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افسانه فرقدان

اوریانــا فاالچی در 29 ژوئن ســال 
1929 در زمان زمامداری موســولینی 
در فلورانس به دنیا آمد. 9 ســاله بود که 
جنگ جهانی دوم شروع شد و پدر او که 
از موسولینی نفرت داشت، وارد جنبش 
مقاومت زیرزمینی شد. اوریانا هم گرچه 
بعدها نوشت که دو طرف جنگ تفاوت 
چندانی نداشتند، اما به پدر کمک می کرد 
و تا پایان جنگ تجربه های وحشتناکی 
را پشت سر گذاشت. اوریانای 10 ساله با 
دوچرخه برای پدرش و دیگر پیکارگران 
نان و آب می برد. از 13 سالگی نوشتن در 
روزنامه را آغــاز و به قول خودش قدرت 
واژه ها را کشــف کرد. هنوز 20 ســاله 
نشــده بود که به خاطر قدرت بیان باال و 
جسارت فوق العاده به سرعت از نویسنده 
ستون کوچکی در یک روزنامه محلی، به 
خبرنگاری بین المللی که برای تعدادی 
از معتبرترین نشریات اروپا قلم می زد، 
تبدیل شد. اما شــهرت او از سفرش به 
مکزیک و گزارش کشــتار دانشجویان 
در ورزشگاه مکزیک آغاز شد. به فاالچی 
تیراندازی شد. پایش به سختی آسیب 
دید و خون آلود به زمین غلتید. او را که 
نفس های آخرش را می کشــید، همراه 
بسیاری کشته شدگان می خواستند در 
گوری دسته جمعی به خاک بسپارند، 
اما کشیشــی نبضش را گرفت و دید به 
کندی می زند. از مرگ نجات یافت و برای 
بهبود به بیمارستانی روانه اش کردند. اثر 
گلوله در پایش باقی ماند و تا پایان عمر 
می لنگید. پس از آن فاالچی به ویتنام 
سفر کرد و گزارشــی پرهیجان از نبرد 
ویت کنگ ها نشر داد. به روزگار جکومت 
سرهنگان در یونان با آنان سخت درافتاد، 
به یونان سفر کرد، سفری پرخطر. این 
ســفر عشــقی جاودانه در زندگی اش 

رقم زد، عشقی عمیق به »پاناگولیس«، 
چریکی یونانی. هر چند که این عشــق 
پایانی خوش نیافــت و پاناگولیس در 
حادثه ای مشــکوک جان باخت. از آثار 
اوریانا فاالچی می تــوان به »هفت گناه 
هالیوود«، »جنس ضعیف«، »پنه لوپه 
به جنگ می رود«، »نفرت انگیز«، »اگر 
خورشــید بمیرد«، »زندگی، جنگ و 
دیگر هیچ«، »آن روز در ماه«، »نامه به 
کودکی که هرگز زاده نشد«، »مصاحبه 
با تاریخ«، »یک مرد«، »ان شــاء اهلل« و 
»خشم و غرور« اشــاره کرد. فاالچی در 
سال های پایانی عمرش به سرطان قابل 
کنترل ریه مبتال شد و از نوشتن دست 
کشید و روزهای پایانی را در بیمارستانی 
در فلورانس، زادگاهش سپری کرد. در 
نهایت نیز 15 سپتامبر 2006 گفت گوگر 
سرسخت آرام گرفت و در کنار پدرش به 
خاک سپرده شد و در کنارش سنگی از 
مرمر سفید به یاد عشقش، پاناگولیس 

نصب کردند.
نقش آفرینان کتاب 

در ایران نــام اوریانا فاالچی در اواخر 
دهه 40 شمسی با ترجمه آثار وی علیه 
جنگ ویتنام و حکومت های دیکتاتوری 
مطرح شد و طی ســال ها کتاب هایش 
از پرخواننده تریــن کتاب هــا در ایران 
بود. فاالچی با بســیاری از چهره های 
مشهور سیاســی دنیا گفت وگو کرد و 
نخســتین گفت وگوهایش در روزنامه 
ایتالیایی »کوریره دالسرا« چاپ می شد 
و پس از آن به دیگر زبان ها نشر می یافت. 
کتاب »گفت وگوهای اوریانا فاالچی« از 
آخرین گفت وها و در عین حال مهمترین 
گفت وگوهای او با شخصیت های بزرگ 
تاریخ فراهم آمده است که برای نخستین 
بار اســت در جهان که این مصاحبه ها 
بدین گونه به صورت کتابی مســتقل 
فراهم می آید که به ویــژه برای ایرانیان 
از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت. این 
کتاب شامل مصاحبه با »امام خمینی«، 

