
عطف کتاب

اعتراف نوشت
«می گویند: همیشه مجرم به محل 
جرم بازمی گــردد. اگرچه من هیچ گاه 
طی این چهارســال جرئــت نکرده ام 
بــه چهارراه توحید اصفهــان بازگردم 
اما گمــان می کنم نوشــتن آن ماجرا 
نوعی بازگشــت به محل جرم باشــد. 
حــاال که در کاشــان، در ایــن زیرزمین 
نشســته ام و هنوز دوستان هم مشرب 
تازه ام برای جلسه امشــب نیامده اند، 
آن ظهر را به یاد می آورم: خیابان نظر 
را، چهــارراه توحید را، کتاب فروشــی 
رســتاران را، پیاده رو را، موتور را، کیف 
ســیاه را، خســرو و کرامت و شــکوه 
را،  جزء به جــزء، لحظه به لحظه. گمان 
می کنم اگر هم به آن جا برمی گشــتم، 
این قدر دقیق نمی توانستم همه چیز را 
به خاطر بیاورم که حاال در این سطرها 
می بینم. همــه کروکی را می کشــند، 
من می نویســم: ســطری کــه رویش 
این ها  می نویسم خیابان نظر است...» 
بخش هایی اســت از کتاب «سپیدرود 
زیر سی وســه پل» کیهان خانجانی که 
به تازگی در نشــر فرهنگ ایلیا به چاپ 
پنجم رســیده اســت. «ســپیدرود زیر 
سی وســه پل» از همان زمان انتشارش 
با استقبال روبه رو شد و نامزد پنجمین 
دوره جایزه ادبی گلشیری در سال ۸۳ 
بود و همچنین در ششمین دوره جایزه 
مهرگان ادب سال ۸۳ مورد تقدیر قرار 
گرفت. «ســپیدرود زیر سی وســه پل» 
داســتان هایی را دربرگرفته که هریک 
ویژگی هایی قابــل توجه دارند. یکی از 
ویژگی های کلی ایــن مجموعه، خلق 
قصه هایــی از تجربه هــای شــخصی 
اســت و البته این تجربه هــا با عنصر 
تخیل نویســنده درآمیخته اند و شکل 
قصه به خــود گرفته انــد. به عبارتی، 
قصه هــای ایــن مجموعــه برآمده از 
تجربیاتی اســت کــه نویســنده خود 
آن ها را زیســته و آدم های قصه ها نیز 
به خوبی شــخصیت پردازی شــده اند. 
«ســپیدرود زیر سی وســه پل»، روایتی 
اســت از زندگی جوانی که از دانشگاه 
اخراج شــده و حاال خســته و وامانده 
درگیــر درآوردن خرج اولیه زندگی  اش 
اســت و پدری دارد کــه دربه در دنبال 
کاری برای اوســت: «کارم شــده است 
صبح تا شــب در رختخواب خوابیدن 
و به دو متکا تکیه دادن. از بس سیگار 
کشیده ام، مدام ســرفه می کنم. دور و 
برم چه بازاری است: یک پاکت بهمن، 
یــک لیوان آب، یک کیســه قرص، یک 
قوطی کمپوت، یک بسته کاغذ سفید، 
یک پشــته کتاب داستان، و البته کتابی 
تاریخی که به تازگی، نشر فرهنگ چاپ 
کرده است: فرزندان ناهمگون طوفان. 
هنوز پــدرم بــا حقوق بازنشســتگی 
خرجــم را می دهد. پدر پیر و پیرپســر. 
خبر را که شنیدم تند خودم را رساندم 
رشت و رفتم مالقات. اما فکرش را هم 
نمی کردم که مرا هم کنارش بخوابانند. 
کی به آن ها گفت: پســرتان مدام روی 
سی و ســه پل می نشــیند و پاهایش را 
آویــزان می کنــد و خیره می شــود به 
رود؟» در این داستان ها نه فقط قصه ای 
روایت می شود بلکه چگونگی نوشتن 
داســتان ها اهمیت دارد و همین نکته 
آن ها را از گزارش های تخت و ســاده 

تجربه هایی شخصی فراتر می برد. ...»

مرور

تازه های «جهان نو» نشر چشمه
تکه پاره های حافظه

«هنری رمــان و مقاله اش را نوشــته بود 
تا درباره این شــیوه تکمیلی فکرکردن درباره 
جنایت های جنــگ جهانی دوم مثال بیاورد و 
بحث کند. نوشــتن این رمان پنج سال ُپرفشار 
طول کشــیده بود. بعد از اینکــه کارش تمام 
شده بود، دو نوشــته همزادش میان ناشران 
متعدد دست به دســت چرخیده بود». رمان 
«بئاتریس و ویرژیل» نوشته یان مارتل آن طور 

که از جمالت اخیر پیداســت روایت نویســنده ای است که می خواهد در 
قالب هایی نو از حوادث و فجایع تاریخی بنویسد. حاصل این ایده هم کتاب 
دوطرفه است. اگر رمان و مقاله در یک کتاب و دنبال هم منتشر می شدند، 
هر کدام که دوم می آمد، علی رغم شایســتگی هایش در ســایه اولی قرار 
می گرفت. شباهت های رمان و مقاله هنری اما ایجاب می کرد همراِه هم 
منتشر شوند و در عین حال برای حفظ حقوق هر کدام شان، جداگانه. این 
بود کــه هنری به کتاب دوطرفه فکر کرد. رویداد مرکزی کتاب او بســیار 
اندوه بار بود. شــاید بتوان گفت کتابش درباره واژگونی جهان بود. به این  
ترتیب چه قدر مناسب بود که کتاب خودش هم همیشه نیمه ای واژگون 
داشته باشد. در عین حال اگر این دو متن به صورت «کتاب دوطرفه» منتشر 
می شــدند، خوِد خواننده می توانســت انتخاب کند به چه ترتیبی آنها را 
بخواند. هنری می خواســت با این کتاب ادای دینی کند به اتفاقاتی که در 
نظر او آن طور که باید، به آنها پرداخته نشده بود. «هنری در خالل سال ها 
کتاب خواندن و فیلم دیدن متوجه شده بود که آثار تخیلی واقعی، درباره 
نسل کشی در جنگ جهانی دوم چه قدر معدود هستند. تفسیر این رویداد 
تقریبا همیشــه تاریخی، واقعی، مســتندنگارانه، حکایت وار، شهادت وار، 
نعل به نعل بود و اســناد و مدارک معمول دربــاره آن اغلب خاطره های 
بازماندگان؛ مثل اگر این مرد اسِت پریمو لوی. در این اسناد جنگ، به عنوان 
یک رویداد عظیم انسانی، همیشه به چیز دیگری تبدیل می شد.» در نظر 
این نویسنده هیچ اثر خالقه هنری و ادبی ای به جنایت های جنگ جهانی 
دوم-  و درحقیقت به تعبیر و تفســیر آن- نپرداخته است. ماجرای کتاب 
البته به همین سرراســتی نیست. هنری در یک روز زمستانی پاکت بزرگی 
دریافت کــرد که مبدئش چنــدان دور نبود. وقتی بــه آدرس مرجوعِی 
نامه نگاه کرد، متوجه شــد از جایی توی همان شــهر ارسال شده. وقتی 
بازش کرد، بیشتِر نامه نسخه کپی شده ای بود از یکی از داستان های کوتاه 
فلوبر: «افســانه ژولین، تیمارگر پاک». هنری هیچ وقت درباره اش چیزی 
نشــنیده بود، فقط «مادام بواری» فلوبر را خوانــده بود. چند روز بعد به 
مرور این داستان ها گذشت. اما در پاکت چیز دیگری هم بود. خالصه یک 
نمایشنامه که نه اسم آن معلوم بود، نه نویسنده اش. نمایشنامه ای که با 
این ســطر آغاز می شد: ویرژیل و بئاتریس پای درختی نشسته اند. بی هیچ 

هدفی به دور و برشان نگاه می کنند. 
بئاتریس و ویرژیــل. یان مارتل. ترجمه کاوه فوالدی نســب، مریم 

کهنسال نودهی.
رمــان دیگــری کــه در ســری مجموعه 
«جهان نو» منتشر شده، «علف شبانه» نوشته 
مودیانو اســت که نویســنده به ســیاق دیگر 
آثارش، مفهوم «خاطره» و تردید در گذشــته 
را دستمایه داســتان خود قرار داده است. این 
موضــوع را مخاطب در همــان صفحه اول 
رمــان درمی یابد. «نــه، من خــواب ندیده ام. 
ســندش هم دفترچه یادداشــت سیاه رنگی 

