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بررسی پرونده بزرگترین رمان قرن بیستم در ایران

تجارت ترجمه با شازده کوچولو

افسانه فرقدان

آنتوان دوســنت اگزوپری ،مردی
اســت که باید نامش را بهخاطر سپرد،
اگرچه شــازده کوچولو از نام این مرد
بزرگ ،بزرگتر شــده است .مردی که
الاتفاقیدرسال 1900درشهرلیون
کام ً
به دنیا آمد و بعدها برای ادامه تحصیل
به سوئیس رفت .از همان روزها بود که
نویسندگیوشاعرانگیاشتوجههمهرا
جلب کرد .دلش میخواست به خدمت
نیرویدریاییفرانسهدربیاید،اماموفق
نشدودر 21سالگیبهعنوانمکانیکبه
خدمت نیروی هوایی درآمد و دو سال
بعد یکی از خلبانان زبده نیروی هوایی
شد .این معنادار است که بدانیم آنتوان
دوسنت اگزوپری بیشــتر در راههای
هواییآفریقاوآمریکاییجنوبیبهپرواز
درمیآمد .نخستین داستانش در یکی
از گاهنامههای فرانســه ،او را بهعنوان
نویسندهایجدیمعرفینکرد.هنگامه
جنگجهانی،اگزوپریبهآمریکاتبعید
شد و در آنجا چند داســتان و ازجمله
شــازده کوچولو را نوشــت که در سال
 1943منتشر شــد و اکنون درست در
 80سالگی پرخوانندهترین رمان دنیا
هستیم .شازده کوچولو به  250زبان و
گویشدنیاترجمهشده،عنوانبهترین

معرفی کتاب

رمانقرنبیستمراازآنخودکردهاست
و بارها از آن فیلم ســنمایی و انیمیشن
ساختهشدهاست.
 28مترجمبراییککتاب
در ایران حدود  28ترجمه از شازده
کوچولو وجود دارد که به نامهای برخی
اشاره میشود؛ محمد قاضی ،فریدون
کار،احمدشاملو،مصطفیایلخانیزاده،
محمدتقیبهرامیحران،اصغررستگار،
ابوالحســن نجفــی ،عبــاس پژمان،
حمیدرضابلوچ،مصطفیرحماندوست،
دلآرا قهرمــان ،ج .بهرامیان ،محمد
مجلســی ،رضا طاهری ،الهام ذوالقدر،
بابک اندیشــه ،زهرا تیرانی و بسیاری
دیگر.نخستینترجمهازشازدهکوچولو
را در سال  1333محمد قاضی منتشر
کرد .ترجمههــای قابلاعتنای دیگر از
احمد شاملو در سال 1358و ابوالحسن
نجفی در سال 1379نیز منتشر شدند.
این ترجمهها نیز طرفداران و مخالفانی
دارد .محمــد قاضی یک ســال بعد از
کودتای  28مرداد ،شــازده کوچولو را
ترجمه کرد و به جای نام «شــاهزاده»
از«شازده» استفاده کرد .ترجمه محمد
قاضی در تطبیق زمانــی فعلها بدون
اشتباه اســت ،اما از کلماتی قدیمی و
مهجور استفاده کرده که خود نیز پیش
از مرگش به ایــن واقعیت معترف بود و
تغییرات زبانی را دلیــل قدیمی بودن
کلماتــش عنوان کرده اســت .محمد

قاضی در ابتدا درک درســتی از کتاب
شازده کوچولو نداشــته و به این دلیل
آن را کتابی فلســفی ترجمه کرد ،اما
در چاپ هشــتم کتــاب ،آن را دوباره
ویرایش و در سال دوباره روانه بازار کرد.
محمد قاضی در ایــن ویرایش با درک
درست رمان سطح زبانی را حفظ کرده
و معنای جمالت تغییری نکرده است.

