تاریخ ترجمة آثار جنبش مدرنیست در ایران
بینظیر خواجهپور
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در این مقاله نویسنده پس از معرفی جنبش مدرنیسم در ادبیات و هنر ،فهرستی از
نویسندگان مدرنیست یا نوگرا و سپس فهرستی از اولین اثر ترجمهشده از هرنویسنده را
به ترتیب تاریخ انتشار ارائه میدهد .نویسنده آنگاه به معرفی تفصیلی چهار اثری که در
صدر فهرست قرار دارند میپردازد تا نشان بدهد این ترجمهها تا چه حد شاخصههای
برجستۀ زبانی-سبکی جنبش مدرنیسم را منعکس میکنند و نیز مترجمان این آثار خود
تا چه حد از تعلق این آثار به جنبش مدرنیسم آگاه بودهاند.

 .1ظهور جنبش مدرنیسم
جنگ جهانی اول جرقهای بود که باعث ظهور جنبش نوگرایی (مدرنیسم) در ادبیات و هنر
شد .نویسندگانِ نوگرا احساس کردند جنگ به آنها خیانت کرده است .پیشتر به آنان
آموخته شده بود که به اصولی باور داشته باشند و حاال معتقد بودند همان اصول جهان متمدن
را به درگیریِ خونین کشانده است .دیگر این اصول را اسبابی مطمئن برای دستیابی به معنی
نمیدانستند .در نتیجه خود در پی یافتن معنی برآمدند .ناسازگاری آنها با اصول سنتی،
بهناچار به تغییر در محتوا و زبان ادبیات انجامید.
 .2شاخصههای مدرنیسم در فرم و محتوا
جنبش مدرنیسم را با تعریف فرهنگ لغت از «مدرن» نباید اشتباه گرفت .مدرنیسم در
ادبیات ،به یک برهۀ زمانی اشاره نمیکند ،بلکه شامل آثاری ادبی است که شاخصههایی
معین دارند .مثالً در بریتانیا جیمز جویس با خلقِ اولیس ،ویژگیهای معمولِ پیرنگ ،صحنه
و شخصیتپردازی را کنار گذاشت (وبستر .)1995 ،نویسندگانی چون وولف ،دی .اچ.
الرنس ،تی .اس .الیوت و ...به روشها و مضامین جدیدی روی آوردند ،از جمله تبعات منفی
جنگ ،جریان سیال ذهن ،ماهیت و خطرات جامعۀ مدرن و بیعاطفگی آن ،پوچیِ،
binazir.khajepoor@gmail.com
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صنعتیشدن و ...یا در آمریکا همینگوی و فیتزجرالد شکلهای سنتی و عرفی روایت را کنار
گذاشتند .در این مقاله ،به نظریهای واحد دربارة مدرنیسم اتکا نخواهد شد ،بلکه تعاریف
مختلفی را اساس کار قرار خواهیم داد ،چرا که شاخصههای مدرنیسم از دیدگاه اندیشمندان
متفاوت کمی فرق میکند.
نیچه ،کارل مارکس و زیگموند فروید از پیشروان فکری مهم مدرنیسم هستند که بعد از
جنگ جهانی اول پایههای آن را بنا کردند .در این جنبش ادبی ،نویسندگان با سنتها اعم از
سنتهای مذهبی ،سیاسی و اجتماعیِ به مقابله برمیخیزند .مثالً الیوت فرمهای جدید به سبک
جدیدی را تجربه کرد که بر آشفتگی زمان معاصر و ازدسترفتن پایههای دین و
اسطورههای فرهنگی گذشتگان استوار بود .در سرزمین هرز ،الیوت بهجای جریانِ نحویِ
معیار ،زبان شاعرانۀ تکهتکه ،و بهجای انسجام سنتی ،از جابهجاییِ قطعات به عنوان تمهیدی
شاعرانه بهره برد (باسی.)2001 ،
صنعتیشدن و جهانیشدن روزافزون و حوادث دهشتناکِ جنگ جهانی ،بسیاری را نسبت
به آیندة بشریت بدبین کرد .نویسندگان نوگرا بهجای پیشرفت ،افول تمدن را میدیدند.
بهجای صنایع جدید ،ماشینیشدن بیروح و سرمایهداری فزاینده را میدیدند که شخص را از
خود بیگانه میکرد و به تنهایی منجر میشد؛ زیرپاگذاشتن قراردادهای روایی ،برهمزدن
یکدستیِ روایت ،عدول از روشهای استانداردِ بازنمایی شخصیتها ،شکستن نحوِ سنتی و
انسجام زبان روایت ،استفاده از جریان سیال ذهن و دیگر شکلهای نوآورانۀ روایت برخی از
نمودهای زبانی و روایی این جنبش ادبی است .در زمینۀ خانواده و روابط میان انسانها،
مدرنیسم رو به سوی بیقیدی داشت و برخالف ادبیات کالسیک که درگیر اخالقیات بود،
اهدافی زیباشناختی را دنبال میکرد (چایلدز.)2016 ،
در نمایشنامههای نوگرا ،انسان هیچ هدفی ندارد و تمامی ارتباطات فرو میپاشد .این
آثار ،واکنش انسان را به جهانی نشان میدهد که از دید نویسندگان آنها بیمعناست :انسان
عروسکی است که نیروهای نامرئی بیرونی آن را کنترل و هدایت میکنند .طنز تلخ،
شخصیتهای گرفتار در موقعیتهای ناگریز و مجبور به انجام کارهای تکراری بیمعنا،
دیالوگهای سراسر کلیشهای ،بازی با کلمات و هذیانگویی ،پیرنگهای مدور و بیپایان،
تمسخر رئالیسم و ...اینها برخی از ویژگیهای نمایشنامۀ مدرن هستند (گولدمن.)2011 ،
 .3نویسندگان نوگرا

