
 
 
 

 اگزیستانسیالیستجمِ مترجم یا متر تِساگزیستانسیالی
 
 الدین اعلم امیرجاللنگاهی به اندیشه و کار 

 
 رویزندهسمیه دل

 
آثار یک نویسنده یا  ةدر ایران زیاد نیستند مترجمانی که توان خود را صرف ترجم

طیف خاصی از نویسندگان کرده باشند؛ از جمله این معدود مترجمان یکی سروش 
حبیبی است که بیشتر آثار تولستوی را ترجمه کرده و دیگری عبداهلل کوثری که بیشتر 

الدین   خصوص یوسا و فوئنتس است. امیرجالل هدبیات آمریکای التین باهایش از  ترجمه
آورد. در این گزارش قصد  شمار باید مترجم آثار کافکا، سارتر و کامو بهاعلم را نیز 

نگاه وی به زندگی و ترجمه دریابیم  کارش و ةهای اندک وی دربار داریم از صحبت
آثار کافکا، سارتر و کامو پرداخته است. چه وجه  ةچرا او با چنان دلبستگی به ترجم

آثار این  ةدارد که وی را به سمت ترجماشتراکی بین این سه نویسنده و اعلم وجود 
 .نویسندگان کشانده است

بپردازیم او قبل از اینکه به زندگی دنیا آمد.  هتهران بدر  1320در سال الدین اعلم  امیرجالل
بیست در ایران همزمان  ةدهاشاره کنیم. و سیاسی آن دوران اجتماعی به فضای الزم است 

گرسنگی و ، ، قحطیناامنی باکه  بود با جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین
بسیاری از ایرانیان  ةتوان گفت که در آن روزها دغدغ درواقع میهمراه بود. مرج  و هرج

مسائل  برد، از تأثیر این سر می در آن دوران اعلم هرچند در سنین کودکی بهبقا بود.  ةلئمس
سیاسی کاسته محمدرضاشاه کمی از استبداد و آمدن رضاشاه با کناررفتن  اند.دور نم کلی به هب

های سیاسی  جریانها و  حرکتاز . [1] ایش یافتی سیاسی مردم افزآزادی و آگاهشد و 
 .شدن صنعت نفت اشاره کرد توان به جنبش ملی، حزب توده و ملی مهم این دوره می

جنگ جهانی دوم غرب نیز گرفتار جنگ و آثار ناشی از جنگ شده بود.  ،در این ایام
رفته بدبینی خاصی  ، رفتهگرفته بود که در اوج حاکمیت پوزیتیویسم و پیشرفت غرب شکل

ای نو که قادر به  نسبت به این مکتب ایجاد کرده و شرایط مناسبی برای پاگرفتن اندیشه
کردن  ازهایی که پوزیتیویسم از برآوردهبود؛ نی آورده فراهمنیازهای جامعه باشد، به  پاسخگویی
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در واکنش به  جاه میالدیچهل و پن ةفیلسوفان ده ،آنها بازمانده بود. به همین سبب
خونین نبود،  یجنگ جز اش چیزی زعم آنها نتیجه پوزیتیویسم دکارتی و مرکزیت عقل که به

 [.2] «های تفکر دکارتی باشد رتر از پایهای بودند که استوا معیارهای تازه»در پی یافتن 
رن نوزدهم و اواخر قبود در « اگزیستانسیالیسم»های این معیارهای جدید که همان  پایه

کنند  یاد می« اگزیستانسیالیسم ادبی»اما آنچه که از آن به اوایل قرن بیستم ریخته شده بود. 
و کامو در کنار سیمون دوبوار و که سارتر ، نهضتی بعد از پایان جنگ جهانی دوم شروع شد

میالدی  1945بوریس ویان، جزء نمایندگان آن بودند. پایان جنگ جهانی دوم یعنی سال 
 اولین آثار 1325یعنی در سال سال بعد  درست یک. خورشیدی 1324مقارن است با سال 

ن بیش از سی عنواپس از آن شوند و در طی سه دهه  سارتر و کامو به فارسی ترجمه می
یسم لاگزیستانسیا در اوج رونقاعلم  درواقع آید. فارسی درمی کتاب از آثار این دو نویسنده به

 د.در غرب پا به این دنیا نها ادبی
 اعلم اقل در ده سال اول زندگیدجامعه حگفته شد، وضعیت که در باال  آنچهبا توجه به 

