رباب محب :اسب در اين ناآگاھی تنھا نيست
January 31, 2014

شھرگون

– بخش ﯾک -

ب بخار؟«
ق اس ِ
گفتوگوی سپيده چدﯾری با رباب محب ،به بھانهی انتشار مجموعه شعر »اسب چه میداند از منط ِ
قبل خودم ،به اﯾن نتيجه رسيده بودم که تمام اﯾن شعرھا آنچه به من اضافه میکنند
بعد از اﯾن ھمه سال خواندنِ کتابھای شعر شاعران ھمنسل و ﯾکی دو نسل
ِ
اندوھیست عميق که وﯾژگی اﯾن نسلھاست؛ اندوھی که مرا به فکر فرو میبرد و شاﯾد به درک بھتری از خصوصياتِ اﯾن نسلھا میرساند .اما شعرھای رباب محب ،به
رغم انتقالِ ھمان ھستیشناسی اندوھناکی که وﯾژهی ﯾک شاعر است ،آرامشی را نيز به خواننده میبخشد که به نظرم ،از وﯾژگیھای شخصيتی خود اوست .با او
ب بخار« )چاپ انتشارات بوتيمار( به گفتوگو نشستهاﯾم .اﯾن شاعر که سالھاست در سوئد به سر میبرد،
دربارهی مجموعه شعر جدﯾدش» ،اسب چه میداند از
منطق اس ِ
ِ
دربارهی علت انتخاب اﯾن عنوانِ متفاوت برای مجموعه شعرش میگوﯾد» :ﯾک اسب بخار توان دارد صدو پنجاه کيلوگرم زغال را در ﯾک دقيقه سی متر باال بکشد ،پس با خود
ب بخار« ،که عمری است دارد کيلوکيلو بار میکشد و خودش ھم نمیداند چه تواناﯾیھاﯾی نھفته دارد«.
گفتم من ھم اسبم ،ھم »اس ِ

ب بخار؟ دليل خاصی داشت که اﯾن عنوان را – که به نظرم عنوان متفاوتیست ميان کتابھای شعری که دﯾدهام – برای
اسب چه میداند از منطقِ اس ِ
کتابتان انتخاب کردﯾد؟

