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قلم شیرین خانم نویسنده
نینا وباب

کافی اس��ت یک��ی از کتابهایش را
بردارید و چند صفحهای از آن را بخوانید
تا ش��یفته قلمش ش��وید و گوشهای از
کتابخانهتان را ب��ه کتابهای گلی ترقی
اختصاص دهید .مجموعه داس��تانهای
«من هم چهگوارا هستم»« ،خاطرههای
پراکن��ده»« ،جایی دیگ��ر» و «دو دنیا»
و دو رم��ان «خواب زمس��تانی» و «عادته��ای غریب آقای ال��ف» آثار این
نویسنده ،مترجم ،فیلمنامهنویس و ش��اعر معاصر ایرانی هستند .گلی ترقی
در س��ینما نیز رد پایی از خود بجا گذاش��ته؛ فیلم «درخت گالبی» ساخته
داریوش مهرجویی که در س��ال  ۱۳۷۶روی پرده س��ینما رفت ،اقتباسی از
داس��تان «درخت گالبی» گلی ترقی اس��ت« .درخت گالبی» داس��تان میم
را روایت میکند که برای نوش��تن کتاب خود به باغ پ��دریاش پناه میبرد
و با دی��دن درخت گالبی این ب��اغ به یاد دخترعم��هاش میافتد .گلی ترقی
همچنین تکداس��تانهای برگزی��دهای دارد ک��ه ازجمله آنه��ا میتوان به
«بزرگبانوی روح من» اش��اره کرد که ترجمه فرانسوی آن به عنوان بهترین
داستان سال فرانسه انتخاب ش��د .این داستان به همراه دو داستان «درخت
گالبی» و «اناربانو و پس��رهایش» در دوره اول جایزه گلش��یری در سال ۸۰
به عنوان داس��تان برگزیده انتخاب ش��دند .دو داس��تان «آن سوی دیوار» و
«گلهای ش��یراز» نیز دو سال بعد عنوان داس��تان برگزیده همین جایزه را
از آن خود کردند .این نویس��نده معاصر ایران هفده��م مهر  ۱۳۱۸در تهران
و در خان��وادهای اهل فرهنگ چش��م گش��ود .پدرش ،مدی��ر مجله «ترقی»
بود؛ مجلهای که تا اوایل دهه  ۴۰منتش��ر شد .در ش��میران به مدرسه رفت
و دبیرس��تان را در مدرس��ه انوش��یروان دادگر گذراند ،اما همین که سیکل
اول دبیرس��تان را تمام کرد برای تحصیل راهی آمریکا ش��د و فلسفه خواند.
گلی ترقی اما زندگی در آمریکا را دوس��ت نداش��ت و پس از ش��ش سال به
ایران بازگشت و بهطور جدی به داستاننویسی روی آورد و مشغول تدریس
در رشته شناخت اس��اطیر و نمادهای آغازین در دانش��کده هنرهای زیبای
دانش��گاه تهران ش��د .گلی ترقی که از نوجوانی عاش��ق نوش��تن بود ،اولین
قصهاش با نام «میعاد» را در مجله دانشگاهشان منتشر کرد و سرانجام اولین
مجموعهداس��تان خود با نام «من هم چه گوارا هس��تم» را در س��ال ۱۳۴۸
راهی بازار کتاب ک��رد؛ کتابی که تجدید چاپ نش��د و نای��اب ماند ،چراکه
نویس��ندهاش اجازه تجدید چاپ نمیداد .این کتاب درنهایت در س��ال ۸۴
تجدید چاپ ش��د .گلی ترقی در مقدمه این کتاب نوش��ته است 32« :سال
از چاپ این مجموعه میگذرد .تمام ش��ده و در بازار نایاب اس��ت .چه بهتر.
دوستشان ندارم .از بازخوانیشان عصبانی و افسرده میشوم .از فضای تلخ و
یأس فلسفه حاکم بر سراسر داستانها دلم میگیرد .نمیخواستم چاپشان
کنم .امروز با چش��مان دیگری به این دنیا نگاه میکنم و تحمل داستانهای
غمانگیز و یأسآلود را ندارم .صراحت ش��یرین واقعیت ،جای نیستانگاری و
اعتقاد به پوچی را در ذهنم گرفته است .این داستانها متعلق به دوره جوانی
من و دنیای پیچیده و آشفته آن روزها است .داستانهای این مجموعه لبریز
از خش��می مجهول و ناپختهاند و با من کنونی هزاران فرسنگ فاصله دارند
ولی بد نیست که آدم بداند از کجا شروع کرده و به کجا رسیده است».

