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مجيد مددي استاد فلسفه و مترجم كتاب «مارتين هايدگر»:

ترجمه ،نفرت میان
کشورها را از بین میبرد

سایر محمدی

استاد فلسفه در دانشگاههاي ايران و انگليس ميگويد< :تا سن سي سالگي بيسواد
بودم .يعني هيچ مدرك تحصيلي نداش�تم >.اما او پس از اقامت در انگلستان ابتدا
زبان ياد گرفته بعد ديپلم گرفت به دنبال آن وارد دانشگاه منچستر شد و سرانجام
دكتراي فلس�فه سياس�ي را از دانش�گاه اساكسن گرفت و در س�ال  56به دعوت
دانشگاه ملي (شهید بهشتی فعلی) به ايران برگشت .دكتر مجيد مددي به زبانهای
شما چند عنوان كتاب تأليفي و
چند عنوان ترجمه داريد؟
واقعي��ت اين اس��ت كه م��ن براي
كتابه��اي تأليفي در حوزه فلس��فه
ارزش��ی قائل نيس��تم ،چون برخی از
اين استادان آثار فالسفه غرب را تهيه
و بعد متن كتاب را بين دانش��جويان
تقس��یم ميكنن��د تا هر ك��دام چند
صفحه يا چند فصل را ترجمه كند .در
نهايت هم متن ترجمه شده را ويرايش
و به نام خودشان منتشر ميكنند .در
دوره پهلوي ش��خصي  8-10عنوان
كت��اب داش��ت ك��ه بعده��ا فهميدم
دانش��جويان من هر كدام چند صفحه
از اي��ن كتاب را ترجمه ك��رده بودند.
هن��وز هم اس��تادان ما اي��ن كارها را
ميكنند .كسي كه زبان ميداند ،آنقدر
در جهان آثار با ارزش��ي هس��ت كه از
مطالب اين دسته از مؤلفان با ارزشتر
و بهتر اس��ت .من هر وقت ميخواهم
روي س��وژهاي تمركز و تحقيق كنم،
ميبينم فالن فيلس��وف يا فالن استاد
اين را در فالن كش��ور نوشته و منتشر
كرده بنابراي��ن آن را ترجمه ميكنم
كه ارزش مطالعه هم دارد.
ام��ا در ترجم��ه آث��ار ،ه��ر يك از
كتابهاي��م مقدمههاي��ي دارد كه آن
مقدمه یا تفصیل و ش��رح یا رد و انكار

آن كتاب اس��ت .من صرف��اً به عنوان
مترجم كار نميكن��م ،بلكه به عنوان
محقق آثار ارزشمند را ترجمه ميكنم.
من بيش از س��يصد –چهارصد مقاله
علمي نوشتم كه در قالب كتاب هنوز
منتشر نشده است ،تنها در روزنامهها
و مجالت چاپ شدهاند .اين مقاالت در
حوزه علوم سياس��ي ،اقتصاد ،فلسفه و
هنر قابل دستهبندي است.
االن چه كتابي در دس�ت چاپ
داريد؟
كتابي توس��ط نشر پارسه در دست
چ��اپ دارم به نام «علم و ايدئولوژي».
اي��ن كت��اب جل��د اول از مجموعهاي
پنججلدي اس��ت كه اين مجلدات هم
تقريب��اً آماده اس��ت .در اين مجموعه
براي نخس��تين بار آثار آلتوس��ر را به
فارسي ترجمه كردم .واقعيت اين است
كه در اين مجموعه نوشتههايي كه در
تبيين و توضيح مطالب آلتوس��ر دارم،
بيش از متن نويسنده است .جلدهاي
بع��دي «لني��ن و فلس��فه»« ،خوانش
س��رمايه»« ،خودس��نجي آلتوسر» و
«درباره سياست» است.
به نظر ش�ما فلس�فه به چه كار
ميآيد؟
فلس��فه به همه كار ميآيد .پاس��خ
بسياري از مش��كالت تفكرات بشر در

انگليس�ي ،آلماني و فرانسوي تس�لط دارد و كتابهاي متعددي در حوزه ادبيات و
فلس�فه ترجمه و منتشر كرده است .از ش�عر تا فلسفه هنر .ماه گذشته كتاب «نقد
ماركوزه؛ انس�ان تك ساحتي در جامعه طبقاتي» اثر پل متيك را توسط انتشارات
رش�د آموزش منتش�ر كرد و هفته گذش�ته نيز كتاب «مارتي�ن هايدگر» تأليف پل
استراترن را توسط انتشارات مهر ويستا.

