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  استالين مخوف، باشد براي كفاره گناهانم 
  كامشاد حسن دكتر با دباغ سروش وگوي گفت: كارنامه يك مترجم

  

  ۱۳۹۱انديشه پويا، سال اول، شماره اول، ارديبهشت و خرداد كار شده در مجله 

  

دنيـاي  «، »ريخ چيسـت؟ تا«هاي  آشنا شدم، وقتي كتاب»حسن كامشاد«ها قبل، هنوز دانشجوي داروسازي بودم كه با نام  سال

اسـتالين  «هـايش از   هـا بـود كـه ترجمـه     بعـد از ايـن  . را با ترجمه روان و دلنشين او خواندم لذت بـردم » درياي ايمان«و » صوفي

نـام  . را با لذت بيشتر خوانـدم و از آنهـا آمـوختم   ... و » سرگذشت فلسفه«، »ويتگنشتاين، پوپر و ماجراي سيخ بخاري«، »مخوف

ـ تـوفيقي دسـت داد بـراي مالقـاتي     ـ ايـامي كـه لنـدن بـودم        ۱۳۹۰شه ذهنم ثبت شده بود تـا اينكـه تابسـتان    حسن كامشاد گو

كـرد و از   در اين ديدارهاي گاه به گاه بود كه حسن كامشاد از خاطرات تلخ و شيرين گذشته برايم روايـت مـي  . چندباره با او

آشـناي معاصـر مـا نظيـر محمـدعلي موحـد، ابـراهيم گلسـتاني،          امهايي كه بـا اهـالي فرهنـگ نـ     ها و برخاست ديدارها و نشست

خاطراتش دلنشين بود و من از خالل خاطرات دريـافتم كـه   . داشته است... زاد، سهراب سپهري و  داريوش شايگان، فروغ فرخ

د و شاهرخ مسكوب براي او رنگ و بو و منزلت ديگري دارد؛ يكبـار نيـز هنگـام سـخن گفـتن از مسـكوب چشـمانش تـر شـ         

و در همـان روزهـا بـود كـه دكتـر       از مصاحبت با ايشان در آن ايام حقيقتاً وقتم خوش شد و بهره بردم . آسمان زميرش باراني

مجلـد اول  آن را بـا لـذت خوانـدم؛    . كامشاد عزيز از سر لطف، مجلد دوم خاطرات خود را پيش از انتشار در اختيارم گذاشتند

اي شد بـراي انجـام يـك گفـت و گـو بـا حسـن كامشـاد، گفـت و گـويي نـازل بـه              مين بهانهو هرا نيز در تهران خوانده بودم 

و سرانجام اينكه يك روز گـرم تابسـتان بـه منـزل زيبـا و بـا صـفاي ايشـان در         . اش هاي دراز آهنگ و ماندگار فرهنگي فعاليت

يـد، مـتن   آ آنچـه در زيـر مـي   . نجاميـد شمال لندن رفتم و با هم گفت و گو كرديم؛ گفت و گويي كه در دو ساعت بـه درازا ا 

  . آن گفت و گو استويراسته شده 

  سياوش سرقيني : تهيه و تنظيم

  

 به گويا نشده منتشر هنوز كه را تان خاطرات دوم جلد. شد منتشر تهران در شما خاطرات اول جلد كامشاد دكتر آقاي*

 تان تحصيالت سير از وگو گفت آغاز در است كنمم اگر. ايد كرده تقديم »مسكوب شاهرخ« شادروان تان ديرينه دوست
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 برخـي  و شـما  منتشرشده آثار به ادامه در تا است، بوده نيز مسكوب مرحوم با تان دوستي مشترك فصل گويا كه بگوييد

  .بپردازيم آنها هاي حاشيه

 اصـفهان  در ادبـي  شمش كالس از مسكوب شاهرخ با من آشنايي ام، گفته »نفس حديث« خاطراتم اول جلد در كه طور همان

 دانشـكده  وارد دو هـر  و رفتـيم  تهـران  بـه  هـم  اتفـاق  بـه  ديـپلم  گـرفتن  از بعد. شديم نزديك دوست زمان همان از و شد آغاز

. مانـديم  بـاقي  هـم  مـأنوس  و معاشـر  و صـميمي  دوسـت  پـس  آن از و گذرانـديم  هـم  بـا  را دانشـكده  هـاي  سـال . شديم حقوق

 در سـال  يـك  مـدت  و رفتم تفن شركت به من. شد توده حزب عضو و كرد پيدا چپ گرايش ليسانس گرفتن از بعد مسكوب

 و خوانـده  كتـاب  مقـداري  كـه  ايـن  جـز  زمـان  ايـن  تا كه بگويم هم را اين. كردم كار اهواز و مسجدسليمان در سپس و آبادان

 كارمنـد  يـك  صـرفا  را خـود  و تمنداشـ  نويسـندگي  احيانـا  يا ادبي ادعاي گونه هيچ بودم، كرده پيدا ادبيات به دلبستگي اندك

 آمـده  خـاطراتم  كتـاب  در كـه  گونه همان بعد هاي سال. دهم ادامه را معاشم تالش كه بودم آن پي در. دانستم مي نفت شركت

 مـرداد ۲۸ واقعـه . جستم شركت حزبي هاي فعاليت درحتا  و شدم حزب آن عضو توده، حزب با زدن الس مدتي از پس است،

 در حـزب  تشـكيالت  مسـئول  و بـود  داده مـن  بـه  درندشـت  خانـه  يـك  اهـواز  در نفـت  شـركت . كـرد  ور و زيـر  را ما زندگي

 برحسـب  مـرداد ۲۸ روز. بـود  شـده  حزبـي  سران وآمد رفت محل خانه. كرد مي زندگي من با زيست مي اختفا در كه خوزستان

 بـه  را آنجـا  و ريختنـد  مـا  منـزل  بـه  شـهرباني  تحريك به اوباش اهواز در. بوديم اصفهان در مرخصي در شاهرخ و من تصادف

 اهـواز  بـه  توانسـتم  نمـي  ديگر البته. بردند خود با و چاپيدند يا بردند بين از را چيزها و ها كتاب وسايل، بسياري و كشيدند آتش

 دوسـتي  رضـوي،  حسـن  نفت، شركت اداري امور مدير با كه گلستان ابراهيم كمك به آنجا و آمدم تهران به ناچار به. برگردم

 روز هـر  اوضـاع . دادم ادامـه  كـار  بـه  تهـران  اداره در ـ بود شده منتقل تهران به آبادان از ترتيب همين به هم خودش و ـ داشت

 و تنـگ  حلقـه  كـه  ديـدم  مـي  مـن  و شـدند  مـي  زندان روانه و بازداشت ديگري از پس يكي ما دوستان و رفقا. شد مي دشوارتر

 مطمـئن  هـيچ  روز هـر  ماننـد  و اداره بـه  بـودم  رفتـه  كه روزهايي از يكي. آمد اهندخو هم من سراغ زودي به و شود مي تر تنگ

 اگـر  احـوال  و اوضـاع  ايـن  در كامشـاد  حسـن « :گفـت  جـدي  ــ  شوخي و آمد گلستان ابراهيم. برگردم منزل به شب كه نبودم

 »دهـي؟  مـي  جـوابي  چـه  كنـي  يستـدر  فارسي ادبيات و زبان كمبريج دانشگاه در و انگلستان به بروي مايلي بگويد تو به كسي

 ايـن  غـروب  تا. برسم كارم به بگذار كنم مي خواهش گفتم و است گلستان معمول هاي مسخرگي همان از يكي كه كردم فكر

