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آیا میت�وان مدعی بود ک�ه مترجم باید
حتما در رش�ته زب�ان خارج�ی ،تحصیالت
آکادمیک داش�ته باش�د؟ و ترجم�های که
مترجم آکادمیک ارایه ده�د اثر دقیقتری
است؟
اگر بگویم نویس��نده یا مترجمی فطریام شاید
اغراق نکرده باش��م؛ این نکت��ه در مورد مترجمان
برجس��ته نس��ل قبل هم مصداق دارد ،مثال آقای
محمد قاضی در رش��تهای غیر از ترجمه تحصیل
کرده بودند .یا آقای منوچهر بدیعی که عمرش��ان
دراز باد ،ایشان هم حقوق خواندند ،مانند من ،البته
ایش��ان با آنکه چندس��ال از من بزرگت ر هستند
ترجمه را چندس��ال پس از من ش��روع کردهاند.
بههرحال در ترجمه بس��یاری مترجمان هستند
که رش��ته تحصیلیش��ان ادبیات و حقوق است و
بسیاری دیگر هم ،حتی به تحصیالت دانشگاهی
نرس��یدهاند .تحصیالت ،معیار سنجش ترجمه و
دلیل ترجمه خوب نیست .بیشتر عشق و عالقه به
کار و آش��نایی به دو زبان ،یعنی زب��ان مبدأ و زبان
مقصد است که میتواند یک ترجمه خوب را ایجاد
کند.
اگر بخواهیم از یک یا چند مولف ه ضروری
ترجمه ،که دانس�تنش برای مترجم واجب
اس�ت نام ببریم ،ش�ما به چه نکاتی اش�اره
خواهیدکرد؟
آشنایی با فرهنگ کشور و کشورهایی که از آنها
ترجمهمیکنیمجزولوازمضروریکاراست.
تردیدی نیس�ت ،در س�الهایی که شما
به ترجم�ه و تجربههای نخس�تین آن روی
آوردید برای نیل به این ضرورت ،مشکالتی
پیش پایتان بوده است ،چه چیزهایی محل
آشنایی ش�ما با فرهنگهای جهانی را مهیا
میکردندوشماازآنهاسودمیجستید؟
ترجمه در سرزمین ما فراز و نشیبهای متعددی
در دوران جوانی من ،نشریهای وجود داشت با نام
داش�ته اس�ت ،کار ترجمه در ایران با کتابهای
«کتاب هفته» .مجلهای که در دورههای مختلف،
درسی دارالفنون رونق گرفت و بر اثر احیا صنعت
سردبیریاش را افرادی همچون؛ به آذین ،شاملو و
چاپ و س�فر ایرانیان به خارج ،گس�ترش یافت.
ب هفته»
امثال این بزرگان برعهده داشتند« .کتا 
از آنجا که هدف تأس�یس این موسس�ه تربیتی
در زمان شاملو ،جنگی منتش��ر میکرد که اغلب
در زمان عباسمیرزا و به پیش�نهاد روشنفکران
شمارههای آن بسیار پرارزش و پرمحتوا بودند ،در
و آزادیخواه�ان ،اخ�ذ تم�دن و عل�وم و معارف
آن جنگ ،داستان کوتاه ،رمان کارآگاهی و آثاری از
مغربزمین عنوان ش�ده بود ،در آن اس�تخدام
بزرگانادبیاتآمریکابهشکلپاورقیچاپمیشد.
اساتید خارجی نیز مرس�وم شد .همچنین کتب
همچنین صفحههای آخ��ر آن به هنرهایی مانند
درس�ی خارجی در زمینه علوم ،ادبی�ات ،تاریخ،
نقاشیوشطرنجاختصاصداشت.همهاینهاکمک
پزش�کی و  ...با کمک همین اس�اتید به فارس�ی
بسیارزیادیبهنسلمندرآشناییبافرهنگغرب
برگردانده ش�د .نهضت ترجمه و نشر کتاب پس
داشتند .اما من به دلیل اشتیاق شخصیام به اینها
قانع نبودم« ،کتاب هفت��ه» راه را برای ما باز کرده
بود و ما نیز همواره تشنه دانستن و در جستوجوی
همیش��ه روی میز کارم وجود دارند و هنوز هم به
منابعی بیش��تر بودیم .ش��املو با «کتاب هفته» و
دوستان توصیه میکنم که برای ترجمه باید این
با دیگر نوش��تههای خود در جریان آشنایی من و
سه را مطالعه کرده باشند« .دستور زبان» خانلری
نسل من با آثار برجسته غرب تأثیر زیادی داشت.
