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»ایـن بـدِن عزیـز و احمـق مثـل یـک سـگ اسـپانیول بـه راحتـی راضـی 
می شـود و شـگفت انگیز  این کـه، ایـن سـگ اسـپانیوِل صـاف و سـاده، 
می توانـد آن ذهـِن شـلوغ را سـر ظـرف غـذای خـود بنشـاند.« بـا خوانـدن 
چنیـن جملـه ای وسـط یـک مقالـه تعریف مـان را از مقاله گـم می کنیـم. پیش فرض ما 
درباره ی مقاله این اسـت که رسـمی، عصاقورت داده و خشـک پیش برود و نشانه ای 
از دنیـای شـخصی نویسـنده در آن نباشـد امـا مقاله هـا هـم دنیـای تـازه ی خودشـان را 
دارنـد و بـه فرم هـای خـالق و بدیـع درآمده اند. گاهی چنان خوب نوشـته می شـوند که 

تجربـه ی شـیریِن خوانـدن رمان هـای پرشـور را بـرای خواننـده زنـده می کنند.
جسـتارهای روایی چنین حال  و هوایی دارند. جسـتار روایی متنی غیرداسـتانی 
اسـت کـه سـبکی دلنشـین، سـاختاری ظاهـرًا ولنـگار، لحنی شـبیه زبان شـفاهی، و 
گاهی چاشـنی طنز ظریفی دارد و با اسـتفاده از داسـتان یا سـاختار داسـتانی، روایت 
کمتـر بـه آن پرداختـه شـده، ارائـه می دهـد. بـه عبارتـی،  کـه  نویسـنده را از مبحثـی 
کسـیر هنـر، فـرم لذت بخشـی می آفرینـد و  نویسـنده ی جسـتار روایـی بـا اسـتفاده از ا

مضمـون مقالـه را بـه گونـه ای نـو و بـا هدفـی متفـاوت ارائـه می دهـد. 
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جسـتار یـا essay ماننـد مقالـه یـا article متنـی غیرداسـتانی اسـت امـا بـه جـای 
آن کـه مثـل مقالـه اطالعاتـی دربـاره ی یـک موضـوع خـاص به خواننـده منتقـل کند، 
دیـدگاه شـخصی نویسـنده را دربـاره ی یـک یـا چنـد موضـوع و بـا لحنـی کـه اعتمـاد 
اسـاس تجربـه ی  بـر  توضیـح می دهـد. جسـتارنویس  برایـش  برانگیـزد  را  مخاطـب 
کـرده، بـه یـک  زیسـته ی خـود، نـگاه ویـژه ای بـه مفهـوم یـا رخـداد مـورد نظـرش پیـدا 
روایـت فردی رسـیده و با  نوشـته ای صمیمـی و صادقانه می خواهـد موضع و تحلیل 
خـودش را شـرح دهـد. بـه همیـن دلیـل خوانـدن جسـتاْر مـا را بـا طـرز فکـر، منـش یـا 
بـه اصطـالح صـدای نویسـنده آشـنا می کنـد و بـه یافتـن و تمریـن روش هایـی نـو بـرای 
خوانـدن متـن و درک دنیـای آن فـرا می خوانـد. بی تردیـد مقاله نویس هـا هـم دیـدگاه 
شـخصی درباره ی موضوع مقاله شـان دارند و گاهی آن را با خوانندگان شان در میان 
 می گذارند اما نتیجه گیری نوشته شان را با استناد به دالیل و شواهد موجود در مقاله 

سر و سامان می دهند نه مبتنی بر تجربه، برداشت و روایت شخصی خودشان. 
تعبیـر شـیرین و تأمل برانگیـز دیگـری هـم جسـتار را ترکیبی از اول شـخص مفرد 
و سـوم شـخص جمـع معرفـی می کند کـه تجربه ی نویسـنده را در مسـیر جسـت وجو 
گون رخدادها به ثبت رسـانده  و آزمـودن پسـت و بلنـد مفاهیم مختلف و ابعـاد گونا
کـه  و بـا خواننـدگان بـه اشـتراک می گـذارد. همیـن معنـای جسـت وجوگری اسـت 
معـادل جسـتار را بـرای واژه ی essay انتخابـی دقیـق و قابـل دفـاع می کنـد. از ایـن 
منظـر، جسـتار کنشـی اسـت کـه خواننـده را بـا تکاپـوی نویسـنده در درک و تحلیـل 

