه . . حاالها 
کتک نمی زنن . . اونوقت ها . . بله اونوقت ها. و 

توتیا به فکر فرو می رفت. 
* * *

سرما  سوز  بود.  باریده  برف  حسابی  روز  یک 
بیداد می کرد. تا مغز استخوان آدم یخ می زد. 
صورت بچه ها مثل لبو سرخ شده بود. توتیا به 
تا از راه رسید، کیفش را  عادت همیشگیش، 
انداخت تو هال و آمد جلو بخاری و صورتش 
را از نزدیک دیواره آن گرفت. آن شب خواهر 
کوچکترش سرما خورده بود و تب کرده بود. 
توتیا از سرما می لرزید، اما حرف زدنش را از 

یاد نمی برد. 
بیست  رونویسی  از  امروز  مادر،  راستی    -
بود،  نوشته  بد  مشقاشو  رضائی  پروانه  شدم. 
چه  نمی دونی  کرد،  دعواش  معلم  خانم 
دعوایی میکنه مادر. شهین صداقت زاده تنبل 
نداره،  اصلن دوستش  معلم  کالس مونه. خانم 
ندارم،  دوست  رو  تنبل  بچه های  من  می گه 
دعوا  هنوز  من  با  مادر.  می کنه  دعواشونم 
نکرده، اما نگفته که دوسم داره یا نه، راستی 
عروسکمو  من  گذاشتیش،  کجا  عروسکم،  کو 

می خوام، یا اهلل عروسکم کجاس؟ 
کرد،  بازی  ساعتی  نیم  آنکه  از  بعد  شب  آن 
رفت سراغ کیفش. عروسکش را هم که پیدا 
کرده بود، کنارش نشانده بود. کتاب و دفترها، 

کتـا ب 
»چرا خانم معلم گریه کرد؟«

فیلـم
»خـا نه دوست کجـاست؟«
برای   چرا خانم معلم گریه کرد؟ داستانی 
کودکان و نوجوانان، کتاب کم حجم )جزوه ای 
20 صفحه ای( نوشته بهروز تاجور دبیر ادبیات 
بهار سال 1359 در  دبیرستان دهخدا کرج، 
و  نویسنده  سرمایه  به  نسخه  هزار   10 تیراژ 
منتشر  تهران  در  کوهرنگ  انتشارات  پخش 
شده بود. این کتاب به دست عباس کیارستمی 
افتاد، از تم آن خوشش آمد و تصمیم گرفت بر 
مبنای آن فیلمی بسازد، به گفته ناصر زراعتی 
دوست  »خانه  فیلم  در  کیارستمی  دستیار 
دیدار  برای  بی حاصل  کجاست؟« جستجوی 
کیارستمی  می شود،  تاجور طوالنی  بهروز  با 
و  اساسی  تغییراتی  با  را  خودش  داستان 
بنیادی می نویسد و فیلم ساخته می شود. در 
این مرحله ارتباط با بهروز تاجور برقرار و به 
دفتر کیارستمی دعوت می شود تا اگر موافق 
اقتباس  با  باشد در تیتراژ فیلم نوشته شود 
از کتاب »چرا خانم معلم گریه کرد؟« نوشته 
بهروز تاجور و چكی به مبلغ 15 هزارتومان 
تاجور  بهروز  می شود.  داده  تاجور  بهروز  به 
و  کتاب  نام  نوشتن  با  ولی  می گیرد  را  چک 
نام خودش در تیتراژ و پوستر فیلم موافقت 
نمی کند با این توجیه که قهرمان داستان او 
دختر است و کیارستمی در فیلمی که ساخته 

تغییرداده و پسر کرده است. 
فیلم به نمایش در می آید و با استقبال روبه رو 
نمایش های  در  هم  ایران،  بازار  در  هم  می شود 
جهانی و نقدهای مهم و مؤثری می گیرد. دوستان 
به تاجور می گویند اشتباه کرده از فرصت مطرح 
شدن در یک فیلم بسیار موفق ارزشمند در بازار 
جهانی بهره نبرده، کار به نوشتن گزارش از شرح 
ماجرا و نامه ای گالیه آمیز از بهروز تاجور در مجله 

فیلم می کشد. 
حاال، هم بهروز تاجور هم عباس کیارستمی 
مرحوم شده اند، فیلم همچنان مطرح و کتاب 
مهجور و در بوته فراموشی است، کل داستان 
و  سینما  دوستداران  برای  می کنیم  چاپ  را 
ادبیات تا بدانند اصل داستان چه  بوده  و در 

فیلم چه شده است. 

فیلمی که جهانی شد ، کتابی که مهجور ماند
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دنبال داشت  بودند.  پال  و  پخش  برش  و   دور 
را  کیفش  در  دوباره  می گشت.  تراشش  مداد   
ناگهان متوجه شد که دفتر جلد سبز  باز کرد. 
اول  است.  چسبیده  کیفش  دیواره  به  دیگری 
ورق  به  کرد  شروع  بعد  و  کرد  نگاهش  کمی 
که  انداخت4  مادر  چهره  به  را  نگاهش  زدنش. 

مشغول خیاطی بود. 
-  مادر، یک دفتر دیگه! 

مادر سرش را بلند کرد و به دختر چشم دوخت. 
-  اینو از کجا آوردی توتیا؟ 

تو  همین طوری  نمی دونم،   .  . این   .  .  . این    -
کیفمه. 

نکنه  نمیشه.  که  همین  طوری  همین طوری؟    -
آنوقت  باشی.  آورده  خودت  با  رو  کسی  دفتر 

می دونی چقد بد میشه؟ 
بود،  خواندن  روزنامه  سرگرم  آنوقت  تا  که  پدر 

سرش را بلند کرد. دفتر را نگاه کرد. 

-  ببینم! دفتر نوئی هم که هست. 
توتیا، دفتر را دست پدرش داد. پدر به جلد سبز 
رنگ نایلونیش خیره شد. کمی ورقش زد. ناگهان 
باالی یکی از صفحه ها، اسم »علی حشمتی« را 
که با خودکار قرمز رنگی، نوشته شده بود، دید. 

-  علی حشمتی! این که مال »علی  حشمتی« یه 
توتیا! تو چرا با خودت آوردیش؟ خیلی کار بدی 

کردی. 
توتیا  میگه،  معلم  خانم  به  اونوقت  گفت:  مادر 
میشه،  بد  چقدر  می دونی    - دزدیده!  منو  دفتر 
دزدی  توتیا  می گن  همه  می شناسنت،  همه 
کرده، کار بدی شده مادر، خیلی کار بدی شده.

تورج که تا آن لحظه فقط نگاه می کرد و گوش 
می داد گفت: 

و    - کالس!«  »دزد  میگن  بهش  جان،  مادر    -

چشمهایش را گشاد کرد. 
رنگ از روی توتیا پریده بود. دوباره به دفتر نگاه 
راه  چشم هایش  و  کرد  باال  را  سرش  بعد  کرد. 
آمد که خانم  به نظر می  فکر.  تو  و رفت  کشید 
معلم دستش را می گیرد و می بردش جلو صف 
و به همه بچه ها، معرفیش می کنه. آنوقت همه 
دزد  می زنند:  فریاد  همه  و  می کنند  نگاهش 
مدیر.  پیش  می برنش  بعد  کالس!  دزد  کالس! 
صدای  با  و  می کند  نگاهش  خیره خیره  مدیر 

خشنی می گه: 
-  باید پدرت بیاد مدرسه! باید به ما تعهد بده که 
تو دیگه دزدی نمی کنی، وگرنه تو کالس راهت 

نمی دیم. 
است.  آمده  مدرسه  به  پدرش  که  باز می دید  و 
و  می دهند  نشان  به هم  را  او  انگشت،  با  بچه ها 

می گویند: 
این بابای توتیاس، همونکه دزد کالس اوله! 

تا  می رفتند،  و  می آمدند  همین طور  فکرها  این 
سرانجام بغضش ترکید، و شروع کرد به زار زدن. 
-  مادر! من ندزدیدمش، من که دزدی نمی کنم . 
. وقتی زنگو زدن، خانم معلم رفت بیرون، بچه ها 
انداختن،  را  جلویی  میز  می کردن،  قال  و  داد 
کتابامون پخش و پال شد، من نفهمیدم این دفتر 
چطوری تو کیفم اومده، اصلن حواسم نبود مادر، 
به خدا من ندزدیدمش، کی دیدی من از این کارا 

بکنم. 
که  حرف هایی  از  مادر  می زد.  زار  یکریز  توتیا 
زده بود پشیمان شده بود. پاشد آمد کنار توتیا 

نشست و او را بغل کرد. 
-  خوب حاال ناراحت نباش، ناراحت نباش عزیزم، 
می دونم تو از این  کارا نمی کنی. برای این دفتر 

هم پدر یه فکری می کنه. . 

