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توگو با سولماز دولتزاده به بهانه تازهترین ترجمه اش
نگاهی به ادبیات آفریقا در گف 
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آفریقا را زادگاه نخســـتین انســـانهای کـــره زمین میدانند؛ بخشـــی از جهان هســـتی ،با قدمتی
هفتمیلیونســـالهکـــهباوجودبرخورداریازپیشـــینهوفرهنگیغنیســـهمچندانیازقفســـه
کتابفروشـــیهایمان ندارد .شاید بپرســـید چرا؟ پاسخی که ســـولمازدولتزاده ،مترجم ادبیات
آفریقایی آن را در بیتوجهی مترجمان و ناشـــران به ادبیات این قاره میداند .البته همه تقصیرها
را هم متوجه اهالی نشـــر نمیداند و تأکیـــد دارد که بخش عمدهای از مهجوریـــت فرهنگ و ادب
کشورهایآفریقاییبهمحدودیتهایاقتصادیآنانبهعنوانعاملیبازدارندهدرمعرفیادبیات
آفریقا به دیگر نقاط جهان بازمی گردد .شـــاید یکی از خوش شانسیهای دولتزاده در ترجمه آثار
ادبی آفریقایی را بتوان در مهاجرت او به این قاره دانست ،او چند سالی در«اوگاندا» زندگی کرده و
حاالهمساکن«فیلیپین»استویکیازمهمتریندالیلعالقهمندیاشبهترجمهایننوشتهها
راقرارگرفتندرشرایطیعنوانمیکندکهابتدایمهاجرتبهآنمبتالمیشود،مواجههبافرهنگی
بهمراتبمتفاوتترازچیزیکهازکشـــورهایاروپاییوامریکاییســـراغداریمکهدرنهایتاورابه
سویمطالعهآثارادبیآفریقاییبرایدرکمحیطپیرامونشسوقمیدهد.حاالیکیازمهمترین
توصیههـــای این مترجم به عالقه مندان کســـب اطالعات دربـــاره آفریقا و ســـاکنان آن خواندن
کتابهای این کشورها است .دولتزاده تأکید دارد ادبیات آفریقا برخالف اغلب نقاط جهان هنوز
پیوند تنگاتنگی با بوم فرهنگی -تاریخی این ســـرزمین دارد که همین مسأله فرصت مهمی برای
شـــناختآفریقاوشرایطحاکمبرآنرابهمامیدهد.اینمترجمادبیاتآفریقاییب اوجودسالها
ترجمهپژوهشی،نزدیکپنج-ششسالیمیشودکهبهشکلحرفهایبهعرصهادبیاتقدمگذاشته
است.ابتدایمهاجرتبهآفریقا،همانبدوورودبهیکیازمعدودکتابفروشیهایپایتختاوگاندا
با مجموعه داستان «چیزی که دور گردنت حلقه میزند» از «چیما ماندا نگزی آدیچی» نویسنده
نیجریاییســـاکنامریکاروبهرومیشود،کتابیکهترجمهفارســـیآنراباهمکارینشرآفتابکاران
در اختیـــار عالقه مندان ادبیات جهان قرار داده اســـت .البته کار ترجمه رمان «نیمی از خورشـــید
زرد» ،کتاب دیگری از همین نویسنده را هم به پایان رسانده که بزودی در دسترس عالقهمندان قرار
میگیرد؛آثاریکهقادربهآشناییماباآفریقاوبخشیازوقایعیهستندکهطیقرنهابراینمردمان
گذشته است« .چیزی که دور گردنت حلقه میزند» با نگاهی به بحث مهاجرت و مشکالت امروز
مردم نیجریه و بویژه زنان نوشته شده و «نیمی از خورشید زرد» هم رمانی برگرفته از جنگ خونین
توگوبااینمترجم
داخلی«بیافرا»استکهجاننزدیکبهدومیلیوننیجریهایراگرفت.درگف 
نکاتیدربارهادبیاتآفریقامیخوانیم.
ëëدر میان قارههای مختلف ،آفریقا به سبب اطالعات
کمتـ ــری کـ ــه از فرهنـ ــگ سـ ــاکنان آن در اختیارداریـ ــم
جذابیت بیشتری برای مخاطبان دارد .ادبیات این قاره
چقدر تحت تأثیر سبک خاص زندگی و از سویی آداب و
سنتهایمتفاوتقراردارد؟
تأثیـ ــر نکاتـ ــی که اشـ ــاره کردید بـ ــر ادبیـ ــات آفریقا
بهاندازهای اسـ ــت که آثار ادبی این کشورها را میتوان
نشـ ــأت گرفته از بوم فرهنگیشـ ــان دانسـ ــت ،هرچند
که در کشـ ــورمان توجه چندانی از سـ ــوی مترجمان به
ادبیات این قاره نشـ ــان داده نشده اسـ ــت؛ تا جایی که
اطـ ــاع دارم حتی در بازار کتابمان هم تنها چند کتاب
از ادبیات این قاره ترجم ه شـ ــده که مشـ ــهورترین آنها
آثاری از «چینوا آچه به» است.