 شـركت  بـراي  بـود  آمده كه رفتم كمبريج دانشگاه از استادي ديدن به آخر دست ندهم، دردسرتان و كرد تكرار بار چندين را

 سـر  كمبـريج  و انگلسـتان  از مـن  شـوخي  شـوخي  و پسـنديد  مـرا  مفصل وگويي گفت از پس. سينا ابوعلي جشنواره گمانم به در
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 بـه  بـودم،  مسجدسـليمان  در نفت شركت آموزش اداره در وقتي كه بود اين كرد كمك شايد كه چيزهايي از يكي. درآوردم

 در كـه  شـرحي  بـه  بـاز  ضـمنا . دادم مي درس فارسي ن،زبا انگليسي پرستاران به و انگليسي زبان ايراني استخدام تازه كارآموزان

 و دانسـتم  نمـي  چنداني انگليسي كه نماند مخفي البته. بودم كرده ترجمه پين تام همشهري نام به هم كتابي است، آمده خاطراتم

 روز يـك  كـاش . نبـود  مـوفقي  ترجمـه  كـه  اسـت  بـديهي  و بودم كرده ترجمه كلمه به كلمه حييم نامه لغت كمك به را كتاب

 در. درآوردم كمبـريج  از سـر  مـن  و كـرد  يـاري  بخـت  هرحـال  به. بخندم خود ريش به و بخوانم و كنم پيدا را آن از اي نسخه

 داشـتم،  هـم  ليسـانس  چـون  و بخوانند هم درس حال عين در توانند مي مدرسان كه شدم متوجه كردم مي تدريس كه كمبريج

 مـرا  كـه  بـود  ليـوي  پروفسـور  همـان  ام اصـلي  مشـوق . شـدم  قبول فارسي بياتاد و زبان در پژوهش دكتراي داشجوي عنوان به

 شـروع  پـس . بـود  »فارسـي  زبـان  در نوين خالق نويسندگي« ام رساله عنوان. بود فارسي زبان استاد هم خودش و كرد استخدام

. بـود  كـار .اچ.اي كـالس  رفـتم،  مـي  كه هايي كالس از يكي. كردم هم تحصيل تدريس ضمن و رشته اين در پژوهش به كردم

 هـايش  كـالس  بـه  مرتـب  مـن  و كرد مي تدريس تاريخ او. كردم اش ترجمه بعد ها سال من كه »چيست؟ تاريخ« كتاب نويسنده

  . رفتم مي

  

 چاپ ايران در ۱۳۸۴ در سال ۴۵ از بعد فارسي جديد نثر گذاران پايه عنوان تحت شما دكتراي رساله كه است جالب*

  نيفتاديد؟ چاپش به فکر بازگشتيد ايران به و شد مامت رساله كه همين چرا. شد

 تصـويب  دكتـري  رشـته  بـراي  و نوشتم را تز كه اين از بعد سال دو. نداشتم باور خودم به خيلي )روزها اين و( روزها آن من

 فكـر  تش،راسـ . يافـت  انتشـار  انگليسـي  بـه  ۱۹۶۷سـال  در و كنـد  چاپ را آن كرد عالقه اظهار كمبريج دانشگاه انتشارات شد،

 بـدون  را ايـن . باشـد  درآمـده  آب از ارزشـي  بـا  كـار  يـا  و باشد داشته جايي فارسي معاصر ادبيات در كتاب اين كه كردم نمي

 كـه  بعـد  و برگشـتم  من كه ۱۹۵۹سال در زيرا. نكردم را كار اين چرا كه است آن هايم پشيماني از يكي االن. گويم مي مضايقه

 كـه  هـايي  نويسـنده . داشـت  تـازگي  زمـان  آن براي حتما كردم مي ترجمه فارسي به را آن گرا شد، چاپ انگليسي به كتاب اين

 هنـوز  ديگـران  و هـدايت،  صـادق  و حجـازي  تـا  گرفتـه  احمد آل جالل و چوبك صادق از بودم پرداخته ها بدان كتاب آن در

 اصـلي  متـرجم  كـه  اسـت  ايـن  ام هآورد كتـاب  ايـن  در و كردم كشف تحقيق ضمن كه چيزهايي از يكي. نبودند شناخته خيلي

 متـرجم  آن از پـيش  كه درحالي كرد، مي زندگي عثماني تركيه در كه شاعري بود، اصفهاني ميرزاحبيب اصفهاني، باباي حاجي

 تصـادفا  كمبـريج  در بـراون  ادوارد هـاي  نامـه  در كـه  بـود  بار اولين براي. بودند كرده معرفي كرماني روحي احمد شيخ را كتاب
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 اسـت  كـرده  ترجمه فارسي به را اصفهاني، باباي حاجي اصفهاني ميرزاحبيب كه براون به احمد شيخ خود از اي نامه به برخوردم

. آوردم ام رسـاله  در را نامـه  ايـن . آورد فـراهم  را چـاپش  امكـان  بـراون  تا بفرستد انگلستان به را متن آن خواست مي اجازه او و

 مجتبـي  بعـدها  !آوردم درمـي  سرها ميان سري بفرستم، سخن مجله براي مثال را، »شفك« اين بودم افتاده صرافت به موقع آن اگر

 در و شـد  مسـئله  ايـن  متوجـه  امـامي  كـريم . بـوديم  مـا  كـرد  كشف را اين كه كسي اولين گفتند ديگران و زاده جمال و مينوي

 رسـاله  در فـالن  السـ  در كمبـريج  در كـه  بـود  كامشـاد  حسـن  كـرد  كشـف  را موضـوع  ايـن  كـه  كسـي  اولـين  نوشت كتابش

 فارسـي  بـه  را كتـاب  سـبزوار  دانشـگاه  اسـتاد  نفـر  دو تـاخير  سـال ۴۵ با گاه آن. است دهكر چاپ و نوشته را ماجرا اش تحصيلي

 پـا  تـا  سـر  اند داده آب به گلي دسته عجب ديدم كردم نگاه وقتي و فرستادند من براي دوستان را آن از اي نسخه. كردند ترجمه

 كتـاب  و نشسـتم  نـاگزير  و شـدم  ناراحت بسيار ترجمه اين از. نداشت ربطي من نوشته به اصال كه بودند شتهنو چيزهايي. اشتباه

 درواقـع  را خـودم  كتـاب  از ام ترجمـه  تعبيـري  بـه . شـد  منتشـر  »فارسـي  جديد نثر گذاران پايه« نام به كه كردم ترجمه خودم را

  !ام دانشگاه استاد دو آن مديون

  

 آيـد  مـي  نظـر  بـه . بپردازيم شما هاي ترجمه ديگر به داشتيد، اثرتان اين چاپ از كه روايتي دامها در باشيد موافق اگر*

 نسبت ژورناليستي و تاريخي كتب شما، هاي ترجمه ميان در و دارد شما اي ترجمه كارنامه در پررنگي نقش تاريخ هاي كتاب

 برآمـدن  ايـران، « ،»امپراتـور  آخرين«. دارد را باال دست ايد، كرده تحصيل رشته آن در شما كه ادبياتحوزه  يكتابها به

 قبلـه « و لوئيس برنارد نوشته »طاووس تخت خدمت در« غني، سيروس نوشته »ها انگليسي نقش و قاجار برافتادن رضاخان،

 ترجمه به چرا. اند تاريخي همگي كه هستند شما هاي ترجمه جمله از پردازد مي قاجار شاه ناصرالدين سرگذشت به كه »عالم

