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ﻧﮕﺎه
یادداشتي بر حاشیه سه نمایشنامه از ناتالیا گینزبورگ

آینهاي در برابر دیدگان ما
ﺣﺴﻦ ﺷﮑﺎري

منتقد بيگذشــت قرار گرفت و به نقد عملکرد اشتباه نسل آرمانگراي
پیشــین ،با طرح نظریه تغییر از پایین و در ســطح جامعه ایتالیایي ،به
خلق رمانها و داستانها و نمایشنامههایش پرداخت .وي در سلسله
ِ
بازشناسي تفکر
آثارش ،چه رمان و داســتان یا نمایشنامه ،به اهمیت
ِ
ایتالیایــي در دنیاي معاصر پرداخت و چهره واقعي جامعه و مردمان
معاصر خود را به تصویر کشید.
ناتالیا گینزبورگ ،در ســه نمایشــنامه اخیر -کــه همینجا ميباید
از ترجمه بســیار دقیق و خوانا و صمیمي و ســاده ،و متعهد به قلم
نویســنده یاد کرد -بهدرستي در
زندگي جاري در سایه شکست جنگ،
ِ
مالل
و به
روانشــناختي مردمان سرگشتهاي ميرسد گرفتار در چمبره ِ
ِ
ناامیدي حاصلآمده از دوران پس از جنگ ،و با اشاره درست
ناشي از
ِ
اما پنهان در ذات این ســه اثــر ،راِه چاره را بر ذمه مردمان نقشآفرین
زندگي
پي تغییر و
اجتماعي آن روزگاران ميگذارد ،اگر این مردمان در ِ
ِ
ِ
غلبه بر ناامیدي و دوري از مالل هســتند .بيگمان ،رازهاي دیگري در
کنجکاوي
شکلدهي این سه اثر خواندني پنهانند که کشفشان نیاز به
ِ
بیشــتر شما خوانندگان این سه نمایشــنامه دارد و پیگیري ماجراهاي
ذات پیچیده بهسبب دشــواريهاي عصري که
بهظاهر ســاده اما در ْ
شــخصیتهاي این سه نمایشنامه درگیرشان هســتند و هوش ناتالیا
گینزبورگ در
شناسایي این دشــواريها بهکار ميافتد در دهه شصت
ِ
میــالدي ،اما پیشــاپیش ،عصِر تنهایي و اضطراب را در آینده هشــدار
ميدهــد بيآنکه ما را در ناامیدي رها کنــد؛ او راه چاره را در تغییر ما
مردمان جامعه معاصر ميبیند؛ همان هشداري که آنتون چخوف در
یكیك نمایشنامههایش اعالم ميدارد و آینهاي تمامنما ميسازد در
برابر دیدگان ما تا بهدرســتي خویش را ببینیم و بیندیشیم» :تا یكیك
ما درصدد تغییر خویش برنیاییم ،جامعه انســاني هرگز تغییر بنیادي
نخواهد کرد!«.

کلمات و آزادی
»سنگ آفتاب«» ،روزهای اشتغال«
و »ســمندر« یــک شــعر بلنــد و دو
مجموعه شــعر از اکتاویو پاز ،شــاعر
بلندآوازه مکزیکی ،هســتند که اخیرا
بــا ترجمه رضــا معتمــدی در قالب
یک کتاب در نشر نگاه منتشر شدهاند.
اکتاویو پــاز چنانکه در مقدمه ترجمه
فارسی همین کتاب اشاره شده است،
شــاعری بود زاده دورانی پرآشــوب و
پرتبوتاب .زادهشــدن او از یکســو
مقارن بود با شروع جنگ جهانی اول
و از سوی دیگر انقالب مکزیک .شرایط
وخیم و بحرانی مکزیک در آن روزگار
بر زندگی خانواده پاز نیز تأثیر گذاشت و
ناخودآگاه پاز را از تجربههایی انباشت
که بعدها هنر او نیز از آنها متأثر شد و
به این تجربیات اضافه شد تجربههای
ســالهای بعــد ،از جمله ســروکار
پیداکــردناش با نواحی فقیرنشــین،
گرایــشاش بــه اندیشــههای چپ،
مواجههاش با جنگ داخلی اسپانیا و
بعدها ،زمانی که پاز وابسته فرهنگی
ســفارت مکزیک در فرانسه بود ،قیام
دانشجویان در مکزیک و همسویی پاز
با این قیام و اعتراض او به سرکوب آن
و کنارهگیریاش از همه ســمتهای
دولتی بــه دلیــل این ســرکوب .این
تجربیات بــه همــراه مجموعهای از
تجربههای فــردی و اجتماعی دیگر،
در آمیــزش بــا مطالعات وســیع پاز
و طــرِز نــگاه ویژهاش بــه جهان ،به
عصارهای شــاعرانه بدل میشدند که
نمودهای آن را در اشعار پاز میبینیم.
در بخشــی از مقدمــه رضا معتمدی
بــر ترجمه فارســی »ســنگ آفتاب،
روزهــای اشــتغال ،ســمندر« درباره
ادبیــات پاز و طرز نــگاه او به کلمات
در نوشــتههایش ،چه شعر و چه نثر،
چنین میخوانیم» :پاز شاعری پیشرو
و آزاداندیش و مقالهنویســی بیهمتا
بــود .شــیوه نــگارش و نوشــتناش
چه در شــعر و چــه در نثر جادویی و
ســحرانگیز اســت و واژهها و کلمات
بــرای او مفهومــی زنــده و متحرک
دارند ،در درون هــر واژه و هر عبارت
معنای ستیزندهای را جستجو میکند.
واژهها در هوا معلق نیســتند ،بیگانه
و پرغرابت نیســتند ،آشــنا ،صمیمی
و ملموس هســتند ،آنهــا در زمان و
مکان جای مشخصی دارند ،از حجم
و ابعــاد و وزن و آهنــگ برخوردارند،
طنین و پژواک ویژهی خــود را دارند.
زندهاند و زندگی میکنند و هر لحظه
آفریده میشــوند و میمیرند و دوباره
با بار تــازهای از معنا جان میگیرند«.
آنچه در ادامه میخوانید سطرهایی
است از شعر بلند »ســنگ آفتاب« از
این کتاب» :چهرهی شعلهها ،چهرهی
بلعیــده /چهــرهی نوجــوان مبتالی
ســالهای وهم /و روزهای مدور /که
باز میشــوند به همان حیاط و همان
دیوار /،لحظه شــعلهور است /و تمام
چهرههــا که جلوه میکننــد از درون
شــعلهها /تنها یــک چهرهاند /تمام
نامها تنها یــک ناماند /تمام چهرهها
تنها یک چهرهاند /تمــام قرنها تنها
یــک لحظهانــد /و در سراســر تمام
قرنهــای قرنها /یک جفت چشــم
راه عبور آینده را ســد میکند /.چیزی
برابر من نیست /جز لحظهی رها شده
از رویای امشــبام /و تصاویری که در
خــواب دیدهام /لحظهای کــه از رویا
تراشیده شده است /و پاره شده است
از هیچ بودن این شــب /با نبضی که
حرف به حرف باال میرود /وقتی زمان
در بیرون افســار مــیدرد /این جهان
اســت که با برنامهی خونریزش /بر
دروازههای روح من میکوبد /تنها یک
لحظه است /وقتی که شهرها ،نامها،
مزههــا و هرآنچه زنده اســت /درون
جمجمهی کــور من فــرو میریزند/
وقتــی کــه اندوههای شــب /افکارم
را میفشــرند /و بــر اســتخوان تنم
میکوبند«.

سنگ آفتاب ،روزهای
اشتغال ،سمندر
ا ُﮐﺘﺎوﯾﻮ ﭘﺎز
ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺿﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪى
ﻧﺸﺮ ﻧﮕﺎه

گفتوگو با محمد حامد درباره الرش نورن ،به مناسبت انتشار ترجمههایش از نمایشنامههای او

