من با نفس جوايز ادبی مخالفم
گفتوگوی روزبه رحيمی با رباب محب
روزبه رحيمی :ترجمهی کتاب جديدی از ھرتا مولر نويسندهی رومانيايی و گزيدهای از اشعار کريستينا لوگن شاعر سوئدی،
فرصتی بهوجود آورد تا با رباب محب مترجم اين کتابھا گفتوگو کنيم .سال گذشته نيز کتاب »شبانهھای شيلی« نوشتهی
روبرتو بوالنيو از اين مترجم منتشر شده بود .رباب محب سالھاست که در سوئد زندگی میکند و اين کتابھا را از زبان سوئدی
به فارسی برگردانده است .محب فارغالتحصيل جامعهشناسی از دانشگاه تھران است و تحصيالت خود را در رشتهی پداگوژيک
يا تعليم و تربيت در دانشگاه استکھلم ادامه داده است .از رباب محب تاکنون بيش از  ٢٠عنوان کتاب منتشر شده است.
شما کتابھای زيادی داريد که متأسفانه تعداد اندکی از آنھا در ايران منتشر شده است .در ابتدا برای آشنايی بيشتر خوانندگان ما
با شما ،قدری از خودتان و آثارتان بگوييد.
من متولد  ١۵مھر  ١٣٣٢در شھر اھواز ھستم .تنھا افتخار زندگی من فرزند سیويک سالهام» ،بينش« است ،اولين ناشنوايی که
موفق شد آرشتيکت )مھندس معمار( شود .از نوجوانی مینويسم ،بدون اينکه ادعای نويسندگی داشته باشم .عمری است از را ِه
شغل معلمی امرار معاش میکنم ،چون نوشتن نان نمیشود که البته کاش میشد .اولين کتابی که از من منتشر شد يک مجموعه
داستان برای نوجوانان بود با عنوان »با دستھای پر به خانه بر میگرديم« که نشر نگاه منتشر کرد .کتابھای منتشر شده :
شعر:
وارينيا )باران ،استکھلم ،(١٩٩۴ ،آنام کوچک خدا )باران ،استکھلم ،(١٩٩۶ ،زنجمورهھای مخدوش )قلم ،گوتنبرگ،(١٩٩٨ ،
کالستروفوبی تن )به ھمراه سھراب مازندرانی و سھراب رحيمی ،رؤيا و آی جی .لوند ،(١٩٩٨ ،پس از اين اگر از ھراس خالی
بمانم )الجورد ،ايران ،تھران ،(١٣٨٣ ،ر )دريا ،استکھلم ،(٢٠٠٧ ،از زھدان مادرم تا باب تمثيالت )دريا ،استکھلم،(٢٠٠٨ ،
پاورقی )باران ،استکھلم ،(٢٠٠٨ ،من پارهھای يک منظرهام )آزاد ايران ،(٢٠٠٩ ،جھان از يک عطسه میميرد )آزاد ايران،
 ،(٢٠١٣سه پياله شعر )منتخب اشعار ،به ھمراھی مانا آقايی و روشنک بیگناه ،آزاد ايران).٢٠١٣ ،
ترجمه از زبان سوئدی :
سُند )ايدا بريل ،شعر ،آزاد ايران ،استکھلم ،(٢٠٠٨ ،دستم را بگير ،مضحک و غريب میشود )کاتارينا گريپن ِبرگ ،شعر ،آزاد
ايران ،استکھلم ،(٢٠٠٨ ،خداحافظ ،خوش باشی! )کريستينا لوگن ،شعر ،آزاد ايران ،استکھلم ،(٢٠٠٨ ،برگزيدهی اشعار کريستينا
لوگن )آزاد ايران ،استکھلم ،(٢٠٠٩ ،شبانهھای شيلی )روبرتو بوالنيو ،داستان ،بوتيمار ،ايران).١٣٩١ ،
داستان:
با دستھای پر به خانه برمیگرديم )نگاه ،ايران ،(١٣٧٩ ،يک سرگذشت و دو نامه )باران ،استکھلم).٢٠٠٩ ،
علمیـتحقيقی:
پری دريايی ھانس ـ معرفی شيوهھای آموزشی و تربيتی کودکان اوتيزم )الجورد ،ايران).١٣٨١ ،
ترجمه از فارسی به سوئدی:
تجربهھای آزاد )شھرنوش پارسیپور ،استکھلم ،انتشارات آزاد ايران ،(٢٠١٢ ،نگران نباش )مھسا محبعلی ،آزاد ايران،
استکھلم).٢٠١٣ ،
قبل از اينکه ھرتا مولر برندهی جايزهی نوبل شود ،کمتر کسی در ايران او را میشناخت و ترجمهی غالمحسين ميرزاصالح از
کتاب »سرزمين گوجهھای سبز« ھم با استقبال خوانندگان و منتقدان مواجه نشد .اما بهنظر میرسد توجه شما به آثار اين نويسنده
به قبل از اين جايزه بر میگردد .در مورد اين آشنايی بگوييد.
