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مریم شهبازی
خبرنگار

کودتای  28مرداد پســـری چهارســـاله بوده ،آنهم در خانوادهای مصدقی و طرفدار جدی
نهضت ملی شدن نفت .بااینکه چیزی از ماجراهای آن روزها و اجبار پدر به مدتی زندگی
پنهانی سر در نمیآورده اما شیفتگی اطرافیان به پیگیری خبرهای روزنامهها و کمی بعدتر
هم سیمکشی برق خانه تنها برای استفاده از رادیو ناخودآگاه او را بهسوی مسیری هدایت
میکنـــد که حاال بیشتر از نیمقرنی میشـــود از ورود جدیاش بـــه آن میگذرد .علیاکبر
عبدالرشیدی طی این دههها البته تنها بهکار خبری برای رسانهها مشغول نبوده ،در سابقه
کاریاش ســـالها فعالیت مســـتمر در دیگر بخشهای مرتبط با رسانه همچون عکاسی،
برنامهسازی رادیو و تلویزیون و حتی مستندسازی هم دیده میشود .بااینحال شاید آنچه
چهرهاش را بیش از همه میان عموم مردم ماندگار کرده اجرای برنامههای تلویزیونیاش
و قرار گرفتن در مقابـــل افرادی همچـــون رئیسجمهوری در جایگاه مصاحبهگر باشـــد.
عبدالرشـــیدی از معدود اهالی رسانه اســـت که به انجام مصاحبه با آدمهای بهاصطالح
دســـتنیافتنی بینالمللی شـــهره اســـت؛ آنچنانکه نهتنهـــا با افـــرادی همچون «فیدل
کاســـترو»« ،معمر قذافی» یا «نورمن ویزدم» کمدین مشـــهور گفتوگو کرده بلکه حتی
پای مصاحبه با «ســـر بابی چارلتون» اســـطوره فوتبال جهان« ،ادوارد شوارد نادزه» وزیر
خارجه شوروی ســـابق و «ســـر الک جفریز» کاشـــف مختصات  DNAهم نشسته است.
بااینحال او درزمینه ترجمه و تألیف کتاب همکارهای متعددی کرده که حاصل آن انتشار
حدود چهل عنوان کتاب در حوزههای مختلف سیاســـی ،تاریخی ،رســـانه و حتی ادبیات
داستانی اســـت .به بهانه بازنشـــر آخرین ترجمههای او ازجمله کتاب«راه روشن است»
و همچنیـــن «دختران ماه» به گفتوگویی با او درباره ســـالها کار رســـانهای و همچنین
فعالیت درعرصه کتاب پرداختیم که مشروح آن را میخوانید.

نورمن ویزدم

فیدل کاسترو

تونی بن

گفتوگو با علی اکبر عبدالرشیدی درباره سالها کار رسانه و فعالیت بهعنوان نویسنده و مترجم

ماندالرادیرشناختمحسرتمصاحبهبااوبردلمماند

ëëرد پای بیش از نیم قرن فعالیت جدی شما در
عرصهرسانهراچقدرمیتواندرسالهایابتدایی
کودکیتانکههمزمانباوقوعکودتای28مردادو
از سویی رفت و آمدهای تحت تأثیر این اتفاق به
خانهتانبودهجستوجوکرد؟
کودتای  28مردادمـ ــاه وقتی رخ داد چهار
سـ ــال و یک ماه بیشـ ــتر نداشـ ــتم؛ پدرم فعال
سیاسـ ــی بود و در جریان ملی شـ ــدن صنعت
نفـ ــت در حـ ــد خـ ــودش و در فضـ ــای کوچک
شـ ــهر کرمان فرد اثرگذاری بهشـ ــمار میآمد.
بعداز کودتا ،پدرم تا بازگشت به زندگی نیمه
عادی برای مدتها ناچار به زندگی مخفیانه
شـ ــد بنابراین پیگیری اخبار از طریق رسانهها
برای او اهمیت زیادی داشـ ــت .از تلویزیون که
خبری نبود ،راسـ ــتش هنوز برق هم نداشتیم
که پدرم رادیو بخـ ــرد! اما روزنامههای فراوانی
سـ ــر از خانهمان درمیآوردند و پدرم اغلب به
توگو درباره اتفاقات با بسـ ــتگان و
بحث و گف 
دوسـ ــتان مینشسـ ــت .من از حرفهای آنان
سـ ــر درنمیآوردم اما دلم میخواست بدانم
این چه بحثی است که اینچنین آدمبزرگها
را مجذوب خود کرده .بااینکه به لطف داییام
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داخلـ ــی و خارجـ ــی انجـ ــام داد و من ایـ ــن بار با
دنیایی تازهتر امـ ــا همچنان مرتبط با روزنامهها
روبهرو شدم؛ میدیدم که گروه گروه همسایهها
و دوسـ ــتان به خانهمان میآینـ ــد و مقابل رادیو
مینشـ ــینند .متعجـ ــب بودم که چـ ــه چیزی در
این جعبه اسـ ــت که همه شیفتهاش شدهاند! از
خودم میپرسیدم که آن صداها از کجا میآیند؟
ازآنجاییکه تقریباًاز پنجسالگی خواندن کلمات
را آغاز کـ ــردم و در  6سـ ــالگی بخشهای عمده
مطالـ ــب کتابهـ ــا و روزنامههـ ــا را میخواندم،
جلوتر از همسـ ــن و ساالن خودم بودم؛ بویژه که
م مدرسـ ــه رفتم 12 .سـ ــاله که شـ ــدم در
زودتر ه 
مسابقه قصهنویسـ ــی ماهانه یکی از مجلههای
پرتیراژ آن زمان کشـ ــور شرکت کردم و قصه من
یک ماه عنوان برگزیده را گرفت.
ëëپسخیلیزودترازهمکاریبارادیو،نویسندگی
راشروعکردید!
تقریباً بلـ ــه ،در همان حولوحوش رادیو کرمان
هـ ــم افتتاح شـ ــد و فرصتی بـ ــرای ورودم بـ ــه رادیو،
رسـ ــانهای که سـ ــالهای کودکیام به آن گرهخورده
بود ،فراهم شـ ــد .آنقـ ــدر اصرار و پافشـ ــاری کردم
تا باالخـ ــره اجـ ــازه ورودم به رادیو کرمـ ــان را دادند.

