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  «بر استخوان های مردگان» پس از «بچه های سبز» دومین اثری   .
اســت که از الگا توکارچوک ترجمه کرده اید. آیا با توکارچوک پس از 
آنکه برنده نوبل ادبیات شد آشنا شــدید یا با آثار او پیش از آن هم 

آشنا بودید؟
با توکارچوک پس از آنکه برنده جایزه بوکر شــد آشنا شدم و این 
به پیش از جایزه نوبل او برمی گردد. اولین بار او را به واســطه رمانی 
شــناختم که در انگلیســی با عنوان «Flights» ترجمه شده است و 
البته در زبان های مختلف نام های مختلفی برای آن انتخاب کرده اند 
و مثال در فرانســه آن را «زائران»، در اســپانیا «آواره هــا» و در ایتالیا 
«ولگردها» نامیده اند. استنباط من از عنوان لهستانی این رمان چیزی 
شبیه به «سالکان» می شود اما من عنوان «خانه به دوش ها» را برای 
آن انتخاب کرده ام. این رمان باعث آشــنایی ام با توکارچوک شد اما 
در آن زمان به سراغ ترجمه اش نرفتم چون یک ترجمه از آن وجود 
داشت. امروز هم دو ترجمه از آن موجود است که یکی از آنها خیلی 
ترجمه پرتی اســت و معنای دیگر لغــت «Flight» یعنی «پرواز» را 
برای عنوانش انتخاب کرده اســت. اما به هرحـــــال وجود ترجمه 
دیگری از رمان سبب شد که ترجمه اش نکنم. سپس تصمیم گرفتم 
به ســراغ «بر اســتخوان های مردگان» بروم که البته پیش از انتشار 
ترجمه ام از این رمان دو ترجمه دیگر از این کتاب هم منتشــر شــد 
اما زمانی که من ترجمه اش را آغاز کردم هنوز ترجمه دیگری چاپ 

نشده بود.
  توکارچوک به عنوان شاعر هم شناخته می شود اما اعتبار و شهرت   .

اصلی به رمان هایش مربوط است، این طور نیست؟
بله او در جهان با رمان هایش به شــهرت رسیده و درواقع اولین 
زن داستان نویس لهستانی است که برنده نوبل شده و پیش از او یکی 
از شاعران زن لهســتان برنده نوبل شده بود. توکارچوک نویسنده ای 
اســت که هم مقبولیت نخبگان و منتقــدان را دارد و هم نزد مردم 
عادی نویسنده محبوبی اســت و از نویسندگان پرفروش لهستان به 

شمار می رود.
  لهستان شــاعران و نمایش نامه نویســان معاصر مشهوری دارد   .

که بســیاری از آنها در ایران هم شناخته شده اند و برخی آثارشان به 
فارسی ترجمه و حتی اجرا شده است. تا پیش از آشنایی با توکارچوک 

چقدر با ادبیات داستانی لهستان آشنا بودید؟
تحصیالت من در رشــته ســینما در رومانی یعنی در کشــوری 
سوسیالیستی بود و شناختم نســبت به ادبیات لهستانی به واسطه 
ســینما و مشــخصا به واســطه آثار آندری وایدا بود. وایدا خیلی از 
آثار کالســیک لهســتانی را به فیلم تبدیل کرده مثل رمان «سرزمین 
موعود» وادیســالو ریمونت که به فارســی هم ترجمه شــده که از 
کالسیک های مهم ادبیات لهســتان است. من در دوران تحصیل در 
رومانی به لهســتان هم ســفر کرده بودم و در مجموع شش ماه در 
لهستان اقامت داشــتم و همیشــه ارادت ویژه ای به سینمای وایدا 
داشتم و به این واسطه با سینما و ادبیات لهستان آشنا شده بودم. در 
همان سال ها تئاتر لهستان هم تئاتری قدرتمند بود و تئاتر تجربی در 
دوره ای در لهستان طرفدار داشت. اما نکته ای که برایم جالب بوده 
این اســت که در همان دوره ای که همه در لهستان آوانگارد بودند 
وایدا تئاتر کالســیک اجرا می کرد چــون می دانیم که وایدا کارگردان 
تئاتر هم بود. در آن دوره من چند اجرا از وایدا در لهســتان دیدم. به 
این واســطه من پیش از آشــنایی با الگا توکارچوک، انس و الفتی با 
فرهنگ و ادبیات لهســتان داشــتم. خیلی از مکان هایی که در رمان 
«بر استخوان های مردگان» به آنها اشاره شده در قسمتی از لهستان 
می گذرد که من هم بیشتر در آنجا بودم و ترجمه این رمان به نوعی 

برایم رجعت به جوانی هم بود.
  آیا می توان گفت که شــعر و ادبیات نمایشی سنت قدرتمندتری   .