ً
نفس جوايز ادبی مخالفم .از دريچهی نگاه من
با
من
ا
اساس
چون
.
ندارد
آشنايی من با آثار خانم مولر ربطی به جايزهی ادبی نوبل
ِ
روح بازار و کاپيتاليسم را مثل يک اختاپوس بر دامنهی سبز شعر و ادبيات و ھنر پھن میکنند .کافی است اندکی
اين جايزهھا
ِ
وقت بگذاريم و چند دقيقهای به جشن جايزهی نوبل نگاه کنيم .بھتر است بيشتر از اين وارد اين مقوله نشوم .سابقهی آشنايی من با
آثار خانم مولر با »زمين پست« شروع شد .ناگھان با زن نويسندهای روبهرو شدم که از شبح و سايهھای ترسھای کودکی با
زبانی شاعرانه سخن میگويد ،تا کابوسھا و ھراسھایاش را درمان کند» .زمين پست« اولين اثر خانم مولر است امّا او از
ھمان آغاز نشان داده است که نويسندهای است تيزبين و صاحب سبک .ھمين مساله باعث شد که به سراغ ديگر آثار خانم مولر
بروم .
چه ويژگیای در آثار ھرتا مولر شما را مشتاق به ترجمهی آنھا کرد؟

طنز خاص او .شيوهی نگاھش به خود و پيرامونش ،و پس از آن مصاحبهی خانم مولر با روزنامهنگار سوئدی خانم لِنا کلم تگ
ِ
باعنوان »مینويسم چون میترسم« .اين مصاحبه حدود يک سال پيش از اھدای جايزهی نوبل به وی در روزنامهی »داگِنز نی
ِ
ھِتر« ،يکی از مشھورترين روزنامهھای سوئد ،منتشر شد و من اين مصاحبه را ترجمه کردم که در سايت »دوات« منتشر شد.
يکی دو داستان کوتاه ھم از خانم مولر ترجمه کردم که در مجلهی »باران« در استکھلم چاپ شد .در ھمان زمان دست به
ترجمهی دو اثر از ايشان زدم .من پيش از اين در مصاحبه با خانم ماھرخ غالمحسين پور گفتم» :جھان آثار ھرتا مولر سرشار
است از حسّ خفقان ،ترس و شکست .دنيايی که دستھای چائوشسکو و سايهی سياه ديکتاتوری در فضايی مشحون از سياھی و
ترس از استالينيسم و سرکوب مدام ،تيره و تارش کرده است .خانم مولر ادعا میکند که به زبان توجھی ندارد .اما من مجذوب
زبان ويژهی او شدم .نحوهی بيان او به شعر پھلو میزند .زبان او شاعرانه است».