ëëنویسندهنیجریهایمعترضبهفسادواستعمارحاکم
برآفریقا؟
بله ،البته از این نویسـ ــنده مشهور هم تنها دو یا سه
کتاب در کشورمان ترجم ه شده و در دسترس است که
ازجمله آنها میتوان به کتاب «همهچیز فرومیپاشد»
اشـ ــاره کـ ــرد .آنطور کـ ــه خـ ــودم بهشـ ــخصه دیدهام
ترجمههای معدودی از چند نویسنده دیگر آفریقایی
هم عرض ه شده که متأسفانه کافی نیستند.
 ëëبهرغم مهجور بودن ادبیات کشـ ــورهایی نظیر چین
و ژاپن درگذشـ ــتهای نهچندان دور ،امـ ــروز اطالعات و
کتابهای متعددی از نویسـ ــندگان آسـ ــیای شـ ــرقی در
اختیارداریـ ــم ،اما چرا ایـ ــن اتفاق هنوز دربـ ــاره ادبیات
آفریقارخنداده؟
چرایی این مسأله نیازمند تحقیق و بررسی است،
خود من بـ ــا وجود تمرکزی که این سـ ــالها بر ترجمه
آثار ادبی آفریقایی داشـ ــتهام پیشتـ ــر درباره فرهنگ
و ادبیـ ــات آنـ ــان چیزی نمیدانسـ ــتم .ابتدای سـ ــفرم
بـ ــه اوگاندا ،بهعنوان نخسـ ــتین کشـ ــور آفریقایی که در
چ چیزی درباره
آن سـ ــاکن شـ ــدم تازه فهمیدم که هی 
ایـ ــن سـ ــرزمین نمیدانم و ایـ ــن در صورتی اسـ ــت که
عالقه بسـ ــیاری به ادبیات جهان دارم .همین مسـ ــأله
انگیزهای برای مطالعه آثار ادبی آنان شـ ــد و درصدد
معرفی فرهنگ این سـ ــرزمین همچنان ناشناخته به
مردم خودم برآمدم .به گمانم بخشـ ــی از این مسأله
به عالقه مترجمان به آثار نویسندگان شاخص غربی
بازمیگـ ــردد ،از سـ ــوی دیگر ناشـ ــران هم تا بـ ــه امروز
اقبال چندانی به نوشـ ــتههای این قاره نشان ندادهاند،
البته در اینبین نمیتوان منکر نگاه غالب بر بخشـ ــی
از بازار نشـ ــرمان شـ ــد که بر محور اهداف کامالً تجاری
میچرخد؛ کتابهایی که هم مخاطب پسـ ــند هستند
و هم جوایز بیشـ ــماری از آن خود ساختهاند معموالً
در کانون توجه مترجمان و ناشران قرار دارند و همین
مسـ ــأله مهجور ماندن هر چه بیشتر ادبیات آفریقایی
را بهرغم برخورداری از پیشزمینههای غنی فرهنگی
م زده است.
رق 
 ëëبخشـ ــی از ایـ ــن بیتوجهـ ــی را میتـ ــوان در محدود
ت و آمدها میان ایران و کشـ ــورهای آفریقایی
بـ ــودن رف 
دانست ،درست برخالف کشورهای اروپایی ،امریکایی
وآسیایی؟
این هم مسـ ــألهای جدی در این زمینه اسـ ــت و ما
بهنـ ــدرت با افرادی روبهرو میشـ ــویم کـ ــه برای مدتی
سـ ــاکن کشورهای آفریقایی شده باشـ ــند و در بازگشت
بخشـ ــی از فرهنگ و ادبیات آنان را به مردم خودمان
عرضه کنند.
 ëëاین مسـ ــأله برای مخاطبان غربـ ــی و امریکایی به چه

شکل اسـ ــت؟ ادبیات آفریقا برای آنان هم ب ه اندازه ما
ناشناختهاست؟
شـ ــرایط در کشـ ــورهای دیگـ ــر نظیر ایران نیسـ ــت،
بویژه که «چینوا آچه به» ،بهعنوان نخستین آفریقایی
که موفق به انتشـ ــار آثار خود در کشـ ــورهای پیشـ ــرفته
شـ ــده به دالیل سیاسـ ــی ناچار به مهاجرت میشـ ــود.
