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مترجمِمحبوس
نازنین دیهیمی در آستانه  30سالگی درگذشت

اهمیت یادداشــتهای زندان نازنیــن دیهیمی کمتر از کتاب
«میهمان این آقایان» م.ا.بهآذین (محمود اعتمادزاده) نیســت که
خاطرات زندانش را در بر دارد .شــادا که این خاطرات در تاریخ ثبت
شدند تا رنجی را که جوان بیست و چند ساله ،جوان مترجم ،جوانی
که جوانیاش را در اعتالی فرهنگ گذاشت ،در این دیار کشید ،ثبت
و ضبط کنند .کسی که چهرهاش را اینجا عکس صفحه نمیکنیم تا
واقعیت این زیست محبوسش را آنگونه که بود انتقال دهیم.

حامد داراب

hameddarab@icloud.com

نخستین تماس را با اسداهلل امرایی گرفتم ،مترجمی که
ارتباط نزدیک خانوادگی با خانواده دیهیمی دارد؛ اندوهی
بود میان کالم ،گفتم برایمان سوگنامهای بنویسید ،در رثای
نازنین دیهیمی ،و فقط یک کالم شــنیدم«:دلش را ندارم
مطلبی بنویسم» .سپس از «احمد پوری»،
مترجم کاربلد و داســتاننویس ،خواستم
ســوگنامهای نگارش کند؛ گفت«:آنقدر
غمگینم که دستم به قلم نمیرود» ،کاوه
میرعباسی نفر سوم بود ،مترجم کتابهای
ماندگار ،که گفــت «ناراحتم آقای دارب
و اندوهگین ،و اص ً
ال باورم نمیشــود» .به
آقای محمدحسین ســجادی (مدیر نشر
ماهی) ناشر آثار نازنین ،زنگ زدم؛ و گفت:
«نمیتوانم حرفی بزنم جز اینکه او مترجم
بزرگی بود» .گویا هیچ شخصی درگذشت
نازنین دیهیمی ،این مترجم ،ویراســتار و
روزنامهنگاری را که به  30ســالگی نرسید ،باور نمیکند؛
کسی که در همین مدت کم زیستنش ،هم کتابهایی ناب
را ترجمه کرد ،هم ویراستاریهای ماندگاری انجام داد ،هم
مطالب مهمی را روزنامهنگاری نمود و هم در «اوین» حبس
کشید ،اعتصاب غذا کرد و در زندان یادداشتهای روزانهای

نوشت که به باور من ،اهمیت ادبی و تاریخی خاصی دارد و
باید در هیئت یک کتاب منتشر شود .اهمیت یادداشتهای
زندان نازنین دیهیمی کمتر از کتاب «میهمان این آقایان»
م.ا.بهآذین (محمود اعتمادزاده) نیست که خاطرات زندانش
را در بر دارد .شادا که این خاطرات در تاریخ ثبت شدند تا
رنجی را که جوان بیست و چند ساله ،جوان مترجم ،جوانی
که جوانیاش را در اعتالی فرهنگ گذاشــت ،در این دیار
کشــید ،ثبت و ضبط کنند .او در سال  1390کتاب «در
زندان» اثــر از «فریلون» را ترجمه کرد؛ ترجمهای از یک
داستان اســترالیایی که گویی واکنشی به احواالت همان
زمان و بگیر و ببندهایش بود.
اما اهمیت نازنیــن دیهیمی با همین
چند ســطر هویدا نخواهد شد .دقت در
کارنام ه کاری او وجههای از کار ادبیاش
را مینمایاند کــه اندوه بزرگ نبودنش را
بیشتر خواهد کرد؛ چراکه ارزش اساسی
کار او هویدا خواهد شــد .از این نگاه ،در
دورهای كه كالسها و آموزشــكدههاى
زبان به شــكلی گســترده مترجم ادبی
فلهای بيرون میدهند و ناشرانی سودجو
برای نپرداختــن حقالترجمه از همين
افراد كه ترجمه ادبــی را نه میدانند نه
فهميدهانــد ،كتابهای فلهای منتشــر میكنند ،نازنين
ديهيمــی كه ترجمه ادبی را زير نظــر پدرش كه يكي از
مترجمان كاربلد روزگارمان است ،آموخته بود ،يك موهبت
به شمار میآمد .مترجمى بیسروصدا كه كارهايی اساسی
را ترجمه کرد و به جامعه ادبی و مخاطب ادبی و فرهنگی