و به پدر چشم دوخت. 
-  آره بابا جان، من خودم میرم مدرسه و جریانو 
هر  دخترم،  نباش  نگران  تو  می کنم،  حالیشون 
طوری باشه درستش می کنم، حاال بگیر مشقاتو 
کارتو  و  کن  پاک  اشکاتو  دخترم  پاشو  بنویس، 

شروع کن، پاشو قربونت برم. 
بعد،  دقیقه  چند  کردند.  قانعش  بود،  هرطوری 
آرامشش را باز یافته بود، مشق هایش را نوشت. و 

بعد هم کمی با عروسکش بازی کرد. 
مادر که شام را آورد همه دور سفره حلقه زدند. 
حرفی  حشمتی«  »علی  دفتر  از  کسی  دیگر 

نمی زد. 
توتیا هم تقریباً  ساکت بود. اما گاهی به نقطه 
نامعلومی نگاه می کرد و چشمش راه می کشید. 

پدر روزنامه را بغل دستش، کنار سفره داشت، 
لقمه را که به دهانش می گذاشت، نگاهش دنبال 
خطوط روزنامه می دوید. وقتی سفره را برچیدند، 

رختخواب ها را انداختند. پدر چراغ مطالعه اش را 
روشن کرد و لحاف را دور خودش پیچید. نیم  
رفت.  فرو  سکوت  در  اتاق  گذشت  که  ساعتی 
کسی حرفی نمی زد. همه داشتند می خوابیدند. 
را  باالی سرش گذاشت و چراغ  را  روزنامه  پدر 

خاموش کرد. 
صدای نفس ها نشان می داد که همه خوابیده اند. 
تنها توتیا خوابش نبرده بود. همه اش به مدرسه 
و کالس فکر می کرد. به نظر می آمد، خانم معلم 
مدرسه  در  جلو  و  گرفته  دستش  بلندی  چوب 
برسد  مدرسه  به  تا  می کرد  فکر  اوست.  منتظر 
چشم  او  به  و  می زنند  حلقه  دورش  به  بچه ها 
می دوزند. آنوقت ناظم فریاد می زند بچه ها برین 
کنار، همه تون به صف بایستین تا من دزد مدرسه 
را به شما معرفی کنم! خانم معلم چشم هایش را 

بازی  ساعتی  نیم  آنکه  از  بعد  شب  آن 
را  عروسکش  کیفش.  سراغ  رفت  کرد، 
نشانده  کنارش  بود،  کرده  پیدا  که  هم 
پخش  روبرش  دو  دفترها،  و  کتاب  بود. 
تراشش  بودند. داشت دنبال مداد  و پال 
باز کرد.  می گشت. دوباره در کیفش را 
سبز  جلد  دفتر  که  شد  متوجه  ناگهان 
دیگری به دیواره کیفش چسبیده است. 
اول کمی نگاهش کرد و بعد شروع کرد 
به ورق زدنش. نگاهش را به چهره مادر 

انداخت، که مشغول خیاطی بود. 
-  مادر، یک دفتر دیگه! 

به دفتر چشم  بلند کرد و  مادر سرش را 
دوخت. 

-  اینو از کجا آوردی توتیا؟ 
-  این . . . این . . نمی دونم، همین طوری 

تو کیفمه. 
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آنوقت  می کنند.  سکوت  بچه ها  می کند،  گشاد 
راه  از  پدر  اما  بزند.  حرف  می خواهد  ناظم 
می رسد. پدر جلو می آید و با ناظم دست می دهد 
با هم آهسته آهسته حرف می زنند. بعد ناظم رو 

می کند به بچه ها و می گوید . . . 
که  پدر  نفس  صدای  نمی برد.  خوابش  توتیا، 
به بوی خواب آغشته بود، در فضای ساکت اتاق 
طنین می انداخت. توتیا مدام از این پهلو به آن 

پهلو می شد. 
نه . . . شاید پدر راست می گفت. شاید خودش 
به مدرسه می آمد و موضوع را به مدیر توضیح 

می داد. 
کسی  آخر  نمی برد.  بو  کسی  اصلن  هم  شاید 
کیفش  توی  و  بردارد  را  دفتر  او  که  بود  ندیده 

بگذارد. 
اما . . . خوب . . . بنابراین تکلیف »علی حشمتی« 
چه می شد؟ او بود که دفترش را از دست می داد، 
فردا جواب خانم معلم را چی  می گفت؟ درست 
از  زودتر  فردا  بود،  کرده  فکر  توتیا  که  است 
همیشه به مدرسه برود و یواشکی قبل از آنکه 
را توی کشوی  دفتر   – بیایند  به کالس  بچه ها 
نمی شد.  راحت  خیالش  بازهم  اما  بگذارد.  علی 
بازهم علی، تو دردسر می افتاد. آخر خانم معلم 
مشقی  که  دفترش  تو  می خواست،  مشق  او  از 
بله  می شد.  تنبیه  باید  پس  بود.  نشده  نوشته 
تنبیهش می کردند. همراه مبصر  بود که  مسلم 
می فرستادندش پیش ناظم. آنوقت بازخواستش 

می کردند. 
اصلن  می شد،  پهلو  آن  به  پهلو  این  مدام  توتیا 
خواب به چشمش نمی آمد. راستی چه کاری از 

دستش ساخته بود. 
فکر  ناگهان  که  بود  دوازده  نزدیک های  ساعت 
از رختخواب  یواشکی  به خاطرش رسید.  تازه ای 
بیرون آمد. کیفش را برداشت. کورمال کورمال 
که  هال  تو  شد.  هال  وارد  کرده  باز  را  اتاق  در 
رسید چراغ را روشن کرد و نشست. کتاب را باز 
کرد. دفتر »علی حشمتی« را گذاشت جلوش و 

شروع کرد به نوشتن. 
یک ساعتی که گذشت دوباره از درس »باد بود، 
نوشته  حشمتی«  »علی  دفتر  تو  را  بود«  باران 
بود. سعی کرده بود، قشنگ تر از همیشه بنویسد. 
آخر خیالش راحت شد. حاال دیگر کسی به علی 
کاری نخواهد داشت. او هم طوری دفتر را توی 

کشو خواهد گذاشت که هیچکس بو نبرد.
تو کیفش گذاشت. چراغ هال  را  دفتر  و  کتاب 
گرفت  و  اتاق  تو  آمد  یواشکی  کرد.  خاموش  را 

خوابید. 
* * *

مادر،  و  پدر  کردند.  بیدارش  زحمت  به  صبح 
بودند.  کرده  فراموش  را  دفتر  موضوع  تقریباً 
تنها او بود که نگران و دلواپس بود. گرچه فکر 
حادثه ای  دیگر  کشیده،  که  نقشه ای  با  می کرد 

اما ته  دلش وحشت داشت.  پیش نخواهد آمد، 
هر طوری بود، راهی مدرسه شد. 

آن روز مدیر درباره نظافت بچه ها حرف زد. صف 
معلم  خانم  رسید.  کالس  به  همیشه  از  دیرتر 
هنوز به کالس نیامده بود. بچه ها در کالس داد و 
قال می کردند. خنده و شیطنت شان، کالس را پر 
کرده بود. توتیا از این فرصت استفاده کرد و دفتر 
را توی کشوی میز علی گذاشت. چند دقیقه بعد 
خانم معلم وارد کالس شد. همه به احترام او بلند 
شدند. او کیفش را روی میز گذاشت، در آن را 
باز کرد. خودکار قرمز رنگش را درآورد. بعد رو 

کرد به بچه ها که: 
-  خوب، مشقاتونو ببینم! 

بچه ها دفترهای مشق شان را آماده کردند. آنها 
که شب زود خوابشان برده بود و درس »باد بود، 

رنگ  بودند،  ننوشته  کامل  دوبار  را  بود«  باران 
رفته  بچه ها،  از  یکی  بودند.  باخته  را  روشان  و 
بود زیر میز و دنبال مداد گمشده اش می گشت. 
هم  باز  بود،  شده  آرام تر  بچه ها  همهمه  گرچه 
شنیده می شد. خانم معلم به مشق بچه ها نگاه 
می کرد،  یادآوری هایی  بعضی ها،  به  می کرد. 

