
|| روزنامه جوان |  شماره 106369  1443 جم��ادی االول   4  |  1400 آذر   18 پنج ش��نبه 

پس از پيروزي انقالب اسالمي در حوزه ادبيات ژانري 
تحت عنوان ادبيات انقالب از البه الي اتفاقات و حوادث 
جوانه زد كه همانند ژانر سينماي دفاع مقدس در عرصه 
سينما مختصات خاص خودش را دارد كه اين ويژگي به 
دليل اختالف ماهوي انقالب ايران با ديگر كشورهاست. 
يکی از مؤلفه ه�اي ادبي�ات در رواي�ت انقالب بحث 
جلوگيري از تهرانيزه شدن داستان هاست كه متأسفانه 
باعث غبار گرفتن بسياري از حوادث و افراد جريان ساز 
در روند انقالب و س�ال هاي پس از آن ش�ده اس�ت. 
ورود بخش خصوصي و انتش�اراتي هاي غيردولتي به 
اين عرصه در س�ال هاي اخير زمينه ساز شکل گيري 
توفيقات متع�ددي هم در حوزه تأليف و انتش�ار آثار 
حرفه اي و قاب�ل اعتنا و هم تربي�ت نيروهاي جوان و 
نوقلمي شده كه بعضاً آثارشان موفق به دريافت تقريظ 
مقام معظم رهبري هم شده است. »جوان« در گفت وگو 
با محمد حقي، مدير انتش�ارات كتابس�تان به عنوان 
يکي از فعاالن موفق در حوزه نشر ضمن بررسي روند 
و چگونگي شکل گيري ادبيات انقالب و دفاع مقدس 
به تبيين مس�ائلي از جمله موض�وع نهضت ترجمه، 
نقش حاكميت، نسبت جريانات روشنفکري با ادبيات 
انقالب و نيز نقاط ضعف و قوت اين عرصه و همچنين 
متولي نداش�تن ح�وزه پژوه�ش كه منج�ر به خلق 
سوژه و ايده براي نويسندگان بشود، پرداخته است. 

اگ�ر ادبيات انق�الب را ب�ه معناي ع�ام آن در 
نظر بگيريم يعني حوزه ه�اي مربوط به تاريخ 
ش�فاهي، روايت، داستان كوتاه ش�عر و رمان، 
س�رآغاز نضج گيري آن از منظ�ر تاريخي چه 
سال هايي است؟ نسبت جريانات روشنفکري 
كشورمان با اين حوزه خاص را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟ 
ما يك دوره آغ��ازي از دهه 70 داريم كه داس��تان دفاع 
مقدس از آنجا شروع مي شود. اما داستان انقالب متأسفانه 
آنطور كه بايد در دهه 60 شكل نمي گيرد و علتش هم اين 
است كه در آن برهه كشور مواجه مي شود با مقوله اي به 
اس��م جنگ كه اغلب اس��تعداها و نيروهاي توانمند اين 
حوزه را به خودش درگير مي كند. از آن طرف هم فضاي 
روش��نفكري كه موطن داستان نويس��ي در ايران است و 
تقريباً از سال هاي دهه 20 شروع مي شود با مقوالتي مثل 
انقالب و دفاع مقدس اساساً هيچ ارتباط و سر و كاري ندارد. 
از سويي ديگر ناشری كه بخواهد دست به قلم بشود و اين 
فضا را پيش ببرد، طبيعتاً خيلي در كشور نداريم. در دوران 
دفاع مقدس هم كشور به محتواي سريع نيازمند بوده تا 
يك محتوايي كه بخواهد در قالب ادبيات ش��كل بگيرد. 
سال 70 كه مجموعه داستان كوتاه هايي مثل روايت هاي 
فرمانده من چاپ مي ش��وند و بيرون مي آيند آنجا ديگر 
يكسري كساني هستند كه اولين بارشان است دست به 
قلم شده اند و خاطرتش��ان را از جنگ و فرمانده هايشان 

مي نويسند. 
در طول اي�ن س�ال ها ادبيات انق�الب و دفاع 
مقدس در حوزه هاي كيفي و كمي چه توفيقاتي 

