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اين است نئورئاليسم

«بر اين باوريم كه روزى با دنبال كردن 
ــته كارگرى كه از سر  گام هاى آرام و خس
ــردد، زيباترين فيلم  كار به خانه بازمى گ
ــاخت.» اين را جوزپه  خود را خواهيم س
ــانتيس و ماريا آليكاتا در سال 1941  دس
نوشته اند. در اين نوشته، روياى نئورئاليسم 
آشكارا مشهود است. روياى سينمايى كه 
ــرق  ــته رفته گى و زرق و ب در آن از شس
سينماى تحت حمايت حكومت فاشيستى 
ايتاليا خبرى نيست. يك سال بعد از اين 
نوشته، لوكينو ويسكونتى فيلم «وسوسه» 
ــتچى  ــاس رمان آمريكايى «پس را بر اس
هميشه دوبار زنگ مى زند» ساخت. اين 
ــولينى -پسر  فيلم، صداى ويتوريو موس
بنيتو موسولينى و سردبير مجله سينما كه 
خود ويسكونتى هم زمانى از نويسندگان 
ــر موسولينى در  آن بود- را در آورد و پس
ــم گفت:  ــن فيلم، با خش ــش به اي واكن
«اين ايتاليا نيست!» وسوسه، قلع و قمع 
ــخه اى تكه پاره از آن به نمايش  شد و نس
ــم در همين فيلم تكه  درآمد و نئورئاليس
ــده نطفه بست؛ گرچه هنوز تا آن  پاره ش
ــم» رسما به عنوان  وقت كه «نئورئاليس
ــينمايى اعالم موجوديت  يك مكتب س
كند، زمانى باقى بود و اين اتفاق در سال 
1945 با نمايش فيلم «رم شهر بى دفاع» 
روبرتو روسلينى افتاد. ديگر پاى كارگرها، 
ــين ها و ولگردها  ــا، حاشيه نش پارتيزان ه
ــده بود و  ــر به فيلم ها باز ش و مردم فقي
سينما از چنگ ملى گرايى افراطى و قالبى 
فاشيستى بيرون آمده بود. هم زمان با اين 
ــتخوش  ــا، ادبيات ايتاليا نيز دس رخداده
ــزرگ و بنيادينى بود. از  دگرگونى هاى ب
اين روست كه با خواندن آثار نويسندگان 
ــاى 40 و 50 ميالدى  ــى دهه ه ايتالياي
ــوال و بپه  مثل چه زاره پاوه زه، كارلو كاس
فنوليو، يعنى همين نويسندگانى كه اخيرا 
گزيده اى از قصه هايشان با ترجمه م. طاهر 
ــده، بين اين قصه ها و  نوكنده منتشر ش
ــتى پيوندى استوار  ــينماى نئورئاليس س
مى يابيم. تقريبا در هيچ كدام از قصه هاى 
نويسندگانى كه نامشان آمد ردى از پيرنگ 
و داستان شسته رفته و مرتب نيست. اين 
ــگ، يكى از  ــى عامدانه به پيرن بى اعتناي
مولفه هاى سينماى نئورئاليستى نيز بود. 
كارگران و پارتيزان هاى قصه هاى فنوليو، 
ــه همين نام از  ــگ در قصه اى ب مرد و س
كاسوال، و «كشتگاه ذرت» چه زاره پاوه زه،

ــن ها و كاراكترهاى  سخت يادآور لوكيش
ــتى اند. در قصه هاى  فيلم هاى نئورئاليس
ــه مجموعه «كشف جويس» كارلو  هر س
ــتيزى» چه زاره پاوه زه  ــوال، «زن س كاس
ــى رود» بپه فنوليو، با  ــر كار م و «اتوره س
شكل هايى از مقاومت در برابر فرهنگ و 
ــمى دوران فاشيسم در ايتاليا  ادبيات رس
روبه رو هستيم. خبرى از ايتالياى باشكوه 
ــت. گويا ايتالياى حومه در قصه هاى  نيس
ــندگان با همان «گام هاى آرام  اين نويس
ــانتيس و  ــرى» كه دس ــته كارگ و خس
آليكاتا از آن سخن گفته بودند، به سمت 
ايتالياى حكومت فاشيستى پيش مى آيد 
ــد و صداى  ــه را از آن خود كن ــا عرص ت
ــده اش را بازپس گيرد. از اين  سركوب ش
ــت كه در پشت خاموشى قصه هاى  روس
ــوال و پاوه زه و  ــندگانى چون كاس نويس
ــى پنهان است؛ شورشى  فنوليو، شورش
ــم كه هرچه را كه پايه هاى  عليه فاشيس
قدرتش را متزلزل مى كند «غيرايتاليايى» 
مى خواند و به حذفش مى كوشد و درست 
در همين لحظه است كه زيبايى شناسى 
ــد مى خورند و  ــم پيون ــت به ه و سياس
ــينما سياسى مى شوند حتى  ادبيات و س
ــكارا محتوايى سياسى  آن هنگام كه آش
را بيان نمى كنند. در قصه كشف جويس 
ــتو به حومه شهر با خانه هاى  سفر فائوس
توسرى خورده اش او را به ميانجى عبارتى 
از دوبلينى هاى جويس رستگار مى كند: 

اين است نئورئاليسم. 

