
 
 
 

 iبعد از غروب
 کامران جمالی قصۀ زندگی ادبی

 سمیه نوروزی
  
روی میز آقای مترجم کتابی از ولفگانگ بیتنر باز است. دوسوم از کتاب را آقای مترجم 

گذارد روی طور باز میسومش مانده. کتاب و ترجمه را همانبه فارسی برگردانده و یک
حال نوشته یا ترجمه کرده. آخرین وچند کتابی که تابهکند به بیستمیز و فکر می

هایش، بزرگسال و نویسی که کتاباش کتاب قبلی همین نویسنده است؛ رمانترجمه
بازگشت های بسیاری ترجمه شده و جوایز زیادی گرفته. اما در ایران از نوجوان، به زبان

است وهوای رمان سیاسی استقبال چندانی نشد. با آنکه حال وی هگام هِلر به زادگابهگام
نگار دموکرات است و شهروندانش ورنگش اجتماعی و قهرمانش یک روزنامهو آب

 روزخورهایی شبیِه مردماِن این روزها...نرِخ بهنان
کار جدید ولفگانگ بیتنر ۀ کند و ترجمآقای مترجم این فکرها را از سرش بیرون می

دیگرش هم که همین ۀ افتد ترجمگیرد. هنوز یک صفحه جلو نرفته که یادش مییرا پی م
شود؟ کار، کار برتولت برشت است امسال منتشر شده طرفدار چندانی نداشته. مگر می

البته شاید زود است. کتاب تابستان درآمده. تازه، برای او  انسان نیک سچوان.آخر. 
کند. شود یا نشود، او کار خودش را میچندان هم مهم نیست از کتاب استقبال 

هایی را ترجمه کند که خصوص از حاال به بعد؛ چون تصمیم گرفته فقط آثار نویسندهبه
ر هم این را گفته بوده. نحال هیچ اثری ازشان در ایران ترجمه نشده. مثل بیتنر. به بیتتابه

فارسی کارش ۀ ن نسخازش اجازه گرفته بوده. بیتنر کلی خوشحال شده بوده و از دید
 ِکیف کرده بوده...

 ۀیک نویسندکه ش پیشنهاد داده ـافتد همین چند وقت پیش ناشری بهباز یادش می
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جا ترجمه کند، تا هم دیده شود وکمال آلمانی را انتخاب کند و تمامی آثارش را یکتمام
اصغر یبوده و علاش نظمی بگیرند. ناشر، رضا رضایی را مثال زده شدهو هم آثار ترجمه

 ۀهای پراکندنظیر است و ارزشمند، از این جهت که به ترجمهکه کارشان بیحداد را؛ این
ها را راحت کرده بودند. و خیال خواننده دست این ناشر و آن بنگاه ادبی، سروسامانی داده

یک  عقایداش روی هاینریش بل بوده و تردید، انتخاب اولش برشت بود. ناشر پافشاریبی
شریف لنکرانی که خوب ۀ ترجم»: . اما آقای مترجم سریع جواب داده بودهدلقک

ها هم به اید، ترجمههفتاد سه اثر از بل ترجمه کردهۀ ناشر گفته بوده شما در ده«. است
تا و  انداز رودخانهزنان برابر چشماید توی بازار نیستند، خاطر ناشرانی که انتخاب کرده

آثار  در قالب مجموعه حتما  اید و تجدید چاپ شده، ند ناشر کار کردهکه با چ زمانی ...
شود به شوند و ادای دینی هم میزیباتر می و در هیبت جدید و با ناشری جدید ُبل

های هاینریش بل را در هاینریش بل. آقای مترجم اما اصرار کرده بوده که بهترین داستان
آوری کرده و جمع از وقتی که جنگ در گرفت تا وقتی که جنگ تمام شدهمان کتاِب 