فرش خطھا را جارو
طی نوشتن قطعات ھمانطور که اضافات را خط میزدم و گردوغبار از پيکر سطرھا و واژهھا میزدودم و
ابتدا اﯾن دفتر »سبقت آزاد« نام داشت ،اما در
ِ
ِ
میکشيدم ،عنوان دفتر را نيز گردگيری کردم و جارو کشيدم .وقتی »سبقت آزاد« برق و جال داده شد ،از خودش سبقت گرفت و مبّدل شد به »اسب چه میداند از منطق
اسب بخار« .خب میدانيم که »اسب بخار« اصطالح راﯾجی است در خودروسازی و مقياسی است از توان موتورھای درونسوز .و میدانيم که اگر اسبی را به چرخی وصل
کنيم که بتواند چرخ را به حرکت درآورد ،به کمک اﯾن چرخ در حالِ چرخش می توان مولد برقی را به کار انداخت که  ٧۶وات توان توليد میکند .و داستان آقای جميز وات را نيز
ت
میدانيم .او کارگر معدن بود که با اسبھاﯾی کار میکرد که کارشان بلند کردن زغال سنگ بود .حال چگونه جناب وات به توانِ اﯾن اسبھا پی برد و دست به محاسبا ِ
ت صنعت
پيچيده زد بماند ،اما آنچه نظرم را به خود جلب کرد »اسب« بود و بیخبری اسب از »اسب بخار« که امروزه پس از گذشت قرنھا واحدی است در خدم ِ
خودروسازی ،ماشينھای چمنزنی ،اره برقیھا و جاروبرقیھا و غيره .اﯾن امر از سوﯾی ،از سوی دﯾگر نظر وات مشغلهی ذھنم شد؛ که ﯾک اسب بخار توان دارد صدو پنجاه
ب بخار« ،که عمری است دارد کيلوکيلو بار میکشد و خودش ھم نمیداند چه
کيلوگرم زغال را در ﯾک دقيقه سی متر باال بکشد ،پس با خود گفتم من ھم اسبم ،ھم »اس ِ
تواناﯾیھاﯾی نھفته دارد .نه ،باﯾد به ھمين اندک بسنده کنم .تصوّر میکنم نيازی نباشد بيشتر از اﯾن وارد اﯾن مقوله شوم .به ھر حال آنقدر شعر ،کار و زندگی به من
آموخته است که گاه باﯾد دنده را کم کرد تا دور موتور زﯾاد شود و به توان پيشينهاش نزدﯾک .تصور کنيد که ﯾک صبح ،دﯾر از خواب برمیخيزﯾد .دﯾرتان شده است .باﯾد به
سرعت خود را به محل کارتان برسانيد .سوار ماشينتان میشوﯾد و میرانيد .ناگاه پشت چراغ قرمزی توقف میکنيد که انگار چراغ تصميم ندارد سبز شود .شما با عصبيت
ذھن شاعرانهی شما عقب و جلو میرود
مثل لحظهای که تصوﯾری در
تمام بر روی فرمان ضرب میگيرﯾد ،ميان ھر دو ضربه شکافی اﯾجاد میشود که با خالء پر میشود.
ِ
ِ
بیآنکه قادر باشيد خالء ميانِ دو عکس را پرکنيد .اﯾن زمان ابدی به انتظار سبزشدنِ چراغ راھنماست .و البته چراغ سبز میشود و شما با تمام قدرت پا را روی گاز فشار
خواھيد داد تا دور موتور باال برود و به توان پيشينهاش نزدﯾک شود .بعد کالچ را رھا میکنيد تا توان بيشتری به چرخھا منتقل کند .اﯾن حالت درست مثل لحظهیِ نوشتن ﯾک
شعر است .شتاب دارﯾد برسيد ،اما نمیرسيد .ناگھان چراغی سوسو میزند و شما با قدرتِ ھر چه تمامتر قلم را طوری روی کاغذ به حرکت درمیآورﯾد که انگار قلم پاھایِ
شماست بر روی گاز .از اﯾن که بگذرﯾم فقط ﯾک مسئله میماند :اسب در اﯾن ناآگاھی تنھا نيست ،که چه بسا من .چه بسا ما .چه بسا انسان .ما ھر چقدر ھم که بدانيم
دانستن ھمه چيز را به ما نخواھد داد .اﯾن پيا ِم عنوان اﯾن دفتر است.
ت
باز چيزھاﯾی ھست که نمیدانيم و عمر کوتاھمان ھرگز فرص ِ
ِ
با توجه به شعرھای شما در اﯾن کتاب ،میتوان گفت که محورﯾت در شعرھاﯾتان با زبانِ شعریست» :اﯾنکه با بادھای در گلو غمباد /اﯾنکه با نسيمی
خاص خودتان در آنھا مواجهاﯾم» :اﯾن لبھا چرا دستپاچهاند در لحظهی بوسيدن؟ شعر باﯾد دست
ميانِ عقربه و عدد« ،در عين اﯾنکه با ساختاری بسيار
ِ
کم سالی بستری شود /بعد از چند تيغِ جراحی /چند ماه دستھا بر گردن«… اﯾن دو وﯾژگی چيزی که دست کم ،در آثار اغلب شاعران مھاجر اﯾرانی به
شکل کمرنگتری بروز کرده است و چنانکه میبينيم ،گراﯾش اکثرﯾت آنھا به بهکارگيری زبان ساده در شعر است .توجه خاصِ شما به زبان و ساختار
شعریِ خاص ،از چه چيزی نشأت میگيرد؟

