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نامه نگاري هاي بزرگان ادبيات

بهروز یاسمی میگوید :اینکه جریان روشنفکری را در مقابل تعهد

در ادبی�ات قرار میدهند ،یک تقس�یمبندی سیاس�ی و ایدئولوژیک

است.

این ش�اعر در گفتوگو با ایس�نا ،درباره ادبی�ات متعهد و ادبیات

روشنفکری اظهار کرد :جریان روشنفکری در ادبیات با تعهد آمیخته

بوده و از آغاز مثال در دوران مش�روطه ،عدالتخواهی ،تجددطلبی و
وطنپرستی از الزامات جریان روشنفکری بوده است .تفکیک ادبیات

به دو حوزه روشنفکری و متعهد نه درست است و نه کارساز.

او با بیان اینکه خود فعالیت ادبی یک جریان روش�نفکری است،

گف�ت :زمانی که قلم برمیدارید و مینویس�ید در واقع میخواهید از

طریق نوش�تن دنیا را عوض کنید ،دنیا را زیباتر یا الاقل قابل تحملتر
کنید.

یاسمی سپس بیان کرد« :شاهنامه» ،رباعیات خیام« ،گلستان» و

«بوس�تان» سعدی و دیوان حافظ نوعی جریان روشنفکریاند؛ اینکه
بگوییم شعر سعدی شعر متعهدی است یا نه درست نیست چون تعهد
بخشی از ذات ادبیات و به تبع جریان روشنفکری است؛ هم در ادبیات

منظوم و هم در ادبیات منثور .ش�اید دوگانهسازی این دو مفهوم و در
تقابل هم قرار دادن آنها از آنجا ش�روع شد که جریان روشنفکری
در عص�ر جدید با تجددطلبی خود س�نت را به چالش کش�ید وگرنه

مسئولیت سیاسی و اجتماعی شاعر یا نویسنده از الزامات روشنفکری
است .بنابراین روشنفکر نمیتواند نقطه مقابل متعهد باشد ،مگر اینکه

تعریف ما از تعهد یک تعریف فروکاسته و ایدئولوژیک باشد.

او درب�اره اینکه آیا تقابل ادبیات متعهد و روش�نفکری میتواند

منجر به پویایی ادبیات ش�ود ،گفت :من ک�ه گفتم میان این دو تقابل
و تعارض�ی بنیادین  -الاق�ل در عالم ادبیات  -وجود ندارد ولی رقابت

معموال باعث پویایی و ش�کوفایی میشود .نیما میگفت شعر گذشته

ما بیش�تر کلی و ذهنی است تا عینی .از زمان نیما و حتی قبل آن در
دوره مش�روطه ادبیات دریافته بود که باید به مس�ائل روز و اجتماعی
توجه کند ،بنابراین گرایش به س�مت مس�ائل اجتماعی همراه جریان
روش�نفکری وارد شعر و سپس رمان و داستان و دیگر گونههای ادبی

ش�ده ب�ود .خالصه اینکه در ادبیات منس�وب و موس�وم ب�ه متعهد،

»»مهدي طوسي

نامه سهراب به مادر

دهل�ي  20فرودي�ن :م�ادر عزيزم ،پريش�ب
ب�ا هواپيما وارد ش�دم يعني ش�ب عي�د به خاك
هندوس�تان رس�يدم .در توكيو باالخره توانستم
يك س�فر بروم به كيوتو و نارا .اين دو شهر سابقا
پايتخ�ت ژاپن بودند .بهترين آثار هنري در همين
دو ش�هر اس�ت .بدون ديدن آن ها ان�گار ژاپن را
نديده ام.
دهل�ي ش�هر بزرگي اس�ت .دي�روز همه اش
در ش�هر گش�تم .هيچ كجا به اين اندازه باغ هاي
ب�زرگ نديده ام .خي�ال دارم دوچرخه كرايه كنم
و همه جا را بگردم .اين جا هم س�حرخيز هستند
حتي گنجش�ك ها صبح هنوز هوا تاريك بود كه
گنجشك ها جيك جيك مي كردند .رنگ كالغ ها
يك كمي با كالغ هاي ما فرق مي كند .يعني س�ر
آن ه�ا به بنفش مي زند .اين جا موجودات عجيب
و غريبي پيدا مي ش�ود .مار فراوان است ولي من
هنوز نديده ام گاوها وسط كوچه و خيابان هستند
و هي�چ كس حق ندارد آن ه�ا را كنار بزند .دهلي
قديم وضع بسيار بدي دارد به قدري مردم بدبخت
و گرسنه و مريض هستند كه تماشاي آن اسفناك
است.
م�ن با جديت مش�غول ياد گرفتن انگليس�ي
هس�تم چون بدون دانستن اين زبان نمي شود در
اين ج�ا زندگي كرد .امروز م�ي روم چند گاري را
ببينم.