م مرگ
نقاشی بر بو ِ

ﻋﮑﺲ :ﻓﺘﺎﻧﻪ ﺗﻤﺒﺮﭼﻰ

ناتالیا گینزبورگ )تولد ۱۴ :ژانویه  .۱۹۱۶مرگ ۷ :اکتبر  ،(.۱۹۹۱بانوي
رماننویس و داستاننویس و نمایشنامهنویس ،نامي بسیار آشناست
نمایشــي ایتالیا در ایــران .اکثر
براي دوســتداران ادبیات داســتاني و
ِ
همت مترجمان تواناي ادبیات
رمانها و داســتانهایش در ایران و با ِ
داســتاني ایتالیایي به فارسي برگردانده شــدهاند ،و در بزرگداشت این
ِ
بانوي داستانپرداز قرن بیستم ایتالیا ،نشستها و جلسههاي متعددي
برگزار شــده است با حضور دوستداران ادبیات ایتالیایي و عالقهمندان
به این نویسنده همنسل شــاعران بزرگ قرن بیستم ایتالیا مانند چزاره
پاوزه و نویســندگان نامداري همچون ایتالو کالوینو» .خانه لب دریا«،
»میشل عزیز«» ،فضیلتهاي ناچیز«» ،الفباي خانواده«» ،شهر و خانه«،
»نجواهاي شــبانه«» ،چنین گذشــت بر من«» ،والنتینو«» ،شــهِر من«
برخي از رمانها و مجموعهداستانهاي این بانوي نویسنده هستند که
سالیان گذشته در ایران چاپ و منتشر شدهاند.
اما ،ســه نمایشــنامه وي ،با نامهاي »با تو ازدواج کردم که شــاد
باشم«» ،توتفرنگي و خامه« و »آگهي« ،سال گذشته و با ترجمه آقایان
کاظم فرهادي و فرهاد خردمند ،و با کوشش انتشارات فرهنگجاوید،
و در قطعي خاص به دوســتداران این نویسنده عرضه شد که من نیز
بهعنوان خواننده آثار این نویســنده ،هر ســه نمایشنامه را خواندم و
نکاتي چند در حاشیه خوانش این سه نمایشنامه به ذهنم خطور کرد
که در یادداشت پیشِرو به این نکات پرداختم.
اروپایي پس از جنگ دوم جهاني ،بهویژه در
شــاعران و نویسندگان
ِ
آلمان و ایتالیا ،به تحلیل و بازشناخت پيآمد
زندگي
جنگي ســوداگرانه و امپریالیستي بر
ِ
اروپاییان برآمدند و »ادبیات شکست« را پي
ریختند .در آلمان ،برتولد برشت و هاینریش
بل و دیگر نویســندگان و شاعران آلماني ،با
آثاري متعدد در نمایشنامهنویسي و رمان
و شعر و داستان ،سرآمد پیشگامان این گونه
ادبي شــدند و در آثار خــود ،جامعه اروپا و
زندگــي اروپاییان پس از جنگ بزرگ را مورد
ِ
نقد و بازخواني قرار دادند .اما در ایتالیا ،این
گونه ادبیات داســتاني ،در شــکل و محتوا،
متفاوت از ادبیات شکســت در آلمان ،قوام
یافت و ناتالیا گینزبورگ یکي از پیشــگامان
مهم این گونه ادبي شــد .البته وقایع ادبي،
هنــري ،فرهنگــي ،اجتماعي و سیاســي
پدیدآمــده در ایتالیــاي پــس از جنگ دوم
جهاني از یك ســو ،و همیــن وقایع پیش از
این جنگ ،از سوي دیگر ،بر نگاه نویسندگان
ایتالیایي میراثداِر دوراني آرمانگرا
و شعراي
ِ
تأثیــري عمیق داشــتند؛ نســلي بهشــدت
واقعگرا همچنان به واقعگرایي و رئالیســم
کمك این نسل بازمانده
نوع ایتالیایي وفادار ماند و همین واقعگرایي ،به ِ
از گذِر سه دهه ملتهب و تاریخساز در ایتالیا آمد و سبب پیدایش آثاري
ماندگار در ادبیات ایتالیا و روزگار پس از جنگ و شکست شد و سینماي
نئورئالیسم متأثر از اینگونه ادبي شکل گرفت؛ ادبیات منتقد ،معترض،
روزکردن آرمانهاي نسل گذشته براي
عامهفهم ،و کوشا و فهیم در به
ِ
زندگي ایتالیایي .این
ایجاد تحول همهجانبه در
نســل بازمانده ،از پس
ِ
ِ
شکست ،واقعبینانه به امکان نقد و بازبیني آرمانهاي گذشتگان خود
در ســه دهه بیست ،سي و چهل قرن بیستم پرداخت و از این رهگذر،
بهنوعــي از نگاه ایتالیایي به زندگي رســید که البته آغازگراني پیش از
خود داشــت ،اگرچه این آغازگران و پیشگامان با اینکه هریك جداگانه
در عمقبخشــي این نگاه کوشــیدند اما نتوانســتند در دوران ملتهب
سیاســي چندین دهه ایتالیا اجازه و فرصت هماندیشــي بیابند .ناتالیا
ِ
گینزبورگ ،وفادار به آرمانهاي درست نسل پیشین و نویسندگاني مانند
اینیاتسیو سیلونه و شاعراني مانند چزاره پاوزه با فرصت تجربه تحول
بازســازي ویرانيهاي پس از جنگ و روبهروشدن
جامعه ایتالیایي در
ِ
بــا واقعیت شکســت و خانهتکانــي در جامعه واپسگــراي احیاي
عظمت ُرم باســتان در عصر شــرمآور بنیتو موسولیني ،در جایگاه یك

ﻋﻄﻒ

 الرش نــورن ظاهــرا پیــش از ایــن مجموعــه
نمایشــنامههایی که اخیرا با ترجمه شــما منتشر شده،
در ایران نمایشنامهنویس شناختهشدهای نبوده است.
بنابراین ترجمههای شــما از نمایشــنامههای او حکم
معرفــی او به مخاطبان فارســیزبان را هم دارد .برای
شــروع میخواســتم اگر ممکن اســت از دلیل اینکه
نمایشنامههای او را برای ترجمه انتخاب کردید بگویید
و اینکــه آیــا قصدتان صرفا آشــنا کــردن مخاطبان
فارســیزبان با آثار او بود یا دالیل دیگری هم برای این
انتخاب داشــتید .چه ویژگیای در این آثار چشمتان را
گرفت و ترغیبتان کرد به ترجمه؟
این که میگویید الرش نورن در ایران نمایشــنامهنویس
شناختهشــدهای نیســت تا حدودی درست اســت ،اما در
ایــران تا آنجا که من میدانم یک نمایشــنامه از او ترجمه
و نمایــش دیگــری اجرا شــده اســت و آنها کــه در دل
دغدغــه نمایش دارنــد و به دنبال صداهای تازه هســتند
کم و بیش او را میشناســند .معرفی نمایشنامهنویســان
برجستهی کشورهای اســکاندیناوی به عالقهمندان ایرانی
پــروژهای اســت که من از حدود بیســت ســال پیش آغاز
کردهام .اولین نویسندهای که آثار او را به فارسی برگرداندم
یون فوســه رماننویس ،شاعر و نمایشــنامهنویس نروژی
بوده است که بیست نمایشنامه از او در انتشارات نیال منتشر
شــده است .از کشور ســوئد الرش نورن و هنینگ مانکل را
انتخاب کردم .با آثار الرش نــورن از طریق دیدن اجراهای
نمایشنامههایش آشنا شدم .من خودم از کودکی و نوجوانی
تا همین امروز که شــصت و سه ســالهام با تئاتر همخانه
بودهام .در ســوئد نیز کــم و بیش در گروههــای آزاد تئاتر
فعالیت کردهام .اما بیشتر از آن تالش کردهام که نمایشنامه
بخوانم و ببینم .ســالها پیش چند اجــرا از الرش نورن با
کارگردانی خود او درصحنه دیدم .آنچه که میدیدم با آثار
دیگران تفاوت داشــت .صدای دیگری بود .و در پاســخ به
قسمت دوم سوال شما که چرا الرش نورن را انتخاب کردم
بایــد بگویم که همین صدای تــازه بود که من را به ترجمه
این آثار ترغیب کرد .رنگ دیگری بود ،اگر چه گیرم تاریکتر،
بسیار تاریکتر .شــاعرانگی این آثار مرا درگیر خودش کرد.
بیشتر مترصد شــدم تا اجراهای نمایشنامههای او را ببینم.
تا جایی که ممکن بود میرفتم و تماشا میکردم .متنهای
نمایشهایش را میخواندم .دیگر درگیرش شــده بودم .در
آثارش نهفتههای بســیاری بود که مــرا ترغیب میکرد که
نزدیکتر بروم و بعد دیدم که نشســتهام ســر کار ترجمه.
سر آثار یون فوســه نیز به همین صورت درگیر شدم .برای
دیــدن اجراهایش برنامهریزی میکردم .چند بار به اســلو،
استکهلم و برلین سفر کردم که فقط اجراها را ببینم.
 در آغاز مقدمهای که خانم فتانه تمبرچی بر »آهنگ
بیصدا و ســه نمایشــنامهی دیگر« یعنــی جلد اول
ترجمههای شما از نمایشنامههای الرش نورن ،نوشتهاند
اشاره شده اســت به اینکه وقتی نام الرش نورن برای
نخســتینبار در ادبیات نمایشــی ســوئد بر سر زبانها
افتاد او را »نویسندهای با صدای تازه ،همطراز آگوست
استریندبرگ« دانســتند .این مقایسه آیا صرفا به لحاظ
تأکید گذاشــتن بر مقام و جایگاه الرش نورن در ادبیات
نمایشی سوئد است یا شــباهتهایی هم بین جهان و
سبک این دو نمایشنامهنویس میتوان یافت؟
آنچه فتانه در مقدمه نوشــته اســت جایگاه دراماتیک
نورن در ادبیات نمایشــی ســوئد اســت و مقایســه این دو
نمایشــنامهنویس نبوده است .به نظر من نیز اساسا مقایسه
دو نویسنده کار درستی نیست .نویســندگان از یکدیگر تأثیر
میگیرند و در جریان خلق و پردازش کاراکترها خودشان هم
متحول میشوند .نه استریندبرگ و نه الرش نورن از ابتدا با
یک ســبک و سیاق نمینوشتهاند و شــیوههای مختلفی را
برای آثار خود تجربه کردهاند و به تدریج تحول یافتهاند.
 جهان نمایشــنامههای الرش نــورن ،جهان تلخی
است .در این مورد دوست دارم صحبت کنیم ،اما قبلش
میخواســتم بدانم بهطور کلی به نظرتان الرش نورن را
در چه سنتی از نمایشنامهنویسی جهان میتوان جا داد؟
چه در خود ادبیات نمایشی سوئد و چه ادبیات نمایشی
جهان ،او به چه جریانی از نمایشنامهنویسی تعلق دارد
و به لحاظ سبک و مضمون و جهانبینی و تکنیک و زبان
با کدام نمایشنامهنویسها میتوان مقایسهاش کرد؟
پاســخ دادن به این ســوال کار راحتی نیست .دستکم
برای من راحت نیســت .توی یک قاب گذاشــتن نویسنده و
هنرمند خالصه کردن اوســت .اما شــاید بتوان خیلی کلی
دراماتیک نورن را با ابزوردیســم و رئالیســم مدرن توصیف
کرد .رئالیسمی که برای کاراکترهای خود از فرمهای خاص
خود اســتفاده میکند تــا پیچیدگی آنهــا را توصیف کند.
آگوست استریندبرگ در مقدمه  A dream playمینویسد،
دیگــر زمــان و مکانــی در کار نیســت ،بــر روی واقعیت
کماهمیت و پیش پا افتادهای تخیل نقش تازهای میبافد،
نقشــی مخلوط از خاطرهها ،تجربههــا ،دریافتهای آزاد.
انسانها پاره پاره میشــوند ،رها میشوند ،محو میشوند،
دوباره متراکم میشــوند ،باز تکهتکه میشوند و دوباره به
هم میپیوندند .اما بینش و نگاهی هست که بر همه اینها
سوار است و آن نگاه مال تخیل نویسنده است .شاید بتوان
این دریافت را در این هر دو نویسنده مشترک دانست.
بیشتر میتوان ،باز هم خیلی کلی ،گفت که مثال الرش
نورن بکت را میســتاید و یون فوســه را تحسین میکند ،و
به پینتر به شــدت گرایــش دارد .در کتابهــای خاطرات
نمایشنامهنویس که از او منتشر شده است وصف و ستایش
پینتــر و فوســه و بکت بارها تکرار شــده اســت .خب این
حرفها هم متأســفانه همچنان کــه میبینید خیلی کلی
اســت .اما ادبیات نورن صاحب یک صداست که فقط مال
اوست و مثل صدای هیچکس نیست و فقط از توی همین
آثار به قول شــما تلــخ بیرون میآید .همچنــان که بکت
صاحب صداست و فوسه و پینتر هم صاحب صدای خاص
خودشــاناند .از همین روســت که شــاید وقتی در جهان
ادبیات دراماتیک حرف آثار نورن به میان میآید بیشــتر نام
این نویسندگان مطرح میشود.
 یکی از موضوعات تکرارشــونده در نمایشنامههای
نورن ،همانطور که در مقدمه ترجمه فارســی »آهنگ
بیصدا و ســه نمایشــنامهی دیگر« هم آمــده مقوله
»مرگ« اســت» .مرگ« معموال در نمایشــنامههای او
بهنحوی حضور دارد .نمایشنامههای »آهنگ بیصدا«...