فلسفه است.
البت��ه من با اين گفته همنظرم كه
زمان آن فرارس��يده است كه عادت و
ارزش دادن زيادي به فلس��فه و توقع
داش��تن بي��ش از ح��د از آن را ترك
كني��م .آنچه در عس��رت و مس��كنت
كنوني به آن نياز داريم ،اين اس��ت كه
كمتر فلس��فه ببافيم و بيشتر به تفكر
توجه كنيم .تفكر آينده ديگر فلسفه به
معنای سنتی و کالسیک نيست.
طب��ق نظر برخ��ی اندیش��مندان،
کارکرد فلس��فه به معنای کالس��یک
آن ،به پایان رسیده است و اکنون باید
نوع دیگری از تفکر و اندیش��هورزی را
دنبال کرد.
اس�پينوزا ب�ه صراح�ت اعالم
ميكن�د ،هميش�ه فلس�فهها در
معرض سوء استفاده سياسياند.
دقيقاً ،دقيقاً ،اس��پينوزا اين جمله
را در ق��رن هفدهم گفته بود .ماركس
دقيقتر از اين در قرن نوزدهم اين طور
گفت :فلسفه چيزي نيست جز مبارزه
طبقاتي در نظريه .آلتوس��ر هم معتقد
است كه فلسفه چيز بیفایدهای است.
براي اينكه فقط توجيهگر است.
آخرين كتابي كه هفته گذش�ته
منتش�ر كرديد« ،هايدگر» است،
دلي�ل اين هم�ه بحث و بررس�ي

درباره این فیلس�وف طي يكي دو
دهه اخي�ر در ايران چه توجيهي
دارد؟
اتفاق��اً در اين زمينه يكي دو جمله
كوتاه بيشتر به ش��ما نميگويم .شما
در مقدم��ه اين كت��اب تمام ديدگاهم
در م��ورد هايدگ��ر را ميبينيد و علت
گرايش ش��ديد ايرانيها در اين دوران
به هايدگر را ميتواني��د بخوانيد .ولي
واقعيت اين است كه استراترن نويسنده
اين كتاب آمده نقادانه با انديش��ههاي
هايدگر برخورد كرده اس��ت و در آنجا
ثاب��ت ميكند كه هايدگ��ر آدمي بود
به ش��دت مذهبي و خداپرس��ت .بعد
رفت��ه رفته جهان مدرن س��بب ش��د
ك��ه وي تعلق��ات خام مذهب��ياش را
از دس��ت بدهد ولي ت��ه ذهنش خدا
را داش��ت .وقتي به «پديدارشناسي»
هوس��رل استاد خود عالقهمند شد ،به
خداباوري رسيد .هوسرل در اين كتاب
ميگويد :پديدارشناسي اين است كه
ما از نظر فلسفي دوباره خدا را بياوريم
ت��وي زندگي .اين جمله خيلي زيبا به
ش��دت مورد تأييد هايدگر قرار گرفت
و مرید هوس��رل ش��د اما زماني كه به
رياس��ت دانش��گاه فرايبورگ رس��يد.
هوسرل را از دانش��گاه اخراج كرد .در
انديشه هايدگر «هستي» نشسته بود.