سرخط

روايت جامعه شناس: سوسن شريعتى
كتاب: آينه و پنجره 

ــال 1986 وزارت دادگسترى فرانسه طى  در س
قراردادى با وزارت فرهنگ به قصد«انسانى كردن» 
ــاب را در فضاى  ــتفاده از كت زندان ها ورود و اس
ــدان، آزاد اعالم كرد. مطالعه رفتار زندانيان در  زن
برابر كتاب و انگيزه زندانى، به نتايج سه گانه ذيل 
ــه به كتاب به داليل  ــده بود: 1- مراجع منجر ش
ــا قوانين و...)  ــنايى ب كاربردى (كتاب حقوق، آش
ــازى خود. عالوه بر اين، نتايج نشان مى داد  2- فرار و گريز به يمن متن 3-بازس
كه زندانى به يمن اختصاص دادن زمان هايى براى مطالعه مى تواند در اين تعليق 
زمانى- مكانى اى كه حبس به دنبال مى آورد، نه تنها خلوتى براى خود فراهم آورد 
ــى به روزمرگى معلق خود دهد بلكه در رفتار اجتماعى او نيز اثر  ــم و نظام و نظ
گذاشته. اين فوايد مطالعه را مى توان به آن سوى ديوارها نيز تعميم داد. كتاب ها، 
در هر چهارديوارى اى، نقش آينه و پنجره را دارند. آينه ها، تا خود را در آن بنگرى، 
پنجره ها، تا سرك بكشى به افق هاى باز؛ ابزارى براى برقرارى ارتباط و در هر دو 
صورت ضرورى براى شكل دادن به نوعى مدنيت. جامعه براى ارتقاى خود نيازمند 
ــت داراى حافظه، قادر به گفت وگو و آگاه به وجود ديگرى، امرى كه  آحادى اس
ــازد. مطالعه موجد نوعى ذهنيت انتقادى و منبع قدرت و  مطالعه ممكن مى س
توانايى است و از همين رو، فاكتور رهايى بخشى فرد و جمع.  ظاهرا اين كليات 
ــوى دولت ها و افكار عمومى - بديهى تلقى  ــو - از س امروز در جامعه ما از هر س
مى شوند و ديگر بدل شده است به يك «رودربايستى مدنى». اظهارات مسووالن 
در باال بردن آمار سرانه مطالعه در ايران و تالش براى اثبات بازار پر رونق كتاب 
و فرهنگ مطالعه و... اين رودربايستى را نشان مى دهد. رييس نهاد كتابخانه هاى 
ــرانه مطالعه مردم ايران را 75دقيقه و 34ثانيه  عمومى، واعظى، در بهمن 91 س
اعالم كرده، و مدعى ست «كمتر كسى سرانه را همان دو دقيقه مى داند.» معاون 
فرهنگى وزير ارشاد، مهرعلى اسماعيلى اما سرانه مطالعه را بيشتر از 17دقيقه 
ــاس اين دقايق متناقض  اعالم كرده. دو دقيقه، 17 دقيقه يا 75دقيقه؟ آيا بر اس
اعالن شده، مى توان گفت كه جامعه ما امروز «اهل كتاب» است؟ خير. بر سر راه 
اين «رودربايستى مسجل و مورد اجماع» هميشه موانعى بوده است. بدل ساختن 
فرهنگ شفاهى به فرهنگ مكتوب پروسه اى است طوالنى و كند. بستگى دارد 
ــواد، به موقعيت طبقات اجتماعى، ميزان پيشرفت فرهنگ شهرى،  به ميزان س
ــبتى با كتاب قرار  ــتن اينكه جامعه ما در چه نس مميزى هاى موجود و... دانس
دارد پيش شرط هرگونه ارزيابى است، اما امروز براى ما امكان چنين ارزيابى اى 
ــوال ها نمى توانيم با قاطعيت پاسخ گوييم: آيا  وجود ندارد. به هيچ كدام از اين س

مى خوانيم، چقدر مى خوانيم و اينكه چه چيز را بيشتر يا كمتر مى خوانيم؟ 
ــزى را اثبات كنند.  ــا نمى توانند چي ــت كه آماره آيـا مى خوانيـم؟  معلوم اس
متنوع شدن اشكال مختلف خواندن (صفحات الكترونيكي، قرض گرفتن كتاب، 
ــزى و...) دادن رقم قطعى را ناممكن  ــى و زير مي ــكل فتوكپ تردد كتاب به ش
كرده. بازار كتاب و كلمه شفاف نيست و در نتيجه بخشى از اين بازار در كنترل 
مسووالن دولتى نيست. با اين همه شكى نيست كه كم مى خوانيم؛ دو دقيقه 
ــد يا 17 دقيقه. نه تنها براى اينكه فرهنگ شفاهى به لحاظ تاريخى هنوز  باش
ــلط است، بلكه رقباى مدرن كتاب - راديو، تلويزيون، سينما - همزمان به  مس
كمك اين فرهنگ شفاهى تاريخى آمده و شرايط مطالعه را محدودتر كرده اند. 
كتاب  گران است و گران تر مى شود و مزيد بر علت تا دسترسى به كتاب همگانى 
نباشد و كااليى باشد لوكس. افزايش رشد 16درصدى قيمت كتاب در سال 90 