»مهندس بازرگان«، »محدرضا پهلوی«، 
»سرهنگ قذافی«، »شــارون«، »لخ 
والسا« و »راکووسکی« است. همچنین 
دو مقدمه جذاب از مقاالت با امام خمینی 
و مهندس بــازرگان در ابتدای کتاب به 
چاپ رسیده اســت. مصاحبه های این 
کتاب را غالمرضا امامی انتخاب و ترجمه 

کرده و در نشر افق منتشر شده است. 
یک بزنگاه تاریخی بی تکرار

کتــاب »گفت وگوهــای اوریانــا 
فاالچی« در ابتدا ممکن اســت کتابی 
ماننــد دیگر کتاب هایی از این دســت 
که گفت-وگوها را یکجا در کتابی گرد 
می آورند و چاپ می کنند، به نظر برسد، 
اما مسئله مهمی درباره این کتاب وجود 
دارد و آن این اســت که بخشــی از این 
گفت وگوها به برهه مهمی از تاریخ ایران 
تعلق دارند و بخش دیگر این گفت وگوها 
به جهت مصاحبه با دیکتاتوران معروف 
تاریــخ و یا حائز اهمیت در سرنوشــت 
ایران، قابل توجه هستند. اوریانا فاالچی 
به عنوان یک روزنامه نگار سرســخت 
اروپایی این شــانس و البته جسارت را 
داشته است که به کشــورهای به ویژه 
جهان ســوم یا درگیــر حکومت های 
فاشیستی و خاورمیانه ســفر کند و با 
اصرار و درایت یک روزنامه نگار هوشمند، 
شخصیت های کلیدی را برای گفت وگو 
متقاعد کند. یعنی درســت در برهه ای 

از زمان که تمام وقایع در غباری از ابهام 
فرو رفته بودند و آشوب چنان بر تاریخ 
حاکم شده بود که به دشواری می توان 
حق را از ناحق تشخیص داد، او درست در 
مکان و زمان مناسب حضور داشته است 
تا بتواند به روشن شدن خط و ربط های 
یک حکومــت یا یک انقالب یا شــیوه 
متفاوت یک حکومت کمک کند. آنچه 
بدون تردید در این کتاب برای خواننده 
ایرانــی می تواند قابل توجه باشــد، نه 
فقط مصاحبه با رهبر انقالب اسالمی و 
شــاه پیش از آن در ایران و نخست وزیر 
دولت موقت ایران در روزهای نخســت 
شکل گیری حاکمیت پس از انقالب 57 
است، بلکه دقیقا تاریخی است که برای 
مصاحبه ها انتخاب کرده است، زیرا در 
واقع نوعی بزنگاه تاریخی هستند. و البته 
تقابل و مقایسه دو مصاحبه »محمدرضا 
پهلوی« و »امام خمینــی« به نوعی رو 
در رو قــرار دادن دو عقیده و رویکرد دو 
شخصیت مهم تاریخی نه تنها برای ایران 
که برای تمام جهان کمک می کند؛ دو 
شخصیتی که تصمیماتشان جهان را 
تحت تأثیر قرار داد و توانستند بر سیاست 
و اقتصاد جهانی تأثیر مهم و معناداری 

بگذارند. 
در الیه نخست، این کتاب می تواند 
فقط دو مصاحبه با شخصیت ها باشد، 
در الیه بعدی مصاحبه با حاکمان است، 
در الیه پس از آن مصاحبه با بزنگاه های 
مهم تاریخی است. الیه بعدی به کسب 
اطالعات فراوانی بــرای اروپا و انتخاب 
موضع دنیا در برابر آن ها می رســد. اما 
یک الیه نامرئی نیز هست که می توان 
آن را ســفیدخوانی کتاب نامید؛ و آن 
موقعیت، اندیشــه، نوع موضع گیری 
اوریانا فاالچی و یافتن پاسخ پرسش های 