ُپر از حاشیه نویســی اســت که برایم مانده. در این ابهام، من به واژه هایی 
روشــن نیاز دارم و ســری به فرهنگ لغات می زنم. یادداشت: هر عالمت 
و نشــانه کوچکی که برای به یاد آوردن چیزی می نویســند. در صفحات 
دفترچه یادداشــت، اسامی، شــماره تلفن ها و تاریخ های قرار مالقات ها 
پشــِت هم آمده اند، و همچنین یادداشــت های کوتاهی که شــاید ربطی 
به ادبیات داشــته باشــند. اما آنها را با چه اسمی طبقه بندی کنم؟ دفتر 
خاطــرات روزانه؟ تکه پاره های حافظه؟ و همچنین صدها آگهی کوچک 
مطبوعاتی که ازشان رونویسی شده.» راوی خواب هایش را انکار می کند 
و از همان سطرهای نخســت تردید خود را در نسبت واقعیت با حافظه 
نشان می دهد و هرچند وقت یک بار در خیابان، انگار صدای کس دیگری 
را بشنود، خود را در حال گفتن این جمله می یابد: «با این حال من خواب 
ندیده ام.» با صدایی بی رمق. نام هایی به ذهنم می آیند، بعضی چهره ها، 
بعضی جزئیات. دیگر کســی نیست که راوی با او حرف بزند. دیگر شاهد 
زنده ای نمانده اســت. اما راوی می پندارد اگر آنها هم بودند بدون شک تا 
حاال همه چیز را فراموش کــرده بودند. آن طور که در مقدمه کتاب آمده 
است: «شخصیت های داستان های مودیانو، از اولین رمان او، میدان اتوآل 
(۱۹۶۸) تا امروز، همواره در تنهایی ها و پرســه زنی های شبانه شان، دنبال 
پاســخ معمایی در گذشته هستند. گذشته ای که از بین نرفته است - یا در 
حقیقت، گذشته ای که نگذشته است. هر اتفاق، جغرافیای مشخصی دارد 
که راوی با گذری دوباره از آن در زمان حال، بی آن که به پاســخ مشخصی 
برسد، به واکاوِی وسواس گونه اش می پردازد. و هر بار در پایاِن آثارش این 
نکتــه را درمی یابیم که در تمام آن خاطره بازی ها و شــب گردی ها، رفتن، 
هدف اصلی بوده اســت، نه رسیدن. این ســؤال است که مسیر زندگی را 
مشخص می کند، نه پاســخ آن.» در رمان علف شبانه همچون دیگر آثار 
مودیانو با دنیایی ُپر از تردید و ترس روبه رو می شویم؛ تردید درباره ماهیت 
هر آن چه در گذشته اتفاق افتاده و ترس از ناپدید یا نابود شدن. «خاطرات 
نه می میرند، نه از بین می روند. در گوشــه ای از ذهن انسان می خوابند و 
روزی به ناگاه برمی خیزند. اما خاطرات راوِی داســتان علف شبانه، خالف 

خاطرات اکثر مردم با رویا، واقعیت و خواب هایش درآمیخته اند، ...»
علف شبانه، پاتریک مودیانو، ترجمه شبنم درویش

ادبیات
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صفحه 10 داستانی از احمد غالمی، اشتباه محاسباتی
صفحه 11 داستانی از سزار آیرا، خط ماکوتو
صفحه 12 فیلم سازی به مثابه حمله چریکی؛ گفت و گو با امانوئل لوبسکی

«حتی برخوردهای ناهوشمندانه را به هوشمندی پاسخ گوی» 
الئوتزو روز دوشنبه دهم اسفندماه، کامران جمالی نوشته ای در مورد ترجمه هایم ۱ 
از هاینریش بل منتشــر کرد که مدتی بعد به اشــاره دوستان از وجود آن 
باخبر شــدم. بعدتر، بازنشــر همان نوشته را عینا در ســایت «مد و مه» خواندم. 
راســتش آنچه مرا به پاسخ واداشت، فقط نفس نوشته شان نیست؛ بلکه اتهام 
«انتحال»، و «رونویسی» از ترجمه ایشان و حتی دیگران است؛ اتهامی که سوای 
قبح اخالقی، قابل تعقیب در مراجع قضائی هم هســت. اگر جمالی یا هرکس 
دیگر، نقدی منصفانه بر ترجمه ام می نگاشــت، ضمن سپاسگزاری از وی، به آن 
پاسخ نمی دادم، چون اگر درست می بود، با توجه به اعتمادبه نفس و نقدپذیری 
ذاتی ام، پیشــنهادهای صائب وی را در چاپ های بعد اعمال می کردم؛ وانگهی 
هر دو ترجمه در بازار موجود است، خواننده می تواند داوری کند و هرکدام را که 
پســندید بخواند. اما قضیه فراتر از اینهاست، نه فقط نویسنده برای اثبات ادعای 
خود مدرکی نیاورده، بلکه در خالل نوشته خود، خواننده را به موضوعی بی ربط 
ارجاع داده و بدتر از آن، پیشــاپیش نیت خوانی کرده که اگر منتشــرش می کرد، 
من از آن انتحال می کردم! منطق را ببینید! در این نوشــته، قصد ندارم به شــیوه 
متفرعنانــه ایشــان رفتار کنم، زیرا معتقــدم کار فرهنگی نیاز بــه هوچی گری و 
اشتلم کردن ندارد و البته رویه من در چنین مواردی به پیروی از جمالی و برخی 
دیگر، اتهام زنی، قلمبه گویی و ســنگپرانی به اشــباح  فرضی در تاریکی نیست. 
از این رو، می خواهم بی هیچ عصبیتی، نکته به نکته نوشته شان را بررسم و داوری 

جمالی در آغاز نوشته شان، حکم صادر کرده اند که «زبان فارسی در داخل ۲ نهایی را به خواننده خود واگذارم.
مرزهــای ایران یکی از رکوردداران انتحال اســت!» زبــان چطور می تواند 
رکورددار چیزی باشــد! اصال این جمله یعنی چه؟ جنابعالی چند زبان می دانید، 
کدام زبان ها را مقایسه کرده اید و به این نتیجه مشعشع رسیده اید؟ گیرم که چنین 
باشــد، چرا چند نمونه ذکر نکرده اید؟ باز جای دیگری نوشــته اند: «من پیش ترها 
این داســتان را ترجمه اما- خوشبختانه- منتشــر نکرده بودم، در غیر این صورت 
علی عبداللهــی از روی این اثر هم «بدون غلط» رونویســی می کرد ... اما اگر من 
می خواســتم تمام غلط های همین یک داســتان را بگیرم، ... خواننده می دید که 
دســت کم به دو صفحه کامل روزنامه نیاز می داشــتم». افزون بر مضحک بودن 
پیش داوری ایشان، از نظر ساختاری باید پرسید فعل جمله اول کجا رفت؟ معنی 
جمله فوق این است که من این داستان را ترجمه نکرده بودم، این را هر دانش آموز 
دبستانی هم می داند. نمی شود یک فعل مثبت و منفی را به یک قرینه حذف کرد. و 
جهت اطالع، در جمله آخر هم منظورشان این است: خواننده می دید که دست کم 
به دو صفحه کامل روزنامه نیاز دارم! باز  جلوتر نوشــته اند: «پس به سنجشگری 
تنها ٥ صفحه نخســت این «ترجمه» می پردازم که خود به اندازه ای بیش از کافی 
نشــان دهنده وجــدان کاری ....». «به اندازه بیش از کافــی!» یعنی چی؟ و چطور 
می توان با بررسی پنج صفحه، و سرهم کردن برخی خطاهای فرضی، حکم کرد که 

تمام دو جلد کتاب انتحال است؟
بدیهی ترین نکته هنگام نقــد ترجمه، آوردن برابرنهاد نهایی برای کلمه فرضا 
نادرســت است. چطور نویســنده انتظار دارد برای نامی که به گفته خودش هنوز 
معادل فارسی ندارد، نامی بتراشد و مثال سرراست ننویسد «افسر» یا «ستوان» یا ... 
و به پیشــنهاد منتقد بنویسد: «کاندیدای افسری که هنوز افسر نشده و چیزی شبیه 
ستوان سوم! ...» گیرم تمام ایرادات ناقد درست باشد، در کجای این مثال ها، ردی از 
انتحال می بینید؟ وانگهی نویســنده عجول، یادداشت کوتاه من در اول هر دو جلد 
را نخوانده که اذعان کرده ام برخی داســتان ها را پیش تر در سال های دور ترجمه 
کرده بودم و در جنگ ها و مجالت چاپ شــده یا نشده اند! و آیا نویسنده پیش خود 
فکر نکرده، چه بسا در جابه جایی های مختلف متن ها دستخوش تغییر شده باشند! 
افزون بر این، همه می دانند ممکن اســت برخی حذف ها به روند داستان لطمه ای 
نزند، ولی گویا ترجمه اشــتباه نام یک داستان در سراســر متن، که ایشان مرتکب 