یادداشت

یک نامه از زندان

اینجا وقتی تختی خالی میشود ،معموال هلهله است و شادی و خنده .خالی شدن یک
تخت اغلب به معنای مرخصی است ،یا در آن بهترین حالت رویایی ،به معنی آن کلمهایست
که اینجا هر روز هزار بار در ذهن همهمان چرخ میزند .آزادی! اما این روزها ،دو هفته است
که یک تخت خالی در بند ،دل هر کس را که از کنارش میگذرد میآشوبد .چند روز پیش
طبق ه باالی این تخت هم خالی شد و راحلهمان رفت تا نفسی تازه کند .چه حال غریبی باید
داشته باشد این تخت دو طبقه .طبق ه باالیش شبها لبخند به لب و با فکر راحله و شادی
او به خواب میرود و طبق ه پایین ،با چشمهای گود رفته ،بیدار به انتظار نسرین نشسته.
دیشب سردم بود و تخت م هم کوهی بود از تیر و تخته و کتاب و کاموا .ساعت از خاموشی
گذشته بود و من از ترس بیدار کردن کسی ،پتو و ملحفهام را برداشتم و با حسی آمیخته از
عذاب وجدان و دلتنگی ،به تخت نسرین پناهنده شدم .دراز کشیدم و ردیف کتابهایش را
نگاه کردم؛ به اعالمی ه جهانی حقوق بشر که چند نسخ ه مختلفش (روزگار غریبی است!)؛ به
کتاب عروسکهای بافتنیاش که نگاهم افتاد- ،هر روز یکی میبافت برای پسرش -بغضم
گرفت .یاد دو هفته پیش افتادم .ده روزی از اعتصابش میگذشت .خواستندش .گفته بودند
برای محبت و مذاکره انگار… خسته بود .اما مصمم .رفت .شب شد نیامد .دلشورهای افتاد
در بند و پچپچهایی که بلندتر شدند کمکم .شدند یک جمل ه خبری نحس .نسرین را بردهاند
انفرادی .۲۰۹
«چه کنیم؟ چه میتوانیم بکنیم؟» چشم امیدمان را دوختیم به بیرون .به شما که میدانیم
هرچه در توان دارید میکنید .خوب میدانم که این چند خط من او را زودتر بر نمیگرداند،
آنهایی که باید ککشان بگزد ،اگر گزیدهشدنی بودند احتیاجی به این چهار خط نبود.
روزها ،روزهای خوبی نیســت بچهها .خبرها ،خبرهای خوشــی نیست .دیوار به دیوار ما
«ستاری» میمیرد و ما هاج و واج به بلندی دیوار نگاه میکنیم و به هم که«:چه کنیم؟ چه
میتوانیمبکنیم؟»
دیوار به دیوارمان «ابوالفضلی» را میبرند اهواز بیخبر و ناگهان و ما میمانیم که چه کنیم؟
چه میتوانیم بکنیم؟ و با نگاه به هم جواب میدهیم«:یک نفس بده تو ،یک نفس بیرون.
من با توام و تو با من و ما میتوانیم این روزها را باهم از سر بگذرانیم ».و همین که صدایمان
را به گوششان برسانیم ،که بگوییم باهمیم و هستیم ،تکیهگاهی است که به آن نیاز داریم.
پ ن :پینوشتی برای «دوستان»ی از جنس دیگر :نه بیانیهای صادر کردم ،نه خواستهای را
فریاد کردم و نه به اعتراض به بیعدالتیها در هوا مشت تکان دادم .فقط خواستم به دوستانم
بگویم دلواپس و دلتنگ نسرینم ،کاممان تلخ است و دلهایمان سنگین از مرگ ناحق ستار،
و جای ابولفضل پشت دیوار حیاط کوچک بندمان خالیست .همین.
 ۲۹آبان ۹۱

