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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ سپتمبر ٢١
  

 ادعا و درس اخالق يک مترجم
)٢(  

ويا سی سال پيش از  يک شعر چند سطری او از ناظم حکمت را، که گۀمدعی شده که من ترجم، فرھمند رادشيوا  اخيراً 

 . روسی و يا از زبان ترکی آذری به فارسی برگردانده، کپی برداری کرده امۀ يک نويسندۀترجم

، نوشته بودم ٢٠١۴مبر  سپت در تاريخ سوم»ادعا و درس اخالق يک مترجم«من در جواب ايشان مطلبی تحت عنوان 

 تا با انتصاب اين اتھام به من، کانون نويسندگان ايران آقای فرھمند که در نوشته خود به طور ضمنی کوشيده... « :که

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

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

  ».سوء تفاھم از جانب ايشان باشد

 است فرستادم اما تا  را چاپ کردهفرھمند راد ۀکه ادعانام» ايران امروز« اتھام چندش آور را به سايت من جوابم به اين

اما جواب .  ترين قوانين مطبوعاتی را نقض کرده اندئیولين اين سايت از انتشار آن سر باز زده اند و ابتداؤاين لحظه مس

  . منتشر شده است.. .من از جمله در سايت ھای آزادی بيان، اتحاد کارگری و

 اکثريتی دست به دست ھم داده اند تا به من اتھام بزنند، پرونده سازی کنند و ھم به کانون نويسندگان - ی ئگويا طيف توده 

ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد، حمله کنند و اين سياست زشت خود را از راه ھای گوناگنون ناسالم و توطئه 

  .  می دھندگرايانه ادامه

پيدا کردم که در آن، ترجمه شعر ناظم حکمت توسط وی به شکل زير را  ايشان از روسی و يا ترکی آذری ۀمن ترجم

  :است

اين شعرھا در بزرگترين روزنامه ھاى .  چھار شعر ھديه کردجاپانمى در و، به قربانيان بمب ات١٩۵۵او در سال «

کمى بعد . ھا را به ياد می آوردند»اوتا«، يا جاپان نغمه ھاى فولکلوريک  به چاپ رسيدند و با شباھت عجيب خودجاپان

در کنگرٔە جھانى صلح در ھلسينکى ھمٔه . اين شعرھا، با آن سوگ انديشمندانه و بلورين خود، به ترانه تبديل شدند

  : سياھپوست گوش فرا دادند سرودٔە شاعر ترک با صداى پل رابسون خوانندٔەجاپانینمايندگان به پا خاستند و به ترانٔه 

  ماھى گرفتيم، ھر که خورد، مرد،

  دستمان را ھر که گرفت، مرد

  تابوت سياه: کشتی مان

]...[  
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  .چشم بادامى، فراموشم کن

]...[  

  تابوت سياه: کشتٮی مان

  درياى مرده: دريامان

  د؟ئيانسان ھا، آھاى، کجا

  »د؟ئيکجا       

اما .  را به اکبر گنجی تقديم می کردند روی آن اديت جديدی انجام داده انداما کنون مدعی شده اند ھنگامی که اين شعر

 چه کسی سوء استفاده کرده ۀايشان نگفته اند که اين اديت را از روی کدام شعر ناظم حکمت انجام داده اند و يا از ترجم

  اند؟ 

ه و در شبکه ھای اجتماعی منتشر من به ھمراه اين شعر و ده ھا شعر از ناظم حکمت را بيش از ده سال پيش ترجم

اين شعر منتشر شده و به تازگی » ناظم حکمت شاعر ھميشه کمونيست« نيز در کتابی به نام ٢٠١٣در سال . کرده ام

  :ترجمه من چنين است. نيز در دفتر شماره بيست کانون نويسندگان منتشر شده است

ترين  اين شعرھا در بزرگ.  ھديه کردجاپانر می دو، قطعه شعری به قربانيان بمب ات١٩۵۵ناظم در سال «

اين شعرھا، کمی بعد، . ھا، را زنده کردند»اوتا«، جاپانھای فولکلوريک   به چاپ رسيدند و ياد نغمهجاپانھای  روزنامه

  جھانی صلح درۀ و چه با شکوه بود، ھنگامی که در کنگر مندانه و بلورين خود به ترانه تبديل شدند با آن حزن انديش

 سياه پوست ۀ شاعر ترک، ناظم حکمت، با صدای خوانندۀ سرودجاپانی نمايندگان به پا خاستند و به ترانه ۀھلسينکی، ھم

  :، گوش فرا دادندپل رابسون، ئیمريکاا

  ، ، مرد که خورد ، ھر ماھى گرفتيم

  ، مرد که گرفت دست مان را ھر

   تابوت سياه:   مان کشتى

  .  ، فراموشم کن چشم بادامى

   تابوت سياه:   مان کشتى

   درياى مرده:  دريامان

  ، دئي، کجا ، آھاى  ھا انسان

  »؟ دئيکجا

در حالی که ايشان نيز مانند .  مرا نديده اندۀ در اين سال ھا کجا بودند که اين ترجمفرھمند راد، ال اين است که اوالً ؤس

ابفروشی ھای اين شھر در دسترس ھمگان قرار  در کتناظم حکمت ۀمن در استکھلم زندگی می کند و کتاب من دربار

، اين شعر را از زبان روسی و ترکی آذری برگردانده که عين آن را در باال فرھمند رادبه عالوه اين که . داشته و دارد

 الی سطور اين چنده از البرا  تقديم می کند نقطه ھا و پارانتزھا اکبر گنجیاما ھنگامی که آن را به . مالحظه کرديد