ëëهمانبرنامهزندهیادانجویشیرازیکهمنجربه
جمعآوریضربالمثلهاشد؟
بله ،مسئولیت این برنامه با استاد ابوالقاسم
انجوی شـ ــیرازی بود؛ آن زمـ ــان گروه برنامههای
رادیـ ــو یـ ــک بـ ــزرگ دبیر و هـ ــر برنامـ ــه هم یک
سـ ــردبیر داشـ ــت و او در جایگاه بزرگ دبیر برای
همه برنامههـ ــای ایرانزمین بـ ــود .روال برنامه
هم این گونه بود که هر سهشنب ه شب ،ساعت 21
موضوعی را مطرح میکرد و از مردم میخواست
هر ضربالمثل ،حکایت ،قصـ ــه و حتی آدابو
رسـ ــومی را که درباره آن موضوع در شهر و محل
زندگی آنان هست  ،جمعآوری کرده و برای رادیو
بفرسـ ــتند .من هم این کار را میکردم و مطالبم
را هفتگی ارسـ ــال میکردم .استاد انجوی هم بر
آنها نقد مینوشت که فالن ایراد را دارد؛ اصالح
میکردم و مجدد میفرستادم .مطالب ارسالی
بهمرور بهنام خودم در رادیو ایران خوانده میشد
که این بزرگترین تشویق بود .از آنطرف روزهای
جمعـ ــه هم برنامهای با صدای خـ ــودم در رادیو
کرمان پخش میشد .چهارده -پانزدهسالگیام
با آموزشهای اسـ ــتاد انجوی شیرازی و از سویی
همکاری با رادیو ایران و رادیوکرمان سپری شد تا

دختران باید بدانند
که آینده در گرو تالش آنان نیز هست

بـــرش

از همان چهارسالگی یادگیری الفبا و خواندن
را شـ ــروع کـ ــردم اما ابتـ ــدای راه بـ ــودم و حتی
در حـ ــد خوانش هم نمیتوانسـ ــتم به سـ ــراغ
آن صفحـ ــات کاغذی وسوس ـ ـهانگیز بروم .به
همین خاطر گوشهای ،پای صحبتهای آنان
مینشستم اما خب ،خیلی زود بود که بفهمم
چـ ــه میگویند .ناگفته نماند کـ ــه پدرم بااینکه
سواد دانشـ ــگاهی چندانی نداشـ ــت اما کتاب
زیاد میخواند ،آثاری در حوزههای اجتماعی
و سیاسی.
ëëپس ایـــن عالقهمندی ریشـــه در فعالیتهای
سیاسیوازسوییکتابخوانبودنپدرتانداشته!
بلـ ــه ،بعدتر با ورود برق به شـ ــهرمان ،پدرم
بسرعت خانه را سیمکشی کرد و رادیو خرید .او
این کار را تنها به عشق اطالع سریعتر از خبرهای

