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ادبیات و هنر

«بینالود» به یاد مشكاتیان

گواهینامه درجه یك آواز برای همایون

همزمــان با ســالروز تولــد اســتاد پرویــز مشــكاتیان ،نوازنده و آهنگســاز فقیــد موســیقی ایرانی
قطعــه آكاپــای «بینالــود» با هنرمندی پویا ســرایی منتشــر شــد .مهــر این خبــر را منتشــر كرد و
نوشــت پویا ســرایی نوازنــده و آهنگســاز كشــورمان ایــن اثر را براســاس قطعــه «چهــار مضراب
چوپانی» این هنرمند فقید منتشر كرده است.

همایون شــجریان خواننده موســیقی ایرانی كه پیش از این توســط شــورای ارزشــیابی هنرمندان ،نویسندگان و
شاعران كشور حائز شــرایط دریافت گواهینامه درجه یك هنری شناخته شــده بود ،گواهینامهاش را اسفند سال
گذشــته با امضای وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی دریافت كرد .این خبر بعد از چندماه در رســانهها منتشــر شــده و مهر و
هنرآنالین و چند خبرگزاری دیگر دربارهاش نوشتهاند و توضیح دادهاند كه این گواهینامه معادل مدرك تحصیلی دكتری است.

عطف

باج بزرگ سانتاگ
به همسر سابقش!
ســوزان ســانتاگ منتقــد و نویســنده آمریكایی،
برای گرفتن حــق حضانت كامل پســرش ،كتابی
به اسم شوهر سابقش نوشته است .به عبارت
دیگر براساس گزارشــی كه گاردین منتشر كرده،
كتاب «فروید؛ ذهن اخالقگرا» كه نوشته فیلیپ
ریف اســت ،توسط ســانتاگ نوشته شــده تا این
جامعهشــناس و ا ســتاد دانشــگاه ،حضا نــت
فرزندشان را به سانتاگ بدهد!
در زندگینامهای كه بنجامین موزر درباره سوزان
ســانتاگ نوشته ،شــواهدی ذكر شــده كه نشان
میدهــد ،وقتــی ســوزان ســانتاگ و فیلیــپ ریف
در ماساچوســت زندگی میكردند و هنوز بســیار
جــوان بود نــد ،نســخهبرداری و پژو هــش ا یــن
كتاب توســط هــر دو نفر انجــام شــده و طبق
ا ســنادی كــه زندگینامهنو یــس از آر شــیو
دستنوشتههای ســانتاگ به دست آورده،
او ســال  ۱۹۵۷مشــغول یادداش ـتبرداری
درباره فروید بوده و نیز دوســتان ســانتاگ
گفتهانــد كــه ســانتاگ هــر بعــد از ظهــر
مشغول بازنویسی پژوهشهایشان
دربــاره فرویــد بــوده اســت .در واقــع
در روزگار پیــش از طــاق ایــن کتــاب
توسط ســانتاگ و با همراهی همسر
سابقش نوشــته شــد،اما در نهایت
«فیلیپر یــف » آنــرا به اســم خودش
منتشر کرد.
ایــن زوج دو ســال بعــد از هــم جــدا
شــدند و دیو یــد ر یــف فرز نــد
ســوزان ســانتاگ در كنــار مادرش
مانــده اســت .البتــه فیلیــپ ریف
جامعهشناس و اســتاد دانشگاه
بعدهــا كتــاب دیگــری هــم دربــاره
فرویــد نوشــت امــا تــا ســال  ۲۰۰۶كــه
زنــده بــود ،هرگز دربــاره نوشــته شــدن كتاب
فرویــد؛ ذهــن اخالقگــرا توســط ســانتاگ
حرفی نزد.

پیش از این یکبار در
20دی سال گذشته و
بار دیگر در 26فروردین
امسال در جامجم به
چند معضلی که حاال
مسئوالن حوزه کتاب
از آنها به عنوان پدیده
یاد کردهاند ،اشاره کرده
بودیم

ناشران كپیكار

مسؤوالن حوزه كتاب در حالی از چند آفت دنیای نشر به عنوان پدیده یادكردهاند
كه رسانهها و ازجمله جامجم بارها دربارهشان تذكر داده بود

