
یادداشت مترجم

با انتشار پیرمرد و دریا در سال 1952 زندگی حرفه ای همینگوی در مقام 
نویسنده ای بزرگ و صاحب ســبک به نحو شگفت آوری جان تازه ای 
گرفت، هرچند واپســین کتاب او بود که در زمان حیاتش منتشر شد. 
بعد از ناکامی آن ســوی رودخانه، زیر درختان )1950(، که سبب شد 
شمار شاید نه چندان اندکی از منتقدان کاِر همینگوی را عماًل تمام شده 
بدانند، موفقیت گســترده و پردامنۀ پیرمرد و دریا در میان خوانندگان 
و منتقدان حیرت انگیز بود. متن آن، پیش از انتشــار به صورت کتاب، 
به طور کامل در شمارۀ ویژۀ مستقلی از مجلۀ الیف منتشر شد که ظرف 
48 ســاعت بیش از پنج میلیون نســخه از آن به فروش رســید. تأثیر 
کتاب از این هم فراتر رفت و در ســال 1953 جایزۀ پولیتسر را نصیب 
همینگوی ساخت. دو ســال بعد از انتشار آن، 1954، جایزۀ نوبل در 
ادبیــات هم به همینگوی تعلق گرفت که از قــرار معلوم تا حّد زیادی 
مرهــون کامیابی همین کتاب بوده اســت. همینگــوی که بی گمان از 
مدت ها پیش خود را شایســتۀ دریافت چنین جوایزی می دانست خود 
کادمی  با لحن کنایه آمیزی به اطرافیانش گفته بود که اعضای محترم آ
نوبل ســرانجام این جایزه را به خاطر پیرمرد و دریا به او داده اند، چون 
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آن را تنها کتاب او یافته اند که در آن از کلمات رکیک خبری نیست.
اما فارغ از استقبال گسترده و آمار و ارقام فروش بی سابقه و جوایز 
معتبری که با انتشار پیرمرد و دریا نصیب همینگوی شد، چه بسا برای 
بسیاری از عالقه منداِن ادبیات یادآوری این نکته تا حدودی کافی باشد 
که ویلیام فاکنر، دیگر نویسندۀ برجستۀ هم نسل همینگوی که از قضا 
رابطۀ چندان دوستانه ای هم با او نداشت و حتی پیش از آن در چند مورد 
با صراحــت انتقادهای تندی به برخی آثار عمدتًا متأخر همینگوی روا 
داشــته بود، دربارۀ پیرمرد و دریا نوشت: »بهترین اثر او. گذشِت زمان 
شاید ثابت کند که این بهترین اثِر بی همتای همۀ ما نیز هست، منظورم 
نویســندگاِن هم دورۀ من و همینگوی است.« َصرف نظر از درستی یا 
نادرستی این ادعا، به  نظرم همین نکته تا اندازه ای نشان می دهد که این 
رمان کوتــاه همینگوی از چنان کیفیت انکارناپذیری برخوردار بوده که 
حتی رقیب کهنه کار صاحب ســبکی در طــراز فاکنر را، بی هیچ نیاز یا 
انگیزۀ بالقوه ای برای ستایش آن، چنین به تحسین واداشته است. یا در 
موردی دیگر، نویســنده و منتقد برجسته ای همچون آنتونی برجس که 
او هم در مواردی با صراحِت تمام از برخی جنبه های آثار یا شــخصیت 
همینگوی به ســختی انتقاد کرده بود پیرمرد و دریا را »بی هیچ تردیدی 

یک شاهکار کوچک« خواند.

تاکنون ترجمه های فارســی متعددی از پیرمرد و دریا منتشر شده است 
و تا جایی که می دانم بهترین ترجمۀ فارســی موجود همچنان متعلق به 
استاد فقید نجف دریابندری است که حدود چهل سال از انتشار چاپ 
نخســت آن می گذرد. جایگاه بلند دریابنــدری در ادبیات معاصر ما و 
سهم کم نظیر ترجمه های درخشان او در شناساندن شماری از مهم ترین 
نویسندگان جهان به خوانندگان فارســی زبان بر کسی پوشیده نیست. 
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منتها در این مورد خاص پیرمرد و دریــا از معدود آثار دریابندری بوده 
اســت که او از حاصل کار چندان رضایت نداشت و حدود ده سال پس 
از چاپ نخسِت ترجمۀ خود نسخۀ بازنگری شده ای از آن را منتشر کرد. 
خوب به خاطر دارم که احتمااًل مانند بسیاری از خوانندگان فارسی زبان 
با چه اشتیاقی آن نسخۀ مصّور زیبا و دوست داشتنی انتشارات خوارزمی 
را به دست گرفتم و با چه لّذتی آن را خواندم، به خصوص مقدمۀ طوالنی 
و بســیار خواندنی دریابندری را که تا مدت ها شاید یگانه مرجع مفّصل 
و معتبر به زبان فارســی در مورد ویژگی های سبکی همینگوی برای ما 
خوانندگان جوان آن روزگار بود که به بســیاری از منابع دســت اول نقد 