حدود14سـ ــالگیام برنام ـ ـهای دودقیق ـ ـهای به من
دادند که درباره معرفی شـ ــخصیتهای فرهنگی
و ادبـ ــی بزرگ جهان بود ،خودم باید مینوشـ ــتم و
اجرا میکردم؛ در همین حین کار خبرنگاری را هم
شـ ــروع کردم .وقتی آگهی جذب خبرنگار افتخاری
در روزنامه اطالعات منتشـ ــر شـ ــد سـ ــریع مراجعه
کردم ،آقایـ ــی بهنام دهقانی آمـ ــد دم در روزنامه و
سن و سالم را که دید متعجب شد! بااینحال کارت
خبرنگاری برای من صادر کرد و باعث شـ ــد که کار
خبر را جدیتر دنبال کنم .در هر حوزهای که کاری از
عهدهام ساخته بود مینوشتم ،از خبرهای ورزشی
گرفته تا حتی هنری .اگر پولم میرسید عکس هم
میگرفتمومیفرستادم.اتفاقمهمدیگرزندگیام
به برنامه «فرهنگ مردم» بازمیگردد که آن زمان
از رادیو ایران پخش میشد.

ترجمه آثاری
از سه نویسنده اثرگذار معاصر جهان
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«راه روشن است» از تازهترین ترجمههای عبدالرشیدی طی یک سال اخیر است؛ کتابی
نوشته مجری و چهره سرشناس رسانه که برخی به او لقب ملکه رسانه دادهاند .درباره این
زن جالب است که بدانید طی سالها فعالیت خود از چنان محبوبیتی میان مردم امریکا
برخوردار شده که حتی قادر به اثرگذاری در نتایج انتخابات ریاست جمهوری هم هست؛
شبیه نقشی که در انتخابات باراک اوباما ایفا کرد .عبدالرشیدی درباره این کتاب میگوید:
تصمیمگرفتهامتمرکزبیشتریبرترجمهاینقبیلکتابهانشانبدهمتانهتنهادختران
نوجوان امروز ،بلکه حتی فراتر از آن کلیت جامعهمان بدانند که حتی باوجود موانع هم
میتوانبهاهدافبزرگیدستیافت.دختراناینسرزمینبایدبدانندکهآیندهکشورمان
تنهاب همرداننیازنداردوزنانهممیتوانندمنشأاثرشوند«.اوپراوینفری»وقتیاینکتاب
را منتشر کرد به همه عالقهمندان اجازه ترجمه و انتشار آن را داد؛ نکته دیگری که من را به
ترجمه «راه روشن است» ترغیب کرد همذات پنداریام با نویسنده بود که هر دو مجری
هستیم و از سویی با اشخاص بزرگی مصاحبه کردهایم .هرچند که خانم وینفری به سراغ
آدمهـ ــای بزرگتری نظیر «جیمی کارتر» هم رفته و با آنها هم مصاحبه کرده اسـ ــت .او
در خصوص مصاحبههای متعددی که انجام داده،
حول چند محور مشخص یکی دو پاراگراف یا حتی
چند صفحه از گفتوگوهای خود را استخراج کرده و
در اختیار مخاطبان گذاشـ ــته است .افزون بر این در
آغاز هر فصل بـ ــه ارائه توضیحاتی هم پرداخته که
آنها را خواندنیتر کرده اسـ ــت؛ «راه روشـ ــن است»
را میتوان عصـ ــارهای از مجموعه مصاحبههای او
با روایتی تقریباً داسـ ــتانی دانست .درجایی از کتاب
شـ ــما با مادری گمنام روبهرو میشـ ــوید که از فرزند
گمشـ ــدهاش میگوید و جای دیگری هم با جیمی
کارتـ ــر .نکته دیگر حضـ ــور خود «اوپـ ــرا وینفری» در
جایجایصفحاتکتاباست.

بـ ــه واحـ ــد مرکزی خبـ ــر دادم و بهعنـ ــوان مترجم
مشغول کار شـ ــدم و همکاریام با انجوی شیرازی
هم ادامه یافت .در آن سـ ــالها  11کتاب نوشت که
سـ ــه عنوان آن با دسـ ــتیاری من منتشر شد .نوبت
به فوقلیسـ ــانس رسید و بنابر شـ ــرایط آن دوران،
زبانشناسـ ــی خواندم کـ ــه تنها رشـ ــته پیش روی
مترجمـ ــی بـ ــرای مقطع ارشـ ــد بود؛ همزمـ ــان در
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و در بنیاد فرهنگی
ایـ ــران که آن زمان متعلق بـ ــه پرویز ناتل خانلری
بود پذیرفته شـ ــدم .استاد خانلری تأکید کرد برای
تحصیل و همـ ــکاری با بنیاد فرهنگـ ــی باید همه
کارهایی راکه به آنها مشغول بودم رها کنم و نزد
آنها بروم .نمیخواسـ ــتم کار تلویزیون را از دست
بدهمبنابراینبهدانشکدهادبیاترفتم؛بااینحال
همچنانشاگردیبزرگانیهمچوناستادخانلری،
مهرداد بهار ،محمدرضا باطنی ،ابوالحسن نجفی
و ...را هـ ــم میکردم .موضـ ــوع پایاننامهام را هم
بـ ــه پیشـ ــنهاد دکتر باطنـ ــی «زبانهای سـ ــاختگی
در ایـ ــران» انتخاب کردم که چندین سـ ــال قبل با
مقدمهای از خود ایشان منتشر شد.
ëëباپیروزیانقالبجزوپاکسازینبودید؟
نـ ــه ،اتفاقاً از مـ ــن برای اعزام بـ ــه لندن دعوت