و »نگهداشــت زمســتانه« هر دو با صحبت از مراسم
تشــییع جنازه و ســوگواری برای مرده آغاز میشوند و
شخصیتهای نمایشــنامه از کسانی سخن میگویند که
مردهاند و دیگر میانشــان نیستند .مضمون »مرگ« به
شکلهای مختلف در نمایشنامههای دیگر او هم هست.
این مرگاندیشــی آیا به تجربهای شخصی در زندگی او
نیز بازمیگردد یا ریشهاش جای دیگری است؟
بله ،مضمون مرگ در تمام نمایشنامههای این مجموعه
یعنی در  ۲۳نمایشــنامه هست و خط پر رنگ نمایشها را
بر صحنه رســم میکند .مجموعه نمایشــنامههایی که در
مجموعه »ترمینال« در سوئد منتشر شدهاند حاصل ده سال
کار پیوســته الرش نورن اســت .انگار این دورهای است که
نویســنده ما به مرگ فکر میکرده است ،چه آن مرگهایی
که در اطرافــش و در زندگی خصوصیاش رخ داده و چه
اندیشــه فلســفی دربارهی مرگ .مرگ حرف آخر همه این
نمایشنامههاست .نخ گردنبند مرواریدی است که اینجا هر
کدام از دانههای مروارید یک نمایش اســت .متریال اصلی
الرش نورن در این آثار مرگ اســت .مثل نقاشــی است که
بر بوم مرگ نقاشــی کند .در یکــی از این مرواریدها مادری
از آســایشگاه برمیگردد به خانهاش ،پیش دختر و پسر و
همسرش .آمده که آنجا در خانهاش بمیرد .سفر آخر مادر
به جهان گذشــتهاش .در یکی دیگر پــدر و مادر یک جوان
به ســردخانه میآیند که جسد فرزندشان را شناسایی کنند.
و یــا پدری تنها در خانــهاش میافتــد روی زمین و در جا
میمیرد ،بعد پسران و دختر و عروس او میآیند که وسایل
ماندهی او را از آپارتمانش جمع کنند ،آپارتمان را تمیز کنند
و به صاحبخانه تحویل دهند .در نمایش دیگری مردی به
آپارتمان تازهای اسبابکشــی میکند که مستأجر قبلی در
آنجا خودکشــی کرده بوده اســت .الرش نورن در این آثار
مینشیند کنار مرگ ،دســت یخ مرگ را در دست میگیرد.
بیمارســتان صحنه چند تــا از این نمایشنامههاســت .در
هرکدام از این آثار مرگ است که بهش نور تابانده میشود.
در ایــن آثار از خــود مرگ چیزی گفته نمیشــود چون که
انگار هیچچی توش نیست ،بلکه گرد مرگ میچرخند و از
زاویههای مختلف به مرگ نور تابانده میشــود .نور تابانده
میشود که درونش را ببینی که چهقدر خالی و تهی است.
چه پر از هیچچی اســت .بله مرگ در همه آنها پیداست و
پیداست که کسب و کار نویسنده شده در این دوره از زندگی
هنریاش.
 موضوع دیگر نمایشــنامههای او تولد است و فرزند
و مناســبات پدر و مادرها با فرزندان و همچنین ِ
میل به
فرزند داشتن .از طرفی در بعضی از این نمایشنامهها با
از دســت رفتن زودهنگام فرزندان روبهرو هستیم .گویا
بهطور غیرمستقیم جامعه نمایشنامههای او جامعهای
است که دارد میانســال و پیر میشود و بچهها در آن
کمتر عمر میکنند .آیا با این برداشت من موافق هستید؟
ســوال بسیار خوبی اســت .بله در این آثار همچنان که
مرگ هســت تولد هم در کنارش گاهی هســت .نه به این
خاطر که به خواننده امید دهد ،بلکه میخواهد میخ مرگ
را محکمتر فرو کند توی زمین .شــاید میخواهد بگوید که
تولد آن روی ســکه مرگ است .بگذارید یک جمله از بکت
نقل کنم .جمله معروفیســت و نــورن هم از آن در کتاب
خاطرات نمایشــنامهنویس یاد کرده .جمله مال »در انتظار
گودو« اســت آنجا که پوتزو که دیگر کور شده است جمله
را تــوی هوا تقریبا داد میزند .پوتزو آنجا میگوید بر دهانه
گور زنها به دنیات میآورند .لحظهای برقه نوری میبینی
و ســپس تاریکیســت ،تاریکی گور .من با این قســمت از
برداشــت شــما زیاد موافق نیســتم که نتیجه بگیریم که
جامعه دارد پیر میشود و بچهها در آن کمتر عمر میکنند.
اگر بشــود برداشــتی کرد باز هم تاباندن نور است بر بستر
مرگ .در حقیقت انگار در جهان این نمایشها مرگ متولد
میشــود .این یک مفهوم فلسفیســت که به این صورت
نمایشی میشود.
ِ
مضمون دیگــِر این نمایشــنامهها
 میرســیم بــه
که بحــران روابــط خانوادگــی اســت و زندگیهای
از همپاشیده .قبول دارید که خانواده در این نمایشنامهها
کانون اصلی بحران اســت و روابط خانوادگی ســخت
شــکنندهاند و آدمهای این نمایشــنامهها بســیار تنها
هستند؟
بگذارید در دنباله سوال قبلی بگویم که من بهطور کلی
با برداشــت کردن از یک اثر هنری زیاد موافق نیســتم .یک
اثــر را باید مثــل زندگی تجربه کرد .این کــه ما بگوییم این
نمایش میخواهد بگوید که مثال روابط خانوادگی ســخت
شــکننده شــده ،محدود کردن یک اثر هنری به یک مقاله
آسیبشناسانه اجتماعیست .ممکن است این مفهومی را
که شــما میگویید بشــود در هر اثری پیدا کرد؛ در هر اثری
که از خانواده و از روابط میان افراد آن سخن بگوید .امروزه
موضوع خیلی از فیلمها و نمایشها و رمانها و داستانها
مسائل امروز است .این طبیعیست که باید هم همینطور
باشــد .اما این فقط موضوع یا داســتان و ماجرای نمایش
اســت .یعنی آن چیزیســت که در نمایش اتفاق میافتد.
اما آنچه از این داستان در من خواننده رسوب میکند قطعا
فقط موضوع داســتان نیســت .صحبت من اینجا سر یک
حس است .ســر یک تجربه است .سر یک چیزی است که
قبــل از دیدن این نمایش یا آن تابلو در من نبوده اســت و
حاال با دیدن این تابلو یا آن نمایش در من پدید آمده است.
 آیا میتوان از نوع پرداختن نورن به زندگی روزمره
آدمها به یک نوع برداشــت تمثیلی و هستیشناختی از
این نمایشنامهها رســید ،یعنی انگار این نمایشنامهها
تمثیلی از زندگی و زیســتن در معنای کلــی آن را بیان
میکنند .این آمدن و رفتنها ،پیوســتنها و گسستنها
آیا بیانگر ماهیت فرآیند کلی زندگی و مرگ نیستند؟
در ســوال شــما یک فراز خوب هســت که من دوست
دارم از همین فراز شــروع کنم .آن فراز یعنی نوع پرداختن،
یعنی فرم ،نوع یا شــیوه پرداختن به یــک واقعیت و از آن
واقعیت دیگری را آفریدن است که اصل و اساس کار هنری
آفرینش همین
اســت و هنرمند انگار جز
واقعیت دیگر کار
ِ
ِ
دیگری نبایــد بکند .بله ،فرم پرداختن به زندگی یا واقعیت
حرف آخر را میزند .فرم اســت که به تو چشم میدهد که
ببینی ،گوش میدهد که بشــنوی .فرم اســت که از آن به
واقعیت یــا زندگی نگاه میکنی .به عقیــده من در یک اثر
هنــری هیچ چیز به جز فرم وجود ندارد .فرم اســت که به
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محمــــد حــــامد را بیشـــــتر با
ترجمههـــایش از نمایشـنامههــای
یـون فوســـه میشناسـیم .چنـدی
ﻋﻠﻰ ﺷﺮوﻗﻰ پیـش نمایشـنامـههـــایی از الرش
نـورن ،نـمایشنامـهنویس سوئـدی،
با ترجمه او در پنج کتاب از طرف انتشــارات روزنه به چاپ رســید» .آهنگ
بیصدا و ســه نمایشــنامهی دیگر«» ،از عشق و سه نمایشــنامهی دیگر«،