به دست آورده است؟
ادبيات انقالب و ادبيات دفاع مقدس به نظر من از همان 
سال هاي 77 و 78 شروع به بالندگي مي كند و مورد توجه 
حتي اصحاب قدرت قرار گرفتند. علت اينكه تاريخ را ذكر 
كردم اين است وقتي االن را نگاه مي كنم به كنشگران اين 
حوزه در ساحت هاي مختلفش يعني پژوهشگران و راوياني 
كه در اين قصه مش��غول كار كردن هس��تند، نهادهايي 
كه در اين زمينه فعاليت مي كنند، ناش��راني كه مشغول 
فعاليت هستند و نويسندگان چه نويسندگاني كه جنگ را 

ديده اند يا اينكه اصاًل بعد از اتمام جنگ در دهه 70متولد 
شده اند را به حسب مقايسه 1400 و 1370 يعني در اين 
بازه 30 س��اله به زعم من حداقل همه چيز 30 برابر شده 
است. البته ما االن در كش��ورمان جايي كه متولي تربيت 

نيرو باشد نداريم!
به موض�وع توجه اصح�اب قدرت نس�بت به 
ادبيات انقالب اشاره داشتيد. آيا در اين رشد و 
بالندگي 30 برابري بخش خصوصي هم دخالتي 
داشته است؟ اساساً نقش انتشاراتي هاي بخش 
خصوصي در ح�وزه ادبيات انق�الب را چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
ما در دورانی در حوزه دفاع مقدس يكي دو تا ناشر بيشتر 
نداشتيم ولي االن ناشران بخش خصوصي موفقی در حوزه 
دفاع مقدس داريم. اخيراً اين تقريظ هاي رهبر انقالب  را 
وقتي احصا و بررس��ي مي كنيم، مي بيني��م كه تعدادي 
از اين كتاب ها متعلق به برخي ناش��ران خصوصي است 
كه در اين زمينه فعاليت مي كنن��د. از كتاب »تنها گريه 
كن« كه تازه منتشر ش��ده يا كتاب »مربع هاي قرمز« يا 
»آن مرد با باران مي آيد.« اين در حالي است كه آن موقع 
اساساً چيزي به اسم بخش خصوصي در حوزه نشر روايت 
انقالب و دفاع مقدس وجود نداشت. طبق آماري كه من 
از مجمع ناش��ران دفاع مقدس مي دانم االن باالي 30 تا 
40 ناشر موفق دفاع مقدسي مثل ستارگان درخشان، نشر 
ستاره ها، شهيد كاظمي، حماسه ياران، ابراهيم هادي، يا 
زهرا و امثالهم در حال كار و فعاليت هستند. بنابراين به 
نظرم در حوزه توليدات و كميت توفيقات بس��يار زيادي 
داش��ته ايم و حتي تا حدودي در عرصه كيفيت. من اگر 
بخواهم به لحاظ كيف��ي بگويم آثاري ك��ه در دهه هاي 
70 و 80 توليد ش��ده اند با آثاري كه االن توليد مي شوند 
قابل مقايسه نيست. نكته حائز اهميت اين است نويسنده 
كارهايي كه در حال تأليف و انتشار است و من به برخي 
از آنها اشاره كردم، اغلب متولدين دهه 70 و 80 هستند 
كه توانسته اند يك چنين آثار ارزشمندي را توليد كنند 
و مورد توجه مقام معظم رهبري به عنوان يك كتابخوان 

حرفه اي قرار بگيرند. 

آي�ا در عرصه ادبي�ات انقالب ه�م يك چنين 
مسيري طي شده است يا خير؟

بل��ه، در حوزه ادبي��ات انقالب هم يك چني��ن چيزي را 
مش��اهده مي كنيم. در گذش��ته بايد با ذره بين در ميان 
آثار حوزه نش��ر مي گش��تي تا كتاب هاي متناسب با اين 
فضا را پيدا كني ولي االن تع��داد كتاب هايي كه در حال 
نوشته شدن در حوزه انقالب هس��تند خيلي عدد بزرگ 
و جدي اس��ت. حتي ناش��راني كه در اين حوزه فعاليت 
مي كنند به ش��كل قابل توجهي رشد داش��ته اند. اين در 
حساب مقايس��ه اس��ت يعني اگر من بخواهم قصه را از 
منظر زماني تحليل كنم مي گويم به حسب زمان ما در اين 
عرصه رشد داشته ايم؛ تعداد كتاب هايي كه در حال چاپ 
هستند، نويسندگان و ناشران آنها همه و همه نشان دهنده 
رو به رشد بودن دو حوزه ادبيات انقالب و دفاع مقدس است 
ولي اينكه آيا با شرايطي كه مد نظر بوده تطابق دارد يا نه 

