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رفتن به ورای روزمرگی مهمل

الوندبهاری

اسداهللامرایی

پژوهشگر ادبیات فارسی

مترجم

بدربــارهاســاطیرجهــانونقد
ترجمههایــشازچنــدکتــا 
ادبیپیشازسیســالگیاشبهچاپرســید،درمشهد،شهری
شرادرآنگذراندهوبعدهااز«دانشــگاه
کهکودکــیونوجوانیا 
فردوســی»اشلیســانسریاضیــاتگرفتــهبــود.درپایتخــت،
«خیلیاتفاقیوبااکراه» 2بهترجمهداســتانهایآگاتاکریستی
پرداخــت،بهســفارشانتشــاراتهرمــس.بــاراولکــهدردفتر
هرمسدیدمش،چندســالیازآنروزهاگذشتهوچندعنواناز
آنکتابهابارهامنتشرشــدهبود.تقریباًهرهفتهمیدیدمش؛
غالباًشــنونده بــود و بهنــدرت ســخن میگفت .ماهها گذشــت
تــافهمیــدم«مجتبــیعبداهللنژاد»اســت؛ســالهاگذشــتو
نفهمیدمفراتراز«مترجمکتابهایآگاتاکریستی»است.
ی پلیسی داد و
ترجمههای خوبش رونقی به بازار رمانها 
ناشــرهاومترجمهای دیگررابهمیدانرقابتکشاند.بعدها
گفتازاینرمانها«یادمیگیریمکهجانآدمیزادارزشدارد؛
[]...کهبرایحلهرمعضلیدنبالراهحلعلمیباشــیم؛که
اگردنبالزندگیبهتریهستیم،عقلبشریباهمهضعفها
و کاســتیهایی که دارد ،بهتریــن راهنما»ســت . 3در هم ه کار،
چنیــن تیزبیــن بــود و نکتهیــاب ،خوشفکــر و خــوشذوق،
پرحوصلهودقیق،درشــنیدنوخواندنواندیشیدنوگفتنو
نوشتن.بانگارشکتابهایسودمندوجذاب«تاریخشفاهی
ادبیاتقدیمایران»،درمعرفیشــاعرانبزرگفارسیگوی،
طرحــینودرانداخت؛دریغاکــهازآنمجموعهجز«گفتگوبا
مسعودسعدسلمان»پایاننیافتومنتشرنشد.
بایــد اعتــراف کنــم کــه من هــم ،بــا یادداشــتهایش در
یـدو
شبکههایاجتماعیوبهندرتدرمجلهها،درهمینیک 
ســال ،بیشــتر شــناختمش و دانســتم «یادداشــتنویس»
برجســتهای هــم هســت ،بــا ذهنی منســجم و ســاختارمند،
اندیشــهای ژرف و معتدل ،زبانی ســاده و معلمانــه ،و نثری
روان و فروتنانه.
بهلطف «فضای مجــازی» ،نوشــتههایش مخاطبانی در
سراســروطنیافتوخودشیارانی«حقیقــی».درگروههای
تلگرامــی،غالبــاًزودتــرازدیگران،بــهیاری«اربــابحاجت»
میشتافت.برایهرپرسش،منابعکاغذیواینترنتیراچنان
زیــرورومیکــردکهگفتــیمهمتریندغدغهخودشاســت؛
آنگاه،تمامیافتههایساماندادهراسخاوتمندانهدراختیارت
میگذاشــت.بارهاخواســتمبپرســممگرشــبانهروزشچند
ساعتاستکهبهاینهمهکارمیرسد.
اگر نوشــتهاش را ،پیش از انتشــار ،میفرستاد تا بخوانی
و نظــر بدهــی ،مطمئــن میشــدی «نظــر» منتقدانــه
میخواهــد ،نه «تأییــد» .در مقابــل ،با خوانــدن نکتههای
دقیــق و هوشــمندانهاش دربــاره آنچــه مینوشــتم ،بارها
افســوس خــوردهام کــه از دقتنظــرش بهــره بیشــتری
نگرفتم .از حرفهایش ،هرچه بیشــتر با دوستان مشترک
میگوییــم و میشــنویم ،یکرنگــی و صداقتــش آشــکارتر
میشــود؛ همهچیــز را بــه همــگان یکســان و بیتصــرف
میگفت؛ چنان مینمود که بود.
ازآخرینترجمهچاپشــدهاش«،هندرسونشاهباران»،
نسخهای بهدستم رساند .هشــتاد صفحهای خوانده بودم اما
تحســینوسپاسگزاریراگذاشتهبودمبرایوقتیکهتمامش
کنم؛نمیدانستم«بعد»یدرکارنیست.
پانوشت:
. 1برفــتآنگلبــنخــرمبهبــادی/دریغیمانــدوفریــادیویادی
(سعدی)
2و.3ازمصاحبهاشباعلیعبداللهی،درکتاب«نگاهاولشخص».