نخستینترجمهازشازده
کوچولو را در سال1333
محمدقاضیمنتشرکرد.
ترجمههایقابلاعتنای
دیگر از احمد شاملو در
سال 1358و ابوالحسن
نجفی در سال 1379نیز
منتشرشدند
محمد قاضی در ابتدا کتاب را یک کتاب
فلسفیخواندهبودودرمقدمهکتابهم
به شعری از ملکالشــعرای بهار اشاره
میکند .بنابراین آن را بســیار ادیبانه
ترجمه میکند و از ایــن رو ،کتاب نزد
خواننده ایرانی ناشناخته باقی میماند.
زیرا تصاویر کتاب کودکانه اســت و با
رویکردفلسفیمحمدقاضیهمخوانی
نداشته است .در نتیجه کتاب ،خواننده
بزرگسال را از دســت میداد و خواننده
کودک نیز از درک فلسفی کتاب ناتوان
بــود .بنابراین کتاب در ایــران با اقبال
فراوانروبهرونمیشود.
«مسافرکوچولو»
انتخاباحمدشاملوبود
احمدشاملودرسال 1358بهعنوان
شاعری صاحبسبک و شناختهشده،
ترجمهای از ایــن کتــاب را وارد بازار
میکند که به شعر ،بهخصوص به اشعار

خود او نزدیک اســت و از لحن عامیانه
و شکستهنویســی پیــروی میکند و
نام مســافر کوچولو را برای آن انتخاب
میکند .شــاملو در مقدمه مینویسد
نام اصلی کتاب «پرنس کوچولو» است
که نمیتواند معادل شازده باشد و تنها
با گذشت بســیار میتوان آن را «امیر»
ترجمه کرد و شــخصیت در گیرودار
سفر کتاب را« ،مسافر کوچولو» ترجمه
میکند .اما پس از مرگ شاملو ناشر او به
دلیل معروفیت عنوان شازده کوچولو،
عنوانانتخابیکتابرابهشازدهکوچولو
تغییرمیدهد.
ابوالحسن نجفی و دیگران ایراداتی
به ترجمه شاملو وارد کردهاند مبنی بر
اینکه ســطح زبان را بیدلیل عامیانه
کرده ،حال آنکــه در متن اصلی زبان
عامیانه نیست و افعال در بعضی موارد
ایراد دارند .نجفی معتقد است استفاده
و اصرار شــاملو بر عامیانه نوشــتن به
اصالت متن لطمه وارد کرده است .وی
همچنین معتقد است ترجمه محمد
قاضی همچون شــاملو نتوانسته لحن
شخصیتها را دربیاورد ،اما ترجمه او را
بهترینترجمهمیداند.
ابوالحســن نجفی که در آغاز ،برای
ترجمه این کتاب مردد بود ،دســت به
تحقیقات گســتردهای میزند و زبان
اصلی کتاب و نه زبان انگلیسی را معیار
ترجمه خود قرار میدهــد .در نتیجه
در ســال  1379ترجمهای از شــازده
کوچولو را منتشر کرد که در آن سطح
زبانی و معنای جمالت درست منتقل
شدهاندوکهنگیکلماتمحمدقاضیو
عامیانهبودنزبانشاملودرترجمهنجفی
رفع شده است .نجفی احترام و رعایت
سبک نویســنده را اصلیترین وظیفه
خود میداند .بنابراین نجفی با ترجمه

اختتامیه دومین دوره جایزه داستان کوتاه بهاران

قصه مرا نمیدانی

رســمیتری از کتاب؛ از ساخت زبان
کودکانهصرفنظرکردهاست.
شــازده کوچولو اثری نمادین است
و همین جنبه نمادین بودن آن موجب
شده تا مخاطب بتواند بازآفرینیهای
متعددی از آن داشــته باشــد و اجازه
میدهد خواننــده در هر ســنی و هر
جایی از دنیا برداشت آزاد خود را داشته
باشد و شاید همین مسئله باعث شده
ترجمههایمتعددیازآنصورتبگیرد.
در ایران ترجمه میتواند ســه مرحله
داشته باشــد؛ ترجمه ،ترجمه مجدد،
بررسیترجمه.
ترجمه مجدد ،تنها به شرط داشتن
حرفیتازهودریافتنسبکوزباناصلی
امری ضروری است ،در غیر این صورت
تکراری بیفایده اســت .درباره ترجمه
ابوالحسن نجفی میتوانیم بگوییم که
مفید بوده ،زیرا ایــرادات زبانی برطرف
شده و درک درســتی از رمان به دست
دادهاست.
کسانیکهبانامترجمهبه
شازدهکوچولولطمهواردکردند
در ترجمه مصطفی رحماندوست
آنگونه که توضیح داده است ،با اینکه
آنتوان دوســنت اگزوپری این کتاب
را به بزرگســاالن تقدیم کــرده ،صرفاً
برای مخاطب کــودک ترجمه کرده و
توضیحات بیدلیلی بــه کتاب اضافه
کرده،درنتیجهسطحزبانراپایینآورده
است.دراینترجمهتطبیقزمانیافعال
ایراد دارد و از لحــاظ واژگانی نیز دچار
خطاهای زیادی شده است .توضیحات
غیرضروری ،ایجاز متن را از بین برده و
اطناب غیرالزم را بر متن تحمیل کرده
اســت .بنابراین اینجا ،ترجمه مجدد
نهتنها مفید واقع نشده ،بلکه به اصالت
متننیزلطمهواردکردهاست.درمابقی
ترجمههاکهبسیارپرایرادهستندوزمان
فعلها با هم تطبیق نمیکنند ،عالوهبر
آن ،پس و پیش کردن نقاشیها ،سیاه
و سفید کردن و حتی تغییر عکس روی
جلد که همگی توســط خود اگزوپری
کشــیده شــده بودند ،در معنای متن
خلل وارد کرده و نشان میدهد مترجم
نتوانستهآنرادرککند.آخرینترجمه
اززهراتیرانیهمکپیناموفقیازترجمه
محمد قاضی اســت و چیزی به مابقی
ترجمههانیافزودهاست.
شــازده کوچولو در عین سادگی،
کتابیفلسفیاستودربرگیرندهمفاهیم
بزرگ جهــان انســانی و در عین حال