بحث ديگري است. 
عمده مشکل و آفت ادبيات انقالب را مرتبط با 

چه حوزه هايي مي دانيد؟
متأسفانه االن روايت انقالب غالباً يك روايت تهراني است 
يعني ش��ما داس��تان هايي مي بينيد كه اغلب در تهران 
اتفاق مي افتند. واقعاً مثاًل فرض كنيد در روزهاي منتهي 
به پي��روزي انقالب در ش��هري مثل ترب��ت حيدريه چه 
اتفاقاتي رخ داده اس��ت؟! در بجنورد چه اتفاقاتي افتاده و 
قس علي هذا. ما يك كارهايي در حوزه تاريخ نگاري كرده ايم 
و شما در مركز اسناد انقالب اس��المي ممكن است يك 
طيف كتاب هايي را ببينيد كه مثالً نوشته انقالب در ميانه، 
انقالب در بجنورد، انقالب در بيرجند و.... مجموعه اي كه 
نمي دانم در چه تعدادي مجلد ش��ده است ولي مجموعه 
مفصلي است ولي خب اينها در حوزه داستان وارد نشده اند. 
يعني ما اگر االن در حوزه داس��تان بخواهيم يك تحليل 
جغرافيايي بكنيم بسياري از داس��تان هايي كه در حوزه 
انقالب توليد مي شوند »تهراني« هس��تند! يعني روايت 

انقالب از شهرهاي ديگر گفته و نوشته نمي شود!
رهبر انق�الب مک�رر  در رابطه با ل�زوم   اهتمام 
مس�ئوالن و نويس�ندگان جه�ت پرداختن به 

بحث »رمان انقالب« و صدور آن با اس�تفاده از 
اقدامات تکميلي مثل بح�ث »نهضت ترجمه« 
سخن گفته اند كه اتفاقاً تمركز بر بحث گسترش 
دايره شمول مسائل از تهران و تسري آن به كل 
كشور هم يکي ديگر از مؤلفه هاي آن محسوب 
مي شود. ناظر بر همين مسئله اي كه به آن اشاره 
كرديد زمينه كار در مبحث رمان انقالب را چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
يك مطلبي كه به نظر من براي اين قصه نياز است اينكه 
داستان بعد از پژوهش اتفاق مي افتد حاال يا خود نويسنده 
مي رود و يك پژوهش مفصلي را انجام مي دهد يا اينكه از 
پژوهش هاي آماده براي گفتن آن قصه و داستان خودش 
اس��تفاد مي كند. به نظرم اين وسط يك خأل جدي داريم 
كه آن هم خأل ايده است، خأل سوژه است؛ يعني ما تاريخ 
را مي گويي��م ولي خ��ب مي دانيد ك��ه از دل تاريخ قصه 
متولد نمي ش��ود بلكه از دل كاراكترهاست كه داستان ها 
شكل مي گيرند و اين شخصيت ها هستند كه مي توانند 
داستان ها را رقم بزنند. اين اتفاق به نظر من يك خأل جدي 
است. در نشر كتابستان می خواهيم نويسندگان شهرهای 
مختلف  ت��ا آنجايي كه امكان دارد داس��تان را در ش��هر 