  ؟ديرفت تاريخ سراغ به كه شد چه  شديد؟ متمايل تاريخي كتب

 هـاي  انشـاءنويس  از رحيمـي  مصـطفي  و مسـكوب  شـاهرخ  و مـن  كـه  بگويم است جالب و بود ادبيات ام تحصيلي رشته بله،

 كـردم  اشـاره  هكـ  طور همان بودم ايران در كه هايي سال من. داشتيم رقابت يكديگر با هميشه و بوديم ادبي ششم كالس خوب

. نداشـتم  سـروكار  نوشـتن  و ادبيات و كتاب با خيلي و داشتم عهده به پرمسئوليتي كارهاي و بودم كار سرگرم نفت شركت در

 بـود  بـار  اولـين . نـدارم  اداره ديگر آمد يادم شدم بيدار خواب از وقتي بازنشستگي اول روز شدم، بازنشسته كه انقالب از بعد تا

 كـه  بـود  مـن  نگـران  اول روزهاي همان از همسرم كسي هر از بيش. كنم چه خود با دانستم مي و بودم ربيكا كه زندگي در كه

 كتـاب  مـن  از بـيش  ناهيـد . زنـد  مـي  سـرم  بـه  جنون بدهم، ادامه زندگي به توانم نمي كنم تماشا را طاق و بنشينم طور همين اگر
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 جهـان  از كـه  حبشـه  تـاريخ  و »سالسي هيال« درباره خواند مي را امپراتور كتاب داشت روزها آن روزگار قضاي از و خواند مي

 چنـد  ترجمـه  سـابقه  من كني؟ نمي ترجمه را آن چرا جالبِ خيلي كتاب اين گفت. است شده صحبت آن در نيز آفريقا و سوم

 تـاريخ  جملـه  از بـودم؛  داده انجـام  آمد مي پيش احيانا كه فراغتي در اداره ميز پشت و تفريحي را آنها اما داشتم ايران در كتاب

 بـه . اش ترجمـه  به كردم شروع و پسنديدم و خواندم را كتاب. دارم فراغت روز تمام ديدم حاال. چين مردم و پين تام چيست؟،

-۵۷ سـن  از. اسـت  بازنشسـتگي  هاي سال دستاورد تمامي اول، كتاب سه دو جز به كنيد نگاه كه را من آثار فهرست ترتيب اين

 چيـزي  تـاريخ  بـه  عالقـه  كه است ناي واقعيت تاريخي، هاي كتاب ترجمه چرايي مورد در. دارم سال۸۶ كه امروز تا سالگي۵۶

 اولـين . ام كـرده  ترجمـه  فارسـي  بـه  را دوسـتانم  كتاب حقيقت در هم موارد اين از بعضي در اما. كردم پيدا كمبريج در كه بود

 لنـدن  در ايـران  شاهنشـاهي  سـفير  آخرين »راجي پرويز« خاطرات ،»طاووس تخت خدمت در« كردم ترجمه كه تاريخي كتاب

 چـاپ  بـراي  شد بيكار و افتاد سفارت از كه اين از بعد و بود نوشته سفارتش دوران در ايشان كه بود خاطراتي كتاب اين. است

 ديـدم  و داد مـن  بـه  را كتـاب . بـودم  شده دوست خوانديم مي درس كمبريج در كه زماني او با من. بود كرده آماده انگليسي به

 كسـي  توسـط  ايـران  در كتـاب  ايـن  ترسـم  مي گفت. ندارد وجود ديگر جاي اطالعاتش بسياري و است تاريخي منبعي درواقع

 هـم  روزهـا  آن و بـودم  پسـنديده  را كتـاب  مـن . نشـود  ادا مطلـب  حق بايد كه طور آن و شود ترجمه ندارد كافي اطالعات كه

 خـودت  انگـار  نيايـد،  كتـاب  جلـد  پشـت  مـن  نـام  كـه  ايـن  شرط به كنم مي اش جمهتر گفتم. دارم سرگرم را خودم خواستم مي

 بـين  و كـرد  چـاپ  خـودش  خـرج  بـه  را فارسـي  مـتن  راجـي  آقـاي . شد چاپ لندن در كتاب ترتيب اين به. اي نوشته را كتاب

. بـود  ديگـر  جمـه تر غنـي  سـيروس  نوشـته  رضاخان برآمدن كتاب. شد چاپ هم ايران در كه بعد ها سال تا كرد پخش دوستان

 بـه  بـود  چـاپ  حال در انگليسي متن وقتي. بود نوشته انگليسي به را كتابش هم او است، من نزديك خيلي دوست غني سيروس

 مقـداري  بـاز  »كني؟ لطفي چنين هم من براي است ممكن كردي ترجمه شكل آن به را راجي كتاب كه طور همان« :گفت من

 كـه  كـردم  اش ترجمـه  نشسـتم  بـودم،  پسـنديده  و خوانـده  را اش نوشته كه آن براي هم يزياد مقدار و دوستانه رودربايستي در

 از كـه  شـب،  يـك  كه بود گذشته كتاب اين انتشار از سال دو يكي. است شده چاپ تجديد هم بار چند و درآمد كار از موفق

 كـرد  معرفـي  امانت را خودش كه يآقاي و زد زنگ تلفن خورديم، مي شام داشتيم و بود آمده پاريس از مسكوب شاهرخ قضا

 بـوده  آكسـفورد  در ام تحصيلي تز كه عالم قبله نام به ام نوشته انگليسي به كتابي و هستم ييل دانشگاه در تاريخ استاد من« :گفت

 را معاصـر  تـاريخ  از شـما  ترجمـه  دو. است شده چاپ آمريكا در و ام كرده تكميل جديد منابع زيادي مقدار با را كتاب. است

 شـرطم  اولـين  و ام نديده را شما كتاب متاسفانه گفتم. كنيد ترجمه هم را من كتاب است ممكن اگر خواهد مي دلم و ام خوانده
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 :برسـد  شـما  دسـت  به كتاب از نسخه يك فردا دهم مي ترتيب من گفت. كنم ترجمه بتوانم تا بنشيند دلم به كتاب كه است اين

 شـروع  را كـار  ميـل  كمـال  بـا  گفـتم  و گرفتم تماس روز آن فرداي. آمد خوشم خيلي و خواندم را آن و رسيد دستم به كتاب

 مقـدار  چـون  داد زحمـت  و دردسر من به ديگري كتاب هر از بيش ام گفته خاطراتم در كه طور همان كتاب اين منتها. كنم مي

 زبـان  ناچـار  و بـود  زيـاد  قاجـاري  هاي نقل و ها متن. كرد پيدا را اصل بايد طبعا كه داشت قاجار دوران منابع از قول نقل زيادي

 كـه  هـا  قـول  نقل از پس اگر. شد قاجار دوران نثر به شبيه و گيننس ترجمه نثر رو اين از. داد همخواني آنها زبان با بايد را ترجمه

. نمـود  مـي  زننـده  بسيار خواننده براي بردي مي كار به جديد نثر ناگهان داشت كهنه و ثقيل نثر و بود قاجار دوران به متعلق بيشتر

 كـه  دلبسـتگي  و تـاريخي  هـاي  كتاب اين ترجمه از بعد. است متفاوت من هاي ترجمه بقيه با كتاب آن ترجمه زبان كه بود اين

 دوهزارسـال  خاورميانـه « كتـاب  همـين  او بـزرگ  كـار  مـن  نظـر  بـه . شدم آشنا لوئيس برنارد هاي نوشته با كردم، پيدا تاريخ به

 تركـي  اصـالحات  زيادي مقدار و است عثماني دولت روي كتاب اصلي تكيه. زدم اش ترجمه به دست راينبناب و است »تاريخ