در لهستان دارند؟
قطعا. من وقتی تحصیل در رشته کارگردانی را تمام کردم خیلی 
تالش کردم که بتوانم در طول شــش ماه دوره ای را در لهســتان در 
تئاتــر البراتواری گروتوفســکی بگذرانم اما موفق نشــدم چون دیر 
رفته بودم و بعد هم مشــکالت زندگی پیش آمد اما به هرحال تئاتر 
لهستان تئاتری قدرتمند بوده است. در زمانی که در رومانی هم بودم 
بســیاری از گروه های تئاتری لهستانی به رومانی می آمدند و در آنجا 

اجرا می کردند.
  به توکارچوک برگردیم. او نویســنده ای است که اگر اشتباه نکنم   .

روان شناســی خوانده اســت. آیا تحصیالت او در روان شناسی در 
داستان نویسی اش تأثیر گذاشته است؟

بله رشــته تحصیلی او روان شناســی بالینی بوده است. در چند 
رمانی که من از او خوانده ام به صورت بارز مضمون روان شناســانه 
وجود ندارد و درواقع تأثیر روان شناسی در نویسندگی او آشکار و خطی 
و مســتقیم نیست اما طبیعتا تأثیر داشــته است. یکی از ویژگی های 
توکارچوک این اســت که همه رمان هایش بر پایه تحقیقات مفصل 
نوشــته شــده اند. مثال برای همین رمان «بر استخوان های مردگان» 
پژوهش های زیادی در زمینه طالع بینی و اختربینی انجام داده است.

  این ویژگی رمان چقدر کار ترجمه را دشــوار  کرده و آیا شــما هم   .
زمان ترجمه به این تحقیق ها نیازمند بودید؟

بله، من هم وقتی می خواســتم ترجمه کنم نیــاز به تحقیقات 
داشــتم به خصوص بــرای درآوردن یک ســری اصطالحاتی که در 
رمان به کار رفته اســت. شــخصیت زِن داســتان، خانــم یانینا، به 
طالع بینی اعتقاد دارد و عالقه زیادی دارد که هر آدمی را که می بیند 
طالع نمایش را بکشــد. طالع نما را در فارســی قدیم تــر و در زمان 

ناتورالیسم و روایت محیط

کشورها این طنز را برایم ملموس تر کرده است.
  توکارچــوک در این رمــان ژانرهای مختلفــی را درهم آمیخته و   .