توضيحى است كافى براى محدود شدن دايره خوانندگان. 
چقدر مى خوانيم؟ تيراژها نيز موقعيت كتاب را برمال نمى كنند. مطالعه كردن 
ــر و از همين رو  ــده. پراتيك مطالعه متعدد تر و متكثرت ــه دموكراتيزه تر ش البت
تكه پاره تر شده  و همين مى تواند توضيحى بر افت تيراژ باشد اما مشروط كردن 
ــترش داده و تيراژهاى رسمى  چاپ كتاب به مميزى، بازار موازى كتاب را گس
ــرف آخر را نمى زنند. فروش مجاز در كنار غيرمجاز و روش هاى مختلف دور  ح
زدن مميزى، آمار و ارقام را مشكوك مى كند. بازار سياه گاه جدى تر و پر تيراژ تر 
از تيراژ رسمى است. مثال مى زنم. كتاب هاى شريعتى، در چاپ هاى رسمى خود 
ــند اما به هيچ عنوان نمى شود به اين  در تيراژ 2500 تا 5000 به چاپ مى رس
ــيعى افست مى شود و به  ــطح وس ارقام اكتفا كرد. اين كتاب ها به موازات در س
شكل غيررسمى در حاشيه خيابان ها به فروش مى رود. شايبه مميزى كتاب هاى 
رسمى، كتاب هاى حاشيه خيابان را قابل اعتمادتر كرده است. با اين همه پايين 
آمدن تيراژها به خصوص كتاب هاى مربوط به حوزه انديشه، مثال در مقايسه با 
كتاب هاى درسى و كاربردى، به علت گرانى هم كه باشد، نشان از اين دارد كه 

مطالعه كتاب هاى غيركاربردى، غيرضرورى تلقى مى شود. 
ــاالنه 69هزار  ــاد مى گويد: «س چه چيز مى خوانيم؟ معاون فرهنگى وزارت ارش
عنوان كتاب در كشور توليد و منتشر مى شود.» (به گزارش مهر). و ادامه مى دهد 
ــترين آثار توليد كتاب در كشور به حوزه دين اختصاص دارد و بعد حوزه  «بيش
كودك و نوجوان.» اين آمار نشان دهنده ذايقه جامعه كتاب خوان ما نيست. وجود 
مميزى، امكان انتخاب مخاطب را پايين مى آورد و در نتيجه در اين آمار ساليق 
ــده. اينجا نيز بازار موازى كتاب در ارايه آمار از ساليق،  محروم مانده ها لحاظ نش
ــيارى از تيترهايى كه دست به دست مى گردد در  ناديده گرفته شده است. بس
ــمى موجود نيست. مميزى عالوه بر حذف يكسرى از تيترها،  فهرست آثار رس
وظيفه خود را مديريت ساليق نيز مى داند و از همين رو تيترها و ارجحيت هاى 
رسمى را مشكوك مى كند. خالصه اينكه معلوم نيست چه نوع كتاب هايى را بيشتر 
مى خوانيم يا حداقل اينكه معلوم نيست چه نوع كتاب هايى را نمى خوانيم.  عالوه 
بر محدوديت هاى نام برده شده، آنچه كه خواندن را همچون رودربايستى جديد 
محدود ساخته و خصلت «پنجره» اى مطالعه را از او مى گيرد، «شبه جزيره»اى 
ــيارى اوقات ضرورت تردد به  ــدن ساليق نيز هست. خوانندگان كتاب در بس ش
ــندگى» فرهنگى  فضاهاى يكديگر را ناديده مى گيرند و دچار نوعى «خود - بس
ــود، در كنار «مد»ى كه از پايين و  ــوند. «مد»ى كه از باال تحميل مى ش مى ش
ــود، همدست مى شوند براى محدود كردن دايره  به شكلى پنهانى اعمال مى ش

انتخاب، براى بسته كردن افق هاى گريز، براى دموكراتيزه شدن مطالعه. 
آينه هاى شكسته - پنجره هاى تنگ : نتيجه اينكه آينه ها را بايد زدود. پنجره ها 