 گویدش میطور که خود اعلم آن ،با این حالاست. مطلوب نبوده اجتماعی و سیاسی از نظر 
دبستان مسعود سعد واقع در خیابان ظهیراالسالم، میان »در را اش  تحصیالت ابتدایی

گذرانده است. وی دوران متوسطه را نیز در دبیرستان ادیب  «و هدایت 1آباد های شاه خیابان
 گذرانده است 2زار اتابک، شاهچراغی امروز، بین خیابان فردوسی پایین و الله ةواقع در کوچ

کند  له را به ذهن متبادر میئتحصیلش در دوران کودکی این مسقیدکردن محل دقیق  [.3]
ان کودکی و استطاعت ش در دورا مطلوب زندگیبه وضعیت  خواسته که ظاهراً اعلم می

  کند.  جامعه اشاره اماناش در عین شرایط نابس خانواده
در همان « شوقمندانه»دارالفنون بود و اعلم زبان انگلیسی را التحصیالن  پدر اعلم از فارغ

او  های مقدماتی فرانسه را نیز از پدر فراگرفته بود. وی درس دوران ابتدایی از پدر آموخت.
به انگلیسی  دبیرستان مطالبی راهمان دوران چنان به یادگیری زبان عالقه داشت که از 

های سوم و  سال»ای بوده که وی از همان  تأثیر پدر بر فرزند به اندازه خوانده است. می
 ةو بعدها مطالع خوانده است کرده و رمان و داستان می مطالعه می« طور جدی چهارم ابتدایی به

                                                           
آمده است. معماری این خیابان  حساب می های مدرن زمان پهلوی به خیابان جمهوری کنونی، که از خیابان  1

 تحت تأثیر معماری غربی و جنبش نوگرایی بود.
تهران  ةقاجار و اوایل پهلوی نماد نوگرایی و هنر ایران بود و شانزلیز ةدر اواخر دور ززار نی خیابان الله  2

 ها در این خیابان قرار داشتند. ها و سینماها و تجارتخانه لقب گرفته بود. بسیاری از تئاترها و رستوران
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نار من همیشه در ک»گوید  وی می .خود را در حوزه فلسفه و هنر و ادبیات ادامه داده است
های کافکا آشنا در نوجوانی با اندیشه «.امه فلسفه و هنر هم عالقه داشتهام به ادبیات، ب عالقه

م دید و می کردم از نوجوانی یک همبستگی عمیق بین خودم و کافکا احساس می» شود: می
اش به  علت عالقه ةدر جای دیگر دربار. [4] «بیش مشترکی داریم و های کم عوالم و رنج

 :گوید کافکا می
گیرایى خاصى اندیش  های ژرف هنهای رنجمند و حساس و برای ذی جانکافکا برا

 معناى زندگى انسانرا دارند و به  وضع و حال بشر ةدغدغدارد؛ براى کسانى که 
کنند؛  ها نگاه مى رجاله ةگاه روزمرباالتر از نظر هایى که دنیا را اندیشند؛ براى آدم مى

دانند  حال مى عین کشند و در هاى زندگى رنج مى دنده دار چرخ و هایى که در گیر براى آدم
گرفتارند و پیش ناعقالنى هاى  هایى که در موقعیتکه رنجشان بیهوده است؛ براى آدم

دادن به  شدن، نه تن سوز نه توان شوریدن دارند نه پرواى تسلیم روى این ناعقالنیت طاقت
قول آلبرکامو چون  بخش؛ براى کسانى که به الابالى و استهزاگر یا به بدبینى آرامدیدى 

و سرانجام شاید، براى کسانى که « شوند کنند بیگانه مىدر بازى همگانى شرکت نمى»
چنین بر نیروهاى نیک چیره گردند چرا نیروهاى بد اهریمنى باید اینآورند  نمى در سر

 .[5] )تأکید از نگارنده(
است کتابی ( 1351)اعلم  ةاولین ترجم

 ةنوشت فرانتس کافکادر باب کافکا با عنوان 
این کتاب را شرکت سهامی  .3والتر زکل

فرانکلین  ةهای جیبی از مجموع کتاب
این زمانی است که سه  رساند. چاپ می به

عنوان  به( 1348)سال  سال از استخدام اعلم
 فرانکلینانتشاراتی  ةمؤسس ویراستار در

 گذرد. می
به  ی که دانشجوی ادبیات انگلیسی بودزمانعث شد بانیز کامو و اش به سارتر  عالقه

