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راهنمای سفر به هزارتوی نويسنده 
گفت وگو با شاهپور عظیمی؛ مترجم کتاب »یادداشت های جنایت و مکافات« از فئودور داستایفسکی
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فیلم زندگی »سالوادور 
دالی« در جشنواره تورنتو

فیلم »دالی لند« که برگرفته از زندگی نقاش بزرگ 
اسپانیایی »ســالوادور دالی« اســت به عنوان فیلم 
اختتامیه جشنواره فیلم تورنتو انتخاب شد. این فیلم 
با بازی »بن کینگزلی« در نقش هنرمند ســوررئال 
»سالوادور دالی« نخســتین نمایش جهانی خود را 
روز ۱۷ ســپتامبر و در اختتامیــه چهل و هفتمین 
جشــنواره فیلم تورنتو تجربه خواهــد کرد. »مری 
هارون« کارگــردان کانادایی که پیش از ســاخت 
فیلم هایی چون »روانی آمریکایی« و »من به اندی 
وارهول شلیک کردم« را در کارنامه دارد، کارگردانی 
فیلم »دالی لند« را براســاس فیلمنامه ای نوشــته 
»جان سی والش« برعهده داشــته و عالوه بر »بن 
کینگزلی«، »ازرا میلر« نقش دورن جوانی »سالوادور 
دالی« را ایفا کرده و »باربارا سوکووا«، »کریستوفر 
برینی«، »روپرت گریوز« و »ســوکی واترهاوس« 
دیگر بازیگران این فیلم هستند. »دالی لند« داستان 
ســال های آخر زندگی دالی و ازدواج او با همســر 
سلطه جویش »گاال« را روایت می کند، درحالی که 
پیوند ظاهراً تزلزل ناپذیر آنها شــروع به گسســت 

می کند. 

کتاب »انقالب جهانی 
روابط عمومی« منتشر شد

کتاب »انقالب جهانی روابط عمومی« 
نوشته ماکسیم بهار درباره چگونگی 
موفقیت متفکرین در دنیای تغییر 
شکل یافته روابط عمومی به تازگی با 
ترجمه مینا نظری توسط انتشارات 
سیمای شرق منتشر و راهی بازار نشر 
شد. در این کتاب، نظرات ۱۰۰ رهبر 
فکری و متخصص روابط عمومی از 
۶۵ کشــور جهان است که توسط او 

گردآوری شده است. »انقالب جهانی روابط عمومی« که عنوان 
فرعی آن »چگونگی موفقیت متفکرین در دنیای تغییر شکل یافته 
روابط عمومی« اســت تالش دارد فضایی ایجاد کند تا همسو با 
تغییر و تحوالت جهانی، بتوانیم به سوی یک افق مشترک در حوزه 

روابط عمومی حرکت کنیم.
 این اثر چهارمین و جدیدترین کتاب ماکسیم بهار، رئیس سابق 
ICCO )سازمان مشاوره ارتباطات بین المللی(، بزرگ ترین و 
تأثیرگذارترین ســازمان جهانی متخصصان و دست اندرکاران 
روابط عمومی است که ازجمله پرفروش ترین کتاب های سایت 
آمازون به شمار می رود و به رتبه اول فروش در این سایت دست 
یافت. نویسنده در این کتاب تالش دارد تا تکنیک های نوآورانه 
در تجارت روابط عمومی را با تمرکز بر تأثیر رسانه های اجتماعی، 
اخبار جعلی و اهمیت شفافیت بررسی می کند و در مورد آینده 
این صنعت بصری و همیشه در حال تغییر پیش بینی می کند. در 
این کتاب متخصص روابط عمومی، ماکسیم بهار نشان داده که 
چگونه متخصصان می توانند به رویکردهای کنونی تسلط پیدا 
کنند و محتوایی ایجاد کنند تا نیاز مشتری را برآورده و با روند 

تغییرات تکامل پیدا کنند.