«زمين پست« اولين اثر ھرتا مولر است .اين کتاب از نظر مضمون ،فرم داستان و زبان چه شباھتھا و تفاوتھايی با ديگر
کتابھايش دارد؟
خانم مولر صاحب سبک است .سبکی که از ابتدا تاکنون دنبال کرده است .البته شايد در ترجمهی مترجمھای مختلف
»تفاوت«ھايی رخ دھد ،نمیدانم .متأسفانه من ترجمهی آقای غالمحسين ميرزاصالح از کتاب »سرزمين گوجهھای سبز« را
نخواندهام و آثار خانم مولر را فقط به زبان سوئدی خواندهام .در زبان سوئدی من تفاوت فاحشی ميان آثار خانم مولر نمیيابم،
خاص خود را دارد .اما مضمونھای اين نويسنده مشخص است :چائوشسکو با مردم چه کرد؟ مردم
ت
ھرچند که ھر اثر ھوي ِ
ِ
چگونه عمل يا رفتار کردند؟ خطاھای کمونيسم و ترس و اختناق و تحقير .البته به ظاھر اينطور به نظر میرسد که بهطور مثال
»گرسنگی و ابريشم« با »زمين پست« يا ساير کتابھای خانم مولر تفاوت ماھوی دارد ،اما به اعتقاد من اينطور نيست .و
گرچه بعضی از خوانندگان مولر »گرسنگی و ابريشم« را يک مقاله يا بيانيه میدانند ،اما بهطبع نويسندهای چون مولر در ھر
کار تازه میکوشد کاری نو خلق کند و خود را تکرار نکند .اين امر به معنی تفاوت در سبک و پرداختن محتوا نيست .
بدون شک ھرتا مولر نويسندهای سياسینويس است و جايزهی نوبل را نيز به پاس مبارزهی شجاعانهاش در دوران حکومت
چائوشسکو دريافت کرده است .در مصاحبهای از شما خواندم که ميان »از سياست نوشتن« و »سياستزدگی« تفاوت قائل
شدهايد .در مورد اين تفاوت توضيح میدھيد؟
اساسا ً من عالقهای به بحثھای سياسی ندارم ،ھرچند گاه بعضی از نوشتهھای خودم از جانب عدهای خوانندگان سياسی تلقی
میشود ،اما با اين وجود تصور میکنم »از سياست نوشتن« يعنی دريچهی نگاه را به سمت مسائل اجتماعی بازکردن .از آنجايی
که مسائل اجتماعی با سياست آميخته است ،پرداختن به زندگی و معضالت اجتماعی به خودی خود رنگ سياست به خود میگيرد.
سرمازدگی فکر و انديشه است .نوعی آسيب اجتماعی است .مثل يک بيماری مزمن به روح
امّا سياستزدگی مثل گرمازدگی يا
ِ
جامعه خدشه وارد میکند ،يعنی بيمارگونه است و ناھنجار .و به طبع پيامدی ندارد مگر تخريب .مختصر بگويم سياستزدگی
آگاھی اجتماعی
سالمت جامعه را به خطر میاندازد ،در حالی که از »سياست نوشتن« میتواند در مسيری رشد کند که به
ِ
میانجامد.
به نظر شما عنصر ترس چه تأثيری بر قلم مولر داشته است؟
قلم خانم مولر است .اين ترس فقط ترس از ديکتاتوری
تصور میکنم پيشتر کمی در اينباره گفتهام .به ھر تقدير »ترس«
ِ
مادر ِ
نيست ،ترس از جھل و حماقت انسانی نيز ھست .
کتاب ديگری که از ھرتامولر ترجمه کردهايد» ،گرسنگی و ابريشم« است .ممکن است دربارهی اين کتاب ھم توضيح دھيد؟
«گرسنگی و ابريشم« تأملی است بر تجارب گروھی .اجازه بدھيد در اينباره وقتی صحبت کنيم که کتاب منتشر شده باشد .
زندگی ھرتا مولر اثر مستقيم بر آثارش داشته است .آيا تجارب شما در زندگی ،در نزديکی به اين آثار مؤثر بوده است؟
من اگر نامھای داستانھای مولر را )منظورم نام افراد و شھرھاست( به نامھای فارسی برگردانم تصور خواھم کرد که نويسنده
حوادث و تجارب زندگی مرا ترسيم کرده است .
