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گفتوگو با آرش خوشصفا ،مترجم

تلنگرهایسیاسیدررمانهاینویسندهبریتانیایی

«قوی ســـیاه ســـبز» رمانـــی از دیوید میچل نویســـنده برجســـته
بریتانیایی اســـت که با برگردان آرش خوش صفا اخیراً از ســـوی
نشر روزگار منتشر شـــد .دیوید میچل با رمان «اطلس ابر» که علی
منصوری آن را ترجمه و منتشر کرد به فارسی زبانان معرفی شد.
سایر محمدی «اطلس ابر» ســـومین رمان از هفت رمان این نویســـنده اســـت
خبرنگار که انتشـــار آن در سال  2004دروازههای شـــهرت جهانی را به روی او
گشود .براســـاس این رمان یک فیلم بلند سینمایی در سال  2012ساخته شد که درخشش
جهانیاش نام دیوید میچل را در فهرســـت صد نویسنده برجســـته تاریخ ادبیات جهان
تثبیت کرد.آرش خوش صفا مترجم رمان قوی سیاه سبز ،پیش از این سه رمان از ریچارد
فورد تحت عنوان کانادا ،زنان با مردان (حســـود) ،تکهای از قلبم را ترجمه و توســـط نشر
روزگار منتشـــر کرد .وی متولد  1365مشـــهد اســـت و دانشـــجوی دکترای زبان و ادبیات
انگلیســـی دانشـــگاه ماالیا ( UMمالزی).آرش خوش صفا ترجمه رمان نیم اشـــکوب از
نیکلسون بیکر ،چیزی درون آب از کاترین اســـتدمن ،خاطرات کالویس از اچ.اچ .مونرو،
مجموعه داســـتان راک اســـپرینگر از ریچارد فورد را تحویل وزارت فرهنگ داده است و
در انتظار مجوز چاپ آنهاست.
 ëëدر انتخاب یک اثر برای ترجمـــه چه فرایندی را
طیمیکنید؟
دوسـ ــتان و همکارانی بر ایـ ــن باورند که یدک
کشیدن فالن یا بهمان جایزه ادبی و یادآوری آن
روی جلد اثر اصلی ،معیار مناسبی برای گزینش
و ترجمه کتب گوناگون در حوزه ادبیات اسـ ــت .با
وجود اینکه نمیتوانم کامـ ــاً با چنین دیدگاهی
مخالفـ ــت کنـ ــم (فلسـ ــفه وجـ ــودی و معیارهای
انتخابی داوران بسیاری از این جوایز ادبی جهانی
آن قـ ــدر حرف ـ ـهای و توانمندند که بـ ــه هیچ وجه
نمیشود براحتی نادیدهشان گرفت) ولی عالقه
شـ ــخصی من ب ـ ـهکاری خـ ــاص در صـ ــدر دالیل
انتخابم قرار دارد .من ذاتاً شـ ــیفته واقع گراییام
و داسـ ــتان گویی واقعگرا (بویژه به سـ ــبک ادبیات
داسـ ــتانی معاصر امریکا) نخستین چیزی است
که مرا به سـ ــمت خود میکشـ ــاند .ولی در آشفته
بازار ترجمه ادبی ایـ ــران ،مخمصه کپی رایت که
همچون بختک روی فضای ادبی (و هنری) ایران
امروزافتاده،درانتخابهایمنبیتأثیرنیست.با
این حال ،قاعدتاًدوست دارم نویسندهای به کتاب
خوان جدی بازار ترجمه معرفی کنم که تا به حال
در ایران ترجمه نشده؛ البته خب این بدان معنا
نیست که برنده هر جایزهای و نویسنده هر سبک
و سیاقی و از هر ناکجاآبادی را انتخاب کنم .همان
طور که در باال هم گفتم ،سبک نوشتاری نویسنده
بـ ــرای من اهمیت ویژهای دارد و سـ ــپس میباید
عواملی همچون تناسب بافتی متن اصلی از نظر

ممیزیهای دریافت مجوز وزارت ارشاد و حجم
کل کار و توافق با ناشـ ــر مورد نظر و چندین عامل
جانبـ ــی دیگر را هم مد نظر بگیـ ــرم تا در نهایت،
بتوان ترجمه اثر مربوطه را آغاز کرد.
 ëëازمیان10-12رمانیکهترجمهکردیدیادردست
ترجمه دارید نام ســـه ،چهار نویســـنده به چشـــم
میخورد .دیوید میچل ،ریچاردفورد ،نیکلســـون
بیکر،کاتریناستدمنو...چهعناصرمشترکیدرآثار
اینچندنویســـندهوجودداردکهشمارادرانتخاب
ایننویسندگانوآثارشانمجابکردهاست؟
کشـ ــش داسـ ــتانی در قالـ ــب نوعـ ــی روایـ ــت
واقعگـ ــرای جـ ــذاب ،حرفهای و درجـ ــه یک .البته
میچل بدهم
باید توضیح کوچکـ ــی درباره دِیوید ِ
و آن هـ ــم اینکه من در حال حاضـ ــر تنها یک اثر
میچل ترجمه و با
«قوی سـ ــیاه سـ ــبز» را از دِیوید ِ
نشـ ــر روزگار روانه بازار کـ ــردهام و این اثر برخالف
سـ ــبک نوشـ ــتاری میچل که به مراتب به فانتزی
ادبیـ ــات نوجوان نزدیکتر اسـ ــت تـ ــا واقعگرایی
بزرگسال ،اثری متفاوت بهشمار میآید .هرچند
میچل میکند،
چیزی که مرا جذب نثر داستانی ِ
چه در «قوی سـ ــیاه سـ ــبز» و چه در «ساعتهای
اسـ ــتخوانی» که هماکنون مشـ ــغول ترجمهاش
هسـ ــتم و امیدوارانـ ــه در آیندهای نزدیک با نشـ ــر
روزگاربهبازارعرضهمیشود،تلنگرهایسیاسی-
اجتماعی درون متن است که در پوششی ظاهری
به خورد خواننده داده میشـ ــوند :شاید میچل در
این دو اثر یادشـ ــده به ظاهر از چند نوجوان شرور