در نتيجه اين تفكر هايدگر در جامعه
ما مورد استقبال قرار گرفت ،بخصوص
توسط آقاي فرديد.
چطور هايدگر كه فيلسوف نازي
بوده با هانا آرنت كه دانش�جويي
چپگرا ب�ود و ش�اگردش ،ارتباط
داشت؟
هايدگ��ر در آن دوران چهل س��ال
داش��ت و هانا آرنت دانش��جويش 18
س��اله بود .دخت��ر زرنگ و باهوش��ي
ب��ود .زن هايدگر ه��م از هانا آرنت به
ش��دت بدش ميآمد .اما نميدانست
ك��ه اين دو با ه��م رابط��ه دارند .اين
دو مخفيان��ه همديگ��ر را ميديدند.
هانا آرنت هم طبيعتاً عاش��ق هايدگر
ميش��ود .به هر ح��ال حرفهاي او به
عنوان اس��تاد فلس��فه ،برايش جذاب
بود .ول��ي واقعيت اين اس��ت كه هانا
آرن��ت چپ نبود .اتفاق��اً ضد چپ بود.
ولي انديش��ه روشني داش��ت و بعد از
هيتلر ،به امريكا ميرود ،آنجا خودش
را در خدم��ت ترويج انديش��ه هايدگر
ميگ��ذارد و انديش��ه هايدگ��ر را در
امري��كا و كش��ورهاي انگليس��ي زبان
مط��رح و تبلي��غ ميكن��د .در همين
كت��اب ،از هانا آرن��ت جمالتي آوردم
كه ايش��ان به اين دلي��ل در ايران گل
كرد كه جلوهاي مذهبي داش��ت و اين

براي عدهاي جالب بود .اصوالً فلس��فه
هايدگر فلسفه نژادپرستانه است .هانا
آرنت با توجه به تجربه شخصياش از
هايدگر مينويسد :او به معناي واقعي
كلمه فاقد هرگونه ش��خصيتي است،
حتي يك ش��خصيت مشخصاً بد .من
نامه او را عليه انس��انگرايي خواندهام.
با اي��ن كه خيلي جاي بح��ث دارد و
غالب��اً بس��يار مبهم اس��ت .كار او هم
درب��اره هولدرلي��ن و س��خنرانيهاي
مطلق��اً هولناك و پ��ر از وراجي او را
درباره نيچه خواندهام .اين ناسزا گفتن
درواقع سوراخ موشي است كه در آن
پناه گرفته است.
آيا از راه قلم زندگي شما تأمين
ميشود؟
(آه بلندي ميكش��د) اين سؤال را
از م��ن نكن .من از قل��م خودم هرگز
پول��ي درني��اوردم ،من عض��و هيأت
علمي يك مؤسس��ه پژوهش��ي بودم.
هميش��ه كار كردم و حقوق گرفتم و
ضمناً كار قلمي هم كردم .همين االن
از بس��ياري از دانش��گاهها طلب دارم
بابت تدريس.
به همين علت است كه فرزندان
اهل قلم و هنرمندان حرفه پدران
را دنبال نميكنند؟
دقيق��اً خالف حرفه پ��در را دنبال
ميكنن��د .ب��راي اين ك��ه از حرفه ما
نف��رت دارند .پس��ر من جمل��هاي در
جواب دوس��تش كه پرسيد تو با اين
خان��واده فرهنگي و اه��ل قلم چرا به
درس و دانش��گاهت ادام��ه ن��دادي،
گفت :درس بخوانم مثل بابام بش��وم؟
اين جمله نبوغآساست و اين واقعيتي
اس��ت كه فرزندان ما از ورود به حرفه
ما پرهيز ميكنند.
نخس�تين انگيزهاي كه شما را
به سمت نوشتن و مطالعه كشانده
بود؟
بگذاري��د صريح بگوي��م .برادر من
زماني مهندس شركت نفت در آبادان
بود .به من فش��ار م��يآورد كه فالن
ج��زوه را بگي��ر بخوان .م��ن از ترس
كتكهاي او در س��ن پانزده س��الگي
تاري��خ منح��رف ح��زب كمونيس��ت
ش��وروي را ك��ه ميگويند اس��تالين
نوشته ،از حفظ بودم .سالهاي 1330
و  1331را ميگوي��م .براي فرار از آن
كتكها به ش��دت مطالعه ميكردم و
كت��اب ميخواندم .كتاب��ي كه در آن
سن بايد ميخواندم «چه بايد كرد؟»
چرنيشفسكي بود.
فك�ر ميكنيد قلم زدن ،كمكي
ب�ه صل�ح و دوس�تي و نزديك�ي
ملتها ميكند؟
طبيعي است كه اين اتفاق ميافتد.
نقش ادبيات و فرهنگ جز اين نيست.
يكي از داليلي كه نه از كس��ي متنفرم
و نه عاشق كسي هستم ،اتفاقاً همين
فلس��فه و ادبيات اس��ت .معتقدم اگر
كسي انديشه وااليي داشته باشد داليل
بدي و پستي انس��انها را ميفهمد و
ميشناس��د و از آنها متنفر نميشود.
خوبيها را هم تشخيص ميدهد و بعد
با كسي سينه به سينه نميشود.
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دیدگاه

