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شما با اندرو سینکلر و آثارش از طریق 
دیدن فیلم ها یا خواندن کتاب های ایشان آشنا 
شدید؟ زمینه ترجمه اثر کالبدشکافی ترور چگونه 

در ذهن شما شکل گرفت؟
 آشــنایی من با انــدرو ســینکلر از طریــق کتاب 
چاپ شده اش توسط انتشارات خوارزمی به نام چه گوارا 
به ترجمه حیدرعلــی رضایی بود و تــا زمان آغاز به 
ترجمه کالبدشکافی ترور، آشنایی بیشتری با ایشان 
به عنوان کارگردان و ادیب نداشتم تا اینکه ناشری در 
اواسط دهه1380چند کتاب )ازجمله همین کتاب( 
را برای ترجمه به من معرفی کرد و از من خواست که 
یکی را انتخاب و آغاز به ترجمه آن کنم. با تورق این 
کتاب مطالب آن  را وصف حال یکــی از پدیده های 
گریبانگیــر دنیای امروز یافتم و باتوجه به آشــنایی 
ابتدایی با نویسنده، آغاز به ترجمه کردم. ترجمه این 
کتاب 2سال طول کشید و به دالیلی که فرصت طرح 
آن در اینجا نیست پس از گذشت سال ها از ترجمه آن، 

به همت نشر نو چاپ شد.

چه ویژگی ای در آثار اندرو ســینکلر 
سبب شد نسبت به ترجمه کتاب کالبدشکافی 

ترور اشتیاق پیدا کنید؟
پس از مطالعه اولیه کتاب، آن را نه تنها پاســخگوی 
مسائل روز دیدم، بلکه از لحاظ سبک نوشتاری آن  را 
جذاب و پرکشش دیدم. این کتاب ازجمله آثاری در 

این زمینه نبود که آکادمیک صرف و خسته کننده باشد 
و از این لحاظ در دنیای فارسی زبانان منحصربه فرد بود 
و جای خالی آن به شــدت حس می شد. سبک ادبی 
نویسنده، خواننده را با پوست و گوشت با مصیبت ترور 
آشنا می کند. ضمن اینکه نویسنده تمام ادوار تاریخ 
بشر را در جست وجوی این پدیده کهن می کاود. به نظر 
من می توان نام دیگر کتاب را »تاریخ موجز توحش در 

مقابل تاریخ تمدن« نامید.

اهمیت این کتاب را در دنیای معاصر 
و با توجه به شدت گرفتن خشونت ها در سراسر 
دنیا چطور ارزیابی می کنید. از موضوع این کتاب 
برایمان بگویید و اینکه آیــا نگاه تاریخی و دید 
سینمایی و نگاه فلسفی اندرو سینکلر به دنیای 
پیرامون خود تا چه اندازه در جذابیت و مورد توجه 

قرار گرفتن این کتاب تأثیر داشته است؟
خسرو صبری: باتوجه به اطالعات اندکم نمی توانم در 
رابطه با اهمیت آن در دنیای معاصر صحبت کنم، ولی 
می دانم که در ایران کتابی که در عین مستند بودن، 
ترور را همچون یک رمان یا فیلم سینمایی آن هم در 

درازنای تاریخ بشریت به تصویر بکشد، نایاب است.
آنچه از دیدگاه فلسفی نویسنده در نوشتن این کتاب 
می توان گفت تأثیر دیدگاه ایدئولوژیک و جهان بینی 
انسان در دســت یازیدن به ترور است. تأثیر دیدگاه 
ایدئولوژی را در اکثر فصل هــای این کتاب می توان 

کالبدشکافی یک کتاب
گفت وگو با خسرو صبری، مترجم کتاب »کالبدشناسی ترور«، اثر اندرو سینکلر

کارنامه سینمایی اندرو سینکلر

خون آبی در 
رگ های کارگردان 

 

