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خبر ادبي
فرخنده آقایی:

صدای زنان در داستانهای من شنیده میشود

فرخنده آقایی میگوید :زن همیشه دغدغه من بود و صدای زنان

در داستانهای من شنیده میشود.

ب�ه گزارش ایس�نا به نق�ل از روابط عمومی هفت اقلیم ،نشس�ت

نویس�ندگان پیشکس�وت با عنوان «یک ش�ب یک نویس�نده» روز

چهارشنبه بیستم تیر ماه با حضور «فرخنده آقایی» و میزبانی «الهام

فالحی» در این موسسه برگزار شد.

فرخنده آقایی درباره لزوم پرداختن به مسائل زنان به عنوان یک

زن ک�ه در جامعه ایران زندگ�ی میکند را در چه میداند و آیا اگر در

کش�ور دیگری زندگی میکرد هم این دغدغه را داشت یا طور دیگری
مینوشت ،گفت :در ش�روع داستاننویسی من قصد نداشتم که راجع

به زنان بنویس�م ،مس�ئلهاب که به آن مس�لط بودم و برایم جالب بود

مسائل زنان بود .در دهه  ٦٠که ما شروع به نوشتن کردیم ادبیات زنان،

بسیار محدود بود .شروع نوشتن من با ادبیات جنگ بود با اینکه ما در
جنگ نبودیم ولی درگیر مسائل جنگ بودیم.

وی خاطرنش�ان کرد :راجع به زنهایی که میش�ناختم ،شروع به

نوش�تن کردم .االن که به گذش�ته نگاه میکنم قص�د و قرض و عمد

خاصی نداش�تم ولی خود به خود به این کش�یده ش�د که صدای زن
در نوش�تهها من باشد .مخصوصا زنهایی که بنظر خودم خیلی قدر و
پیشرو و موفق بودند و مظلوم و کتک خور نبودند و میتوانستند روی

پای خودش�ان بایس�تند ،کار و درآمد داشته باش�ند و زندگی خود را

بچرخانند .االن که به گذشته نگاه میکنم متوجه میشوم دغدغه من
زن بوده و صدای زنان هنوز در داستانهای من شنیده میشود.

این نویس�نده دربار ه اینکه آیا نگرش فمينیستی دارد ،نیز اظهار

ک�رد :فکر میکنم که چ�ه بخواهیم چه نخواهی�م در جامعه مدرن ما
این تفکر فمينیس�تی وجود دارد اگر چ�ه که این اواخر برای خود من
مسلم شده است که یک وجه سنتی نیز در من وجود دارد .یک وجه
سنت که در زن ایرانی است را در وجودم دارم ،که شاید با گذر زمان و

باالرفتن سنم این مسئله در من نمود بیشتری پیدا میکند.

او درب�اره اینکه آیا دلیل خاصی دارد که در داس�تانهایش دین

بس�یار مطرح بوده ،نیز بیان کرد :من به این ش�کل که بخواهم دین را
در آثارم نقد بکنم نیستم .من دیدم که طی اشکاالتی که از کتابهای

خودم گرفته ش�د نوش�تن راجع به مذهب حتی در ایران هم خودی و
غیر خودی دارد! مس�ئله دین برایم جالب بوده که بش�ر در کنار دین

هویت پیدا میکند.

فرخنده آقایی در پاسخ به این سوال که با توجه به سنش و بودن

در س�الهای انقالب و درک فرآیند جنگ چرا در کارهایش اش�ارهای

ب�ه این موضوع نک�رده ،توضیح داد :باید بگویم ک�ه تغییر و تحوالت
بوده و هنوزم هس�ت و خیلی سریع هس�تند و این که بخواهد در من

تهنشین شده باشند و از من تحت عنوان داستان بیرون بیاید نه! ولی
داستانهایم را در آن زمان نوشتم و در داستانهایم نمود دارند.

