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ایران

توگو با محمد صیاد صبور که با دوربینش وقایع بسیاری را ثبت کرده است
گزارشی از گف 

جنگ به روایت چشم های عکاس

محمد صیاد صبور هفتاد و ســه ســاله اســت و متولــد بندرانزلی.
میگویــد از جوانــی در عکاســی پادویــی کــرده و ســپس بــه کار
ظاهرسازیعکسمشغولشدهاست.پسازیادگرفتنالفتایای
این حرفه ،خودش دوربین به دســت گرفته و عکاسی را آغاز کرده
اســت.آن هم در ســال  1349و با روزنامه آیندگان .بعدتر با شروع
مهدی نوروز
انقالب به عکاســی از تجمعــات مــردم پرداخته و پــس از پیروزی
خبرنگار
انقالب نیز به ثبت رویدادهای بســیاری مشــغول شــده اســت .از
واقعهطبسگرفتهتاجنگوحوادثطبیعی.بااوکهدرزمانجنگعکاسخبرگزاری APبودهدر
توگونشستیمکهگزارشآنرادرادامهمیخوانید.
حاشیهنمایشگاهعکسهایشازآنایامبهگف 
ذات عکاسی مطبوعاتی آمیخته با خطر
است
بحث را از حضورش در میان اعتراضات
مردمــی منتهــی بــه انقــاب و ســپس
جبهههــای جنــگ آغــاز میکنــم؛ از اینکــه
بــا وجود همــه خطــرات همپــای افــراد در

صحنه حضور داشــته اســت .خــودش این
را ذات کار عــکاس مطبوعاتــی میدانــد و
میگوید «عــکاس مطبوعات بایــد خطر را
بهصورت همه جانبه حــس کند و بهدنبال
آن برود؛ افرادی همچون من اگر نتوانند در
شــرایط خطر عکاسی کنند که دیگر عکاس

پایاد ری

مطبوعاتی نیســتند  .در تمام دنیا نیز رسم
همینگونــه اســت زیــرا در هــر حــال مــردم
هنــگام باز کردن صفحــه روزنامه ،عکس را
قبل از تیتر و مطلب میبینند».
همیــن میــل بــه مواجهــه بــا خطــر نیز
ســبب شــد تــا بعــد از انقــاب و بالفاصلــه
پــس از شــروع جنــگ در منطقــه حضــور
داشــته باشد؛ «ســه روز از جنگ گذشته بود
و در تهران هنوز خبر نداشتند که چه اتفاقی
افتاده اســت .روز سوم رفتم آبادان عکاسی
کردم و ســپس به تهران بازگشــتم تا عکس
هایــم را مخابــره کنم .پــس از آن همکاران
مطبوعاتــی تازه فهمیدند که جنگ شــروع
شده است ».از آن روز تا پایان دفاع مقدس
 440عکس مخابره میکند ،عکسهایی که
ثبتش گاه ممکن بود به قیمت جان عکاس

تمام شــود «در بازدیدی از مناطق غربی به
همراه خبرنگاران خارجی بودم .در کنار من
خبرنــگاری ایتالیایــی و همچنیــن خبرنگار
هنــدی رویتــرز ایســتاده بودنــد کــه ناگهان
ترکشــی اصابت کرد ،خبرنگار هندی کشته
و خبرنــگار ایتالیایــی مصــدوم شــد؛ از ایــن
صحنهها در جنگ زیاد دیدم».
هویت عکاس به شاتر دوربینش است
ســؤالی که به ذهنم میرســد این اســت
کــه اصــاً نــگاه یــک رســانه بینالمللی به
وضعیــت جبهــه چگونــه بــوده اســت؟ در
پاسخ میگوید «کسی نبود جنایت صدام را
بازتاب دهد جز کسانی مثل من که وظیفهام
بود ».و درباره نحوه پوشش تصویری جبهه
نیز چنین توضیح میدهد «شــخصیت هر
عکاسی به دکمه شاتر دوربینش است و این