اندرو ســینکلر از جمله مردان چندوجهی عالم 
هنر و ادب بود. او نه تنهــا در زمینه نگارش رمان و 
فیلمنامه نویسی و در زمینه نگارش کتاب های تاریخی 
کارنامه پرباری از خود برجا گذاشته که ازجمله فیلمسازان مطرح نیز 
بوده است. سینکلر ازجمله فیلمسازانی بود که به دلیل چندوجهی 
بودنش و کارنامه  درخشانی که از خود در دنیای ادب و هنربه جای 
گذاشته بود، بســیاری از بازیگران مطرح هم عصرش به بازی در 
فیلم هایش از خود تمایل نشان می دادند تنها در یک فیلم او بازیگرانی 

نظیر ریچارد برتون، الیزابت تیلور و پیتر اوتول گرد هم آمده بودند.

زیر جنگل شیری - 1972
فیلمــی از شــبکه بی بی ســی 
به کارگردانی اندرو سینکلر است. 
این فیلم براساس نمایشنامه ای 
رادیویی به همین نام نوشته دیلن 
توماس شاعر و نویسنده مطرح 
اهل ولز ساخته شــده است. در 
این فیلم بازیگرانی نظیر ریچارد 
برتون  در نقش راوی داســتان  
ظاهر شده است. الیزابت تیلور، 
 شــان فیلیپس، دیوید جیسون، 
گلینیس جانز، ویکتور اسپینتی، 
روت مادوک و پیتر اتول، در فیلم 
»زیر جنگل شیری« در نقش ساکنان روستایی خیالی در ولز به نام الرگاپ 
بازی کرده اند. در این فیلم یک راوی دانا، از مخاطبانش دعوت می کند به 
رؤیاها و تفکرات درونی، مردم یک دهکده ماهیگیری خیالی در ولز گوش 
فرا دهند. جان راسل تیلور درباره این فیلم در تایمز نوشته است: سخت 
بتوان درباره فیلم زیر جنگل شیری نظر داد. تنها چیزی که درباره این فیلم 
می توان گفت؛ این است که تنها به یک شیوه می شد این فیلم را ساخت و 
این همان شیوه  ای است که اندرو سینکلر در ساخت فیلم، آن را به کار برده 
است. درک مالکولم در گاردین نیز درباره زیر جنگل شیری نوشته است: 

