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هوای تازه در ادبیات
مهدی غبرایی
مترجم

بواســطه آنکــه در هیــأت داوری جایــزه مهــرگان حضــور دارم
معموالً سالی حدود پنجاه رمان و داستان کوتاه گلچین شده را
میخوانم .به همین دلیل معموالًدر جریان وضعیت ادبیات
داســتانی کشورمان هستم و معتقدم شــرایط در این چند سال
بهتر از گذشته شده است.
آنچنان که میتوان گفت گشایشــی در کار نشــر ایجاد شــده
اســت ،البته این پیشــرفت هنــوز در حد کمال و مقبول نیســت
و ایراداتــی بــه آن وارد اســت کــه بایــد متولیــان برای حــل آنها
بکوشــند .امیدوارم اتفاق مثبتــی که در حوزه تألیف شــاهد آن
هستیم در بحث ترجمه هم رخ بدهد.
امیدوارم مســئوالن ارشــاد حداقل به افــرادی همچون من
که بیشــتر هفتاد از ســال ســن داریم قدری بیشــتر اعتماد کند و
بداند ما هم سالها در همین کشور زندگی و فعالیت کردهایم و
میدانیم چه مواردی به سانسور و اصالح نیاز دارد.
ماباشرایطنشرکامالًآشناهستیمومواردموردنیازراقبل از
آنکهکتابرابهناشربسپاریمحذفیااصالحمیکنیم.باوجود
نکته مثبتی که در ارتباط با وضعیت حاضر نشر گفتم معتقدم
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بار ديگر ،بهار ديگر!
محمود معتقدي

شاعر و منتقد ادبی

«گذر به روزگار بهار و نشانهاي به ريشههاي لبخندت
يادمان باشد
در اين حس حضور ،كنار توايستادهايم»
زمســتان ،چمدانش را ميبندد و قافله نو شــدن انســان و
طبيعت وتاريخ ،بزودي از راه ميرسند .نخست ،بايد از آنچه
كــه تاكنون در حوزه فرهنگ و هنر گذشــتهاســت ،يــادي كرد.
چرا كه براســتي در قلمرو زيستي و زندگي فرهنگي و بويژه در
حوزهانديشه و عملكرد اهالي هنر و ادبيات ،پس ،چه گذشته
است؟
شــكي نيســت كــه چشــمانداز هنــر و ادبيــات ،چنانكــه
انتظــار ميرفت بــا افت و خيزهــاي فراواني روبــهرو بودهايم
و باهمــه تالشهايــي كــه در ايــن زمينههــا انجــام پذيرفت،
شــرايط پيــش رو ،چنــدان بهنــگام نبــوده وكاســتيهايي
بخصــوص در فضاهــاي مطبوعــات ،كتــاب و كتابخوانــي
ديده ميشــد .واقعيــت امر اينكــه ،سياســتگذاري فرهنگي،
از منظــر «تدبيــر و اميد» آنچه كــه قرار بود ،تحقق درخشــان
و همــه جانبــهاي را در پــي نداشــت ،چــرا كــه كارگــزاران
فرهنگــي و هنــري ،در قلمــرو مديريــت و بهرهگيــري از همه
توانمنديهــا و شــنيدن همــه صداها و بهرهمنــدي صاحبان
مقولــه هنــر و ادبيــات ،از امكانــات يكســان نبوده و نيســت و
گاه ،بــا انســدادهايي هــم روبــهرو بودهانــد و نداشــتن توجه و
كارايــي ،جز پژمردگــي اجتماعي و فرهنگــي ،حاصل ديگري
در پي ندارد.