کافه

دعوت به خواندن نیمویژهنامه

فرهیختگان :سینمای مکزیک ،با آثار الخاندرو
گونزال��س ایناریتو ،س��ینمای عجی��ب و غریب و
ش��گفتانگیزی اس��ت که در قابی رئالیس��تی و
گزنده ،تصویری از دنیای مدرن امروز را به صورت
موزاییکی پیچیده به نمایش میگ��ذارد .ایناریتو،
دنیای خاص خود را دارد که در هزارتوی ذهنیت
قهرمانه��ای فیلمهایش ،افس��انه انس��ان معاصر
مکزیک را بازگو میکند .نیمویژهنامه شماره جدید
فصلنامه س��ینما و ادبیات ،تالش��ی قاب��ل تامل و
درخور برای بهتر ش��ناختن پدیدهای در سینمای امروز جهان به نام الخاندرو
گونزالس ایناریتو اس��ت 21« .گرم»« ،عش��ق س��گی»« ،بابل» و «هزارتوی
پان» از مهمترین آثار ایناریتو هس��تند که تاثیر مهمی از لحاظ س��اختار بر
بخشی از سینمای معاصر ایران بجا گذاش��تهاند .این تاثیر بهویژه در ساخت
تله فیلمهای تلویزیون ایران نیز به ش��دت قابل بررسی است .سیوچهارمین
شماره فصلنامه سینما و ادبیات البته به همین نیمویژهنامه خالصه نمیشود
و در بخش س��ینمایی آن میتوان به نکات خوب مطرحش��ده در میزگردی
اشاره کرد که با حضور رخش��ان بنیاعتماد ،کمال تبریزی ،فرهاد توحیدی و
جواد طوسی به سینمای ایران میپردازد .در بخش ادبیات این شماره سینما
و ادبی��ات ،پروندهای که برای صد س��الگی رمان در ایران تدارک دیده ش��ده
نیز مفید و بااهمیت اس��ت .از این پرونده میتوان به حرفهای امیدوارکننده
کامران فانی درباره آینده رمان فارسی در یک گفتوگوی مفصل اشاره کرد و
دیگر گفتوگویی که با عبداهلل کوثری انجام شده که کوثری در این گفتوگو
معتقد اس��ت غربیها حرف تازهای ندارند .مباحث نظری و بخش داستان هم
خواندنش خالی از لطف نیس��ت .با توجه به همینهاس��ت که شماره جدید
فصلنامه سینما و ادبیات را توصیه میکنیم.

بر امت خویش ،نه از فقر ،که از برنامهریزى نادرست بیم دارم.

منبع :عوالی الاللی

امروز با سعدی
زنده شود هر که پیش دوست بمیرد
مرده دلست آنکه هیچ دوست نگیرد
			
هر که ز ذوقش درون سینه صفاییست
شمع دلش را ز شاهدی نگزیرد
			
طالب عشقی دلی چو موم به دست آر
سنگ سیه صورت نگین نپذیرد
			
صورت سنگین دلی کشنده سعدیست
هر که بدین صورتش کشند نمیرد
			

خیلی غنیتر از جاهای دیگر هستیم
مهدی غبرایی

عکس :مهر /هفته هنر مازندران

چهرهای دیگر در ترن...