نغمه
بهار آمد بهار من نیامد
بهار آمد بهار من نیامد
گل آمد گل عذار من نیامد
برآوردند سر از شاخ ،گل ها
گلی بر شاخسارمن نیامد
چراغ الله روشن شد به صحرا
چراغ شام تار من نیامد
جهان را انتظار آمد به پایان
به پایان انتظار من نیامد
همه یاران کنار از غم گرفتند
چرا شادی کنار من نیامد
چه پیش آمد در این صحرا که عمری
گذشت و شهسوار من نیامد
سر از خواب گران برداشت عالم
سبک رفتار ،یار من نیامد
به کار دوست طی شد روزگارم
دریغ از من به کار من نیامد

»»مشفق کاشانی

فانوس دریایی آخر دنیا
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معرفي دو رمان از ژول ورن

شرح داستان:

ناخدای دانوب

رم�ان ناخدای دان�وب یکی از آثار پلیس�ی و
در عین حال تاریخی ژول ورن محس�وب میشود
که بس�یار پر هیجان و زیباس�ت .حوادث این اثر
جالب ،در بحبوب�ه جنگهایی رخ مینماید که در
ق�رن نوزدهم میالدی در کش�ورهای ترکیه که در
آن زم�ان همان دول�ت عثمانی بود ،بلغارس�تان،
صربستان ،روسیه و … اتفاق مي افتد.
ش�اید خوانن�دگان کتابه�ای ژول ورن
داس�تانهای زیادی را از این نویسنده مشهور در
مورد اکتشافات و اختراعاتی که بعدها به واقعیت
مبدل شد ،مطالعه کرده باشند ،ولی این اثر که برای
نخستین بار در سال  ۱۳۸۷به فارسی ترجمه شد،
قدرت ژول ورن را در داس�تانهای غیر تخیلی به
خوبی نشان میدهد به همین دلیل ،با مالحظه این

تازههاي نشر
كتابي به قلم مریم ساحلی منتشر شد

مجموعهای از داستانهای کوتاه مریم ساحلی با عنوان «بیخلوتی»
منتش�ر شد.به گزارش مهر ،انتشارات کتاب نیستان مجموعه داستان
«بیخلوتی» اثر مریم س�احلی را روانه ب�ازار کتاب کرد .این مجموعه
ش�امل  ۱۹داس�تان کوتاه از این نویس�نده اس�ت که هر کدام از آنها
یک تجربه مجزا در حوزه داستاننویس�ی اجتماعی برای وی به شمار
میرود.بیخلوتی را میتوان مجموعهای از داستانهای کوتاه دانست
که هر کدام از آنها ایدههای داستانی متفاوت و بکری را در بر داشته و
با زبان و شیوه روایی منحصر به فردی بازگو میشود.
«بیخلوتی» به اذعان ناشر آن مجموعهای است آکنده از ایدههای
داس�تانی درون و برونگ�را .اثری که مخاطب خ�ود را دائم ًا به تأملی
ش�اعرانه در برشهایی از زندگی جاری در بطن جامعه زیس�تی ایران
معاصر دعوت میکند .داستانهایی که بیآنکه اصرار داشته باشند تا
در جغرافیا و یا موقعیت زیس�تی ویژهای روایت شوند ،از حیث ایده و
پالت داستانی مخاطب خود را شگفتزده میکنند و این شگفتزدگی
نیز نه ناش�ی از س�ر حوادث که از حیث سرنوش�تی است که داستان
برای مخاطب خود تدارک دیده و به کار روایت آن دست زده است.
مجموعه داس�تان «بیخلوتی» اثر مریم س�احلی در زمره چنین
داس�تانهایی است .داستانهایی که نوشته ش�دنش نه برای افزودن
چیزی ب�ه ادبیات که ب�رای افزودن چی�زی به زندگی مخاطبانش�ان
است.

"فانوس دریایی آخر دنیا" رمانی ماجراجویانه
از نویس�نده فرانس�وی ،ژول ورن است .نخستین
پی�ش نویس کتاب در س�ال  ۱۹۰۱انجام ش�د ولی
اولین بار در س�ال  ۱۹۰۵توس�ط انتش�ارات پیر-
ژول اتزل منتش�ر شد .داستان رمان درباره دزدی
دریای�ی در اقیان�وس اطل�س جنوبی در اواس�ط
قرن نوزدهم ،با موضوع زندگي در ش�رایط شدید
و س�خت اس�ت .ح�وادث اصلی داس�تان در یک
فانوس دریایی اتفاق می افتد .ورن در نوشتن این
کتاب از فانوس دریایی واقعی در ایالت ایل دلوس
آرژانتین ،الهام گرفته ست.
داس�تان ،مب�ارزه بین خیر و ش�ر را بازگو می
کند .در این داستان هر دو گروه خوب و بد نسبت
به بعضی رویدادهای معین ،نظرات مشابهی دارند
اما ،هدف های متضادی دارند و به همین دلیل هم
بین شان مبارزه رخ می دهد.
موریز ،واس�کز و فیلیپ س�ه نگهبان فانوس
دریایی مس�تقر در جزیره استاتن واقع در دماغه
جنوب�ی آرژانتین هس�تند .دو نفر از آنها توس�ط
گروه�ی از دزدان دریایی تازه وارد به رهبری یک
شورشی کش�ته می شوند .واس�کز تنها بازمانده
اس�ت و به مدت چند ماه فق�ط از غذاهای مخفی
ش�ده دزدان دریایی در یک غار تغذیه می کند تا
اینکه سرانجام توسط یک کشتی آمریکایی نجات
پیدا می کند.
**

(دوره جديد)
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کت�اب میتوان او را در ردیف نویس�ندگان مقتدر
داستانهای پلیسی نیز به حساب آورد.