رخدادهـای واقعـی و مفاهیـم مختلـف همـراه می کنـد. 
منطـق گفت وگویـی، جسـتار را بسـتر مناسـبی بـرای حضـور صداهـای دیگـر در 
سـاحت تـالش نویسـنده بـرای فهـم معنـا می دانـد؛ صداهایـی کـه می تواننـد موضـع 
کـه  کننـد. جسـتارنویس  کشـیده و متنـی چندصـدا خلـق  نویسـنده را بـه چالـش 
اقتصـادی  سیاسـی،  فرهنگـی،  اجتماعـی،  جریان هـای  گرانیـگاه  در  هشـیارانه 
تک گویـِی  و  نهایـی  قضـاوت  از  اجتنـاب  بـا  می توانـد  ایسـتاده،  خـود  زمـاِن  و... 
گـون بـه نفـع دیـدگاه خـود،  گونا تمامیت خواهانـه، و پرهیـز از سـازآرایی صداهـای 

کنـد.  گفت وگـوی متـن تضمیـن  شـرکت مؤثـر صداهـای دیگـر را در 
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معاصـر  نویسـندگان  از  بسـیاری  جسـتار  گونـه ی  یـا  ژانـر  اهمیـت  خاطـر  بـه 
کامـران فانـی، بابـک احمـدی و صاحب نظـران دیگـر در  ماننـد شـاهرخ مسـکوب، 
کرده انـد و تفاوت هـای جسـتار و مقالـه را شـرح  نوشته هایشـان جسـتار را تعریـف 
داده انـد. بـا مطالعه ی نمونه های مختلف جسـتار و خصوصًا جسـتار روایی، درک 
دقیق تـری از تعریـف جسـتار روایـی خواهیـم داشـت. خوانـدن بهتریـن نمونه هـای 
هـر ژانـر  نوشـتاری هـم می توانـد آشـنایی مـا را بـا آن هـا بـه تجربـه ای پربـار و خوشـایند 
مبدل کند. به همین دلیل در مجموعه ی جسـتار روایی آثار نویسـندگان شـاخص 
ایـن ژانـر  را کـه پیشـینه ی فرهنگـی متفاوتـی دارنـد، بـه عالقه منـدان ارائـه می دهیـم 
و در هـر  کتـاب می کوشـیم مخاطـب را بـا سـبک نوشـتاری و صـدای منحصربه فـرد 

یـک جسـتارنویس برجسـته آشـنا کنیـم. 

درباره ی کتاب
کـه شـهرتش را مدیـون  کتـاب هیـچ چیـز آن جـا نیسـت سـراغ انـی دیـالرد رفتیـم  در 
کم نظیـرش در متـون داسـتانی و غیرداسـتانی اسـت. او سـابقه ی بیـش از  نثـر روایـِی 
بیسـت سـال تدریـس دانشـگاهی دارد و تـا امـروز موفـق به کسـب جوایز معتبـر فراوانی 
ماننـد جایـزه ی پولیتـزر شـده اسـت. در کتـاب پیـش رو جسـتارهایی از کتاب هـای 
کریـک و آمـوزش  علی الحسـاب ــــــ  برنـده ی جایـزه ی هنـر جستارنویسـی ـــــــ  زائـر نهـر 
مکالمه به سـنگ برگزیده ایم. نوشـته های دیـالرد با هر مضمونی که باشـند  فراخوانی 
بـرای همراهـی بـا نویسـنده در خیال پـردازی و تفکرنـد. در نوشـته  های او توصیـف و 
حس آمیـزی بـه خدمـت روایـت درآمده  انـد تـا سـهم حضـور و کنش گـری مخاطـب در 
متـن را افزایـش دهنـد. جسـتارهای دیـالرد بی هیاهـو و آرام، توفانـی از پرسـش هایی 
کـه بسـیاری از دغدغه هـای روزمـره  ی مـا  بنیادیـن در ذهـن خواننـده بـه پـا می کننـد 
را در خـود می بلعـد: آیـا جهـل واقعـًا موهبتـی الهـی اسـت؟ آیـا ماهی هـا و پروانه هـا و 
آیـا چنـان درگیـر مسـتند  از مـا خوش ترنـد؟   گاهـی انسـانی ندارنـد  کـه آ قورباغه هـا 
آیـا  کرده ایـم؟  واقعـی آن محـروم  از تجربـه ی  را  کـه خـود  کـردن زندگی مـان شـده ایم 
به رغـم ماهیـت خشـن، بی معنـی و بی رحـم طبیعت، مشـاهده ی جـدی و تجربه ی 
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بالفصـل آن، حقایقـی عمیق تـر دربـاره ی زیبایـی، معنویـت، مـرگ و مفهـوم زندگی را 
بـرای مـا بـه ارمغـان مـی آورد؟ 

