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توگو با «ایران»:
پرویز شهدی در گف 

خواننده ایرانی
بیشتر رمان میخواند تا داستان کوتاه
مریم شهبازی
خبرنگار

 ëëاغلبترجمههایشمارمانهستند؛ازجمله
کتابتازهتان،دلیلاینعالقهمندیبهاستقبال
مخاطبان بازمیگـــردد؟ از بحث آثار شـــما که
بگذریم عرضه و تقاضای بازار ادبیات داستانی
همبیشـــترمتمایلبـــهرماناســـت،آنهمدر
شرایطی که ورود داستاننویسی به سبک مدرن
بهکشـــورمانباداســـتانکوتاهبـــود،حتیآغاز
فعالیتنویسندگانمانهمدراینبخشبوده!
بلـ ــه ،عمـ ــده فعالیـ ــت مـ ــن در خصوص
ترجمه رمان است چراکه داستان کوتاه در میان
مخاطبانایرانیطرفداریندارد؛هرچندکهچه
در میان آثار ترجمه شده و چه تألیفی با داستان
کوتاههـ ــای خوبـ ــی داریـ ــم اما اقبـ ــال عمومی
بیشتر به رمان و حتی داستانهای بلند است.
نمیدانم در پاسخ به سـ ــؤال شما چه بگویم!
بیمهری به داسـ ــتان کوتاه در شـ ــرایطی است
که تألیف آن به مراتب کار سـ ــختتری است و
هر کسـ ــی از عهدهاش برنمیآید .نویسنده در
داستان کوتاه گاهی به ناچار باید درونمایه یک
داستان بلند یا رمان را در چند صفحه بنویسد

که کار بسیار دشواری است .خود من چند سال
قبل دسـ ــت بـ ــه ترجمه مجموعه داسـ ــتانی از
«دینو بوتزاتی» نویسنده مشهور ایتالیایی زدم
اما با استقبالی روبهرو نشـ ــد ،این در حالی بود
که داستانهای مذکور بسیار قوی و برخوردار از
طنزیتلخاماگویایوضعیتجامعهنویسنده
بودند .به قول شـ ــما جالب اینجاسـ ــت که آغاز
فعالیتنویسندگانخودماندرداستاننویسی
مدرن هم با همین گونه ادبی بوده ،نمیدانم
علـ ــت ایـ ــن بیتوجهی چیسـ ــت؛ آن هـ ــم در
شرایطی که در روزگار جوانی خودم مردم عالقه
بسیاریبهداستانهایکوتاهداشتند!
ëëاز آثار تازهای بگویید که آماده چاپ کردهاید؟
کهالبتهیکیازآنهاطیهمینروزهامنتشرشده
است.
یکی از این دوکتاب متعلق به نویسندهای
بـ ــا نـ ــام «هانری بوشـ ــو» ،شـ ــاعر و نویسـ ــنده
مشهور فرانسـ ــوی زبان بلژیکی قرن بیستم،
نویسـ ــندهای برخوردار از دانش روانشناسـ ــی
اسـ ــت .از میان آثارش به سراغ رمان «جاده
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ی اســـت که اغلب کارشناسان فرهنگی بهعملکرد
ترجمه از زبان واسطه یکی از نقدهای 
برخی مترجمان کشـــورمان دارند و دلیل مخالفتشـــان هم این اســـت که امکان فاصله
گرفتن متن منتشر شده از نسخه اصلی با این کار بســـیارزیاد است .با این حال عدهای از
اهالی کتاب همچون پرویز شهدی هم معتقدند در برخی موارد میتوان استثناهایی برای
این بحث درنظر گرفت .این مترجم پیشکسوت ادبیات که نقشی جدی در معرفی برخی
نویسندگان فرانسوی به خوانندگان ایرانی داشته تأکید دارد« :من هم قبول دارم که بهتر
است ترجمه از زبان اصلی صورت بگیرد اما گاهی اوقات یک کتاب آنقدر خوب است که
ترجمه آن حتی از زبان واســـطه ،بهتر از رها کردنش به امید ترجمه از زبان اصلی است».
البته در کنـــار این گفتهاش خطاب به مترجمان جوان میگوید اگر در شـــرایطی ناچار به
ترجمه با زبان واسطه شدند دست به مقایسه ترجمهای که قرار است مبدأ کارشان شود با
دیگرترجمههایخارجیبزنندتاپیبهاصولیبودنیانبودنآنببرند.بهبهانهدوترجمه
تازه از پرویز شـــهدی به سراغ او رفتیم ،مترجمی که با تالش وی تا به امروز آثار متعددی از
نویسندگانیهمچون«آلنرب-گریه»«،مارگریتدوراس»«،ادگارآلنپو»و«کریستین
بوبـــن» در اختیار عالقهمندان ادبیات جهان قرار گرفته اســـت .شـــهدی دانشآموخته
دانشگاهسوربناستوسالهامدیریتبانکملیشعبهفرانسهرابرعهدهداشتهاست.

