
    • چاپ کنيد١٣٨۶ خرداد ١٠تاريخ انتشار: 

مصاحبه سما شورايی با ترانه جوانبخت

« مشکالت بشر عمومی است»

بهنام فصل  چهار  در  بلند  داستانی  يکی  کتاب،  دو  دريافت  با 
«سراب» و ديگری دفتر شعری با عنوان «يادگار لحظههای سبز»
کانادا، مقيم  و شاعر ايرانی  نويسنده  جوانبخت«،  از خانم «ترانه 
همکار ما «سما شورايی» در معرفی کارها، آثار عملی، فرهنگی و

هنری ايشان گفتگويی انجام داده است.

آثار و کتابهای منتشر شده و در خانم جوانبخت، قبل از اين که به
دست چاپ شما بپردازيم، نگاهی بيندازيم به رشتهی اصلی شما که
چه دکترا  مقطع  در  شما  تحقيقات  نتيجهی  است.  شيمی  رشتهی 

بوده؟

دکترای شيمی من از دانشگاه پيير و ماری کوری پاريس دربارهی
) است کهDNAاوليگونوکلئوتيدها بوده که قطعاتی از دیانای (

آرانایآز نام  به  آنزيمی  شدن  فعال  با  که  میکنيم  سلولها  وارد 
)RNAaseاين به  و  میشوند  سلول  در  آرانای  شکستن  باعث   (

را سلول  در  نامطلوب  پروتئينهای  شدن  ساخته جلوی  ترتيب 
میگيريم. کار تحقيقاتی من در مقطع دکترا روی پايدار کردن اين
اوليگونوکلئوتيدها در مقابل آنزيمهای سلولی در فيبروبالستها و

 مقاله در مجالت بيوشيمی در٢منوسيتها بوده که اين تحقيقات در 
آمريکا چاپ شده.

با چشمگيرش  تفاوتهای  و  شما  تحصيلی  رشتهی  به  توجه  با 
شعر و  داستان  نوشتن  به  چطور  اصال  هنر،  و  ادبيات  دنيای 

عالقمند شديد؟

من از بچگی که پدر و مادرم برايم کتابهای شعر سعدی و حافظ
عالقمند بودم و از هفده سالگی تاکنون شعر را میخواندند به شعر
مینويسم، اما نوشتن داستان را ديرتر شروع کردم و اول داستان
کوتاه و بعد رمان و بعدها نقد ادبی، فيلمنامه و نمايشنامه هم نوشتم.

به  به٧شما  هم  آثاری  تاکنون  آيا  داريد.  آشنايی  هم  دنيا  زبان   
زبانهای بيگانه از شما چاپ شده؟

به  من  اشعار  از  فرانسه،٧مجموعهای  انگليسی،  فارسی،  زبان   
 ميوه٧روسی، آلمانی، ترکی و عربی با نام «من از درخت زمان 

 در تهران منتشر شده که اشعار غير فارسی٨۴چيدهام» در سال 
خودم را به فارسی ترجمهکردم و آنها را در اين مجموعه گذاشتم و

 رمان به فرانسه هم دارم که١ رمان به انگليسی و ٢در عين حال 
چاپ خواهد شد.

در کارهايتان چه سبکی را دنبال میکنيد؟

ابتدا در  بردم.  کار  به  را  مختلفی  سبکهای  نوشتههايم  در  من 
در کردم.  کار  پستمدرن  بعد  و  مدرن  و  کالسيک  سبکهای 
هر سبک  و  کنم  متفاوتنويسی  بيشتر  کردم  سعی  جديدم  کارهای 

کدام از نوشتههايم با نوشتهی ديگرم تفاوت دارد.

جز در زمينههای ادبی و هنری از شما مقاالت علمی در زمينهی

لينکدونی

اکبر رادی، روزگاری، آوانگارد بوده

است

فروغ نمی خواست برنده جنگهای کوچک

و بازنده جنگ بزرگ باشد

عکسهايی ناب و ناياب از نيما

رقص در ايران اسالمی؛ گفتگو با فرزانه

کابلی

عکسهای سياه سفيد ژاله اصفهانی در

تاجيکستان و شوروی

سلمان رشدی: من حرامزاده تاريخ ام

فتوبالگ مهدی شادکار

نگاهی به فيلم مستند «تهران ديگر انار

ندارد»

آخرين کتاب مارکز در ايران توقيف شد

تامالتی عکاسانه در باب ماشين

آخرين مطالب

زيبايی عليل

 بارانۀبا گلچين گيالنی، همراه با تران

قيمت اين دختر چند است؟

مادر روحانی من: انيسالدوله

«اين بچه است و قابِل شوهر نيست!»