نکتهای کـ ــه نمیتوان فراموش کـ ــرد تأثیر تالشهای
شـ ــخصی نویسـ ــندگان آفریقایی در معرفـ ــی ادبیات
سـ ــرزمینهای خود به دیگران اسـ ــت؛ درسـ ــت نظیر
کاری کـ ــه «چینواآچهبه» بنیانگـ ــذار ادبیات آفریقایی
در زبـ ــان انگلیسـ ــی انجـ ــام داد .درباره همه کشـ ــورها
نمیتوانم بـ ــا قطعیت صحبت کنم امـ ــا بهطورقطع
درباره کشورهایی همچون امریکا و انگلستان با چنین
مسألهای روبهرو نیستیم ،حتی «چیماماندا آدیچی»
کـ ــه از او چند کتابی ترجمه کـ ــردهام بهرغم نیجریهای
بودن بیشتر سال ساکن امریکاست و زبان نوشتاری آثار
او ،انگلیسی است .این مسأله درباره دیگر نویسندگان
آفریقایی مهاجر به سایر نقاط جهان هم صادق است،
این در حالی است که ما تا به امروز با هیچ نویسندهای
از آفریقا روبهرو نشدهایم که در کشورمان زندگی کند و
دست به معرفی نوشتههای زادگاه خود در ایران بزند.
 ëëپس بخشـ ــی از موفقیت ادبیات آفریقا در کشورهای
غربی به تالشهای شـ ــخصی آنان در بسـ ــتر مهاجرت
بازمیگردد؟ شـ ــبیه اتفاقـ ــی که دربـ ــاره ادبیات معاصر
خودمـ ــان افتاده و تالشهـ ــای جسـ ــت ه گریخته برخی
نویسندگانوناشران!
بلـ ــه ،بهدلیل شـ ــرایط ویژه قاره آفریقـ ــا و درگیری
بسـ ــیاری از آنان بـ ــا جنگهـ ــای داخلـ ــی و خارجی با
مهاجرتهای متعددی از سـ ــوی مردم آنـ ــان روبهرو
هستیم.
 ëëبه سؤال نخست بازگردیم و شرایط فرهنگی خاصی
که از کشورهای آفریقایی سراغ داریم .ادبیات آفریقایی
چقدر از فرهنگ فولکلـ ــور و آیینهای خاص آنان تأثیر
پذیرفته؟
با توجه به کتابهایی که از ادبیات آفریقا خواندهام
معتقـ ــدم کـ ــه شـ ــاهد حضـ ــوری پررنـ ــگ از فرهنگ و
شـ ــرایطی که به آن اشـ ــاره کردید در نوشـ ــتههای آنان
هستیم .بازگشـ ــت به ریش ـ ـههای قومی و فرهنگی در
ادبیات برای نویسـ ــندگان آفریقایی اهمیت بسـ ــیاری
دارد و نمیتوان گفت که ادبیات آنان نظیر نوشتههای
مـ ــا تا حد بسـ ــیاری شـ ــبیه نوشـ ــتههای جهانی شـ ــده
است،حتی زندگی نویسـ ــندگان شاخص آفریقایی در
کشورهای پیشرفته منجر به دور شدن آنان از ریشههای
فرهنگی و تاریخیشان نشده ،این مسأله در نوشتههای
نویسندگانی همچون «آدیچی» ب ه وضوح خودنمایی
یکند.
م 
 ëëبا این تفاسـ ــیر مطالعه آثار ادبی آفریقایی را میتوان
راهی برای کسـ ــب اطالعـ ــات درباره سـ ــاکنان این قاره
دانست؟
بلـ ــه میتوان چنین انتظـ ــاری از مطالعه آثار ادبی
نویسـ ــندگان آفریقایی داشـ ــت و این تجربه شـ ــخصی
خود من اسـ ــت .طی چند سـ ــالی که در اوگاندا زندگی
کردم از ادبیات برای ارتباط گرفتن با مردم این کشـ ــور
کمک گرفتم ،شـ ــما وقتی به کشورهای آفریقایی قدم
میگذارید با شـ ــرایطی متفاوتتر از حتی کشـ ــورهای
غربی روبهرو میشوید؛ تازه میفهمید که چیزی از آنان
نمیدانیـ ــد و اگر بخواهید با مشـ ــکل کمتری در روابط
اجتماعیتان روبهرو شـ ــوید ادبیـ ــات یکی از چیزهایی

است که به دادتان میرسد .ابتدای مهاجرتم آنقدر با
فرهنگ و زندگی متفاوتی روبهرو شـ ــدم که اگر ادبیات
آنـ ــان را نمیخوانـ ــدم قادر به درکشـ ــان نمیشـ ــدم،
بخشـ ــی از شـ ــوک فرهنگی بزرگی که به آن مبتال شده
بودم از این طریق حل شـ ــد ،حتی برای مترجمانی که
خواهـ ــان بازگردان آثاری از زبانهای دیگر به فارسـ ــی
هستند مطالعه ادبیات کمک زیادی به انجام اصولی
کار میکنـ ــد؛ در خـ ــال مطالعـ ــه ادبیات با بخشـ ــی از
عادتهای رفتاری آنان آشنا شدم که در تطابق یافتنم
با محیط پیرامون و آدمها تأثیر زیادی داشـ ــت و حتی
برای ترجمه کتابها از طریق ادبیات متوجه شدم که
فالن فرهنگ آنان ریشه در چه ماجرایی دارد و...