سرزمين »تنھاﯾی«
کشور خودم فرد مھاجری بودم که به
در ابتدا بگوﯾم من »ض ِد طبقهبندی« ھستم ،در ھر حيطه و ھر زمينه .من سالھا پيش از مھاجرت به سوئد ،در
ِ
ِ
مھاجرت کرده بودم ،تک و تنھا در ميانِ خيل خوﯾشاوندان و آشناﯾان .نه کسی حرف مرا میفھميد ،نه من حرف دﯾگران را میفھميدم .میدانيد خانم جدﯾری ،اﯾن طبقهبندیھا
حق با شماست .من به آن زبان سادهی رواﯾی آگاھانه و گاه
اصل مطلب ،ﯾعنی سؤال شما ،بله،
من شاعر ربطی ندارد .پس برگردم به
خوراک ژورناليستھاست ،به
ّ
ِ
ِ
مثل رؤﯾاست .رؤﯾا حالتی شاعرانه دارد .حقاﯾق را در مِه میپيچاند و سحرآميز میکند .اگر میشد رؤﯾا را
ناخودآگاه ،نزدﯾک نمیشوم ﯾا نزدﯾک نشدهام .به اعتقاد من شعر
ِ
مثل درﯾاست زﯾر وزنِ کف و
مثل ﯾک شئ در زﯾر نور آفتاب گرفت دﯾگر از اُبھت و شکوه و جاللش چيزی باقی نمیماند .شعر مثل شب است ،مرموز و جادوﯾی .و گاه مخوف.
ِ
ِ
موسيقی خاص خود .من به اﯾن
ت تجربهھا و حس و انگيزهھا را به تصوﯾر میکشد .پس شعر نھادی دارد در حرکت با
امواج .و اﯾن شکو ِه شعر است که ظرﯾفترﯾن صور ِ
ِ
موسيقی وفادارم؛ اغلب آگاھانه ،گاھی ھم ناخودآگاه و بطور غرﯾزی.

سه – وﯾژگی دﯾگری که در شعرھای شما به چشم میخورد ،بهکارگيریِ نوعی خاص از ترکيبھای اضافی و وصفیست» :اﯾن بختک تو را به جنگلی
سنگينی
اولين شاخهی باالست«؛ »درﯾا دلش از تراوشھای خاکی پر است«؛ »آنکه گذشته را گذاشته است برای روز مبادا /به
میبرد /که تارﯾکی
ِ
ِ
آتشين/
پروا ِز خاشاکی /در خاطرهی آب نزدﯾک نمیشود /.به شعر اگر میرسی بارانِ ﯾکرﯾز باش /حلولِ آب باش در کوزه /.حلولِ گِل باش /در گِل /.آوا ِز
ِ
چشم کو ِر غربال است« .نمونهھا بسيار است در شعرھای اﯾن کتاب .باﯾد اعتراف کنم اﯾنکه اﯾن
ماھی مھاج ِر لغزنده…«؛ »شعر
رﯾشهھای برفی«.؛ »
ِ
ِ
ت تکراری شدن و کليشهای شدن نرود ،کار دشواریست .حداقل برای من ،که
ب اضافی و وصفی را در شعرمان بهکار بگيرﯾم و شعر به سم ِ
ھمه ترکي ِ
ترس ھمان کليشهای شدن پرھيز میکنم ،آنچه شما در اﯾن زمينه در شعرھاﯾتان انجام دادهاﯾد ،دشوار به
معموال از بهکار بردنِ اﯾن ترکيبھا در شعر از
ِ
ت عالقهتان به اﯾن ترکيبسازیھا براﯾمان بگوﯾيد.
نظر میرسد .از عل ِ

مثل خوره به جان جامعهیِ بشری افتادهاست و حلقوم را رھا نمیکند .اما من نه از اضافات و مضاف و مضافاليه ھا می-
من از کليشه نمیترسم .من از کليشه بيزارم .چون
ِ
ترسم نه از صفت و موصوفھا .چون به تصوّر من »اﯾن اضافات و مضاف و مضافاليه ھا وصفت و موصوفھا« بخشی جداناپذﯾر ھستند از ما ،از تجاربِ ما ،احساسات ما و نھا ِد

زندگی روزمره دائم با آنھا سروکار دارﯾم .پس چرا شعر را از وجو ِد آنھا محروم کنيم؟ البته اﯾنجا میشود ساعتھا حرف زد .میشود
انسانی ما .و از رابطهھایِ ما .ما در
ِ
مثل خواجه نصيرالدﯾن طوسی گفت شئ مستقل است از معنای مورد نظر ،میشود از داللتھا و نشانهھا گفت .می-
قدم گذاشت به قلمرو معنای زبان و شعر .میشود
ِ
شود به موازنهھا پرداخت و از داللت لفظ بر معنا گفت ُو که صفت )در اﯾنجا ﯾعنی معنا( بر موصوف ﯾا شئ بيرونی داللت دارد ولی آن نيست… میشود از نشانهھا گفت و
خواص نشانهھا ،اما آنچه حداقل نز ِد خو ِد من روشن است اﯾناست که من میکوشم تصاوﯾر ذھنی و گمانهھا را به لباس واژه مزﯾّن کنم .میکوشم اﯾنکار را آنقدر ظرﯾف و
شسته رفته انجام دھم که نزد خواننده کليشه تلقی نشود .اما اگر میشود ،خب دﯾگر باﯾد به خود بگوﯾم :رباب ،تو شکست خوردهای .و البته اﯾن اصآل مھم نيست ،چون من
از شکست نمیترسم .زﯾراکه من نمینوﯾسم که برنده شوم .چراکه زندگی فی نفسه ﯾعنی شکست .حتا وقتی آدم در اوج شھرت روی سکوی افتخار اﯾستاده و مدالی بر
ُرو
گردنش میآوﯾزند .به گمانم انسانِ اﯾستاده بر روی سکو از ھر انسانتر دﯾگری بيچارهتر است ،چون نمیداند چقدر مقياس خوشبختیاش حقير و ناچيز است ،و در گ ِ
دﯾگران .من ،اﯾن شکست را با آغوش باز میپذﯾرم تا از آن درسی بگيرم که بخشی است از زندگی.