همسايگي با جهان امروز
معصومه تیرگریان

احمد غالم��ي در تازهترين اثر داس��تانياش
ب��ه نوعي خ��رق عادت اس��ت و ب��ه تعبير ديگر
آشناييزدايي ميكند .قاعدتاً هر كسي در مواجهه
با اتهام درس��ت ي��ا غلط در نخس��تين واكنش
ميگويد :اين وصلهها به من نميچسبد!
غالم��ي اما پيش��اپيش اعالم ميكن��د «اين
وصلهه��ا به من ميچس��بد» .عنوان��ي كه براي
تازهترين اثر داستانياش برگزيده است.
مروري بر داستان بلند اين نويسنده ،چرايي اين تسليمطلبي را عيان ميكند.
درك ارزشهاي يك اثر داس��تاني به لحاظ فرم ،اصالت ،تازگي و نيز جذابيت،
بدون درنظر گرفتن موضوع متن و از طرفي تاريخ رمان ،كار دش��واري است و
به نظرم مهم اس��ت همه آنچه در كتاب اين نويسنده نقيض ايده رمان به نظر
يآيد ،فضاي تازهاي را هم منعكس ميكند كه در دوران اخير شكل گرفت و
م
در تضاد با اصول پذيرفته شده رمان در قرن گذشته است.
غالمي پس از نوش��تن چند مجموعه داس��تان كوتاه با نگرش و مؤلفههاي
مدرنيستي ،شيوه ديگر كرد و به پستمدرنيسم روي آورد .اين وصلهها به احمد
غالمي ميچسبد.
اولين اتهام غالمي در اين اثر فراروي از مدرنيس��م به پستمدرنيسم است.
مؤلفههاي��ي ك��ه اين اثر را از ديگ��ر آثارش متمايز ميكند ،از اين قرار اس��ت.
در اين اثر از كالن روايت خبري نيس��ت ،شكس��ت زمان محرز اس��ت .از اوج و
فرود ،گرهافكني و گرهگش��ايي ميگذرد تا به متن باز برس��د .نويسنده با تمام
خصوصي��ات اخالقي و با نام غيرجعلي در متن حض��ور دارد( .اين وصلهها هم
به او ميچسبد).
از ديگر مؤلفههاي اين اثر شخصيتبخشي به اشيا است .زماني كه راوي اسم
ماشين قراضهاش (لندرور) را كييركه گور انتخاب ميكند .مؤلفهاي كه هم در
فضاي داس��تانهاي پستمدرن و هم در شعرهاي سوررئال امري محتوم تلقي
ميشود( .اين وصلهها هم به او ميچسبد).
رمان در فضايي رئال و يك حادثه تقويمي آغاز ميش��ود ،زماني كه اعضاي
خانواده احمد غالمي در اواخر دهه  70در يك حادثه رانندگي در جاده س��اوه
كشته ميشوند .راوي از اين رويداد شوكه ميشود و براي اينكه جنازه مادرش،
مشروطه را تحويل بگيرد ،دچار دردسر ميشود ،بعد كه ميخواهد جنازهاش را
در زادگاهش دفن كند با كيير كهگور عازم روستا ميشود و...
اينكه اين نامگذاريها نشانه چه چيزي است ،به عهده منتقدان و مفسران
متن است ،متني كه يكي ديگر از شاخصههاي پستمدرنيستياش عيان شده
است.
ارجاعات بيرون از متن در اين داس��تان به وفور پيدا ميش��ود كه بخش��ي
آگاهانه و بخشي ناآگاهانه است ،مث ً
ال وقتي پل استر نويسنده امریکایی و رمان
مون پالس وارد متن ميشود و به نشر افق و خبرنامهاش اشاره ميكند ،مخاطب
بدون ش��ناخت قبل��ي از هر يك از اين ناميدهها درميمان��د (اين وصله هم به
غالمي ميچس��بد) چرا كه خواننده را س��ر كار گذاشته اس��ت ،يا زماني كه از
همكارانش در روزنامه با حروف اختصاري نام ميبرد ،اين حروف اختصاري براي
برخي هوي��ت دارند ،اما بخش اعظمي از مخاطب فهمش از متن ابتر ميماند.
اين شخصيتها واقعياند ،اما هيچگاه در طول داستان به فرديت نميرسند .ما
به عنوان خواننده رمان از دوستان راوي نويسنده و روزنامهنگار در رسانهها چه
شناختي داريم؟ (اين وصلهها به نويسنده ميچسبد).
اين رمان اگرچه به لحاظ فرم ش��بيه آن چيزي نيست كه اكثر خوانندگان
ف��رم رمان مينامند اما بس��ياري از رمانهاي مهم هنگام��ي پديد آمدهاند كه
شباهتي به ايده متداول درباره رمان نداشتند.
زمان حال در اين رمان در فاصله دو نقطه ش��روع و پايان ش��كل ميگيرد.
راوي و مخاطب در فاصله اين دو نقطه در آونگ اس��ت .از لحظه ديدار با مرگ
مشروطه تا لحظه فرمان ايست به سيل فراموشي! همه آنچه در اين بازه زماني
رخ ميدهد ،حاكي از ناهمگوني عجيب و فوقالعاده مكانها ،زمانها ،ش��رايط،
خاطرات و شخصيتهاي رمان است و اين ناهمگوني وجه يكپارچگي تأليف را
تضعيف نميكند( .اين وصلهها هم به احمد غالمي ميچسبد ).فلسفه زيبايي
ش��ناختي ما در عصر رجعت از كلمه به تصوير ،ديگر ش��ده اس��ت ،عصري كه
«من» نويسنده سرگشتگي ،ترس ،حيرت ،غربت در فضايي سترون و فراموشي
و بيهويتي انسان را با كلمه تصوير ميكند ،البته به قول آرتور رمبو شاعر نابغه
فرانسوي «من ،ديگري است».
غالمي با اين كتاب ،در همسايگي با جهان امروز اعالم حضور كرده است.