برای بررسی ترجمههای آثار این جنبش در ابتدا الزم بود فهرستی از نویسندگان نوگرا تهیه
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کنیم .این فهرست شامل همه کسانی است که رمان ،داستان کوتاه ،نمایشنامه و شعرِ نوگرا
خلق کردهاند .به استناد ویکیپیدیا ،این فهرست به شرح زیر است:
جدول  -1نویسندگان و شاعران نوگرا
آنا آخماتوا

شارل بودلر

روبر دسنوس

رابرت فراست

توماس مان

ایتالو اِزوِو

بورخس

آلفرد دوبلین

ادوارد م .فورستر

اسیپ ماندلشتام

گرترود استاین

الیزابت بیشاپ

هیلدا دولیتل

اف .فیتزجرالد

هیو مک دیارمید

آگوست استرام

آندریا بیلیه

امیلی دیکنسون

فرانتس کافکا

آرچیبالد مکلیش

و .استیونس

دوروتی پارکر

ادوین آ رابینسون

ئی .ئی .کامینگز

کاترین منسفیلد

گونار اکلوف

ب .پاسترناک

آرتور رمبو

ایوان کانکار

ماریان مور

پل الوار

آلدو پاالتسسکی

پیر روردی

کنستانتین کاوافی

روبرت موزیل

رالف الیسون

ازرا پاوند

ریچاردسون

کایزر

آنری میشو

ت .س .الیوت

ژاک پرِوِر

کالوس ریفبرگ

گئورگ کایزر

پابلو نرودا

یوجین اونیل

سن-ژان پرس

راینر م .ریلکه

جوزف کنراد

یونه نوگوچی

دابلیو اچ .آودن

مارسل پروست

ماکس ژاکوب

سرچکو کوسول

پل والری

گیوم آپولینر

فرناندو پسوآ

سِفِریس

رودیارد کیپلینگ

روبرت والزر

لویی آراگون

سیلویا پالت

ماریو دی کارنیرو

میروسالو کرلیجا

فرانک ودکیند

ایزابل آلنده

کاترین آن پورتر

بلز ساندرار

کارلو امیلیو گادا

ناتانیل وست

ماریو آندرادی

جان کوپر پویز

ویکتور سرژ

رابرت گریوز

ویرجینیا وولف

ماریون آنگوس

لوییجی یراندللو

کنت سلسور

دی .اچ .الرنس

ویلیام ک .ویلیامز

ویلفرد اوون

بنیامین پیرت

ادناسنت و میلی

رابرت الول

مانلی هاپکینز

جونا بارنز

دیلن تامس

ژول سوپرویل

گارسیا لورکا

یاروسالو هاشک

بازیل بانتینگ

گئورگ تراکل

فیلیپ سوپو

لئو لوگونس

کنوت هامسون

منا تر براک

فدریگو توتزی

إدیت سودرگران

لوندکویست

آلفرد اد .هاوسمَن

برتولت برشت

ارنست تولر

ادیت سیتول

امی لوول

روبرت هایدن