اکران آنالین، میزان مخاطبان 
مستند را افزایش داد

مصطفی شوقی، مستندساز و مدیر 
خانه مســتند، درباره تأثیر اکران 
آنالین فیلم های مستند بر افزایش 
مخاطب این فرم از سینما و ارتقای 
سطح عالقه مخاطبان آن به ایرنا 
گفت: تجربه اکران آنالین که در 

خانه مستند داشتیم تنها یک تجربه بود و نه چیزی بیشتر. این 
حرف را به این دلیل  می گویم که به نظر من اکران آنالین به ویژه 
در آثار مستند مخاطب عام ندارد و سؤال جدی اینجاست که آیا 
همین مخاطب خاص و وفادار مستند، این آثار را ببیند کفایت 
می کند یا اینکه با همه گیر شــدن آثار در بین مخاطب ها، باید 

گفت که این نوع اکران رونق گرفته است؟
او در پاسخ به این پرســش که مخاطب  مستند به واسطه اکران 
آنالین افزایش پیدا کرده اند یا خیر، گفت: شــاهد این افزایش 
مخاطب بوده ایم، مخصوصا درباره 3یــا 4 فیلمی که به صورت 
آنالین اکران کردیم باید بگویم خیلی خوب دیده شدند البته که 
2یا 3 کار هم در این میان میزان مخاطب شان معمولی بود. با این 
حال به سؤال اولم بر می گردم که آیا مخاطب خاص، این فیلم ها را 
ببیند کفایت  می کند یا مخاطب عام تر ببیند بهتر است؟ من فکر 
می کنم این سؤال مهمی است که دو دیدگاه نیز برای آن وجود 
دارد؛ برخی  می گویند اگر تعــداد کمی از افراد به مخاطب های 
مستند اضافه شود خوب است و برخی دیگر  می گویند سینمای 
مستند هم گونه ای از سینماســت و باید مخاطب عام تر داشته 
باشد. کارگردان مستند »هویدا«  گفت: با توجه به تجربه های 
اخیر و آثاری که این روزها مخاطب بیشتری نسبت به دیگر آثار 
داشته اند، باید بگویم مستندهای مربوط به تاریخ معاصر بیشتر 

دیده شدند.

کتاب

مستند

سینما

احواالت اندرونی
نگاهی به سریال جیران    

سریال »جیران« به کارگردانی حسن فتحی، روایت عشق 
ناصرالدین شاه به دختری روستایی به نام »جیران« است. 
در کتب تاریخی جز چند روایت نامعتبر درباره عشق پیری 
ناصرالدین شاه و عاقبت دختر روستایی چیز بیشتری نیامده 
است. ولی نکته مهم در ســاخت آثار تاریخی، از این منظر 
قابل بررسی است که حسن فتحی از این چند سطر تاریخ، 
قصد داشته اســت تا چه وجوهی از داستان را پرورش دهد 
و از بازخوانی این داســتان تاریخی در پی نشــان دادن چه 
وجوه ناپیدای تاریخ است؟ به عنوان مثال، بیضایی از روایت 
تاریخی به مراتب کوتاه تر و الغرتر، »سرانجام یزدگرد به دست 
آسیابانی کشته شد«، یکی از بدیع ترین روایت ها و مدرن ترین 
جلوه های مواجهه سینما با تاریخ را می سازد. بیضایی در این 
فیلم ذات تاریخ را به عنوان عنصری متعین، قطعی و پیوسته 
زیر سؤال می برد. یا به عنوان مثال دیگر کیارستمی با یک خبر 
نه چندان مهم، شاهکاری مثل »کلوزآپ« را می سازد وفصل 
جدید درباره مفهوم واقعیت در سینما و فاصله بین سینمای 

