ادبـــیــات

ادبیات؛ گفتوگو
دوره امر و نهی به مخاطب ایـرانی گذشته است

(همکالم با بانوی ترجمههای محبوب ،مریم مفتاحی)
گـروه ادبیات هفته :مدتی اسـت در «هفته» باب مطلب دنبالـهداری زیر عنوان «ادبیات
و مهاجـرت» را گشـودهایم کـه هم به ادبیات فارسـیزبان و ادبای فارسـیزبان در کانادا
و هـم بـه آثار داسـتانی مرتبط با مهاجـرت در ایران میپردازد .قسـمت دیگـری از این
سلسـله ،گفتوگـوی مـن بـا بانـوی ترجمههـای خوشخـوان و پرطرفدار ،خانـم مریم
مفتاحـی اسـت کـه آن را در ادامـه میخوانیـد .ترجمههـای ایشـان ازاینجهـت بـرای
صفحـه «ادبیـات و مهاجرت» مهم اسـت که ایشـان پرطرفدارترین ناگفتـه نگذاریم که
ایشـان آثـار روز در جامعـهای کتابخوان مثل کانادا را بهسـرعت و باکیفیتی سـتودنی

بـرای شـروع لطفـ ًا بفرماییـد کـه نخسـتین
بارقههای اندیشـیدن و کوشـیدن در وادی ترجمه
از کجـا به سـراغ شـما آمد؟ نقـش خانـواده بود؟
محیط فرهنگی شـهرتان سـاری یـا عاملی دیگر؟
نخسـت از شـما تشـکر میکنم این فرصت را در اختیارم
گذاشـتید و پلی شـدید تا بـا هموطنان خارج از کشـورم
ارتباطـی برقرار کنـم ،حتی اگـر یکطرفه بماند.
مـن در یـک خانـواده فرهنگـی متولـد شـدم و از
کودکـی بـا کتـاب و کتابخوانـی آشـنا بـودم .پـدرم
روزنامهنـگار و خبرنـگار روزنامه اطالعـات بودند در دهه
چهـل شمسـی ،سـالها هـم بـه شـغل معلمی اشـتغال
داشـتهاند ،مـادرم نیـز زنـی تحصیلکـرده بودنـد کـه
سـی سـال در آموزشوپـرورش خدمت کردنـد .طبیعتاً
مـن در محیطـی فرهنگـی پـرورش یافتـم .از کودکـی
عاشـق کتـاب خواندن بـودم ،اما اینکه چه شـد سـر از
مترجمـی درآوردم ،بایـد بگویـم سـالهای دهه سـی و
چهل آثار مهمی از ادبیات جهان و کالسـیک به فارسـی
ترجمـه شـدند و پـدرم کـه خودشـان ادبیـات خوانـده
بودنـد ،یکـی از طرفـداران پروپاقـرص ایـن ترجمههـا
بودنـد .ایشـان کار ترجمـه را بسـیار مهـم میدیدنـد و
مثـل هـر پـدری کـه آرزوهایـی بـرای فرزندانـش دارد،
دوسـت داشـتند مـن مترجـم شـوم ،هیچوقـت نگفتند
دوسـت دارم دکتـر شـوی مهنـدس شـوی ،همیشـه
گفتنـد میخواهـم مترجـم شـوی ،و مـن بهقـدری بچه
بـودم کـه حتی نمیتوانسـتم کلمـه «مترجـم» را تلفظ
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بـه فارسـی برمیگرداننـد و بـا ایـن امر علاوه بـر تقویت ارتبـاط گفتمانـی و فرهنگی،
بـه آشکارسـازی سـلیقه مشـترک خواننـدگان آثاری کـه بهاصطالح همهپسـند نامیده
میشـوند ،کمـک میکنـد .وی ازاینجهـت بـرای کتابخوانـان سـالهای اخیـر نامـی
احترامبرانگیـز و اطمینانبخـش اسـت کـه بـا فعالیتهـای رنگارنـگ و باکیفیتـش در
ذهن ادب دوسـتان خوش نشسـته اسـت.
مثـل همیشـه بـا امتنـان فـراوان اسـتقبال میکنیـم اگـر بـا ارسـال نظرهایتـان مـا را
بنوازیـد و قـول میدهیـم آنهـا را بـه دستشـان برسـانیم.