بعضی دیگر را هم تشویق می کرد. 
او، شب  بود،  علی دفترش را روی میز گذاشته 
پیش که دنبال دفترش گشته بود و نیافته بود، 
تو کالس، جا گذاشته  را  بود که آن  فکر کرده 
بود، درس  کرده  باز  را   آن  که  هم  است. حاال 
»باد بود، باران بود« را  نوشته، یافته بود. او فکر 
می کرد که حتماً »روز پیش خودش آن را توی 
کالس نوشته است. از این گذشته، علی چندان 
دلواپس مشق و کتابش نمی شد. سال پیش هم 

تو کالس اول، مانده بود. 
خانم دفتر را برداشت و به مشق ها چشم دوخت 

و گفت: 
-  به به ! باالخره، امروز علی مشقاشو تمیز نوشته، 

بارک اهلل پسرم. آف . . . ناگهان چشم هایش گرد 
شد. اخم هایش تو هم رفت بعد رو کرد به علی 

و گفت: 
نیست.  تو  این که خط  علی،  ببینم.   .  .  . ولی    -

اینطوری نمی نوشتی! 
خانم معلم به صفحه قبلی نگاه کرد. 

. این خط کجا، خط تو کجا   . -  ببین! نگفتم؟ 
. . یا اهلل جونم راست شو بگو اینا رو کی برات 

نوشته؟ 
رنگ از روی توتیا پرید. اما کسی به او توجهی 

نداشت. 
همه بچه ها، علی و خانم معلم را نگاه می کردند. 

علی می گفت:
-  خانم . . به خدا ما نوشتیم، خانم . . خانم دیشب 
بپرسین  مادرمون  از   .  . نوشتیم خانم  خودمون 

خانم. 
خانم معلم باورش نمی شد. 

-  اگر اینارو تو نوشتی، پس این خط مال کیه، 
آخه اینا که مثل هم نیس جونم. 

خانم معلم، حسابی عصبانی شده بود، عصبانی 
شدنش هم، بیشتر از بابت دروغگویی علی بود. 
اما  بود.  منع کرده  این کار،  از  را  بچه ها  بارها  او 
حاال این بچه، جلو چشمش دروغ می گفت. برای 
همین بود که از کوره در رفته بود. علی هم به 
سرانجام  نمی گفت.  را  حقیقت  سادگی ها  این 

خانم معلم رو کرد به مبصر و گفت: 
-  برو، برو مهران آن خط کش رو از تو دفتر بیار، 
تا من به این بچه بازیگوش و شیطون نشون بدم، 

دروغ گفتن و کلک زدن چه مزه ای داره. 
همه بچه ها، کنجکاو شده بودند، همه از این که 
را  گنگی  ترس  بود،  شده  عصبانی  معلم،  خانم 
در خودشان احساس می کردند. گرچه تا آن روز 
کسی را کتک نزده بود. اما همین که به بهانه های 
مختلف دنبال خط کش فرستاده بود، زهرچشمی 
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از بچه ها گرفته بود. 
او به موقع آدم صمیمی و مهربانی می شد، اما این 
سالح  همیشه،  مهربانی  که  بود  آموخته  نیز  را 

خوبی نمی تواند باشد. 
مهران از کالس خارج شد و چند دقیقه بعد با 
بچه ها  وارد کالس شد.  بزرگی  خط کش چوبی 
سکوت کرده بودند و به قیافه خانم معلم چشم 
دوخته بودند. توتیا، بیشتر از همه ترسیده بود. 
این که  از  می کرد.  سرزنش  را  خودش  مدام  و 
او کتک خواهد خورد،  به جای  دیگری  می دید، 

عذاب می کشید. 
گرچه خانم معلم قصد کتک زدن علی را نداشت، 
اما وانمود می کرد که کتک جانانه ای به او خواهد 

زد. 
اما  بودند  ترسیده  کمی  این که  همه  با  بچه ها، 
علی  خوردن  کتک  نمایش  که  نمی آمد  بدشان 

را تماشا کنند. 
را  او  و  بود  گرفته  را  علی  دست  معلم  خانم 
روبه روی بچه ها، نگهداشته بود و مدام می گفت: 
-  یا اهلل راستشو بگو . . . اینارو کی برات نوشته؟ 
علی حسابی ترسیده بود و رنگش مثل گچ سفید 

شده بود. 
خانم معلم مدام با خط کش بازی می کرد و چشم 

از چشم علی بر نمی داشت. 
بچه ها برای تماشای کتک خوردن علی بی تاب 
شده بودند. علی از این که می دید، جلوی چشم 

بچه ها کتک خواهد خورد، خیلی ناراحت بود. 
کتک  شاگرد  اولین  نمی خواست  او  بود  هرچه 
آخر  تا  بچه ها  آنوقت  باشد.  کالس  خورده 
بارانش  متلک  حتماً  نمی کردند.  رهایش  سال 
نیش  او  به  مناسب  فرصت های  در  و  می کردند 
می زدند. او هم واقعاً نمی دانست، مشق ها را چه 
در  که  داشت  بنابراین چی  است.  نوشته  کسی 

جواب معلم بگوید. 
پا  آن  و  پا  این  نبود. مدام  راحت  آن  توتیا یک 
می شد. راستی چه کاری می توانست برای »علی 

حشمتی« بکند؟
سرانجام خانم معلم گفت: 

نمی گی، هان؟ حاال من  راستشو  -  خوب، پس 
چند  فقط  بگی،  راستشو  که  می کنم  وادارت 
به دستات می زنم،  این خط کش  از  کف دستی 
تا حالت جا بیاد. نمی دونی چه دردی می گیره، 
بگی،  راستشو  میشی  مجبور  آنوقت  نمی دونی. 

خوب یا اهلل، یا اهلل دستتو بگیر. یاال . . . 
در  نفس ها  بود.  شده  گرد  بچه ها  چشم های 
به چهره  بود. هیچکس رنگ  آمده  بند  سینه ها 
نداشت. آنها که آخر کالس نشسته بودند، برای 
از هیچ  ببینند، سرک می کشیدند.  بهتر  این که 

سری صدایی در نمی آمد. 
خانم معلم آستین پیراهنش را کمی باال کشید و 

با صدای محکم و آمرانه ای گفت: 
-  می گم دستتو بگیر باال! 

و خط کش را مقابل سرش بلند کرد. 
. این، صدای   .  . ناگهان بچه ها صدایی شنیدند 

توتیا بود: 
 -  خانم، خانم . . . من . . . من 

توتیا  به  و  آورد  پایین  را  معلم، خط کش  خانم 
نگاه کرد. 

-  چیه . . چی شده؟ 
-  خانم . . من . . من! 

-  تو، چی چی می خوای بگی، یااهلل حرفتو بزن. 
-  خانم من . . من براش . . . نوشتم. 

-  تو ! تو براش نوشتی! ؟ چرا براش نوشتی . . 
. خودش گفته بود. براش بنویسی؟ میدونی این 

یک نوع تقلبه؟ 
-  نه . . . نه خانم . . . خودش، خودش نگفته بود. 
من دفترشو دیروز، دیروز عوضی برده بودم خونه، 

فکر کردم، او که دفترشو نداره، پس چه جوری 
مشقشو می نویسه. اگر مشق نمی داشت شـ شما 

دعواش می کردین، مـ مـ مگه نه خانم؟ 
خانم معلم به چشم های توتیا نگاه می کرد. 

فکر  همه  بودند.  شده  کنجکاو  خیلی  بچه ها 
می کردند که البد حاال توتیا، جور علی را خواهد 

کشید. حتماً او کتک خواهد خورد. 
شاید هم هر دو نفرشان. 

می کرد.  نگاه  توتیا  به  خیره خیره  معلم،  خانم 
رنگ  و  داد  حالت  تغییر  چشم هایش  ناگهان 
دوستانه ای به خودش گرفت. هیچ کدام از بچه ها 

منتظر چنین چیزی نبودند. 
بعد  انداخت.  میز  روی  را  خط کش  معلم  خانم 
رفت جلو پنجره ایستاد و چشم هایش راه کشید. 
آنها  نمی فهمیدند.  را  او  این کار  دلیل  بچه ها 

همین طور منتظر و نگران بودند. 
خانم بدون هیچ حرکتی کنار پنجره ایستاده بود 
و به نقطه  نامعلومی خیره شده بود. او پشت به 
کنار  نیمکتش  که  احمد  تنها  داشت.  شاگردان 

پنجره بود، می توانست چهره او را ببیند. احمد 
دید که عضالت صورتش متشنج شده است. این 
حالت را هیچ وقت تو چهره خانم معلمش، ندیده 

بود. 
احمد، چشم از چهره او بر نمی داشت. بچه ها همه 

ساکت و بهت زده، منتظر جریانات بعدی بودند. 
خانم معلم با همه این که سعی می کرد، خونسرد 
و آرام جلوه کند، اما احمد به خوبی دید که دو 
قطره درشت اشک، از چشم های او بیرون آمد و 

روی گونه هایش غلطید. 
احمد، خیلی تعجب کرد. 