را بايد بازتر كرد. 
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آنچه بيش از همه در كارنامه ترجمه هاى م. طاهرنوكنده جلب توجه مى كند نام هايى ست 
كه براى مخاطب فارسى زبان چندان شناخته شده نيستند. از نويسندگانى چون بورخس 
و چه زاره پاوه زه كه بگذريم، با نگاهى به همين چند مجموعه قصه ايتاليايى كه اخيرا با 
ترجمه نوكنده منتشـر شده، در مى يابيم كه اين مترجم بيش از آنكه دنبال ترجمه آثار 
نويسندگان مشهور و شناخته شده باشد، پروژه خاص خود را دنبال مى كند. طاهرنوكنده 
معتقد اسـت بيشـتر مترجمان در گذشـته، فقط «قصـه» ترجمه كرده و به سـبك و 
جهان بينى  نويسـنده چندان كارى نداشته اند، اما او سعى دارد تفكر و سبك نويسنده 
را درآورد. طاهرنوكنـده ترجمه هـاى اخيـرش را پيش تر به طور پراكنـده در مجالتى 
منتشر كرده و حاال آنها را با مقدمه هاى نسبتا مفصلى در قالب كتاب چاپ كرده است: 
«اينها درواقع مشـق هاى من اند براى اينكه نويسـندگى را بياموزم. سبك هاى متفاوت 
نويسندگان را بياموزم. در واقع ببينم توانايى ام در فارسى نويسى تا چه حد است. يعنى 
كوشـيده ام نوشتن را كه حرفه من است و آن را دوست دارم فراموش نكنم. جز نوشتن 
كار ديگرى  بلد نيستم. اينها را من در سال هاى 1360 از ايتاليايى به فارسى درآورده ام؛ اما 
حاال فرصتى دست داده است كه آنها را منتشر كرده ام. اين بود كه شروع كردم به مشق 
كردن.» نوكنده همچنين درباره دليل انتخاب و ترجمه آثار نويسـندگانى چون پاوه زه، 
ورگا، فنوليو و كاسـوال مى گويد، مى خواسـته ادبياتى را ترجمه كند كه جهانى و بيرون 
از اقليم گرايى فاشيسم ايتاليا باشد. در ژورناليسم ِادبى نيز حاصل كارش؛ «اين شماره با 
تاخير» در قياس با وجه غالب ژورناليسم  ادبى اين سال ها، كارى ست متفاوت كه با ديگر 
نشريات ادبى هيچ نسبت و شباهتى ندارد. م. طاهر نوكنده اهل گفت وگو نيست، در تمام 
اين سال ها تنها يك بار درباره ترجمه «الِف» بورخس گفت وگويى كرده است.  اين مترجم 
اين روزها در حال ترجمه اثر عظيم دانته «كمدى الهى»سـت كه قرار اسـت به زودى از 
سوى انتشارات نيلوفر منتشر شود. در اين گفت و گو با طاهر نوكنده از ترجمه هاى اخيرش 
گفتيم و از وضعيت «ترجمه» و «نشـر» در ايران و البته ژورناليسـم ادبى و تاثير آن بر 
مخاطب كه در بخش پايانى گفت وگو، دوشنبه آينده در صفحات ادبيات منتشر مى شود. 

بخش اول اين گفت وگو را مى خوانيد. 

 از ترجمه هاى اخير شما آغاز كنيم. در اين چند كتابى كه از ادبيات معاصر ايتاليا  �
ترجمه و منتشـر كرده ايد، بين آنها حال وهواى به نسـبت مشتركى هست. تقريبا 
انگار در يك دوره زمانى نوشته شده اند. بيشتر اين نويسنده ها هم در ايران چندان 
شناخته شده نيستند. به نظر مى رسد در انتخاب اين آثار خط خاصى را دنبال  كرده ايد. 

كمى دراين باره بگوييد؟ 
ــده و شما در مقاله تان در روزنامه  ــر ش اول اينكه اين چند كتابى كه از من منتش
شرق نسبت برازنده اى هم به آن داده ايد؛ يعنى «تكچهره هاى ادبيات معاصر ايتاليا» 
كار اخير من نيست. اينها در واقع مشق هاى من اند براى اينكه نويسندگى را بياموزم. 
سبك هاى متفاوت نويسندگان را بياموزم. در واقع ببينم توانايى ام در فارسى نويسى تا 
چه حد است. يعنى كوشيده ام نوشتن را كه حرفه من است و آن را دوست دارم و از آن 
لذت مى برم فراموش نكنم. جز نوشتن كار ديگرى  بلد نيستم. اينها را من در سال هاى 
ــى درآورده ام؛ اما حاال فرصتى دست داده است كه آنها را  1360 از ايتاليايى به فارس
منتشر كرده ام. دوم اينكه اينها ترجمه نيستند بلكه برگردانى  از نويسندگان ايتاليايى 
به زبان فارسى اند. من خودم را مترجم نمى دانم. از ترجمه  نان نخورده ام كه به نرخ روز 
بخورم. از برگردان هايى كه تاكنون در دوره معاصر شده است «حاجى باباى اصفهانى» 
ــاملو را مى پسندم؛ و از  ــت دارم. «ُدن آرام» و «گيل گمش» ش ميرزا حبيب را دوس
همه بيش تر «اشراق»هاى رمبو، «چارشنبه خاكستر» اليوت، «ساحت جّوانى» آنرى 
ميشو، شعرهاى «حالج» و... بيژن الهى را كه بهتر از كارهاى او در زبان فارسى معاصر 
ــنت است. سنتى كه در  ــراغ ندارم. اين نوع كار برآمده ازيك س كارهاى ديگرى را س
دوره كالسيك «كليله و دمنه» نمونه اى از آن ست. اين همان دوره اى است كه آنتونيو 
گرامشى در كتاب «روشنفكران» خود مى گويد: دوره هايى ست كه ترجمه ادبيات ملتى 
را مى سازد؛ و ما اين دوره را مثل اغلب ملت ها گذرانده ايم. عرب ها هم اين دوره را بعد 
از آمدن اسالم گذرانده اند. همين روميان باستان كه از ادبيات يونان بهره گرفته اند اين 