**

برسد به دست مشيري
قس�متي از نامه ي اس�تاد شهريار به
فريدون مشيري:

پيش�رفت هنر و نمو قريحه ي ش�ما نسبت به
اي�ن مدت ناچيز حق�ا مايه ي اعجاب و ش�گفتي
اس�ت .آن چ�ه نزد شماس�ت هنر واقع�ي و از هر
تعريف و توصيفي بي نياز اس�ت .م�ن هم آن چه
مي نويسم ،اظهار نظر صادقانه اي بيش نيست .من
وقتي شعر خوبي را مي خوانم به نظرم مي آيد كه
كلمات به شكل مرغان زيبا و تيز بالي پر باز كرده
معاني مفاهيم را در آغوش مي گيرند .از تماش�اي
اين تابلو كه هر چه شعر بلندتر باشد ،و روشن تر و
وس�يع تر است .حالتي كه گويند در حين سرودن
شعر داشته در من هم كه خواننده ي آن اثر هستم
بيدار مي شود.
*

از نيما به عاليه نجيب و عزيزم:

مي پرسي با كس�الت و بي خوابي شب چطور
به س�ر مي برم؟ مثل ش�مع .همين ك�ه صبح مي
رس�د خاموش مي ش�وم و با وجود اين ،استعداد
روش�ن ش�دن دوباره در من مهيا اس�ت .بالعكس
ديشب را خوب خوابيده ام .ولي خواب را براي بي
خوابي دوس�ت مي دارم .دوباره حاضرم .من هرگز
اي�ن راحتي را به آن چه در تظاهر ناراحتي به نظر
م�ي آيد ترجي�ح نخواه�م داد ...آه! ش�يطان هم

به ش�اعر دس�ت نمي ده�د ،مگر اين ك�ه در اين
تاريك�ي ش�ب ،خياالت هراس�ناك و زم�ان هاي
ممتد ناامي�دي را ب�ه او تلقي�ن كند.بارها تلقين
كرده اس�ت .تصديق مي كنم س�ال هاي مديد به
اغتش�اش طلبي و شرارت در بس�يط زمين پرواز
كرده ام .مثل عقاب ،باالي كوه ها متواري گش�ته
ام .مثل دريا ،عريان و منقلب بوده ام .بدي طينت
مخلوق ،خون قلبم را روي دس�تم مي ريخت .پس
با خوب به بدي و با بد به خوبي رفتار كرده ام .كم
كم صفات خسته در من تبديل يافتند :زودباوري،
صفا و معصوميت بچگي به بد گماني ،خفگي و گناه
هاي عجيب عوض شدند .آه! اگر عذاب هاي الهي و
ش�راره ه�اي دوزخ دروغ نبود ،خدا با ش�اعرش
چطور معامله مي كرد .آيا نسبت به او كينه ورزي
مي داش�ت؟ پس محتاجم به م�ن دلجويي بدهي.
ان�دام مجروح را دارو بگ�ذاري و من رفته رفته به
حالت اوليه بازگش�ت كنم.گفته ب�ودم قلبم را به
دس�ت گرفته با ت�رس و لرز آن را به پيش�گاه تو
آورده ام .عالي�ه عزي�زم! آن چ�ه نوش�ته اي باور
مي كنم .ي�ك مكان مطمئن به قل�ب من خواهي
داد .ولي براي نقل مكان دادن يك كل سرمازده ي
وحش�ي براي اين كه به مرور زمان اهلي و درست
شود ،فكر و ماليمت الزم است.
چقدر قشنگ است تبسم هاي تو
كس�ي كه ب�ه ياد تبس�م ه�ا و صدا و س�اير
محسنات تو هميشه مفتون است :نيما

تلاش برای پررنگ کردن آرمانهای سیاس�ی مذهبی یا ایدئولوژیک
تعهد نامیده میش�ود ولی در دیگری تحت عنوان مسئولیت سیاسی

اجتماعی شاعر مطرح است ،پس هر دو اشتراکاتی دارند قبل از آنکه
با هم در تقابل باشند.