منطق اس ِ
ب بخار؟«
اشعاری از مجموعه شعر »اسب چه میداند از
ِ
١

بر سر دار او منم
من نه منم ،نه من منم
مولوی

من میدانم تو نيستی.

ما بگو تو کيستی؟
ا ّ
با اﯾن دستھا که برق از من

با اﯾن سر که سراسر انگار فرورﯾخته بھمن

بر منی که میپاشد در اﯾن خلوت اﯾن گوشه

بر ارتفاعِ بلن ِد نقطه

نقطهنقطه…

زﯾر آوار نمیکشد سرش بيرون
از ِ
زنگی مست است
با اﯾن زبانِ الکن که نه
ِ
نه تيغی دارد در دست.

تو میدانی من نيستم.

پس بگو من کيستم؟

اﯾن سيا ِه ابریِ انبوه :بارانھایِ شببارﯾده…

با اﯾن که میآﯾد…

اﯾن که با بادھای در گلو

غمباد

اﯾن که با نسيمی ميانِ عقربه ُو عدد
و اﯾنچنين کبود…

اگر نه تو

اگر نه من

دﯾوار اﯾن خانه را میبرد
پس اﯾن کيست که سقف ُو
ِ
خ ِر خواب ُو خرناسِ نور
خر ُ
به ُ

سياھی دﯾوار
رویِ
ِ

و اﯾن ھوا که ُپر است
از خاموشی؟

٢

چو ھِرمِس بدﯾن ژرف درﯾا رسيد
رھی دﯾد کز وی رھاﯾی ندﯾد
نظامی

زائدهھایِ بیسر

رچين حيرت میبرند
دامن ُپ
جالد را تا
ِ
ِ
ت ھيچ بازمیگردانند.
و به والﯾ ِ

ل امروز خبری نيست.
زﯾر ُپ ِ
ِ
فقط تارھایِ چيدهیِ موی

ت جابهجاﯾی و وزن را
نسب ِ

آفتابی میکنند.

حس آزادی
ِّ
مارمولکی ُدم برﯾدهاست.
در صندوقچهھایِ خاکی

قرقرهھای زر ِد خورشيدی دارد.

٣

چند فلسِ پنھانی
سرپوشی با پردهھای گوشتی

ميل پوست به ماھيچه.
و
ِ
از شتابِ آب

سبز ساقه میرسد
به گودالِ
ِ
مارماھی برقی.
اﯾن
ِ
سر ولی

کشتی بیبادبانیست
پيشخوان
ِ
خوار بیمنقاری
مرغِ مگس
ِ
حوضکی

در محشر.

کاشی لبپرﯾده
به چند
ِ
میگوﯾد:

آسمانِ من!

۴

از پشت سر میرسند

دلقکھایِ پس ﯾا پيش ﯾا پساپيشمدرن

اﯾن صف ھميشه شتابزدهاست.

روز مبادا
آنکه گذشته را گذاشتهاست برایِ
ِ
پرواز خاشاکی
سنگينی
به
ِ
ِ
در خاطرهی آب نزدﯾک نمیشود.

به شعر اگر میرسی بارانِ ﯾکزﯾر باش

حلولِ آب باش در کوزه.

حلولِ گِل باش

در گِل.

آتشين
آواز
ِ
ِ
رﯾشهھای برفی.

۵

ما ھنوز قافيه را نباختهاﯾم
رباب

پَر

از سربن ِد بالشھا آوﯾزان است.