خودشان روايت بكنند. مثاًل چند وقت پيش يك شخصي 
با ما تماس گرفت و گفت من مي خواهم داستان انقالب را 
در ش��هر خودمان روايت كنم چون ما در شهرمان حدود 
40روز پيش از 22 بهمن ماه س��ال 57 در انقالب پيروز 
شديم! از او پرس��يدم كه اين يعني چه؟ گفت ما 40روز 
پيش از 22 بهمن ماه رفتيم ژاندارمری و ديگر مراكز مهم 
را گرفتيم و شهر به دس��ت انقالبيون افتاد و اساساً در آن 
ايام حكومت شهر دست پهلوي و ايادي آن نبود! خب اين 
خيلي مطلب و اتفاق جالب و قشنگي است كه اينها 40 روز 
قبل از 22 بهمن در ديماه همه جا را گرفته اند اين در حالي 
است كه اشغال پاسگاه ها و پادگان ها در تهران تقريباً بعد 
از ورود حضرت امام به كشور و از 12 بهمن سال 57 شروع 
شد. آن شخص مي گفت فقط مي داند كه اين اتفاق افتاده 
و مسلم است كه اين مسئله بايد در يك جاي ديگر پخت 
و پز بشود تا محصول آماده تري دست نويسنده برسد تا او 
هم موفق به تأليف و نگارش داستان و قصه هاي انقالب در 
شهر خودشان بش��ود و نبود يك چنين جايي همان خأل 
جدي اس��ت كه عرض كردم. خأليي ك��ه بين پژوهش و 
نويسنده است و آن پيدا كردن كاراكتر و سوژه و ايده است 
و هنوز هم ما جايي را س��راغ نداريم كه بگويند متصدي 
چنين مسائلي است و من بتوانم به نويسنده بگويم شما 
اگر مثاًل به فالن بخش در حوزه هنري برويد مي توانند در 
اين ماجرا به شما كمك بكنند. حاال منظورم اين نيست 
كه بگويم درهاي حوزه هنري بسته است نه چنين چيزي 
نيست ولي اساس��اً كار ويژه اي براي اين قصه در سيستم 

تعريف نشده است. 
يکي ديگر از ساحت هاي مرتبط با بحث ادبيات 
مسئله نهضت ترجمه است كه ما در حوزه شعر 
اقدام�ات و تحركات�ي انجام داده اي�م لکن در 
سطح تك مضراب هايي كه نياز دارند از سوي 
يك ي�ا چند اس�تاد خبره تبديل ب�ه آهنگ و 
اركستراسيون شوند، متوقف مانده اند. به نظر 
ش�ما براي پيوند دادن عرصه هاي مهمي مثل 
ادبيات انقالب يا  رمان انقالب چه اولويت هايي 

بايد در نظر گرفته شود؟
من در رابطه با حوزه ترجمه مي توان��م محكم بگويم كه 
بحث ترجمه در دنيا بدون اتكا بر قدرت شكل نگرفته است 
)حاال اين قدرت مثاًل مي ش��ود حاكم سياسي آن كشور 
يا گفتماني كه وجود دارد.( مثاًل ش��ما برويد ببينيد كه 
فرانسه چه سياست گذاري هاي كالني كرده است تا بتواند 
ادبيات فرانس��ه را در دنيا جا بيندازد؟! از بورسيه دادن به 
مترجم ها بگيريد تا گرنت دادن و امكانات متنوع در اختيار 
آنها گذاش��تن يا مثاًل يك بنيادي در امريكا به اسم بنياد 
فرانكلين كامالً مبتني بر قدرت شكل مي گيرد. براي اينكه 
تفكر ليبرال دموكراسي را در دنيا ترجمه كند! اينكه بگويند 
ترجمه خود به خود شكل مي گيرد به نظر من از اصل يك 
تصور خام است، چون ترجمه مبتني بر قدرت و حاكميت 
است و متأسفانه بر اساس آنچه ديده مي شود، اراده اي در 
حاكميت براي ترجمه حتي در حوزه انديشه نداريم. حاال 
در حوزه ادبيات كه بماند. نوشتن يك سوم مسير است و 
بعد از آن مسير تازه قصه شروع مي شود كه حاال اين كتاب 
كه آمد من آن را به يك ناش��ر مهم مي دهم بعد آن ناشر 
مهم براي آن اثر ش��روع به انجام كار رسانه اي مي كند و 
توزيع كتاب را هم محقق مي كند. اين تك مضراب هايي 
كه ش��ما در حوزه ادبيات گفتيد نكته اش همان نوشتن 
است فقط! يعني كار ترجمه شده كجا رفته و به دست كي 
رسيده است؟ معلوم نيست! توليد، بخشي از مسير است. 
ادامه مسير مي شود توزيع، ترويج و ... آن اثر. چيزي كه من 
مي بينم واقعيت اين است كه احساس مي كنم نشر ايران 
بايد در عرصه نشر جهاني حضور فعال داشته باشد. زماني 

نهضت ترجمه مي شود ترجمه كه جوشش آن در مقصد 
اتفاق بيفتد يعني يك ناشر مقصد كتاب تو را بردارد و در 
يك تيراژ)ش��مارگان( خوبي آن را به مخاطب بفروشد، 