روایت او از نظر سبکی ویژگی های خاصی دارد.
بلــه، رمــان راوی اول شــخص دارد و یک ویژگــی خیلی مهم 
آن این اســت که ما با یــک راوی اعتمادناپذیر مواجه هســتیم. «بر 
اســتخوان های مردگان» صرفا رمان جنایی-معمایی نیست اما اگر 
ایــن راوی اعتمادناپذیــر را در چارچوب رمــان جنایی-معمایی در 
نظــر بگیریم، آن گاه این رمان توکارچوک یادآور یکی از مشــهورترین 
رمان های جنایی تاریخ ادبیات پلیســی است که اگر اسم آن رمان را 
ببرم داســتان را لو داده ام و برای همین به نامش اشاره ای نمی کنم. 
در اینجا هم می بینیم که قاتل در روایت قتل هایی که مرتکب شــده 
دســتکاری می کند و درواقع خواننــده را فریب می دهد تا در آخر به 
اصــل ماجرا اعتراف کند. از این جنبه این ترفندی کامال فرمالیســتی 
اســت که با هیچ منطق واقع گرایانه ای هماهنگی ندارد و البته این 
بخشــی از جذابیت رمان است. ویژگی دیگر رمان این است که ما با 
نوعی از راوی روبه رو هســتیم که دنیای ذهنی خودش را دارد که با 
ســماجت به آن چســبیده و از آن بیرون نمی آید و همیشه برخورد 
او با دنیــای بیرون و دنیای واقعی یک جــور موقعیت های خاص و 
کمیک ایجاد می کنــد و از این حیث می توان این اثر را یک جور رمان 
کمدی سیاه هم دانست. چون او همیشه استدالل می کند و به خیال 
خــودش در حال گول زدن مأموران پلیس اســت. او افکار و نظرات 
عجیب و غریبی دارد که پذیرفتن شــان برای خواننده بســیار دشوار 
اســت. او از یک طرف بــه طالع بینی عالقه زیــادی دارد و از طرف 
دیگر عالقه و دلســوزی اش نســبت به حیوانات خیلی اغراق شــده 
اســت و به طور کلی در رمان مــا با آدم عجیب و غریبی که ذهنیت 
خــاص خــودش را دارد و دنیــا را از نگاه خــودش می بیند روبه رو 
هســتیم. او عادت ها و اعتقادات خاصی دارد که با خدشه دارشــدن 
آنها حالت های بد عصبی به او دســت می دهد. در واقع او پرسوناژ 
عادی و رایجی نیســت و این باعث جذابیتش هم می شود. او آدمی 
اســت که بر اســاس معیارهای خاص خودش زندگی کرده و کوتاه 
هم نمی آید. حتی آشپزی کردنش هم آمیخته با عادت های خاصی 
اســت. بیوگرافی و نوع زندگی و مراحلی کــه طی کرده هم خاص 
اســت. از یک سو مهندس بوده و از سوی دیگر ورزشکار قهاری بوده 
و پرتاب وزنه می کرده؛ و بعد معلم انگلیســی هم هست و ترجمه 
هم می کند و شــیفته ویلیام بلیک اســت. نکته جالــب اینکه خود 
خانم توکارچوک هم گفته چیزی که به او انگیزه نویسنده شدن داده 
خواندن آثار بلیک بوده اســت. از این حیث شاید شخصیت داستان 
شباهتی هم به نویســنده داشته باشد و گیاهخواربودن آنها هم این 

نزدیکی را بیشتر می کند.
  آیا تم پلیسی در دیگر داستان های توکارچوک هم وجود دارد؟  .

نه رمان های دیگر او این ویژگــی را ندارد و البته من همه آثار او 
را نخوانــده ام اما تا جایی که اطالع دارم این تنها رمان او اســت که 
تم پلیســی دارد که اقتباس سینمایی هم از آن شده و فیلمی که بر 

اساس آن ساخته شده از طرف لهستان برای اسکار فرستاده شد.
  شما به رمان های پلیسی عالقه زیادی دارید و با ژانرهای مختلف   .

آشنایی دارید. به نظرتان «بر استخوان های مردگان» را می توان یک 
رمان پلیسی به معنای دقیق کلمه دانست؟

من یک ســری از رمان های پلیســی را رمان های پلیســی کاذب 
می نامم و این شاید ناشی از نگاه شخصی من باشد. مثال پلیسی هایی 
که دورنمات نوشــته آن چیزی است که من به آنها می گویم پلیسی 
کاذب یا مثــال «تریلوژی نیویورک» پل اســتر را در همین گروه جای 
می دهم. «بر اســتخوان های مردگان» را هم پلیسی کاذب می دانم. 
برخــی از این آثــار مثل تعدادی از داســتان های دورنمات به نوعی 
پارودی آثار دیگرند یــا ردی از رمان های دیگر را در خود دارند. مثال 
«ســوء ظن» دورنمات به دو داســتان ادگار آلن پو ارجاع داده است. 
به هرحال در آثاری که من با عنوان پلیســی کاذب از آنها نام می برم 
در حقیقت پیرنگ پلیســی تنها یک دســتاویز یا بهانه است و البته 
جذابیت های رمان پلیســی را هم دارند و نمی شود منکر این شد اما 

رمان پلیسی در معنای اخص کلمه نیستند.
  به این نکته اشــاره کردید که توکارچــوک در برخی از آثارش به   .