ابوالحسننجفیودیگران
ایراداتیبهترجمهشاملو
وارد کردهاند مبنی بر
اینکه سطح زبان را
بیدلیل عامیانه کرده ،حال
آنکه در متن اصلی زبان
عامیانهنیستو افعالدر
بعضی موارد ایراد دارند
شاعرانه است .لحنی رســمی دارد ،اما
کودکانه حرف میزند ،از آدم بزرگها
انتقادمیکند،امابهیکآدمبزرگتقدیم
شده است .از عشق میگوید و مرگ را با
تعبیری کودکانه به تصویر میکشد و
شازده کوچولو با زهر یک مار به سیاره
دیگریمیرود.اگزوپریخالقانهتصاویر
کلیشــهای از مار خطرناک جهنمی و
روبارهحیلهگرراعوضمیکندوجهانی
بهراستیمنحصربهفردخلقمیکندکه
در آن گلها میتوانند بیرحم و مغرور
هم باشــند .اگزوپری در تقدیم کتاب
به یک آدم بــزرگ و عذرخواهیاش از
بچهها برای این کار ،هوشــمندانه آن
را کتابی برای تمامی ســنین معرفی
میکندوبیزمانیوبیمکانیوسیارهای
نامشــخص در جهان ،آن را برای تمام
مردم جهان خواندنی میکند و شازده
کوچولو را به اثری جهانی برای کودک
وجوانوپیرتبدیلمیکند.
داستانیکهتعبیرشد
شازدهکوچولوبیآنکهمردهباشد،به
سیارهاش بازمیگردد و ناپدید میشود
تاجهانازپاکیاوخالیشودوشگفتاکه
آنتواندوسنتاگزوپریدرسال1944
یعنی یک ســال بعد از انتشــار شازده
کوچولو ،در آخرین پرواز اکتشافیاش
براینیرویهوایی فرانسهبر فراز دریای
مدیترانه،دیگرهرگزبازنمیگردد.چهار
سال بعد اثری از او به نام «ارگ» منتشر
شد که خودش پیش از ناپدید شدنش
دربارهاشگفتهبودکهاینیکاثرناتمام
اســت و هرگز به پایان نمیرسد .دلیل
ســقوط اگزوپری هرگز مشخص نشد
و اثری از الشه هواپیما و جسد او ،حتی
بعد از جستوجوهای فراوان پیدا نشد.
آنتواندوسنتاگزوپرییکسالبعداز
شازده کوچولو ،برای همیشه از دیدهها
ناپدید میشود تا شــاید همچون او به
سیاره دیگری برود و جهان از بزرگی و
پاکیوشاعرانگیاشخالیشود.