موضوع بحــث ما در اینجا، ترجمه تمام داســتان های کوتاه هاینریش ۳ شده اند، تازگی ها جزء لغزش های ترجمه محسوب نمی شود!
بل اســت که نگارنده در حال انجامش اســت، دو جلد آن منتشر شده 
و دو جلد دیگرش در راه اســت. برخی از داســتان های بــل را پیش از من فقط 
حضــرت جمالی ترجمه نکرده انــد، نزدیک به ده، پانزده نفــر دیگر از زبان های 
مختلف ترجمه و در جنگ ها منتشــر کرده اند، تأکید می کنم پیش از ایشان و در 
سال های چهل تا هفتاد خورشیدی! کارهایی به قلم اسداهللا امرایی، هما احمدی، 
مهدی زمانیان، بیژن قدیمی، شهال حمزاوی، و ... در میان ترجمه های انجام شده 
از آلمانی، فقط تک داســتان هایی به قلم تورج رهنما، محمود حسینی زاد، رضا 
نجفی، پریســا رضایی، سیامک گلشــیری، علی اصغر حداد و یکی، دو نفر دیگر، 
به واقــع ترجمه هایی خوب، با نثــری قابل قبول، بی نقص یــا کم نقص و لحن 
داستانی هســتند. فقط در یک مورد، من برای پرهیز از دوباره کاری، با اجازه دکتر 
رهنما، ضمن سپاســگزاری ترجمه را عینا به نام اســتاد در کتابــم آوردم، چون 
ترجمه من، چیزی به آن نمی افزود؛ ولی نمی توانستم تمام ترجمه های قبلی  را 
بازترجمه نکنم. ترجمه های جمالی را پیش تر در آدینه و دنیای ســخن و بعدتر 
در «تا زمانی که» خوانده بودم، نه یک بار که چندبار، آن هم زمانی که اصال قصد 
ترجمه داســتان های بل را نداشتم. باید اذعان کنم ترجمه ایشان تاحدی -تأکید 
می کنم تا حدی- رساست، ولی صادقانه بگویم نثری عصاقورت داده دارد و لحن 
آن داســتانی نیســت، در جاهایی افتادگی دارد که قطعا دستکار ممیزی نیست. 
از ایــن رو، دور باد از من که چنان نثری را به نام خودم ســند بزنم. به عالوه برای 
داوری منصفانه از ســوی یک آلمانی دان و حتی نویسنده ایرانی، هرگاه و هرجا 
آماده ام. داوری همه جانبه، ناظر بر اینکه فارسی کدام متن بهتر، کامل تر و نثرش 
داســتانی تر، و به لحن نویسنده نزدیک تر است، و کدام یک افتادگی ندارد یا میزان 
آن کمتر است. من هم تا بخواهید سهوها و افتادگی ها و سوء فهم های رخنه کرده 
در ترجمه جمالی را دارم و خوشــبختانه روی کتاب نشان کرده ام، ولی چون نقد 
واقعی ترجمه را، در عمل، ترجمه دوباره متن می دانم، پیشنهادهای خودم را در 
قالب بازترجمه ارائه داده ام. می دانم چرا جمالی، شواهدی در اثبات ادعای خود 
نیاورده، چون با وجود مشــترک بودن متن ها، ابدا چنین شواهدی وجود خارجی 
ندارد، که فقط بشــود به قول ایشــان، با جابه جایی «نمی باشد» به جای «است» 
سر و ته قضیه را هم  آورد و گفت بله، رونویسی را می بینید؟ خب، نتیجه معلوم 
اســت: نویسنده، به ادعاهای واهی درمی آویزد. ترجمه بی غلط وجود ندارد، واال 
من هم می توانم با مقایســه همان متن های به زعم ایشان انتحالی خود با متون 
مکاشفه وار و یکه ایشان، نمونه های زیادی را برشمرم که جمالی با بی دقتی از سر 
آن گذشــته. ولی نگاهم به ترجمه و نقد مثل ایشان جزمی نیست، چون ترجمه 

دو کتاب، «و شــام بود و صبح بود»، و «مهمان های ناخوانده» (نشر جامی، ۴ کلیتی است یکپارچه و به شدت نسبی.
چــاپ ســال های ۱۳۹۰و ۹۳.) روی  هم ۵۴۸ صفحه و ۶۲ داســتان، یک 
گفت و گو با بل و دو یادداشــت کوتاه دارد، و کتاب جمالی، چاپ اول(۱۳۷۰) ۳۰۷ 
ص. (چــاپ ۱۳۹۴چنــد روز پیش ۲۸۸ ص.) فقط ۱۸ داســتان دارد و در دو جلد 
کتاب من فقط ۱۴ تای آن مشــترک اســت! دو، سه داستان بین کتاب ایشان با دکتر 
رهنما مشترک است و خیال ندارم از تأثیر آن ترجمه ها بر جمالی و توارد یا انتحال 
ایشان از استاد چیزی بگویم. به خصوص در داستان «چهره غمگین من» که پیش تر 
به قلم دکتر رهنما در کتابشان آمده بود، و حاال با شباهت زیادی به متن قبلی، به 
ترجمه خودشــان آمده. از این ۱۴ داستان مشــترک در کتابم، دوتا به ترجمه دکتر 
رهنماســت که قاعدتا اســتاد نمی توانســت در دهه چهل، از ایشان انتحال کند و 
شــامل این موضوع نمی شود. ولی با این تفاسیر، جناب جمالی مدعی شده اند که 
۲۵۰ صفحه از روی ایشــان رونویسی کرده ام! ۱۱ داستان یک ششم متن نمی شود، 
در حالــی که ۲۵۰ صفحه کم و بیش نیمی از حجم دو کتاب یعنی یک جلد کامل! 
معجزه محاسبه را ببینید! در اینجا می خواهم یکی، دو مورد از متن ظاهرا انتحالی 
خودم را بیاورم؛ کاری که باید در اصل ایشان می کردند. انتحال های من باید قاعدتا 
از چاپ قبل صورت گرفته باشــد، چون چاپ تازه کتاب ایشــان خیلی بعدتر از دو 
کتاب من درآمده و از بررســی آن درمی گذرم، گو اینکه ایشان در چاپ بعد، برخی 

تصحیحات را درســت کرده اند، آن هم از روی انتحال های مــن از خود! روزگار را 
ببینید! و حاال نمونه ای از انتحال های موهوم من از ایشان (متن اصلی الزم نیست 

چون شواهد برای اثبات همانندی های متن است نه مطابقت با اصل):
در داســتان «دایی فرد»! ایشــان در همان عنوان داستان کامال خطا کرده اند، و 
نام داســتان را «عمویم فرد» گذاشته اند! در مقدمه هم با همان نام از داستان یاد 
کرده اند. پسری تعریف می کند دایی اش از جنگ برگشته و در خانه شان تلپ شده، 
نان خور و سربار مادرش است و در داستان، همین دایی، گاهی در خطاب به مادر، 
از «خواهر» خود حرف می زند. می دانیم اولین اصل ترجمه عقل ســلیم اســت. 
چرا جمالی دایی را عمو ترجمه کرده؟ ســاده اســت: چون به منطق داستان فکر 
نکرده. چرا بعد از چاپ کتاب من، آن را عوض کرده و «دایی ام فرد» گذاشته؟ چون 
بعــد از متن من، به گاف بزرگ خــود پی برده! بگذریم از تصحیحات دیگری که بر 
همین روال از روی متن من در چاپ جدید اعمال کرده اند، خوشحالم کتاب ایشان 
کم خطاتر شده! و من بانی تصحیح خطاهای قبلی شان شدم! حاال شروع داستان، 
عین ترجمه جمالی(ص ۱۰۷): «عمویم فرد تنها فردی است که خاطرات سال های 
بعد از ۱۹۴۵ را برای من قابل تحمل می سازد. او در یک بعدازظهر تابستان از جنگ 
برگشــت، لباس ساده به تن داشت، تنها مایملکش یک جعبه حلبی بود که با بند 
به گردنش بســته بود، حامل بار سبک چند ته سیگار هم بود که آن ها را بادقت در 
یک قوطی حلبی کوچک قرار داده بود. مادرم را بغل کرد، خواهرم را و مرا بوسید، 
تمجمج کنان کلمات «نان، خواب، توتون» را به زبان آورد، روی کاناپه غلطید و به 
خاطر می آورم که بســیار بزرگتر از کاناپه بود، به طوری که مجبور شد یا زانوهایش 
را خم کند یا آن ها را از کاناپه آویزان کند. هر دو امکان، مناســبتی شد که با غضب 
راجع به جد و آبــاد پدربزرگ و مادربزرگمان که این کاناپه پرارزش را مدیون آن ها 
هســتیم، اظهارنظر کند. آن نســل نجیب را یبس و خپل نامید، ســلیقه آنها را در 
انتخاب رنگ صورتی نچسب آن تحقیر کرد، اما بدون هیچ احساس ناراحتی روی 