ما گفته بودیم
نگفته بودیم؟

در یــك فقــره ،عضــو هیاتمدیــره اتحادیــه ناشــران
تهــران گفتــه كــه ناشــران ترجمههــا را از روی دســت
یكدیگــر كپــی میكننــد و ایــن باعــث میشــود چنــد
ناشــر یــك اثــر را روانــه بــازار كتــاب كننــد .البتــه او بــه
كتابهایــی اشــاره دارد كــه ترجمههایشــان دقیقــا
یكی اســت و فقــط نام مترجــم روی جلدشــان عوض
میشــود .ما معتقدیم باید ســختگیرتر از ایــن بود و
از این فاجعــه فراتر رفت و حتی از ناشــرانی جلوگیری
كرد كه حــق همكارانشــان را ضایع میكننــد و وقتی
ناشــری دیگــر حــق انتشــار ترجمــه فارســی را كســب
كرده ،آن را بدون پرداخت حق نشــر ترجمه و منتشر
میكنند .ما پیش از این در این رابطه گزارش «حق و
حســاب تام هنكــس در تهــران» را در همیــن صفحه
از جامجم نوشــتیم كــه جوابیــه یكــی از ناشــران را به

مؤلفان و مترجمانی كه
وجود خارجی ندارند

ســیداحمد رفیــع جواهری ،مدیــر كمیته ناشــران داخلی نمایشــگاه كتــاب به همــراه دو نفر
دیگر از همكارانش در نمایشــگاه به خبرگزاری مهــر رفته بود تا در میزگردی شــركت كند كه قرار
بــود در آن مســائل مهمتر یــن رویــداد فرهنگــی كشــور واكاوی شــود .جواهــری كــه از اعضــای
هیاتمدیره اتحادیه ناشــران تهران هم هســت در بخشــی از این میزگرد به دو نكته اشاره كرده
بود :نخســت ماجرای كپیرایت داخلی و دیگری ،نویســندهها و مترجمهایی كه در واقع ،وجود
صابر محمدی
خارجــی ندارند .او در ذكــر مصادیق نكتــه اول گفته بود« :بایــد فكری به حال موضــوع كپیرایت
ادبیات و هنر
داخلی كــرد .من با كپیرایــت در مقیاس جهانیاش هم موافقم .پاشــنه آشــیل نشــر ما در حال
حاضر این اســت كه كســی میرود رایــت كتابــی را میخرد و وقتــی كتابــش گل كرد مثال  50ناشــر
دیگر هم میروند و آن را كپی و با اسم دیگری منتشر میكنند».
و در ذكر نكته دوم اشــاره كرده بود« :من امســال اســم مترجمی را پیگیــری كردم و دیــدم این فرد در عالــم حقیقت تنها
چهار سال دارد .وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی باید به ناشــران ما در این زمینه كمك كند .این كارهای كپیكاری دارند
كاغذ و سرمایه ایران را هدر میدهند .این كار خیانت به كشور است .ناشر یا ناشر واقعی هست یا نیست».
اما این دو نكته كه در این میزگرد ظاهرا به عنوان شــگفتی و فاجعهای نویافته مطرح شــده اســت ،پیش از این بارها در
رســانهها مورد توجه قرار گرفته اســت؛ از جمله در همین جامجم ما به هر دو موضوع به تفكیك و مفصل پرداختهایم.
در ادامه در این باره صحبت خواهیم كرد.

دومیــن مــوردی كــه عضــو هیا تمدیــره اتحادیــه
نا شــران تهــران از آن صحبــت كــرده ،پدیــده
نویســندگان و مترجمانــی اســت كــه وجــود خارجــی
ندارند؛ نه اینكه وجود نداشــته باشــند ،دارند اما در
كالبد یك كودك .یعنی شــما وقتی پیگیــری میكنید
كــه مثــا فــان مترجم فــان دفتــر نشــر كــه چندین
كتــاب ترجمــه از او منتشــر شــده كیســت ،متوجــه
میشــوید كــه چنیــن اســمی ،كودكــی زیــر ده ســال
اســت .یــا در مــوردی مشــابه محمدجــواد انتظــاری،
مدیر نشر آراسپ پیش از این و پس از پیگیریهای
خبرنگار خبرگزاری مشــرق اعتراف كرده بــود مونیكا
سمیعزاده كه در این نشــر مترجم كتابهای مهمی
چون؛  ،۱۹۸4دختر كشــیش ،جنس ضعیف ،نامه به
كودكی كه هرگز زاده نشــد ،ســقوط و دختری در قطار
بوده ،وجود خارجی ندارد.
حــاال ا یــن مســؤول نمایشــگاه تهــران ،بــا لحنــی