شــاتر باید توسط شخصیت عکاس فشرده
شــود .اصالً مهــم نبود کــه آن طرفیها چه
مبلغــی را بــرای عکســی کــه میخواســتم
مخابره کنم ،خواهند پرداخت و واقعیت را
بــدون ذرهای تغییر مخابره میکردم .برای
همین هم هســت که بنده تا االن همچنان
مجاز و مشــغول به کار هســتم .البته عادت
کــردهام که بــرای دل خودم عکاســی کنم و
اینجا مانــدهام زیرا وطنم را دوســت دارم و
معتقدم عکاس نباید خودش را بفروشد».
عکسهاچطورمخابرهمیشد؟
امــا ایــن عکسهــای گرانبهــا آن هم در
روزهایــی کــه خبــری از ارتباطــات دیجیتال
امــروزی نبــود چگونــه مخابــره میشــد؟
«دستگاهی وجود داشــت فراتر از فکس که
عکــس را داخلــش قــرار مــیدادم و چیزی
شــبیه بــه تــوپ روی آن حرکــت میکــرد.
بــرای هــر عکــس و بــر اســاس نوشــتههای
موجــود روی آن یــک ربــع تا بیســت دقیقه
طول میکشــید تا چاپگری سوزنی در سویی
دیگــر آنها را چــاپ کند .گاهی نیــز در میانه
کار ارتبــاط تلفنی قطع میشــد و کل فرآیند
بایــد از نو صورت میگرفــت ».البته با ادامه
توضیحات میتوان فهمید که دسترســی به
این دســتگاه چندان هم راحت نبوده است؛
«ســتاد تبلیغات جنــگ بــه خبرگزاریهای
خارجــی تأکید کــرده بــود که عکسهــا را از
مــا بگیریــد امــا خبرگزاریهــای آن طرفــی
اســتفاده نمیکردنــد و اصرار داشــتند که از
عکس گرفته شــده توسط عکاس خودشان
استفاده کنند .در نتیجه من بهعنوان عکاس
خبرگزاری  APســالهای ســال عکســم را از
طریق ایرنا مخابره کردم ،آنها عکس را کپی
میکردند و سپس اجازه ارسال داده میشد.
ایــن رونــد ادامه داشــت تــا اینکه یــک بنده
خدایی در ارشــاد آمد و گفت از طریق اینجا
مخابره کنید و بعدتر نیز دســتگاه مخابره را
به دفتر خودم در هتل الله بردم».
شرایط برایهمه یکسان نبود
صیــاد بــه تعــداد محــدود عکاســان و
خبرنگاران در جنگ و لزوم دریافت تأییدیه
اشــاره میکنــد و ایــن را هم اضافــه میکند
کــه در عملیاتهــا عکاس و خبرنــگار را راه
نمیدادند .او میگوید عکاســان رسانههای
رســمی میتوانســتند راحتتر و با امکانات
بیشــتر بــه منطقه برونــد «مــن و امثال من
بــا امکانات شــخصی خودمــان میرفتیم.
البتــه من معتقدم عــکاس نباید در میدان
محافظــت شــود مگر من از آن بســیجیای
که در میدان جنــگ حاضر بود و داوطلبانه
روی میــن میرفــت باالتــر هســتم؟» او