مستند و داستانی به وجود می آورد.
سریال جیران، ابتدا با عشق پسری روستایی به نام سیاوش 
به دختری به نام خدیجه آغاز می شــود. ناصرالدین شــاه، 
معشوق سیاوش را می بیند و عاشق چشمان سیاه دخترک 
می شود. پادشاه به پشــتوانه قدرت خود، دختر را به چنگ 
می آورد و به حرمســرا می برد. دختر که همچنان دلبسته 
سیاوش است با پادشاه سر ناســازگاری دارد. ولی به ناگاه 
داستان عاشقانه ای که تاکنون پایه گذاری شده دچار سکته 
می شود. دختر به بهانه رهایی سیاوش به بند کشیده شده، 
با پادشاه آشــتی می کند و ذره ذره عاشق شاه می شود و از 
سیاوش دل می برد. سیاوش لباس نظامی دربار را می پوشد 
تا نزدیک جیران باقی بمانــد و جیران از او می خواهد برای 
آزادی مردم فرومایه از دست دربار فاسد به او کمک کند و 
با هم ترتیبی بجویند که فرزند او به عنوان ولیعهد و پادشاه 
بعدی باشــد. جنگ قدرت برای ولیعهدی پادشــاه، پای 
صدراعظم و زن هــای عقدی و ســفارت های مختلف را به 

داستان باز می کند.
اغلب فیلم های خوب عاشقانه، بستری سیاسی دارند. ولی 
کارگردان های خوب از فضای ملتهب سیاسی بهره می برند 
تا داســتان عاشــقانه خود را بنا کنند و کارگردان های بد، 
داستان عاشــقانه خود را خراب می کنند تا روایت سیاسی 
خود را به تصویر درآورند. ولی در سریال جیران با کارگردانی 
روبه رو هستیم که داستان عاشقانه خود را شروع می کند، به 
سیاست پیوند می دهد و در انتها داستان سیاسی و عاشقانه 

خود را به ابتذال می کشاند.
روند تراکم خرده داستان ها و تأکید روایت در سریال جیران 
بعد از ورود جیران به اندرونی پادشاه ناگهان به نحوی است 
که سریال از یک داستان سیاسی یا عاشقانه به سمت یک 
روایت مبتذل از اتفاق های حرمسرای سلطان پیش می رود. 
دقت و تأکید مثال زدنی کارگردان در به تصویر کشــیدن 
جزئی ترین اتفاق های حرمســرا به قدری است که می توان 
به صراحت اعالم داشــت که کل داستان عاشقانه سریال و 
اشاره های سیاســی آن در حکم حواشی بی ربطی است که 
پیرامون ماجرای حرمسرا قرار گرفته است. به همین دلیل در 
یک تغییر ژانری سریال جیران از داستان عاشقانه سیاوش و 
جیران و نمایش فساد سیاسی دربار بعد از امیرکبیر با سرعت 
به ســمت موضوعاتی از قبیل عدم تمکیــن جیران، تالش 
درباریان برای تشــویق او به تمکین، وادار کردن جیران به 
تمکین از طریق تهدید سیاوش پیش می رود و در ادامه بعد 
از تمکین جیران و حاملگی او مخاطب می بایست به داستان 

نوبت های خلوت جیران با پادشاه گوش فرا دهد.
این تمایل کارگردان برای بیان صریــح و دقیق اتفاق های 
حرمســرا، ما را به این ســمت رهنمون می کند که گویی 
بیهوده به دنبال داستانی عاشقانه یا روایتی سیاسی اجتماعی 
بوده ایم و از آن فراتــر چه انتظار بی جایی بوده اســت که 
قصه ای دراماتیک از سریال جدید حســن فتحی را طلب 
کرده ایم. کل نمایش بدبختی مردم ایران و آن عشق آتشین 
ســیاوش به جیران، تنها مقدمه ای عبث برای داســتانی 

