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شـدیم  فرانکفـورت  وارد  سـاعته،  پنج ونیـم  پـرواز  یـک  از  بعـد  مهـر   19 چهارشـنبه 
و سـاك ها را بـه هتـل فرسـتادیم و بـا متـرو بـه نمایشـگاه رفتیـم. ایـن دومین بـارى 
بـود کـه بـه نمایشـگاه کتـاب فرانکفـورت مى آمـدم و هنـوز هـم مثـل بـار اول مشـتاق 
دیـدن کتاب هـاى رنگارنـگ نمایشـگاه بـودم. مطمئـن بـودم کـه کتاب هـا هـم منتظـر 
دیـدن مـن هسـتند. از راهرو هـاى نقالـه دار گذشـتیم. نمى  دانـم چـرا، ولى بى اختیـار یاد 
تنبل خانـۀ شـاه عباس افتـادم. از پله برقـى پاییـن رفتیم و وارد سـالن پنج شـدیم. سـالن 
غرفـۀ جمهـورى اسـالمى. دوسـتان بـه اسـتقبال آمدنـد و گپ وگفت ها شـروع شـد. تازه 
صحبت هـا گل انداختـه بود که موسـیقى سـنتى شـروع شـد و بعـدازآن نوبت نشسـت ها 
بـود. نشسـت و موسـیقى که تمام شـد، من به طرف سـالن سـه و غرفۀ کـودك و نوجوان 
راه افتـادم. از کنـار کتاب هـا به آرامـى مى گذشـتم و نگاهشـان مى کـردم. بـا همـان نـگاه 
اول هـم مى شـد شـاهد کیفیـت بـاالى کتاب هـا و چـاپ آن هـا بـود. ازنظـر کمیـت هـم 
بى شـک بـاال بودنـد. آن قـدر رفتـم تـا بـه غرفـۀ انجمـن نویسـندگان کـودك و نوجـوان 
رسـیدم. آقـاى محمـود برابـادى و خانـم رویـا مکتبى و خانـم اخـوان در غرفـه بودند. تا 
سـاعت 6 آن جـا بـودم و بعـد بـه اتفاق آقـاى برابـادى به هتل برگشـتیم و شـام خوردیم 

و به خاطـر خسـتگى زیـاد خوابیدیـم.
روز دوم سـرحال تر از دیـروز صبحانـۀ مفصلـى خوردیـم و کتاب هـا را برداشـتیم و 
رفتیـم به طـرف نمایشـگاه. قـرار بود جلـوى در نمایشـگاه، کنـار مجسـمۀ دراز و بى قوارة 
ایرانـى  مدرسـۀ  بـه  به اتفـاق  بعـد  و  ببینیـم  را  قاسـمى  مسـلم  آقـاى  چکش به دسـت، 
جمهـورى اسـالمى برویـم و قصـه بخوانیـم. ایـن برنامـه را از قبـل و به همـت و همکارى 
آقـاى قاسـمى طراحـى کـرده  بودیـم. باد سـردى مى وزیـد و بدنمـان را مورمـور مى کرد. 
آقـاى قاسـمى  بـا کمـى تأخیـر از راه مى رسـد و مـا را به مدرسـه مى برد. مدیر مدرسـه 
مـردى الغـر و نسـبتاً جـوان به نـام آقـاى نیکبخـت اسـت کـه ازقضـا شـعر مى گویـد و 
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ادبیـات درس مى دهـد. بعـد از سـالم و احوال پرسـى 
بـه یکـى از کالس هـا مى رویـم. دانش آموزان مدرسـه 
کـه تعدادشـان در حـدود 15 نفـر اسـت، منتظـر مـا 
هسـتند. آقاى قاسـمى مـا را معرفى مى کند و جلسـه 

بـا قصه خوانـى آقـاى برابـادى شـروع مى شـود.
روز جهانـى حافـظ اسـت و شـعرى از حافظ روى 
پردة سـفید پشـت سـر مـا خودنمایـى مى کنـد. دو تا 
کتـاب حافـظ هم بـا قطع هـاى کوچک و بـزرگ روى 
میـز اسـت. بعـد از قصه خوانـى آقـاى برابـادى و پاسـخ بـه سـؤال بچه ها من یـک کارگاه 
کوچـک قصه نویسـى راه مى انـدازم و چنـد نکتـه را بـا یـک تمریـن سـاده با بچه هـا کار 
مى کنـم. بعـدازآن، سـؤالى در همیـن رابطـه طـرح مى کنـم و بـه سـه نفـر از بچه هـا که 

جـواب درسـت را مى گوینـد، جایـزه مى دهـم.
بعـد سـه قصـۀ کوتـاه مى خوانـم و دوبـاره نوبـت را بـه آقـاى برابـادى مى دهـم. 
آقـاى برابـادى یـک قصـۀ دیگـر مى خوانـد و جلسـۀ پرسـش و پاسـخ شـروع مى شـود. 
بچه هـا عالقه منـد هسـتند قصه هایشـان را به چـاپ برسـانند و دراین زمینـه از مـا سـؤال 
مى کننـد و راهـکار مى خواهنـد. مـا هـم تا جایـى کـه مى توانیم و زمـان اجـازه مى دهد، 
راهنمایى شـان مى کنیـم. در خاتمـه بـا بچه هـا عکس مى گیریـم و خداحافظـى مى کنیم 

و بـا خاطـر ه اى خـوش برمى گردیـم.
روز سـوم جلسـه در غرفـۀ ملـى ایـران، جلسـۀ قصه خوانـى داریـم. قـرار اسـت من و 
خانـم الهـام فـالح قصـه بخوانیـم. آقـاى غالمرضـا امامـى جلسـه را اداره مى کننـد. ابتدا 
ایشـان مختصـرى دربـارة کانـون پـرورش فکرى کـودکان و نقش آن صحبـت مى کنند و 
بعـد خانـم الهـام فـالح را معرفـى مى نماینـد و خانـم الهام چنـد صفحه اى از رمـان خود 
را مى خوانـد کـه بـا اسـتقبال حاضـران روبـه رو مى شـود. بعـدازآن مـن قصـۀ گاو بابام از 
مجموعه قصه هـاى الََکى پَلَکـى را مى خوانـم و کمـى دربـارة ایـن نوع قصه کـه تخیل ناب 

و افسارگسـیخته  اسـت و پهلـو بـه هیچانه هـا مى زنـد، صحبـت مى کنم.
بعـد آقـاى امامـى چنـد خطـى از قصـه اى را کـه سال هاسـت ذهنـش را مشـغول 

مى شـود. تمـام  جلسـه  و  مى خوانـد  کرده اسـت، 
روز چهـارم قـرار بـود سـخنرانى مـن سـاعت 11 برگـزار شـود کـه به دلیـل آمـدن 
یورگـن بـاس، رییـس نمایشـگاه بـه سـاعت 12 موکـول مى شـود. رییـس نمایشـگاه بـه 
غرفـۀ ملـى جمهـورى اسـالمى مى آیـد و مـى رود و سـخنرانى مـن بـا عنـوان بررسـى و 
تجزیه وتحلیـل یـک افسـانۀ ایرانـى آغـاز مى شـود. خانـم مکتبى مجـرى برنامه هسـتند. 
آقـاى مصطفى رحماندوسـت در جلسـه حضـور دارند. خانم مکتبى از آقاى رحماندوسـت 
دعـوت مى کننـد کـه بـراى معرفـى مـن بـه جمع مـا ملحق شـوند. آقـاى رحماندوسـت 
مى پذیرنـد و بعـد قرارگرفتـن در کنـار مـا بـه معرفى مـن و آثـارم مى پردازنـد. از این که 
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گردش با گوته و برادران گریم

آقـاى رحماندوسـت مـرا بـه ایـن خوبى مى شناسـد و بـا کارهـا و خلقیات من آشناسـت، 
تعجـب مى کنـم. بعـد از سـخنان آقـاى رحماندوسـت مـن مشـغول صحبـت مى شـوم و 
بـه بررسـى افسـانۀ بـز زنگولـه پـا مى پـردازم. از بیـن سـه افسـانه اى کـه تجزیه وتحلیـل 
کـرده ام، ایـن افسـانه را انتخاب نمـودم، چون روایـت آلمانى آن گرگ و هفـت بزغاله هم 

به وسـیلۀ بـرادران گریـم گـردآورى شده اسـت.
بعـد از صحبـت دربـارة اهمیت افسـانه ها و ذکـر چند مثال از نویسـندگان و شـاعران 
خارجـى بحـث خـودم را شـروع مى کنـم و بـه تجزیه وتحلیل این افسـانه مى پـردازم و از 
وجـوه مشـترك افسـانه هاى ایرانـى و اروپایـى به خصـوص آلمـان صحبـت مى کنـم و در 
خاتمـه قصـه،  هـا چـه چـه! را مى خوانـم و بـه سـؤال هاى حاضـران پاسـخ مى دهـم. بعد 
آقـاى رحماندوسـت کمـى دربارة افسـانه ها صحبـت مى کنـد و خانم مکتبـى جمع بندى 