. نداشـتم  را آنهـا  ترجمـه  صـالحيت  نبـودم  آشنا تركي زبان با كه من كه است آمده آن در عثماني تاريخ به مربوط چيزهايي و

 برنـارد  بـا  كـه  دوسـت  يـك  طريـق  از داشـتم  كتـاب  ترجمه در كه مشكالتي رفع براي آمريكا به سفرهايم از يكي در بنابراين

 كـه  ترتيـب  ايـن  به نشد؛ برگزار دوستانه خيلي ما ديدار متاسفانه. رفتم او ديدار به و گرفتم مالقاتي وقت داشت آشنايي لوئيس

. كـرديم  تصـحب  اش منشـي  بـا  و نشسـتم  آنجـا  مـن  و آمـد  دير ساعت يك او بروم، دانشگاه در دفترش به من بود قرار نخست

 بگـويم  رسـيد  نظـرم  به دفعه يك. بياورد هم را قضيه سروته زود خواست مي و داشت عجله و بود دستپاچه خيلي هم آمد وقتي

 درس فارسـي  لنـدن  دانشـگاه  در شـما  زمـان  آن كـردم،  شركت شما با مستشرقين هاي كنفرانس سري يك در من پيش سال۴۵

 منشـي  بـه  و صـندلي  روي نشست تازه و شد عوض اش قيافه و وردخبر و خورد جا دفعه يك. كمبريج دانشگاه در من داديد مي

 يـك  همـان  مشـكالت  از مقـداري . داريـم  مشـكالتي  شـدم  متوجه كردم ترجمه كه را كتاب ثلث يك گفتم. داد قهوه دستور

 و بـدهم  جـواب  و كـنم  مطالعـه  بايـد  گفـت  را بقيـه  داد جـواب  بالفاصله را چندتايي و كرد نگاه بودم كرده ترجمه كه را ثلث

 نامـه  صـورت  بـه  را اينهـا  و شـد  مي پيدا جديدي مشكالت باز رفت مي پيش كتاب ترجمه كه همچنان. باشيم تماس در شد قرار

 كشـورهاي  بـه  سـفر  در مـدام  و بود شده خاورميانه امور در بوش پرزيدنت مشاور لوئيس آقاي ها سال آن. فرستادم مي او براي

 را مـن  هـاي  نامـه  از كـدام  هيچ بنابراين. بود مشورت و مشاوره مشغول سفيد كاخ در خودش كار دفتر در اي بود اسرائيل و عربي

 تخصـص  عثمـاني  تـاريخ  و تركيه امور در هم او كه ديگري دوست طريق از كه اين تا. ماند عقب كار طور همين و نداد جواب

 شـده  داده مـتن  در يادداشـت  نشـان  جا دو مثال. داشت سياسا مشكل تا دو يكي كتاب خود اما. كردم حل را مشكالتم داشت
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 را كتـاب  ايـن  دارم نوشـتم  بـار  آخـرين  كه اين تا ماند پاسخ بي نوشتم نامه هم هرچه. بود نيامده كتاب آخر در يادداشتي اما بود

 فـورا  بـار  ايـن . سـت ا نيـاورده  آنهـا  دربـاره  شـرحي  ولي داده را ارجاع دو اين كتاب اين كه گفت خواهم آنجا و كنم مي چاپ

 كتـاب  وقتـي  كـرده  خواهش و است ديگري كتاب به مربوط و شده اشتباه ارجاع دو اين. شماست با حق بله كه نوشت اي نامه

 مـا  آب متاسـفانه  هرحـال  بـه . دهـد  خبـر  تـأليف  حـق  دريافـت  بـراي  ناشرش به تا فرستادم كه بفرستم برايش جلد دو شد چاپ

  .بود سوءتفاهم با توأم همواره بوديم تماس در كه هم تيمد آن و نرفت جو يك به گاه هيچ

  

 كار.اچ.اي نوشته »چيست؟ تاريخ« كتاب كرديد ترجمه تاريخ حوزه در انقالب از پيش البته كه هايي كتاب نيتر مهم از*

 و داشت بلندي اقبال نسبت به كتاب. بوديد شده آشنا كمبريج در كتاب شهير نويسنده با كه كرديد اشاره. ۱۳۴۹سال در بود

 هاي درس در هم سروش دكتر و داشتند آن به خاص عنايتي مطهري مرحوم شنيديم، انقالب از بعد كه چنان و بود يار بخت

 اين ترجمه فکر  به كه شد چه. كرد مي توصيه دانشجويان به را خواندنش و كرد مي استفاده كتاب اين از خودش فلسفه تاريخ

  افتاديد؟ كتاب

 كتـاب  همـين  يكي داشت كه گفتارهايي درس جمله از و رفتم مي كار.اچ.اي هاي كالس سر كمبريج در كه دمكر اي اشاره

 مـدير  حيـدري  عليرضـا . داشـتم  آشـنايي  اش نويسـنده  بـا  و شـناختم  مـي  را كتـاب  و بودم مند عالقه بنابراين. بود چيست؟ تاريخ

 فلسـفه  هنـوز  ايـران  در مـا  چراكـه  كـن  ترجمه را كتاب اين كه كرد مي تشويق و اصرار بود من دوست كه خوارزمي انتشارات

 بعـدي  هـاي  موفقيـت  ولـي . درنيامد آب از هم بدي ترجمه و كردم شروع اداره ميز پشت را كتاب اين ترجمه. دانيم نمي تاريخ

 مـن  دوسـتان  و ودبـ  سـميناري  اصفهان در ايران به سفري در دارم ياد به. بود خوانندگان استقبال و نظر حسن مديون كتاب اين

 آن كـه  مهـاجراني  آقاي به داريوش. رفتم سمينار و عباسي هتل به اصفهان در. داشتند شركت آن در شايگان داريوش جمله از

 گفـت  و داد دسـت  مـن  بـا  گرمي به و شد بلند ايشان كامشاد حسن گفت كه اين محض به. كرد ام معرفي بود ارشاد وزير زمان

 آن مطالـب  هنـوز  و خوانـدم  اصفهان چهارباغ مدرسه گنبد همين زير بودم طلبه كه پيش سال ۴۰ را شما چيست؟ تاريخ كتاب

  . كنم مي استفاده آن مطالب از و است يادم

. كننـد  مـي  پيـدا  توفيـق  خواننـدگان  ميـان  و انـد  خوشـبخت  هـا  كتاب از برخي. اند شوربخت و خوشبخت ها آدم مثل ها كتاب

 خـدمت  مـن  كـه  هـم  بـار  دو يكـي  و داشـتند  التفـات  آن بـه  هم شما پدر كه است ها بكتا دست اين از چيست؟ تاريخ كتاب

 گفـت  و بـود  كـرده  تحصـيل  قـم  علميه حوزه در كه برخوردم آقايي به تهران سفرهاي از يكي در. گفتند را اين رسيدم ايشان
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. دادنـد  مـي  قرار بحث مورد را چيست؟ تاريخ حوزوي هاي كالس در مطهري استاد كه اين براي شناسم مي خوب را شما كتاب

 اسـتاد  كارهـاي  از تا دو در كه كرد اضافه و كرديم مي بحث كالس سر بعد و مطالعه را كتاب از هايي بخش ما كه ترتيب بدين

 از يكـي  ولـي  نكنـي  بـاور  شـايد  گفـت  ديـدارمان  اولـين  در هـم  امانـت  آقـاي . اسـت  شـده  بـرده  نـام  كتـاب  اين از نيز مطهري