و خیالبـ ــاف انگلیسـ ــی حـ ــرف میزنـ ــد و زندگی
روزمرهشـ ــان را به تصویر میکشـ ــد ،ولی در عین
ـس پرده،
حال و به شـ ــکلی کامـ ــاً حرفهای در پـ ـ ِ
دسـ ــت به نقد اجتماعی و سیاسی جامعه امروز
و دیروز انگلستان میزند که این مهمترین دلیل
میچل بوده است.
کشش اخیرم به ِ
ریچارد فورد ،نویسنده محبوب و در عین حال
تخصصی من اسـ ــت :در حال حاضر ،مشـ ــغول
نـ ــگارش پایـ ــان نامـ ــه دکتـ ــرای خود بـ ــا موضوع
ـکام ریچارد فورد هستم و
چهارگانه فرانک باسـ ـ ِ
ظرف چند سال اخیر در کنار دنبال کردن تک تک
توگوهایفورددررسانههایجهانیگوناگون،
گف 
مشغول مطالعه و واکاوی آثار این نویسنده بزرگ
بوده ام .فورد ،یکی از واپسین حلقههای جنبش
ادبی داستاننویسی امریکا با عنوان «واقعگرایی
کثیف» اسـ ــت که با نویسندگانی همچون ویلیام
کارور و جان
فاکنر آغاز شد و با تالشهای ریموند ِ
آپدایک ادامه یافت و حال ،نویسندگانی همچون
توبیاس وولف و ریچارد فورد مسئولیت حفاظت
از این میراث ارزشمند ادبی را عهده دار هستند.
زبان روایی بسیار جذاب ،هوشمندانه و نیز خالق
ریچارد فورد در نقل روایات داسـ ــتانی مورد نظر،
اهمیتبسیارباالیمکانهایجغرافیاییخاص
در آثار وی و نیز به کارگیری واقعگرایی محض (به
دور از شیوههای فانتزی روایی) مرا شیفته آثار این
نویسنده و منتقد فقید امریکایی کرده است.
 ëëدیویدمیچلتاکنونهفت،هشترمانمنتشر
کردهاست،جذابیتهایرمانقویسیاهسبزچه
بود یا چه مؤلفههای زیبا شناختی در این اثر وجود
داردکهاینرمانرابرایترجمهانتخابکردید؟
خب همانطور که در باال هم گفتم ،چیزی که
«قوی سـ ــیاه سبز» دیوید میچل را از دیگر آثارش
جدا میکند ،وجود یک جور شک و تردید نسبت
به بافـ ــت و فضای موجـ ــود در این رمان اسـ ــت؛
ایـ ــن کار همیشـ ــه در فضایی بین ادبیـ ــات برای
نوجوان و ادبیات نوجوان در رفت و آمد اسـ ــت و
درست شبیه اثر جاودانه مارک هادون« ،ماجرای
عجیب سگی در نیمه شب» که سالها پیش نشر
افق آن را با ترجمه شـ ــهال ساسانی نیا روانه بازار
کرد ،در ظاهر دسـ ــت به روایت داسـ ــتانی میزند
کـ ــه نه تنهـ ــا از زبان یک نوجوان خیالبـ ــاف و پر از
تصاویر ذهنی عجیب و غریب تعریف میشود،
بلکه میزان دشـ ــواری زبان کار نیز فراتر از سطح