 انسان نیک سچوانکتاب ۀ اند. این را توی مقدمباقی آثار بل را هم که دیگران ترجمه کرده
ام وری از عرقریزاِن روح دیگران شرمندهبهره»کید کرده بوده که أ هم آورده بوده و ت

دهد... آثار باشد، برتولت برشت را ترجیح میمجموعه ۀپس اگر قرار به ترجم«. کندمی
ام شعر است، برشت ام و تخصص اصلیمن که شاعرم و عشق و عالقه»به ناشر گفته بوده 

بعد خواهش کرده « هایش نظم است. کی از برشت بهتر؟هم که حرف اول نمایشنامه
کند و برایش بفرستد. جمع برشت در بازار موجود است که ازرا  یبوده اول تمامی آثار

ها به نظم شد ترجمهخوبی از آنها وجود ندارد. باید مطمئن میۀ شد ترجمباید مطمئن می
شدند و های منظوم باید به نظم ترجمه میبرشت بخشۀ نظرش در ترجمنیست. چون به

  :دوِد انساِن نیِک سچوان ۀترانۀ داشتند. مثل ترجمباید قافیه می حتما  دار های قافیهقسمت
 پدربزرگ

 کند.می سیرگفتم که فهِم من شکمم  /وقتی هنوز موی سر من سیاه بود
 ام که فهم و ذکاوت بسنده نیست.دانسته /امروز لیک

 کند.می پیرام که فهم فقط پی برده
 ست وکه چه خاکستریاین دود را نگر  /خیال شو!ام که: دگر بیزین روی گفته

 رود.می گوردر  /مانند جسم توست که دارد /رود.می دورتا آسماِن سرد رهی 
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 شوهر
 .خالفپس من بر آن شدم که َروم در رِه  /ِکشنددیدم ز نیکوان به چه سان کار می

 برند.در این مسیر هم به دهی ره نمی /امثاِل ما ولی
 خیال شو!ام که: دگر بیزین روی گفته /.کالفسردرگمیم حال به مانند یک 

 رود.تا آسماِن سرد رهی دور می /ست واین دود را نگر که چه خاکستری
  رود.در گور می /مانند جسم توست که دارد

 دختربرادر
 است. کمچون هرچه وقت خواهد، او فرصتش  /دهدمیگویند پیر امیِد خود از دست

 شود اما به سوی هیچ.البته باز می /شود.گویند در به روی جوان باز می
 خیال شو!ر بیگمن نیز گویم اینکه: د  /است. محکمقفل است درِب دیگر و بسیار 

  iiاین دود را نگر...
های بندش یاِد غلطگفتاِر کتاب و پشتمقفایش در پیۀ کند بر ترجمبعد مروری می

ور طنافتد که دوستش در متِن پیش از چاپ تصحیح نکرده بود و متن را هماای میتایپی
گیری تحویل ناشر داده بود... چقدر ناراحت شده بود وقتی دیده بود بدون غلط

معنی... آقای مترجم همه ها بیاند و قافیهوزن شدههای تایپی بیهای منظوم با غلطترجمه
های بعدی اصالحشان کند. را تصحیح کرده بوده و داده بوده دست ناشر تا در چاپ

های خدایان را مرور کند. متن آلمانی هنوز خواهد یک بار دیگر آخرین جملهدلش می
 روی میزش است:

vorbeiUnd lasset, las set, da die Suche nun  
!hinanUns fahren schnell  
seigepriesen Gepriesen sei,  

!SezuanDer gute Mensch von  
 

 مان.رویم این زمان به مسکنمی /مانچون به پایان رسید ُجستن
  iiiخود بر انساِن نیکوی سچوان!  /باد تحسین و آفرین بادا

گردد سِر بیتنر. اگر اصالحیه نخورد و مشکلی پیش نیاید، بندد. برمیبرشت را می
بعدی... بعدی را باید انتخاب کند؛ بین ۀ نه بیتنر است و ترجمسال نود و ۀ اولین ترجم
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کار جدیدی که خودش در دست دارد، کاری که ناشرش ازش خواسته، برشتی که ناشر 
نگار در آخرین حضورش در ایران به او معرفی دیگر ازش خواسته و اثری که یک روزنامه