کمربندی» او رفتهام ،این کتاب طی روزهای
اخیـ ــر بـ ــا همراهـ ــی نشرچشـ ــمه در اختیـ ــار
عالقهمندان قرار گرفته است.
 ëëچـــهویژگـــیخاصـــیدرایـــناثربـــودکهبه
ترجمهاشعالقهمندشدید؟
ماجرای رمـ ــان از بیمـ ــاری زن جوانی آغاز
میشـ ــود که عروس راوی داستان اسـ ــت و او از
عیادتهای هر روزه همسرجوان پسرش برای
شما میگوید که خودش بواسطه مشغلههای
کاری قـ ــادر به عیادت و مراقبت از همسـ ــرش
نیسـ ــت .نمیدانم اطـ ــاع داریـ ــد اما بـ ــه دور
محوطه شهر پاریس از زمان «بارون هاوسمن»
که در دوره ناپلئون سوم شهردار آن بوده بلواری
به «اکستریور» کشیده میشود و هاوسمن هم
تأکید میکند که محدوده پاریس باید به همان
ختم شود .البته بعدها بلوار دیگری هم به دور
آن کشـ ــیده میشـ ــود که «کمربندی» نام دارد
و عنوان رمان مذکور از آن گرفته شـ ــده اسـ ــت.
ُحسـ ــن این بلوار به دروازههای متعددی است
که راههـ ــای رفـ ــت و آمد به شـ ــهرهای اطراف
پاریس هسـ ــتند که راوی هـ ــم از طریق آنها به
دیدن عروس خود میرود.
البتـ ــه در بخشهایـ ــی از رمـ ــان نویسـ ــنده
بازگش ـ ـتهایی به گذشـ ــته دارد ،یکی از آنها به
زمان اشـ ــغال فرانسـ ــه بازمیگردد کـ ــه راوی،
ماجراهایـ ــی از دوسـ ــتیاش بـ ــا صخرهنوردی
را برایتـ ــان تعریف میکند که یکـ ــی از اعضای
نهضت مقاومت ملی اسـ ــت و یکی از اعضای
افراطی گشـ ــتاپو(پلیس مخفی آلمـ ــان نازی)
بهدنبال اوست که در آخر هم او را گیر انداخته
و منجـ ــر به مرگش میشـ ــود ،ایـ ــن رمان چند
قهرمان دارد که یکی از آنها راوی داستان است
و دیگری دوسـ ــت صخرهنورد او ،عضو گشتاپو
و آخریـ ــن شـ ــخصیت اصلـ ــی هـ ــم زن جوانی
است که عروس مردی اسـ ــت که ماجراها را از
زبان او میشـ ــنوید .این داستان نیمه حماسی
و تراژدیـ ــک را میتـ ــوان به نوعی حدیث نفس