کنـم .از کودکـی مـن را بـه کالس زبـان فرسـتادند و
برایـم معلـم زبـان گرفتند .در سـاری شـهر زادگاهم به
دبسـتانی رفتـم کـه زبـان انگلیسـی تدریـس میشـد.
خـودم هـم عالقـه زیـادی بـه نویسـندگی داشـتم .در
دانشـگاه نیـز رشـته مترجمی زبـان انگلیسـی خواندم و
واقعـاً بـا عشـق وارد ایـن حوزه شـدم .هرگز بـه ترجمه
بهعنـوان شـغل نـگاه نکـردم ،ترجمـه بـرای مـن لـذت
زندگـی اسـت و بـا آن تفریـح میکنم و ازلحـاظ روحی
بسـیار ارضاکننـده .اگـر روزی زمـان بـه عقـب برگردد،
قطعـاً همیـن مسـیر را انتخـاب خواهـم کرد.
کتابهـا را چگونه بـرای ترجمه انتخـاب میکنید
و بـا توجه به اینکه در مصاحبـهای ترجمه مضاعف
را نوعـی سـرقت ادبـی دانسـتهاید ،بفرماییـد که
چطـور آگاه و مطمئـن میشـود کاری کـه دسـت
گرفتهایـد در حـال ترجمه نیسـت؟
مـن در انتخـاب کتـاب به نـکات خاصی توجـه میکنم.
معمـوالً در سـایتهای مختلـف بـه جسـتوجوی
کتابهـا مـیروم ،خالصـه و کامنتهـا را میخوانـم.
قصهمـدار بـودن اثـر از ویژگیهـای اصلـی رمانهـای
منتخـب مـن بـرای ترجمـه اسـت .اگـر حـس کنـم
رمانـی حرفـی نـو بـرای گفتـن دارد ،اگر چیـزی در آن
کشـف میشـود و با سـلیقه ایرانی جـور درمیآید ،وارد
فهرسـت مـن بـرای ترجمـه میشـود .اولازهمـه ،رمان
بایـد خـودم را جـذب کنـد و بر مـن بهعنـوان مخاطب
اثـرش را بگـذارد .معموالً رمانی کـه انتخاب میکنم ،در
جامعـه فعلـی ایـران به نحوی بـه روشـنگری میپردازد
و پیامهایـی در جهـت ارتقـای کیفیـت زندگی و سـطح
درک و شـعور افـراد در آن نهفتـه اسـت .رمانهایـی
هسـتند که شـخصیتهای داستان راه روشـی در پیش
میگیرنـد کـه خواننـده همزمان بـا همذاتپنـداری به
درک و نتیجـه خاصـی میرسـد .معمـوالً رمانـی بـرای
ترجمـه انتخـاب میکنـم که قب ً
ال ترجمه نشـده باشـد.