آندره بروتون

آلن تیت

رنه شار

مینا لوی

گئورگ هایم

هرمان بروخ

راندل جارل

دلمور شوارتس

ویندهام لوئیس

ارنست همینگوی

روپرت بروک

دیوید جونز

بیرگر شوبرگ

کالری لیسپکتور

ژاکوب هودیس

ساموئل بکت

جیمز جویس

الزه ل .شولر

هاری مارتینسون

هوگوهوفمانستال

 //////78فصلنامه مترجم /سال بیستوهفتم /شماره شصتوششم

الکساندر بلوک

کارل چاپک

لو شون

ماشادو د آسیس

لنگستن هیوز

گوتفرید بن

گابریله دانونزیو

ویلیام فاکنر

استفان ماالرمه

وی .ب .ییتس

برای تهیۀ فهرست ترجمههای آثار مدرن ،نخستین اثرِ ترجمهشده از هرنویسنده را
انتخاب کردیم؛ یعنی کدام مترجم برای اولینبار ،کدام نویسنده را به جامعۀ فارسیزبان
معرفی کرده است .اولین مترجمی که سراغ نویسندهای میرود ،بیشک کارِ مهمتری انجام
میدهد چون او نخستین کسی است که با دشواریهای خاص آثار یک نویسنده دست و
پنجه نرم میکند و ترجمهاش میتواند چراغ راه مترجمان بعدی باشد .نخستین آثار
ترجمهشده از هرنویسنده به ترتیبِ سال در جدول ذیل جمعآوری شد.
جدول  -2فهرست نخستین آثار ترجمهشده از هرنویسندۀ نوگرا
سال

نام کتاب

نویسنده

مترجم

24

مصدر سرکار ستوان

یاروسالو هاشک

حسن قائمیان

28

مسخ

فرانتس کافکا

صادق هدایت

28

زندگی خوش فرنسیس مکومبر

ارنست همینگوی

ابراهیم گلستان

37

خشم و هیاهو

ویلیام فاکنر

بهمن شعلهور

38

سفر دور و دراز به وطن

یوجین اونیل

صفدر تقیزاده م صفریان

38

بهترین اشعار رابرت فراست

رابرت فراست

فتحالله مجتبائی

38

دکتر ژیواگو

بوریس پاسترناک

علیاصغر خبرهزاده

39

کارخانه مطلقسازی

کارل چاپک

حسن قائمیان

40

جنگل

رودیارد کیپلینگ

ابوالفضل میربهاء

41

دلشکسته

ناتانائیل وست

عبداهلل توکل

41

در انبوه شهرها

برتولت برشت

عبدالرحمن صدریه

41

مالل پاریس

شارل بودلر

محمد اسالمی ندوشن

42

گرسنه

کنوت هامسون

غالمعلی سیار

43

تونیو کروگر

توماس مان

رضا سیدحسینی

43

طال

بلز ساندرار

محمد قاضی

43

چهار کوارتت

ت .س .الیوت

مهرداد صمدی

44

طال و خاکستر (گتسبی بزرگ)