  ؟...از متن شعر ھمان نويسنده روسی انجام داده و يارا رات ييسطر شعر حذف می کند؟ چرا؟ آيا او اين تغ

 صلح جھانی ھليسنگی منتشر شده ۀ اين شعر در کنگرۀکوتاه شد.  نام دارد»جاپانیماھيگير «، ناطم حکمتاين شعر 

ھمان را ترجمه کرده بودم اما اکنون متن کامل آن را مجددا از زبان اصلی شاعر، يعنی زبان استانبولی است و من ھم 

  .به فارسی برگردانده ام

JAPON BALIKÇISI  

  جاپانیماھيگير 
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  ناظِم حکمت

  

  مرگِ ابری بر سِر دريا

   ستزيِر سِر يک جواِن ماھيگيِر ژاپنی

  امش شنيده من از دوستاناين آواز را 

  ر اقيانوِس آرامد

  .در شبی زردگوِن زرد

  

  .ماھی گرفتيم، ھر که خورد، مرد

  .دست مان را ھر که گرفت مرد 

  تابوت سياه،: کشتی مان

  .ميرد اين کشتی، زود می ۀآيد روی عرشھرکه می 

  

  ماھی گرفتيم، ھر که خورد، مرد،

  م،آھسته و آرا ھنگام، اّمانه بی

  .پاشدپوسد، از ھم می گوشت شان می

  .ماھی گرفتيم، ھر که خورد، مرد

  

  . دست مان را ھر که گرفت مرد

   باران، در آفتاِب خستهدر نمک

  اين وفادار، اين پرکار

  . دست مان را ھر که گرفت مرد

   ھنگام، اّما آھسته و آرام گوشت شان، نه بی

  .پاشدپوسد و ازھم می آھسته و آرام می 

  ...دست مان را ھر که گرفت مرد

  

  .چشم بادامی، فراموشم کن

  تابوت سياه،: کشتی مان

  . ميرد اين کشتی، میۀآيد روی عرشھرکه می 

  .ابر از سِر مان گذشت

  

  .چشم بادامی، فراموشم کن

   ھای من آويزان نشو، گل من،دوِر شانه

  . گيِر تو می شودمرگِ از رھگذاِر من، دامن

  .چشم بادامی، فراموشم کن
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  .ياهتابوت س: کشتی مان

  .چشم بادامی، فراموشم کن

  ، مرِغ پوسيده تر از تخمپوسيده

  .کودِک مرا تو خواھی زاد

  تابوت سياه: کشتی مان

  .دريای مرده: دريامان

  د،ئيانسان ھا، آھای، کجا

  د؟ئيکجا

١٩۵۶  

 ھم به يکی  شعرش را باز ھم ويرايش کند و شايدۀخواست ترجم» !متقلب«کيد می کنم که اگر اين مترجم أدر پايان ت

ديگر از عناصر اصالح طلب حکومت اسالمی تقديم کند، می تواند باز ھم برای برطرف کردن کمبودھا و برداشتن 

  ! نقطه چين ھا و پارانتزھای ترجمه اش، از اين ترجمه استفاده کند

 با ۵٧خست انقالب  ھمکاری ايشان و حزب شان دست کم در پنج سال نۀالبته به زودی و در متن جداگانه ای به سابق

کار و آدمکش اسالمی، و اين که اعضای ران و نيروھای مخالف حکومت جنايتحکومت اسالمی عليه انقالب مردم اي

حزب توده در کانون نويسندگان، در آن دوره تالش کردند کانون نويسندگان ايران را به زير عبای امام شان خمينی 

ی با ھمکاری ئتوده اکنون نيز حمالت اين عنصر .  خواھم پرداخت،ببرند و يا منحل کنند، سخت شکست خوردند

اکثريت ھای سايت ايران امروز به کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد، ريشه در ھمان سياست 

   . بوداحسان طبری، بادی گارد شيوا فرھمند راددوره ای که . ھايشان دارد

  ٢٠١۴مبر  سپت ھفدھم- ١٣٩٣ھريور چھارشنبه بيست و ششم ش

 :جواب قبلی من به اين مترجم، از جمله در آدرس زير منتشر شده است
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JAPON BALIKÇISI 

                                        Denizde bir bulutun öldürdüğü  

                                        Japon balıkçısı genç bir adamdı.  

                                        Dostlarından dinledim bu türküyü  

                                        Pasifik'te sapsarı bir akşamdı. 

Balık tuttuk yiyen ölür.  

Elimize değen ölür.  

Bu gemi bir kara tabut,  

lumbarından giren ölür. 

Balık tuttuk yiyen ölür,  

birden değil, ağır ağır,  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

etleri çürür, dağılır.  

Balık tuttuk yiyen ölür. 

Elimize değen ölür.  

Tuzla, güneşle yıkanan  

bu vefalı, bu çalışkan  

elimize değen ölür.  

Birden değil, ağır ağır,  

etleri çürür, dağılır.  

Elimize değen ölür... 

Badem gözlüm, beni unut.  

Bu gemi bir kara tabut,  

lumbarından giren ölür.  

Üstümüzden geçti bulut. 

Badem gözlüm beni unut.  

Boynuma sarılma, gülüm,  

benden sana geçer ölüm.  

Badem gözlüm beni unut. 

Bu gemi bir kara tabut.  

Badem gözlüm beni unut.  

Çürük yumurtadan çürük,  

benden yapacağın çocuk.  

Bu gemi bir kara tabut.  

Bu deniz bir ölü deniz.  

İnsanlar ey, nerdesiniz?  

                           Nerdesiniz?    

 (1956) 

 

  