گاهـی در اولیـن خوانـش جسـتارهای دیـالرد حـس می کنیـم از پیـام مشـخص و 
گل درشـتی کـه در متن خوانی هـای روزمـره بـه آن هـا عـادت کرده ایم، خبری نیسـت. 
گاهـی فقـط می دانیـم کـه همراهـی بـا تصویرهـا و عبارت هـای متـن، مـا را بـه سـفری 
بـرای  نـو  و پنجـره ای  ک دیگـری نشـانده  بـر خـا را  پایمـان  بـرده و در مراجعـت  دور 
گر در جسـتارهای دیالرد  نظـاره ی زندگی، انسـان و طبیعت به رویمـان باز کرده اند. ا
پاسـخ پرسـش هایمان را پیـدا نکنیـم، دسـت کم حـس می کنیـم در فرآینـد مواجهه با 
نـگاه و صـدای دیگـری کـه از البـه الی سـطر های نوشـته به ذهن مـان قالب می شـود، 

پرسـش هایمان بـه سـاحتی برتـر منتقـل شـده  و دغدغه هایمـان تعالـی یافته انـد. 
کـه فراتـر از مهـارت فهـم و  ترجمـه ی جسـتار روایـی توانایـی خاصـی می طلبـد 
خلق و خـوی  بـه  بایـد  جسـتارها  ایـن  مترجـم  زبـان  اسـت.  انگلیسـی  متـن  انتقـال 
گفتمانـی نویسـنده نزدیـک باشـد یـا بـه آن نزدیـک شـود تـا بتوانـد مباحـث جـدی و 
حال وهـوای نوشـته های نویسـنده را بـه لحن شـخصی سرخوشـانه و گاه مطایبه آمیز 
گـره بزنـد و سـهم خواننـده را در حـظ خوانـدن متـن افزایـش دهـد.  جسـتار روایـی 
محمـد مالعباسـی دکترای علـوم اجتماعی از دانشـگاه تربیت مدرس و پیشـینه ای 
بـا  و همـکاری  یـزد  دانشـگاه  در  تدریـس  بـر  دارد. عـالوه  ترجمـه  در  چندین سـاله 
انقـالب تصور ناپذیـر در  کتاب هـای  ترجمـه ی  انسـانی،  ترجمـان علـوم  انتشـارات 
کارنامـه  ی او بـه چشـم می خـورد.  کیاوللـی در  ایـران و راهنمـای خوانـدن شـهریار ما
روح  توانسـته  تمـام  ظرافـت  و  دقـت  بـا  ترجمـه،  در  امانـت  رعایـت  بـا  مالعباسـی 

کنـد.  جسـتارهای دیـالرد را بـه مخاطـب منتقـل 
نشـر اطـراف با هـدف معرفی ژانرهای نگارشـی مختلفی که از لحاظ سـاختار یا 
گونـی را طراحـی و تهیه کـرده که  مضمـون راهـی بـه روایـت دارنـد، مجموعه هـای گونا