فارسي ارائه داد.
او بیآنكــه بــرای خود رســانههای
تبليغی بســازد يا با مصاحبه و انتشار
اخبــار گوناگــون از كارش ،به تبليغ
آثارش بپردازد ،جوری ترجمه كرد و به
گونهای كار کرد كه تبليغات و رسانهها
خود به سراغش رفتند؛ اگرچه او باز هم
به اين موارد رويی نشان نداد و پی كار
حرفهای خــودش را گرفت .تا همین
امروز هم که این مطلب را مینویســم
هنوز نمیتوان عکس یا اطالعات زیادی
از او در فضــای اینترنت یافت .نازنین
گویی همچون «جروم دیوید ســلینجر» ،خالق «ناتور
دشت» ،در قلعه خود با دیوارهای بلندش نشسته بود و
هیچکسی را نمیپذیرفت .و این نه بهانهای برای افسون
و افسردگی ،که او هرگز اینگونه نبود ،بلکه حربهای برای
دوری از شامورتیبازیهای رســانهای در حوزه ادبیات
امروز فارسی بود.
ديهيمي در ويراستاری دست باال را داشت ،در روزگاری
كه ويراستاری حرفهای برای ناشران و نويسندگان مفهومی
ندارد ،او آثاری را و چند اثر برجسته از چند نويسنده نامدار
را ويراســتاری كرد .دقت او در رسمالخط فارسی و رعايت
ل در صرف و نحو متن تا آنجاســت كه
ادات زبــان و تحو 
آثاری را كه ويراست كرده است ،میتوان بهجد نخستين
آثاری دانست كه با ويراستاری به مفهوم واقعیاش منتشر
و چاپ شدهاند.
اينها زيادهگويی يا بزرگنمايی درباره مترجم همنسل

مــن نيســت ،اينها واقعيتهايی اســت
كه تأمل و نگرش به آثــار ديهيمی آن را
نشــان میدهد .كتابهای ترجمهای كه
«نشــر ماهی» با تالش نازنين ديهیمی به
فارسي در آورده است ،خود سندی بر اين
ادعاست اما اهميت كار اين متولد دهه ٦٠
تنهــا در اين موارد ختم نمیشــود ،او در
انتخاب ترجمه نيز وسواس شديدی داشت.
نويسندگانی را به دوستداران ادبیات امروز
با ترجمههايش معرفی كرد كه پيش از اين
كسی آنها را نمیشــناخت .در روزگاری
كه مترجمان به ســراغ نويسندگان اغلب
شهير میروند تا با ترجمه آثار آنان نام و نان بهتری كسب
كنند ،او نويسندگان تأثيرگذار و كمتر نامدار اما مؤلفی را
ترجمه كرد و با اين ترجمههــا ،ادبيات نوين جهان را به
نمايش گذاشت .نویسندگانی همچون «تام
اســتوپارد»« ،باربارا پارک»« ،جان هاچ»،
« لوسی کرکوود».
خبر درگذشــت او ،افســوس و تأسف
را بــا يكديگر به جانــم انداخت ،نازنين
ديهيمی همنسل ما بود ،اما از ما دقيقتر،
حساستر ،و عميقتر به ادبيات پرداخت.
او كسی در نسل ما بود كه اهميت ترجمه
كار بــرای نوجوانــان را زودتر از دیگران
درك كــرد .در روزگاری كــه «كانــون
پــرورش فكری كــودكان و نوجوانان»،
به مركزی بیخاصيت بدل شــده است.