همین کاناپه به خواب های طوالنی فرومی رفت.»
ترجمه من (ص۲۷۱): دایی ِفِرد ۱

«دایی فرد من تنها آدمی است که خاطرات سال های بعد از ۱۹۴۵ را برایم قابل 
تحمل می کند. دایی در یک بعدازظهر تابستان از جنگ برگشت، با تنها دارایی خود: 
یک قوطی کنســرو که آن را محکم با نخ از گردنش آویزان کرده بود و چندتایی ته 
ســیگار که با دقت گذاشته بودشــان توی یک قوطی کوچک. مادرم را در آغوش 
گرفــت، من و خواهرم را بوســید و بریده بریده کلمات «نان، خــواب، توتون» را از 
دهانــش بیرون پراند، افتاد روی کاناپه و یادم می آید قدش خیلی از کاناپه بزرگ تر 
بود، چون آخرش مجبور شــد برای استفاده از آن، یا زانوهایش را تا کند یا از کاناپه 
بیاویزدشــان. در هر دوحال، بازهم بهانه ای گیر آورده بود تا با عصبانیت تمام چند 
کلفت بار آباواجداد پدربزرگ و مادربزرگمان کند که این کاناپه را برای ما به یادگار 
گذاشــته بودند. او عوض قدردان بودن از آنها -عین ما- به کرات آن نســل شریف 
را خرفت و یبس خواند، سلیقه شــان را به خاطــر انتخاب رنگ صورتی پخ و جیغ 
به ســخره گرفت، ولی بی یک ذره ناراحتی، روی همیــن کاناپه لم می داد و تا لنگ 
ظهر می خوابید.» نمونه دیگر، کامال تصادفی از اواخر داســتان «ایســتگاه راه آهن 

سیمپرن»: ترجمه جمالی(ص۱۸۱):
«مدتی است که سیمپرن زیارتگاه دانشجوی جوانی شده است که در رشته هنر 
تحصیل می کند و قصد دارد رساله دکترای خود را درباره «هانز اوتو وینکل» بنویسد 
که در این مدت فوت کرده بود. دانشجوی جوان هنر ساعت ها در محوطه راه آهن 

که به تمام وسایل راحتی مجهز بود منتظر هوای مناسب عکس برداری می ماند و 
در این مدت یادداشــت های خود را کامل می کرد. این دانشجو با شگفت زدگی پی 

برد که در مستراح مردانه «اشیاء غیرمجاز» نگهداری می شود.»
ترجمه من(ص۱۱۸ جلد دوم):

«تازگی ها ســیمپرن زیارتگاه دانشجوي جواني مشــغول به تحصیل در رشته 
هنر شــده که خیال دارد رســاله  دکتراي خود را درباره  آثار هنرمند تازه درگذشته، 
«هانس اوتو وینکلر» بنویسد. دانشــجوي جوان هنر ساعت ها در محوطه  مجهز 
به همه جور وســایل رفاهی راه آهن، منتظر هواي مناسب عکس برداري مي ماند 
و در این بین یادداشــت هاي خود را نیز کامل مي کند. همچنین نان ساندویچش را 
همان جا به نیش می کشــد، و مدام شــکایت دارد که میخانه ای چیزی آن اطراف 
نیست. آب لوله کشی ولرم آنجا به حنجره اش نمی سازد. همین دانشجو یک بار در 
کمال تعجب بو برد که در دستشــویی مردانه «اشیاء بی ربط به راه آهن» نگهداري 
مي شــود.» می بینید که جمالی در نمونه اول توضیحی را جا انداخته و در نمونه 
دوم، قبل از ســطر آخر، ســه چهار جمله را، اگر به فرض می خواســتم از ایشان 
«رونویسی» کنم از کجا می فهمیدم این ســه جمله جاافتاده؟ باید قاعدتاً خطای 
ایشان را مکرر می کردم و آن وقت ایشان می توانستند از روی همان خطاهای خود، 
و افتادگی متن من، مچم را بگیرند. فکر نکنید برای پاســخ به تهمت نامه جمالی، 
این افتادگی ها و خطاها را سرهم کردم. به هیچ وجه! این ها را در دوران دانشجویی 
هنگام کار روی داســتان های بل، و هجده نیمسالی که در دانشگاه های اصفهان، 
تهران و آزاد اسالمی آلمانی تدریس می کردم، سال ها پیش از ترجمه این داستان، 
روی کتاب عالمت زده ام. بدیهی اســت می توانســتم همین ها را جنجالي کنم، به 
ایشــان بتازم و هوار بزنم که ببینید اینک مترجم بل، ولی چنین کاری نه در شــأنم 
است و نه وقت آن  را دارم. باز هم نمونه بیاورم؟ در داستان های «مجموعه سکوت 
...» و «نه فقط در ایام کریسمس»، در کار جمالی سه گاف وجود دارد که با یک جو 
عقل سلیم  و رجوع به منطق داستان می شد رفعش کرد. با آوردن آن ها نوشته را 
به درازا نمی کشانم و به همین دو نمونه بسنده می کنم. بعدا می روم سراغ بازنشر 

آقــای جمالــی فرموده اند فالنی کتاب زیــاد در می آورد ســالی چند تا! با  ۵ کتاب تا ببینم آنها را از روی رونویسی های من رفع کرده اند، یا نه؟ 
ناشــرانی چنین وچنان و برای «نواله»ای و.... بــرادر عزیز، کارکردن عیب 
نیســت، یکی نواله اش را از ترجمه درمی آورد و یکی از آموزشــگاه زبان و تدریس 
الفبا، مقرری ماهانه می گیرد، یکی هم سپور است. کار هیچ کدام بر دیگری فضیلت 
ندارد، جز آنکه مورد دومی سهل الوصول تر است. جمالی مترجمی ذوقی و فصلی 
اســت، ولی هر کسی، مثل من، بیست و چند ســال تمام روزی ده تا دوازده ساعت، 
ترجمه کند و بنویســد، اگر دستاوردش مثل شما در چهل و اندی سال ترجمه، فقط 

پنج کتاب! باشد، باید برود دنبال کار دیگری.
اینکه جمالی گفته اند دو دهه می شــود مــن و همکارانم می دانیم فالنی چه 
می کند ولی ... دوست عزیز، خوشحالم که می دانید! در نوشته تان مرا به بی صداقتی 
متهم کرده اید، ولی خودتان خطاهای مرا بیست سال نادیده گرفته اید و گذاشته اید 
بر گمراهی ام پافشاری کنم! آیا اسم این کار، بی صداقتی نیست؟ من خودم هروقت 
می دیدم تان با کمال میل، کتاب هایم را تقدیم تان می کردم که بخوانیدش و احیانا 
چیزی از شــما بیاموزم، ولی نه تنها نیاموختم، بلکه حتــی بعید می دانم خوانده 
باشیدشــان! یادتان باشــد، من آن دانشجوی هجده ســاله تازه از شهرستان آمده 
نیســتم که با شما آشنا شد و تا ابد هم همان نخواهم بود، شما هم آن مرد چهل 
سال و اندی آن سال ها نیســتید. همان طور که شما تجربه به دست آورده اید، حق 
بدهید که ما یک القباها هم به ســهم خود تجربه اندوخته ایم. گویا باید جنابعالی 
را به این نکته بدیهی توجه بدهم که آدم ها در عرض ســی  ســال تغییر می کنند، 
چیزکی می آموزند، تمرین می کنند، می خوانند و می نویسند. آیا تمام ادبیات آلمانی 
تا ابد تیول شماست و هیچ کس حق ندارد به آن نزدیک شود؟ از آشنایی من با شما 
قریب سی  سال می گذرد، گویا هنوز فکر می کنید ادبیات آلمانی شما هستید و الغیر. 
اینکه نوشته اید در صورت پاسخ احتمالی، ماجرا از نظر شما تمام شده است! جای 
تعجب دارد. برادر من کسی را متهم به رونویسی می کنید و انتظار دارید طرف مثل 
گوساله سرش را بیندازد پایین؟ اینکه حاضر نیستید قضیه را پیگیری کنید، از غرور 
شما ناشی می شود، روراست بگویم، شما استاد من نبودید و من همه چیز را خودم 
با پشــتکار و پافشاری به دست آوردم، اشتباه زیاد داشــته ام و دارم، چون هرکس 
که بیش از ده  هزار صفحه ترجمه کند و بنویســد اشتباه هم می کند. ولی ازقضا از 
همین برخوردهای متفرعنانه آموخته ام که درست عکس شما رفتار کنم. می توانید 
رفتارم را با جوانان و دانشجویانم ببینید که خیلی هاشان مترجم شده اند، به ناشران 
معرفی شــان کرده ام و کارهاشان توی بازار هســت، خودشان هم هستند. در آخر، 
از مــدال طالی انتحالی که قیم مآبانه، از جانب زبان فارســی بــه من اهدا کردید، 
سپاسگزارم! خواننده ها می فهمند هرکسی چقدر فارسی می داند. اقبال از آثار من 
و شما این را نشان می دهد. راستش من نه عالقه ای به طال دارم و نه طالیی دارم 
که به جبران مافات به شما بدهم. عجالتا همین مدال را به شما برمی گردانم، چون 

می دانم بیشتر به کارتان می آید! باقی بقای تان! 
Mein Onkel Fred .۱. عنوان این داستان را هم زمان پیش از چاپ در کتاب در 

همشهری داستان «دایی فرد من» ترجمه کردم.

پاسخ به نوشته کامران جمالی در روزنامه «شرق»
سنگپرانی به اشباح در تاریکی!

سپیدرود زیر سی وسه پل
کیهان خانجانى

نشر فرهنگ ایلیا

 على عبداللهى

مرور

عشقی تازه
«اولین باری که گفتم عاشــقش هستم، بدون یک کلمه حرف خیلی 
متفکرانه فقط نگاهم کرد، انگار داشــت حرفــم را مزه مزه می کرد. آن 
موقــع درنگش را نفهمیدم. کلمات تقریبا خــالف میل خودم از دهنم 
پریدنــد بیرون و او جوابی نــداد. االن گمان می کنم اگــر او برای گفتن 
همین جمله به من، آن قدر دقت کرده، احتماال خیلی عمیق تر از آن که 
من عاشقش بودم عاشــقم بوده. احتماال من آن قدر زود بر زبان آورده 
بودم که نمی شده جدی گرفت، و او این را می دانسته، هرچند نتوانست 
جلــوی خودش را بگیــرد و چند روز بعد، همیــن را به من گفت چون 
احتماال واقعا عاشــقم بود یا گمان می کرد که هســت. جایی می گویم 
کامال ناگهانی عاشــقش شدم، وقتی زیر نور شمع زل زده بودیم به هم. 
ولی این خیلی ســاده انگارانه است، به عالوه، یادم نمی آید دقیقا درباره 
کدام نور شــمع دارم حرف می زنم. شــب اول، توی کافه از نور شــمع 
خبری نبود، و بعد، در خانه من هم از نور شمع خبری نبود، پس از قرار 
معلوم، منظورم این نیست که شب اول عاشقش شدم.  بااین حال، یادم 
هست درست صبح روز بعد که او را دوباره دیدم، یک احساس شدید و 
غیرمنتظره داشتم...» آن چه آمد، سطرهایی بود از رمان «آخر داستان» 
لیدیــا دیویس که به تازگی بــا ترجمه فریما مویدطلوع در نشــر نیلوفر 
منتشــر شده است. آن طور که از همین چند ســطر هم برمی آید، عشق 
نقشی محوری در «آخر داستان» دارد و البته لیدیا دیویس در رمانش از 

منظری متفاوت و زاویه ای تازه به عشق پرداخته است.
لیدیا دیویس از نویســندگان معاصر آمریکایی اســت که به سال 
۱۹۴۷ متولد شــده اســت. او مدتی همســر پل آســتر بوده و با او در 
جنوب فرانســه و پاریس زندگی می کــرده و در آن دوره از راه ترجمه 
بــه گذران زندگی می پرداختند. لیدیا دیویس در آغاز به عنوان مترجم 
مشغول به کار شــد و بعد که به نوشتن داستان روی آورد، همچنان 
به ترجمــه هم می پرداخــت. او آثاری از موریس بالنشــو، میشــل 
لیریس، گوســتاو فلوبر و پروســت را ترجمه کرده و خاصه ترجمه او 
از «مادام بوواری» و «طرف خانه ســوان» با اســتقبال زیادی مواجه 
شــد. آن طور که در مقدمه ترجمه «آخر داستان» آمده، لیدیا دیویس 
ســبک و شیوه خاصش در نوشتن داســتان کوتاه را بعد از آشنایی با 
اشعار راسل ادسون، شــاعر آمریکایی، به دست آورد و تا پیش از آن 
داستان هایش از همان اصول سنتی داستان نویسی پیروی می کردند. 
او خودش در جایی گفته آشنایی با اشعار ادسون باعث شد تا دری به 
روی او گشــوده شود تا در نوشتن اختیاری تام داشته باشد و هرآنچه 
می خواهد را به هر شــکلی که می خواهد بنویسد: «مشهور است که 
او می تواند پیش پا افتاده ترین عناصر را به داســتان هایی تأمل برانگیز 
تبدیل کند. گاهی این داســتان ها به قدری کوتاه است که برخی آن ها 
را داســتان نمی دانند و در ردیف شــعر، جمالت قصــار، ضرب المثل 
یــا حکایت قرارشــان می دهند.» گرچه لیدیا دیویــس با همان اولین 
ترجمه هایش به عنوان مترجم شــهرت یافت، اما او با تاخیر به عنوان 
نویســنده به شهرت رسید. یعنی چیزی حدود یازده سال بعد از انتشار 
اولین مجموعه داستانش با عنوان «زن سیزدهم و مابقی داستان ها». 
«آخر داســتان»، تنها رمانی اســت که از لیدیا دیویس منتشــر شده و 
چاپ نخست آن به سال ۱۹۹۵ برمی گردد. دیویس تاکنون جایزه های 
مختلفی را به واسطه ترجمه ها و داستان هایش به دست آورده است.

شب ها و چشم ها و مسافرها
«ســپیده دمان»، عنــوان کتابی اســت از جمــال میرصادقی که 
به تازگی در نشــر نیلوفر به چاپ رســیده است. «ســپیده دمان»، سه 
مجموعه داســتانی را دربرگرفته که در ســال های پیش منتشر شده  
بودند: «مســافرهای شــب»، «چشم های من ، خســته» و «شب های 
تماشــا و گل زرد» کــه البته در این مجموعه بــا بازخوانی و ویرایش 
جدید به چاپ رســیده است. این ســه مجموعه داستان، اولین بار در 
دهه چهل منتشــر شــده بودند و حــاال در کنار هم قــرار گرفته اند تا 
به نوعی تصویری از داســتان های اولیه میرصادقی به دســت دهند. 
«ســپیده دمان» حــدود ســی داســتان را دربرگرفته و برخــی از این 
قصه هــا تصویــری از وضعیت جامعه در ســال های پیش از انقالب 
به دســت می دهند. تعدادی از داستان های حاضر در «سپیده دمان»، 
جزو کارهای خوب و شناخته شــده میرصادقی به شــمار می روند. در 
بخشی از داستان «چشم های من، خسته» که پیش تر در مجموعه ای 
بــا همین نام منتشــر شــده بود می خوانیــم: «وقتی به چشــم های 
پیرمــرد نگاه کردیم، پیرمــرد گریه نمی کــرد، ای کاش گریه می کرد و 
آن چشــم های پرغصه اش را به خانه نمی بــرد. پیرمرد، حاج یحیی 
ریش ســفید محله ما بود و مورد احترام همــه اهل محل. پیرمردی 
بود درشــت و بلندقامت و اســتخواندار، از آن پیرمردهای پرنشاط و 
زنده دل قدیمی که امروز کم پیدا می شوند. جوان های دلمرده و وازده 
روزگار ما اگر هم به پیری برســند، هیچ وقت مثل او نمی شوند. وقتی 
پای صحبت هایش می نشســتم و پیرمرد از خاطره های دوره جوانی 
خود با شــور و هیجان حرف می زد، با خودم می گفتم: «ما چه غلطی 
می کنیــم و چه خاطره هایی داریم که وقتی پیر شــدیم برای جوان ها 
تعریف کنیــم؟ ما که قرص خواب آور می خوریم تــا زودتر به خواب 
رویــم و روزهای خالی بی بو و خاصیتی را کــه گذرانده ایم، فراموش 
کنیم.» ضیاء پســر یکی یک دانه او بود، بیست  ویکی- دوساله، ترکه ای 
و دراز و الغر، با موهای پرپشــت ســیاهی که هیچ وقت شانه حسابی 
نخورده بود و چشم های براق که نگاهی تند و تیز داشت. وقتی هنوز 
بچه بود، حاجی دســت او را می گرفت و بــا خود به روضه می آورد. 
اهل محله می گفتند: «حاجی خیلی خاطرشو می خوای؟» حاجی سر 
تکان می داد. «چه کنیم دیگه، این آخر عمری خدا اسباب بازی برامون 
درســت کرده. این طفلــی هم که از مادر محرومــه، فقط منو داره.» 
ضیــاء را کنار خود می نشــاند و نان را برایش تکه تکــه می کرد و پنیر 
روی آن می مالید و به دهانش می گذاشت. پسربچه تمیز و دست ورو 

شسته ای بود. صورتش همیشه از پاکیزگی برق می زد...»

