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ــرقت ادبی يکی از معضالت دائمی جوامع فرهنگی  ــئلۀ س مس

ــخصی مقاله يا كتاب  ــت. همواره مشاهده شده كه ش بوده اس

ــار داده تا از  ــا اندک تغييراتی به نام خود انتش ــنده ای را ب نويس

ــان كند. حتی در مواردی  ــب نام و ن اين طريق برای خود كس

ــنده ای را خالصه  ــده كه فردی كتاب مترجم يا نويس ديده ش

ــت. اما اين پديده  ــانده اس كرده و آن را به نام خود به چاپ رس

ــت. به اين معنی كه  ــر ابعاد تازه ای يافته اس ــال های اخي در س

ــورت كامل و  ــای مترجمان ديگر را به ص ــخاصی كتاب ه اش

ــانند و حتی مطلبی  ــام خود به چاپ می رس ــه به ن جمله به جمل

ــه تحت عنوان »مقدمۀ مترجم« در ابتدای كتاب می آورند،  را ك

ــذ می كنند. بويژه اگر  ــطر از مطالب مترجم اصلی اخ سطربه س

ــا بی پروايی  ــارقان ادبی ب ــد، اين س مترجمی از دنيا رفته باش

بيشتری دست به كار می شوند.

ــا عنوان گرس��نگی اثر كنوت  ــی ب ــال 1387 كتاب در س

ــا تيراژ 2000  ــيد حبيب گوهری راد، ب ــون به ترجمۀ س هامس

ــيد. اين كتاب  ــارات رادمهر به چاپ رس ــخه از سوی انتش نس

ــی كلمه به كلمۀ ترجمۀ مرحوم دكتر غالمعلی سيار از  رونويس

اين اثر است كه نخستين بار با عنوان گرسنه در سال 1335 به 

اهتمام بنگاه ترجمه و نشر كتاب انتشار يافت و دو بار ديگر در 

ــال های 1342 و 1357 تجديد چاپ شد. اين ترجمۀ مرحوم  س

دكتر غالمعلی سيار در همان سال های دهۀ سی جايزۀ بهترين 

ترجمۀ سال را دريافت كرد.

مرحوم غالمعلی سيار )1302-1371( برای اهل فرهنگ 

ايران چهره ای ناشناخته نبوده است و آثار او را اكثر كتابخوانان 

ــالت عالی خود را در  ــند. وی تحصي ــگان می شناس و فرهيخت

ــال 1330 موفق به  ــاند و در س ــروت و پاريس به پايان رس بي

ــگاه پاريس شد. او ضمن خدمت در  اخذ دكترای حقوق از دانش

ــور خارجه ايران، ترجمه ها و مقاالت و نقدهای ادبی  وزارت ام

و داستان های كوتاه متعددی در نشريات معتبر به چاپ رساند. 

ــيار با بسياری از نويسندگان و شاعران و روشنفکران  مرحوم س

همدورۀ خود دوستی و همنشينی داشت و از جمله شاعر نامدار 

ــپهری را با مقاله ای كه در مورد اولين دفتر  ــهراب س معاصر س

شعر او، مرگ رنگ، نوشت، برای نخستين بار به جامعۀ ايرانی 

ــال 1332 در مجلۀ علم و زندگی  معرفی كرد. اين مقاله در س

خليل ملکی )دورۀ دوم، شمارۀ دوم( به چاپ رسيد.

ــنه، اثر كنوت  ــتين اثر مفصل او ترجمۀ كتاب گرس نخس

ــکانديناوی به  ــاندن ادبيات اس ــه در شناس ــون، بود ك هامس

ــت. از آثار ديگر او می توان از  ــی زبانان نقش مهمی داش فارس

سـارق »گرسنـه«

پیـروز سیـار
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ترجمۀ امپراطوری گسسته اثر هلن كارر دانکوس، مانتيسم در 

ــه اثر فيليپ وان تيژم، ودكاكوال اثر شارل لوونسن، يک  فرانس

ــيا اثر رونه  ــياره و چهار پنج دنيا اثر اوكتاويو پاز، و چهرۀ آس س

گروسه نام برد. همچنين مجموعه ای از داستان های كوتاه او با 

ــده كه اميد است در آينده  عنوان امامزاده گل زرد جمع آوری ش

انتشار يابد.

ــری  راد می پردازيم. اين  ــيد حبيب گوه حال به كتاب س

ترجمه كه تحت عنوان گرس��نگی انتشار يافته، جمله به جمله 

ــيار رونويسی شده است. حتی  از روی برگردان مرحوم دكتر س

مطلبی كه گوهری  راد با عنوان مقدمۀ مترجم در ابتدای كتاب 

ــيار و دو مقدمۀ ديگر  ــطر از مقدمۀ مرحوم س آورده، سطربه س

ــده  ــت، اخذ ش ــتۀ آندره ژيد و اكتاو ميربو اس ترجمۀ او كه نوش

ــود را مترجم  ــان مقدمۀ مترجم، خ ــری  راد در پاي ــت. گوه اس

ــاراتی  ــئول مجموعۀ انتش ــال 1381 و مديرمس ــدۀ س برگزي

رادمهر معرفی كرده است. مشخص نيست كه عنوان »مترجم 

برگزيده« از سوی كدام سازمان فرهنگی به او اعطا شده است. 

اما عنوان »مدير مسئول مجموعۀ انتشاراتی رادمهر« مسئوليت 

ــازد، هم به عنوان فردی كه به نام مترجم،  او را دوچندان می س

كتاب مترجم ديگری را به اسم خود چاپ كرده، و هم به عنوان 

شخصی كه در مقام مدير يک دستگاه انتشاراتی، اين كتاب را 

در تيراژ 2000 نسخه منتشر ساخته است.

     طرفه اين  كه گوهری  راد در صفحۀ حقوقی كتاب خود 

به خوانندگان و متخلفان احتمالی هشدار می دهد كه »هرگونه 

ــتفاده از مطالب اين كتاب منوط به اخذ مجوز كتبی از مدير  اس

ــون حمايت از  ــد. متخلفين طبق مادۀ 24 قان ــئول می باش مس

ــه ماه تا يک  ــان و مصنفان به حبس تأديبی از س حقوق مؤلف

سال محکوم خواهند شد.« )!( در صفحۀ بعد نيز اين كتاب را به 

همسر خود هديه می كند. پرسش اين است كه اگر طبق نوشتۀ 

ــانی كه بدون اخذ مجوز كتبی از ناشر اقدام به  گوهری  راد كس

ــتفاده از باصطالح ترجمۀ او كنند، محکوم به حبس تأديبی  اس

ــه ماه تا يک سال می شوند، حکم خود او كه اثر مترجمی  از س

ــت؟ و  ــل به نام خود چاپ كرده چيس ــر را به صورت كام ديگ

ــوان كتاب خود به  ــر مترجمی ديگر را به عن ــه فردی اث چگون

پاس »تحمل عاشقانۀ رنج با او بودن« به همسر عزيزش تقديم 

می كند؟!

ــری  راد در آغاز كتاب  ــود اثر می پردازيم. گوه حال به خ

ــه در واقع از  ــوان »مقدمۀ مترجم« آورده ك ــود مطلبی با عن خ

ــيار  ــه مقدمۀ كتاب مرحوم دكتر س ــتن جمالت س به هم پيوس

ساخته شده و برای رد گم كردن، كلمات يا جمالت كوتاهی در 

ميان آنها افزوده شده است. مأخذ مطالب مقدمۀ گوهری راد را 

ــطر به سطر در ترجمۀ مرحوم غالمعلی سيار  از ابتدا تا انتها س

به دست می دهيم:

ــر خوانندگان  ــۀ آن از نظ غالمعلـی سـیار: »كتابی كه ترجم

ــت كه الزم بود به زبان  می گذرد يکی از آن آثار بی نظيری اس

فارسی برگردانده شود.« )ص1(

ــد، يکی از آثار  حبیـب گوهـری  راد: »كتابی كه پيش رو داري

ــی برگردانده شود  ــت كه الزم بود به زبان فارس بی نظيری اس

ــت كهن و  ــتداران و فرهيختگان اين پهن دش و در اختيار دوس

پرافتخار قرار گيرد.« )ص 5(

ــد و به  ــن اثر واقعًا بی مانند می باش غالمعلـی سـیار: »آری، اي

ــباهت ندارد.«  ــه حال خوانده ايم ش ــک از آثاری كه تا ب هيچ ي

)ص 15(

ــتی اثری ممتاز و  ــرا كه اين اثر به راس حبیـب گوهری  راد: چ

بی مانند است و به هيچ يک از كتاب هايی كه تاكنون خوانده ايم 

شباهت ندارد.« )ص 5(

ــت جوانی است گرسنه،  غالمعلـی سـیار: »گرسنگی سرگذش

همين و بس!« )ص 16(

ــت  ــت جوانی اس ــن كتاب سرگذش حبیـب گوهـری  راد: »اي

گرسنه... همين و بس.« )ص 5(

ــت و نه قصه، بلکه  ــانه اس غالمعلی سـیار: »اين كتاب نه افس

فقط شرح گرسنگی است.« ) ص 16(

ــت و نه داستان، بلکه فقط  ــانه اس حبیب گوهری  راد: »نه افس

ــت باهوش و صاحب  ــنگی و دربه دری جوانی اس ــرح گرس ش

قريحه.« )ص 5(

غالمعلی سـیار: »به اضافۀ تمامی اختالالت مغزی و روحی و 

ــنگی ممتد و  ــن كليۀ انحرافات اخالقی كه در اثر گرس همچني

مستمر به انسان دست می دهد.« )ص 20(

ــمی و اخالقی  ــکالت روحی و جس حبیـب گوهری  راد: »مش

ــا، نااميدی ها،  ــيب های اجتماعی، تحقيره ــات و آس و ناماليم

ــدت فقر و گرسنگی دچار آنها شده  خيال بافی ها و... كه او از ش

است.« )ص 5(

غالمعلی سـیار: »در طول داستان »گذشته« و »حال« و »آينده« 
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با هم می آميزند و خواننده پياپی از زمانی به زمان ديگر پرتاب 