سرراستترین و یکی از بهترین دستور زبانهایی
اوفرهنگنسلماراتغییرداد.
اس��ت که وجود دارد ،خانل��ری در این کتاب برای
لطفا ادامه دهی�د؛ از تجربیات خودتان و
برخی اصطالحات معادلهایی پیدا کرده است که
آنچه شما را هرچه بیش�تر به سمت ترجمه
مترجم را برای رسیدن به مقصود اصلی راهنمایی
میکشیدبگویید؟دربسترکالسیکجامعه
میکند.
آن روزگار ،چه چیزهاییدرساختنفرهنگ
ش�ما خانوادهای داش�تهاید اهل ترجمه
متجددشمارایاریمیکرد؟
و این یعن�ی زودتر تجربهه�ای یک مترجم
همانطور که گفتم رش��ته من حقوق سیاسی
کاربلدراکسبکردهاید.
بود ،اما به آن اکتفا نکردم ،تاریخ و فلسفه خواندم که
حس��نی که بهعنوان یک واقعی��ت خانوادگی
از عالیق شخصیام بودند .از سویی روزگار جوانی
همیشه از آن س��ود جس��تم ،این بود که دو برادر
من مصادف بود با پا گرفتن تئاتر ملی و این باعث
داشتم و این دو با آنکه از من کوچکتر بودند زودتر
شد که من به تئاترملی هم عالقه پیدا کنم و در کنار
کار ترجمه را آغاز کردند .بسیاری آثارم با ویرایش و
نمایشهایی از ماکس فریش ،تئات��ر ایرانی را هم
ن دو منتشر شد و این یکی از موهبتهایی
نظارت آ 
دنبالکنم.ازسویدیگرسینمایفلینی،برگمانو
بودکهدرزندگیازآنبسیاراستفادهکردم.برادرانم
آنتونیونی را میدیدم و همه اینها در فرهنگسازی
برای من ی��ک تجربه بس��یارعالی بودن��د .به یاد
به من کمک میکردن��د .اما عالیق هنریام پیش
میآورم که یک بار بدون آنک��ه به برادرانم اطالع
از دوران دانشجویی ش��کل گرفته بودند ،عالیقی
دهم ،بخشی از یک کتاب را
که هیچ کدامش��ان را ت��ا دوران
ترجمه و منتش��ر کردم ،که
دانشجویی عملی نکرده بودم .از
شاملو با
هیچوق��ت از آن در کارنامه
سالهای دبیرستان ،آرزو داشتم
«کتاب هفته» و
کاریام نام نبردهام ،بعدا که
نویسنده و فیلمساز باشم؛ بعدها
با دیگر نوشتههای
آنها متوجه ش��دند ،گفتند
در دوره س��ربازی ،دوربی��ن 8
خود در جریان
ک��هایکاش به ما میگفتی
میلیمتری و آپارات تهیه کردم
آشنایی من و نسل من با
تاشایدبتوانیمحداقلعنوان
و چند فیلم هم س��اختم ،البته
آثار برجسته غرب
آن را کوتاهتر کنیم .برادرانم
شاید در س��طحی ابتدایی .دورا
تأثیر زیادی داشت.
پس از این موضوع پیوسته
دور با دوستان «سینما  »8بصیر
او فرهنگ نسل
ب��االی س��ر کتابهایی که
نصیبی و نصیب نصیبی که هر
مارا تغییر داد
ب��رای ترجم��ه در دس��ت
دو نفر از نامداران آن زمان بودند
داش��تم ،بودند .در ش��هری
آشنا شدم ،کیانوش عیاری هم
که م��ن زندگ��ی میکردم
بعدها از میان آنان متولد شد؛ اما متاسفانه فرصت
بس��یاری  4عدد کتاب هم نخوانده بودن��د ،اما در
نش��د که به این جمع نزدیک ش��وم ،و همیشه از
خانواده من کتاب به وفور وجود داش��ت و همین
دور آثار آنها را پیگیری کردم .روبهروی دانش��گاه
بوکتابخوانیرادرمنگسترشداد.
