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در مرگ امید روشن ضمیر، مترجمی که هنر را جدی می گرفت
از غربتی به غربت دیگر

شــرق: «همیشــه یک غریبه بوده ام. هرگز احســاس امنیتی، نه با زندگان و نه با مردگان 
نکرده ام». بعد از درگذشت تلخ امید روشن ضمیر، مترجم و منتقد سینما، سعید عقیقی، 
یکــی از منتقدان، زندگــی این مترجم فقید را مصداق این نقل قول از آنتیگون ســوفوکل 
دانســت که در بخش پایانــی کتاب «از غربتی به غربت دیگــر: نگاهی به فیلم های ویم 
ونــدرس» آمده و به قول او، بیش از فیلم های وندرس، زندگی خود مترجمش را توضیح 
می دهــد. امید روشــن ضمیر، زاده مــرداد ۱۳۳۳، مترجم 
دقیق و بی ادعایی که سالیانی را در انزوایی خودخواسته به 
ترجمه و نوشتن مقاالتی درباره سینما پرداخت، سوم مرداد 
از دنیــا رفت، تا وداع او با زندگــی نیز مانند زندگی اش دور 
از جنجال های مرسوم روزگار باشد. عباس بهارلو، منتقد و 
محقق سینما، در مرگ امید روشن ضمیر، یادداشتی در ایسنا 
منتشر کرد و او را دقیق و منظم و حساس و زودرنج خواند 
که همواره می خواست بدون حاشیه کار کند و بنویسد و از 

شلوغ کاری و آلودگی های مرسوم به دور باشد. مترجمی که ترجمه هایش نشان از دقت 
او و دوری از شتاب زدگی های معمول و مرسوم داشت. بهارلو می نویسد امید روشن ضمیر 
معتقــد بود که بهترین طرز برخورد با این زندگی جدی گرفتن هنر اســت، در زمانه ای که 

ادا و اطوار بر اصل هنر و «کار خوب» غالب و هوچی گری از فضیلت پیشی گرفته است.
روشن ضمیر همچنین مترجمی گزیده کار و دقیق بود که به کارش سخت باور داشت. 
بیراه نیست که او نشر نیال را برای انتشار آثارش انتخاب کرده بود؛ چراکه به برکت حضور 
حمیــد امجد و دقت نظری که او در انتخاب و ویرایش آثار دارد، امکان انتشــار آثارش به 
همان ســبک و سیاقی که می خواســت فراهم بود و نتیجه این همکاری، ترجمه چندین 
کتــاب مهم بود، ازجملــه نمایش نامه «گلن گری گلن راس» دیویــد مامت، «واقعیت و 
اشتیاق: دیباچه ای بر سینمای لوییس بونوئل»، «سینمای جدایی: فیلم های میکل آنجلو 
آنتونیونی»، «معمای شکســپیر» خورخه لوئیس بورخس و «من راپاپورت نیستم» هرب 
گاردنر و نمایش نامه اخیر ازجمله آخرین آثار منتشرشــده از او اســت که روشن ضمیر در 
مقدمــه مفصلی، هرب گاردنــر و جایگاه او را در آثار نمایشــی معرفی می کند و از دلیل 

انتخاب این نمایش نامه برای ترجمه می نویســد که به باور او از بهترین آثار گاردنر است. 
این نمایش نامه زندگی یك خانواده مهاجر یهودی را روایت می کند که از روســیه دوران 
تــزاری به آمریکا مهاجرت کرده اند و ماجرای زندگی این خانواده در طول چهل ســال در 
نیویورك و اینکه چطور این مدت دوام آوردند. از منظر روشن ضمیر، این نمایش نامه روایتی 
از «رؤیای آمریکایی» اســت یا به تعبیر دیگر هجِو این رؤیا اســت. تصویر یهودی هایی که 
سعی داشتند با کار شرافتمندانه به رؤیای آمریکایی دست یابند اما سرنوشت آنان نشانگر 
توخالی و پوچ بودن ایده رؤیای آمریکایی اســت و تردید در تمام ارزش های جامعه ای که 
وعده برابری می داد. انتخاب های روشن ضمیر، او را به عنوان مترجمی گزیده کار شناساند 
کــه انتخاب هایی گاه خالف عادت و ُمد دارد. از جمله انتخاب هرب گاردنر و نمایش نامه 
«من راپاپورت نیســتم» در زمانه ای که نیل ســایمون فضای تئاتر ما را انباشته و باب روز 
بود. گاردنر را با نیل ســایمون قیاس کرده و او را در تفکر بدیل ســایمون می دانند، جولیا 
لیســتن گارتن در این باره می نویســد: «آنچه باعث تمایز کمدی های گاردنر از آثار مشــابه 
واسراستاین و سایمون می شود هجویه  تدریجی و غافلگیرکننده ای  است که در تمام بافت 