مجموعـه ی جسـتار روایی یکی از آن هاسـت 

بهار 1398
دبیر  ترجمه ی اطراف - رؤیا پورآذر



نویسـنده ای  اهمیـت  دربـاره ی  مترجـم  کـه  اسـت  ایـن  رسـم 
در  کـه  بگویـد  بنویسـد.  اسـت  کـرده  ترجمـه  او چیـزی  از  کـه 
را  جسـتارهایی  از  تـا  چنـد  اسـت،  بـرده  پولیتـزر  ۲9سـالگی 
کـه نوشـته جـزو جسـتارهای برتـر قـرن دانسـته اند، یـا از دسـت اوبامـا جایـزه 
کرده ایـم  کـه از او ترجمـه  گرفتـه اسـت و فـالن. وقتـی از بزرگـی نویسـنده ای 
گوشـی  کـه  خواننده هاسـت  سـوی  بـه  خطاب مـان  هـم  می نویسـیم، 
مقـام  در  کـه  می کنیـم  راحـت  را  خودمـان  خیـال  هـم  بیایـد،  دست شـان 
مترجـم وقت مـان را صـرف خدمت فرهنگـی بزرگی کرده ایـم. از این لحاظ، 
کتاب هـا می بینیـدش،  ابتـدای خیلـی  کـه  مترجـم«  بخـِش »سـخن  ایـن 
گرام نیسـت: ویرایش شـده و بـا حـذف  بی شـباهت بـه پسـت های اینسـتا
همـه ی جنبه هـای خسـته کننده، مـالل آور یـا زشـت. منظـورم ایـن اسـت 
کـه »سـخن مترجـم« آنچـه را کـه در فراینـد ترجمـه گذشـته اسـت نمی گوید، 
یـا بـه عبـارت بهتـر، مترجـم نمی توانـد همـه ی حرف هایـی را کـه دارد آن جـا 
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بزنـد. پیـش از هـر چیز، بـه دلیل این که مترجم نویسـنده نیسـت کـه بخواهد 
خـودش این همـه حـرف بزنـد، امـا دلیـل دیگـری هـم هسـت. این کـه خیلـی 
می افتـد.  دارد  اتفاقـی  چـه  واقعـًا  نمی دانـد  هـم  مترجـم  خـوِد  وقت هـا  از 
کـه معلـوم  تـی  تنگنـای جمال کلمه هـا، در  و نشـیب  فـراز  او هـم در  خـود 
گـم می شـود.   نیسـت چـه می خواهنـد بگوینـد و در جذابیـت و مـالل متـن 
کار بـه آخـر می رسـد، نمی توانـی بگویـی تکلیفـت بـا ایـن  کـه وقتـی  طـوری 
کـرده ای چیسـت؛ دوسـتش داری؟ از دسـتش  کـه خـودت ترجمـه  متنـی 
عصبانـی هسـتی؟ یـا صرفـًا دیگـر حوصلـه اش را نـداری. حتمـًا ایـن سـؤال 
مترجم هـا  یـا  فیلمسـازها  نویسـنده ها،  از  کـه  شـنیده اید  را  کلیشـه ای 
می پرسـند: کدام اثرت را بیشـتر دوسـت داری؟ و جواِب مافوق کلیشه اش 
کتاب هـا، فیلم هـا، یـا هـر چـی، مثـِل بچه هایـم هسـتند.  کـه آن  ایـن اسـت 
همه شـان را دوسـت دارم. بخشـی از این حرف شـاید درسـت باشـد. همان 
بچـه ات  مثـل  کـرده ای  ترجمـه   یـا  نوشـته ای  کـه  کتابـی  می گویـد  کـه  جـا 
کـه می گویـد  شـده، امـا مسـلمًا بخشـی اش نادرسـت اسـت. یعنـی آن جـا 
کـه ایـن »دوسـت داشـتن«  همه شـان را دوسـت دارم. منظـورم ایـن اسـت 
یـادی صاف و سـاده اسـت بـرای احساسـی که آدم بـه بچـه اش دارد. قبول  ز
دارم، آدم بچـه اش را دوسـت هـم دارد، ولـی هـزار تـا چیـز دیگـر هـم هسـت. 
آن قـدر در هم تنیـده و پیچیـده و شـخصی کـه نهایتـًا ترجیح می دهـی وقتی 
کتفـا  می پرسـند چـه احساسـی دربـاره اش داری، بـه همـان دوست داشـتن ا
کـه مترجـم در »سـخن مترجـم« می کنـد.  کاری اسـت  ایـن همـان  کنـی. 
شـما  بـه  بی اعتنـا  و  می گـذارد  کنـار  را  متناقضـش  و  تودرتـو  احساسـات 
یـد مجموعـه ی پنج جسـتار از انـی دیالرد  می گویـد کتابـی کـه در دسـت دار
کارنامـه اش هـم  کـه در  اسـت. شـاعر و نویسـنده ی ۷3سـاله ی آمریکایـی 
داسـتان پیـدا می شـود و هـم ناداسـتان. ناداسـتان هایش مشـهورتر و موفق تـر 
کریـک. نـام زائـر نهـر  بـه  کـرده اسـت  کتابـی منتشـر   بوده انـد. سـال 19۷4 
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کوچکـی اسـت پشـِت خانـه ی آن دوران نویسـنده  کریـک رودخانـه ی   نهـر 
دربـاره ی  و  مـی زده  پرسـه  آن  دوروبـر  روزانـه  دیـالرد  کـه  ویرجینیـا   در 
در  می توانیـد  اسـت.  می نوشـته  روزانـه  یادداشـت هایی  تجربیاتـش 
گوگل مـپ جسـت وجو  کنیـد و ببینیـد ایـن نهر کریـک چطور جایی اسـت. 
و  درخـت  و  چمـن  و  می شـود،  پیـدا  حوالـی  آن  در  خانه هایـی  تک و تـوک 
دست نوشـته ها،  آن  دل  از  کـه  می گیـرد  تصمیـم  بعـد  مدتـی  سرسـبزی. 
کتابـی مسـتقل بیـرون بکشـد  کـه حجم شـان بـه بیسـت جلـد رسـیده بـود، 
کار بـا یکـی دو سـاعت نوشـتن در روز شـروع می شـود و بـا  کنـد.  و چـاپ 
نهـر  زائـر  می رسـد.  پایـان  بـه  متمرکـز  کار  سـاعت  شـانزده  پانـزده  روزی 
را  دیـالرد  و  می گیـرد  پولیتـزر  برمی انگیـزد،  یـادی  ز تحسـین های  کریـک  
دسـت تان  االن  کـه  کتابـی  در  می کنـد.  تبدیـل  مشـهور  نویسـنده ای  بـه 