در آستانه انتشار

خاطرات پس از مرگ

نويسنده :ژان دوتور
مترجم :محمد مجلسي
ناشر :انتشارات دنياي نو

پيشخوان كتابفروشيها
آیناز محمدی

«آخرين قهوه تلخ» رماني نوشته شادي
باباخان��ي اس��ت كه روايت زندگي زني اس��ت
روزنامهنگار ،دانش��جو ،اما در كنار ش��وهرش
احساس خوشبختي نميكند ،تحقير ميشود،
كت��ك ميخورد ،تا  ...آخرين قهوه تلخ از زبان
راوي اول ش��خص رواي��ت ميش��ود و به نظر
ميرس��د نخستين تجربه نويس��نده باشد ،اما
خواندني و تأملبرانگيز اس��ت و عادتس��تيز.
ناشر اين رمان نشر پيكان است.
«غرور» رمان ديگري از همين ناشر است
نوش��ته مريم دلير كه روايت دختري است به
اس��م آهو كه نقاش��ي ميكند و عاشق سعيد
شرافت اس��ت اما غرورش اجازه ابراز عالقه به
او را نميدهد ،ضمن اين كه خانوادهاش س��ه
دختر ديگر دارد بدون پسر.
«ميعادگاه شيطان» نام رماني به قلم ايرج
جوادي است كه قب ً
ال از او سه رمان به بازار آمده
بود .جوادي در اين رمان با استفاده از واقعيت
و تخيل داستاني ميآفريند كه حوادث آن در
مسكوي استالين ،بغداد صدام و تهران پهلوي
دوم ميگذرد .داس��تاني سياس��ي – پليسي با
گرايش اجتماعي كه نياز به نقد و بررسي دارد.
مدير انتش��ارات شورآفرين – ناشر كتاب – در
مقدمهاي مينويس��د :فص��ل اول كتاب را كه
مطالعه كردم آنقدر مجذوب شيريني و هيجان
داس��تان ش��دم كه در مدت كوتاهي آن را به

