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گلی امامی: گفت و گويي كه در پي مي آيد، صحبتي است كه آقاي شاهرخ گلستان نزديک 
به چهارده پانزده سال پيش )شايد هم بيشتر، اين قافله عمرچنان سريع مي گذرد كه حساب 
از دس��ت آدم در مي رود( در س��فري كه به انگلستان داش��تيم با ما انجام داد. آن چه در مورد 
اين گفت و گو الزم به تذكر است اين كه، زماني كه پس از رفتن كريم امامي تصميم داشتم 
يادنامه اي براي او منتش��ر كنم، آقاي گلس��تان متن پياده شدة كامل نوار را براي من فرستادند. 
گردآوري مطالب آن كتاب همان طور كه در مطلع اين يادنامه اش��اره كرده ام ميس��ر نشد. اين 
متن در بايگاني ماند. به درخواست عليرضا اكبری تصميم گرفتيم به عنوان تنها مطلب شخصي 
در مورد كريم امامي آن را چاپ كنيم. در بازخواني متن متوجه چند مش��کل ش��دم.  اول آن 
كه مطلب بس��يار خودماني و محاوره اي بيان ش��ده، در نتيجه يک دست نيست و حتمًا شخص 
امامي با آن وسواس و كمال گرائي اش تحت هيچ شرايطي حاضر نمي شد آن را به اين شکل 
انتشار بدهد هر چند لحن محاوره ای گفت وگو حتی االمکان در بازخوانی تعديل شده. ديگر 
آن كه، كساني كه كريم امامي را از نزديک مي شناختند، مي دانند كه او آدمي كم حرف و بسيار 
خجول بود. هرچه قلمش سليس و روان بود، در گفت و گو چنين نبود. امکان نداشت مصاحبه 
يا گفتگوئي را بدون بازخواني، بازنويس��ي و ويرايش مفصل به چاپ بسپارد. هيهات، غيبت 
هميشگي خودش و در دسترس نبودن مصاحبه كننده، كار رابراي انجام هرگونه تغييراتي در 
شکل متن دشوار كرد. از طرفي وقتي ويژه نامه اي براي كسي گردآوري مي شود، به خصوص 
كه موكداً تقاضا ش��ده مطال��ب به هيچ وجه دعا و ثناي او نباش��د و كاًل گرد موضوع مورد 
عالقۀ او نوش��ته ش��ود، ايجاب مي كرد، براي آن گروه از خوانندگاني كه با او آشنا نيستند يا 
كمتر مي شناسندش، حداقل يک مطلب يا گفتگو از زبان خودش ضميمه باشد. بديهي است 
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گفتگوئي كه تا كنون منتشر نشده هم لطف بيشتري داشت. اين بود كه  با وجود كاستي ها و 
عدم يک دستي در جمله  بندي  ها،تصميم گرفتيم همچنان به چاپ اين گفتگو اقدام كنيم. پس آن 

را نه به صورت متني ويراسته، كه گفتگوئي حضوري و خودماني بپذيريد.

بخشاول

زندگیوتحصیالت:
كريم امامی: من اينجا بايد يك بحثی درباره محل تولدم بكنم، شناس��نامه ام  را ش��يراز 
گرفته  اند،  ولی در واقع در شهر كلكتة هند به دنيا آمده ام و تا دو سالگی آنجا بوده ام و وقتی 

به شيراز برگشتيم برايم شناسنامه گرفتند.
پدرم در كار تجارت چای بود و به آقای خليلی كمك می كرد و در تجارتخانة ايش��ان در 
كلكته كار می كرد، در نتيجه مادر من را هم بعد از ازدواج به هند برده بود، و آنجا بود كه من 

متولد شدم.
شاهرخ گلستان: شما فرزند اول خانواده هستيد؟

كريم امامی: بله من پسر ارشد خانواده هستم.
گلستان: شما بعد از گذراندن دوره ابتدايی و متوسطه در شيراز، برای تحصيالت عاليه به 

دانشگاه تهران رفتيد، چه می خوانديد؟
كري��م امامی: پدر و مادر من عالقه مند بودند كه من طب بخوانم، خودم عش��قم به زبان 
انگليس��ی بود. كنكور دادم. كنكور پزشكی قبول نشدم وليكن كنكور زبان و ادبيات انگليسی 
خيلی راحت قبول شدم و در نتيجه آنجا به تحصيالتم ادامه دادم. در دانشكدة ادبيات دانشگاه 
تهران، كه آن وقت در بهارس��تان بود و جزء محوطة اصلی دانش��گاه در شمال شهر نبود. يك 
باغچة با صفايی بود و دانشسرای عالی هم آنجا بود. سه سال را آنجا گذراندم چون آن موقع 

ليسانس را سه ساله می دادند.
گلستان: عالقه به زبان انگليسی از كی در شما به وجود آمد؟

كريم امامی: از بچگی. به اين دليل كه پدرم هند رفته بود و انگليسی می دانست، آشنايی 
با فرهنگ انگليسی و گوش دادن به راديو به زبان انگليسی در خانه ما امری متداول بود. من 

از همان سال های دبستان عالقمند بودم كه انگليسی ياد بگيرم.
پدرم سعی می كرد كه با من به انگليسی صحبت كند خصوصاً بيشتر برای اين كه خودش 
انگليسی اش يادش نرود! ولی وقتی معلم جزء اعضای خانواده نباشد يادگيری راحت تر و بهتر 
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است. در نتيجه نمی توانم بگويم كه معلم واقعی من در زبان انگليسی پدرم بوده، ولی عالقه اش 
را به من منتقل كرد.

گلستان: عالقه شما به كتاب از كی شروع شد؟
كريم امامی: عالقة من به كتاب، در دورة دبستان، دورة دبيرستان، در همه اين سال ها، با 
كتاب دمساز بوده ام. تابستان ها می رفتم و كتاب فارسی كرايه می كردم و رمان ها  را می خواندم... 

گلستان: از همان »بالدی« كه ما هم كرايه می كرديم يا شما جای ديگری داشتيد؟
كريم امامی: نه، همان بالدی بود. بعدش هم كه انگليسی ياد می گرفتم، كتابخانة شورای 
فرهنگ��ی بريتانيا بود كه خيل��ی راحت كتاب به آدم قرض می داد و روزی يكی دو تا كتاب را 

می بلعيدم در واقع.
گلس��تان: از كتاب های بالدی كدام هايش را به ياد داريد؟ و بيشتر چه نوع كتاب هايی را 

كرايه می كرديد؟
كري��م امامی: فكر می كنم آن دوره همة كس��انی كه كتاب كرايه می كردند، يك مقداری 
رمان های »الكساندر دوما« بود، همان ترجمة منصوری، مثاًل يادم می آيد كتاب پُل و ويرژين 

هم بود كه باز يك رمان قديمی فرانسوی است.
گلستان: كتاب های پليسی هم خيلی بود.

كريم امامی: بله كتاب های پليسی هم بود. بله. اتفاقاً در منزل هم جزوه های تارزان و نات 
پينکرتون بود كه آنها را مرتب می خوانديم. 

گلستان: آن موقع كه شما كتاب های ذبيح اهلل منصوری را می خوانديد، اين عقيد ه ای را كه 
بعد راجع به منصوری پيدا كرديد نداشتيد درست است؟!

كريم امامی: طبعاً نه! آن موقع خيلی هم با ولع می خوانديم. باالخره جنبة داستانِی قوی ای  
داشت و آدم را پيش می برد.

گلستان: وقتی به تهران آمديد برای دانشکده، با خانواده زندگی می كرديد يا تنها زندگی 
می كرديد. اصاًل چطور بود وضع يک دانشجوی شهرستانی كه آن موقع می آمد تهران؟

كري��م امامی: من اتفاقاً چون دائی ام يك خانة خالی داش��ت در ته��ران، آن را در اختيار 
من گذاش��ته بود و آنجا با يكی دو تا از دوس��تانم كه درس های ديگری می خواندند، هم خانه 
ش��ده بوديم. ولی خوب بعضی ها در خانواده ها پانس��يون می ش��دند. بعضی ها ه��م احياناً در 
شبانه روزی های دانشگاه جايی می گرفتند. در هر حال يك جوان شهرستانی در تهران خيلی 
راحت نبود، ولی خب چون دانشگاه تهران تنها دانشگاه كشور بود دانشجو ناچار بود كه زحمت 

جدايی از خانواده و زندگی در شهر غريب را به خودش بدهد.
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گلستان: برای شما خيلی تفاوت داشت تهران با شيراز؟
كريم امامی: البته شيراز آن سال ها كه حداكثر جمعيتش صد و پنجاه هزار نفر بود و خب 
ته��ران هم مثاًل چهار صد هزار نفر بود در نتيجه تهران خب ش��هر بزرگتر بود، پايتخت بود. 