ســپس ادامه میدهد«:برای مــن بهعنوان
یک عکاس مســتقل دسترســی بــه مناطق
بــا ســختیهایی همــراه بــود و حتــی پیش
میآمد که مثالً یک گروهبان ،معرفینامه
ســتاد جنــگ را نیز قبــول نداشــت .البته در
عملیاتهــا هیچکــس را راه نمیدادنــد و
فقط عکاسهای معینی حضور داشــتند و
تردد در مناطق برای عکاســان رســانههای
رســمی با ســهولت بسیار بیشــتری صورت
میگرفت».
عکاسفقطنظارهگرنیست
بسیاری از ما در تصاویر جنگ سربازانی
را دیدهایم که اســیر شــدند؛ حس عکاســی
کــه پشــت دوربیــن ایســتاده و آن را ثبــت
میکنــد چیســت؟ شــاید فکــر کنیــم کــه او
نقشــی بیتفــاوت را در این میانــه بر عهده
دارد؛ «بگذار از خاطــرهای برایت بگویم که
منجر به صــدور رأی به نفع ایران در دادگاه
الهه شد ».اما موضوع چه بود؟ «آلمانیها
فیلمــی ســاخته بودنــد و در آن اینگونــه
انعــکاس داده بودنــد کــه ایرانیها اســرای
عراقــی را بــه ماشــین میبندنــد و دو نیــم
میکننــد .وزارت خارجه متوجه شــد فردی
که در این فیلم از او نام برده شده در پادگان
حشمتیه اســت و در یکی از عکسهایی که
مــن گرفته بــودم حضور داشــت .من رفتم
آن اســیر عراقــی را در حشــمتیه شناســایی
کردم و مشــخص شــد کــه ایــن آدم زنده و
ســالم اســت .در نتیجــه دادگاه الهه صدام
را محکوم کرد و کســانی هم کــه آن فیلم را
ساخته بودند به پرداخت خسارت محکوم
شــدند ».او تأکید میکند«:آقایان میدانند
که من بیمه نیستم و بازنشستگی ندارم اما
این همان داستان شــاتر و دوربین است که
باید با استقالل زد و با وجود تمام سختیها
بــرای وطنم این وقت را گذاشــتم و آن فرد
را پیدا کردم».
اهمیتسرعتدرعصرغیردیجیتال
ســرعت رســاندن عکــس از دیگــر
مــوارد مهمــی بــوده کــه صیــاد بــه آن
اشــاره میکنــد؛«در جنــگ هربــار پــس از
عکسبرداری از منطقه به اهواز بازمیگشتم
و سپس از طریق هواپیما یا ماشین به تهران
میآمــدم .در تهــران عکسهــا را ظاهــر و
مخابره میکردم و دوبــاره با پرواز یا زمینی
بــه اهواز بــاز میگشــتم ».او از وجود رقابت
در میــان عکاســان نیز میگویــد و روایت در
این مورد را مشخصاً به واقعه طبس ارجاع
میدهــد «وقتی خبــر ســقوط هواپیماهای
امریکایی در طبس رسید ،از طریق یک آشنا
دو بلیت برای پرواز مشــهد گرفتم تا از آنجا