زبانی نوجوانان نمیرود .ولی چیزی جادویی در
اینگونه آثار پنهان شـ ــده که نمیگذارد منتقدان
آنها را جزو آثاری طبقهبندی کنند که تماماً برای
مخاطبان نوجوان نوشته شدهاند چرا که جدیت
زبانی ،سـ ــبکی و ایدهپردازی ناب موجود در آنها
توجه هر کتابخوان بزرگسالی را نیز به خود جذب
میکند .افزون بر این ،عالقه زیاد میچل به مقوله
نقد ادبی هم کـ ــه همواره در جـ ــای جای آثارش
قابل لمس اسـ ــت عامل دیگری در جذابیت این
رمان بوده؛ جیسون ،راوی رمان ،به شکلی پنهانی
و دور از خانواده و دوسـ ــتانش ،شـ ــعر مینویسد و
حتی در یکی از مجالت محلی نیز آنها را با اسمی
قالبی به چاپ میرسـ ــاند و به باور من ،در نقطه
اوج رمـ ــان ،با بانوی پا به سـ ــن گذاشـ ــتهای بهنام
مادام کراملینک آشـ ــنا میشود و اشعار خود و در
کل مفهـ ــوم ادبیات و نقد ادبـ ــی را با وی به بحث
مینشیند.
 ëëقوی ســـیاه سبز هم که در ســـال 2006منتشر شد
کاندیدایجایزهمنبوکر،جایزهکاستاوفینالیست
کتاب لس آنجلس تایمز بود .این جوایز آیا تأثیری
دراقبالمخاطباندارد؟
وقتی مخاطب عام وارد کتابفروشی میشود
یـ ــا در وب سـ ــایتهای فروش کتـ ــاب ،بیهدف،
گردش میکند ،بدون شـ ــک برخورد با خطوطی

همچـ ــون «برنده جایزه من بوکـ ــر» و ...روی جلد
اثـ ــر بر انتخابی که میکند تأثیـ ــر صددرصد دارد.
البته من اینجا قصد اشاره به سوءاستفادههایی که
عموماًناشرهای داخل ایران از این قضیه میکنند
را نـ ــدارم ،ولی وقتی صحبت از مخاطب جدی و
حرفهای ادبیات میکنیم ،در آن صورت ،داستان
کمی فرق میکند :مخاطب جدی جوایز معتبر و
چگونگی به گزین آثار به وسیله آنها را میشناسد،
با سبکهای ادبی آشناسـ ــت و هر کتابی را صرفاً
بهدلیـ ــل برنـ ــده شـ ــدن در فالن جایـ ــزه و بهمان
جشنواره تهیه نمیکند .چه بسیارند آثار توانمند
و تـ ــکان دهندهای کـ ــه چه در داخـ ــل و چه خارج
ایران هرگز جایزه خاص ادبیای نبردهاند .ولی در
عبارات رو و
نهایت ،نمیتوان منکر موفقیت این
ِ
پشت مجلدها در ایجاد کشش لحظهای بهسمت
کتب گوناگون ادبی شد .با تمام این تفاسیر ،همه
مـ ــا میدانیم که بـ ــردن یک جایـ ــزه ادبی خاص
مبنای تمام و کمالی برای تأیید صددرصدی یک
اثـ ــر و رد دیگر آثار هم سـ ــطحش نبوده و نخواهد
بود.
 ëëاین رمان تقریبـــاً خود یک زندگینامه اســـت.
داستان پســـر بچهای سیزده ســـاله بهنام جیسون
تیلورکهلکنتزبانداردوبهادبیاتعشقمیورزد
اما رفتاری متفاوت با همسن و ســـاالن خود دارد و
بیشترانزواطلباست.اینویژگیهایشخصیتی
رادرجوانانایرانیهممیبینیم.ارزیابیخودشما
ازایناثرچیست؟
بخش بزرگی از انزواطلبی ِجیسـ ــون در «قوی
سیاه سبز» بهدلیل مشـ ــکل لکنت زبانش شکل
میگیرد که او را طبیعتاً از همنشـ ــینی با هم سن

یادداشتی بر مجموعه داستان «زن کاغذی» نوشته زهره مسکنی

ِ
زنان در خانه
مصطفی علیزاده

نویسنده و منتقد

مجموعه داســـتان «زن کاغذی» اولین تجربه زهره مسکنی در حوزه ادبیات بزرگسال
است .مجموعه شانزده داستان که غالباً در زمره داستانهای مینیمال قرار میگیرند.
داستانهایی کمحجم و تنک ،با طرح ساده و بدون پیچیدگی .داستانهای مسکنی با
نثر و زبان پیراسته ،روان و بیتکلف که از یکســـو خواننده را با خود همراه میکند و از
سویی دیگر ،خبر از تسلط نویسنده بر زبان داستانی میدهد« .زن» ،دغدغههای زنانه،
خواســـتهها و آرزوها ،نقشها و دشـــواریهای زن بودن و نیز موقعیت زن در جامعه،
عمده موضوعات پرداخته شـــده در داســـتانها هســـتند و بهطورکلی میتوان از این
منظر ،داســـتانهای کتاب را به دو دسته کلی تقســـیم کرد؛ داستانهایی که حول محور
«زن» بهعنوان سوژه مرکزی شکل گرفته و سایر داستانها.
داسـ ــتانهای «انتظـ ــار»« ،بـ ــاز بـ ــاران»« ،باغچه
ماهیها»« ،بدون شکر لطفاً»« ،برنج»« ،حاجت
زن هاشـ ــم»« ،خـ ــدا کند حبیـ ــب بیایـ ــد»« ،ده و
ده دقیقه شـ ــب»« ،زن کاغذی» و «شـ ــالگردن»
در زمره گـ ــروه اول قرار میگیرند؛ داسـ ــتانهایی
دربـ ــاره زنانی تنهـ ــا ،ترکشـ ــده ،آسـ ــیبدیده و
فراموششده .زنانی که مورد ظلم جنس مخالف
یا جامعـ ــه و باورهای سـ ــنتی آن قـ ــرار گرفتهاند.
زنانی که آرزوهای محقق ناشدهشان را از اعماق
وجودشـ ــان بـ ــاال میآورنـ ــد و در سـ ــاحتی غیر از
واقعیت ،به آنچه تمنا دارند میرسند .همچنان
که کاراکتر داستان «انتظار» ،پس از سالها انتظار
بـ ــرای تجربه حـ ــس مادربودن ،خسـ ــته و نومید،
مادرانگـ ــی را در ذهـ ــن خود میآفرینـ ــد و تجربه
میکند.
درداستانهایینظیر«بدونشکر«،»...باغچه
ماهیها» و «باز باران» ،زنانی روایت میشوند که
خیانـ ــت دیدهاند یا آشـ ــکارا و بر اسـ ــاس پذیرش
اجباری برخی از هنجارهای خردهفرهنگ سنتی،
همسر خود را با زن دیگری شریک میشوند .زن