اتفاقي كه مي توانم بگويم اصاًل اتفاق نيفتاده است!
منظورتان اين است كه ما در سطح توليد محتوا 
متوقف شده ايم و حلقه هاي ارتباطي بعدي كه 
بايد در اين فرآين�د نقش آفريني كنند وجود 
ندارد و اراده اي هم براي تش�کيل و ايجاد آنها 

ديده نمي شود؟
بله، مشكلي كه ما االن در عرصه ترجمه داريم اين است كه 
سياست مشخص و فعاليت مشخصي با نگاه حرفه اي به بازار 
نشر نداريم نه اينكه حاال يك پولي به مترجمي بدهيم و يك 
اثري را ترجمه كند، نه! حتي وقتي برخي آثار ترجمه شده 
را هم متخصصان كار بررسي مي كنند آن ترجمه را به دليل 
ضعف هاي حرفه اي يك فاجعه مي دانند. اين يعني اينكه 
طرف فقط خواسته يك تعداد كتاب را ترجمه كند و برود 
همين! جريان س��ازي وقتي ش��كل مي گيرد كه چندين 
بخش با هم در اين رابطه فعاليت مشخص داشته باشند. ما 
در كشورهاي همسايه مان مثل عراق هم در بحث ترجمه 
نتوانس��ته ايم كاري انجام بدهيم اما در مقابل نشر كشور 
تركيه به ش��دت در حال فعاليت است، خب اينجا رايزني 
سفارتخانه هاي ما كجا هس��تند؟! هر چقدر بتوانيم آثار و 
كتاب هاي خودمان را به زبان ه��اي مختلف دنيا ترجمه 
كنيم. اصطالحاً قلوب آنها را متوجه خودمان خواهيم كرد. 
گاهي گفته مي شود كه به دليل درآمد متغير و 
پايين نويسندگي در كشور ما شغل محسوب 
نمي ش�ود آيا ش�ما اين گزاره را قبول داريد؟ 
ضمن اينکه نظرت�ان در مورد مقول�ه اقتصاد 
فرهنگ چيست و براي تقويت آن چه اقداماتي 

بايد صورت بگيرد؟
من اين حرف را كه مي گويند نويس��ندگي در كش��ور ما 
شغل نيست، قبول ندارم چون درست نيست و نمي شود 
حكم كلي در مورد آن صادر كرد. از مسائلی كه ما در حوزه 
نشر به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي فرهنگ داريم، اين 
است كه اين حوزه يك مقداري در بحث صنايع بالتكليف 
است يعني طرف حسابش معلوم نيس��ت كه مثاًل وزارت 
كار است يا وزارت فرهنگ يا وزارت صمت؟! و اين به خأل 
قانوني برمي گردد كه در اين زمينه وجود دارد. اعتباراتي 
كه در حوزه فرهنگ گذاشته مي شود اصاًل قابل مقايسه 
با اعتبارات بخش صنعت نيس��ت. اين در حالي است كه 
اتفاقاً بحث اشتغالزايي در حوزه نشر خيلي بيشتر از صنايع 
ديگر است مثاًل يك ناشر نسبتاً موفق )يك ناشر متوسط 
نه ناشران بزرگ( به صورت مستقيم و غيرمستقيم حدود 
50 تا 60 نفر حقوق بگير دارد. متأسفانه تسهيالتي كه مثاًل 
براي دام و طيور در نظر گرفته مي ش��ود از تسهيالتي كه 
براي حوزه نشر در نظر مي گيرند هم بيشتر است، ظاهراً 
نشر در حوزه سياست گذاري خيلي رسميت جدي پيدا 
نكرده است. صنف نشر در كشور ما حدود 80 تا 100هزار 
نفر شاغل دارد ولي در حوزه دانشگاهي ما جايي كه مسئول 
تربيت نيرو و متخصص باش��د وجود ندارد و همه چيز بر 
اساس شاگردي كردن جلو مي رود. نكته جالب اين است 
كه حوزه نشر در عرصه فرهنگ پردرآمدترين آنهاست كه 
گردش مالي آن از همه حوزه هاي ديگر حتي سينما هم 
باالتر است. گردش مالي نش��ر چيزي در حدود 4هزار و 
200 ميليارد تومان است در حالي كه گردش مالي سينما 
در حدود 500 تا 600 ميليارد تومان است ولي همچنان 
نشر مظلوم و مهجور است. علتش هم اين است كه نشر صدا 
ندارد! ما صدايمان را به چه كسي برسانيم؟ اساساً كسي 
صداي ما را مي شنود؟! علتش اين است كه ما صداي بلندي 

نداريم، رسانه اي نداريم. 