كارنامه سالي كه گذشــت در حوزههاي موسيقي ،سينما و
از همــه جدي تــر ،در زمينههاي صنعت نشــر و عرضه كتاب،
چه بســا ،در بعضــي از زمينهها ،بــا افت فراواني هــم روبه رو
بوده اســت .شــكي نيســت آنگاه جامعهاي شــكوهمند و
با تدبير و اميد خواهد بود كه به مطالبات اجتماعي و فرهنگي
اقشار جامعه ،بويژه نسل جوان ،راهكارهاي روزآمد و درستي
پيشنهاد و اجرا شــود و از اين رهگذر ،امكانات عمومي ،بدون
هيچگونــه قطببنــدي از خــودي و ناخــودي ،بهعنــوان يك
نگــرش ملي ،در قلمرو مديريت فرهنگي ،مصرف شــود .لذا
دشــواريها و آســيبپذيري فرهنگــي ،همــواره در اين ميان،
بــا نگاهي كارشناســانه ،ديــده نميشــود و كمبودها و ضعف

کــه همچنــان ضعفهایی هــم در ایــن بخــش از فرهنگمان
بویژه در عرصه ترجمه آثار ادبی وجود دارد.
شــاید همان گونه که گفتم شرایط بررســی آثار تألیفی بهتر
شــده باشد اما در حوزه ترجمه وضعیت به گونهای دیگر است.
هنوز هــم گاه بــا ســختگیریهای بیدلیلی روبهرو میشــویم،
زمانی که کاری با مشــکل مواجه میشود با سالم و صلوات ما را
میپذیرنداماپاسخقانعکنندهاینمیدهند.
این در حالی اســت که بیش از  35ســال در حــوزه کتاب این
مرز و بوم کار کرده ام ،آنچنان که آمدن و رفتن وزیران ،معاونان
و مدیــران کل متعددی را دیدهام و دیگر کارم را بلد هســتم .به
عقیــده مــن اگــر متولیــان وزارت فرهنگ و ارشــاد واقعاًشــعار
دوســتی ســر میدهند باید بدانند که بحث فرهنگ از سیاست
جداست و ما هم به دنبال کار سیاسی نیستیم.
از متولیــان میخواهــم اگر بــرای کار خودشــان ارزش قائل
هســتند قدری ســادهتر بــا حوزه نشــر برخــورد کنند .ســه رمان
خــود مــن بــه ترتیــب 2،4،6ســال اســت کــه بالتکلیــف بــرای
دریافــت مجــوز ماندهانــد .از یازدهــم آبــان ماه به طــور جدی
پیگیر سرنوشــت این سه رمان هســتم اما هنوز جوابی دریافت
نکــرده ام .ای کاش حداقــل تکلیــف کتابهــا را روشــن کننــد و
بگویند که این کتاب امکان انتشار ندارد یا باید اصالحاتی در آن
انجامبشود.

دســتاوردها ،پيوســته در اينجــا و آنجــا عرصههــاي هنــري و
فرهنگــي خــود را به نمايــش گذاشــته و ميگــذارد .بيگمان
توجه بــه جاذبــه و جذابيتهاي چشــمانداز فرهنــگ و هنر،
كــه امــروزه در مقوله اطالعرســاني و فرهنگ ســازي ،با توجه
به شــرايط فضاهــاي مجازي ،چنــان ،فضاهــاي جامعه را به
خود مشــغول داشــته ،كه افــراد و بخصوص جوانــان رغبتي
به شــنيدن و ديدن مســائل فرهنگي داخلــي ندارند .چنانكه
عرصه مطبوعات و رســانه ملي ،از اين وضعيت دور نيستند،
بنابراين در ســالي كه گذشــت انتظارات اهالي فرهنگ و هنر،
نســبت به حقوق شــهروندي و انديشــههاي فرهنگي چندان
برآورده نشد.
شكي نيست ،براي ورود به مسائل و كمبودهاي فرهنگي،
بايد بــه دو امر آســيب شناســي و شــيوههاي مديريتــي توجه
عميــق تــري از ســوي كارشناســان اينحــوزه بــه عمــل آيــد،
تــا در ســالهاي آينــده ،جامعــه فرهنگــي از نشــاط و كارآيي
جديتري برخوردار شود ،بخصوص در زمينه آگاهي بخشي
بــه قشــر جــوان ،كــه مــدام در معــرض خطرهــاي فرهنگــي
قرار دارند.