فرهنگکتا 
تهران« ،تاالر قندرریز» که نمایش��گاه نقاشی بود،
اما با زنده یاد فرهاد رابطه کاری بیشتری
«انجمن ایران و انگلی��س» و کمی دورتر «انجمن
داشتید.
ایرانآمریکا»کهازکتابهایشاناستفادهمیکردم،
به مرور رابطهای خاص با فرهاد ایجاد شد .مانند
وجود داشتند« ،انجمن ایران آمریکا» فیلم نشان
فرهاد شدن آرزوی من بود ،آرزو داشتم مانند او 4
میداد ،همیشه برای تماشا آنجا میرفتم .دوشا
زبان بدانم که بنا به مسائلی موفق نشدم .اگر کتاب
دوش اینها عالقه به زبان داش��تم و درهمان دوره
«تاریخ شفاهی» که «نش��ر ثالث» منتشر کرد را
دانش��کده همیش��ه نمره اول را در زبان انگلیسی
خوانده باش��ید دالیل این عدم موفقیت رامتوجه
میگرفتم؛ همه اینها بستری را ساختند که برای
خواهید شد .به هر روی فرهاد به  4زبان مسلط بود
من پشتوانهای شد تا راه خودم را ادامه دهم.
و همین ،او را مغرور کرده بود .او پس از دیدن چند
در مسیر ترجمه چه کتاب یا کتابهایی
کار من ،به من اعتماد کرد و اجازه داد بعضی آثارش
نگاه شما به مسأله ترجمه را دچار دگرگونی
را ببینم .خودش نیز اغلب کارهای من را تا زمانی
میکردند؟
که زنده بود خواند .همنش��ینی با فرهاد باعث شد
«اصول ترجمه» خانم طاه��ره صفارزاده ،کتاب
از او چیزهایی بیاموزم و به خودم در ترجمه سخت
بس��یار مفیدی اس��ت .کتابی که هنوز آن را برای
بگیرم .همیشه یاد برادرانم با کتاب «ساعت گرگ
مطالعه پیش��نهاد میکنم .میدانم که آثار زیادی
و میش» اث��ر محمدرضا پورجعف��ری برایم زنده
در موضوع این کتاب نوش��ته و منتشر شدهاند ،اما
میشود ،در آغاز این کتاب نوشته است «داغ برادر
این کتاب ب��ا آنکه نقصهایی دارد هنوز کم نظیر
کمرآدمرامیشکند».
است ،من از این کتاب مطالب بسیاری آموختهام،
شما در ترجمه به چه چیز اتکا دارید ،آیا
ازجمله اینکه چگون��ه میش��ود از ترجمههای
به کلمه حساس هستید یا سطر یا به فضای
دیگ��ران نکتههایی را یاد گرف��ت .در کنار «اصول
کلییکاثر؟
ترجمه» ،کتاب «دستور زبان» پرویز ناتلخانلری
اگر نگویم فصل ،یا نگویم کل کتاب ،مبنا برایم
و «غلط ننویسم» اس��تاد ابوالحسن نجفی ،کتاب
دس��ت کم پاراگراف اس��ت .البته کل داس��تان را
دعاهایی بودند و هستند که به غیر از دیکشنریها
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گفتوگوبا«مهدیغبرایی»دربارهترجمهوبرخیمصایبآن

ن بولگاکف ،بهخصوص
دنیای شگفتانگیز ذه 
در «مرش��د و مارگاریتا» من را مجنون خود کرد.
قضیه موش��کباران تهران که ایجاد شد به یقین
رسیدم و «دل سگ» را ترجمه کردم .بحث اصلی
این رمان این است که دستکاری در سرشت بشر
منجربهفاجعهمیشود.
قرار بود «گتسبی بزرگ» ،اثر اف .اسکات
فیتزجرالدرابازترجمهکنید.اماازآنخبری
نشدانگاربهدلتانننشستهبود.