نوشــته های او نهادهای اجتماعی و سیاســی را هدف قرار می دهد. از این لحاظ گاردنر 
وارث برادران مارکس اســت، برادرانی که در اوایــل دوره کمدی یهودی آمریکایی هجو 
بی رحمانه ای از آن نهادهای اجتماعی ارائه می دادند که آمریکایی ها را عمیقا سرخورده 

و مأیوس کرده بودند».
امید روشــن ضمیر، دانش آموخته رشــته سینما از دانشــگاه نیویورک آمریکا بود و به 
زبان های فرانســه و انگلیسی تسلط کامل داشت و به  واسطه عالقه اش به سینما و تئاتر 
آثار ارزشــمندی در این زمینه ها ترجمه کرد و به یادگار گذاشــت. او از سال ۱۳۵۹ به طور 
جــدی و حرفه ای، فعالیــت مطبوعاتی و ترجمه و تألیف در زمینه ســینما و تئاتر را آغاز 
کرد و پیش از آن در ســال ۱۳۵۸ نخستین اثر خود، کتاب «سینما از نظر چند نویسنده» را 
منتشر کرده بود. «شبیه یک شرح حال: زندگی نامه کوروساوا»، «پاترپانچالی» ساتیا جیت 
رای، «ســینمای جان فورد» پیتر باگدانوویچ و نمایش نامه «یک شــب برفی» از دیگر آثار 
امید روشــن ضمیر است، به عالوه مقاالت پرشماری که در طول سال ها همکاری با مجله 

«فیلم» در این مجله و نیز در مجالتی همچون «زنده رود» منتشر کرد.
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سال نوزدهم      شماره ۴۳۳۹

اگرچه ســابقه امــر محال به افســانه های کهن بازمی گــردد، اما «امــر محال» به 
عنــوان مضمونی مــدرن با گوگول آغاز می شــود. «دماِغ» گوگــول نمونه ای از آن 
اســت. کاوالیوف نامی که خود را افســر ارزیاب معرفی می کنــد، آدمی معمولی، 
متوســط الحال، از آن تیپ آدم هایی که گورکی به آنها «خرده بورژوا» لقب می دهد، 
پدیده ای تازه ظهوریافته که هنوز تعین پیدا نکرده، بنابراین می کوشــد تعین پیدا کند 
و شــأن اجتماعی بیابد. کاوالیوف به لحاظ اجتماعی پدیده ای تازه ظهوریافته است. 
او به پطرزبورگ می رود تا به زندگی خود سروســامانی بدهد، شــغلی مناسب پیدا 
کند و هم زمان با زنی زیبا که جهیزه کالنی دارد ازدواج کند. اما ناگهان دماغش گم 

می شود. گم شدن دماغ، تمامی نقشه های او را به هم می زند.
«دماغِ» گوگول با «امر محال» آغاز می شود. امر محال گم شدن دماغ کاوالیوف 
اســت. اما پس از شوک ماجرا ســیری منطقی پیدا می کند، کاوالیوف بعد از شوک 
اولیــه همان کاری را انجام می دهد کــه هر آدمی به طور معمول انجام می دهد. 
در وهلــه اول ماننــد آدمی مال باختــه که دماغش گم شــده و حتی فکر می کند 
ممکن است به سرقت رفته باشد، سراغ پلیس می رود تا اطالع دهد و شکواییه ای 
تنظیم کند. بعد از آن نوبت روزنامه ها می رسد، کاوالیوف به سراغشان می رود اما 
هیچ روزنامه ای حاضر نمی شــود آگهی او را برای پیداکردن دماغ چاپ کند، چون 
می ترسد رمزی در این موضوع غیرعادی نهفته باشد و کار به تعطیلی و دستگیری 