حــال بر همــه اهالي ايــن چشــمانداز ،فرض اســت كه به
اميدهــا و توليــدات فرهنگــي و هنــري ابعــاد گســتردهتري را
ملحــوظ دارنــد و امر آگاهيبخشــي ،رســالت همه رســانهها
و صداهــاي جامعــه باشــد .در ايــن زمينــه دســتگاههاي
فرهنگــي ،بايــد بــا خانــه تكانــي و پذيرفتــن واقعيتهــا و
نيازهــا ،همــواره به خاســتگاه عمومــي ،جدا از تنــگ نظري و
منافــع گروهي ،بــه انديشــههاي عمومي ،توجــه فراوانتري
داشــته باشــند .نســبت بــه ســالي كــه گذشــت بايــد دوبــاره
ارزشــيابي كــرد و ضمــن ارزيابي آنچــه بايد و آنچه كــه نبايد،
به ديده كارشناســانهاي برخورد كرد .بويــژه در حوزه صنعت
نشــر و توليــدات فرهنگــي و كتــاب كــه متأســفانه جامعــه
روزبــهروز از ايــن حوزهها دور و دورتر ميشــود كــه جنبههاي
آموزشــي ،اقتصــادي و ...در ايــن فضــا ،حــرف اول را ميزند.
باري ،در ســالي كه گذشــت ،نيــش و نوشهاي زيــادي در كار
فرهنگ و هنر ديده ميشد.
اميــد كــه در بهار پيــش رو ،همه چيــز ميل به نوشــدن و نو
انديشــي و باورمندي به انســان معاصر داشــته باشد .بهار كه
بيايد شــكوفايي انســان اينجا واكنــون ،به مرز نهادينه شــدن
نزديــك و نزديكتــر ميشــود و فضاهاي آرزومندي عشــق و
اعتدال و شكوه انساني را طلب ميكند.
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دیــدهام ،شــعرهایی که از قــدرت خالقیت و عمق برخوردار باشــند،
هم کم نیستند.
پسچراشاهددرخششچندانیدرشعرمعاصرماننیستیم؟
شــاید به این دلیل که آنقدر تعداد شــاعران و حتی شعرهای خوب
زیاد شــده که دیگر براحتی دیده نمیشــوند .از همین رو شاعران جوان
بایدحوصلهبیشتریبهخرجبدهندوزودبیانگیزهنشوند.
بهبرخیویژگیهاییاشــارهکردیدکهشاعرانقبلازگامنهادن
بــهاینعرصهبایــدازآنبرخــوردارباشــند،برخــورداریازاین
ویژگیهامستلزممطالعهبسیاراست.ایندرشرایطیاستکه
اغلبمنتقدانادبیازبیتوجهیشاعرانونویسندگانجوان
بهمطالعهگالیهدارند!
درباره همه شــاعران که نمیتوان حکم کلی صــادر کرد .به هر حال
حتــی زمانی که من و همنســانم قدم به عرصه ادبیات گذاشــتیم هم
صدهانفردیگرشعروشاعریراآغازکردند.
لامروزنیست!
اماجدیتیکهدرهمنسالنشمابود،درنس 
نــه آن زمان هــم فرقی ب ا امــروز نداشــت .در همه دورههــا ،در میان
شــاعران و نویســندگانی که قدم به عرصه ادبیات میگذارند ،تنها عده
معدودی هســتند که براســاس اصــول حرفــهای فعالیت خــود را آغاز
میکنند .این تنها به کشــور ما هم ختم نمیشــود و شامل همه کشورها
وحتیفراترازآنهمههنرهاوحتیمشــاغلاســت.بههرحالهمیشه
یک اکثریتیهستندکهحرفمیزنندو اقلیتیهمهستندکهبهمعنای
واقعــی کار میکننــد.اما بــه هر حال از میــان 80میلیــون نفر جمعیت
حتــیاگــر 10میلیــوننفرهم
اهل مطالعه باشــند ،کفایت
کیارستمیدریکی
یکند.