قبل از هر چی��ز بگویم که من درب��اره ترجمه
کریم امام��ی حرفهای��ی دارم در حد حرفهای
یک شاگرد که به استادش ایراد میگیرد .متاسفانه
اینکتابحقنویسندهراادانکردهاست.بههرحال
هم به احترام ایش��ان و هم به احترام خانم امامی
که خودشان پیشکس��وت ما هستند ،من بهطور
جدی س��راغ آن نرفتم .اما تفننی رفتهام و حتی
چند صفحه ترجمه کردهام و برای کس��ی بردهام
که آقا ای��ن باید اینگونه ترجمه ش��ود .خب نگاه
کریم امامی به این کتاب با نگاه من فرق دارد .و این
کتاب یکی از کتابهای دلخواه موراکامی اس��ت.
بههرحالکتابرابهاحترامایشانکنارگذاشتماما
بهپیشنهادناشری رفتم سراغ «لطیف است شب»
اگر چه فیتزجرالد است و همینگوی از آن تعریف
کرده اما من  50صفحه را به ضرب و زور خواندم و
گفتم کاری که خودم باید آن را به زحمت بخوانم
چگون��ه مخاطب میتوان��د با آن ارتب��اط بگیرد.
ترجیح میدهم چهار کتاب دیگر از موراکامی کار
کنماماازایننویسندهیککتابکارنکنم.
آقای غبرایی چش�م امیدی داشتیم که
دیکنز هم به قلم شما ترجمه شود ،شخصی
در نقدی نوش�ته ب�ود «غبرای�ی از دیکنز
وحش�ت کرد» ،البته به مزاح؛ چرا پیشنهاد
ترجمهآثاردیکنزراردکردید؟
را به فارس�ی برگردانده اس�ت .آن چه پیش روی
چندیپیشبنابهدالیلیکهکتابهامیمانندو
شماس�ت ،چندوچونی با مهدی غبرایی اس�ت.
مجوز نمیگیرند ناشران روی آوردند به کتابهای
مترجمی ک�ه برخی منتق�دان میگویند بعضی
کالسیک .یکی از ناش��ران به من پیشنهاد داد که
ترجمههایش ح�ق مطلب را ادا نک�رده و عدهای
چارلز دیکن��ز را ترجمه کنم ،دیکن��ز را از جوانی
دیگر نیز ب�ر این باورن�د؛ که اغلب آث�ارش برای
خوانده بودم ،از یک طرف فضا و لباس فیلمهایی
همیش�ه ماندگار خواهند ب�ود .غبرای�ی در این
که از رویش میس��ازند را نمیپس��ندم و به دلم
گفتوگو از «نقش ش�ناخت فرهنگ نویسنده»،
نمینشیند و از طرف دیگر شاید به اشتباه ،اما من
«آنچه او و همنسلانش را با هنر و ادبیات متجدد
همیش��ه فکر میکردم از بالزاک یک سر و گردن
آش�نا کرد» و «برخی مصائب ترجم�ه در ایران»
پایینتر اس��ت .من سبک و سنگین کردم و دیدم
سخن گفت و در میانه این مباحث از عالقهاش به
که  16تا  17رمان دارد که رمانهای گردن کلفتی
کارگردانیسینماکههیچوقتمحققنشدوگروه
هستند ،رمانهایی در 1000صفحه ،گفتم اکنون
«سینما»8سخنبهمیانآورد.
سنی نیست که زیر بار آن بروم ولی پیشنهاد دادم
که میشود تقسیمبندی کرد که یک گروه مترجم
آن را انجام بدهند که گفتند زیر نظر خودت باشد
و من دیدم اگر اس��مم بیاید و اگر آدمی همسطح
چه بسیاری او را نویسنده رئالیسم جادویی
خودم یا باالتر از خودم خبر کنم و بعد به او بگویم
میدانن�د .اندیش�ه او را در آث�ارش چگونه
در کار تو دست میبرم ،مسائلی دارد که بههرحال
ارزیابیمیکنید؟
فقط به اشاره از آن میگذرم .بههرحال فکر کردم
س��اراماگو ،عض��و ح��زب و در رده چپه��ای
حاال دیگر در سنی نیستم که وارد این مسائل شوم.