دوره را پشت سر گذاشته اند. 
براى اينكه برگردانى در زبان شناسى موفق از آب دربيايد، سنت اين طور نشان داده 
است، معموال بايد اثرى درجه چندم را براى برگردان انتخاب كنى؛ مثل «پابرهنه ها»ى 
ــى برگردانده است و هرچه اصطالحات كتاب  ــتانكو كه شاملو آن را به فارس زاهاريا اس
كوچه اى بوده ريخته توى آن. ميرزا حبيب ُرمان «ژيل بالس» يا «حاجى باباى اصفهانى» 
را، كه آثارى دست چندم اند، براى كار خود انتخاب كرده. در ميان معاصران اين تنها بيژن 
است كه به مصاف بزرگان رفته است؛ آن هم بزرگ ترين شاعران دوره خود، يعنى آرتور 
رمبو؛ آنرى ميشو؛ اليوت؛ كاوافى، هلدرلين و... . اين كار سخت است، ناممكن است. چون 
اين هنرمندان سبك دارند. جهان بينى دارند. بوطيقا و مسائل زيبايى شناسى ويژه خود 
را دارند؛ و درآوردن لحن، زبان، سبك، انديشه و شگردهاى كارها ى آنها به اين آسانى با 

توفيق همراه نيست. 
از اين چند استثناء گذشته، در زمينه  روزنامه نگارى و آثار انتشاريافته در اين حوزه، تا 
آنجا كه مى دانم، از سال 1324 كه ماهنامه «سخن»، شايد تا امروز نخستين نشريه  ادبى 
ــماره «ُجنگ هنر امروز» حسين رازى، «انديشه و هنر» دوره  ــنا براى من، جز دو ش آش
شميم بهار، سيزده شماره «آرش» سيروس طاهباز، «ُجنگ اصفهان»، ُجنگ «روزن» و 
يكى دو نشريه ديگر - كه بيش ترشان هم گاهنامه بوده اند - هرچه ديده ام مثل كشكول 
ــت. كتاب هاى ترجمه هم كشكولى بوده اند. مثال در مورد ادبيات ايتاليا ببينيد  بوده اس
ــكال» با ترجمه  بهمن محصص. بعد  ــت. «مرحوم ماتيو پاس پراكندگى تا چه اندازه اس
محصص ژان ژنه ترجمه مى كند، بعد «پوست» كرتزيو ماالپارته. بعد «روستاهاى تو» را 
از چه زاره پاوه زه؛ و از هرچه خوشش مى آيد، يا به او سفارش مى دهنديا جسته وگريخته 
ــت كه با اسم  ــد. ُرمان «رفيق» چه زاره پاوه زه را پيروز ملكى ترجمه كرده اس مى شناس
ــل از انقالب، به عمد، براى اينكه با  ــد. چون در آن دوره، قب ــود مظفرزاده چاپ ش محم