هفتـــــــه

ترجمـه مجـدد از یـک اثـر در ذات خـود کار معقـول
و پسـندیدهای اسـت ،آثـار مهمـی وجـود دارنـد کـه به
دلیـل ترجمه ضعیف دیده نشـدند و واقعاً حیف شـدند.
در اینگونـه مواقـع ترجمـه توسـط مترجمـی کاربلد و
قویتـر ضـروری اسـت ،گاهـی میبینیـم ترجمههـای
قابـل قبولی موجود هسـتند ،اما ناشـرانی مجدد دسـت
بـه انتشـار آنهـا میزننـد ،در مـواردی با کپـیکاری و
کتابسـازی روبـرو هسـتیم .مـن میگویـم کتابهـای
بسـیار خوبـی هسـتند کـه هنوز ترجمـه نشـدهاند ،چرا
بایـد برویـم دنبـال کتابـی کـه ترجمـه شـده و ترجمه
خوبـی هم شـده اسـت؟
ً
کاملا مطمئـن
امـا متأسـفانه از هیـچ راهـی نمیشـود
شـد چه کتابی در دسـت ترجمه اسـت .گاهی از طریق
همـکاران و دوسـتان مطلع میشـویم مث ً
ال فلان کتاب
در دسـت ترجمـه اسـت ،گاهـی مترجم خـودش اعالم
میکنـد کـه چـه کتابـی در دسـت ترجمـه دارد ،گاهی
هـم از طریق سـر زدن به سـایت کتابخانـه ملی متوجه
میشـویم بـرای چـه کتابهایـی فیپـا گرفتـه شـده
اسـت ،غیرازایـن راه دیگـری وجـود ندارد.

اجـازه بدهیـد بهطـور خـاص بـه جوجـو مویـز
بپردازیـم کـه ترجمـه شـما از «من پیـش از تو»
و مـن پـس از تـو» او هـم او را بسـیار در ایـران
محبـوب کـرد و هم شـما را به عمـوم کتابخوانان
ً
قبلا در مصاحبـهای گفتهایـد
بهتـر شناسـاند.
کـه تلفیـق نـگاه ژورنالیسـتی و رئالیسـتی بـه

تجربـه ترجمه آثـار دیگر مویز مثـل «یک بعالوه
یـک» چگونـه بـود؟ هـم از بابـت فشـاری کـه
اسـم «عامهپسـند»
شـاهد بـودم منتقدنماها به
ِ
بـودن و تضعیف داسـتان ایرانی به شـما و ناشـر
آوردنـد و هـم از بابـت توفیـق فروش.
رمـان «مـن پیـش از تـو» بـه دالیلـی بیـش از سـایر
رمانهـای ایشـان در دنیـا دیـده شـده و حتـی
اقتبـاس سـینمایی آن نیـز سـاخته شـده اسـت .رمـان
لطیـف «مـن پیـش از تـو» بـه دلیـل پرداختـن به یک
مسـئله بینهایـت انسـانی و اخالقـی و برانگیختـن
احساسـات خواننـده توانسـته جایگاه ویـژهای در جامعه
کتابخوانـان جهـان بیابـد .بـا ترجمه رمانهـای جوجو
مویـز جریانـی در ایـران به راه افتـاد و معادالتـی تغییر
کـرد ،پای بسـیاری بـه کتابفروشـیها باز شـد و طعم
شـیرین خوانـدن رمـان زیـر زبـان بسـیاری از ایرانیها
رفـت .بـر طبـق آمـار فـروش ،بـازار کتـاب ایـران بـا
کتابهـای خانـم مویـز تکانـی خـورد .امـا فـروش
رمانهـای ترجمـه بهطـور کل چنـدان بـاب میـل
برخـی نیسـت و همانطـور کـه میدانیـم بـر اسـاس
باورهایـی کاالی خارجـی بایـد حذف شـود تـا از کاالی
ایرانـی حمایـت شـود و بـه رونـق آن بینجامـد .کتـاب
هـم یـک کاالسـت ،یـک کاالی فرهنگـی ،بـرای همین
برخـی معتقد هسـتند بـرای حمایت از داستاننویسـان

لطفـ ًا از کارهایـی که اینـک در دسـت ترجمه یا
زیر چـاپ داریـد بگویید؟
کتابـی که هماکنون در دسـت ترجمـه دارم ادامه رمان
«پـس از تـو» سـت بـه نـام «باز هم مـن» .فهرسـتی از
کتابهـای مختلـف در اختیـار دارم و حتـی بعضـی از
آنهـا را هـم تهیه کـردهام تا بعـد از خوانـدن ،عناوینی
را بـرای ترجمه انتخـاب کنم.

