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به مناسبت چهارم فوريه ،روز جهاني سرطان

حاشيه جديد براي مجيد جاللي و تيمش

چگونه از سرطان سينه فرار كنيم؟

كامپيوتر هك شد!
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يادداشت

فرزانه طاهري در گفتوگو با «ا عتماد» مطرح كرد

پاپسكشيدنازخطقرمزها

اميرجديدي/اعتماد

ندا آل طيب
س�الها پيش همين كه ميديديم پشت جلد
كتابي نوش�ته ش�ود برنده جايزه هوش�نگ
گلش�يري ب�ا خيال�ي آس�وده و دل�ي راحت
كت�اب را ميخريديم و بعد از خوان�دن نيز به
خود ميباليديم كه معيار درس�تي را انتخاب
كردهايم ام�ا دريغ كه اي�ن جايزه بع�د از 13
دوره برگ�زاري ،به تعطيلي كش�انده ش�د و
برگزاركنن�دگان آن بهتر ديدند با همه ش�ور
و ش�وقي كه اين جايزه در ميان نويس�ندگان
جوان برانگيخته بود ،آن را متوقف كنند.
ديگر عادت كردهايم ب�ه توقف هر جرياني كه
زماني پويا و تاثيرگذار بوده است .اما اين تنها
دليل گفتوگوي ما با فرزانه طاهري ،مترجم،
نويسنده و همسر زندهياد هوشنگ گلشيري
نبود .پرداختن به داليل تعطيل�ي اين جايزه
البته كه اهميتي بس�يار داشت اما در كنار آن
به ديگ�ر موضوعات هم پرداختيم .مس�ائلي
مانند گرفت و گيرهايي ك�ه مترجماني مانند
طاهري براي انتش�ار ترجمههايش�ان با آن
دست به گريبان هستند.
بان�وي مترج�م در اي�ن گفتوگ�و از موانع و
دش�واريهاي برگزاري جايزه گلشيري گفت
و ه�م از گرفتاريهاي خودش براي انتش�ار و
تجديد چاپ برخي از كتابهايش.
با جايزه گلش�يري آغاز كرديم و به مشكالت
ام�روز رس�يديم« :ميش�ود دس�ت بس�ته
نويس�نده را ديد ،ميت�وان ارتف�اع نگرفتن
خيال را دي�د ،ميت�وان ذهن مهارش�ده در
معبرهايي معي�ن را ديد و پاپسكش�يدنها
از خطهاي قرم�زي كه ديگر خط نيس�تند و
زيگزاگ ميشوند يا مثل دايره دور نويسنده
را گرفتهاند و ميفشرندش».
در وهله اول با توجه به مش�كالتي كه براي
برگ�زاري جايزه آقاي گلش�يري داش�تيد و
ناچار ب�ه تعطيلي اين جايزه ش�ديد ،آيا هيچ
چش�ماندازي براي تداوم اين جايزه در آينده
داريد؟
فعال كه چشماندازي نميبينم .متاسفانه.
به جز مش�كالت مال�ي ،بزرگترين موانعي
ك�ه موج�ب تعطيل�ي اي�ن جايزه ش�د ،چه
عواملي بودند؟
مش��كالت مالي هرگز مانع ادامه كار جايزه گلشيري
نبود .جايزه گلش��يري به گمانم به چن��ان اعتباري
رس��يده بود كه وجه م��ادي البته ناچي��ز جايزهاش
آنقدرها اهميت��ي نداش��ت .بنابراين ميش��د ادامه
داد .اين آخريها س��عي كرديم مبلغي هم كه البته
بس��يار ناچيز بود ب��ه داوران تقديم كني��م كه البته
برخيش��ان نميپذيرفتند .نه .بحث مشكالت مادي
كوچكترين بخش قضيه بود .بحث فشارهاي بيروني
و مانعتراشيها هم اتفاقا جزو انگيزههاي ما براي ادامه
ميش��د ،نه اينكه مايوسمان كند .وقتي ديگر اجازه
ندادند در فضاهاي عمومي مراسم جايزه را اجرا كنيم،
در خانه برگزار ميكرديم .نه اينكه تالش نميكرديم،