مفهوم مرز و گذر از مرزها پرداخته و این مفهومی است که با سیاست 
درآمیخته اســت. توکارچوک چقدر در داســتان هایش به مضامین 

سیاسی توجه دارد؟
در آثار توکارچوک مضامین تاریخی بیشتر دیده می شود و درواقع 
او سیاست را در بستر تاریخ وارد آثارش می کند. از این نظر آن چیزی 
که با عنوان سیاســت روز نامیده می شــود در داستان هایش جایی 
ندارد اما سیاست در بستر تاریخی مورد توجه اش است. شاخص ترین 
نمونه آن رمان «کتاب های یاگوب» است که دقیقا سیاست در بستر 
تاریخ است. یعنی مضمون سیاسی است اما سیاست روز نیست و به 
نوعی می توان گفت مضمون های سیاســی تکرارشونده ای است که 

در دوره های تاریخی مختلفی می توانند اتفاق بیفتند.
  آیا ترجمه دیگری در دست انتشار دارید؟  .

آخرین ترجمه ای که انجام داده ام همین رمان «بر استخوان های 
مردگان» بوده و االن مدتی است که مشغول نوشتن داستان شده ام 
و ترجمه ای در دست ندارم. اما پیش از این رمان «بیگانه» آلبر کامو 
را، در ادامه ترجمه هایی که از کامو برای نشــر چشــمه انجام داده 
بودم، به ناشــر تحویل داده بودم که هنوز منتشــر نشده و امیدوارم 

امسال منتشر شود.

گفت وگو با کاوه میرعباسی به مناسبت ترجمه اثری از اُلگا توکارچوک

گذر از مرزها
«بر اســتخوان های مردگان» الگا توکارچوک تازه ترین ترجمه کاوه میرعباســی اســت که در نشــر چشمه منتشر شده اســت. توکارچوک از 
داستان نویســان و شاعران امروز لهستانی است که در سال ۲۰۱۸ برنده نوبل ادبیات شد و شهرتی جهانی پیدا کرد. البته او پیش از این برنده 
بوکر هم شده بود اما شهرت او به خصوص در ایران پس از نوبل ادبی شکل گرفت. «بر استخوان های مردگان» رمانی است که در آن ژانرهای 
مختلف درهم آمیخته و به لحاظ ســبکی قابل توجه اســت.  از ســوی دیگر همان طور که از عنوانش هم برمی آید رمانی پلیسی است البته 
آن طور که میرعباسی می گوید می توان آن را در دسته رمان های پلیسی کاذب جای داد. به مناسبت انتشار «بر استخوان های مردگان» با کاوه 

میرعباسی درباره توکارچوک و این اثر او گفت وگو کرده ایم و از او درباره ویژگی های سبکی و زبانی اثر و همچنین ادبیات لهستان پرسیده ایم.

شرق: نام امیل زوال در تاریخ ادبیات بیش از هرچیز با ناتورالیسم پیوند خورده و او خود 
در مقدمه یکی از رمان هایش نوشــته بود من ناتورالیستم. ناتورالیسم از دل رئالیسم 
ســربرآورد. دوران زوال، دورانی است که علم و پرستش علم رواجی گسترده داشت و 
زوال نیز تحت  تأثیر چند گرایش مثل گرایش داروینی و گرایش اگوست کنت به نوشتن 
رمان هایش پرداخت. او انســان را تحت تأثیر محیط و وراثت می داند و در آثارش هم 

تأکید زیادی به خصوص در توصیف محیط پیرامونی دارد.
زوال نویســنده ای پــرکار بــود و در میان آثــار او مجموعه رمان هــای روگن ماکار 
شــهرتی بیشــتر دارند. زوال در ســال ۱۸۶۸ طرح کلی این رمان را آماده کرد و در ۲۰ 
کتاب ســیر تحوالت مربوط به این خانواده را تصویر کرد. این کتاب ها در اصل شــرح 
ماجراها و سرگذشــت اجتماعی خانواده ای است که در دوران امپراتوری دوم فرانسه 
زندگی می کردند. زوال در این مجموعه و نیز دیگر آثارش، به ســیر تحوالت اجتماعی 
و اقتصــادی در آن دوره پرداختــه و در برخی از آثارش بــه وضعیت زندگی کارگران 
و تســلط سرمایه و بورس بازی در نظام ســرمایه داری پرداخته است. زوال این سلسله 

رمان هایش را در ســال ۱۸۹۳ پس از بیست و پنج سال کار کردن به پایان رساند. برخی 
از این رمان ها به فارســی هم ترجمه شــده اند و به این واسطه زوال از دهه ها پیش در 