درباره کتاب

رودخانه دانوب که از چندین کش�ور اروپایی
میگ�ذرد و آنه�ا را س�یراب میکن�د ،ش�اهد
جنگهای ناخواس�ت ه اس�ت که بر تع�داد زیادی
از ای�ن کش�ورها تحمیل ش�ده بود .ح�وادث این
کت�اب ،در هم�ان هنگامه جن�گ روی میدهد و
دزدان و غارتگ�ران ،ب�ا اس�تفاده از اوضاع درهم
مغش�وش آن کش�ور ها ،دس�ت به چپاول و سایر
اعمال جنایتکارانه میزدند و دستگاههای امنیتی
را که در آن هنگام ضعیف ش�ده بودند و بیش�تر
کارکنان آن به امور مربوط به جنگ میپرداختند،
با مشکالتی بسیار زیاد و از جهاتی الینحل مواجه
میساختند.
کرج�ی ماهیگی�ری کوچکی که ناخ�دای آن
الدکو ن�ام دارد ،همراه با یک سرنش�ین دیگر که
کارآگاه�ی مش�هور و زی�رک اس�ت ،در رودخانه
دانوب حرکت میکند.

الدک�و از ماهیگیران زبدهای اس�ت که موفق
به فتح مسابقه ماهیگیری و دریافت جایزه بزرگ
مجمع ماهیگیران دانوب ش�د ه است .هر چند که
ب�ه ظاهر هدف یک�ی از سرنش�ینان آن کرجی از
مس�افرت در رودخانه دانوب ،ش�رکت در مسابقه
ماهیگی�ری و هدف دیگ�ری همراهی و تش�ویق
اوس�ت ،ولی در اصل ،هر یک از آن دو سرنش�ین
به دنبال گمشده خود هستند.اوج هیجان داستان
این کتاب ،در برخوردهایی اس�ت که میان آن دو
سرنشین کرجی با هم و سپس آن دو نفر با دزدان
روی میده�د .در ای�ن کتاب هم ،مانند بس�یاری
از کتابه�ای ژول ورن ،اطالعات بس�یار مفیدی
در مورد تاریخچه کش�ورهای ح�وزه دانوب و نیز
جغرافیای منطقه وجود دارد ک�ه با مطالعه آنها،
می توان به بسیاری از مجهوالت دست یافت.نکته
قابل ذکر این است که پیش بینی سرانجام داستان،
باز هم مانند سایر داستانهای ژول ورن کاری بس
مشکل است و خواننده تا بخشهای پایانی کتاب،
همچنان در هیجان و اضطراب خواهد بود.
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زنگ ادبيات
انتخاب هیأتمدیره "فرهنگنامه کودکان و
نوجوانان"
اعضای هیأتمدیره «فرهنگنامه ک�ودکان و نوجوانان» در مجمع
عمومی ساالنه شرکت تهیه و نشر این فرهنگنامه انتخاب شدند.
به گزارش ایس�نا بنا بر اعالم ،جلسه مجمع عمومی ساالنه شرکت
تهیه و نشر «فرهنگنامه کودکان و نوجوانان» (سهامی عام) در تاریخ
چهارشنبه  ۱۳تیرماه  ۱۳۹۷از ساعت  ۱۷تا  ۱۹در محل قانونی شرکت
برگزار ش�د .در این جلس�ه بع�د از گزارش هیأتمدی�ره و بازرس
قانونی ،تراز مالی و عملکرد شرکت برای سال گذشته مورد تصویب
قرار گرفت.همچنین براس�اس دستور جلسه اعضای هیأتمدیره به
مدت دو سال ( )۱۳۹۷-۱۳۹۹و به این ترتیب انتخاب شدند:
اعض�ای اصلی :س�یدعلیرضا میرفخرائی ،تقی عرفانپور ،ش�هناز
خانلو ،اکبر نعمتی ،نیره بهبهانی.اعضای علیالبدل:سوگند مالی،سارا
میرفخرایی،حسابرس ش�رکت و بازرس قانونی نیز به ترتیب موسسه
حسابرسی شراکت و دایان رهیانت تعیین شدند و روزنامه اطالعات به
عنوان روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شد.
علی اصغر حداد:

زبان دومی که بلدیم ما را مترجم نمیکند

»» گزارشگر  :مائده مرتضوي

ب�ه گ�زارش ایبنا ب�ه بهان�ه تقدی�ر از ترجمه مجموعه داس�تان
«دیگ�ری» با علیاصغر ح�داد درباره ویژگیهای ای�ن اثر و همچنین
س�بک نویسندگی آرتور شنیتس�لر گفتوگویی انجام دادهایم که در
ادامه میخوانید.

 شما مترجمی هستید که از نویسندگان آلمانیزبانزی�ادی ترجمه کردهاید .نویس�ندگانی مانن�د دورنمات،
ریکله ،گونترگراس ،فریش و  ...س�بک نگارش شنیتسلر
را به کدامیک از نویس�ندگانی که تا ب�ه حال از او آثاری
ترجمه کردهاید ،شبیه میدانید؟

درباره س�بک شنیتس�لر نمیتوان نکته ویژهای را گفت .بیش�تر
تفاوتی که او با باقی نویس�ندگان دارد در موضوعاتی اس�ت که برای
نگارش انتخاب میکند .در دوره او بیش�تر نویسندگان به موضوعاتی
نظی�ر فقر و مس�ائل مختلف اجتماعی میپرداختند اما شنیتس�لر به
مسائل روانی و درونیات کاراکترهایش توجه میکرد.

 بین تمام نویسندگان آلمانیزبانی که آثارشان را بهفارس�ی برگرداندهاید ،به سبک و نگارش کدامیک عالقه
بیشتری داشتهاید و اولویت شما برای ترجمه کدامیک از
آنها بوده است؟

بیش�ترین ترجمههایی که از یک نویسنده انجام دادهام مربوط به
فرانتس کافکا بوده اس�ت .تا به حال هم از هیچ نویسندهای به اندازه
کافکا ترجمه نکردهام و کافکا تنها نویسندهای بوده که تمام آثار او را
به صورت مجموعه ترجمه و به فارسی برگرداندهام.

 با توجه به کارنامه ترجمه ش�ما به نظر میرس�د کهاولویت شما ترجمه آثار کالسیک از نویسندگان شاخص و
به نوعی پیشکسوت است .درباره ترجمه آثار نویسندگان
ام�روز ادبیات آلمان چه رویک�ردی دارید و آیا در برنام ه
کاری و حرفهایت�ان برای ترجمه جایی برای ترجمه آثار
نویسندگان معاصر نیز هست؟
بل�ه همانطور که گفتنی�د اولویت من ترجمه آثار معاصر نیس�ت و
تمرکزم روی ترجمه آثار کالسیک است .اما اگر به اثر خوبی برخورد کنم
و پیش بیاید حتما این کار را انجام میدهم .اتفاقا در حال حاضر مشغول
ترجمه رمانی هستم که نویسنده آن در قید حیات است .البته من قبل از
این هم از نویسندگان در قید حیات ترجمه کردهام« .اهانت به تماشاگر»
از هانکه یکی از آنهاست .به طور کلی اگر نویسندهاثی باشد که کارش را
بپسندم و اثر باارزشی باشد حتما از او ترجمه خواهم کرد.

 همانطور که خودتان هم اش�اره کردید بسیاری ازمترجمان به دلیل کمبود اش�تغال و تنها به دلیل آشنایی
با زبان دوم به ترجمه روی آوردهاند .شما به عنوان مترجم
چه توانایی دیگری را به جز تسلط بر زبان دوم برای این کار
الزم میدانید؟

تس�لط به زبان م�ادری .زبان دومی که بلدیم م�ا را مترجم نمیکند.
مترجم بودن فن اس�ت و آموزش خود را میخواهد .اول اینکه آن شخص
باید در زبان فارسی تبحر داشته باشد .وقتی زبان دوم را میخوانیم منفعل
هستیم اما برای برگرداندن به فارسی ما زبان تولید میکنیم و باید به زبان
فارسی تسلط کامل داشته باشیم تا جمالت قابل قبولی تولید کنیم .برای
مترجم بودن دانس�تن زبان دوم شرط الزم اس�ت اما کافی نیست .البته
عشق و عالقه هم این میان مهم است.