امكاناتی در تهران بود كه در شيراز وجود نداشت. 
گلستان: آن موقع كه تهران بوديد سرگرمی های عمده تان چه بود؟

كريم امامی: برای ما كه س��ينما بود و احياناً رفتن به رس��توران و گردش در خيابان! ولی 
اجازه بدهيد  چيزی به شما بگويم دربارة تمام كردن درسم در تهران. آن دوره، دورة ملی شدن 
نفت بود و بازار سياست خيلی داغ بود و حوادث پی درپی اتفاق می افتاد و خبرنگاران خارجی 
هم جذب می شدند به اين كه بيايند به ايران و اين اخبار را گزارش بكنند و طبعاً نياز داشتند 
به مترجمان زبان انگليسی. و من برحسب اتفاق از طريق دوستانی كه داشتم وارد كار ترجمه 
شدم يعنی به عنوان مترجم يكی از خبرنگاران مشهور امريكايی مدتی كار كردم. آقايی بود به 
نام »لينگز بری اسميت« كه خبرنگار خيلی معروفی بود و مخصوصاً از اين جهت معروف بود 
كه توانس��ته بود با استالين مصاحبه ای بكند  آن هم موقعی كه استالين با خبرنگاران خارجی 

اصاًل مصاحبه نمی كرد.
خالص��ه من مترجم او بودم و هم��ه جا همراهش می رفتم. در مجلس و در مصاحبه های 
مطبوعاتی و در خانة دكتر مصدق و غيره و ذالك و در واقع طعم روزنامه نگاری و هيجانات اش 
را در آن موقع چشيدم. بعد كه ديگر آن كار خوابيد و فروكش كرد برگشتم به شيراز و دنبال 
ش��غلی بودم و مدت س��ه چهار سالی در »اصل چهار« بودم، در كار سمعی و بصری و آن هم 
برای من دريچه ای را باز كرد به اين كه با امكانات تصوير و صوت و اين ها بيش��تر آش��نا شوم. 
بعد كه آن قضيه هم تمام شد بورس گرفتم و رفتم امريكا و دو سال در دانشگاه )مينه سوتا( 
در رش��تة زبان و ادبيات انگليس��ی تحصيل كردم كه آن هم البته برای تبحر بيشتر در زبان 

انگليسی خيلی مفيد بود.
گلستان: شما هيچ وقت در اين شور و شرهای سياسی، هيچ جبهه گيری سياسی نداشتيد، 

يعنی می شود گفت هيچ وقت يک مرد سياسی نبوديد.
كريم امامی: نه! من خودم را مرد سياست نمی دانم. البته سمپاتی داشته ام به نهضت های 
آزادی خواهانه ولی عماًل ش��ركت نكردم و عضو هيچ حزبی نبودم، البته در جريان ملی شدن 

نفت طبعاً طرفدار دكتر مصدق بودم ولی... 
گلستان: يعنی در واقع حقانيت ايران را طرفداری می كرديد.

كريم امامی: بله. بله. ولی هميشه در واقع از كنار گود!



کریم امامی/ عکس از گلی امامی

***
گلی امامی: من روزنامه نگاری اش را خیلی می پسندیدم. برای این که برای 
خودم هم زمینۀ خیلی جالبی بود و لذت می بردم، مقاالتی را که می نوشت 
همیش��ه اول م��ن مي خواندم که واقعًا لطف خاصي داش��ت. نمی دانم اگر 

می رفت در کارسینما هم می توانست همان اندازه موفق بشود
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گلستان: ولی كنار گود هم كه هميشه بی خطر نيست. غارت ادارة اصل چهار در شيراز را 
يادتان می آيد؟

كري��م امامی: بل��ه آن غارت را خوب يادم می آيد، م��ا در اداره بوديم كه مورد هجوم قرار 
گرفتيم و البته، كه چون شيرازی بوديم می دانستيم كه كسانی كه در اين بلوا يا شورش شركت 
داش��ته اند طرفداران يك روحانی بودند به اسم »آسيد نورالدين« در حالی كه امريكايی ها كه 
آدم های ابلهی هس��تند فكر می كردند اين ها توده ای ها هستند و كمونيست ها حمله كرده اند 
به اصل چهار. در هر حال، آن روز مجبور شديم كه از راه پشت بام فرار كنيم و اشيائی هم كه 
توی دفترمان داشتيم غارت شد؛ از جمله يك ماشين تحرير و يك دوربين عكاسی كه متعلق 

به شخص بنده بود و آورده بودم به اداره و آن هم در اين غارت رفت.
گلستان: بنای فرار از راه پشت بام را، پس شما گذاشتيد!

***
ش��اهرخ گلس��تان: آقای امامی شما در تهران در يک مؤسس��ۀ فيلمسازی كار می كرديد. 
»س��ازمان فيلم گلستان« كه در اين سازمان استاندارد بااليی از لحاظ فيلمسازی برقرار بود و 
چند كارگردان و متخصص خارجی در آن كار می كردند و آدم های ايرانی برگزيده ای هم آنجا 
بودند، مثاًل فريدون رهنما آنجا كار می كرد � يا الاقل حضور داشت اگر هم كار نمی كرد! � 
نجف دريابندری بود، فروغ فرخزاد بود، مهدی اخوان ثالث بود و می ش��ود گفت كه محيط 

بسيار بافرهنگی بود، هيچ كششی به فيلمسازی در شما پيدا نشد در اين سازمان؟
كريم امامی: اتفاقاً ش��د. من هم دس��تيار كارگردان بودم و هم دستيار تهيه كننده. وقتی 
كه می رفتيم به جلس��ة فيلمبرداری از همين آقای »الن پن��دری« كه باهاش كار می كرديم 
خيلی چيزها ياد گرفته بودم و البته حتی قبل از اين دوره هم عالقه داش��تم به اين كه فيلم 
بس��ازم و در ش��يراز رفته بودم در تخت جمشيد مقداری فيلم گرفته بودم و عكاسی هم كه از 
قبل می كردم، بنابراين عالقه مند بودم. و حتی در آخرين ماه هايی كه در »اس��توديوی فيلم 
گلستان« كار می كردم سناريويی برای يك فيلم مستند دربارة اكتشاف نفت نوشته بودم كه 
تقريباً تصويب  شده بود و حتی يك سفر هم كرديم به آب های خليج فارس برای اين فيلمی 
كه می خواستيم بسازيم. البته هيچ وقت تمام نشد � مقداری فيلمبرداری كرديم در ضمن يك 
دستگاه حفاری نفت را روی يك دوبه بود و اين را داشتند می كشيدند كه از بندرعباس ببرند 
به جزيره الوان و دريا هم طوفانی شده بود و اتفاقاً از آن متريال خوبی ما تهيه كرديم. منتها 
بعد، قرارداد آقای گلستان و يا اين مؤسسه با شركت های نفت به هم خورد و تمام آن ماجرا 
تمام ش��د و ما هم از آنجا آمديم بيرون و رفتيم به مؤسس��ة كيهان و به اين ترتيب يك دورة 
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ديگر از زندگی ام شروع شد.
من تا روزی كه در كيهان انگليسی كار می كردم ، كارم رفتن و ديدن رويدادهای هنری و 
نوشتن گزارش دربارة آن ها بود. در جمعی كه با زبان انگليسی آشنا بودند، خب، خيلی معروف 
شده بودم و نوشته های من مورد توجه قرار می گرفت. اصوالً چون من در فرنگ زندگی كرده 
بودم و ش��يوة نقد و معرفی ]ريويو[ آن ها را ديده بودم، احس��اس می كردم كه اگر آدم چيزی 
می نويسد بايد برای اين باشد كه توجه را به طور مثبتی جلب بكند به طرف اين رويدادها و 
باعث بشود كه هنرمند تشويق بشود و باعث بشود كه اگر نقاشی هست كارش به فروش برود 
و خالص��ه به رونق اي��ن كار آدم بايد كمك بكند نه اين كه خودش را در يك موضع باالتر از 
هنرمند قرار بدهد و شروع كند به ايراد گرفتن كه اين چرا اين جوری نيست، چرا اين جوری 

هست. 
من فكر می كنم اين صحبتی كه شما كرديد كه شروع نقد در ايران به صورت خرده گيری 
بوده و حتی توأم با حّب و بغض، ش��ايد از يك دوره مس��ائل حزبی و نش��ريات حزبی شروع 
می شود كه مثاًل حزب توده و روزنامه های مربوط به حزب توده اگر يك كتاب را نقد می كردند، 
اگر كارِ نقاشی را مورد بررسی قرار می دادند، اگر حزبی نبود، اگر هم رأی با آن ها نبود به همين 
خاطر فوراً می كوبيدندش. حاال اين كه كارش خوب بود يا بد بود بماند! يعنی صرفاً به خاطر 
اين كه با آن ها هم مس��لك نبود مورد حمله قرار می گرفت. و اين خودش ش��ده بود يك نوع 
س��نت و رسمی كه ديگرانی هم كه می آمدند و شروع می كردند به نوشتن فكر می كردند كه 

بايستی فقط عيب و ايرادها را بگويند.
 گلستان: حاال اين دورانی بود كه شما به نقدنويسی گذرانديد و دورانی را كه در »سازمان 
فيلم گلستان« بوديد دورانی است كه با هنرمندان مختلف در تماس بوديد، بعد كه به فرانکلين 
رفتيد ديگر بيش��تر تمايل شما به نويس��ندگان و مترجمان و از اين حرف ها بود، صرف نظر از 
روابط خصوصی تان با بقيۀ دوستان، ولی در آن دنيای هنر كه بوديد و در آن برخوردهايی كه 
در مجامع مختلف داشتيد، چه آدم های حسابی را آن موقع ديديد كه هنوز در خاطرتان هستند 

و برای شان ارزش واالی هنری قائليد؟
كريم امامی: خب! در »سازمان فيلم گلستان« كه خودتان يك فهرستی داديد از آدم هايی 

كه آنجا بودند و در واقع .... .
گلستان: ... من اسم خودم را نبردم ها ! ... ]خنده[

كريم امامی: اولين آشنايِی من با خيلی از آدم های صاحب  نام در زمينة هنر، مخصوصاً شعر 
در همان »سازمان فيلم گلستان« انجام گرفت. موقعی هم كه در كيهان انگليسی كار می كردم 
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و نقد هنر، نقد نقاشی و غيره و ذالك می نوشتم طبعاً با همة نقاش های معاصر آشنا بودم و با 
خيلی هاشان دوست شدم، بايد مثاًل اسم ببرم از مرحوم سهراب سپهری كه تأثير زيادی روی 
من گذاشت مخصوصاً فروتنی  و صميميت اش و اهميتی كه به زندگی هنری می داد و اين كه 
آدم به خاطر هنرش بايس��تی از خيلی چيزها دست بكشد و خودش را منزه و پاك نگه دارد 
و برای هنرش خالصه زندگی بكند نه اين كه كارمند اداره هم باشد و چند تا شغل ديگر هم 

داشته باشد و در عين حال نقاشی هم بكند.
خب از فروغ هم بايد بگويم كه چهرة درجه اولی بود و خيلی خوب شعر می گفت و شعرش 
يقيناً از ش��عرهای ماندنی زبان فارس��ی است. چند س��ال هم با او همكار بودم و بعد دوستيم 
را با او ادامه دادم و چه حيف كه زود مرد. او هم ش��خصيتی اس��ت كه فراموش نخواهم كرد.