این نمایش «ترن» دیگر میرود که شروع نشده به نمایش عجیب و غریبی بدل
ش��ود .این تعداد بازیگران سرشناس در این سالها در کمتر نمایشی کنار همدیگر
جمع شدهاند ،اما انگار این نیما دهقان و حمیدرضا آذرنگ عادت کردهاند که دست
به کارهای محیرالعقول بزنند ،مثال کس��ی چون حس��ین پاکدل را بهعنوان بازیگر
نمایشش��ان بیاورند که خودش چندینماه در انتظار به صحنه بردن نمایشش بود
و س��رانجام هم عطای آن را به لقایش بخش��ید .حاال هم که امیر جعفری به جمع
بازیگران این نمایش اضافه ش��ده اس��ت .امیر جعفری هم سالهاست که دیگر آن
شور و شوق را برای رفتن روی صحنه نمایش ندارد ،ترجیحش بیشتر این است که
در سینما و تلویزیون حضور داشته باشد،حاال اما او هم آمده است تا در کنار کسانی
چون مهراوه شریفینیا ،حسین پاکدل ،شهرام حقیقتدوست ،فرزین صابونی ،نیما
رئیسی ،علیرضا محمدی ،الهام کردا و سینا رازانی در این نمایش بازی کند .نمایشی
که چون دیگر کارهای آذرنگ ،برگرفته از داستانهای دفاعمقدس است .این نمایش
درباره  10سرباز گمنامی است که جزو شهدای گمنام بودهاند و با یافتن پیکر آنان
قرار اس��ت تا آنها را دفن کنند که در این میان اتفاقاتی میافتد. ...گروه حاال بیش
از یک ماه است که مش��غول تمرین اس��ت و بنابراین امیرخانجعفری باید عجله
کند تا بتواند خ��ودش را با تمرینات هماهنگ کند .هر چه هس��ت ،از همین االن
میتوان مژده دیدن یک نمایش خوب – که این روزها واقعا بیش��تر به رویا ش��بیه
است -را به خودمان بدهیم ،چون همکاری این دو نفر ،همیشه تجریبات دلنشینی
برای مخاطبانشان فراهم کرده است .مثال
هنوز مزه دی��دن نمایش «دو مت��ر در دو
متر جن��گ» زیرزبانمان اس��ت یا نمایش
« خنکای ختم خاطره» ک��ه هم به مذاق
منتقدان خوش آمد و هم تماشاگران و هم
توانست در آن سالی که به نمایش در آمد،
نمایش برتر جشنواره شود.

آتشفشان خالقیت

نفس در هوای موسیقی

فرهیختگان :این روزها ،روزهای خوبی است برای
اینکه در هوای موسیقی نفس کشید .همایون شجریان
به همراه س��هراب پورناظری کنس��رت داد .خیلی از
اهالی موسیقی پاپ برنامههایی را به صورت زنده اجرا
کردند و حاال هم «کامکارها» میخواهند برنامهای را
به صورت زنده اجرا کنند .کامکارها خودشان بخشی
از شناسنامه تاریخ موسیقی ایران هس��تند .آنها در این سالها هم توانستهاند موسیقی
ک��ردی را از خمودی نجات دهند و هم در زمینه موس��یقی اصی��ل ایرانی فعالیتهای
متنوعی داشته باشند و بهخصوص در معرفی آن در خارج از کشور فعالیتهای متعددی
را انجام دادهاند .صبح دیروز «هوشنگ کامکار» که سالهاست عالوهبر آهنگساز بهعنوان
سرپرس��ت این گروه هم فعالیت میکند ،نشس��تی خبری برگزار کرد ت��ا درباره برنامه
پیش رویش��ان توضیح دهد .او البته دیروز در جلس��ه مطبوعاتی پیرامون برنامهش��ان،
حرفهای متفاوت��ی زد .خیلی راحت گفت میخواهد از فعالیتهای گروهش��ان تعریف
کند« :فکر کنم دو درصد تعریف در مقابل  98درصد تعریف دیگران از خودشان اشکالی
نداش��ته باش��د .البته کامکارها اهل صحبت نیستند و بیش��تر کار میکنند ».او راست
میگوید .کامکارها در این سالها نهتنها با گروه خانوادگیشان که با گروهها و دیگر اهالی
موسیقی هم فعالیتهای متنوعی انجام دادهاند و کارهای مهمی خلق کردهاند ،آثاری که
هرکدامشان حرفهای بسیاری برای گفتن دارد ،اما همین که این گروه تا به حال دوام
آورده است -برخالف دیگر گروهها که عمرش��ان به چند سال هم نمیرسد -نکته مهم
دیگری است که نباید فراموشش کرد ،مس��الهای که البته خانوادگی بودن اعضای گروه
در آن نقشی بسیار مهم ایفا کرده است .به هر روی کنسرت آتی این گروه «کنسرت 91
کامکارها» نام دارد که به گفته «هوشنگ» کار جذابی است و درواقع قطعات متنوعی را
برای شنوندگان در نظر گرفته شده است.

