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چرا آثار ترجمه برای ایرانیها جذابتر است؟
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دقايقي با خاقاني؛ شاعر قرن ششم

این نویس�نده که با مجموعه داس�تان «خانه کوچک ما» برگزیده

جایزه «داس�تان شیراز» ش�د ه و در جایزه «جالل آل احمد» هم از او
تجلیل ش�ده اس�ت ،در گفتوگو با ایسنا درباره اس�تقبال مخاطبان
ایرانی از آثار ترجمه به نس�بت آثار تالیف�ی اظهار کرد :همانطور که

میدانید عمر داستاننویسی ما ،نسبت به داستاننویسی غرب خیلی
کمتر اس�ت ،چیزی حدود صد س�ال .هر چند آثار ش�اخصی در طول
این صد س�ال ،در داستاننویس�ی ایران به وجود آمده است اما هنوز

به خاطر ترجمه نش�دن آثار بسیاری از نویسندگان مطرح ما ،خود به
خود ش�کافی را در اذه�ان به وجود میآورد که ان�گار از آنها خیلی

عقبتر هستیم.

هرچن�د ما باید تالش کنیم تا داستاننویس�ی خودمان را جهانی

کنیم .بیش�تر آثاری که از داستاننویس�ان اروپا و یا آمریکا ،حاال چه

پس�تمدرنها و چه آثار کالس�یک ترجم�ه میش�وند ،از فیلترهای

جهانی عبور کردهاند و برخی را هم با تبلیغات به بازار ادبی ما تحمیل
کردهاند.

ِ
کش�ف معنای جهانی
اما من فکر میکنم مخاطب ایرانی به دنبال

متفاوتتر از جهان داستانی س�رزمین خودش است .او به دنبال نگاه
و ذهنیتی دیگر اس�ت و به خاطر همین آث�ار ترجمه برایش جذابیت
بیشتری دارد.

او اف�زود :فک�ر میکن�م یکی دیگ�ر از دالی�ل اس�تقبال از آثار

ترجمهش�ده ،ن�گاه متفاوت برخ�ی از نویس�ندگان غ�رب ،به جهان
پیرامون خودشان باشد.

بس�یاری از خوانن�دگان جدی ادبیات و داستاننویس�ی میدانند

»»مهدي طوسي

خاقانی حقایقی َشروانی در سال ( ۵۲۰قمری)
در ش�هر َش�روان به دنیا آم�د .تاریخ تول�د او از
اش�ارههای موجود در دیوان به دست آمده است.
پدرش نجیبالدین عل�ی مروی درودگر بود .مادر
او مس�یحی نس�طوری بود که به اسلام گرویده
ب�ود .عمویش کافیالدین عمر طبیب و فیلس�وف
بود و خاقانی تا بیس�ت و پنج س�الگی در س�ایه
حمای�ت او ب�ود و در ن�زد او ان�واع عل�وم ادبی و
حکمی را فرا گرفت .چندی نیز در خدمت ابوالعالء
گنجهای ش�اعر بزرگ معاصر خود که در دستگاه
شروانشاهان به س�ر میبرد ،کسب فنون شاعری
ک�رد .پس از آنکه ابوالعالء وی را به خدمت خاقان
منوچهر شروانش�اه معرفی کرد لقب «خاقانی» بر
او نه�اد .از آن پس خاقانی نزدیک به چهل س�ال
وابسته به دربار شروانشاهان و در خدمت منوچهر
شروانشاه ،و پسر و جانشین او اخستان شروانشاه
ب�ود.در حدود س�ال  ۵۵۰به امید دیدار اس�تادان
خراس�ان و دربارهای مش�رق روی به عراق نهاد و
تا ری رفت .در آنجا بیمار ش�د ،و والی ری او را از
ادامه س�فر بازداشت و خاقانی مجبور به بازگشت
به «حبسگاه ش�روان» گشت .پس از مدتی توقف

در ش�روان به قصد حج و دی�دن امرای عراقین از
شروانش�اه اجازه س�فر گرفت و در زیارت مکه و
مدینه چندین قصیده س�رود .در حدود سال ۵۵۱
یا  ۵۵۲سرگرم سرودن مثنوی تحفةالعراقین بود.
در راه س�فر ب�ه بغداد ،از ای�وان مدائن گذر کرد و
قصیده غرای خود را درباره آن ساخت.
در بازگش�ت به ش�روان باز خاقانی ب�ه دربار
شروانشاه پیوس�ت .لیکن میان او و شروانشاه به
عل�ت نامعلومی کدورت ایجاد ش�د ،و آنچنان که
از قصیدههای حبس�یه که در دیوانش ثبت اس�ت
برمیآی�د یک س�الی را در حبس گذران�د .بعد از
چندی در حدود سال  ۵۶۹قمری به سفر حج رفت
و بعد از بازگش�ت به شروان در س�ال  ۵۷۱فرزند
بیست ساله خود رشیدالدین را از دست داد و بعد
از آن مصیبت مرگ همس�ر و مصائ�ب دیگر بر او
وارد ش�د .از آن پس میل به عزلت یافت و خدمت
دربار شروانشاهان کناره گرفت .در اواخر عمر در
تبریز به س�ر میبرد و در همان شهر درگذشت و
در مقبرةالش�عرا در محله س�رخاب تبریز مدفون
شد .سال وفات او را  ۵۹۵و هم  ۵۸۲نوشتهاند.
زب�ان مح�اوره م�ردم اران و ش�روان(زادگاه
خاقان�ي) مث�ل س�اکنان س�ایر نواح�ی ش�مال