بــه طبس بــروم .یکــی از عکاسهــا که هم
اکنون در خارج از کشور است زودتر از من به
فــرودگاه رفت و علی رغــم آنکه قرار بود با
هــم به محل حادثه برویم ،خودش رفت و
حتی بلیت من را هم گرفت و سوار هواپیما
شــد .من بســرعت مســیر یــزد را جایگزین
کــردم .بیــش از  27نفــر عــکاس و خبرنگار
در یــک هواپیما نشســته بودیم .من بســیار
فکــر کــردم چگونــه از ایــن تیم جدا بشــوم
زیــرا دو موضوع وجود داشــت ،اول اینکه با
وجــود این همه عــکاس زاویه تصویر من با
آنها یکسان میشــد و دوم آنکه ممکن بود
پلیــسراه جلوی ما را بگیــرد .با میهماندار
هماهنــگ کردم و جلوی هواپیما نشســتم؛
پــس از فرود نیز بســرعت خــودم را به یک
ماشین رساندم و به راننده گفتم که از هر راه
فرعــیای که میتوانی برو و من را به طبس
برســان .وقتی عکســبرداریام تمام شد آن
عکاســی را دیدم که بلیت هواپیمای من را
برداشته بود و گفتم پاسخ کار تو را در تهران
خواهــم داد! در بازگشــت نیــز بهگونــهای
برنامهریزی کردم که در ساعات اولیه صبح
بــه تهــران برســم .در نهایت و پــس از طی
شــدن اتفاقاتــی عجیب بــه تهران رســیدم
و توانســتم عکسها را زودتــر مخابره کنم.
ایــن را هم بگویم من آن زمان تنها عکاس
خبرگــزاری خارجــی بــودم که میتوانســت
عکــس مخابــره کند و عکاســان دیگــر باید
عکس خود را پســت میکردنــد .همچنین
افرادی که با مــن در هواپیما بودند به مانع
پلیسراه برخورد کردند و نتواستند به محل
سقوط هواپیماها بروند».
هنوزهمباعکسهایمزندگیمیکنم
از روزهــای جنــگ و انقــاب بیــش از
چهــار دهــه میگــذرد ،برای محمــد صیاد
اما زمان چندانی نگذشــته؛ «هر چقدر هم
زمان بگذرد و ایــن رویدادها به ظاهر برای
دیگــران عادی شــود اما تأثیــرش را بر من
میگــذارد .هنــوز هــم انقــاب را در ذهنــم
مرور میکنم؛ نه تنهــا انقالب بلکه جنگ،
کردهایی که صدام آواره کرد ،زلزله ،ســیل
و ...اینها اصالً برایم فراموش شدنی نیست
چون همچنان بــا آنها زندگی میکنم .من
چهل و یک ســال بــا عکسهایی که در این
نمایشگاه میبینید زندگی کردهام .بهترین
خاطره ام نیز با همین مردم در خوزســتان
و جبهه غرب بوده است .من هشت سال با
این مردم زندگی کردم و حتی بسیجیها و
نظامیها نیز مرا بهعنوان عکاس پذیرفته
بودنــد ،بــرای همیــن نیــز کارم در جنگ را
نوعی وظیفه میدانم».
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جنگ تحمیلــی فصلی سرشــار از اتفاقات و حــوادث تأثیرگذار و
البتــه پردامنه درتاریخ کشــورمان اســت که جنبههــای مختلف
زندگــی مردم ایــران را تحــت تأثیر قــرار داده اســت .این جنگ
بهدلیل دفاع جانانه مردم ایران ارزشهای بســیاری آفرید و دفاع
مقــدس نامیده شــد .چرا که نماد دفــاع مردم ایــران از آرمانها و
مرجان قندی
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به ادبیات ویژه نیازمند شــد .ادبیاتی که این توانایی را داشته باشد که رازهای نهفته درجوهره آن را
بیانکند.ادبیاتتوانمندیکهحالوهوایجبههها،اسرارشبحمله،رازونیازرزمندههابامعبود
خود قبل از شــهادت و ...را شرح دهد .هنرمندان و نویســندگان چه آنان که خود بهعنوان رزمنده
در جبهههــا بودنــد و چه آنانی که بــه هردلیلی در جبههها حضور نداشــتند ،اما با قلــم و هنر خود
به روایت ایثارگری رزمندگان پرداختند ،نخســتین کســانی بودند که با خلــق آثاری درخور ،نهال
گونهای ادبی را با عنوان ادبیات پایداری غرس کردند .نویسندگانی که اکنون در زمره پیشکسوتان
این گونه ادبی هســتند .دکتر محمد حنیف ،نویســنده و پژوهشــگر ادبی ازجمله این نویســندگان
اســت .او که ســال هاســت عالوه بر نوشــتن چند رمان که برای برخی از آنها برنده جایزه بهترین
کتاب ســال دفاع مقدس هم شده است چندسالی است بر موضوع آسیب شناسی ادبیات دفاع
مقدسمتمرکزاست ،در خصوصادبیات پایداریمیگوید« :هرچهابعاد جنگماگستردهترشد
به موازات شــدت گرفتن خشم دشــمنان ما ،قوت ادبی و فرهنگی آثار ما هم پررنگتر شد و هرچه
دفــاع ما طوالنیتر شــد ،بر رشــتهها و موضوعات آفرینشها افزوده شــد ».با این داســتان نویس
و پژوهشــگر ادبیات داســتانی دفاع مقدس به بررسی نشــر کتابهایی با موضوع جنگ تحمیلی
پرداختهایم که حاصل آن پیش رویتان قرار دارد.
 درچهلمین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی،
روند و عملکرد تولید و نشــر کتاب حوزه دفاع
مقدس را چطور ارزیابی میکنید؟
جنگ و دفاع مقدس مثل دیگر گونههای
داستاننویســی تابــع شــرایط اجتماعــی،
سیاســی و فرهنگــی جامعه اســت .از اینرو
نوع نوشتن و نگاه نویسندگان در دوره جنگ
بــا دوره بعــد از آن متفاوت اســت .ما هرچه
از جنگ فاصله گرفتیم نوع قلم نویسندگان
دربــاره جنــگ تحــت تأثیر مســائل مختلف
اجتماعــی و سیاســی قــرار گرفتــه و متفاوت
بــا دوره جنــگ شــد .در ســالهای جنــگ
تحمیلــی آثار قابل توجهی انتشــار یافت که
بعــد از جنگ نیزاین روند با نوســاناتی روبه
روبوده اســت.بعد ازجنگ البته یک دوره با
حجم زیاد آثاری روبهرو شدیم که مضمون
و درون مایــه اکثــر آنهــا حماســه ســرایی و
شــعار برای نشــان دادن حــوادث جنگ بود
و نویســندگان آن بیــش ازآنکه در پی نشــان
دادن مشــکالت جنگ باشــند به حماســه و
شــعارگویی التفات داشــتند .با وجود این در
ایــن دوره آثــار قابل توجهی هم تولید شــده