پرونده سازى ساواك نام اش در فهرست مائوييست ها در كيهان منتشر شده بود و ناشر، 
اميركبير، نمى توانست نام او را به عنوان مترجم زير اسم پاوه زه بنويسد. كارهاى گرتزيا 
ِدلِدا را با نام بهمن فرزانه مى شناسيم كه شك دارم از ايتاليايى ترجمه كرده باشد. بعد 
ــد. يكى از آثار ناتاليا گينزبورگ را هم با نام «نجواهاى شبانه»  ايتالو كالوينو باب روز ش
ــايى از آلمانى به فارسى ترجمه كرده است. يعنى، هر كه، هرچه دم دستش  فريده الش
ــت. چون از زبان دوم انگار  ــى ترجمه  كرده اس بوده، از ادبيات ايتاليا، از هر زبانى به فارس
ترجمه آسان تر است. دنياى ترجمه هم كشكولى بوده است. من نمى توانم اين طور كار 
كنم. وقتى يك دستگاه فكرى داشته باشى نمى توانى به اصطالح عشقى كار كنى، هر 
چه پيش  آيد خوش  آيد. من در هر صورت پاى بند تاريخ ادبيات ايتاليا هستم و از ميان 
ــى دارند. در هر  ايتاليايى ها آنهايى را برمى گزينم كه از نظر من خط فكرى قابل پذيرش
صورت انگار بايد گفت من بيش تر در ايتاليا تربيت فرهنگى پيدا كرده ام. بعد از ايران اين 
ايتاليا بوده است كه به من شكل داده است. به ذهنم، به انديشه ام. به رفتار و كردارم. به 
نگاهم. كار فرهنگى در كشورهايى مثل ايتاليا با اينجا خيلى تفاوت دارد. در كشورهاى 
پيشرفته  غربى براى انتشار هر مجله اى، ُجنگى، ماهنامه اى، روزنامه اى دليلى بايد داشته 
باشى. پشت هر نشريه اى انديشه اى نهفته است كه آن را هدايت مى كند. وقتى «عصر 
ــارتر درمى آيد اين تفكر اگزيستانسياليستى كسانى چون مرلوپونتى يا خود  مدرن» س
ــتانى را هم كه از «لوكلزيو»ى جوان براى  ــريه را مى گرداند؛ و حتا داس ــت كه نش اوس
ــه. هر مقاله  يا داستان يا شعرى  ــت با همين انديش چاپ انتخاب مى كند هماهنگ اس
ــد نمى تواند در آن راه پيدا كند. سوررئاليست ها نشريه خودشان را  با آن هماهنگ نباش
ــريه خودشان را دارند؛ و الخ... دريدا، فوكو، اكو هر يك با نشريه اى  دارند؛ انتزاع گراها نش
ــان مى دهد. در ايتاليا پازولينى و موراويا با «نووى  كار مى كنند كه نوع تفكر آنها را نش
ــى» يا «ايل پونته» همكارى مى كنند. ُجنگ «ِمنابو» را اليو ويّتورينى با هدف  آرگومنت
ــت هم تنوع  معينى بنيان مى گذارد. در اين گونه كار پس هم دليل منطقى در آن هس
افكار، هم آزادى بيان تأثير مى گذارد. به آدم شكل مى دهد. ده بيست شعر را از ده بيست 
شاعر توى يك مجله كنار هم چاپ كردن حاصل يك نوع اغتشاش فكرى ست. هم شعر 
ــعى كرده اى چهل پنجاه صفحه يا صد  ــاعر را. يعنى در واقع س را ضايع كرده اى هم ش
صفحه را پُركنى. به قول حقوقى كه هميشه ورد زبانش بود و از سعدى نقل قول مى كرد: 
«آن خشت بود كه پُر توان زد» هيچ انسجامى در اين كار نيست، هيچ شكلى در اين نوع 
فعاليت ادبى قابل قبول نيست. البته در آنجا مجله ها، هفته نامه  و نشريه هاى همه پسند 
هم هست. خيلى هم زياد. كه همه قشرهاى جامعه را راضى نگه مى دارد؛ و مثل كشكول 

همه چيز هم در آن پيدا مى شود. ولى ديگر شعر را، داستان را، ُجستار جدى يا پژوهش را 
در اين گونه نشريه ها ضايع نمى كنند. در سده نوزدهم نوشته هاى الكساندر دوما هم هست 
كه پاورقى نشريه هاست و بهترين آنهاست. در اينجا حسينقلى مستعان هم هست كه 
بهترين ماست؛ اما داستايوفسكى هم هست، چارلز ديكنز هم هست كه پاورقى نويس اند. 

نقيب الممالك هم هست كه امير ارسالن دارد. 
خط خاص اين نويسندگانى كه به آنها اشاره كرده ايد نوعى از ادبيات ايتالياست كه 
در دوره بين دو جنگ اول و دوم جهانى براى بيرون آمدن از اقليم گرايى فاشيسم تالش 

خستگى ناپذيرى از خود نشان داده  اند. 
 معيارهاى اين دسـتگاه فكرى چيسـت؟ مثال با يك نگاه كلـى به ترجمه هاى  �

اخيرتـان مى بينيم كه ادبياِت آزادى خواه يا ضدفاشيسـم را بـراى ترجمه انتخاب 
كرده ايد؛ آثارى كه به نوعى آغازگر ادبيات مدرن ايتاليا نيز هست. 

اين نوع كاركردن در واقع يك نوع گزينش است از ميان انواع «نوع»هاى گوناگون. 
همان طور كه دوستم بيژن الهى، در دوره اى كه به برگردان شعر مشغول بود، شاعرانى را 
مى پسنديد و با آنها هم فكر و هم راستا بود، براى برگردان خودش، انتخاب مى كرد. رمبو، 

ميشو، هلدرلين، كاوافى، بعد هم حالج، ابن عربى و... .
بعد؛ اين نوع ادبيات در واقع ادبياتى است كه از تداوم ادبيات واقع گرا و مدرن ايتاليا ى 
ــت. يعنى ادامه كار جووانّى وِرگاست كه ديدگاهى جهانى  ــده نوزدهم پديد آمده اس س
دارد. دستگاه زيبايى شناسى ادبى اش با معيارهاى جهانى هماهنگ است. اين شاخه از 
ادبيات كه بين دو جنگ در ايتاليا آغاز به كار مى كند و بعد مى بالد، در كنار انواع ديگرى 
از آن، به تالش خستگى ناپذيرى برمى خيزد. در همان وقت گراتزيا ِدلِّدا جايزه نوبل اش 
را گرفته (1926). كاردوّچى كه، در همان اوايل سده بيستم، اين جايزه را به عنوان يك 
ــندگان در  ايتاليايى گرفته بود (1906). همين طور لوييجى پيراندلّو (1934). اين نويس