تو هنر میبخشــد و این تویی که با همه وجودت با فرم در
میآمیزی .یعنی با همه دانستههایت ،با همه تجربههایت
یک اثر را تجربه میکنی .حاال این تویی که اثر الرش نورن را
تمثیلی از زندگی و زیستن در معنای کلی آن میبینی ،یا نه،
تنها خودش را ،خود این چگونه زیســتن را میبینی .ممکن
است همه این آمد و رفتنها و گسستنها و پیوستنها از دید
تو بیانگر ماهیت زندگی و مرگ باشند و از دید یکیدیگر چیز
دیگری .نمیشــود برای کار هنری قطعیت قائل شد چون
که اثر هنری مثل یک راز میماند .رمز و راز بند بند پیکرش
را میسازد .راِز واژههای فهم ناشدنی .هیچ معیاری را هنر
پذیرا نیســت .معیارهای کار هنری بر اصــول فهمناپذیر و
مرموزی استوار است که شــاید حتا راز آن بر خود هنرمند
هم پوشیده میماند.
 در همان مقدمهای که پیش از این به آن اشــاره شد
از قول کریستیان پتری ،نمایشنامهنویس و روزنامهنگار
ســوئدی ،نکته جالبی درباره شباهت معماری آثار نورن
با »هتل« گفته شــده اســت .ظاهرا بخشــی از کودکی
نورن هم در هتل گذشــته و پدرش کارمنــد هتل بوده
اســت .آیا میتوان در موقتی بودن و ناپایداری چیزها
در نمایشــنامههای نورن نیز ردی از جهانی هتلگونه را
پیدا کرد؟ یعنی یک زیست موقت در مکانهایی موقت.
خانهها انگار پایدار نیستند و این را مثال در نمایشنامه »از
عشق« در مجموعه »از عشــق و سه نمایشنامه دیگر«،
جلد چهارم ترجمه فارســی نمایشــنامههای نورن ،به
خوبی میبینیــم .اینکه همانقدر کــه روابط ناپایدار
هســتند ،اقامتگاههــا و خانهها نیــز ناپایدارند .آدمها
نمیتوانند یکجا بمانند و به دالیل مختلف باید جایی را
که در آن هستند ترک کنند .در نمایشنامه »ویرانگی« از
کتاب »اینجا و سه نمایشنامه دیگر« هم به نحوی با همین
موضوع روبهرو هستیم .یا »در نگهداشت زمستانه« که
یکی از شخصیتهای نمایشنامه میگوید» :با این حال
آدم احساس میکنه اینجا مهمونه هنوز« و جایی دیگر
از همین نمایشنامه به پاک شدن محتویاتCDها اشاره
میشود که خود نشــانهای دیگر از موقتبودن چیزها
اســت .یعنی جهان انگار یک هتل بزرگ است .نظرتان
درباره این برداشت از نمایشنامههای نورن چیست؟
بلــه مقدمــه فتانه متــن فشــرده و خوبیســت .اما
درخصوص این موضوع که هتل نقش پررنگی در دورهای
از نوجوانی نویسنده داشته است هیچ شکی نیست .هتل و
البی آن و اتاقهــاش و راهروهاش و آدمهایی که میآیند
و چند صباحی در آنجا میمانند و ســپس ناپدید میشوند،
میتواند کنایهای باشــد به همین زندگــیای که اکنون در
جریان اســت .از نقش هتل در زندگــی الرش نورن همین
بس که بگویم این هتل صحنه دو نمایشــنامه مهمی شده
اســت که نورن تقریبا در ابتدای کار نویســندگیاش نوشته
اســت .و همینطور نامی که نورن بــه همین مجموعه ما
داده اســت  -ترمینال  -آنچنان دور از مقوله هتل نیســت،
بلکه نزدیک هم هست .ترمینال هم مثل هتل محل تالقی

»قطعههای زمســتانی و چهار نمایشــنامهی دیگر«» ،همهی آنچه که بود و
سه نمایشــنامهی دیگر« و »اینجا و سه نمایشــنامهی دیگر« عنوانهای این
پنج کتاب است .این نمایشــنامهها چنانکه فتانه تمبرچی در مقدمه اولین
کتاب این مجموعه اشاره کرده اســت ،از جلد اول مجموعه نمایشنامههای
نورن با عنــوان »ترمینال« انتخاب و ترجمه شــدهاند .مرگ قویترین عنصر
نمایشنامههای الرش نورن در این پنج کتاب ،و خاکستری چشمگیرترین رنگ
آنهاست .محمد حامد در گفتوگویی که میخوانید این نمایشنامهها را به

آمد و رفتهای انســان معاصر است .در آنجا هیچچی جز
مکان ترمینال پایدار نیســت .همه در گذرنــد .آن که آمده
اســت برای این آمده است که به جای دیگری برود و آنکه
رفته است ممکن اســت دیگر هیچ وقت برنگردد آنجا .از
کنار یکدگر آهســته یا خیلی تند میگذریــم؛ این درونمایه
روح شــاعرانهای به آثار نورن داده اســت .بله این دیالوگ
خوب جوره با این فضا» :آدم احساس میکنه اینجا مهمونه
هنــوز «.گرچــه من با برداشــت کردن از کار هنــری میانه
خیلیخوبی ندارم ،اما تابلوی برداشــت ممنوع است را که
نمیشود میخ کرد به پیشانی آثار هنری.
تلخی عمیــق و اثرگذار
 قبــول دارید که یکجــور ِ
در نمایشــنامههای نورن هســت؟ یکجور گرفتگی که
گاه بــا رنگ خاکســتری در توصیفات کوتــاه صحنهها
مشخص میشــود و این رنگ خاکستری انگار بر فضای
کلی نمایشنامهها ســایه انداخته و تلخی را به شدت به
خواننده منتقل میکند .در نمایشنامههای نورن چندان
با لحظههای کمیک و طنزآمیز مواجه نمیشویم و طنزی
هم اگر باشد خیلی خیلی پنهان است .آیا با این برداشت
از نمایشنامههای نورن موافق هستید؟
تــا حدودی البته بله .این نمایشهــا تلخ نیز میتوانند
باشند .البته بستگی به این دارد که تلخی را چه معنا بکنیم.
گرچه شــاید یک نفر در آنها بتواند مزه شیرین را نیز مزمزه
کنــد .اما در کل که به آنها مینگــری ،تلخی ،همچنان که
شما میگویید یک رنگ مســلط است .یعنی موضوع اکثر
آنها هیچ شادیبرانگیز نیست .رنگها هم بیشتر خاکستری
و ســیاه اســت گرچه گیرم در چند اثر صحنــه ما یکپارچه
ســفید اســت و نور آنچنان که خود نویســنده در شــرح
صحنهها توصیف کرده است »بیرحمانه شدید است« .من
خودم چند اجرا از همین آثار را اینجا و آنجا دیدهام که خود
الرش نورن کارگردانش بوده است .در آن اجراها هم تلخی
تســلط داشــت .حتا لحن آدمها موقعی کــه دارند حرف
میزنند لحن شــاد و ســرزنده و جانداری نیست که در آثار
کمیک مسلط است .توی این آثار همچو لحنی نمیبینی یا
اگر میبینی مال زیر پوســت نمایش است .شاید بشود گفت
که آدمهای نورن آدمهای موقعیت هستند .موقعیتهایی
که هیچ خوشــحالکننده نیســتند .اما دوباره میگویم که
این نمایشها را باید همچون زندگی تجربه کرد .برداشــت
کــردن از یک اثــر میتواند بــه نمایش و اثــر لطمه بزند.
برداشتکردن از یک اثرهنری میتواند گاهی جلوی چشم-
مان را بگیرد و نگذارد درســت ببینیم .ممکن اســت باعث
شود نبینیم و نخوانیم و اگر میخوانیم باور نکنیم و بپریم از

نقاشی بر بو ِم مرگ تشــبیه میکند و معتقد است در این مجموعه »مرگ نخ
گردنبند مرواریدی اســت که اینجا هر کدام از دانههای مروارید یک نمایش
اســت «.عالوه بر نمایشــنامههای الرش نورن ،اخیرا نمایشنامههایی هم از
هنینگ مانکل که او هم نمایشنامهنویســی سوئدی است ،در کتابی با عنوان
»دیدار در بعد از ظهر و سه نمایشــنامه دیگر« با ترجمه محمد منتشر شد که
ناشــِر آن نشر شــباهنگ بود .گفتوگو با محمد حامد درباره نمایشنامههای
الرش نورن را میخوانید.