از دیگـ ــر ترجمههـ ــای اخیـ ــر علیاکبـ ــر عبدالرشـ ــیدی میتـ ــوان به
«دختران ماه» نوشـ ــته «جوخه الحارثی» و «سه خواهر ،سه ملکه»
ی که نویسندگان آنان
نوشته «فیلیپا گریگوری» اشاره کرد؛ کتابهای 
همچون«راهروشناست»درمیانجوامعخودزنانیاثرگذارهستند.
عبدالرشـ ــیدی دربـ ــاره چرایی ترجمـ ــه این کتابها و نکات بیشـ ــتر
درباره آنها میگوید :بااینکه این کتابها از نظر محتوایی و مسائلی
که در ترجمههای اخیر مد نظرم بوده آثار ارزشـ ــمندی هسـ ــتند اما
به پیشـ ــنهاد ناشـ ــر بوده که سراغشـ ــان رفتهام .کتابها را خواندم و
دیدم افزون بر ارزشـ ــمندی آنها ،خودبهخود در راسـ ــتای هدفی که
در خالل مصاحبه اشاره کردم و گفتم که تصمیم گرفتهام به سراغ
آثـ ــار خواندنی از زنان اثرگذار بروم نیز هسـ ــتند .عالوه بر کتابهایی
که اشاره کردید؛ «زنان جسور» نوشته مشترک «هیالری کلینتون» و
دخترش «چلسی کلینتون» هم از زمره همین کتابها هستند؛ این
کتاب درباره گوش ـ ـههایی از زندگی
یکصـ ــد زن شـ ــجاع و پرتـ ــاش
تاریـ ــخ جهان اسـ ــت کـ ــه در میان
آنان زنانـ ــی از همه ملـ ــل ،اقوام و
ادیان دیده میشـ ــود .بازگردیم به
چرایی ترجمهام از کتاب«دختران
مـ ــاه» .ایـ ــن کتـ ــاب برنـ ــده جایزه
«مـ ــن بوکر»  2019شـ ــده و نوشـ ــته
«جوخه الحارثی» نویسنده و استاد
دانشـ ــگاه عمانی اسـ ــت .البته من
کتـ ــاب را از زبان انگلیسـ ــی ترجمه
کـ ــردهام کـ ــه مترجـ ــم انگلیسـ ــی

اینکهدیپلمگرفتم.
ëëفرصتیهمبرایدیدارباایشانپیشآمد؟
طی سفرهای تابسـ ــتانیام به تهران گاهی به
دیدن اسـ ــتاد میرفتـ ــم؛ مردی بهظاهر خشـ ــک
که بواقع بسـ ــیار رئوف و راهنما بـ ــود .بعد از اتمام
سـ ــربازی روزی به دیدن زندهیاد انجوی شـ ــیرازی
رفتم ،وقتی فهمید دانشـ ــجو شـ ــدهام از من برای
همـ ــکاری تماموقت دعـ ــوت کـ ــرد .از آن به بعد
با عنوان پژوهشـ ــگر گـ ــروه ایرانزمیـ ــن رادیو ایران
کارم را در برنامـ ــه «فرهنگ مـ ــردم» ادامه دادم و
همزمان مشغول تحصیل در رشته زبان انگلیسی
بـ ــا گرایش ترجمه در مدرسـ ــه عالـ ــی ترجمه هم
س شـ ــده بود که رادیو
شـ ــدم .تلویزیون ملی تأسی 
ایران هم به آن پیوست و فرصتی برای استفاده از
رشته دانشگاهیام فراهم شد .درخواست انتقال