عطف کتاب

از رنجی انسانی
به تازگــی چاپ دیگــری از «کتاب 
با ترجمه  دلواپســی» فرناندو پســوا 
جاهد جهانشــاهی منتشر شده است. 
پســوا، نویسنده مشهور پرتغالی است 
که آثــارش جایگاهی مهم در ادبیات 
جهانی دارند. پســوا، بیســت ســال 
از عمــرش را صرف نوشــتن «کتاب 
دلواپســی» کــرده بــود و نخســتین 
قطعه هــای این اثر را در ســال ۱۹۱۳ 
نوشــت و آخریــن آنهــا را در ۱۹۳۴. 
این اثر اولین بار در ســال ۱۹۸۲، یعنی 
چهل و هفت ســال پس از درگذشت 
نویســنده اش در لیســبون منتشر شد. 
آن طــور که جاهــد جهانشــاهی در 
مقدمه این کتاب نوشته، یکی از دالیل 
تأخیــر چاپ ایــن اثر، به خود پســوا 
برمی گردد که می خواسته سرفرصت 
و بــا آرامش به نوشــتن قطعات این 
کتاب بپــردازد. او برخــی از قطعات 
را تایــپ می کــرده و برخــی دیگر را 
به شــکل چرک نویس رهــا می کرده 
و با دقتی زیاد به بازنویســی قطعات 
می پرداخته و اگرچه قصد داشــته تا 
پس از بازبینی نهایــی و مرتب کردن 
قطعات کتاب را به چاپ برســاند، اما 
مــرگ ایــن فرصــت را از او می گیرد. 
پس از مرگ پســوا، تا چند دهه از آثار 
او خبری در دســت نبود تــا اینکه در 
آخر دست نوشــته های او در چمدانی 
لیســبون  امانات شــهرداری  انبار  در 
پیدا می شــود. ناشــران زیــادی برای 
چاپ «کتاب دلواپسی» اعالم آمادگی 
می کنند اما سرانجام، «پژوهشگر ادبی 
خاســتینو دپرادو کوئلهو توانســت با 
همــکاری ماریــا آلیته گالهــوز و ترزا 
ســوبرال کانها، از گزیــده ۵۲۰ قطعه 
موجــود که بخش عمــده آن درگذر 
زمان ناخوانا و دچار فرســودگی شده 
بود، کتاب حاضر را در دسترس عموم 
قــرار دهــد». بخش بســیار کوچکی 
از «کتــاب دلواپســی» در ســال های 
حیــات پســوا در برخی مجــالت آن 
دوران منتشــر شــده بود. بخش های 
آغازین ایــن کتاب، مثل تمــام دوران 
خالقیت پســوا بــا نمادگرایــی پیوند 
خورده و «بر مبنای نگرش شــاعرانه 
آن روزگار بــر این باور اســت که هنر 
مدرن، هنر رویا اســت و بر تقدم رویا 
بر واقعیت تکیه دارد». جهانشــاهی  
در بخشــی از مقدمــه کتــاب درباره 
ایــن اثــر نوشــته بــود: «بدین ترتیب 
کتاب دلواپســی سند وجودی انسانی 
اســت که از خــود و پیرامونش رنج 
می بــرد، و از درک انحطــاط آغازین 
خود هرگز رها نشــده، و چه بســا در 
قطعاتی از کتاب، نوشته های کائیرو و 
کامپوس واکنشــی نسبت به این درک 
خوانندگان  اســت.  آشــکار  انحطاط 
اروپایی بدون دشــواری بــا آثار دیگر 
نویســندگان هم ردیف پسوا، همچون 
رمــان ریبورس، اثر هویســمان، مالته 
الوریدس بریگــه اثر ریلکــه و کتاب 
یادداشت های رویانه اثر آمیل آشنایی 
دارند. خواننده بی توجه به شباهت ها 
درمی یابد که پسوای نویسنده اصالت 
پســوای اخالق گرا را رقم زده و شاید 
بدین ترتیــب کنجــکاو شــده و زمینه 
پی  را  قلم فرســای اخالق گرا  آشنایی 
بگیرد». در یکی از قطعه های «کتاب 
«زندگــی  می خوانیــم:  دلواپســی» 
روزمره سرپناهی است. روزمرگی مثل 
مادری اســت. پس از گردش طوالنی 
در بلندی های شــعر، بر روی کوه های 
تالش گســترده و صخره هــای بلند و 
اسرارآمیز، اگر انســان به استراحتگاه 
برگردد، جایی که دیوانگان خوشبخت 
می خندنــد، دیوانه ای چــو تو جامی 
با آن ها بنوشــد، هر آنچــه در زندگی 
مطبوع اســت گواراتر از خوب است، 
مزه همه چیز می دهد. رضایتمند از کل 
کائناتی که بر ما ارزانی شده و خداوند 
آفریده است، و بقیه را به عهده آنانی 
واگذاشته که بر کوه ها چیره می شوند 
تا در آن سوی ارتفاعات دست به سیاه 

و سفید نزنند».
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بهره وری از عرق ریزان روح دیگــران با هدف نام و نان بس 
ساده می نماید و ســاده تر به سرانجام می رسد. می دانیم که در 
گســتره ادبیات جهان آثاری یافت می شــود که دو بار و سه بار 
به فارســی ترجمه شده اســت. ترجمه مجدد زمانی مقبول و 
توجیه پذیر اســت که برگردان های پیشین رســانای سبک، زبان، 
شــیوه نگارش یا ویژگی های دیگر یک اثر نبوده باشــد. برگردان 
اثری را برداشــتن و در آن «است» را به «می باشد» تغییردادن و 
به نام خود چاپ کردن چیزی جز انتحال نیســت. زبان فارسی در 
داخــل مرزهای ایران یکی از رکوردداران انتحال اســت و مدال 
طــالی آن نیز نصیب علی عبداللهی می شــود کــه در این راه 
از هیــچ کاری پرهیز نمی کند: نه دوســتی را رعایت می کند، نه 

صداقت را، نه مرام را.
نامبرده دو کتاب منتشــر کرده و نام آن ها را «... و شام بود 
و صبح بود» و «مهمان های ناخوانده» گذاشــته است که قرار 
است برگردان داســتان های هاینریش بل باشد. در کتاب اخیر 
حــدود ۲۵۰ صفحــه را از روی کتابی رونویســی کرده که من 
در ۱۳۷۰ با عنوان «تا زمانی که...» از ســوی انتشارات «دنیای 
مادر» منتشــر کرده بــودم و با تأخیری «وزارت ارشــادی» در 
۱۳۹۴ از ســوی انتشــارات نیلوفر به چاپ دوم رساندم. علی 
عبداللهی این کتاب را «بدون غلط» رونویســی کرده اســت، 
عالوه براین ۲۵۰ صفحه، رونویســی از ترجمه های دیگران نیز 
در این دو کتاب یافت می شود. اینکه «ترجمه»های اخیر غلط 
داشته باشند یا نه، بستگی به مترجمین پیشین دارد، چون کار 
علی عبداللهی در این دو کتاب - جز چند اســتثناء- کاری جز 

رونویسی نیست.
مــن برای اثبات آن که «مترجم» ترجمه های بی غلط یا حتی 
کم غلط اش را رونویســی کــرده، به یکی از اســتثناهای این دو 
کتاب می پردازم که مترجم خواســته آنها را - برای خالی  نبودن  
عریضه- برای نخســتین بار ترجمه کند و به این  ترتیب دســت 
خود را رو کرده اســت. من پیش ترها این داستان را ترجمه اما- 

خوشــبختانه- منتشــر نکرده بودم، در غیر این صورت علــی عبداللهی از روی 
این اثر هم «بدون غلط» رونویســی می کرد: «وقتی که جنگ تمام شد». اما اگر 
من می خواســتم تمام غلط های همین یک داســتان را بگیرم، داســتانی که در 
کتاب «... و شــام بود و صبح بود» تنها ۲۱ صفحه (صفحه های ۱۵۰ تا ۱۷۰) را 
دربرگرفته اســت، خواننده می دید که دست کم به دو صفحه کامل روزنامه نیاز 
می داشــتم. پس به سنجشگری تنها ۵ صفحه نخست این «ترجمه» می پردازم 
که خود به اندازه ای بیش از کافی نشان دهنده وجدان کاری و چیرگی «مترجم» 

بر متن اصلی است.
در این داستان متفقین اســیران جنگی آلمانی را با قطار و سپس با کامیون 
جابه جا می کنند. ســربازان آلمانی پس از تســلیم بی قیدوشرط آلمان تا آزادی 

فاصله چندانی ندارند، اما هنوز اسیر جنگی به شمار می آیند.
۱.  در نخستین سطرهای ترجمه می خوانیم:

«قطار به ســمت راســت پیچید، و بعد از جلوی خانه های ویران و تیرهای 
شکسته تلگراف عبور کرد.» (صفحه ۱۵۰)

 Eurechtgeflickre منظور همان «قطار به سمت راست پیچید» است. اینجا
Gleise که معنای اش «ریل های وصله پینه شده» است، به سمت راست پیچیدن 
ترجمه شــده است. هاینریش بل همان گونه که با تصویرهایی مانند «خانه های 
ویران» و «تیرهای شکسته تلگراف» برآن است که ویرانی های ناشی از جنگ را 
نشان دهد با «ریل های وصله پینه شده» هم به این واقعیت اشاره می کند که در 
دوران جنگ و مدتی پس از آن برای کاربرد فوری قطارها، ریل های بمباران شده 
را بــه جای تعمیر واقعی برای کاربردی درازمدت، با مصالحی نامناســب تنها 
«سرهم بندی» یا «وصله پینه» می کردند تا بتوانند فورا و فعال از آن بهره گیرند. 
اینکه مترجم مرتکب چنین اشتباه شگفت آوری می شود به دلیل شباهتی است 
که آغاز ترکیب پیش گفته آلمانی با واژه «دســت راست» دارد. مترجم با زیرکی 
ناپختــه ای «پیچیدن» را می افزاید و «ریــل» را حذف می کند تا جمله اش کامل 