دیگری که خود نیز ،بیتردید ،کمتر از زن نخست
آسیبدیده و باخته نیسـ ــت .در داستان «باغچه
ماهیها» روایت اسـ ــتحاله زنی را میخوانیم که
در برابر فشـ ــا ر و آسیبها ،هویت خود را از دست
میدهد و در کابوس تمامنشـ ــدنی گیر میافتد؛
او به ماهـ ــی آکواریومی تبدیل میشـ ــود که فقط
میتوانـ ــد منفعالنه ،از پشـ ــت دیواره شیش ـ ـهای
آکواریوم نظارهگر خیانت همسر و از دست رفتن
زندگیاش باشـ ــد؛ اتفاقی که شاید شـ ــکلی از آن
در واقعیـ ــت رخ داده و زندگـ ــی زن را بـ ــه کابوس
تبدیل کرده باشد .استحالهای که در انتها ،تسلیم
و دفنشدن در یک کابوس کشدار را در پی دارد.
در داستانی دیگر نیز شـ ــخصیت زن داستان
دچار اسـ ــتحاله یا مسخ میشـ ــود؛ «زن کاغذی»
که میتـ ــوان آن را از جمله بهترین داسـ ــتانهای
مجموعـ ــه دانسـ ــت ،داسـ ــتان زنی اسـ ــت که در
زیر بـ ــار سـ ــنگین و مچالهکننده تنهایـ ــی و انزوا و
فراموششـ ــدگی ناخواسته یا خودخواسته ،تمام
وجودش فریادی مکتـ ــوب و خاموش را به ظهور
میرساند و بهتدریج تبدیل به کاغذی میشود که

سرانجامشمچالهشدناستوبدینترتیبزنی
دیگر از دایره جامعه پسزده و حذف میشـ ــود.
در داستان «حاجت زن هاشم» با زنی ضعیف،
تحقیرشدهومقصر-یابهتراستبگوییممتهم-
مواجهیم که در عین پذیرش باورها و هنجارهای
فرهنگ سنتی ،در پس همه این باورها ،بیآنکه
طغیـ ــان کند و بـ ــر وضعیـ ــت تحقیرآمیـ ــز خود
بشورد – یا حتی بفهمد! -امیالش او را به تجربه
کردن نهی شدهها میکشاند و به صورتی ناآگاه،
خواسـ ــتهای نامقبول -حتی انگار برای خودش-
در دل و روحش شـ ــکل میگیـ ــرد .زنی که گرچه
خودش نمیداند ،اما امیال غریزیاش از او یک
«خود» دیگر ساخته است.
«زن» ترک شـ ــده و کنار گذاشتهشده ،در چند
داسـ ــتان از کتاب ،به شـ ــکلهای گوناگون ساخته
و روایت شـ ــده اسـ ــت .ازجمله در داستان «خدا
کند حبیب بیاید» که داسـ ــتان زنی از نظر روانی
آسـ ــیبدیده و افسـ ــرده و نامتعـ ــادل اسـ ــت که
مجبور به یک ازدواج ناهمگون نیز شـ ــده است و
حاال بهخاطر همان آشفتگیهای روانی ،از سوی
همسـ ــر ،پسزده و ترکشـ ــده اسـ ــت .همچنین
در داسـ ــتان «شـ ــالگردن» ،زن متارکه کردهای با
داشتن یک فرزند ،وارد رابطه عاطفی نامتجانس
و غیرمتعارف شـ ــده اسـ ــت .رابطهای کـ ــه حاال از
سوی طرف مقابل با تکیه به توجیهات مبتنی بر
خطوط قرمز عرفی و فرهنگی ازهمپاشیده و زن،
باخته و تنها رها میشود و کاری هم جز افسوس
و حسرت از او ساخته نیست.
اینهـ ــا بخشـ ــی از زنـ ــان داسـ ــتانهای زهره
مسکنی هسـ ــتند که اشارهوار ذکرشـ ــان رفت .در