رفتم با تعجب از من پرسـ ــیدند حاال که به اواخر
عمر کاری ات رسیدی برای چه میخواهی ادامه
تحصیل بدهی؟ خب راست هم میگفتند .آنجا
این گونه اسـ ــت که معموالً بـ ــرای کار پیدا کردن،
درس میخوانند .هرچند که شرایط ایران با دیگر
کشورهاقدریمتفاوتاستواینجاشایدتاآستانه
بازنشستگی هم ناچار به ارتقای تحصیالت خود
باشـ ــیم .در دانشـ ــکده مطالعات صلح مشغول
شـ ــدم و رسـ ــالهای با عنوان عملکرد کشـ ــورهای
جنبش عدم تعهد در دوران جنگ سـ ــرد نوشتم
و موفق بـ ــه دریافت مدرک «ام فیل» شـ ــدم که
در ارزشـ ــیابی تحصیلی باالتر از فوقلیسـ ــانس و
پایینتر از دکتری بهشمار میآید.
ëëشـــما طـــی ســـالهای فعالیـــت تـــان بـــه چهره
شناختهشـــدهای در عرصه رســـانه تبدیلشـــدهاید؛
بااینحالهیچگاهبهسویسیاستنرفتید!آنهمدر
شرایطی که اغلب چهرههای سرشناس رسانه بعد از
مدتیکارخودرارهاکردهوجذبسیاستمیشوند،
اماهمچنانخبرنگارومجریباقیماندید.چرا؟
وقتی من به حوزهای قدم گذاشـ ــتم که به آن
عالقه داشته و دارم چرا سراغ حرفه دیگری بروم؟
مهمترین آرزوی من این است که بتوانم بخشی

کتاب ،اسـ ــتاد ادبیات عرب دانشگاه کمبریج است .این کتاب درباره
سه نسـ ــل از زنان عمانی است و ازاینجهت اثر ارزشمندی بهشمار
میآید .عمان شباهت و آمیختگی فرهنگی زیادی با ساکنان جنوب
کشورمان و بویژه بلوچها دارد و بههمین دلیل برای مخاطبان ایران
قابلفهم است .هرچند که کتاب زبان پیچیدهای دارد و بیشتر حال
و هوایی شبیه به آثار سوررئالیستی فارسی است .اما «سه خواهر ،سه
ملکه» نوشته «فیلیپا گریگوری» نویسنده و استاد دانشگاه انگلیسی
است که او را مورخی داستاننویس میدانند ،گریگوری متخصص
تاریخ قرن شانزدهم اسـ ــت .او در این رمان ،تاریخ آن برهه را پیش
روی مخاطبان گذاشته است؛ در این رمان شما با زندگی سه خواهر
روبهرو میشوید که در سه کشور اسکاتلند ،فرانسه و انگلستان ملکه
میشوند؛ این سه در عین خواهر بودن بهاجبار شرایط حتی بهعنوان
رقیب و دشمن هم مقابل هم قرار میگیرند.

شـ ــد که این مأموریت خبری به لندن سـ ــه مرتبه
رخ داد .بازنشستگیام با دعوت به ادامه همکاری
با صداوسیما همراه شـ ــد و از آن به بعد بهعنوان
مجری برنامههای مختلف کار کردم که ثمرهاش
مصاحبههـ ــای متعدد باشـ ــخصیتهای مطرح
ایرانی و خارجی شد؛ هنرمندانی همچون «نورمن
ویـ ــزدم» ،دانشـ ــمندانی نظیـ ــر «سـ ــر الـ ــک جان
جفریز»کاشـ ــف « »DNAو حتی سیاسـ ــتمداران،
پادشـ ــاهان و ...که نتیجه بخشی از آنها در کتابی با
عنوان«گفتنیها»منتشرشدهاند.
ëëروابط بینالملل را هم طی سالهای سکونت
درلندنخواندید؟
از ایـ ــران کـ ــه رفتم عالقه بسـ ــیاری بـ ــه ادامه
تحصیـ ــات دانشـ ــگاهیام داشـ ــتم؛ هرچند که
وقتی بـ ــرای مصاحبه بـ ــه دانشـ ــگاه «برادفورد»

از اندوختـ ــه سـ ــالها کار حرف ـ ـهایام را به جوانان
منتقل کنم .این شعار نیست و برآمده از خواست
قلبـ ــی من اسـ ــت .بـ ــه حدود چهل کشـ ــور سـ ــفر
کردهام ،بـ ــا آدمهایی گفتوگو کردهام که هرکدام
چهرههای شـ ــاخصی هسـ ــتند و در این بین حتی
اگر بتوانم بخشـ ــی از این تجربه را در خالل آثارم
به جوانترها منتقل کنم به گمانم موفق شدهام.
بگذارید خاطرهای را با شـ ــما درمیـ ــان بگذارم که
تأثیـ ــر بسـ ــیاری بر خودم داشـ ــته .سـ ــالها قبل با
پیشخدمتی آشنا شـ ــدم که در سازمانی مشغول
بهکار بود .پیشـ ــخدمت شش نخس ـ ـتوزیر ایران
بوده ،تجربههای گرانبهایی هم در مسیر پذیرایی
از این افراد و میهمانان سرشـ ــناس آنان از جمله
افرادی نظیـ ــر «ایندیرا گاندی» کسـ ــب کرده بود.
تعجب کردم که چرا همچنان پیشخدمت مانده!