اســت که آنها چنین نبودنــد .آثاری همانند
«زمین ســوخته» نوشــته احمــد محمود که
بهعنــوان اولیــن رمــان جنــگ اثــر درخوری
بــا ایــن ویژگی بــود .ادبیــات جنگ بــه مرور
کــه زندگــی بــه ســمت آرامــش ،پیشــرفت،
تطابــق ،ســازندگی وشــعارهایی کــه روح
زمانه دردهههای بعد را شــکل میداد رفت
وتفــاوت پیــداکرد .مثــاً روایت عشــقهایی
کــه در ســالهای اول جنــگ در کتابها بود
معموالً درباره عشــقهای آســمانی بود .اما
کم کم روایتها به سمت عشقهای زمینی
رفــت ،تک صدایــی تبدیل به چنــد صدایی
و چنــد الیــهای شــد و بــه مــرور در کارهــای
دیگری بخصوص آثار قاســمعلی فراســت،
محمدرضــا بایرامی ،مجیــد قیصری و ...آن
الیههــای پنهان عــوارض جنگ نشــان داده
شــد .همچنین هرچــه از پایان جنگ فاصله
گرفتیم داســتانها از نظــر عناصر تغییراتی
داشــتند .این تغییرات را بخصــوص در آثار
نوجوانــان شــاهد هســتیم کــه از واقعگرایی
به سمت داســتانهایی فانتزی میرویم که
این موضوع در بســیاری از آثــار اتفاق افتاد.