برخی داستانهای دیگر نیز ،باز هم زنانی دیگر،
در وضعیتها و موقعیتهای ناخوشایند ،سوژه
داستانی این نویسـ ــنده شـ ــدهاند .آنچه میتوان
بهعنـ ــوان فصـ ــل مشـ ــترک زنـ ــان این دسـ ــته از
داسـ ــتانهای کتاب گفت ،این است که تقریباً در
تمامی این داستانها ،با زنانی «در خانه» مواجه
هسـ ــتیم؛ زنانی که یا خانهدار هستند ،یا حتی اگر
اجتماعی و شاغل هم هسـ ــتند ،ما صرفاً روایتی
از خانهداریشان و از وضعیت آنها در خانهشان
را میخوانیـ ــم؛ یعنـ ــی برخـ ــاف جریـ ــان غالب
داسـ ــتانهای فمینیسـ ــتی که زنان در اجتماع را
بهعنـ ــوان کاراکترهای داسـ ــتانی روایت میکنند،
در داسـ ــتانهای «زن کاغـ ــذی» ،دشـ ــواریهای
زیست زنان از خالل کشمکشهای شخصیتها
حول محور خانه ،خانواده و خلوت فردی روایت
میشود.
اما در میان داستانهایی که به موضوع «زن»
نمیپردازند ،نیز میتوان دو داستان بسیار خوب
را مثال زد .داسـ ــتان «پسـ ــری با چشمهای آبی
براق» داستان مردمی است آرزومند؛ کودکانی که
شاد از برآورده شدن آرزوهای کوچکشان ،آنها را
در بغل میگیرند و بزرگساالنی که چنان آرزوهای

و سالهایش دور میکند و گاه و بیگاه دستخوش
تمسخر آنها هم قرار میگیرد اما شاید در نگاهی
کلی بـ ــا انزواطلبـ ــی نوجوانـ ــان ایرانـ ــی بهعنوان
نقطهایمشترکبا ِجیسونموافقباشم(هرچند
این ویژگی عموماً در بین تمامی نوجوانان سراسر
جهان و بهدلیل شرایط ویژه بلوغ جسمی و نوعی
استقالل طلبی شورش مآبانه دیده میشود) ولی
به هیـ ــچ وجه نمیتوانم عشـ ــق ورزی به ادبیات
را نقطـ ــه مشـ ــترک ِجیسـ ــون و نوجوانـ ــان امروز
ایران بدانم .ذهـ ــن نوجوانان امـ ــروز ایران درگیر
هـ ــر چیزی اسـ ــت به جز شـ ــور و شـ ــوق واقعی به
ادبیات جدی! هرچند باز هم اعتراف میکنم که
سایهای جهانی روی تمام مخاطبان امروز افتاده
و آن هـ ــم عصر مهندس ـ ـیهای عجیب و غریب
فناوری و ارتباطات و طراحی سایبری و فضاهای
واقعیت مجازی اسـ ــت و طبیعتاً در چنین عصر
تازه از راه رسـ ــیدهای ،عرصه هنر و علوم انسـ ــانی
روز به روز تنگتر میشـ ــود تا جایی که گاه از خود
میپرسیم آیا انسان مدرن امروز اصالً دیگر نیازی
به علوم انسانی و هنر دارد یا خیر .در هر صورت،
من حـ ــس میکنم جنـ ــس انزواطلبـ ــی و عالقه
ِجیسون به ادبیات تا اندازه قابل توجهی با جنس
دغدغههایاینچنینینوجوانانایرانیفرقدارد
و اصلیترین همذات پنداری با وی از سـ ــوی
مخاطب ایرانی ،ویژگیهای مشترک و جمعی و
غیربومیدیگریاست.
 ëëمیچل در اغلب آثارش ازجملـــه در رمان قوی
سیاهسبزبهشکلهنرمندانهایمسائلومعضالت
سیاســـی/اجتماعـــیجامعـــهبریتانیـــارامطرح
میکند .در جوامع غربی کـــه انتقاد از حکومتها
در رســـانهها آزاد است ،طرح آن در رمان میتواند
برای مخاطبان بریتانیایی یا اروپایی چه جذابیتی
داشتهباشد؟
رمان یکی از قویترین گونههای ادبی بهشمار
میرود که همچنان با وجود زمزمههایی که درباره
مـ ــرگ رمان کالسـ ــیک ،مـ ــدرن و پسـ ــامدرن و در
عوض ،پیدایش متون و آثار اََبرمتنی میشـ ــود در
حال پیشـ ــرفتهای چشمگیری اسـ ــت و همواره
مخاطبان جدی خودش را در سرتاسر جهان دارا
بوده .در جوامع اروپایی یا امریکای شمالی هم این
گونه ادبی همواره جایـ ــگاه خودش بهعنوان یک
رسانه را داشـ ــته ،یعنی رمان نویس هم میتواند
تمام سعیاش را بکند تا در کنار دیگر هنرمندان و
روزنامهنگارانوعکاسان،دستبهنقداجتماعی،
اقتصادی و سیاسـ ــی بزند .زیبایی دوچندان رمان
در مقایسـ ــه با دیگر رسانهها در باز بودن ،آمیزش
با تخیل ،گیرایی و زیبایی شناسی هنرگونه و عدم
قضاوت نهایی نهان اسـ ــت :رمان نویس صدای
شخصی خودش را در آمیزهای از شخصیتهای
گوناگـ ــون رها میکند و اجازه میدهـ ــد تا هر کدام
بهنوعـ ــی گوش ـ ـهای از تمـ ــام دیدگاههـ ــای وی و
برداش ـ ـتهای چیره بر جامعهاش را ابراز کنند و
بدین شکل است که یک مجموعه کامالً مستعد
نقـ ــد و نظردهی به دسـ ــت میآید کـ ــه هم جنبه
زیبایی شناسـ ــی هنری دارد و هم نقد اجتماعی.
بههمین دلیل ،طـ ــرح جنگ کوتاه انگلسـ ــتان با
آرژانتین بر سر جزایر َ
فالکلندی که حتی بسیاری
از بریتانیاییها نامش را هم تا آن موقع نشـ ــنیده
بودند و این انـ ــدازه از بودجهگذاری و اتالف هزینه
و نیرو و ایجاد درگیری بین دو کشـ ــور را چیز بسیار
مسـ ــخرهای میپنداشـ ــتند اهمیت ویـ ــژهای پیدا
میچل با نوشـ ــتن این رمان و تلنگر
میکند؛ گویی ِ
موضوع تقریباً ازیادرفته یا اشاره به اوضاع
به این
ِ
نابساماناقتصادیانگلستاندرشهرهایکوچک
و روسـ ــتاها یا تفکـ ــرات نژادپرسـ ــتانه بسـ ــیاری از
انگلیسیهانسبتبهافرادیکه«کولی»صدایشان
میکنند ،شـ ــور و در عین حـ ــال درنگی دیگر برای
تأمل پیرامون تک تک نکات یادشده به پا میکند.