گلستان: سهراب سپهری را شما بيشتر نقاش می دانيد يا شاعر؟
كريم امامی: واهلل در آن دورة اولی كه ما با او آش��نا بوديم اول نقاش بود، هر چند كه آن 
موقع ش��عر هم می گفت. ولی ش��عرهايش در مرحلة ديرتری به كمال رسيد در حالی كه در 
نقاش��ی زودتر پخته ش��د. بنابراين به نظر من اول نقاش بود و بعد شاعر ولی فكر می كنم در 

درازمدت شعرش اهميت بيشتری پيدا كرد.
گلس��تان: فروغ چطور؟ فروِغ فيلِم خانه سياه اس��ت كه خب واقعًا يک شاهکار هست... 

فروغ فيلم های ديگری هم ساخت، آن فيلم های ديگر را چطور ارزيابی می كنيد؟
كريم امامی: فيلم های ديگری كه مس��تقاًل ساخت چندان س��راغ ندارم حقيقتاً خيلی از 
فيلم ها را تدوين كرد و يا اين كه مثال در نوش��تن س��ناريو و اين ها ش��ركت داشت، ولی من 
فكر می كنم در فيلم خانه س��ياه است كه موضوعش زندگی جذامی هاست، ديد شاعرانة او با 
موضوعی كه می تواند بسيار سياه و وحشتناك باشد، تلفيق غريبی پيدا كرده بود و اين فيلم را 
به نظر من به همين خاطر در يك سطح واالی هنری قرار داده. تلفيق ديد شاعرانه او با زندگی 
تلخ و فاجعه بار عده ای كه در يك جا زندانی هستند و منتظر مرگ اند ولی در عين حال بايد 

امور يوميه شان را هم انجام دهند.

بخشدوم

ترجمه:
ش��اهرخ گلستان: در كتابی كه چند س��ال پيش كريم امامی با عنوان پست و بلند ترجمه 
منتش��ر كرد، در چند س��الی كه تمام وقت يا هرازگاهی به كار نويسندگی و ترجمه مشغول 
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بوده، خود به تفصيل سخن گفته است. در اين سال های دراز او به جز مقاالت فراوانی كه از 
انگليس��ی به فارسی برگردانده داستان های كوتاهی از نويسندگان معاصر و اشعار بسياری از 
حکيم عمر خيام گرفته تا شعرای نوپرداز و حتی قطعاتی از وغ وغ صاحاب هدايت و فرزاد 
را به انگليس��ی ترجمه كرده اس��ت كه درباره همۀ آنها بخصوص ترجمه اشعار خيام و فروغ 
و س��پهری در مقاالت جداگانه ای نظريات و تجربه های خودش را مفصاًل ش��رح داده است. 
در گفتگو با كريم امامی به اين مسائل پرداخته ايم بخصوص كه بحث درباره ترجمه هايش از 
فارسی به انگليسی نيازمند اشاره به نمونه هايی به زبان انگليسی بود كه از حوصلۀ اين گفت 
و گو خارج می نمود. امامی وقتی كارش در مؤسسۀ فيلمسازی گلستان پايان يافت به مؤسسۀ 

كيهان رفت و به عنوان نويسنده و مترجم در »كيهان اينترنشنال« به كار پرداخت.
در همين سال ها بود كه با گلرخ اديب محمدی ]گلی امامی[ كه در آن روزگار دانشجوی 

كالس زبان انگليسی او در دانشکده هنرهای تزئينی بود ازدواج كرد.
از گلی امامی كه امروز خود نويس��نده و مترجم است می پرسم كه در آن زمان او ترجيح 
می داد همسرش به كار سينما می پرداخت و روزی فيلمساز می شد يا حرفه روزنامه نويسی و 

مترجمی او را می پسنديد؟
گلی امامی: من روزنامه نگاری اش را خيلی می پسنديدم برای اين كه برای خودم هم زمينة 
خيلی جالبی بود و لذت می بردم، مقاالتی را كه می نوشت هميشه اول من می خواندم كه واقعا 
برايم لطف خاصی داشت. نمی دانم كه اگر می رفت در كار سينما هم می توانست همان اندازه 

موفق باشد. اين را نمی توانم واقعاً بگويم.
از طرف ديگر من زمانی همسر او شدم كه روزنامه نگار بود و مترجم و بعد هم ناشر. و خب 
من هم از همان ابتدا همكارش ش��دم و هنوز هم هس��تم. نمی دانم در كار فيلمسازی چقدر 
می توانستم با او همكاری كنم. اجازه بدهيد اين جملة معترضه را اضافه كنم كه اين سال هايی 
ك��ه كريم و همكارهای ديگرش در كيهان انگليس��ی كار می كردن��د را بايد بی ترديد يكی از 
درخشان ترين دوره های مطبوعات ايران بدانيم. برای اين كه االن وقتی نمونه های زرد پوسيده  
اين دوره از كيهان انگليس��ی  را برمی داريم و نگاه می كنيم می بينيم اين دوره از يك ارزش 
نويسندگی و ژورناليسمی برخوردار است كه ما تقريباً ديگر هرگز به مشابه آن برنمی خوريم. 
مثال داستان های كوتاه فارسی كه در اول دوره به انگليسی ترجمه شد و در كيهان انگليسی 
چاپ شد تا االن كه دارند سعی می كنند مجموعه هايی از داستان های كوتاه ايرانی به انگليسی 

برگردانند، نمونة مشابهی نداشته.
گلستان: آن ها را كی ترجمه می كرد، آقای امامی؟
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كريم امامی: واهلل  همه را من ترجمه كردم. داس��تان هايی بود از نويسندگان معاصر كه با 
وس��واس انتخاب و دست چين می كرديم و ترجمه می كردم. داستان هايی از آل احمد بود، از 

چوبك بود، از ساعدی بود، از بهمن فرسی يك داستان بود، از بهرام صادقی هم بود.
گلستان: شما يک مقداری هم شعر ترجمه كرديد و حتی اين سال های آخر رباعيات خيام 
را ترجمه كرديد برای ش��راب نيش��ابور و از آن طرف شما خيلی ترجمه های درخشانی داريد 
از انگليسی به فارسی، خودتان شايستگی بيشتر را در كدامش می بينيد و بيشتر به كدام تمايل 

داريد؟
كريم امامی: ترجمه از انگليس��ی به فارس��ی را آدم زودتر شروع می كند و حتی با توانايی 
كمتر هم می تواند اين كار را انجام دهد، چون فارسی كه باالخره زبان مادری ست و همه فكر 
می كنند فارسی شان خوب است. انگليسی را هم آدم وقتی كه مقداری ياد می گيرد احساس 
می كند كه می تواند يك ش��عر يا يك مقاله رو ترجمه كند و من هم از س��ال های نوجوانی در 

واقع بايد بگم كه دستگرمی هايی از انگليسی به فارسی داشتم.
ولی برای ترجمه از فارس��ی به انگليس��ی آدم بايستی كه انگليسی اش خيلی خوب باشد 
و تا موقعی كه آدم در انگليس��ی كاماًل متبحر و نخبه نشده باشد صحيح نيست كه دست به 
اين كار بزند. يعنی آدم ممكن است يك ترجمة لغت به لغتی بكند ولی ترجمه اش خوب در 
بيايد و خوانده شود، ولی مثل چيزی كه به زبان مادری نوشته شده باشد نخواهد بود. بنابراين 
ترجمه هايی كه من از فارس��ی به انگليس��ی كردم در دوره ای بود كه طبعاً انگليس��ی بهتری 
می دانستم و پخته تر شده بودم در كار ترجمه. در اين روزها هم بيشتر از فارسی به انگليسی 

ترجمه می كنم تا از انگليسی به فارسی. ولی خب در هر دو جهت راحت ترجمه می كنم.
گلستان: اگر بعضی از كتاب های شما را بخواهند تجديد چاپ كنند، ترجيح می دهيد يک 

دستی درآن ببريد يا اين كه فکر می كنيد همان طور خوب است؟
كريم امامی: من ترجمه ای دارم از يكی از داس��تان های ش��رلوك هولمز كه فكر می كنم 
در س��ال 1332 انجام دادم، اين ترجمه هيچ وقت منتشر نشد. در اين سال ها كه باز شرلوك 
هولمز را دست گرفتم برای ترجمه، طبعاً عالقمند بودم كه ببينم می توانم از آن ترجمه منتشر 
نش��ده اس��تفاده بكنم يا نه. ولی با وجودی كه خواندم و ديدم كه غلط خيلی كم دارد، يعنی 
جاهايی كه من اشتباه كرده باشم در ترجمه، ولی زبانش را مطلقاً ديگر نمی پسنديدم. زبانی را 
كه چهل سال پيش نوشتم. در اين مدت هم من و هم زبان فارسی متحول شده ايم؛ بنابراين 
اگ��ر بخواهم اولين ترجمه را دوباره چاپ بكنم بايد از اول تا آ خر دوباره تحريرش بكنم. ولی 
ترجمه های ديگری كه كردم چون همه را تقريباً با وسواس انجام دادم و چندين بار بازنويسی 
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شده و بعضی هايش هم كه دو سه چاپ شد، در هر نوبت يك نگاه هايی بهش كردم و يك تغيير 
مختصری درش دادم، فكر نمی كنم كه تغيير عمده ای درش بدهم. اصاًل من معروف هس��تم 
به اين كه خيلی دقيق ترجمه می كنم و در نتيجه آن فارسی روان و راحت الحلقومی كه بايد 
در بيايد، در نمی آيد. ولی خب اين ديگر نتيجه اصولی ست كه به آن عقيده دارم كه متنی را 
كه آدم می خواهد به فارسی برگرداند بايستی در حد امكان همه چيزش برگردد نه اين كه به 

خاطر اين كه راحت تر و روان تر بشود مثاًل يك جنبه هايش حذف شود.
گلستان: نه! حذف كه خب البته نه. ولی بعضی وقت ها فکر نمی كنيد كه در كارهای شما 
به طور كلی روانی ترجمه و انتقال حس و حال و هوای داستان به خواننده فدای ترجمه دقيق 