)انتشارات  1355در سال را  تهوعرمان فلسفی سارتر و [ 4] هم بپردازدیادگیری زبان فرانسه 
)که آن را هم از  کامو بیگانهرمان همچون این رمان  .ترجمه کند از زبان فرانسه امیرکبیر(

                                                           
 فرانتس کافکا ةسنجش هنر و اندیشمجدد این نقد ادبی از روی روایت بازنگریسته نویسنده، به نام  ةترجم  3

 در شرکت انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد. 1375در سال 
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کشف « همان حال و هوایی را داشت که در پیوند با کافکا»برایش  (بود فرانسه برگردانده
 کرده بود. 

آثار  ةترجمبه اعلم به این نویسندگان و سپس پشتکار و تمایل زیاد وی  ةعالقبنابراین 
تأکید کرده و  مترجم به نویسنده ةآنها امری تصادفی نیست. او بارها و بارها بر اهمیت عالق

به تعبیر خودش الزم است میان مترجم و نویسنده داند.  آن را اساس کار مترجمی می
« همین اشتراک معنوی»شود و  خاصی ایجاد « انس و الفت»آید و   وجود به« گوهری هم»

ز نظر ای برآید. اآثار نویسنده ةشود مترجم درصدد ترجم بین مترجم و نویسنده سبب می
ای رازناک و سرشار از خویشی و پیوندی میان رشته»اعلم یک داستان در فرآیند ترجمه، 

اند و  آورد که در روزگاران گوناگون و یا در جاهای جداگانه زیسته محرمانی پدید می
« رازناک و سرشار از خویشی»اعلم این پیوند «. اند عوالمی کمابیش یکسان را تجربه کرده

ر و کامو صحبت سارتکافکا، های  از رمانقتی واست.  کرده کامو و سارتر تجربه را با کافکا،
 . [3] کند میپنداری  ذات همها  های این داستان شخصیتبا  آشکار است که کامالً ،کند می

 قصردو رمان  ةعالو داستان کوتاه و بلند کافکا را به 76باعث شد اعلم « گوهری هم»این 
وجه مشترکی میان باید  ؛شود سادگی ایجاد نمیگوهری به این همترجمه کند. اما  محاکمهو 

ای است که  شترک این سه نویسنده فلسفهبینی نویسنده بیابی. وجه م بینی خود و جهان جهان
  سارتر است.وجودی یا همان اگزیستانسیالیسم که شارح اصلی آن  ةبه آن اعتقاد دارند، فلسف

قلم عبدالحسین  به روسپی بزرگوارعنوان یکی از آثار سارتر با  1325بار در سال  اولین
سخن به چاپ رسید. البته سه اثر دیگر از سارتر نیز  ةنوشین به فارسی ترجمه شد و در مجل

هستی پرویز شکیب،  ةترجم دیوارنیست )به فارسی برگردانده شده که تاریخ آنها مشخص 
آخرین مهلت از حوادث اهلل شکیباپور و  عنایت ةترجم لم هستیشناسی عا پدیده و نیستی:

قبل از یعنی تا  -ای بیست، سی و چهله . در دههپ. بهروز( ةترجم جنگ جهانی دوم
اثر از سارتر به زبان فارسی برگردانده شده است. از  27مجموعاً حدود  -سالگی اعلم،  سی

تای آنها بدون تاریخند. بدون  شده که سه آثار آلبر کامو هم در این دوره یازده اثر ترجمه
تاریخ اولین اثری که از کامو به فارسی ترجمه شده در سال  های بی درنظرگرفتن ترجمه

 اهلل شکیباپور.  عنایت ة، ترجمها ها و ناکامی شادیبوده است، کتاب  1325
هجده سالگی  دراما اگر  ،دقیقاً مشخص نیست که اعلم چه سالی وارد دانشگاه شده است

کافی  ةآمار ذکرشده تا آن زمان به انداز ه( با توجه ب1338به دانشگاه راه یافته باشد )سال 
آثار سارتر و کامو در ایران ترجمه و منتشر شده بوده تا وی با آرای این نویسندگان 
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 افکار و دیدگاه آنها شود که با اینکه ةشیفتآنقدر آشنا شده باشد و  4اگزیستانسیالیست
 اش زبان و ادبیات انگلیسی بوده به آموختن زبان فرانسه هم بپردازد.رشته

تای آنها را صادق هدایت ترجمه  اثر تا آن زمان ترجمه شده بود که پنج 9از کافکا هم 
هایی را  کرده بود. البته همانطور که قبالً هم اشاره شد، اعلم در نوجوانی و از دبیرستان کتاب

آثار سارتر و کامو را هم ابتدا  ،کافکاآثار ده  و بعید نیست که عالوه بر خوان به انگلیسی می
 به انگلیسی خوانده باشد.