دور و ویرانگری دارند که میترسند حتی از اینکه
افشا شود .در این داستان که به سبک داستانهای
رئالیسم جادویی نوشته شده ،امر جادویی در کنار
واقعیت مینشیند و با آن میآمیزد و در منطق
دنیای درون داستان پذیرفتنی مینماید .عصر
یک روز پاییزی پسـ ــرکی با چشمهای آبی براق،
با سهپایه و بوم نقاش ـ ـیاش پا به ساحل شهری
بـ ــا مردمان عادی میگـ ــذارد .پسـ ــرک آرزوهای
کـ ــودکان را بـ ــر صفحه بوم جادوییاش نقاشـ ــی
میکند و آنها را به شـ ــیئی واقعی تبدیل میکند.
اما این پسـ ــر و بوم نقاشـ ــی جادوی ـ ـیاش ،انگار
فقط برای آرزوهای کودکانه وارد شـ ــهر شـ ــدهاند
و هرگز قرار نیسـ ــت که در خدمت برآورده کردن
خواستههای مردم بزرگسال ساکن شهر ساحلی
باشـ ــد .مردمی که در انتهای داسـ ــتان ،با بینش
و دیدی دگرگونشـ ــده ،آرزوهای بـ ــزرگ و فاش
ناشدنیشـ ــان را به کنـ ــاری رها کـ ــرده و واقعیت
زندگی را در آغوش میگیرند.
داستان «جوجه اردک نه چندان زیبارو» نیز از
داستانهای خواندنی و قابلاعتنای کتاب است.
نویسـ ــنده دسـ ــت به خلق پارودی قصه معروف
و جهانی «جوجه اردک زشـ ــت» زده تا در بسـ ــتر
چنین داسـ ــتانی ،برخـ ــی پدیدههـ ــای اجتماعی
روزگار مـ ــا را هجـ ــو کنـ ــد و بـ ــه نقد بکشـ ــد :پدیده
مهاجرت و گروهی از مهاجران ایرانی تحقیرشده
آن سوی آبها.
در مجموع میتوان گفت که تجربه خواندن
داسـ ــتانهای کتاب «زن کاغذی» برای دو گروه از
خوانندگان ،بیش از سـ ــایر خوانندگان ،خوشایند
و دلچسـ ــب خواهد بـ ــود .یکـ ــی ،عالقهمندان به
داستانهای مینیمالیستی و دسـ ــته دیگر ،زنان
داستانخوان .زنانی که میتوانند در داستانهای
«زن کاغذی» بازتابی از دغدغهها ،احساسـ ــات،
محدودیتها ،محرومیتها و تجربههای جنس
زن و بهطور خاص زن ایرانی را بخوانند و ببینند.