اف .فیتس جرالد

کریم امامی
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45

عشق در میان کومههای یونجه

دی ،اچ .الرنس

محمود کیانوش

46

دوبلینیها

جیمز جویس

پرویز داریوش

46

در انتظار خودو

سامائول بکت

سیروس طاهباز

46

هانری چهارم

لوییجی پیراندللو

بهمن محصص

47

یرما :نمایشنامه در سه پرده

فدریکو گ .لورکا

پ صابری؛ یدالله رویایی

47

گذری به هند

ادوارد م .فورستر

حسن جوادی

47

بیگناه

گابریله دانونزیو

بهمن فرزانه

48

آواز در خون

ژاک پرهور

همایون نوراحمر

50

ویرانههای مدور

خورخه بورخس

احمد میرعالئی

51

در انتظار بربرها

کنستانتین کاوافی

محمود کیانوش

51

بیست غزلواره

پابلو نرودا

کریم رشیدیان

52

همچون کوچهای بیانتها

لنگستون هیوز

احمد شاملو

52

شیشه

سیلویا پالت

گلی امامی

53

مجموعه اشعار مرثیههای شمال

آنا آخماتوا

عبدالعلی دستغیب

53

ساحت جَوّانی

هانری میشو

بیژن الهی

53

چند نامه به شاعری جوان

راینرماریا ریلکه

پرویز ناتلخانلری

55

دل تاریکی و جوانی

جوزف کنراد

محمدعلی صفریان

56

خیزابها

ویرجینیا ولف

پرویز داریوش

57

ای آزادی

پل الوآر

محمدتقی غیاثی

57

دختر همر

رابرت گریوز

امیرفریدون گرگانی

59

کرکرههای کشیدة چاک چاک

رنه شار

فیروز ناجی

60

صدای پای انقالب

الکساندر بلوک

حمید هیربد

62

پیکاسو

گروترود استاین

عزیزه عضدی

62

اشراقها :اوراق مصور

آرتور رمبو

بیژن الهی

63

وجدان زنو

ایتالو اسووو

ع .صدریه ،م .کالنتریان

68

خانه اشباح

ایزابل آلنده

عبدالرحمن صدریه

68

دو نمایشنامه برزخ

ویلیام باتلریتیز

فرهاد ناظرزاده کرمانی
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69

در جستجوی زمان از دسترفته

مارسل پروست

مهدی سحابی

69

رسوائی شاعران

بنجامین پره

بهروز راهی

71

گاردن پارتی

کاترین منسفیلد

شیرین تعاونی خالقی

71

گزیده شعرها

ئی .ئی .کامینگز

سیروس شمیسا

73

بازگشت

هرمان بروخ

ناصر منوچهری

78

سرگذشت آکیو

لو شون

جالل بایرام

78

در خواب مسئولیت آغاز میشود

دلمور شوارتز

ناتالی چوبینه

79

به خاموشی نقطهها بر صفحۀ برف

امیلی دیکنسون

سعید سعیدپور

80

آناباز

سن ژان پرس

م .مهریار ،م .نیکبخت

80

شش شعر ،یک نامه

گیوم آپولینر

خسرو سمیعی

80

دکان سیگارفروشی

فرناندو پسوآ

حمید فرازنده

82

خاطرات پس از مرگ براس کوباس

ماشادود آسیس

عبدالله کوثری

82

هفته مقدس

لویی آراگون

محمدتقی غیاثی

83

سایه سرمست

روبر دسنوس

زهرا تعمیدی

85

طناب

کاترینآن پورتر

ثریا نوراحمر

85

موسیقی و معماری

پل والری

فرنگیس عاصمی فاخر

87

برج کج

کاترین ان پورتر

مجتبی ویسی

87

از بامداد تا نیمهشب

گئورک کایزر

محمد حفاظی

87

گزیده شعرها

واالس استیونس

امید مهرگان

88

آلوها

ویلیام ک ویلیامز

بهرام فرهمندپور

89

گزیده اشعار

ازرا پوند

شجاع کلمالیری

89

یک اجرای سینمایی

فدریکو توتزی

اثمار موسوینیا

89

هینکه من :تراژدی در سه پرده

ارنست توللر

ایرج زهری

90

ترانهای عاشقانه که از دهان افتاده

دوروتی پاکر

و .علیزاده ،سارا عسگریان

90

کودک پهنۀ دریا

ژول سوپرویل

شراره شاکری

93

کاغذ مگسکش

رابرت موزیل

طاها والیزاده

93

یاکوب فون گونتن

روبرت والزر

حمید درخشنده
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94

گوشت را بر استخوانها بجوی

دیلن تامس

غالمرضا صراف

94

یکی میگوید ،یکی میگرید

پیر روردی

زهرا قلعهنویی

95

دو پیکر

اسیپ ماندلشتام

شاپور احمدی

95

یک بار ریختن تاس هرگز...
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 .4اولین ترجمههای آثار مدرن