آرش نهاوندیگفت وگو
روزنامه نگار

گپ

اهمیت الگو ها در عرضه داستان فارسی 
داستان در ابهام 

ابهام در بســته بندی محصوالتی که به نام کتاب داستان فارسی 
عرضه می شــود، به دلیل بی توجهی تولید کنندگان نیست بلکه 
از کم سوادی و یا زرنگی کســانی است که به فروش محصولی  که 
برایش از جان و مال مایه گذ اشته اند، عالقه ندارند و شعارشان این 
است که کار فرهنگی یعنی زیان اقتصادی. سند این متخصصان 
تبدیل پول به قفسه پرکن های خاک گرفته، تعداد خوانندگان اغلب 
داستان های ایرانی است که نتیجه اش شرمساری جبران ناپذیری 
است که در شناسنامه آثار با عنوان تیراژ منتشر می شود. اما یک 
سؤال بی جواب می ماند: در این بازار سراسر ضرر، چرا وقتی داستانی 
ایرانی از دهمین چاپ می گذرد با سرعت باالیی، تعداد چاپش به 
بیست و سی و... می رسد؟ وقتی ناشران و نویسندگان و طراحان و 
فروشندگان برای فروش کتاب ها کاری نمی کنند، یک کتاب بی نام 
و نشان چرا یک دفعه می شود، تاج راسته کتابفروش ها. خوانندگان 
ایرانی برخالف نویســند گان و ناشــران هموطن خــود، تمایل 
غریبی به ژانر دارند. وقتی خوانندگان یک داستان خوش شانس 
فارسی، توانستند مخاطبانی بیرون از محدود مخاطبان حرفه ای 
ادبیات داســتانی پیدا کنند، همان خوانند گان نقش جلد شفاف 
و توضیح روشــنگر)الگو های ژانــری( را برعهــده  می گیرند و از 
بسته بندی داســتان ها، ابهام زدایی و رمزگشــایی می کنند و در 
مهمانی های خانوادگــی و صفحه های شــخصی به بســتگان و 
دنبال کنند گان خود به راحتی می  گویند که این طفلکی اشتباهی 
این شکلی شده و با خواندنش می توان فهمید که جلد دوم سنجش 
خرد ناب نیست، بلکه داستانی عاشقانه یا جاسوسی یا فانتزی است 
که خواندنش لذتبخش است. با همین روش سینه به سینه و رخ به 
رخ است که در آسمان بی ستاره ادبیات داستانی ما »بامداد خمار« ها 
و »کافه پیانو« ها و »من چراغ ها را خاموش  می کنم« ها و »پاییز 
فصل آخرسال است«هایی می درخشند. فروش این پرفروش ها 
که اغلب شان کتاب اول نویسنده  و در سیاهه ناشرانشان تا چشم 
کار می کند، کتاب های خاکسترشــده هست، حاصل حرف های 
رایج در مهما نی ها و دوستی  ها و ارتباطات خرده فرهنگ هاست تا 
به کار گیری علم بازار یابی. اگر به علم بازار یابی مدرن که نه حتی 
دوران قبل از میالد مسیح هم باشد، فروشنده باید کاالیش را روشن 
و شفاف به مخاطب معرفی کند و برای فهم زبان و ایجاد ارتباط بین 
مشتری و فروشنده الگو ها و قرارداد  هایی نیاز است. هر بازاری برای 
خود این قرار داد ها و الگو ها را دارد که خریداران با تجربه آنها دست 
به جیب می شوند. هنوز مصرف کاالی مبهم رایج نشده و بعید است 
تا آخرالزمان هم رایج شــود. این الگو ها و قرار داد ها در بازار کتاب 
داستانی در سراســر جهان همان عبارتی است که نویسند گان، 
ناشران، پخش کنندگان و کتابفروشــان و مخاطبان با استفاده از 
آنها روی جلد ها و مکاتبات و معرفی ها و نقد ها، اطالعات موجز اما 
حیاتی درباره روایت و محتوای داستان ها را درمیان می گذارند. این 
الگو و قرار داد ها در ادبیات داستانی یک عبارت فرانسوی است که از 
فرط استعمال جهانی شده است؛ ژانر.  کاربرد ژانر در نگارش و تولید 
و عرضه و فروش داستان نه چیز تازه ای است و نه برای فارسی زبانان 
تازگی دارد. کافی اســت ســری برگردانیم و تجربه ناشرانی در 
دهه های مختلف را که با دســته بندی های ژانری خوانندگان را 
در انتخاب کتاب مورد عالقه خود راهنمایی کرده اند، مرور کنیم. 
در طول سالیان ورود صنعت نشر به ایران هرجا که نویسند گان و 