ایران هم شناخته می شد.
امــا زوال به جــز رمان هایــش، داســتان های کوتاهی هــم دارد کــه البته کمتر 
شناخته شــده اند و زیر سایه رمان ها قرار گرفته اند. مدتی پیش تعدادی از داستان های 
کوتاه زوال در مجموعه ای با عنوان «مرگ الیویه بکای و داســتان های دیگر» با ترجمه 
محمود گودرزی در نشــر افق منتشــر شــد. «مرگ الیویه بکای» که عنوان کتاب هم 
برگرفته از این داســتان است، داستان اول مجموعه اســت. داستان درباره  مردی نزار 
اســت که از کودکی حالتی از بی حسی و کرختی در خود دارد. بیماری او حالی شبیه 
مرگ اســت با این تفاوت که صداها را می شنود. او بیماری است که بیماری اش شبیه 
به مرگ است با این تفاوت که صداهای اطرافش را می شنود و محیط را درک می کند. 
بیماری او باعث می شــود که همسر و پزشــک فریب بخورند و او را مرده فرض کنند 
و مراســم کفن و دفن او را ترتیب دهند. داســتان این طور آغاز می شود: «شنبه روزی 

بود که بعد از ســه روز بیماری، ساعت شــش صبح مردم. زن بیچاره ام مدتی داخل 
چمدان دنبال پارچه می گشــت. وقتی ســرش را بلند کرد و مرا دید که شــق ورق و با 
چشم های گشوده دیگر نفس نمی کشم، دوید سمتم، به خیال اینکه از هوش رفته ام، 
به دســت هایم ضربه می زد و روی صورتم خم می شد. سپس وحشت بر او مستولی 
شد؛ و سراسیمه، همان طور که گریه سر می داد، من من کنان گفت: خدایا! خدایا! مرده! 
همه را می شنیدم، اما صداهای ضعیف  شده گویی از جایی بسیار دور می آمدند. فقط 
چشــم چپم هنوز نوری محو می دید، نوری مایل به سفید که در آن اشیا با هم ادغام 
می شدند؛ چشــم راستم به کلی فلج شــده بود». راوی، آدمی به ظاهر ُمرده  است با 
حــواس  جمع و ادراک باال از حال اطرافیان. الیویــه واگویه هایش از دیگران و به ویژه 
همســرش مارگریت را با چنان تألمی بیان می کند که تنها یک واژه به ذهن می رسد: 
حسرت. الیویه با مراسمی مرسوم به خاک سپرده می شود. در تابوت اما ماجرایی دیگر 

جریان می یابد.
«ســروان بورل»، یکی دیگر از داســتان های این مجموعه اســت. در این داستان، 

قمارباِز زن باره ای در خدمت نظام به درجه  ســروانی می رســد. او دختر و مادری پیر 
دارد که تنها امیدشــان ســروان اســت. مردی القید و اوباش که همه  درآمدش پای 
خوش گذرانی می رود. مافوق سروان سرگردی پیر است که دوستی دیرپایی با خانواده  
ســروان بورل دارد، هرچه ســرگرد دلواپس حال مادر و دختر بورل است، خودش در 
عوالم عیش سیر می کند. کار سروان به  جایی می رسد که برای خرج عیاشی دست به 
اختالس می زند. «چگونه می میریم» نام داســتان سوم این مجموعه است. داستان با 
روایت رابطه  سرد کنت و کنتسی شروع می شود که سال ها به دور از عوالم یکدیگر سر 
به زندگی خود دارند و جز در مراسمی خاص دیگر کاری با یکدیگر ندارند. کنت درگیر 
بیماری خطرناکی اســت و به زودی خواهد مرد. مرگ دل کنتس را به رحم می آورد و 
پیوســته سراغ کنت را می گیرد. داستان از ترحم شــروع می شود، هرچند دورافتادگی 
کنت و کنتس همان طور می ماند. کنتس مدام تصور غارت شــدن دارد و فرزندانی که 
احتماال چشــم طمع به دارایی پدر دارند. «ســیل»، «آنژلین» و «ژاک دامور» نام ســه 

داستان دیگر کتاب است.