مبتذل بوده است.
هر داســتان دراماتیک در وهله نخســت، غنای خود را از 
طراحی شــخصیت ها و کنش های دراماتیک آنها می یابد. 
ولی کدام شــخصیت محوری داستانی اســت که یک روز 
دلداده عاشق قدیمی است وبرای معشوق پاکبازی می کند 
و اندکی دیگر در مبتذل ترین حالت ممکن خلوت پادشــاه 
را جست وجو می کند و برای ولیعهدی جنین خود دسیسه 
می چیند و نقشه دزدی می کشــد. اگر عمل دراماتیک را 
کاری در جهت افشــای وجوه ناپیدای شخصیت ها جهت 
زمینه ســازی وقایع بدانیم. پس باید ادعا کــرد که مطلقا 
هیچ فرقی بیــن جیران و باقی زنان حرمســرا وجود ندارد 
و اساســا این مخاطب اســت که به اشــتباه منتظر عملی 
قهرمانانه از کاراکتر اصلی داســتان اســت. طبق اصول 
دراماتیــک، اگر کشــمکش را عنوان 
ستون فقرات هر داستان دراماتیک 
درنظر بگیریم که الیه های عمیق 
داســتانی را بــه مخاطب عرضه 
می کند، کشمکش اصلی داستان 
سریال بین جیران و مادرشوهرش 
اتفاق می افتد که مادرشــوهر مانع 
مالقات خصوصی می شــود. سؤال 
مهم تــری کــه اینجــا مطرح 
می شــود این اســت که طبق 
نظر ژیژک، جایگاه مخاطب 
در معرفی بطئی شخصیت ها 
و کنش ها و کشــمکش های 
دراماتیک ســریال کجاست. 
ســریال جیران کاری می کند 
که مخاطبی که به بهانه داستان 
دراماتیک یا داستان عاشقانه یا 
روایتی تاریخی به سراغ آن آمده 
اســت، مسخ شــده روی مبل خانه 
بکشــاند و این صحنه های مبتذل 
را در تخدیری ترین حالت ممکن، 
بدون کوچک ترین تعلیق، تفکر و 

هیجانی مصرف کند.

ابوالفضل بنائیانیادداشت

شــاهپور عظیمی، فیلمنامه نویس و مترجم شناخته شده 
کتاب های سینمایی و روانشناسی در این گفت وگو قصد دارد 
به کنجکاوی  عالقه مندان بی شماری پاسخ دهد که این روز ها 
می خواهند بدانند با مطالعه یادداشت های نویسنده  ای مانند 
داستایفسکی قرار اســت صاحب چه نوع معرفی و چگونه دانشی شوند. داستایفسکی همچنان 
کنجکاوی بزرگ ادبیات روسیه است. هنوز مطالعات فرهنگی در پی کشف پیچیدگی های نهان و روان 
مردی است که متون بی مانندی برای بشریت به یادگار گذاشته. همین پرسشگری  و جست وجو هاست 
که باعث می شود، هرسرک کشیدن به نوشته های غیررسمی و بیرون مانده از رمان های داستایفسکی 
مانند اخبار مهم ادبی در جهان مورد توجه انواع اندیشمندان علوم انسانی قرار بگیرد. یادداشت های 

جنایت و مکافات را نشر نیلوفر در 327صفحه منتشر کرده تا بهانه برای این گفت وگو با عظیمی شود.

با این کتاب چگونه آشنا شدید؟
 یکی از عادت های دیرینم گشــت و گذار در میان 
کتاب های فارسی و انگلیســی در فضای اینترنت 
است. به قول جناب سعدی هر گلی نو که در جهان 
آید ما به عشقش هزاردستانیم. از پیش برای خودم 
چند حیطــه درنظر داشــته ام که درباره شــان به 
جست وجوی کتاب می پردازم: ادبیات، روانشناسی، 
سینما، نقد ادبی، نوشتن داستان و رمان و گفت و گو 
با رمان نویسان و کارگردان های سینما. از سوی دیگر 
همواره داستایفسکی برایم سرآمد همه نویسندگان 
بوده و داستان عشــق دیرینه ام به داستایفسکی و 
حتی نقاشی رنگ و روغن آماتوری از او را به تفصیل 
در مقدمه کتاب داستایفسکی و روند خالقیت ادبی 
که در سال ۱3۹۸ از سوی انتشارات نیلوفر منتشر 
شده آورده ام. در همین گشت و گذار ها به این کتاب ها 
برخوردم که سه تایشان در بحر مجازی اینترنت به 
وفور موجود بودند و دوتای دیگرشــان را از ناشرم 
آقای کریمی تقاضا کردم فراهم کنند که استقبال 
کردند و این اتفاق افتاد و ۵کتاب از یادداشــت های 
داستایفسکی بر ۵رمان سرشناس او را همراه با ده ها 
جلد کتاب های مختلف پیرامون آثار و زندگی این 