 كـه  بـود  اين كنم مي تدريس تاريخ هم حاال كه گرفتم دكتري و كردم انتخاب را تاريخ رشته و خواندم اريخت كه هايي انگيزه

  .بود اقبال خوش هاي كتاب از چيست؟ تاريخ هرحال به !بود آور شگفت خيلي ديگر اين. خواندم را چيست؟ تاريخ كتاب

 شـاهرخ  كه دانيم مي. است مخوف استالين كتاب ترجمه شود مي ديده شما هاي ترجمه ميان در كه كارهايي ديگر از*

 و توده حزب كل از استالين هاي جنايت مورد در ۱۹۵۶ در خروشچف افشاگري از پس شما ديرينه و عزيز دوست مسكوب

 اين ترجمه كه گفت شود مي آيا. داشتيد توده حزب به زمان از اي برهه در خاطري تعلق هم شما. بريد سياسي هاي فعاليت

 همـت  كتـاب  ايـن  ترجمـه  به داشتيد سر پشت كه اي تجربه به عنايت با و بود نيز خودتان گذشته از انتقاد نوعي به كتاب

  بود؟ چپ ميراث به موسوم ما ميان در آنچه با بعدي نسل آشنايي براي خصوص به و گمارديد

 مـارتين  آقـاي . دارد داسـتاني  نيـز  مخـوف  ناسـتالي  كتـاب . گذشـته  گناهـان  كفاره. است كفاره برم مي كار به خودم كه لغتي

 هـاي  نيمـه  تـا  تقريبـا  و بـود  انگلسـتان  كمونيسـت  حـزب  عضـو  و مشـهور  و قابـل  اي نويسنده هم پدرش كتاب نويسنده ايميس

 و خـانواده  در را او برخـورد  و پـدر  زنـدگي  هـاي  سـال  آن خواهـد  مـي  پسـر . گذرانـد  چـپ  افكـار  بـا  و حزب آن با را عمرش

 دهـد  مـي  شـرح  شـد  مرتكـب  استالين كه را هايي جنايت بعد. كند توصيف داشتند كه را هايي بحث و آمدند مي كه را دوستاني

 پرسـيدند  او از هـايش  جنايـت  مورد در وقتي. داد كشتن به شوروي در را تن ميليون شش آمده كتاب پشت كه همچنان استالين

 و گلـو  در بغـض  مـدام  كـردم  مـي  ترجمـه  كـه  را كتـاب  .اسـت  آمار نيست كشتار ديگر گذشت كه حدي از كشتار داد پاسخ

 سرسـرا  پلكـان  باالي جواني شديم حقوق دانشكده وارد كه روز اولين دوره هم دوستان و من آمد يادم. داشتم چشم در اشك

 يمكـرد  نگـاه  هـم  به اصفهاني جوان چند ما و رود مي كمونيسم سوي به نخواهد چه و بخواهد چه دنيا گفت مي و كرد مي نطق

 تـوده  حـزب  بـه  اي تحصـيلكرده  و دانشـجو  اگـر  روزهـا  آن. بـوديم  شـده  اي تـوده  درآورديـم  سر وقتي چيست، كمونيسم كه

 متوسـط  طبقـه  عـادي  دانشـگاهي  !داشت وابستگي جايي به يا بود الدوله فالن فرزند يا داشت، كفش به ريگي حتما پيوست نمي

. افتـاد  داننـ ز بـه  شـاهرخ  و رسـيد  مـرداد ۲۸ گـاه  آن. نشـود  كشـيده  تـوده  حـزب  به بود محال فهميده، حدي تا و خوانده كتاب

 روز آخـرين  تـا  مسـكوب  كـه  درحـالي  كردنـد،  همكـاري  پلـيس  بـا  و اعتـراف  زندان در حزب مركزي كادر افراد از بسياري

 تـو  هـاي  دسـتي باال و رهبـران  كنـي؟  ثابت خواهي مي را چيزي چه بود گفته او به گر شكنجه سر آخر. كرد تحمل را ها شكنجه
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 اسـتالين  كـرد  اعتراف خروشچف و آمد پيش كه مجارستان وقايع كني؟ مي حاشا داري هنوز تو و اند كرده اعتراف را چيز همه

 تلـف  كسـي  چـه  بـراي  را عمـر  هـاي  سـال  بهتـرين  كه زده حيرت درآوردم، شاخ تعجب از كمبريج در من كرده، جناياتي چه

 صـفحه . خوانـدم  مـي  كمونيسـتي  نوحـه  حزبـي  هـاي  حوزه در و گشتم مي دوره حزب ردستو به من استالين مرگ روز. كرديم

 خـوردم  افسـوس  و شدم مي متنبه. بودم شده رو روبه جديد واقعياتي با حاال و كرديم مي نيايش را او و گذاشتيم مي انترناسيونال

 فكـر  بگيـرد،  را پـدر  انتقـام  خواسـته  هنويسـند  ديدم خواندم كه را مخوف استالين كتاب. شد موجودي چه صرف ام جواني كه

 مسـكوب  از زودتـر  مـن . كـنم  خالي دلي داغ و بدهم را ام گذشته گناهان كفاره اندكي كتاب ترجمه با توانم مي هم من كردم

 و محـيط  و دانشـگاه  احـوال  اوضـاع  و كمبـريج  بـه  رسـيدم  كه اين از پس. شدم خارج ايران از وقتي يعني بريدم توده حزب از

 بـا  مصـادف  كـه  مانـدم  آنجـا  سـال  پنج. شد ناآشنا و بيگانه برايم كارهايش و فعاليت و توده حزب دنياي كل به ديدم را درس

 درآمـد  كـه  زنـدان  از شـاهرخ  خالصـه . بـود  شـده  ديگري دنياي هم اينجا ايران، به برگشتم وقتي بود، مرداد۲۸ از بعد اتفاقات

  .نبودم اي توده ديگر دمش خارج كه تهران از هم من و نبود اي توده ديگر

  

 ترتيب به كه شما ترجمه چهار. رفتيد هم فلسفي آثار سراغ به تان مترجمي هاي سال طول در شما تاريخ، حوزه بر عالوه*

 ويتگنشتاين« وپيت،يك دان نوشته »ايمان درياي« گُردر، يوستين نوشته »سوفي دنياي« اند بوده هم موفق و شده چاپ ايران در

 ترجمه فكر به شد چه. ندا بوده مگي برايان نوشته »فلسفه سرگذشت« و نگار روزنامه دو نوشته »بخاري سيخ جرايما و پوپر ـ

 را سـوفي  دنيـاي  فلسفه، به ام عالقه خاطر به بخوانم، فلسفه تخصصي طور به كه اين ازش يمن پ افتاديد، سوفي دنياي كتاب

 بـه   كـالس  در كـه  منـابعي  ميـان  در ،س فلسفه کانتيهنگام تدر فه،فلس يتحصيالت رسم پايان از پس اما. مه بودخواند

 فلسـفه  درباره زيادي منابع. بود كانت درباره كتاب از بخش آن و سوفي دنياي كتاب همين دمكر يم معرفي دانشجويان

 اين ترجمه فكر به شد طور چه. است كرده بيان خوبي به را مطالب سادگي حين در كتاب اين نويسنده اماام، خوانده كانت

  افتاديد؟ كتاب

 مغلـق  هـاي  بحـث  كـه  ايـن  و نويسـنده  سـاده  و شيوا نثر. خواندم رسيد چاپ به و شد ترجمه انگليسي به وقتي را سوفي دنياي