میدانـم کـه در سـالهای اخیر مکـررا ً بـه کانادا
رفتوآمـد داریـد .ایـن ارتبـاط (یـا اگر بشـود

پایانی ناگفته:
سخن
ِ
بـه نکتـهای کـه میخواهـم
در اینجـا اشـاره کنـم ،همـان
امرونهـی بـه مخاطـب اسـت.
لطفاً بـه مخاطـب نگوییم چه
بخواننـد چـه نخواننـد ،آنهـا
را آزاد و راحـت بگذاریـم تـا
بـه سـلیقه خودشـان کتـاب
بخواننـد.
ایـن مـردم فشـار زیـادی را
تحمـل میکننـد ،مـا دیگر بـر آنها فشـار مضاعف وارد
نکنیـم .خانمـی به مـن میگفت بـه یک کتابفروشـی
رفتـه بـود تا رمانی بخـرد ،یکی از همـان منتقدنما به او
گفـت کتـاب خوبی نیسـت و نخر .آن خانم دسـتخالی
بازگشـت ،بعـد بـه کتابفروشـی دیگری رفـت و کتاب
موردعالقـهاش را خریـد .آن فرد که مشـاوره بهاصطالح
ادیبانـهای بـه آن خانـم داد ،بـه ادبیـات خیانـت کـرد،
چـون آن خریـدار ادبیـات با دسـتخالی کتابفروشـی
را تـرک کرد.
مـن معتقـدم آثاری کـه به زبانهـای متعـددی ترجمه
شـدهاند و در جهـان خوانـده میشـوند و مـردم تمـام
جهـان آنهـا را میخواننـد ،حـق ایرانیـان هـم هسـت
کـه بخواننـد و مـا نبایـد اعمـال سـلیقه کنیـم ،ما حق
نداریـم آنهـا را از آثـار روز دنیا محروم کنیـم ،مردم ما
از برخـی لحـاظ از مـردم دنیا عقب هسـتند ،دسـتکم
از ایـن نظر نباشـند.
سـپاس از وقتـی کـه بـه مـا دادیـد .امیدواریم
بتوانیـم در مونتـرآل هـم میزبان شـما باشـیم.
مـن هـم به نوبه خودم از شـما سپاسـگزارم کـه دغدغه
ادبیـات داریـد و وقـت و انـرژی خـود را صـرف آن
میکنیـد .یادمـان باشـد بـا هـر کتابـی کـه میخوانیم
دریچـهای بـه دنیای واالتر به رویمان گشـوده میشـود،
حتـی اگـر روزنـهای بیش نباشـد.
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اجتمـاع ،آثـار مویـز را پرمخاطـب کرده اسـت.
لطفـ ًا در ایـن بـاب کمی بیشـتر توضیـح دهید.
خانـم جوجـو مویـز بـه دلیـل پایـگاه اجتماعـی خود و
نـگاه ژورنالیسـتی و واقعگرایانهای که به مسـائل دارند،
سـوژههایی بـرای طـرح اصلـی رمانهایشـان انتخـاب
میکننـد کـه رابطـه مسـتقیم بـا عامـه مـردم دارد.
شـخصیتهای اصلـی رمانهـای ایشـان افـراد کوچـه
و خیابـان هسـتند ،شـخصیتهایی کـه هـر یـک از مـا
میتوانـد خـودش را در آن ببینـد .شـخصیتهایی
ً
کاملا قابل
ملمـوس و واقعـی بـا رویکـرد و احساسـاتی
درک .ایشـان انگشـت روی نقاط حسـاس جوامع امروز
بشـری میگذارنـد ،جـدا از فرهنـگ و زبـان و باورهـای
دینی برای هرکسـی قابلدرک اسـت .رمانهای ایشـان
بومـی نیسـتند و بـه مسـائل بشـر امـروز و مشـکالت
و تفکراتـی کـه انسـانها در ایـن عصـر و زمانـه بـا آن
دسـتوپنجه نـرم میکننـد ،میپردازنـد .رمانهـای
خانـم مویـز آیینـه تمامنمـای جامعه بشـری هسـتند و
در ذهـن انسـان امروز به حفـاری میروند .مسـائلی که
خانـم جوجـو مویـز در رمانهایشـان مطـرح میکنند و
پیامهایـی کـه همـواره رمانهایشـان در خـود مسـتتر
کاملا جهانـی هسـتند و مث ً
ً
ال «جـس» در رمان
دارنـد،
«یـک بعلاوه یـک» میتواند یـک زن ایرانی یـا زنی در
هـر نقطـه از این کـره خاکی باشـد ،با همان اندیشـهها
و باورهـا و عالئـق و دورنمـای زندگی ،با همان عشـق و
نفـرت ،بـا همان حـاالت روحـی و احساسـات .درنتیجه
آثـار ایشـان در جهـان مخاطـب پیـدا میکننـد و
جهانیـان میخواننـد.