که  او  می کرد؟  گریه  معلم  خانم  چرا  راستی 
چه  این  بود.  نکرده  گریه  سرکالس  هیچ وقت 
رازی بود که تا این حد آرامشش را بهم زده بود؟ 
سرانجام دستمالی از کیفش درآورد و به چشم ها 

و گونه هایش کشید. 
حیرت و تعجب بچه ها هر آن افزایش می یافت. 

بچه ها  روبه روی  کالس.  وسط  آمد  سرانجام 
بچه ها  به  بلندی کشید و خطاب  نفس  ایستاد. 

گفت: 
-  بچه ها . . . امروز ... 

صدایش می لرزید، چشم هایش سرخ شده بودند. 
اینها را بچه ها می دیدند. 

حالم خوب  امروز   .  .  . بچه ها  امروز   .  .  . بله   -
رو شروع خواهیم  تازه  فردا درس  فردا،  نیست. 

کرد. حرف های دیگری هم براتون خواهم زد. 
اینها را که گفت، کیفش را از روی میز برداشت 

و از کالس بیرون رفت. 
بچه ها متحیر شده بودند، تا چند لحظه سکوت 

ادامه داشت. 
هیچکس حرفی نمی زد. 

اما، همه بچه ها از خودشان می پرسیدند، راستی 
چرا خانم معلم گریه کرد؟ و فردا چه حرف هایی 

#برایشان خواهد زد؟
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کودك دوست داشتنی
با وجود آمار کم و ناچیزی که در کارنامه مطبوعاتی ام 
درباره سینما دارم، اولین مصاحبه ای که انجام دادم با 
یک هنرپیشه خردسال فیلم فارسی بود که بعدها به 
یک ستاره بزرگ هنرهای نمایشی تبدیل شد. حوالی 
سال 40 با نوشتن داستان های کوتاه در مجله  های مهم 
آن روزها، پا به دنیای مطبوعات گذاشتم. وقتی عشق 
بی نهایت خود را به حضور پررنگ در این عرصه به 
پرویز نقیبی دوست و استادم بروز دادم، او بود که گفت: 
نمی توانی فقط در خط داستان نویسی کار کنی و روزگار 

بگذرانی. 
تا  برد  اطالعات  روزنامه  به  و  گرفت  را  دستم  روزی 
به سیامک جاللی، سردبیر معرفی شوم. نبود ولی به 
پیشنهاد پرویز، برای یک فنجان چای به دفتر ارونقی 
کرمانی ،سردبیر مجله اطالعات هفتگی رفتیم و او بود 
که مرا در این حرفه ماندگار کرد. او بود که به پرویز 

نقیبی ،پیشنهاد داد: »جمشیدی پیش ما بمونه« کاراشو 
دوست دارم. 

؛ »رودهن دهکده سبیلوها  اولین سوژه گزارش من 
– هیچ مرد رودهنی بدون سبیل دیده نمی شود« و 
سوژه اولین گفت وگو از او بود: »آقای جمشیدی یک 
بچه بامزه در تئاتر آواز می خونه و ادای بزرگ ترها را 
و  ببین  اونو  برو  دارن،  دوستش  خانواده ها  درمی آره، 

باهاش مصاحبه کن«
با اکراه پذیرفتم، برای نویسنده جوانی چون من که 
آثار چاپ شده اش به 5 اثر نرسیده بود افت داشت که 
با یک بچه مصاحبه کنم. آن روزها شایعه بود که این 
کودک از طرف نامادری اش اذیت می شود و هر چه پول 
درمی آورد را برای خود برمی دارد و زندگی این دختربچه 
خیلی سخت می گذرد. شنیدن این حرف ها، احساسات 
انسان دوستانه مرا تحریک کرد تا برای کمک به او کاری 
بکنم. در تئاتر پارس، صابر آتشین پدر این کودک از 

از میان بیش از 3 هزار گزارش گفت وگو که در طول پنجاه و اندی سال حضور مستمر 
با  در مطبوعات تهران داشته ام، چیزی حدود 30 گفت و گو، گزارش و مقاله )شبه نقد( 
دست اندرکاران سینما، تئاتر، تلویزیون و به طور کلی درباره هنرهای نمایشی بوده که 
بعضی از آنها )مثل؛ جدل قلمی با پرویز دوایی در یكی دو یا چند کتاب درباره فیلم تنگنا( 
در حافظه تاریخ سینما ماندگار شده است و افرادی، آن را بیرون کشیده و باز یكی دو یا 
چند کتاب مطرحش کرده اند. پرسشی که هم اکنون ممكن است برای شما دوستداران 

سینما پیش بیاید، این است که در مورد سینما، چرا این قدر کم؟
برای پاسخ به پرسش »چرا این قدر کم؟« باید به آن روزها  رفته و گشتی بزنیم. صدای 
اکثر هنرپیشه ها پس از دیدار و گفت وگو در گوشم طنین انداز شده و  یادم می آید که تیتر 

این نوشته نیز شده، چنین است:
هنرپیشه ها پس از مصاحبه می گفتند : »آقای جمشیدی مصاحبه ما را خوب بنویسی ها«، 

حتی بهروز وثوقی!
این سفارش بدان معنا ست که اغلب هنرپیشه های آن دوره ها، برخالف بیشتر هنرپیشه های 
این دوران، خوب حرف زدن را بلد نبودند، بیشتر آن ها، شهرت و موقعیتی که چاپ یک 
 ، این زمینه  اندیشه و تفكرات.در  بیان  نه  به وجود می آورد را دوست داشتند  مصاحبه 
صفحات  نمی گرفتند،  جدی  را  ،آنها  مطبوعات  دست اندرکاران  نداشتند،  هم  تقصیری 
خوب مجله یا روزنامه را به چاپ خبرها، عكس ها و گفت وگوها اختصاصی نمی دادند. اکثر 
مجله های پرتیراژ و روزنامه نگاران فرهیخته از نزدیک شدن به این مقوله پرهیز می کردند، 
به ویژه پس از آن روز که دکتر هوشنگ کاووسی عنوان تحقیرآمیز »فیلمفارسی« را روی 
کارهای سینمایی ایران ُمهر زده بود. هنر سینما و حرفه هنرپیشگی در عرصه روشنفكری 
در  ناصر ملک مطیعی  را  نمی داد«  برور  زبان  و  البته »دل می خواست  نداشت.  جایگاهی 
گفت وگویی که اواسط دهه چهل با هم داشتیم و در مجله سپید و سیاه ، خوب بیان کرده 

بود:
»اکثر خانم هایی که وقتی حرف سینمای فارسی می شود پیف پیف می کنند و ادا درمی آورند 
به دنبال کفشی هستند که دلكش در فالن فیلم پوشیده و یا پوران در فیلم »اول هیكل« 
به تن کرده است یا آرایش مویی که خانم تهمینه در افعی انتخاب کرده است، فیلم فارسی 
را همه دوست دارند، می روند سینما تماشا می کنند و لذت می برند اما می ترسند که به آن 

احترام بگذارند.«
اگر به عالقه و استقبالی که در این سال ها نسبت به تماشای آن فیلم ها در شبكه های 
ماهواره ای یا خانوادگی می شود، دقت کنیم؛ حقیقت حرف های آن روز ملک مطیعی را در 
می یابیم.  نظیر آن، دکترای فلسفه سوربن که گفته بود: »گنج قارون را ده بار دیدم ولی 
باز هم دوست  دارم ببینم، خاطره ساز بوده و یادگار روزهای خوش، تعجب می کنم چرا 
در دوران دانشجویی در فضای دانشگاه تهران، هیچكس دوست نداشت درباره این فیلم 

بحث شود.«
این دوگانگی را دریافته و  ؛ راز  برایتان قلم می زنم  اکنون   شاید در خاطراتی که  هم 

خواهیم دانست چرا آن روزها چنان بودیم و امروز چنین شدیم. 

