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بيش از چهلروز از مرگ اميرجاللالدين اعلم
ميگذرد .جز چند گزارش متكي بر اطالعات سابقا
موجود از اين مترجم ،پژوهشگر و نويسنده ،خبر
ديگري نيست .رسانهها او را نمي شناختند؟ خبرنگاران از
جايگاه او در دنياي ترجمه آگاه نبودند؟ آيا اصال ميدانستند
كه او تا همين چند روز پيش در خانهاي واقع در حوالي ونك
مرض ديابت زده است؟
آخرين پاروها را براي نجات از آبشا ِر
ِ
رمان خوانها ،قطعا مجموعه داستانهاي فرانتس كافكاي

اهل سياست ميدانند كه او از پوپر« ،جامعه
كتابخانه دارندِ ،
باز و دشمنان آن» را در دو جلد روانه بازار كرده ،شیفتگان
کتب تاریخی ،تحشيههايش را بر «سير حكمت در اروپا»ي
محمدعلي فروغي خواندهاند يا ميدانند كه او مترجم جلد
سعید برآبادی
پنجم «تاريخ فلسفه» فردریک چارلز کاپلستون بوده است
اما آيا كسي خب ِر درگذشت او را شنيد و از اين ميان هزاران
روزنامهنگار
خريدار كتابهاي پُرشمارش در حوزههای ادبیات ،فلسفه،
او را در هنر و تاریخ ،كسي به بدرقه ابدی اعلم رفت؟

دیدار با بانو اعلم
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یادنامه
این صفحه
در هر شماره به
یاد یک هنرمند یا
یک اثر برجسته
هنری منتشر
میشود.

نویسنده متن زندگی خود

پاس�خ روش�نی در کار نیست .اعلم
ب�رای مطبوعاتیها غریبه نب�ود که این
چنین بخواهن�د کورمال کورمال از انبوه
مه خبر مرگش بگذرند.
اعل�م کوچ داده
از  1355ت�ا ،1375
ِ
ش�ده از موسسه انتش�اراتی فرانکلین،
مهم�ان بزرگترین بنگاه انتش�اراتی و
مطبوعات�ی بزرگترین رس�انه کش�ور
یعن�ی تلویزیون ب�ود .پس چ�را بعد از
مرگشِ ،
برگ روزنامهای به مویهای خیس
نشده اس�ت؟ اطالعاتی که ما قهرمانان
عص�ر سِ �رچ اینترنت�ی از اعل�م داریم
همانهاس�ت که با ظرافت�ی قابل وصف
در ویکیپدی�ا آم�ده؛ زاده  1320و
درگذش�ته دوم خ�رداد .96
«وی» را توصی�ف نمیکن�د
این اعداد و ارق�ام .نمیگوید که چرا در
اولین ترجمه (با وجود جوانی) بهس�راغ
یکی از س�ختترین متون ادبیات مدرن
ِ
جنگ کافکای سیاس
میرود ،میرود به
در متن و بعد از آن هم سارت ِر سیاسی و
کاموی معترض .ویکیپدیای زبان بسته
اشارهای حتی به زن و فرزندِ اعلم ندارد.
گویی با همان ظرافتی که سالها ترجمه
و ویرایش کرد در فرانکلین ،نشس�ته و
شناسنامهای دلبخواه از خود به این منبع
الیزال اینترنتی سپرده است تا روز مبادا
به داد برسد.