تازههای
نشر

آیناز محمدی
خبرنگار

ëëحاالوقتدویدناست
«حاال وقت دویدن است» نام رمانی از مایکل ویلیامز نویسنده
ی جنوبی است که با برگردان وحید نمازی از سوی
اهل آفریقا 
نشر چشمه منتشر شد .این رمان که جایزه  2014-UKLAرا از
آن خود کرده براسـ ــاس بیگانههراسی مردم آفریقای جنوبی
شـ ــکل گرفته است که منجر به واقعه ماه مه سـ ــال  2008در
آفریقـ ــای جنوبی شـ ــد .جنایتی که نویسـ ــنده از یـ ــادآوری آن
هنوز شرمسار است .مایکل ویلیامز اعتراف میکند :تصویر بدن سوخته مردی که
درحمالت ناشی از بیگانه هراسی در آفریقای جنوبی کشته شده بود .مرا ب ه طرح
این سؤال واداشت ،که اگر مردم این مرد را میشناختند و میدانستند که چطور به
آفریقای جنوبی آمده ،باز هم او را میکشتند؟
نویسنده برای رسیدن به پاسخی که وجدانش را آرام کند ،شرح میدهد که در کیپ
تـ ــاون در یکی از مراکز تأمین غذای رایگان پناهندگان و نیازمندان با سـ ــه نوجوان
زمیبابوهای روبه رو میشود و ساعتها با آنها به گفتوگو میپردازد .مایکل ویلیامز
مینویسـ ــد :برای نوشتن این رمان ساعتها با آنها گفتوگو کردم و در جریان آن
متوجه شدم که هر سه پناهندهاند و عالوه بر این پدر یکیشان را قوما  -قوما کشته
بود ،یکیشان توسط سربازان دولتی و پدر دیگری هم بهدلیل ابتال به ایدز چشم از
جهان فرو بست .این پسران جوان به هر دری میزدند تا بلکه خانواده خود را هم
ی جنوبی منتقل کنند .اما فقدان منابع مالی و اوضاع سیاسی
از زیمبابوه به آفریقا 
دوکشور مذکور تحقق این آرزویشان را غیرممکن کرده بود و این سه خودشان هم
در خیابانهای کیپتاون سـ ــرگردانند و شبها را زیر پلها و معابر بزرگراهها یا هر
سرپناهی که گیر بیاورند میگذرانند.
ëëاتیسمدرهفتآینه
«اتیسـ ــم در هفـ ــت آینه» عنوان کتابی اسـ ــت کـ ــه به اهتمام
حمیدرضا پوراعتماد با همکاری بهاره اسکندری تدوین شده
اسـ ــت و انتشارات تمدن علمی هم ناشر آن است .این کتاب
ت نفـ ــر از والدین
در هفت فصل و یک پیشـ ــگفتار ،قصه هف 
کودکان دارای اتیسـ ــم اسـ ــت که روند درمـ ــان موفق فرزندان
خود را روایت کردهاند.درخودماندگی یا اتیسـ ــم ،یک اختالل
رشـ ــدی -عصبی با طیف گستردهای از نشانههاست که از نظر کیفیت و کمیت به
مراتـ ــب متنوعتر از رنگهایی اسـ ــت که در کره زمین در طیف بینایی انسـ ــان قرار
دارد .حمیدرض ا پوراعتماد اسـ ــتاد گروه روانشناسی و پژوهشکده علوم شناختی و
مغز دانشـ ــگاه شهید بهشتی مینویسد« :برخالف آن همه تنوع در پدیده اتیسم،
این کلمه تجربیات مشـ ــابهی برای آنها که با اتیسم زیستهاند ایجاد میکند .یکی
از این تجربیات نگرانی من است .من همیشه این تجربه زنده را در اولین مالقات
با هزاران کودک در مراکز اتیسـ ــم داشـ ــتهام و هیچ گاه به آنان عادت نکردهام .زیرا
عادت از تکـ ــرار میآید .در حالی که هیچ یک از دوکودک یا هیچ یک از دو والدین
ص چیست؟ منابع
شبیه هم نیستند .واکنش این والدین جوان نسبت به این تشخی 
درونی و بیرونی آنها در مواجهه با این استرس کدامند؟ چقدر میتوان بار درمان
را برعهده این والدین گذاشـ ــت؟ آیا این والدین بهخود فرصت میدهند تا نتیجه
درمان کودک خود را ببینند؟ یا زیر فشـ ــار اتیسم هراسـ ــی که در سالهای اخیر در
کشـ ــورمان رایج شده ،مسیر درسـ ــت آموزش و درمان را گم خواهند کرد؟» در این
کتاب هفت نفر از والدینی که کودکانی دارای بیماری اتیسـ ــم داشـ ــتند ،تجربیات
موفق خود را روایت میکنند که چگونه موفق به عالج این واقعه شـ ــدند .والدینی
که با چنین مشـ ــکلی دست به گریبان هستند مطالعه این کتاب و تجربهها کمک
شایانی میکند که با این مشکل چگونه مواجه شوند تا فرزندان خود را از این مسیر
پرسنگالخ به سالمت عبور دهند.
انتشارات ثانیه منتشر کرد