پايان رساندم .همين ناشر مجموعه داستاني به
نام «ما يك خانه آبي داريم» را منتشر كرد
كه داس��تانهاي كوتاه و برگزيده پارس ريويو
و نيويوركر با ترجمه مرجان حس��نيراد است.
نويس��ندگان اين داس��تانها ،اليستر مورگان،
آلي��س مونرو ،جان آپداي��ك ،نوئل روآز ،كيت
و الب��رت هس��تند« .بچه برفي» ن��ام رماني
نوش��ته ايووين آيوي با برگردان سيدمصطفي
رضي است كه انتشارات مرواريد منتشر كرده
اس��ت .اين رمان كه برگرفت��ه از يك حكايت
روسي اس��ت ،داستان زوجي را روايت ميكند
كه بچ��هاي را در اوج مهرباني بزرگ ميكنند،
بچهاي ك��ه هيچگاه نميتوان��د كودك واقعي
آنها باش��د .اين رمان داستاني از سختيها و
اميدواريهاي زندگي در آالسكاي دهه 1920
ميالدي است.
«منگي» ن��ام رماني نوش��ته ژوئل اگلوف
نويس��نده فرانسوي اس��ت كه با ترجمه اصغر
نوري توسط نشر افق منتشر شد .اين نويسنده
نسل امروز فرانسه كه او را وامدار كامو ميدانند،
با اولين رمان خود در سال  1999برنده جايزه
آلن فورنيه شد و رمان «منگي» او هم در سال
 2005جايزه ليورانتر را دريافت كرد.
«س�ه رواي�ت از يه�ودا» از مجموع��ه
هزارتوي بورخس با ترجمه ماني صالحي عالمه
توسط بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه منتشر
ش��د .اين مترجم مجموعهاي از داس��تانهاي
تخيلي بورخس را فراهم كرده و ماه گذش��ته
«در س�تايش تاريكي» را منتشر كرده بود
و مجموعههاي ديگ��ري هم از بورخس در راه

دارد« .عش�ق ب�ه زندگ�ي» مجموعه چهار
داس��تان كوتاه همراه با زندگينامه جك لندن
با ترجمه حس��ن اكبريان طبري است كه نشر
مهرنوش منتشر كرده است.
عشق به زندگي ،قانون زندگي ،آتش ،سكوت
س��فيد چهار داس��تان اين مجموعه را تشكيل
ميدهند« .ش�ازده كوچولو» شاهكار ادبيات
فرانس��ه اثر آنتوان دوسنت اگزوپري با ترجمه
دل آرا قهرمان كه در سال  88توسط انتشارات
بهجت منتشر شده بود ،به چاپ دوم رسيد .اين
كتاب مصور ترجمههاي متعددي دارد و از هر
قلم ك��ه آن را بخوانيد ،لذتبخش و خيالانگيز
است .دلآرا قهرمان با توجه به سابقهاي كه از
او در ترجمه ادبيات جهان داريم ،ترجمه خوبي
از اين اثر عرضه كرده است.
«در جستوجوي حسن» نوشته ترنس
وارد با ترجمه اس��داهلل امرايي و مهس��ا ملك
مرزب��ان كه چ��اپ اول آن يازده س��ال پيش
منتشر شده بود ،توس��ط انتظارات كتابسراي
تنديس به چاپ دوم رسيد .اين كتاب داستان
دلنش��ين و واقعي س��فر خانوادهاي امريكايي
ب��ه ايران اس��ت كه قبل از انقالب س��الها در
عربس��تان و ايران زندگي كرده اس��ت .پرنس
وارد ،در دوران انق�لاب اي��ران را ترك ميكند
و سال  1998براي پيدا كردن حسن به ايران
بر ميگردد.
«نق�ش پنه�ان» رمان��ي به قل��م محمد
محمدعلي اس��ت كه كتابسراي تنديس منتشر
كرده اس��ت ،رمان مذكور پيش از اين توس��ط
ناش��ر ديگري منتشر ش��ده بود ،در اين سالها