 ëëدرباره با ساختار ادبی این آثار هم میتوان به چنین
نکتهای اشـ ــاره کرد یا در آن خصوص شاهد همان تنوع
جهانیرایجدردیگرکشورهاهستیم؟
به گمانم جهان ادبیات ،حداقل در بحث ساختاری
دیگر مرز نمیشناسـ ــد .شاید در ارتباط با محتوای آثار
برای کشورها بتوان ویژگیهای خاصی را برشمرد ،اما
درباره ساختار ادبی شرایط متفاوتی غالب است ،این
مسـ ــأله تحت تأثیر سهولت دسترسـ ــی به داشتههای
ادبی دیگر کشورها منجر به رواج همه گونههای ادبی
شـ ــده؛ هرچند آنطور که من متوجه شـ ــدهام سـ ــبک
رئالیسم با توجه به عالقهمندی آفریقاییها به ادبیات
اعتراضی رواج بسیاری دارد .شاید تا سی -چهل سال
قبل امـ ــکان در نظر گرفتن مرزبندیهای سـ ــاختاری
فراهم بود اما حاال ادبیات آفریقا هم نظیر دیگر نقاط
جهان با تنوع ساختاری زیادی روبهرو است.
 ëëکشورهای آفریقایی نهتنها از گذشـ ــتههای دور ،بلکه
حتی حـ ــاال هم همچنان بـ ــا بحث اسـ ــتعمار و تبعات
آن روبهرو هسـ ــتند ،تأثیر شـ ــرایط سیاسـ ــی و استعمار
زدگی چقدر در نوشتههای نویسـ ــندگان آفریقایی دیده
میشود؟
تـ ــا جایی کـ ــه من مطلـ ــع هسـ ــتم و خوانـ ــدهام در
پاسـ ــخ شـ ــما باید به تأثیر زیاد این مسـ ــأله اشارهکنم.
آنچنانکـ ــه یکی از شـ ــاخصهای اصلی نوشـ ــتههای
اغلب نویسـ ــندگان آفریقایی همین بحث اسـ ــتعمار
و تبعات تمامنشـ ــدنیاش بر زندگی اهالـ ــی این قاره
است .آفریقا برای قرنها با پدیده سیاسی-اقتصادی
استعمار دستوپنجه نرم کرده و هنوز هم بخشهایی
از آن بهطور کامل از این بند رهایی نیافتهاند.
 ëëتوجه به استعمار حتی میان نویسندگان جوانتر هم
بااستقبالروبهروشده؟
بله ،چراکه همچنان سـ ــنگینی آن بر زندگیشـ ــان
دیـ ــده میشـ ــود .به گمانم پاسـ ــخ این سـ ــؤال را بتوان
بهراحتـ ــی در کتابهـ ــای «چیماماندا آدیچـ ــی» دید.
این نویسـ ــنده آفریقایی بهرغم آنکه سن زیادی ندارد
اما دغدغهای جدی در بحث آزاداندیشـ ــی و استقالل
زادگاه خود دارد.
 ëëیکی از ویژگیهای مشـ ــترک کشورهای توسعهنیافته
را میتـ ــوان غلبـ ــه فرهنگ شـ ــفاهی بر ادبیـ ــات و دیگر
بخشهایهنردانست؛اینمسألهدربارهادبیاتآفریقا
همصادقاست؟
در این رابطه تحقیق جامعی نداشتهام بااینحال
گمان میکنم حداقل در کشور اوگاندا که تجربه زندگی
را در آن دارم بـ ــا رد پای پررنگی از فرهنگ شـ ــفاهی بر
زندگی مردم و حتی ادبیات روبهرو باشیم.
 ëëبا این تفاسیر کتاب چه جایگاهی در زندگی مردم این
کشورهادارد؟
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شـ ــرایط اقتصادی در اغلب کشـ ــورهای آفریقایی
بهگونهای است که مردم با فقر اقتصادی زیادی روبهرو
هستند و ازاینرو چندان بهسوی خرید و مطالعه کتاب
نمیروند .در اوگاندا تنها قشر خاصی قادر به خرید و
مطالعه کتاب هستند .بنابراین جای خالی ادبیات را
توجو میکنند چراکه
در فرهنگ شفاهی خود جس ـ ـ 
هیچ انسـ ــانی بدون ادبیـ ــات قادر به زندگی نیسـ ــت.