اسـت.  شـده  انتخـاب  کریـک  نهـر  زائـر  از  »دیـدن«  جسـتار  گرفته ایـد، 
هشـت  سـال بعـد، در 19۸۲، آمـوزش مکالمـه بـه سـنگ چـاپ شـد. 
در همـان حال وهـوای قبلـی. طبیعـت و تنهایـی و رفت وآمـِد میـان واقعـه 
تمثیل هـا.  و  تأویل هـا  و  معناهـا  جریـاِن  و  انسـان ها  نبـودِن  و  خاطـره  و 
کـه سـه تـا  آمـوزش مکالمـه بـه سـنگ، مجموعـه ی چهـارده جسـتار اسـت 
کتشـافی بـه قطـب«، »آمـوزش  از جسـتارهای ایـن مجموعـه یعنـی »سـفر ا
مکالمـه به سـنگ« و »کسـوف کامـل« از آن انتخاب شـده اند. بـا این کتاب 
دیگـر سـبک خاص دیالرد در نوشـتن تثبیت شـد. کلکسـیون جایزه هایش 
آورده  دسـت  بـه  را  خیلی هـا  تمجیـد  و  تحسـین  و  بـود  شـده  پروپیمـان 
بزنیـد، می توانیـد همه شـان  او  یکی پدیـای  بـه صفحـه ی و گـر سـری  ا بـود. 
کـه ایـن وسـط ها نوشـته اسـت و مـن نامـی از  کتاب هایـی  را ببینیـد، چـه 
کارش  کـه از  آن هـا نیـاورده ام، چـه جـر و بحث هـا و تعریف هـا و نقدهایـی 
شـده اسـت. از پنـج جسـتار این مجموعـه، یک جسـتار دیگر مانده اسـت، 
یعنـی »زندگـی همین اسـت« که آن را هم از مجموعه  جسـتار دیگـری به نام 
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For the Time Being برداشـته ام. می شـود عنوانـش را »در حـال حاضـر« یـا 
کـرد. ترجمـه   »علی الحسـاب« 