سؤال شما را از او پرسیدم ،که چرا هنوز پیشخدمت
ماندهای؟ دلگیر شد .گفت :مگر پیشخدمت بودن
بد اسـ ــت؟ گفتم :نه اما با شرایط کاریتان امکان
پیشرفت بیشتری برای شـ ــما فراهم بوده! گفت
من تمام این سالها پیشخدمت بودهام ،منتهی
تالش کـ ــردم در کار خود بهترین باشـ ــم و همین
برای من کافی اسـ ــت .این درسی اسـ ــت که از آن
پیشخدمت یاد گرفتهام و حاال اگر از من بهعنوان
فردی موفق در زمینه کاریام یاد شود کافی است
و چیز دیگری نمیخواهم.
ëëبحث سفرهای متعددتان به چهل کشور جهان
پیـ ــش آمدکـ ــه برخـ ــیازآنهاتجربههـ ــای خاصی
بودهاند ،ازجمله سـ ــفر به آن سـ ــوی دیـ ــوار آهنین
در دوره اتحـ ــاد جماهیـ ــر شـ ــوروی .از ماجـ ــرای آن
پیشبینیهاییبگوییدکهدربارهشورویمینویسید
وگویارخهممیدهند!
ماجرای این سفر به سـ ــال  1989بازمیگردد،
به آخرین نفسهای کمونیسم در اتحاد جماهیر
شوروی .برای پوشش خبری سفر رئیس مجلس
و دیـ ــدار با «گورباچف» عازم مسـ ــکو شـ ــدیم .در
حاشیه این سـ ــفر متوجه زمینههایی برای ظهور
«بوریس یلتسین» شـ ــدم .وضعیت اقتصادی و
فروریختن سقف موزه «آرمیتاژ» در شرایطی که
پولی برای تعمیر آن نبود ،از سـ ــویی خراب شدن
دیوارهای میدان سرخ و دیوارهای کاخ «کرملین»
و خیلـ ــی اتفاقـ ــات تلـ ــخ دیگر ثمره هفتادسـ ــاله
حکومـ ــت کمونیسـ ــم بود کـ ــه پایان آن را نشـ ــان
میداد .یادداشـ ــتی برای نشریه سروش با عنوان
«پشـ ــت دیوارهای آهنین» نوشـ ــتم؛ البته بحث
پیشبینی من در میان نبود ،من شواهد را دیدم
و متوجه این امر شدم که مدتی بعد هم رخ داد.
ëëدر میان چهرههایی که موفق به گفتوگو با آنها
شدهاید یکی مصاحبه با رهبر کوبا است ،آن فریاد
فیدلفیدلگفتنتانچطوردرنهایتبهگفتوگو
با کاسترو ختم شد؟ آنهم در شرایطی که بیش از3
سالپیگیربودهایدوموافقتنمیکرده!
ماجـ ــرای آن مصاحبه به سـ ــالهای درگیری
کشـ ــورمان با جنـ ــگ تحمیلی عراق علیـ ــه ایران
بازمیگـ ــردد؛ عراق به ما حمله کرده بود اما هیچ
کشـ ــوری حاضر نبـ ــود این تجـ ــاوز را بهرسـ ــمیت
شناخته و آن را محکوم کند .آن هم در حالی است
که در متن اسـ ــناد جنبش عدم تعهد ،صراحتاً بر
عدم تجاوز کشـ ــوری به کشور دیگر تأکید شده .در
آن زمان فیدل کاسترو ریاست اجالس را برعهده
داشت ،وقتی اجالس به دهلی منتقل شد و برای
پوشش آن رفتم چرایی این بیتوجهی مهمترین
دغدغهام بود .تالشـ ــم بـ ــرای مصاحبه در دهلی
بیسرانجام ماند تا اینکه در زیمبابوه موفق شدم.
آنجا متوجه شدم که اگر از آخرین فرصتم استفاده
نکنمشایددیگرهرگزنتوانمازکاسترودربارهدلیل
سکوتشچیزیبپرسم.
ëëودرســـالناجـــاساورابـــاصـــدایبلنـــدبه
مصاحبهدعوتکردید!
بله ،با صدای بلند درخواستم را مطرح کردم.
نمیدانم ،شاید در شرایطی قرار گرفت که ناگزیر
به مصاحبـ ــه بـ ــود .مصاحب ه حـ ــدوداً یـ ــک ربع-
بیستدقیقهای طول کشـ ــید .بهطور کامل نه ،اما
بخشی از سؤاالت من را جواب داد ،از جمله اینکه
اگر کشـ ــوری به خاک دیگری تجـ ــاوز کند مغایر با
اصول جنبش عدم تعهد است .مستقیم به عراق
اشاره نکرد؛ هرچند که بواقع همان بحث بود.
ëëبرخالف کاسترو اما معمر قذافی گویا عالقهمند
به پخش گفتههـــای خود از تلویزیـــون ایران بوده
و از میـــان خبرنگاران حاضر خـــودش داوطلب
گفتوگوباشمامیشود!
طی ماجـ ــرای بمباران بنغازی لیبـ ــی در دوره
ریاسـ ــت جمهوری «رونالد ریگان» ،امریکاییها
ی قذافی را بمبـ ــاران کردند ،این
کاخ محـ ــل زندگ 
کار را بهحسـ ــاب تالفی تحریکاتـ ــی که لیبی علیه