سیـری در 
خاطـرات 
مصاحبه های 
هنـــری

روزنامه نگار
 جلـــد دوم کتــاب »عكس های 
دونفره« خــاطــرات و حاشیه های 
هنر  مشاهیر  با  گفت و گو  و  دیدار 
حضور  سال   55 طول  در  ادبیات  و 
حرفه ای اسماعیـل جمشیــدی در 
عرصه مطبوعات، آماده انتشار شده 
به سینمــا  از آن که  است. بخشی 
و تئاتر اختصــاص دارد و )بسیـار 
خوانـدنی است( را انتخاب کرده ایم 
که در دو شماره »کتابستان« از نظرتان 

می گذرد.
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دیدارم خوشحال شد. باورش نمی شد که خبرنگار مجله 
مشهوری مثل اطالعات هفتگی حاضر شود تا عکس 
و مصاحبه دخترش را چاپ کند. مرا با احترام داخل 
سالن تئاتر برد و در ردیف اول نشاند تا هنرنمایی های 
دخترش را ببینم. برنامه او که تمام شد مرا با خود به 
پشت صحنه برد، پشت صحنه برخالف روی صحنه که 
نور تند و زرق و برق داشت ) و برای اولین بار می دیدم(، 
شگفت زده ام کرد. چند نیمکت، یک بخاری آتش افروز، 
کتری بزرگ چای و هنرپیشه های استکان به دست، 
زمین چوبی ناهموار و دختربچه ای که چند لحظه پیش 
او را روی صحنه دیده بودم که ادای دلکش را در آورده 
و کوچه باغی می خواند و جمعیت تماشاچی با لذت و 
هیجان برای او دست می زدند و تشویقش می کردند، 

پشت میز کوچکی نشسته و مشق می نوشت. 
جمشیدی  آقای  دخترم؛  دختر،  به  خطاب  پدر   «-
خبرنگار مجله اطالعات هفتگی تشریف آوردند با شما 

مصاحبه کنند«. 
دخترک، مداد را روی دفتر مشقش گذاشت و با غروری 
خاص نگاهم کرد ولی حرفی نزد. اسم خبرنگار که آمد 

یکی دو سه نفر زن و مرد هنرپیشه به طرفم آمدند و 
خیلی گرم، حال و احوال کرده و چای تعارف کردند. آنها 
برخالف دختر آقای صابر، لبخند به لب و مهربان بودند. 
پشت صحنه چیزی شبیه به یکی از قهوه خانه های سیاه 
بیشه جاده چالوس بود. آدم های آن قهوه خانه، لمیده و 
چرت زده ولی آدم های این قهوه خانه، پرتحرک سرپا  
و قبراق. گاه یکی می رفت روی صحنه و نقشی بازی 
می کرد و برمی گشت. خود آقای صابر هم یکی دوبار رفت 
روی صحنه و بعد از چند دقیقه برگشت و به من تعارف 
کرد آیا دوست دارم بروم سالن و نمایش را ببینم که 
قبول نکردم. در کارم تجربه نداشتم ولی قلم و کاغذ در 
دست داشتم تا با دخترک حرف بزنم. می شود گفت که 
کمی گیج و حیرت زده بودم و ابتکار عمل نداشتم که 
وقتی آقای صابر مرا روی نیمکت کنار دخترش نشاند 
با کنجکاوی دفتر مشقش را نگاه کردم و پرسیدم چند 
سال داری، کالس چندمی؟ آقای صابر به جای دخترک 

جواب داد:
نگاه کنید، می خواد  را  دخترم درسش خوبه، خطش 

درس بخونه و دکتر بشه .

هر چند دخترک در روی صحنه، پر جنب و جوش و زبر 
و زرنگ به نظرم آمده اما اینجا ساکت، کم حرف و غمگین 
بود. در ذهنم آن شایعات مرور می شد، پس حقیقت دارد 
که این بچه را نامادری اش اذیت می کند، پدری بی رحم 
روی صحنه از او کار می کشد و تمام درآمدهایش را خرج 

عیاشی های خود می کند. 
چند زن و مرد هنرپیشه شلوغ و با شتاب از روی صحنه 
به پشت صحنه آمدند، پشت صحنه آرام بودند و روی 

نیمکت می نشستند و به من لبخند می زدند. 
صابر گفت:» دخترم مشقت تموم شد؟ آقای جمشیدی 

می خواد باهات صحبت کنه ...«
دخترک به جای جواب نگاهم کرد:

- آقا می تونی بقیه مشق منو بنویسی؟
- البته، ولی خط من با خط شما فرق داره. 

یک آقا با صدای بلند گفت:
- صابر آماده باش برای صحنه. 

دخترک که تا حاال آرام و سر به زیر بود، یک دفعه از 
جایش پرید،  کاله مخملی را از روی میز برداشت و مثل 
گربه ای چاالک به طرف صحنه پرید، صدای کف زدن 

ممتد تماشاچی ها ، قاطی صدای صابر شد که به پیشنهاد 
من آدرس دفترش  را داد که برای فردای آن روز  آنجا 
یکدیگر را ببینیم. )ساختمان البرز در الله زار نو(، رفتم و 
باز هم پدر به جای دخترک صحبت کرد و چند عکس 
در اختیارم گذاشت و سفارش کرد: » آقای جمشیدی 
خواهش می کنم خوب بنویسید تا مردم دخترم را اذیت 
نکنند«. از میان حرف های پدر و دختر )بیشتر پدر(، 
مصاحبه ای تنظیم کردم و با چند عکس  به اندازه یک 
چهارم صفحه مجله، مصاحبه  چاپ شد، اما بازتاب خوبی 
داشت. صابر، اهمیت چاپ این مصاحبه را می دانست، 
زندگی او و دخترش باید ورق می خورد که خورد. بعد از 
چاپ این مصاحبه در مجله ای مهم مثل اطالعات هفتگی 
آن روزها، پیشنهاد جشن تولدها و عروسی ها پشت سر هم 
رسید.خوشحالی دختر و پدر پس از چاپ اولین مصاحبه، 
بسیار خوب بود ولی از طرف همکارانم سرزنش شدم که 
توجه به این دختر، دخترهای دیگر را گمراه می کند و 
... ولی صابر ممنون و سپاسگزار بود از این که زندگی 
دخترش را متحول کردم و  ارزش های هنری اش  را 
متحول ساختم. و این حرف او را بعد از نیم قرن هنوز 

خوب به خاطر دارم که موقع خداحافظی در ساختمان 
البرز دربدرقه ام به زبان آورده بود:

»آقای جمشیدی خودتون لطف کنین خوب بنویسین، 
مصاحبه  از  چیزی  نکرده،  مصاحبه  حاال  تا  دخترم 
نمی دونه، شما خوب بنویسین، حرف های بد، حرف هایی 
را  می دین  تشخیص  خودتون  و  باشه  ضررش  به  که 

ننویسین، لطفا خوب بنویسین.«
خوب بنویس

غذا، قورمه سبزی، کتاب، بوف کور، موسیقی دلکش یا 
بنان، رنگ سبز، هنرپیشه خارجی، سوفیا لورن، فیلم، 
بربادرفته و ... اگر مجله های اواخر دهه 30 و اوایل دهه 
40 را در اختیار داشته باشید و ورق بزنید و صفحات 
هنری و مصاحبه با هنرپیشه ها را نگاه کنید می بینید 
که بیشتر سوال و جواب ها شبیه به هم است و حرف ها 
هم شبیه به هم. چیزی از تفکر و اندیشه و ابراز وجود و 

معلومات خاص در این مصاحبه ها دیده نمی شود. 
به پیشنهاد سردبیر به استودیو کاروان فیلم درخیابان 
با  تا  پاساژها رفتم  از  یا سوم یکی  الله زار، طبقه دوم 
نصرت ا... وحدت مصاحبه کنم. قرار بود مصاحبه طنز 

باشد و خنده آور. وحدت کامال آمادگی داشت تا هر چه 
از چی می ترسی؟  بدهد؛ مثال  فوری جواب  می پرسم 
اگر یک  مادرزن. چه غذایی دوست داری؟ فسنجون. 
موش یا سوسک ببینی چکار می کنی؟ مصاحبه که تمام 