 ëëکتابیبرایمحافظتازشهرتواعتباردرفضایمجازی
انتشـ ــارات ثانیـ ــه ،کتـ ــاب «ارتباطات بحـ ــران در رسـ ــانههای
اجتماعی» ،نوشته «ان ماری وندنهارک» را با ترجمه عباس
رضایـ ــی ثمرین ،روزنامهنگار منتشـ ــر کرد .موضـ ــوع کتاب در
زیرعنوان آن «راه و رسم مراقبت از شهرت و نجات از بحران در
فضای مجازی» قید شده و در آن یک برنامه عملیاتی شامل
استراتژیهاوتاکتیکهایآزمودهشدهبرایمدیریتارتباطاتبحراندررسانههای
اجتماعی ارائه شـ ــده اسـ ــت .کتاب به طور خاص بر بسـ ــتر رسـ ــانههای اجتماعی
متمرکز اسـ ــت و از همین رو گامی بدیع در حوزه ارتباطات بحران به شمار میرود.
مصادیق متعدد واقعی و بررسـ ــی کارگاهی نحوه مدیریت بحران در رسـ ــانههای
اجتماعی یا استفاده از قابلیت آنها در کنترل بحران ،مشخصه اصلی کتاب است.
جانسوناندجانسون ،مکدونالد ،فدرالاکسـ ــپرس ،ناسا ،بریتیشپترولیوم ،شل،
انجمن ملی اسـ ــلحه امریکا و  ...برخی از شـ ــرکتها و سـ ــازمانهایی هسـ ــتند که در
کتاب تجربه مدیریت بحران آنها بویژه در رسـ ــانههای اجتماعی مورد بررسی قرار
گرفته؛ تجاربـ ــی که بعضی از آنها توأم با موفقیت بوده و برخی دیگر به شکسـ ــت
انجامیده است .مخاطب کتاب «ارتباطات بحران در رسانههای اجتماعی» اهالی
رسانه ،مدیران و کارشناسان روابط عمومی ،فعاالن رسانههای اجتماعی ،مدیران،
سیاسـ ــتمداران ،چهرههای عمومی و همه کسـ ــانی هسـ ــتند که با چالش مدیریت
شـ ــهرت فردی یا سـ ــازمانی در فضای مجازی مواجهند .کتاب در  10فصل تدوین
شده و در فصول مختلف به مصادیق واقعی از بحرانهای مختلف ارتباطی و روند
مدیریت آنها اشـ ــاره شده اسـ ــت .در فصل اول به چیسـ ــتی بحران ،انواع متداول و
سطوحتأثیرگذاریبحرانهاوهمچنینبحرانهایبرخاستهازشبکههایاجتماعی
مجازی پرداخته شـ ــده است .فصل دوم به رسـ ــانههای اجتماعی اختصاص دارد
و در آن برخی رسـ ــانههای اجتماعی پرمخاطب و اثرگذار از قبیل توئیتر ،یوتیوب و
فیسبوک بررسی شـ ــده اسـ ــت« .الگوهای جدید در ارتباطات اجتماعی و بحران»
عنوان فصل سوم کتاب است که در آن به قواعد و اقتضائات فضای رسانهای جدید
پرداختهشدهاست.دوفصلچهاروپنجمبهبررسیتفصیلینحوهمدیریتبحران
و استراتژیهای ارتباطی سازمانهای معروف در بحرانهای واقعی اختصاص دارد.
فصل چهارم مختص سازمانهایی است که با موفقیت از پس بحران برآمدهاند در
فصل پنجم هم به مواردی اشاره شده که تدابیر مدیریتی کارگر نیفتاده و سازمانها
در زمان بحران نتوانستهاند از شهرت و اعتبار خود دفاع کنند .موضوع فصل ششم
تدوین برنامه ارتباطات بحران است و در فصل هفتم کتاب نحوه ادغام رسانههای
اجتماعیدربرنامهارتباطاتبحرانموردبررسیقرارگرفتهاست.فصلهشتمیک
دستنامهعملیاتیبرایزمانیاستکهبحرانآغازشدهوشمادرموقعیتمدیریت
آن هستید ،فصل نهم مربوط به زمان بعد از بحران و اصطالحاً ریکاوری یا بازیابی
اسـ ــت و در فصل دهم کتاب هم با مرور کلی آنچه در کتاب گفته شده ،مواجهیم.
ی وندنهارک» پژوهشـ ــگر روابط عمومی دیجیتال،
نویسـ ــنده این کتاب «انمـ ــار 
ارتباطات بحران و امنیت سایبری است .او در حال حاضر عالوه بر ستوننویسی در
برخی روزنامههای امریکایی ،به طور تخصصی در حوزه اسـ ــتراتژیهای ارتباطات
صنفی فعالیت دارد و تجارب پژوهشیاش در ارتباطات دیجیتال ،بر روی ارتباطات
بحـ ــران و امنیت سـ ــایبری متمرکز بوده اسـ ــت .وندنهارک بـ ــرای نگارش کتاب
«ارتباطات بحران در رسـ ــانههای اجتماعی» با مدیران رسـ ــانهای چندین سازمان
و شرکت بزرگ بینالمللی شـ ــخصاً مصاحبه کرده و با آنها درباره نحوه مدیریت
بحرانهـ ــای ارتباطی بویژه بحرانهایی که در بسـ ــتر شـ ــبکههای اجتماعی بسـ ــط
یافتهاند ،به گفتوگو نشسته اسـ ــت .مترجم این کتاب هم عباس رضایی ثمرین
روزنامهنگار اسـ ــت که سابقه سالها فعالیت در رسـ ــانههای مکتوب ،الکترونیکی و
تصویری را در کارنامه دارد و در حال حاضر دبیر تحریریه بخش خبری  21در شبکه
اول سیماست .رضایی ثمرین پیش از این هم کتاب «چگونه با خبرنگاران مصاحبه
کنیم» اثر الن استیونس را هم به فارسی برگردانده بود که پاییز  96از سوی انتشارات
ثانیه منتشر شد .کتاب «ارتباطات بحران در رسانهها» را انتشارات ثانیه با شمارگان
 500نسخه ،در  156صفحه و به بهای 20هزار تومان روانه پیشخوان کتابفروشیها
کرده است.