وقتی از کافکا بود که  پیدا کرده« گوهری هم»اش  عالقه اعلم چنان با نویسندگان مورد
کسی  ،بیند می« اندیش ژرف»و « رنجمند و حساس»خود را همچون کافکا گوید،  سخن می

های  «ناعقالنی»دارد. کسی که در برابر « معنای زندگی»و « وضع و حال بشر ةدغدغ»که 
است چون در بازی همگان شرکت « بیگانه»کشد و در چشم جامعه  موجود رنج بیهوده می

« محکوم به مرگ»زعم اعلم  گرید؛ اینچنین آدمی به کند، مثالً چون بر مزار مادرش نمی نمی
وضع به این دلیل است که به است، « گیری آدم گوشه»ودش خ ةشود. اینکه اعلم به گفت می

های  هایی چون آدم«ناعقالنی»با دیدن  ؛ اواندیشد و حال بشر و به معنای زندگی می
جاهالن ، «تحقیقمحققان بی»، «پرداز دروغ»، مورخان «بزن برو»مترجمان  ،«ساز کتاب»
او  ةپیوندد که به گفت ها می ای از آدمناچار به جرگه به« لیس کاسه»و دانشمندان « عالم نما»
کامی و خستگی  اند و حاصلی جز نامرادی و تلخ ها رنجی نامأجور و بیهوده کشیده سال»

را به روی خود بگشاید باید « درهای کامیابی»داند که اگر بخواهد  او حتی می«.  اندنبرده
که دارد « دگی کوفتیزن»را به « کاری تباه»در پیش بگیرد اما هرگز « کاری ناخوب»

 ةای که دغدغ. این حد نارضایتمندی از زندگی و اجتماع با فلسفه[3] دهد ترجیح نمی
تواند نسبت به که نمیسازد میاز اعلم فردی آید و می خوبی جور دربهاش انسان است  اصلی

 اعتنا باشد. افتد بیاتفاقاتی که دور و برش می
در  1377)سال ساله است  57کند که  اعلم این نگرانی و سرخوردگی را زمانی عنوان می

عنوان  که به 1348یعنی از سال قبل از آن، سال  27. او ادبیات داستانی( ةمصاحبه با مجل
طور مستمر به کار ویراستاری مشغول بوده  به، فرانکلین درآمد ةویراستار به استخدام مؤسس

با همین سمت در در مقام ویراستار، در مؤسسه فرانکلین کار پس از هفت سال  اعلماست. 
در مقام  1375تا سال شود و استخدام می سازمان رادیو و تلویزیون ایراندر  1355سال 

ویراستار ارشد و مشاور فرهنگی در واحد انتشارات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
                                                           

 اگزیستانسیالیست به آثار خود ابراز ناخوشایندی کرده است. ةالبته خود کامو همواره از اطالق واژ  4
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صورت  مدت دو سال به وی پس از بازنشستگی نیز بهپردازد. یکار م به« سروش»ایران به نام 
 دهد.  میش را با سروش ادامه ا ای سه روز همکاری وقت هفته پاره

عنوان ویراستار شروع کرد و کامالً هم  طور رسمی به درست است که اعلم کار خود را به
کامل از روح  در این حرفه تخصص داشت اما زمانی هم که دست به ترجمه زد با آگاهی

این حرفه و مقتضیات آن ترجمه را شروع کرد. او از معدود مترجمانی است که هم به اصول 
ترجمه بسیار جالب  ةنظری و هم به عمل ترجمه کامالً مسلط و آگاه است. دیدگاه وی دربار

«. آفرینشگرانه»( است، آن هم از نوع process« )فراگرد»است. از نظر اعلم ترجمه یک 
ای است که از بسیط به مرکب، از جریانی یا رشته»کند:  رد را نیز اینچنین تعریف میفراگ