موالناشناس آمریکایی درگذشت

به گزارش ایبنا لئونارد لويزون ،عضو بنياد ميراث ايران در بخش

زب�ان فارس�ي و ادبيات صوفيه در مركز مطالعات اسلامي دانش�گاه

اكستر انگلستان درگذشت.

دکتر لويزون در س�ال  ۱۹۵۳در آمریکا متولد ش�د و در بیس�ت

س�الگی به عنوان مدرس زبان انگلیسی به ایران سفر کرد .او به دلیل

عالقهمندی به ادب و فرهنگ ایرانی اسالمی ،در دانشگاه شیراز زبان
و ادبیات فارس�ی ،دین و تاریخ اسالم و جامعهشناسی را آموخت و در

نهایت موفق به دریافت مدرک کارشناس�ی در رشته روابط بینالملل

شد .در ادامه ،عالقه به ایرانشناسی او را رهسپار دانشگاه لندن کرد
و در مدرس�ه مطالعات ش�رقی و آفریقایی به تحصیل ادبیات فارسی
پرداخت و سپس در سال  ۱۹۸۸درجه دکترای خود را در رشته ادبیات

فارسی کسب کرد.

لئونارد لویزون مدرس ارشد در موسسه مطالعات عربی و اسالمی

دانشگاه اکستر در انگلستان بود و در زمینه مطالعات اسالمی ،عرفان،

تاریخ ایران فعالیت داش�ت .او متخصص ترجمه متون ش�عر و ادبیات
صوفی فارسی بود و ازجمله فعالیت های او میتوان به «فراسوی ایمان

و کفر ش�یخ محمود شبس�تری» « ،میراث تصوف» و «دوش دیدم که
مالئک در میخانه زدند :سی غزل از حافظ» اشاره کرد.
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درگذشت.

بلقیس سلیمانی مطرح کرد؛

نگرانی از پیوستن به کپیرایت

بلقیس س�لیمانی معتقد اس�ت
نپیوس�تن ما به کنوانس�یون برن به
سود اقتصاد نش�ر است .او میگوید
ترجم�ه کتابهای ف�راوان خارجی
تنها خوش�بختی ادبیات ماس�ت که
معلوم نیست با پذیرفتن این معاهده
این خوشبختی ادامه پیدا کند.
به گزارش ایس�نا ،این نویسنده
در آس�تانه برگ�زاری همایش «حق
مالکیت ادبی؛ گفتهه�ا و ناگفتهها»
با اش�اره به اینکه ادبیات ما ادبیاتی
تولیدکنن�ده نیس�ت ک�ه همپ�ای
گرفتن یک محص�ول ،محصولی هم
ب�ه بازاره�ای جهان�ی عرض�ه کند،
گف�ت :من نگاه�ی دوس�ویه به این
ماجرا دارم .از یک طرف فکر میکنم
کش�وری که تولی�د ادب�ی و هنری
قابل عرضه در جه�ان ندارد ،چطور
بای�د چنین تعه�دی را بپذی�رد .در
شرایط فعلی که پولی به نویسندگان
خارجی کتابها داده نمیش�ود ،هم
حقالترجم�ه مترجم�ان ما بیش�تر
میش�ود و هم کتابها ارزانتر وارد
بازار میش�وند که این برای اقتصاد
نشر ما خوب است.
او اف�زود :ولی از ط�رف دیگر با
رعایت حقوق مولف وجهه فرهنگی
م�ا در جهان باالتر م�یرود و این به
م�ن نویس�نده اس�ت .در حال
نفع
ِ
حاضر بخش کوچکی از نویسندگان
میتوانند کارهایشان را در بازارهای
جهانی منتشر کنند که با نپیوستن ما
به قانون کپیرایت متضرر میشوند.
اگرچه اغلب ناش�ران خارجی دولت