دنبال داشــت .در آن گزارش با یكی از ناشــران كتاب
«داســتانهای ماشــین تحریر» نوشــته تــام هنكس
گفتوگو كرده و از او خواســته بودیــم توضیح بدهد
وقتی نشــر افق حق انتشــار ترجمه را خریداری كرده،
چرا رفته سروقت ترجمه و انتشار كتاب.
از ما بشــنوید :اگر ما جلوی چنیــن اتفاقهایی را
میگرفتیــم ،حــاال فاجعه عمق بیشــتری پیــدا نكرده
بــود كــه ناشــران پــا را فراتــر بگذارنــد و حتــی زحمــت
ترجمــه دوبــاره اثر ناشــر دیگــری را بــه خــود ندهند و
همان را با تغییر نام مترجم به نام خود بزنند.
الزم نیســت منتظر برگزاری نمایشــگاه كتــاب تهران
بمانیم كه كتابها یكجا و كنار هم دیده میشوند و
شباهتهایشان به چشم میآید و بعد این حرفها
را بزنیم و بعد فراموشــش كنیم تا اردیبهشت سال
بعد و نمایشگاهی دیگر.

مكاشــفهگون بــه این آفــت اشــاره كــرده در حالی كه
ایــن مــوارد بارهــا از ســوی رســانهها گوشــزد شــده
اســت .مــا نیــز در جامجــم ،چنــدی پیــش ناشــری را
معرفــی كردیــم كــه از پــدر و مادرهــا پــول میگرفــت
و بــرای بچههــا رزومــه نویســندگی و مترجمــی
میســاخت .همكار ما آذر مهاجر در روزنامه جامجم
حتی از او مســیری را كه باید یك كــودك برای صاحب
كتابشــدن بپیماید ،پرســیده و در گزارشــش آورده
بــود .آن دفتر نشــر حتــی بــرای كودكانــی كه هنــوز به
دنیا نیامــده بودنــد ،كتــاب آماده میكــرد تــا وقتی به
دنیــا میآینــد ،نویســنده یــا مترجــم یــك كتــاب بوده
باشند.
از ما بشنوید :در این مقوله هم باید گفت ظاهرا
مســؤوالن مــا گزار شهــای رســانهها را مطالعــه
نمیكننــد .بــه هــر حــال میشــد از مدتهــا پیــش با
وضع قوانین و اعمــال آنها به فكــر برطرفكردن این
آفتها بود نه پــس از بارها تذكر رســانهها و به وقت
برگزاری نمایشگاه كتاب تهران.

خالق «اكبر كاراته» آسمانی شد
پیكر محســن صالحی حاجیآبادی نویسنده جانباز
نجفآبــادی كــه چندیــن كتــاب همچــون مجموعه
آثار «اكبر كاراتــه» را از خود بــه یادگار گذاشــته ،دیروز
صبح در روستای حاجی آباد تشییع شد .فارس این
خبــر را منتشــر كــرد و در ایــن باره نوشــت :محســن
صالحــی ســال  ۱۳۴۸در روســتای نمونــه كشــوری
حاجیآبــاد متولــد شــد و پــس از گذرانــدن مقاطــع
ابتدایــی و راهنمایــی در همیــن روســتا ،وارد حــوزه
علمیه نجف آباد شــد .ورودش به حــوزه همزمان با
آغاز دفاع مقدس بــود و او از هر فرصتــی برای حضور

در جبهــه اســتفاده میكــرد.
آ ی ـتا ...علــوی برو جــردی،
حســینی خراســانی ،صفایــی
و طاهریمازندرانــی از جملــه
ا ســاتید صالحــی در حــوزه
علمیه محسوب میشوند.
صالحــی بعــد از پایــان جنــگ بــه دلیــل مشــكالت
ناشــی از عــوارض شــیمیایی ،امــكان اقامــت در قم
را از دســت داد و در حاجــی آبــاد ســاكن شــد .او روز
دو شــنبه بعــد از ســا لها تحمــل درد و بیمــاری،

آسمانی شد.
«خواســتگار ذلیل مرده» «،آی بچههای ناز یك قصه
از نمــاز»« ،زری كوچولــو»« ،بچههای بهشــت»« ،نماز
شــكوفه نور خدا»« ،اگــر نامهربان بودیــم و رفتیم»از
دیگر آثار این نویسنده است.

