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رمان مورد عالقۀ کشور همسایه 
نویسندۀ پرفروش ترین رمان ترکیه کیست؟

 زنان در خاورمیانه زودتر پیر می شوند
مصاحبه با الیف شافاک

شب های فریبنده
نگاهــی بــه رمــان »شــب ممکــن« 

نوشــته محمــد حســن شهســواری

مردی به نام فردریک بکمن
ــردی  ــاب »م ــندۀ کت ــی نویس ــور ورق زندگ چط

ــت؟ ــام اوه« برگش ــه ن ب کلیدر بهترین رمانی است که خوانده ام
نامۀ از سر وجد جمالزاده به دولت آبادی

 دست کشید؟

سالی که نکوست...
چگونه اهداف سال پیش رو را بنویسیم؟

من ترانه مترجم هستم
بررسی کارنامۀ ترجمه های علیدوستی

منطق الطیر
در دنیای مرغان چه می گذرد؟

داره از الی کتاب خون می چکه!
قدم زدن با ملکۀ رمان های جنایی

خرسی توی وان خانه مان
ماجراهای پدینگتون خرس محبوب ادبیات

جوجه اردک زشتی که نویسنده شد
فراز و فرود زندگی هانس کریستین آندرسن 

آوازه
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داره از الی کتاب خون می چکه!
قدم زدن با ملکۀ رمان های جنایی

ــی  ــناک و جنای ــریال های ترس ــا س ــر دنی ــروزه در سراس ــی    ام ــمن طلوع یاس
طرفــداران بســیاری پیــدا کرده انــد و جــزو جدانشــدنی اوقــات فراغــت بســیاری 
ــدا  ــادی پی ــز کتاب هــای زی ــات نی ــای ادبی از مــردم محســوب می شــوند. در دنی
می شــوند کــه هیجــان ناشــی از خواندنشــان هیــچ از تماشــای آن ســریال ها 
ــریال ها  ــا و س ــان فیلم ه ــاخت هم ــع س ــود منب ــه خ ــی ک ــد. رمان های ــم ندارن ک
گاتــا کریســتی بهتریــن انتخاب هــای ممکــن  هســتند. در ایــن میــان کتاب هــای آ

هســتند. 
ــچ  ــن هی ــت بنابرای ــز و راز« اس ــرادف »رم ــات مت ــتی در ادبی ــا کریس گات ــام آ ن
تعجبــی نــدارد کــه او پرفروش تریــن نویســنده در طــول تاریــخ، نخســتین 
 Mystery Writers of America’s Grand Master نویســنده ای کــه جایــزۀ
ــای  ــه زبان ه ــارش ب ــندگان آث ــایر نویس ــش از س ــت آورده و بی Award را به دس
دیگــر ترجمــه شــده باشــد و نمایشــنامۀ تلــه مــوش او طوالنی تریــن نمایشــی اســت 

ــه اســت. ــر رفت ــرده تئات کــه روی پ
 ایــن نمایشــنامه از زمانــی کــه بــرای اولیــن بــار در ســال 1۹52 در لنــدن بــه روی 
ــر  ــدن ب ــای لن ــه در تئاتره ــدون وقف ــواره و ب ــت هم ــودر رف ــر آمباس ــه تئات صحن
ــر  ــان ب ــن زم ــی طوالنی تری ــای نمایش ــخ هنره ــت. در تاری ــه بوده اس روی صحن
روی صحنــه بــودن متعلــق بــه ایــن نمایشنامه اســت کــه بــه یکــی از جاذبه هــای 
ــد  ــن شــهر بازدی ــل گردیده اســت و گردشــگرانی کــه از ای ــدن تبدی توریســتی لن
ــرا از دســت  ــدور اســت تماشــای آن ــا آنجــا کــه مق ــد ت ــد ســعی می کنن می کنن

ندهنــد.
کریســتی شــصت و شــش رمــان نوشــته و تاثیــر و شــهرتش در ژانر ادبیات پلیســی 
نظیــر نــدارد. بنابرایــن اگــر تاکنــون از او کتابــی نخوانده ایــد، مواجه شــدن بــا ایــن 
تعــداد کتــاب از یــک نویســنده ممکــن اســت تصمیم گیــری بــرای آغــاز خواندن 
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کتاب هــای او را برایتــان مشــکل کنــد. امــا هیــچ نگــران نباشــید آنچــه در ادامــه 
می خوانیــد پیشــنهاد های مــا نــه تنهــا بــرای عاشــقان رمــان پلیســی، بلکــه بــرای 

کســانی اســت کــه تــا بــه حــال هیــچ کتابــی در ایــن ژانــر نخوانده انــد. 

  قتل در قطار سریع السیر شرق
» قتــل در قطــار سریع الســیر شــرق« مشــهورترین رمان کریســتی اســت. داســتانی 

دربــاره مــردی کــه در یــک قطــار لوکــس کــه بیــن دو شــهر پاریس 
و قســطنطنیه در حرکــت اســت، بــه قتــل می رســد. امــا از شــانس 
بــد قاتــل، پــوآرو نیــز در همــان قطــار حضــور دارد و تــا پرونــده این 
قتــل را بــه ســرانجام نرســاند از پــا نمی نشــیند. ایــن کتــاب نمونــه 
درجــه یکــی از حضــور شــخصیت های گوناگــون رمان هــای 
کریســتی اســت کــه هــر کــدام بــا ویژگی هــای منحصربه فردشــان 
در ذهــن خواننــده مانــدگار می شــوند. ایــن کتــاب سرشــار از 
هیجــان، تعلیــق، ماجراجویــی و ذکاوت اســت کــه شــک نداریــم 
بــا خواندنــش تبدیــل بــه یکــی از طرفــداران ملکــه ادبیــات پلیســی 
ــاق  ــت اتف ــال حرک ــار در ح ــک قط ــه در ی ــی ک ــوید. »قتل می ش
می افتــد...« وسوســه نشــدید همیــن االن بــه کتابفروشــی برویــد؟

  ده بچه زنگی
اگرچــه امــروزه رمــان »ده بچــه زنگــی« از ســایر رمان هــای او کمتر شناخته شــده 

اســت امــا در ســال 1939 کــه منتشــر شــد تاثیــر بزرگــی بــر ادبیــات 
رمــان  پرفروش تریــن  کتــاب  ایــن  پلیســی جهــان گذاشــت. 

کریســتی و ششــمین کتــاب پرفــروش در تاریــخ اســت.
 داســتان از ایــن قــرار اســت کــه ده نفــر توســط افــرادی بــه ظاهــر 
ــره ای  مختلــف دعــوت می شــوند کــه تعطیــات خــود را در جزی
ــد. بعضــی از آن هــا  ــرۀ زنگــی«  بگذرانن ــام »جزی ــه ن ــاده ب دورافت
ــی بیشترشــان  ــًا یکدیگــر را ســر موضوعــی می شــناخته اند؛ ول قب
قبــل از رفتــن بــه جزیــره هیــچ گاه یکدیگــر را ندیده بوده انــد. ایــن 
ده نفــر هــر کــدام بــه گونــه ای در گذشــتۀ خــود باعــث قتــل یــک 

فــرد شــده اند. پــس از گذشــت مدتــی در جزیــره، آن هــا متوجــه می شــوند کــه 
ــا اینکــه در  ــه آن جــا دعــوت شــده اند. فــردی کــه ب همــه از ســوی یــک فــرد ب

قتل در قطار 
سریع السیر 

شرق
گاتا کریستی آ
مترجم:محمد 

گذر آبادی 
نشر: هرمس

ده بچه زنگی
گاتا کریستی آ
مترجم:خسرو 

سمیعی 
نشر: هرمس
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گاه اســت؛ ایــن فــرد شــروع بــه قتــل رســاندن  جزیــره نیســت از راز همــۀ آن هــا آ
ــد.  ــب می کن ــه روشــی عجی ــا ب ــک آن ه تک ت

 دشمن پنهان
دومیــن رمــان کریســتی بــه نــام »دشــمن پنهــان« دو شــخصیت محبــوب 

ــن  ــتان ای ــرد. داس ــی ک ــش معرف ــه مخاطبین ــار او را ب ــه آث مجموع
کتــاب بــا دیــدار تامــی و توپنــس در لنــدن پــس از جنــگ جهانــی 
اول آغــاز می شــود. آن دو آینــدۀ شــغلی مناســبی بــرای خــود 
گهــی عجیبــی در  نمی بیننــد بــرای همیــن تصمیــم می گیرنــد کــه آ

ــاپ  ــه چ ــان روزنام ــوان ماجراجوی ــه عن ــد ب ــد و تــاش کنن کنن
اگرچــه  شــوند.  اســتخدام  حرفــه ای 
را  گهــی  آ ایــن  ابتــدا 
بــرای تفریــح و شــوخی 
ــد  ــر می کنن منتش

ــا کم کــم ماجــرا جــدی  ام
ــوزی  ــرد مرم ــود و ف می ش
ــتخدام آن  ــه اس ــم ب تصمی