ت بلدرچين.
و کندهکاریھای تارﯾخی بر پوس ِ

گزنهھا

بوقی
شالقھای سلطنتی دارند ،کالهھای
ِ
ھِاللی .گوشهھای بلن ِد تا شانه .و دھانھایِ ھيس!

سالھاست ما روی خوابھای مخملی میخوابيم

با تاجھای ھزارشاخه.

ُمرده
در قصّهھایِ
ُمرده.

شعر برايم بھترين درمان است
سپيده جدﯾری

||
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ب بخار؟« – بخش دوم و پاﯾانی؛
ق اس ِ
گفتوگوی سپيده چدﯾری با رباب محب ،به بھانهی انتشار مجموعه شعر »اسب چه میداند از منط ِ
بخش دوم و پاﯾانی؛

در ادامهی مقدمهای که ھفتهی گذشته بر بخش اول گفتوگوﯾم با رباب محب نوشتم ،باﯾد بگوﯾم که خواندن شعرھای او ،به رغم ستيھنده بودنشان که خصوصيتیست که
زنِ اﯾرانی در خالل سالھا سرکوب شدن به دست آورده است ،در نھاﯾت برای خواننده حس آرامشی را به ارمغان میآورد که بی شباھت به حسی نيست که دﯾدنِ خود اﯾن
عبور نھاﯾی و واقعی از خشم نز ِد من زمانی اتفاق افتاد که من با
شاعر به مالقات کننده میبخشد .او دربارهی اﯾن آرامش ،در بخش دوم گفتوگوﯾمان تصرﯾح میکند که» :
ِ
شعر ﯾکی شدم .شعر برای من بھترﯾن درمان است .شعر به من آموخت و میآموزد :نه زندگی تعرﯾفی دارد نه ھستی .و نه حتا خو ِد شعر .اما در عين حال شعر و کار قادرند
به زندگی معنا ببخشند«.

ب بخار؟« )انتشارات بوتيمار( تمرکز ﯾافته است،
ادامهی گفتوگوﯾمان با خانم محب را که بر تحليل شعرھای مجموعه شعر اخير او» ،اسب چه میداند از منطقِ اس ِ
میخوانيد.

اگر اﯾن تاوﯾل به نظرتان اشتباه نباشد ،در شعرھاﯾتان ﯾک جور نگاه عارفانه از نوع بودﯾستیاش به چشم میخورد که باعث میشود آدم با خواندنشان،
م امروزیِ خودتان .با اﯾن
با وجود تمام
حس ستيھندگی که در آنھا ھست ،به ﯾک جور آرامش برسد .شعر شما از خشم عبور کرده است ،مثل شخصي ِ
ت آرا ِ
ِ
دﯾدگاه موافقيد؟ چگونه به چنين ھستیشناسیای رسيدﯾد؟

ما بگذرﯾم ،راستش باﯾد بگوﯾم من به ھيچ »اﯾسمی« اعتقاد ندارم .حاال اگر اﯾن بی-
خانم جدﯾری ،چرا ما باﯾد عصبانی باشيم؟ آﯾا خشم روزی درمان دردی بودهاست؟ ا ّ
بخش باقیماندهی اوستا را روزی
اعتقادی ،خود به ﯾک اﯾسم تبدﯾل نشود ﯾا نشده باشد .فلسفه زﯾاد می خوانم .ھمينطور کتابھای مذھبی .بخشھاﯾی از آن پنج
ِ
ت خود و انسان .به ھر تقدﯾر
خواندهام .قرآن را پنج بار خواندهام .انجيل را دوبار .از بودا ھم چيزھای زﯾادی خواندهام ،اما اﯾن ھمه نه برای رسيدن به ﯾک باور ،بل برای شناخ ِ
ستم آنھا بر
ما به خودم آموختهام که از خطاھای دﯾگران )وگاه حتا بیانصافی و
ِ
شما درست تشخيص دادهاﯾد .من آدم آرامی ھستم البته با درﯾای خروشانی زﯾر پوست .ا ّ
من ﯾا بر دﯾگری( کمتر عصبانی بشوم چون خودم از خطا مبرّا نيستم .ولی من آموختهام از خطاھاﯾم درس بگيرم تا کمتر دچار خطا شوم ،ﯾا بھتر بگوﯾم دچار خطاھای بزرگی
نشوم که به دﯾگری صدمه میزنند .خب شاﯾد مادر شدن بی تأثير نبود ،و بعد پذﯾرفتن اﯾن حقيقت که تنھا فرزندم ناشنواست ،و بعدھا جوانمرگ شدن دو دوست نازنينم
عبور نھاﯾی و
ارزش خشمگين شدن ندارد .البته اميدوارم که اﯾن گفته کليشه تلقی نشود .به ھر حال،
شھال و ھما که ھر دو مبتال به سرطان بودند .زندگی کوتاه است و
ِ
ِ
واقعی از خشم نز ِد من زمانی اتفاق افتاد که من با شعر ﯾکی شدم .شعر برای من بھترﯾن درمان است .شعر به من آموخت و میآموزد :نه زندگی تعرﯾفی دارد نه ھستی .و
نه حتا خو ِد شعر .اما در عين حال شعر و کار قادرند به زندگی معنا ببخشند.