روی بخشهایی که گاهی کلید نمایش است .و اگر بایدی در
زندگی بیمعنا تجربهاش باید کرد .با هنر
کار باشد ،مثل این
ِ
باید بالواســطه روبهرو شد و خود آن را دید و شنید تا برود
توی ضمیر ناخودآگاهمان جا خوش کند و همان جا باشد
و باشد و کارش را با ما بکند.
 یکی از ویژگیهای ســاختاری آثار نورن تأکید او بر
دیالوگ به عنوان اصلیترین عنصری است که باِر متن را
بر دوش دارد .شیوه بیانی نورن یک شیوه مبتنی بر ایجاز
و فشردگی و زدودن حشو و زوائد است .توضیح صحنه
حداقلی است و گاهی هم اصال توضیح صحنهای به آن
صورت وجود ندارد .در عوض این دیالوگها هستند که
برای خواننده صحنــه و اتفاقاتی را که حین حرف زدن
میافتد غیرمســتقیم توضیح میدهنــد .منظورم البته
زمانی است که ما این نمایشنامهها را میخوانیم ،وگرنه
خب روی صحنه و موق ِع اجرا ممکن اســت قضیه فرق
کند .اما به عنوان متن نوشــتاری ،باِر اصلی فضاسازی و
صحنهپردازی و پیشبرد قصه بر ِ
دوش دیالوگهاست.
ممکن اســت درباره ایــن ویژگی کاِر نــورن هم قدری
صحبت کنید؟
حرکت یکــی از اصلیتریــن عناصر نمایش اســت .و
همینطــور کالم عنصــری دیگــر در کنار حرکت اســت.
دیالوگها نه تنها حرکت داســتان را از شروع تا پایان پیش
میبرند ،بلکه یکی از کارهای قشنگی که دیالوگها میکنند
این اســت کــه از درون و الیههــای تودرتوی احساســات
کاراکترهــا صحبت میکنند .هر کــدام از این آدمها درونی
دارند که با درون آن یکی دیگر خیلی فرق دارد .دیالوگ یک
جوری نقب به داخل میزند .میرود داخل ذهن کاراکتر و
به ما میگوید آنجا چه خبر است و چه دارد آنجا میگذرد.
دیالوگ به کاراکتر تشخص و تعین میبخشد و او را از باقی
آدمها در داســتان متمایز میکند .در آثار نورن هم دیالوگ
همپای حرکت به کاراکتر جــان میدهد و او را ملموس و
زنده میکند ،همچنان که گامبهگام به پیش بردن داســتان
نیز کمک میکند .اما خصلت چشــمگیری که دیالوگهای
نــورن دارند و به آن مشــهورند و مــن روی آن خیلی کار
کردهام این اســت که دیالوگهای او از همین ســادهترین و
پیش پــا افتادهترین کلمات و جملههای روزمره که هزاران
بار شنیدهایم ســاخته میشوند ،اما معماری این دیالوگها
جوری است که تو احســاس میکنی این آدمها هیچچی
به هم نمیگویند .آنچه میگویند انگار سرپوشیست روی
چیزهایی که به هم نمیگویند یا نمیخواهند به هم بگویند.
و همــه آن چیزهایی که کاراکترها به هم نمیگویند همان

چیزهاییست که تو باید ترجمهشان بکنی اما ننویسیشان.
یکــی دیگــر ریتم و موســیقی گفتوگوســت .همهی
زبانهای عالم موقعی که بــه گفتوگو در میآیند با خود
نوعــی ملودی نیــز ایجاد میکنند .یعنی ذهــن آدم موقع
حرفزدن ناخــودآگاه ریتم ملودی را رعایــت میکند و اگر
در جایــی از گفتوگو یک کمی این ملودی از ریتم خودش
خارج شــود گوینده به تپق و به تته پته میافتد .هر چه تو
ملودی
بر موضوعی که داری میگویی مسلطتر باشی ریتم
ِ
گفتارت جاافتادهتر اســت .ملودی گفتارت مترنم و آهنگین
اســت .در دیالوگهای نورن ریزهکاری زبانی آنچنان است
که گاهی آدم احســاس میکند حرفهای روزمره شاعرانه
شدهاند و معماری دراماتیک به خود گرفتهاند .خب دیگه
تو باید توی ترجمه همه این چیزهای ریز و کوچک ،اما مهم
را در نظر داشته باشی.
 یک موضوع دیگر نحوه گذر زمان در نمایشنامههای
نورن اســت .زمــان نیز در ایــن نمایشــنامهها خیلی
فشرده و ســریع طی میشود .گاهی هم مثل نمایشنامه
»نگهداشت زمستانه« سیِر زمان انگار خطی نیست .در
این نمایشــنامه دو زندگی در زمانهای مختلف نمایش
داده میشــود و این دو زندگی به واسطه رابطهای به
هم پیوند میخورند .نمایشنامه خیلی خوشساختی هم
هست .نظرتان درباره مقوله زمان در آثار نورن چیست؟
بــا تحول و پیچیدگــی جوامع انســانی آن وحدتهای
سهگانه ارسطو امروزه به تدریج از هم وا شدهاند و شکسته
شــدهاند .برای درک انســان معاصر و موقعیت او حاال در
ادبیــات و نمایش به خاطرهها و تجربههــا و دریافتهای
او رجعت باید کرد .در رماننویســی برای مثال ما بیشتر با
این فرمها آشــناییم .در تئاتر این فرم البته جدیدتر اســت.
الرش نورن برای هرکدام از نمایشنامهها بسته به موضوع
و داستان آن نمایشنامه ،زمان را به صورت خاصی طراحی
کرده اســت .در جایی زمان پیاپی میشــکند ،چند سال را
میپرد عقب و دوباره از جایی آغاز میشود .در یکی از آنها
یک نســل را از تولد تا مرگ در ســه یا چنــد زمان مختلف
در کنار هم نشــان میدهد .برای مثال دختر جوانی همراه
همســرش به بیمارستان آمده اســت تا بچهاش را به دنیا
بیاورد .در همان بیمارســتان پدر و مادر میانسالی را داریم
که برای شناســایی جسد فرزندشان منتظر نشستهاند .و این
در حالی است که زن و مرد پیری هم در همان بیمارستان
هســتند و در کریدورهــا و اتاقهای خســته و خاکســتری
ســرگردانند .در نمایش دیگری دو یا ســه هنرپیشــه چند
مقطع از زندگــی کاراکتری را همزمان بازی میکنند .نحوه
گذر زمان در صحنه فرمــی ایجاد میکند که خاص همان
نمایش اســت و صحنهآرایی و نیز نوع بازیگری خاصی را
میطلبــد .البته در برخی از این آثار ســیر زمان به صورت
خطی است و با ساعت تماشاگر میزان است .گاهی آنقدر
این میزان منطبق اســت که آدمهای نمایش از هم ساعت
میپرسند.
 بــا توجه به اینکه شــما در کشــور ســوئد زندگی