بـه هـر ترتیـب، ارائـه ی ایـن قبیـل اطالعـات از جملـه مناسـکی اسـت 
کـه در بخـش »سـخن مترجـم« انجـام می دهیـم، ولـی ارائـه ی اطالعـات چه 
فایـده ای دارد وقتـی بی ارزش تریـن و در دسـترس ترین چیـز  در دنیـای امروز، 

این جـور اطالعـات اسـت؟
گیـرودار ترجمـه، مواجهـه ی حسـی مترجـم بـا متـن تغییـر  کـه در  گفتـم 
یـم، و گاهی نه، گاهی متن به ما نزدیک اسـت  می کنـد، گاهی دوسـتش دار
و بـاز و صمیمـی، گاهـی دور می شـود و سـرد و بی معنـی. همیـن بـاال پاییـن 
کرده ایـم،  کـه ترجمـه  شـدن ها اجـازه نمی دهـد آخـر سـر بگوییـم ایـن متنـی 
یـم دوچندان  چگونـه متنی اسـت. چنین حسـی وقتی بـا دیالرد سـروکار دار
هم می شـود. یکی از نقدهایی که به او می کنند، ابهام نوشـته های اوسـت، 
گفته انـد شـاید نوشـته هایش تحـت تأثیـِر  کـه چنـد تـا از منتقدانـش  طـوری 
مصـرف مـواد مخـدر اسـت. این ابهـام باعث می شـود مدام در مقـام مترجم 
بـه خودتـان بدبیـن باشـید. واقعـًا همیـن را می خواهـد بگویـد؟ چـه ربطـی 
یـد خیـاالت  دارد؟ چـرا ایـن؟ چـرا آن؟ بعـد می بینیـد بـه جـای ترجمـه دار
ایـن جمـالت  ربـط معنایـی  کـه  گمـان شـده اید  می کنیـد. وارد حـدس و 
چطـور بایـد بـا هـم جـور شـود. از خودتـان می پرسـید اصـاًل هدفی پشـت این 
گمـان می کنـم غیـر از  گـر هسـت ارزشـش را دارد؟ مـن  حرف هـا هسـت؟ و ا
مترجـم کـه مدتـی طوالنـی را با متـن می گذرانـد، خواننـده هم وقتـی خواندِن 
متنـی از دیـالرد را شـروع می کنـد، فرصتـی بـرای ایـن دسـت خیال ورزی هـا 
اتفاقـات  نیسـت،  سـریع  و  تب آلـود  هیجـان آور،  دیـالرد  متن هـای  دارد. 
خواننـده  بـر  گهانـی  نا ضربه هایـی  و  نمی افتـد  آن  در  غریـب  و  عجیـب 
کـردِن فرصتـی بـرای  نمی زنـد، بـرای همیـن مـن فکـر می کنـم شـاید فراهـم 
خیـال ورزی هنـگام خوانـدِن آن هـا یکـی از هدف هـای خـود دیـالرد باشـد. 
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مـراوده ای بسـیار ظریـف با مـالل، نوعی جلـب توجـِه صبورانـه و پرحوصله. 
کـه اندک انـدک احسـاس می کنیـد عصـر یـک روز تعطیـل اسـت و  طـوری 
یـد بکنیـد اال گـوش دادن بـه وزوز مگس هـا، چشـم دوختن  هیـچ کاری ندار
بـه دیـوار جلـوی رو، و خیـال ورزی. دیـالرد جایـی گفته اسـت برای نوشـتن، 
کـه نـه پنجـره داشـته باشـد، نـه تزئینـات.  مکان هایـی را انتخـاب می کنـد 
یکـی بـه دیـدار حافظـه بـرود.« حاصـل ایـن دیـدار  »تـا تخیـل بتوانـد در تار
نوشـته هایی اسـت کـه عمدتًا بایـد آن ها را نوعـی مونولوگ پیچیده دانسـت 
گـزارش واقعیـت بـه سـاحت خیـال مـی رود و دوبـاره از سـیر آزاد  کـه مرتبـًا از 