اولین ترجمه از آثار مدرن مصدر سرکار ستوان اثر یاروسالو هاشک با ترجمۀ حسن
قائمیان ،در سال  24چاپ شده است .عنوان اصلی کتاب سرباز خوب شوایک است .باید
دید ،بر اساس شاخصههای جنبش مدرنیسم ،این کتاب و نویسندة آن چه ویژگیهایی دارد و
تا چه حد متعلق به جنبش مدرنیسم است.
قطعاً هاشک از جمله نویسندگانی نیست که خالقانه و آزادانه با عناصر زبان بازی
میکنند .میگویند شتابزده مینوشته تاحدیکه جزئیات را فدا میکرده؛ زبانی ساده بهکار
میبرده ،و چرکنویسهایش را عیناً به چاپ میسپرده .بهندرت چیزی را تصحیح و اصالح
میکرده است .همچنین میدانیم او فرمالیست نبوده .نوشتههای او اعم از متون روایی و
غیرروایی ملغمهای از سبکهای مختلف است که نیاز شدید به ویرایش دارد .واژگان هاشک
نسبتاً یکنواخت و بیتنوع است .کارکرد واژه در نزد او صرف ًا این است که به چیزی اشاره
کند ،آن هم به شیوهای ساده و بیروح ،نه بیشتر .به تزئین نوشته و به بازی با کلمات
بیاعتناست و عالقهای به تعبیرات موجز و استعاری ندارد (دینز.)1993 ،
اما خدمت هاشک به ادبیات چک به خلق قهرمانی بومی خالصه نمیشود .او با خلق
ضدقهرمانیِ سادهدل و با زبانی که ساده ،قابلفهم و آمیخته به شوخطبعی است خلقیات وکال،
کشیشها ،سربازها ،افسران و دکترها را بهعالوه پروپاگاندای دولت را به سخره میگیرد .از
این جهت هاشک را میتوان در ردیف نویسندگانی چون کافکا قرار داد ،نویسندگانی که
قهرمانانشان و نیز نگرانیهای انسانیشان متأثر از نیروی مخرب بروکراسی است .اما
هاشک را به این دلیل که قهرمانش هنوز قادر است از زندگی لذت ببرد ،شایسته است در
کنار سروانتس و ولتر بنشانیم (مکمیالن.)2017 ،
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هاشک این طنز تلخ را ناتمام گذاشت؛ فقط سه جلد از شش جلد رمان را نوشت .دیدگاه
هاشک در این رمان آشکارا ضدجنگ است .جنگ بهطورکلی و جنگ در اتریش بهطور
خاص .بسیاری از شخصیتهایش مخصوصاً چکها در جنگی شرکت میکنند که دلیل آن
را نمیدانند و بهخاطر امپراطوری میجنگند که تعلق خاطری به او ندارند .هاشک از
هرفرصتی استفاده میکند تا فساد و دورویی واعظان کلیسای کاتولیک را نشان بدهد
(سسیل.)2010 ،
با این وجود ،در مدرنیست نامیدن این رمان اجماعی وجود ندارد؛ بیشتر منتقدان آن را
جهشی به سوی مدرنیسم توصیف کردهاند .هیچ نشانهای از مدرنیسم در نثر و ساختار و
سبک آن یافت نمیشود .تنها شاخصۀ مدرنیسم که در آن میتوان دید ،همان ضدیت با
جنگ و تمسخر ناسیونالیسم و طعنه به قهرمانپروری است .این خصوصیات هم در ترجمه
چندان چالشبرانگیز نیستند چراکه در زبان اثر نمود خاص نمییابند .از این جهت این
ترجمه را میتوان نادیده گرفت.
مسخ
وقتی سراغ کافکا میرویم ،درمییابیم که متصف کردن او به یک جریان فکری اصالً آسان
نیست .او نه سوررئالیست است نه اکسپرسیونیست و نه طرفدار هیچ «ایسم» دیگر« :با خودم