غ�رب ایران ،گون�های از زبان پهلوی بوده اس�ت.
جغرافینویس�ان قدیم آن زبان را ا ّرانی نامیدهاند.
مقدسی در احسنالتقاسیم توضیح بیشتر درباره
آن زبان دارد و میگوید« :در ا ّران به ا ّرانی س�خن
میگویند و فارس�ی ایش�ان قابل فهم است ،و در
پارهای حرفها به زبان خراس�انی نزدیک است».
اما زبان نوشتاری شاعران و نویسندگان آن دیار را
«فارس�ی ارانی» نامیدهاند (در برابر فارسی دری).
آمی�زش لهجهها و زبانهای نواحی مختلف ایران،
و رواج س�خن خاقانی و نظامی به مدت هش�تصد
س�ال در سراس�ر ایران ،موجب ش�د که بسیاری
از تعبیره�ای خاص آن�ان وارد فرهنگه�ا یا زبان
شاعران و نویس�ندگان دیگر شده و جزو فارسی
دری درآید.ام�ا مهمترین ویژگی نزهةالمجالس تا
آنجا که ب�ه تاریخ ادبیات ایران مربوط میش�ود،
ضب�ط و حف�ظ آث�اری از ح�دود  ۱۱۵ش�اعر از
ش�مالغرب ای�ران ،از ا ّرانَ ،ش�روان و آذربایجان
است که دیوانهای آنها از بین رفتهاست .به حق،
خاقانی از بزرگترين ش�اعران ایران در قرن ششم
است .وی بهخصوص در قصیده ،صاحب سبک و از
قوت اندیشه و مهارت کمنظیری در ترکیبسازی
و مضمونپردازی برخوردار است.

که نویس�ندگان ش�اخص آمریکای التین س�الهای س�ال توانستند

بر داستاننویس�ی جه�ان حکومت کنند .خوش�بختانه ،بس�یاری از
داستاننویسان ایرانی ،آنهایی که به سن پختگی رسیدهاند ،با توجه
به تجارب و پیش�ینه داستاننویس�ی غرب ،توانس�تند دنیای خاص
خودشان را به وجود بیاورند و حتی راهگشای بسیاری از نویسندگان

جوان باشند.

احم�دی درباره نقش رس�انهها بر اس�تقبال مخاطب�ان ایرانی از

آثار ترجم�ه نیز گفت :نقش رس�انهها هم بیتاثیر نیس�ت .اما همین
رس�انهها گاهی یک رمان یا داس�تان غربی ترجمهش�ده را آنچنان

بزرگ میکنند که حتی از کار نویسندگان درجه چندم ما هم پایینتر
است.

او همچنی�ن درب�اره وضعیت جایزهه�ای ادبی بیان ک�رد :جوایز

ادب�ی همیش�ه در بهتری�ن وضعیت سلامت ه�م که باش�ند ،از نظر

برخیه�ا بودار اس�ت که چ�را کتاب مورد عالقهش�ان برنده نش�ده
است.

به قول یکی از دوس�تان نویس�نده که قب ً
ال هم داور جوایز بوده،

همیش�ه از بی�ن این همه نویس�نده ،فقط یک نفر و ی�ا دو نفر راضی
و خوش�حال به خانه برمیگردند .اما به هر ح�ال ،جوایز ،هم میتواند

مخاطب را جذب کند و هم میتواند او را به شدت ناراضی و سرخورده
کند.

این داس�تاننویس خاطرنش�ان ک�رد :به نظر من جوای�ز به قول

استاد ابوتراب خسروی« ،فقط میتواند یک خسته نباشی به نویسنده

باش�د» به خاطر س�الها قلمفرس�ایی که عصاره روح و جسم اوست.
جوای�ز دولتی و خصوص�ی جذابیتهای خاص خودش�ان را دارند .اما
بس�تگی به این دارد که روش�نفکران ادبی و طی�ف کتابخوان با چه

دیدگاهی به آنها نگاه کنند.