شـ ــهروندان آنان انجام داده بود گذاشتند و یکی
از بسـ ــتگان نزدیک قذافی کشته شـ ــد .بعدازاین
اتفـ ــاق حدود سـ ــه مـ ــاه خبـ ــری از قذافـ ــی نبود،
سـ ــکوت درپیش گرفتـ ــه بود تا اینکـ ــه در اجالس
هشـ ــتم کشـ ــورهای جنبش عدم تعهـ ــد ،او هم
آمد .عدهای از خبرنگاران بهواسـ ــطه شخصیت
برچسب خوردهاش از سوی امریکاییها عالقهای
به مصاحبه با او نداشـ ــتند؛ امـ ــا خبرنگارانی هم
بودند که کار حرفهای برای آنان اولویت داشـ ــت
و توجهی به این مباحث نداشـ ــتند .تالش زیادی
برای مصاحبه به خرج دادم تا از طریق واسطهای
موفق به کسب نظر مسـ ــاعد قذافی شدم .در آن
مصاحبه قذافی تأکید کرد کـ ــه دلش میخواهد
صدا و تصویر او از دریچه تلویزیون ایران به گوش
جهانیانبرسد.گفتههایقذافیدرآنمصاحبهبا
حملههای شدید به امریکاییان همراه شد.
ëëرهبرپرحاشـــیهســـابقلیبیرادراینمواجهه
چطوریافتید؟
به گمانم قذافی از جهات مختلفی موردتوجه
بود ،یکی شخصیت خودش و رفتارهای عجیبش
بود .او در همان دورهای که دست به کودتا میزند
منجمد شـ ــده بود .در زندگی شخصیاش آنقدر
فرد پیچیـ ــده و عجیبی بود که هنوز هم نمیدانم
آن گارد محافظان زن و نوع خاص لباس پوشیدن
متفاوت او یا اینکه با اسب به اجالس میآمد ریشه
در فرهنگ آفریقایی دارد یا سبک خاص خودش
بود .هرچند که مشـ ــابه اینها را میـ ــان هیچیک از
دیگر رهبران آفریقا ندیدیم .این رفتار نامتعارف
موجب اسـ ــتهزای او میان دیگر سیاسـ ــتمداران و
اهالی رسانه شده بود .البته شخصیت دیگری هم
که میتوان برای او قائل شـ ــد که آن را بر اسـ ــاس
تجربه شخصیام از سفر به لیبی و مطالعاتی که
داشـ ــتهام میگویم .قذافی با درآمد کالن حاصل
از گران شـ ــدن نفـ ــت کارهای مهمی برای کشـ ــور
کمجمعیت خود انجام داد؛ شاید اگر در سیاست
بینالمللی دچار آن توقف نشده بود تا این اندازه
مورد نقد دیگران قرار نمیگرفت و حتی در جلب
حمایت مردمی هم موفقتر بود.
ëëدر میـــان چهرههـــای سرشناســـی که بـــا آنها
مصاحبـــه کردهاید ،فردی هم مانده که حســـرت
گفتوگوبااوراداشتهباشید؟
بله ،یکی از آرزوهای من این بود که با «نلسون
ماندال» پای گفتوگو بنشـ ــینم .هرچند که محقق
نشد چراکه او را تا پیش از سال  1986و مصاحبهام
در زیمبابوه نمیشـ ــناختم .در آن سـ ــال بهدنبال
توگویی با «آلفرد انـ ــزو» ،دبیر کل کنگره ملی
گف 
آفریقا،ماندالرابیشترشناختموفهمیدمشناختی
کـ ــه در عرصه جهانـ ــی درباره این فـ ــرد رواج یافته
صحیح نیسـ ــت .ابتـ ــدا از او بهعنوان تروریسـ ــت و
جنایتـ ــکار یـ ــاد میکردنـ ــد .در گفتوگو بـ ــا «انزو»
ماندالی واقعی را شـ ــناختم ،بعـ ــد از پخش زنده
تلویزیونی آزادی ماندال از زندان ،رسانهها درباره او