كلمه ميشه؟
كريم امامی: ظاهراً همين طور است! و اگر كه من يك متن راحت تر و روان تری می توانستم 
بنويس��م و ايجاد بكنم حتماً خوانندگان بيشتری هم می داش��ت، ولی خب ديگر، در اين راه 
باريك��ی ك��ه آدم بين ترجمة دقيق و وفادار، از يك طرف و ترجمة راحت و روان، نثر راحت و 
روان، از ط��رف ديگ��ر پيش رو دارد اگر يك كمی جلو خ��ودش را ول كند به طرف راحتی و 
روانی، آن وقت دقت ترجمه كم می ش��ود، و اگر آدم بخواهد كه برعكس دقت ترجمه را زياد 
بكند از راحتی و روانی اش كم می شود. اين راه خيلی باريكی هست كه آدم بايد برود. من سعی 

كردم كه اين راه را به سالمت بروم ولی خب احتماالً بعضی وقت ها هم موفق نبودم.
گلستان: اين چه نهيبی است كه شما فکر می كنيد مجبور به رعايت اش هستيد؟

كريم امامی: ببينيد، من بعضی وقت ها در كيهان انگليسی يك مقاله به انگليسی می نوشتم 
و بعد از من می خواس��تند كه همان مقاله را دوباره به فارس��ی بنويسم، يعنی آن را دوباره به 
فارس��ی برگردانم. دس��تم باز بود و در كار آزاد بودم كه هر تغييری كه فكر می كنم الزم است 

بدهم، و تغيير هم می دادم.
حاال، من اين ها را وقتی كه ترجمه می كنم، مترجم ام، صاحب اثر نيس��تم. در نتيجه يك 
چيزی روی من سنگينی می كند كه بايستی وفادار باشم و دقيق و درست ترجمه بكنم، هر 
چند ممكن است كه اين ترجمه به آن روانی كه می خواستم به فارسی بنويسم درنيايد. ولی 
اي��ن را هم اضافه كنم كه حاال در اين س��ال های اخير يك مق��دار راحت تر و روان تر و آزادتر 

ترجمه می كنم.
گلستان: حاال خانم امامی شما هم كه خودتان دست اندركار ترجمه هستيد، شما واقعًا چه 

فکر می كنيد؟
گلی امامی: من اتفاقاً می خواستم اضافه بكنم كه چون در مكتب ايشان به ترجمه كردن 

کریم امامی/ عکس از هادی شفائیه



کریم امامی/ عکس از هادی شفائیه

*** 
ح��اال، من این جا وقتی ترجمه می کنم، مترجمم، صاحب اثر نیس��تم. در 
نتیجه یک قیدی روی من س��نگینی می کند که بایس��تی وفادار باش��م و 
دقیق و درس��ت ترجمه بكنم، هر چند ممكن اس��ت این ترجمه راحت و 

روان در نیاید 
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پرداختم طبعاً هميشه تأكيد بسيار زياد روی امانت بود. ولی من در سال های اخير � ديگه االن 
حدود بيست و هفت، هشت سال است كه دارم ترجمه می كنم � اين اعتماد به نفس را پيدا 
كرده ام كه روانی مطلب و فارس��ی تر بودن را ترجيح بدهيم. حاال اگر احياناً يك واژه ای كمی 
پس و پيش بشود اشكالی در آن نمی بينم، اتفاقاً زمان الزم است تا آدم به اين اعتماد به نفس 
برسد و به اين روان نويسی دست پيدا كند، يعنی آن دقت و امانت و آن وسواس های اوليه را 
بايد آدم دوره اش را بگذراند تا بتواند به اين روانی برسد ولی ميخواهم بگويم كه خود كريم هم 
اخيراً يك مقدار به اين معتقد شده كه آن همه وسواس، آن همه به اصطالح امانت داری و به 
اصطالح سرسپردگی به نويسنده و نثر نويسنده خيلی هم ضروری نيست، هر چند كه به هر 

حال خيلی مهم است ولی می شود كمی از آن منحرف شد.
كريم امامی: اجازه بدهيد باز يك مالحظة ديگری را اضافه كنم و آن اين كه مقدار وفاداری 

و امانتی كه برای ترجمه الزم است نسبت به متن های مختلف فرق می كند.
ما اگر كه يك قرارداد رسمی را می خواستيم ترجمه كنيم به انگليسی، خب طبعاً بايستی 
كه به دقيق ترين شكل انجام بگيرد و يك كلمه اش هم پس و پيش نشود، چون روانی آن قدر 
مطرح نيس��ت كه صحت ترجمه. ولی اگر مثاًل يك خبر را داريد ترجمه می كنيد، می توانيد 
خيلی آزاد ترجمه بكنيد و اگر مفهوم كاًل برگردد به فارس��ی كار ش��ما درست انجام گرفته و 
بحث س��بكی ديگر در آن جا مطرح نيست. ولی وقتی كه ش��ما داريد يك اثر ادبی را ترجمه 
می كنيد. يعنی هم بايستی جاذبه داستانی حفظ شود، هم راحت خوانده شود و هم در عين 

حال سبك نويسنده حفظ بشود. اين جاست كه كار مشكل می شود.
گلستان: خب البته، صحبت مان هم سر همان داستان و ادبيات بود، ولی می خواهم بگويم 
كه در اين بحث، روان بودن و بيان بهتر مطرح اس��ت تا اين كه امانت داری نسبت به كلمات. 
مترجمانی كه سال های پيش از انقالب در ايران كار می كردند، به هر حال آدم هايی بودند كه 
آثار خيلی خوبی از خودش��ان باقی گذاش��تند، بعضی از اين ها متاسفانه بعد از انقالب ديگر 
كمتر كار كردند. نوع كار كدام يک از اين ها را بيشتر می پسنديد و كدام يک از اين ها را بيشتر 

قبول داريد؟
كريم امامی: عرض كنم خدمت شما، بعضی از مترجمين كه وصف شان را می خواهم بكنم 
در واقع ويراستار هم بودند و در مؤسسة انتشارات فرانكلين حضور داشتند، در نتيجه من بايد 

از آن ها شروع بكنم:
آقای نجف دريابندری كه قبل از من سرويراس��تار بودند و بعد از اين كه من سرويراستار 
شدم ايشان همچنان در مؤسسه بودند و معاون فرهنگی بودند و خب ايشان ترجمه های بسيار 
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باارزشی از خودشان به يادگار گذاشتند، آقای ابوالحسن نجفی كه باز هم در مؤسسه فرانكلين 
ويراستار بودند يكی از معروف ترين و بهترين مترجمين زبان فرانسه هستند، آقای عبدالمجيد 
آيتی يك مترجم بسيار خوب عربی به فارسی هستند قرآن ترجمه كرده اند و بسيار آثار ادبی 
ديگر، آقای عزت اهلل فوالدوند مترجم بس��يار خوبی هستند كه در دوره ای كه ما در انتشارات 
فرانكلين بوديم، با ما شروع كردند و االن از بهترين و مهمترين مترجمين، هستند مخصوصاً 
در زمينه كتاب های فلس��فی، شادروان احمد ميرعالئی بود كه همكار ما بود در ويرايش و در 
ترجمه ادبی اس��تعداد بسيار زيادی داشت و كارهای بس��يار خوبی ترجمه كرده و به همين 

ترتيب ... .
گلستان: يعنی شما اگر اسم اين ها را روی يک كتاب ببينيد فکر می كنيد كه بايد آن كتاب 

را خواند.
كريم امامی: بله ديگر. مترجمين خوب وقتی اسم ش��ان روی كتاب می آ يد در ايران باعث 

فروش می شود.
گلستان: اين اسم مترجم روی كتاب آمدن هم مثل اين كه يک پديدة ايرانی است! من در 
اين مدتی كه در اروپا هستم كم ديدم، يعنی تقريبًا اصال نديدم، كه اسم مترجم را روی كتاب 

بنويسند. فکر می كنيد اين موضوع در ايران اصاًل از كجا ناشی ميشود.
گلی امامی: علتش اين اس��ت كه در اغلب موارد نام مترجمين برای خواننده ها آش��ناتر 
و ش��ناخته ش��ده تر از نام صاحب اثر اصلی است. بنابراين در واقع در ايران، همانطور كه شما 
گفتيد، يك پديده كاماًل ايرانی است. مردم بسياری از نويسنده ها را از طريق مترجمين آن ها 
شناختند و نام آن كتاب هم با نام مترجم به ذهن متبادر می شود و نه نام نويسنده. اين يك 

پديده است به هر حال در ايران.
نكتة ديگری كه من � بد نيست حاال كه داريم راجع به اين قضيه صحبت می كنيم اشاره 
بكنم اين است كه بعد از انقالب تعداد كسانی كه به ترجمه رو آوردند واقعاً از نظر رقم بسيار 
حيرت انگيز اس��ت ولی برای شما جالب خواهد بود كه بدانيد كه به نسبت، تعداد مترجمين 
خوب دراين خيل مترجمين كه بش��ود نام برد، خيلی اندك اند. يعنی حتی هنوز مترجمانی 

مثل حميد عنايت يا صناعی يا مثال مينويی در سال های پس از انقالب به عرصه نيامده اند.
كريم امامی: راجع به اهميتی كه به مترجمين در ايران داده می ش��ود و برعكس در اروپا 
و امري��كا ب��ه آن حد داده نميش��ود، اين را باي��د اضافه كنم كه يادم می آي��د كه كتاب هايی 
كه به انگليس��ی ترجمه می ش��د اغلب اسم مترجم را در صفحه حقوقی می نوشتند، حتی در 
صفحه عنوان هم نمی نوشتند، در سال های اخير است كه كم كم شروع كردند به اين كه اسم 
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معروف ترين مترجمين را در صفحه عنوان اضافه می كنند.
بعد عالوه بر اين در اروپا يك حق الزحمة مقطوع می دهند به مترجمين و مترجم در واقع 
از عوايد كتاب به صورت حق التأليف يا حق الترجمة درصدی مشاركتی ندارد. در حالی كه در 
ايران هم اسم مترجم را روی جلد كتاب هم می نويسند. حتی مترجمين خيلی معروف گاهی 
ممكن اس��ت اسم ش��ان درشت تر از اسم نويسنده نوشته شود و يا حتی با يك اندازه حروف و 

بعد هم يك درصدی می گيرند كه هيچ دست كمی از حق التأليف ندارد.