جهان شناخته شده اند. به عنوان نويسندگانى ايتاليايى براى آنها جايگاه خاصى قايل اند. 
يكى با افكار سوسياليستى (گراتزيا ِدلِّدا)، ديگرى با ادبيات منحصر به فردش، به ويژه تئاتر 
پيشتازش، كه بعدها تئاتر جهانى بسيار از آن آموخته است. منظورم لوييجى پيراندلّوست. 
همه بسيار از او آموخته اند. پيراندلّو براى حفظ و نجات گروه تئاترى اش مجبور شد در 
حزب فاشيست نام نويسى كند همان چيزى كه پاوه زه از آن سر باز زد؛ و بنابراين هيچ گاه 
شغلى دولتى به او ندادند. شهروند درجه دو محسوب شد. بعد به تبعيد فرستاده شد. تئاتر 
پيراندلّو، به ويژه «شش شخصيت در جست و جوى مولف» او يا «هانرى چهارم» اش يا 
«امشب بدون موضوع نمايش اجرا مى شود» بر تئاتر جهان بسيار تاثيرگذار بوده است. 
تاثير او بر تئاتر آنتوان آرتو (تئاتر سنگدلى)، تئاتر پوچى، ليونگ تئاترو... انكارناپذير است. 
 اما اين شاخه از ادبيات كه برگردان آن را من به عهده گرفته ام با نويسندگانى كه نام 
برده ام بسيار متفاوت است و سنت ديگرى را دنبال مى كند. نويسندگان اين نوع اثر در 
اينجا از دستگاه زيبايى شناسى تازه اى بهره مى جويند. دستگاهى كه بوطيقاى خودش را 
دارد. در واقع دنبال ورگا را گرفته اند. ميراثى كه از سده نوزدهم برايش باقى مانده است. 

ــپانيا و  ــوز اروپا را از پا درآورده بود. جنگ داخلى اس جنگ- اول جهانى- خانمانس
ــم و فاشيسم ايتاليا از  ــم از يك سو، نازيس ــت جمهورى خواهان و نظام فرانكيس شكس
ــركوب آزادى ها از سوى  ــم و س ــوى ديگر؛ در كنار اين دو، قدرت گرفتن استالينيس س
نظام كمونيستى، كه مانند دو نظام فاشيسم و نازيسم، عمل مى كرد كليه راه ها را بسته 
ــده بود. زمينه تا آن حد بحرانى بود كه  ــود. ديگر اميدى به فرهنگ اروپايى باقى نمان ب
جنگ دوم جهانى را به دنبال خود آورد. اِميليو چكى نويسنده ـ  ناقد و كارشناس ادبيات 
ــان  ــا فراهم آوردن مجموعه هايى از ادبيات آمريكا انگار راه تازه اى را از دور نش ــل ب از قب
ــال هاى 30-1920 اين چشم انداز به روى  ــندگان نوجوى جوان داده بود. بين س نويس
ــون  تنها ادبيات پيشتاز و مردم ساالر بود. با  ــوده شده بود. ادبيات انگلوساكس ايتاليا گش
نويسندگانى مانند: تئودور درايزر، شروود آندرُسن، دوس پاسوس، فيتز جرالد، سينكلر 
ــتاين، همينگ وى، فاكنر، ازراپاوند، كالدول و... از  ــتاين بك، گرترود اس لوييس، جان اس
ــده بيستمى ها، سده  آمريكا. كم هم نبودند. ييتس، اليوت - زاده آمريكا -؛ و بيش از س
ــتان. اينها هم كم نبودند. ايتاليايى ها راه حل را بيرون از قاره اروپا  نوزدهمى هاى انگلس
ــت وجو مى كردند. نه اينكه به آنچه از اروپا مانده بود بى توجه باشند. كسانى چون  جس
چخوف، تولستوى، تورگنيف، داستايوفسكى يا فرانسويانى مانند پروست، ژيد، مالرو، سارتر 
و... اتفاقا در اين دوره قبل از خود آمريكايى ها اين فرانسويان بودند كه آمريكايى ها را كشف 
كردند. همان طور كه ايتاليايى ها اين نويسندگان پيشتاز را كشف كرده بودند. اما بايد دقت 
ــى ـ  اجتماعى دوره قبل از انقالب تا اندازه اى شناخته شده است.  كنيم كه فضاى سياس
ــال 1332 و شكست جبهه ملى، خودى  ــكوفايى، بعد از س هر چند فضاى فرهنگى ش
نشان مى دهد. مثل شكل گيرى تئاتر ملى، برگزارى دو ساالنه هاى پيكره سازى و نقاشى، 
مكتب سقاخانه، شكوفايى شعر نيماگرا، شكوفايى تئاتر، بعدها جشن هنر توس. جشنواره 
سينمايى تهران. اينها مانند سرپوش بر فضاى سياسى اجتماعى آن دوره عمل مى كرد. 
مى خواستند نيازهاى ملىـ  مدرن ايران را هماهنگ كنند و با رويدادهاى جهانى آن دوره 
را به هم پيوند بزنند. اين در كل خود يك سونگرى بود. اين تنها يك بُعد قضيه بود. جامعه 