هم وجه مشترکی ندارم» .بهعالوه ،آثار او فاقد شاخصۀ ضروری مدرنیسم آوانگارد است –
یعنی آن شاخصهای که بیشتر و بهشدت مدرنیسم را با آنارشیسم پیوند میزند .کافکا زبان را
در شکلی ساده بهکار میبرد .قدرت زبانش در این است که با بهکاربردن کلمات روزمره
معانی آنها را دگرگون میکند و نوشتهای سوررئالیسم خلق میکند .کافکا راه آن مدرنیسمی
را طی نمیکند که قانون را میشکند ،غیرقابلفهم میشود یا از متن به سوی سرحداتِ
رادیکال میگریزد؛ بلکه همان کلمات و جمالت ساده ،آنقدر رویاگونه بیان میشوند و در
خیال فرو میروند گویی که کلمات به خواننده میگویند« :خودتو گول نزن ،به هیچکس
اعتماد نکن ،هیچکس نمیتونه بازنمایی تو باشه ،حتی ما» (کوهن.)2011 ،
در مسخ ،گرگور (همان گرهگوار به قلم هدایت) ،به ما میگوید بدن ،مقیاسی
گمراهکننده است؛ چیزی که فرد و دیگری را از هم جدا و درعینحال با هم متحد میکند.
این شورشی علیه تالش جامعه است که میخواهد ما را درونِ هویتِ یکسانی قفل کند.
«شهر» در رمان مسخ ،حضوری احاطهگر و گریزناپذیر است .شهر کافکا پیچدرپیچ و
گسیخته است که خطر و وعدههای عجیب در خود دارد .خطر گمشدن در پیچیدگیهای
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بیقاعده که نهایتاً به اضطراب ،پوچی و بیعاطفگی ختم میشود .محیطهای کافکایی معمو ًال
مدرن و شهری هستند .مدرنیسم شکل جدیدی از اختالل روانی شهریت را با خود دارد که
در آن شهر ،نقش اول را بازی میکند و نه ساکنان آن .نویسندگان مدرنیست آگاهی
خجالتباری از نسبیت تاریخی-اجتماعی تجسم میکنند که بر شاخصههای نوعی و تاریخی
شهر استوار است تا با ایدة کالنشهر رقابت کند .در ادبیات مدرن ،جامعۀ شهر تبدیل به
جمعی پارهپاره میشود که از دل فردهای سرگردان بیرون میآید .شهر مدرن محلی میشود
از نزاع میان تحقیرشدگان ،افراد عمدتاً بیچاره ،و جمعی که از سوی نیروهای غیرقابلکنترل
و ناشناخته حکمرانی میشود (موندال.)2015 ،
پیرنگ کافکا در نرسیدن ،در شکست برای دستیابی به هدف ،در سامسا متجلی شده که
راهش را در کوچههای بنبست در شهر پرپیچوخم گم میکند .شهر برایش با همه
پیچیدگیها ،قفسی میشود که او را محصور میکند (سولکر.)2010 ،
آنچه از مسخ کافکا به مدرنیسم مرتبط میشود نه در فرم و صورت که در خط فکری و
دیدگاه او نسبت به جهان ،انسان و هستی متجلی میشود .کلمات و جملهبندیهای مسخ
آنچنان پیچیده و چندبعدی نیستند؛ شاخصهای که ترجمۀ متن را نسبتاً آسان خواهد کرد .پس
از مسخ در سال  28بود که ابراهیم گلستان به سراغ همینگوی رفت .در ادامه به این موضوع
خواهیم پرداخت.
زندگی خوشِ کوتاهِ فرنسیس مکومبر
ابراهیم گلستان در سال  28چند داستان کوتاه تحت نام «زندگی خوش کوتاه فرنسیس
مکومبر» از همینگوی ترجمه و چاپ میکند .متأسفانه فقط یک نسخه از این کتاب موجود
است که در کتابخانه ملی ایران است و برای بررسی دقیق در دسترس نبود؛ گرچه به زحمت