ميكرديم ،اما از خيرش ميگذش��تيم كه جايزهمان
اهميتشدرمراسمپايانياشنبود.
برخي از دوس�تان معتقدند افت كيفي آثار
ادبيات داس�تاني هم در تعطيل�ي اين جايزه
دخيل بودند و برگزاركنندگان بهتر ديدند نام
آقاي گلشيري را خرج آثار كم كيفيت نكنند.
شما در اين باره چه عقيدهاي داريد؟
بله ،مش��كلي كه مان��ع اصلي راه م��ا ب��ود و در واقع
مهمترين بود همين مميزي شديد ادبيات داستاني
و تاثيرش بر فرآيند خلق ب��ود .اينكه تعداد آثاري كه
بتوانند رقابتي درخور فراهم بياورند آن قدر نبود كه
ادامه جايزه را توجيه كند .متاسفم كه اين را ميگويم.
سانس��ور بدجوري دارد به ادبيات داستاني معاصر ما
لطمه ميزند و ذهنها را به نحو ظريف و نامحسوسي
به تدريج اخته ميكند و ب��ال و پر تخيل را ميچيند.
اين را ميشود در بسياري از آثار ديد ،ميشود دست
بسته نويسنده را ديد ،ميتوان ارتفاع نگرفتن خيال
را ديد ،ميتوان ذهن مهارش��ده در معبرهايي معين
را دي��د و پاپسكش��يدنها از خطه��اي قرمزي كه
ديگر خط نيستند و زيگزاگ ميش��وند يا مثل دايره
دور نويس��نده را گرفتهاند و ميفش��رندش .بناي ما
جايزه دادن به آثار چاپشده بود ،با محصول سروكار
داش��تيم ،چون كال تاريخ ادبيات هم همين است ،نه
اينكه بگويند نويسنده چه تواناييهايي داشته و در چه
شرايطي ميزيس��ته و بايد اگر الكنيهايي ميبينيم
به شرايطش ببخش��اييم .تاريخ ادبيات بيرحمتر از
اين حرفهاست .كاش باشند نويس��ندگاني يا البد
هس��تند كه در كنار كارهايي كه ميخواهند به چاپ
بس��پارند ذهن را تمرين هم ميدهند كه انگار براي
چاپ ننويسد ،براي در كشو گذاشتن بنويسند ،مبادا
ذهن خوگير شود به اين كمربند قرمزي كه به دورش
كش��يدهاند .ادامه دادن جايزه به يك معنا تاييد اين
فضايبستههمميشد.
ظاهرا ب�ه ناگزير جواي�ز ادب�ي از نگاههاي
سياس�ي در ام�ان نبودهاند .به ط�وري كه در
بس�ياري از م�وارد ،برگزاركنن�دگان حت�ي
از اج�اره مكاني ب�راي برگ�زاري جايزه خود
بيبهره ماندهاند .به اعتقاد ش�ما چه عواملي
سبب شده نگاههاي سياس�ي به جوايز ادبي،
ضربه بزنند؟ ب�ه بيان ديگر چ�را ادبيات را به
سياست گره زدهاند؟
البد حق دارن��د ،اينطوري ما هم به خ��ود ميباليم
كه عجب اهميتي دارد داس��تان و رمان و به تبع آنها
جايزههاي مستقل ،بهراستي مستقل .پس ميآييم
برايشان پرونده ميس��ازيم ،وصلشان ميكنيم به
صد جا .انگار نه انگار كه مكانهاي عمومي از ماليات
بنده و شما س��اخته ش��ده و موظف است در خدمت
باشد ،ملك خود فرضش��ان ميكنند و ميدهند به
اين يكي و به آن يكي نميدهند .هر سال بايد كفش
آهنين ميپوشيديم و از اين س��الن به آن فرهنگسرا
به آن سينما و فالن موسس��ه ميرفتيم و درخواست
كتبي ميداديم .اص�لا انگار ميخواهيم چهها كنيم،
رنگ از رخسار برخيش��ان ميپريد .يكيشان گفت
مديريت اين يك ج��ا را نميتوانيد به ما ببينيد؟ يك
جا ديدم راس��ت ميگفته ،چون يك��ي را از مديريت