نویسنده و متفکر بزرگ روس را در اختیار داشتم.
ظاهراً کتاب های دیگــری همزمان با 
کتاب شما منتشر شده، از انتشار این کتاب ها خبر 

داشته اید؟
 در میانه ترجمه یادداشت های برادران کارامازف بودم 
که دیدم ناشری این کتاب را ترجمه کرده و بعد از آن 
2کتاب دیگر را نیز منتشر کرد. نداشتن حق کپی رایت 
باالخره تبعاتی دارد و همیشه هم قرار نیست خوشحال 
باشــیم که قانون کپی رایت نداریم و با خیال راحت 
می توانیم در اقیانوس بی پایان کتاب های مختلف جهان 

غواصی کنیم!
اگر بخواهید این کتاب را به خواننده  ای 
که جنایت و مکافات را نخوانده معرفی کنید، چه 
خواهید گفت؟ و اگر مخاطب شما کتاب را خوانده 

باشد چه می گویید؟ 
اگر برای خواننده ای که جنایــت و مکافات را نخوانده 
باشد، بخواهم درباره یادداشت های داستایفسکی بر این 
کتاب سترگ چیزی بگویم، شاید بتوانم بگویم تا پیش 

از ترجمه یادداشت های داستایفسکی بر این کتاب، هر 
آنچه از راسکلنیکف، سونیا مارمالدوف، سویدریگایلف، 
دونیا خواهر راسکلنیکف و حتی شخصیت های فرعی 
مانند لوژین و رازومیخین شنیده بودیم، مانند نوک کوه 
یخی بوده که بخش اعظم آن هویدا نبود و اگر بخواهم 
برای آنهایی که جنایت و مکافات را خوانده اند، درباره 
یادداشت های داستایفسکی بر این کتاب بگویم، باید 
اشاره کنم که ۱۵۰ سال پس از نوشتن این یادداشت ها 
و حدود ۸۸ سال پس از انتشارشان به روسی و ۵4 سال 
ترجمه به انگلیسی، اکنون ترجمه فارسی اش این امکان 
را فراهم آورده که بدانیم هنگام نگارش رمان جنایت 
و مکافات، چه فراز و فرود هایی در ذهن داستایفسکی 
پیرامون مسائل مختلف رمان، شخصیت های اصلی، 
زاویه دیــد، شــخصیت های فرعی، فضاســازی و... 

می گذشته و مراحل زایش رمان چگونه بوده است.
این موضوع ها بــرای خواننده ای که 
نمی خواهد ادبیات را به  شــکل تخصصی دنبال 
کند، چه مزیتی می تواند داشته باشد؟ برای چنین 
خواننده ای چه تفاوتی دارد که راسکلنیکف در ابتدا 

چگونه بوده و اکنون در رمان چگونه است؟
تخیل مرزی نمی شناسد. حتی خواننده ای که پیگیر 
جدی ادبیات نیســت و رمان را می خواند تا سرگرم 
شود، هیچ گاه تخیلش را هنگام خواندن اثر ادبی پشت 
در نمی گذارد و همواره درباره شخصیت ها فضاها و 
مکان ها تخیلش را به کار می اندازد. چنین خواننده ای 
اگر گذارش به کتاب یادداشــت های داستایفسکی 
بر جنایت و مکافات بیفتد و آنهــا را بخواند، احتماالً 
خود را با نســخه دیگری از رمان روبه رو خواهد دید  
و راســکلنیکف دیگری را تخیل خواهــد کرد. این 
یادداشت ها شــاید تا این حد کارایی داشته باشند. 