فقط از صفحات مقدمۀ آن عکسهایی تهیه شد.
گلستان در مقدمۀ مفصل و مبسوط خود ابتدا اشارهای دارد به سریعتر شدن زندگی در
زمان همینگوی و ناامیدی و ویرانیهای پس از جنگ که مفهوم شکست و پیروزی را عبث
کرده بود .سپس دربارة آغاز و توسعۀ صنعت در آمریکا مینویسد و تئودور درایزر را
پیشوای ادبیات نوی آمریکا میخواند .از همینجا معلوم است گلستان از جنبش مدرنیسم
«نوگرایی» آگاهی داشته و میداند آنچه ترجمه میکند واجد چه اهمیتی است .در توضیح
زمانۀ همینگوی ،از افزایش شکاف طبقاتی در آمریکا ،معایب نظام سرمایهداری ،افزایش
ناسیونالیسم ،افزایش خشونت و نومیدی میگوید .گلستان پس از نامبردن از داستانهای
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مختلف همینگوی (که نمادهای مدرنیسمِ هرکدام را بهوضوح ذکر کرده) ،زندگینامه
همینگوی را در دو صفحه مینویسد .وی چهرههای برجستۀ مدرنیسم مانند ازرا پاوند و
فیتزجرالد را به صورت «رأس نهضت هنری نوزاد آمریکا» معرفی میکند که مشخص است
اشاره به جنبش نوگرایی دارد .مجدداً تأکید میکند آدمهای داستانهای همینگوی ،آدمهایی
بیروح و بیاندیشهاند در جستجوی لذت؛ در دنیای فحشا و خشونت که ایمان به بشریت از
دست رفته است؛ نظم و ترتیب افراد و سازمانها نمودی ندارد و در جهان فقط هرج و مرج
دیده میشود .پوچیِ نهاییِ تقالها ،تنهایی فزاینده انسانها ،بحرانهای جوامع ،از دست رفتن
عشق البالی جنگهای بیهوده ،اینها برخی از تعبیراتی است که گلستان در مورد آثار
همینگوی بهکار میبرد .گلستان همینگوی را با تی اس الیوت (چهرة مهم مدرنیسم) در
سرزمین هرز مقایسه میکند .دربارة نثر سادة همینگوی میگوید« :درک دقیق نویسنده
نسبت به آنچه روی داده است باعث خالصبودن بیان اوست؛ این درست و خالص نوشتن،
سبک بودن و پرهیز از جمالت پرطمطراق نشاندهندة انضباط اوست» .گلستان همینگوی را
متأثر از فلوبر ،هنری جیمز و استیفن گرین میداند و باور دارد که از دو تای اول بیشتر از
لحاظ انضباط تأثیر پذیرفته و از گرین بیشتر از لحاظ مایه و اندیشه .همانطور که میدانیم
فلوبر نویسندة رئالیست ،هنری جیمز نویسندهای میان رئالیست و مدرنیست ،و گرین هم
ناتورالیست بوده .در اینجا احتماالً همان سادگی بینهایتِ نثرِ همینگوی باعث این دستهبندیِ
تقریباً خارج از مدرنیسم از سوی گلستان شده است (همینگوی.)1328 ،
خشم و هیاهو
ترجمۀ آثار همینگوی با ترجمۀ مرد پیر و دریا (م .خ .یحیوی  ،)31خورشید همچنان میدمد
(رضا مقدم تبریزی  ،)33تپههای سبز آفریقا (غالمعلی تاجبخش  )34و برفهای کلیمانجارو
(شجاءالدین شفا  )36ادامه مییابد .استقبال از همینگوی به نحوی است که تاکنون بالغ بر
صد ترجمه از آثارش صورت گرفته است .از آنچه پیشتر دربارة جنبش مدرنیسم آورده شد
میتوان گفت ،همینگوی نه به دلیل استفاده از خصوصیاتِ سبکی/نثری مدرنیسم در متن