امیرجاللالدیناعلمپژوهشگر،مترجمونویسندهپرکار
کشورمان بود .زبان و ادبیات انگلیسی را در دانشکده ادبیات
و علوم انسانی دانشــگاه تهران خوانده بود و در جوانی عالوه
بــر ادبیات و زبان انگلیســی ،زبان فرانســوی را نیز فرا گرفت.
فعالیت حرفهایاش را از ســال ۱۳۴۸در مؤسســه انتشارات
فرانکلین با ســمت ویراســتار آغاز کــرد و بعدها در ســازمان
رادیــو -تلویزیــون ملی ایران ســلف صدا و ســیما اســتخدام
شــد و در انتشــارات ســازمان کارش را ادامــه داد .وی از ســال
 ۱۳۵۵تــا  ۱۳۷۵به مدت بیســت ســال در ســمت ویراســتار
ارشــد بخش انتشــارات رادیو  -تلویزیون به کارش ادامه داد.
وی در ســال  ۱۳۷۵با داشــتن چندین تنظیم و ترجمه کتاب
و مقاله در حاشــیه کار اصلی خود بازنشســته شــد ،اما تا سال
 ۱۳۹۴بــه صورت نیمهوقت به کارش ادامه داد و عالوه بر کار
در بخش انتشــارات رادیو  -تلویزیون به کار تحقیق و ترجمه
نیــز میپرداخت .شــهرت امیــر جاللالدین اعلــم را باید در
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از نسل آدمهای شفاهی

محمدرضاضیاء
پژوهشگر ادبیات فارسی

مظاهــری از نســل در حــال انقــراض (و بلــه منقــرض
شده) آدمهای شــفاهی بود .کمتر کسی میتوانست فقط از
طریق نوشــتههایش بهعمق فضلش پی ببرد .مگر آنکه در
آن رشــته تخصصــی داشــت و مطالبش را بــا دقت پیگیری
میکرد .ولی اگر بــا او دمخور بودی ،میفهمیدی چه دریای
عمیقیســت .شــاید بزرگتریــن خصوصیــت او را بتــوان
بیاعتنایــیاش برشــمرد؛ بیاعتنایــی به زمیــن و زمان ،به
شــهرت ،به «اهمیت» .بــرای همین هم بود کــه وقتی دوره
کارشناسیارشــدش را تمــام کرد ،بــرای گرفتــن دکترا هیچ
اقدامــی نکرد و بالفاصله بهتدریس در مدرســهای در ســده
(خمینیشــهر) اصفهــان پرداخــت و اگــر پیگیــری مرحوم
معتمدی( ،ریاســت وقت دانشــگاه اصفهان) نبود ،شاید تا
آخرمعلّمهمانمدرسهباقیمیماند.ازهمینجهتهم