می گیــرد...  دو 
خوبــی  بــه  کتــاب  ایــن 
داستان نویســی  مهــارت  اوج 
ــه  ــد ک ــان می ده ــتی را نش کریس
در  می توانــد  انــدازه  چــه  تــا 
مخاطــب  داســتان هایش 
همــراه  خــود  بــا  را 

ــد.  کن

دشمن پنهان
گاتا کریستی آ
مترجم:محمد
طاهر ریاضی
نشر: هرمس
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کشــور  عالقــۀ  مــورد  رمــان 
یه همســا

نویسندۀ پرفروش ترین رمان ترکیه کیست؟



 روشن  شماره سه  نیمه اول اردیبهشت 61396

سـهیل نـوری    »در ترکیـه مردان می نویسـند و زنان می خواننـد، من می خواهم 
تغییـر ایـن معادلـه را ببینـم.« ایـن جملـه را الیـف شـافاک نویسـندۀ 45 سـاله 
ترکیـه ای می گویـد؛ نویسـندۀ پرفروش تریـن رمـان تاریـخ کشـورش. زنـی که در 
استراسـبورگ فرانسـه متولـد و در اسـپانیا و عمـان بـزرگ شـده امـا دغدغه هـای 
سـرزمین مـادری اش همیشـه برایـش مهم تریـن اولویـت بـوده اسـت. متولدشـدن 
از مـادر دیپلماتـی کـه پایـش را فراتـر از سـنت های زمانـه گذاشـته یـا پـرورش 
در آزادتریـن کشـورهای جهـان او را واداشـته کـه دربـارۀ مصائـب زنـان شـرقی 

حساسـیت پیـدا کند.
او از کودکـی میـان شـرق و غـرب و فرهنگ هـای متفاوتشـان همـواره در نوسـان 
بـوده اسـت. محـل زندگـی اش نیـز میـان اسـتانبول و لنـدن یک سـره در حـال 
جابه جایـی اسـت. همچـون سـال های کودکـی اش کـه میـان دامـن مادربـزرگ 
سـنتی و آغوش مادری مدرن و آزاداندیش گذشـت.عجیب نیسـت که در اغلب 
رمان هـای او نوعـی از تضـاد میـان مفاهیـم و نگرش ها وجـود دارد. 
زنـی کـه وراج و خـوش گـذران اسـت، در مقابل زنی قـرار می گیرد 
کـه عـادت بـه مزه مـزه کـردن کلمـات و گفته هایـش دارد. مـردی 
کـه ثـروت و قدرت فراوانی دارد، همسـری زبان و دچـار زوال عقل 
دارد. دختـری کـه از فـرط فقـر ناچـار بـه تن فروشـی می شـود با مرد 

متعصـب مذهبـی روبـه رو می شـود و...
شـافاک تاکنون نزدیک به بیسـت کتاب منتشـر کرده اسـت و رمان 
»مّلـت عشـق« او پرفروش تریـن رمـان تاریـخ ترکیـه اسـت. مّلـت 
عشـق روایتگـر داسـتان زندگی روزمرۀ زنی اسـت که به طـور اتفاقی 
درگیـر اندیشـه های شـرقی می شـود. او کـه از زندگی اش سـرخورده 
اسـت و احسـاس تنهایـی شـدیدی می کنـد، بـا شـناختن زندگـی 
موالنـا، شـمس تبریـزی، کیمیـا خاتـون و چندشـخصیت دیگـر بـه 
درک عمیقـی از خـود و زندگـی می رسـد. ایـن کتـاب در ایـران در 

عـرض کمتـر از سـه سـال به چـاپ پانزدهم رسـیده اسـت.
»شـپش پـاالس« دومین اثر ترجمه شـده از شـافاک در ایران اسـت. 
ایـن کتـاب پیرامـون زندگـی روزمـرۀ سـاکنین آپارتمانـی  داسـتان 
اسـرارآمیز می گـذرد کـه از بـوی بـد زباله هایشـان به سـتوه آمده اند. 
همـۀ  بـا  افسـانه ای  اسـتانبول  از  اسـت  اسـتعاره ای  کـه  آپارتمانـی 

ملت عشق
نویسنده:الیف 

شافاک
مترجم:ارسان 

فصیحی
نشر: ققنوس

شپش پاالس
نویسنده:الیف 

شافاک
مترجم:تهمینه زار 

دشت
نشر:مروارید
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مناسـبات و البتـه تناقضاتـی کـه در آن مـوج می زند.شـپش پاالس الیه الیه اسـت، 
در نخسـتین پوسـته اش معاشـرت های افـرادی را می بینیـم که تفاوت های بسـیاری 
بـا یکدیگـر دارنـد اما برحسـب تصادف یا سرنوشـت مجبور به همزیسـتی هسـتند 
و همیـن پلـی می شـود بـه الیـۀ دوم داسـتان کـه شـخصیت ها را عمیق تـر واکاوی 
می کنـد. زنـان در ایـن رمان حضـور چشـمگیری دارند. آن هـا از مردان داسـتان، 
روحیـۀ  امـا  هسـتند.  آسـیب دیده تر  و  منزوی تـر  گسـیخته تر،  ازهـم  پیچیده تـر، 
اغلبشـان مقاوم و قدرتمند اسـت، سرشـار از امید و آرزو هسـتند و می توانند خود 

و زخم هایشـان را ترمیـم کننـد. 
بـا وجـود آنکـه کتاب هـای دیگـر 
»آینه هـای  جملـه  از  شـافاک 
شهر«، »من و اسـتادم«، »محرم« 
و »اسـکندر« نیز به فارسی ترجمه 
شـده اند امـا هیچ کدام اقبـال مّلت 

عشـق را پیـدا نکرده انـد. 
مّلت عشـق نثر سـاده و بی پیرایه ای 
دارد. ترکیـب زندگـی روزمرۀ زنی 
مـدرن با شـمس تبریـزی، موالنا و 
دختـری جـوان کـه در گذشـته ها 
زندگـی می کردنـد، داسـتانی پر از 

کشـش را خلـق کـرده اسـت. شـالودۀ این رمـان نفـی افراط گرایی اسـت و به نظر 
می رسـد چنیـن شـعاری در روزگاری کـه جهان هـر لحظه از عقاید افراطی آسـیب 
می بینـد و زخـم عمیقـی بـر جانـش می نشـیند، باعـث فـروش بـاالی کتاب شـده 

است.
شـافاک صریـح و شـفاف در کتابـش می نویسـد:»کلماتی کـه بـرای توصیف 
پـروردگار بـه کار می بریـم، همچون آینه ای اسـت که خـود را در آن می بینیم. 
هنگامـی کـه نـام خـدا را مـی شـنوی ابتدا اگـر موجودی ترسـناک و شـرم آور 
بـه ذهنـت بیایـد، بـه این معناسـت کـه تو نیـز بیش تر مواقـع در ترس و شـرم به 
سـر می بـری. امـا اگـر هنگامـی کـه نام خـدا را می شـنوی ابتدا عشـق و لطف 
و مهربانـی بـه یـادت بیایـد، بـه ایـن معناسـت کـه این صفـات در وجود تـو نیز 

فراوان اسـت.«

شــالودۀ ایــن رمــان نفــی افراط گرایــی 
اســت و بــه نظــر می رســد چنیــن شــعاری 
از  لحظــه  هــر  جهــان  کــه  روزگاری  در 
ــم  ــد و زخ ــیب می بین ــی آس ــد افراط عقای
عمیقــی بــر جانــش می نشــیند، باعــث 

ــت. ــده اس ــاب ش ــاالی کت ــروش ب ف
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الیف شافاک:
زنـان در خاورمیانـه زودتر پیر 

می شوند

بـه  متفاوتـی  موضوعـات  دربـارۀ  تاکنـون  شـافاک  الیـف  دهقـی   فرحنـاز 
گفتگـو نشسـته امـا مصاحبـه ای کـه در ادامـه می خوانیـد توسـط وب سـایت ادبـی 
Wildriverreview ترتیـب داده شـده و بـر روی خـود او بـه عنـوان یـک زن 
نویسـنده متمرکـز شـده اسـت و در عیـن مختصـر و موجزبـودن، حـاوی نکته هـا و 

جزئیـات ارزشـمندی بـرای شـناخت شـخصیت و نحـوۀ نوشـتن اوسـت:

الیف
 شافاک
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مطالعات  رشتۀ  دانشگاه  استاد  کرده اید،  منتشر  رمان  هشت  تاکنون    
خاورنزدیک و مطالعات زنان در دانشگاه آریزونا هستید، و در مجامع مدنی حضور 

فعالی دارید. با این همه مشغله چطور برای رمان نویسی برنامه ریزی می کنید؟ 
برخـی از آدم هـا بـه انـزوا و سـکوت نیـاز دارنـد تـا بتواننـد بنویسـند. بـرای مـن 
دقیقـا برعکـس اسـت. مـن بـه صـدا و هیاهـو نیازمنـدم و بایـد در تحـرک باشـم 
تـا بنویسـم. درسـت اسـت کـه نوشـتن یـک رونـد انزواطلبانـه اسـت و مـن موقع 
نوشـتن در خودم غرق می شـوم و غالبـا تنها هسـتم؛ اما من هرگـز خـودم را از همه 
چیز جـدا نمی کنـم تـا فقـط بـر روی کتابـم تمرکـز کنم شـاید دلیلـش این باشـد 

کـه بـه نوشـتن بـه عنـوان یـک وظیفـه یـا شـغل نـگاه نمی کنم.