مدتی که در اوگاندا سـ ــاکن بـ ــودم هرازگاهی دریکی از
دانشگاههای این کشور دست به برپایی جلسات ادبی
زدم ،طبق قراری که با مسـ ــئوالن دانشـ ــگاه گذاشتیم
بهدنبال برپایی جلس ـ ـههای کتابخوانـ ــی رفتیم تا هر
هفته یک داسـ ــتان کوتاه خوانده و درباره آن صحبت
کنیـ ــم؛ ازآنجاییکـ ــه اغلـ ــب این دانشـ ــجویان اوضاع
مالی خوبی نداشـ ــتند کتابهایی را کپـ ــی میکردیم
و در اختیار آنان میگذاشـ ــتیم .متأسفانه برپایی این
جلسـ ــات بیشتر از چند ماه نکشـ ــید چراکه حتی قشر
دانشـ ــجو به کتابخوانـ ــی و ادبیات عادت نکـ ــرده بود،
جایی که فقر تا این اندازه پررنگ است جای چندانی
برای کتاب باقی نمیماند ،حتـ ــی خانوادههای مرفه
فرزنـ ــدان خود را روانه کشـ ــورهای غربـ ــی میکردند و
شاهد اثرگذاری آنان بر فروش کتاب نبودیم.
 ëëبا تکی ه بر صحبتهای شما شـ ــرایط نشر کشورهای
آفریقاییهمنبایدچندانمطلوبباشد!
مدتـ ــی کـ ــه سـ ــاکن اوگاندا بـ ــودم مـ ــن تنهـ ــا با 2
ل قبـ ــول در پایتخت این
کتابفروشـ ــی به نسـ ــبت قاب 
کشـ ــور روبهرو شـ ــدم ،هرچند که آثار عرضهشـ ــده در
این دو کتابفروشـ ــی هم ب ه تبع شرایطی که اشاره شد
ب ـ ـهروز نبودند .خود من بـ ــرای تهیه آثار مـ ــورد نیازم
باید به سراغ سـ ــایتهایی همچون آمازون میرفتم
یا درخواسـ ــت ارسـ ــال پسـ ــتی کتابها را به بستگانم
میدادم.
 ëëاین شـ ــرایط بر سایر کشـ ــورهای آفریقایی هم حاکم
است؟
اوگاندا کشور فقیری نیست ،اقتصاد بیماری دارد؛
شبیه شـ ــرایطی که بر دیگر کشورهای آفریقایی حاکم
است ،درباره نیجریه همچنین اوضاعی حاکم است.
آنان هم ثروتمند هستند و کشـ ــور نفتخیزی دارند.
چنین شـ ــرایطی ادبیات را به حاشـ ــیه میبرد ،مردم
حتـ ــی اگر بخواهند هم امکان مـ ــادی یا حتی فرصت
الزم برای کتابخوانی را ندارند .این در حالی اسـ ــت که
کشورهای آفریقایی از ادبیاتی غنی برخوردار هستند.
 ëëصرفنظر از شـ ــرایط اقتصادی ،فرهنگ کشـ ــورهای
آفریقایی آنقدر غنی هسـ ــت که به مشـ ــخصهای برای
ادبیاتآناندرعرصهجهانیتبدیلشود؟
بلـ ــه ،اما امکانات الزم را برای معرفی آن به دیگر
نقاط جهان ندارند .ادبیات آفریقا بهدنبال آن اسـ ــت
که به دیگران بگوید اسـ ــتعمار چه بر سر این مردمان
آورده! قاره آفریقا و چند کشور بخصوص آن همچنان
درگیر جنگ هسـ ــتند و این در حالی اسـ ــت که همین
شـ ــرایط نابسـ ــامان عاملـ ــی در جهـ ــت غنای بیشـ ــتر
ادبیاتشـ ــان شده اسـ ــت .جنگ و اتفاقاتی ازایندست
سوژههای بسـ ــیاری در اختیار نویسـ ــندگان میگذارد.
کشـ ــورهایی که بهطور دائم درگیر مسـ ــأله فقر ،فساد

شرایط در کشورهای دیگر نظیر ایران
نیست ،بویژه که «چینواآچهبه»،
بهعنوان نخستین آفریقایی که موفق
به انتشار آثار خود در کشورهای
پیشرفته شده به دالیل سیاسی
ناچار به مهاجرت میشود .نکتهای
که نمیتوان فراموش کرد تأثیر
تالشهایشخصینویسندگان
آفریقایی در معرفی ادبیات
سرزمینهای خود به دیگران است؛
درست نظیر کاری که «چینوا آچه به»
بنیانگذار ادبیات آفریقایی در زبان
انگلیسی انجام داد
اداری -اقتصـ ــادی و حتـ ــی بحث مهاجرت هسـ ــتند
شـ ــاهد خلق ادبیـ ــات برگرفته از چنیـ ــن موضوعاتی
هسـ ــتند .همین کتاب «نیمی از خورشید زرد» نوشته
«چیمامانـ ــدا آدیچـ ــی» کـ ــه قرار شـ ــده بـ ــا همکاری
انتشارات «آفتابکاران» در دسترس عالقهمندان قرار
بگیرد به جنگ خونین «بیافرا» میپردازد.