امیدوارم پاسخ نامربوطی به این پرسش نداده باشم.
آیا اینها در مورد خود شــما به عنوان 
کســی صدق می کند کــه در همــان مقدمه 
داستایفســکی و روند خالقیت ادبی نوشته اید 
که سال هاست با داستایفسکی دمخور بوده اید؟ 
به عبارت دیگــر چقدر این یادداشــت ها برای 

عالقه مندان جدی داستایفسکی کارآمد هستند؟
این یادداشت ها در حکم راهنمایی برای شناخت هرچه 
بیشتر نویسنده ای هستند که تمام زیر و بم رخداد های 

زندگی اش را در یادداشــت های روزانــه و دفتر های 
یادداشت هایش آورده - هنوز بخش زیادی از آنها به 
فارسی درنیامده اند- از تاریخ دقیق حمله های صرع 
گرفته تا حتی حساب و کتاب روزمره را. او در بخشی 
از یادداشت های برادران کارامازف در گوشه ای از یکی 
از صفحات اعدادی را جمع و تفریق کرده اســت. در 
واقع در نگاهی شهودی به یادداشت های کتاب های 
پنج گانه اش جنایت و مکافات، ابله، شیاطین، جوان 
خام و برادران کارامازف به نظر می رسد داستایفسکی 
بسیار تمایل داشته که فاصله میان زندگی و اثرش را 
از میان بردارد. او یادداشــت های این کتاب ها و دیگر 
یادداشت هایش را مانند نویسنده ای روی کاغذ آورده 
که گویی دارد داســتان زندگی نویســنده ای به نام 
فئودور میخائیلیوف داستایفســکی را می نویسد که 
دچار صرع بوده، از دست طلبکارانش به نوعی به خارج 
گریخته و در همان حال مشغول نگارش رمانی است 
)ابله( که هنوز شخصیت هایش را پیدا نکرده، پیش تر 
رمانی را براساس داســتانی واقعی درباره دانشجویی 
نوشته که دست به قتل زنی رباخوار می زند )جنایت 
و مکافات( به نهیلیست های روس حمله ور شده و به 
بهانه قتل دانشجویی به دســت این افراد ادعانامه ای 
علیه نهیلیست ها می نویسد )شیاطین( به پول و بنده 
پول شدن می پردازد )جوان خام( و سرانجام در واپسین 
اثرش همچنان به پرســش ابدی ازلی اش پیرامون 
رابطه انسان و خداوند می پردازد )برادران کارامازف(. 
یک پرسش مهم: چرا داستایفســکی برای نوشتن 
۵اثر مهم اش یادداشت برداری کرده است؟ چرا دیگر 
نویسنده های روس در قرن نوزدهم چنین نکرده اند؟ 
یادداشــت های آناکارنینا، جنگ و صلــح، ابلوموف، 
نفوس مرده، پدران و پســران کجایند؟ باالخره این 
بزرگان ادبیات آثارشان را در خال که نمی نوشته اند؟ 
چرا هیچ یادداشــتی بر رمان های بزرگ روســی در 
دسترس نیســت اما یادداشت های داستایفسکی بر 
این ۵اثر ماندگارش موجودند؟ آنا گریگوریوونا همسر 
با وفای داستایفســکی بیش از 3۰سال پس از مرگ 
نویسنده این یادداشت ها را به دولت تسلیم می کند که 
با تمام پراکندگی های ظاهری شان منظومه ای از افکار 
و تراوشات ذهنی نویسنده  را برای مخاطبان دوران های 
مختلف به یادگار گذشته است. هرچه که بیشتر در این 
یادداشــت ها کندوکاو می کنم، بیشتر به این نتیجه 
می رسم که داستایفســکی عامدانه این یادداشت ها 
را نگه داشــت و مانند دیگر نویسنده ها از بین نبرد تا 
آیندگان از هر نسل و دوره ای بتوانند به خودآگاه و البته 
ناخودآگاه او راهی پیدا کنند که به نظرم نتیجه ای جز 