کتاب نوشـتن  در  روشـتان    
اسـت؟  چگونـه 

مسـیر  رمـان  هـر  نوشـتن  بـرای 
متفاوتـی را طـی می کنـم. تمامـی 
لحـاظ  بـه  هـم  مـن  کتاب هـای 
محتـوا و هـم بـه لحـاظ شـیوه و 
فـرم بـا یکدیگـر متفاوتنـد چراکه 
مـن بـرای نوشـتن هـر کـدام آدم 

بـوده ام.  متفاوتـی 

 از چــه کتــاب یــا نویســنده ای 
ــیوۀ  ــور ش ــد؟ و چط ــام می گیری اله
ــر  ــا متاث ــما از آن ه ــی ش رمان نویس

می شــود؟
از  کـه  انـدازه  همـان  بـه  مـن 
ادبیـات غـرب الهـام می گیـرم، از 
راویـان صوفـی جهـان شـرق نیـز 

متاثـر می شـوم. امـا اگـر بخواهم بـرای شـما چندتـا نمونـه نـام ببـرم باید بـه جیمز 
بالدویـن، نیـکالی گوگـول، رومـی، سـعدی، خلیـل جبـران و... اشـاره کنـم. 

ترکیــه یــک جامعــۀ مردســاالر اســت و 
زن بــودن در چنیــن جامعــه ای بــه معنــای 
ــت.  ــادی اس ــب زی ــا مصائ ــدن ب روبه روش
نویســنده  یــک  بــرای  دیگــر  طــرف  از 
امتیــاز  یــک  بــودن  جــوان  ترکیــه ای، 
ــرای  ــندگان زن ب ــا راه نویس ــت. تنه نیس
ــریعا  ــه س ــت ک ــن اس ــرام ای ــب احت کس
می کنــم  تصــور  شــوند!  ســالخورده 
ــه  ــان در خاورمیان تصادفــی نیســت کــه زن
ــته  ــر و شکس ــرب پی ــان در غ ــر از زن زودت
قدرتمنــد  شــرق  در  زمانــی  می شــوند. 
تلقــی می شــوی کــه دیگــر جــوان نباشــی.
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 تمامـی رمان هـای شـما بـه نوعـی دربرگیرنـده موضوعـات تاریخـی، سیاسـی و 
احساسـی اسـت. چطـور بـرای نوشـتن آن هـا تحقیـق می کنیـد؟

بسـته بـه اینکـه در چـه سـطح و چـه فصلـی از زندگـی ام هسـتم، داسـتان ها بـه 
سـمت مـن می آیند یـا مـن بـه سـمت داسـتان ها حرکـت می کنـم. سـپس درباره 
موضوعـی کـه می خواهـم بنویسـم بسـیار مطالعـه می کنـم. بـه ویـژه اگـر دارای 
درونمایـه ای تاریخی هـم باشـد. تاریخچه سیاسـی، فرهنگـی و مذهبـی پیرامون 
موضـوع را با دقـت می خوانـم. به جزئیـات بسـیار عالقه منـدم؛ بنابرایـن مطالعاتم 
موشـکافانه اسـت. اما وقتی که دسـت به قلـم می بـرم، مطالعـه و خوانـدن را کنار 

می گـذارم و فقـط می نویسـم. 

 از سـن کم به همـراه مـادر مسـتقل و قدرتمندتـان در غـرب زندگی کرده ایـد، فکر 
می کنید ایـن مهاجرت در نگرش شـما نسـبت بـه ترکیـه تغییـری ایجاد کرده باشـد؟

همینطـور اسـت. مـن توسـط یـک مـادر تنهـا بـزرگ شـدم و ایـن زندگـی و 
نویسـندگی ام را تغییـر داد. هرگـز در زندگـی شـخصی ام بـا خانـواده یـا زندگـی 
مردسـاالر روبـه رو نشـده ام. و جابه جایـی از یـک فرهنـگ بـه فرهنگ دیگـر، به 

مـن بینـش متفاوتـی داد. مـن همیشـه بیـرون از گـود بـه ترکیـه نـگاه کـرده ام.

  و سـوال آخرم، آیا نسـبت بـه همـکاران نویسـندۀ مردتان، شـما به عنـوان یک زن 
در ادبیـات ترکیه دارای امتیاز بیشـتری هسـتید؟

به غیر از دسترسـی مسـتقیم بـه فرهنـگ زنـان کـه منبـع فوق العـاده ای از هوش و 
درایـت اسـت، مزیـت دیگـری نمی بینـم. ترکیـه یـک جامعۀ مردسـاالر اسـت و 
زن بـودن در چنیـن جامعـه ای بـه معنـای روبه روشـدن بـا مصائـب و چالش هـای 
زیـادی اسـت. از طـرف دیگر بـرای یـک نویسـنده ترکیـه ای، جـوان بـودن یک 
امتیـاز نیسـت. تنهـا راه نویسـندگان زن بـرای کسـب احترام این اسـت که سـریعا 
سـالخورده شـوند! نویسـندگان جـوان کمتـر از نویسـندگان سـالخورده جـدی 
گرفتـه می شـوند.تصور می کنـم تصادفـی نیسـت کـه زنـان در خاورمیانـه زودتر 
از زنـان در غـرب پیـر و شکسـته می شـوند. چـرا کـه  زمانـی در شـرق قدرتمنـد 

تلقـی می شـوی کـه دیگـر جـوان نباشـی.
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شب های فریبنده
ــته  ــن« نوش ــب ممک ــان »ش ــه رم ــی ب نگاه

محمــد حســن شهســواری

صالح رســتمی      محمدحسن شهسواری هفت سال بعد از نوشتن رمان جسورانه 
و تأمل برانگیــز »پاگرد« شــب هایی را بــرای مخاطبینــش خلق کرده که بســیار 
فریبنده اند. رمان خوش خواِن »شــب ممکن« که در ســال 1387 بــرای اولین بار 
منتشــر شــد، روایتی پر ابهام را به مخاطب عرضه می کند که قابل تأمل است. شب 
ممکن روایتی است شامل پنج شــب)پنج فصل( از زندگی چند دوست جوان، پنج 
شــب متفاوت که علی رغم تمامی تضاد ها، پیوند های تنگاتنگی با یکدیگر دارند. 
در هر یک از شــب های پنج گانه برشــی متفاوت از زندگی و شخصیت چند جوان 

روایت می شود. راوی هر شب یکی از شخصیت های پنج گانه است.
 این رمان، رمانی بدون قهرمان است و درواقع قهرمان اصلی اش، شب های متناقِض 
رمان اند. چهار شب اول مانند هزار شــب اول »هزار و یک شب«، بدنۀ اصلی رمان 
را تشکیل می دهد و در شب هزارویکم یعنی شب آخر، نویسنده خود به عنوان یک 
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شخصیت وارد داستان می شود و به موشکافی ابهامات فصل های قبلی می پردازد.
وقتی فصل اول رمان یعنی شــب بــوف را می خوانیــم  با روایتی ســاده از زندگی و 
شیطنت های سه جوان، یعنی مازیار، ســمیرا و هاله آشنا می شویم. اما با شروع فصل 
دوم رمان )شــب شــروع(، تمام ذهنیتی که نویســنده در فصل اول برای مخاطب 
ایجاد کرده است فرومی پاشد. نویســنده در تمامی شب های رمان با مخاطب بازی 
می کند. گاه هاله را می کشــد و گاه مازیــار را. گاه هاله از مرگ دوســتش حرف 
می زند و گاه سمیرا. داســتانی که شهسواری آفریده اســت و بازی های ذهنی او با 
مخاطب در طول رمان، مخاطب را درگیر می کند که کدام شــب راســت  و کدام 

شــب دروغ اســت یا به عبارتی 
کدام شب ممکن است؟ 

نزدیک ترین کتابــی که می توان 
به شــب های ممکن شهسواری 
در میان رمان های فارسی یافت، 
»بــوف کــور« هدایت اســت. 
روایت شــب ممکن شهسواری، 
دســت کمی از روایت چند الیه 
و تودرتوی هدایــت ندارد. تغییر 
و تکامــل شــخصیت های رمان 
شــب ممکن مانند رمــان بوف 
کــور، مخاطب را بــه دام فریب 

نویسنده اش می اندازد.
مرگ یکــی از عناصــر مهم این 
شــب ممکن اســت. در داستان 

افرادی می میرند که ما نمی فهمیم به چه شکلی مردند، افرادی که در فصل های بعد 
و در ادامۀ داســتان و ماجراهای ضدونقیض آن، زنده اند. گویی تمامی افراد رمان 

مرده اند و ما داستان مردگانی را می خوانیم که زندگی خود را بیان کرده اند. 
شــب ممکن، رمانی با روایتــی غیر  خطی و پیچیده اســت، شــخصیت های رمان 
مدام در حــال تغییرنــد. مازیار فصل اول که پســر مزه پران و شــوخی اســت، در 
فصل  دوم رمان، منتقدی ادبی می شــود و در فصل ســوم به فیلم نامه نویسی مشهور 