 ëëازآنجاییکـ ــه معتقد به غنای ادبیات داسـ ــتانی قاره
آفریقا هستید ،فکر میکنید همانطور که برای دورهای
جریان ادبیات داسـ ــتانی جهـ ــان از امریـ ــکای التین و
ادبیات برگرفته از بوم فرهنگی آن عبور کرده شاهد گذر
آنازادبیاتآفریقاهمباشیم؟
بلـ ــه ،هرچنـ ــد که تحقـ ــق این مسـ ــأله بـ ــه امکان
بهرهمنـ ــدی نویسـ ــندگان آفریقایـ ــی در معرفـ ــی
داشتههایشـ ــان بسـ ــتگی دارد .ادبیـ ــات آفریقـ ــا هـ ــم
بهنوعی با مضامینی مشـ ــابه ادبیات ما روبهروسـ ــت،
شـ ــما وقتی به سراغ نوشـ ــتههای نویسندگان این قاره
برویـ ــد بـ ــا بحرانهایی نظیـ ــر هویت درنتیجه شـ ــمار
باالی مهاجرت روبهرو میشوید ،عالوه بر این رد پای
پررنگی از مسـ ــائل اقتصادی و سیاسـ ــی برنوشتههای
آنان سـ ــنگینی میکنند و شـ ــخصیتهای داستانها
توجوی خودشان هستند.
مدام در حال جس 
 ëëچرانیجریهرارکناصلیادبیاتآفریقامیدانند؟
بخشی از آن به وجود نویسندگان بزرگی همچون
«چینوا آچه به» بازمیگردد که در خالل گفتوگو هم
اشـ ــاره شـ ــد .نکته دیگری که نباید فرامـ ــوش کرد این
است که زندگی مردمان این کشور و قاره از گذشتههای
دور آمیختـ ــه با درد و رنج بوده اسـ ــت؛ جایی که درد و
رنج حضـ ــور پررنگی دارد ادبیات و هنر قادر اسـ ــت تا
حدی روح آدمی را التیام ببخشـ ــد .یکی از مهمترین
دغدغههای نویسندههای آفریقایی در چنین شرایطی

روایت دولتزاده از ترجمه تازهاش

اغراق نیست اگر «چیزی که دور گردنت حلقه میزند» را از معدود آثار موجود در بازار نشرمان بدانم
که از آن طریق قادر به آشنایی با بخشی از ادبیات نیجریه و حتی فراتر از آن قاره آفریقا هستیم .اصالً
یکی از مهمترین دالیلی که عالقه مندیام به ترجمه ادبیات آفریقا را سبب شد همین فقدان بود؛ اما
چرا به سراغ ترجمه «چیزی که دور گردنت حلقه میزند» رفتم؟ این کتاب که دربردارنده  12داستان
کوتاه از «چیماماندا نِگزی آدیچی» ،نویسـ ــنده مشهور نیجریایی است ،نویسندهای که شاید سالها از
مهاجرت او به امریکا بگذرد اما هنوز هم مهمترین دغدغهاش روایت رنج و دردی است که مردمان
این بخش از جهان متحمل میشـ ــوند ،هر چند که شاید از جهاتی هم بتوان آن را کتابی جهانشمول
دانسـ ــت ،مضامین اصلی به کار رفته در این مجموعه داسـ ــتان بر بحران مهاجرت و ناسازگاریهای
ناشـ ــی از آن با محیط تازه و آدمها و شـ ــرایطی که فرد مهاجر خود را با آنان در تضاد میبیند شـ ــکل
گرفته اسـ ــت .افرادی گریزان از فسـ ــاد اقتصادی و سیاسی حاکم بر سـ ــرزمینهای خود که تازه بعد از
مهاجرت خود را در مواجهه با شکل دیگری از مشکالت و حتی فقر میبینند .از حس بیهودگی گرفته
تا تالش برای بازیافتن هویتی که در سـ ــرزمین آرزوهای خود گـ ــم کردهاند .از این جهت معتقدم این
مجموعه داستان نه تنها بخشی از مشکالت ساکنان کشورهای آفریقایی را به تصویر کشیده بلکه آن را
میتـ ــوان در دایره ادبیات مهاجرت ،در تالش برای
بیان دغدغههای جوانان کشـ ــورهای جهان سومی
دانسـ ــت که برای دسـ ــتیابی بـ ــه آرمـ ــان و آرزوهای
خـ ــود مشـ ــکالت مهاجـ ــرت را به جـ ــان میخرند و
روانه کشـ ــورهای غربی و امریکایی میشـ ــوند اما در
نهایت درمی یابند که مهاجرت کلید حل مشکالت
آنان نیست .و اما یکی دیگر از مسائلی که در جلب
توجـ ــه من به ترجمـ ــه این کتاب مؤثر بـ ــوده به نوع
نگاه «چیماماندا نِگـ ــزی آدیچی» باز میگردد ،این
نویسـ ــنده زن در کنار توجهی که به بیان مشـ ــکالت
آفریقاییها دارد نگاهی ویژه به مصائب اجتماعی
و فرهنگـ ــی پیش روی زنـ ــان نیجریهای هـ ــم دارد،
مشـ ــکالتی که حتی فراتر از نیجریـ ــه ،زندگی بخش
قابـ ــل توجهـ ــی از زنان جهـ ــان بویژه در کشـ ــورهای
آسیایی و آفریقایی را شامل میشود .نکتهای که بد
نیست به آن اشاره کنم الزامی است که در تغییر نام
کتاب برای کمک به درک بهتر آن از سوی مخاطب
ایرانی داشـ ــتم ،عنوان اصلی کتاب بـ ــا کمی تغییر
تقریباً «چیزی دور گردنم» اسـ ــت کـ ــه آن را با «چیزی که دور گردنم حلقـ ــه میزند» جایگزین کردم.