جاودانگی داستایفسکی در برنداشته است.
داستایفسکی در ســال های اخیر در 
زمینه روانشناســی هم مورد توجه است، آیا این 
کتاب در چنین زمینــه ای می تواند به مخاطبان 

کمک کند؟
به نظر می رسد تمامی آثار داستایفسکی واجد چنین 

خصایصی باشند که یادداشــت ها هم از این قاعده 
مستثنی نیستند. خصوصاً از این بابت که یادداشت ها 
درواقــع مرحله جنینی و پرورش شــخصیت ها و 
روانشناسی آنهاست. از این منظر حتی می توان گفت 
که چنین یادداشــت هایی به نوعی جلوه بیشتری 
از روانشناسی شــخصیت های آثار داستایفسکی 
را دارا هســتند. ایــن را در یادداشــت های دیگر 
داستایفسکی بر رمان های بزرگش می توان دید. در 
کندوکاو های مختلف برای یافتن کتاب هایی درباره 
آثار داستایفسکی همواره به آثاری برمی خورم که از 
منظر روانشناسی به آنها پرداخته اند، ازجمله کتابی 
که در مقدمه یادداشت های جنایت و مکافات به آن 

کتاب و نقطه نظر های نویسنده اش اشاره کرده ام.
شما مترجم پرکاری در زمینه ادبیات 
سینمایی هستید، آیا با این کتاب حیطه تازه ای را 
به خوانندگان معرفی می کنید؟ قصد ادامه ترجمه 

ادبی را دارید؟
اگر نخستین ترجمه متنی سینمایی را که در ۱3۷2 
انجام دادم، نخســتین تجربــه ام در ترجمه متون 
سینمایی درنظر بگیرم تا کنون 2۸ سالی می شود 
که به این کار مشــغولم و بیش از دوسوم از بیست 
و چند کتابی که ترجمه کرده ام سینمایی بوده اند 
اما از سال های پیش تجربه هایی در زمینه ترجمه 
رمان داشتم ازجمله رمان »روانی« از رابرت بالک 
یا »سلول شیشه ای« از پاتریشــیا های اسمیت و 
»طراحی و نوشتن داستان های معمایی« از همین 
نویسنده که تا امروز به چاپ سوم رسیده، تا یکی دو 
رمان دیگر که زیر چاپ دارم و رمانی که هم اکنون 
مشغول ترجمه آنم، بنابراین با ترجمه ادبی بیگانه 
نیستم اما از چند سال پیش تصمیم گرفتم سراغ 
ترجمه های غیرسینمایی بروم که دو کتاب »شهامت 
مورد تنفر بودن« )گفت وگویی درباره روانشناسی 
آلفرد آدلــر( و »هنر حاضر جوابــی و طنازی« که 
مضمونش تقریباً از عنوانش پیدا است، دو نمونه از 
این کارهاست. داستایفسکی و روند خالقیت ادبی 
نخستین تجربه جدی ام در زمینه ترجمه ادبی بود 
که با نام داستایفســکی گره خورد و همین کتاب 

یادداشت های جنایت و مکافات.
یعنی از ترجمه کتاب های ســینمایی 

کناره گیری کرده اید؟
خیر. ایــن کار را نکرده ام اما به دلیــل برنامه ریزی 
برای چند ترجمه ادبی که بسیار وقت گیر هستند، 
ممکن است تا مدتی سراغ کتاب سینمایی نروم مگر 
اینکه کتابی پیشنهاد شود که برای مخاطبان آثار 
سینمایی جذاب باشد که البته 2 کتاب فوق العاده 
سینمایی دارم که وسوسه ترجمه شان همراه من 
هســت، یکی در زمینه رویکرد تعلیقی در سینما 
براساس کارهای هیچکاک و دیگری کتابی درباره 
وضعیت های پیچیده سینمایی و داستانگویی که 

به نظرم هر دو کتاب در این زمینه یکه هستند.