ه قولی هم داده به یکی از آید کمی جنگ. یادشۀ مدرن دربار کرده؛ اثری کالسیک
فیلمی که ده سال پیش داده بوده دست رمانۀ دوستانش مبنی بر ویرایش جدیِد ترجم

ناشری و ناشر بین زمین و هوا ولش کرده بوده و رفته بوده خارجه و سرنوشِت اثر را ول 
وقت کرده بوده به امان خدا و آقای مترجم هم توی رودربایستی گیر کرده بوده و هیچ
ها قنفهمیده بوده باید با آن ترجمه چه کند.... چقدر برایش زحمت کشیده بود. بین ور 

میز. ۀ گذارد یک گوشکند و میگردد و ترجمه را پیدا میهای دور میزش میو کتاب
کند به شود ویرایش کرد. پس شروع میقبلی که نمیۀ باید ویرایشش کند. اما روی نسخ

تر بنویسد و کند کلمات را درشتزمان ویرایشش. سعی میقبلی و همۀ بازنویسِی ترجم
رفیقش بتواند خوب از ۀ های سفید فشار دهد تا اسکنِر کهنتر روی ورقمداد را محکم

اش روی مانیتور برای شدهپِس برداشتن تصویر کلمات برآید و خواندِن دستخِط اسکن
 حروفچین راحت باشد.

باقِی کاِر ۀ یش را تمام کند و بعد برود سراغ ترجماش این است که اول ویراپس برنامه
یراخ شنو فمعاصری را پیدا کند مثل ۀ بیتنر. بعدش؟ خدا را چه دیدی؟ شاید باز هم نویسند

گار نروزنامهزند به همان که پیش از این مترجمی سراغش نرفته. از کجا بفهمد؟ زنگ می
ها که هنوز توی دفتر وقت جوان تا آن سایت را چک کند. یادش است یک بار، آن

کاری را شروع کرده بود و اتفاقی یکی از ۀ داد، ترجمفرهنگی سفارت اتریش درس می
م که باهم سایت را چک کرده شاگردهایش همان سایت را به او معرفی کرده بود و بعد ه

شیراخ نو ففهمیده بود سه تا ترجمه از همان کار تا آن موقع ثبت شده. اما آخر مثل  بودند
هر زبان مهمی که  شیراخ کارهایش به سی و پنج زبان، یعنی تقریبا  نو کی را پیدا کند؟ ف

ها میلیونکنند، ترجمه شده و برای خودش سلبریتی شده دیگر. در جهان با آن صحبت می
نسخه از کارهایش تا به حال فروش رفته. خب پس چطور است که جدیدترین کار همین 

ۀ پروندهای ایرانی نه دو رمانش اما خواننده قهوه و سیگار. کند؟ شیراخ را ترجمهنو ف
را. حتی  کاری و جرمتبهرا تحویل گرفتند نه مجموعه داستانش مجازات  وکولینی 
ها... شاید باید از اش جایزه داده بودند. اما ایرانیها برای این آخری به نویسندهفرانسوی

کند یمفرستاده... با خودش فکر ای بازار کتاب میای را برای بانفوذههرکدام چند نسخه
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نبودن با رود؟ انتخاب کتاب را؟ حاشیه نداشتن را؟ دوستکجای کار را دارد اشتباه می
نگارهای امروزی را؟ یا شاید باید با ناشری دیگر کار کند؟ خب کدام ناشر؟ با آن روزنامه

گونتر گراس  شهرفرنگۀ د؛ ترجمچهار سال پیش کار کرده بو یکی ناشر هم که همین سه
را داده بود آنجا. کار، تجدید چاپ هم شده بود اما برای گونتر گراس دو چاپ کم 