 مردم آفريقا به دليل اينکه س�ال هاي زيادي 

معصومه طاهري
  نگاه

تحت ظلم و ستم استعمارگران شرايط سخت و 
بدي داشته اند به نسبت س�اير كشورها براي 
دريافت پيام آزادي و حقيقت طلبانه مستعدتر بوده اند به همين خاطر امام 
خميني)ره( با انقالب فراجهاني خويش توانست به اين هدف برسد و پيام 
آزاديخواهان�ه خ�ود را به قل�ب آفريق�ا برس�اند. در نتيج�ه موجي از 
اسالم خواهي را ميان مردم اين كش�ورها به وجود بياورد. پس از آن هم 
وصيتنامه اين مرد بزرگ و آسماني كه تنها، يك وصيتنامه معمولي و ساده 
نيست و حاوي نکات بس�يار آموزنده و مفيدي اس�ت ميان مردمان اين 
سرزمين با استقبال خوبي مواجه شد، اين مس�ئله به خصوص در نشر و 
توزيع وصيتنامه الهي سياس�ي امام راحل نمود دارد. »جوان« در همين 
رابطه با شهريار ايرانمنش مبلغ و كارشناس ديني در برلين كه پيش از اين 

سال ها در آفريقا حضور و فعاليت داشت، گفت وگو كرده است. 

با توجه به اينکه شما سال ها در كش�ورهاي آفريقايي فعاليت هاي 
تبليغي و ديني داش�ته ايد به نظرتان چقدر وصيتنامه امام خميني 

بين اين قاره و مردمش شناخته شده است؟
بس��يار زياد. از قديم گفته هر چه از دل برآيد الجرم بر دل نشيند و اين مصداق 
كاملي از وصيتنامه امام خميني در ميان مردم آفريقاست به طوري كه وصيتنامه 
امام در آفريقا بارها و بارها ترجمه شده و در بخش هاي مختلف كارايي زيادي هم 
دارد. جالب است بدانيد در آفريقا يك روزي به نام »روزعالم« مشخص شده است 
و هر سال يكي از علماي ديني برجسته را مورد تمجيد و تقدير قرار مي دهند. به 
دليل ارادت و عالقه اي كه به امام دارند سال 1385 را صرفاً به نام امام خميني)ره( 
نامگذاري كرده بودند و انديشه ها و آراي امام به خصوص وصيتنامه ايشان را ترجمه 
شده بين مردم توزيع كردند كه با استقبال خوبي هم از سوي قبايل و گروه هاي 
مختلف مواجه شد. عالوه بر آن س��ي دي هايي از آن نيز تهيه و تنظيم كردند. در 
اين سال سمينارها و سخنراني هاي متعددي صورت گرفت كه هركدام به تفصيل 
شخصيت امام خميني)ره( و وصيتنامه ايشان را تحليل و تجزيه مي كردند. پسر 
فيدل كاسترو دكتر و خطيب روش��نفكري است كه در زمان حيات امام خميني 

يك بار ايران آمده بود و به زيارت ايش��ان رفته بود. به 
قدري شيفته آن شخصيت بزرگوار گرديد كه پس از 
رحلت امام خميني)ره( كار ترجمه آثار امام و وصيتنامه 
ايشان را به عهده گرفت و تاكنون كتاب هاي زيادي را 

هم درباره امام خميني ترجمه و منتشر كرده است. 
گفته مي شود بين نيروهاي ارتش و نظامي آفريقا 
هم وصيتنامه امام با استقبال خوبي مواجه شده 

درست است؟
بله همينطور اس��ت. وصيتنامه امام خميني به قدري اهمي��ت و جامعيت دارد 
به خصوص اينكه محتواي آن فراملي و جهاني اس��ت كه نظاميان و ارتش��ي ها 
در كش��ور كنگو هم به محتواي آن عالقه مند هستند؛ چنانكه ژنرالي را در ارتش 
اين كشور مي شناس��م )براي حفاظت وي از گفتن نامش معذورم( كه به عنوان 
يك شخصيت ارشد و شناخته شده نظامي، بند بند وصيتنامه امام خميني را از 
حفظ است و هميشه از اين دستنوش��ته امام به نيكي ياد مي كرد و مي گفت اين 
وصيتنامه ساده اي نيس��ت كه در كتابخانه خاك بخورد براي همه الزم و مهم و 

