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دخترم هری را رقیب خود میدانست!

کشف دنیای رازآلود وردها

آثار نویسندگان زن در اولویت است

در طول  7-8سالی که اسالمیه اوایل به طور فشرده
و پیوســته و بعــد بــا فاصلــه یــک ســال بــه ترجمه
مجموعــه هری پاتــر میپرداخت یکجــا از رولینگ
ناامیــد شــد و این تردیــد در وجودش قــوت گرفت
که اگر کیفیت داســتان پایین آمد دســت از ترجمه
بکشد .آن هم درست زمانی که آمبریج پایش را به
ماجرا باز کرد «این داستان خیلی مستحکم است.
آبکی و تکراری نیست و در همه قسمت ها عناصر
کلیــدی را دارد .امــا ســر ماجــرای آمــدن آمبریــج
هنــوز معتقدم آنجا داســتان را زیادی کــش داده و
راحت میتوانســت دویســت صفحه فاکتور بگیرد
واقعــاً وقتی آن را خواندم گفتم ای داد و بیداد! اگر
همینطور پسرفت کند یا باید کنار بگذارم یا کاری که
شروع کردم با بیمیلی تمام کنم».
ویــدا اســامیه در ترجمــه بعضــی از الفــاظ و
حرفهــای ناپســند یــا رفتارهایــی کــه مطابــق با
فرهنــگ ما و گروه ســنی کودک و نوجــوان نبود تا
حــدی تغییــر داده ،فضــا را تعدیل کــرده و الفاظ
دیگــری را جایگزین کرده اســت و بجــز این موارد
در روند داســتان به متن اصلی پایبند بوده است.
امــا یکی از معدود دخــل و تصرفاتش در ترجمه
که حســابی ســر و صــدای مخاطبــان را بلنــد کرد
و بــه مذاقشــان خــوش نیامــد ترجمــه وردهــای
دنیــای جادوگــری در جلد چهارم بود .ســؤالی که
همیشــه بــرای مخاطبــان بیپاســخ مانــد که چه
شــد اســامیه تصمیم گرفــت وردهــای جادویی
را ترجمــه و معنــیدار کنــد؟ «در چنــد جلــد اول
فرصتــی نداشــتم که به ایــن چیزها فکــر کنم اما
در جام آتش احســاس عذاب وجدان داشــتم که
چــرا من ایــن وردها را ترجمــه نکردم .کــم کاری
کردهام و باید بروم اینها را ریشهیابی کنم و ببینم
هــر کــدام چــه معنایــی میدهــد و کار درســت و
کامــل انجام شــود .امــا بازخورد مخاطبان نشــان
داد که دوســت نداشــتند .شــاید اگر از اول ترجمه
میکردم میتوانســتند ارتباط برقرار کنند اما بعد
از ترجمه آن حالت رازگونگی خودش را از دســت
داد و آن حالت بیمعنیش را شاید بیشتر دوست
داشتند».

اســامیه و انتشاراتی که او با آن همکاری میکند
بــرای انتشــار جلــد شــش ،هفــت و نمایشــنامه
اجــازه قانونی ناشــر اصلــی را گرفتنــد و به قولی
حــق کپــی رایت را کــه معمــوالً در ایــران نادیده
گرفتــه میشــود ،رعایــت کردهاند .از او پرســیدم
که در طول پروســه ایــن مکاتبات با خود رولینگ
توگویــی داشــته؟ «بــا ناشــر در ارتبــاط
هــم گف 
بودیــم امــا با خــود خانــم رولینگ نه! شــما هم
بودیــد حــق میدادیــد که خانــم رولینــگ با آن
شــهرت و کارهایی که دارد فرصت نداشته باشد
کــه بــا ایــن همــه مترجــم از کشــورهای مختلف
ارتباطــی داشــته باشــد ».اســامیه در طــول این
ســالها همچنان بــه ترجمه برخی کتــب مرتبط
با مجموعه هریپاتر مشــغول است مانند کتب
درسی هری پاتر! و آخرینش «هری پاتر و کودک
نفریــن شــده» را که یک نمایشــنامه اقتباســی از
این داســتان اســت و به نحوی جلد هشتم رمان
نیز محســوب میشــود سال گذشــته و به فاصله
دو هفتــه از انتشــار اصلی ،ترجمه و منتشــر کرد.
البتــه که او ســراغ کتــب دیگری هم رفته اســت،
رمانهــای دیگــری در گــروه ســنی کــودکان و
نوجوانان و کتب روانشناســی حاال بعد از گذشت
نزدیــک به  20ســال با تجربه و دیــدگاه متفاوتی
دســت بــه انتخــاب میزنــد «اوایل اصــاً به این
موضــوع که نویســنده کیســت فکر نمیکــردم تا
اینکه ترجمه کردم و دیدم با خیلی از کتابهایی
که نویسندهشان آقایان هستند نمیتوانم ارتباط
برقــرار کنم .ظرافــت جمالت متن نویســندگان
زن را بیشتر دوست دارم .نویسندگان مرد بیشتر
ماجرا را پیش میبرنــد و من به تجربه فهمیدم
که بیشتر با کتابهای نویسندگان زن راحت ترم
و االن انتخاب اولم نویسندگان خانم هستند».