سرگذشت یکی از کهنترین فرهنگهای جهان

کتاب «فرهنگ ایرانی پیش از اسالم و آثار آن بر تمدن
اســامی و ادبیات عربی» تألیف دکتــر محمد محمدی
مالیری را انتشارات توس به چاپ رسانده است .نخستین
چاپ این کتاب مربوط به ســال  1323اســت که تا سال
 1373محمــدی چندین بار آن را اصالح کرده اســت .با
وجود کتابهای بیشماری که درباره تأثیر و تأثر فرهنگ
ایران و عرب به چاپ رســیده است؛ شــاخصه این کتاب
این اســت که از نگاه متفاوتی به این مقوله نگریسته و این
بار به جای آنکه صرفا به تأثیر فرهنگ عربی-اســامی
بر ســرزمین ایران بنگرد ،به واکاوی تأثیر فرهنگ ایران
پیش از اسالم بر تمدن اســامی و ادبیات عرب پرداخته
و جنبههای گوناگون فرهنگی ایران زمین و تأثیرگذاری
آنها را فهرست کرده است .محمدی در این کتاب به آثار
فرهنگی ایران و سرگذشــت آن در خــال حمله اعراب،

دیدارامیرحسین چهلتن
با رئیسجمهوری آلمان

بنا به اعالم سایت روزشــمار ادبی ،فرانک والتر
اشتاینمایر،چهارشنبهمیزبانامیرحسینچهلتن،
نویسنده ایرانی بود .این دیدار در چارچوب سلسله
مراسمیتحتعنوان«دیداردربلوو»برگزارشد.بلوو
کاخ ریاست جمهوری آلمان در برلین ،پایتخت این
کشور است .بر اساس اخبار کاخ ریاست جمهوری،
اشــتاین مایر و چهلتن در این دیدار درباره زندگی
فرهنگیدرایرانوهمچنیندربارهزندگیفرهنگی
در ایران و همچنین درباره مسائل سیاسی از جمله
برجامگفتوگوکردهاند.نهتنهاانتظاراتدولتایران،
بلکه انتظارات جامعه مدنی ایران از برجام ،از جمله
مواردی بود که آنها دربــارهاش گفتوگو کردند.
امیرحسینچهلتندرحالحاضربرایکتابخوانی
در شــهرهای مختلف آلمان ،در این کشور به سر
میبرد.امیرحسین چهلتن نویسنده و روزنامهنگار
 62ساله و دانشآموخته مهندسی الکترونیک در
انگلستاناست.وبرندهبورساقامتدرایتالیا،آلمان
وآمریکابودهاست.آثارچهلتنعبارتنداز:رمانهای
روضهقاسم،تاالرآینه،مهرگیاه،عشقوبانویناتمام،
سپیده دم ایرانی ،تهران؛ شــهر بیآسمان ،تهران؛
خیابانانقالب،آمریکاییکشیدرتهران،ومجموعه
داســتانهای صیغه ،دخیل بر پنجره فوالد ،دیگر
کسیصدایمنزد،چیزیبهفردانماندهاست،ساعت
پنجبرایمردندیراست،چندواقعیتباورنکردنی،و
آثاردیگریازجملهمانیزمردمیهستیم(گفتوگو
بامحموددولتآبادی)،آدابدویدنبرطنابباریک
( 11داستان از نویســندگان معاصر ایران) ،کات!
منطقه ممنوعه ،محمــود دولتآبادی :جهان آغاز
میشود،محموددولتآبادی.

چاپ دوم ،سوم و چهارم
یکجا و در یک روز!

مروری بر کتابی که باید آن را خواند

آبان مصدق

اختتامیهدومیندورهجایزهداستانکوتاهبهاران
در مؤسسه فرهنگی-هنری بهاران خرد و اندیشه
برگزار میشــود .دومین دوره جایزه داستان کوتاه
بهاران با ارسال یک داســتان کوتاه و با موضوع آزاد
برای تمام فارســیزبانان به کار خود پایان خواهد
داد .در ایــن دوره حدود 800داســتان به دســت
برگزارکنندگان رسیده اســت که از میان آنها10
داستان برگزیده و تقدیر خواهند شد و جایزه ویژه
بهسهنفرنخستتعلقمیگیرد.دومیندورهجایزه
داستان کوتاه بهاران با هدف تشویق نوشتن و ایجاد
انگیزه برای جدی گرفتن داستاننویسی با عنوان
«قصهمرانمیدانی»آغازبهکارکرد.دبیردومیندوره
جایزه داستان کوتاه بهاران ،شرمین نادری و داوری
داســتانها بهعهده کیوان ارزاقی ،شرمین نادری و
سروشروحبخشبودهاست.