کارمند روزنامه منتهی شود. 
بعد از این کاوالیوف می کوشد راهی برای ترمیم صورت خود پیدا کند. تصمیم 
می گیرد به پزشک مراجعه کند، اما پزشک کاوالیوف به جای آنکه در فکر معالجه 
باشــد، به او پیشــنهاد می کند که چهره بدون دماغش را به عنوان یکی از عجایب 
طبیعت به نمایش بگذارد تا از این راه پولی به دســت آورد، حتی آرایشگرش که 
اصال در جریان گم شدن دماغ کاوالیوف نیست، ناگهان دماغ گم شده را بر سر سفره 
خود می بیند و به توصیه مؤکد زنش تصمیم می گیرد از َشــر آن خالص شود، اما 
آرایشــگر بخت برگشته کاوالیوف به دردســر می افتد،  چون مأمور مخفی پلیس او 

را هنگامی که می خواهد دماغ را به رودخانه پرت کند تا از شــرش خالص شــود، 
دستگیر می کند. «دماِغ» گوگول چنان که گفته شد، با یک امر محال شروع می شود، 
اما بعد از آن ماجرا منطقی می شــود. شوک اولیه مانند هر شوکی بی علت است و 
پاســخی برایش نمی توان پیدا کرد، تنها می توان متحیر و مبهوت شد، اما زمان هم 

بی کار نیست چون باعث می شود آدمی به رغم تحمل شوک آن را هضم کند.
داســتان گوگول شباهتی آشکار به «مسِخ» کافکا دارد، چون «مسخ» کافکا نیز با 
شوک امر محال آغاز می شود، گرگور زامزا از خوابی آشفته بیدار می شود و می فهمد 
که به حشــره ای عظیم بدل شده اســت، اما بعد در ادامه ماجرا سیری منطقی پیدا 
می کند و آشــنایان و فامیل های گرگور زامزا به اینکه او به حشره ای عظیم بدل شده 
عادت می کنند، گویی از اول حشــره به دنیا آمده اســت. با وجود شباهت های میان 
گوگــول و کافکا، تفاوت های مهمی هــم میان این دو وجود دارد که به دو ســنت 
متفاوت بازمی گردد. در نظر کافکا امر محال از منظری هستی شناســانه نگریســته 
می شــود. به نظر کافکا اگر جهان با یک شوک آغاز می شود، همان جهان نیز ممکن 
اســت با شــوکی به همان اندازه عجیب و بهت آور به آخِر زمان بدل شود، در حالی 
کــه امر محال در گوگول در اصل جنبه ای اجتماعی دارد، اگرچه می توان از منظری 

هستی شناسی نیز به آن نگریست.
در گوگول با پدیده ای با مضمون مدرن به نام استحاله روبه رو می شویم که آن را 
به ناگزیر با زبان طنز بیان می کند: دماغ کاوالیوف در پی جداشدن از صورت کاوالیوف 
و در واقــع خالصــی از مالک خویش حیاتی مســتقل پیدا می کند و درســت مانند 
کاوالیوف شــخصیتی حقیقی می شود. از آن پس «حیات مستقل» مانند هر شخص 
حقیقی دیگر به این طرف و آن طرف می رود، کالســکه ســوار می شــود و به کلیسا 
می رود و با دیگران تنها بســته به موقعیت و جایگاه اجتماعی شان برخورد می کند. 
در صحنه ای از داستان «دماغ» با کاوالیوف مالک قبلی خود روبه رو می شود و دماغ 
که شامه ای تیز دارد کاوالیوف را مستأصل می یابد و او را با تکبر کنار می زند و تحقیر 
می کند، زیرا شــأن اجتماعی مالک سابق خود را به یغمارفته می بیند. گوگول علتی 
برای این همه وقایع و سلسله از اتفاقات پی درپی بیان نمی کند، او رابطه صوری میان 

