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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ سپتمبر ١٩

 ادعا و درس اخالق يک مترجم
   

م چنين در سايت در وبالگ خود و ھ» اخالق بريدن و چسباندن«، در مطلبی تحت عنوان شيوا فرھمند راداخيراً آقای 

.  اشعار ناظم حکمت نوشته است که من نيز چند شعر از او را ترجمه کرده امۀ ترجمۀمطلبی در بار» ايران امروز«

 يک شعر ۀ با اشارات چندی، بدون اين که از من نامی ببرد، حاکی از آن است که گويا من ترجمشيوا فرھمند راد ۀنوشت

 .  ی ناظم حکمت از آن خود کرده ام شعرھاۀ مجموعۀاز ايشان را در ترجم

  .  مرا ذکر کرده و مدعی شده است که من حتی عالمت گذاری ھای او را ھم تکرار کرده امۀ ترجمۀايشان نمون

سی سال پيش، در زندگانی ديگری در مينسک پايتخت بالروس، «: می نويسد» دلسوزه آوری« با لحن فرھمندآقای 

ھای گوناگونی از کتابی را ھا نشستم و تکهالی بدبختیبهرای احساس زنده بودن، البرای گريز از دردھای روزمره، ب

آن را . »ابعاد جھانی يک شاعر«ای شد با عنوان  ناظم حکمت ترجمه کردم، کنار ھم گذاشتم، و سرانجام نوشتهۀدربار

مناسبت يکصدمين پيش نخستين بار بهکه دوازده سال بارھا ويراستم، بارھا رونويسی کردم، اما ماند روی دستم تا آن

 ».منتشر شد) ۵٢ ۀ، شمار١٣٨١چاپ داخل، ارديبھشت ( نگاه نو ۀزادروز ناظم حکمت در مجل

 شعرھای ۀ ترجمۀ مھم نظرش را می داد که من چرا فقط يک شعر از مجموعۀ اين نکتۀ در بارفرھمندخوب بود آقای 

، دو بار »ناظم حکمت، شاعر ھميشه کمونيست«کتاب . ائی نداشته اماو را کپی کرده ام و به بقيه ترجمه ھايش اعتن

 و چاپ ٢٠٠٣چاپ اول اين کتاب در ژوئن . تجديد چاپ شده و معرفی آن نيز در ده ھا سايت اينترنتی منتشر شده است

ن نيز اين شعر به قبل از آ. است» ارزان« ناشر آن نيز در استکھلم انتشارات و کتابفروشی اتفاقاً . ٢٠٠٣بر ودوم در اکت

. ، منتشر شده است٢٠٠۶ مه - ، دفتر ھجدھم »نگاه« كانون پژوھشى ۀھمراه ترجمه شعرھای ديگری از ناظم در نشري

   pdf.18jeld/18negah/negah/com.1negah.www://http: آدرس اين مطلب در سايت کانون پژوھشی نگاه

. من نه ايشان را می شناسم و نه تاکنون جمله ای از او خوانده ام.  و من در ھمين شھر زندگی می کنيمفرھمند رادآقای 

 سه شعر ديگر از ناظم حکمت در دفتر کانون ۀ اين شعر به ھمراه ترجمۀال اين است که چرا او در انتشار سه بارؤس

 را پيش کشيده است؟ بنابراين، واقعيت اين است که من اين ترجمه ھا را پيش از اين یئتبعيد، چنين ادعانويسندگان در 

 که ترک زبان و ترکتبار است فرستادم ،به انجام رسانده و آن را برای دوست عزيزم اسد رخساريان شاعر و مترجم ھم

 چاپ دوم اين کتاب، مقدمه ای نيز ايشان، حتی برای.  انجام بدھد،تا اگر او در اين زمينه ويرايشی را الزم می داند

  . نوشته است

 سنگين است و گرچه ذھنيت دائی جان ناپلئونی ندارم، ولی نکاتی که ايشان در از اين رو برای من چنين ادعائی واقعاً 

 مرا به ترديد وامی دارد که بازی ھا و گرايش ھای سياسی در اين زمينه نقش بازی کرده باشد؛ ، مطلبش آوردهۀادام
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 در زندان جمھوری اسالمی به ياد آن افتادم، و اکبر گنجیبا اعتصاب غذای طوالنی ... «: يرا ايشان نوشته است کهز

در سايت ايران امروز منتشر ) ١٣٨۴ ]اسد[ مرداد۵ (٢٠٠۵ جوالی ٢٧ای از آن، تقديم به اکبر گنجی، در ويرايش تازه

   »...شد

 پاسدار اکبر گنجی شعر ناظم حکمت کمونيست را به فرھمند رادگيز است که  برای من شگفت انو البته اين نکته واقعاً 

ارج گذاشته » فرھنگ و ادبيات؟«سابق و محافظ خمينی و از اصالح طلبان حکومتی تقديم کرده است و به اين شکل به 

  .است

به من، کانون نويسندگان طور ضمنی کوشيده تا با انتصاب اين اتھام ه  خود بۀ که در نوشتفرھمندخصوص که آقای ه ب

  . ال ببردؤايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد را ھم زير س

له فقط يک سوء أو اميدوارم اين مس. اين مترجم سخن بگويم» ادعا و درس اخالق «ۀمن بيش از اين نمی خواھم دربار

  . تفاھم از جانب ايشان باشد

  ٢٠١۴مبر سوم سپت

 

  