شد و وقت خداحافظی سفارش زیاد.
هرچی حرف های  آقای جمشیدی،  بنویسین  »خوب 

خوب بلدین تو مصاحبه من بنویسین!«
در همین سال های )حوالی 40( برای مصاحبه با مجید 
محسنی که سینما را با فیلم »دختر چوپان« او شناختم 
و هنوز به یاد دارم که اسم او در فیلم احمد بود و اسم 
شهال ریاحی که نقش مقابلش را داشت زیبا. در این فیلم 
،احمد و زیبا 2 جوان عاشق هم بودند و خیلی احساساتی 
ولی با خجالت و حالت شرم، قربان صدقه هم می رفتند. 
احمد و زیبا ... برای رسیدن به هم باید درس می خواندند 
و ادامه تحصیل می دادند. صحنه ای از این فیلم در خاطرم 
مانده  است که احمد دراز کشیده و کتاب ها را یکی یکی 
از باالی سرش برمی دارد و به طرف پایین پایش پرت 

می کند. 
ادامه  دارد

سعید رادمجید محسنیغالم رضا تختی ناصر ملک مطیعی
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صدرالدین الهی 

 1313 آذر   13 متولد  الهی  صدرالدین   
ادبیات  دکترای  دوره  فارغ التحصیل 
جامعه شناسی  در  دکتر  تطبیقی، 
 .... و  فرانسه  در  تور  دانشگاه  از  ورزش 
فرانسه،  مطبوعات  انستیتوی  دیپلمه 
فارغ التحصیل دوره دکترای روزنامه نگاری 
دانشگاه تولن و استاد رشته روزنامه نگاری 
دانشكده علوم ارتباطات )پیش از انقالب( 
مجله های  پرآوازه  پاورقی نویسان  از  یكی 
تهرانمصور و سپید و سیاه اواخر دهه 30 و 
دهه 40 بوده، از او دو کتاب »نقد بی غش« 
و  خانلری  ناتل  پرویز  دکتر  با  گفت وگو 
پیش  سال  طباطبایی«  ضیا ءالدین  »سید 

در ایران منتشر شده است. 
درباره  او  آموزنده  و  خواندنی  پژوهش 
در  را  ایران«  در  پاورقی نویسی  »مقوله  
جای  تلویزیونی  سریال های  که  روزگاری 
در  شماره  این  از  گرفته  را  پاورقی ها 

هفته نامه »کتابستان« چاپ می کنیم. 

پاورقی
پاورقی نویسی

پاورقی نویسان!

یک اشاره ضروری 
سالی چند پیش از این با آقای دکتر جالل متینی 
صحبتی داشتیم درباره روزنامه ها و مجالت ایران به طور 
اعم و مسأله »پاورقی« در مطبوعات فارسی به طور 
اخص. در این مذاکرات ،صحبت از تأثیر پاورقی در 
فروش و رواج مجله های هفتگی به میان آمد و من 
شکوفایی  و  رونق  دوران  در  که  ساختم  خاطرنشان 
پاورقی در مجالت ایران، تیراژ کل مجالت در هفته، 
گاه از مرز دویست و پنجاه هزار نسخه می گذشت و 
به حدود سیصد هزار نیز می رسید. 1  این شکوفایی در 
سال های بعد از 28 مرداد 1332 به اوج خود رسید و از 

سال 1348 رو به فرود گذاشت. 
در خالل این گفت وگوها، آقای دکتر متینی از من 
و  پاورقی نویسی  مقوله  درباره  تاکنون  آیا  پرسید: 
به خصوص پاورقی نویسی فارسی، مقاله ای نوشته شده 
و یا کتابی در دست چاپ است؟ در جواب این سؤوال 
خدمتشان گفتم که موضوع پاورقی نویسی در تحقیقات 
ادبی ایران و ادبیات معاصر فارسی جای چندانی نداشته 
است و اگر کسی یا کسانی به آن اشاره کرده اند این 
اشارات، بسیار اندک و غیرکافی بوده است. زیرا اکثر این 
نویسندگان در آثار خود ضمن برشمردن ویژگی های 
داستان نویسی، نگاهی کوتاه هم به بعضی از پاورقی های 
مشهور افکنده اند.  2 بعد از چندی به من پیشنهاد کردند 
تا مقاله ای در این باره بنویسم و اصرار ایشان، دو تأکید 

اساسی را برداشت: 
اول – آنکه این نوع از کار ادبی – روزنامه ای، شاخه ای 
دوباره  و  نگری  دوباره  یک  مستحقق  و  ناشناخته  
همانا  آنها  اهم  که  چندی  به دالیل  است  اندیشی 
قابلیت جذب خواننده است. در جامعه ای که خواندن، 
کاری همگانی نیست و نیز زبان غالباً ساده این آثار 
 راهگشای خواندن و تشویق و تحریک مردم به قرائت

 است. 
دوم – آنکه شما، خود از سال 1335 تا 1348 به طور 
مدام و مستمر، دست اندر کار نوشتن پاورقی بوده اید 
و شاید یکی از چند تن باقی مانده از مجموعه کسانی 
هستید که این کار را به عنوان »شغل اصلی« و »ممر 
انجام می داده اند و فی المثل در آن واحد، با  اعاشه« 
نام های مستعار متعدد 3 در مجالت به کار پاورقی  نویسی 
اشتغال داشته اید و نوشته هایتان در زمینه های مختلف 

در مجالت به چاپ می رسیده است. 
بعد از این مذاکرات، این بنده مدتی به تأمل پرداخت؛ 
خاصه آنکه پیش از آن هم چندین جلسه در سال های 
استاد  فردوسی  علی  دکتر  آقای  با  مذاکراتی   ، قبل 
جوان جامعه شناسی در  برکلی داشتم و ایشان از 
یادمانده های من یادداشت هایی برداشت که شاید خود 
روزی متکفل این مهم شود. در این مشورت ها، آقای 
دکتر حمید محامدی، دوست دیرینه ام نیز مرا بدین 

کار تشویق فراوان کرد. 
در آخرین مرحله فکر و تصمیم گیری با آقای دکتر 
عباس میالنی، استاد و منتقد ادبی و همکار مجله ایران 

شناسی که مقیم والیت ماست این موضوع را در میان 
گذاشتم و در حقیقت این او بود که به صبر و حوصله 
بسیار، طرح های اولیه را با من وارسی و بررسی کرد و 
در بسیاری از موارد ، مدارک و قرائن قابل اعتمادی از 
تحقیقات اروپایی را به بنده ارایه داد و بی شک ترسیم 
خطوط اصلی مقاله تا حدود زیادی مرهون همراهی ها، 
همدلی های صبورانه و صمیمانه ایشان است و جلسات 
درازی با هم در این باب داشتیم و باید که شکر این 
لطف فراوان را در همین جا به جای آورم و بار دیگر 
متذکر شوم که اگر اصرار و کوشش آقای دکتر جالل 
متینی نبود این بنده هرگز موفق به نوشتن این مقاله 
نمی شدم و به این سبب است که در پایان این تذکر 
به خود اجازه می دهم که مقاله را به ایشان هدیه کنم. 
اما بعد از این که تصمیم گرفتم به این کار بپردازم ناگهان 
با مشکالت متعددی روبه رو شدم که برداشتن آنها از 
پیش پای تحقیق آسان نمی نمود. اهم این مشکالت به 

اختصار عبارت بود از: 
-  یافتن اصل پاورقی هایی که در مطبوعات ایران منتشر 
شده و در زمان خود خریداران و هواداران بسیار داشته 
و بعدها به صورت کتاب درآمده است و یا اصالً هرگز 

جامه کتاب به خود نپوشیده است. 
عظیم  و  مفصل  دوره های  به  دسترسی  عدم    -
مطبوعات فارسی که حاوی پاورقی های گوناگون اند 
و مثل بسیاری از دیگر موضوعات مطبوعات نه مورد 
به طور  نه در جایی  و  قرار گرفته اند  بررسی  و  بحث 
کامل گردآوری شده است تا یک پژوهنده بیرون از 
ایران – و حتی به زعم من در داخل ایران – بتواند با 
 مراجعه به آنها به کار خویش، صورت منطقی و علمی

 بدهد. 
-  دستیابی به شرح احوال و روزگار این پاورقی نویسان 
که گروهی از آنان روی در نقاب خاک کشیده اند و 
دایره  این  از  پای  نیز دیرسالیست که  گروهی دیگر 

بیرون نهاده اند. 
-  یافتن مقاطع تاریخی  که پاورقی نویسی فارسی در 
آن شکل گرفته و نوعی بررسی تحلیلی تاریخی – 
اجتماعی از این ادوار تاریخی در رابطه با موضوع های 
 – ادبی  نوع  این  سیاسی   – اجتماعی  بُرد  و  پاورقی 

روزنامه ای از دیگر انواع آن. 
کار  با  رابطه  در  اروپایی  منابع  و  مآخذ  گردآوری    -
پاورقی، که پاورقی روزنامه های ایران، تقلید بی چون و 

چرایی از آن بوده است. 
با در نظر گرفتن این مشکالت، این بنده تا آنجا که 
مقدور بود به جمع آوری اطالعات اولیه و منابع و مأخذ 
مختلف پرداخت و در این راه عده ای از دوستان بر او 
منت نهادند و منابع این تحقیق ابتدایی را فراهم آوردند. 
بنابراین اگر این مقاله در روشن شدن گوشه هایی از 
روزنامه ای  داستان پردازی  و  نگاری  روزنامه  کار 
این  حاصل  می کند  کمکی  آینده  پژوهندگان  به 
همراهی هاست  4 و بار همه کاستی ها که اندک هم 

نیست بر گردن این بنده است. 