فاعل و مفعول را قطع می کند تا شوک اولیه بهتر هضم شود.
دماغ شــناور گوگول اگرچه واجد طنزی عمیق اســت و در وهلــه اول به کلی 
نامأنوس به نظر می آید، اما هنگامی که آن را با «بلوار نوســکی» مقایسه می کنیم، 
مأنوس تر و تا حدودی موضوع قابل فهم تر می شود. چون از جهاتی «بلوار نوسکی» 
چیزی شــبیه به «دماغ» گوگول اســت، بدین معنا که حیاتی مســتقل و شناور پیدا 

می کند. گوگول درباره «بلوار نوســکی» می گوید چیزی کــه با این بلوار قابل قیاس 
باشد وجود ندارد و شاید همین هم باعث شده کسی که پا به بلوار نوسکی می گذارد 
خود را فراموش کند و شــبیه به کاوالیوف محقر می شود؛ زیرا با وضعی به کلی تازه 
که قبل از این تجربه نکرده روبه رو می شود. «گوگول بلوار نوسکی را صحنه وهم و 
خیال می خواند -چیزهای رنگارنگی که به دنبال هم به چشم می آیند و یا در خیال 
جــان می گیرند- و آن را در ســاعت های مختلف روز توصیــف می کند که هر زمان 

عده ای دیگر از افراد در آن ازدحام می کنند».۱
طنــازی گوگــول اجتماعــی اســت، او برخــالف کافــکا شــوک را از مقوله ای 
هستی شناسانه به موضوعی اجتماعی بدل می کند، اما این کاری بسیار دشوار است 
که جز با طنز امکان پذیر نیست. طنز به واسطه طنزبودنش ناگزیر واجد اغراق است و 

اغراق توضیح امر توضیح ناپذیر را توضیح پذیر یا در واقع درک امر ناممکن را ممکن 
می کند. «دماغ شــناور گوگول»* تمیثلی قابل تأمل است؛ شناوربودن چیزها به آنها 
حیاتی مستقل می دهد. در داستان های گوگول چیزها گاه اهمیتی بیشتر از صاحبان 
چیزها پیدا می کنند، در اینجا نیز رابطه معمول علت و معلولی گســیخته می شود. 
مشــهورترین داســتان گوگول که بیشــتر به آن شهرت دارد «شــنل» است. آکاکی 
آکاکیویچ، کارمند دون پایه ای است که تمام عمر کار کرده و آرزویش آن بود که شنلی 
نو بخرد و آن را جایگزین شنل مندرسی بکند که دیگر قابل پوشیدن نیست. او این کار 
را می کند و شــنلی نو می خرد، اما در بازگشت از میهمانی ای که دوستان به افتخار 
«شــنل نو» برپا کرده اند، شنل او را می دزدند و شــوخی دوستان باعث مرگ آکاکی 
آکاکیویچ می شود. آکاکی می میرد و آدم دیگری به جای او استخدام می شود، اما این 
پایان ماجرا نیست، تنها چند روزی بعد از مرگ آکاکی آکاکیویچ شنل دزدی رواج پیدا 
می کند و شبح شنل بر فضای شهر سایه می افکند. از آن پس «شنل» رها از صاحب 

خویش حیاتی مستقل و پراهمیت تر پیدا می کند.
«حیات مســتقل اشــیا» آن هنگام که به صورت روایتی داســتانی بیان می شود 
به ناگزیر با طنز همراه می شود، اما طنزی که گوگول به عنوان نویسنده ای مدرن ارائه 
می دهد مضمونی نو و اجتماعی دارد؛ منظور آن اســت که حتی امروزه نیز می توان 
حیات مستقل اشیا را همچون شبح شنل که بر فضای شهر سایه افکنده تجربه کرد.