ادبی در این زمینه دسترسی نداشتیم.
یابندری با آن بلندنظری و ســالمت نفس که در  بــا وجود این، در
او ســراغ داریم خود همچنان از این ترجمــه اش چندان راضی نبود و 
بــه اعتقاد من علت عمدۀ آن را شــاید بتــوان در نحوۀ خاص ترجمۀ 
دومرحله ای این کتاب جســت وجو کرد که موجب شــد نتیجۀ کار با 
دیگر آثار شــاخص و گران قدر او، از قبیل سرگذشت هکلبری فین و 
بازماندۀ روز و متفکران روس، فاصلۀ نســبتًا زیادی داشته باشد. در 
انتهای ترجمۀ حاضر کوشیده ام دربارۀ علت های احتمالی آن و دالیل 

خود برای ترجمۀ مجدد این اثر بزرگ با تفصیل بیشتری حرف بزنم.

به این ترتیب، طرح ترجمه و انتشــار مجموعه ای از آثار مهم و برجستۀ 
همینگوی در نشــر هرمــس گام دیگری به پیش برمــی دارد و کامل تر 
می شــود. در عین حال، این کتاب نخســتین تجربــۀ همکاری من با 
مدیریت تازۀ نشر هرمس اســت. تاکنون چند رمان همینگوی و یک 
زندگینامۀ او در این مؤسســه انتشار یافته که حاصل کوشش مدیران و 
کارکنان محترم پیشین آن بوده است؛ در یادداشت ابتدای رمان خورشید 
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همچنان می دمد از آن دوستان عزیز و یاری و همکاری ثمربخش آنان 
یاد کرده ام. از مدیران و دســت اندرکاران محترم کنونی نشــر هرمس، 
به ویژه آقایان کاردر و شــیروانی و دمیرچی، که با شکیبایی زمینۀ ادامۀ 
این مسیر را فراهم آوردند و از هیچ کوششی برای انتشار هرچه بهتر این 

کتاب دریغ نورزیدند نیز صمیمانه تشکر می کنم.

احمد کسایی پور
دی ماه 1400 
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پیرمردی بود که تک وتنها با قایقی کوچک در گلف استریم1 ماهیگیری 
می کرد و حاال دیگر هشــتاد وچهار روز می شــد که هیچ ماهی نگرفته 
بود. چهل روِز اول پســربچه ای همراهش بــود. ولی بعد از چهل روز 
ماهی نگرفتن، والدین پســرک به او گفتند که دیگر پیرمرد تمام  و کمال 
ساالئو2 شده، که بدترین شکِل بدبیاری ا ست، و پسرک به دستور آنها 
با قایق دیگری رفته بود که همان هفتۀ اول ســه ماهِی درست وحسابی 
گرفت. پســرک ناراحت می شــد کــه می دید پیرمرد هــر روز با قایق 
کوچکش دســت  خالی برمی گردد و همیشــه به ســاحل می رفت تا 
کمکش کند کالف های نخ یا چنگک و نیزه و بادباِن گره خورده به دوِر 
دکل را به خشکی بیاورد. بادبان با تکه های گونی  آرد وصله  شده بود و، 

گره خورده،  به بیرق شکستی ابدی می مانست.
پیرمرد الغر و تکیده بود، با چروک های عمیقی در پشــت گردن. 
روی گونه هایش لک وپیس قهوه اِی سرطان خوش خیِم پوست بود که 
آفتاب از انعکاس خود بر دریای اســتوایی به جا می گذارد. کناره های 

Gulf Stream .1، جریان دریایِی گرم و نیرومندی در اقیانوس اطلس. بخش عمدۀ وقایع
 داستان در سواحل شمالی کوبا اتفاق می افتد.-م.

salao .2 )واژۀ پرتغالی(
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صورتش تا پایین پوشــیده از لک وپیس بود و دســت هایش، در نتیجۀ 
کشیدن ماهی های سنگین با ریسمان، جای زخم های عمیقی داشت. 
اما هیچ یک از این زخم ها تازه نبود. زخم هایی بود به کهنگِی فرسایش 

صحرایی ُتهی از ماهی.
همه چیِز پیرمرد کهنه بود جز چشــم هایش و چشم هایش همرنگ 

دریا بود و شاد و شکست نخورده بود.
وقتی از پشتۀ ماسه ای که قایق را آنجا به ساحل کشانده بودند باال 

می رفتند پسرک به او گفت:
ـــ ســانتیاگو،1 من باز هم می تونم باهات بیام. ما دیگه تا حاال یه  

مقدار پول درآورده ییم.
پیرمرد به پســرک ماهیگیری آموخته بود و پسرک خیلی دوستش 

داشت.
پیرمرد گفت:

ـــ نه. تو دیگه حاال قایقت بختش بلنده. با همین ها بمون.
ـــ ولی مگه یادت نیســت یه بار هشتادوهفت روز ماهی نگرفتیم، 

بعدش سه هفته هر روز ماهی های گنده می گرفتیم.
پیرمرد گفت:

ـــ یادمه. مـــی دونم دلیل رفتنت از پیِش من ایــن نبود که تردید 
داشتی.