درآمدی بر مقوله پاورقی نویسی در ایران 
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اول -  معنای واژه پاورقی 
فارسی.  فرهنگ های  در  پاورقی  و  پاورق    -1
قدیم ترین فرهنگی که نویسنده در آن به واژه 
مورد  »پاورقی«  معنی  به  نه  البته    - »پاورق« 
بحث ما – برخورد کرده است فرهنگ آنندراج 

است که ذیل این واژه می نویسد: 
پاورق. به واو. ف  کلمه ای که پایین صفحه کتاب 
می نویسند مطابق سِر صفحه آینده و آن را در 

عرف رکابک گویند. 
گوشه گیر اوراق گردون را برد چون پاورق   

پاورق سازد درست اوراق را گر ابتر است5  
فرنودسار  به  نوبت  فرهنگ  این  از  پس  و 
را در  این کلمه  نفیسی( می رسد که  )فرهنگ 
مؤلفان  به هرحال  است.  برده  به کار  معنا  همان 
فرهنگ آنندراج و فرنودسار هر دو در ذکر کلمه 
»پاورق« نظر به شیوه سنتی تحریر کتب قدیمی 
داشته اند که فاقد شماره صفحه بوده اند و به جای 
شماره، در پایین هر صفحه، اولین کلمه صفحه 

بعد ذکر می شده است. 
که  ا ست  کسی  اولین  دهخدا  علی اکبر  عالمه 
ذیل واژه »پاورقی« و ذکر معانی متفاوت آن به 
ذکر معنی موردنظر ما در این مقاله پرداخته:».... 
قصه و جز آن که در قسمت ذیل اوراق روزنامه 
و  نوشته شود  آنچه در ذیل صفحه   ... نویسند 
چون شرح و تعلیق« 6. دکتر محمد معین نیز 
عبارت  همان  تقریباً  خود  فارسی  فرهنگ  در 

لغت نامه دهخدا را تکرار کرده است. 
این گونه به نظر می رسد که نخست عالمه دهخدا 
به معنای فارسی کلمه ای  و سپس دکتر معین 
توجه کرده اند که نگاهی به تعریف فرانسوی این 
واژه در فرهنگ های فرانسه زبان دارد. یعنی این 
هر دو تن، کلمه پاورقی را معادل فارسی واژه 
Feuilleton قرار داده اند و نیز به قرینه، همان 
معنی فرانسه را که شامل بخشی از یک مطلب، 
مقاله یا یک داستان در ذیل صفحات یک نشریه 

ادواری ست برای آن در فارسی برگزیده اند. 
در  که    - حاشیه  و  شرح  معنای  ایام  مرور  به 

مورد  و  مستعمل  هنوز  ما  نوجوانی  روزگار 
استفاده قدما – بود از معنای پاورقی جدا شد، 
چنان که امروز، شرح  و حاشیه را »پانویس« و 
»زیرنویس« می گویند در برابر ترکیب انگلیسی 

.Foot Note
با قوت گرفتن شکل داستانی پاورقی در مجالت 
را که دهخدا  اندک اندک مقاالتی  روزنامه ها،  و 
و معین در کنار داستان از آن به نام پاورقی یاد 
کرده اند نیز از حمل باِر نام پاورقی معاف شدند 
دنباله دار  و  مسلسل  مقاالت  آثار،  گونه  این  به 
و  مشخص  محدوده  »پاورقی«،  و  شد  گفته 
معین داستانی پیدا کرد. ضمن آن که بعضی از 
روزنامه ها، عنوان »داستان مسلسل« یا »داستان 

دنباله دار« را هم در مورد آن به کار می بردند. 
 Feuilleton 2-  در فرهنگ های فرانسوی- واژه
به اعتبار لغتنامه بزرگ الروس از سال 1790 

وارد زبان فرانسه شده و در چهار معنی: 
که  غیره  و  انتقادی  یا  علمی  ادبی،  مقاله    -1
تمام عرض پایین یک روزنامه را اشغال می کند؛ 
2-  رمانی که در فواصل معین منتشر می شود 
به طور مسلسل  به معنای داستانی که  و سپس 
در روزنامه انتشار می یابد؛ 3-  کتابچه کوچکی 
که تعداد صفحات آن از 12 متجاور نیست؛ 4-  
بولتنی که اعضای پارلمان توسط آن از اتفاقات 
به کار گرفته شده است.  آگاه می شوند  مجلس 
به  را  دوم  معنی  ورود  تاریخ  بزرگ«  »الروس 
سال 1869 بر می گرداند و اولین کسی که آن را 
به کار برده بوده است »سنت بوو« منتقد معروف 

می داند. 7  
بزرگ  فرهنگ   ، انگلیسی  فرهنگ های  در    -3
شمردن  بر  ضمن  انگلیسی  زبان  در  آکسفورد 
معانی واژه serial در دومین بخش تعاریف خود 
واژه مذکور را »نشر یک کار ادبی به ویژه داستان 
به طور منظم در یک نشریه ادواری یا روزنامه« 
بر می شمرد و نیز پخش یک داستان را به طور 
دنباله دار در رادیو سریال رادیویی می خواند.  8   

در فرهنگ های تازه تر دو زبانه انگلیسی و فرانسه 
واژه Feuilleton برابر Serial و بالعکس به کار 

گرفته شده است و با ظهور تلویزیون اصطالح 
»سریال تلویزیونی« مستقیماً  از زبان انگلیسی 
به زبان فارسی منتقل شده است؛ در حالی که 
تلویزیونی  تولید  این گونه  به  هنوز  فرانسوی ها 
 T.V.Serial در برابر Feuilletin Televise

می گویند.9   
دوم – پاورقی چیست؟ 

با در نظر گرفتن تعاریفی که ارایه شد منظور 
داستان هایی  فقط  مقاله  این  در  »پاورقی« 
هستند که به طور دنباله دار و مرتب در نشریات 
آنچه  برابر  رسیده اند.  چاپ  به  زبان  فارسی 
در  فرانسوی  به ویژه  اروپایی  معتبر  مآخذ  در 
از  این نوع  پاورقی آمده است  مورد مشخصات 
برخوردار  ویژگی ها  این  از  باید  داستان نویسی 

باشد: 
1-  داستان واحدی را از آغاز تا به انجام دنبال 

کند. 
2-  هر بخش از داستان دارای نقطه پایانی باشد 
که خواننده را به خواندن دنباله داستان تشویق 

کند. 10 
که  باشد  آن چنان  داستان  نگارش  زبان    -3
اکثریت مردمی که قادر به خواندن هستند بدون 

دشواری آن را بخوانند و درک کنند. 
4-  قهرمانان و شخصیت های پاورقی به طوری 
تصویری شوند که نمایانگر شخصیت های قابل 
لمس و شناخت در زندگی روزمره باشند و در 
عین حال به نوعی ابر قهرمان -  در هر دو معنای 
خوب و بد – که یک خواننده را جلب و جذب 

می کند شبیه باشند.  11
سوم -  در جستجوی ریشه های پاورقی 

تعاریف  از  بخشی  آن  در حقیقت جزو  پاورقی 
خوانده  »سرگرمی«  که  دارد  قرار  ارتباطات 
ارتباطات  ارکان  از  یکی  »سرگرمی«  می شود. 
اجتماعی  می باشد که در تمام اعصار مورد توجه 
یک  که  »نقالی«  این گونه  به  است.  بوده  بشر 
شیوه ارتباط سنتی در همه تمد ن های کهنسال 
روزگاران  در  افراد  سرگرمی  موجب  و  است 
گذشته بوده است، در حقیقت پدِر اصلی پاورقی 
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و نیای بزرگ سریال های تلویزیونی  گویند. 
نقالی از پس قرون، وسیله ای برای جلب عامه 
مردم به افسانه های ملی و اسطوره های قهرمانی 
بوده است. خواندن اشعار هومر و نقل دو حماسه 
ایلیاد و اودیسه توسط نقاالن به طور مکرر، مورد 
توجه تاریخ نویسان و منتقدان ادبی قرار گرفته 