باز يك كل به هم چفت وبست شده است كه سازوكار خودش را دارد. 
ــىـ  اجتماعى 50-1340 را ديده بودم قدم به ايتاليا كه  من كه دوره خفقان سياس
گذاشتم تازه معناى جامعه باز را فهميدم. اولين چيزى كه در آنجا خودش را به رخ من 
مى كشيد اعتصاب هاى پى درپى بود. تظاهرات حزب ها و سنديكاها. جنبش دانشجويى ماه 
مه 1968 فرانسه يك سال بعد به ايتاليا سرايت كرد. با نام «پاييز داغ» و تا سال 1970 
كه من وارد ايتاليا شدم كشيده شده بود. بنابراين عالوه بر مسائل زيبايى شناختى هنر و 
ــى هم  محيط ام عوض شده بود. يك بُعدى نبود، يا به  ادبيات از لحاظ اجتماعىـ  سياس
قول ماركوزه - كه در همان جنبش دانشجويى ايتاليا به ايتاليا آمده بود و براى دانشجويان 
سخنرانى كرده بود - انسان تك ساحتى، براى بُعد واقعى، خودش را پيدا كرده بود. بنابراين 
ــكده زبان  ــجوى هنركده هنرهاى زيبا كه بودم - بعد از گذراندن دوره دانش در ُرم دانش
پروجا - با نويسندگان و نقاشان و پيكره سازانى آشنا شدم كه شاخه هاى مختلف هنر و 
ــمت آن ادبياتى بود كه در دوره بحران بين  ــش من به س ادبيات را به من آموختند. كش
دو جنگ به سمت ادبيات رهايى بخش گرايش داشت. نويسندگانى چون اليو ويّتورينى، 
چه زاره پاوه زه، ايتالو كالوينو، ناتاليا گينزبورگ نويسندگانى بودند كه با انتشارات اينائودى 
ــارات در سال هاى ميانى 1930 بنيان گذاشته شده بود. بيش تر  كار مى كردند. اين انتش
كاركنا ن اش همشاگردى  و هم دانشكده اى بودند. مثل جوليو اينائودى صاحب امتياز آن كه 
با چه زاره پاوه زه دوست و همشاگردى بود. دوست و استادى داشتند به نام لئونه گينزبورگ 
(همسر ناتاليا گينزبورگ) كه در تأسيس اين انتشاراتى نقش داشت. لئونه اصل اش روس 
بود، به همين دليل معرف ادبيات روس بود، يهودى بود. بنابراين نمى توانست ضدفاشيست 
نباشد. جوليو اينائودى پدرش اقتصاددان صاحب نام ايتاليا بود. بعدها بعد از جنگ، بعد 
ــد. اين دسته در تالش ساختن يك  ــقوط فاشيسم، اولين رييس جمهور ايتاليا ش از س
دستگاه فرهنگى پيشتاز آغاز به كار كرده بودند. اين دستگاه در آن چنان موقعيتى بايد 
چه كار مى كرد؟ در برابر فاشيسم، نازيسم و فرانكيسم اروپايى بايد چه كار مى كرد؟ راهى 
برايش  نمانده بود. بنابراين به ادبيات دموكراتيك روآورده بود. ادبياتى كه تابع و هماهنگ 
با دولت فاشيست نيست. براى همين در كنار نويسندگان بزرگ اروپايى گذشته دريچه  را 
براى ترجمه هاى نويسندگانى چون: شروود آندرسن، همينگ وى، دوس پاسوس و... باز 
گذاشته بود. چون همكاران اش اين گزينه را انتخاب كرده بودند و بعد هم تجربه جنگ دوم 
نشان داد كه براى پيروزى بر نظام هاى تماميت خواه اروپايى هم پيمانى مانند آمريكا براى 
آزاديخواهان اروپايى ضرورت حياتى دارد. سرمايه دارى اروپا و پوزيتيويسم وعده دهنده اش 
دو جنگ فالكت بار به بار آورده بود. جهان خود به خود دريچه اش را، با بحران هايى كه خود 
به وجود آورده بود، به روى آمريكاى تازه نفس گشوده بود. آمريكا وارد جنگ شد اما وارد 
ادبيات و هنر و به طور كامل فرهنگ اروپا هم شد. خودش در ابتدا تغذيه كننده فرهنگ 

اروپايى بود. حاال خوراك دهنده شده بود.
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مشِق ترجمه
براى نويسندگى 

گفت و گو با م.طاهر نوكنده
درباره ترجمه هاى اخيرش

 وضعيت نشر و ژورناليسم ادبي - 1

مانى سپهرى

راست اش من خودم را مترجم نمى دانم
در سا ل هاى 1360 كه جنگ بود و من هم مدتى بود

كه از نوشتن دور شده بودم؛ براى خودم شروع كردم به تمرين 
نويسندگى. اين براى من بهترين گزينه بود. يعنى بنشينم

و كارهايى را كه دوست دارم يكى يكى، به عنوان مشق
به فارسى برگردانم. 

شيما بهره مند - على شروقى

 [ويژه بيست و ششمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران]
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