اسالمیه که بالفاصله بعد از فارغالتحصیل شدن
در رشــته مترجمی از دانشــگاه ،در جریان کار قرار
گرفت ،همیشه مترصد فرصتی دوباره برای ادامه
تحصیل بود و حاال چند صباحی است که فراغتی
دســت داده و در نظــر دارد به صــورت علمیتر و
جدیتــر مطالعاتــش در زمینه ادبیات داســتانی
را دنبــال کند .البته نه از نوع دانشــگاه رفتن ،چون
نیــازی به مدرک دانشــگاهی ندارد ،اما از شــرکت
در کالس ها و حضور اساتید ادبیات بهره میبرد.
میگویــد بــا اینکــه بــه صــورت پراکنــده گاه گاهی
ایدههایی را برای نوشتن ثبت کرده است اما فعالً
قصدی برای اینکه خودش رمانی بنویســد ندارد،
البتــه بعیــد هم نیســت در آینــده وقتی بــه درکی
علمیتر از ادبیات داستانی رسید شاهد این اتفاق
باشیم که نام او نه به عنوان مترجم که نویسنده بر
تارک یک کتاب درج شود.
او در ایــن موفقیتهــا البتــه حمایــت خانــواده را
هــم از مهــم تریــن دالیــل میدانــد «مــن خیلی

اطالعات فوری:

اینکــه میگوییــم هــری و همــه معلمــان و
همکالســیهایش در هاگوارتــز ســالها بخشــی از
خانواده ویدا در ایران بودند فقط به خاطر این حس
آشنایی و عالقه به شخصیتهایی که این چنین قوی
ســاخته و پرداخته شدند نیست؛ حتی دختر کوچک
ویدا هم تا مدتها به هری به چشم یک برادر کوچکتر
کــه رقیــب او در حس مادری و فرزندی شــده اســت
نــگاه میکــرد و به هری کــه مادر وقت زیــادی را با او
میگذراند حسودی می کرد« .دخترم خیلی کوچک
بود که ترجمه را شروع کردم ،البته زمانی که به دنیا
آمد مدتی کار را کنار گذاشــتم .وقتی ســه چهار ساله
بود مدام سؤال میکرد که چه می کنی و من داستان
را برایــش تعریف میکردم اما ســردرنمیآورد ،کم
کــم از هری پاتر لجــش گرفت؛ اما بعدتــر که بزرگ
شــد و خــودش شــروع کــرد بــه خوانــدن مجموعــه
عالقهمند شــد ».البته اینطور هم نبود که محبوبیت
هــری پاتر و به تبع آن اســامیه در ایران تمام ماجرا
باشــد .روی دیگر این ســکه چالشهای فراوانی بود
که برای یک مترجم تازه کار سخت هم مینمایاند.
اول از همــه انتقادهــا و نظراتــی کــه میرفــت او را
دلســرد کنــد یا انــرژی و وقتــش را بگیــرد« .اوایل که
تجربــه کمتری داشــتم نقدها بهم برمیخــورد و در
واقــع منتقــدان ایرانی ،بد مــی گفتند .وقتی ازشــان
می پرســیدم ،کتاب را نخوانده بودنــد؛ وقتی چیزی