بخشسوم

ويرايش:
كريم امامی: ويرايش جديد را در واقع مؤسسه انتشارات فرانكلين در ايران باب كرد. ُخب 
پس از آن نشرياتی بودند كه مطالبی به دستشان می رسيد و اين مطالب را در يك حدی، حك 
و اصالح می كردند و به چاپ می سپردند. كتاب ها هم كه چاپ می شد اصوالً فكر نمی كنم كس 

ديگری قباًل می خواند يا كار زيادی رويش انجام می داد... .
شاهرخ گلستان: ولی خيلی كتاب ها هستند كه سال های خيلی پيش تر، محققين تصحيح شان 

كرده اند و يا مثاًل برآن ها حاشيه  نوشته اند.
كريم امامی: آن متون قديمی بود، مثاًل فرض كنيد ديوان حافظ يا ديوان سعدی بود كه 
از روی نسخه های خطی يا از روی نسخه های چاپی ديگر اسكن شان می كردند و طبق پسند 
خودش��ان، آن جور كه فكر می كردند درست است، آن ها را بازنويسی می كردند و آن می شد 

مثال تصحيح قزوينی.
می خواهم بگويم كه اينجور كار حتی در دورة صفويه هم انجام می گرفته، در دورة قاجاريه 
هم انجام می گرفته، حتی در زمانی كه نسخه های خطی هم بوده، يعنی كتاب به صورت خطی 
استخراج می شده و كپی می شده، باز آن دوره هم اشخاصی بودند كه باالخره يك دخالت هايی 
در متن می كردند. ولی از وقتی كه چاپ س��نگی باب ش��د و مسئلة نشر جدی تر شد، باز اين 
تصحيح متون كهن به همين ترتيب كه كسی، يك آدم باسواد و متخصص در آن زمينه بيايد 
و اين كار را سرپرس��تی كند وجود داشته است. ولی كتاب های فرض كنيد رمان يا ترجمه ها 
و كتاب های معاصرين بوده كه ويرايش شده است. يعنی عيناً به همان شكلی كه نويسنده يا 

مترجم تحويل ناشر می داده به چاپ می رسيده.
مؤسسة فرانكلين كه كارش را در ايران با ترجمه كتاب های امريكايی شروع كرد، در واقع 
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يك مقداری هم برآن بود كه سنت های ويراستاری را كه در امريكا رواج داشت، در ايران پياده 
كند، در نتيجه الزم شد كه فردی را به اسم ويراستار بياورد و تربيت كند، كه البته اول هم اين 
واژه را می گفتند »اديتور« همانطور كه از امريكا آمده بود و واژة ويراستار بعداً كم كم باب شد 
و اين بحث هم پيش آمد كه اين واژه را: »ويراستار«، »ويرايش«، »ويراسته«  را چه كسی در 
واقع برای اولين بار در فارسی به كار برده است، و در تحقيقی كه من كردم معلوم شد كه دو 
تن از زبان شناسان قديمی: »آقای دكتر محمد مقدم«، و »آقای دكتر صادق كيا« به اين واژه 
رس��يدند كه از ريشة يك فعل پهلوی كه شبيه است به فعل »پيراستن« رسيدند به ويرايش 
و ويراس��تن و ويراس��تار. در هر حال در اين دهة اخير است كه اين واژه كامال در زبان فارسی 

جا افتاده است.
مؤسسة فرانكلين، خب، ويراستار تربيت شده كه نداشت. رفت سراغ مترجمين با سابقه و 
اين مترجمين با سابقه را به مقابلة ترجمه با متن وادار كرد و به اين ترتيب بود كه عده ای در 

كار ويرايش مشغول شدند كه اغلب شان همان طور كه گفتم سابقه در ترجمه داشتند.
ويراي��ش در واق��ع يعنی خواندن دست نوش��ته ای كه برای چاپ بايد حاضر بش��ود، رفع 
اشكاالت اش، سنجش حروف اش و همه اين كارهايی كه كار چاپ كتاب را به يك شكل منظم 

و مرتبی تسهيل می كند.
در هر حال ناش��ر قبل از چاپ بايد بداند كه اين كتاب دقيقاً چه هس��ت، مش��كالت اش 
كدام اند، محاس��ن اش چيس��ت و تا آن جا كه می تواند در رفع معايب اش بكوش��د. اين كار را 
معموالً به دست ويراستار می سپارند و كتابی كه به اين ترتيب آماده می شود به آن می گوئيم 

يك متن ويراسته.
گلستان: اولين كتاب هايی كه ويرايش آن ها شروع شد آيا با عکس العمل های نويسندگان 
و مترجم هايش برخورد نکردند كه مخالفتی بکنند يا ناراحت باش��ند؟ يعنی مترجمين اين را 

دخالتی در كار خودشان نمی دانستند؟
كريم امامی: چرا! چرا! اين يك قضيه ای است كه در هر كشوری كه سابقه ويراستاری درش 
وجود نداش��ته، در واقع يك ُكشتی و كلنجار مترجم و مؤلف با ويراستاران پيش می آيد و در 
مؤسس��ة فرانكلين هم اين امر به كّرات اتفاق افتاد و بعضی وقت ها كتابی در می آمد كه متن 
آن با متنی كه مترجم تحويل ناش��ر داده بود به كلی متفاوت بود و مترجم كه قبل از چاپ 
موارد ويرايشی را نديده بود به كلی ناراحت و عصبانی می شد. يكی از كارهايی كه من كردم 
اين بود كه به همة ويراستاران  گفتم شما نبايد در اطاق دربسته ويرايش بكنيد و هر تغييری 
كه می دهيد هم برای خود شما، هم برای نويسنده و هم برای مؤسسه بايد قابل دفاع باشد. در 



کریم امامی/ عکس از مریم زندی

***
 یكی از مسائلی که در فرانكلین خیلی مطرح بود این بود که تاآن جا که امكان 
دارد از ویرایش سلیقه ای پرهیز کنید. سلیقۀ هر کسی در نثرنویسی مال 
خودش اس��ت.  فقط اشكاالت عمده را اصالح بكنید.این نكتۀ خیلی مهمی 

است که هنوز به هر حال در بعضي کتاب ها آثارش دیده می شود.
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نتيجه كم كم اين دوره سپری شد و اعتماد مؤلفين و مترجمين جلب شد.
گلستان: كتاب هايی كه خود شما ترجمه كرديد هيچ وقت توسط كسی ويرايش نشد؟

كريم امامی: اولين كتاب هايی كه ترجمه كردم، نه! اتفاقاً ناش��رش هم مؤسس��ة انتشارات 
فرانكلين بود. اول رمان گتسبی بزرگ بود كه گفت و گوهايش پراز اصطالحاتی بود كه با يك 
حال و هوای ش��يرازی ترجمه ش��ده بود و چون ويرايش نشده بود به همان شكل چاپ شد و 

بعد دوست مان بهمن فرسی در مقاله ای به همين جنبه كار ايراد گرفته بود.
گلستان: شما خانم امامی كتاب هايتان را كسی ويرايش می كند.

گلی امامی: من تنها كتابم كه فكر می كنم ويرايش حرفه ای ش��د كتابی اس��ت با عنوان 
كارگردانی فيلم كه برای انتشارات سروش ترجمه كردم. ولی بقيه كتاب های ديگرم، نه!

گلستان: ولی به كريم نشان می داديد كارهايتان را هيچ وقت؟
گل��ی امامی: بله، من بعد از اين كه ترجمه می كردم خواهش می كردم كه كريم يك دور 
كتاب را بخواند. و اگر مسئله ای به نظرش می رسد بگويد. هنوز هم هر چه ترجمه می كنم يك 

نظر نهايی از ايشان می گيرم.
گلس��تان: شما بعد از فرانکلين رفتيد س��روش، يکی به اصطالح شركت خصوصی نيمه 
ايرانی � نيمه امريکايی بود و يکی دستگاهی صد درصد دولتی، دركدام يک از اين دو فضا 
برای ش��ما كار كردن با آرامش انجام می شد و به اصطالح خودتان را بهتر می توانستيد نشان 

دهيد؟
كريم امامی:اين ها دو موسسة كاماًل متفاوت بودند. مؤسسة انتشارات فرانكلين مؤسسه ای 
بود كه به علت اين كه مقداری از كتاب های درسی را به عهده گرفته بود يا بر چاپ كتاب های 
درسی دورة ابتدايی نظارت می كرد، درآمد نسبتاً خوبی داشت و فضای فشار و انضباط شديد 
برای اين كه كار انجام بشود درآن وجود نداشت. در نتيجه ويراستارها با آزادی عمل و بدون 
دغدغه  كه حاال بايد يك كاری را همين امروز تحويل بدهند، كار می كردند كه اين خب البته 
از نظر تجاری بسيار بد بود ولی از نظر اين كه در يك محيط فرهنگی كار می كرديم و با فراغت 
كافی كار ويرايش انجام می گرفت خوب بود و فكر می كنم كه تعداد زيادی از كتاب های ماندنی 

زبان فارسی در آن دوره در مؤسسة انتشارات فرانكلين برای چاپ آماده و بعد منتشر شد.
در حالی كه من به مؤسس��ة انتش��ارات سروش، در س��ازمان راديو و تلويزيون رفتم تا به 
تشكيالت آن جا يك سروسامانی بدهم و در واقع آن جا را بسازم. در نتيجه من در آن جا كارم 
ويرايش نبود. بلكه ايجاد تشكيالت، تربيت افراد، خريد تجهيزات و اين جور چيزها بود كه خب 
اين كار هم برای خودش كاماًل می تواند رضايت بخش باشد مخصوصاً وقتی كه يك مؤسسه ای 
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را آدم از صفر � در واقع � شروع می كند.
ما مثاًل آن جا يك دورة ويراستاری گذاشتيم برای اين كه يك عده جوان را برای اين كار 
تربيت بكنيم و يكی از طوالنی ترين دوره های ويراستاری بود كه تا آن زمان گذاشته شده بود. 
ويراستاران را ما شش ماه تربيت می كرديم، تعليم می داديم. بنابراين آن يك نوع كار بود و كار 