داسـ ــتانهای این مجموعه باوجود برخورداری از موضوعات مسـ ــتقل ،به مضامین مشـ ــترکی اشاره
دارند .همان طور که اشاره شد بخشی از ماجراهای این کتاب به آدمهایی بازمی گردد که در نتیجه این
شرایط ناچار به مهاجرت شدهاند ،شخصیتهایی که بهدنبال بحران هویتی که با آن روبهرو شدهاند
توجوی گمشدهای هستند .از سـ ــوی دیگر بخش عمدهای از شخصیتهای این کتاب
دائم در جس ـ ـ 
را زنانی تشـ ــکیل میدهند که در کشمکش چرایی بیعدالتی نسـ ــبت به خود و نقد جامعه مردساالر
هستند؛ در یکی از داستانها با زنی نیجریهای روبهرو میشوید که به خاطر فقر تن به ازدواج با مردی
سـ ــاکن امریکا میدهـ ــد ،مردی که حتی یکمرتبـ ــه هم او را ندیده اسـ ــت .در
سـ ــفر به شهر محل سکونت همسر آیندهاش با مردی روبهرو میشود که
باوجود پذیرفتن مشکالت مهاجرت برای دستیابی به آزادی و عدالت،
در باطـ ــن به همان نگاه مردسـ ــاالر زادگاه خود اصـ ــرار دارد و رفتاری
که در خانه از او میبینیم خالف شـ ــعارهایی اسـ ــت که سرمی دهد.
مطالعه این کتاب نه تنها قادر به معرفی بخشی از ادبیات آفریقا به
مخاطبان است بلکه قادر به صحبت از دغدغههای مشترک بخش
قابل توجهی از ساکنان زمین است .این نخستین مرتبهای نیست که
کتاب این نویسنده ترجمه شده ،کتاب مذکور پیشتر از سوی زهره
فرجی هم ترجمه شـ ــده بود که تنها هشت داستان را شامل
میشـ ــد و حـ ــاال در این کتاب هـ ــر  12داسـ ــتان پیش روی
مخاطبان است.
چیماماندا نِگزی آدیچی ،نویسنده نیجریایی

تالش «چینوا آچهبه» برای معرفی آفریقای واقعی
از خالل ادبیات

کمتر کسی است به سراغ ادبیات آفریقا رفته باشد و نام «چینوا آچهبه» ،نویسنده و شاعر نیجریهای تبار
به گوشش نخورده باشد .مردی که شصت و دو سال قبل با انتشار «همه چیز فرومیپاشد» ،مشهورترین
نوشـ ــتهاش ،همگان را متوجه ادبیات قارهای که تا پیش از آن کاری در راسـ ــتای معرفی اش نشده بود،
انجـ ــام داد .از همین رو او را بنیانگذار ادبیات آفریقایی در زبان انگلیسـ ــی میدانند؛ نویسـ ــندهای که از
بارزترین ویژگیهای نوشتههای او میتوان به تالشی اشاره کرد که در انعکاس تبعات ناشی از استعمار
و همچنین فساد حاکم بر اقتصاد و سیاست کشورهای آفریقایی به خرج داده است .این نویسنده که از او
با عنوانهای دیگری نظیر «پدر ادبیات مدرن آفریقا» هم یاد میشود تأثیر بسزایی در جلب توجه اهالی
ادبیات جهان و همچنین ادبیات دوسـ ــتان به سوی فرهنگ و ادب این بخش به جای گذاشته است .از
ویژگیهای مشـ ــترک نوشـ ــتههای «آچه به» و همچنین دیگر نویسـ ــندگان آفریقایی میتوان به ردپای
پررنگ بوم فرهنگی و همچنین تأثیر اسـ ــتعمار و شرایط سیاسی خاصی اشاره کرد که همچنان در این
کشورها خودنمایی میکند و تأثیر بسیاری بر زندگی مردم بهجای گذاشته است .اما چرایی عالقهمندی
«آچه به» به تألیف کتاب نشأت گرفته از نگاه اشتباهی است که متوجه شد غربیان نسبت به آفریقا دارند.