مرز شصت سالگی رسيدن به اﯾن آرامش و اﯾن نقطه نظر شاھکار نيست .اگر در جوانی به آن میرسيدم باﯾد به خود میباليدم.
ت من ،در
ولی دوس ِ
ِ
د جالب برخوردار است:
ھر چه در کتابتان جلو میروﯾم،
موسيقی شعرھا ُپررنگتر میشود .تا جاﯾی که با شعری روبهرو میشوﯾم که از ﯾک ترجيعبن ِ
ِ
ت بیتاب /بيرونِ داﯾره نمیافتد« و بعد با شعرھاﯾی که حتی برای موسيقاﯾیتر شدن ،قافيهی درونی دارند… برخورداری از موسيقی را برای شعر
»دس ِ
سپيد ،چقدر ضروری میدانيد؟

مثل خوابِ سحرگاھان
تصوﯾر تنھا م ّدتھا ذھنم را به خود مشغول میکند .اﯾن تصوﯾر
اغلب پيش از آنکه دست به نوشتن شعری بزنم پيش میآﯾد که ﯾک تصوﯾر ،فقط ﯾک
ِ
ِ
است ،چشمھا قصد باز شدن ندارند و تصوﯾر لجوجانه میخواھد شکل بگيرد و سحر را از خود ُپر کند .آن وقت است که میدانم اﯾن تصوﯾر باﯾد ملبس شود به لباس واژه.
موسيقی واژه .واژهھا خود میآﯾند و من فقط آن را بر روی کاغذی مینوﯾسم .پس از نوشتن کاغذ را پرتاب میکنم به گوشهای ،تا
بعد از آن دﯾگر نه به واژه میاندﯾشم نه به
ِ
ب بخار .اسب ولی ھمان است که بود :ناآگاه از
زمان موعود برسد .آنگاه است که شعر
مثل ﯾک حادثه به وقوع میپيوندد ،درست پس از ُرفت و روب و گردگيری .با نيروی اس ِ
ِ
منطقِ اسب بخار.

پيشتر گفتم شعر نھادی دارد در حرکت با موسيقایِ خاص خود و من به اﯾن موسيقی وفادارم؛ اغلب آگاھانه ،گاه غرﯾزی و خودجوش .اما اﯾنکه آﯾا موسيقی در شعر ضرورت
کار من اﯾن نيست .من فقط بلدم بنوﯾسم ،آنگونه که مینوﯾسم.
دارد ﯾا ندارد به من ربطی ندارد .من نمیتوانم و نباﯾد حکم صادر کنمِ .
اخيرا با ھمين ناشر )انتشارات بوتيمار( ،ترجمهی کتاب »زمين پست« ھرتا مولر را منتشر کردهاﯾد و ترجمهی گزﯾدهای از اشعار کرﯾستينا لوگن را با نشر
گلآذﯾن .سال پيش ھم ترجمهی کتاب »شبانهھای شيلی« روبرتو بالنيو را با انتشاراتیھای نگاه – بوتيمار منتشر کردﯾد .با اﯾن حساب ،باﯾد بگوﯾيم خانم
محب عالوه بر شاعری و نوﯾسندگی ،مترجم پر کاریست .درست است؟ چقدر از وقت ھر روزتان را صرفِ ترجمهی کتاب میکنيد؟

پل والری روزی به آندره ژﯾد نوشت» :از تو خواھش میکنم که دﯾگر مرا شاعر ننامی ،چه بزرگ و چه کوچک .من شاعر نيستم ،بلکه فقط مردی ھستم که دچار مالل است.
ھرگونه زﯾباﯾی معنوی ،کامل و مثبت مرا از اﯾن مالل میرھاند .به جملهھا و وزن و آھنگ آنھا و ھمه اﯾن ساختمانی که براﯾم چندان غيرمنتظره نيست و شادم نمی کند،
بی اعتنا ھستم ،فقط بيان است که مرا به خود پایبند می سازد«.