ــود. چيزی كه بيش از همه اين حسب حال جگرخراش را  می ش

جالب می سازد آن است كه داستان كتاب ساختگی نيست بلکه 

سرگذشت جوانی خود نويسنده است.« )ص 10(

ــته، حال و آينده  ــتان، گذش حبیب گوهری  راد: »در طول داس

ــه زمان ديگر  ــده پياپی از زمانی ب ــد و خوانن ــه هم می آميزن ب

ــراش را از  ــرح حال جگرخ ــود... اما آنچه اين ش ــاب می ش پرت

ــت كه داستان كتاب  ــاير آثار متمايز می سازد، اين نکته اس س

ــنده ای توانا نيست، بلکه  ساختگی و حاصل قلمفرسايی نويس

سرگذشت واقعی روزگار جوانی خود نويسنده، كنوت هامسون، 

داستان نويس بنام نروژی در شهر اسلو است!« )ص 5(

ــه و محاكمۀ تمدن جديد  غالمعلـی سـیار: »اين كتاب حماس

ــت، تمدنی كه آزادی بشر را اعالم می دارد ولی او را گرسنه  اس

ــون در زمان جوانی خود  و بی پناه در جامعه رها می كند! هامس

ــت شوم دچار بوده و اين كتاب فريادی است كه  به اين سرنوش

از دل پردرد او برخاسته.« )ص 12(

ــت،  حبیـب گوهـری  راد: »اين كتاب محاكمۀ تمدن جديد اس

ــر می زند، ولی او را گرسنه و بی پناه  تمدنی كه دم از آزادی بش

در جامعه رها می كند؛ سرنوشتی كه هامسون در روزگار جوانی 

ــت كه از دل پردرد او  به آن دچار بوده و اين كتاب فريادی اس

برخاسته...« )ص 5(

غالمعلی سیار: »كنوت پدرسن كه بعدها خود را به نام هامسون 

ــتايی نروژی متولد  ــال 1859 در يک خانوادۀ روس خواند، به س

شد.« )ص 6-5(

ــندۀ بنام نروژی،  ــون، نويس حبیب گوهری  راد: »كنوت هامس

ــال 1859 در خانواده ای روستايی ديده به جهان گشود.«  در س

)ص 5(

ــود، به اين  ــی خودآموخته ب ــون آدم غالمعلی سـیار: »هامس

ــار،  ــی كه تحصيالت منظمی نکرده بود؛ جز قريحۀ سرش معن

ــاده و بازوان نيرومند  ــيت فوق الع تخيل فزون از اندازه، حساس

سرمايه ای نداشت.« )6(

ــود و در جايی  ــی خودآموخته ب حبیـب گوهـری  راد: »او آدم

تحصيل نکرده بود و جز استعداد و نبوغ سرشار و قدرت تخيل 

كم نظير، اندوخته ای نداشت.« )ص 5(

ــهر آورد و زندگی پرماجرا و  ــپس رو به ش غالمعلی سـیار: »س

مشقت باری را در پيش گرفت.« )ص 6(

ــون در نوجوانی برای يافتن شغلی  حبیب گوهری  راد: »هامس

مناسب و تحقق بخشيدن به رؤيايش، نويسندگی، راهی شهر 

شد.« )ص 5(

غالمعلی سیار: »قسمت عمدۀ جوانی او با گرسنگی و دربه دری 

و ناكامی سپری شد.« )ص 6(

ــش با فقر و  ــام دوران جواني حبیـب گوهـری  راد: »تقريبًا تم

دربه دری و ناكامی سپری شد.« )ص 6-5(

ــالگی توانست اندوختۀ  ــرانجام در 52 س غالمعلی سـیار: »س

مختصری گرد آورد و دهکدۀ كوچکی در شمال نروژ، سرزمين 

ــتگی زياد بدان داشت، بخرد و در  ــاعرانه ای كه دلبس آرام و ش

آنجا تنها و فارغ به كارهای ادبی بپردازد.« )ص 7-6(

ــالگی توانست در  ــن 52 س حبیب گوهری  راد: »باالخره در س

دهکدۀ كوچکی در شمال نروژ زندگی آرام و بی دردسری برای 

ــتن كتاب هايشـ  كه اغلب برگرفته  خود فراهم كرده و به نوش

از سرگذشت زندگی او هستندـ  بپردازد.« )ص 6(

ــد،  ــته از آثاری كه ذكر ش ــون گذش غالمعلـی سـیار: »هامس

داستان های زياد ديگری نيز نوشته كه از آن جمله اند: »آخرين 

شادی«، »خانه بدوشان«، »ماه اوت«.« )ص 9(

حبیب گوهری  راد: »از وی آثار ديگری چون »آخرين شادی«، 

ــازی زندگی« و... نيز به يادگار مانده  »آوارگان«، »ماه اوت«، »ب

ــم در اختيار  ــه قلم همين مترج ــت خدا بزودی ب كه به خواس

عالقه مندان قرار خواهد گرفت.« )ص6(

غالمعلی سیار: »اين كتاب در سال 1883 ميالدی نوشته شده 

ــروژی و بخصوص در  ــۀ تحولی در ادبيات ن ــار آن نقط و انتش

سبک داستان نويسی محسوب می گردد. با انتشار اين كتاب كه 

نخستين اثر معتبر هامسون بود، اين نويسنده شهرت بسياری 

كسب كرد و می توان گفت »شغل نويسندگی« وی با اين كتاب 

آغاز گشت.« )ص 10(

حبیـب گوهری  راد: »اين كتاب نخستين اثر هامسون می باشد 

ــار  ــر گرديده و انتش ــال 1890 1 منتش كه برای اولين بار در س

ــوب می گردد.  ــی بنيادين در ادبيات نروژ محس ــاز تحول آن آغ

ــهرت و محبوبيت بسياری  ــار اين كتاب ش ــون با انتش هامس

1. گوهری راد اين تاريخ را از مطلب صفحۀ 24 كتاب اصلی اصالح كرده است.
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كسب كرد و به عبارتی می توان گفت نگارش اين كتاب »شغل 

ــندگی« و »پايان گرسنگی« را برای وی به ارمغان آورد.«  نويس

)ص 6(

ــون به سال 1952 ميالدی... چشم از  غالمعلی سـیار: »هامس

اين جهان فروبست.« )ص 9(

ــون در سال 1952 در سن نود و دو  حبیب گوهری  راد: »هامس

سالگی چشم از جهان فروبست.« )ص 6(

ــچ اثری بهتر از  ــون هي غالمعلی سـیار: »برای معرفی هامس

»گرسنه« نيست.« )ص 12(

ــون هيچ اثری بهتر از  حبیب گوهری  راد: »برای معرفی هامس

»گرسنگی« نيست.« )ص 6(

ــن آرزو می كند: »اميد  ــری  راد در انتهای مقدمه خود چني گوه

ــر عزيزان در  ــم و ديگ ــالش چندماهۀ مترج ــت حاصل ت اس

مجموعۀ انتشاراتی رادمهر مورد توجه شما عزيزان قرار گيرد.« 

ــن مقدمۀ 2صفحه ای  ــود، اي )!( همان طور كه مالحظه می ش

ــه مقدمۀ ترجمۀ  ــباندن شانزده جمله و عبارت س از به هم چس

ــت و تنها برای رد گم  ــيار ساخته شده اس مرحوم غالمعلی س

ــاره ای از جمالت اعمال  ــاخت پ ــردن، تغييراتی جزئی در س ك

شده است.

سيدحبيب گوهری  راد در مورد متن كتاب كنوت هامسون 

ــی كرده و باز برای رد  ــيار را رونويس نيز ترجمۀ مرحوم دكتر س

ــت. او فصل بندی  گم كردن، تغييرات كوچکی در متن داده اس

ــتمل  اثر را كاماًل به هم ريخته و كل كتاب را كه در اصل مش

ــيم كرده است. در وهلۀ بعد  بر 4 فصل بوده، به 21 فصل تقس

ــت؛ به صورتی كه  ــن را كاًل تغيير داده اس ــدی مت پاراگراف بن

ــيار و متن كتاب  ــای ترجمۀ مرحوم دكتر س ــان پاراگراف ه مي

ــورد و خواننده  ــم نمی خ گوهری راد هيچ گونه تناظری به چش

ــم انطباق دهد.  ــب دو كتاب را با ه ــواری می تواند مطال بدش

ــای فصل ها پاره ای كلمات را عوض  ــرانجام، در ابتدا يا انته س

ــرده تا رديابی  ــی را حذف يا اضافه ك ــرده و جمالت كوتاه ك

ــوار گردد. همچنين بعضی از قسمت های كتاب را  تقلب او دش

ــليقگی به هم  ــذف كرده و مطالب قبل و بعد آنها را با كج س ح

ــت. برای پرهيز از اطالۀ كالم، به نقل تنها چهار  پيوند داده اس

ــيار )چاپ  ــه از ابتدای چهار فصل ترجمۀ مرحوم دكتر س نمون

ــۀ آنها با كتاب گوهری راد بسنده می كنيم كه  1342( و مقايس

ــتی مشتی است از خروار. مختصر تغييراتی را كه گوهری  براس

ــيار اعمال كرده، با حروف سياه مشخص   راد در متن مرحوم س

می سازيم تا يافتن آنها آسان شود.

فصل اول

ــت يادگار دورانی است كه من  غالمعلی سـیار: »اين سرگذش

ــهر »كريستيانا« دربه در و آواره  با شکم به پشت چسبيده در ش

ــت كه از اين شهر عجيب برود و اثری بر  بودم. هيچ كس نيس

لوح ضميرش نماند...

در كلبۀ محقر خود بيدار دراز كشيده ام و زنگ ساعت شش 

صبح را از طبقۀ زيرين می شنوم. روز بود و رفت و آمد در پلکان 

آغاز می شد. يک قسمت از در اتاق با شماره های كهنۀ روزنامۀ 

»مورن بالده« پوشيده بود. )ص 25(

ــت كه  ــت، يادگار دورانی اس حبیب گوهری  راد: »اين سرگذش

ــهر »كريستيانا« دربه در و  ــکم به پشت چسبيده در ش من با ش

آواره بودم. هيچ كس نيست كه از اين شهر عجيب برود و اثری 

بر لوح ضميرش بیادگار نماند...

در كلبۀ محقر خود بيدار دراز كشيده ام و زنگ ساعت شش 

صبح را از طبقۀ زيرين می شنوم. روز بود و رفت و آمد در پلکان 

آغاز می شد. يک قسمت از در اتاق با شماره های كهنۀ روزنامۀ 

»مورگن بالده« پوشيده بود.« )ص 7(

تغييراتی كه در اين قسمت داده شده بدين شرح است: در 

انتهای پاراگراف اول »به يادگار« اضافه شده، در پاراگراف دوم 

»مورن بالده« به »مورگن بالده« تبديل شده است. گوهری  راد 

ــان نروژی، همان طور كه  ــد كه كلمۀ Morgen در زب نمی دان

ــته اند، »مورن« تلفظ می شود و نه »مورگن«.  مرحوم سيار نوش

ــت دربارۀ اين روزنامه آورده )و به طور  مطلبی هم كه در پانوش

ــت هايی كه درج كرده( عينًا از ترجمۀ مرحوم  كلی همۀ پانوش

دكتر سيار رونويسی شده است.

فصل دوم

غالمعلی سیار: »چند هفته پس از اين ماجرا باز شبی در بيرون 

سرگردان بودم. باز هم به قبرستانی رفته مشغول نوشتن مقاله 

برای روزنامه شد. در همين حيص و بيص ساعت ده شب شده 

ــتان را ببندند؛ گرسنه ام بود و  ــتند درهای قبرس بود و می خواس

ــنه بودم. بدبختانه ده كرون مدت زيادی دوام  ــيار هم گرس بس

نکرد.

ــد كه غذا نخورده بودم و به محض اين  ــه روز می ش دو س

ــته می شدم و احساس ضعف  ــت می گرفتم خس كه قلم به دس
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ــياه نداشتم و در جيبم جز يک دسته كليد  می كردم. يک غاز س

ــتان را بستند  و يک نيمه قلمتراش چيزی نبود. وقتی در قبرس

ــت به خانه بروم ولی باز مدتی  چاره ای نبود جز اين كه يکراس

بی مقصد اين ور و آن ور پرسه زدم.« )ص 101(

ــبی در  حبیـب گوهـری  راد: چند هفته پس از اين ماجرا باز ش

بيرون سرگردان بودم. باز هم به قبرستانی رفته مشغول نوشتن 

مقاله برای روزنامه شد. ساعت ده شب شده بود و می خواستند 

ــنه ام بود و بسيار هم گرسنه  ــتان را ببندند؛ گرس درهای قبرس

بودم. بدبختانه ده كرون مدت زيادی دوام نکرد. 

ــودم و به محض  ــذا نخورده ب ــد كه غ ــه روز می ش دو س

اينکه قلم به دست می گرفتم خسته می شدم و احساس ضعف 

ــته  ــتم و در جيبم جز يک دس می كردم. يک پول سـیاه نداش

ــتان را بستند  كليد و يک قلمتراش چيزی نبود. وقتی در قبرس

ــت به خانه بروم ولی باز مدتی  چاره ای نبود جز اين كه يکراس

بی مقصد اين ور و آن ور پرسه زدم.« )ص 75(

ــرح است: در  ــده بدين ش ــمت داده ش تغييراتی كه در اين قس

ــده، در  ــص و بيص« حذف ش ــن حي ــراف اول »در همي پاراگ

ــياه« به »يک پول سياه« تبديل شده،  پاراگراف دوم »يک غاز س

به جای »يک نيمه قلمتراش« نوشته شده »يک قلمتراش«.

فصل سوم

غالمعلی سیار: »يک هفته در ناز و نعمت و با خرمی و شادمانی 

ــل را با موفقيت  ــد. اين بار نيز خطرناک ترين مراح ــپری ش س

ــود. اميدواريم دم به دم  ــوراک هر روز مهيا ب ــوده بودم. خ پيم

ــر هم كار برای خودم می تراشيدم و  ــد و پشت س افزون می ش

به خوبی از عهده برمی آمدم؛ مشغول تهيۀ سه چهار مقاله بودم. 

ــت و كار مداوم كليۀ  ــو به تاراج می رف نيروی دماغيم از هر س

قوای فکری مرا به خود جذب می كرد. می ديدم كه خيلی بهتر 

از سابق كار می كنم.

ــياری  ــن مقاله را كه به خاطر آن رنج رفت و آمد بس آخري

ــردبير نپذيرفت و برگرداند. چنان  ــر خود هموار كرده بودم س ب

متغير شدم كه فی الفور آن را بدون اينکه بخوانم معدوم كردم.« 

)ص 162(

ــاز و نعمت و با خرمی و  حبیـب گوهـری  راد: »يک هفته در ن

ــد. اين بار نيز خطرناک ترين مراحل را با  ــپری ش ــادمانی س ش

موفقيت پيموده بودم. خوراک هر روز مهيا بود. اميدواريم دم به 

دم بیشتر می شد و پشت سر هم كار برای خودم می تراشيدم و 

به خوبی از عهده شان برمی آمدم؛ مشغول تهيۀ چند مقاله بودم. 

كار مداوم كليۀ قوای فکری مرا به خود جذب می كرد. می ديدم 

كه خيلی بهتر از سابق كار می كنم.

ــياری  ــن مقاله را كه به خاطر آن رنج رفت و آمد بس آخري

ــردبير نپذيرفت و برگرداند. چنان  ــر خود هموار كرده بودم س ب

متغير شدم كه بی درنگ آن را بدون اينکه بخوانم پاره كردم.« 

)ص 131(

ــده بدين شرح است:  ــمت داده ش تغييراتی كه در اين قس

ــده، به جای  ــد« تبديل ش ــتر می ش ــد« به »بيش »افزون می ش

ــه چهار مقاله« با »چند  ــته شده »عهده شان«، »س »عهده« نوش

مقاله« عوض شده، »نيروی دماغيم از هر سو به تاراج می رفت« 

ــده، به جای  ــور« به »بی درنگ« تبديل ش ــده، »فی الف حذف ش

»معدوم كردم« نوشته شده »پاره كردم«.

فصل چهارم

ــيده بود. زمستانی پوسيده و  غالمعلی سـیار: »زمستان فرا رس

ــاودان همواره تير و مه آلود  ــبی ج نمناک و بی برف كه چون ش

بود. يک هفته بود كه جزئی نسيمی نمی آمد و تقريبًا تمام روز 

در كوچه و خيابان چراغ روشن بود. با اين همه از تيرگی هوا و 

ــم چشم را نمی ديد. كليۀ صداها از زنگ مغازه ها  كثرت مه چش

ــم  ــکه ها و هياهوی مردمان و صدای س گرفته تا زنگولۀ درش

ــدار و گرفته خاموش  ــبان همچون آوايی خفه در هوای دم اس

می شدند.

هفته ها گذشت و هوا تغييری نکرد. من نيز مانند سابق در 

ــاكن بودم، زيرا به مسافرخانه انس گرفته بودم  محلۀ واترلند س

ــتم در آنجا بمانم. با آن كه از مدتی  و با وجود بی پولی می توانس

ــده بود از بودن در آنجا ابا نداشتم. چه مانند  پيش پولم تمام ش

اهل خانه محسوب می شدم. خانم صاحبخانه هنوز از اين بابت 

اظهاری نکرده بود، ولی خود من از عقب افتادن كرايۀ خانه در 

عذاب بودم.« )ص 245(

حبیـب گوهری  راد: »زمستان فرا رسيده بود. زمستانی پوسيده 

ــبی جاودان همواره تير و مه آلود  و نمناک و بی برف كه چون ش

بود. يک هفته بود كه حتی نسـیمی هم نمی وزید و تقريبًا تمام 

ــن بود. با اين همه از تيرگی  روز در كوچه و خيابان چراغ روش

ــۀ صداها از زنگ  ــم را نمی ديد. كلي ــم چش هوا و مه غلیظ چش

مغازه ها گرفته تا زنگولۀ درشکه ها و هياهوی مردمان و صدای 

سم اسبان همچون آوايی خفه در هوای دمدار و گرفته خاموش 
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می شدند.

ــابق  ــت و هوا تغييری نکرد. من نيز مانند س هفته ها گذش

ــافرخانه انس گرفته  ــاكن بودم، زيرا به مس در محلۀ واترلند س

ــتم در آنجا بمانم. با آن كه از  بودم و با وجود بی پولی می توانس

ــده بود از بودن در آنجا ابایی نداشتم.  مدتی پيش پولم تمام ش

چون دیگر مانند یكی از اهالی خانه محسـوب می شـدم. خانم 

ــه هنوز از اين بابت حرفـی نزده بود، ولی خود من از  صاحبخان

عقب افتادن كرايۀ خانه در عذاب بودم.«

ــده بدين شرح است:  ــمت داده ش تغييراتی كه در اين قس

»جزئی نسيمی نمی آمد« تبديل به »حتی نسيمی هم نمی وزيد« 

شده، به جای »كثرت مه« نوشته شده »مه غليظ«، »ابا« با »ابايی« 

عوض شده، »چه مانند اهل خانه محسوب می شدم« تبديل به 

»چون ديگر مانند يکی از اهالی خانه محسوب می شدم« شده، 

به جای »اظهاری نکرده بود« نوشته شده »حرفی نزده بود«.