سالني بركنار كردند .روز بعد از اجراي مراسم جايزه
گلش��يري .خودمان هم حيران ميمانديم كه قضيه
به اين روش��ني ،اي��ن واكنشها چرا؟ نام گلش��يري
را ميدان��م چ��ه حساس��يتهايي برميانگيزد،مگر
نميدانيم سالهاست بس��ياري از آثارش رنگ چاپ
نديده؟ بگذريم ك��ه بخواهند ع��دهاي امروز همين
ديروز را تحريف كنند ،همانها كه گلشيري «قبيله»
ميخواندشان ،اما ما كه يادمان نرفته چهها كرد براي
آزادي عقيده و بيان ،و چرا هنوز نامش اگر بر جايزهاي
هم باش��د انگار حال بعض��ي را دگرگ��ون ميكند .و
اين سو هم چون آن س��و خيال خام ميپرورانند كه
ميتوانند از بلنداي نام و ي��اد و آنچه كرد بكاهند كه
زهي خيال باطل!
در س�الهاي آغازين ،اين جاي�زه به نوعي
مت�ر و معي�ار ب�راي ارزش ادب�ي برگزيدگان
تبديل شده بود .آيا ميتوان گفت استمرار در
برگزاري چنين جوايزي ميتواند باعث ايجاد
شور و نشاط در ميان نويسندگان جوان شود
و بر رشد ادبيات داستاني تاثير بگذارد؟
جايزهاي كه معتبر باش��د و اعتبارش را از داورانش
و نحوه داورياش و س�لامتش از همه بابت بگيرد،
از يك ري��ال يك ريال هزينههايش ت��ا وارد نكردن
هيچ اصل و معي��اري جز اصل و معي��ار ادبي ،قطعا
حاص��ل كارش پيش��نهادي موثق ب��ه خوانندگان
خواهد بود ك��ه گاه ش��ايد بحق ب��ه «ريويو»هاي
روزنامهها و مجالت اعتماد كافي ندارند و سرگردان

ميمانند .پيش��نهاد داوران هر سال است و نه حكم
ازلي ابدي و نسبي اس��ت ،برآيند نظر عدهاي است
از ميان تعدادي اثر .اين را بارها ب��ه زبان و به تاكيد
ميگفتيم و از صميم قلب به آن باور داش��تيم .اين
از وج��ه خوانندگان .در م��ورد نويس��ندگان هم از
بس��ياري ش��نيدهام كه چه اندازه ش��ور و شوق در
برخي از نويس��ندگان جوان برميانگيخته كه البته
مايه شادي اس��ت و قوت قلب .اما شايد من ذهني
يا تصوري آرمانيت��ر دارم ،چون نوش��تن را خلقي
قائمبهخود ميدانم ،جوشش��ي از درون ،اضطراري
كه بايد بدان پاس��خ داد .ش��ايد تصوري رمانتيك
باشد ،اما هميشه از خش��م برخي از نويسندگان از
برنده نشدن حيرتزده ميشدم .ميدانم بسياري از
نويس��ندگان همانگونه كه گفتم مينويسند ،فارغ
از اينكه حاال جايزهاي ببرند ي��ا نبرند ،به كار بعدي
ميانديشند.
با توجه ب�ه تعطيلي جايزه ،بنياد گلش�يري
چه وضعيتي دارد؟
بنياد گلش��يري ك��ه آرزويم��ان بود نهاد ش��ود و
نشد ،هس��ت ،در حد خانوادگي .متمركزتر شدهايم
بر آنچه به گلش��يري مربوط ميشود .با تالشهاي
باربد گلش��يري پ��روژه انتقال دستنوش��تههاي
گلشيري به دانش��گاه اس��تنفورد هنوز ادامه دارد.
اس��كن دستنوش��تهها ادامه دارد تا ب��ه تدريج بر
سايت دانشگاه استنفورد و س��ايت بنياد گلشيري
در دس��ترس ق��رار گيرد .اث��ري هم هس��ت كه به