جزو كتابهاي ناياب محس��وب ميشد ،رماني
كه بسياري از منتقدان و اهل قلم را تحت تأثير
قرار داد.
«رؤي�اي انتقام» رماني نوش��ته ماكس
ارليش ب��ا ترجمه احمد مرعش��ي اس��ت كه
انتشارات عطايي منتشر كرده است .اين رمان
ب��ا كابوس مردي به اس��م دكتر پرود ش��روع
ميشود ،نورا همس��ر او از فريادهاي شوهرش
در خواب ،بيدار ميش��ود و ...اين رمان از زبان
راوي داناي كل روايت ميشود .احمد مرعشي
مترج��م اين رمان در س��ال  79درگذش��ت و
چ��اپ اين كت��اب را نديد .انتش��ارات عطايي
رمان ديگري به اسم «جوليا ،اسير طالبان»
نوش��ته براد ثور را با ترجم��ه مهگونه قهرمان
منتش��ر كرد .حوادث اين رمان در افغانس��تان
ميگذرد .جن��گ طالبان ،حمل��ه روسها در
دهه هش��تاد ميالدي به افغانس��تان و اشغال
اين كشور ،سپس جنگ امريكاييها با طالبان،
همه اين رويدادها مثل زنجيري به هم متصل
ش��دهاند تا در خالل آن زندگي شخصيتي به
اسم جوليا كه توسط طالبان به گروگان گرفته
شده،به تصوير كشيده شود.
«روزه�اي خاردار» رمان��ي از رناته ولش
نويس��نده اتريشي اس��ت كه با برگردان ميترا
فيروزدهقان توسط انتش��ارات به نگار منتشر
شده است .داستان دختري دبيرستاني به اسم
سارا كه در مدرسه در مقابل زورگويي و تجاوز
به حقوق خودش ميايس��تد و ...نويسنده اين
رمان پيش از اين با رمان ديدا يا كودك غريبه
كه از كودكي خود در جنگ جهاني دوم سخن

ميگويد ،به شهرت و اعتبار ويژهاي دست پيدا
كرد و در سال  2006لقب پروفسور به او اعطا
ش��د .انتش��ارات به نگار كتاب ديگري به اسم
«فریای هفت جزيره» رماني از جوزف كنراد
با ترجمه فرزانه دوستي را منتشر كرد كه پيش
از اي��ن در ايران ترجمه و منتش��ر نش��ده بود.
مترجم متأس��فانه به خود زحمت نداده است
تا در چند س��طر شناختي از خود و اين رمان
به خواننده بدهد .ناش��ر چند سطر از رمان را
پشت جلد كتاب آورده ،كاري كه اغلب ناشران
ميكنن��د (راحتتري��ن كاري ك��ه ميتوانند
بكنند) اما يك ناش��ر حرفهاي از پش��ت جلد
كتاب استفاده بهتر و مناسبتري ميكند.
«كافكا در س�احل» اثر معروف هاروكي
موراكام��ي ب��ا ترجم��ه گيتا گركاني توس��ط
انتش��ارات نگاه منتشر شد .موراكامي در ايران
با همين رمان مورد توجه فراواني قرار گرفت و
تاكنون دو -سه ترجمه از اين رمان كه به گمان
بسياري شاهكار او شمرده ميشود ،به بازار آمد.
چاپ قبلي اين رمان را انتشارات كاروان منتشر
كرده بود .انتش��ارات نگاه «يادداش�تهاي
روزانه» مهدي مظفري س��اوجي را منتش��ر
كرده اس��ت كه حاصل س��يروز ديدار با نجف
دريابندري مترجم شاخص و توانمند كشورمان
اس��ت و ديدگاهه��اي اين مترج��م را راجع به
س��ينما ،ادبيات ،همينگوي ،خسرو گلسرخي،
شاملو و كتاب كوچه ،محمد قاضي ،ابوالحسني
نجفي ،محمد قاضي و دنكيش��وت و ...آورده
اس��ت .اين كتاب ب��ا وجود حجم كم بس��يار
خواندني است.