بــه  می تــوان  کــه  کتابــی  نزدیک تریــن 
شــب های ممکــن شهســواری در میــان 
ــور«  ــوف ک ــت، »ب ــی یاف ــای فارس رمان ه
ممکــن  شــب  روایــت  اســت.  هدایــت 
روایــت  از  کمــی  دســت  شهســواری، 
چنــد الیــه و تودرتــوی هدایــت نــدارد. 
رمــان  شــخصیت های  تکامــل  و  تغییــر 
شــب ممکــن ماننــد رمــان بــوف کــور، 
ــنده اش  ــب نویس ــه دام فری ــب را ب مخاط

می انــدازد.
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تبدیل می شود. این تغییر فقط در شــغل و موقعیت اجتماعی او ظاهر 
نمی شــود، بلکه ویژگی های اخالقی و خصوصیات عمیق شخصیت 

او نیز تغییر می کنند. 
وقتی مخاطــب در فصل هــای اول و دوم با شــخصیت مازیار آشــنا 
می شــود، او را مــردی اخالق گــرا می یابد. امــا وقتی بــا همین دید 
می خواهد به ســراغ مازیار فصل ســوم برود، گیج می شــود؛ چرا که 
با شــخصیتی عیاش و هوســران مواجه خواهد شــد. اگر بخواهیم به 
شــخصیت محوری رمان یعنی هاله نگاهی بندازیم، می فهمیم که او 

کمتر از دیگران دســتخوش تغییر شده است و در تمامی شــب ها همان هالۀ مرموز 
با شــخصیتی چند بعدی و چند وجهی اســت. نویســنده در پایان تمامی شب های 
داســتانش، مخاطب را رها می کند تا با داســتان نصفه نیمه ای کــه برایش تعریف 
کرده، در نهایت ابهام باقی بماند و در شــب های بعدی همان داستان نصفه نیمه اش 

را نقض می کند و داستانی مخالف با آن را برای مخاطب بازگویی می کند. 
شــب ممکن را می توان رمانی دربارۀ رمان و نوشــتن دانســت کــه راویان آن خود 
نویســنده اند. مطمئنًا دغدغه های مطبوعاتی محمدحسن شهسواری و تجربیات او 
در نوشــتن چنین رمانی، همانند رمان پاگرد، بی تأثیر نبوده است، رمانی با راویانی 
غیرقابل اعتماد که همیشــه در حال فریب شــما هستند. محمدحســن شهسواری 
که عــالوه بر یک داســتان نویس، یــک روزنامه نــگار فعال اســت، دغدغه های 

روزنامه نگارانه اش را در شب ممکن نیز وارد کرده است.
نکتۀ مهم دیگر در شــب ممکن، نــگاه موشــکافانه و دقیق شهســواری به جامعه 
خویش و به اقشــار مختلــف جامعه اش اســت. نــگاه جامعه شناســانۀ او در این 
رمان، نســبت به مســائل مربوط به جوانــان و ارتباط های آنان، نشــان می دهد که 
شهســواری یک رمان نویس ســاده نیســت، بلکه نویسنده ای حســاس نسبت به 
اطراف و جامعه خویش اســت. وقتی با شــخصیت های متغیر داســتان پا به دنیای 
جوانی شــان می گذاریم، درمی یابیم که نویســنده با ریزبینی و دقت دنیای جوانان 
امروز را تصویر کرده اســت. دنیایی کــه روزبه روز متفاوت تر می  شــود. وقتی پا به 
شب گردی ها و مهمانی ها و تنهایی های شــخصیت ها می گذاریم و برخورد و دید 
متفاوت هر یک را با دنیایشــان می بینیم، به دنیایی پا می گذاریم که با وجود تمامی 

درد ها از دنیای ما غنی تر است.

شب ممکن
محمد حسن 

شهسواری
نشر: چشمه
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من ترانه مترجم هستم
بررسی کارنامۀ ترجمه های علیدوستی 

فرهاد قلــی زاده     اواخر بهار ســال 81 نام فیلمی بسیار شــنیده می شد و فروشش 
هم از مرز چهارصدمیلیون  تومان گذشــته بود. اما نه تنها هیچ ستاره ای در آن حضور 
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نداشت، بلکه بازیگر نقش اولش برای اولین بار در یک فیلم حضور پیدا کرده بود. 
بازی  باورپذیر او در کنار موضوع فیلمنامۀ جذاب توانســته بود فیلم »من ترانه پانزده 
سال دارم« را کنار رقبایی همچون مزاحم، شــام آخر و مانی و ندا به موفقیت برساند. 

موفقیتی که تازه شروع راه ترانه علیدوستی بود.  
او که اکنون سی وســه  ســاله اســت، بیش از نیمی از زندگی اش را به کار بازیگری 
مشغول بوده و مســیر کاری اش را طوری هدایت کرده که در کارنامه اش همکاری 
بــا کارگردانان طــراز اولــی همچون عبــاس کیارســتمی، اصغر فرهادی، رســول 

صدرعاملی و مانی حقیقی به چشم می خورد. 
علیدوستی به واسطۀ بازی در فیلم فروشنده، توانست در جشنوارۀ کن سال 2016 در 
فرانسه حضور پیدا کند و با وجود آنکه جایزه ای نصیب خودش نشد اما شاهد گرفتن 
نخل طالی بهترین بازیگر مرد توسط شهاب حسینی و نخل طالی بهترین فیلمنامه 

توسط اصغر فرهادی باشد. 
او طی ســال ها فعالیتش نشــان داده که قله های بلندی را برای صعــود در نظر گرفته 
است اما آنچه او را در میان بازیگران هم سن وسالش متمایز می کند سرک  کشیدنش 

به دیگر عرصه های هنر است. 
علیدوســتی که خــود از مادری 
هنرمند و پدری فوتبالیست متولد 
شده، بارها در تئاترهای متفاوت 
بازی کــرده، نمایشــنامه خوانی 
کــرده، حتــی پیــش از آنکــه 
بازیگــری را شــروع کنــد بــه 
کالس های فیلمنامه نویسی رفته 
است و نامش را در برخی فیلم ها 
به عنوان سرمایه گذار نیز می توان 

جستجو کرد.
بســیاری از منتقدین علیدوستی 
را یک بازیگر باهوش می دانند، 
اما ســابقۀ فعالیت های او نشــان 
داده که ایــن تعریف همۀ چیزی 

او طی سال ها فعالیتش نشان داده که قله های 
بلندی را برای صعود در نظر گرفته است اما 
آنچه او را در میان بازیگران هم سن وسالش 
دیگر  به  سرک کشیدنش  می کند  متمایز 
خود  که  علیدوستی  است.  هنر  عرصه های 
متولد  فوتبالیست  پدری  و  هنرمند  مادری  از 
شده، بارها در تئاترهای متفاوت بازی کرده، 
از  پیش  حتی  و  کرده  نمایشنامه خوانی 
کالس های  به  کند  شروع  را  بازیگری  آنکه 

فیلمنامه نویسی رفته است. 
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نیست که او می خواهد. کافی است شبکه های اجتماعی اش را از نظر بگذرانید تا با 
دغدغه های او که فراتر از بازیگری اش قرار می گیرد، آشنا شوید.

 اظهارنظرهــای جســورانۀ او دربــارۀ موضوعات مختلفــی از جمله حقــوق زنان، 
انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و... بارها صدای اعتراض ها به او را بلند کرده 
است. در تازه ترین مورد هم خالکوبی روی دستش که نشانۀ جنبش فمنیسم است، 

جنجال آفرین شد. 
این بازیگر توانا که جزوی از تیم تقریبا همیشــگی اصغر فرهادی محسوب می شود، 
به دلیل دو کتابی که تاکنون ترجمه کرده دیگر می توان نامش را تحت عنوان مترجم 

نیز قرار داد.
 علیدوســتی در این باره می گوید که مانی حقیقی به همراه اصغــر فرهادی تصمیم 
داشــتند که از روی یکی از داســتان کوتاه های آلیس مونرو فیلمنامۀ فیلم کنعان را 
بنویســند و حقیقی به دلیل مشــغله های زیادش از علیدوســتی می خواهد داستان را 

ترجمه کند. 
پس از آنکه کار ترجمه به اتمام می رســد، حقیقی به او پیشــنهاد می دهد کار ترجمۀ 
داســتان های مونرو را ادامه دهد. او طی بازی در این فیلم مجموعه داستانی از مونرو 
انتخــاب می کنــد و کار ترجمه را 

آغاز می کند.
 ســرانجام ســال 90 ایــن مجموعه 
داستان توسط نشــر مرکز منتشر شد 
و ترجمۀ خانم بازیگر در نوزدهمین 
دورۀ کتاب ســال در بخش ادبیات 
زبان های دیگــر مورد تقدیــر قرار 

گرفت.
 اســتقبال از کتاب به اندازه ای بود 
که چاپ اولش پــس از دو ماه تمام 
شد و حاال پس از گذشت پنج سال 
رویای مادرم به چاپ هشتم رسیده 