جايزهگلشيريدريكنگاه

پسازدرگذشتهوشنگگلشيريدرسال 79همسرشفرزانهطاهريبهكمكتعداديازدوستان
مشتركشان بنيادي را به نام اين داستاننويس برپا كرد كه يكي از مهمترين وظايف آن ،برگزاري
جايزهداستاننويسيبهنامجايزهگلشيريبود .اينجايزههرسالبرگزيدگانخودرادربخشهاي
رمان،مجموعهداستان،اولينرمانونخستينمجموعهداستانمعرفيميكرد.
در طول س�يزده دورهاي كه اين جاي�زه ادبي برگزار ش�د ،جمعي از نويس�ندگان حرفهاي همچون
احمد محمود ،بيژن نجدي ،علي خدايي ،ابوتراب خس�روي ،گلي ترقي ،زويا پيرزاد ،كورش اسدي،
حسين سناپور ،فريبا وفي ،منيرالدين بيروتي ،محمد حسيني ،يعقوب يادعلي ،شيوا ارسطويي و...
به عنوان برگزيدگان آن انتخاب شدند و هم تعدادي از جوانان كار اولي مانند مهسا محبعلي ،سارا
ساالر،اميرحسينخورشيدفر،ميتراالياتي،مرجانشيرمحمدي،سپيدهشاملو،محمدطلوعيو...با
دريافتجايزهگلشيريبهعنواناستعدادهاييتازهمعرفيشدند .اينجايزهبهمدت 13دورهبرگزار
شدوليازآنجاكهبامشكالتگوناگونيروبهروبود،بعداز 13سال،اعضايهياتمديرهبنيادگلشيري
بهتر ديدند برگزاري اين جايزه را متوقف كنند .جايزه گلشيري يكي از معتبرترين جايزههاي ادبي
ايراناستودرطولسالهايبرگزاريخود،يكيازمعيارهايكتابخوانان برايانتخابآثارتازهبود.

همت باربد در حال تكميل اس��ت ،گفتوگويي كه
پياده ش��ده و مراحل آخ��ر قبل از تحويل به ناش��ر
را ميگذران��د .در اي��ن فاصله دو كار نيز به ارش��اد
فرستاديم .يكي «حديث مرد ه بردار كردن آن سوار
كه خواهد آمد» كه بعد از رفع اش��كاالت چاپ اول
نسخه منقح آن مجوز گرفت و بعد از  ۳۸سال چاپ
ش��د و يكي هم «در والي��ت هوا» كه ارش��اد آنقدر
ميخواس��ت از آن حذف كند كه فع�لا از خيرش
گذشتيم .در غياب گلشيري هرگونه دستبردن در
آثار او غيراخالقي است ،چه ارشاد بكند و چه ما.
خانم طاهري اجازه بدهي�د كمي هم درباره
فعاليتهاي خودتان صحبت كنيم.
در اين روزها ترجم��هاي دارم ك��ه مراحل چاپ را
ميگذراند به نام «س��يلويا بيچ و نس��ل سرگشته»
كه ماجراي موسس كتابفروش��ي و كتابخانه اماني
«شكسپير و شركا» در پاريس است و دهههاي 20
و  30ميالدي در پاريس كه بس��تر رش��د و باليدن
ادبيات مدرنيستي بود و نويس��ندگاني كه از امريكا
و انگلس��تان جالي وطن ك��رده بودن��د .همان كه
نخستين ناشر «اوليس» جويس هم بود .بخشيش
از ن��گاه همينگوي پيشتر با «جش��ن بيكران» به
فارسيزبانان معرفي شده است .ترجمه ديگري هم
در دس��ت دارم كه فعال از گفتن نامش معذورم .كار
دشواري است و سه سال و اندي است كه دارم با آن
كلنجار ميروم.
برخي از دوس�تان عن�وان ميكنن�د براي
تجديد چاپ آثاري كه پيشتر با مجوز وزارت
ارشاد منتشر كردهاند ،دچار مشكل شدهاند
و به آنان مج�وز تجديدچاب داده نميش�ود.
ش�ما هم با اين مش�كل روبهرو بودهايد؟يا در
وزارت ارشاد كتابي داريد كه در انتظار صدور
مجوز باشد؟
بله ،چندين ماه اس��ت «اصالحيه»اي بر ترجمهاي
كه سال  1380منتش��ر ش��ده بود و با تجديدنظر
براي مجوز تجديدچاپ به ارش��اد داده شد دريافت
كردهام .از ديدنش چنان خش��مگين شدم كه فشار
خونم باال رفت .ديدم براي حفظالصحه بهتر اس��ت
حتي يك بار ديگ��ر نگاهش نكن��م .انداختهاماش
گوش��هاي تا وقتي ديگر ش��ايد بتوانم نگاهي به آن
بين��دازم ببينم ميش��ود كارياش كرد ي��ا بايد از
خيرش بگذرم« .راس��تي ،آخرين ب��ار پدرت را كي
دي��دي؟» يك��ي از كاره��اي محبوب من اس��ت و
يكي از ترجمههاي من كه ش��ايد بي��ش از هر كار
ديگري براي��م وجه ش��خصي دارد و از جانم برايش
مايه گذاشتم .سال  80چاپ ش��د و بعد از سيزده،
چهارده سال از ناش��رش پس گرفتم و به انتشارات
«نيلوف��ر» دادم .يعن��ي داريم عقبگ��رد ميكنيم.
همان كتاب است ،من ويرايشاش كردم اما مطلبي
به آن اضافه نش��ده كه ناگهان دچار اين همه ايراد
بشود ،يا به قول دوستان «مورد».
آيا اگر اثري از ش�ما موفق به دريافت مجوز
انتش�ار نش�ود ،هي�چ توضيحي ب�ه صورت
ش�فاهي يا كتبي به ش�ما ميدهند كه به چه
دليل از صدور مجوز خودداري كردهاند؟
اگر بالكل «غيرمجاز» اعالم نش��ود ،به ناشر برگهاي