شود. برگردان درست این دو سطر این است:
«قطــار بر روی ریل های وصله پینه شــده از کنار خانه هــای ویران و تیرهای 

شکسته تلگراف به آهستگی می گذشت».
۲- راوی داســتان یک اسیر جنگی آلمانی اســت که در نخستین هفته های 
پس از تســلیم بی قیدوشرط آلمان، با دیگر اسرای آلمانی در قطاری تحت نظر 
متفقین- نگهبانان مسلح- عازم شهر کلن است. آلمانی ها هنوز  اسیر جنگی و 
خطرناک به شــمار می آیند و تا آزادی چند روزی فاصله دارند. اسیری تازه سال 
و ریزنقش در کنار راوی ۲۶ ساله داستان است. جوانک ریزنقش بر آن است که 
دو ته سیگار را با مقداری نخ معاوضه کند تا بتواند درجه هایش را بر لباس اش 
بدوزد. باید دانســت که در آن روزگار حتی ته ســیگار یا یک تکه نخ هم ارزش 
داشــت. جوان کم سن وســال پیش تر برای راوی تعریف کرده بود که در دوران 
جنگ ، پنهانی کتاب های برشــت، توخولســکی و دیگران را می خوانده اســت. 
جوان ریزنقش خواسته اش را مطرح می کند و راوی ۲۶ساله ماجرا را – البته با 

ترجمه علی عبداللهی- این گونه حکایت می کند:
«از حاضران پرسید آیا کسی مایل است دو ته سیگار را با یک تکه نخ تاخت 

بزند؛ وقتی دیدم کسی جواب نداد، من از جایم بلند شدم و خواستم نوار یقه ام 
را –که انگار به آن آینه می گفتیم- پاره کنم و از آن نخ سبز درست کنم. کتم را 
از تنم درآوردم و با یک تکه حلبی، نوار را از روی یقه اش برداشتم و به او دادم. 
بعد از او پرســیدم که دوخت ودوز را هم در کتاب های برشت، توخولسکی... یاد 
گرفته  یا تحت تأثیر ارنست یونگر به این کار دست می زند. چهره اش تا بناگوش 
ســرخ شد... جوانک کار دوخت ودوزش را کنار گذاشت، اسلحه اش را در دست 

فشرد و کنار من نشست». (صفحه ۱۵۱)
گذشــته از چند نادرستی در ترجمه این چند سطر، همان واپسین سطر مبین 
آن اســت که مترجم کل داســتان را از بیخ و بن نفهمیده است: مسافران قطار 
اسیر جنگی هستند و کسی اسلحه در اختیار زندانی قرار نمی دهد که او آن را در 
دست بفشارد. آنچه مترجم «اسلحه» ترجمه کرده چیزی نیست جز «سوزن». 

همان سوزنی که جوان ریزنقش می خواهد با آن درجه هایش را بدوزد.
و اما برگردان من از این چند سطر:

«از حاضران پرســید، کسی مایل اســت دو ته سیگار را با مقداری نخ عوض 
کنــد؟ و وقتی جوابی نیامد من آمادگی خــود را اعالم کردم که نوار روی یقه ام 
را- که اگر اشــتباه نکنم به آن آیینه می گفتیم- پاره کنم تا از آن نخ سبز ساخته 
شــود؛  کت ام را از تن درآوردم و حاال به او نگاه می کردم که با چه دقتی با یک 
تکه حلبی نوارها را از یقه جدا می کرد، سپس آنها را می کشید و واقعا مشغول 
این کار شــد که سردوشِی «کاندیدای افسری»اش را روی سرشانه هایش بدوزد. 
پرســیدم، دوخت و دوز را هم در آثار برشــت، توخولســکی... آموخته ، یا شاید 
این را مدیون آثار ارنســت یونگر است که حاال با «سالح دویِمر لینگ» مشغول 
دوختن درجه اش است؛ رنگش سرخ شد... و در حالی که «سالح دویمر لینگ» 

را در دست داشت کنار من چندک زد.»
عالوه بر چند نادرســتی دیگر، چنان که می بینیــم مترجم کاری را که جوان 
تازه ســال کرده اســت (برداشــتن نوار از روی یقه با یک تکــه حلبی) به راوی 
داســتان نســبت می دهد، دیگــر آنکه چــون مترجــم واژه fahnenjunker را 
نمی شناسد آن را به راحتی حذف می کند. این واژه در معنای کاندیدای افسری 
است، کسی که دوران درجه داری را گذرانده و اکنون کاندیدای افسری است اما 
هنوز افســر نشده است: چیزی شبیه به ستوان سوم (نایب افسر) در ایران. و اما 
توضیح ســالح دویمرلینگ که یعنی سوزن: بنابر افسانه های آلمانی، گردآورده 
برادران گریم، خیاطی صاحب پســری شــد که جثه اش از اندازه یک انگشــت 
شســت بزرگ تر نشــد. این پســر به رغم جثه اش دلیر بود و روزی به پدر گفت، 
می خواهد دور جهان بگردد. پدر خیاطش یک ســوزن لحاف دوزی به او داد و 
گفت، این شمشــیر تو است، این سالح تو است. باقی این افسانه به گفت وگوی 
ما مربوط نمی شــود. نــام این فرد در آلمانی به دلیل جثه اش از واژه انگشــت 
شســت: Daumer مشتق می شود و به سوزنش ســالح دویمرلینگ می گویند: 

Daumerlings woffe  که یعنی سوزن.
کژفهمــی مترجم و دانســته های اندکش در زمینه ادبیــات آلمانی موجب 
می شود که سخاوتمندانه سالح در دست اسیر جنگی بگذارد، باخت کاندیدای 
افســری یا دویمرلینگ یا... را حذف کند، ناعادالنه زحمتی را که جوان ریزنقش 

بر خود هموار کرده است به راوی داستان نسبت دهد... و تمام 
اینها فقط در چند سطر در صفحه دوم داستان. راوی داستان به 
دلیل جثه ضعیف جوان تازه سال به او «دویمرلینگ» می گوید و 

سوزن او را سالح دویمرلینگ می نامد.
۳- از چند حذف و کژفهمی دیگر درمی گذرم و باز به یکی از 

شاهکارهای ترجمه در صفحه چهارم می پردازم:
«مدت هــا بود همکارانم را به دو گروه خونگرم و خونســرد 
بخــش کرده بودم. وقتی داشــتند مــا را از اردوگاه آمریکایی ها 
(که نشــان درجه زدن در آن ممنوع بود) به اردوگاه انگلیسی ها 
(کــه همین کار مجاز بود) حمل می کردند، احســاس می کردم 
به کســانی که در برخوردشان خونسرد بودند، عالقه ای خاصی 
داشــتم. تا اینکه عاقبت فهمیدم که آنهــا اصوال هیچ کاره اند و 

مقامی ندارند».(صفحه ۱۵۳)
آخــر همــه کاره یــا هیچ کاره بودن چه نســبت مســتقیم یا 
معکوســی دارد با خونگرم و خونسردبودن؟ «نشان درجه زدن» 

دیگر یعنی چه؟
و اکنون ترجمه من از این سطور:

«مدتی این هم قطارها را به دو گروه دوزنده و ندوزنده تقسیم 
کرده بــودم و آن هنگامی بود که از اردوگاه آمریکایی ها (که در 
آن دوختن درجه بر لباس ممنوع بود) به اردوگاه انگلیســی ها 
(جایی کــه دوختن درجه مجــاز بود) منتقل می شــدیم؛ آنجا 
نســبت به ندوزندگان گونه  ای دلبستگی احســاس می کردم، تا 
دســت آخر فهمیدم که آن ندوزنــدگان اصال صاحب درجه ای 

نیستند که بخواهند آن را بدوزند».
من از دلیری مترجم در حذف، دچار این شگفتی هم شده ام 
که چرا این موارد را نیز مانند چندین مورد دیگر حذف نکرد. اگر 
داستانی بیست وپنج صفحه ای ۲۱ صفحه شده، چرا ۱۴ صفحه 

نشود؟ کی به کیه؟
واقعیت این اســت که واژه دوزنده (و نه خیاط) و همچنین 
واژه ندوزنده Nichtannaher - بــه ویژه واژه اخیر- از ابداعات 
هاینریــش بل اســت و مترجــم «حــق دارد» آن را نفهمد. اما 
ترجمه این دو واژه به خونســرد و خونگرم و «ابداعات» پس از 

آن نشان دهنده نوعی وجدان  کاری است.
افســران و درجه داران اســیر در این قطار در هر منطقه که 
مجاز بودند مشغول دوختن درجه هایشان می شدند تا با آن فخر 
بفروشــند و نشان دهند که سرباز ســاده نیستند. عاقبت کاشف به عمل آمد که 

«ندوزندگان» هم اصال درجه ای نداشتند که بدوزند.
۴. باز از چندین نادرستی در ترجمه و حذف می گذرم و در اوایل صفحه ۱۵۵ 

به مروری باز هم شگفت انگیز می پردازم.
«حس کردم رفقا پشــت  سرم سخت درگیر تقســیم نان بودند... پشت سرم 
ســروصدای «ِاِگل هشت» و «ِبلشِمر» بلند شد. صدای هر دویشان همیشه خدا 
ترســناک و گوش خراش بود. حتی وقتی نگهبان های انگلیســی به آنها سیگار 

تعارف می کردند... باز هم لحن صدایشان غیر از این نبود».(صفحه ۱۵۵)
اعراب گذاری برای «نام های خاص» از سوی من است.