است. 
چهار سال پس از انتشــار نخستین 

مانــی حقیقــی بــه همــراه اصغــر فرهــادی 
از  یکــی  روی  از  کــه  داشــتند  تصمیــم 
مونــرو  آلیــس  کوتاه هــای  داســتان 
و  بنویســند  را  کنعــان  فیلــم  فیلمنامــۀ 
حقیقــی بــه دلیــل مشــغله های زیــادش 
را  داســتان  می خواهــد  علیدوســتی  از 
ترجمــه کنــد. پــس از آنکــه کار ترجمــه بــه 
ــنهاد  ــه او پیش ــی ب ــد، حقیق ــام می رس اتم
داســتان های  ترجمــۀ  کار  کــه  می دهــد 

مونــرو را ادامــه دهــد.
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تاریخ عشق
نیکول کراوس

مترجم:ترانه 
علیدوستی 

نشر:مرکز

رویای مادرم
آلیس مونرو

مترجم:ترانه 
علیدوستی 

نشر:مرکز

ترجمه، انتخاب بعدی علیدوستی کامال متفاوت بود. 
نیکول کراوس، نویسنده ای آمریکایی است که به خاطر سه رمانش به نام های »مرد 
درون اتاق قدم می زند«، »تاریخ عشق« و »خانۀ بزرگ« شهرت پیدا کرد و نامش به 

فهرست بیست نویسندۀ برتر زیر چهل سال نیویورکر راه پیدا کرد.
 او که از ســال های نوجوانی اش به نویســندگی مشغول بوده، در ســال 2002 اولین 

رمانش مرد درون اتاق قدم می زند که دربارۀ حافظه و تنهایی است را 
منتشر کرد. رمان هیاهو آفرید و نام کراوس را در محافل ادبی مطرح 

کرد. 
دومین کتاب او که با فاصلۀ زمانی دو سال منتشر شد دربارۀ بازماندۀ 

هشتاد سالۀ هولوکاست.
 پیرمرد که نویســنده ای ناکام به نام »لئو گورســکی« است با وجود 
عمر نســبتا طوالنی اش اما باز هم دوســت دارد بیشــتر زندگی کند. 
شــصت ســال پیش او کار مهمــی انجــام داد: کتابی نوشــت که 
زندگی های بسیاری را تغییر داده اســت. آلما که نامش از روی یکی 

از شخصیت های کتاب گورسکی گرفته شده، یکی از آن هاست. 
علیدوستی دومین ترجمه اش را هم دوباره به نشر مرکز سپرد و باتوجه 
به اینکه نیکول کراوس در ایران نامی شناخته شــده نیست، اما با این 
وجود تاکنون تاریخ عشق، در بازار نشــر موفق بوده است. هم اکنون 

او سرگرم ترجمۀ سومین رمان کراوس است.
کیفیت ترجمۀ این بازیگر همواره واکنش هایی ضدونقیض داشــته 
اســت. برخی از مترجمین و فعالین عرصۀ ادبیــات اعتقاد دارند که 
تنها دلیل پرفروش  شدن دو کتاب علیدوستی، نام و شهرتش به عنوان 
یک بازیگر است اما در طرف مقابل کســانی نیز ترجمۀ او را دقیق و 

موشکافانه تلقی می کنند. 
اما آنچه در این میان آشکاراســت بهبــود کیفیت ترجمۀ او در بــازۀ زمانی دو اثرش 
اســت. روانی و خوش خوانی ترجمۀ علیدوســتی در دومیــن اثر به مراتــب بهتر از 
نخســتین کتاب او اســت و همانطور که پیش بینی می شــود در آینده می توان شاهد 
ترجمه های مرغوب تری از او باشــیم چرا که به گفتۀ خودش حرفــۀ ترجمه برای او 

جدی است. 
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منطق الطیر
پرنــدگان جهــان دور هــم گــرد آمدنــد، 

تــا مشــکل بزرگــی را حــل کننــد.

از رومی گرفته تا حافظ و سعدی و فردوسی شــاعران و نویسندگان سرزمین ما در جهان 
محبوبیت باالیی دارند. اما این ســال ها کمتر کســی از ما ســراغ آثار کالســیک و اشــعار 
قدیمی مان را می گیرد. زبانمان در گذر زمان ســاده تر شــده و خواندن ایــن آثار که گاه 
ممکن است برای درک معنایشان تقالی بیشــتری کنیم، نیاز به همتی بلند دارد. به همین 
دلیل اســت که کارگزاران ادبی تالش می کنند تا این فاصله را از میان بردارند و با نزدیک تر 
کردن زبان این کتاب ها به زبــان امروزی و مدرن فارســی، مخاطبان جــوان را با ادبیات 
کالسیک کشور آشــتی دهند. در میان آثار کالســیک شعرای فارســی، عطار نیشابوری و 
کتــاب »منطق الطیر«اش  همــواره جایگاه بلندی دارنــد. منطق الطیر که در قرن ششــم 
هجری سروده شــده، در زمان خود جزو آثار پیشــرو و ساختارشکن محسوب می شده 
اســت. این مثنوی دربــارۀ تالش پرندگان عالم برای جســتن رهبر و پادشــاهی اســت تا 
عدالت را برقرار کند. پرندگان در پی یافتن سیمرغ یا همان پادشاهشان هفت شهر عشق 
را می جوینــد و در نهایت از آن همه پرنده تنها ســی  مــرغ باقی می ماند. 
منطق الطیر سرشار اســت از حکایت و پند و تجربه تا بدانیم چیزی که  در 

جستجویش هستیم درون خود ما نهفته است. 
آنچه در ادامه می خوانید صفحه ای اســت از کتاب منطق الطیر به اهتمام 
رحمت اللــه رضایی کــه حکایت های ایــن مثنوی را بــه زبان امــروزی ما 
گردآوری کــرده تا دیگر بهانــه ای بــرای نخواندن متنوی شــیرین عطار 

نداشته باشیم:

پرندگان جهــان دور هم گرد آمدند، تا مشــکل بزرگــی را حل کنند. 

منطق الطیر
محمدبن ابراهیم 

عطار
گردآوری: 
رحمت الله 

رضایی
نشر: خالق
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مشکلشان این بود که آن ها در قلمروی خود پادشاهی نداشتند. پرندگان می خواستند 
پادشاهی داشــته باشــند تا همه زیر نظر و مطیع او باشــند تا از ظلم و بیداد پرنده های 
شــکاری و همین طور دیگر حیوانات در امان باشــند. آن ها به هم می گفتند که »هیچ 
مملکتی بدون پادشاه نمی تواند باشد و اگر پادشاهی در بین ما نباشد ما نظم و ترتیبی در 

کارمان نخواهیم داشت.«
از میان پرندگان »هدهد« از همه شوریده تر 

و بی قرارتر به نظر می رســید. او پرنده ای تیزهوش 
و دانا بود و برای بقیه درمورد پادشاه شروع به صحبت 

کرد. او ابتدا خود را معرفــی کرد و گفت: »ای پرندگان 
دنیا، من هدهد هستم، همان پرنده ای که پیام رسان پیغمبر 

بزرگی مثل حضرت ســلیمان بود. من نامه بر پیامبری هستم 
که سراسر زندگی اش سرشار از رســتگاری و توحید بود. من از 

گاه هستم و می توانم شما را برای  بسیاری از رازها آ
پیداکردن پادشاه حقیقی کمک کنم.«

هدهــد گفت و گفــت تا رســد بــه اینجا که 
گفت:» ما پادشاهی بسیار دانا و توانا داریم که 

او در پشــت کوه قاف خانه دارد. نام این پادشــاه 
سیمرغ است و او فرمانروای بدون چون و چرای 

تمام پرندگان اســت. اما ای پرندگان این را 
بدانید که تا رسیدن ســیمرغ و خدمت 
به او راه بسیار زیادی وجود دارد، و بین 
ما و سیمرغ پرده هایی از نور و تاریکی 

قــرار دارد. راه دور و درازی که دریاها و 
خشکی های زیادی را در بر می گیرد و مرد 
راه کسی است که دل شــیر داشته باشد و 

خســتگی را به تنش راه ندهد. ای پرندگان، بدانید که اگر ما به سیمرغ برسیم سعادت 
و خوشــبختی خود را تضمین کرده ایم ولی اگر او را پیدا نکنیــم، زندگی بی هدف و 
بی معنایی داریم. پس ای دوستان بیایید تا به ســمت کوه قاف برویم و آن پادشاه توانا و 

دانا یعنی سیمرغ را بیابیم.«
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فردریــک  نــام  بــه  مــردی 
بکمــن