کردهاید و با این کشــور به لحــاظ اجتماعی و فرهنگی
و ...آشنا هســتید ،میخواستم بدانم به جز وج ِه جهانی
آثــار نورن و آنچه در آثارش که بــرای هر مخاطبی در
هرکجا ،از جمله برای من که در ایران و به زبان فارســی
این آثار را میخوانم ،قابل درک است چهقدر از جهان
نمایشــنامههای نورن مشخصا ســوئدی است و بیشتر
ِ
مخاطب ســوئدی یا مخاطبی که سوئد را بشناسد
برای
قابل درک اســت و دیگر اینکه آیا در نمایشــنامههای
نورن میتوان تصویری روشــن از جامعه سوئد ،زندگی
سوئدی و مسائل خاص این کشور را دید و بازشناخت؟
آنچــه در ایــن نمایشــنامهها میخوانیــد و آنچه که
میبینیــد همه خلص و خالصانه ســوئدی اســت .یعنی
این نمایشــنامهها در همیــن آپارتمانها و خانهها و همین
کلیســاها و همین خیابانها و همین بیمارســتانها اتفاق
میافتد و آدمهایی که در این داستانها هستند همه مردمی
هســتند که در این کشور زندگی میکنند و زندگیشان رنگ
و بوی این زندگی را دارد .و باید هم همینطور باشــد .همه
آثــار هنری موفق جهان سرشــارند از رنگ و بوی بومی آن
محلی که هنرمند با آن آشناست و آنجا زندگی کرده است.
منتهی اینجا تو با یک اثر دراماتیک روبهرو شدهای .از همین
روســت که آدمهایش جوری به تو نمایانده میشود که تو
میپنداری قابل درکاند و تو گاهی میشناسی آنها را و حتا
گاه میتوانــی خودت را جای آنها مجســم کنی .این که تو
میتوانی با آنها احساس نزدیکی کنی مال این است که در
معماری درام با تو روبهرو میشوند .آدمهای این نمایشها
در کــوره کارگاه دراماتیک نویســنده صیقــل میخورند و
تراشــیده میشــوند و تو با آنها میتوانی بالواسطه ارتباط
برقرار کنی ،چون که آنها بشــرند همچنان که تو بشری و از
دردها و احساسات بشــری صحبت میکنند و این دردها و
غمها و شادیها و احساسات در یک جا مال انسان سوئدی
اســت در یک جــا آمریکایی و یک جای دیگــر ایرانی یا هر
جای دیگری ،اما در کل انسانیســت .در پاسخ به قسمت
آخر ســوال بایــد بگویم در اینجا تو با یک اثــر دراماتیک از
الرش نورن رو به رو شــدهای .آنچه که میبینی جامعهای
اســت که در ذهن نورن نقش بسته است .جهانی است که
او دریافــت کــرده و در کارگاه دراماتیک خودش صیقلش
داده است .برای مثال من از هنینگ مانکل که اتفاقا او هم
سوئدی اســت نیز مجموعه دیگری ترجمه کردهام که در
انتشارات شــباهنگ اخیرا منتشر شده است .او هم سوئدی
است و از جامعه سوئدی و انسان سوئدی نوشته است .اما
جهانی که او بر صحنه آفریده است کامال متفاوت است با
جهانی که نورن آفریده است.
 ترجمه این نمایشنامهها چهقدر از شما وقت گرفت
و آیا انتقال نثر و ِ
زبان نورن به فارسی کار دشواری بود یا
ِ
بدون گرفتاری پیش رفت؟
ترجمه این نمایشــنامهها وقت زیادی برده اســت ،اگر
بپذیریــم که وقت خواندن خود نمایشــنامه به زبان اصلی
بخشــی از پروسه ترجمه اســت .باید بگویم که من قبل از
شــروع به ترجمه ،خود اثر را چندین بار در روزهای متناوب
میخوانم .توی این خواندنهاســت که آرامآرام آدمها در
ذهن من رنگ و بو و شــکل میگیرند و آرامآرام شــروع به
حرفزدن میکنند .گاه در ذهنم صدای آنها را نیز میشنوم.
در همین خواندنهاســت که به جایی میرسم که میبینم
دیگر وقت نوشــتن است و بعد شــروع به ترجمه میکنم.
در ایــن مرحله خیلی تند پیش میروم .یک اثر را شــاید در
یک هفته تمام کنم اما میگذارمش کنار .مدتی میگذرد و
دوباره بر میگردم و یک بار دیگر بازنویسیاش میکنم ...باز
کنارش میگذارم و بعد از مدتی بازنویسی نهایی را برای بار
سوم انجام میدهم.
در خصوص انتقال زبان نورن به فارسی تالشم این بوده
است که زبان مینیمالیســتی نورن حفظ شود و کاراکترها
هویت خود را حفظ کنند و این کار ســادهای نبوده است به
هر حال.
 یکجا در ترجمه بــه جملهای برخوردم که به نظرم
با کلیت نثری که برای ترجمه این نمایشنامهها انتخاب
کردهاید ناهمخوان رســید و دوســت داشتم دلیلاش
را بدانم .جایی از نمایشــنامه »از عشق« )مجموعه »از
عشق و سه نمایشنامهی دیگر« ص (۴۸شخصیتی که با
شــماره »پنج« در نمایشنامه مشخص شده در جواب به
سوال شخصیت دیگر درباره مراسم خاکسپاری میگوید:
»همین االن خاتمه یافت .من نشستم لحظهای «.حاال
این شاید خیلی مهم نباشــد ،اما چون توجهم را جلب
کرد گفتم بپرسم ،برای اینکه این دیالوگ در قیاس با نثِر
کلی دیالوگها یکدفعه خیلی به ِ
قول معروف »کتابی«
و »نوشــتاری« شده در حالی که جاهای دیگر دیالوگها
را »گفتاری« ترجمه کردهاید و نثر شکسته بهکار بردهاید.
برای همین ایــن دیالوگ توجهم را جلــب کرد که چرا
اینقدر »کتابی« و »رسمی« است؟
همه کوشــش من این بوده و هست که در این آثار زبان
نوشتار را به زبان گفتار نزدیکتر کنم .یعنی آنچه را که آنها
میگوینــد به همان صورت گویش بنویســم .یعنی به قول
قدمــا »اصل تطابق مکتوب با ملفــوظ« را همواره مدنظر
داشــتهام .جملهای را که شــما زیرش خط کشیدهاید ،در
نمایش »از عشــق« است .جاییســت در نمایش که زن و
مردی در کلیسا با هم روبهرو میشوند و همان جا در همان
کلیسا مجلس ختم و تدفین فرزند آن مرد بوده است .مرد
به زن که تازه وارد شــده است میگوید »همین االن خاتمه
یافت .من نشســتم لحظهای «.به نظر من این جمله کتابی
نیســت .اگر میگفت پایان یافته اســت شاید کتابی میبود
امــا خاتمه یافت بــه این خاطر آمده کــه آنها در مجلس
ختمانــد و االن خاتمه یافته .همه حاال رفتهاند و مرد فقط
نشسته است که با کشیش حرف بزند .مرد پر از اندوه است
و بنابرایــن در جواب زن فقط میگویــد همین االن خاتمه
یافت که منظورش همان ختم اســت .ختم و خاتمه اینجا
با جمله کاری میکنند و درون ذهن مرد را نمایان میکنند.
نمیدانم ،شاید میتوانســتم کلمه بهتری پیدا کنم .به هر
حال همواره نمیشود صد در صد مطمئن بود که سرانجام
چه از آب در میآید.
 گویا این نمایشنامهها منتخبی از مجموعه کامل آثار
نورن هستند که به زبان سوئدی منتشر شده .آیا انتخاب
این نمایشنامهها و اولویت دادن به آنها برای ترجمه از
بین کل آثار نمایشی نورنِ ،
دلیل خاصی داشت؟