را مسئول عدم پذیرفتن کنوانسیون
برن میدانند و این موضوع در برخی
م�وارد مانعی برای ترجمه کتابهای
ما نیست.
نویس�نده رمان «مارون» گفت:
ولی واقعیت این اس�ت ک�ه ما از هر
جهت فقیریم و م�ن تردید دارم که
اگ�ر کپیرایت را بپذیریم آیا ادبیات
ما فقیرتر میشود یا نه؟ اگر بپذیریم
قاعدت�ا چه�ره بهت�ری در جامع�ه
فرهنگ�ی جهان پی�دا خواهیم کرد،
ولی مس�اله بر س�ر این است که آیا
همچنان میتوانیم بهترین ترجمهها
را داش�ته باشیم؟ آیا اقتصاد نشر ما
ای�ن توانای�ی را دارد ک�ه هم حقوق
مول�ف را بپذی�رد و ه�م از مترج�م
حمایت مادی الزم را داشته باشد؟
س�لیمانی ب�ا اش�اره اینک�ه در
ح�وزه کتاب م�ا نمیتوانیم ب�ا بازار
خارج�ی رقاب�ت کنیم ،اف�زود :عده
بسیار اندکی هس�تند که میتوانند
کتابهایش�ان را در جه�ان عرض�ه
کنند .این موض�وع دالیل گوناگونی
دارد .یکی اینکه کتابهای ما اغلب

(دوره جديد)

بوم�ی هس�تند و م�ا نویس�ندگان
چن�دان توانمن�دی نداریم که حرف
جهانی داشته باشند .ما ایزوله زبانی
هستیم .یک زبان مهجور با کاربران
بسیار کم داریم و همین مساله باعث
شده که این سوی جهان تک و تنها
بمانیم .ه�ر طور ن�گاه کنیم قدرتی
براب�ر با ادبیات دنی�ا نداریم و از این
جه�ت پذیرفتن کپیرای�ت به ضرر
مخاطبانی از طبق�ات طبقات پایین
جامعه است که کتاب میخوانند.
او درب�اره نگرانیه�ای برخ�ی
نویس�ندگان داخل�ی از رقاب�ت
ناعادالن�های ک�ه می�ان کتابه�ای
تالیفی و ترجمه در بازار نش�ر وجود
دارد ،گف�ت :م�ن فک�ر میکنم این
نگران�ی از نب�ود درک قوانی�ن بازار
سرچش�مه میگی�رد .ب�ازار برپایه
رقاب�ت بن�ا میش�ود .ای�ن نوع�ی
خودفریبی است .اگر ما واقعا قدرت
تولید آثار خوب را داش�ته باش�یم،
باید بتوانی�م با آنه�ا رقابت کنیم.
خیل�ی وقتها ه�م نش�ان دادهایم
ک�ه قدرت ای�ن رقاب�ت را داریم؛ از

جمله همی�ن نویس�ندههای جوانی
که کتابهایش�ان به چاپهای  ۳۰و
 ۴۰میرسد .باید تولیدات ما بتوانند
ب�دون گرفتن هیچ امتی�ازی رقابت
کنند.
بلقی�س س�لیمانی همچی�ن به
ضع�ف قوانین داخل�ی حقوق مولف
اش�اره ک�رد و اف�زود :اگ�ر قوانین
بینالملل�ی را نمیپذیریم در عرصه
داخل�ی بای�د قوانی�ن محکم�ی در
زمینه حقوق مولف داش�ته باش�یم.
من چون تنها با دو ناشر کار میکنم
تا به حال مش�کلی نداش�تهام ،ولی
دیدهام که بسیاری از نویسندگان از
این قوانین شاکی هستند .اما مشکل
کپی غیرقانونی همواره وجود داشته
و پ�ی دی اف کتابه�ای من اغلب
به صورت گس�ترده در اینترنت قرار
میگیرد.او تصریح ک�رد :به هرحال
ما از همین کتابه�ا نان میخوریم.
گاهی وقتها که ناشر این موضوع را
پیگیری میکند ،به جایی نمیرسد.
مثال میبینی فالن کس در مرودشت
تم�ام کتابه�ای م�ن را در س�ایت
گذاش�ته اس�ت .نمیدانم آیا قوانین
داخلی وجود دارد که از ما دفاع کند
یا نه؟
همای�ش دوروزه «ح�ق مالکیت
ادب�ی؛ گفتهها و ناگفتهها» از س�وی
انجمن صنفی داستاننویسان استان
تهران و با هم�کاری وزارت فرهنگ
و ارش�اد اسلامی  ۸و  ۹شهریورماه
امس�ال در دانشگاه کاش�ان برگزار
میشود.
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تازههاي نشر
انتشار «گوشها زودتر از چشمها عاشق میشوند!»