یعنی «. کند خام به پرورده، از ساده به پیچیده، و هرآینه معطوف به غایتی معین سیر می
گونه  همانطور که دانش نیز بدین ،است« تحول»و « تبدل»و « شدن»ترجمه همیشه در حال 
طور پیوسته بر دانش خود در زبان مبدأ و مقصد بیفزاید  ترجم باید بهاست. وی معتقد است م
ترجمه تسلط یافت، واحدهای لفظی و معنایی متن مبدأ  موضوع مورده تا بتواند بعد از اینکه ب

صورت است  به واحدهای لفظی و معنایی مقصد درآورد. در این« آفریشنگرانه»صورت  را به
« پذیر دقیق و امین، روان و فهم»ای ای خوب یعنی ترجمهمهترجتوانیم میاز نظر اعلم که 

 . [3] داشته باشیم
بشریت، تعهد،  ةدغدغمقام مترجم عبارتند از: داشتن اعلم در از جمله خصوصیات  

؛ که جملگی از مفاهیم کلیدی در «شدن» و «فراگرد» ةدرنظرگرفتن ترجمه به مثاب
نری برگسون است که خود برگرفته از عقاید ها« شدن». مثالً مفهوم هستنداگزیستانسیالیسم 

که اعلم بارها و بارها به آن اشاره « شهود» ةلئهمچنین مسثیر گذاشته است. تأسارتر بر 
، داند کرده و آن را جزء الینفک فرایند ترجمه یا حداقل جزء راهکارهای خود در ترجمه می

ای معنای ته که وقتی برای واژهوجودی است. وی بارها گف ةاز مفاهیم مطرح در فلسف
شده است. خود نیز با اذعان به اینکه اندیشمندان  متوسل می« شهود»یافته به  مشخصی نمی

حالتی است که تا حدودی » :کند د شهود را اینگونه تعریف میوجودی به شهود معتقدن ةفلسف
ا ناگهان یک یابید ی شما ناگهان معنای یک شعر را درمی کند. مثالً حسی فرق می ةا مشاهدب

 . [4] «شود وشن میمطلب دشوار برایتان ر

ترجمه کاری . در نزد او اخرسند بودنبسیار اعلم از وضعیت نابسامان ترجمه در ایران 
هرچه بیشتر به تباهی »کاری که در ایران رفت،  می شمار به« فرهنگی و فضیلتمندانه»

 به هست. وی از اینکه بازار ترجمشده ا «گراییده و هرچه بیشتر نافرهنگی و رذیلتمندانه
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« وردنآترجمه را دکان پول در»افتاده که « ستیز بل فرهنگ-نشناس ناکسان فرهنگ»دست 
 . [3] بودمند و نگران آخر و عاقبت این روند  شدت گله اند بهخود کرده

او همانند . که با دیدن نامالیمات دست از ترجمه برداردبود اما اعلم مترجمی ن
سارتر، بود. او همچون « فیلسوف زندگی»کرده بود، ایی که برای ترجمه انتخاب ه نویسنده

بود، به همین در پی معنای زندگی شت. بشریت دا ةدغدغو داستایوفسکی کامو، کافکا، 
ه از ست کدانمی« ارزشمند»یک فعالیت فرهنگی . او ترجمه را ترجمه را برگزیددلیل 

دست یابد و هستی « خرسندی معنوی»و به  بجوید« استعال»تواند  میمترجم طریق آن 
را پشت سر بگذارد و جان را از  «روزمرگی مهمل» ،گرداند« سرشار و غنی»خویش را 

اینها برای اعلم از طریق  ةدارند بپاالید. هم «دادن بسیاری که همواره قصد آزار های رنج»
زندگی »را از « زندگی انسانی»ه او برای کسانی ک ةگفت د. اینها بهشترجمه میسر می

 [.3دارد ]« اهمیت حیاتی»دهند  تمیز می« ناانسانی
فلسفه و هنر  ةدرزمین نیز بسیاری های عالوه بر آثار کافکا و سارتر و کامو کتابعلم ا 

ام به ادبیات، به فلسفه و من همیشه در کنار عالقه»گوید:  باره می ترجمه کرده است. در این
خواست ادبیات و فلسفه ترجمه کرده بودم و همیشه دلم می ةام. در زمینداشته هنر هم عالقه

 ةبرای اعلم انگیز .[4و3] «هنر و فلسفه نیز کتاب ارزشمند و اثرگذاری ترجمه کنم ةدر زمین
 ،جامعه است« برآوردن نیازهای علمی و فرهنگی»آثار فلسفی و هنری  ةاصلی در ترجم