ــردی  ــاب »م چطــور ورق زندگــی نویســندۀ کت
ــام اوه« برگشــت؟ ــه ن ب
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فرحناز دهقــی   زمانی کــه فردریک بکمن رمــان »مردی به نــام اوه« را برای 
چندین ناشر فرســتاد، پاســخ ها چندان دلگرم کننده نبود و اغلب آن ها رمان را پس 
فرستادند. پس از آن بکمن با خود فکر کرد که شاید سرگذشت پیرمردی پنجاه و نه  
ســاله و تالش های ناکامش برای پایان  دادن به زندگی اش برای مردم هیچ جذابیتی 
ندارد. این نویسندۀ سی و پنج ساله که خارج از استکهلم زندگی می کند می گوید 
که یکی از همین ناشــرها در نامه ای کوتاه در جواب رمانش نوشت: »ما رمان شما 

را پسندیدیم، فکر می کنیم قلم توانایی دارید، اما ظرفیت تبلیغاتی در آن ندیدیم.«
اما از آنجایی که نظرات متفاوت اســت، چهار ســال بعد این کتاب منتشر می شود 
و در سراسر جهان نزدیک به سه میلیون نســخه از آن به فروش می رود. مردی به نام 
اوه داستان پیرمردی است که پس از فوت همســرش تالش می کند خودکشی کند 
اما با روبه رو شــدن با همســایۀ جدید ایرانی اش، هربار تالشــش با شکست مواجه 
می شود. داســتان زندگی اوه به اندازه ای برای مردم جذاب است که تاکنون به سی 
و هشــت  زبان از جمله عربی، ترکی، تایلندی، ژاپنی و فارســی ترجمه شده است و 
در کره جنوبی از خود رکوردی برجای گذاشــته اســت. مدتی پس از موفقیت این 
رمان فیلمی با اقتباس از آن ســاخته می شود و جوایز بســیاری می برد و در کنار فیلم 

فروشنده اثر اصغر فرهادی، کاندید بهترین فیلم خارجی جوایز اسکار نیز می شود.
خود بکمن می گوید که هیــچ نمی داند چرا این رمان توانســته بــه چنین موفقیتی 
برســد. پس از اقبال بلند آن، ناشر از بکمن خواســت که دیگر رمان هایش را هم به 
آن ها بســپارد. کتاب بعدی او با نام »مادربزرگم از من خواســته تا بگویم متاســف 
است« دربارۀ دخترکی اســت که رابطۀ عمیقی با مادربزرگش دارد و پس از مرگ 
او موظف می شــود که نامه های مادربزرگش را به مخاطبانشــان برساند. این کتاب 
تاکنون نیم میلیون نســخه فروخته و به مدت بیست و شش هفته در صدر کتاب های 

پرفروش ترین کتاب های سوئد قرار گرفته بود. 
بکمن پنج ســال پیش، زمانی که برای مجله ای کار می کرد ایدۀ نوشتن مردی به نام 
اوه را پیدا کرد. پیش از این او در زمان دانشجویی اش دانشگاه را رها کرد، در یک 
انبار غذا به عنوان رانندۀ ماشــین ســنگین مشغول فعالیت شــد و برای آنکه فرصت 

برای نوشتن داشته باشد، شیفت شب و روزهای آخر هفته را انتخاب کرد. 
روزی یکی از همکارهای، در وب سایتشــان مطلبی دربارۀ دیدن مــردی به نام اوه 
نوشت که موقع خرید بلیط در یک موزۀ هنری از شّدت خشم به مرز انفجار رسیده 

بود تا آنکه همسرش وارد قضیه شد و ماجرا را فیصله داد. 
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بکمن می گوید: »همســرم این مطلب را خواند و نگاهی بــه من انداخت و گفت؛ 
»آیندۀ ما اینطوری می شــود.« من آدم چندان اجتماعی ای نیستم. در حرف زدن با 
مردم چندان تعریفی ندارم. دوســتانم می گویند که ُتن صدایم همیشه یا روی یک 

است یا روی ده، نه چیزی میان این دو.«
پس از آن او در وب ســایت کافه شــروع به نوشــتن از عصبانیت هــا و از کوره  در 
رفتن هایش کرد و آن ها را با عنوان »من مردی به نام اوه هســتم« منتشــر کرد. پس 
از مدتی متوجه شــد که می تواند اوه را تبدیل به شخصیتی داســتانی کند و رمانش 
را شــکل بدهد. او معتقد اســت که اوه شــبیه خودش اســت و چیزی که بیش از 
هر چیزی آن دو را اذیت می کند این اســت کــه مردم دلیل عصبانیتشــان را متوجه 

نمی شوند. 
پس از آنکه بکمن کار نوشــتن رمان را تمام کرد آن را برای چندین ناشــر فرســتاد 
و جــواب مثبتی از هیچ کــدام نگرفت. او داســتان را کنار گذاشــت و به نوشــتن 
زندگی نامۀ طنزی دربارۀ چالش های والدین روی آورد. کتاب دوم تمام شــده بود 
که بالخره یک انتشارات سوئدی کتاب نخســت او را پذیرفت. بکمن اصرار کرد 
که انتشــاراتی هر دو رمان را با هم بخرد و به همین دلیل بود کــه هر دو کتاب او در 

یک روز منتشر شد. 
در رمان مردی به نــام اوه، حضور یک زن ایرانــی همراه با دو دختــرش که گاه به 
فارسی صحبت می کنند، پررنگ است. پروانه در این داستان یک زن قوی و بااراده 
و مهربان اســت که زرشــک  پلو با مرغ زعفرانی درســت می کند و اغلب اوقات با 
شــیرینی و خوراکی های مختلف از اوه پذیرایی می کند. رد پای فرهنگ ایرانی در 
داستان بکمن می تواند به دلیل ایرانی  بودن همسر او باشد. و آنجا که 
شوهر ســوئدی پروانه خطاب به اوه می گوید که ایرانی ها همیشه در 
خانه شان شــیرینی دارند، به احتمال زیاد برخاسته از تجربۀ شخصی 

خود بکمن در برخورد با فرهنگ ایرانیان است.
با وجود فروش باالی آثارش و بر ســر زبان ها افتادن نامش، بکمن اما 
هنوز به زندگی یک نویسندۀ مشهور اخت نکرده است: »همه به تو 
می گویند که چه نویسندۀ بزرگی هستی و می خواهند که با تو سلفی 
بگیرند و این وضعیت سالمی نیســت چرا که از آن خوشت می آید. 
اما یا باید همچنان طوری بنویسی که انگار فقط بیست نفر مخاطبت 

هستند، یا آنکه خودت را گم کنی.« 

مردی به نام 
اوه

نویسنده:فردریک 
بکمن

مترجم:حسین 
تهرانی

نشر: چشمه



 روشن  دوهفته نامه نقدو بررسی کتاب  23

نامۀ از سر وجد جمالزاده به دولت آبادی
ــت  ــی اس ــن رمان ــدر بهتری کلی

ــده ام ــه خوان ک

برای پی بــردن به ابعــاد شــخصیتی و حرفــه ای نویســندگان و شــاعران، خواندن 
زندگینامه شان ســاده ترین کار است.اما این نامه ها هســتند که از حرف های ناگفته 
و خصوصی سرشارند. برای نخستین شــمارۀ این صفحه به ســراغ نامۀ محمدعلی 
جمالزاده پدر داســتان کوتاه فارســی رفته ایم کــه پس از خواندن رمــان »کلیدر« 

خطاب به محمود دولت آبادی نوشته است:

ژنو 
24 مرداد 1362

با ســالم و دعای کامــال قلبی خدمت دوســت گرامــی هرگز نادیده ولی ســخت 
پسندیده ام حضرت آقای محمود دولت آبادی سبزواری

به عرض می رساند که دو جلد »کلیدر« رسید و مرا سرشار از مسرت و امتنان ساخت 
و ســخت گرم مطالعه هســتم و مدام بر تعجبــم می افزاید 
که این مــرد عزیز این همه فهــم و ذوق بی ســابقه و فکر و 

واقع بینی را از کجا آورده است.
من رمان هــای زیــادی خوانــده ام. از غربی ها خیلی 
خواندم. تصور نمی کنم کسی به حد دولت آبادی 
توانســته باشــد اینچنین شــاهکار بیافریند. بر من 
مســلم اســت روزی قدر و قیمت »کلیدر« را 
دانســت  خواهند 
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و به زبان های زیادی ترجمه خواهد شــد. روزی را می بینم کــه دولت آبادی عزیز ما 
جایزۀ نوبل را دریافت خواهد کرد.