میراث داستایوسكی و سلینجر برای ندا شیروی
جلسه نقد و بررسی رمان «ضدخاطرات یك باغوحش» در شهر كتاب دانشگاه برگزار شد
گروه ادبیات و هنر

جلســه نقــد و بررســی
رمــان «ضدخاطــرات یــك
با غو حــش» نو شــته نــدا
شــیروی بــا حضــور
نویســنده در شــهر كتاب

دانشگاه برگزار شد.
به گــزارش جامجم ،در جلســه نقد و بررســی رمان
ضدخا طــرات یــك با غو حــش بعــد از خوا نــش
بخشــی از ر مــان از طــرف نویســنده ،مهــدی
دادخوا هتهرا نــی ،منتقــد و مــدرس دانشــگاه و
رضا فكری ،منتقــد ادبی نظرات خــود را درباره این
كتاب بیان كردند.
دادخوا هتهرا نــی بــا بیــان اینكــه بــا خوا نــدن
صفحــات اول ضدخاطرات یــك باغوحش متوجه
میشویم با كتابی روبهرو هســتیم كه پا در عرصه
معرفتشــناختی گذاشــته ،عنــوان كــرد :وقتــی با
رمانی روب ـهرو هســتیم كه پایــه معرفتشــناختی
و فلســفی دارد بایــد بــه این نكتــه توجــه كنیم كه
ســهم تخیل ،زبان و رمان بــودن رمان به نســبت
ســهم معر فــت و اندیشــه چطــور تنظیــم شــده
است.
او بــا اشــاره بــه خــرد رماننویســانه گفــت :خــرد
رماننویســانه خــردی اســت كــه ســطوح مختلف
رمــان را تنظیــم میكنــد و بر ایــن اســاس میتوان
گفــت شــاید ضدخا طــرات یــك با غو حــش در
مواردی به بازاندیشــی در ســهم معرفتشناختی
به نفع قصهگویی نیاز دارد.
این مدرس دانشــگاه عالمه طباطبایی همچنین
بــا ا شــاره بــه تركیبــات ســاخته شــده تو ســط
نویســنده بیان كرد :نویســنده این اثر تركیبساز

اســت و در اغلب موارد تركیبهای ســاخته شده
خوب هستند و كاركرد مناسبی مییابند؛ هر چند
تكــرار تركیبها در مــواردی بــه كند شــدن روایت
میانجامد.
دادخواهتهرانی یكی از نقاطقوت ضدخاطرات یك
باغوحــش را پرداختــن بــه چالش حیــوان درون و
انســان درون دانســت و گفــت :نویســنده موفق
میشــود ایــن كشــاكش را در روایت بگنجانــد و از
آن به عنوان چیزی قابلتامل بهره بگیرد.
همچنیــن فكــری ،دیگــر منتقــد حاضر در جلســه
با بیان اینكــه چند مواجهــه در ضدخاطــرات یك
باغوحــش برجســته اســت ،عنــوان كــرد :اولیــن
مواجهــه ،مواجهــه اخالقــی اســت كــه بــا اشــارات
نویســنده بــه كتــاب «خاطــرات خانــه مــردگان»
داستایوسكی مرتبط است.
او مواجهــه دوم را مواجهــه زبا نــی دانســت و
گفــت :از همــان جمــات ابتدایــی رمــان متوجــه
میشویم مســاله زبان برای نویسنده مهم است
و او به زبان صرفا به عنوان وســیلهای برای انتقال
مضمون نگاه نمیكند.
فكــری ادامــه داد :زبــان راوی داســتان زبــان آدمی
معتــرض ،پرخا شــگر و طلبــكار از دنیاســت كــه
شــبیه آن را در ر مــان «ناطوردشــت» ســلینجر
میبینیم .در شكل روایت نیز تشابهاتی بین این
رمان و اثر سلینجر وجود دارد.
این منتقــد ادبــی تصریح كــرد :مــا در ضدخاطرات
یــك با غو حــش بــا زبا نــی چنــد وجهــی روبــهرو
هستیم.
او مواجهــه ســوم را مواجهــه اجتماعــی دانســت
و گفــت :وضعیــت روانــی راوی بــا وضعیــت روانی

اجتمــاع گــره میخــورد و بــه ایــن صــورت بــا مــرور
وضعیــت روانــی راوی بــه مــرور وضعیــت روانــی
جامعه نیز میپردازیم.
به گفته فكــری مواجهه دیگــر این رمــان مواجهه
فلســفی اســت .او تصریــح كــرد :در ضدخاطــرات
یــك باغوحش بــا شــخصیتی روبــهرو هســتیم كه
نویســنده حر فهــای فلســفیاش را از زبــان او
میگوید .این كار در میان فالسفه معمول است،
چنانكــه نیچــه حرفهــای فلســفیاش را از زبــان
زرتشت بیان میكند.
رمان ضدخاطرات یك باغوحش سال  95از طرف
نشر مروارید روانه بازار كتاب شد.
ضد خاطرات یک باغ وحش
نویسنده :ندا شیروی

