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محدثه طالبی

هــری پاتــر ،شــاید بــرای خیلیهــا یک داســتان
محسوب شود ،یک ســرگرمی یا اثر ادبی اما برای
ما نــه .ما چنــد ده میلیــون نفری کــه زمانی برای
خریدن نخستین نسخههای این کتاب ساعتها
صف ایســتادن را به جــان خریدهایــم و بیتابانه
چشــمها را از روی واژه به واژهای دیگــر بردهایم،
لحظاتی از تــرس و نگرانی قلبهایمان به تپش
افتاده ،کتاب و چشــممان را بستهایم و خودمان
را مثــل یکی از شــاگردان همیشــه در حاشــیه جا
دادهایــم انتهــای تــاالر اصلــی و در دلمــان برای
قهرمــان آرزوی شــانس کردهایــم .نوجوانــان و
کــودکان ایرانی اما نه با آنچه که رولینگ نوشــته
بود ،کــه بــا ترجمههــای مســحورکننده و روان و
خوش خوان ویدا اسالمیه به این جریان جهانی
پیوستند .ویدا اسالمیه مترجمی که وقت ترجمه
هــری پاتــر ،خــودش را قــدر دانــش مــا کوچک
میکــرده ،بــه همان انــدازه ســاده دل میشــده،
از مــردن شــخصیتهای محبــوب غمگین می
شده و برایشــان اشک میریخته و به شکوه پایان
ماجــرا به دیــده تحســین نــگاه میکــرده .قطعاً
همین سیالیت احساســات و همراه شدن است
که توانســت در فضای رقابتی شــدید کــه بر بازار
نشــر و ترجمههای هــری پاتر حاکم بــود ،کار ویدا
اســامیه را متمایــز کند و امضای او پشــت کتاب
بــرای خوانندگان ایرانــی قدر نام خــود رولینگ
اعتبــار داشــته باشــد جشــن امضــای کتابهای
او هنــوز شــلوغترینها باشــد .ترجمه هــری پاتر
برای اســامیه فقط یک کار حرفــهای نبود .هری
اگر دوســت ما اســت ،بــرای اســامیه عضوی از
خانــوادهاش محســوب میشــود! به مناســبت
بیســتمین ســالگرد انتشــار نخستین داســتان از
توگویی
مجموعــه هفتگانــه هــری پاتــر بــه گف 
متفــاوت با ایــن مترجم خوش ذوق نشســتهایم
و از رونــد این ماندگاری و موفقیت کم ســابقه در
حوزه ترجمه آثار کودک و نوجوان نشســتهایم و
البته ناگفتههایی از این مسیر بیست ساله.

با ویدا اسالمیه یکی از محبوب ترین مترجمان ادبیات کودک و نوجوان
به بهانه بیستمین سالگرد انتشار نخستین قسمت از مجموعه
رمانهای هری پاتر

هری پاتر
و مادر ایرانیاش
شــاید ابتــدا بشــود اســمش را گذاشــت
خوششانســی .ســال  79زمانــی کــه ترجمــه
هــری پاتر به ویدا پیشــنهاد شــد او ابتــدای راه
حرفهای شدن قرار داشت .با اینکه کتاب ویژه
نوجوانــان بــود ،آنقــدر برایش جذاب شــد که
نمیتوانســت تــا پایانش آن را زمیــن بگذارد!
همیــن نشــان مــی داد کــه ایــن کتــاب چیــز
متفاوتــی اســت ،با این حــال او به اســتقبال از
ایــن کتاب مطمئن نبود .اگر دقیقتر بخواهیم
بگوییــم او بعــد از ترجمــه یــک رمــان از آگاتا
کریســتی ،دومین تجربــهاش را در کار ترجمه
پشــت ســر میگذاشــت ،تــازه کار محســوب

میشد و اصالً به پرفروش بودن فکر نمیکرد؛
هرچنــد هــری پاتــر در اروپــا و امریــکا نیــز از
ابتــدا کتــاب پرفروشــی بــود امــا بعید بــه نظر
نمیرســید به سرنوشت پرفروشهای دیگری
گرفتار شــود و به زودی فراموش شود .حداقل
در ایران کسی فکرش را هم نمیکرد تا بیست
سال بعد همچنان طوالنیترین صف ها برای
خرید یــک کتاب ،مربــوط به هری پاتر باشــد.
«آن موقــع خریــد اینترنتی و نســخه دیجیتال
کتاب که وجود نداشت .از همان «جام آتش»
بود که این صف ها شــکل گرفت ،دوســت من
در انگلســتان در روز اول انتشــار بــرای خرید و