ژان دوتور ،نويس��نده اين كتاب در مقدمه يكي
از آثارش مينويسد« :دانستن شرح حال و داستان
زندگي نويسندگان بيفايده و بينتيجه است .بعضي
از نويسندگان ،با آنكه زندگي پرشور و پرماجرايي
داش��تهاند ،آثار درخش��ان و ارزش��مندي به وجود
نياوردهاند ،اما در ميان نوش��تههاي نويس��ندگاني
كه زندگي خود را بس��يار س��اده و بيحادثه گذراندهاند ،گاهي شاهكارهاي ادبي
حيرتانگيزي ميتوان يافت ».به اعتقاد ژان دوتور« :اينگونه ش��اهكارهاي ادبي
تا س��الهاي س��ال ،پس از مرگ نويس��نده ،خواننده و هواخواه دارند و بيترديد
كساني كه  30-40سال پس از مرگ يك نويسنده كتابهاي او را با شوق و عالقه
ميخوانند ،هرگز از خود نميپرس��ند كه او زندگي خود را چگونه گذرانده است.
حتي نميخواهند تاريخ تولد او را بدانند!» ژان دوتور ،نويسنده اين كتاب ،آثار ادبي
ارزشمند و برجستهاي به وجود آورده است .در ميان نوشتههاي او :هنگام سپيدهدم
(برنده جايزه ادبي متفقين در جنگ دوم جهاني) ،تاكسيهاي مارن ،هراس عشق،
خاط��رات يك كودك (برنده جايزه ادبي سنس��يمون  )2000و خاطرات پس از
مرگ ،از بقيه نوشتههاي او مشهورترند.
«خاطرات پس از مرگ» از تأملبرانگيزترين نوش��تههاي اوس��ت .شايد كمتر
كسي باشد كه در سالهاي عمر خود به مرگ و رؤياهاي پس از مرگ نينديشيده
باشد .اليويه ،قهرمان اين داستان نيز كه سالهايي از عمر خود را با اين كنجكاويها
گذرانده اس��ت ،سرانجام در  65سالگي جان ميسپارد و به ابديت ميپيوندد و به
گمان خود به عالم برزخ قدم ميگذارد 80 ،روز پس از مرگ خود احساس ميكند
كه از حواس پنجگانهاش ،تنها دو حس براي او باقي مانده است :ميتواند ببيند و
بش��نود .او به اين نكته نيز پي ميبرد كه در دنياي ابديت ،گذشت ايام و «وقت و
ساعت» ،با زندگي زميني بسيار متفاوت است .دهها سال در زندگي زميني در عالم
ابديت به يك چش��م برهم زدن ميگذرد ...روح اليويه مدتي در اطراف گور خود
تنها و س��رگردان ميماند تا آنكه روح انس��ان ديگري به نام «هاداماس» ،نزد او
ميآيد .او جز روح هاداماس ،روح ديگري در اطراف خود نميبيند ،پس از آشنايي
با اين روح كه حتي مرد و زن بودنش مشخص نيست ،با ماجراهاي بسيار روبهرو
ميشود و همراه او به آپارتمان همسر بيوه خود ،ماري فرانسواز ميرود و از ازدواج
ماري فرانسواز با ريموند ،صميميترين دوست خود باخبر ميشود .اما اين ابتداي
قضاياست ،او با هاداماس روح مرموزي كه گاهي ناپديد ميشود ،گاهي باز ميآيد و
داستانها و بحث و جدلهايي دارند كه ما را به تفكر و تأمل واميدارند.
صاحبنظران دنياي ادبيات ،اين اثر برجسته و فراموشنشدني را نوعي داستان
فلسفي ميدانند كه در عين حال از كشش و جاذبه خاصي برخوردار است و به زبان
ساده و سبك عالي نوشته شده است.