گوشه
و کنار
هنر

بعضی آدمها آتشفش��ان خالقیت هس��تند .دس��ت به هر کاری که میزنند،
خواهناخ��واه ش��اهکار از آب درمیآید .تعارف نیس��ت اگر بگویی��م که «حمید
جبلی» یکی از این آدمهاس��ت .او سالهاس��ت ب��ه همراه «ایرج طهماس��ب»
جذابترین لحظات را از کودکی تا همین االن با «کالهقرمزی و پسرخاله» شان
برایمان رقم زدهاند .به قول حبیب رضایی ،کالهقرمزی معجزه ایرج طهماسب و
حمید جبلی اس��ت .واقعا خلق این عروسکها که از ذهن این دو هنرمند خالق
تراوش کرده معجزه اس��ت و همکاری با فیلم آنها برای هرکس��ی یک ش��انس
مهم و بزرگ محسوب میش��ود .همین االن هم فیلمشان در حال اکران است و
تاکنون بیش��تر از پنج میلیارد تومان فروش کرد ه است .این البته تمام کارهایی
نیس��ت که «حمید جبلی» انج��ام میدهد .او گاهی برای ک��ودکان میخواند و
آلبومی هم در همین زمینه با «ملیحه س��عیدی» منتش��ر کرده است که آلبوم
بس��یار خوب و خاطرهانگیزی اس��ت .وی همچنین در زمینه هنرهای تجسمی
فعال اس��ت و هماکنون مجموعهای از آثار او به همراه آثار قباد ش��یوا در هفته
فرهنگی ایران در کانادا به نمایش درآمده اس��ت که با اس��تقبال بس��یار خوبی
مواجه شده و منتقدان این کش��ور ،این آثار را تحس��ین کردهاند .این فستیوال
که به دبیری پویان طباطبایی برگزار میش��ود،
از چهار بخش تشکیل ش��ده که بخش سوم آن
تحتعنوان «قطار مرموز» شامل آثار هنرمندان
زن ایرانی میشود .در این نمایشگاه همچنین از
پیشکسوتان نقاشی مطالب بسیاری آمده است.
فس��تیوال «ش��ش هفته با هنر ایران» که از
 31شهریور گش��ایش یافته تا  10آبان در شهر
تورنتو ادامه خواهد داشت.

پایان مدیریت  9ساله

فرهیخت�گان :در حال��ی که به نظر
میرس��ید این روزها ،فضای آرامی درباره
مدیران شبکههای تلویزیونی حاکم است و
هیچ خبری از گمانهزنیها در مورد تغییر و
تحوالت مدیریتی شنیده نمیشد ،ناگهان
یک حکم ،خیلیها را در شوک خبری فرو
برد .ماجرا از این قرار اس��ت که روزگذشته علی دارابی ،معاون رئیس صدا و سیما
در امور سیما با حکمی مجید زینالعابدین را به سمت سرپرستی مدیریت شبکه
سه سیما انتخاب کرد تا این حکم پایانی ناگهانی و بیمقدمه باشد بر مدیریت علی
اصغر پورمحمدی براین ش��بکه و آغازی باش��د بر گمانه زنیهای رسانهای درباره
چند و چون علت کنار رفتن یکی از بانفوذترین و موثرترین مدیران تلویزیون .زین
العابدین که چندی پیش بهعنوان قائم مقام پورمحمدی انتخاب شد ،پیش از این
سمت قائممقام بسیج واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی را بر عهده داشت.
برخی از گمانهزنیها حاکی از این است که به احتمال زیاد پورمحمدی در روزهای
آینده ،سمتی باالتر از مدیریت یک ش��بکه تلویزیونی بهدست آورد .پورمحمدی
کار مدیریتیاش را از مهرماه  1359در واحد مرکزی خبر صداوسیمای کرمان به
عهده گرفت و پس از آن به جبه��ه رفت و به تهیه گزارش از جبهههای حق علیه
باطل پرداخت .وی در سال  61به تهران آمد و اینبار در سمت مدیرگروه اجتماعی
رادیوتهران مشغول بهکار شد .او در س��ال  76از رادیو به تلویزیون آمد و مدیریت
گروه اجتماعی شبکه یک سیما را برعهده گرفت .با راهاندازی شبکه سه سیما ،او
همزمان مدیریت گروه اجتماعی شبکه سه را هم برعهده گرفت و از سال  80نیز
مدیریت شبکه تلویزیونی تهران را که تازه تاسیس شده بود ،عهدهدارشد .درنهایت
پورمحمدی از سال  82مدیر شبکه سه سیما شد و تاکنون در این سمت مشغول
به فعالیت بود .از س��ال  1382مدیریت شبکه سه را تا همین روز گذشته برعهده
داش��ت .حاال تا زمانی که خبری تازه درباره مدیر س��ابق شبکه سه منتشر شود،
علیاصغر پورمحمدی ،یکی از مشاوران عالی سیما خواهد بود.