هرگز معادلي براي جايزه
گلشيري پيدا نشد
زماني كه جايزه گلشيري آغاز
ش��د ،از طري��ق روزنامهه��ا از
برگزاري آن اط�لاع پيدا كردم.
در آن خبره��ا اعالم ش��ده بود
هوش��نگ گلش��يري دوست
داش��ت جايزه يا بزرگداش��تي
عليخدايي
ب��راي داس��تان ايراني داش��ته
باش��يم ولي عمرش قد نداد چنين جايزهاي را برگزار
كند و بع��د از آن همس��رش خانم فرزان��ه طاهري با
تاسيس بنياد گلشيري اين خواسته او را عملي كرد.
در اولين دوره اين جايزه اين افتخار نصيبم ش��د كه
مجموعه داس��تانم «تمام زمس��تان م��را گرم كن»
برگزيده و از دوره س��وم از من خواس��ته شد داور اين
جايزه باش��م كه با كم��ال خرس��ندي پذيرفتم .اين
واقعه هر سال اتفاق ميافتاد .در آن دورهها جايزههاي
ادبي ديگري ب��ه نام «يل��دا» و «روزي روزگاري» نيز
برگزار ميش��دند ام��ا مهمترين نكتهاي ك��ه در اين
جايزهها وجود داشت ،اين بود كه بعد از دو ،سه دوره
تنگناهايي به وجود آمد كه خيلي جاها خود را نشان
ميداد مثل نداش��تن محل برگزاري ،به هم خوردن
مكان برگزاري و فش��ارهايي ديگر كه ت��وان آدمي را
ميگرفت .بخش خصوصي س��الني ب��راي برگزاري
اين جايزه نداشت اما نبود جا فقط يخ روي آب است و
آنچه زير آب بود ،بسيار بيش از اينهاست.
كس��ي نگفت اين جايزه را برگزار نكنيد ولي همين
موانع موجود كه بيش از همه برگزاركنندگان را دچار
آس��يب ميكرد ،آن را به س��مت تعطيلي برد چراكه
داوران در خانههايشان كتابها را ميخواندند ولي
برگزاركنندگانبودندكهخيليآسيبميديدند.
اما جايگاه جايزه گلش��يري آنقدر مهم بود كه حتي
كس��اني كه آن را نقد ميكردند يا حتي ميكوبيدند،
هنوز هم نتوانستهاند معادلي براي آن بيابند .مگر ما
پيش از اين جايزه چند جايزه ديگر داشتيم كه تجربه
برگزاري چنين جايزهاي را داشته باشيم اما ببينيد در
همان دوره چه آثاري برگزيده شدند.
ب��اور نميكن��م ك��ه هي��چ ي��ك از اهال��ي ادبيات
ميخواس��تند اين جايزه تعطيل ش��ود زيرا همه به
جايگاه آن واقف بودند.
ميدهند جدولطور كه نوش��ته ش��ده فالن صفحه
فالن جا «حذف» شود يا تغيير كند .گاه از فالنجاي
فالن صفحه ت��ا فالن جاي بهم��ان صفحه «حذف»
ش��ود .البته پيش��رفت اس��ت به نس��بت زماني كه
تكهكاغذپارهاي ميدادند كه نه س��ربرگ داش��ت و
نه هيچ سنديتي (كه البته حق داش��تند البد ،چون
سانس��ور غيرقانوني اس��ت ،پشتوانه سانس��ور تمام
اين س��الها مصوبه بوده اس��ت نه قانون)  .اما خوب،
شكل عوض ش��ده .جاهايي كمي درك بيشتر شده