تصاویـر و عواطـف درونـی بـه نقـل دیده هـا و شـنیده ها برمی گـردد. 
آموزشـی  دوران  کـه  کـردم  ترجمـه  وقتـی  را  کتـاب  ایـن  بیشـتِر  مـن 
خدمـت سـربازی ام را می گذرانـدم. روزهـا تـوی آفتـاب چهل درجـه ی ظهـر 
یدیـم  می دو و  می شـدیم  صـف  کـرج،  نزدیـک  بیابان هایـی  در  تابسـتان، 
ی  کـه هـوا رو بـه خنکـی می گذاشـت، رو و خیـز می رفتیـم و بعـد از ظهرهـا 
بـه  کتشـافی  ا »سـفر  و  می نشسـتم  خشـک  تپـه ای  بـاالی  بتنـی،  نیمکتـی 
و  بـودم  زده  چمباتمـه  ک هـا  خا ی  رو وقتـی  می کـردم.  ترجمـه  را  قطـب« 
گلولـه ی جنگـی بزنـم  کالشـینکف ده تـا  کـه بـا  منتظـر بـودم تـا نوبتـم بشـود 
داسـتان  بـود،  شـده  کاشـته  متـری  صـد  فاصلـه ی  در  کـه  هدفـی  سـمت 
کـه در پـِی شـکوه و افتخـار بـه جنـگ یـخ  و تنهایـی  کاشـفان پرشـور قطـب 
مـن  تیرانـدازِی  )البتـه  می چرخیـد  سـرم  تـوی  می رفتنـد،  گرسـنگی  و 
کـه  گلولـه ای  تـا  از ده  از سـفرهای آن هـا نداشـت، چـون  هـم دسـت کمی 
نمـاز  از  بعـد  وقتـی  خـورد(.  سـیبل  بـه  دوتایشـان  فقـط  کـردم،  شـلیک 
بـرای چنـد  بـودم و آرزو می کـردم  یسـت نفره ایسـتاده  ظهـر، تـوی صفـی دو
کامـل« فکـر می کـردم و آن  دقیقـه ای خورشـید خامـوش شـود، بـه »کسـوف 
کـه دیـالرد از لحظـه ی خاموش شـدن خورشـید ترسـیم  تصویـر سـرِد غریبـی 
ک و موهـوم می شـود.  می کنـد؛ وقتـی کـه همـه  چیـز از دیـدش ناجـور و ترسـنا
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این رفت و برگشـت ها، به شـکل عجیبی با تجربه ی احساسی ام از روزهای 
گـر  این دوره را گذرانده باشـید، خوب می دانید  آموزشـی پیونـد خورده بود. ا
کـه آنچـه در ایـن دو مـاه به وفـور پیـدا می شـود، خیـال اسـت و مـالل. شـاید 
این پیوند اسـت که نمی گذارد  در مقام مترجم، »سـخن« درسـت و درمانی 
متن هـای  محـزون  انـزوای  کـه  تشـابهی  شـاید  باشـم.  داشـته  گفتـن  بـرای 
دیـالرد بـا تنهایـِی به خصـوص دوران آموزشـی داشـت، احساسـم دربـاره ی 
تکلیـف کرده اسـت. نمی دانـم، اما به  هـر  ترتیب،  ایـن ترجمـه را این قـدر بال
می دانـم آنچـه قـرار اسـت بخوانیـد، معجونـی اسـت از دقـت و حواس پرتی، 
از  واقعیـت و خیـال، و  از هیجـان و مـالل. ذهن تان را پـر  می کند از صداها، 
می بینیـد و  یـد  می آور بـاال  را  سـرتان  یک دفعـه  ولـی  معناهـا  و   رنگ هـا 
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