ارســال یــک نســخه از آن ســاعت هــا درصف
ایســتاده بــود .در ایــران واقعــاً بیســابقه بود،
کسی باورش نمیشــد چنین صفهایی برای
کتاب تشــکیل شــده باشــد ».اما ایــن صف ها
تا همین ســال پیش کــه نمایشــنامهای از این
مجموعه منتشــر شد ادامه داشــت .کودکان و
نوجوانان ایرانی آن روزها حاال جوانان بیســت
و چنــد ســالهای هســتند کــه از همــان کودکــی
هری پاتر را به عنوان دوست خود پذیرفتهاند،
«هنــوز کــه هنوز اســت وقتــی مــن را میبینند
میگوینــد ما با هری پاتر کتاب خوان شــدیم و
این اتفاق کمی نیست! غنیمت است».
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نخســتین قســمت از مجموعه هــری پاتر یعنی
هری پاتر و سنگ جادو را اسالمیه ترجمه نکرده
بــود و تنهــا ویراســتاریاش را برعهــده داشــت.
بعــد از آن اول قســمت ســوم را ترجمــه کــرد و
بعــد قســمت دوم! کتابــی کــه به گفتــه خودش
تأثیــر عاطفی عمیقــی بر او گذاشــت «هری پاتر
و زندانــی آزکابــان را بیــش از بقیه دوســت دارم
چرا که نخســتین کتابی بود که خوانــدم و بعد از
ترجمه هم به دخترم تقدیمش کردم .این کتاب
مــن را خیلــی تحت تأثیــر عاطفی قــرار داد و بار
عاطفــیاش زیاد بود .حس نبو ِد پدر و مادر برای
یک بچه  10-12ساله را واقعاً میتوانستم لمس
کنــم و بعد وقتی فهمیدم یــک پدرخوانده دارد
هــر چند جــای پــدر را نمیگرفت اما خوشــحال
شدم! فکر میکنم همه مان خوشحال شدیم!»
اســامیه ازدواج و تولد دختــرش را از مهم ترین
اتفاقــات زندگــیاش میداند ،امــا اگر موضوعی
نقطه عطف باشــد آن هری پاتر است .هریپاتر
مسیر زندگی حرفهای او را به قبل و بعد خودش
تقســیم کــرد؛ «ایــن شــهرت نقطه عطفــی بود،
وقتــی ناگهانی ســر و صدا کرد و نــام من با هری
پاتر ســر زبانها افتاد ،معذب شــدم ،باعث شــد
خیلــی خیلــی بیشــتر از قبــل دقــت کنــم چــون
احســاس میکــردم زیــر ذره بیــن هســتم و باید
کمتریــن اشــکال در کارم باشــد» وقتــی از تأثیــر
کتابهــا بــر زندگــیاش میپرســیم بــه مســأله
مقابله خیر و شــر اشــاره میکند .خیر و شر درون
مایه اصلی داســتانهای فانتزی اســت و هرچند
اســامیه زمانی کــه این کتــاب را ترجمه میکرد
بیش از مخاطبان اصلی بــر تخیلی بودن ماجرا
واقــف بود و مثل هر بزرگســال دیگــری از بیرون
بــه ماجــرا نــگاه میکرد با ایــن حال ایــن مقابله
خیر و شــر برای او هم اهمیت و جذابیت خاص
خــودش را داشــت و همیشــه در تیم خیــر بود و
موفقیت آنها برایش مهم بود .آنقدر که از مردن
شــخصیتهای محبــوب بــه انــدازه مخاطبــان
ناراحت میشــد ،اما چارهای نداشت جز ترجمه
همانی که خانم رولینگ نوشــته بــود «زمانی که
دامبلدور مرد اصالً باورم نمیشد انگار یک آدم
زنده ،یک آدم آشــنا و کســی که میشــناختمش
مــرده ،باورتــان نمیشــود ولــی وقتــی بــار اول
خوانــدم گریــهام گرفت و میگفتــم این رولینگ
دارد چــه کار میکنــد؟ یعنــی چه؟ تــا آخر کتاب
هفتم منتظر بودم این یک شوخی یا کلک باشد
و دامبلــدور برگردد! بــا اینکه آخــر آب پاکی را با
مراسم خاکســپاری روی دستمان ریخت من باز
باور نمیکردم یا حتی اســنیپ که از اول داستان
مــا را حــرص داد از دســتش لجمــان میگرفــت
موقع مردن آنقدر خانم رولینگ عزیزش کرد که
میگفتیم ای کاش نمیمرد!».