حزب کمونیس��ت بوده و تا آخر عمرش هم به آن
پوزش خواس��تم و گفتم من را ببخشید .ولی بدم
وفادار مانده اس��ت .اما در کنار این گرایش موضع
نمیآید یکی از کارهای دیکنز را ترجمه کنم ،اثری
انتقادی و بس��یار ش��دیدی هم به حزب داش��ته
با نام «آرزوهای بزرگ».
است .ذهن س��اراماگو اساسا آشفتگی را میبیند.
میخواه�م به ممی�زی یا بهت�ر بگویم
او آس��یبپذیری تم��دن را بررس��ی میکند .در
سانسور برسم .سانسور عمال باعث میشود
«بینایی»وچندرماندیگربیشتریندغدغهاواین
که ترجمهها الکن به بازار نش�ر ارایه شوند.
است که اگر مبنای تمدن از هم بپاشد چه اتفاقی
نگاهتانبهسانسورچیست؟
میافتد.
اگ��ر بخواه��م از درد دل خ��ودم ح��رف بزنم
ب�ه موراکام�ی برس�یم ک�ه مش�خصه
رقتانگیز اس��ت؛ دوس��ت ندارم نه به حال خودم
داس�تانهای اودیالوگهای طنزآمیز است
دلس��وزی کنم و ن��ه آنجا که الزم نیس��ت برای
و همچنین پیرنگهای س�ورئال كه در آنها
دیگران؛ دلسوزی برای چیزهایی عظیمتر است،
معموال از استعاره زیاد اس�تفاده شده ،اما او
هر روز صبح بیدار میش��ویم و انبوهی مرده روی
سیاسینیست.
دست بشریت اس��ت ،جنازههایی در غزه ،عراق،
موراکامی برعکس یوس��ا و س��اراماگو س��ابقه
سوریه،افغانستانو...
سیاس��ی ندارد اما فارغ از بینش سیاسی نیست.
البت�ه دول�ت جدید
در داس��تانهای کوتاه��ش،
وعدهه�ای در ای�ن مورد
دهه  1960و مس��ائل ویتیام،
بااینکهدولتجدید
داده اس�ت که فقط باید
الجزایر ،کوبا ،جنبش هیپیزم و
حرفهایخوبی
امیدوارباشیم.
شورشهای اجتماعی  -هنری
زده است اما در عمل
بله ،متاس��فانه ب��ا اینکه
علیه جن��گ ،م��وج میزند به
چیزیازاودیدهنشده.
دول��ت جدی��د حرفه��ای
عالوه اینکه ب��رای من خیلی
درحوزهرمان،تصورم
خوبی زده اس��ت اما در عمل
دلنشیناستکهشمامیبینید
ایناستکهازجایگاه
چیزی از او دیده نش��ده .در
یک بخش��ی از اتفاقهای او در
مدیرکلبهپایین
ح��وزه رم��ان ،تص��ورم این
خیابانهای واقعی توکیو انجام
نحوهنگاه،باگذشته
اس��ت که از جایگاه مدیرکل
میشود و بخش��ی دیگر از آن
تغییرینکردهاست
به پایین نحوه نگاه ،با گذشته
تخیلی است ،مثال اتفاقهای،
تغییری نکرده اس��ت .بارها
زیرزمی��ن ،آبش��ار و کرمها؛ او
گفت��هام ،نوش��تهام ،پیغام
اینها را به مخاطب میپذیراند و
دادهام و نامه ارسال کردهام که عزیزان ما فشارهایی
میباوراند.
که روی شما هست را میفهمیم و شما هم کمی
واقع�ا موراکامی چیزه�ای غیرواقعی را
مصائب ما را بفهمید ،اگر عزم و نیتی واقعی برای
بهگونهای مینویسد که از اتفاقهای واقعی
اصالح امور وجود دارد ،برای نیل به آن راهی هست
همبهترمیتوانیآنهاراباورکنی.
و راه را از چه کسی میپرسند؟ از کارشناس .نگاه
بله ،انگار از مارک��ز چیزهایی به ارث برده .مارکز
کنید که در کشورهای اسالمی دیگر چه کردند،
گفته است که نویس��نده میتواند در رمان دروغ
ش��ما هم همان کار را انجام دهید ،من نمیگویم
بنویس��د ،هر چقدر هم که آن دروغ بزرگ باشد.