دریک نگاه کلی میبینیم که آثارتولید شده
ابتدا دارای ســادگی و تکرارهستند اما هرچه
بــه جلــو میآییم کانــون روایــت و همچنین
زاویه دید در آثار نویسندگان متنوع میشود.
تمایــل بــه پیونــد خطــی در ســالهای اولیه
جنــگ بــه مروردرســالهای بعــد از جنــگ
تبدیــل بــه اســتفاده از پیوندهــای فــردی و
پیچیــده تــر می شــود .زبان ســاده جایش را
بــه پند میدهد .مثالً «گــردان قاطرچی ها»
داوود امیریــان« ،بچههــای کارون» احمــد
دهقــان« ،مگیــل» محســن مطلــق ،آثــاری
هســتند کــه زبــان طنــز را در ادبیــات جنــگ
بــه کار بردهانــد .همچنیــن شــخصیتها در
داســتانها آرام آرام از وجه ســیاه و سفید به
ســمت خاکســتری میرونــد ،ایــن ویژگی به
طور ویژه در کتاب «هرس» نســیم مرعشــی
دیــده میشــود و مــا در ایــن اثــر ،تنهایی زن
و مصیبتــی را کــه زن در جنــگ دچــارآن
میشــود کامالً مشــاهده میکنیم .مقایســه
هویت شخصیتهای رمان «زمینسوخته»
بــا داســتانهای «ســرود مــردان آفتــاب»
غالمرضــا عیــدان« ،شــطرنج بــا ماشــین
قیامــت» حبیــب احمــدزاده« ،نشــانههای
صبــح» ابراهیــم حســنبیگی و حتــی «پــل
معلق» محمدرضا بایرامی ،نشان میدهد
کــه چــه تفاوتــی از نظر هویت شــخصیتها
میــان نمونههــای فوق وجــود دارد و چگونه
هــر یــک از داســتانها میتواننــد بــا توجــه
بــه عناصــر در طیفهــای مختلف داســتان
جنــگ قرار بگیرند .همه اینهــا خالصهای از
تغییرات مضمون و درونمایه ادبیات جنگ
و پایداری از ابتدا تا حال است.
 به لحاظ کمی و کیفی چه نمرهای به تولید
و نشر ادبیات پایداری میدهید؟
اول بایــد بــه نکتــهای اشــاره کنــم؛ مــا
در حــوزه تولیــد و نشــر آثــار دفــاع مقــدس
پیشتر شاهد بودیم که فقط ناشرانی چاپ
کتابهــای ایــن حــوزه را انجــام میدادنــد
کــه دولتــی یا نیمــه دولتی بودند یا از ســوی
نهادی حمایت میشــدند .امــا در یک دهه
اخیر ما شــاهد هســتیم بســیاری از ناشــران
بــه طــور مســتقل و خصوصــی و قــوی وارد
ایــن عرصــه شــدند .به همیــن دلیــل اگر از
نظــر کمی بخواهیم حســاب کنیم به نظرم

میآیــد کــه بــه نســبت ســالهای گذشــته
گرایش به نوشــتن از جنگ آرامآرام کاهش
پیدا کرده است .اما راجع به جنگ همچنان
آثــاری تولید میشــود .بــا این حــال به نظر
مــن از نظــر کمیــت ،تعــداد آثار مناســب و
نمــره نشــر آثــار در ایــن حــوزه قابــل قبــول
اســت .از نظر محتوای آثار هــم باید بگویم
آثــار برجســته منتشــر شــده کم نداریــم ،به
همیــن دلیل من فکر میکنــم اگر بخواهیم
به نویســندگان جنگ و دفــاع مقدس نمره
بدهیــم بایــد بــه برخی نمــره بســیار خوبی
بدهیــم .از میــان نویســندگان قدیمیتــر
«علــی اصغــر شــیرزادی» و در ســالهای
اخیر«محمداســماعیل حاجــی علیــان»

جزو نویســندگانی هســتند که در حوزه دفاع
مقدس نمره بسیار خوبی میگیرند .در کل
میتوانم بگویم که ادبیات محلی و اقلیمی
بســیار افول پیدا کــرده اما ادبیات بــازاری و
عامهپســند رشد داشته اســت .رشد ادبیات
داســتانی جنــگ بــه انــدازه ادبیات بــازاری
اســت و بــا توجه بــه محدودیتهایــی که از
نظر پژوهشــی و مســائل دیگــر در این حوزه
وجــود دارد بــه نظــر مــن رونــد ،رونــد رو به
رشدی بوده است.
اولیــن نویســندگانی کــه در ایــن حــوزه
دست به قلم شدند و رمان و داستان نوشتند
چه کسانی بودند و کدام آثار بود؟
اولین شعر یا داستان واره جنگ را میثاق
امیر فجر نوشت .همچنین قاضی ربیحاوی
ســال  59و در اولیــن ماه هــای آغــاز جنــگ
تحمیلی اولین داســتان کوتــاه درباره جنگ
را با عنوان «شــبی که دود جنگ در آســمان

آمار کتابهای منتشر شده
با موضوع جنگ «ایران و عراق» دفاع مقدس شهریور -1359آذر 1398

موضوع

تعداد

درصد نسبت به کل
کتابهای منتشر شده

شعر

1544

8/54

ادبیات نمایشی

362

2/00

داستان

1569

8/68

نثر ادبی

155

0/86

خاطرات

2588

14/31

وصیت نامهها

379

2/10

زندگینامهها

5191

28/70

گزارشها

78

0/43

نامهها

37

0/20

( کتاب های مرجع)