مى کنـد و جلسـه به پایـان مى رسـد.
روز آخـر نمایشـگاه  اسـت. مثـل دیـروز بازدید بـراى عموم آزاد اسـت. همـه آمده اند. 
جـوان هسـتند، بـا لباس هـاى رنگ به رنـگ حال وهـواى دیگـرى  گزپلیرهـا کـه اکثـراً 
بـه نمایشـگاه داده انـد. هرکـدام خودشـان را به شـکل یکـى از شـخصیت هاى فیلم هـا 
و کارتون هـاى مشـهور یـا داسـتان ها و افسـانه ها درآورده انـد. ناگهـان چشـمم بـه گوتـه 
شـاعر و نویسـندة بـزرگ آلمانـى مى افتـد. این جا فرانکفورت اسـت، شـهر گوتـۀ بزرگ و 
نامـدار. بعـد هرمـان هسـه و شـیللر و گونتر گـراس و توماس مـان و بوکوفسـکى و اریش 
کسـتنر و بـرادران گریـم را مى بینـم. اول فکـر مى کنـم آن هـا هـم از گزپلیرها هسـتند، 
امـا وقتـى جلـو مـى روم و آن هـا را از نزدیـک مى بینـم، شـاخ درمـى آورم. اصـًال بـاورم 
نمى  شـود آن هـا خودشـان باشـند. کسـتنر بـا امیل و دوسـتانش آمده اسـت، دنبـال دزد 
تـوى قطـار مى گردنـد. گونتـر گـراس بـا اسـکار آمده اسـت. اسـکار روى طبـل حلبى اش 
مى کوبـد. تصمیـم گرفتـه تـا آخـر عمـر در سـن 10 سـالگى بمانـد. بـرادران گریـم بـا 
سـیندرال و زیبـاى خفتـه آمده انـد. گوتـه با دکتر فاوسـت آمده اسـت. فاوسـت روح خود 

را بـه شـیطان فروخته.
 آن قـدر ذوق زده شـده ام کـه نمى  دانـم چـه کار کنـم. با عجلـه به طرف گوتـه مى روم. 
از کنـار بتهـوون بـا آن سـر و روى آشـفته و چشـم هاى درشـت و گیرایـش مى گـذرم. با 

ارکسـتر بزرگـى کـه سـمفونى پنـج را اجـرا مى کند. سرنوشـت بـه در مى کوبد.
خـودم را بـه گوتـه مى رسـانم و بـا او دسـت مى دهـم و خـودم را معرفـى مى کنـم. 
بعـد بـا گوتـه در سـالن هاى نمایشـگاه قـدم مى زنیـم. در سـکوت راه مى رویـم و خیـره 
مى شـویم بـه کتاب هـاى رنگارنگـى کـه در قطع هـا و اندازه هـاى مختلـف مـا را بـه خود 
مى خواننـد. تنـوع رنگ هـاى غرفه هـا و کتاب هـا چشـم نواز اسـت. هـر کتـاب رنگ وبـوى 
خاصـى دارد. چـاپ و کیفیـت کتاب هـا سال به سـال بهتـر مى شـود. گوتـه با لذت دسـت 
خـود را روى جلـد کتاب هـا مى کشـد. انـگار دارد آن هـا را نـوازش مى کنـد. مـن هم جلو 
مـى روم و بـا او همـراه مى شـوم. مـردم بـا تعجـب بـه مـا نـگاه مى کننـد. مـا کتاب هـا را 
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نـوازش مى کنیـم، ورق مى زنیم و حروفشـان را مانند تشـنه اى در کویرمانـده جرعه جرعه 
مى نوشـیم. گوتـه بى اختیـار شـعرى از حافـظ را مى خوانـد و مـن بـا او همـراه مى شـوم:

که عشق آسان نمود اول ولى افتاد مشکل هـااال یــا ایــها الساقـى ادر کـأسا و ناولــها
زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل هابه بوى نافه اى کاخر صبا زان طره بگشاید