ایرانـی ،نبایـد بـه آثـار ترجمـه پروبـال داد و زمینـه
دیدهشدنشـان را فراهـم کـرد .امـا بـه بـاور مـن حـذف
یکـی بـرای رونـق دیگـری ،در درازمدت بـه صالح هیچ
یک نیسـت.
امـا فشـارهایی بـه مترجـم و ناشـر آثـار ترجمـه وارد
میشـود .یکـی از ایـن راههـا ،عامهپسـند خوانـدن و
تحقیـر ایـن آثار جهانی اسـت .بـا دههـا واژه تخریبگر
بـه میـدان میآینـد و میکوشـند بـا انگهایـی کـه
میزننـد ،ایـن آثـار را از میـدان بـه در کننـد .غافـل
از ایـن هسـتند کـه در تمـام دنیـا بدنـه اصلـی ادبیـات
را همیـن ادبیـات همهپسـند و عامهپسـند تشـکیل
میدهنـد .همانطـور کـه مطلـع هسـتید ،نـرخ سـرانه
مطالعـه در ایـران بسـیار پاییـن اسـت و کتابهـا بـا
تیـراژ پانصـد و در بهتریـن حالـت بـا تیراژ هزار نسـخه
منتشـر میشـوند .همیشـه حسـرت میخوریـم کـه در
دنیـای خـارج از ایـران ،مـردم کتابخـوان هسـتند و
نـرخ مطالعـه باالسـت ،امـا یادمـان مـیرود کـه همین
کتابهـای بهاصطلاح «ب ِستسِ ـلر» هسـتند که سـرانه
مطالعـه را بـاال میبرنـد.
مـردم ایـران امرونهـی زیـاد میشـنود ،چـه بخورنـد،
چـه بپوشـند ،چـه ببیننـد ،الاقـل تـا جایی کـه ممکن
اسـت دیگـر کسـی به آنهـا نگوید چـه بخواننـد .وقتی
نـگاه قیممآبانـه را نمیپسـندیم ،در هـر عرصـهای نباید
بپسـندیم .نشـر کتـاب بایـد بـر اسـاس سـلیقههای
مختلـف باشـد تـا هر کس بنا به سـلیقه خـودش کتابی
انتخـاب کنـد و بخوانـد ،اگـر فقـط کتابهای سـنگین
و از ادبیـات فاخـر در کتابفروشـیها موجـود باشـد،
مـردم بـا کتاب قهـر میکنند .هـر کس هرمان هسـه و
فاکنـر و کونـدرا نمیفهمـد ،یعنی اکثریـت نمیفهمند،
پـس بایـد دسـت آنهـا از کتـاب خالـی باشـد؟ خیـر.
نبایـد سـلیقه ادبـی خـود را بـه اکثریـت کتابخـوان
تحمیـل کرد.