را نخواندیــد چــه طــور در مــوردش نظــر میدهید.
برخــی بــه صرف اینکــه در ایــن کتاب جــادو مطرح
بــود میگفتنــد خرافات اســت .خب اساســاً ادبیات
تخیل اســت .جادو هم بخشی از این تخیل و یکی از
ابزارهای ادبیات است .انتقاد اگر از کار ترجمه و بجا
باشــد خیلی خوب است و باعث میشود کار صیقل
بخــورد و همیشــه از آن اســتقبال کــردم » .اما موانع
بر ســر راه ویــدا به نقدها محدود نشــد؛ بعد از کتاب
ســوم و مشــخص شــدن میــزان اســتقبال مخاطب
ایرانــی ما شــاهد رقیبان متعددی برای اســامیه در
بازار نشر بودیم و هری پاتر با چندین و چند ترجمه
در کتابفروشــیها موجود شــد .اما همچنان انتخاب
اول هــری پاتر دوســتان ،ترجمههای اســامیه بود و
او بــا اینکه در این فضای رقابتی مجبور بود ســرعت
را بســیار باال ببــرد و کتاب چند صد صفحــهای را در
کمتــر از یک مــاه و پیش از رقبا به اتمام برســاند ،در
کیفیت و کســب رضایت خواننــدگان هم موفق بود.
«رقابــت آنقدر شــدید بود که خود من اگر آن وســط
نبودم هرگز وارد این گود نمیشدم .به هر حال وقتی
چند ســال در طول زمان یــک کاری را پیش می بری
اشــکاالت کم میشــود من خودم وقتی ترجمههای
اولیــهام را میخوانــم و ایــرادات را مــی بینــم ؛ اصالً
نمیخواهــم آن را بخوانم و امیدوارم این اشــکاالت
تا حد زیادی کم شده باشد».

مترجمی که نویسنده خواهد شد؟
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خوششــانس بــودم پدر مــن از بچگی تــا همین
لحظــه هرگــز بین پســر و دختــر فرق نگذاشــت و
همسر من واقعاً مشوق من بود .حتی من موقعی
کــه نگران بــودم وظایــف زندگی را کــه برعهدهام
است آن طور که دوســت دارم نتوانم انجام دهم
میگفــت اینها را ولــش کن و برو بــه کارت برس.
برایش مهم بود ارزش قائل بود و همراه و مشوق
مــن بود و اگــر این حمایتها نبــود فکر نمی کنم
موفق می شــدم .زنان دیرتر از مردها وارد جامعه
شــدند و ایــن محدودیتهــا در تمــام دنیــا وجود
دارد امــا هیــچ محدودیتــی نبایــد باعث شــود ما
پا پس بکشــیم .نترســید ،پشــتکار داشــته باشید.
نقــاط ضعــف را بــا برنامهریــزی بــه نقــاط قــوت
تبدیل کنیم و دنبال این باشــیم کــه کار با کیفیت
ارائه دهیم ،نه اینکه صرفاً یک کاری کرده باشیم.
مطمئــن باشــید کار با کیفیــت خواهانــش را پیدا
میکنــد .حداقــل ایــن اســت کــه ســرتان جلــوی
خودتان باالست که کم نگذاشته اید».

هــری پاتر مجموعه رمان هفتگانه فانتزی برای گروه ســنی نوجوانان اســت .ایده
اصلی این رمان  27سال قبل به ذهن جی کی رولینگ نویسنده آن خطور کرد .آن
هم در مدت چند ساعت انتظار در ایستگاه برای قطاری که تأخیر داشت! رولینگ
ادبیات فرانســه خوانده .برای تدریس زبان انگلیسی به پرتغال مهاجرت و ازدواج
میکند و یک ســال بعــد زمانی که دخترش جســیکا به دنیا میآید جدا میشــود
و به انگلســتان برمیگــردد .او در این مــدت ،دوره افســردگی را میگذراند و اقدام
به خودکشــی میکند که ناموفق میماند .دســت آخر شــروع به نوشتن میکند.
چندین و چند ناشــر از قبول انتشــار هری پاتر ســر بــاز میزنند و نهایتاً انتشــارات
بلومبزی در ســال  1997این کتاب را با مبلغ خوبی پیش خرید میکند .هری پاتر به
سرعت تبدیل به یکی از پرفروشترین کتابهای تاریخ جهان میشود و رولینگ
را نیز در رده سیزدهمین زن ثروتمند انگلســتان قرار میدهد .تاکنون بیش از 450
میلیون نسخه از کتابهای مجموعه هری پاتر در سرتاسر جهان به فروش رسیده و
این مجموعه به بیش از  65زبان ترجمه شده است.