... البته شهرفرنگچهار باری تجدید چاپ شده بود اما کم سهدست قرن مننیست؟ 
آلمانی، ۀ هشدار داده بود بهش. گفته بود که نمایشنام ناتان فرزانهۀ دوستی در ایران دربار 

آن هم کالسیک، سخت ممکن است دیده شود. اما عالقه نداشتِن مخاطبان به بعضی 
 برایش عجیب است... کارها واقعا  

زبان دوست داند که چه خوانندگان فارسیگردد سر میز کارش. میآقای مترجم برمی
زبان را به اشند، او قرار است حاال حاالها ادبیات آلمانیداشته باشند، چه دوست نداشته ب

کند به ویرایش و دست فارسی برگرداند. شعر یا نثر، معاصر یا کالسیک. پس شروع می
هایی ناشی گذرد و دو هفته و یک ماه و دو ماه، و تمام. با سرفهدارد. یک هفته میبرنمی

کشیدِن بیمارِی ناسالم و کمینۀ ی از ریرکشیدن و با احتیاطی حاکهای سال سیگااز سال
ایستد تا سیصد صفحه اسکن شود مدت سرپا میرود تا فروشگاه رفیقش و تمامکرونا، می

وجو کرده بوده تا شاید کسی از گوتینگن و بعد هم ایمیل. قبلش از دوست و آشنا پرس
نداخته بوده و به پست هم خیر اأآن هواپیما پروازها را به تۀ پرغصۀ راهِی تهران باشد اما قص
 نوشته را سالم به مقصد برساند.اعتماد نداشته که دست

کشد و راه خانه را در پیش زند، نفس راحتی میرا که دوستش می sendenۀ دکم
آید زیادی بچه بوده که کند و یادش میگیرد. یک ربعی راه دارد تا خانه. سرفه میمی

« خوب کردم.»کند که: کشیده. فکر میهم میسیگار کشیدن را شروع کرده. زیادی 
اش است آخر مگر نوشتن چه»کند به چک کردِن تلگرامش. زند و شروع میلبخندی می

فرستد برای همان دوستی خندد و پیام را میمی« فرستید؟که شما مدام صدا برای من می
کند و رسیدن یا خواهد ایمیلش را چکاش است. بعد هم از او میکه منتظر ترجمه

فیلم را ترجمه افتد که این رمانهایی مینرسیدن ترجمه را به او خبر دهد. یاد آن سال
شعر به شعر. چه ۀ هایی که بیشتِر تمرکزش را گذاشته بود روی ترجمکرده. همان وقت

رباعیات خیام به زبان آلمانی، چه اشعار ویلهلم مولر به فارسی. یا آن کتابی که برای 
شان ایفش شعرهای شش شاعر قرن بیستم را با چه وسواسی انتخاب کرده بوده و شعرهلیأت
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دار ترجمه کرده بوده. آن شعر را گاه به شعر سپید، گاه به شعر نو، گاه به نظم و گاه قافیه
 پاول سالن عجب شعری بود...

 ای سپیدار! چه برِگ تو سپید است در این تاریکی.
 سپیدی نرسید.مادرم مویش هرگز به 

 ای گل قاصدِک مست! چه سبز است اوکراین.
 طالیی به وطن باز نخواهد آمد.مادِر موی

 ابر ای ابر! بر این حوضچه تردیدت چیست؟
 گرید.ام جای همه میزدهمادِر غم

 شکل! تو کمربنِد طالیی به تنت پیچیدی.اختر قوسی
 مادرم سرب به قلبش بارید.

 از پاشنه در آوردت؟ ای دِر چوِب بلوط! چه کس
  ivمادر من که دگر باز نخواهد آمد.