ناشران توانسته اند با تکیه بر الگو ها و قرار داد های ژانری با هم ارتباط 
برقرار کنند نتیجه کار در حد بازار داســتان فارسی اگر موفقیت 
درخشان نبوده، حداقل شکست جبران ناپذیر هم نبوده. ناشرانی 
چون کالله خاور، بریانی، عطائی، گرتنبرگ، معرفت، آسیا، کیهان، 
جیبی، شهریار، ارغوان، شادان و طرح نو با انتشار داستان هایی از 
نویسندگان ایرانی و خارجی با اتکا بر ژانر، بازار کم رونقی نداشته اند. 
از دالیل مهم این رونق، تأکید بر تبلیغات و بسته بندی کتاب ها روی 
ژانر ها با عباراتی چون عاشقانه، تاریخی، جنایی، ترسناک و فانتزی 
است، تا خوانندگان بدانند که با چه داستانی طرف هستند. این 
تجربه های پراکنده نشان می د هد که دنباله پافشاری بر قرارداد ها 
و الگو های مشترک، دلیل محکمی برای رونق بازار داستان است. 
وقتی ناشر متخصص، نویسنده مشهور، کتابفروش آگاه و مخاطب 
پیگیر باشد نتیجه این می شود که تنبل ها شکست  می خورند. ولی 
در بازار متکی بر ابهام جز آنهایی که با کمک ابهام، دکان دو نبش بنا 
می کنند و از بازار دیگری سود می کنند، همه بازنده اند. ژانر گریزی 
در ادبیات داستانی ایران در 2دهه اخیر، چیزی جز بازار کساد در 
پی نداشته است. افزایش بانوان و اندکی آقایان نویسنده چه آنهایی 
که حاصل کارشان را ناشران صفی علیشاهی منتشر می کنند چه 
ناشــران کریم خانی، بازتاب آموزش بی در و پیکر ی است به نام 
داستان نویسی؛ مجموعه ای از کم سوادی و ناتوانی است که از نسلی 
به نسل دیگری منتقل می شود. دانشگاه ها که برای ادبیات داستانی 
جلو تر از »گلدسته ها و فلک« جلو نمی آیند که متهم بستن سر 
سالم نشوند. محافل داستان نویسی هم که برایشان ژانر، معادل 
فحش هایی چون سرمایه داری و سانسور است. ناشران هم عالقه 
دارند که بازار کتاب ایران به عنوان پرزیان ترین بازار جهان بدون 
رقیب برای آنها باقی بماند. نفهمیدن و بدفهمیدن مفهوم ژانر در 
بازار امروز کتاب، یکباره خودش را در سیل نویسند گان و سونامی 
عناوین و تیراژ های زیر 300نسخه ای بیشتر نمایش می  دهد. این 
روز ها ناشران برای تمایز از رنگ استفاده می کنند؛ چرا که غیر از 
این راهی برای نمایش در این صحنه شلوغ وجود ندارد. اما در این 
صحنه شلوغ، ناگهان نور تازه ای از خاکستر شکست مثل یک گلوله 
آتش جرقه می زند. نسل جدیدی از نویسند گان به عرصه رسیده اند 
و فضای غیرواقعی بیشتر از مجاری مجاز اخبار دست اولی از دنیای 
ادبیات و دالیل شکست ها و موفقیت ها به اهل بخیه می رساند و 
داستان نویسان بیشتری از شــمال و جنوب بازار، تحمل نوشتن 
داستان بی مخاطب را بیشتر از دســت می دهند. دیگر مخاطب 
نداشتن دلیلی بر عمیق بودن نوشته نیســت. همه می خواهند 
مخاطب داشته باشند و برای کتاب آنها هم مثل بازی تاج و تخت، 
صف هایي مانند صف توزیع ارزاق عمومی بسته شود. رسیدن به این 
هدف های زمینی و ملموس باعث می شود که نویسند گان ایرانی از 
روش »دود چراغ خوردن« و » نویسنده خوب، نویسنده شکست 
خورده است«، دست بردارند و به روی زمین برگردند. برای فهم 
عالیق مردم فارسی زبان در داستان تجربه انگلیسی و فرانسوی و 
اسپانیایی زبانان را مرور کنند. روش آموزش  داستان نویسی دیگر به 
روش مراد و مریدی خریدار نداشته باشد و جویندگان خوشبختی 
در داستان نویســی دنبال ابزاری مطمئن برای موفقیت باشند. 
اینجاست که ژانر خودش را بروز می دهد و داستان نویسان ایرانی 
را برای پایان دادن به ادامه تجربه شکست نسل های قبل که تیراژ را 
مترادف توهین و داستان نوشتن را در برابر صدور بیانیه سیاسی، 
سوسول بازی می دانستند، به اســتفاده از ابزاری مجبور کند که 