پرویز خرسند اما اولین س ِرنخها را میدهد ،با این که خاطراتش از اعلم ،چون جان و جعبه
خاطره و َچش��مداناش در حال از هم پاش��یدن اس��ت« :یادم آمد ،اعلم را می گویید .بله در
سروش همدیگر را می دیدیم ».و نقل میکند که چطور پس از بیرون آمدن از محبس ،همه
و حتی اعلم -که با کسی سالم و علیکی نداشته  -عینک بدبینی بهچشم زدهاند تا نبینندش
و دست آخرین کفگیر را هم به ت ِه خاطراتش میکوبد که «همسرش هنوز زنده است ،در کار
چاپ کتاب بود .معروف به بانو اعلم .میتوانید پیدایش کنید ».و بعد صدای بغض و سرفههای
ممتد و  . ...سراغ بانو اعلم را از پس از چندين و چند تماس تلفني ،از هوشنگ اعلم ،سردبی ِر
آزما میگیرم و در نهایت در انتش��اراتی کتابس��را او را مييابم .قفل در آستانه گشايش است.
ديدار در وقت تنظيم ش��ده صورت ميگيرد و حتي اندكي زودتر ،بس که اضطراب هست از
دیر رس��یدن .قالب تكان خورده ،آيا ماهياي صيد خواهد ش��د؟ اس��تقبال به گرميست در
بويِ عطف كتاب و تشريفات يك پذيرايي بيشتر از تصور اما حتي دكمه ركورد اجازه فشرده
شدن پيدا نميكند .بانو اعلم و مدیر انتشاراتی کتابسرا ،در يكي دو جمله همهچيز را خالصه
ميكند .اينكه آقاي مترجم ،در تمام عمرش تن بههيچ مصاحبهاي نداده و نميخواس��ته از
خود به ديگران بگويد .بانو اعلم همين را دليل پذيرش اين دعوت اعالم ميكند ،تا نشان دهد
چون همسرش ،از دروغهاي مصلحتي تا چه ميزان فراريست« :میدانید ،او دوست نداشت از
خودش بگوید و در این کار وسواس عجیبی به خرج میداد .ما هم مراسمی برایش نگرفتیم،
اینطور راحتتر بود .بعد از دفن ،همه در همین دفتر جمع شدیم و یادش را زنده نگه داشتیم،
شاید دوستانش و مدیر انتشاراتی که کتابهایش در آنجا چاپ میکرد ،بیشتر از من کمک
کنند ».پس چرا بغض دارد این زن که نزدیک به نیم قرن ،یار و یاور و همراه آقای مترجم بوده
است« :سالهای آخر عمرش این حساسیت بیشتر شده بود .در خانه بود و من پرستاریاش
را میکردم و گاهی اوقات اسباب شرمندگیاش را به شکلی نشان میداد».
چشمهای بانو اعلم ،بغض کرده ،سکوت ،شکسته شده و یاد در حال پُر کردن حفرههای
ِ
وصف حال او پیش از مرگ بوده ،بانو
به اجبار خالی شده است .اما چیزی که بیرون میآید،
از پزش��ک اعلم ناراضیس��ت .زمزمه میکند که قصور پزشکی همس��رش را از پا در آورد نه
بیماری .چاي را مينوشم و ليوان كمر باريك را در سيني ميگذارم .ليوان چاي را كه دوباره
ِ
پش��ت مي ِز تحرير هستم و تلفن بوق ميخورد .حسین كريمي ،مدير نشر نيلوفر،
برميدارم،
يكي از سرنخهاي يافتن چهره واقعي اعلم است ،سرنخي كه همسرش بهدست داده در لحظه
خداحافظی .اما او هم كه دهها جلد كتاب مترجم را بهچاپ رسانده حرف تازهای براي گفتن
درباره اعلم ندارد« :ميآمد اينجا ،س��اكت و متين .ترجمه ت��ازه را تحويل ميداد .كم پيش
ميآمد حرف خاصي بزند يا با كسي خوش و بش كند .از همين در ميآمد و از همين در هم
مي رفت ،خيلي زود».

کشف یک مترجم منزوی

در کشف زندگینامه چهرهها ،نقل قولهایی که اینسو و آنسو درباره خود گفتهاند مهمتر از
هر چیزیست .منتها مشکل اینجاست که ردپای حرفهای اعلم درباره خودش و زندگیاش ،یا
وجود ندارند یا کتمان میش��وند .مثال آنطور که البهالی مجالت گردش��ی کردم ،او بیش از یک
یا دو مصاحبه در طول عمرش نداش��ته که مهمترین آن با همش��هری بوده است .متنی بهشدت
پالوده و ویرایش شده و خالص از احساس تا جایی که انگار مصاحبه کننده سواالت را برای اعلم
وسواس ویراستاری خوانده و تحویل داده است« :در طي
فرستاده و اعلم جوابهایش را با همان
ِ
سالهايي كه دست در كار ترجمه اين كتاب {انگيزه آفرينندگي هنرها} بودهام ،دلمشغوليهاي
عصبس��وز و جانكاه بسيار داشتهام .از آن ميان ،جس��ت وجو در پي معادل درخور و گويا براي
اصطالحات هنري و فني فراواني كه در متن انگليس��ي آمدهاند .افزون بر رفتن بهس��راغ مراجع
موجود در زمينههاي گوناگون ،تا توانس��تم از گنجينه زبان پُرمايه فارس��ي و از توانمندي شگفت
آن به��ره گرفتم ».اعلم در این مصاحبه از خود هی��چ نمیگوید ،همان موضعی که در تمام عمر
تقریبا بر سرش ایستاد .ریشه چنین «انزواطلبی» را کجا پیدا میتواند کرد؟ در مشکالت روابطش
با آدمها؟ در خاطراتش از گذش��ته؟ در گرایشهای سیاس��ی و عقدیتیاش؟ علی خسروی ،طراح
گرافیک ،تصویرساز و نقاش که سابقه طوالنی همکاری و دوستی او با اعلم میتواند ما را در یافتن
این چراییها کمک کند ،یک پاسخ روشن دارد« :اعلم از تزویر متنفر بود .کافی بود یکی ناراستی
داشته باشد ،مثال چیزی را اظهار کند که نیست ،اعلم این آدم را از ذهنش خط میزد .در سروش،
برایش یک اتاق مستقل در نظر گرفته بودند که کمتر با آدمها در ارتباط باشد ،این ارتباط رنجش
میداد ».عین این جمله را همسرش در همان دیدار گفته بود ،گفته بود که دیدار آدمها رنجش
میداد و ترجیحش ،تنهایی بود.
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کافکا برای جانهای رنجمند
و حساس و برای ذهنهای
ژرفاندیش گیرایی خاصی
دارد؛ برای کسانیکه دغدغهی
وضع و حال بشر را دارند
و بهمعنای زندگی انسان
میاندیشند؛ برای آدمهایی
که دنیا را باالتر از نظرگاه
روزمرهی رجالهها نگاه
میکنند؛ برای آدمهایی که
درگیر و دار چرخدندههای
زندگی رنج میکشند و در
عین حال میدانند که رنجشان
بیهوده است