گفـت مهاجـرت) بر کارتـان تاثیری هم داشـته؟
اگـر بلـه ،چـرا و چگونه؟
مـن سـاکن تهران هسـتم ،امـا در سـفرهایم بـه کانادا،
روزهـای زیـادی در کتابفروشـیها سـپری میکنـم،
کتابهـای زیـادی را از نزدیـک میبینـم ،ورق میزنـم،
صفحاتـی میخوانـم ،بعـد در اینترنـت سـرچ میکنـم
تـا اطالعـات بیشـتری از آنهـا کسـب کنم .تنهـا اثری
کـه سـفرهایم به کانـادا در روند کاریام دارد این اسـت
کـه از نزدیـک بـا کتابهـا آشـنا میشـوم .روزهـای
زیـادی را از اول وقـت تـا آخـر وقـت در کتابفروشـی
سـر میکنـم و خـودم از نزدیـک با آثـار روز دنیا آشـنا
میشـوم .همیشـه با یـک چمدان پـر از کتاب بـه ایران
برمیگـردم .ظـرف یکـی دو ماه آینـده نیز بـه ونکوور و
سـپس تورنتو سـفر خواهـم کرد.

ادبــیـات کتـاب

فیلم من پیش از تو به کارگردانی تیا شروک و بازی امیلیا کالرک و سم کلفلین در نقشهای اصلی،
دستمایه اقتباس سینمایی قرار گرفت و توسط برادران وارنر در  ۳ژوئن  ۲۰۱۶اکران شد.

کتابخانه جوجو مویز

جوجو مویز (به انگلیسی )Jojo Moyes :متولد  ۴اوت
سال  ۱۹۶۹در لندن ،انگلستان روزنامهنگار انگلیسی است
که از  ۲۰۰۲به نوشتن رمانهای عاشقانه مشغول است.
او یکی از معدود نویسندههایی است که دو بار جایزه سال
رمان عاشقانه را از سوی انجمن نویسندگان رمانهای
عاشقانه ( )Romantic Novelists› Associationبرده و
آثارش به بیش از ده زبان مختلف ترجمه شده.

بعد از این ماجرا قرار شده ویل  ۶ماه زندگی کند و بعد درباره مرگ آسان تصمیم بگیرند .لوییزا همراه با ترینا تصمیم
میگیرد کاری کند این فکر از سر ویل خارج شود .طی چند هفته بعد ،ویل آرامتر میشود و اجازه میدهد لوییزا
صورت و موهایش را اصالح کند .آنها مدام باهم بیرون میروند و به هم نزدیک میشوند.
درنهایت بخاطر این رابطه ،پاتریک ،دوست پسر لوییزا ،همه چیز را تمام میکند .در همین زمان ،پدر لوییزا شغلش
را از دست میدهد و مسائل مالی بیشتر پیش میآید .خوشبختانه آقای ترینر به آقای کالرک یک موقعیت شغلی
اعطا میکند .لوییزا همراه با ویل به عروسی آلیسا و روپرت رفته و باهم میرقصند.
قرار میشود این دو باهم به تعطیالت بروند اما پیش از آن ،ویل دچار ذات الریه مرگباری میشود .بنابراین برنامهها
عوض شده و باهم به جزیره موریسمیروند .شب قبل از برگشت به خانه ،لوییزا عشقش را به ویل اظهار میکند اما
ویل میگوید با اینکه اوقات خاصی را باهم داشتند ،اما نمیتواند زندگی در ویلچر را تحمل کند.
شب پرواز ویل به سوییس برای پایان دادن به زندگیش ،لوییزا برای آخرین بار با او مالقات میکند .آنها قبول دارند
که  ۶ماه اخیر بهترین اوقات زندگیشان بودهاست .ویل اندکی بعد در کلینیک میمیرد و طبق وصیت ثروت زیادی
را برای لوییزا به جای میگذارد .با این پول او میتواند تحصیالتش را ادامه دهد و بطور کامل زندگی را تجربه کند.
رمان اینطور پایان مییابد که لوییزا در کافهای در پاریس است و آخرین نامه ویل را میخواند.