دادن به  بخشیدن و ژرفا غنا»فلسفی معتقد است باعث مورد آثار  خصوص که در هب
این خصوصیت اعلم از تعهدی که  شود. می« گری و خردورزی و تعالی روحی جامعه اندیشه

معتقد بود مترجمانی چون  از همین روآمد. می رد برک خویش حس می ةوی نسبت به جامع
، بیشتر شتنسبت به آنها دالحسن نجفی، سروش حبیبی و حمید عنایت که ارادت زیادی اابو

ورزند. این عنصر همت بهایی که جایشان در فرهنگ ایران خالی است  کتاب ةترجمه ب
 ةبخشی از اندیشه آن متعهد بود کامالً بدر مقام مترجم که وی  «مندی وظیفه»یا  «تعهد»

به بیان اعلم این تعهد )که اینجا شکل ادبی یا هنری پیدا کرده است( یعنی  سارتر است.
ها این  فرد در جامعه باید کاری را انجام دهد که انتظار دارد دیگران هم انجام بدهند... آدم»

 ةتعهد را دارند که یک کنش اجتماعی درست انجام دهند؛ کنشی که به سود هم
هایش هم انتظار  ای حرفه ش اجتماعی سودمند را که از هماعلم خود نیز این کن«. هاست آدم

بخشیدن به تفکر و  غناشان به ترجمهدانست  که می انجام داد هایی داشت، با انتخاب کتاب
برای مترجم مندی این وظیفه ةالزم ،باور اعلم به. کند ها کمک می انسان ةاندیش
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های مناسب لفظی و  کردن معادلدر پیدا «سوزاندن خوردن و عصب دل کشیدن، خون حمتز»
خواندم و منتظر بودم  من کافکا را می»گوید:  آثار کافکا می ةترجم ةوی درباراست. نحوی 

گذرد و کسی  های عمر من می کسی بیاید و آثار او را از آلمانی ترجمه کند. اما دیدم سال
زیر و نادلخواه شروع به شود، ناگ رود، وقتی دیدم این انتظار برآورده نمی به سراغ کافکا نمی

 . [4] «کافکا از روی متن انگلیسی کردم ةترجم

 یرو برقرا بودنو متعهدمندی  های اعلم در حرفة ترجمه در کنر وظیفه از دیگر ویژگی
یادگیری و مطالعه نسبت به شیفتگی وی  ارتباط روحی نزدیک با نویسندگان منتخبش،

در  صرفاً کند گویی نه ترجمه کرده صحبت میهایی که  کتاب ةاست. او زمانی که دربار
کند؛ آنقدر از جزئیات اثر  مترجم بلکه در مقام یک منتقد و مفسر اثر صحبت می مقام یک

گیری آن و دیدگاه و روحیات نویسنده اثر اطالع دارد که این فکر را به ذهن  شکل ةو نحو
تواند  نویسنده و اثر نداند چگونه می ةکند اگر مترجمی این اطالعات را دربار متبادر می

و  دهداش میترجمه ةبه نحو خودش را مترجم بنامد. درواقع اعلم با توضیحاتی که راجع
اینکه تحسین و  عالوه بر دهد، اطالعاتی که از کتاب و خالق آن در اختیار ما قرار می

: مترجم کنداشاره می های دنیای مترجمان واقعیت یکی از به انگیزد، شگفتی مخاطب را برمی
بوغ ثر از فضای اجتماعی و فرهنگی و نیز وامدار اندیشه و نحاصل تربیت خانوادگی، متأ

عصر خود  ضمن شباهت با برخی مترجمان هممترجم خود است و از این روست که هر
ترجمه و مترجم خوب های  فرد است. ویژگی به فرد است، همچنان که اعلم منحصر به منحصر

او سیالیستی ننحوی ریشه در عقاید اگزیستا همه بهکند ذکر میهایش در مصاحبهکه اعلم 
کار  خود به ةرا در حرفتی او به بهترین شکل مفاهیم اگزیستانسیالیس. به عبارت دیگر، دارند

از  گاه اعلم هیچطور که سارتر با نوشتن داستان چنین کرده بود. مانه ،بسته است
 . کرد ترجمهاما این فلسفه را زندگی و ، خود سخنی به میان نیاورد بودن سیالیستناگزیستا
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