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«پن» آمریکا و نویسندگان ایران
سال  78بود .نطفۀ این سفر در خانۀ خانم سيمين بهبهانی ب سته شد .یک روز خانم بهبهانی از من و
سپانلو و دولتآبادي دعوت كرد و گفت كه بيایيد كارتان دارم .ما رفتيم آنجا و او خانم جوانی را به ما
معرفی كرد كه خانم الهام از پِن بين المللی شاخۀ نيویورک آمده و میخواهد با شما صحبت كند و من
امروز را قرار گذاشتتم .الهام ،دختر یک پزشتک ایرانی بود و در نيویورک منیتی رئيس پن نيویورک
بود .آشنا شدیم و پرسيدیم :ماجرا چيست؟ او گفت :براي نخستينبار ،پن نيویورک میخواهد دعوت
ر سمی از نوی سندگان ایرانی بکند و مدتها ست در مورد این دعوت كه چه ك سانی بيایند از سوي
كميتۀ ایرانی میاور پن بحث و تبادل نظرشده و به این نتيجه رسيدهاند كه افرادي از نسلهاي مختلف
كه ن یانگر صداي معا صرایران با شند به این مرا سم دعوت شوند .از شاملو گرفته تا مندنیپور كه
جوانترین با شد .دعوتنامهها را هم آورده بود .شاملو به دليل بيماري نتوان ست بياید .قرار شد كه
خانم بهبهانی و دولتآبادي و سپانلو و من و شهریار مندنیپور یک هفته مهمان پن نيویورک شویم كه
در برنامههاي آنجا از جمله سخنرانی در انجمن آسيایی و دانیگاه كلمبيا و مراكز دیگر حضور به هم
ر سانيم .ما گفتيم قبل از آنكه دعوت را بپذیریم ،شرطهائی داریم كه شما (خانم الهام) باید به آنها
انتقال دهيد .ماحصل اینكه ما چندان عالقهاي نداریم به آمریکا بيایيم و در آنجا موضوع یک بررسی
یا مورد حمایت و از این حرفها كه نا شی از تبعيض فرهنگی ا ست ،قرار بگيریم .میخواهيم چند چيز
از آغاز روشن شود :یکی اینكه ما به تساوي فرهنگها معتقد هستيم .یک نویسندۀ ایرانی همتراز هر
نویسندهاي از هركجاست .بنابراین ما نویسندۀ جهان اولی و جهان سومی نداریم .دوم اینكه بخیی از
برنامهها را ما تعيين میكنيم ،از جمله دیدار با نویستتندگان و بازدید از مراكز فرهنگی را .ما دوستتت
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داریم كه با آرتور ميلر و ادوارد آلبی و ادوارد سعيد و نوآم چام سکی و نوی سندگان پي یروي آمریکا
دیدار دا شته با شيم .اعالم كردند كه با شرایط ما موافقند و تأكيد كردند كه شما به عنوان همتایان
فرهنگی به آمریکا دعوت می شوید .قرار شد ما برویم .به مندنیپور هم خبر دادیم كه آماده شود .هر
كس بای ستی میرفت و از ك یوري ویزاي آمریکا را میگرفت .سپانلو دا شت میرفت فران سه و از آنجا
میآمد به آمری کا .ستتيمين بهبهانی نتوانستتت ب ياید چون درستتت در ه مان موقم برنامهاي براي
بزرگداشت او در سوئد گذاشتند .من به كانادا رفتم و در آنجا شب شعر و چند سخنرانی داشتم و از
آنجا به آمریکا رفتم .دولتآبادي در نمای یگاه كتاب فرانکفورت برنامه دا شت و از آنجا میآمد .این
بار خيلی به سختی به ما ویزا دادند.
به رغم دعوت رستتمی پن تا آخرین مهلت اذیت عمدي در كار بود .در كا نادا ،پيش دكتر براهنی
رفتم و منزل زرهی .ح سن آقا در دان یگاه تورنتو برایم برنامه گذا شته بود و دكتر براهنی آمد و راجم
به من و آثارم خيلی دوستانه صحبت كرد .باالخره درآخرین فرصت وارد نيویورک شدیم .دولتآبادي
و مندنیپور هم رسيدند و قرارشد فردا در دانیگاه كلمبيا دربارۀ ادبيات داستانی این سالها و مسائل
فرهنگی ایران صحبت كنيم .سپانلو روز اول به برنامه نرسيد.
عنوان جلسه بود« :صداي ادبيات معاصر ایران»  .با پرسشهائی كه مطرح شد درمورد ادبيات جدید
ایران به اختصتتار صتتحبت كردیم .یادم میآید دولتآبادي ضتتمن حرفهایش گفت :ادبيات ما ،فریاد
مردم ماست كه از سوي ما به صورت مکتوب انعکاس پيدا میكند .من نيز جملهاي از ریتسوس را یاد
كردم كه به جنبۀ دیگري از ادبيات ا شاره میكرد .ریت سوس میگوید :ما زمانی حرفهاي خود را فریاد
كردهایم و حاال هنگام آن ر سيده كه به آرامی در صلح با هم صحبت كنيم .ا شاره كردم كه ادبيات ما
تنوع خود را دارد و انع کاس هاي گوناگونش را و در این باره اندكی توضتتيح دادم .جمع يت ز یادي از
نوی سندگان و محققان ایرانی مقيم آنجا به دان یگاه كلمبيا آمده بودند .در آنجا م سألهاي را مطرح
كردم كه چهطور ا ست یک جریان در دو محيط مت ضاد به صورتی موازي دنبال می شود و آن تأكيد
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روي ادبيات بعد از انقالب ا ست از سوي دولت خودمان و خارجیها؟ اگرچه ق ضایاي سيا سی بعد از
انقالب اهميت زیادي دارد و نویستتندگانی با روش و بينش تازهاي به ميدان آمدهاند ،ولی تأكيد بر
جوانهاي بعد از انقالب بي یتر شکل سيا سی دارد تا ادبی .ادبيات چيزي ني ست كه از تاریخ معينی
شروع و به تاریخ معينی ختم شود ،ا ستمرار یک جریان تاریخی ا ست .تکهتکه كردن آن به منظور
روبهرو قرار دادن ن سلها هدفی ا ست سيا سی كه منظورش حذف قبلیها و تثبيت پيش از موعد
كنونیها ست .به گمان من ادبيات فعلی ،ادامۀ كمتوان ادبيات پيش از آن ا ست .منتظر فر صت زمانی و
شرایط بهتر میمانيم تا ادبيات جایگاه شایستهاش را در جامعۀ ما بيابد .شما (اعم ازایرانی یا خارجی)
به محض این كه به ایران میآئيد ،یا ما را در اینجا گير میآورید ،دنبال بچههاي بعد از  78میگردید
كه بيیترغرضی خاص را آشکارمیكند ،نه درک فراز و نیيب ادبيات این چند دهه را كه درآن همگان
كاركردهاند ،نه فقط جوانها .اینكه اصرار دارید جوانها را از نسل قبلی جدا كنيد ،از نظر ما خوشآیند
ني ست .اگر نگوئيم سؤالانگيز ا ست ،شکلی شتابزده و اح سا ساتگرا دارد .ما به ادبيات فراتر از
اتفاقات نگاه میكنيم .اگرانقالب و جنگ مایۀ تغيير ادبيات شتتود ،این تغيير فقط دركارجوانها ظاهر
نمی شود ،آن هم با ب ستهبنديهاي حمایتی .در آنجا خانم حورا یاوري ،ا صرار دا شت بگوید بين نگاه
جوانهاي این دو دهه با نسل قبل ،فرقهاست و خانم شهال الهيجی هم همين را میگفت.
خانم الهيجی همراه ما نبود و به دعوت پن هم نيامده بود .ندانستتتيم به دعوت چه گروهی آن جا
ح ضور دا شت و در جل سات شركت میكرد؟ ظاهراً جایزهاي هم براي نوی سندۀ جوان همراه ما ،درآن
جل سه تدارک كرده بودند كه با حرفهاي ما صداش را درنياوردند .با تجربهاي كه از دهۀ سی تا حاال
دا شتيم ،این بازي را میفهميدیم كه عدهاي ادبيات را در موقعيت موش آزمای یگاهی قرار میدهند و
روي آن مطالعهاي كه میخواهند میكنند .انگار بگویند خب ،اقت صاد این ك یور را كه می شنا سيم،
ستتياستتتش را درمییابيم ،حاال بيایيم ادبيات و فرهنگش را هم بیتتناستتيم كه بتوان روي آن نقیتتۀ
شناخته شده برنامهریزي كرد .شاید این پرهيزها و و سو سهها نا شی از رنج آدمی مارگزیده با شد.
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دولتآبادي و من ا شاره كردیم كه با این نوع برخوردكه رنگ ا ستعمار فرهنگی دارد ،موافق ني ستيم.
اگرچه ن سل جوان دو ست دارد كه این تمایز وجود دا شته با شد و ت یخ صی برایش قائل شوند .بدش
نمیآید كه دیگران (از ما بهترون) نيز چون جوان ها به نفی آدم هاي پيش از آن ها بپردازند ،ولی در
درازمدت این ن سل هم خواهد دان ست كه این نوعی بازي غير فرهنگی بوده ا ست .ادبيات یک دوره را
با تمامی كوشندگانش میشناسند نه با برخی ازآنان ،آن هم با تبليغات!
بعد از جلسه اي كه گفتم ،روز بعدش ما در انجمن آسيایی ) (Asian Societyبرنامه داشتيم و در
آنجا با سوزان سانتاک آشنا شدیم .قرار بود كه جلسه را او اداره كند و ما پس از چند سؤال و جواب
كلی ،بخشهائی از كارمان را كه به انگلي سی ترجمه شده بود ،بخوانيم .سانتاک یکی از پژوه یگرها و
م قا لهنویس هاي معروف آمری کا استتت كه در ح ما یت از جنبش هاي مدرن فرهنگی و اعتراض هاي
عدالتگرا خاصه در جهان سوم ،شهرتی به هم زده .قرار بود كه مدت كوتاهی قبل از ميزگرد با هم در
زمينۀ گفت و شنود جل سه م یورتی دا شته با شيم .او از اینكه ما دیر ر سيده بودیم تتت و به هيچوجه
تقصيري نداشتيم تتت دلخور شد .روي سؤال و جوابها هم با ما توافق نداشت .وقتی ميزگرد تیکيل
شد ،یک سؤال انحرافی كرد كه وقت ما و همه را هدر داد.
سؤال طوري طرح شده بود كه كل ادبيات ما را زیر سيطرۀ غرب نیان میداد .گفت :ما شما را با
سينمایتان می شنا سيم تتت كه البته این یک واقعيت بود تتت وي در ادامه گفت :رماننوی سی از قرن
شانزدهم با دُن كيیوت شروع شده ،شما كه رماننویسی را از غرب گرفتهاید ،حاال كجاي كار هستيد؟
ما ناگزیر شتتدیم هركدام با یک تعبيري و از دیدگاهی توضتتيح دهيم كه روایتگري و قصتتهنویستتی
ملتها ،تقليد از دیگري ني ست ،اما تأثيرات متقابل وجود دارد .تو ضيح دادم كه ما نه صد سال پيش
كتابی داشتيم به نام جوامم الحکایات كه آنتولوژي قصه است ،یعنی قصههاي بسياري به صورت كتبی
و شفاهی وجود داشته كه عوفی گزینهاي از آنها فراهم كرده ،حدود هزار قصه را .البته فرق بين قصه
و دا ستان و رمان را میدانيم ،اما اینطور ني ست كه روایات فرهنگی ما زیر تأثير ادبيات غربی با شد.
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حاال اگرغرب ادبيات ما را ت ت درهمان حد كه ما آنها را میشناسيم ت ت نمیشناسد یا خبردارد و منکر
میشتتود ما چه كنيم؟ شتتاید در بخیتتی از ادبيات جدیدمان ،تکنيک بيانی را ازغرب اقتباس كرده
با شيم ،اما پيش از اینها ما رمانس دا شتهایم ،مثل سمک عيار و كتابهایی از این د ست .هریک از ما:
دولتآبادي و سپانلو و مندنیپور ،تفاوتهاي فرهنگی ما را در روایت و ق صه متذكر شدند .به هر حال
او از این برخورد خو شش نيامد .شایدحس كرد كه قيمومتش از د ست رفته ا ست .از اوا سط سخنرانی
بلند شد و رفت .نوبت به اصل برنامه رسيد .هركدام از ما به وسيلۀ یک نویسندۀ ایرانی كه به انگليسی
م سلط بود (مثل خانم آذر نفي سی و آقاي حميد دبا شی) معرفی می شدیم .بعد بخ یی از اثرخود را به
فار سی میخواندیم .آنگاه یک نوی سندۀ آمریکایی ،كل اثر ترجمه شده را میخواند .من بخ یی از
« ضيافت كو سهها» را به فار سی خواندم و خانمی ( شاید كينرلی) كل دا ستان را به انگلي سی خواند.
دولتآبادي یک مقدار از «پایان جغد» را خواند و دبا شی ا صل متن را به انگلي سی خواند .از شهریار
مندنیپور هم یک ق صه خوانده شد .سپانلو بخ یی از شعرش را خواند و ترجمهاش هم اجرا شد .چند
جلسۀ دیگر هم داشتيم .در جلسهاي كه به مناسبت حقوق بیر و نویسندگان دنيا داشتيم ،یک خانم
نوی سندۀ یهودي یقۀ ما را گرفته بود كه شما چرا به عنوان نوی سنده براي یهوديهایی كه آن ایام در
شيراز د ستگير شدهاند ،اعالميه ندادهاید .این ق ضایاي حقوق ب یري هم پو ست خربزهاي ا ست كه
زیرپاي هرایرانی به هر منا سبت میاندازند .گفتيم :آنها به اتهام سيا سی د ستگير شدهاند ،نه امور
فرهنگی و ابراز عقاید .هنوز هم محاكمه نیتتدهاند كه كستتی بخواهد یا بتواند اعالميه بدهد .او گفت:
شما كه میدانيد این قوانين ودادگاهها ناعادالنهاند .گفتيم به هرحال دادگاههاي هرك یور طبق قوانين
جاريشان حکم میدهند .اگراعتراضی به قوانين هست ،راهش اعالميه دادن نيست .یک بحث حقوقی
است و مال اهلش .وقتی دیدیم آن خانم دستبردار نيست ،به او گفته شد انگار شما ما را با رئيس قوۀ
ق ضائيه ا شتباه گرفتهاید .ما نوی سنده ه ستيم و همين .نوی سندگان هرك یور م ستقل از حکومت یان
ه ستند و م ستقل از شما و جریانهاي سيا سی روز .جالب این بود كه تمامی اع ضاي جل سه مرعوب
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مزخرفگوئیهاي این خانم هياهوگر بودند .می شد شانتاژ صهيوني ستها را آنجا عيان دید .این تنها
مورد نبود ،بلکه اقتدار آنها را در پن و حقوق بیتتر و مراكز مهم فرهنگی شتتاهد بودیم و از حمایت
پیت پردۀ آنها كه چگونه بخیی از بودجۀ اینها از سوي آدمهاي خاص مثل جامعۀ مدنی سروژ داده
می شود ،آگاه شدیم .البته در هر مورد با نزاكتی چ یمگير پا سخگوي این نوع برخوردها بودیم .چند
مورد از این د ست ن یان داد كه ق ضایاي دموكرا سی خوب ا ست ،اما براي خود شان و به نفم آنها.
تبعيض فرهنگی در جان آنهاست ،تا كی در رود.
در همان سفر ،فر صت پيدا شد كه با خانم فران سيس فيتز جرالد تتت دیداركنيم كه بعد قرار بود
رئيس پن شود و آن موقم هنوز پ ستش را تحویل نگرفته بود .آن خانم ك سی بود كه جایزۀ پوليتزر را
بابت مقالهاي دربارۀ ایران زمان شاه گرفته بود كه گویا در تغيير نظر سياستمداران آمریکائی نسبت به
آن رژیم مؤثر بوده استتت .با دولتآبادي و دباشتتی وخانم مظفري وارد خانهاش شتتدیم .مينياتورهاي
ایرانی را دیدیم و خط ميرعماد و همينطور آثار ارزشمند چينی و هندي .پرسيدم :این مينياتور و خط
نادر گرانبها را ازكجایافته؟ گفت :اینها را دو ست من تتت دكتر سيروس غنی تتت به من هدیه كرده.
نیتتستتتيم و یک مقدار راجم به ادبيات معاصتتر ایران حرف زدیم و گلۀ خودمان را از این كه غرب به
ادبياتی كه به انگلي سی ،فران سه و آلمانی نو شته ن یده ،عالقهاي ن یان نمیدهد ،در حالیكه در ایران،
ب سياري از كتابهاي ملل مختلف ترجمه می شود .گفت :همينطور ا ست .اینجا ظرفيت ادبی و هنري
ایران را نمی شنا سند .اگر روزي رئيس پن شدم ،سعی میكنم راجم به این ق ضيه حسا سيت بيیتري
داشته باشم.
یک روز هم ما در مركز پن نيویورک به دعوت آن ها با ده دوازده ناشتتر بزرآ آمری کایی د یدار
داشتيم.
این مالقات جزو خواستهاي ما بود تا مسألۀ ترجمۀ آثار ایرانی به انگليسی را با آنها مطرح كنيم.
آنها گفتند كه ما ت این ده دوازده نفري كه اینجا هستيم ت در واقم فیرده شدۀ صد تا نیر هستيم.
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یعنی نیرهاي كوچک در هم ادغام شدهاند و تبدیل شدهاند به تراستهاي انتیاراتی .ما دهها شعبه و
زیرمجموعه داریم و ادبيات آمریکا و در نهایت ستتليقه و باورهاي عمومی را هدایت میكنيم .پس از
شنيدن ق ضيۀ بیمهري به ادبيات آ سيائی ،آب پاكی را روي د ست ما ریختند و گفتند :ما نه تنها آثار
ایرانی یا مصتتري یا تركی را ترجمه و منتیتتر نمیكنيم ،بلکه حتا براي آثار اروپایی هم ارزش چندانی
قائل نيستيم .دورۀ مؤلفمحوري ،آن دورهاي كه نویسندگان كار خوب مینوشتند و ناشران تحت تأثير
قرار میگرفتند ،گذ شته و االن این نا شران ه ستند كه خط م یی م یخص میكنند و به افکار عمومی
جهت میدهند .این مایيم كه تصتتميم میگيریم چه چيزي به خورد مردم بدهيم و چنين قدرتی را هم
داریم .پرستتيدیم :شتتما ميانگين ذوق عمومی را چهطور تعيين میكنيد؟ گفتند :كه در حول و حوش
آنچه در سریالهاي تلویزیون میگذرد ،به خالیق خوراک میدهيم .البته در این مملکت عدهاي آزاد
هستند كه آثار نویسندگان معروف یا پيیروان اصيل را هم چاپ كنند ،ولی این كتابها تيراژ چندانی
ندارند یا جز در موارد معدود وارد خط توليد تجاري نمی شوند .كتابهایی كه ما میپ سندیم ،وارد خط
زنجيرۀ ميليونی میشتتوند یا ترتيبی میدهيم كه بیتتوند .وقتی كه دركمال نوميدي جلستته را ترک
گفتيم ،یکی از آن ناشران آمد پيش ما و گفت :من جزو این تراستها نيستم و انتیارات كوچکی دارم
و میخواهم با شما دربارۀ ترجمه و چاپ آثار معا صرایران صحبت كنم .آدرس خودش را داد و رفت.
چ ند روز ب عد به دفترش رفتيم .دفتر كوچکی در خ يا بانی مهجور.در آن جا گ فت كه من یک ناشتتر
كوچک هستتتم و مثل شتتما دیوانهام .هنوز به اصتتول و ارزشهاي ادبيات مترقی كیتتورهاي جهان
عالقهمندم .طی كار انت یاراتیام به هر صورت ادبيات بي ست و چند ك یور كوچک را معرفی كردهام.
اگر شما آثار خودتان را با ترجمههاي خوب به من ب سپارید ،سعی میكنم آثار شما را منت یر كنم كه
گفتيم میکل اصلی پيدا كردن مترجم درجه یک و برگرداندن این كارها به زبان رایج انگليسی است.
سال ها بود كه خود پن براي ترجمۀ اشعار و قصههاي ایرانی براي آمریکاییها دچار این میکل بود كه
مترجم دو زبانۀ خوب پيدا نمیكرد .ستتراغش را از ما میگرفتند .در دیداري كه از ستتوي پن با یک
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ميلياردر آمریکایی فرهنگدو ست برقرار شد ،ضمن ابراز عالقه به منا سبات فرهنگی از ما م یورت
خواستتت كه چه كمکی می تواند به فره نگ ایران بک ند؟ صتتح بت كردیمهكه این جا فره نگ ما را
نمی شنا سند .یکی از راهها مطالعۀ آثار ایران ا ست .گفت :مؤ س سهاش میتواند و دو ست دارد هزینۀ
ترجمۀ آثارادبی و هنري ایران را بپردازد كه ما خام ن یدیم و از همان موقم معلوم بود كه پي ینهادش
جزو تعارفات دیپلماتيک است .البته ما هم چنين توقعی نداشتيم .به ناشران آمریکایی هم گفته بودیم
ما هيچگونه عالقهاي نداریم كه خودمان را به شما معرفی كنيم یا آثار خودمان را به انگليسی و فرانسه
و آلمانی ن یر بدهيم و این براي ما اهميتی ندارد .اما یک م سأله ه ست :چهطور ا ست نا شران ایرانی با
آن بودجۀ ضعيف این همه عالقهمند و كنجکاوند كه ادبيات جهان را معرفی كنند ،اما شما با این همه
امکانات ،كنجکاويتان براي شناختن ملل دیگر به صفر ر سيده؟ جز خودتان نمیخواهيد هيچكس را
ب ینا سيد؟! ما براي مردم خودمان مینوی سيم .همين براي ما كافی ست ،خواه شما آثار ما را ترجمه
كنيد یا نکنيد ،اما شما با ترجمه نکردن شعرهاي ما و نو شتههاي ما ملت خودتان را از خواندن شعرها
و داستتتانهاي عالی محروم كردهاید .اگر قرار استتت بين فرهنگها گفت و گویی بیتتود ،صتتداقت و
همترازي جزو اصول اوليه است .نمیشود عدهاي امتياز زیادي بدهند و طرف مقابل هيچ كوشیی براي
این ارتباط انجام ندهد.
به هر حال آن یک هفته تمام شد و ما با دوستان ایرانی كه میخواستند یک آنتولوژي قصه و شعر
به هزینۀ پن منتیتتركنند ،صتتحبت كردیم .تداركاتی انجام شتتد .آنچه به عهدۀ ما بود ،انجام دادیم.
بعدها كتاب ناق صی چاپ شد كه از انح صارگري دو ستان ایرانی ما حکایت دا شت .چندي پيش باز هم
نامهاي از طرف اینها آمده بود كه شما قصههاي تازهاي را به ما معرفی كنيد كه بدهيم دانیگاه كلمبيا
ترجمه كند .این نوع پي ینهادها تکراري و بیفایده به نظر میر سد .تاحدي از بنياد فکري آن آدمها و
مؤ س سات آگاه ه ستم .چيزي كه برای یان اهميت ندارد ،فرهنگ و هنر و ادبيات ا ست و همهچيز را از
منظر سيا ست میبينند ،همانطور كه در اینجا مدیران فرهنگی و هنر ،ادبيات را از منظر سيا ست
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میبينند .تا موقعی كه خود فرهنگ ،زیرمجموعۀ سيا ستبازي با شد ،آش همين آش ا ست و كا سه
همين كاسه.
آنجا ستتانستتور در حد دیگري مطرح استتت .ظریف و نامرئی عمل میكند .مثالً ما توي نيویورک
تایمز كه بودیم ،خانمی كه با ما م صاحبه میكرد ،وقتی دید نمیتواند از ما حرفهائی عليه دولت ایران
درآورد ،وقتی كه دید ما به آدمهائی مثل چام سکی و ادوارد سعيد ا ستناد میكنيم ،هردود ك یيد كه
چامسکی از فضاي آزاد سوء استفاده كرد .ما بهاش تریبون دادیم و حاال تریبون را ازش گرفتهایم.
در گزارش كار نهائی كه من با م یورت دو ستانم راجم به سفر نيویورک براي انجمن قلم نو شتم ،از
رفتار خانم ستتانتاک و آن بانوي نویستتندۀ یهودي انتقاد كردم و در مقابل رفتار بزرگوارانه و فرهنگی
آرتور ميلر و ادوارد آلبی و دیگران را ستودم .پس از چند ماه ،خانم مظفري از سوي پن به من تلفن زد
كه در این گزارش كوتاه اگرممکن است یک تجدید نظر دیپلماتيک بکنيد! چون مصلحت نيست كه از
سانتاک و آن خانم در گزارش چاپ شدۀ پن چنين انتقاد صریحی بياید .گفتم :من این كار را نمیكنم.
این نظر همۀ ماست و انعکاس برداشت جمعی از ایرانيان حاضر در جلسۀ انجمن آسيائی .این نمی شود
كه در گزارش فقط تعریفها بياید و انتقادها ستتانستتور بیتتود .عجب گرفتاري شتتدهایم كه همه جا
سان سور می شویم ،حتا در پن نيویورک .دو ستانه به آن خانم گفتم :اگرآن یک صفحه عيناً در گزارش
رستتمی پن نياید ،من این حرفها را جاي دیگر منعکس میكنم .در رستتانههاي خودمان و جائی مثل
بی.بی .سی از نظر انعکاس خارجیاش .البته گزارش آنها هنوز كه هنوز ا ست به د ست ما نر سيده ،اما
گوش ما از این حرفها پر ا ست .خو شحالم كه ما سه چهار نفر در این سفر در هيچ شرایطی حرف
خودمان را قورت ندادیم.
آن موقم آرتور ميلر در نيویورک نبود .لطف كرد ،سوار هواپيما شد با خانمش از شهر دیگري به
ا ستودیوي خودش در نيویورک آمد .مردي خوش سيما ،بلندقد و تنومند با رفتاري مطبوع كه دو ستی
و فا صلۀ احترامانگيزي را با هم القا میكرد .دیدار دو ستانهاي دا شتيم و از كو ششهایی كه آرتور ميلر
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در دفاع از حقوق نوی سندگان زندانی و آزاردیده در سرا سر جهان دا شته ،ت یکر كردیم .موارد زیادي
بوده كه آرتور ميلر از نوی سندگان زندانی و زندانيان سيا سی و رو شنفکران تحت تعقيب دفاع كرده و
پاي اعالميههاي اعترا ضی ام ضا گذا شته .به او گفتيم كه در ایران مثل خيلی جاهاي دنيا شما را خوب
می شنا سند .نمای ینامههایتان در ایران اجرا شده ،مخ صو صاً «نگاهی از پل» و «مرآ د ستفروش»
چندین بار اجرا شتتده .دولتآبادي گفت كه من در «مرآ دستتتفروش» ایفاي نقش كردهام .ميلر ابراز
خو شحالی كرد كه یک نوی سندۀ م یهور بازیگر اثرش بوده ا ست .گفت :من با بع ضی از نوی سندگان
ایرانی آشنا بودهام .از شاملو و براهنی اسم برد .در این نویسندۀ بزرآ رفتار مهربان و متين و فروتنی
فرهنگی عظيمی بود كه حيرتآور بود و همۀ ما را تحت تأثير قرار داد .در آن ستتن (نزدیک هیتتتاد)
بلند شده بود و از شهري دیگر براي دیدار ما آمده بود و با گیادهرویی حرفهاي ما را گوش داد .كمی
راجم به كارهاي خودش صتتحبت كرد ،اما بيیتتتر عالقهمند بود بداند در ایران تئاتر و ادبيات در چه
و ضعی ا ست .آیا ما از لحاظ شغلی م یکلی داریم یا نه .در نهایت گفت :یکی از كارهاي من االن روي
صحنه است و دوست دارم كه شما را به نماییم دعوت كنم كه متأسفانه ما وقت نداشتيم برویم .عکس
یادگاري هم با هم گرفتيم .خانم بعدياش كه خالف مرلين مونرو بر و روئی ندا شت ،زنی كوچکاندام و
فرز بود .او عکاس میتتهوري استتت كه در دهۀ ستتی به ایران آمده و عکسهاي مستتتند او از وضتتم
اجتماعی ایران سندهاي گرانبهائی است كه از نگاه تيزبين یک هنرمند ثبت شده.
روز بعدش در مركز پن با ادوارد آلبی رو به رو شتتدیم .آلبی آمد گرم وخودمانی در رفتار و گفتار.
مثل هنرمندهاي چپ دهۀ پنجاه ما بود ،با همان هيجان و ایمان به كار و به مردم .وقتی شروع كرد به
صحبت كردن ،بیاختيار كاغذ و قلم بردا شتم و شروع كردم به نو شتن ،در حالیكه در طول این سفر
بنا ندا شتم حرفها را یاددا شت كنم .و سط جل سه ،آلبی گفت :چرا سؤالی نمیكنيد و مینوی سيد؟
گفتم :من مدتها روزنامهنگار بودهام و نمیدانم چرا ناگهان احساس كردم كه گفت و گوهاي این جلسه
را بنویستتم .گفت :كستتی كه حتا مدتی كوتاه روزنامهنگاري كرده باشتتد ،این عادت از ستترش بيرون
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نمیرود .راجم به آثار خودش صتتحبت كرد و گفت كه آثار من هميیتته با میتتکل اجرا رو به رو بوده
استتت .موقعی كه جزو آوانگاردها بودیم براي ا جراي كارهامان میتتکل داشتتتيم .باید خودمان پول
میگذاشتيم و كاري روي صحنه میبردیم .حاال هم كه آدم میهوري هستم ،باز هم گاهی با این میکل
رو به رو میشویم .مندنیپور پرسيد :شما كه نسبت به نسل پيیين یک هنرمند عاصی بودید ،حاال كه
پير شدهاید ،جوانها ن سبت به شما چه نظري دارند؟ آلبی گفت كه ما ا صالً اینطور به ادبيات نگاه
نمیكنيم و معتقدیم ادبيات سل سله مراتب ندارد و ن سل قبلی و ن سل ميانی و ن سل بعدي كه طبق
سالهاي فعاليت و نظر منتقدان روزنامهها ،اینطور تق سيمبندي می شوند ،براي ما معنائی ندارد .همۀ
ما كنار هم داریم آثاري را عرضه میكنيم و در یک تقسيمبندي افقی .مهم این است كه چه كسی كار
درخیانی انجام میدهد .اینكه در چه سنی و متعلق به چه گروه سنی یا مکتبی است ،دیگر در اینجا
كهنه شده .بعد ،راجم به سان سور صحبت كردیم و او گفت اینجا هم متأ سفانه سان سور ه ست ،اما
نادیدنی ا ست .به جاي حذف فيزیکی ،اقدام به حذف فرهنگی میكنند .آدم مخالفخوان را از عر صۀ
اجتماع مغزشوئی شده میرانند .سانسور به این شکل است كه شما وقتی موافق جریانهاي جاري كار
نکنيد ،با موانعی رو به رو می شوید كه نادیدنی ا ست ،اما در عمل شما از كار خود باز میمانيد یا براي
عر ضۀ آثار خود با م یکل مواجه می شوید .آلبی را خيلی شبيه نوی سندگان سيا سی ایرانی یافتم؛
خوشفکر و معترض بود و صتتميمانه از تجربيات هنرياش ستتخن گفت .به نکتهاي جالب در خالقيت
متن اشاره كرد :ارزش كار نوشتن در این است كه تو از كار خودت لذت ببري و دچار حيرت شوي .من
غالباً از نو شتههاي خودم به حيرت درمیآیم و این بزرآترین لذت را به من میدهد .براي اینكه حين
نو شتن در عمقیابی ذهنم به چيزهایی ر سيدهام كه قبالً از آنها خبر ندا شتهام .طرحی دا شتهام كه
اندی یيده و كامل كردهام ،اما موقم نو شتن ،تغيير شکل پيدا كرده و تبدیل به چيز دیگري می شود.
مثالی آورد :میخوا ستم راجم به سياه پو ستی بنوی سم كه ت صادف كرده بود و پ یت در بيمار ستان
آنقدر راهش نداده بودند كه مرده بود .پزشکان سرجنازهاش حاضر شده بودند .میخواستم به تبعيض
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نژادي و به بیاحترامی به زندگی آدمها ا شاره كنم ،اما نمای ینامه اینطور شروع شد كه مقداري خون
كف سالن بيمارستان ریخته شده ،پزشکان سفيدپوش دور آن جمم شدهاند .كار كالً چيز دیگري شد.
خالصهاي از حرفهائی را كه آنجا در جریان بود ،بعدها در مجلۀ كارنامه چاپ كردم.
****

گزارشی به انجمن قلم نيویورک
با احترام
من و دو ستانم (دولتآبادي ،سپانلو و مندنیپور) به دعوت پن نيویورک ،مدت یک هفته در جل سات
عمومی و خصوصی با نمایندگان پن ،ناشران و نویسندگان و اهل فرهنگ وهنر آمریکا دیدار و گفت و
گو دا شتيم .پارهاي از این جل سات عمومی بي یتر شکل اداري و ت یریفاتی دا شت و گاهی بع ضی از
سروران اهل قلم ،ما نویسندگان مستقل را با اهل سياست و قضا اشتباه میگرفتند ،مثل خانم آزیک
كه الزم بود براي چندمين بار تو ضيح دهيم كه ما نوی سندهایم و بي یتر با این هدف به ایاالت متحده
آمدهایم كه از فرهنگ معا صر سخن بگوئيم و ت صویري كلی ،اما رو شن از و ضم ادب و هنر در این چند
دهه عرضتته كنيم و متقابالً از نزدیک شتتاهد تحوالت هنري و ادبی آمریکا در آخرین روزهاي قرن
بيستم باشيم.
نا شران آمریکائی بر این حقيقت تأكيد كردند كه فرهنگ آمریکاي معا صر از شناخت فرهنگهاي
دیگر حتی اروپائی بینياز استتت و مردم بيیتتتر تحت تأثير تلویزیون و رستتانههاي جمعی به ادبيات
آمریکائی تجاري توجه دارند.
دیدار با آرتور ميلر ،ادوارد البی ،ستتوزان ستتانتاک ،فرانستتيس فيتز جرالد و نویستتندگان دیگر
موقعيتی براي تفاهم فرهنگی فراهم آورد .با این تفاوت كه آرتور ميلر و البی و فيتز جرالد با تکيه بر
م یخ صههاي م یترک ان سانی بين فرهنگها ،این تبادل فکر وگفت و گوي فرهنگی بين اهل نظر را
شکلی جذاب و مطبوع بخ یيدند؛ به خ صوص آرتور ميلر با سابقۀ سی سالهاش در حمایت معنوي از
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نویسندگان آزاداندیش ایران و جهان شأن واالئی در ذهن ما دارد .برعکس ،خانم سانتاک كه ادرۀ یکی
از مهمترین جل سات عمومی را به عهده دا شت ،با خودمحوري و طرح نادر ست م سائل فرهنگی ،یک
جلستتۀ فرهنگی را از اثر انداخت و با بحث هاي جهتدار به بيراهه كیتتاند .در مجموع ،این دیدار
بیتعارف معمول در این نوع ارتباطات ،براي ما ت و اميدوارم براي نویسندگان پن ت مفيد بود.
مدیران پن ،نوی سندگان و هنرمندان و نا شران ت صویر دقيقی از و ضعيت ادبيات معا صر آمریکا را
آنطور كه ه ست صادقانه تر سيم كردند و بدون تردید ،دیدار ما از نيویورک كه پایتخت هنر مدرن و
پيیتتتاز جهان استتت ،ما را در شتتناخت بيیتتتر این فرهنگ و طيف ارزشهاي متفاوت آن یاري داده
است.
با تیتتکر از دعوت پن كه فرصتتت مغتنمی براي شتت ناخت مستتائل فرهنگی به دور از غوغاي
سيا ستزدگی پدید آورد ،این اميد را در دل داریم كه نوی سندگان و اهل فرهنگ ایاالت متحده نيز با
دیدار از ایران ،با تصویر واقعی نسل امروز كه با سرافرازي و حفظ گوهر فرهنگی خود به سوي آزادي و
دموكراسی و توسعه در فضائی كه شایستۀ انسان هزارۀ سوم است می روند ،آشناترشوند.
نيویورک1387 ،؛ نوامبر  ،1999جواد مجابی
****

گزارش محمدعلی سپانلو
انجمن قلم آمریکا
دوستان و همکاران عزیز
از اینكه با هدف تفاهم فرهنگی بين ملتها ،انجمن قلم آمریکا از شش نویسنده و شاعر ایرانی دعوت
به عمل آورد ،تیتتکرمیكنيم .از این جمم متأستتفانه خانم ستتيمين بهبهانی به خاطر همزمان بودن
جلسات بزرگداشت اییان در سوئد و آقاي احمد شاملو به علت بيماري نتوانستند دراین سفر شركت
كنند و ما (محمود دولتآبادي ،محمدعلی ستتپانلو ،جواد مجابی و شتتهریار مندنی پور) از 3اكتبر تا 7
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نوامبر طی مالقاتها و گفت و گوهاي فرهنگی با نوی سندگان و نا شران آمریکائی فر صتی یافتيم كه
نظریات مان را در زمينه بستتط روابط فرهنگی ميان اهل قلم دو ملت و نيز چیتتماندازي از تحوالت
بيست سالۀ ادبی و هنري كیورمان به همکاران خود ارائه دهيم و متقابالً از نظرات آنان آگاه شویم.
مالقات با نویستتندگان نامدار آمریکا ميلر ،البی ،ستتانتاک ،فيتز جرالد ،رئيس دبيران انجمن قلم
نيویورک و اساتيد دانیگاه كلمبيا براي ما مغتنم بود.
اميدواریم همچنان كه در گفت و گوهاي تفاهمآميز ما مطرح شد ،اینگونه روابط فرهنگی بين اهل
قلم همۀ ك یورها بتواند در آ ستانۀ هزارۀ سوم ،كنش خاص خود را در جهت درک همگانی بي یتر،
احترام متقابل و دفاع از آزادي و صلح و زیبائی بين مردم كیورهاي گوناگون ایفا كند.
****
اما گزارش مخت صر این سفر ميمنت اثر ،به روایت صم صام ك یفی ( شاعر و روزنامهنگار) مقيم آمریکا
كه در «شهروند» نيز چاپ شده:
كنفرانس صداي ادبيات ایران ،نيویورک اول نوامبر1999
انجمن قلم آمریکا مركز نيویورک ،ده روز مهماندار چهار تن از نویستتندگان صتتاحبنام ایران بود.
محمود دولت آبادي ،محمدعلی سپانلو ،دكترجواد مجابی و شهریار مندنیپور از ایران آمده بودند تا
مختصري از ادبيات امروز ایران بگویند .به قول جواد مجابی آمده بودند تا با زبان عیق سخن بگویند.
(ا شاره به یاددا شت كوتاهی كه من نو شته بودم با ترجمۀ دكتر براهنی به نام «ما با زبان مهر سخن
میگوئيم ».و این متن روز اول در دانیتت گاه كلمب يا خوا نده و تکثير شتتد ).بر نا مۀ روز دوم د یدار
نویسندگان ميهنمان از آمریکا ،كنفرانسی بود با عنوان « صداي ادبيات ایران» كه به همت انجمن قلم
آمریکا ،بخش خاورميانه و زبان هاي آسيائی دانیگاه كلمبيا و انجمن آسيائی نيویورک ،دوشنبه شب
اول نوامبر 1999در سالن این انجمن در منهتان نيویورک برگزار شد.
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جلستته را ليندن چوبين از انجمن آستتيا و مایکل روبرتز از كانون قلم آمریکا با خوشتتامدگوئی به
حاضرین آغازكردند .سپس خانم آذر نفيسی كه به عنوان منتقد ادبی معرفی شد ،معرفی بسيار كوتاه،
ناقص و نار سائی از نوی سندگان ایرانی ارائه داد .آنگاه ،سوزان سانتک ،یکی از نوی سندگان معروف
آمریکا م سئوليت پانل را به عهده گرفت .گرچه سوزان سانتک در جامعۀ ادبی آمریکا به طرفداري از
جهان به اصتتطالح ستتوم شتتناخته شتتده و خود را از معدود كستتانی میداند كه در ادبيات جهان
صتتاحبنظراستتت ،با غروري بی جا ،گوئی كه ه مۀ ادب يات جهان را تنها از آن خود میداند و نوع
غيرغربی آن زائدهاي ا ست نابجا كه باید بیاعتنا از آن گذ شت ،باب سخن را چنين گ یود كه ما در
اینجا از سينماي ایران مخ صو صاً سينماي سالهاي اخير اطالع كافی داریم ،اما از ادبيات ایران زیاد
نمیدانيم .ادبيات ،زمينههاي مختلفی دارد .ما از نحوۀ كاركرد شتتما در زمينههاي مختلف ادبی تقریباً
بیخبریم .سينما به خاطر زیر نویس ،خيلی از میکالت ما را حل میكند .بگذارید از رمان شروع كنيم.
نوی سندۀ ایدآل ،نوی سندهاي ا ست بدون مرز .در نو شتههایش مرزي ني ست كه خود را از بقيۀ جهان
جدا كند ،اما میدانيم كه چه بخواهيم چه نخواهيم ،مرزها وجود دارند و مرزها جدائی میآورند .در
بعضی جاها ،رمان دیگر سنت شده است ،مثل اروپا .در ایران هم آیا مثل اروپا رمان یک سنت است؟
هركدام كه مایليد به این سؤال پاسخ دهيد.
با این شروع نا سازگار ،خواهيد دید كه تمام تالش نوی سندگان مهمان صرف این شد كه بی آن كه
ا صطکاكی بيافرینند ،حرف خود را بزنند .این شروع و این تالش و عدم ت سلط مترجم باعث شد كه
بحثهاي جلسه از انسجامی بایسته دور شود.
سپانلو داوطلب پا سخ شد .چنين گفت :در ادبيات ما ،دا ستانهاي منظوم سابقهاي طوالنی دارد.
شاهنامه و منظومههاي معروفی از نظامی ،شبهاي دراز قوم ایرانی را پر میكردهاند .این نوع از ادبيات
در شکل شفاهی معمولتر بود .در ادبيات جدید ایران ،سعی شد شکل كتبی بر ادبيات شفاهی غلبه
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كند .با شروع این تالش ،دو شاخۀ رمان سياسی و تاریخی در ایران آغازشد .د رقرن اخير ،نویسندگان
جوان ما سعی در رسيدن به سبکی جدید دارند .بيیتر هم تالش آنان در رسيدن به رمان ایرانی است.
سوزان ساتتک پر سيد :چه تفاوتی ا ست بين رمان ایرانی و غيرایرانی؟ مثالً وقتی نجيب محفوظ را
میخوانيم حس میكنيم یک كار جهانی میخوانيم .آیا حس خاصتتی استتت كه یک رمان را ایرانی
میكند؟
دولتآبادي پا سخ داد :رمان به معنائی كه خود ما داریم ،همان دا ستان ا ست و این ،هيچ تفاوتی با
داستتتانی كه در ایرلند و یا جاي دیگر وجود دارد ،ندارد .اینكه دوستتت دانیتتور من ،آقاي ستتپانلو
میگوید ما سعی به احداث یک سبک ایرانی داریم ،منظورش این است كه رمان ایرانی پيراسته شود
از آنچه خارج از ایران ك سب كرده ا ست .نکتۀ دیگرخالقيتی ا ست كه به روح ایرانی نزدیکترا ست.
این كاري ا ست كه نوی سندگان آمریکائی خوب انجام دادهاند .مثالً فاكنر یک روح آمریکائی ا ست و به
همين اعتبار استتت كه ما میتوانيم بپذیریم آن ها را چون با روح جهان یکی میشتتود .هيچ ادبيات
حقيقی نيست كه انسانی نباشد .ما سعی بر ایرانی كردن داستان نداریم .هدف ،همانگونه كه گفته شد
این است كه به رمان روح ایرانی بدهيم.
خانم سانتک گفت :ما با روشهاي مختلف راحت ه ستيم .من حدس میزنم به دالیل بي یتري نياز
داریم تا چيزي جدا از آن چه در همه جا رایج استتت به وجود بياوریم .ادبيات ،چندصتتدائی استتت.
همينگوي ،همانقدر آمریکائی ا ست كه فاكنر .شنيدهام شما در ایران شنوندههاي ب سياري دارید ت
اگر آثارتان منت یر شود تتت ایران مثل آمریکا ني ست كه ادبيات طرفدار جدي ندارد .چندي قبل یک
نوی سندۀ رو سی به من میگفت ما قبل از فروپا شی شوروي بي یتر خواننده دا شتيم ،درحالی كه االن
آثارمان بيیتر چاپ میشود .مخاطبان شما چگونه فکر میكنند؟
در ادامۀ این بحث ،جواد مجابی گفت كه در ایران بعد از انقالب ،نياز به طرح مسائل جدي احساس
شد .پيش از انقالب ،دا ستان كوتاه و شعر مقبول بود ،اما در سالهاي پس از  78مفاهيم و م سائل
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اجتماعی در ابعاد وسيعی مطرح شد .داستاننویس باید چندجانبه مینگریست .ما از محيطی ساده به
دنياي نامحدودي پرتاب شده بودیم .ترسيم این دنيا نياز به چندصدائی بودن داشت .نویسنده همزمان
به پيرامون و به درون خود باید نگاه میكرد .به نظر من این مکانيزم همه جا هستتت ،ولی باتوجه به
موقعيت نویستتندهها بينش آنها شتتکلهاي مختلف پيدا میكند .هرچند وقایم در بعد مادي اتفاق
میافتد ،اما در سطح و عمق رمان به معرفتی خاص میر سيم .مجابی در ادامۀ صحبتهایش ا شارهاي
كوتاه و گذرا به كارهاي خود كرد.
خانم سانتک رو به شهریارمندنی پور گفت :من شنيدهام كه شما سردبير یک مجله ادبی به نام
«عصر پنجینبه» هستيد .من قبل از آنكه پاسخ شما را در موضوع مورد بحث بینوم ،مایلم كه از آن
نیریه بگوئيد.
مندنیپور گفت :من مایلم پيرامون داستتتان در ایران صتتحبت كنم و ادامه داد كه منظومههاي ما
شاید مثل رمانسهاي غربی باشند .ما یک دوره رمانی را در قرون  8و  9طی كردهایم .ما داستان كوتاه
و هم داستان بلند را از غرب وارد نکردهایم ،كما اینكه در ادبيات ایرانی شگرد و پيش شگرد داریم.
در شاهنامه نوعی پالت ار سطوئی و نوعی پالت رئالي ستی داریم .رمان ایرانی ادامۀ منطقی ادبيات
فارسی است .تتت در اینجا خانم مترجم سخن او را قطم كرد و از مندنیپور خواست كه در مورد مجلۀ
«عصر پنجینبه» توضيح دهد .ت
(اجازه بدهيد كه پرانتز باز كنم و بگویم اگرچه كار گزار شگر ،ق ضاوت وتحليل ني ست ،اما نمیتوانم
طاقت بياورم و ناگفته بگذارم این را ،همينجا وسط گزارشم كه خانمی كه نقش مترجم را بازي میكرد،
در برقراري دیالوآ ها ،م عادل یابی واژه ها و م فاهيم و هم ارت باط بين نویستت ندگان ما با نویستت ندۀ
آمریکائی بسيارضعيف و ناموفق بود .او با اینكه به عنوان ناقد ادبی و آگاه به ادبيات ایران معرفی شد،
به نظر میر سيد كه از ادبيات ایران ب سيار كماطالع ا ست و رموز ترجمۀ زنده را نمیداند .ب سيار اتفاق
افتاد كه حرفهاي نوی سندگان ایرانی را به شکلی نازل به طرف آمریکائی میر ساند .بدتر از آن حتا
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گاهی رفتارش براي من تماشاچی تحقيرآميز مینمود .مثالً وقتی كه خانم سانتک از نویسندگان ما در
مورد پرشنونده بودن آثارشان سؤال كرد ،از خود افزود كه در ایران «بی واچ» پرطرفدارتر است)...
مندنیپور در پاسخ گفت :در سالهاي اخير مجالت تخصصی در ایران مورد استقبال قرارگرفتهاند.
«عصر پنجینبه» هم مجلهاي ا ست تخصصی در ادبيات با نگاه خاص به جوانان و شاید جالب باشد كه
بدانيد ما در این مجله به همه وقایم ادبی از مدرن و پستتت مدرن نگاه میكنيم .مندنیپور در ادامۀ
صحبتهایش نقبی به شناخت ایرانيان از ادبيات غرب زد و افزود :زمانیكه كار اتان كارین چاپ شد،
ما درشتتيراز كار اییتتان را ترجمه و نقد كردیم ،در حالیكه درآن زمان ناشتتناخته بود .ما آنقدر از
نویسندگان آمریکائی شناخت داریم كه میتوانيم آنها را تحليل كنيم.
در پایان بخش اول كنفرانس « صداي ادبيات ایران» هریک از نوی سندگان مهمان فر صت كوتاهی
یافتند تا در ادامۀ صحبتهاي چند لحظه پيش خود ،چند كالم از كتاب وكتابت بگویند.
ستتپانلو گفت :كتابنویستتی در ایران آن قدر جدي بوده كه به همان جدیت به نابودياش همت
گما شته شده ا ست .او افزود :كتاب ،معيار انقطاع و ات صال در تاریخ ما ست .از یک سو ،كتاب كو شش
میكند كه پيو ستگی ملت ما را نگه دارد و از سوي دیگر ،د ستهائی در تال شند تا این ارتباط را قطم
كنند .در هر صورت كتاب درایران مقدس است.
مجابی ،صحبتهاي سپانلو را چنين پی گرفت كه ما (نوی سندگان ایرانی) با نو شتن ،هویت پيدا
میكنيم و نو شتن نه براي تأثيرگذاري ،بلکه براي شناخت بي یترا ست .نو شتن ،شغل و سرگرمی
نيست ،بلکه براي شناختن خود و ملت و دنياست .فکر میكنم هركس كار ادبی میكند به همين خاطر
است.
نوبت به مندنیپور كه ر سيد گفت :درحال حا ضر ادبيات معا صر ایران آنقدر ه ست كه به عنوان
ادبيات به آن نگاه ب یود ،نه به عنوان سيا ست یا مو ضوع دیگر .شاید اثبات این نظر در حال حا ضر
سخت باشد و آن وقت معلوم شود كه ما نباشيم.
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بخش دوم كنفرانس را كه به معرفی آثار نوی سندگان مهمان اخت صاص دا شت ،تو سط دكترحميد
دباشتتی ،استتتاد مطالعات ایران در دانیتتگاه كلمبيا شتتروع شتتد .او محمود دولتآبادي را به عنوان
نویستتندۀ «جاي خالی ستتلوچ» و رمان ده جلدي «كليدر» و رمانهاي بستتيار دیگر معرفی كرد .او
دولتآبادي را شناختهترین رماننویس ایرانی در حال حاضر دانست .دكتر دباشی آنگاه از دولتآبادي
خواستتت تا با توجه به محدودیت زمان بخش كوتاهی از كليدر را براي حاضتترین بخواند .دولتآبادي
چنين كرد .اجراي دولتآبادي ستودنی بود و مورد ت یویق تما شاگران قرار گرفت .ت یویقی درخور
شأن دولتآبادي .سپس حميد دبا شی بهطور خيلی خال صه بخ یی را كه دولت آبادي بهطورخيلی
خالصه اجرا كرده بود ،به انگليسی خواند .ترجمۀ سليس و شيواي دباشی به دلم نیست.
خانم ناه يد راچلين ،ر مان نویس و عضتتو كانون قلم ،شتتهر یار م ندنیپور را چنين معرفی كرد:
نویسندۀ تحسين شدۀ داستانهاي كوتاه كه بهطورگستردهاي در ميان بهترین قصهنویسان درادبيات
قرن بيستم ایران معرفی شده است .خانم راچلين آنگاه بخش كوتاهی از یکی از كارهاي مندنیپور را
خواند .بعد ،از شهریار خواست تا همان بخش را به فارسی قرائت كند.
خانم كارن كنرلی كه به عنوان نویسنده وعضو كانون قلم معرفی شده بود ،روي صحنه آمد و گفت
میخواهد یکی از كارهاي دكتر مجابی را بخواند .ابتدا به معرفی دكتر مجابی پرداخت و از او به عنوان
نویسندهاي با آثار فراوان ،طنزپرداز ،روزنامهنگار و نویسندۀ پنجاه كتاب شامل رمان ،شعر و تحقيقات
ادبی یاد كرد .خانم كنرلی سپس از دكتر مجابی خوا ست تا توضيح كوتاهی دربارۀ دا ستانی كه امیب
خوانده میشود بدهد .مجابی مختصري از داستان خود به نام «ضيافت كوسهها» گفت و خانم كنرلی از
دكتر دباشتتی خواستتت تا گفتههاي مجابی را ترجمه كند .چنين شتتد .آنگاه كارن كنرلی «ضتتيافت
كوسهها» را به انگليسی خواند .جمعی از حاضران از مجابی خواستند كه بخیی از داستان را به فارسی
بخواند و او گفت به خاطر نبودن وقت اجازه دهيد فقط یک صفحه از داستان را بخوانم و چنين كرد.
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نوبت به محمدعلی سپانلو ر سيد .خانم ناهيد مظفري ،دانشپژوه ایرانی ،سپانلو را شاعري ممتاز و
جنگنویسی برجسته معرفی كرد كه صاحب دوازده كتاب شعراست .همچنين اشاره كرد كه سپانلو به
خاطر شعرهاي غنائی و حما سیاش شناخته شده و معروف ا ست .خانم مظفري از سپانلو خوا ست تا
شعر خود را به فارسی بخواند تا پس از او ،ترجمۀ انگليسی آن خوانده شود .سپانلو پيش از شعرخوانی
تو ضيح داد كه او این شعر را تحت تأثير توفانی كه پنج سال پيش به نيویورک آ سيب ر ساند ،سروده
ا ست .او گفت كه در هنگامۀ توفان حس او این بوده ا ست كه گاوي در حال زائيدن ا ست و این شعر،
حاصل آن حال و هواست .پس از شعرخوانی به فارسی توسط شاعر ،خانم ناهيد مظفري ،شعرسپانلو را
كه به وسيلۀ اسماعيل نوري عال ترجمه شده بود ،اجراكرد .اجرا و ترجمۀ خوب شعر تحسينانگيز بود.
در پایان برنامه كه با ت یویق انبوه تما شاگران همراه بود ،دكتر دبا شی از سوي دان یگاه كلمبيا از
دستاندركاران ،حاضران و هم از نویسندگان ایرانی تیکركرد.
چه دریغی خوردم آن شتتب از غرور بیجاي پيرزنی كه حس میكند صتتاحب اختيار ادبيات جهان
است و نيست .چه دریغی خوردم ازنبود مترجمی توانا و امين كه ادبيات ما را در گفت وشنيدي چنين
بیناسد و بیناساند....دریغ!
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