آنچنان که باوجود تحصیل در رشته پزشکی تصمیم به تغییر رشته و ادامه تحصیالت آکادمیک خود در
حوزه علوم انسانی گرفت؛ متوجه تصویرهای اشتباهی شد که استعمارگران انگلیسی و نویسندگان آنان
از فرهنگ آفریقا ارائه کرده اند؛ تصویری که از مردمانی خشن و برخوردار از پایینترین سطح رفتارهای
اجتماعی میگفت ،همین مسأله او را بر آن داشت تا آفریقای واقعی را از درون به دیگران معرفی کند.
در میان آثار متعددی که از «آچه به» منتشر شده «همه چیز فرو میپاشد» بیش از همه مشهور شده ،نه
تنها این کتاب ،بلکه سایر کتاب های «آچه به» تا امروز بیش از  10میلیون
نسخه منتشـ ــر و به بیش از  50زبان ترجمه شـ ــدهاند .آنچه که بیش
از هر چیز در نوشـ ــتههای این نویسنده و دیگر نویسندگان آفریقایی
خودنمایـ ــی میکند اعتراض و بازگویی شـ ــرایط ناشـ ــی از سـ ــیطره
استعمار و همچنین فسادی است که اغلب کشورهای جهان سوم
از آن رنج میبرند .این اسـ ــتاد مطالعات آفریقایی دانشـ ــگاه
«براون» سال  2013در سن  82سالگی با زندگی وداع گفت،
امـ ــا راهی که آغازگر آن بود همچنـ ــان ادامه دارد؛ آنچنان
که نه تنها شاهد ترجمه آثار ادبی متعددی از آفریقا به
زبانهای دیگری هستیم بلکه نویسندگان آفریقایی
طـ ــی یکی -دو دهـ ــه اخیر موفق به کسـ ــب جوایز
ادبی متعددی هم در عرصه جهانی شدهاند.

حفـ ــظ داشـ ــتههای فرهنگی ایـ ــن سـ ــرزمین و حفظ
سنتهای در حال فراموشی آنان است.
 ëëبا اوضاع و احوالی که از کشـ ــورهای آفریقایی گفتید
اصالً چیزی از ادبیات و در شکل کلیتر فرهنگ و هنر ما
میدانند؟
کاری درزمینـ ــه معرفـ ــی داشـ ــتههای فرهنگی-
ن حال در
ادبیمان از سوی مسئوالن انجامنشده با ای 
مدتی که خودم در آفریقا سـ ــاکن شدهام با دوستانی
برخورد کردهام که کارهایی درزمینه معرفی فرهنگ
و هنـ ــر ایـ ــران انجـ ــام میدهند ،برخـ ــی از ایـ ــن افراد
بیش از بیست و حتی چهل سـ ــالی میشود که آنجا
زندگی میکنند ،جامعه ایرانی سـ ــاکن آفریقا شـ ــاید
چنـ ــدان زیاد نباشـ ــند اما حداقل در کشـ ــور اوگاندا که
من زندگی کـ ــردم کارهای خوبـ ــی در جهت معرفی

مردم پایتخت آن با ادبیات و سـ ــینمای ایران انجام
میدادند .هفتههایی شـ ــبیه هفتههای فرهنگی برپا
میکردند و دسـ ــت به اکران فیلمهـ ــای برتر ایران در
عرصـ ــه جهانی میزدند .نکتـ ــه جالبتوجهی که بد
نیست به آن اشار ه کنم ارتباط خوبی است که مردم
با فیلمهـ ــای کارگردانانی همچون اصغـ ــر فرهادی
میگرفتند .پایـ ــان فیلمی همچون «جدایـ ــی نادر از
سیمین» شـ ــما با تماشـ ــاگرانی روبهرو میشدید که
تحت تأثیر فیلم قرارگرفتـ ــه بودند و گریه میکردند.
فرهنگ آنان از جهت اهمیتی که برای خانواده قائل
هسـ ــتند شـ ــباهتهایی با ما دارد و همیـ ــن منجر به
همذات پنداریشان با فرهنگ و هنر ایرانی میشد.
حداقل در اوگاندا چندان با ایرانیان و فرهنگ غالب
ما ناآشنا نیستند.