نغمه
ای آتش سودای تو خون کرده جگرها
ای آتش سودای تو خون کرده جگرها
بر باد شده در سر سودای تو سرها
در گلشن امید به شاخ شجر من
گلها نشکفند و برآمد نه ثمرها
ای در سر عشاق ز شور تو شغبها
وی در دل زهاد ز سوز تو اثرها
آلوده به خونابه هجر تو روانها
پالوده ز اندیشه وصل تو جگرها
وی مهره امید مرا زخم زمانه
در ششدر عشق تو فرو بسته گذرها
کردم خطر و بر سر کوی تو گذشتم
بسیار کند عاشق ازین گونه خطرها
خاقانی از آنگه که خبر یافت ز عشقت
از بی خبری او به جهان رفت خبرها

»»خاقانی
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تازههاي نشر
"بهترینقصههای شاهنامه" منتشر شد

مجموعه کتاب «بهترین قصههای شاهنامه» با بازنویسی محمدرضا
شمس در سه جلد منتشر شد.
به گزارش ایسنا ،این مجموعه با عنوانهای «ضحاک و کاوه آهنگر
و چند قصه دیگر از شاهنامه» در  ۶۴صفحه « ،رزم و رستم و اسفندیار
و چند قصه دیگر از ش�اهنامه» در  ۱۰۴صفحه و «هفتخوان رس�تم و
چند قصه دیگر از شاهنامه» در  ۸۸صفحه با شمارگان  ۱۱۰۰نسخه در
موسسه نش�ر و تحقیقات ذکر عرضه شده اس�ت« .بهترین قصههای
شاهنامه» در قالب یک جلد نیز منتشر شده است.
در معرفی این مجموعه عنوان شده است :رستم ،پهلوان افسانهای
م میهندوس�تی ،آزادگی و عدالتخواهی ملتی
ایران باس�تان ،تجس 
بزرگ و دیرین و بازتاب آرمانهای واالی مردمان این س�رزمین است.
حکایت زندگی رستم ،ریشه در پارهای از کهنترین متون ایرانی دارد
که شاهنامه ،شیواترین و جامعترین روایت آن را در بر میگیرد .کتاب
«رس�تم دستان» بازنوش�تهای داس�تانی از زندگی این پهلوان نامدار
ایرانی ،برمبنای روایت «شاهنامه فردوسی» است.
برخی از فصلهای کتاب عبارتاند از :تولد رستم ،اسب برگزیدن
رس�تم ،جنگ رستم و افراس�یاب ،هفتخوان رستم ،رستم و سهراب
و کیکاووس ،رزم رس�تم و سهراب ،کشته ش�دن غمانگیز سهراب به
دس�ت پدر ،آمدن سیاوش به تورانزمین ،کشته شدن سیاوش ،مرگ
افراسیاب ،رزم رستم و اسفندیار و ...و فرجام رستم.
این کتاب سرگذش�ت رس�تم را از تولد تا مرگ با نثری س�اده و
روان بازمیگوید.

زنگ ادبيات
سعداهلل خدیری از شاعران پیشکسوت کرد
دارفانی را وداع گفت

میرزا سعداهلل خدیری از ش�اعران پیشکسوت کرد ،بامداد جمعه
 ۲۲دیماه در س�ن  ۹۴سالگی بدرود حیات گفت.به گزارش مهر ،میرزا
س�عداهلل خدیری ش�اعر پیشکسوت کرد در س�ال  ۱۳۰۲در روستای
هجیج از توابع شهرس�تان پاوه در استان کرمانشاه متولد شد .وی از
س�ن  ۱۸سالگی شروع به سرودن شعر کرد .خدیری در اوان جوانی
به دلیل انفجار مین ،یک دس�ت و یک چش�م خود را از دست داد و
در میانس�الی نیز ناشنوا ش�د ولی با وجود این معلولیتها ،شاعری را
رها نکرد و تا س�الهای آخر عمرش ،مجموعههای شعری مختلفی از
خود به یادگار گذاشت.این شاعر کرد در سرودههای خود از شاعرانی
همچون س�عدی ،حافظ و نیز ش�اعران کرد سدههای پیشین همچون
س�یدعبدالرحیم مالسعید معدومی تاوگوزی (معروف به مولوی کرد)،
نالی و مال بیس�ارانی تاثیر گرفته اس�ت .وی در دیوان شعر خود ،آثار
فراوانی به زبانهای کردی ،هورامی و فارس�ی ،س�روده و در بیش�تر
قالبهای ش�عری از جمله مثنوی ،غزل ،قصیده و رباعی طبع آزمایی
کرده است.آثار این شاعر توس�ط جمیل فاروقی جمعآوری ،تنظیم و
به چاپ رس�یده و دیوان شعر او با نام «دیوان میرزا سعداهلل خدیری»
ه�م اکن�ون در بازار کت�اب موجود اس�ت.یادآوری میش�ود همایش
بزرگداش�ت میرزا سعداهلل خدیری همزمان با چاپ دیوان شعر وی در
س�ال  ۱۳۹۰از س�وی انجمن فرهنگی ادبی مریوان و با همکاری اداره
فرهنگ و ارش�اد اسلامی این شهرستان برگزار ش�د.همچنین سال
گذشته و طی مراسمی که به همت جمعی از فعاالن فرهنگی منطقه در
روستای تاریخی هجیج برگزار شد ،از میرزا سعداهلل خدیری به عنوان
شاعر و مولف تاثیرگذار منطقه در سالهای اخیر ،تقدیر به عمل آمد.
در دومین دوره برگزاری؛

جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان به
روستایی در خراسان رفت

ب�ه گزارش مهر به نقل از س�تاد اطالعرس�انی رویدادهای ترویج
کتابخوانی ،در این مراس�م که عصر روز پنجشنبه  ۲۱دی ماه با حضور
وزیر فرهنگ و ارش�اد اسالمی در باغ کتاب تهران برگزار شد ،باشگاه
کتابخوانی «استی» از روستای ابویسان ،در شهرستان جغتای خراسان
رض�وی ،بهعن�وان باش�گاه برگزیده دومی�ن دوره جام باش�گاههای
کتابخوانی کودک و نوجوان معرفی ش�د.بر پایه همین گزارش ،باشگاه
کتابخوانی «بچههای آس�مان» از شهرستان کالله در استان گلستان،
بهعنوان باش�گاه برگزیده ک�ودکان با نیازهای خاص برگزیده ش�د و
باشگاه «تشکوه و کاکایوسف» از شهرستان رامهرمز استان خوزستان،
برگزیده اولین دوره جام باش�گاهها نیز موفق به کسب نشان استمرار
شد.همچنین از باشگاههای «ماتیکان» از نیشابور« ،شهدای باصدی»
از رامهرمز« ،پروانهها» از او ِز استان فارس« ،لبخند خدا» از نسیمشهر
استان تهران« ،مدرسه طالبیان مقدم» از کاشان ،باشگاه «خلخلنگو»
از روس�تای گزیر در بندر لنگه اس�تان هرمزگان و باش�گاه «اکابر» از
روستای شمسی در اشگذر استان یزد ،تقدیر به عمل آمد.
مطاب�ق ای�ن گ�زارش ،در بخ�ش «تس�هیلگر برگزی�ده» نی�ز،
«عبدالحکی�م به�ار» از شهرس�تان چابه�ار در اس�تان سیس�تان و
بلوچس�تان و «مهسا یغمایی» از آذربایجان شرقی بهعنوان تسهیلگر
برگزیده معرفی شدند.همچنین در این مراسم ،نویسندگان و کودکان
و نوجوان�ان برگزیده جام باش�گاهها معرفی ش�دند؛ بر این اس�اس،
«حس�ین فتاحی» و «کلر ژوبرت» ،نویس�ندگانی بودن�د که آثار آنها
از س�وی کودکان و نوجوانان بهعنوان بهترینه�ای دومین دوره جام
باش�گاههای کتابخوانی کودک و نوجوان معرفی ش�ده بود که در این
مراس�م از آنها تقدیر به عمل آمد.در بخش نامه به نویس�نده نیز «آیه
س�ادات آذریان» از باشگاه «شهر خورش�ید» دزفول ،برگزیده شد و
از «کوثر لش�گری» از باشگاه «همس�فران کتاب» قم« ،زهرا نامور» از
باشگاه «کلک» بم« ،فاطمه کوهکن» از باشگاه «اختر» شهرستان کالله
در اس�تان گلستان و «محمدمتین قاس�می» از باشگاه «کتابخوارها»
از ورامی�ن ،تقدیر به عمل آمد.بر اس�اس این گ�زارش ،در بخش فیلم
کوت�اه موبایلی معرفی کتاب نیز «نیایش برنس» از باش�گاه «بابونک»
شهرس�تان برازجان در استان بوش�هر ،بهعنوان برگزیده معرفی شد
و از «محمد ش�اهرضایی» از باش�گاه «بش�ارت نور» اصفهان« ،نگار و
رحیمه محمدی» از باشگاه «سیمرغ فرزانگان» نیشابور« ،پروانه بهار»
و «س�یما مریدی» از باشگاه روس�تایی «رمین» در شهرستان چابهار
و «دالرام ابراهیمی» از باش�گاه «پیام انقالب» بوش�هر ،تقدیر به عمل
آمد.