 فكـر  بـه  و شـدم  كتـاب  مجـذوب . داشت تازگي عجيب من براي درآورده ساده و امروزي و خودماني خيلي زبان به را فلسفي

 رمـان  يـك  رمظـ ن به كتاب اين منتها. بودم نكرده ترجمه فلسفي كتاب و نداشتم سروكار فلسفه با آن از يشپ. افتادم اش ترجمه

 بحـث  جـا  همـه  آمريكـا  و انگلـيس  و فرانسـه  در سـپس  آلمان، در نخست. بود شده نوشته فلسفي شيرين زبان با كه رماني آمد،
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 بـه  كتـاب . بود نروژ در فلسفه آموزگار يك اش نويسنده. بود شده كشورها اين هاي كتاب ترين پرفروش جزء و بود كتاب اين

 سـوفي  دنيـاي  ترجمـه . هسـتند  جوان نسل عموما هم هايش خواننده و رسيده شانزده و پانزده چاپ به حاال و شد ترجمه فارسي

 از رنامـه ب سـري  يـك  صـورت  بـه  انتشـار  از پـيش  كـه  بـود  ايمـان  دريـاي  دوم كتـاب . كـرد  ايجاد من در فلسفي عالقه مقداري

 اسـتاد  ايـن  تاثير تحت سخت و بودم برنامه بينندگان از يكي اول روز از من و شد مي پخش هفتگي طور به سي.بي.بي نتلويزيو

 قـبال . كردنـد  منتشـر  را كتـاب  شـد  تمـام  كـه  وگوهـا  گفـت  سلسله. گرفتم قرار گفت مي كه مطالبي و كمبريج دانشگاه الهيات

 مـن . كنـد  مـي  امضـا  خريـداران  بـراي  را كتـاب  سـي .بـي .بي در كيوپيت دان پروفسور انتشار روز نخستين در كه بود شده اعالم

 كمبـريج  دانشـگاه  الهيات استاد و انگلستان كليساي كشيش به را خود و. بودم ايستاده خريداران صف در كه بودم كسي اولين

 بـه  هـم  را كتـاب  ايـن  منـدم  عالقـه  و ام كـرده  جمهتر هايي كتاب و ام داشته سروكار دانشگاه اين با هم من گفتم و كردم معرفي

 حـق  بابـت  ببنديـد  قـرارداد  سـي .بـي .بـي  بـا  برويـد  بايد شما كه بود اين زد كه حرفي اولين درنگ بي استاد. كنم ترجمه فارسي

 شذهـن  بـه  كـه  چيـزي  اولين و دانشگاه استاد كليسا، كشيش خوردم، جا قدري. بزنيد ترجمه به دست بعد و طبع حق و ترجمه

 را هرچـه  و نـداريم  رايـت  كپـي  مـا  است، خبر چه ايران در داند نمي كه خنديدم او ريش به دل در. ماديات و بود پول رسيد مي

 هـم  ديگـر  بـار  يك. رفتم كشيدم را راهم و نشدم بحث وارد هرحال به. نخورده تكان آب از آب و ايم كرده ترجمه ايم خواسته

 اصـطالح  بـه  را مـا  خواسـت  داشـت  آشـنايي  كيوپيـت  با و بود دانشگاه استاد كه شنايانآ يكي كمبريج به سفرهايم از يكي در

 حـرف  جـز  مـن  توضـيحات  همـه  بـا  اما. بودم ترجمه درگير زمان آن. كالج در ام اتاق به برد و گرفت را من دست. دهد آشتي

 ولـي  كنيـد  صـحبت  سـي .بي.بي من ناشر با بايد و است غيرقانوني و اجازه بدون كنيد مي كه كاري اين گفت و نزد حرفي پول

  .دادم ادامه ترجمه به من و نداشت شندرغازها اين به اعتنايي سي.بي.بي

 ايشان با تان همواجه اساسا و كيوپيت با ديدار از گويا آمدهـ  نشده منتشر هنوز كه ـ شما خاطرات دوم مجلد در كه چنان*

 سـازمان  در هـم  سـميناري حتـا   و بـود  انگيـز  بحـث  هم قدري و خورد چاپ چند تهران در كتاب. نبوديد خرسند چندان

 عرفان عنوان تحت كيوپيت از هم ديگري كتاب آن از پس و شد برگزار كتاب اين انتشار مناسبت به ها تمدن وگوي گفت

  .شد منتشر قم در پيش سال چند مدرنيته از پس

 كـرده  تهديـد  و گرفتـه  تمـاس  ناشـر  با رجال از كيي نخست روزهاي همان در رسيد چاپ مرحله به وقتي كتاب اين ترجمه

 از و كننـد  توقيـف  را كتـاب  كـه  اين بيم از هم ناشر. شود آوري جمع بايد و است الحاد مانيفست و كفرآميز كتاب اين كه بود
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 بسـيار  و شـد  يـع توز دوباره كتاب ها سوءتفاهم رفع و مكاتبات از بعد اما. كرد جمع ها كتابفروشي از را آن هاي نسخه ببرند بين

  .قم در خصوص به كرد، باز جا زود

  

 ميان به وپيتيك  ذكر كه بار چند مداشت نگاميرميب در معاصر، مشهور دين فيلسوف ديگر هيك، جان با كه ديدارهايي در*

 كارهاي و خودش به راجع چيزي هر از بيش آيد مي من ديدن به تيوپيک وقتي كه گفت يم تصريح و تلويح به کي، هآمد

 كه كرد مي اشاره تلويحا. بگويد را خودش سخنان كه اين براي دهد نمي مخاطب به چنداني مجال و كند مي صحبت خودش

 فكر. شد عوض وبيش كم خودش از تصويرش كه آمد فراهم او براي موقعيتي ايمان درياي يعني كتاب، اين چاپ از پس

  .است سازگار و اسبمتن كمابيش تصاوير اين با كرديد نقل شما آنچه كنم مي

. يـافتم  خودخـواهي  آدم را ايشـان  اما باشم نداشته قضاوت حق شايد و داشتم ايشان با كوتاهي برخوردهاي كه اين با هم من

 قصـد  يـا  شماسـت  كتـاب  خواننـده  كـه  كسـي  هرحـال  بـه  اما خود، جاي به همه كشيش، و الهيات عالم كمبريج، دانشگاه استاد

 قـرارداد  سـي .بـي .بـي  بـا  ايشـان . ندارد زيان بودن آداب مبادي مقداري يك است، آمده شما ديدن هبحتا  يا دارد را آن ترجمه

 و درآمـد  آب از مـوفقي  كتـاب  هـم  كتـاب  و كـرد  سـفر  دنيـا  دور بـه  آنهـا  تهيه براي و كرد تهيه را ها برنامه سري اين و بست

 مـن . داد تغييـر  كشـيش  و دانشـگاه  استاد يك از را شاناي اقتصادي وضع حتم طور به همه اينها. شد آن از گوناگون هاي ترجمه

  . كند مي رو آن رو اين را ها انسان كرد تجاوز مقداري از وقتي كه دارد خاصيتي چه پول اين دانم نمي

  

 و پوپرـ  ويتگنشتاين كتاب :دارد هم ژورناليستي رويكردي البته كه فلسفه حوزه در شما اثر ديگر به بپردازيم و بگذريم*

  .بخاري سيخ جرايما

 قـرار  تاييـد  و تحسـين  مـورد  و كـرد  پـا  بـه  سروصـدا  خيلـي  شد منتشر انگلستان در وقتي ديگر هاي كتاب مثل هم كتاب اين

. اسـت  كمبـريج  مـورد  در گـذرد  مـي  كتـاب  در آنچـه  از بخشي كه خصوص به آمد، خوشم خيلي و خواندم را كتاب. گرفت