البته ممکن اســت من پیرمرد آن روز نباشــم. ولی اطمینان دارم ترجمۀ »کلیدر« به 
زبان های زندۀ دنیا دولت آبــادی را به جایزۀ نوبل خواهد رســاند. »کلیدر« برترین 

رمانی است که تاکنون خوانده ام.
محمود جان، محمود عزیزم، دلم می خواهد بتوانم آنچــه را که با مطالعۀ کتاب های 
تو به خصــوص »کلیدر« در می یابم نه تنهــا به هموطنان بلکه به تمام کســانی که به 
کارهای تو عالقه مند هســتند بگویم. ولی می بینم خدا را شــکر چنان می نماید که 
الاقل هموطنان با ذوق و با فهْم خودشان دستگیرشان شــده چنانکه در همین اواخر 
از دور و نزدیک به من نوشــته اند که »کلیدر« را خوانده اند و آن ها هم مثل خود من 
غرقۀ تعجب هستند. من به قدری یادداشت برای تهیۀ مقاله برداشته ام که خودم گیج 
شــده ام و منتظر فرصت هستم )زنم کمافی السابق مریض اســت و سخت احتیاج به 
مراقبت و مواظبت هر ســاعت و حتی هر چند دقیقه دارد و خــودم هم باز از نو دچار 

درد دندان هستم(. باید در فرصت بهتر و طوالنی تری بنویسم.
دولت آبادی عزیزم چندی پیش خواســتید بــا تلفن با من صحبــت بدارید. گوش 
من سنگین شــده اســت و در تلفن صدا را درست نمی شنوم. زنم اســم شما را برایم 
گفت ولی درست دستگیرم نشد چه مطلبی به او گفتید. همین قدر که دیدم در فکر 
ارادتمندتان هستید به راستی خوشحال شــدم. چرا برایم کاغذ مفصل نمی نویسید. 
چرا خودداری می کنید. اگر به دوستی و حرف های من اعتقاد دارید باید تشریفات 
را به کنار بیاندازید و قدری بیشــتر با من درددل کنید. امیــدوارم وضع و روزگارتان 
روبه راه باشــد و دردســر و عذاب رزق و روزی نداشته باشــید. من به قدرت فکر و 
واقع بینی و سبک و شــیوۀ داستان نویسی ات عقیدۀ راســخ دارم. احساس می کنم 
که آدم با فکر و شرافتمندی هستید و فریب شــهرت و حرف های پوک و پوچ مردم 

متملق و نفهم و مزخرف گو را نخواهید پذیرفت و راه خودتان را خواهید رفت.
در هر صورت من شما را دوســت می دارم و آرزومندم همان باشد که دستگیرم شده 

است و می پندارم. خدا یار و یاور و مددکارتان باشد.
با ارادتمندی و طلب توفیق صادقانه

سید محمدعلی جمالزاده
چرا آدرستان را برایم تا به حال نداده اید؟
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سالی که نکوست...
چطور اهداف سال پیش رو را بنویسیم؟

ناهید صباحی       همۀ ما در هر موقعیتی که هســتیم چشم اندازی برای آینده مان 
متصور هســتیم و اهدافی داریم. سال هاســت که روانشناســان و مربیــان زندگی 
می گویند که نوشــتن اهــداف و برنامه ریــزی مهم ترین قــدم در راه رســیدن به 
آن هاســت. زمانی که هدفی را می نویســید بیشــتر باورش می کنید و برای رسیدن 
به آن تالش می کنیــد. تحقیقات مختلف نیز نشــان داده که نوشــتن هدف باعث 
می شــود که آن ها را جدی تر بگیریم. از آنجایی که ســال را تازه شــروع کرده ایم 

برای  زمــان  نوشــتن اهدافمان همین االن اســت. اما بهتریــن 
برای ما که در نظام آموزشــی مان 
تاکنــون دربــارۀ برنامه ریــزی و 
اولویت بنــدی اهدافمــان 
هیچ آموزشی ندیده ایم، 
ممکن است شروع این 
کار چالــش 
نگیز  برا
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باشد. اما نگران نباشید و به خواندن ادامه دهید:

  خوب فکر کنید
اولین قدم برای نوشــتن اهداف، شناخت دقیق آن هاســت. باید هدفتان را بشناسید 
تا بدانید آن را چطور بنویســید. بنابراین قبل از هر کاری ســاعتی با خودتان خلوت 
کنید و به ایــن فکر کنید که دوســت دارید در زندگی چگونه انســانی باشــید، به 
چه چیزهایی برســید و چــه کارهایی انجام دهید. با خودتان روراســت باشــید، به 
رویاهایتان فکر کنید و از ترســیم اهداف ســخت و بلندپروازانه نترسید. پس از آن 

اهداف درازمدت و کوتاه مدت خودتان را پیدا کنید.

  اولویت بندی کنید
اکنون لیســتی از اهدافتان دارید که باید اولویت بندی شــوند. حقیقت این اســت 
که همۀ ما در زندگــی وقت محدودی داریم و نمی توانیم همــۀ کارها را با هم انجام 
دهیم. بنابراین باید کارها و اهدافمان اولویت بندی کنیم. برای این کار اهدافتان را 
از پراهمیت ترین به کم اهمیت ترین مرتب کنید. اکنــون می دانید که اول باید برای 

کدام هدفتان تالش کنید.

   شرح و بسط بدهید
حاال هر هدف را در یــک خط خالصه کنیــد و باالی صفحه ای بنویســید. توجه 
داشــته باشــید که برای هر هدف، یک صفحه در نظر بگیرید. پس از آن شروع به 
توضیح دادن هدفتان کنید. این توضیح می تواند شــامل دالیلتان برای انتخاب آن، 
روش و راه های رســیدن به آن، سابقه ای از تالش هایتان و... شــود. در این صفحه 
می توانید عکسی از هدف یا آروزیتان بچســبانید تا تجسم عینی از آن باعث تقویت 

انگیزه تان شود. 

   از جمالت تاکیدی مثبت استفاده کنید
من نمی دانم که آیــا چیزی به نام قــدرت راز واقعــا حقیقت دارد یا نــه. اما تجربۀ 
شــخصی ام نشــان داده که هرجا از جمالت مثبت و امیدوارکننده اســتفاده کردم 
انگیزه و تالشم بیشتر شده است. اگر اهدافمان را مشخص کرده ایم و درنظر داریم 
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که تمام سعیمان را برای تحقق بخشیدنشــان به کار بگیریم، هیچ دلیلی ندارد که به 
افکار منفی اجازه دهیم ناامیدمان کنند. امیدواری و مثبت فکرکردن کلید رســیدن 
به موفقیت اســت. بنابراین برای نوشــتن توضیحات اهدافتــان از جمالت مثبت و 

امیدبخش استفاده کنید.

   بازۀ زمانی مشخص کنید
یکی از ویژگی های مهم برنامه ریزی موفق این اســت که بــرای آن محدودۀ زمانی 
مشــخص کنید. مثال ممکن است برای رســیدن به هدفی یک ماه زمان الزم داشته 
باشــید و در یازده ماه دیگر بتوانید کار دیگری انجام دهید. درنظرگرفتن بازۀ زمانی 
به شــما کمک می کند تا نهایت اســتفاده را از زندگی تان بکنید و از اتالف وقتتان 

جلوگیری کنید.

   وظیفه گذاری کنید
در این مرحله بایــد اهدافتــان را اجرایــی کنید. یعنــی آن ها را به صــورت وظیفه 
دربیاورید. مثال اگر هدفتان آموختن یک ســاز موســیقی است، وظایفی همچون: 
خرید ســاز، ثبت نــام در کالس موســیقی، تمرین روزانــۀ نواختــن و... باید در 
برنامه ریزی شما گنجانده شــود. این مرحله شامل قدم های کوچکی است که شما 

را به هدفتان نزدیک تر می کند. 

  کوله بارتان را ببندید
طی کردن مســیر رســیدن به هدف، خود یک مســافرت تمام عیار است. هربار 
که هدفی را در نظــر می گیرید و برای رســیدن به آن برنامه ریــزی می کنید یک 

ماجراجویی تازه را آغاز کرده اید. 
بنابراین برای این ســفر هم مانند هر ســفر دیگری نیاز به کوله باری مجهز دارید. 
این کوله بار بســته به هدفتان متغیر اســت. به طور مثال اگر تصمیــم  گرفته اید در 
یک کالس ورزش رزمی ثبت نام کنید، باید تجهیزات مناســب آن را محیا کنید و 
زمانی که تصمیم می گیرید در شــغلتان ارتقا پیدا کنید نیاز به کوله باری متفاوت 
دارید. کاســتی هایتان را بنویســید و به این فکر کنید که چطور می توانید آن ها را 

تقویت کنید. 
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خرسی توی وان خانه مان
ماجراهای پدینگتون خرس محبوب ادبیات

سهیل نوری   خرس پدینگتون یکی از دوست داشتنی ترین شخصیت ها در ادبیات 
کودکان و نوجوانان اســت که برای اولین بار در ســال 1958 توسط مایکل باند معرفی 

شد. 
پدینگتون طی این سال ها با طراحی پگی فورتنام و دیگر تصویرگران در بیش از بیست 

کتاب حضور داشته و ماجراهای بامزه و جالبی را برای کودکان رقم زده است. 
او با آن کاله کهنه از قلب پرو آمده و عاشــق مارماالد اســت و به طور اتفاقی توســط 
خانواده ای مهربان در یک ایســتگاه قطار پیدا می شود و به همین راحتی صاحب یک 

اتاق گرم و نرم و خانواده  می شود.
 تاکنون کتاب های پدینگتون به بیش از سی زبان ترجمه شده و در سراسر جهان نزدیک 