گوتـه مى رقصـد و مى خوانـد و مى رود، انگار رقص سـماع مى کند. مـن هم به دنبالش 
از کنـار غرفه هـاى مختلـف مى گذریـم تا به غرفـۀ ملى ایران مى رسـیم. غرفه اى سـاده و 
زیبـا بـا رنـگ سـبز و آبـى که نظـر هر بیننـده اى را بـه خود جلـب مى کند. داخـل غرفه 
دو نفـر یکـى پیـر و یکـى جـوان تعزیه اجـرا مى کننـد. جوان شمشـیرى به دسـت دارد. 
شمشـیر را بـاالى سـر مى بـرد و مى چرخانـد و نعـره مى زند. گوته مى ترسـد و پـا به  فرار 
مى گـذارد. انـگار تـا حـاال تعزیه ندیده اسـت. دنبالـش مى دوم و بـال کتـش را مى گیرم و 
بـا خنـده مى گویـم: نتـرس، ایـن تعزیه اسـت؛ و برایش شـرح مى دهم که تعزیه چیسـت 
و بـه او مى گویـم کـه برتولـت برشـت از این شـیوة نمایشـى تأثیر گرفتـه و نمایش هایش 
را نوشته اسـت. برشـت کـه همـان نزدیکى هاسـت، حـرف مـرا تأییـد مى کنـد و مى گوید: 
مـن جداشـدن بازیگـر از نقـش را از تعزیه گرفتم. بـا این حرف برمى گردیـم و بقیۀ تعزیه 
را تماشـا مى کنیـم. بعـد پذیرایـى از بازدیدکنندگان شـروع مى شـود. بوى کوکوسـبزى و 
سـاالد اولویـه و کشـک بادمجـان و غذاهـاى دیگـر ایرانى در سـالن مى پیچـد. بعد نوبت 
نقـل ارومیـه و بـادام یـزد و شـربت زعفـران مى شـود. گوته و برشـت پشت سـرهم از من 
مى پرسـند، ایـن چیـه؟ اون چیـه؟ و مـن بـا صبـر و حوصله و کمـى شـیفتگى، یکى یکى 
برایشـان توضیـح مى دهـم. بعـد مى رویـم و بـا بازیگـران تعزیه عکـس سـلفى مى گیریم. 
خیلـى از بازدید کننـدگان ایـن کار را مى کننـد. بعد در گوشـه اى مى نشـینیم و خسـتگى 
در مى کنیـم. گوتـه و برشـت خیلـى از غرفـۀ ایران خوششـان آمـده و مى گویند، نسـبت 
بـه سـال هاى قبـل خیلـى بهتـر و منظم تـر شده اسـت. گوتـه مى گویـد حیـف نیسـت 

کشـورى بـا ایـن تمدن چندهـزار سـاله کپى رایت را رعایـت نکند؟
مى گویـم: ایـن درسـت نیسـت. بیشـتر ناشـران رعایـت مى کننـد و حضورشـان در 

این جـا گویـاى همیـن امـر اسـت.
 مى گویـم: ناشـران ایرانـى تـالش مى کننـد کـه با ناشـران خارجـى همـکارى کنند. 
آن هـا تـالش مى کننـد، رایـت کتاب هـاى خـود را بفروشـند و رایـت کتاب هـاى آن ها را 

بخرنـد و قانونـى چـاپ کنند.
بعـد آن هـا را مى بـرم و غرفـۀ گرنـت را بـه آن ها نشـان مى دهـم و آژانس هـاى ادبى 
را کـه بـا ناشـران خارجـى قـرار گذاشـته اند و بـراى خریـد و فـروش آثارشـان صحبـت 

مى بیننـد. مى کننـد، 
مى گویم : امسال قراردادهاى زیادى براى رایت کتاب هاى ایرانى بسته شده است.

بعـد راه مى افتیـم و سـه تایـى به سـالن هاى دیگر مى رویم. برشـت با غـرور مى گوید: 
امسـال 286 هـزار و 425 نفـر از نمایشـگاه دیـدن کردنـد کـه نسـبت به سـال هاى قبل 
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سـه درصد بیشـتر است.
گوتـه بـا افتخـار مى گوید: نمایشـگاه فرانکفورت بزرگ ترین نمایشـگاه دنیاسـت و هر 

سـال بیشـتر از 7200 ناشـر از تمام دنیا در آن شـرکت مى کنند.
مـن هـم دلـم مى خواهـد بگویـم کـه خیلى هـا از غرفـۀ مـا دیـدن کردنـد؛ افـرادى 
مثـل سـیدعلى موجانـى، رایـزن فرهنگـى ایـران، بهـروز آقایـى، معـاون سرکنسـولگرى 
فرانکفـورت، یورگـن باس، رییس نمایشـگاه، میشـل کولمـن، رییس اتحادیـۀ بین المللى 
ناشـران و یوخـن وبـر، مدیـر بخـش زبان هـاى خارجـى کتابخانـۀ بین المللى مونیـخ، اما 
نمى  گویـم و ترجیـح مى دهـم در سـکوت در کنارشـان راه بـروم و بـا عشـق بـه کتاب هـا 

کنم. نـگاه 

گردش با گوته و برادران گریم