است. 
ایران  در  نمایش  کتاب  در  بیضایی  بهرام 

درباره نقالی می نویسد: 
نقالی عبارت است از؛ نقل یک واقعه یا قصه به 
شعر یا به نثر. با حرکات و حاالت و بیان مناسب 
القای  قصد  که  آنجا  از  نقالی  جمع،  برابر  در 
اندیشه خاصی را با توسل به استدالل ندارد و 
تکیه آن بر احساسات تماشاگران است تا منطق 
ایشان و نیز از آن رو که موضوع آن داستان ها 
و قهرمانان بزرگ شده و غلو شده فوق طبیعی 
هستند – و یا قصد واقع بینی ِصرف را ندارد – با 

خطابه متفاوت است. 
منظور از نقالی، سرگرم کردن و برانگیختن احساسات 

به  وسیله  است  بینندگان  و  شنوندگان  عواطف  و 
حکایت جذاب، لطف بیان، تسلط روحی بر جمع و 
حرکات و حاالت القاء کننده و نمایشی نقال، به آن 
حد که بیننده او را هر دم به جای یکی از قهرمانان 
همه  بازیگر  نقال  دیگر  عبارت  به  و  ببیند  داستان 

اشخاص بازی باشد.  12
دکتر کاظم معتمدنژاد در این باب می نویسد: 

متمادی  قرن های  در طول  ارتباطی  روِش  این 
انسانی  سبب گردهمایی و سرگرمی گروه های 
شده است و در هماهنگی روحی و همبستگی 
اجتماعی آنان، نقش حساسی ایفا کرده است. 13  
ما  ملی  حماسه  شاهنامه  که  است  بدین گونه 
اسطوره های  با  ارتباط  وسیله  نقاالن،  توسط 
در  شنوندگان  که  است  شده  افسانه هایی  و 
»بقیه  شنیدن  اشتیاق  به  دراز  شب های  طول 
داستان« روانه قهوه خانه ها و تکیه ها می شده اند 
و داستان های تراژیک رستم و سهراب یا رستم 
و اسفندیار – که شاید سراینده به هنگام سرودن 
آن  وسیع  و  همه گیر  گسترش  از  تصوری  آن 

نداشته -  به ناگاه به یک زنجیر به هم پیوسته 
حوادث مبدل می شود و هر شب مشتاقان شب 
پیش را به محل قصه می کشاند. نقال یا مرشد 
که  می داند  نیکی  به  داستان  بازگویی  این  در 
»بد« اصلی حکایت آن شب کجاست و درست 
به  را  یا »بزنگاه« شنونده  در سر همان »بند« 

شب بعد حواله می دهد. 
به  پاورقی  نگارش  تکنیک  از  بحث  بخش  در 
این شگرد قابل تأمل اشاره خواهیم داشت. اما 
را  شاهنامه  نقالی  شیوه  از  نمونه ای  آنکه  برای 
به دست بدهیم از کتاب داستان رستم و سهراب، 
که به نقد و نگارش مرشد عباس زریری و به 
کوشش دکتر جلیل دوستخواه به چاپ رسیده 
است کمک می گیریم. دکتر دوستخواه در این 
نقالی  از  تصویری  حقیقت  در  به یادماندنی  اثر 
به عنوان یک وسیله ارتباط سنتی به دست داده 
است که ما تمام اصول پاورقی نویسی روزنامه ای 
ارتباط جمعی مکتوب است  را که یک وسیله 
صفحه ای   64 ممتع  مقدمه  می بینیم.  آن  در 

با  او شامل؛ تحلیل چگونگی کار نقاالن همراه 
نقاالن  عکس  و  نقالی  طومارهای  از  تصاویری 
به ما نشان می دهد که چگونه نقاالن، داستان 
باز  و  می کرده اند  بازگویی  را  سهراب  و  رستم 
نکته ای که در مقدمه دکتر دوستخواه از جهت 
که  است  این  باشد  می  توجه  خور  در  ما  کار 
طومارهایی  براساس  را  خود  نقل های  نقاالن، 
بیان می کرده اند که توسط کاتبان اغلب کم سواد 
مکتوب  صورت  همین  اما  می شده،  نوشته 
طومارها به مانند طومارهایی که برای مرشدها 
شکل  حقیقت  در  می نوشته اند،  زورخانه ها  در 
پاورقی،   که  است  دنباله دار  داستان  یک  خام 
شکل پخته آن به حساب می آید. از طرفی باید 
توجه داشت که این نقاالن شاهنامه به هیچ وجه 
شاهنامه ای  داستان های  اصالت  حفظ  پای بند 
نبوده اند بلکه سعی اصلی آنها همانا جلب طبقه 
عوام و قهوه خانه رو به پیچ و خم های داستانی 
بوده که در ذهن توده ،یک ریشه تاریخی داشته 
است. فی المثل نقــال از آوردن اشعـــار دیگر 

شاعران در ضمن نقــل ابایی نداشته14 و یا از 
به کار بردن واژگان مورد فهم عوام اعم از درباری، 
و  کوچه  مصطلحات  و  نظامی  اداری،  سیاسی، 
زبان  در  وارد  تازه  فرنگی  کلمات  حتی  و  بازار 
فارسی، امتناع نمی ورزیده است.  15 در اهمیت 
تأثیر این نقالی و نیز جنبه عاطفی و اقتصادی 
کار نقاالن گفته ای از استاد جالل الدین همایی 
و سهراب  داستان رستم  کتاب  نبشِت  پیشانی 

است که در خور نقل کامل است: 
در  را  نقال ها  ُکشی  سهراب   داستان  البته 
قیامتی  واقعا  شنیده اید.  قدیمی  قهوه خانه های 

برپا می شد که دیدنی و تماشایی بود. 
اصفهانی  عباس  مرشد  حاج  مرحوم  کاش  ای 
ناظر و خسرو آقای  را در قهوه خانه  او  نقالی  و 
اصفهان دیده بودید که از چند هزار شنونده پیر 
و جوان به قول خودش در روز سهراب ُکشی 
یک من اشک و یک دامن زر می گرفت. 16  
نکته در خور تأمل در تذکر استاد همایی، نقل 
سخن حاج مرشد عباس اصفهانی ا ست که به 
قول خودش در روز سهراب  ُکشی یک من اشک 
و یک دامن زر می گرفت. از لحاظ حرفه ای، کار 
او درست همان کاریست که پاورقی نویسان عصر 
ارتباط جمعی مکتوب می کرده اند یعنی زخمه 
زدن بر تار احساس خواننده و برانگیختن حس 
کنجکاوی او جهت تعقیب داستان و در اِزای آن 
دریافت مبلغی در خور توجه از سوی مدیر یا 

ناشر روزنامه یا مجله. 
دکتر جلیل دوستخواه در مقدمه خود، نقاالن را 

این سان توصیف می کند: 
صدا  خوش  و  زبان  گشاده  مردانی  نقاالن، 
قدرت  و  نیرومند  حافظه ای  از  برخوردار  و 
و  بودند  سرشار  تخیلی  و  تجسم  و  بازآفرینی 
نزد  اثر شاگردی  بر  و  استعداد  یاری همین  به 
استادان فن و دقت در طومارهای نقاالِن پیش از 
خود و گوش سپردن به نقل های سینه به سینه 
بود که به تدریج به استادی و مهارت می رسیدند 
و هزاران نفر را مجذوب و مسحور سخنگویی و 

داستان پردازی خویش می کردند. 17  
نوعی  که  حرکت  با  توأم  نقالی   بدین گونه 
One Man Show یا »تک مرد نمایش« به 
اصطالح امروزی ها به حساب می آمد و به تدریج 
صاحب قواعد و آدابی شد که صورت مدون آن 
را در کتاب جالب فتوت نامه سلطانی اثر موالنا 
حسین واعظ کاشفی سبزواری می بینیم. او در 
کتاب خود کوشیده است برای همه حرفه های 
و  بیابد  ترتیبی  و  سامان  روزگار  آن  مردمی 
قواعدی به دست دهد. در باب ششم این کتاب 
مبحث  به  « چون  و...  معرکه  ارباب  »در شرح 
»قصه خوانان و افسانه گویان« می رسد در مزیت 
بر  پنج خاصیت  و قصه شنیدن،  قصه خواندن 

می شمرد و به این شرح:
 ادامه در شماره آینده
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