تر کرده که این هایش از شعر او را مصممرسد خانه. یادآورِی ترجمهآقای مترجم می
ام در همه مطلب نوشتهکس. اینیا برتولت برشت، یا هیچ»بار جواب آن ناشر را بدهد: 

ام، حاال بیایم عقاید یک مقایسه کردهادبیات تطبیقی، فردوسی و هومر را باهم ۀ حوز 
 «دلقک را برگردانم برای فروش بیشتر؟ نه! یک کالم!

که ناشر در آخرین سفر  افی بریستهای فارسِی نسخهۀ گردد پشت میزش. سهمیبرمی
 بریست افیبهش داده بود، روی میزش ستون شده. کمی هم خاک نشسته رویش. از 

گراس، بارها گفته بوده عاشق فونتانه است. برای  خوشی دارد. دوستش، گونترۀ خاطر 
را از زبان آقای مترجم شنیده بود، به شدت تشویقش  افی بریستۀ همین وقتی فکر ترجم

اتفاق افتاد.  شهرفرنگکرده بود. گونتر گراس در جریان ماجراهایی بوده که برای کتاب 
فارسی و ۀ ب. حتی با نسخهر دو کتاۀ آقای مترجم از او اجازه گرفته بوده برای ترجم

آلمانی عکسی هم باهم انداخته بودند. در همان نشست بوده که گراس از آقای مترجم 
را ترجمه کند. آقای مترجم رفته بوده خانه، گفته  افی بریستخواسته فکرش را عملی و 

دوست را آنا کارنینا ها دوست دارند، چون بوده چرا نه، فکر کرده بوده این یکی را ایرانی
دهند به مردکی دارند. افی بریست، دخترِک جوان بیچاره را توی سن پایین می
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آخر آن بال را سر خودش بیاورد. یک رمان تراژیِک زناشویی مثل دار تا دستوسالسن
این شاهکار ادبیات ۀ به عنوان برگردانند اری. آقای مترجم بدش نیامده بودهمادام بوو 

، شهرفرنگتصمیمش را گرفته بوده و درست بعد از  کالسیک آلمان بشناسندش. پس
های رئال. خوشش ترین رمانمدرن، رفته بوده سراغ یکی از کالسیکۀ اثر مدرِن نویسند

کردند و توی حرف شیطنت می شهرفرنگهای آمده بوده از این همه فاصله. هر قدر راوی
کرده. آقای مترجم میاش را تعریف دردسر قصهپریدند، افی بریست راحت و بیهم می

میرد. به قول آقای مترجم ها گونتر گراس میشروع کرده بوده به ترجمه که آن وسط
تر کار نگارش گفته بوده و مصمماین را به همان دوست روزنامه«. کندفوت خبر نمی»

هایی که دارد روی را ادامه داده بوده و در نهایت کارش تبدیل شده بوده به این نسخه
ها در حال خاک های دیگرش هم در کتابفروشیخوَرد. گویا نسخهخاک میمیزش 

 گوید...طور میکم ناشرش که اینخوردن است؛ دست
اش. الی کتاب یک رسید است. کارهنیمهۀ اندازد به ترجمآقای مترجم نگاهی می

انون که در آخرین سفرش به ایران رفته کشود از اینکند و خوشحال میرسید را باز می
کند پرداخت کرده. رسید را تا می ضویت چند سالی را که ایران نبودهنویسندگان و حق ع

های شمارهکند و به خبرنگاری که نه برای گردد سر بیتنر. عزمش را جزم میو باز برمی
خورده در یکی ای خاکستری و خاکای ادبی، بلکه برای صفحهپرتعداد روزنامه یا مجله

قرار است از حاال »گوید: کند، میخاصیِت این روزها گزارش تهیه میهای بیروزنامهاز 
های معاصر آلمان و اتریش. از به بعد سالی سه کتاب ترجمه کنم. از نویسنده

کند. ادامه سرفه می« ها در ایران نبوده و نیست.هایی که هیچ اسمی از آننویسنده
های من. تا فروش بودِن ترجمهای نکرده از کمکه گله حالناشر هم دارم. تابه»دهد: می