پی نوشت ها:
* گوگول ابتدا تصمیم داشت نام «رؤیا» را به جای «دماغ» برای داستان خود برگزیند 
اما از این تصمیم منصرف شد، شاید به این علت که رؤیا را می توان به صورت امری 
توضیح پذیــر بیان کرد، در حالی که غیب شــدن دماغ یا تبدیل شــدن گرگور زامزا به 

حشره ای عظیم را نمی توان توضیح داد.
۱. نیکالی گوگول، رلف ای. متالو، خشایار دیهیمی

زری پورجعفریان: «آن پرنده های آزاد» عنوان مجموعه داســتانی از نسیم خلیلی است. 
زیر عنوان کتاب نوشــته شده: «داستان های انســان در قرنطینه». داستان های این کتاب 
روایتی از روزگار همه گیری کرونا هستند. روایت روزگار کرونا و صدای آدم های بی صدای 
آن روزهــای ســخت: گورخوابانی که گاهی تیتر درشــت روزنامه اند و البته صدایشــان 
جایی شــنیده نمی شــود، «فاطی» که دکتر درباره اش تشــخیص یک جور اسکیزوفرنی 
داده، جســدهای بی صدایی که نگران کننده اند: «راسته می گن جسد ماها بقیه رو مریض 
می کنــه؟» (صفحه ۴۳)، دختربچه ای که باید مادرش را از پشــت شیشــه زندان وقت 

مالقات ببیند: «وقتی مامان از زندان درآمد نمی شناختمش. ماهی یک  بار 
می رفتیم مالقات. مامان پشــت شیشه بود. انگار که توی یک حباب بزرگ 
زندگی می کرد» (صفحه ۵۸) و کولبران: «هوا از همیشــه سردتر بود انگار 
زمســتان نمی خواســت برود. عید هم که نداشــتند. هیچ  سالی نداشتند. 
امســال دیگر بدتر» (صفحه ۶۵). صدای «ســارو» که دوست داشت بال 
داشــته باشد، پرنده باشــد، درس بخواند دکتر شــود، کولبر نشود و بتواند 
روماتیســم بوژانه را خوب کند. «سارو» که کتاب ها را دوست داشت، حتی 
مــرگ را و فکر می کرد: «بهتر از زندگی بود بعضی وقت ها». «ســارو» که 
معنی اسمش پرنده سیاه بود و به مادرش می گفت: «پرنده ها نمی ترسند 
مادر. پرنده ها روی درختا و صخره هــای کوه ها زندگی می کنن. هیچ کس 

نمی تونه به اونا شلیک کنه، پرنده ها خیلی شجاع ان» (صفحه ۷۳).
در داســتان های این کتاب در کنار همه رنج ها و هولناکی اندوهی که هست، ردی از 
زندگی و رؤیا را می تــوان دید: «حس کردم بوی زعفران آمد روی برنج گرم. از یک جای 
دور. یک جایی که مادربزرگم پای یک پنجره گشــوده به ســوی یک علفزار، داشــت بلوز 
می بافت» (صفحه ۴۴) و نشــانه هایی از طبیعت در دل داســتانی تلخ: باد خنک، کوه، 
ابرهای ســفید کوچک، صدای دریا، دارکوب، تنه درختان، جنگل، آفتاب، باران، برگ چنار 
و... همه اینها درســت در میان «آن همه اخبار بد که مثل مار غاشــیه می آمد می پیچید 

به گلوی آدم».
نویسنده این کتاب داستان نویس متعهد به تاریخ اجتماعی است و از داستان در فرایند 
تاریخ نگاری اســتفاده می کند و به بســیاری از مواردی که ممکن است در روایت رسمی 
تاریخ بازتابی پیدا نکنند، می پردازد. این شــیوه نوشتن در ادامه راه نویسندگانی همچون 
آل احمد، احمد محمود، امین فقیری، منصور یاقوتی و کسانی چون آنهاست. خلیلی در 
سخنرانی خود با عنوان «ادبیات در روزگار کرونا» این نویسندگان را تاریخ نگار تاریخ مردم 
معرفی می کند. او در داستان های کتاب نگاهی به تاریخ معاصر دارد: دهه شصت، جنگ 