چهارشنبه
۷ اردیبهشت  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۷

مرگ الیویه بکای و داستان های دیگر
امیل زوال
ترجمه محمود گودرزى
نشر افق

بر استخوان های مردگان
الگا توکارچوك

ترجمه کاوه میرعباسى
نشر چشمه

قاجار زایچــه می نامیدند. من در ترجمه ام بــرای برگرداندن برخی 
اصطالحاتی که توکارچــوک در این رمان به کار بــرده بود از چهار، 
پنج تا زایچه قجری اســتفاده کردم. ابتــدا «صورالکواکب» خواجه 
نصیر را گرفتم اما بعد دیــدم در ترجمه رمان اصال به کارم نمی آید 
چون درباره اخترشناســی بود و بعد از آن دنبــال زایچه های عصر 
قاجــار رفتم. در طالع نما یا زایچه بر اســاس تاریخ و روز و ســاعتی 
کــه هر آدمی به دنیا می آید می گویند که کدام ســیاره در کدام برج 
بوده و بعد قرین شــدن دو ســیاره در یک برج را هم داریم و مثال در 
اصطالحات و مثل های عامیانه  می گویند قمر در عقرب شــده یعنی 
اینکه مــاه در برج عقرب قرار گرفته اســت. این ها هریک مفهومی 
متفاوت دارند و خیلی گســترده اند. در ایــن رمان می بینیم که خانم 
یانینا خیلی به این موضوع عالقه دارد و هر کسی را که می بیند خیلی 
زود می خواهد بداند که چه روزی و چه ساعتی به دنیا آمده تا بتواند 
طالع نمایش را بکشــد و فکر می کند از این طریــق می تواند به کنه 
شــخصیت اش پی ببرد. یا در داستان می بینیم که کارها و رفتارهای 
آدم ها را مدام بر اساس اینکه چه سیاره ای در چه برجی قرار داشته 
تحلیــل می کند. توکارچوک مطالعات جامعــی در این زمینه انجام 
داده و همه این مواردی که در رمان به کار می برد بر پایه پژوهش ها 
و جست وجوهایش است. توکارچوک به سفر هم عالقه زیادی دارد و 
این از عنوان کتاب «خانه به دوش ها» هم برمی آید. یکی از دالیلی هم 
که جایزه نوبل را به او دادند این بود که می گفتند او نویسنده ای است 
که گذر از مرزها را به عنوان شــیوه زندگی در آثارش ترویج می کند. 
در پایان «بر استخوان های مردگان» هم می بینیم که پرسوناژ داستان 
از مرز لهستان عبور می کند و به جمهوری چک وارد می شود. این ها 
از ویژگی های مشــترک آثار توکارچوک است. او نویسنده ای است که 
به نوعی می توان گفت دیدگاهی منحصر به خودش دارد و باورهای 
شخصی و مشخص دارد. در عین حال گرایش های فمینیستی هم به 
شــکل های مختلف در آثارش دیده می شود. ضمن اینکه گیاهخوار 

است و به گیاهخواری اعتقاد دارد.
  «بر اســتخوان های مردگان» را از زبان واسطه ترجمه کرده اید و   .

این مسئله هم به چالش های ترجمه اضافه می کند، این طور نیست؟
من همیشه از زبان اصلی ترجمه می کنم و پیش از این تنها کتابی 
که از زبان واســطه ترجمه کرده بــودم «کمدی الهی» دانته بود که 
البتــه این کتاب ویژگی های متفاوتی داشــت که ترجمه اش را برایم 