همچنان که در مقدمه نیز آمده است این نمایشنامهها
در مجموعهای به نام »ترمینال« در سوئد منتشر شده است.
دلیل این که من آنها را ترجمه کردهام این بوده است که از
آنها خوشــم آمده اســت .دلیل خاصش آن ارتباطی است
که من توانســتم با فضا و آدمهای نمایشهــا برقرار کنم.
چندین اجرا هم در گذشــته از آنهــا دیده بودم و تأثیرش را
روی من گذاشــته بود .یک اثر هنری مثل تیری میماند که
هنرمند از کمانش در هوا پــرواز میدهد ،حاال این تیر کجا
بنشیند و قلب چه کســانی را تسخیر کند بستگی به خیلی
پارامترها دارد .میشود این جوری گفت که تیر الرش نورن
با من کار خودشو کرده دیگه و نتیجهاش این است که االن
دارید میبینید.
 در کناِر هم گذاشتن هر چند نمایشنامه از نورن در یک
کتاب ،چه معیاری را در نظر داشــتید و نمایشنامههایی
که در هر کتاب با هم آمدهاند چه اشــتراکهایی با هم
دارند؟
معیار خاصی را در نظر نداشــتهام .این نمایشــنامهها
هرکدام برای خودشــان آثار مســتقلی هســتند و یکیش
دنبــال دیگری نیســت .اما وجه اشــتراکی بیــن آنها بوده
اســت و این را میشــود در آنها پیدا کرد .آنچه که آنها را
به هــم نزدیک کرده اســت همان جمله نورن اســت که
در مقدمــه آمده اســت که ایــن نمایشــنامهها همچون
نقش به هم پیوســتهای اســت از زندگی و مــرگ ،زمان و
خاطرهها .همان آدمها و همان اتفاقات گاه همســان و گاه
دگرســان در صحنههایی تکرار میشوند .این نمایشنامهها
هرکدام برای خودشــان آثار مســتقلی هســتند و یکیش
دنبال دیگری نیست.
 آیا بقیــه آثار الرش نورن را هم به فارســی ترجمه
خواهید کرد؟
خیلی دلم میخواهد بقیه آثار او را هم ترجمه کنم اما
حجــم آثار نورن چند تا عمر طوالنی میطلبد و همانطور
که قبال عرض شد ،این  ۲۳نمایشنامه داخل پروژهای است
که حدود صد نمایشــنامه را در بر میگیرد .از فوسه  ۳۰اثر
ترجمه کردهام که بیست تای آن به چاپ رسیده و بقیهاش
زیر چاپ اســت .با آثار هنینگ مانکل در مجموع  ۵۷کار در
دست اهالی تئاتر ایران هســت .در ادامه این پروژه ادبیات
نمایشــی دانمارک ،فنالند و نیز نویســنده دیگــری از نروژ
معرفی خواهند شد .اگر عمری باقی باشد و پروژه به همین
صورت پیش برود توی این کولهبار کوچولو یک کوه نمایش
خوابیده.
 ظاهــرا الرش نورن عالوه بر نمایشــنامه شــعر و
رمان هم نوشــته اســت .آیا آثار غیرنمایشی او را هم
خواندهاید؟ نظرتان درباره آنها چیست و آیا نورن شاعر
و رماننویس هم به همان اندازه ِ
نورن نمایشنامهنویس
موفق و مورد توجه بوده است؟
بله ،من تقریبا هر چه را که از نورن منتشر شده خواندهام،
چه کتاب روزنوشت نمایشنامهنویس که در هزاران صفحه
اســت ،و چه حتا نوشــته کوتاهی در معرفی یک نقاشی یا
عکاسی .برای شــناختن و وارد شــدن به جهان نورن باید
آنچه را که او مینویســد به دقت بخوانم .به نظر من البته
نورن در نمایشنامهنویســی چیرهدســتتر از رمان و شعر
شده اســت .این مال این است که همه عمرش نمایشنامه
نوشــته اســت و تقریبا همه آنهــا را خــودش کارگردانی
کرده است.
 در حال حاضر چه کاری در دست ترجمه دارید؟
در حال حاضر مشــغول بازنویسی ده نمایشنامه از یون
فوسهام .مجموعه نمایشنامهای به نام »دختر با بارانی زرد
و نه نمایشــنامهی دیگر« .دارم این آثار را برای چاپ آماده
میکنم.
 به عنوان آخرین ســوال میخواســتم بپرسم تئاتر
و ادبیات نمایشــی ایــران را چهقدر دنبــال میکنید و
نظرتان درباره آثار نمایشــی ایرانی این سالها چیست
ِ
نمایش ایران در ســالهای اخیر نسبت به گذشته آیا
و
پیشــرفت و دستاوردی ،چه روی صحنه و چه در عرصه
نمایشنامهنویسی ،داشته است؟
تقریبا همــه آنچه را که در ایران برای صحنه نوشــته
میشــود کم و بیش دوستانم به دســتم میرسانند و من
کــم و بیــش شــاخصهایش را میخوانم .امــا چیزی را
در صحنــه ندیــدهام ،چرا که آنجا زندگــی نمیکنم .روی
اینترنــت البته تــک و توکی اجراهایی گذاشــتهاند که من
دوســت ندارم آنها را نگاه کنم ،چــون تئاتر مال لحظهی
اکنون اســت ،مال همین آن اســت و بعد دیگر حتا شــب
بعد هم که همــان اجرا را ببینی چیــز دیگری میبینی و
همیناش زیباســت .نفس صحنه باید با نفس تماشــاگر
بیامیزد که به قول یون فوســه فرشــتهای در آن لحظه و
در آنی که نمایش اجرا میشــود بر فراز صحنه پرواز کند.
در فضای ســالن احساســات در هم میآمیزند و آنی را در
هــوای آنجا میســازند که مخصوص همان اجرا اســت.
بعد با کف زدن تماشــاگران پرده نیز فــرو میافتد و تمام
میشــود و شبی دیگر آنی دیگر شــکل میگیرد که شکل
هیچ آنی نیســت .نه ،متأسفانه من سی سال است که جز
در خوابهام هیچچی روی صحنــه تئاتر ایران ندیدهام .اما
ادبیات نمایشــی را که امروز نوشته میشــود کم و بیش
میخوانــم .در این گفتگو و وقت محدود ،دوســت ندارم
از کم و کیــف ادبیات دراماتیک ایــران حرفی بزنم ،چون
در ایــن جور موقعیتهای فشــرده آدم فقط به کلیگویی
میافتــد .کلیگویی هــم یعنی که فقط بشــینی و حرف
بزنی ولی هیچچی نگویی .اما در مورد انتشــار نمایشنامه
در ایــران میتوانم بگویــم که در این ســالها اتفاقهای
خوبی افتاده اســت .مثال همین اقبالی که انتشارات روزنه
به چاپ نمایشــنامه در ایران نشان داده است برای من که
یکی از اعضای خانواده نمایش هستم خیلی هیجانانگیز
اســت .چاپ یک کوه نمایش در یک جا یک پدیده است و
در عالم نمایش و تئاتر یک حادثه اســت .این که در ایران
به این فرم ادبی توجه میشــود تحســینبرانگیز اســت و
تحســینبرانگیزتر این است که انتشــارات روزنه برای این
بخش از کارش یک نفر آدم کاردان را بر سر کارها گذاشته
کــه از قضا دغدغهاش در زندگی کار نمایش اســت .آقای
مجید لشــکری در کنار این آثار همــراه تیماش با صبوری
کار کرد و خون دل خورد و پروســهی نشر را از آغاز تا پایان
بــا صبوری همراهی کرد .همچو همکاری زیبایی در وادی
نشر شگفتانگیز است.

ﻋﻄﻒ

داستان یک مستعمره
»زمین ابنای بشر« ،نوشته پرامودیا
آنانتا تور ،نویســنده اهــل اندونزی،
اولین رمان از چهارگانهای اســت با
عنوان »چهارگانهی بورو« .این رمان
که با ترجمه تهمینه زاردشت در نشر
آگه منتشــر شده از زبان راوی جوانی
به نام مینکی روایت میشود .مینکی
اهل جاوه است
جوان هجدهسالهای ِ
ِ
و چهارگانــه بورو چنانکه در مقدمه
مترجم فارســی »زمین ابنای بشــر«
اشــاره شده داســتان »رشد فکری او
در مســیر تجربیات زندگی اســت«.
داستان »زمین ابنای بشر« در دورهای
میگذرد که اندونزی مستعمره هلند
اندونزی
بوده است .وقایع این رمان از
ِ
اواخر قــرن نوزدهم آغاز میشــود.
نویســنده که خود تجربــه زندگی در
چنین مســتعمرهای را از سر گذرانده
و اســتعمار را با وجــوه و پیامدهای
گوناگونــی که دربــر دارد درک کرده
اســت ،در این رمــان از زبــان راوی
اولشــخص از تنشهــا و تضادهای
ناشــی از این تجربه نوشته است و از
اینکه زیســتن بهعنوان یک بومی که
سرزمینش اســتعمار شده است چه
نوع تجربه زیســتهای را پدید خواهد
آورد .در ترجمه فارســی رمان که از
زبان انگلیســی انجام شــده عالوهبر
مقدمه مترجم فارســی ،یادداشــتی
هــم از مترجــم انگلیســی آن آمده
است .در بخشی از این مقدمه درباره
رمان »زمین ابنای بشر« و راوی آن و
رویکردی که در روایــت رمان اتخاذ
شده ،آمده است» :این کتاب از انتقام
یا نفــرت نمیگوید و جــان کالمش
عیبجویی نیست .پرامودیا آنانتا تور
گذشته را با نقل داســتان و یادآوری
جو آن زمان بازآفرینــی میکند .تور
خودآگاه راستین شخصیت اصلی را
با روایت اولشخص جان میبخشد،
شــخصیت تاریخی جدیدی که خود
در حال شــکلگیری اســت .مینکی،
روان و گرفتاریهــای اوســت کــه
میتواند شــهر فرنگی چنین شگرف
از شخصیتها و داستانها را در کنار
هم گرد آورد .شــمایل مینکی اعالن
فرارســیدن چیزی است که میتواند
بــه همگان حملهور شــود ،که هیچ
بخشــی از جامعــه از کشــاکش آن
رهایــی ندارند .فرارســیدن آیندهای
انقالبی ،بیداری مردمان «.در مقدمه
مترجم فارســی نیز عالوهبر معرفی
نویسنده کتاب درباره چهارگانه بورو،
که این رمان چنانکه گفته شــد اولین
بخش آن اســت چنیــن میخوانیم:
»چهارگانهی بورو که زمین ابنای بشر
اولین جلد آن است ،داستان مینکی،
جوان بومی ،و رشد فکری او در مسیر
تجربیــات زندگی اســت .کتابهای
تاریــخ آکندهانــد از شــرح حوادث
زندگی ملتها و نظریههای تاریخی
نیز آکنده از شرح چرایی و چگونگی
این حــوادث .اما آنچه رمان تاریخی
را از تاریــخ نظریههایــش متمایــز و
ممتاز میکند ،این اســت که در رمان
تاریخــی بهجای یک ملــت ،تودهای
بیشــکل ،با یک فرد مواجه هستیم.
خوانندهی رمان تاریخی در مواجهه
بــا زندگی فــردی که در بســتری از
زمــان و مــکان )تاریــخ( میگذرد،
همراه با این فرد شــادیها و غمها و
کام و ناکامیها را از ســر میگذراند،
بــه عبارتی با او زندگــی میکند .آن
هــم لحظهبهلحظه ،نــه در دورهای
از تاریــخ .اما بیتردید شــرححال و
توصیف رویاروییهای فرد با حوادث
زندگــی در زمینــهای اجتماعــی،
سیاســی ،اقتصادی و کلیت زیســتی
آن فرد امکانپذیر اســت .پرام در این
چهارگانه با همین نگاه کلی به رشد
زندگی فرد ،رشد مینکی را به تصویر
میکشــد :از دانشآموز دبیرســتان
هلنــدی شــیفتهی اســتعمارگران
سرزمینش تا جوانی عاشق و باألخره
انسانی آزاداندیش«.