مترجم

من فکر میکنم هیچ زبانی در دنیا خالص نیست .زبان فارسی هم با توجه
به اینکه نسبت به زبانهایی چون فرانس��ه و فارسی حوزه محدودتر و کاربرد
محدودت��ری دارد ،اما با زبانهای عربی ،هندی و هندواروپایی آمیخته ش��ده
است .اما من از نظر سلیقه شخصی هیچ تعصبی نسبت به این موضوع ندارم،
زیرا فکر میکنم مشکل اینجا نیس��ت که واژههای بیگانه به زبان وارد شوند،
مشکل آن زمان است که زبانی مسلط شود ،وگرنه ورود واژهها مشکلی ایجاد
نمیکند و واژههای فارسی هم در بسیاری از زبانها وجود دارد .درآمیختگی
با زبانهای دیگر اجتنابناپذیر اس��ت و همچنین مفید و مؤثر هم هست .اما
ما نباید بگذاریم نحو زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری بر زبان ما مسلط شود.
سرهنویسی فارسی درست نیست ،اما نباید زبانهای بیگانه اساس زبان فارسی
را متاثر کند .من به ورود واژههای بیگانه تعصب ندارم ،اما نسبت به آنها توجه
دارم و معتقدم باید از امکانات زبان فارس��ی استفاده کرد .ما در زبان پهلوی و
فارسی قدیم بسیاری از امکانات زبانی را داریم که اکنون مغفول ماندهاند ،اما
هنوز در برخ��ی از گویشها و زبانهای ایرانی این امکانات پیدا میش��وند .از
آنجاکه من خودم گیلک هستم ،اگر جای اس��تفاده از واژههای گیلکی باشد،
در ترجمههایم از آنها اس��تفاده میکنم .از آن جمله پیشوندها و پسوندهایی
اس��ت که در واژهس��ازی میتواند کمک کرده و معنا را عوض کند .گاهی نیز
ترکیبهایی هستند که میشود برای برابرس��ازی واژههای بیگانه از آنها بهره
گرفت .برخی واژهها نیز هس��تند که در فارسی معادلی برای آنها نداریم .برای
مثال ،در گیلکی برای مغز گردو یا بادام و پسته که مانده باشد و طعمش عوض
«ر ْرخ» را داریم .اما در فارس��ی چنین معادلی وجود ندارد.
شده باش��د ،واژه َ
امثال این واژهها زیاد اس��ت که من گاهی سعی میکنم در کتابهایم از آنها
بهره ببرم .برای مثال در کتاب «بادبادکباز» وقتی راوی میخواس��ت جیمی
کارتر را وصف کن��د ،اصطالحی درباره او به کار میب��رد که ترجمه آن «بیل
دندان» بود ،اما ما این اصطالح را در فارسی نداریم .در گیلکی اصطالح «بیل
گاز» را داریم که من این اصطالح را در کتاب آوردم و در پانویس آن را توضیح
دادم و سعی کردم آن را جا بیندازم .در «کافکا در کرانه» نیز برای rice ball
که یک غذای ژاپنی است ،لغت «کته مشته» را به کار بردم که در کتابهای
دیگر موراکامی نیز تکرار ش��د .با این کار میشود از زبانها و گویشها کمک
گرفت و زبان فارس��ی را غنی کرد .من ب��ه این موضوع توج��ه دارم و گاهی
برخی از کلمات را که در زبان فارس��ی به کار برده نمیشود ،خودم میسازم.
برای مثال در کتاب «موجها»ی ویرجینیا وولف برای لغت  scroolopکه در
هیچ فرهنگی وجود نداشت و وولف خودش آن را ساخته بود ،ترکیب «هشل
شنگی» را قرار دادم که دقیقا منظور نویسنده به زعم من همین بود و یا برای
حالتی که غم و شادی را همراه با هم توصیف میکرد ،واژه «غمشادی» را به
کار بردم .زبان فارس��ی برخالف برخی گفتهها که میگویند این زبان قابلیت
کمی دارد ،قابلیت بسیار زیادی را داراست .شاید در بحث فنی و تکنولوژیکی
ما واژههای کمی داشته باش��یم ،چون تکنولوژی از غرب آمده ،اما اگر در آن
زمینه هم تالش کنیم ،میشود برابرسازی کرد .سعی امثال داریوش آشوری
در این زمینه جای س��پاس دارد .در زمینه ادبیات ما یکی از کهنس��الترین
کشورها هس��تیم ،نمیخواهم هندوانه زیر بغل بگذاریم ،اما کشورهای کمی
هس��تند که زبان در ادبیاتش��ان ورز آمده باش��د و ضعف از خود ماست اگر
نمیتوانیم در برابر واژهها و اصطالحات بیگانه معادلی فارس��ی بیاوریم .ضعف
از مترجم اس��ت؛ نه از زبان .با خواندن و بازگشتن به ادبیات گذشته میتوان
بسیاری از چیزها را یافت .ما در ادبیات خیلی غنیتر از جاهای دیگر هستیم
و باید مترجمان به قدر وس��ع خودش��ان تالش کنند و امیدوارم این سعی به
حدی برسد که ما جوابگوی ادبیاتی باشیم که در غرب وجود دارد.