که هیچ سانسوری نباشد ،اما درحال حاضر در حد
به ش��رط آنکه ،نخس��ت خ��ودش آن را بپذیرد
فضای کنونی معتقدم که تنگنظریها میتواند
و با ساختار داس��تانش جور در بیاید و به خواننده
نباشد ،من میدانم در کدام جامعه زندگی میکنم
هم بقبوالند .آنجاس��ت که وقت��ی «رومیلیوس
و ارزشهای آن جامعه چیست؟ من را که تبدیل
خوش��گله» پرواز میکند م��ا آن را میپذیریم .و
کردیدبهسانسورچی،الاقلبیشازایننکنید.
موراکامی عینا همین را به نحو دیگری اجرا کرده
در پایان مایلم بگویم که ش�ما پیوس�ته
است مثال «سرهنگ ساندرز» از کجا آمده؟ یا خود
دعوت روزنامهها را برای بررس�ی مس�ائلی
«پدرکافکاتامورا».
پیرامون ترجمه پاسداش�تهاید ک�ه از این
وآنچهاینسهنویسندهونوشتههایشان
حیث باید سپاسگزارتان باش�یم .اما اگر در
را به یکدیگر نزدیک میکند از نگاه شما چه
چندسطرکوتاهقرارباشدوضعروزنامههای
مولفهایاست؟
ایرانراارزیابیکنیدچهخواهیدگفت؟
آمیختن رویا و تخیل؛ که هر سه آنها از آن سود
در روزنامهها ضعف تالیف وجود دارد ،برای آنکه
جستهاند .چنانکهشماهمدربارهموراکامیاشاره
میخواهند روزنامه را ارزان منتشر کنند .منظورم
داشتید.اوآمیختهمیشودبهفضایسورئالیسماما
این نیست که بگویم سرمایهگذار یک هیوالست،
نمیتوان گفت که از رئالیسم هم فاصله میگیرد.
نه ،او هم حق دارد از س��رمایهاش درآمد و سودی
البته بحث فنی هم در صالحیت من نیس��ت .اما
داش��ته باش��د ،اما وقتی هر از گاهی یک روزنامه
آمیختنرویاوتخیلمولفهجذابهرسهنویسنده
توقیف میشود ،پس باید در کار خود صرفهجویی
است.
کندونتیجهایناستکهمیبینید .
چهشدکه«دلسگ»راترجمهکردید؟

«شاملو» فرهنگ نسل ما را تغییر داد
| حامد داراب | روزنامه نگار |

عکس :مهدي حسني  /شهروند

از م�رگ عباسمی�رزا و فتحعلیش�اه ،در دوران
محمد ش�اه قاجار دچار فترت ش�د ،ولی در عهد
ناصرالدین ش�اه و مظفرالدین ش�اه ب�ه اوج خود
رس�ید .با این همه ترجمه نوی�ن ایران که نتیجه
همه ای�ن تالشه�ا و خوندلهای افراد دلس�وز
است ،این روزها با رنجهای بسیاری دستوپنجه
نرم میکن�د .در این میان ام�ا هیچوقت فرصتی
پیش نیامده است تا عیار مترجمانی که هر کدام
مدع�ی ترجمهای خاص هس�تند را بس�نجیم و
گویی این سنجش جز با تفحص در آراء و عقاید و
تاریخ زیستی مترجمان دست نخواهد داد ،گویی
همین است که میتواند از ظرفیتها و داشتههای

یک مترجم پرده ب�ردارد .در این راس�تا در کنار
مهدی غبرایی نشستم ،مترجمی کاربلد که بیش
از ه�ر چیز نام زندهی�اد «فرهاد غبرای�ی» و همه
ترجمههای ماندگارش را به ی�اد میآورد ،اگر چه
زیر س�ایه او نایستاده اس�ت .ترجمههای مهدی
غبرایی گس�تره وسیعی از نویس�ندگان را در بر
میگیرد ،جغرافیایی از نامآورترین نویسندگان
اروپایی ،آمریکای�ی ،روس و  ...او درس�ال ۱۳۴۷
از دانش�گاه تهران در رشته حقوق سیاسی فارغ
میش�ود ،ا ز س�ال  ۱۳۶۰بهطور حرف�های به کار
ترجمه ادبی از زبان انگلیسی میپردازد و اکنون
پس از 33سال کار ترجمه ،بیش از  50جلد کتاب

حتما باید بخوانم ،چرا که نمیتوانم در فضایی که
نمیشناس��م ،کورکورانه حرکت کن��م .بنابراین؛
یک بار ،دو بار و گاهی اوقات س��ه بار متن اصلی را
میخوانم .در مورد ریلکه و وولف این حالت پیش
آمد .متن اصل��ی را  2تا  3بار میخوان��م و این کار
هیجان نویسنده را در من ایجاد میکند .این نکته
راهمبگویمسالهایاخیربافضایتبادلاطالعاتی
مدرنیکهایجادشدهاستحتماتاجاییکهممکن
باشدمیگردمتادربارهنویسندهگسترهاطالعاتیام
را باال بب��رم و این خودش بخش��ی از همان مبنا و
حساسبودنمدرخصوصترجمهشدهاست.