گفتاوردهایـــی از
رمـــان
اص ً
ال نمیدانسـتم موسـیقی

میتوانـد قفـل وجـود آدم را
بـاز کنـد ،آدم را بـه جایـی

من پیش از تو رمان عاشقانه نوشته مویز و معروفترین
کتاب اوست .این کتاب نخستین بار در  ۵ژانویه ۲۰۱۲
در بریتانیا چاپ شد .ادامهای بر این کتاب با نام پس از
تو نوشته شد که از مجموعهکتابهای «پامال دورمن»
در  ۲۹سپتامبر  ۲۰۱۵منتشر شد.

ببـرد کـه حتـی آهنگسـازش
هـم انتظـارش را نـدارد.
نمیدانسـتم موسـیقی اثـری
از خـود بـر دنیـای اطـراف
مـا برجـا میگـذارد .گویـی
اثـرش را بـا خـود به هـر کجا
میرویـد ،میبـرد.
اگر واقعاً عاشـق کسـی هسـتی
وظیفـه داری کنـارش بمانـی؟
بـه او کـه افسـرده اسـت کمک
کنـی؟ در بیماری ،در سلامت،
و در هر شـرایطی؟

خالصه «من پیش از تو»

لوییزا کالرک  ۲۶ساله با خانوادهاش زندگی میکند.
او جاه طلب نیست و صالحیتهای کمی دارد و مدام
از خواهر کوچکترش ،ترینا ،کم میآورد .لوییزا که در
تأمین خانواده کمک میکند ،شغلش را در یک کافه
محلی از دست میدهد .بعد از چندین تالش بینتیجه،
باالخره یک موقعیت استخدامی خاص گیر میآورد:
کمک برای مراقبت از ویل ترینر ،یک مرد جوان موفق
و ثروتمند که دو سال پیش در اثر سانحه موتورسیکلت
فلج شدهاست .مادر ویل ،کامیال ،لوییزای بیتجربه را
استخدام میکند تا به زندگی ویل طراوت ببخشد .در
این بین لوییزا با نیتن (پرستار مسائل پزشکی ویل) و
استیون ،پدر ویل ،نیز مالقات میکند.
در ابتدا بخاطر اوقات تلخی و رنجش ویل ،رابطه او و
لوییزا سخت است .وقتی دوست دختر سابقش ،آلیسا
با بهترین دوستش ،روپرت ازدواج میکند اوضاع بدتر
میشود .کمکم با مراقبتهای لوییزا ،ویل روشن فکرتر
میشود .لوییزا متوجه مچهای زخمی ویل میشود و
بعدا ً میفهمد وقتی کامیال درخواست او مبنی بر مرگ
آسان از طریق دیگنیتاس را رد کرده ،اقدام به خودکشی
کردهاست.
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بـه بیـرون پنجـره و بـه آسـمان آبی شـفاف سـوئیس چشـم دوختـم و قصه زندگـی دو نفـر را تعریف کـردم .دو
نفـری کـه نبایـد بـا هـم آشـنا میشـدند ،وقتـی هـم بـا هـم آشـنا شـدند اولـش از هـم خوششـان نیامد .امـا بعد
فهمیدنـد کـه احتمـاالً در تمـام دنیـا فقـط خودشـان دو نفـر هسـتند کـه همدیگـر را درک میکنند…

نســخه دیجیتــال کتابهــای خانــم مویــز و دیگــر ترجمههــای خانــم مفتاحــی
بهصــورت قانونــی و بــه هــر دو شــکل ریالــی و دالری در کتابخــوان
«فیدیبــو» موجــود اســت و بــا رفتــن بــه نشــانی زیــر میتوانیــد نســخه
مناســب بــا موبایــل یــا کامپیوتــر را بهآســانی و بهطــور قانونــی بــا قیمتــی
ارزانتــر از نســخه کاغــذی تهیــه فرماییــد:
=http://fidibo.com/books/search?keyجوجو+مویز
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