او بــا ترجمه پرفروغترين آثار نوجواننويســان غرب به
فارســی ،دريچهای تازه را برای ادبيات نوجوانان گشود؛
اين دريچه روی نويســندگان فارســی زبان اين حوزه
هم تأثير گذاشــت .بهجد ميتوان ادعا كرد كه او اولبار
نشان داد كه موضوع فكر نوجوان امروز جهان چيست و
چگونه با موضوع فكری كه به خورد نوجوان امروز ايران
میدهند ،در تضاد است .چندين اثر كه او در اين زمينه
از «باربارا پارك» منتشــر كرد ،به نويسندگانی كه برای
نوجوانان مینويســند نشان داد كه چگونه در فضاسازی
و حسآميزی با تمركز بــه دريافتهای امروز نوجوانان
بايد قلم زد .از اين نگاه او فراتر از يك مترجم عمل كرد
و در جايگاه يك راهبر ظاهر شــد؛ كاری كه مترجمان
بزرگي چون «نجف دريابندري» و «عزتاهلل فوالدوند» و
یا «منوچهر بدیعی» انجام دادند .این تأکید بر اثرگذاری
او در کار نویسندگان نوجوان ،تاکید غلوشدهای نیست؛
عدم ترجم ه آثار تــازه در این زمینه در
دهه  90خورشــیدی ،نویسندگان این
حوزه را در ایران که اغلب جوان هستند
به تکرار انداخته بود و ترجمههای نازنین
دیهیمی همچــون «از مــن نخواهید
لبخند بزنــم»« ،عملیــات دک کردن
کپک»« ،ازدواج مــادرم و بدبختیهای
دیگر» به نگرش تازه در این حوزه منجر
شد .نگاهی به آثار نویسندگان این حوزه
در دو ســال گذشته خود سندی بر این
ادعاســت .دریغا ،دریغا از دســت دادن
چنین دوست و چنین انسانی.