ـــ بابام مجبورم کرد برم. من هنوز بچه م، باید حرف بابام رو گوش 
کنم.

1. Santiago
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پیرمرد گفت:
ـــ می دونم. کاماًل طبیعیه.

ـــ بابام زیاد اعتقادی نداره.
پیرمرد گفت:

ـــ نه. ولی ما که داریم. درسته؟
پسرک گفت:

ـــ آره. می شه تو رو به یه آبجو توی » تراس«1 مهمون کنم؟ وسایل 
رو بعدش می بریم خونه.

پیرمرد گفت:
ـــ چرا نمی شه؟ مثل دو تا ماهیگیر.

توی »کافه تــراس« نشســتند و ماهیگیرهای زیــادی پیرمرد را 
دســت انداختند اما پیرمرد اوقاتش تلخ نشد. بقیه شان، ماهیگیرهای 
سّن وسال دار، به او نگاه کردند و ناراحت شدند. ولی به روی خودشان 
نیاوردند و از ســِر نزاکت دربارۀ جریان آب و عمقی که قاّلب  انداخته 
بودنــد و هوای خــوِب آن چندروزه و هر چه که دیــده بودند صحبت 
یا برگشــته بودند و   کردند. ماهیگیرهای موفِق آن روز تا آن وقت از در
شکم نیزه ماهی هاشان را خالی کرده بودند و ماهی ها را تمام قد روی دو 
تخته خوابانده بودند و بعد، در دو ســِر هر تخته دو مرد تلوتلو خوران، 
ماهی هــا را تا انبار ماهی برده بودند که آنجــا باید منتظر می ماندند تا 
کامیون  یخچال دار برسد و صیدشان را به بازار هاوانا ببرد. آنهایی هم 
که کوسه گرفته بودند صیدشان را به کارخانۀ کوسه در آن دسِت خلیج 

1. Terrace
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کوچک حمل کرده بودند تا با طناب و قرقره باال بکشــند و جگرشان 
را درآورند، باله هاشــان را بُبرند، پوست شان را بکنند و گوشت شان را 

در قطعه های باریک برای نمک  زدن ُخرد کنند.
بــاد که از شــرق می وزید بوی تنــدی از کارخانۀ کوســه در بندر 
می پیچیــد؛ ولی امروز فقط بوی مالیمی می آمد چون باد از شــرق به 
ســمت شــمال چرخیده بود و بعد هم آرام گرفته بــود و حاال دیگر در 

»تراس« هوا خوش و آفتابی بود.
پسرک گفت:
ـــ سانتیاگو.
پیرمرد گفت:

ـــ بله.
لیوانش را در دست گرفته بود و داشت به سال ها پیش فکر می کرد.

ـــ می خوای برم دریا برای فردات ساردین بگیرم؟
ـــ نه. تو برو بیســبال بازی کن. هنوز می تونم پارو بزنم، روِخلیو1 

هم تور میندازه.
ـــ دلم می خواد برم. حاال که نمی شه با تو ماهی بگیرم، دلم می خواد 

یه کاری برات بکنم.
پیرمرد گفت:

ـــ تو برام آبجو خریدی. دیگه واسه خودت مردی شده یی.
ـــ اولین بار که من رو با قایق بردی چند سالم بود؟

ـــ پنج ســال، چیزی هم نمونده بود دخلت بیاد، آخه ماهیه هنوز 

1. Rogelio
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حســابی جون داشت که انداختمش تو قایق و چیزی نمونده بود قایق 
رو خوردوخاکشیر کنه. یادت می آد؟

ـــ یادمه ُدمش رو ایــن ور اون ور می کوبید و نیمکت قایق رو هم 
داشــت داغون می کرد، و اون صدای چماق. یادمه من رو پرت کردی 
طرف ســینۀ قایق که کالف های خیِس نــخ اونجا بود، حس می کردم 
تمام قایق داره تکون می خوره، ســروصدای تو رو هم می شــنیدم که 
داشــتی با چماق جوری توی مالجش می کوبیــدی که انگار داری یه 
درخت رو با تبر قطع می کنی، و اون بوی شیرین خونی که سر تا پای 

من ریخته بود.
ـــ واقعًا همۀ این چیزها رو خودت یادته یا اینکه من بهت گفتم؟

ـــ از وقتی اولین بار با هم رفتیم دریا همه چی یادمه.
پیرمرد با چشم های آفتاب سوختۀ مطمئِن بامحبِت خود به او نگاه 

کرد.
پیرمرد گفت:

ـــ اگه پسر من بودی، خطر می کردم با خودم می بردمت دریا. ولی 
تو پسر پدرت و مادرتی، قایقت هم بختش بلنده.

ـــ می شه برم ســاردین بگیرم؟ می دونم کجا می شه چهار تا طعمه 
هم گیر آورد.

ـــ مال خودم از امروز باقی مونده. می ذارم شــون الی نمک توی 
قوطی.

ـــ بذار چهار تا تازه ش رو بگیرم.
پیرمرد گفت:




