
 وگو با فرزانه طاهری های يک جايزه ادبی در گفت فراز و نشيب/ ايم  همچنان ايستاده
 مصاحبه الهه خسروی يگانه با فرزانه طاهری 

 گذرانده سر از را یاديز یهابينش و فراز یريگلش زهيجا ش،يپ سال هشت در خصوص به گذشته یهاسال یط یطاهر خانم
 یادب زيجوا یمال نيتام درباره زيپرو محسن اظهارات اي گرفت،یم شدت اريبس يیهارهدو کي در که يیهااعتراض مثال. است

 .است گرفته شکل زهيجا نيا حوش و حول اتفاق همه نيا چرا. زهيجا شدن ساالنه دو یحت اي کشور، از خارج از یخصوص
 موجود یادب یفضا در که است یاقدام یرگيد زهيجا هر مثل یريگلش زهيجا. ميکنینم یزندگ خأل در ما هرحال به است، درست
 که نيا نه. ميکن جاديا زهيجا در یراتييتغ ميشد مجبور یگاه ما خاطر نيهم به. فضاست همان نديبرآ هم اشجهينت رد،يگیم شکل
 المقدوریحت آن تيفيک و ندينب بيآس زهيجا که ميکن چه طيشرا نيا با که مياکرده فکر نيا به شتريب نه، م،يبده طيشرا به تن فقط
 یهاکتاب به شدند منحصر فقط زهيجا در یبررس مورد آثار که دوازدهم دوره از. کرد یراتييتغ مانیداور شکل مثال. شود حفظ
 که یداوران تعداد و کنند یداور انتها تا ابتدا از یکسان يداوران و ميبده رييتغ را یداور شکل ميخواستیم که بود نيا علتش اول،
 در .ميببر جلو را زهيجا بخش چهار هر که نبود قدر آن رنديبپذ را تيمسئول و زحمت نيا جهات عيجم به توجه با اشندب حاضر
 کي. گرفت خودش به یمتفاوت یهاشکل باز هم نيا خود که گرفتیم انجام یعيوس  سطح در هياول سرندآن از شيپی هادوره
 دو به را داوران گر،يد دوره کي. گرفتیم شکل هياول سرند و ميکردیم ميتقس را هاکتاب شاننيب ما که بودند يیهاميت دوره،
 که يیهاآدم. ميفرستادیم فرم فقط هم گريد عده کي یبرا. بخوانند را هاکتاب که بودند موظف عده کي. ميکرد ميتقس بخش
 بعد و دادندیم ازيامت هم آنها و ميفرستادیم هاآدم نيا یابر را آثار ما. بودند کتابخوان هرحالبه یول کنند، کار ما با خواستندینم
. کردندیم نييتع را هابرنده و خواندندیم را نامزدهايی نها داوران بعد و شدندیم نييتع نامزدها گروه دو نيا یازهايامت نديبرآ از
 که بود شده محدود قدرآن گرفتندیم مجوز کهيی هاکتاب تعداد که بود یادوره م،يکرد دوساالنه را زهيجا که یادوره آن

 یایابيارز هرحال به باز که شد ختم نامزدها یمعرف همان به و کنند یمعرف یابرنده نهايا انيم از ستندين حاضر گفتند مانداوران
 نيا داوران آن داللاست یول. است ینسب ماجرا بهرحال. ميبده زهيجا که بود نيا ما کار اساس و اصل که هرچند. بود شده انجام
 که درآمده يیهاکتاب چه سال آن در که ندارد نيا به یکار یکس ندهيآ در و خوردیم یريگلش زهيجا مهر هاکتاب نيا یرو که بود
 دو در ميکرد فکر ما. یفارس داستان چاپ زانيم نيهمچن و ديآیم وسط سانسور عامل که نجاستيا. بودند شاننيبهتر هاکتاب نيا

 چون ميديرس جهينت نيا به هم سرانجام. ميکن انتخاب را بهتر اثر آنها انيم از ميبتوان که شودیم جمع کتاب آنقدر هرحال به سال
 در فقط و شود کم هاکتاب تعداد تا ميکن حذف را بخش دو مييايب بخوانند انتها تا ابتدا از را کتاب داورها که است نيا ما آلدهيا

 یليخ ديشا دارترسابقه یهاآدم چون. بود ترکينزد هم اديبن اهداف به يیجورها کي کار، نيا. ميده زهيجا اول کتاب بخش
 موجود طيشرا در ميکرد فکر یول ميبده زهيجا بخش چهار هر در که بود نيا آلدهيا البته. باشند نداشته یرونيب مشوق به یاجياحت
 که ميبده آنها به یدستمزد ميتوانینم هم ما و گرفتارند همه هاآدم که یطيشرا در. ميبکن ميتوانیم که است یکار تنها نيا فعال
 ميکرد یم یسع ما که است درست چون. آوردیم یاديز یليخ یقلب نانياطم من یبرا روش نيا. رزديب زحمت همه نيا به الاقل
 یوقت مثال اي. دارد وجود دقت چقدر شده فرستاده ما یبرا که یفرم در ميدانستینم حال نيا با یول باشد جامع یليخ مانهياول سرند
 شده ليتشک یمختلف یهاآدم از ميت چهار نيا چون بود متفاوت کامال هم با شانيهاانتخاب و جينتا خواندند یم را ها کتاب ميت چهار
 داستان داوران یعني. ميا کرده را ارک نيا هم گذشته سال از. ميباش داشته ثابت موظف داور ميبتوان که است نيا من آلدهيا. بودند
  .کنند یم انتخاب را ها برنده و نامزدها خودشان و خوانند یم را کارها همه رمان و
  
 در یکي مثال. باشند داشته را خودشان تصورات یبرخ است ممکن. باشد آمده ما داوران بر یفشار چيه  کنم ینم فکر یول

 من البته دانم،ینم. باشد داشته شرکت پروسه نيا در نباشد خوب شيبرا ديشا کند یم رفک یليدل هر به و دهد یم درس دانشگاه
 ها کتاب مجوز و شده بهتر فضا نديگو یم که حاال اما.  باشد هم یزيچ نيچن است ممکن ميگو یم یول دم،ينشن بارهنيا در یزيچ

 باز و ميبخوان را هاکتاب ۀهم ميتوانینم ما دوباره ندهيآ سال از که بود نيا بحث مانداوران ۀجلس در شود، یم صادر تر راحت
  .شود برابر چند ها کتاب تعداد است ممکن چون م،يبگذار هياول سرند کي ديبا
 
 سالن ندادن از. دياداشته مشکل شهيهم که هست ادمي هم زيجوا یاهدا مراسم یبرگزار یبرا یحت شما موضوعات نيا از یجدا
 یشکل به را مراسم هاخانه در ديشد مجبور تينها در که ديرس نجايا به کار یحت. گريد مشکالت تا گرفته مراسم یبرگزار یبرا

 .ديکن برگزار یخصوص
 فشار تحت یريگلش زهيجا اندازه به یا زهيجا چيه کنم ینم فکر واقعا. شود ینم محدود سال هشت به واقعا  فشارها نيا یول بله
 ینمايس «با من اول سال. شد شروع مشکل دوره نياول و سال نياول همان از. مينگرفت راحت را نسال یسال چيه ما. باشد بوده
 پورزند امکيس مرحوم مراسم یبرگزار به مانده شب دو اما. ميکرد پخش و چاپ هم پوستر و کارت یحت و بستم قرارداد» رانيا
 گفتند یوقت. امدمين کوتاه اما من» .یکن برگزار را مراسم نجايا شودینم م،يگویم چه یدانیم خودت«: گفت و گرفت تماس من با
 کدام هر معاونان انيآقا همه و بود کتاب هفته هست ادمي. رفتم ارشاد مسئوالن دنبال به و افتادم راه ديريبگ مجوز ارشاد از ديبا که
 دايپ وصال یفکر پرورش کانونی هنر یهانشيآفر مرکز سالن در را وقت یفرهنگ معاون رمضانپور یآقا من. بودند يیجا کي

 را شيامضا من بهرحال اما. بود شده شروع مراسم و بود اجرا حال در زنده یقيموس سن یرو که یموقع درست هم آن. کردم
 اما. بود یباورنکردن که کردندیم سرمان به دست مختلف یجاها آنقدر شهيهم. است بوده شهيهم دردسر و یاندازسنگ. گرفتم
 را زهيجا یاهدا مراسم ميتوانست که یادوره نيآخر. ميکردیم ليتحم را خودمان و ميکردیم دايپ را يیجا کي ما خرآ دست
 مواجه بسته در با اما ميکن آماده را آنجا تا ميرفت سالن به زودتر مراسم یاجرا روز. بود ورشو خانه در ميکن برگزار یعموم



. کردن جارو و یزکاريتم به ميکرد شروع و ميشد وارد ما. کرد باز مانيرو به را در و مدآ آلودهخواب نگهبان و ميزد در. ميشد
 نجايا ستين قرار اصال چون ميبرو ديبا م،يخواهیم چه و مياآمده کجا از ما گفتیم مدام. کردیم ماننگاه واج و هاج هم او

 اما. امدين جلسه شروع به مانده قيدقا نيآخر تا هم فرمان اقات مسئول یحت. است نگفته یزيچ او به یکس و شود اجرا یابرنامه
 را سالن مسئول هرچند. شودیم برگزار مراسم باالخره که شد راحت الميخ رسندیم راه از تک تک مردم دميد یوقت بهرحال
 آخر شهيهم من. کردند رکنارب بود، بسته قرارداد ما با جاهمه از خبریب نکهيا خاطر به البد ما، مراسم یبرگزار از قبل روز
 نيا تا گرفتم را سالن مسئول سراغ هم بار نيا. دهمیم سالن اندرکاراندست به مراسم یبرا مياکرده هيته که را يیهاگل مراسم
 ميکرد آجر هم را گريد یکي نان ناخواسته. شد برکنار کار از روزيد کند، رحمتش خدا گفت آنجا داريسرا که بدهم، او به را هاگل
 تاينها. گذشته سال هشت یط فقط نه و بوده یطورنيا شهيهم ميبگو خواهمیم هرحالهب. بود کنندهناراحت یليخ من یبرا نيا و
 رخداد نيا خود چون. است بارتاسف واقعا که یخصوص کامال یشکل به مراسم یبرگزار و مانيهاخانه به شد دهيکش ماجرا هم

 شکل کارش و او درباره خبر یکل و بدهد مخاطب دست به و کند امضا را شيهاکتاب شود، دهيد دهسنينو شودیم باعث یفرهنگ
 .رفت دست از نهايا همه اما … و برسد فروش به قبل یهادوره یهاکتاب رد،يبگ
 

 با. یلتدو مشکالت هم بخش کي و یادب یفضا به گرددیبرم آن بخش کي. شودیم ميتقس بخش دو به کال مشکالت کنم فکر
 که ديداشت اصرار شما یعني بود چطور ماجرا نيا داشت، هم یاديز یليخ ليدال البته که گذشته یها سال یط اتيادب نييپا تيفيک

  .ديده زهيجا اثر تيادب به شما و کند حفظ را خود تيفيک همچنان زهيجا برند که ديده یم حيترج اي شود داده یا زهيجا حتما
 شده ديتاک هم و بود آمده داوران هيانيب در هم علتش مينداد زهيجا که یسال آن. است عيفج یداستان اتيادب یرو سانسور ريتاث خب
 اشتباه اتيادب با که ینگاروبالگ و هاذهن یتنبل گريد طرف از. دارد یمخرب اريبس ريتاث اتيادب یرو تيوضع نيا ادامه که بود
 یزيچ زهيجا کي دادنشکل دهيا که است نيا ماجرا اصل د،ينيبب. ستين ريتاثیب طيشرا نيا آمدن وجود به یرو هم شودیم گرفته
 یليخ اتيادب طيشرا زمان آن البته. ندازديب راه زهيجا کي خواست یم واقعا او. کردیم فکر آن به مرگش از شيپ یريگلش که بود
 یادب آثار معموال که اورديب ازيامت ٩۵ حتما ديبا کتاب کي سال کتاب زهيجا در که ديشنیم یريگلش یوقت. کردیم فرق
 اشزهيجا داشت و شود انتخاب کتاب کي ديبا بهرحال و بوده نيا سال، آن در یداستان اتيادب بضاعت خب گفتیم آوردند،ینم
 ما و بود یريگلش خود مال زهيجا دهيا. ديرس ما به او از که بود یراثيم نيا. ديرس راه از ناغافل مرگ که انداختیم راه هم را
 مشکل به هم یداور یبرا هاآدم دعوت طهيح در یحت ما که شد بد آنقدر طيشرا هاسال نيا در اما. ميکرد يیاجرا را آن فقط

 حاضرند و دارند، یداور تيصالح شما نظر به که یکسان از ستيل کي گفتم او به من گرفته راديا یکس وقت هر. ميبرخورد
 اعالم به یراض داورها که بوده بد اوضاع آنقدر یگاه. باشد دور به یاهيحاش و ثيحد هر از که یکسان. ديبده من به کنند یداور
 هم ما بدهند، زهيجا نخواهند داور ٣ اگر داور ۵ انيم از که شکل نيبد. ميبده رييتغ را نامهنييآ ميشد مجبور ما و شدندینم برنده
 واسطه به سندهينو کي اول کتاب که بوده نيا من ديام همه. من نه اند،گرفته داوران که هبود یميتصم اما نيا. مينده زهيجا واقعا
 نوشتن کار که کنندیم احساس و ننديبیم یکار در یاجرقه اگر کمدست داوران امبوده دواريام. شوند قيتشو آنها و شود دهيد ما
 و گذاشته وقت کرده،نهيهز اثرش نوشتن یبرا که شوند یاسندهينو قيتشو باعث و کنند اعالم را آن است، یجد سندهينو یبرا
 یريگلش اول رمان بله،. باشد داشته وجود درش اتيخصوص نيا اما نباشد درخشان چندان اول کار است ممکن حاال. کرده تالش

 باعث اوقات یگاه طيشرا نيا هرچند. ميکن کار طيشرا نيهم با ميمجبور. باشند او مثل دينبا که همه اما بود» احتجاب شازده«
 دهيبرگز کتابش یکس امنا اتيه یاعضا از ميگرفت ميتصم که یزمان آن مثل. رنجاندیم را دوستان که ميريبگ یماتيتصم شودیم

  .نشود
  

 .دنديرنج ميتصم نيا از هم سناپور یآقا که هست ادمي و بله،
 یهاآدم مياکرده یسع شهيهم گر،يد طرف از. بود مغتنم یليخ ما یبرا وجودش که یصورت در کرد استعفا شانيا است، درست
 اي باند کي که شودیم دهيشن موردش در عهيشا نيا دروغ، اي راست حاال یآدم اگر مثال. مينکن یداور پروسه وارد را دارهيحاش
 از شودیم باعث هاحرف نيا اما م؟يبندب دستمال چرا کندینم درد که را یسر م،يباش نداشته یهمکار او با ميکنیم یسع دارد، ميت
 ما دوره دوازده نيا نديبرآ ت،ينها در یول. گرفت شودینم که هم را ثيحد و حرف یجلو. ميشو محروم خوب یروين عده کي

 نم گفتیم شهيهم یريگلش. است یکاف من یبرا نيهم باشد، خوب واقعا شيچندتا شده اعالم یهاکتاب انيم از که باشد نيا اگر
  .ديايدرب هاکارگاه نيا یتو از سندهينو نفر دو تا کشمیم زحمت سال یهاسال و گذارمیم کارگاه

 
 است؟ افتاده اتفاق نيا ديکنیم فکر و
 دوارکنندهيام اريبس من یبرا نيهم و. اندبوده ما یهابرنده جزو هاسال نيا یها کتاب نيبهتر از یبعض افتاده، اتفاق واقعا بله،
 به آدم بودند جنس کي از همه اگر. ندمتناقض چقدر هاهيحاش نيا ديدانینم شما. کرد یکار شودینم هم را هاهيحاش آن. است
 حرف که است نيا تيواقع یول کنندیم صحبت آن درباره دارند صدا کي همه که هست یمشکل واقعا البد خب، گفتیم خودش

 نهايا نديگویم گريد عده کي و ميدهیم زهيجا یريگلش شاگردان به فقط ما نديگویم عده کي. متناقضند هم با شدت به هاثيحد و
 زهيجا باشد، داشته دوست که یکس هر به یطاهر خانم اندگفته امدهيشن من که شده هم بارها. دهندیم زهيجا یريگلش اتيادب هيعل
 کردهیم حسادت من به اصال. است بد من با یطاهر خانم چون نگرفتم زهيجا من نديگویم که شوندیم دايپ يیهاآدم باز. دهدیم

  .است بوده خوب من با و داشته قبول را من یريگلش چون
 

 ند؟يگویم را نيا واقعا
 نيا. است زيانگغم واقعا حال نيدرع یول یبخند حرف نيا به تو است ممکن حاال. زنندیم را هاحرف نيا واقعا م،يگویم یجد



 نه امیتدارکاتچ من که سندينوینم. اندننوشته بارهنيدرا یزيچ اما انددهيد هاسال نيا یط مرا رفتار هایليخ هک است یحال در
  .شتريب نه سم،ينویم را صورتجلسه فقط من اما شود، برگزار من خانه در جلسه است ممکن. شتريب
 
 د؟يکن تدخال ديبخواه که امدهين شيپ یمورد وقت چيه هاسالنيا یط یعني

 خواستندینم داور ٣ نيب از داور دو و بود دهيرس داوران دست به هياول سرند با مانينامزدها یسال کي هست ادمي. مورد کي فقط
 بد هيانيب لحن اما شود خوانده مراسم در تا نوشتند یاهيانيب. ستندين خوب نامزدها از کدام چيه که بودند معتقد چون بدهند زهيجا
-کرده نامزد را آثار نيا و اندداده انجام را هياول سرند که یکسان همه به است ینيتوه لحن نيا گفتم من. بود زيآمنيوهت اصال بود،
 یکي بعد،. ميکن نابودشان که ستين قرار گريد اما د،يدهیم حکم و ديسنجیم خود یارهايمع با را هاکتاب نيا که است درست. اند
 به نه و داد جواب گريد من یهاتلفن به نه د،يبده رييتغ را لحنتان خود، یجا به تانيرأ گفتم که ليدل نيا به فقط داور، دو نيا از

 و یجمع هيروح چون کنم کار او با گريد که نخواستم هم من. کندینم کار ما با گريد که کرد اعالم و رفت  هم بعد و آمد مراسم
 تمام ما ضرر به یليخ هيانيب آن. کنند ترنرم یکم را هيانيب لحن کردم خواهش که بود حد نيا در فقط من دخالت. نداشت یهمکار
 که صراحتا نه آنجا و نجايا و شده یگريد زهيجا داور آقا آن دميد هم بعدها. دميد یبد یهاواکنش چه آن از بعد یدانینم یعني شد،
 امدهيند مورد دوی ک يجز یول است مهم اندکرده کار یريشگل زهيجا با که يیهاآدم دادن شهادت. زندیم حرف ما هيعل هيکنا به
 من. دارد وجود زهيجا از رونيب در یبيغر و بيعج تصورات چه دانمینم من جهينت در. است بوده چطور که بدهد شهادت یکس
  .کنم برائت اعالم و همدب پاسخ مدام یه و فتميب دوره خواهمینم هم
 

» بانو آخر یباز «یمانيسل سيبلق کتاب سر از ماجرا. بپرسم هم را سوال نيا ديبگذار مياهشدن خارج اتيادب بخش از تا حاال
 به گردد یبرم انتخاب عدم نيا کردند فکر ها یليخ که هست ادمي و نشد انتخاب تينها در یول شد هم نامزد رمان نيا. شد آغاز
 شما واقعا. بود داده رييتغ را آخر فصل شانيا چون بود شده ساز مشکل کتاب آخر فصل دانم یم کهيحال در اش،سندهينو ديعقا
 د؟يکنیم لحاظ را زهايچ نيا و د؟يدار یرخوديغ و یخود هم
. دهد رييتغ مجوز گرفتن خاطر به را رمانش انيپا شده مجبور شانيا که ميدانستینم م،يبود کتاب یداور مشغول ما که زمان آن

 گفتندیم و بود آخر فصل نيهم سر بر گرفتندیم که هم یراديا اتفاقا. است یليتحم شانيا آخر فصل که دانستندینم هم داورها
. شد هم نامزد کتاب. ميگویم واقعا. نخواندم را کتاب البته من. است تچسبکيال نقدريا تيهدا قول به آخر فصل نيا چرا ميدانینم
 قبل وقت چيه من. مينکرد حذف را آن ما. بود نامزدها جزو هم کتاب نيا و هستند مهم هم ما زهيجا یداهايکاند امگفته شهيهم من
 ريتاث یداور  ۀدربار هاقضاوت بر و بپرد دهانم از یزيچ دفعه کي بعد و بخوانم ترسمیم چون خوانمینم را هاکتاب زهيجا از

 یوا. ميدار مشکل یکل هم اشیجور نيهم. دهمینم جواب ست،يچ کتاب فالن درباره شما نظر پرسندیم من از هم یوقت. بگذارد
 ا يمصاحبه چيه در ندارم جرئت که است آزگار سال زدهيس االنی عني. بدهم هم نظر یکتاب درباره بخواهم که نيا حال به

 نشسته آنجا هم من کردندیم بحث کتاب نيا درباره داوران که  یزمان. بزنم حرفی فارس داستان و رمانۀ درباری نظرخواه
 گفت ما به بود انيجر در که یکس بعدها. شودیم نابود داستان آخر فصل در یول است یخوب اريبس کتاب که گفتندیم همه. ودمب
 و صحت از اصال من که بکنم هم ديتاک و ميبگو هم را نيا البته. کرده رييتغ رديبگ مجوز کتاب که نيا خاطر به آخر فصل نيا

. انهي است کرده را کار نيا واقعا یمانيسل خانم ايآ که نشده روشن من یبرا موضوع وجه چيه به یعني. ميندار خبر ماجرا نيا سقم
 ما مشکل گريد نيا. است کرده انتيخ رمانش به یمانيسل خانم باشد افتاده اتفاق نيا اگر یول. ندارد یتيسند چيه هم تيروا آن
 چه با اثر، چاپ اي نوشتن زمان در اشسندهينو نديبب که افتدینم یادب اثر کي دنبال اتيادب خيتار طول در کس چيه. ستين

 متهم را ما یبعض که یفيط همان از گر،يد نفر کي هم بار کي. کندیم عمل سندهينو از مستقل کتاب. است بوده روبرو یمشکالت
 کتابم خواهمینم و رومیم رونيب ینامزد از نيا از من که کرد اعالم شد، یريگلش زهيجا نامزد کتابش یوقت کنند،یم حذفشان به

 از یکس یول ديريگینم را زهيجا نيا دييبگو ديتوانیم ديشد برنده اگر شما دادم جواب هم من. باشد زهيجا نيا ینامزدها جزو
 را کتاب که ميهست ما خود نيا. ديبفرست مانيبرا را تانکتاب که مينخواست شما از ما چون چرا؟ بدهد، انصراف تواندینم ینامزد
 نامزد» هستم پسرتان قاتل من «کتاب یبرا هم دهقان احمد یآقا. است سندهينو از مستقل شد چاپ یوقت هم کتاب و ميکنیم هيته
 لميف نيا مراسم در تا بخوانند نيدورب یجلو راکتاب از یبخش ميخواستیم آنها از و ميگرفتیم لميف مانيهانامزد از معموال ما. شد
 نيا. ميده نشان لميف در را عکسشان فقط ميشد مجبور ما جهينت در دهند، انجام را کار نيا نشدند حاضر دهقان یآقا. مينک پخش را
 فراخوان یوقت. است اتيادب فقط و فقط ما، مسئله ميبگو خواهمیم بهرحال … یول بود شده زهيجا نامزد که بود جالب یليخ
 یناشر یوقت یول. ميندار هم را هاکتاب همه دنيخر پول. بفرستند کتاب مانیبرا که ميهخوایم سندگانينو و ناشران از ميدهیم
  .ميبخر را کتاب و ميبرو ميشویم مجبور کند، یهمکار ما با خواهدینم
 

 ديبگذار. دياداشته ديتاک آن یرو شهيهم شما که بوده یموضوع زهيجا بودن یخصوص. دولت با شما مشکالت به ميبرگرد حاال
 یم نيتام خارج از یادب یخصوص زيجوا یمال منابع گفتند شان یفرهنگ معاونت زمان در که ميکن شروع زيپرو یآقا همان از
 چه است؟ داشته قرار یاتهامات چه مظان در یريگلش زهيجا نظر نيا از بدانم خواهم یم. بود یبزرگ تهمت نيا خب. شود
 شود؟ وارد آن به مدام اتهام نقدريا شود یم عثبا که دارد وجود زهيجا نيا به نسبت یتصور
 هاوقت یبعض. بزنم حدس را شانتوهمات ازی برخ نکهيا از ناتوانم واقعا من که کندیم عمل یجور کي هاآدم نيا ذهن د،يدانیم

 واقعا. ندازديب لنگ هانيا یجلو و ديايب ديبا واقعا مارکز که رسمیم جهينت نيا به و کنمیم رتيح خوانمیم که را شانمطالب
 و بوده شهيهم مشکل نيا. است یريگلش اسم دارد، وجود ما با که یمشکل همه نيا یاصل علت. دارند یبيغر و بيعج التيتخ
 یادب یخصوص زيجوا گفت یکل صورت به و ببرد اسم یخاص زهيجا از که دميند البته هم آقا نيا. ندارد رياخ سال چند به یربط
 حرف نيا چون. کردمیم تيشکا او از حتما من بردیم اسم ما از اگر گفتم و دادم را جوابش هم من. رنديگیم پول خارج از



 سندهينو آن و ناشر نيا از کمک با که ندارند اعتبار نقدريا هاآدم نيا یعني. ديکن نگاه ما یامنا اتيه به شما. است محض بهتان
 اختصاص یريگلش اديبن به را شيهاکتاب همه ريالتحرحق که ميدار یکشور یآقا مثل یاسندهينو ما کنند؟ جور زهيجا یبرا یپول
 به را آثارشۀ هم جلد پشت از درصد کي یقاسم رضا. است نشده برنده اي نبوده ما ینامزدها جزو یحت هم وقت چيه. است داده
 یبرا تومان ونيليم چهار یسال کردن فراهم ديکنیم رفک شما. کندیم کمک اديبن به ونيليم کي یسال که ميدار یناشر. داده اديبن

 را هاحرف نيا که یکسان آن م؟يبکن ميتوانینم هم را کار نيهم ما یعني است؟ یمشکل کار یليخ دهيبرگز نفرات به زهيجا دادن
 از شده منتشر فقط جلدش سه از جلد کي که یرمان. دهندیم تماممهين یهاکتاب به یچنان آن یهاسکه شما و من پول از زنند،یم

 تا و امستادهيا یريگلش زهيجا اعتبار یپا همچنان من م؟يهست پرور یخود ما وقت آن رد،يگیم کالن یهازهيجا انيآقا نيا دست
 طورهمان کنند، کسب اعتبار نتوانستند هاآدم نيا که است نيا مسئله یول. نشود دارخدشه اعتبار نيا کنمیم یسع بتوانم که يیجا
 نيا با چون دهد، ادامه آنها با نتوانسته گريد بعد درآمده شاننيب از یخوب سندهينو هم اگر. کنند تيترب یخوب سندهينو نتوانستند که
 رمان و داستان به اندنتوانسته هم سال کتاب در یحت که است نيهم یبرا. کرد خلق اتيادب توانینم کيدئولوژيا ديسف و اهيس نگاه
 من اتيمال پول اي نيا چون. بدهند سکه آن و نيا به بميج از ستمين یراض شخصا من. ستين ما ريتقص که نيا خب،. ندبده زهيجا
 تيسا در داوران تمام اسم شده، برگزار زهيجا که دوره هر. است شفاف ما کار. ماست ۀهم مال باز که نفت پول اي شماست و

 ــ کرده یطراح را ما سيتند که هم یکس آن و است کرده را کار نيا یمجان هکرد چاپ بروشور مانيبرا اگر یکس شده، منتشر
 فرهنگ اهل یهمکارو کمک اساس بر کامال یريگلش زهيجا. است داده انجام را کار نيا گانيرا کامال ــ يیالشا دهيفر اديزنده
. اورميدرب شاخ بود کينزد که کرد دايپ یريتعاب ام کار نيا. مينداد زهيجا گفتم، که یليدال همان به ٨٨ سال ما. است مانده سرپا
 نشده انتخاب یکتاب تينها در اما مياداشته هم دايکاند نبوده، طور نيا کهيحال در. مياکرده ليتعط را زهيجا مخصوصا کنندیم گمان
 که ٨٨ سال همان. ندارند مه شما ليدال به یکار. کنندیم کنند، وصل یزيچ به را آدم خواهندیم یوقت ميبگو خواهمیم. است
 و ميداشت مانحساب در ونيليم شش ما. گرفتند را اديبن یموجود چهارم کي و آمدند يیدارا از بعدش سال نشد، برگزار زهيجا
 ديادهنکر که حاال خودتان، بيج یتو ديگذاشتیم و ديداشتیبرم را سود نيا ديبا. دياکرده سود پس د،يانداده زهيجا چون گفتند انيآقا
 یکي ما کنم فکر د،يآیم ما سراغ يیدارا هنوز. گرفتند اتيمال ما از هزارتومان پانصد و ونيليم کي تومان، ونيليم شش نيا از
 نگه هم آورندیم مانيبرا را هاکتاب که را یموتور یهاکيپ قبض یحت چون) خنده (ميباش رانيا در نهادها نيترشفاف از
  .ميدهیم ليتحو يیدارا به سال هر و ماست یمال اسناد جزو چون. ميداریم
 

 بيعج یليخ من یبرا نيهم خاطر به دياکرده زيپره اديبن شدن یاسيس از شهيهم یريگلش اديبن ادگذاريبن عنوان به شما خود
 شما به چقدر اديبن کردن یاسيس یبرا تالش نيا. ديبود نکرده یکار شما که یصورت در شد لتريف اديبن تيسا ٨٩ سال که بود

 زده؟ ضربه
 تا هزار مانکدام هر. برسد اديبن تيسا به بخواهد که ميندار یآدم چون ستين فعال یليخ اديبن تيسا. ميکنیم را خودمان کار ما
 همان است، اتيادب ما کار. ميکنیم کار اديبن یبرا که ميماند نفر سه دو واقعا. ميارفته آب مدام هم هاسال نيا یط و ميدار کار
 اتيادب اهل ديتوانینم شما چون. کندیم دايپ یاسيس مفهوم ما مملکت در اصل نيا و بود، مهم یليخ یريگلش یبرا اتيادب که طور
 وارد ما اتيادب به که یبيآس عمده بخش کنمیم فکر من. دينکن مبارزه آن با اي ديباش موافق هم سانسور با حال نيع در و ديباش
 ديبا سندهينو عنوان به تو و است مهم کلمه نه،. شود چاپ یمتيق هر به شانکتاب خواهندیم که هاستآدم تيذهن نيا خاطر به شده
 را کتابش و اورديب طاقت توانستیم که بود یريگلش آن نديگویم من به زنمیم را حرف نيا من یوقت. یستيبا اتکلمه هر یپا

 هر و نوشتن ات،يادب یوقت. بود طورنيهم هم اولش همان از یريگلش. ستين طور نيا کهيحال در ميراه اول تازه ما نکند، چاپ
 اگر که ینيبیم یآجر مثل را کلمه هر چون. یبده سانسور به تن یراحت به یتوانینم باشد مهم تيبرا یکنیم انتخاب که یاکلمه
 .یاآورده نييپا را آن ارزش یستيان کارت یپا اگر. زديریم فرو اثر کل یبکش رونيب را آن اثر ساختمان از
 
 .ستين انهيگرا آل دهيا یليخ نگاه نيا

 من. گرفت راحت نقدريا را شدن سانسور دينبا. داد خرج به یشتريب یريگسخت ديبا یول ستانهيگرا آلدهيا که دانمیم بله،
 به را کتابت تو یوقت اما است گريد نفر کي مال اثر اصل که نيا با. ترجمه مورد در که داستان مورد در تنها نه هستم، گراآلدهيا
 .یاکشته را آن یکنیم چاپ شکل نيا
 
 که یريبگ مجوز ديبا هم ها کتاب ديتجد یبرا تنها نه یعني شود تکرار دوباره یدر یآقا دوره مثل یادوره ميکن فکر اگر خب
 شما. شود ناممکن کتاب چاپ است ممکن عمال یطيشرا نيچن در. باشد داشته یپ در هم را ناشر کردن ليتعط خطر یحت کتابت
 مجوز مثال که يیها کتاب. ديکن باز نشده مننتشر یها کتاب یبرا هم يیجا تان زهيجا در که نيا یبرا ديا نکرده فکر وقت چيه

  .باشند شده منتشر نترنتيا در شدن یکاغذ چاپ از شيپ اي اند نگرفته
 کساد بازار در ميخواستیم چون است رانيا داخل در شده چاپ کتاب ما یبنا که نيا یکي. مياهنکرد را کار نيا متعدد ليدال به

 شهيهم چون گذارندینم نترنتيا یرو را شانکتاب که هستند سندگانينو از یليخ. ميشو کتاب شدن فروخته یبرا یمحرک کتاب
 اوال ميبکن را کار نيا اگر ما یول. کنندیم را کار نيا که يیهازهيجا هستند البته. کنند چاپ را آن بتوانند که دارند را ديام نيا

 که ندارد وجود یقانون چيه حاضر حال در. رنديبگ را کارمان یجلو اصال است ممکن ايثان شود،یم اديز یليخ مانيرو فشار
 تا برود، باال مانينامزدها بکتا فروش خواستهیم ماندل ما. رديبگ بدهند زهيجا خواهندیم که را یاعده یجلو بخواهد
 که نيا نه کنند، باز را گستره تا بروند جلوتر یه بلکه نروند، پس که کند کمک آنها به. شوند نوشتن به قيتشو شانيهاسندهينو
 که مکرد صبر آنقدر. کردم صبر سال ۶ کارور یهاداستان سر من خود. بزنند چانه و ستنديبا ديبا. رنديبپذ را هاتيمحدود عيسر
 که ميدار سندهينو یليخ. نکردم را کار نيا من یول شود چاپ زودتر سال ۶ شدیم کارور یهاداستان. شد عوض جمهورسيير



 نيا با هم خودم و مانده ارشاد در است سال ۵ که دارم کار کي االن هم من. مانده اندگذاشته نشده چاپ جور نيهم را شانکتاب
 یبرا دلم واقعا هاوقت یليخ و کندیم فرق یليخ سندهينو با کارم جنس و مترجمم من البته. ندارم انتشارش به یاعالقه تيوضع
 جامعه چون. است ترسناک یليخ نيا. سوزدیم است مواجه ذهنش در سيپل هزار با همزمان و کاغذ یرو گذاردیم قلم که یکس
 عقوبي مثل سندهينو کي هيعل را یتيجمع یتوانیم اشازجمعهنم در آن در که است یاجامعه. است یبيغر و بيعج جامعه هم ما
 در که يیهاآدم. شوند وانهيد ترس از اشبچه و زن و باشد محاصره اشخانه روز شبانه سه که یطور به یکن کيتحر یادعلي

 یماجرا مثل درست. است هکرد نيتوه لر قوم به سندهينو نيا که انددهيشن و. اندنخوانده هم رمان خط کي یحت شانیزندگ طول
 داستانش دانمینم اصال و امدهيند را اليسر البته من. داد تن آن به هم مايس و صدا سيرئ و شد مواجه اعتراض با که یاليسر نيهم
 هک ما بهرحال جان آقا که ــ بودند خواسته هم مرا چون ــ گفتم بازپرس به  من و افتاد هم یادعلي یبرا اتفاق نيا یول ستيچ
 که نبود يیزهايچ آن در» برره «یاصل طنز نظرم به. ميبزن حرف او از مانيهاداستان یتو و مياوريب آدم خيمر از ميتوانینم

 تيهو با یتيشخص اگر چون. کنند درست تازه مکان کي و لهجه کي بودند مجبور خالقانش که بود نيا در خنداند،یم را مردم
 کار چيه و باشند آمده المکان از ديبا هالميف و هاداستان یهاآدم آنها نظر از. خوردندیبرم مشکل به کردندیم درست مشخص

 کهی اجامعه. هستند روبرو آن با ما خالق هنرمندانی کل طور به و ما یهاسينوداستان که است يیهایبدبخت نيا. نکنند هم یبد
 بعد و گزدینم ککشان و ننديبیم انسان شأن و انسان به وهن هزار گوششان کنار سردمدارانش ازی برخ و افرادش ازی برخ
 .زندیم رونيب بهمان قوم و فالن صنف بهی فرض نيتوه از گردنشانی هارگ ناگهان

 
 هم هنوز و گذاشتند یم ريتاث کتابها فروش یرو یليخ نامزدها یحت شد یم اعالم یريگلش زهيجا یوقت هست ادمي یا دوره کي

 تمام «تا گرفته »چوبها ارکستر ۀشبان يیهمنوا «از شده ثبت گذشته سال دوازده ده از ما ذهن در که یيها کتاب نيبهتر
 چاپ به یکوتاه مدت یط و شده منتشر ساالر سارا دوم کتاب که هم االن یحت. بودند یريگلش ینامزدها» کن گرم مرا زمستان
» امشده گم احتماال« اولش کتاب درباره مخاطب ذهن در که تاس یگراند بک آن خاطر به آن از یبخش نظرم به ده،يرس دوم
 زهيجا گذشته یهاسال در ديکن یم فکر. گرفته زهيجا و شده نامزد قبل یهادوره در سندهينو نيا اول کتاب که نيا. دارد وجود
 کند؟ حفظ همچنان را ريتاث نيا توانسته یريگلش
 را يیهاآدم چون دانمیم را نيا. دارند اعتماد زهيجا نيا به همچنان ،یادب جامعه یتمام نه مانیعاد یهاخوانرمان کنمیم فکر
 .دارند اعتماد یريگلش زهيجا به هنوز که مختلف یهاشغل با یاجتماع مختلف طبقات از امدهيد
 

 چرا؟
. دارد یبستگ هم کتاب خود به البته. دببرن باال را هاکتاب فروش که هاستآدم نيهم به هم دميام. شده داده پاسخ اعتمادشان به چون
 هستند هاآدم نيهم ما مخاطب بهرحال. اندبوده دشوارخوان ذاتا چون ده،يرس دوم چاپ به زحمت به که مياداشته هم يیهابرنده ما
 نه، ميکن یراض را امع قهيسل ميبخواه نکهيا نه. است مهم مانيبرا نيهم و. ميباش داده دست از را آنها اعتماد که کنمینم احساس و
 را یتر گسترده یليخ رهيدا. ميکن ینم فرض ها روزنامه یادب صفحات و مجالت را مانمخاطب یعني. است مهم مانيبرا اتيادب

  .ميدار مدنظر
 
 
 
 