«از اين گريههای زنانه خستهام»

با محمد معين، از کلمه تا لغتنامه

«آمد به سرم از آنچه میترسيدم»

 سلطنتیۀفتيله و باروت در مکتبخان

زنان در بالماسکهی قجری

موضوعات

برنامههای ُجنگ صدا

خاطرات تاجالسلطنه

 خيالۀدر آيين

راوی حکايت باقی

زنان

سفرنامه فروغ فرخزاد

معرفی نشر و کتاب

وبالگ خوانی

يادواره بزرگان

آرشيو ماهانه

November 2008

October 2008

February 2008

December 2007

November 2007

October 2007

September 2007

August 2007

July 2007

June 2007

May 2007

April 2007

March 2007

February 2007

January 2007

October 2006

September 2006
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فيزيک هم از شما به چاپ رسيده. اين مقاالت در رابطه به چه
موضوعاتی هستند؟

مقالهی من در زمينهی فيزيک اپتيک بوده که در تحقيقاتم روی اثر
کردم. کار  چنداليهای  آينههای  برروی  ايکس  اشعهی  حرارتی 
آينههای چنداليهای بهتر از آينههای معمولی دربرابر اشعهی ايکس
بيشتری حرارتی  پايداری  ساختمانشان  و  دارند  حرارتی  مقاومت 
به تحقيقات  اين  حاصل  میدهد.  نشان  معمولی  آينههای  به  نسبت 

صورت يک مقاله در مجلهی اپتيک فرانسه چاپ شده.

جز همهی اينها که اشاره کرديد خانم جوانبخت شما در زمينههای
فيلمنامهنويسی، آهنگسازی و نقاشی هم دستی توانا داريد. لطفا

کمی در مورد کارهايتان در اين زمينهها توضيح بفرماييد.

من در زمينههای نگارش فيلمنامه و نمايشنامه و نيز در زمينههای
نقاشی و موسيقی هم فعاليت دارم. نقاشی و موسيقی را در مونترال
و سوررئال  رئال،  های  سبک  به  من  های  نقاشی  گرفتم.  ياد 

٢٠٠٧ مارس ٢٢ مارس تا ٨ابستراکت است. نقاشی های من از 
 در نمايشگاه بين المللی نقاشی در مونترال در٨۵يعنی اسفند ماه 

معرض بازديد عموم قرار گرفت. آهنگ هم می سازم و قصد دارم
آهنگ هايم را به صورت کتاب نت و همين طور با اجرای کنسرت
به عالقمندان موسيقی ارائه کنم. آثار من در اين زمينهها در کتاب

جديدم منتشر خواهد شد.

آيا در کارهايتان به غير از کارهای فرهنگی و اجتماعی که به آن
هم سياست  کرديد،  اشاره  صحبتهايتان  ميان  و  هستيد  مشغول 

جايی دارد؟

من صرفا يک کشور و يک دولت را مخاطب نوشتههايم نمیدانم،
چون معتقدم مشکالتی که بشر امروز با آنها مواجه است عمومی
است و در کشورهای مختلف وجود دارد. به همين دليل با نگاهی
وضعيت جهانی دارم. البته در کتاب داستانم با نام کلی انتقاد از 

سال  در  که  جنگ٨۴«سراب»  دربارهی  شده  منتشر  تهران  در   
آمريکا و عراق نوشتم و در اين داستان نگاهی انتقادی به موضوع

جنگ داشتم.

يکی از موضوعاتی که در يکی از مقاالتتان به آن اشاره کردهايد
لزوم چند شغله بودن زنان است، يک مقالهی اجتماعی که از شما

به چاپ رسيده. به چه دليل روی اين مسئله تاکيد میکنيد؟

من معتقدم فعاليت زنان در زمينههای مختلف و چند شغله بودن آنها
باعث پيشرفت بيشترشان در کشورها میشود. البته اين نظر را فقط
در است  بهتر  هم  مردان  میکنم  فکر  و  ندارم  زنها  دربارهی 
به برای  فعاليتها  گستردگی  اما  کنند  فعاليت  مختلف  زمينههای 
مخاطبان طريق  اين  از  آنها  میدانم.  الزامی  را  زنها  خصوص 
بيشتری در حوزههای مختلف خواهند داشت و ضمنا آثارشان در
مثبت روی هم خواهد گذاشت. زنانی که از زمينههای مختلف اثر
همهی توانايیهايشان استفاده کنند میتوانند زنان پيشروی جوامع

باشند و نقش مثبت در پيشرفت کشورشان داشته باشند.

«يادگار عنوان  تحت  شما  از  هم  اشعاری  مجموعه  تازگی  به 
لحظههای سبز» به چاپ رسيده. آيا بعد از اين مجموعه کارهای

جديد ديگری هم در دست داريد؟

بعد از کتابم «يادگار لحظههای سبز» که شامل مجموعه اشعارم
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