او در برخوردی که با او می شود، است.
اوریانا فاالچی؛ در مقام قضاوت یا 

یک روزنامه نگار؟
اوریانا فاالچی اگر چه عقاید محکمی 
نســبت به دین ندارد، اما نمی توان نوع 
موضع او در پرســش هایش بــه دین را 
ندید، همان طور کــه در اواخر عمرش و 
پس از حمله 11 سپتامبر این را ثابت کرد. 
فاالچی اگرچه به عنوان یک روزنامه نگار 
بین المللی مطرح است، اما در برخورد 
با کســانی که رو در روی آن ها نشسته و 
مصاحبه کرده است، یک وطن پرست 
ایتالیایی است. قضاوت شخصی فاالچی 
پیــش از گفت وگوهایــش، محدوده و 
خط پرســش ها را مشــخص می کند. 
فاالچی با نوع تفکری که نسبت به یک 
حکومت دارد، با حاکم مورد نظرش به 
گفت وگو می-نشیند، بنابراین در مقام 
یک روزنامه نگار بین المللی بی طرفی را در 
پرسش ها و بحث هایش حفظ نمی کند. 
او حتی به نوع موضع یک حاکم نسبت به 
ایتالیا حساسیت نشان می دهد و این جزو 
پرسش های بی تغییر اوست. تصویری که 
از یک حاکم در پرسش هایش می سازد، 
همان است که خود، پیش از آن، معرفی 
می کند. او تحــت موافقت یا مخالفت با 
یک فرد و نوع حکومت او، با اندیشه ای از 
پیش تعیین شده، به مصاحبه می پردازد. 
اما این قــدرت را دارد که با جســارت، 
مصاحبه شــونده را به چالش بکشد و از 
زندگی شخصی یا عقاید آن ها بپرسد. 
تفاوت گفت وگوهای اوریانا فاالچی نیز 
در همین است؛ این که بتواند از مکان و 
زمانی که در آن قرار گرفته است، نهایت 
استفاده را بکند و به تمامی درون و برون 
یک حاکم یا دیکتاتور یا نخست وزیر یا 
یک رهبر انقالبی را مقابل خوانندگانش 
قرار دهد. چرا که به درســتی دریافته 
اســت که فردیت یک حاکم می تواند 

چه نقــش مؤثری در شناســاندن نوع 
رویکرد آن حاکم به تمام مردم دنیا در 
هر مقام و موقعیتی داشته باشد. اوریانا 
فاالچــی در انتخاب شــخصیت هایی 
که بــرای گفت وگو انتخــاب می کند 
نهایت هوشمندی اش را نشان می دهد، 
اما نمی تواند انســان مقابل خودش را 
صرفا انســانی ببیند که او نیز به عقیده 
خودش همان میزان میهن پرســتی 
را برای ســرزمین مردم خودش، فارغ 
از این که چه قدر درســت یا نادرســت 
اســت، دارد. بنابراین با این پیش فرض 
که نوع حاکمیتی خوب یا بد است، نوع 
پرسش هایش را تعیین می کند و اگر با 
حاکمیتی موافق باشد، نرمی بیشتری 
نشان می دهد و از عالیم آشکار ضدیت 
حرف های آن حاکم بــا رفتارش عبور 
می کند و اگر موافق نباشد نیز به همین 
ترتیب عمل می کنــد، منتها در جهت 
عکس آن؛ یعنی درست ترین رفتارهای 
انسانی درباره مصاحبه شونده را نادیده 
می گیرد و این همان الیه پنهان اســت 
که خواننده باید سفیدخوانی کند. یعنی 
از خالل این گفت-وگوها، فارغ از آن چه 
پاسخ داده می شود، می توان به دو نکته 
اساسی با نگاهی از زاویه دید سوم شخص 
نگاه کرد، چرا که اکنون با گذشتن زمانی 
طوالنی از این گفت وگوها و وارد تاریخ 
شدن آن ها و درگذشتن همه این نقش 
آفرینــان، حتی خود اوریانــا فاالچی، 
خواننده می تواند با بی طرفی بیشتری به 
آن ها نگاه کند. و آن دو نکته یکی دست 
یافتن به شناختی از شخصیت مصاحبه 
شونده ها و دیگری خود اوریانا فاالچی 
اســت که ســال های طوالنی شهرتی 
جهانی را از آن خود کــرده بود. این نوع 
جناح گیری مثال در گفت وگو با قذافی 
دیکتاتور بزرگ لیبی به چشم می خورد. 
زیرا موافق بودن فاالچی با هر نوع انقالبی 
ضد حکومت های پادشاهی یا دیکتاتوری 
او را به سمت همدلی با جانشین آن ها 
سوق می دهد، فارغ از این که این جانشین 
چه قدر شایستگی جانشینی و حاکمیت 
بر مردم را دارد. روشــن است که خالف 
آن چه فاالچی می اندیشیده است، چند 
سال بعد بر همگان روشن شده است، اما 
فاالچی هرگر به اشتباهش در قضاوت 
نسبت به این افراد اعتراف نکرد، حتی 
زمانی که عقاید ضداسالمی اش را پس 
ازحمله 11 سپتامبر بروز داد. بنابراین 
هرگز پیش نمی آید کــه در تصویری 
که پیش از گفت وگو از مصاحبه شونده 
می نویسد، پس از پایان گفت وگو تغییری 
به وجود آید، زیرا فاالچی نشانه ها را در 
این گفت وگو نادیــده می گرد و هرگز 
خیال تغییر عقایدش را در ســر ندارد. 
اما مسئله مهم و اساسی درباره فاالچی 
این است که او همیشه نقطه بحران در 
سراســر جهان را به درستی تشخیص 
می داده و با سرســختی کم نظیری که 
داشته است، درست در بزنگاهی تاریخی، 
در نقطه ای که باید، حضور می یافته است. 
پرسش های جســورانه او در به چالش 
کشیدن کسانی که مقابلش می نشستند، 
حقایق دقیقی از عملکــرد حاکمان 
و رهبران بزرگ دنیا را بر ما روشــن 
می کند و اکنــون تاریخ می تواند در 
قضاوت خود دربــاره این حاکمان 
و رهبران، آن ها را مورد اســتفاده 