مؤسسة فرانكلين يك نوع ديگر.
گلس��تان: آيا هيچ وقت شد كه ويراستارها مطالب را دگرگون كنند، تغيير بدهند، دخالت 

سياسی بکنند و خالصه كالم به صورت عامل دستگاه سانسور در امر كتاب عمل كنند؟
كري��م امامی: البته ب��رای دورة قبل از انقالب بايد جواب منفی بدهي��م. و با اين ديد كار 
ويرايش انجام می گرفت. در س��ال های كنونی كه مسئلة سانسور حادتر شده و اگر كه كتابی 
چاپ بش��ود و اجازه نگيرد، ضرر هنگفتی به ناش��رش می خورد، من فكر می كنم كه بعضی از 
ويراستارها � يا الاقل ناشر متوقع است از ويراستار � كه با همچنين ديدی متن را بخواند و اگر 
مثاًل يك صفحة عاشقانة پرحرارت دارد آن را طوری تعديل بكند كه احياناً در مرحله بازبينی 

و سانسور مشكلی پيش نيايد. بنابراين تا حدی جواب شما در اين مورد مثبت است.
گلس��تان: می توانيد نمونه ای ذكر كنيد، يک نمونه ويرايش خوب، كتابی كه واقعًا خوب 
ويرايش ش��ده و يک كتاب كه با ويرايش بد صدمه ديده يعنی حتی اگر ويرايش نمی شد، به 

اصطالح اصالتش حفظ شده بود.
كريم امامی: حتماً همچين كتاب هايی وجود دارد ولی من عذر می خواهم كه در اين لحظه 

حافظه ام ياری نمی كند.
گلستان: شما خانم امامی چيزی به خاطر می آوريد؟

گلی امامی: كتابی اس��ت كه آقای پيروز س��يار از دست نوشته های سهراب سپهری تهيه 
كرده به اس��م اطاق آبی. می خواستم ببينم كه آقای امامی آن را به عنوان يك ويرايش خوب 

می پذيرد؟
كريم امامی: بله! آن كتاب خوب ويراس��ته شده و علتش هم اين است كه ويراستار مقيد 
بوده كه هيچ نوع دخالتی در نوشته شخصيتی كه از دست رفته، نكند. بنابراين آن متن را بايد 
عيناً حفظ می كرده و هر جا كه الزم می ديده توضيح اضافه می كرده، هر جا كه الزم می ديده 
مث��اًل يك نقطه اضافه می كرده و همه اين كارها را با وس��واس انج��ام داده و آن كاری را كه 
خودش انجام داده مشخص كرده بنابراين ما كتاب را كه می خوانيم می فهميم دقيقاً كجا مال 

سهراب سپهری است و كجا مال پيروز سيار.
گلستان: بعضی وقت ها كار ويراستاری تا مرحله تغيير سبک نويسنده هم پيش می رود.
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گلی امامی: هنوز وقتی اثری را می گذارند جلو يك ويراستار خيلی برايش سخت است كه 
دخالت سليقه ای درآن نكند و اين دخالت سليقه ای يكی از مهم ترين موارد اختالف صاحب اثر 
و ويراس��تار اس��ت، چه در مورد ترجمه، چه در مورد نثر تاليفی، فرق نمی كند. ويراس��تار به 
خودش اجازة دخالت می دهد. يكی از مسائلی كه در واقع خيلی مطرح بود در فرانكلين اين 
بود كه تا آنجا كه امكان دارد از ويرايش سليقه ای پرهيز كنيد. سليقه هر كسی در نثرنويسی 
مال خودش است فقط اشكاالت عمده را اصالح بكنيد. اين نكتة خيلی مهمی است كه هنوز 

به هر حال آثارش در بعضی كتاب ها ديده ميشود.
كري��م امامی: نمونه ديگ��ری از ويرايش خوب كه االن به ياد من آمد كتاب از صبا تا نيما 
است، اثر يحيی آرين پور. در مؤسسه انتشارات فرانكلين ويرايش خيلی خوب و دقيقی رويش 
انجام گرفت كه كتاب خيلی شسته روفته شد، قسمت های تكراری و زائدش با موافقت خود 
نويس��نده از متن خارج ش��د و آنچه كه به عنوان نقل قول و اش��عار شاهد و اين ها ذكر شده 
بود همه آنها با اصلش كنترل ش��د، عكس اش اضافه ش��د، فهرس��ت اعالم بهش اضافه شد، 

كتاب شناسی اش دقيق و كنترل شد.
گلستان: در كتاب های نفيس مصور نقش ويراستار را چطور می بينيد؟

كريم امامی: اگر قرار بر اين باش��د كه يك كتاب نفيس مصور را بعد از اين كه »لی آوت« 
ش��ده و ميزان پاژ ش��ده به ويراستار بدهند و بگويند حاال بيا اين را ويرايش كن، ويراستار كار 
زيادی نمی تواند بكند. فقط می تواند مثاًل شرح تصاوير را ويراستاری بكند. ولی اگر ويراستاری 
باشد كه اصوالً تخصص اش كار كتاب های مصور باشد من فكر می كنم نقشش بسيار می تواند 

مهم باشد.
گلستان: شما به عنوان ويراستار كتاب چهره ها ]مريم زندی[ در انتخاب عکس ها دخالت 

داشتيد؟
كريم امامی: من در و اقع ويراستارش به آن معنی كه شما می فرمائيد نبودم ولی دخالت 
داشتم يعنی بايد بگويم مشاركت داشته ام ولی نظرات مرا هميشه اعمال نكردند. ما وقتی كه 
اين كتاب داشت شكل می گرفت، صحبت هايی داشتيم با خانم زندی و ناشر كتاب و گرافيست 
كتاب آقای ابراهيم حقيقی و راجع به اين كه مثاًل چند نويسنده در كتاب حضور داشته باشند 
و چند عكس از هر كدام ش��ان چاپ بش��ود، بحث می كرديم ولی در واقع خيلی از عكس ها را 
خانم زندی س��ال های قبل گرفته بود و در واقع براس��اس مجموعة او بود كه ما شروع به كار 
كرديم و سعی كرديم ليستی در بياوريم از كسانی كه بايد در اين كتاب باشند و نيستند و از 

خانم زندی بخواهيم كه برود عكس شان را بگيرد ولی اين كار كاماًل انجام نشد.
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گلستان: برای اين كه ناشر كتاب خود خانم زندی بود!
كريم امامی: دقيقاً! همين را می خواستم بگويم. شما يادتان نرود كه كتاب را اگر يك ناشر 

در بياورد دخالت هايش فرق می كند تا اين كه خود صاحب اثر ناشر باشد.
اغلب كتاب های نفيس مصور كه ش��ما اشاره كرديد، را خود صاحبان اثر منتشر كرده اند. 
بنابراين كاماًل روی س��ليقه های شخصی تهيه شده، ولی وقتی كه يك كتاب نفيس مصوری 
را يك انتش��ارات معتبری در بياورد ش��ما حضور اين گونه ويرايش ها را طبعاً حس می كنيد. 
مثاًل تهران در يک نگاه هر چند كه آن هم با همكاری ش��هرداری تهيه ش��ده و به هر حال 
ناشر خيلی حرفه ای پشتش نبوده ولی شما به طور خيلی مشخصی حضور آدم های حرفه ای 
را در كتاب می بينيد. يا كتاب هايی هس��ت كه االن موزة هنرهای معاصر اغلب در می آورد و 
مثاًل نمايشگاه های دو ساالنه ای كه برگزار می شود چه در مورد عكس چه در مورد نقاشی يا 
كتاب های ديگر ی از اين قبيل، يا كتاب هايی كه االن برای ش��هرهای ايران در می آيد به طور 
نسبتاً مرتب تر، اينها را چون كسی كه منتشر می كند ناشر هست و مقدار زيادی تجربة نشر 

دارد طبعاً فرق می كند تا كسی كه كتاب هايی مثل كتاب خانم زندی را در منتشر می كند.
كريم امامی: كتاب خانم زندی اول ناشر داشت، »نشر ناشران« بود كه يك مؤسسه مانندی 
بود كه از تركيب دوازده ناش��ر ديگر تشكيل شده بود كه اين ها قرار گذاشته بودند كتاب های 
نسبتاً گرانی را با سرمايه گذاری مشترك در بياورند، ولی بعد كه در مورد بعضی از كسانی كه 
می خواستند عكس شان توی كتاب نباشد اختالفاتی پيش آمد و آن ها كه آدم های سرشناسی 
هم بودند، خواستند كه اين عكس ها از اين مجموعه در بيايد و خانم زندی در واقع كاماًل حق 
داشت كه اين عكس ها را از كتاب در نياورد، چون اين عكس ها را قباًل با رضايت صاحبان آن ها 
گرفته بود. آن ناشرها كه نمی خواستند با اين نويسندگان و مترجمين معروف در بيافتند، در 
واقع از نشر كتاب عذر خواستند و در اين حال بود كه خانم زندی مجبور شد خودش پا پيش 
بگذارد و ناشر كتاب بشود، در نتيجه توانست كه در كار كتاب بيشتر دخالت بكند. ولی اولش 

ناشر داشت و ناشر هم سعی داشت كه انصاف و عدالت را رعايت كند.