تغییر رویه دادند و به مرور ماندال تبدیل به چهره
فراملی در برقراری صلح شد .دیگر شرایطی برای
سفر به آفریقای جنوبی و گفتوگو با ماندال فراهم
نشد و این حسرت بر دل من ماند.
ëëمصاحبههایـ ــی که طی سـ ــالها بـ ــا چهرههای
سرشناسبینالمللیانجامدادهایدهمهحوزههارا
شاملمیشود؛نقطهمشترکاینگفتوگوهایابه
عبارتدقیقرهاورداینهابرایخودشماچهبوده؟
اینکه بخواهم نقطه مشترکی میان اینها قائل
شوم کار چندان راحتی نیسـ ــت؛ قدری مطالعه
طلب میکند اما اگر بخواهم به رهاوردی که این
مصاحبهها برای خود من داشـ ــته اشـ ــارهکنم به
گمانم مهمترین مسـ ــألهای که در مواجههام با
این آدمها خودنمایی میکرد خستگیناپذیری و
تالشگری آنان بود؛ اغلب اینها افرادی بودند که
زندگیشان را صرف هدف خود کردند و عجیب
اینکه از پشت سر گذاشتن موانع و خستگیها هم
ابراز ناراحتی نمیکردند .این مسأله برای یکایک
مـ ــا درس بزرگی دارد؛ اینکه خسـ ــته نشـ ــویم و تا
دستیابی به خواستهمان پا پس نکشیم .اما دیگر
ویژگی مشـ ــترکی که میان همه ایـ ــن چهرههای
سرشـ ــناس بهرغم جایگاه جهانی و کارهایی که
کرده بودند یافتم تواضع آنان بود.
ëëتنوعی که در مصاحبههای خود داشـــته اید در
ترجمههاوتألیفاتشماهمدیدهمیشود!
بله ،کتابهایی که نوشـ ــته و ترجمـ ــه کردم در
آغاز سیاسـ ــی بودند اما بعدتر به سـ ــراغ تاریخ هم
رفتم .مدتی که گذشت تصمیم به انتشار خاطرات
هم گرفتـ ــم تا نوبت به سـ ــفرنامهها رسـ ــید .حوزه
روانشناسی ،رسـ ــانه ،شـ ــعر و ادبیات داستانی هم
از دیگر بخشهایی اسـ ــت که به سـ ــراغ آنها رفتم
که نتیجه آن تا به امروز انتشـ ــار حدود چهل عنوان
کتاب شـ ــده است .راستش برای من ترجمه و همه
کارهایی که طی این سـ ــالها مشـ ــغول آنها بودهام
شبیه هم هستند و شاید بتوان گفت آنها را مرتبط
باهممیدانم.
ëëطی ســـالهای اخیر به نظر میرســـد قدری از
تلویزیونفاصلهگرفتهاید.چرا؟
اجـ ــازه بدهید در ایـ ــن رابطه صحبـ ــت نکنم،
هرچند که مختصر میگویم؛ شـ ــاید برای کارهایی
که امکان انجام آنها در تلویزیون هست پیر شدهام.
ëëاینروزهاچهمیکنید؟
بعد از بازنشسـ ــتگ ی کامل از همه فعالیتهای
سـ ــالهای اخیـ ــرم بـ ــه نقاشـ ــی روی آوردهام .از
خوششانس ـ ـیام طی این مسـ ــیر با اسـ ــتاد حجت
شـ ــکیبا آشنا شـ ــدم و این کار را نزد ایشان یاد گرفتم.
حتی آثارم در خالل یک نمایشـ ــگاه هم به نمایش
گذاشـ ــته شـ ــد .هرچند که حدود یک سالی است که
طـ ــی اتفاقی یکچشـ ــم من دچار نابینایی شـ ــده و
بهناچار فعالً نقاشـ ــی را رها کـ ــردهام .بااینحال کار
ترجمه را به لطف دوسـ ــتان انتشـ ــارات گویـ ــا ادامه
دادهام .ایـ ــن روزهای من در کنار تالش برای بازیابی
احتمالی بخشی از بیناییام ،صرف ترجمه میشود.