ھمانطور که در سوال اول ھم اشاره کردم ،ھرتا مولر پس از دريافت جايزهی نوبل يکباره مورد توجه مترجمان ايرانی قرار
گرفت .بهطوری که از بعضی کتابھای او  ٢و يا  ٣ترجمه انجام شد .آيا چنين رقابتی ميان مترجمان اروپايی ھم وجود دارد؟ يا
اينکه ھرتا مولر پيش از دريافت نوبل ھم چھرهی شناخته شدهای بوده است؟
بیشک رقابت در ھمه جای دنيا و در تمام حوزهھا ھست ،ولی تصور نمیکنم به آن شکلی باشد که در ايران مرسوم است .از اين
گذشته من فقط از سوئد خبر دارم .و تا جايی که میدانم در سوئد ترجمه يک حرفهی تخصصی است و اکثر ناشران بزرگ

مطرح دنيا را به زبان سوئدی برگردانند .بله خانم مولر در
مترجمان خاص خود دارند .مترجمان حقوق دريافت میکنند تا آثار
ِ
کشور سوئد چھرهای شناخته شده بود ،حداقل نزد خوانندگان ادبيات .حدود  ٨يا  ٩اثر ايشان پيش از سال  ٢٠٠٩يعنی سالی که
خانم مولر موفق به دريافت جايزهی نوبل شوند به زبان سوئدی منتشر شده است .در مورد خودم که ابدأ اينطور نيست .من به
بازار و تقاضا وقعی نمینھم .دو سال تمام روی ترجمهی »شبانهھای شيلی« اثر با ارزش روبرتو بوالنيو کار کردم .میدانيد که
بوالنيو در قيد حيات نيست ،نوبل ھم نگرفت .اما من به قدری شيفتهی قلم او ھستم که دوست دارم مترجم ھمهی آثار او باشم .
کتاب ديگری که اخيراً با ترجمهی شما روانهی کتابفروشیھا شده است» ،زير پلھای فراموشی« نام دارد .لطفا ً توضيحی
فقدان ياد ناميدهايد؟
شاعر
دربارهی شاعر اين مجموعه بدھيد و اينکه چرا لوگن را
ِ
ِ
انتخاب عنوان اين کتاب که برگزيدهای از اشعار خانم لوگن است ،پس از بحثھای طوالنی با ھمکارم آقای وحيد عليزاده رزازی
انتخاب شد .اينکه ما انسانھا حافظهی تاريخی نداريم ديگر امروزه به يک شعار تبديل شده است ،حال بماند که اين »شعارشده«
يک واقعيت ھمهگير است .اما در اين راستا رازی ھم ھست که نانوشته است .بگذاريد خواننده خود به اين راز پی ببرد .
اشعار لوگن پر از خشم است و گويی ھويت زنانهی شاعر در مقابله با خشونت تاريخی مرد عليه زن شکل میگيرد .نظر شما
چيست؟
تصور میکنم خانم لوگن با ھر خشونتی مخالف باشد .خب طبيعی است ،او زن است و تجارب او زنانه .اما او نخواسته است
کسی را متھم کند ،يا به عبارتی او يک نظام را زير تيغ انتقادش برده است .ساليان سال است زن در جامعهی سوئد صدای فردی
خود را يافته است .اما اين بدين معنا نيست که در اين جامعه ميان زن و مرد برابری کامل برقرار است .نه ،ولی زمينهھای آن
ت زنھا و مردھا ،و شعر لوگن گامی است بزرگ در اين راه.
فراھم است ،به زمان نياز دارد و به ھم ِ
رويکرد شما در ترجمهی شعرھا چه بوده است؟ و تجربهی ترجمهی مشترک را چگونه ديديد؟
تجربهی بسيار خوبی بود .من بيست و يکی دو سال است ساکن استکھلم ھستم .از زبان عاميانه دور افتادهام .البته به فارسی زياد
کتاب میخوانم اما کافی نيست .زبان مردم در مسير ديگری حرکت میکند .از اين گذشته به اعتقاد من بھتر است در ترجمهی
شعر يکتنه عمل نکرد.