قرار دهد. 
بــدون تردیــد مهمتریــن 
گفت وگوهای فاالچی را می توان 
گفت وگوهایش با محمدرضا 

پهلوی و امام خمینی دانست 
که پیش و پس از انقالب را 
از زبان شاه و رهبر انقالب 

اســالمی از دیدگاه آن هــا پیش روی 
خواننده قرار می-دهد. همچنین در این 
پرسش ها می توان به نوع اندیشه اروپا و 
سیاست اروپاییان در قبال ایران پی برد. 
چرا که ایران به عنوان مهمترین کشور 
خاورمیانه و پیشتاز به سوی پیشرفت و 
استقالل و البته رقم زدن یکی از بزرگ-
ترین انقالب های جهان، همیشه مورد 
توجه تحلیل گــران و مردم جهان بوده 
است. شاید این شّم کارآگاهی فاالچی 
است که درست پیش از انقالب به سراغ 
محمدرضا پهلوی می رود تــا بتواند از 
صریح بودن او در پاسخ دادن استفاده کند 
و اروپا و آمریکا را در جریان نوع رویکرد و 
شخصیت و اندیشه شاه ایران قرار دهد 
و همچنین در ماه های آغازین انقالب، 
چند و چون رویکرد و عقاید رهبر انقالب 
ایران و نخست وزیر دولت موقت ایران را 

برای جهان منعکس کند.
 روزنامه نگار قابل اعتماد و

 راوی غیرقابل اعتماد
اما خود فاالچی گاهی به یک راوی 
غیرقابل اطمینان تبدیل می شود. شاید 
خواندن دیگر کتاب هــای او و یا نگاهی 
سطحی به این گفت وگوها بر ما معلوم 
نکند که او به راســتی چــه رویکردی 
نسبت به جهان داشته اســت. اما این 
کتاب با انتخاب های دقیق و درســتی 
که غالمرضا امامی داشته است و البته 
یکی از بهترین ترجمه ها از زبان ایتالیایی 
محسوب می شود، توانسته زوایای پنهان 
مصاحبه کننده و مصاحبه شوندگان را 
برای خواننده ایرانی فاش کند و با دقیق 
خواندن و سفیدخوانی این گفت وگوها 
می توان به زوایای شخصیتی او پی برد. 
البته تمامی گفت وگوهای این کتاب به 
این دلیل که با شخصیت های تاریخ ساز 
معاصر صورت گرفته اســت، می تواند 
برای عبرت گرفتن از تاریخ مورد مطالعه 
تاریخی و علوم سیاسی نیز قرار بگیرد 
و نوع تفکــر حاکمانی از این دســت را 
که نمونه های آن ها اکنــون به فراوانی 
در سراسر دنیا یافت می شــوند، برای 
خوانندگان روشن کند. گفت وگوهای 
این کتاب ساده و بدون پیچیدگی هستند 
و روایت داســتانی جذابی را پیش روی 
خواننده قرار می دهد. این کتاب کشف 
شــخصیت ها، کشــف 
تاریخ و کشف علت 
رخــداد وقایع 
تاریخی است.  