زمین ابنای بشر
ﭘﺮاﻣﻮدﯾﺎ آﻧﺎﻧﺘﺎ ﺗﻮر
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻬﻤﯿﻨﻪ زاردﺷﺖ
ﻧﺸﺮ آﮔﻪ
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ﻣﺮور
دو مجموعهشعر جهان در نشر چشمه

از غم غربت تا نوبهخوابي
سال  ۱۹۲۸در سفري که امیلیو گارسیا
گومــز ،شــاعر و زبانشــناس اســپانیایي
بــه قاهره داشــت یکــي از نســخههاي
دستنویس کتابي نظرش را جلب ميکند
که شــامل نمونههاي درخشــاني از شعر
اعــراب اندلــس از قرن دهم تا ســیزدهم
میالدي بوده اســت .گومز خرسند از کشف
خود بالفاصله دســت به ترجمه میزند و آن را در ســال  ۱۹۳۰در
مادرید به چاپ ميسپارد بيخبر از آنکه این مجموعه کوچك قرار
کتاب
اســت تأثیر عمیق و دنبالهداري بر شعر اســپانیا بگذارد .این ِ
کوچــك اما موثــر اینك به زبان فارســي نیز درآمده اســت .عباس
صفاري ،شــاعر معاصر ترجمهاي از این کتاب بهدست داده است با
عنوان »خون انار« که دربردارنده شعر اعراب اندلس است و معرفي
ابنحمدیس ،شــاعر کالســیك جزیره سیســیل .چنانکه در مقدمه
کتاب نیز آمده اســت امیلیو گارســیا گومز که موجبات شــهرت این
کتاب و بهتعبیري شــاعران عرب آندلس را در دوران معاصر فراهم
هنرمندان اسپانیایي بوده است که
کرد ،متعلق به گروهي از شعر و
ِ
»نسل  «۲۷خوانده ميشدند و ازجمله آنان چهرههایي چون گابریل
گارسیا لورکا ،سالوادور دالي ،رافائل آلبرتي و لوئي بونوئل که ازقضا
معروفترین آنها از همشــهریان گومز بودند که تــازه از آندلس به
مادرید آمده بودند و »آندلس و گذشــته پُرشــکوه آن بیش از آنکه
مایه مباهات آنها باشد سرچشمه نیرومندي بود که ذهن خالق آنها
را با الهامات عاطفي و آرکائیکش به سمتوسویي ميبرد که الجرم
آنها را از دیگر هنرمندان شــمال اسپانیا و اروپا متمایز ميکرد «.پس
بــه نظر صفاري چندان راه دوري نرفتهایــم اگر تصور کنیم که آنها
با دیدن چهرههاي اجدادشــان در اوراق این کتاب آنچنان به وجد
آمدهاند که بعید نیست آن را بلعیده باشند.
چاپ ایــن کتاب کمابیــش مصــادف بــا دورهاي از زندگي این
ِ
هنرمنــدان بوده که تازه با آخرین دســتاوردهاي هنري و ادبي غرب
آشــنا شده بودند .رافائل آلبرتي یکي از این شاعران است که ترجمه
این کتاب را بسیار تأثیرگذار ميخواند و در مصاحبهاي چنین ميگوید:
»این مجموعه که به ترجمه گومز در ســالهاي  ۲۷و  ۲۸به دست
ما رسید تأثیر سرنوشتسازي بر شعر من گذاشت .اما بهگمانم کسي
که بیش از من از آن ســود برده اســت فدریکو گارســیا لورکاست«.
چشــم آنان را
شــاعران گروه  ۲۷نیز معترفاند
ایــن کتاب چنانکه
ِ
ِ
درك بهتري از گذشــته اندلس پیدا کنند .شــعرها ،پس از
باز کرد تا ِ
مقدمه مترجم ،متني در احوال ابن سعید ،فهرست از اسامي و تاریخ
فهم شــعرهاي کتاب کمك
جلوس خلفاي اموي در آندلس که به ِ
عنوان »از غم غربت تا نوبهخوابي«،
بســزایي ميکند ،پیشگفتاري با
ِ
آغاز ميشود ،با شــعري از ابنعمار» :چشمانم را آزاد کنید /آنچه
را اوراق کاغذین زنداني کرده اســت /سفیدي ســفیدي را /سیاهي
سیاهي را« .کتاب شــصتوچند قطعه شعر دارد و آخرین شعر این
آن
عنوان »هجرانيهاي ابنحمدیس براي سیســیل« از ِ
مجموعه با ِ
ابنحمدیس است که در شــمار بزرگترین شاعران کالسیك جزیره
سیسیل ایتالیا محسوب ميشود.
خون انار /شعر اعراب اندلس و معرفي ابنحمدیس ،شاعر کالسیك
ِ
تدوین ابن سعید /ترجمه عباس صفاري /همراه با
جزیره سیســیل /
شانزده طرح چوبنگاره از مترجم
چهرههاي زخمي تاریخ
ســرگون بولُص ،شاعر عرب ،هم نقاش
بود و هم داســتان کوتاه هم مينوشــت.
عالوهبرایــن او شــعرهایي از تــد هیــوز
و آلــن گینزبــرگ نیــز ترجمه کــرد .اخیرا
مجموعهشــعري از ایــن شــاعر در نشــر
عنوان »کِرم زنده
چشمه درآمده اســت با
ِ
در سیب جهان« ،که گزیدهاي از شعرهاي
بولص است منتخب از چهار مجموعهشــعر او :زندگي در نزدیکي
آکروپولیس ،اول و دوم ،فانوسبهدست در شب گرگان ،و استخواني
مترجم کتاب در مقدمه کوتاِه
دیگر براي ســگ قبیله .مریم حیدري،
ِ
بیوگرافي دقیقي از این شــاعر عرب ارائه ميدهــد که بهکاِر
خــود
ِ
درك درســتتر شعرهاي او ميآید .اینکه بولص در شهر حبانیه ،در
شــصتکیلومتري بغداد بهدنیا آمد و در سیزدهســالگي به کرکوك
رفت و از همانجا سرودن آغاز کرد و بعد به آمریکا و دیگر شهرهاي
جهان رفت ،اما تا د ِم آخر تپهها و خیابانها و فضاي شهر زادگاهش
در او و شعرهایش ماند» .زندگي و شخصیت سرگون بولص سراسر
شــگفتي و شاعرانگي اســت .در  ،۱۹۶۶پیاده از راه صحرا به بیروت
رفت و آنجا کار ترجمه را آغاز کرد«.
شــخصیت و خصایل عجیــب بولص نیز از شــاخصههایي بود
کــه مترجم را به انتخاب و ترجمه شــعرهایي از او ترغیب ميکند.
»آرامــش همیشــگي ،شــیدایي ،غرقبودنش در عالم خــود و در
زندگي او شعر بوده و شعر،
جهان شــعر نشــان ميدهد که چهقدر
ِ
زندگياش «.همین شــوریدگي و انزوا و مغایرت با شــعر و ادبیات
متداول باعث شــد در  ۱۹۶۴همراه چندتن از شــاعران و نویسندگان
نوجو عراقي گروه ادبي تاســیس کنند با نا ِم »جماعت کرکوك« که
»نامشان براي همیشه در تاریخ ادبي و هنري عراق و عرب بهعنوان
نویسندگان آوانگارد و تأثیرگذار باقي بماند «.آنچه جماعت کرکوك
را شــکل داد و شاعران و نویســندگاني را کنار هم نشاند ،نارضایتي
از اوضاع موجود و عصیان و سرکشــي در برابر سیســتم حاکم بود.
در زمینه هنر نیز آنان ميخواســتند از چارچوب قواعد دستوپاگیِر
بومي فراتر بروند و در آفاق جهان ســیر کنند .شــعرهاي مجموعه
اغلب کوتاهاند و از یکي دو صفحه بیشــتر نیستند اما در زبان و فضا
تنوعي غریــب دارند .چند شــعر منظومهوار هم هســت که با نام
»تمهید«» ،پندي از دیروز«» ،شب عروسي در تپه کرکوك« و »زندگي
عبدالهادي مکانیك از بابالشیخ« که در میانه شعر و نثر در آمدوشد
اســت و به نثر داســتاني تنه ميزند .در تکهاي از »شب عروسي در
تپه کرکوك« آمده اســت» :بازگشــته از زندان یا از سفري دراز ،پس
از غرقشــدني طوالني در کتابخانهي عمومــي ،گردش ...بر درازاي
بهشت
دل هر شهر تا حومههاي شمالياش ،در راه خانه،
ِ
راهآهن ،از ِ
پُرهیاهوي ُمفلسان ،ناگهان ،در بلنديهاي تپه :ماه است آیا آنجا؟
مژگان تندیسهایي برفي که از
و ستارگاني درشت که ميتپند چون
ِ
زنگ بههمخوردن قاشقها و بشقابها بهگوش ميرسد«...
زیرشانِ ،
و البته بولص شعرهاي کوتاه و بسیار کوتاهي تنها در چند سطر هم
دارد از این ســنخ که یکيشان »آه ،اي چهرههاي زخمي تاریخ!« نام
دارد» :این منم :صداي زنگهاي پنهاني که دارم در ْ
گوشــت /بلندتر
است از هر توفان نزدیك«.
ِکرم زنده در سیب جهان َ /سرگون بولُص  /ترجمه مریم حیدري