و جاهايي كمتر .سرنوش��ت حاصل زحمات ما گاه به
دس��ت كس��ي ميافتد كه اصال با جهان كتاب مورد
بررسي بيگانه است يا مثال در مورد خاص من با ادبيات
و آن وقت قضيه فقط ميشود جستوجوي «مورد»
و اين «موارد» چون از «متن زمينه» خارج ميشوند و
شكل بولتنسازي به خود ميگيرند ديگر انگار صاحب
اثر را خلع سالح ميكنند .گاه هم كسي كه ميخواند
اهل اس��ت و با نگاه��ي تخصصي ميبين��د .همين
اس��ت كه گاه كتابي با ترجمه يكي اج��ازه ميگيرد
و همان كتاب با ترجم��ه ديگري اج��ازه نميگيرد.
يكي را اين ب��ررس خوانده و يك��ي را آن بررس .البته
نگاه خوشبينانه اين اس��ت ،اميدوارم عوامل ديگر در
اين «تبعيض» در سانسور نقش��ي نداشته باشد كه
اينطوري بايد فاتحه انتشاراتيهاي سالم و مستقل
و كال فرهنگ را خواند كه همين حااليش هم با هزار و
يك مشكل تقال ميكنند براي ادامه حيات.
البته اين را هم بگويم كه هيچوقت ،هرگز ،درس��ت
نميدانم بگوييم چرا به فالن كتاب مجوز داديد كه
فالن و بهمان «مورد»ش از كتاب بنده «مورددار»تر
اس��ت .نتيجهاش ممكن است بش��ود جمع كردن
فالن و بهم��ان كتاب نه دادن مجوز ب��ه كتاب بنده.
حاال از اين كتابهاي همارز (يا همعرض؟) بگذريم،
در آث��اري از ردهاي ديگ��ر ،چنانك��ه در تئاترهاي
تختهحوضي يا «كمدي»هاي سخيف كه اين روزها
به خصوص در «مال»ها كه ش��دهاند بالي اين شهر
و محالتش بس��يار ديده ميش��ود ،كتابهاي اتفاقا
چنددههزار تيراژي ،همينطور «خط قرمز» پشت
«خط قرمز» درنورديده ميشود كه تسامح دوستان
بررس در موردشان ستودني اس��ت ،عرصهاي براي
تاختوتازشان باز اس��ت كه آن گوشهموشههايش
هم فضاي بس��يار تنگي براي نفس كشيدن ادبيات
جدي ،همچنان ك��ه تئاتر ج��دي ،اختصاص يافته
اس��ت .همه اين س��الها همين بوده .مثال ناشران
خودي ميتوانند هر چه خواس��تند درب��اره قوه باه
منتش��ر كنند ،اما غيرخوديها حتي به استعاره هم
نميتوانند بگويند .قرار اس��ت انگار كه كمر ادبيات
جدي دس��ت باال دوه��زار تي��راژي و تئاتر جدي-
مقصودم اميدوارم روشن باشد و شبهه نخبهگرايي
يا خداي ناكرده تحقير هيچ آفريدهاي در آن نباشد-
بشكند ،انگار قرار اس��ت بگذاريم فقط ابتذال هوايي
بخورد و ش��لنگتختهاي بيندازد .به قول گلشيري
ارش��اد مجبور اس��ت بررسهاي��ش را هربهچندي
عوض كند ،چون آنها ه��م ميخوانند ،مجبورند كه
بخوانند و در نهايت ادبيات و انديش��ه سليقه آنها را
هم تغيي��ر ميدهد .در هر حال سانس��ور سانس��ور
است ،چه نظاممند باشد ،چه سليقهاي.