و جنازه های سوخته بچه های مدرسه. «سال های وبا و تیفوس. وقتی تب نوبه آمده بود 
و همه گیر شــده بود. سال های آغازین دهه بیست»، «متفقین همه جا بودن... لهستانیا ام 
از شــوروی آزاد شده بودن و با کشتیای روسی آورده بودنشــون ایران، بیچاره های آواره 
با خودشــون یک تب نوبه ای آورده بودن که بیا و ببین. می گفتن لباساشــونو ضدعفونی 
نمی کنن و می فروشن به بدبخت بیچاره ها. اونا هم می پوشیدن و مریض می شدن و بقیه 
رو هم مریض می کردن عین همین کرونائه چیه...»، «آن شــب هم یاد لهستانی ها افتاده 
بود می گفت آنها هم وقتی می مردند کفن و دفنشان نمی کردند می بردند می ریختندشان 
توی گورهای دسته جمعی» (صفحه ۴۶) و رنج های مشابه دیگری که گاهی 
حتی با آلزایمر هــم از خاطر نمی روند: «یک  نفر بچه هایش را یادش نمانده 
باشــد اما تیفوس و قحطی را یادش مانده باشد، جنگ جهانی دوم را، قطعه 

تیفوسی های امامزاده عبداهللا را...» (صفحه ۴۸).
بر اســاس آنچه در کتــاب «تاریخ فرودســتان» (جســتارهایی در تاریخ 
اجتماعی کارگری و ملی ایران) نوشته تورج اتابکی آمده «تاریخ نگاران کارگری 
و مورخــان اجتماعی کار که به مطالعه ایران مدرن می پردازند از روایت های 
داستانی رمان نویسان و نویسندگان داســتان کوتاه ایرانی نیز بهره می برند... 
نویسندگانی مانند ابراهیم گلستان، احمد محمود، محمود دولت آبادی، ناصر 
تقوایی و ســرانجام نسیم خاکسار». می توان نوشتن این کتاب و کوشش های 
مداوم نســیم خلیلی را در ثبت این روزهای اندوهگین، گامی در مسیر شناخت تاریخی 
بهتر این دوره دانســت. نمونه ارزشــمند چنین نگاهی به تاریــخ و ادبیات کتاب «طالی 
سیاه در مس داستان» اوست که موضوع آن به زندگی کارگری و تعامل ایرانیان و غرب 
اختصاص دارد. در این کتاب، تاریخ نگاری نه با مراجعه به اسناد و مدارک تاریخی، بلکه 
با جست وجو در میان آثار نویسندگانی چون احمد محمود، علی اشرف درویشیان، اصغر 
عبداللهی و... صورت گرفته اســت. این کتاب با گذر از مرزهای ژانر تاریخ نگاری متعارف 
یــا پژوهش های محض ادبی، ترکیبــی از این دو قلمرو را در خدمــت به صدا درآوردن 
صداهای خاموش تاریخ معاصر ایران قرار داده اســت. نسیم خلیلی گاهی از ادبیات به 
تاریخ می رسد و گاهی با ثبت آنچه آدم های این روزگار تجربه می کنند ردپاهایی از آنها در 
دل داستان هایش به جا می گذارد. ردپاهایی برای شناخت بهتر زمانه ای که در آن زندگی 
می کند. روزهایی بود که آدم ها مثل برگ از درخت می ریختند و می مردند؛ داســتان های 
این کتاب تصویری از آن روزهاســت؛ تصویری از انســان، بیماری، رنج، جامعه و زندگی. 
مجموعه داستان «آن پرنده های آزاد» را نشر شورآفرین در تابستان هزار و چهارصد منتشر 

کرده است.

شکل های زندگی: سابقه امر محال در ادبیات

دماغ شناور گوگول

نگاهی به کتاب «آن پرنده های آزاد» نوشته  نسیم خلیلی
و مرگ که بهتر از  زندگی بود بعضی وقت ها 

نادر شهریوری (صدقی)