پول »دهد: ُبرد. ادامه میسرفه امانش را می« دهم.وقتی کاری به کارم ندارد، ادامه می
هایم نیاز ندارم. تا چهار پنج ساِل هم خدا را شکر دارم. برای همین به تجدید چاپ کتاب

اول این  دهد:آید. سرفه. سرفه. ادامه مییصدایش باال نم« ام.ریزی کردهآینده برنامه
دو کتابم منتشر نودونه کنم. پس برای سال تمام می امرمان بیتنر را که به خودش قول داده

هایم را از این طرف... سرفه... و آن ام... سرفه... تمام ترجمهشوند. قرار هم گذاشتهمی
تر راحت جوری خیالمه... اینطرف جمع کنم و... سرفه... بدهم دست یک نفر... سرف

شنود که به شود. صدای زنی را میاست... سرفه... خبرنگار این طرِف خط نگران می
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دارد بلکه شود. خبرنگار گوشی را نگه میدیگر قطع نمی گوید. سرفهآلمانی چیزی می
اینکه از  اش بگوید. باهای آیندهآقای مترجم لیوانی آب بنوشد و دوباره برگردد از برنامه

داند چه کند. گوشی فهمد زن نگران شده. خبرنگار نمیشود، میآلمانی هیچ سرش نمی
ها و آقای مترجم فرصت بدهد باهم کنار بیایند. در همین فاصله کند تا به سرفهرا قطع می

تلگرام آقای مترجم. آخرین بازدیدش دقیقا قبل از تلفن اوست. ۀ کند به صفحنگاه می
دهد ببیند صدا درست ضبط شده یا نه. ناراحت میدقیقه. فایل را گوش 55:19ساعت 

رود کافه و چای تلخ الش را نکرده. با همین فکر میؤ است که آخرین و مهمترین س
کند. جز چند سالی آقای مترجم را توی سرش مرور میۀ دهد و کارنامغلیظی سفارش می

که آقای مترجم کاری اساسی نکرده باشد.  بعد از آن سفِر ناتماِم ارمنستان، سالی نبوده
 شود و عجالتا  کار میبهبیاورند. دستای برایش درنامهبگوید ویژه مترجمۀ باید به مجل

گوید: خودش. می ۀتر از روزنامای سراسریزند به یکی از دوستانش در روزنامهزنگ می
تلگرام کامران جمالی  ۀبندی؟ بعد دوباره صفحای برای کامران جمالی نمیچرا صفحه

شود. صفحه خوابد. بیدار میاست. می 55:19کند. هنوز آخرین بازدیدش را چک می
فردا و روزهای . فردا و پس55:19کند. نوشته: آخرین بازدید، دیروز ساعت را چک می

. 55:19آوریل، ساعت  8زند. نوشته: آخرین بازدید در تاریخ بعدش باز به صفحه سر می
ی تلگرام کامران جمالی را که چک کنید، نوشته: آخرین که هنوز است، صفحه هنوز هم

 .55:19آوریل، ساعت  8بازدید در تاریخ 
ای هزینه پ.ن: ولفگانگ بیتنر، پس از شنیدِن خبِر فوِت ناگهانِی آقای مترجم، با پرداخت

ۀ کتاب را با هزینبه مترجمی دیگر، خواهش کرده کار ناتمام او را به پایان برساند تا 
  شخصی به نام کامران جمالی منتشر کند.

i  .نام شعری از نیما، که مترجم شعرهایش را دوست داشت  
ii 1398کامران جمالی، انتشارات نیلوفر، ۀ انسان نیک سچوان، برتولت برشت، ترجم  

iii .همان  
iv  1385گردد"، جادوی شعر در کالم نهفته است، کامران جمالی، نشر چشمه، از شعر "مادرم باز نمی  

                                                           