و اکنون ترجمه صاحب این قلم:
«احســاس کردم به کســانی که پشت ســرم بودند به ســختی َبــر خورد... 
پشت ســرم صدای چاقوی حلبی «ِاگلِهشــت» را شــنیدم، احســاس کردم که 
رنجش خاطر مثل ابر متراکم رو به تزاید اســت؛ همیشه به دلیلی می رنجیدند، 
به آنها برمی خورد اگر یک نگهبان انگلیســی به آنها ســیگار هدیه می داد، اگر 

همان کس از این هدیه دریغ می کرد، به آنها برمی خورد...»
عالوه بر حذف و کژفهمی زیاد در این چند ســطر، شــگفت آور آن است که 
مترجم چاقوی حلبی را نامی خاص پنداشــته و تلفظ فارســی آن را به عنوان 

فردی، دوست و هم اندیش «ِاِگلِهشت»، نوشته است:
بِلِشــِمر Blechmesser. ماجرا این است که «ِاِگلِهشت» مشغول تقسیم تکه 

نانی بزرگ با یک چاقوی حلبی است در میان هم قطاران اسیرش.
آیا الزم اســت به سنجش گری شانزده صفحه دیگر ترجمه این داستان 
بپردازم؟ می دانم که هر خواننده و هر مترجم حتی نه چندان چربدســتی 
هم از این کژفهمی ها، حذف ها، بی صداقتی ها... دچار شــگفتی می شــود. 
من دو دهه اســت که می دانم علی عبداللهی چگونه ترجمه می کند. آن 
هم سالی هفت- هشت کتاب را. اما تا زمانی که به انتحال از برگردان های 
من دســت نزده بود قابلیت ها و توانایی های او را آشــکار نکردم. (هرچند 
فرهیختگانی این کار را کرده بودند) چون تا ناشــرانی از آن دســت وجود 
دارند مترجم هایی از این دست را هم – در برابر نواله ای- پرورش می دهند 
و ِشــکوه های امثال من چیزی نخواهد بود جز باد در قفس کردن. اما شاید 

گفتنش بهتر از نگفتن باشد.
واپســین کالم: هیچ مترجمی که بیش از هزار صفحه ترجمه کرده باشــد، 
نمی توانــد ادعا کند که حتی یک غلط هم نــدارد. من هم چنین ادعایی ندارم. 
اما «دوزنده» و «ندوزنده» را به «خونگرم» و «خونسرد» ترجمه کردن، «ریل های 
وصله پینه شــده» را به «به دست راست  پیچیدن» برگرداندن، اسلحه به دست 
اسیر جنگی دادن، پی نبردن به اینکه در متن چه کسی چه کاری را انجام داده، 
چاقوی حلبی را نامی خاص پنداشــتن، حذف بخش های دیریاب متن و در یک 
کالم پیرو مرام «کی به کیه؟» بودن ( و تماما در َتک- داســتانی، آن هم تنها در 

نخستین پنج صفحه اش)، از جنمی دیگر است.
ناگفته نماند اگر به این نوشتار پاسخی داده شود، من خود را از ادامه بحث 

بی نیاز می دانم.

ترجمه ای برتر  از  یک اثر  یا  رونویسی آشکار؟

«باران می بارید. باد تندی به ســایبان ژنده دراگ استور آویخته و درپوش 
صندوق زباله را به تلق تلوق انداخته بود. کپه های برف چرکین پاییز گذشته 
هنوز در اطــراف بودند، و در جوی های کنار خیابان با باران به هم آمیخته و 
به صورت گل و شــل یخز   ده درآمده بودند. نیکــول رینارد بر پله هایی که از 
مترو به خیابان منتهی می شد ایســتاد و به تاریکی پیرامون نگریست. باران 
پیشــاپیش بادی که می وزید پیاده روها را می روفت و در روشنایی چراغ های 
خیابان به شکل میله های مورب جلوه می کرد. نگاهی به کفش هایش کرد: 
در این باران خیس می شدند، شاید هم خراب می شدند- تاخانه خانم برنلی 
خیلی راه بود. شــانه باال افکند، و به این نتیجه رسید که نمی تواند در اینجا 
که هســت باقی بمانــد. یقه بارانی را باال زد، ســرش را در مقابل بارانی که 
به ســویش تاخت می آورد به زیر افکند، و از ســرپناه مدخل مترو درآمد...» 
اینها بخشــی از رمان «لینمارا عشــق و آرزو»ی کاترین گاســکین است که 
سال ها پیش توســط ابراهیم یونسی به فارسی ترجمه شده بود و این روزها 
چاپ جدیدی از آن توســط نشر نگاه منتشــر شده است. کاترین گاسکین که 
بیشــتر به عنوان نویسنده رمان های عاشقانه شــناخته می شود، نویسنده ای 
ایرلندی-اســترالیایی اســت که در ســال ۱۹۲۹ متولد شــد. او کودکی اش 
را در اســترالیا گذراند و اولین رمانش، با نام «بهشــت دیگری اســت» را در 
پانزده ســالگی نوشــت و دو ســال پس از آن منتشــرش کرد. دومین رمان 

او، «برای هم ســال» نام داشــت که بعد از انتشــارش به لندن رفت. بعد از 
این، موفقیت های گاســکین بیشــتر شد و او ســه گانه ای پرفروش نوشت و 
سپس با انتشــار اثری دیگر به جمع نویســندگان با مخاطب میلیونی وارد 
شــد. آثار گاسکین مورد توجه زیادی بوده اند و بر اساس یکی از مشهورترین 
داستان هایش سریالی تلویزیونی در استرالیا ساخته شد. او در طول سال های 
حیاتش به نقاط مختلفی ســفر کرد و در شهرهای متعددی زندگی کرد. در 
بخشــی دیگر از رمان «لینمارا عشــق و آرزو» می خوانیم: «چکیده و فشرده 
همه این چیزها صحنه ای بود که در سال های آینده نیز یاد آن در ذهنش به 
روشنی برجا بود، و این صحنه در بعدازظهر روز ماقبل عزیمتش از فنتن فیلد 
روی داد، آن گاه که اندیشه پایان گرفتن این رویای زیبا و خیال انگیز بر او چون 
پاره ابر مهاجمی جلوه کرد که روی آفتاب را تیره کند. در باغ نشسته بودند، 

زنبوران با وزوز خواب آور خود در پیرامونشان زمزمه می کردند؛ نرگس هایی 
که در ماه آوریل سیل آســا در رســیده بودند در میان سبزه ها پژمرده بودند. 
لوید بر پشــت خوابیده بود و در شــاخ و برگ درختان باالی سر خیره شده 
بود. جودی ســاقه بلند علفی را کند و آن را روی چشمانش انداخت؛ لوید 
تنبالنه آن را از چشــمانش پــس راند. گاوین مک لیود و راس تازه رســیده 
بودند، آخرین نتایج مســابقات نیمه نهایی کریکــت را با خود آورده بودند. 
ریچارد پشــت به درختی داده بود و نشســته بود؛ این درخــت را از آن رو 
انتخاب کرده بود که نیکول هم به آن تکیه داده بود، و در این هفته گذشته 
پنهان نکرده بود که دوست داشت به نیکول نزدیک باشد. چندی بعد اندرو 
و آلن هم می آمدند، بعد هم ویلکس چای را می آورد و روی میز زیر درخت 
بلوط تنومندی که بهترین چشم انداز خانه بود می گذاشت. اینها فقط منتظر 
بودنــد، کاری نمی کردند، و همه راحت و راضی و خشــنود بودند. ریچارد 
دســت دراز کرد و کتابی را که راس با خود آورده بود برداشت. گفت: هنوز 
هم شعرهای روپرت بروک را می خوانند؟ و سرانگشتی صفحات را ورق زد. 
جودی گفت: ریک، آن قطعه ســرباز را بخوان. برای من بخوان. دیک کتاب 
را ورق زد، تا قطعه مورد نظر را یافت، وقتی خواند صدای فرونشســته اش 
با زمزمه زنبوران همراه شــد، و با آن درآمیخت، تو گویی شاعر نیز قطعه را 

در چنین جایی سروده بود..»
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