ترجمــه آثار داســتانی دانســت .ترجمه رمانهــای «تهوع»
نوشــته پل سارتر« ،محاکمه و قصر» نوشــته فرانتس کافکا و
«بیگانــه» اثر آلبــر کامو جایگاه وی را بهعنــوان یک مترجم و
ادبــی موفق به تثبیت رســاند .گرچه کافکا بــا ترجمه صادق
هدایــت در ایــران معرفی شــده بــود اما نقــش پررنگ اعلم
در معرفــی کافــکا را نمیتــوان نادیده گرفت .او خــود درباره
عالقهاشبهکافکاوعلتآنمیگوید«:کافکابرایجانهای
رنجمند و حســاس و بــرای ذهنهــای ژرفاندیــش گیرایی
خاصــی دارد؛ بــرای کســانی که دغدغــه وضع و حال بشــر را
دارند و به معنای زندگی انسان میاندیشند؛ برای آدمهایی
کــه دنیــا را باالتــر از نظــرگاه روزمــرۀ رجالهها نــگاه میکنند؛
بــرای آدمهایی کــه در گیــر و دار چرخدندههــای زندگی رنج
میکشــند و در عین حال میدانند که رنجشان بیهوده است؛
بــرای آدمهایــی کــه در موقعیتهــای ناعقالنــی گرفتارنــد
و پیــش روی ایــن ناعقالنیــت طاقتســوز نه توان شــوریدن
دارند نه پروای تســلیم شــدن ،نه تن دادن به دیــدی الابالی
و اســتهزاگر یا بــه بدبینی آرامبخش؛ برای کســانی که بهقول
آلبرکامــو چون «در بــازی همگانی شــرکت نمیکنند بیگانه
میشوند» و سرانجام ،شاید برای کسانی که سردرنمیآورند
چــرا نیروهای بــد اهریمنی باید اینچنین بــر نیروهای نیک
چیره شــوند ».امیرجاللالدین اعلم ترجمه خــوب را دارای
ســه صفــت «امیــن ،روان و فهمپذیــر» میدانســت .البته او
میپنداشــت کــه بــرای ترجمــه یک مقــدار هم شــهود الزم
اســت .این شــهود را در مصاحبهای توضیح داده بود« :برای
برگــردان دقیق واژههایی کــه در فرهنگ لغت دارای معانی
مختلف هســتند ناگزیر بودم به شــهود و دل خودم مراجعه
کنم .البته مطمئن هم نیستم که حتماًبرداشت من درست
بوده است ».از دید امیرجاللالدین اعلم زبان فارسی دارای
«یک گنجینه خیلی بزرگ» اســت که بــه برگرداننده ،امکان
رســاندن مفاهیــم ،موضوعــات و درونمایههــای جدیــد را
توجو کردن در زبان
میدهد .او گفته بود« :کار مترجم ،جس 
مادریاشاست».حاصلعمرحرفهایاشفارغازآنچهبه
نام دیگران ثبت است یک کتابخانه کتاب است .آثاری که ما
را با گوشهای از ادبیات جهان آشنا کرد.

بود که با وجود فضل و ســواد بســیار ،هیچگاه «شاگرد اول» و
اهل تالش برای «بیســت شــدن» نبود .اهمیت ندادنش به
ایــن معنا بود کــه مثالً فکر نمیکرد ایــن موضوعی که در آن
دقیق شــده ،چقدر از نظر جامعه یا تاریخ مهم اســت .برای
او نفس پرســش مهم بود و به دنبالش میرفت .استاد جویا
جهانبخش میگفت که یکبار از ایشــان دربــاره تلفظ جایی
پرســیده و گفتــه بود کــه اســتاد همایی بــه صورتی و ایشــان
بهصورتی دیگر آن را نوشتهاند .مدتی بعد که میبیندشان،
ایشــان میگوید :مــن دوباره بــه آن منطقه رفتــم و با اهالی
صحبت کردم ببینم خودشــان به آن منطقه چه میگویند،
دیدم بعضیشــان مثل من و بعضــی بهصورتی که همایی
گفتــه تلفظ میکنند .جناب جهانبخش میگفت :من اصالً
موضــوع را فرامــوش کــرده بودم و باورم نمیشــد کــه برای
این پرســش ساده ،ایشان این طور پیگیری کرده باشد .شبیه
این مــوارد هم کم نبود و ربطی نداشــت که پرسشــگر ،جویا
باشــد یا یک دانشــجوی ســاده دوره کارشناســی .اخیراًیکی
از شاگردانشــان (خانــم ســمیرا رکنــیزاده) میگفــت که در
یکی از جلســات آخر سال ،هیچ دانشجویی بجز او در کالس
حاضر نشده و اســتاد بیاعتنا به این غیبت همگانی ،تا آخر
کالسبهتدریسبرایهمینیکنفرپرداختهبود!ازهمین
جهــت هم بــود که کتــاب «تاریــخ اصفهان» (میرزا حســن
خان جابری انصاری) را برای حاشیهنویسی و چاپ انتخاب
کرد .حتی به ایشــان گفته بودم که شما این همه نکته درباره
گلستان سعدی پیدا کردهاید و اگر این همه زحمت به جای
تاریخاصفهانبرگلستانسعدیصرفشدهبود،چقدرکار
مهمتری صــورت میگرفت .ولی برای او پســند زمانه و ُبرد
تأثیر مطلقاًاهمیتی نداشــت و تنها در پی رســیدن به پاسخ
مشــکالتی بود که ذهنش را مشــغول کرده بود .این حرفها
را درمقام تجویز و تأیید و توصیه عرض نمیکنم ،فقط دارم
توصیف میکنم .کما اینکه خودم به این مسائل نقد داشتم
و حقیقتاً آرزو میکردم به جای این کارها ،همان گلستان ،یا
خاقانییاناصرخسروراتصحیحکردهبود.
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