بهتر است ترجمه از زبان اصلی صورت بگیرد اما گاهی
اوقات یک کتاب آنقدر خوب است که ترجمه آن حتی از زبان
واسطه ،بهتر از رها کردنش به امید ترجمه از زبان اصلیاست.
ترجمه از زبان واسطه تنها خاص کشور ما نیست و در دیگر
کشورها هم رخ میدهد
دانسـ ــت ،رمانی که به گمانم بیشتر در حیطه
ادبیات رئالیستی جای میگیرد و از نظر سبک
و ساختار هم اثری قابل تأمل است.
یاستکهبهتازگیترجمه
«ëëتاراسبولبا»رمان 
کردهاید ،چه شده که به ســـراغ اثری از «گوگول»
ایننویسندهروستباررفتهاید؟
شما در رمان «تاراس بولبا» با حال و هوایی
تقریباً مشـ ــابه رمان ُدن آرام نوشته « میخائیل
شـ ــولوخف» روب ـ ـهرو میشـ ــوید ،مردمانی که
سـ ــبک زندگیشـ ــان اسـ ــتوار بر دامداری است
اما جنگاورانی بسیار جسـ ــور و بیباک هستند.
بیاغـ ــراق گوگـ ــول را میتوان از نویسـ ــندگانی
دانسـ ــت که تأثیری جـ ــدی بر تثبیـ ــت ادبیات
رئالیسـ ــم انتقـ ــادی بویـ ــژه در روسـ ــیه برجای
گذاشتهاند.
گوگول از جمله نویسندگانی است که حتی
اگر به طور جدی پیگیر نوشتههای نویسندگان
روس تبار هم نباشـ ــید به صـ ــرف عالقهمندی
به ادبیات جهـ ــان ،نامی از او یا نوشـ ــتههایش
شنیدهاید .در پاسـ ــخ اینکه گفتید چرا به سراغ

ایننوشتهگوگولرفتهامبایدبگویمکهدلیلآن
ی است که گوگول برای کسب اطالعات
در تالش 
از شـ ــیوه زندگیکازاکها داشته ،او برای مدتی
به میان آنها رفته و در بینشان زندگی کرده تا پی
به الیههای مختلف زندگیشـ ــان ببرد« .تاراس
بولبا» زندگی پدری با دو پسـ ــرش اسـ ــت که در
کنار زندگی روزمرهشان در جنگهایی شرکت
میکننـ ــد و ماجراهایی حماسـ ــی را پیش روی
خوانندگان به تصویر میکشـ ــند.کازاکها هم
در سـ ــبک و سیاق زندگی و تربیت فرزندانشان
همچون گذشـ ــتگان ما سـ ــختگیری بسـ ــیاری
داشـ ــتهاند و از این جهت شـ ــباهت بسیاری با
زندگی برخی قومیتهـ ــای خودمان همچون
ترکمنها،بلوچهاوقشقاییهادارند.
 ëëگوگول نویســـندهای روس تبار اســـت و شما
مترجمادبیاتفرانسه،باوجودهمهتأکیدهایی
که به ضرورت ترجمه از زبان اصلی میشود چرا
بهسراغزبانواسطهرفتهاید؟
من هـ ــم قبول دارم که بهتر اسـ ــت ترجمه
از زبـ ــان اصلی صورت بگیرد امـ ــا گاهی اوقات

یک کتاب آنقدر خوب اسـ ــت کـ ــه ترجمه آن
حتی از زبان واسـ ــطه ،بهتـ ــر از رها کردنش به
امید ترجمـ ــه از زبان اصلی اسـ ــت .ترجمه از
زبان واسـ ــطه تنها خاص کشور ما نیست و در
دیگر کشـ ــورها هم رخ میدهد .برای ترجمه
کتابهای خـ ــوب از نویسـ ــندگان بـ ــزرگ ،در
هر کشـ ــوری معمـ ــوالً بـ ــه سـ ــراغ مترجمانی
میرونـ ــد که به طور تخصصی بهروی ترجمه
آثـ ــار یـ ــک نویسـ ــنده مشـ ــخص کار میکنند،
البته گاهی اوقات هم این تقسـ ــیمبندی تنها
به یک نویسـ ــنده ختم نمیشـ ــود و یک دایره
جغرافیاییراشاملمیشود.
بهعنوان نمونه اگر قرار باشد ناشری کتابی
از گوگـ ــول را به یـ ــک مترجم بدهد فـ ــردی را
انتخاب میکند که حداقل با ادبیات و فرهنگ
روسـ ــیه آشـ ــنا باشـ ــد .با اینکه ترجمه از زبان
اصلی برایم در اولویت اسـ ــت اما در شرایطی
که اهمیت یک اثر من را به ترجمهاش وادارد
بـ ــرای اطالع از اصولی بودن ترجمه مذکور به
سراغ بازگردانهای آن به زبان دیگری که از آن
بدانم هم میروم و دست به مقایسه میزنم.
 ëëایـــنروزهااثردیگریهمدردســـتترجمه
دارید؟
در گذشـ ــته مجموع ـ ـهای ازکارهای کامو
را ترجمه کردهام که شـ ــامل هشـ ــت عنوان
میشود ،سـ ــه عنوان آن نمایشـ ــنامه و پنج
عنوان دیگر هم رمانهای او هسـ ــتند .ناشر
ایـ ــن مجموعه از من خواسـ ــته که روی دیگر
کارهای کامو هم کار کنم ،البته از آنجایی که