بخشچهارم

وضعیتنشروكتاب
گلستان: شما با اين همه سابقه در زبان انگليسی و با اين همه سابقه در ترجمه چطور به 
فکر تأسيس يک مؤسسۀ تدريس زبان انگليسی نيفتاديد و يا چرا به فکر يک مؤسسه برای نشر 



259فصلنامۀ مترجم/ سال بیستم/ شمارۀ پنجاه و دو و پنجاه و سه//////

آثار ترجمه شده نيفتاديد و رفتيد به طرف فروش كتاب؟
كريم امامی: خب ما وقتی كه بيكار شديم، زندگی مان و معاش يوميه مان مختل شد. بايد 
يك كاری می كرديم. در سال های اول بعد از انقالب اگر آدم می خواست يك مؤسسه تدريس 
زبان انگليس��ی درس��ت بكند، نياز به گرفتن اجازه هايی داشت كه در آن دوره با وضعی كه ما 
داشتيم مشكل بود. كارهايی كه می توانستيم بكنيم تدريس خصوصی بود در منزل، يا اين كه 
سعی كنيم از توانائی هايمان در كار نشر و كتاب استفاده كنيم و به يك ترتيب كاری بكنيم 
كه درآمدی برای خودمان ايجاد كنيم، و در آن موقع چون باالخره خريد و فروش كتاب هم 
يك رونقی پيدا كرد و در همان اول انقالب و تا چند سال بعد هم ادامه داشت، فكر كرديم يك 
انتشاراتی درست كنيم، با يك سرمايه مختصری هفت � هشت تا كتاب هم در عرض دو سال 
منتشر كرديم و درآمد مختصری برای ما داشت ولی به تدريج با كم شدن فروش كتاب، رونق 

توليد تقريباً از بين رفت و ناچار شديم كار جدی تری بكنيم. 
آن كار جدی تر باز كردن يك كتاب فروشی بود. در همان نزديكی منزل مان بانكی بود كه 
تعطيل شده بود و ما همان بانك را گرفتيم و تبديل كرديم به كتابفروشی. و در واقع تجربيات 

مختلف مان را در زمينة كتاب با كار كتاب فروشی هم تكميل كرديم.
گلستان: شما اشاره كرديد كه در اوايل انقالب، كار چاپ و نشر كتاب رونق خيلی خوبی 
پيدا كرد، بله اين درست است. ولی خيلی هم زود از رونق افتاد. به نظر شما چرا اينطور شد 

و علت اين افت اصاًل چه بود؟
گلی امامی: اين افت مربوط اس��ت به اوضاع و احوال سياسی داخلی مملكت. چون كتاب 
حتماً بايد از كانال های گوناگونی بگذرد تا اجازة چاپ پيدا بكند، بستگی دارد به اين كه اين 
كانال ها را در آن زمان های بخصوص چه كس��انی اداره می كنند. اين تأثير می گذارد روی نوع 
و تنوع كتاب ها و محتوای كتاب ها و طبعاً اجازه نش��ر يافتن برخی و نيافتن برخی ديگر، اين 
خيلی روش��ن است. در چند ماه اخير � كه حاال دارد حتی به سال می رسد و بايد بگويم يك 
س��ال و خرده اخير � عواملی ديگر هم دخيل بوده اند. يكی از اين عوامل قيمت كتاب اس��ت. 
قيمت كتاب را تا يك س��ال اخير وزارت ارش��اد تعيين می كرد كه بسيار باعث گله و شكايت 

ناشران هم بود برای اين كه قيمت كتاب را خيلی كم تعيين می كرد تا كتاب گران نشود.
اما از وقتی كه وزارت ارشاد دست از قيمت گذاری برداشت و خود ناشران قيمت را تعيين 
می كنند، به دليل گران ش��دن همه چيز، يعنی به دليل اين تورم عجيب و غريبی كه وجود 
دارد، طبعاً نشر كتاب هم خيلی گران تر، خيلی خيلی گران تر از قبل در می آيد و به طبع بهای 
كتاب هم خيلی گران تر می شود، نتيجه اش اين است كه مردم آن استطاعت را ديگر ندارند، 
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يعنی آن بودجه ای را كه عده ای آموخته بودند برای كتاب كنار بگذارند االن ديگر نمی توانند 
به خريد كتاب اختصاص دهند.

گلستان: اين گرانی كتاب و تيراژ كم و نقصان عناوين در آن نوع كتاب هايی كه ما داريم 
می گوييم آيا اين صدمه مالی به كتاب فروشی ها زده است، آيا اين باعث ورشکستگی يا توقف 

كار كسانی نشده است؟
گلی امامی: ما سراغ داريم بسيار كتابفروشی هايی كه عماًل تعطيل كردند. و يا رو آورده اند 
به اين كه كارهای جنبی ديگری بكنند كه جبران شود. بله، به هر حال اين يك چيز خيلی 

طبيعی است.
كريم امامی: بعضی ها تغيير شغل داده اند، بعضی ها واگذار كردند مغازه شان را، بله!

گلی امامی: ولی حقيقت قضيه اين اس��ت كه بخصوص االن ميزان س��ودی كه ناش��ر به 
كتابفروشی می دهد بسيار پايين است....

گلستان: اين سود چقدر است؟
كري��م امامی: قبل از انقالب خب تخفيف 20 و 25 درص��د بود و كتاب هايی كه در واقع 
در خيابان ش��اه آباد چاپ می كردند و برايش حق التأليفی نمی پرداختند، آن ها را گاهی با 30 
تا 40 درصد به كتاب فروش��ی ها عرضه می كردند كه كتاب فروشی های شهرستانی هم از اين 
نوع كتاب های شاه آبادی استقبال می كردند و كتابفروشی های شان پر بود از اين نوع كتاب ها.

بعد از انقالب اول همان حدود بيست درصد بود، بعد در يك دوره ای كه توزيع كنندگان 
پديدار ش��دند در صحنه و كتاب ها را بردند تا خود كتاب فروش��ی. چون قبل از انقالب تقريباً 
دستگاه توزيعی وجود نداشت و كتاب فروشی ها مجبور بودند مسقيماً مراجعه كنند به ناشرين 
و كتاب هايش��ان را از آن ها بخرند. دس��تگاه توزيع به وجود آمد و اين دستگاه توزيع هم خب 
هزينه دارد. آنها هم تقريباً ده درصد تا پانزده درصد برای خودشان می خواهند، در نتيجه اين ها 
شروع كردند به كم كردن تخفيف كتابفروشی ها. مدتی اين تخفيف ده درصد بود. اين اواخر 
ديگر بيست درصد استاندارد شده بود و البته برای اين كه اطالع داشته باشيد اين را هم بگويم 
كه بيست درصد تخفيف زيادی نيست مخصوصاً كه فروش كتاب هم فصلی است يعنی شما 
كتاب��ی را كه می گيريد نمی توانيد برگردانيد ب��ه توزيع كننده، اگر فروش نرفت مال خودتان 

است و معنی اش اين است كه اگر ده تا كتاب بگيريد و دوتايش فروش نرود، ضرر می كنيد.
گلستان: آن وقت اين رابطۀ شما با ناشرين يک رابطه به اصطالح عادی و قانونی است يا 
بر مبنای دوستی و يا پارتی بازی و اينها بايد بگردد برای اين كه شمارگان كتاب هايی كه چاپ 
می شود سه هزار تا سه هزار و پانصد تاست، با توجه به تعداد كتابفروشی هايی كه در سرتاسر 



کریم امامی/ عکس از گلی امامی

***
اصاًل من معروف هستم به این که خیلی دقیق ترجمه می کنم و در نتیجه 
آن فارسی روان و راحت الحلقومي که باید دربیاید، در نمی آید. ولی خب 
این دیگر نتیجۀ اصولی اس��ت که به ش عقی��ده دارم در کار که آدم  وقتي 
مي خواهد متني را به فارسي برگرداند بایستی در حد امكان همه چیزش 
برگ��ردد نه این ک��ه به خاطر این ک��ه راحت تر و روان تر بش��ود مثاًل یک 

جنبه هایش حذف بشود
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مملکت گسترده است، خب اين كه يک دانه هم به هر كدام شان نمی رسد!
گلی امامی: كتاب ها، چاپ های اول و دوم اش هميشه در تهران توزيع می شود و از چاپ های 
بعدی است كه احتماالً، يعنی اگر به چاپ بعدی برسد، به شهرستان ها هم می رسد. متأسفانه 
معموالً شهرستان ها اكثراً كتاب های روز به دست شان نمی رسد. اين واقعيت است. ولی اين كه 
شما گفتيد نكته ظريفی بود ولی واقعيت دارد كه شما به عنوان يك كتاب فروشی، اگر رابطة 
دوستانه ای با ناشر داشته باشيد در مواردی كه كتاب خوب فروش دارد و خواستار زياد دارد و 
تيراژش هم همانطور كه شما گفتيد پائين است � كه اين در مورد كتابی كه ما اخيراً داشتيم 
خيلی صادق اس��ت، كتاب پرفروش بامداد خمار � اين رابطة دوس��تانه شما با ناشر می تواند 

خيلی مؤثر باشد در تعداد كتابی كه ناشر به شما می دهد.
كريم امامی: من می خواس��تم خدمت تان بگويم كه كتابفروش��ی های جدی ايران ش��ايد 
تعدادشان به پانصد تا هم نرسد. بنابراين يك كتاب مثاًل فلسفی، يك كتاب تاريخی، يك كتاب 
علمی به زبان س��اده لزوماً از سوی همه اين چند هزار كتابفروشی كه ما داريم اصاًل سفارش 
داده نمی شود به خاطر اين كه آن كتابفروشی ها كه آنجا هستند، يا در شبكة توزيع قرار ندارند 
يا اصاًل وسع اش را ندارند كه كتابی را سفارش بدهند كه فكر می كنند ممكن است فروش نرود.