بلکه به دلیل الیههای ایدئولوژیکی آثارش و به چالش کشیدن افکار اجتماعی است که جزو
جنبش مدرنیسم محسوب میشود .حال آنکه ترجمۀ مکرر آثار او در ایران به دلیل سادگی
زبانش بوده است.
نخستین ترجمه از متنی با شاخصههای برجستۀ متنی-سبکی مدرنیسم به قلم بهمن شعلهور
صورت گرفت :خشم و هیاهو .این رمان برخالف آثار همینگوی نه تنها در ایدئولوژی و به
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چالش کشیدن محتوای زندگی سنتی بلکه در ظاهر و زبان هم شاخصههای برجستۀ مدرنیسم
را با خود دارد :جریان سیال ذهن ،تغییر زاویۀ دید ،زمان غیرخطی و بههمریخته ،جمالت
ناتمام ،ساختارهای تکهتکه و ...بدینترتیب بدیهی است ترجمۀ خشم و هیاهو از شعلهور
ترجمهای بسیار مهم از جنبش مدرنیسم بهحساب میآید.
مجموعاً از آنچه تاکنون در مورد خصوصیات محتوایی و زبانی جنبش مدرنیسم،
چهرههای مهم این جنبش ،بررسی تاریخی ترجمههای ادبی مدرنیسم در ایران ،سبک فاکنر و
کتاب خشم و هیاهو آورده شد ،مشخص میشود ترجمۀ خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر به قلم
بهمن شعلهور اولین نمونه ترجمه از شاخصههای برجستۀ زبانی-سبکی جنبش مدرنیسم در
رمان به فارسی است .بهمن شعلهور متولد  1319در تهران مترجم ،نویسنده ،و شاعر است.
وی فردی تحصیلکرده و از خانوادهای فرهنگی بود .به ادبیات و نوشتن عالقۀ فراوان داشت.
شعلهور در 19سالگی خشم و هیاهو را ترجمه میکند .سوالی که مطرح میشود این است:
خود مترجم چه دیدگاهی در مورد کاری که انجام میداده داشته است؟ وی در مقدمهاش بر
کتاب خشم و هیاهو ،بسیار از فاکنر سخن میگوید ،از کودکیاش ،عالیقش ،زادگاهش و
دوستانش .در مقدمه هیچ اشارهای به جنبش مدرنیسم به چشم نمیخورد .در جاهای دیگر از
سبک فاکنر سخن به میان میآورد که پیچیده و سخت است و ساختار سنتی جمالت را از
میان برده است اما هیچ نامی از مدرنیسم در میان نیست .دربارة خشم و هیاهو از شکستن
عمدی زمان و مکان حرف میزند و شخصیتپردازیها را برای نشاندادن رنج انسان و
گمشدن و سردرگمی او میداند .تمامی اینها از ویژگیهای مدرنیسم در ادبیات است .ولی
مشخص نیست که شعلهور از جنبش مدرنیسم آگاه بوده یا خیر .در انتها به مشکالت ترجمه
اشاره میکند؛ به جمالت ناتمام ،بههمریخته و تکهتکه؛ به اینکه آغاز و پایان هیچ حرفی
مشخص نیست و گویندهها قابل تمایز نیستند .از تشبیهات و کلمات در جمالتِ بیمعنا سخن
میگوید که ترجمه شان مشکل است به این دلیل که مشخص نیست کدام معنا را باید برای
کلمات بهکار برد .در مجموع بهنظر میرسد وی از مدرنیسم آگاهی زیادی نداشته و حتی از
اهمیت ترجمۀ خود در جایگاه ترجمۀ یکی از برجستهترین ،پیچیدهترین و مهمترین
کتابهای این جنبش ادبی بیخبر بوده است .وی صرفاً به مشکلبودنِ ترجمۀ چنین متنی
اشاره میکند.
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