در ترجم�ه از چه کس�انی بیش�تر تأثیر
گرفتهاید؟
من همیش��ه گفتهام بهعنوان یک ش��اگرد ته
کالس همیشه یک گوشه چشمی به شاملو و یک
گوشه چش��می به قاضی داشتهام .یعنی همهاش
دنبالاینبودهامکهببینماینهاچهکردهاند.
در میان ترجمههای ش�املو کدام را یک
گامجلوترازدیگربرگردانهایشمیدانید؟
پیوس��ته دنبال این بودم که ببینم ش��املو چه
کرده که همیش��ه «پا برهنهها» را تا هر زمانی که
بخوانید و بخوانند تاثیرگذار خواهد بود و همواره آن
را خواهند خواند .من این کتاب را هر چند وقت یک
بار میخوانم و بخشهایی از آن را هم حفظ هستم.
همیشه فکر میکنم او چه کرد که یک رمان درجه
 3را به یک ش��اهکار در زبان فارسی تبدیل کرد؟ و
منهنوزکلیدجواباینپرسشراپیدانکردم.
برخی براین باورند ک�ه ترجمه متون در
رون�د تجددگرای�ی اجتماع�ی و همچنین
نوگرای�ی ادبیات و اندیش�ه در ای�ران تأثیر
شدیدداشتهاست،نگاهشماچیست؟
باید دقت کنی��م که مثال اینگونه نیس��ت که
ترجمه فقط از دوران مشروطه وجود داشته باشد،
سالهایسال ابنمقفع و بس��یاری افراد در تاریخ
خیلی دورتر وجود داش��تهاند ،اف��رادی که همان
زمان آثار افالطون و ارس��طو را ترجم��ه کردهاند.
بنابراین،سابقهترجمهتاریخیاست،پسنمیتوان
آن را محدود به مدرنیس��م و مدرنیته کرد .اما من
فکرمیکنمایننگاهکهشمامیگویید،فقطدیدن
معلولاست.علتچیزدیگریاست،مثلهرپدیده
دیگر باید نخس��ت زمینه تاریخی به وجود آمدن
مدرنیته را بررسی کنیم و بعد به علت و معلول آن
برسیم؛ فکر میکنم وضعیتی که با پادشاهانمان
به اروپا ،شوروی و کشورهایی مانند ترکیه و دیدن
آثار آنها ایجاد ش��د ،زمینهای را ب��ه وجود آورد که
نیازهایی را ایج��اد میکرد ،بخش��ی از آن نیازها
ترجمه ب��ود .فرهنگ در جس��توجوی راهی که
بتواند ایران را از خواب قرون وس��طایی بیدار کند،
به ترجمه نیاز داشت .به هر روی منظورم این است
که مش��کالتی پدیدار بود مثل ،استبداد قاجاری،
ترکتازی سلسه قاجار و این مسائل راهحلهایی
را بر میتابید که منجر به جنبش مش��روطه شد و
جنبش چه میخواس��ت غیر از کنستیتوسیون و
مشروط کردن س��لطنت که زمینههایش وجود
داشت .در این میان هم کسانی که افکاری از غرب
آوردند و هم ترجمههایی که به وجود آمد ،منجر به
تعالی این مفاهیم شد و آن وقت در زمینه سرگرم

کنندگی هم ،داستانها و رمانها کاربرد داشتند.