ابتدای کتاب نوشته شده که حق انحصاری ترجمهی تمامی مجموعه اشعار کريستينا لوگن به فارسی ،از طرف ايشان برای ھميشه
در اختيار شما گذارده شده است .خانم لوگن در مورد انتشار آثارشان در ايران چه نظر و احساسی دارند؟
اين کتاب سومين کتابی است که من از خانم لوگن ترجمه میکنم .آخرين کتاب ايشان باعنوان »خداحافظ خوش باشی« و
»برگزيدهی اشعار« را انتشارات آزاد ايران در سال  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٩ميالدی در سوئد منتشر کرد .تقريبا ً دو سال پيش از انتشار
ی تمام به پرسشھای من پاسخ دادند ،چيزی که باعث شد
اين دو کتاب من با ايشان نامهنگاری داشتم و ايشان با حوصله و بردبار ِ
من شعر لوگن را بھتر بفھمم .بايد بگويم استقبال خانم لوگن واقعا ً مرا غافلگير کرد .اينجا يک نکته فراموش نشود ،در سوئد
وقتی نويسندهای به مترجمی اجازهی ترجمه میدھد در اجازهنامه نمینويسند »حق انحصاری« ،چون اين رسم اين کشور است که
اولين کسی که اجازهی ترجمه پيدا میکند عرفا ً و اخالقا ً مالک حق ترجمه است .من سالھا پيش درصدد ترجمهی کتابی از خانم
آن يدرلوند برآمدم .وقتی با ايشان تماس گرفتم به من گفتند با آقای رحيمی تماس بگيرم زيرا که آقای رحيمی قبالً اجازهی ترجمه
گرفته است .اين درحالی است که در آن زمان آقای رحيمی فقط يکی دو شعر يدرلوند را ترجمه کرده بود که من اصالً خبر
ی مجموعه داستان »آفتابپرست حيرتانگيز« اثر خانم اينگريد ِادِل فلت نيز پيش آمد .خانم
نداشتم .ھمين امر در مورد ترجمه ِ
شھال ميرالشاری ـکه يادشان گرامی باد ،ايشان ديگر در قيد حيات نيستند ـ روزی با اجازهی خانم ِادِل فلت يک داستان از يکی
ديگر از مجموعهھای خانم نويسنده را به فارسی ترجمه کرده بود ،که در مجلهی باران منتشر شده بود .خانم ِادِل فلت از من
خواستند پيش از ترجمه با آقای مافان صاحب امتياز نشر »باران« تماس بگيرم و من اين کار را کردم .مانعی پيش نيامد و من
ھر دو اثر را ترجمه کردم .سخن به درازا رفت ،اما تصور میکنم اين بحثھا الزم است .چون ما در ايران قانون کپیرايت را
رعايت نمیکنيم ،و اين خيلی بد است .اين بیقانونی ،يا بھتر بگويم قانون جنگل ،ما را ھزاران پله از انديشهی دموکراسی دور
میکند .کاش اھل قلم در اين راه پيشگام شوند .
چه نسبتی میتوان ميان آثار و شخصيت ھرتا مولر و کريستينا لوگن برقرار کرد؟
من خانم لوگن را شاعری بزرگ میدانم که ھمانقدر سياسی مینويسد که خانم مولر .حال اگر »سياسی نوشتن« واژهی درستی
ابزار ديگری .امّا از آنجايی که ميان مسائل کشور
باشد .خانم لوگن نيز به مسائل پيرامون خود و جامعهی خود میپردازد اما با
ِ
دوران کودکی و جوانی خانم مولر با مسائل کشور سوئد تفاوت فاحش وجود دارد ،بهطبع ميان آثار اين دو نويسنده نيز
رومانی ِ◌
ِ
ِ
فاصلهای ھست با ھمان بُعد جغرافيايی که ميان من و شما؛ شما در ايران و من در سوئد .

ھماکنون چه کتابی در دست تأليف يا انتشار داريد؟
يکی دو کار در دست دارم ،اما نمیدانم کی آماده میشوند و يا اساسا ً به زير چاپ خواھند رفت يا نه .ولی اگر فرصت شد دوست
دارم رمانی را پرداخت کنم که که طرح اوليهاش آماده است .اما اجازه بدھيد افشای عنوان آن را بگذارم برای بعد ،چون
ھمانطور که گفتم نمیدانم سرگذشت اين نوشتهھا به کجا میانجامد.
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