ت من ،زندگی ماللھاﯾی دارد ناخواسته .شعر رنگ اﯾن ماللھا را میزداﯾد .حداقل در نگا ِه من .از اﯾن امر که بگذرﯾم من بيمارم .نام بيماری من »کار« است .اگر بی-
بله ،دوس ِ
سر ساعت؛ ھفت و
حرکت بنشينم ،میميرم .اﯾن کار میتواند شعر باشد ﯾا نثر ﯾا حتا ترجمه .توفيری ندارد کداميک .صبحھا در مدرسه در لباس معلم حاضر میشوم ،ھر روز
ِ
پيراھن معلمی ﯾک جادهیِ بارﯾک است ،آخر ھر ماه ختم میشود به ﯾک آببارﯾکه:
تارﯾکی آسمانِ تھرانِ نيمهشب است.
پانزده دقيقهیِ صبح .وقتیکه آسمان استکھلم به
ِ
ِ
شغل رنگ و وارنگ .برای اﯾنکه دچار
لباس کارگری بی جيره و مواجب ،در خانه کنار عزﯾزانم حاضرم ،با چندﯾن و چند
ﯾعنی حقوق بخور و نمير .عصرھا وشبھا و اﯾام تعطيل در
ِ
ِ
سھم نوشتن است،
استرس نشوم عصرھا و شبھایِ پنج روز ھفته را به خواندن اختصاص میدھم البته پس از لحظهای معاشرت با خانواده .روزھای تعطيل آخر ھفته ھم
ِ
بیشک اگر کاری پيش نياﯾد و جسم به من خيانت نکند و ناگھان با ﯾک بيماریِ ناگھانی مرا از مالقات ميز مطالعهام محروم نسازد.

مثل بچهای که تا سوار چرخ و فلکِ غولپيکر نشدهاست
ترجمه برای من حالت تفرﯾح دارد .اما تفرﯾحی که وقتی به آن مشغول میشوم از ھر کاری جدیتر میشود ،درست
ِ
ت او
به چرخ و فلک به عنوانِ ﯾک اسباببازیِ عظيم و ھيجانانگيز نگاه میکند .اما چون ھوس بازی کند و در گردونه بنشيند و گردونه او را به آسمان ببرد ،تا جاﯾی که دﯾگر دس ِ
ک ھيوالﯾی ھستم که عظمتش مرا به خود
به مادرش نرسد ،تمام ترس و اندﯾشهاش میشود »فرود« .من ھم وقتی دست به ترجمهی اثری میزنم انگار سوار چرخ و فل ِ
میکشاند .چون به طرفش میروم درونِ اﯾن گردونه جاﯾی ميان آسمان و زمين میمانم .آنوقت است که تمام تعطيالتم را به ترجمه اختصاص میدھم تا به »فرود« برسم.
پس از پاﯾان کار و طبق عادت متن ترجمه شده را به گوشهای مینھم و میگذارم زمان نگاه مرا پخته کند .اﯾن چند کتابِ ترجمه شده که اخيرأ منتشر شدهاست ،حاصل
چندﯾن سال کار و فاصله گرفتن و برگشتزدنھا و ُرفت و روبھاست.
کتابی در دست چاپ ﯾا آماده برای انتشار دارﯾد؟

دو سال پيش داستانی نوشتم به اسم »آناتومی عشق و آلبالوھای خاکستری« .اﯾن داستان را به عمد به کناری گذاشتهام تا شاﯾد »فاصله« درﯾچهی نگاھم را به سمت ﯾا
چشمانداز روشنتر دﯾگری معطوف کند .تا من بتوانم بھتر کمبودھای متن را ببينم .اﯾنک شاﯾد وقتش رسيده که به اﯾن کودک قنداقی برسم و دستی به سر و روﯾش بکشم.
نمیدانم.