خط داغ
«گزیده منظومه افسانه شاعر گمنام» تازهترین کتاب شعر محمدعلی
سپانلو است که از سوی نشر افق به چاپ رسیده است.
رئیس ناجی هنر اعالم کرد :آمادگی داریم سهم کیانوش عیاری را در
فیلم «خانه پدری» خریداری کنیم.
اجرای نمایش «به صدای زمین گوش کن» نوشته و کار جالل تهرانی
تا روز جمعه  21مهرماه تمدید شد.
آیین رونمایی از کتابهای «رنگ و نی» و «گلستان بسماهلل» همزمان
با قدردانی از برگزیدگان نهمین دوره جشنواره «بسماهلل» شامگاه  15مهر در
تاالر ایوان شمس تهران برگزار شد.
گروه موسیقی «قمر» به سرپرستی نوید دهقان اواخر مهرماه در شهر
مسکو کنسرت میدهد.
فیلم سینمایی «آسمان زرد کمعمق» به کارگردانی بهرام توکلی اواخر
آبان آماده نمایش میشود.

خبرچین

دنیای این روزهای عباس پژمان

وقتی آقای مترجم نویسنده میشود
بارها و بارها شنیدهایم که بازیگری خواننده شده و بهطور
اساس��ی دلمش��غولیهایش را تغییر داده و تمام دغدغهاش
تبدیل به موسیقی شده است .گاهی هم هر دو مقوله تبدیل
به دغدغه میش��وند و تمام ذهن را مش��غول میکنند .خب
باید بگوییم که چنین چیزی کامال طبیعی است .بسیار پیش
میآید جنس دغدغه اهالی هنر با گذشت زمان تغییر کند و
او دیگر همان آدم سابق نباش��د .در همین حال و هوا سری
به عباس پژمان زدیم؛ مترجم خوبی که یکی دو نویس��نده
از جهان را برای ما معرفی و ما را با داس��تانهای خوبشان
آشنا کرده است .مدتها اس��ت که از او هیچ خبری نداریم،
به همین خاطر بد ندیدیم سراغش برویم و از دغدغههای این

رسولاهلل (صلىاهلل علیه وآله وسلم) میفرمایند:

چرکنویس

یک دقیقه سکوت

المیرا حصارکی

کالم معصوم

روزهایش بپرس��یم .جنس دغدغه آقای مترجم با گذر زمان
عوض شده اس��ت .دیگر ترجمهکردن تنها دغدغه او نیست
بلکه بیشتر دوست دارد بنویسد و این بار خودش قصهگوی
داس��تان باش��د« .در انتظار انتش��ار رمان «من و بوف کور»
هس��تم .این کتاب را به نشر «نگاه» س��پردهام .دوست دارم
از این به بعد بیش��تر در حوزه نوش��تن فعال باشم و بیشتر
از ترجمه ،داستان بنویس��م .نام رمان من «من و بوف کور»
است .ابتدا قصد داشتم این کتاب را در قالب یک اثر پژوهشی
و حتی انتقادی ارائ�� ه کنم و در آن به بررس��ی «بوف کور»
هدایت بپردازم ،اما بعد احس��اس کردم زبان رمان میتواند
این اثر را به شکل بهتری ارائه دهد .در این رمان که  9فصل
و یک مقدمه دارد ،تمام س��عیام را کردم که آن را در قالب
یک رمان در بی��اورم و همه انتظ��ارات را در مورد یک رمان