می خواهم بگويم كه حتی اگر بهترين ش��بكة توزيع را هم به وجود بياوريم كه با وس��ايل 
نقليه خيلی مرتب و يا كامپيوتر و همه اين چيزها مجهز بشود و فرض كنيم همة اين كتاب ها 
را هم برساند به دور افتاده ترين شهرستان ها، مشكل اين است كه اصوالً اوالً سنت كتاب خوانی 
آن ج��ور كه بايد و ش��ايد پ��ا نگرفته و بعد ه��م كتاب های گران را عده ای در شهرس��تان ها 

نمی توانند بخرند.
گلس��تان: چه نوع كتاب هايی االن بيش��تر خواننده دارد، يعنی مث��اًل ترجمه های خوب يا 

رمان های ايرانی يا مثاًل داستان های كوتاه ايرانی يا نوع ديگری از كتاب.
گلی امامی: چيزی كه من متوجه شدم در اين ده دوازده سال، نوع كتاب هايی كه خوانده 
می ش��ود و موفق است به نسبت ش��رايط گوناگون، تفاوت كرده، مثاًل در اوايل انقالب موقعی 
كه نش��ر ش��كوفا ش��د كتاب های تاريخی را خيلی می خواندند و ديگر هر كس هم هر كتاب 
تاريخی ای داشت منتشر می كرد. بعد از مدتی كتاب های عرفانی خيلی مورد توجه واقع شد و 
موفق شد. چند سال بعد كتاب های روان شناسی همه پسند، به اصطالح خيلی هستند دكترها 
و روانشناس هايی كه می دانند چگونه برای مردم نسخه هايی بپيچند كه حال شان خوب بشود، 

يا فكر می كنند كه می دانند البته! مدتی اين  قبيل كتاب ها خيلی پرفروش شده بود.
در درجة دوم اهميت، يعنی نوع كتابی كه هميشه فروش داشته، رمان خوب بوده است. 
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رمان خوب برخالف آن چيزی كه همه فكر می كنند، در ايران فروش خيلی خوبی دارد. اگر 
با ش��مارگان كافی در بيايد احتماالً خيلی خوب فروش خواهد رفت. فرق هم نمی كند رمان 

می تواند ترجمه باشد مشروط بر اين كه ترجمه اش خوب باشد، يا ايرانی باشد.
كريم امامی: به نظر من رمان های ايرانی از رمان های فرنگی فروش بالقوه بيشتری دارند، 
يك نمونة آن كتاب بامداد خمار اس��ت، يا كتاب های اسماعيل فصيح، كتاب های هدايت هم 

همين طور. فكر می كنم كه اين ها به خاطر ايرانی بودن شان توجه بيشتری به شان می شود.
گلستان: خوب اين كه تقريبًا خيلی طبيعی است، يعنی مثاًل فرض كنيم كه مردم بيشتر به 

ديدن فيلم های ايرانی می روند تا فيلم های خارجی . 
گلی امامی: اين برای ش��ما جالب خواهد بود كه نوع كتابی كه االن خيلی خوش فروش 
بوده يك نوع كتاب های عرفانی خارجی است، كه يك نوع عرفان مثاًل امريكای جنوبی را طرف 
نوش��ته كه بی شباهت به مال ما نيست ولی چون ايرانی نيست، چون از نوع ايرانی اش خسته 
شده اند، آن جذابيت بيشتری دارد، كه از اين دست شايد بتوانيم بگوييم كتاب كيمياگر را كه 
يك نويسندة برزيلی نوشته و در برزيل و اروپا هم خيلی موفق بوده در ايران هم خيلی خيلی 

موفق بوده است.
گلستان: ترجمه های تکراری چه وضعی دارند در ايران؟

گلی امامی: ببينيد! اين يكی از بزرگترين � به نظر من � يكی از بزرگترين معضل هائی است 
كه گريبان گير صنعت نش��ر ايران است چون اين موضع من فكر می كنم راه حل دارد منتهی 
چون راه حل اش مربوط می ش��ود به اين كه ش��ما كپی رايت بپردازيد طبعاً كس��ی زير بارش 
نمی رود. حتی بعد از اين كه كلی پول صرف آماده سازی كتاب می كنيد و يا حتی گاه در حين 
چاپ متوجه می ش��ويد رقيبی هم داريد. به هر حال اين معضلی است كه متأسفانه در ايران 
هست. بارها و بارها  مقاله راجع به آن نوشته اند، اشاره كرده اند كه اين را بايد يك جوری حل 
كنند و هيچ اقدامی برايش نشده است و هيچ راه حلی برايش پيدا نشده و هنوز اتفاق می افتد.
كريم امامی: يكی از مواردی است كه متأسفانه باعث اتالف وقت و انرژی و همه اين چيزها 
می ش��ود، هم در دستگاه نش��ر و در مترجم و باعث می شود آن كتابی كه منتشر می شود به 
فروش بهينه يا به اصطالح، به حداكثر فروش كه می تواند نرس��د. البته اگر كه ايران پيوند به 
ميثاق بين المللی می داش��ت و همة كس��انی كه كتاب را ترجمه می كنند موظف شوند كه از 
صاحب اثر اصلی اجازه بگيرند، در آن موقع فقط يك ناشر و يك مترجم اجازه خواهد داشت 

كه آن كتاب را ترجمه كند ولی، پيوسته فكر می كنم راه حلی داشته باشد.
گلستان: چطور است كه بعضی از نشريات ادبی يا نشريات فرهنگی دائمًا از كسری درآمد 
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و از كس��ری تيراژ و از كسری فروش ناله می كنند و سر موقع نمی توانند در بياورند، سه ماه، 
چهار ماه كارشان عقب افتاده يا حتی طوالنی تر، ولی مجله ای مثل مجلۀ »فيلم« و يا حتی يک 
نشريه ای به نام هفته نامۀ سينما، مثاًل من شنيده ام تيراژ صد هزار تايی دارد، مجلۀ »فيلم« تيراژ 
هفتاد هزار تايی دارد، چه چيزی جوان ها را به س��وی اين جور مجله ها كشانده و نه به سوی 

نشريات جدی تر فرهنگی؟
گلی امامی: خب شما كه بهتر از هر كسی می دانيد، سينما يك مقولة جذاب است، مورد 
عالقه و محبوب جوان هاس��ت. جوانان ايران از ديدن فيلم ها تقريباً محروم اند. در واقع بيشتر 
فيلم هايی كه می بينند، فيلم های محصوالت داخلی است كه تعدادش زياد نيست. همان هم 
در واقع صنعت سينمای ايران را به هر حال يك مقدار فعال كرده، مسائلی مربوط به آن برای 
جوان ها مورد عالقه اس��ت و فكر می كنم ش��ما اين را گفته ايد و من هم بدون اين كه برايم 
گفته ايد قباًل گفته بودم كه در ايران فيلم را می خوانند يعنی سينما خواندنی است. فقط هم 
مجالتش نيست، كتاب های مربوط به سينما را هم شما بايد ببينيد كه با چه عالقه ای جوان ها 

می خرند و می خوانند، نكته جالبه است.
گلستان: كتاب مربوط به سينما، يعنی مثاًل كتاب تاريخ سينمای آقای قهرايی االن به چاپ 
هش��تم رس��يده و هر دفعه 5 هزار تا و هش��ت هزار تا و دوازده هزار تا و اين ها، آن يک چيز 
استثنايی است ولی كتاب هايی كه مربوط به فيلمنامه هاست و كتاب هايی كه به اصطالح تجزيه 
و تحليل كارهای كارگردان اس��ت، آن ها را من نديدم كه تيراژش بيش��تر از همان سه هزار تا 

باشد.
گلی امامی: نه! بعد خب تجديد چاپ می ش��ود. يك��ی از پرفروش ترين كتاب هايی كه در 
مورد سينما اتفاقاً گفتيد، چند تا كتاب هست كه آقای قوماليان اغلب شان را در آورده، راجع 

به كارگردان های ايرانی است. آنها كتاب های خيلی خوش فروشی است.
كريم امامی: البته اين نوع كتاب ها يك خواننده نسبتاً با فرهنگ تری می خواهد تا خوانندگان 
آن نش��ريات سينمايی كه شما به آن اش��اره كرديد. من فكر می كنم كه بيشتر مشتريان آن 
مجالت و آن نش��ريات هفتگی مثاًل اشخاصی باشند ش��انزده سالشان باشد، هيجده سالشان 
باشد، بيست سالشان باشد و خب تعدادشان هم در ايران كه االن نصف جمعيت، پنجاه درصد 
جمعيت زير بيست سال است خيلی زياد است. بنابراين اگر صد هزار تا فروش می رود، شايد 
نداشته باشد و شايد امكان فروش دويست هزار تا و سيصد هزارتاش باشد، اگر طرف بتواند به 
اين تعداد چاپ بكند و توزيع بكند. ولی كتاب كمی جدی تر است و آدم بايستی كه تحصيل 

كرده باشد و اين ها در نتيجه طبيعی است كه اين جور كتاب ها تيراژ بااليی نداشته باشد.
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گلستان: وضع نقد كتاب در ايران االن چطور است؟
گل��ی امامی: صفر! نق��د كتاب نداريم! معرف��ی وجود دارد، همه مجله ه��ا و ماهنامه ها و 
فصل نامه هائ��ی هم كه در می آيد يك بخش معرفی كتاب دارد ولی نقد چون يك زمينه های 
خاصی را نياز دارد تا به وجود بيايد و اين زمينه هايش موجود نيست، طبعاً ما فاقد هرگونه نقد 

هستيم، حتی نقد ساير هنرها.
من حاال معتقدم هر چند كه مجله ها خيلی س��عی می كنند ولی نقد فيلم هم خيلی كم 

داريم يا نارسا داريم. داريم ولی نارساست.
كريم امامی: جالب است كه شما بدانيد كه نقد كتاب اگر هم نوشته شود تأثير مهمی در 

فروش آن كتاب ندارد.
گلی امامی: اصاًل! اصاًل!

گلستان: انتقادها و بررسی هائی كه مثاًل فرض كنيم كه در برنامه روزنۀ بی بی سی راجع به 
كتاب می شود، اين جور مطالب اثری در ايران دارد؟ يعنی به آن كتاب كمکی می كند؟

كريم امامی: در معرفی آن كتاب البته مؤثر هس��ت، و گاهی زودتر از نشريات فارسی هم 
پخش می ش��ود. در نتيجه ممكن اس��ت كه مردم درباره انتش��ار يك كتابی اول از اين راديو 
بشنوند و بعد بروند به كتاب فروشی مراجعه كنند و بخواهند آن كتاب را ببينند. ولی نقد چون 
هم دير نوش��ته می شود و دير به چاپ می رسد، وقتی منتشر می شود كه ديگر تكليف كتاب 
در كتاب فروشی روشن شده است. يعنی اولين خوانندگانی كه آن كتاب را ديده اند خوش شان 
آمده يا به دنبال آن آمده و به نفر بعدی گفته اند كه كتاب خوبی اس��ت يا كتاب بدی اس��ت و 

تقريباً تكليف كتاب روشن شده، بله! .