465

2/57

پژوهشهای علوم

135

0/75

پژوهشهای فرهنگی اجتماعی

643

3/56

پژوهشهای تاریخی

1163

6/43

پژوهشهای هنری

110

0/61

پژوهشهای ادبی

299

1/65

پژوهشهای مستندنگاری

41

0/23

سایر پژوهشها

534

2/95

هنرهای تجسمی

250

1/38

کودک و نوجوان(شعر-ادبیات
نمایشی-داستان-خاطرات-
مرجع نامهها-زندگینامهها-
نامهها وصیت نامهها-نثر و
جنگ و سایر آثار)

1922

11/43

جمع کل

17708

/100

در جدول فوق آمار کتابهای منتشر شده با موضوع «جنگ ایران و عراق»
یا دفاع مقدس در بازه زمانی شهریور 1359تا آذر 1398آورده شده است.
این آمار با همکاری کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی جمعآوری
شده است.همچنین شایان ذکر است در آمار فوق کتابهای موضوع «کردستان» ،که تعداد
آنها در این کتابخانه  257عنوان است ،به حساب نیامدهاند

دهکده دیده شد» نوشت .اسماعیل فصیح
با «زمســتان  »۶۲و«ثریا در اغما» ،محســن
مخملبــاف بــا «باغ بلــور» ،تقی مدرســی با
«آداب زیــارت» ،یعقــوب آژنــد بــا «خانــه
ســفید» ،غالمرضا عیدان با «ســرود مردان
آفتــاب» ،جــواد مجابــی بــا «شــب ملــخ»،
ابراهیم حســن بیگی با «ریشه در اعماق»،
حســن بنی عامری با «گنجشــکها بهشت
را میفهمند» ،مهدی ســحابی بــا «ناگهان
ســیالب» ،علیرضــا شــیرزادی بــا «هــال
پنهــان» و ...جــزو نویســندگانی بودنــد کــه
موفــق شــدند اولین آثــار برجســته جنگ و
دفاع مقدس را بنویسند.
با توجه بــه اینکه آثار برجســتهای در این
حوزه منتشــر شــده کــه ظرفیــت ترجمــه را
داشتهاند ،چرا کمتر شاهد آثار ترجمه شده با
موضوع دفاع مقدس هستیم؟
متأســفانه مســئوالن و متولیان فرهنگی
مــا در زمینــه ترجمــه نــه تنهــا ترجمــه آثار
دفــاع مقدس بلکــه در حوزههای دیگر هم
خیلــی کــم کار میکنند .چون نگاه درســتی
بــه ایــن عرصــه وجودنــدارد .مــن بهعنوان
یــک نویســنده کــه آثــارم در جشــنوارههای
مختلف برگزیده شده انتظار دارم مسئوالن
همانطــور کــه در دورههــای مختلــف
جشــنوارههای ادبــی قــول میدهنــد ،از
ترجمــه آثــار برگزیــده و برجســته حمایــت
کننــد .اما متأســفانه ایــن کار انجام نشــده و
نمیشــود .موضوع دیگری که در این زمینه
وجود دارد این اســت که چــون حوزه کتاب،
حــوزه پولســازی نیســت ،آخریــن اطالعات
مربوط بــه این حوزه خیلی دیر به کشــور ما
میرســد .درصورتــی کــه اطالعــات و اخبار
نــرم افزارهــای کامپیوتــری و موبایل خیلی
زود اطالعرســانی و وارد بازار میشود ،چون
پول ســاز است .ما همیشه برای ترجمه آثار
برجستهای که از نظر محتوا میتواند جریان
ســاز باشــد ،عقــب هســتیم .مگر در مــوارد
خاص مثل آثاری که جایزه نوبل میگیرند.
مشــکل دیگــر انعکاس پیــدا نکــردن اخبار
جشنوارههای ادبی در رسانههای غیر ایرانی
است که این وظیفه مسئوالن فرهنگی ما در
کشــورهای دیگر اســت که تاکنون چندان به
آن پرداخته نشده است.