قرن هاست چراغ روایت را در جهان روشن نگه داشته است.

سریال دختری از پلین ویل
لیز هانا و پاتریک ماکمانوس خالقان سریال »دختری 
از پلین ویل« هستند. در این مینی سریال بازیگرانی 
نظیر ال فانینگ، کلوئه شویگنی و کلوتون ریان، بازی 
می کنند. این سریال برای نخستین بار در 29مارس 
2022در شبکه هولول به نمایش درآمد. در دختری 
از پلین ویل وقایع مرتبط با مرگ کنراد روی روایت 
شده، او پس از دریافت پیام هایی از سوی نامزدش 
ترغیب به از بین بردن خود شــد. در این ســریال 
داستانی براســاس وقایع واقعی به تصویر کشیده 
شده است. اصل داستان به 5سال قبل بازمی گردد، 
در ســال 201۷ ماجرای دادگاه میشل کارتر سرو 
صدای زیادی در آمریکا برپا کرد. میشل متهم به جرم 
بی سابقه ای بود که قبل از آن هیچ وقت کسی به خاطر 
ارتکاب این جرم به دادگاه احضار نشده بود. اتهام او 
این بود که با فرســتادن پیام های متنی، نامزدش 
کنراد روی را تشویق به خودکشی کرده است. در آن 
زمان سؤال های زیادی ذهن بسیاری از حقوق دانان 
را به خود مشــغول کرد؛ ازجمله اینکه آیا می توان 
صرف تشــویق یک نفر به از بین بردن خود، فردی 
را به قتل متهم کرد؟ همین پرسش و پرسش های 
دیگر سبب شد سازندگان دختری از پلین ویل در 
قالب این مینی سریال، نگاهی عمیق و گذرا به این 
واقعه عجیب داشته باشند. اگر چه طبق اقرارهای 
میشــل در دادگاه، رابطه وی و کنراد روی پیش تر 
از طریق پیامک بوده، اما سازندگان سریال تصمیم 
گرفته اند، به منظور جذاب تر شدن این مینی سریال، 
رابطه پیامکی این دو را بیشــتر در قالب یک رابطه 

رودر رو به تصویر بکشند.

اسب های کند
سریال  »اســب های کند« یک ســریال هیجان انگیز و ترسناک 
جاسوسی است که براســاس رمانی به همین نام اثر میک هرون 
ساخته شده است. دو قسمت اول این سریال، برای نخستین بار 
در پلتفرم اینترنتی اپل تی وی در روز اول آوریل 2022نمایش 
داده شده اســت. گری اولدمن، جک لودن و کریستین اسکات 
توماس ازجمله بازیگران اصلی این سریال هستند. پس از انجام 
یک ماموریت ناموفق و شکست خورده تمرینی و آزمایشی، ریور 
کارترایت مامور ام ای 5سرویس امنیتی بریتانیا، به خانه اسلو، مکانی 
مخصوص تنبیه مأموران امنیتی فرستاده می شود. نام دیگر این 
ندامتگاه »اسب های کند« اســت. در این مکان کارترایت و سایر 
کارکنانش ناگزیرند مدت های مدید کار طوالنی اداری و کاغذ بازی 
را تحمل کنند. وظایف اعضای این گروه در ندامتگاه اسب های کند 
به بیگاری بیشتر شبیه است تا کار عادی، وضعیت در این ندامتگاه 
همانگونه خسته و ناامید کننده و کسالت بار ادامه می یابد تا زمانی 
که خطر بیرونی این ندامتگاه را تهدید می کند و وقت خودنمایی و 
ابراز وجود مأموران خاطی دوباره فرامی رسد. فیلمبرداری از این 
سریال ابتدا قرار بود در اوایل سال 2020آغاز شود، اما به دلیل شیوع 
ویروس کرونا به تعویق افتاد.اولین فصل این سریال در 6قسمت 
ســاخته شــده و جیمر هاوز این فصل را کارگردانی کرده است. 
94درصد از 50منتقد مراجعه کننده به روتن تومیتوز نسبت به این 

سریال نظرشان مثبت بوده است. 