کامو بواسـ ــطه وقوع تصادف زندگی کوتاهی
داشـ ــته موفق به خلـ ــق آثار چنـ ــدان زیادی
نشـ ــده ،هرچند که از او تعدادی یادداشـ ــت
و مقاله هم بـ ــه جای مانده ،بویـ ــژه که کامو
روزنامهنگار هم بوده و در روزنامهای مخفی
در هنگام اشـ ــغال فرانسـ ــه هم کار میکرده
اسـ ــت .رمان دیگری بهنام «انسـ ــان اول» یا
«مـ ــرد اول» هـ ــم دارد که یک بـ ــار به همت
آقای منوچهر بدیعی منتشـ ــر شـ ــده است.
اما از آنجایی که ناشـ ــر آن «مرغ آمین» بود
و بساط کارش برچیده شـ ــد این رمان دیگر
بازنشر نشـ ــده ،از همین رو به احتمال بسیار
به سـ ــراغ این رمـ ــان و یادداش ـ ـتهای کامو
خواهم رفت.
 ëëسالهادرفرانســـهزندگیکردهایدوازطرفی
به زبان فرانسه هم تســـلط دارید ،با این تفاسیر
ارزیابیتان از ادبیات امروز فرانســـه چیست؟
فرانســـه در دورهای یکـــی از ســـرزمینهای
جریانســـاز ادبیات بوده ،بازهم ممکن است
شاهدوقوعچنیناتفاقیباشیم؟
نـــه تنهـــا در مقایســـه بـــا کشـــورهای
اروپایـــی ،بلکـــه در ســـطح جهانـــی هـــم
فرانســـویان نویســـندگانی اثرگذار هستند،
بیاغراق اگر برای ادبیات این کشور نقش
نخست را قائل نباشـــیم آنها جایگاه دوم
را از آن خـــود کردهانـــد .کمـــا اینکـــه طی
یک دهه اخیر شـــاهد کســـب چند جایزه
نوبل ادبی از ســـوی فرانســـویان بودهایم.
«ژان-ماری گوســـتاو لو کلزیو» و«پاتریک
مؤدیانـــو» بـــا فاصله چند ســـال موفق به
دریافت این جایزه شـــدند ،فرانسویها با
دریافـــت پانزده جایزه نوبـــل ادبی دارای
باالترین رکورد هســـتند و آنـــان را در ارائه
ســـبک و شـــیوههای نـــو ادبی میتـــوان از
جمله نویســـندگان پیشـــقدم دانســـت ،از
طرفی مردمشـــان هـــم بســـیار کتابخوان
هســـتند و تعداد منتقـــدان ادبی آنان هم
قابل توجه است.
ملتی که بـ ــرای ادبیات چنیـ ــن جایگاهی
قائل هستند طبیعی است که موفق به تشویق
وازسوییپرورشنویسندگانشاخصیازمیان
مردمان خود شوند .تعداد نشریات تخصصی
ادبیآنهاوازسوییرسانههاییکهدرصفحاتی
مرتب دست به نقد و بررسی آثار میزنند قابل
توجه است .فرانسویان از اغلب شاخصهایی
کـ ــه منجر به ارتقـ ــای این بخـ ــش از فرهنگ و
هنرشـ ــان میشـ ــود برخوردار هسـ ــتند .حتی
برخوردار از مؤسسات نشر بزرگی هستند که در
سطح جهانی دست به انتشار کتاب میزنند.