اینها پاسخگوی آن نیازهای درونی بودند بنابراین
من نقش ترجمه را انکار نمیکنم اما میگویم اگر
علت را بررسی کنیم ،میبینیم زمینهها و نیازهایی
بوده که ایجاد ش��دهاند و ترجمه ه��م به آن نیازها
پاسخدادهاست.
آیا ترجم�ه در تغییر مس�یر یا س�لیقه
فرهنگی و راهنمایی جامعه به سمتوسویی
خاصتأثیرداشت هاست؟
فکر نمیکن��م که ترجمه در س��لیقه مردمی و
س��لیقه فرهنگی تاثیرگذار باش��د .اما با سوالتان
بیدرنگ در ذهنم دو کتاب مطرح شد یکی «کلبه
عمو تام» و دیگری «کش��تن مرغ مینا» (مهدی
غبرایی به فیلم «کشتن مرغ مقلد» که با نام «مرغ
مینا» هم شناخته میشود اشاره دارد این فیلم را،
رابرت مولیگان درس��ال  1963براساس رمانی از
هارپرلی ساخته اس��ت .فیلمنامه فیلم را هورتون
فوت نوشته است) که فیلمهایی هم از آن ساخته
ش��د و گریگوری پک در آن بازی بسیار درخشانی
داشته اس��ت .این کتابها در زمان خودشان غوغا
کردندوتغییراتیهمبهوجودآوردند.
شماترجمههایمختلفیازبرجستهترین
نویسندگان جهان ارایه دادهاید .از این میان
میخواهم م�ا بی�ن ژوزه س�اراماگو ،ماریو
بارگاس یوسا و هاروکی موراکامی نظرتان را
بدانم .یوس�ا واقعیت را با ابداع درمیآمیزد
و گذشته را به ش�یوه خود بازمیس�ازد و با
خالقیت عجیبی زم�ان را ب�ه کار میگیرد
و خاطره را به آش�وب و فس�اد میکشاند و
معتقد است نوشتن رذالت است و نویسنده
جادوگر.
یوسا نگاهی نسبتا راس��ت داشته است ،در عین
اینکهبادیکتاتوریهایآمریکایالتیندرافتادهو
کتاب «سور بز» را مینویسد .و یکی از اساسیترین
مولفههای کتابهای دیگرش نیز این است که با
دیکتاتوریهای آمریکای التین سر سازش ندارد
و این اندیش��ه در کتابهایش شدیدا رسوخ کرده
و منعکس شده اس��ت .ولی غیر از آنها دو دغدغه
اساسی که یکی ضددیکتاتوری است و یکی دیگر
ظلمدرحوزهوسیعبینخودمردمرامیبیند.
چراازیوساکتابرمانترجمهنکردید؟
در ترجمه رمانهایش��ان آقای عبداهلل کوثری
پیش��گام بودند و من ب��ه احترام ایش��ان و جنبه
اخالقی کار ،رمانی از یوس��ا ترجمه نکردم .جز دو
کار غیر رمان یکی با عنوان «واقعیت نویسنده» که
سخنرانییوسااستدریکیازدانشگاههایآمریکا
وبیشتربحثرویآثارخودشمیچرخدودیگری
«موج آفرینی» که مجموعه مقاالت یوس��ا است.
حتی همین دو کار غیر رمان را آن موقع زنگ زدم
و از ایشان پرسیدم که شما نمیخواهید کار کنید
و ایشان گفتند نه و من بعد مشغول به ترجمه آن
ش��دم .اما این را بگویم که از یوسا متاسفانه یکی،
دو رمان اساسیاش ترجمه نشده و فکر نمیکنم
به این زودیها نیز ترجمه شود چرا که رمانهایی
هستندکهمواجهباسانسورشدیدخواهندشد.
اما س�اراماگو ،او برخالف یوسا خودش را
تاثیرپذیر از گوگول و سروانتس میداند اگر