. بـودم  رفتـه  اتـاق  آن در هـم  شـايد  و افتاد مي آنجا به گذارم هفته هر بارها و رهابا ها سال من كه كريدوري و كالج در درست

 نگـار  روزنامـه  دو ايـن  ابتكـار . كمتـر  ويتگنشـتاين  بـا  داشتم، آشنايي مختصر پوپر كارهاي با من كه بود اين همه از تر مهم ولي

 جالـب  بسـيار  انـد  كـرده  تبـديل  كتـابي  بحـث  ضوعمو به را فيلسوف دو اين بين اي دقيقه پنج برخورد يك كه انگليسي هوشمند

 را بخـاري  سـيخ  ويتگنشـتاين  و بـوده  زمسـتان  گيـرد،  درمـي  دو آن بـين  بحث وقتي كه بود اين اريخب سيخ يك ماجراي. بود
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 را سـيخ  صـحبت  حـين  ويتگنشـتاين  بلكـه  نبـوده،  تهديد كه گفتند حاضران از بعضي بعدها. كند مي تهديد را پوپر و دارد برمي

 دو ايـن  فلسـفه  و آثـار  خـانواده،  زندگي، و نوشتند كتابي نگار روزنامه دو اين بهانه اين به هرحال، به. داده مي تكان هوا در فقط

 هـاي  تجربـه  همچـون  كـردم  هـوس  و بـردم  لـذت  كتـاب  خواندن از گذاشتند بحث به ساده و شيرين بسيار زباني با را فيلسوف

 قهرمـان  دو بـين  جهـاني  شـطرنج  مسـابقه  بـه  راجع نگار روزنامه دو اين بعدي كتاب. مكن تسهيم ديگران با را لذت اين ديگرم،

 از بعـد  و كـردم  شركت جلسه آن در من. شد انجام ما محله كتابفروشي در تصادفا كتاب اين رونمايي .بود مريكاييآ و روس

 كافـه  بـه  مـرا  اصـرار  بـه  و شـدند  زده شـگفت  بسـيار . ام كـرده  ترجمه را شما كتاب فالن گفتم و رفتم نويسنده دو نزد كار پايان

 كتـاب  دربـاره  معمـول  طبـق  هـايي  سـوال . بفرستم برايشان را كتاب ترجمه از نسخه دو كه گرفتند قول و كردند دعوت مجاور

  .دادند جواب سواالتم همه به مكاتبه طي كه بود مانده مبهم برايم نكاتي داشتم،

  

 آمده شما خاطرات دوم جلد در كه چنان. بود فلسفه حوزه در شما ترجمه آخرين مگي، برايان نوشته فلسفه سرگذشت*

 امروز كه تان قديمي دوست و نبوديد راضي چندان هم فارسي زبان به كتاب اين ترجمه و چاپ با او تعامل و مكاتبه نحوه از

 خاطرات اين. بنويسد مگي رايانب به تندي نامه بود نزديكحتا  و كرد مداخله ميان اين در هم راجي پرويز رفت، ذكرش هم

  .بفرماييد توضيحاتي او با هم خودتان و راجي برخورد و كتاب اين باب در نيست بد. نشده منتشر هنوز شما

 خوانـدن  كتـاب  بـه  عالقـه  با اي گوشه در و گرفت پيش اي ساده زندگي شد، بركنار سفارت از كه وقتي از راجي پرويز بله،

 فلسـفه  شـده  منـد  عالقـه  آن بـه  كـه  موضـوعاتي  جملـه  از. گذرانـد  زندگي نوشتن انگليسي نشريات رايب اي مقاله بيگاه و گاه و

 تلفـن  روز يـك . پرسـيد  مـي  رسيد مي من ناقص عقل به و بود الينحل برايش چيزي اگر .كرد مي بحث من با بيگاه و گاه. است

 نوشـته  بـود  فلسفه سرگذشت كتاب آن. كردم پيدا كتاب يك خواندن با را ام فلسفي سواالت از خيلي جواب من گفت و كرد

 عـوام،  مجلـس  در كـارگر  حـزب  از پارلمـان  نماينده مگي برايان و بود انگلستان در ايران سفير راجي پرويز وقتي. مگي برايان

. بـود  كـرده  جلـب  را راجي توجه كرد مي صحبت خوب و دانشگاهي و بود كتاب اهل چون و آمد مي سفارت هاي مهماني در

 راجـي  بـا  پـس . بـود  هـا  تاهيـ  ايـن  جـزء  مگـي  و كردنـد  ديدن ايران از انگلستان پارلمان از هايي تاهي بار سه دو زمان آن رد

 دعـوت  هـا  مهمـاني  ايـن  بـه  اوقات بعضي ، راجي پرويز با ام دوستي و انگلستان در كارم لحاظ به هم من بود كرده پيدا دوستي

 قـرار  تـاثير  تحـت  سخت و خواندم و خريدم را گيم كتاب هرحال به. بودم كرده يداپ آشنايي مختصر مگي برايان با و شدم مي

 امـروزي  زبـان  بـه  حكيمانـه  واالي زبان از فلسفه ام كرده ترجمه فلسفه درباره من كه كتابي چند در ايد كرده توجه البد گرفتم



١٣ 

 

 بسـيار  انگليسـي  اصـل . افتـادم  اش  ترجمه فكر به بنابراين ،ددار وهوايي حال چنين هم كتاب اين ديدم. است درآمده پسند مردم

 هـا  عكـس  گراور بتوان شايد كردم فكر. دارد هم نويس كناره و حواشي و است همراه زيادي هاي عكس با و شده چاپ نفيس

 يخودمـان  و دوسـتانه  خيلـي  هـم  نامـه . نوشت مگي به اي نامه او و گفتم راجي به. كرد كمك ايران ناشر به و آورد دست به را

 آقـاي  گفـت  مي بود، پستال كارت يك مگي جواب. اسبق نماينده ديگري و اسبق سفير يكي ديگر، دوست به دوستي نامه. بود

 گـران  راجـي  بـا  مگي برخورد نحوه و كارت اين. ببندند قراردادي و بدهند را الزحمه حق ترتيب بگيرند، تماس ناشر با مترجم

 امـا  باشـيد،  داشـته ... و استادي و دكترا مافوق و دكترا مدرك چندين است ممكن شما كه كرد تهيه تندي بسيار جواب و آمد

. نفرسـتد  را نامـه  كردم خواهش كشد مي باريك جاهاي به دارد كار ديدم. بگيريد آداب مبادي در هم مدرك يك است بهتر

  .رسيد چاپ به صورت بهترين ني نشر همت به كتاب و نيست گراورها آن به احتياجي اصال شد معلوم بعدها

  

 شاهنامه باب در او از هايي نوشته و مسكوب شاهرخ هاي نوشته از بخشي كه ايد كرده اشاره  تان خاطرات دوم مجلد در*

 خوب بفرماييد توضيح هم هستند وضعيتي چه در كه اين و مسكوب شاهرخ نشده منتشر آثار باب در اگر. است شما نزد

 چه كتاب اين ماجراي. كرديد منتشر »مادر سوگ« عنوان با را مادرش درباره او طراتخا و ها نوشته پيش چندي مثال. است

  بود؟

 ،گذرانـد  مـي  را شا زنـدگي  آخـر  روزهـاي  او كـه  دادنـد  خبـر  ناگهـان . بودم ايران در من شاهرخ زندگي آخر روزهاي در

 كارهـايش  نگـران  كـرد؛  زمزمـه  من گوش در كه داشت هايي سفارش بيمارستان در آخر روزهاي. رساندم پاريس به را خودم