م 
ازصحبتهایش
گمان میکنید بتوانیم دوباره
شاهد درخشــش شعر فارسی
به این نکته اشاره کرد که
همچــون روزگار گذشــته
اودرسینمابسیارتحت
باشیم؟
تأثیراشعاراحمدرضا
همیــن حــاال و در همیــن
احمدیبوده است.
شــرایط اگــر نهــاد یا تشــکلی
این
بنابراینحرمت
در کشــورمان مشــغول کار
که
بوده
ای
شاعر به اندازه
شــود و دســت بــه بررســی
اشــعار منتشر شــده در دوران
او سینمای خود را مدیون
معاصــر بزنــد و ترجمــه آنها
وی میداند .با وجود این
را برعهــده بگیــرد ،مطمئــن
واقعیت این استکه
هســتم که ما یکی از رکنهای
سینمایکیارستمی
اساسی شــعر جهان خواهیم
خیلیبیشترازشعر
شــد .الزم نیســت خیلــی راه
احمدیدیده
دور برویــم؛ بــه شــعرهای
میشود
«غالمرضــا بروســان» نــگاه
کنیــد؛ او شــاعری جهانی بود
اما از آنجایی که قبل از تثبیت
شدنازدنیارفت،آنچنانکهبایدوشایدندرخشید.ازاینقبیلشاعران
درایرانکمنیســت؛البتهشایدبهعلتتعدادزیادآنان،شاعرانخوب
مشــخصنباشــند.دولتهاکــهمعمــوالًکارینمیکنند،ایناقــدامرا
بایدســرمایهدارانودلســوزانادبیــاتبرعهدهبگیرنــد.بایدنهادهای
غیردولتــی دموکراتیک دســت به کار شــوند تا شــعرمان فرصتی برای
درخشــشدرعرصههــایجهانــیادبیاتبیابــد،امامتأســفانهچنین
تشکلونهادیوجودندارد!
ماننداتفاقیکهدرادبیاتکودکونوجوانباشکلگیریشورای
کتابکودکرخدادهوبرخیآثارادبیاینگروهسنیدرآنسوی
مرزهامطرحشده؟
بله،ادبیاتبزرگســالهمبهافراددلســوزینظیرخانممیرهادیو
شــکلگیریچنینتشکلهایینیازدارد.اگرخانممیرهادینبود،هیچ
گاه ادبیات کودک مــا مجالی برای معرفی جهانی پیدا نمیکرد .کانون
پرورشفکریکودکانهمقبلازانقالبچنینکاریرابرعهدهداشت.
بهعنوانآخرینســؤالازاینبگوییدکههماکنونمشغولچه
کاریهستید؟
هرازگاهی پیشــنهادهایی برای بازی در سینما دار م اما هنوز به کاری
که مورد قبولم باشــد ،برنخوردهام .فیلم «دوبــاره زندگی» هم در حال
بازبینیهاینهاییاســتتادرســالجدیداکرانشودوبایدببینیمنظر
مخاطبــان در ارتباط بــا آن چگونه خواهد بود .دو مجموعه شــعر و یک
رمانهمدردستدارم،کارتألیفاینرمانکه«میرویمکهبهکنسرت
برســم»نامداردبهپایانرســید هاماهنوزبایدرویآنکارکنم،داســتان
آنبرگرفتــهازفضاهــایکودکــیونوجوانیخودمدرلنگروداســت.کار
دو مجموعه شــعر را هم کم کم به پایان خواهم رســاند که انتشــار آن را
انتشــارات«نــگاه»انجــامخواهددارد.یکــیازایندومجموعــهدرباره
سازهاســت و نــام آن «کتــاب موســیقی» اســت .مجموعــه دوم هــم
شعرهایپراکندهعاشقانهامرادربرمیگیردکهایندومجموعههمدر
مرحلهبازبینیهستند.
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