ممکن می کــرد. در ترجمه «کمدی الهی» از چندین ترجمه موجود 
در زبان های انگلیســی، فرانسوی و اســپانیایی استفاده کردم و بعد 
متن ایتالیایی را هم در کنارم داشــتم. زبان ایتالیایی با زبان های التین 
مشــابهت دارد و به جز این کوره سوادی هم در زبان ایتالیایی داشتم 
و به این واسطه ســرانجام می توانستم بفهمم که از میان چند متن 
فرانســوی و انگلیسی و اســپانیایی کدام یک به متن دانته نزدیک تر 
هستند. اما در مورد ترجمه «بر استخوان های مردگان» چنین ویژگی 
وجود نداشت چون من تنها آشنایی مختصری آن هم با زبان شفاهی 
لهستانی داشــتم چون مدتی در آنجا زندگی کرده بودم اما قطعا از 
این میزان آشــنایی نمی توانســتم برای ترجمه متن استفاده کنم. از 
این رو ســه متن ترجمه شــده دیگر از این رمان را مبنا قرار دادم و در 
شــصت درصد موارد همه این ترجمه ها با هم مطابقت داشــتند و 
مشــکلی نبود. در ســی درصد موارد دو ترجمه یک جــور بودند و 
ترجمه دیگر تفاوت داشت که اینجا هم به حکم عقل سلیم جانب 
اکثریت را گرفتم و در ده درصد موارد از جمله در جاهایی که اسامی 
خــاص داریم هر مترجمی ابتکار خودش را به کار بســته بود و من 
نمی توانستم بگویم که کدام یکی از آنها دقیقا با متن اصلی مطابقت 
داشــت. در رمان می بینیم کــه خانم یانینا روی همــه آدم ها لقب 
می گذارد و این لقب ها در هر ترجمه ای طبق سلیقه مترجم درآمده 

اســت. در این جور مواقع من هم مجبور بودم سلیقه خودم را معیار 
قرار دهم و از ترجمه های دیگر اثر در این ســه زبان الهام می گرفتم. 
اما به جز این موارد، «بر استخوان های مردگان» متن چندان دشواری 
نیست و چالش خاصی برای ترجمه اش نداشتم. در رمان دیده اید که 
در ابتدای هر فصل نقل قولی از شعرهای ویلیام بلیک آمده و خب 
ترجمه این شــعرها به همت مترجم برمی گردد. من سعی کردم تا 
جای ممکن این نقل قول ها را چون که به شعر بودند با وزن و قافیه 
دربیاورم. مثال در فصل اول آمده: «بردبار و در مســیر خطر رهسپار،/ 
می پیمود وادی مرگ را استوار،/ مرد راست کردار». اما به طور کلی به 
جز این موارد دشــواری خاص دیگری در ترجمه این رمان نداشتم و 

چالش هایش در حد متعارف بود.
  جایی در صحبت هایتان گفتید که با مکان هایی که در رمان آمده   .

آشنا بودید. به طور کلی آشــنایی با محیطی که رمان در آنجا روایت 
می شود چقدر به مترجم کمک می کند؟

به طور مشــخص درباره این رمــان، یکی از نکاتی که آشــنایی 
با محیط به من کمک کرد در ضبط اســامی بود. در لهســتانی یک 
ســری حروف داریم که در زبان های دیگر وجــود ندارد مثال یک ال 
خــط دار داریم که در دیگر زبان ها نیســت و اگر آشــنایی با مکان ها 
وجود نداشــته باشد ممکن اســت در ترجمه و در ضبط اسامی ما 
را به اشــتباه بیاندازد. به طور کلی آشنابودن با محیط تا حدودی به 
ترجمه کمک می کند اما نمی توانیم بگوییم که این آشنایی الزاما به 
بهترشدن ترجمه کمک می کند. یکی دیگر از مواردی که کمک کرد تا 
بتوانم درک بهتری از رمان داشته باشم، مربوط به طنز ظریفی است 
که توکارچوک در رمان به کار برده و آشنایی من با لهستان باعث شد 
طنز او را بهتر درک کنــم. در رمان می بینیم که خانم یانینا تصویری 
آرمانی از جمهوری چک یعنی از آن ســوی مرز در ذهنش ســاخته 
در حالی که اگر آنجا را بشناســیم می دانیم که هیچ تفاوتی میان دو 
کشوری که در دو سوی مرز قرار دارند نیست. اما برای خانم یانینا آن 
سوی مرز همیشه انگار شکلی از آرمانشهر را دارد اما قاعدتا شرایط 
در دو طــرف مرز تفاوت زیادی ندارد و به طور کلی لهســتان و چک 
کشــورهایی شبیه به هم هستند اما می بینیم که خانم یانینا خیلی با 
اشــتیاق و حسرت درباره جمهوری چک صحبت می کند و می گوید 
آنجا همیشه آفتاب است در حالی که این طور نیست. این طنز ظریفی 
اســت که توکارچوک در ایــن رمان به کار برده و آشــنایی من با این 

دی
جدی

امیر 
س :  

  عک

پیام حیدرقزوینی