در سوگ یگانة دوران ما

میخورد و از حداقل امکانات اجتماعی و آزادیهای فردی بهرهمند
میشود .نسلی که هویت ندارد ،نسلی که اگر هویتی برای خود پیدا
احسانحسینینسب
شاعر و روزنامهنگار
کرده ،از برنامههای تلویزیون یــا جنگهای ماهواری هویت جعلی
خود را جســته است .نسلی که دیگر به اندیشیدن خطر نمیکند و
جسارت شکستن تابوها را ندارد .نسلی که اگر زندان را تجربه کرده
در این ســوگنامه که به همت برادرم حامــد داراب برای عزیز از
باشد ،نه در هیئت یک قهرمان که در خرق ه یک مجرم پا به زندان
دســترفته ،نازنین دیهیمی گردآوری شــده است ،بنا شد من هم
گذاشته است.
چند ســطری بنویســم .بیش از آنکه نوشــتن برای او را آغاز کنم،
نازنین ما ،دخت ِر عمو خشایار ،در چنین روزگاری قهرمان ما میشود.
فکر کردم اگر قرار باشــد بــرای نازنین عزیز در
دختری که ســفر میکند ،کتاب میخواند ،به
این ســوگنامه چیزی نوشته شود ،حتماً هستند
صراحت به اندیشیدن خطر میکند و مخاطرات
نازنین ما ،دخت ِر عمو
کســانی که آثــار او را واکاوی کنند و نقش او را
اندیشــیدن را به جان میخرد .از آن نمیترسد
روزگاری
خشایار ،در چنین
در در پیشــبرد جریان ترجمه برای سوگواران و
که زبان ســرخ سر سبزش را به باد دهد ،که از
قهرمان ما میشود .دختری
معزیان او یادآوری کنند؛ کســانی که بیشتر از
قضا این شیوه از آزادگی ،خصلت قهرمانان است.
که سفر میکند ،کتاب
من جریان ترجمه را در ایران امروز میشناسند
نازنین ما به زندان پا میگذارد ،اما بزه انتسابی
میخواند ،به صراحت به
و بهتــر از من با نقش نازنیــن در بهبود جریان
به او برآمده از خرد است .او تاوان اندیشیدن را
اندیشیدن خطر میکند و
ترجمه آشنایی دارند .اما مگر میشد که از کنار
میپردازد .نازنین در هرکدام از شــئون زندگی
به
مخاطرات اندیشیدن را
مرگ عزیزی چون نازنین آسوده گذشت و برای
روشنفکری قهرمان ماست .قهرمانی که تسلیم
جان میخرد.
او مرثیهای ننوشت؟
نمیشود .حتی مرگ نمیتواند او را تسلیم خود
من اما در این سطور نمیخواهم درباره اهمیت
کند .چراکه نازنین زنده است؛ مادامی که آثار او
آثار نازنین چیزی بنویســم .دربــارهی اینکه او
زندهاند و در کتابفروشــیها ،در کتابخانهها ،در
ازجملة ســرآمدان نســل ما بود هم بنا ندارم ســطرها را با کلمات
دســترس انسانها و در ســواد دیدگان آنها قرار میگیرند .حتی
ماتمزده ســیاه کنم .حتی دربار ه اینکه او از خانــوادهای آزاده و در
مرگ هم در مواجهه با نازنین عزیز ما کوتاه آمده است .اگرچه جان
سای ه تربیت آزادمردی چون خشایار دیهیمی بود نیز بنا ندارم چیزی
او را به چنگال گرفته ،از معرکه خارج میشــود اما نمیتواند چراغ
بنویســم .اینجا و در این نوبت میخواهم برای خودمان سوگنامهای
او را بشــکند .همچنان که پیش از مرگش نیز آنها که خواســتند
بنویسم .برای خودمان که بدون نازنین چیزی کم داریم.
روشنایی نازنین ما را کم کنند ،نتوانستند.
بگذارید حضور نازنین دیهیمی را در متن جریان روشنفکری ایران
نازنین زنده اســت و ما ســوگوار اوییم .بیش از آنچه که برای از
اینطور نگاه کنم :نســلی که رفتهرفته از تفکر عاری میشود ،تیراژ
دست دادن یک روشنفکر جوان سوگوار باشیم ،برای از دست دادن
کتابهایش از شــصت هزار نسخه به پنج هزار و بعد سه هزار و بعد
یک قهرمان سوگواریم .قهرمانی که به ما چگونه اندیشیدن و چگونه
هزار نسخه میرسد .نسلی که متغیری است تابع تحوالت زمان که
زیســتن را نشان میداد .مرگ نازنین بر ما که معزیان اوییم ،سخت
خود او نیز هیچ نقشــی در ایجاد شدن آن نداشته است .نسلی که
ناگوار و تلخ است و حتما بیشتر از رنجی که ما میبریم ،عمو خشایار،
از همه دریغناکتر ،قهرمان ندارد و از بیقهرمانی هم نمیهراســد.
معلم نجیب و شــریف ما در رنج از دست دادن یگانه دخترش است.
نسلی که بیآنکه گناهی مرتکب شده باشد تاوان میپردازد ،توسری
کاش هم ه بتوانیم بر این اندوه صبر پیشه کنیم .کاش.

مترجمى بیسروصدا
كه كارهايی اساسی را
ترجمه کرد و به جامعه
ادبی و مخاطب ادبی و
فرهنگی فارسي
ارائه داد.
او بیآنكه برای خود
رسانههایتبليغی
بسازد يا با مصاحبه و
انتشار اخبار گوناگون از
كارش ،به تبليغ آثارش
بپردازد ،جوری ترجمه
كرد و به گونهای كار کرد
كه تبليغات و رسانهها
خود به سراغش رفتند؛
اگرچه او باز هم به اين
موارد رويی نشان نداد و
پی كار حرفهای خودش
را گرفت.