به چهل میلیون نسخه فروخته است. 
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»روزهــای پرهیاهــوی پدینگتــون« و »پدینگتون در فانفــار« اولین 
کتاب هایــی بودند که از این مجموعه توســط نشــر پدر در ســال 81  
به فارســی ترجمه و عرضه شــدند که البته اکنون اثری از آن ها در بازار 
نیست. »خرســی به نام پدینگتون: داستان خرسی که از اعماق کشور 
پرو آمد« کتاب دیگری بود که از این مجموعه به فارسی ترجمه می شد 
و حدود هشت سال بعد، انتشــارات ماهی نیز ترجمۀ دیگری از همین 
کتاب را ارائه کرد. »باز هم پدینگتون« تاکنون آخرین کتابی است که 
از این مجموعه در بازار نشــر ایران عرضه شده اســت. این کتاب بهار 
سال 95 توســط بهمن دارالشفایی ترجمه شــد و در انتشارات ماهی به 

چاپ رسید. 
هر کدام از این کتاب ها شــامل داســتان ها و ماجراهایی از پدینگتون 
هســتند که تجربه های او در روبه روشدن با متروســوای، مراکز خرید 

بزرگ و... را نشان می دهند. 
مجموعه کتاب های پدینگتون با به وجودآوردن موقعیت های متفاوت 
برای آموزش غیر مســتقیم کودکان می تواند بســیار موثر باشد. ضمن 
آنکه لــذت خواندن بازیگوشــی های پدینگتون همــراه خوبی برای 

اوقات فراغت کودکان خواهد بود. 
مجموعه کتاب های پدینگتون با ترجمۀ بهمن دارالشفایی در فهرست 
بیســتم کتاب الک پشــت پرنده موفق به دریافت پنج الک پشــت 

شدند. 

 

خرسی به نام 
پدینگتون

مایکل باند
مترجم:بهمن دار 

الشفایی 
نشر:ماهی

باز هم 
پدینگتون

مایکل باند
مترجم:بهمن دار 

الشفایی 
نشر:ماهی
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کــه  جوجــه اردک زشــتی 
شــد نویســنده 

فراز و فرود زندگی هانس کریستین آندرسن

پس از دهه ها فعالیت و نوشتن صدها داستان، روزی از او پرسیدند که چرا زندگینامۀ 
خودش را نمی نویســد؟ با شــانه هایی افتاده به آهســتگی گفت: »نوشته ام؛ جوجه 

اردک زشت داستان زندگی خودم است.«
بیش از دو قرن پیش در دوم آوریل سال 1805 هانس کریستین آندرسن در دانمارک 
متولد شد و از همان دوران کودکی به دلیل ویژگی های ظاهری مورد تحقیر و تمسخر 
دوســتانش قرار گرفت و هرگز در مدرســه محبوب نبود. خانوادۀ آندرسن ثروتمند 
نبودند اما بــا دربار دانمارک رابطۀ تجاری داشــتند. به همین دلیل بود که آندرســن 
مورد لطف پادشاه قرار گرفت و مخارج تحصیلش توسط خانوادۀ سلطنتی پرداخت 

شد. 
در چهارده سالگی به کپنهاگ رفت تا بازیگری بیاموزد. مدتی بعد داستان نویسی را 
آغاز کرد اما آنچه از زبان معلمینش می شــنید او را برای ادامۀ راهش دلسرد می کرد. 
با این وجود به کارش ادامه داد. ده سال بعد، در ســال 1829 داستانی به نام »سفری 
پیاده از کانــال هولمن تا نقطۀ شــرقی آماگــر« منتشــر و توجه ها را 
معطوف خود کرد. بــار دیگر حمایت خانوادۀ ســلطنتی به کمکش 
آمد و از طریق کمک هزینه ای که برنده شده بود به سفر سراسر اروپا 
رفت. ماحصل ســفر پربار آندرســن، چندین رمان و داستان کوتاه و 

تجربه های جدید بود. 
با وجود موفقیت هایی که آندرســن در داستان نویسی پیدا کرده بود، 
اما در جلــب توجه کودکان چنــدان موفق نبود و اغلــب خوانندگان 
آثارش، بزرگســاالن بودند. بنابراین او تالش کرد تمرکزش را میان دو 

قصه های 
هانس 

کریستیان 
آندرسن

نشر: در دانش 
بهمن
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دســته مخاطب کودک و بزرگســال تقســیم کند و به موازات هم برای آن ها داستان 
بنویســد. رفته رفته کودکان به کتاب های او روی خوش نشان دادند و داستان هایش 
محبوبیتی کم نظیر پیدا کرد. با ترجمۀ داســتان های او به زبان های دیگر طرفدارانش 
کم کم  جهانی شــدند و به دنبال آن رابطۀ دوســتانه ای میان چارلز دیکنز و او شکل 
گرفــت کــه اغلــب اوقــات با 
یکدیگر، به دلیل مســافت زیاد 
میانشان، نامه نگاری می کردند. 

طی 70 سال زندگی، تالش های 
آندرســن در نوشــتْن معطوف به 
چند ده  داستان، رمان، سفرنامه، 
زندگینامه و شعر شــد. همچنین 
توانســت با پایه گذاری ســبک 
داستان نویســی منحصربه فردش 
بر نویسندگان پس از خودش اثر 

بگذارد. 
داستان های او برای کودکان تنها 
ســرگرم کننده نیســت و حاوی 
پیام هــا و نکته هایی اســت که به 
آن ها مسیر درست زندگی کردن 

را می آموزد. 
قــرن  دو  گذشــت  از  پــس 
هنوز کودکان سراســر جهان مشــتاقانه کتاب هــای او را می خوانند و داســتان های 
خاطره انگیزش در حافظــۀ جمعی مردم باقی مانده اســت. در ســال 2006 پارکی 
در شــانگهای مطابق با یکی از داســتان های او تاسیس شــد و تا کنون انیمیشن های 

بسیاری با اقتباس از داستان های او ساخته  شده اند. 
از معروف ترین داســتان های او می توان به »پری دریایی کوچولو«، »بندانگشتی«، 
»جوجه اردک زشت«، »زندگی من«، »ملکه برفی«، »دخترک کبریت فروش« و 
»لباس جدید امپراتور« نام برد. داستان های آندرســن به 150 زبان ترجمه شده  است 
و همچنان میلیون ها نســخه از آن ها در سراسر جهان چاپ می شــود. او حدود 220 

در چهــارده ســالگی بــه کپنهــاگ رفــت 
بعــد  مدتــی  بیامــوزد.  بازیگــری  تــا 
ــه  ــا آنچ ــرد ام ــاز ک ــی را آغ داستان نویس
ــرای  ــنید او را ب ــش می ش ــان معلمین از زب
ــن  ــا ای ــرد. ب ــرد می ک ــش دلس ــۀ راه ادام
ســال  ده  داد.  ادامــه  کارش  بــه  وجــود 
بعــد، در ســال 1829 داســتانی بــه نــام 
»ســفری پیــاده از کانــال هولمــن تــا نقطــۀ 
را  توجه هــا  و  منتشــر  آماگــر«  شــرقی 

معطــوف خــود کــرد.
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داستان تخیلی نیز نوشته است.
ضمن آنکه داستان ملکه برفی در ســال 2013 به کارگردانی کریس باک و جنیفر لی 
و با حمایت کمپانی والت دیزنی، به صورت انیمیشــن و با نام  Frozen ساخته شد. 

انیمیشنی که میلیون ها دالر فروخت و شهرتی جهانی پیدا کرد. 
در کپنهاگ به افتخار هانس کریستین اندرسن مجســمه ای از پری دریایی بر روی 
صخره ای در بندر کپنهاگ نهاده شــده اســت. دفتر بین المللی کتاب برای نســل 
جوان دوم آوریل، زاد روز اندرسن را روز جهانی کتاب نام نهاده است، و هر ساله در 

سراسر جهان جشن گرفته می شود.
 این دفتر جایزه هانس کریستین اندرسن را نیز به پاس خدمات این نویسنده بزرگ از 
سال 1956 به پدیدآورندگان ادبیات کودک اهدا می کند. در سال 2005 به مناسبت 
دویســتمین زادروز اندرسن در سراســر جهان مراسم باشکوهی از ســوی نهاد های 

دولتی و غیر دولتی جشن برگزار شد. 



کالسیک کتاب های  مجموعه 

جرج اورول-جان اشتاین بک-ارنست همینگوی-داستایوسکی و ...



کتابى استثنایى که نحوه نگرش
 جامعه را نسبت به درونگرایان تا ابد

 زیر و رو خواهد کرد

 ِ�ِ��� �و���،
���ب ���ژه ��دی ������ه 

�� ��� ��ر ����� ��ار ������،  راز ز���� ��د ا�� ا�� 
��ای ����  �� ��ر ���� ��اب ا�� و ��ای ��ه  ای 
�� ���ت  د��� ��ر ��اغ ������ �وی ���. ��ل ���� 
د�و���ا��ن، ��� ����� ��و���ا��ن ����ن ��ه ا��؛ 
���� از آ��� د��� �� د�� د�و���ا���� ��ن ا���� ����، 
در   ��  ���� �� و...  ����گ  زا ��رک  ا������،  ���ت  آ

���ت و ������ن �� آ����� �������.
���ا���،  را  «���ت»  ���ن،  �����ی  از  غ  ���

د�و���ا��ن ��ف  ��ی ��زه  ای ��ا���ن دار��.
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