مجموعه داستانهای کوتاه و داستانکهای مرتضی مجدفر به نام
«گوشها زودتر از چشمها عاشق میشوند!» منتشر شد.
به گزارش ایس�نا ،این کتاب در  ۶۶صفحه با شمارگان  ۵۰۰نسخه
ق بهاری ،عش�ق بیابانی،
در نش�ر امرود راهی بازار ش�ده اس�ت .عش 
عش�ق خلبانی ،عشق خیابانی ،عش�ق در سفر ،عشق شکاری ،عشق
نوس�تالژیک ،عش�ق معاش ،عش�ق مبارزه و عشق مدرس�ه عنوان
داستانهای کوتاه و عشق بنبس�ت ،عشق معکوس ،عشق گمشده،
عشق سنتی و عشق رویش عنوان داستانکهای این کتاب است.
در نوشته پشت جلد کتاب میخوانیم :جالل متوجه رفتارهای خانم
ش�ده بود ،ولی نگاه کردن دست خودش نبود و حتی اگر میتوانستیم
از او بپرس�یم ،میگفت« :ش�ما هم بودی�د نگاه میکردی�د .چرا نگاه
نکنید؟ یک جفت از چش�مان زیبای دنیا ب�ا صورتی بهغایب زیباتر و
دلرباتر ،مقابلتان نشسته است و شما نمیتوانید خودتان را به راحتی
از این مهلک�ه خانمانبرانداز بیرون بکشید!»قارادوواق(س�یاهپوش)
داس�تانکهای ترکی-فارس�ی« ،قیرمیزی سئوگی»(عش�ق س�رخ)
داس�تانهای ترکی-فارسی درباره هواداران تیم تراکتورسازی تبریز،
«بسیار سپاسگزارم از به دنیا آمدنم»(ترجمه شعرهای ناظم حکمت)،
«ماهنیهای عاش�قانه»(ترجمه شعرهای معاصر جمهوری آذربایجان)
و ...از دیگر کتابهای این نویسنده و مترجم است.

انتشار روایت فرهاد حسنزاده از «عمه خانم و
ماجراهای آبکی»

ب�ه گزارش مهر« ،عم�ه خانم و ماجراه�ای آبکی» مجموعهای
س�ه جلدی به قلم فرهاد حسن زاده اس�ت که از سوی انتشارات
نردبان برای کودکان گروه س�نی «ب و ج» منتش�ر ش�ده تا کودکان
را با صرفهجویی در مصرف آب و اس�تفاده بهینه از آن آشنا کند .در
ای�ن مجموعه داس�تان از عمه خانمی به نام «عمه زمزم» گفته ش�ده
که با تمام عمههای دنیا فرق دارد .او زنی مهربان و دانش�مند اس�ت
که یک دس�تگاه عجیب اختراع کرده؛ عمه زم�زم با برادرزادههایش،
گروهی به نام «آببان» تش�کیل میدهند و به سراغ افرادی میروند
که روش صحیح اس�تفاده از آب را بلد نیس�تند و برای نجات زمین
تالش میکنند.عمه زمزم فکر میکند ،زمین در حال نابودی اس�ت
و بای�د از مصرف بیرویه آب جلوگیری ک�رد .همه بچهها میتوانن در
گروه «آببان» عضو شوند و در نجات زمین بکوشند« .چطور باید یک
ماشین را به حمام بر»« ،شیر آب حرف گوش کن» و «شیلنگ آب فش
فشو» عنوانهای سه جلد این مجموعه است که با تصویرگری نازنین
جمشیدی منتشر شده است.
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