ما سقوط کردیم
»ما ســقوط کردیم« ازجمله محبوب ترین مینی ســریال های 
سال 2022است که براساس پادکســتی درباره ظهور و سقوط 
شــرکت »وی ورک« که در زمینه ارائه فضای اشتراکی فعالیت 
می کرد و زمانی یکی از ارزشــمندترین استارت آپ های تاریخ با 
ارزشی بیش از 4۷میلیارد دالر محسوب می شد، ساخته شده و از 
تاریخ 18مارس سال جاری از طریق پلتفرم اینترنتی اپل تی وی 
نمایش داده شده است. این سریال زندگی افراد خودشیفته ای را 
که ا رتباطات شان مسیر سقوط این استارت آپ را ظرف چند ماه 
فراهم کرد، به تصویر می کشد. البته به نظر می رسد دالیل دیگری 
نیز در سقوط این شرکت دخیل باشــند که در البه الی داستان 
این سریال به آن پرداخته می شود، ازجمله این دالیل می توان به 
سرمایه گذاری بی پروای »وی ورک« در تعدادی از شرکت های 
متفاوت مانند استخر موج و تولید مواد و داروهای نیروزا اشاره کرد، 
از اینجا بود که مشخص شد آنها در مسیر اشتباهی قرار گرفته اند. 
بررسی پرونده های این شرکت نشان داد، فقط در شش ماهه اول 
سال 2019، وی ورک 690میلیون دالر ضرر داده است و میزان 
ضررش در 3سال گذشته به 3میلیارد دالر رسیده است.جرد لتو 
و آن هاتاوی در این سریال در نقش های اصلی ظاهر شده اند؛ دریو 

کرولو و لی ایزنبرگ خالقان این سریال هستند. 

سریال روز

سریال روز

سریال روز

شین. عزیزمنش؛ روزنامه نگاریادداشت

دید. در یکی از فصل های کتاب، »گاگی ها«)لفظی 
که به راهزنان هندی ســده های هجدهم و نوزدهم 
اطالق می شود( برای توجیه اعمالشان ایدئولوژی ای 
ابداع کرده بودند. در ژاپن شقاوت ژاپنی ها در ارتباط 
با چینی ها با غیرانسان بودن چینی ها توجیه می شد. 
آغازگر جنگ دوم جهانی یهودی زدایی بود. داعش، 
القاعده و طالبان ایدئولوژی ها و توجیهات خاص خود 
را برای جنایت هایشان دارند. به هر حال سرشت تلخ 
بشر برای ارضای خود به ایدئولوژی و توجیه نیاز دارد.

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که نویسنده این 
کتاب را در ســال2002و بالفاصله پس از فروپاشی 
برج های تجارت جهانی نوشــته و از نظــر زمانی به 
حوادث و رویدادهای ســال های بعــدی نپرداخته، 
بنابراین به جریانات تروریستی سال های پس از آنکه 
پس از حمله آمریکا به افغانستان و عراق ایجاد شدند، 

اشاره ای نکرده است.

قدری از دیگر آثارشان به ویژه آثاری 
که در ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته بگویید.

آثار ســینکلر اعم از فیلمنامه و فیلم زیاد هستند که 
متأسفانه فقط 2مورد از آنها به فارسی برگردانده شده 
اســت. عالوه بر این کتاب ها که به فارسی برگردانده 
شــده و من یکی از آنها را ترجمه کــرده و در زمان 
برگردان به فارسی به طور جز به جز آن را خوانده ام، 
 )The Last Of The Best( »کتاب»آخرین بهترین ها
یکی دیگر از آثار اندرو سینکلر را که موضوع آن درباره 
اشرافیت آمریکایی است نیز به زبان انگلیسی مطالعه 
کرده ام. تعداد کتاب ها و فیلمنامه های سینکلر از عدد 
20متجاوز است ولی می توان نام فارسی بعضی از آنها 

را )با تسامح( به شرح زیر عنوان کرد.
»شمشیر و جام مقدس«، »منع و فراوانی« که موضوع 
آن درباره تأثیرات منفی مصــرف الکل در آمریکای 
دهه1930است، »فرانســیس بیکن« )زندگینامه(، 
)باید توجه داشــت که ســینکلر زندگینامه نویس 
متبحری بود( و  »مرگ برای شهرت« که موضوع آن 
کشته شدن الیزابت ملکه اتریش توسط تروریست، 

لوئیجی لوچتی است.