درس آموز است. 
حضرت امام خميني خودشان هم در بخشي از وصيتنامه آورده اند 
كه وصيتنامه شان تنها متعلق به ايران و ايرانيان نيست بلکه مربوط 

به تمام انسان هاست. 
بله، دقيقاً و اين مسئله نش��ان مي دهد كه چقدر امام خميني ذوابعاد بوده و نگاه 
جهاني و فراملي داشته است و اصاًل خود را محدود به مرزهاي داخلي ايران نكرده 
بود از همان ابتداي شكل گيري انقالب اسالمي نگاهشان جهاني بود و در وصيتنامه 
خودشان نيز به همه مردم دنيا نظر داش��تند. اين اتفاق مهمي است، بنابراين ما 
بايد مانند امام نگاه گسترده و جهاني داشته باشيم و به عنوان ايرانيان مسلمان به 
توسعه و تعالي اسالم بينديشيم و عماًل وصيتنامه امام خميني)ره( در همه امور 
استفاده ببريم؛چراكه امام راحل به تمام بخش هاي زندگي پرداخته و همه اقشار 
و گروه ها را مورد خطاب قرار داده اند كه اگر مطابق با اين منش��ور حكمت عمل 
كنيم و در راستاي احكام اسالمي و قرآني پيش برويم هيچ گاه به بيراه نمي افتيم 

و گرفتار مشكالت نمي شويم. 

هادي خورشاهيان مي گويد     کتاب
با خواندن رمان »من خواب 
ديده ام« ب�راي مظلومي�ت امام كاظم)ع( افس�وس 

خورده است. 

مراسم رونمايي از كتاب »من خواب ديده ام« در فروشگاه 
چاپ و نش��ر بين الملل برگزار ش��د. در اين جلسه هادي 
خورش��اهيان نويس��نده و منتقد ادبي و فاطمه الياس��ي 

نويسنده رمان »من خواب ديده ام« صحبت كردند. 
هادي خورش��اهيان درباره اين رمان گفت: اي��ن اثر را به 
عنوان يك رمان پسنديدم، اگرچه در تعريف رمان تحول در 
شخصيت ها يكي از مؤلفه هاي اساسي است؛ البته در اين 
اثر تمام تحول در شخصيت ها به سمت تحول منفي است. 
عالوه بر اين، از نظر تاريخي با رمان خوبي روبه رو هستيم و 
آن را پسنديدم. چيزي كه در اين كتاب مهم است، تلنگري 
است كه به ذهن مخاطب مي زند. بنده معتقدم كه در تاريخ 
اهل بيت و امامان ما اتفاقات زيادي وجود دارد كه هنوز با 
ادبيات داستاني به آنها نپرداخته ايم و جاي خالي شان هنوز 
پر نشده است. خوب است كه با استفاده از منابع تاريخي به 

اين جاهاي خالي بپردازيم. 
وي اضافه كرد: البته نكته اي ك��ه در اين كتاب برايم جاي 
ابهام داش��ت، تغيير و تحول در ش��خصيت ها ب��ود. براي 
مثال شخصيتي را در كتاب داريم كه نماينده امام موسي 
كاظم)ع( است، اما من متوجه نشدم كه از كجا دچار انحراف 
مي شود و برايم مش��خص نش��د كه چگونه به اين نتيجه 
مي رسد كه امام موسي كاظم همان قائم )عج( است. حتي 
برايم مشخص نشد كه نقطه مقابل آنان چه كساني بودند؟

خورشاهيان خاطرنش��ان كرد: يكي از اتفاقات قابل توجه 
در اين كتاب ش��خصيت هايي اس��ت كه در آن به نمايش 

درآمده اند. همه آدم هاي اين رمان به نوعي گول خورده  و هر 
كس با خدعه اي اسير شده است. اينجا بود كه واقعاً ترسيدم 
كه معصومين ما در چه ش��رايطي بودند كه اين گونه افراد 
اطرافشان گول مي خوردند. در اينجا بود كه ياد آن روايت 
معروف از معصوم افتادم كه مي گفت اگ��ر چند يار واقعي 