 ايـن  امـور  خواسـت . بـود  نشـده  گيـري  غلط و بازخواني اما تهران بود فرستاده چاپ براي را خود اثر  آخرين مور، ارمغان بود،

. كـرد  اشـاره  هايش نوشت حاشيه و شاهنامه به راجع بعد. باشد راحت خيالت گفتم كه مبگير عهده به را كارهايش بقيه و كتاب

 شـاهنامه  بـر  هـم  فرانسـه  در بعد ها سال. بود كرده هايي يادداشت صفحات حواشي در شاهنامه مرور هنگام جواني در مسكوب

 را فرانسـه  در اقامـت  بعـد  سـاليان  حواشـي  و  جواني دوران حواشي كسي روزي اگر گفت مي. بود نوشته حواشي مسكو چاپ

 و كـدكني  شـفيعي  آقـاي  راهنمـايي  بـه  را كـار  ايـن . بـرد  مـي  پي دوسيفر و شاهنامه درباره او فكري تحول سير به كند، مقايسه

 عنـوان  بـا  جلـد  دو در را خـاطراتش  شـاهرخ . است چاپ دست در االن كتاب و داديم انجام شناس شاهنامه بهفر خانم كوشش

. اسـت  نشـده  چـاپ  گوشـي  بـازي  گاه گاه و دانشجويي و جواني خاطرات ولي. شد منتشر پاريس در كه نوشت »راه در روزها«

 دوسـتان  بـا  روابـط  عشـقي،  خـانوادگي،  مسـائل  بيشـتر  و شخصـي  خيلـي  مطـالبش  امـا  اسـت  كتابچـه هشت، نُه  حدود در اينها
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 روزي كـه  نداشـته  حرفـي  منطقـا  پـس  داشـته  نگـه  را هـا  نوشـته  ايـن  خـودش . كـرد  بايد چه آنها با دانم نمي كه است نزديكش

 رو ايـن  از. كنـد  مـي  ثرامتـ  انـد  حيـات  قيـد  در كـه  را كسـاني  چون است، نرسيده من نظر به روز آن ولي. دنشو منتشر روزگاري

 سـوگ  نـام  بـه  و كشـيدم  بيـرون  منتشرنشـده  خـاطرات  ميان از بود نوشته مادرش براي كه را هايي بخش البته. داشتم نگه دست

  . كردم منتشر تهران در مادر

  

 احساساتي بسيار او كه كنيد مي اشاره جايي. ايد داشته مسكوب شاهرخ با كه وآمدهايي رفت و سفرها به ايد كرده اشاره *

 يا ها موزه در كه شد مي مناظري و تابلوها شيفته داشت شان منزل نزديكي در درختي و نهال و طبيعت با نزديكي رابطه ،بود

 كند برقرار هنر با اي رابطه صرمعا انسان بسا چه كه او خود خاطرات دفترچه از اي نوشته به ايد كرده اشاره. ديد مي طبيعت در

 شاهرخ شما خاطراتن مجلد يا در. كرد مي برقرار گذشته ديني هاي آموزه با يا كالسيك متافيزيك با پيشامدرن انسان كه

  .دارد پررنگي حضور مسكوب

 از او ديـد  و بـود،  طبيعـت  عاشـق  او. كرديم هم با كه سفرهايي و است شاهرخ به مربوط توجهي قابل بخش دوم جلد در بله

 سـال ۳۰ شـاهرخ  داشـت،  طبيعـت  تماشـاي  و سـير  براي استثنايي. نظيرند كم فارسي زبان در طبيعت از هايش توصيف و طبيعت

 جلـو  را روز از نيمـي  و كـرد  مي زندگي عكاسي دكه يك پستوي در آخر سال پانزده در ،گذراند سختي با را شا زندگي آخر

 هابعـدازظهر . بـود  بـار  سـف ات ايران فرهنگ براي اين كه ام گفته هم ديگري جاي من. تانداخ مي راه مشتري و ايستاد مي دخل

 چيزهـايي  و كارهـايش  درباره و زد مي قدم باغ در. رفت مي نزديكي همان در لوكزامبورك باغ به بكشد نفسي خواست مي كه

 خـودش  درخـت  را درخـت  ايـن  خشـاهر  و آن روي هروبـ  درختـي  و بـود  آنجـا  نيمكتـي . كرد مي فكر بنويسد ستخوا مي كه

 بـه  رنـگ  دگرگـوني،  شـد،  مـي  سبز دوباره و كرد مي زرد برگ داد، مي شكوفه درخت كه مختلف هاي فصل در و دانست مي

 يـك  در زيـادي  هـاي  نوشـته  .كنـد  مي صحبت »من درخت« از خاطراتش در جا دو يكي. كرد مي تماشا را درخت شدن رنگ

 و شـكار  بـه  راجـع  كتـابي  خواسـته  مي است معلوم و است تكه تكه. است طبيعت توصيف همه كه كردم پيدا شاهرخ از كتابچه

  .است آمده تفصيل به خاطراتم دوم جلد در همه اينها چون كنم صحبت اينجا در خواهم نمي اين از بيش و بنويسد طبيعت

  

 اشك هم اي قطره چند و كرد يم نجوا آن با كه درختي سروقت رفتيد هم شما شاهرخ مرگ از پس كه ايد كرده اشاره *

  .فشانديد
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 و دوسـتان  تشـييع  و ايـران  بـه  جنـازه  حمـل  تـدارك  و شـاهرخ  درگذشـت  و بيمارسـتان  روزهـاي  بود، سختي روزهاي بله،

 تـرك  را سـيگار  بود سال هشت ،هفت  كه آن با راه در ،لوكزامبورك باغ سوي به رفتم او مرگ روز. روشنفكران و هنرمندان

 يسـيگار  ،درخـت  آن پـاي  رفـتم  .خريـدم  كبريـت  با وينستون پاكت يك اختيار بي سيگارفروشي مغازه يك جلو. بودم كرده

  . دهم مي لو را خاطراتم دوم جلد محتويات از مقدار يك دارم. ريختم شاهرخ ياد به هم اشكي و زدم آتش

  

 نوشتن فكر به كمتر چرا است نشيندل و خوب شما فارسي نثر كه آن رغم به بپرسم خواستم مي سوال، آخرين عنوان به*

   نيفتاديد؟ ترجمه از مستقل

 بـاورم  كـم  كـم  دارد نوشـتند  و گفتنـد  بـس  از ولـي  بـودم،  خبـر  بـي  اواخر اين تا خود نثر »دلنشيني« از من بگويم، را حقيقت

 كـه  اسـت  ايـن  دارد مـن  اب زنم كه دعواهايي از يكي و ام بوده اعتقاد بي خودم به همواره من گفتم، هم صحبت ابتداي. شود مي

 كتـابي  خـودم  در« كه دارند اصطالحي ها انگليسي. ام نبوده مستقلي اثر يا كتاب نوشتن فكر به نه،. كنم مي ارزيابي كم را خودم

در  را ديگـران  خواسـتم  مـي  و بـودم  بـرده  لـذت  شـان  خوانـدن  از كه هايي كتاب ترجمه هم آن و كردم ترجمه بيشتر ».بينم نمي

 و جـرأت  بـوده،  هـم  اگـر  يـا . نداشـتم  سـراغ  خـودم  در مـن  كـه  دارد الزم مايـه  آفريـدن  و نوشتن كتاب. كنم شريك ام لذت

  .گويم مي تمام اخالص با را اين. ندادم خود به را بيانش جسارت