از نظرتان مهم ترین و جذاب ترین بخش 
این کتاب کدام بخش بود و ترجمه کدام بخش از 

کتاب »کالبدشکافی ترور« که خسرو صبری آن  را 
به فارسی برگردانده و توســط انتشارات نشر نو به 
چاپ رسیده، ازجمله متأخرترین آثار اندرو سینکلر، 
نویسنده، مورخ، زندگینامه نویس، منتقد و فیلمساز بریتانیایی است. او عالوه بر نویسندگی و فیلمسازی در 
زمینه آکادمیک نیز فردی شناخته شده است. او فیلمنامه های زیادی را نیز به نگارش درآورده است. کتاب 
»ارنستو چه گوارا« ازجمله آثار اندرو سینکلر است که خوانندگان فارسی زبان نسبت به آن اقبال بسیاری 
نشان داده اند. این کتاب یک بار با نام »ارنستو چه گوارا« با مقدمه ای از ژان پل سارتر به ترجمه حیدرعلی 
رضایی توسط انتشارات خوارزمی و بار دیگر با عنوان »ارنستو چه گوارا« به ترجمه شهریار خواجیان توسط 
انتشارات آشیان، به فارسی برگردانده شده است. اندرو سینکلر اما در کتاب کالبدشکافی ترور در یک 
گستره وسیع تمدنی، از شرق تا غرب، شیوه ها و تفکرات تروریستی را در شکل های گوناگون می کاود 
و نشان می دهد سرشت ترور از روزگاران قدیم تا به امروز یکسان بوده است. کالبدشکافی ترور با ارائه 
جزئیاتی مفصل و دقیق، تصاویر قساوت در تاریخ بشر را ترسیم می کند؛ از نابودی کارتاژ به دست رومیان تا 
انهدام انتحاری مرکز تجارت جهانی در نیویورک. گفت وگویی با خسرو صبری، مترجم کالبدشکافی ترور 

درباره اندرو سینکلر و این رمان انجام داده ایم که درپی می آید.

کتاب برای تان لذتبخش بود؟
به نظر من همه فصل های کتــاب خواندنی و جذاب 
هســتند. البته این را هم اضافه کنم کــه بعضی از 
فصل های آن به ویژه فصل اول ممکن است برای بعضی 
از خوانندگان خسته کننده باشــد. این را هم اضافه 
کنم از آنجا که فصل هــای مختلف این کتاب، از نظر 
موضوعی ارتباط مستقیم با یکدیگر ندارند و تنها وجه 
مشترک فصول مختلف این کتاب، نشان دادن چهره 
خشن بشر است، خواننده کتاب می تواند هر فصلی را 

که دوست داشت مطالعه کند.

برای ترجمه این کتاب و برای افزودن 
توضیحات به صورت پاورقی به چه منابعی رجوع 

کردید؟
از آنجا که کتــاب به حوادث تلخ زیادی در سراســر 
جهان می پردازد، در کتاب نام اشــخاص، حوادث و 
مکان های بی شماری آمده اســت که بدون آشنایی 
خواننده با آنها، فهم کتاب برایش امکان پذیر نخواهد 
بود؛ بنابراین ناگزیر شــدم که به صورت زیرنویس به 

توضیح آنها بپردازم.
آوردن زیرنویس به ویژه از این نظر ضروری به نظر 
می رسید که نویســنده این کتاب را در پاسخی به 
حادثه 11سپتامبر و کمی با عجله تألیف کرده بود 
و به نظر من در بعضی از موارد اشــتباهات سهوی 
یا اظهارنظرهای نادرســتی )به ویژه در فصل »پیر 
کوهســتان«( از نویسنده مشــاهده شد که الزم 
بود توضیح داده شــوند. منابع مــن در ارتباط با 
زیرنویس ها عمدتا دایره المعارف های بریتانیکا و 
کلمبیا و همچنین اطالعات کسب شده از طریق 

اینترنت بوده است.