چنان كه مالحظه می شود، سيد حبيب گوهری  راد ترجمۀ 

ــيار را با اعمال مختصر تغييراتی برای رد گم كردن، به  دكتر س

ــانده است. البد تصور می كرده كه پس از  نام خود به چاپ رس

گذشت بيست سال از درگذشت مرحوم دكتر سيار، ديگر كسی 

ــال راحت می تواند كتاب او  ــت و وی با خي از آثار او باخبر نيس

ــار دهد. او خبر ندارد كه اهل فرهنگ هنوز  را به نام خود انتش

ــيار را در خاطر دارند و اخيراً سازمان انتشاراتی  هم آثار دكتر س

معتبری اقدام به خريد حقوق كتاب گرس��نه كرده است تا در 

آيندۀ نزديک آن را به چاپ رساند. 

ــيد حبيب گوهری  راد، هم به نام مترجم و هم به عنوان  س

مدير انتشارات رادمهر، عالمانه و عامدانه اقدام به سرقت ادبی و 

انتشار كتاب مرحوم دكتر سيار كرده است و از اين رو مسئوليتی 

مضاعف دارد.

ــرقت ادبی اين شخص از نوع »نسخ و انتحال« است كه  س

ــکارترين گونۀ سرقت ادبی است و طی آن، شخصی نوشتۀ  آش

ــل و تصرف يا با  ــری را حرف به حرف بدون دخ ــخص ديگ ش

اندک تغييراتی به نام خود انتشار می دهد.

ــاير آثار  ــتی از س ــنگی فهرس ــای كتاب گرس وی در انته

ــه در رأس آنها به اين دو  ــت داده ك ــۀ خود را نيز به  دس ترجم

ــتمداران جهان و  عنوان برمی خوريم: انحرافات اخالقی سياس

ــتم )!(. در ميان ساير ترجمه های  بزرگ ترين جنايات قرن بيس

ــده اند، آثاری از شکسپير،  ــمرده ش ــت برش او كه در اين فهرس

ــيا ماركز، كريستيان بوبن، ادگار آلن پو، زيگموند  گابريل گارس

فرويد، چارلز ديکنز، ژوزه ساراماگو، اسکار وايلد و ده ها ترجمۀ 

ــن برمی آيد كه  ــت چني ــم می خورد. از اين فهرس ديگر به چش

ــه يا دست كم دو زبان خارجی تسلط دارد  مترجم اين آثار به س

ــت؛ از ادبيات  ــنا اس ــا قلمروهای مختلف ادبيات جهان آش و ب

ــندگان معاصر  ــی گرفته تا آثار مدرن نويس ــيک انگليس كالس

ــی! من ترديد دارم كه  ــوی و حتی كتاب های روانشناس فرانس

ــتی  ــری  راد حتی يک زبان خارجی را بدرس ــيد حبيب گوه س

بداند. چون اگر چنين بود، نياز نداشت كه يک »مقدمۀ مترجم« 

ــه و عبارت  ــانزده جمل ــباندن ش ــه ای را از به هم چس 2 صفح

ــيار تهيه كند و با استفاده  ــال قبل مرحوم دكتر س كتاب 50 س

از منابع جديدتری كه دربارۀ ادبيات اسکانديناوی نوشته شده، 

می توانست مطلب تازه و بروزتری فراهم آورد. 

ــاير  ــطور فرصت آن را ندارد كه در مورد س نگارندۀ اين س

كتاب هايی كه اين شخص به نام خود چاپ كرده تحقيق كند، 

ــار داده و به  ــتيان بوبن انتش حتی ترجمه هايی كه از آثار كريس

ــتفاده  ــرای تهيۀ آنها از ترجمه های نگارنده اس ــال زياد ب احتم

ــای او نيز به  ــاير كتاب ه ــت. اما يقين دارد كه اگر س كرده اس

ــنگی تهيه شده باشد )كه به احتمال قريب به يقين  شيوۀ گرس

ــيد حبيب گوهری  راد يک فاجعه است.  چنين است(، پديدۀ س

فاجعۀ شهرت طلبی و مالدوستی شخص يا اشخاصی كه تمامی 

مرزهای حقوقی و اخالقی را از ميان برداشته اند و برای رسيدن 

به نام و نان از هيچ گونه تجاوز و تعدی به حقوق مادی و معنوی 

ديگران ابا ندارند. چگونه بايد از اين بی اخالقی و قانون ستيزی 

كه در جامعۀ فرهنگی ما رشد روزافزونی يافته جلوگيری كرد؟
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