داشتم قيام مي كردم و واقعاً اين افراد را نداشتند. 
اين نويسنده و منتقد ادبي در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود درباره شخصيت پردازي در رمان »من خواب ديده ام« 
گفت: من جنگ ها را بر اس��اس افرادش قضاوت مي كنم، 
چراكه نمي دانم سياست كش��ورها كدام است؛ براي مثال 
درباره حضور ايران در س��وريه وقتي متوجه مي ش��وم كه 
فرمانده ما حاج قاسم سليماني است و با توجه به چيزهايي 
كه از او ش��نيده ام به اين نتيجه مي رس��م كه حضور ما در 

سوريه درست بوده است. درباره اين كتاب هم همين است، 
وقتي شخصيت هاي مختلف را رصد مي كنيم مي بينيم تنها 
فردي كه نگاه انساني به زن دارد، كسي است كه قلباً به امام 
موسي كاظم)ع( و سلسله بعد از او اعتقاد دارد. در اينجاست 

كه به اين نتيجه مي رسم كه بايد حق با اين افراد باشد. 
او درباره لزوم س��نديت داش��تن حرف هاي نقل ش��ده از 
معصومين در رمان نويس��ي گفت: بعضي ها مي گويند هر 
جمله اي كه از معصوم در يك رمان نقل مي شود بايد سند 
داشته باشد اما بعيد مي دانم كه در يك رمان 300 صفحه اي 
بتوان چنين چيزي را عملي ك��رد؛ حتي اگر تمام حرف ها 
هم سند و مرجع داش��ته باش��د، براي مخاطب خواندني 

نخواهد بود. 
فاطمه الياسي، نويس��نده اين كتاب در پاس��خ به يكي از 
موضوعات مطرح شده درباره ياراني از امام كه فريب حاكمان 
جور را خورده اند، گفت: اشاره شد كه شخصيت هاي اطراف 
امام موسي كاظم)ع( به راحتي گول مي خوردند، اما جالب 
است بدانيد كه آنان اصاًل چنين حسي نداشتند، بلكه فكر 
مي كردند بهترين راه را انتخاب كرده اند. چيزي كه در سران 

واقفيه به چشم مي خورد، مال دوستي و طمع است. 
وي همچنين در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه آيا 
كتابش را به كارشناس��ان ديني عرضه كرده است يا خير، 
گفت: بله. كارشناسان ديني هم اين كتاب را خوانده  و تأييد 
كرده اند، البته به نكاتي هم اش��اره كردند كه عمده آنان را 
در داستان اعمال كردم. براي مثال به اين نكته توجه نكرده 
بودم كه در نقطه مقابل ياران گول خورده، افرادي هم وجود 
داشتند كه تا آخرين لحظه به امام وفادار ماندند. اگر فقط 
روي افراد منحرف ش��ده تمركز مي كردم ممكن بود كه به 
سياه نمايي متهم شوم و اينطور تلقي مي شد كه همه ياران 

امام منحرف بودند. 

ببينيد كه فرانسه چه سياس�ت گذاري هاي 
كالني كرده است تا بتواند ادبيات فرانسه را در 
دنيا جا بيندازد؟! از بورسيه دادن به مترجم ها 
بگيريد تا گرن�ت دادن و امکان�ات متنوع در 
اختيار آنها گذاش�تن يا مثاًل يك بنيادي در 
امريکا به اس�م بنياد فرانکلين كاماًل مبتني 
بر قدرت ش�کل مي گيرد. ب�راي اينکه تفکر 
ليبرال دموكراس�ي را در دني�ا ترجمه كند!

اراده اي براي ترجمه در حوزه ادبيات نداریم
در گفت وگوي  »جوان« با محمدحقي، مدير انتشارات كتابستان مطرح شد

گردش مالي ساالنه حوزه نشر چيزي حدود 4هزار و 200 ميليارد تومان است در حالي كه گردش مالي سينما در حدود 500 تا 600 ميليارد تومان است ولي نشر همچنان مظلوم و مهجور است علتش هم اين است كه نشر صدا ندارد!

گفت وگوي »جوان« با كارشناس و مبلغ ديني در آفريقا

ژنرالي در كنگو بندبند وصيتنامه امام را از حفظ بود
در مراسم رونمايي از كتاب »من خواب ديده ام« عنوان شد

»من خواب ديده ام«، مظلوميت امام كاظم)ع( را در بين يارانش نشان مي دهد

مصطفي شاه کرمي
   گفت وگو