سینکلر با مهارت تام توانسته خطوط مجازی و تصورات مجازی رابه تصویر 
بکشد. زمانی که در سکانسی از این فیلم توماس درباره دریا سخن می گوید، 
ما دریا را می بینیم، اگر او به عشق اشاره کند، ما تصویری نزدیک به تصوری 

که از عشق داریم را روی صفحه تلویزیون می بینیم.

خون آبی - 1973
»خون آبی« یک فیلم ترسناک 
بریتانیایی است که توسط اندرو 
سینکلر ساخته شده و اولیور رید، 
فیونا لویس و درک جاکوبی در آن 
نقش آفرینی کرده اند. سینکلر این 
فیلم را با اقتباس از رمان »چمدان 
مســافرتی« اثر الکســاندر تین 
ساخته اســت. گرگوری که یک 
اشراف زاده است و در یک عمارت 
بزرگ در خارج از شــهر زندگی 
می کند، »بیت« پرستار بچه اهل 
آلمان را اســتخدام می کند که 
درحالی که او در حال عیاشی اســت، او از فرزندانش مراقبت کند. او امور 
اداره عمارت را نیز به سر پیشخدمت خود تام واگذار می کند اما تام که فرد 
خطرناکی است و مقام باالی اشرافی اربابش را همیشه مورد تمسخر قرار 
می دهد، تالش می کند با کنار زدن اربابش همه  چیز را تحت کنترل خود 

درآورد. تام برای رسیدن به هدف خود از جادوی سیاه علیه بیت، پرستار 
بچه ها استفاده می کند. او را درگیر مراسمی شیطانی می کند که قربانی 
کردن پسر گرگوری بخشــی از این مراسم موحش است. زمانی که لیلی 
همســر گرگوری متوجه جراحات روی بدن فرزندانش می شود، بیت را 
متهم به اعمال خشونت علیه فرزندانش می کند و از گرگوری می خواهد 
بیت را از عمارت اخراج کند، اما گرگوری از این خواسته سر باز می زند و 
در نتیجه لیلی خانه را ترک می کند و تام اربابش را با جادوی سیاه، آلت 
دست خود قرار می دهد، این فیلم چندان مورد استقبال منتقدان امروزی 

قرار نگرفته است.

دیلن بر دیلن - 2002
آخرین اثــر مطرح ســینمایی 
آندرو ســینکلر فیلم »دیلن بر 
دیلن« اســت. سینکلر که عالوه 
بر فیلمســازی  مــورخ و ادیب و 
فیلمنامه نویس چیره دستی نیز 
بود، در این فیلم مستند، زندگی 
دیلن توماس، شاعر مطرح اهل 
ولز را به تصویر کشــیده است. 
او در زمان خــود از مطرح ترین 
شعرای دنیای انگلیسی زبان بود. 
اندرو سینکلر همچنین در فیلم 
زیر جنگل شیری از اشعار دیلن 
توماس ازجمله اشــعار شــعر »بر حذر باش از آرام خزیدن در آن شب 
فریبنده« استفاده کرده اســت. در برخی منابع نیز به سفر دیلن توماس 
به ایران در ماه های پیش از ملی شــدن صنعت نفت در ایران اشاره شده 
است. جان گودبای از استادان دانشگاه سوانسی در ولز و از متخصصان و 
پژوهشگران ارشد کارهای این شاعر مطرح ولزی در سایت دیلن توماس 
نیوز، به نقل از ابراهیم گلستان به سفر دیلن توماس به ایران در سال1951 
به منظور نگارش فیلمنامه یک فیلم تبلیغاتی به هزینه شرکت نفت »ایران 

و انگلیس« نیز اشاره کرده است.