گفت وگو
ایوب ربیعي

روزنامه نگار

بخشی از کتاب یادداشت های جنایت و مکافات 

ترس مانند یخ به درونم نفوذ کرد
»موقعی که تاریکی شب کامل شد با فریاد هولناکی 
از خواب بیدار شدم و اتاقم ]در تابستان[ تقریبا به طور 
کامل تاریک است. چشــم هایم را باز کردم. خدایا، 
عجب جیغی! تا به حال چنین صداهای غیرطبیعی 
نشنیده بودم چنین فریادی، ساییدن دندان ها، هق هق ها، دشنام ها 
و ضربات. تصور چنین وحشــی گری، چنین جنونی را نداشــتم. با 

وحشت بلند شده و روی تخت نشستم.
 نمی لرزیدم، فقط واقعا فلج شده بودم در عذاب بودم. اما جنگیدن، 
هوار کشیدن ها، جیغ زدن ها و دشنام ها بدتر و بدتر شدند. و سپس با 
وجود حیرت وصف ناپذیری که دچارش شده بودم به ناگهان صدای 

مشخص صاحبخانه ام را تشخیص دادم.
 او هوار می کشید احتماال التماس می کرد او را نزنند چون به شکل 
بی رحمانه ای داشــت کتک می خورد؛ ابتدا در آپارتمان و ســپس 
کشان کشان پای پله ها. صدای کســی که او را می زد از خشم بسیار 
هولناک و دیوانه وار شده بود و تنها کاری که می توانست انجام دهد 

خس خس کردن بود. با این حال متوجه شدم که هیچ کس دیگری 
آنجا نبود جز آلکساندر ایلیچ که داشــت او را کتک می زد و باید با 
پوتین هایش او را زده باشد و با دست هایش.  او صاحبخانه را لگد زد و 
مویش را چنگ زد و سرش را به شدت به پلکان زد. هیچ کس دیگری 
نمی توانســت حکم بدهد که آن زن بیچاره کتــک بخورد و جیغ و 

فریاد های نومیدانه اش دربیاید. ظاهرا تعداد زیادی 
تجمع کرده بودند. صداهای زیــادی در تمام پله ها 
به گوش می رسید مردم وارد می شدند، در می زدند، 
در ها را می بستند همه در حال دویدن بودند. به این 
فکر کردم که تمام اینها بابت چیست چرا ]او آن زن 
را می زند[ چرا؟ ترس ماننــد یخ به درونم نفوذ کرد. 
به نظرم رســید که ذهنم خراب شده و هنوز صدای 
همه را به وضوح می شنوم، به وضوح. به فکرم رسید 
که ]به زودی دنبال من ]هم[ می آیند و خودم را بلند 
کردم تا قفل در را چفت کنــم اما بعد از آن به خودم 

آمدم.[ ســرانجام بعد از ۱۰دقیقه به تدریج تمــام آن طنین ها آرام 
گرفتند. صاحبخانه ناله و زاری می کرد و از قرار معلوم آلکساندر ایلیچ 
که همچنان تهدیدش می کرد و به او ناسزا می گفت، کم کم پا پس 

کشید. حتی صدای قدم هایش را شنیدم. 
 همچنین شنیدم که چگونه زن صاحبخانه به اتاقش برگشت و در را 
روی خودش قفل کرد. سپس به تدریج مردم پله ها 
را ترک کردند ]و به آپارتمان هایشــان برگشتند[ 
و درحالی که موقــع پرخاش و بانگ برداشــتن، 
صدایشان را باال برده بودند تا هوار بکشند کم کم 
صداهایشــان پایین آمــد و به زمزمه بدل شــد. 
خیلی هایشان باید آنجا بوده باشند از تمام خانه ها 
بیرون آمده بودند. خداوندا همه اینها مربوط به چه 
بود- و چرا آلکساندر ایلیچ آمده بود؟ او دنبال من 
می گشت؟ و آیا تمام اینها امکان پذیر ند؟ او چطور 

جرأت کرد آن زن را بزند.«

دریچه