یادداشتی بر کتاب »گفت وگوهای اوریانا فاالچی«

روزنامه نگار سرسختی که تاریخ نوشت

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

معرفی برندگان جوایز 
ادبی»فمینا«، »گنکور« و»بوکر«

هیات داوران جایزه ادبی »فمینا« اسمی برندگان 
این رویداد ادبی را در سه شاخه رمان فرانسوی، رمان 
خارجی و آثار غیرداستانی اعالم کردند. به گزارش 
ایسنا به نقل از فیگارو، هیات داوران جایزه »فمینا« 
رمان » از میان جاده ها« نوشته »سیلوین پرودومه« 
را به عنــوان برنده جایزه بهترین رمان فرانســوی 
ســال معرفی کردند. در بخش رمان های خارجی 
نیز »اوردسا« به قلم » مانوئل ویالس« در رقابت با 
»Borgo Vecchi« اثــر »جوزوئه کاالچیرا«، 
»قلب انگلستان« نوشته » جاناتان کو«، »سلطنت 
عظیم سایه ها« اثر » آرنو گیگر« و »دختر« نوشته 
» ادنا اوبرین« به عنوان برنده نهایی انتخاب شــد. 
همچنین در بخش آثار غیرداستانی جایزه »فمینا« 
در سال 2019 به »ژیونو فوریوســو« اثر »امانوئل 

المبرت«  رسید.  

جایزه ی ادبی »گنکور« که مهم ترین جایزه ی 
ادبی فرانسه است، امسال رسید به ژانپلدوبوا به  خاطِر 

رماِن »همه ی مردان یک جور زندگی نمی کنند«.
هیئــِت داوران گنکورِ 2019 ایــن رمان را در 
رقابت با سه رماِن دیگر که به مرحله ی نهایی رسیده 
بودند، برنده اعالم کرد. دیگر آثارِ نامزِد نهایی گنکوِر 
2019 عبارت بودند از »عطش« نوشــته ی اَملی 
نوتومب، » سهِم پسر« نوشته ی ژان لوک کوتلمان 
و »جهاِن بیرونی«  نوشــته ی اولیویه رولن. ژان پل 
دوبوا متولِد 1950 اســت، جامعه شناسی خوانده 
و سال ها پیشــینه ی روزنامه نگاری دارد. جایزه ی 
»گنکور« که 116 ســال از تأسیِس آن می گذرد و 
برندگاِن سرشناسی چون سیمون دوبووار، مارسل 
پروست و پاتریک مودیانو داشته، صرفاً یک جایزه ی 
10 یورویی اســت، اما آثار برگزیده ی آن معموالً با 
شمارگاِن بسیار باال تجدیدچاپ می شوند و شهرت 
و اعتبارِ بسیار نصیِب نویسندگان شان می کنند. از 
ژان پل دوبوا در ایران، امسال، رماِن »ماهی ها نگاهم 
می کنند« با ترجمه ی اصغر نوری از زباِن فرانسه را 
نشر افق منتشر کرده است که در شماره های بعدی 
به این اثر شاخص خواهیم پرداخت. به زباِن انگلیسی 
هم تاکنون تنها یک کتاب از این نویسنده ترجمه 

شده است: رماِن »حیات فرانسوی«.

هیات داوران جایــزه ادبی معتبــر »بوکر« 
دوشنبه شب در لندن مارگارت اتوود و برناردین 
اواریســتوی را به عنوان شــریک در جایزه سال 
2019 معرفی کرد. اعالم نام دو نویسنده برای یک 
جایزه بوکر در حالی است که این کار خالف قوانین 
و اساسنامه این جایزه ادبی است. با این حال، آن 
طور که روزنامه گاردین گزارش می کند، اعضای 
هیئت داوران پس از آن که از انتخاب یک برنده 
قطعی برای جایزه درمی مانند تصمیم می گیرند 
که قوانین را کنار گذاشته و دو انتخاب برتر خود 
را به عنوان شــریک در جایزه معرفــی کنند. به 
این ترتیب مارگارت اتوود ۸0 ســاله و برناردین 
اواریستوی 60 ســاله این جایزه 50 هزار پوندی 
را تقســیم خواهند کرد. هیئــت داوران جایزه 
ادبی معتبر بوکر دوشنبه شب در لندن مارگارت 
اتوود و برناردین اواریســتوی را به عنوان شریک 
در جایزه ســال 2019 معرفی کرد. اعالم نام دو 
نویســنده برای یک جایزه بوکر در حالی اســت 
که این کار خالف قوانین و اساسنامه این جایزه 

ادبی است.

رویداد

مسئله مهم و اساسی 
درباره فاالچی این است 

که او همیشه نقطه بحران 
در سراسر جهان را به 

درستی تشخیص می داد و 
با سرسختی کم نظیری که 

داشت، درست در بزنگاهی 
تاریخی، در نقطه ای که 

باید، حضور می یافت

فاالچی گاهی به یک راوی 
غیرقابل اطمینان تبدیل 

می شود. شاید خواندن 
دیگر کتاب های او و یا 

نگاهی سطحی به کتاب 
گفت وگوها بر ما معلوم 

نکند که او به راستی چه 
رویکردی نسبت به جهان 

داشته است
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