برآورده کنم .البته ترجمه را هیچوقت فراموش نمیکنم .در
حال حاضر دو کت��اب نیمهکاره دارم که آنه��ا را کامل کنم.
اما خب حاال دیگر دوس��ت دارم بیش��تر بنویس��م و بیشتر
دغدغههایم درخصوص داس��تان نوشتن است و دوست دارم
بعد از اینکه «من و بوف کور» به بازار آمد رمانهای بعدی را
هم بنویسم .یکی دو طرح هم در سر دارم .نوشتن یک حال
و هوای دیگر دارد .تو خالق قصه هس��تی و کتاب به تو تعلق
دارد .وقتی کتاب را ترجمه میکنید دیگر این حس را نسبت
به کتاب ندارید ،درواقع این واژههای ش��ما نیست ،واژههای
یک نویسنده دیگر است و ش��ما تنها یک مترجم به حساب
میآیید .از کارهایی که قرار اس��ت بیرون بیاید باید به کتاب
«تاریخ معاصر لیس��بون» اش��اره کنم که برای تجدید چاپ
به وزارت ارشاد معرفی ش��ده و فکر میکنم بهزودی منتشر
میشود .همچنین چاپ تازه رمان «همه نامها» نوشته ژوزه
ساراماگو بهزودی با ترجمه من وارد بازار کتاب میشود .چاپ
جدید «بهار رم» نوش��ته امانوئل روبلس نیز بهزودی منتشر
خواهد ش��د» این قصه عجیبی نیس��ت .لیس��ت مترجمان
را که ب��اال و پایین کنیم ،به مترجمان��ی برمیخوریم که به

بازیگری که زمین را دوست دارد

داستاننوش��تن رو آوردهاند و بعد از مدتی دوباره کار ترجمه
را پیش گرفتهاند .کاوه میرعباسی یکی از همین مترجمانی
اس��ت که در دورهای تصمیم گرفت داس��تان بنویسد و بعد
دوب��اره به ترجمه پن��اه برد .عب��اس پژم��ان فارغالتحصیل
پزشکی است ،اما جالب اس��ت ،به جای اینکه او را به عنوان
دکتر بشناس��یم؛ همیش��ه نام او را کنار نویسندگان بزرگی
همچون ساراماگو ،س��نت اگزوپری و ...دیدهایم .این گفتهها
خبر میدهد که قرار اس��ت از این به بعد ن��ام او را بهعنوان
نویسنده کتاب ببینیم.

فرهیختگان :فرق زیادی نمیکند ،بازیگر باش��ی یا پزشک .وقتی زمین
را دوست داری هر کاری برای نجاتدادنش میکنی و از هیچ چیزی هراسی
ن��داری .داریل هان��ا بازیگر 51س��اله آمریکایی ب��ه دلیل اعت��راض به تجاوز
شرکتهای نفتی آمریکایی به مالکیت ش��خصی شهروندان آمریکایی توسط
پلیس فدرال دس��تگیر ش��د .او که مقابل تجهیزات لولههای نفتی در یکی از
ش��هرهای تگزاس تحصن کرده بود ،توس��ط پلیس فدرال دستگیر شد .این
بازیگر  51ساله در شرایطی در مقابل سرمایهگذاری هفت میلیارد دالری این
شرکت نفتی ایس��تاده که از فعاالن مهم حوزه محیطزیست در آمریکا بوده و
حتی در سازمان ملل متحد نیز سخنرانی کرده است .دلیل دستگیری او تجاوز
به حریم خصوصی یکی از بزرگترین ش��رکتهای نفتی اعالم ش��ده اس��ت.
داریل هانا بارها از سیاستهای ضدمحیطزیستی آمریکا انتقاد کرده و پیش از
این نیز در چند مورد توسط پلیس دستگیر شده است .هانا بازیگر کوچکی در
سینمای جهان نیس��ت .او در فیلم «اسپلش» با تام هنکس همبازی بود و در
کنار آنتونیو باندراس در فیلم «دو نفر با هم» نقشآفرینی کرده است اما باید
بگوییم که او یکی از درخشانترین بازیهایش را در فیلم «بیل را بکش» ارائه
داده است .سابقهاش نشان میدهد که او به همین راحتیها کنار نمیکشد و
همچنان اعتراضهای محیطزیستیاش ادامه خواهد داشت.