رفتار مهاجمان با آثار علمی و صنعتــی ملتهای دیگر،
آثار نابود شده در خالل حمله اعراب ،زبان فارسی در دوره
فترت ،موقعیت زرتشتیان در قرنهای اول و دوم ،رویکرد
موبدان زرتشــتی ،ماجرای گروه شــعوبیه ،آتشکدهها و
دهقانانی که در این دوره بهطور جدی به حفظ و حراست
از فرهنگ و ادبیات ایــران پرداختند ،گنجینهای از اوراق
پراکنده و کتابهایی که در این دوره جان به در برده بودند
و یافت شدند .تأثیر تشکیالت اداری ساسانیان در دولت
خلفا ،بررسی سازمان دولت ساسانی و نظر مؤلفین اسالمی
نسبت به آن ،شغل دبیری ،وزیران ایرانی خلفای عباسی،
اتهام دبیران به ایراندوستی و زندقی بودن ،عصر اسالم،
ادبیات عربی و فرهنگهای ایرانی و یونانی ،مترجمان آثار
پهلوی به زبان عربی ،تاریخنگاری در ایران پیش از اسالم،
خداینامه ،آییننامه ،تاجنامه ،داستانهای ایرانی از جمله
تاریخ بهرام چوبین ،داستان شهربراز و پرویز ،داستان رستم
و اسفندیار و تعدادی داستانهای دیگر ،قصه و افسانه در

ادبیات ساســانی ،پیدایش فن قصهپــردازی در ادبیات
عرب ،کتابهای هزار افسان ،کلیله و دمنه ،مزدکنامه و
افسانههای دیگر ،قصههای ایرانی در ادبیات عرب ،عقاید و
افسانههای دینی ،فلسفه یونانی و دین زرتشت ،زروانیان و
تأثیر آنها بر محیط اسالمی ،کتابهای علمی و نجوم دوره
ساســانی ،مرکز علمی و پزشکی جندی شاپور و موقعیت
آن پس از اســام ،پندنامه بزرگمهر و بسیار مباحث دیگر
در این ارتباط که در کتاب به آنها پرداخته شده است.
کتاب فرهنگی ایرانی با وجود اینکه در یک جلد تدوین
شده است ،نمایی کلی و سرنخهایی برای پژوهش بیشتر
درباره عصر ساســانیان که در ابتدای کتاب ،اهمیت این
دوره را روشن میکند ،به دســت میدهد .نکتههایی که
اغلب از قلم افتادهاند و حتی دیده نشدن این کتاب در بین
محققان ،تالش مستمر دکتر محمدی برای فرهنگ ایران
را به جایی نرسانده است .محمدی در انتهای مقدمه نوشته
است« :هر گاه این کتاب وسیله الهام جوانان دانشمند ما

گردد تا با تحقیقات ژرفتری در آینده پرده ابهام را از روی
قسمتهای ناروشن تاریخ ایران بردارند ،نویسنده پاداش
خود را یافته است».

آخریــن مجموعــه شــعر فاضل نظــری در
فرهنگسرای ارســباران رونمایی شد که «اکنون»
نام داشت .در این مراسم ســاعد باقری و بهاءالدین
خرمشــاهی ازجمله ســخنرانان بودند که درباره
فاضلنظریوشعرشگفتند.نکتهقابلتوجهدراین
مراسمپیشفروشچاپاولکتاببودکهدرمراسم
به کسانی کتاب داده شد که کتاب را از قبل خریده
بودند .اما نکته جالبتر گزارش صدا و ســیما از این
ی است
کتاب و مراسم رونمایی آن بود .اتفاق میمون 
کهصداوسیماواخبارتلویزیونبهکتابومعرفیآن
بپردازد،اماطرفهآنکهگزارشگردرپایانگزارشش،
از انتشار چاپ دوم ،سوم و چهارم کتاب در یک روز و
یکجاخبرداد.باوجودپیشفروششدنکتابتوسط
ناشرسورهمهر،میتوانپذیرفتکهچاپاولبهپایان
رسیدهباشد،امااینکهسهچاپازیککتابدریک
روز منتشر شود ،بیشتر شبیه یک شوخی است .اگر
کتابی پرفروش است یعنی تیراژ 2000نسخه برای
خوانندگانآنکافینیستوچاپدوم 5000نسخه
منتشر شود ،درســت مانند آنچه در کشورهای
پیشرفته اتفاق میافتاد که گاه تیراژ کتابی50000
نسخهاست.

