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را در کیشوت رمان دن رزا به من گفت که  محدود بیست سال پیش، یک روز دختر
هنوز که رمانی به این کهنگی چطور متعجب بود اند. اش گنجاندهبرنامه درسی ترم آینده

آید از اول تا ای است. زورم میکنندهکتاب خستهیلی خ»گفت: است. میتوجه مورد 
خیلی  «.ای هم در موردش بنویسم.مقالهآخر بخوانمش چه رسد به اینکه بخواهم 

خواندنیست. طنزش و اب جذسیار اثری بسم شناکه من میدن کیشوتی . تعجب کردم
ها شخصیتکه در آن است داستان  کننده آن قسمت اولتنها بخش خستهشاهکار است. 

ند. پس از شنیدن حرفهای دخترم برایم مسجل شد که نکبرای هم حکایت تعریف می
او ترجمه  .که او خوانده یکی نیست شناسم با دن کیشوتیمی ی که مندن کیشوت

چند فصلی از آن ترجمه را خواندم نزدیک بود از . انتشارات پنگوئن را خوانده بود
است بسیار کتابی پنگوئن دن کیشوت  .ق با اوستدیدم کامال ح. تعجب شاخ دربیاورم

ی روح به زبانبیو  تبدیل شده به اثری خشکو رفته  زیرا تمام طنز آن از بین مالل آور
چند سال بعد وقتی که پاول آرکائیک. تردیدی نبود که کتاب باید دوباره ترجمه شود. 

گفت که به این نتیجه  شد،پنگوئن که بعدها مدیر بخش آثار کالسیک انتشارات  کیگان
بالفاصله آمادگی خود را اعالم کردم. ، رسیده که دن کیشوت باید دوباره ترجمه شود

ی برای کتابدرخور  ایترجمهنوشتن از این برای یک اسپانیایی!  چه افتخاری باالتر
شناس واگذار شود به یک زبانکه می یکی از مفیدترین کارهای تحقیقاتی، کالسیک

-برآورد میو پژوهشهای دانشگاهی را ارزیابی شد اگر افرادی که خوب میچقدر  کرد.

 .ببرندپی ارزش چنین پژوهشهایی کنند به 
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کار را تعطیل کردم چون چیزی نگذشت که ولی در اولین فرصت دست به کار شدم 
فهمیدم که تدریس و ترجمه دن کیشوت با هم . گذاشتتدریس فراغتی برایم باقی نمی

ها در ذهنم شخصیتبه تک تک بتوانم احتیاج به فراغتی داشتم که . آیدجور در نمی
 که تداوم داشته باشد.خواستم فراغتی می .جانی دوباره ببخشم و صدای آنها را بشنوم

در فضای به محض اینکه . بتوانم این کار را انجام دهمتعطیالت آنقدر طوالنی نبود تا 
باالخره در اکتبر شد. افتاد ترم جدید شروع میمی گرفتم و قلمم به کارداستان قرار می

روستایی در و زیبای به یک منطقه خلوت برای گذراندن فرصت مطالعاتی  1996
 نضماماهب، از دن کیشوت دانی پر از فرهنگ لغت و چاپهای متعددبا چم، رفتما گالیسی

ینکه بود. برای ا چند ترجمه انگلیسی که همیشه موقع کار چند تایی از آنها جلویم باز
نشوم،  سرقت ادبیثیر نگذارند و من ناخواسته مرتکب من تأترجمه ها بر این ترجمه

ها این ترجمهآیا . هدفم بیشتر این بود که ببینم خواندمبعد از ترجمه هر فصل آنها را می
سبک ترجمه من با سبک آنها کنند یا نه. کمکی به من میمتن در فهم جمالت دشوار 

توانستم از آنها استفاده کنم ولی گاه خواندن آنها باعث تفاوت داشت و لذا نمیبسیار 
نه ترجمه خودم بلکه یک یعنی نه آن ترجمه و  ،سوم برسمترجمه به یک شد می

. این انگلستان برگشتمنویس ترجمه به با نسخه پیش 1997در سپتامبر ترجمه خوب. 
-روزهایی که تعطیل و غیر تعطیل نمی ،بودعاشقانه کار و روزها ساعتهارجمه حاصل ت

شناخت. آنجا بود که با خبر شدم در دورانی که من خارج از کشور بودم ترجمه 
فکر ابتدا به بازار آمده است.  برتون رافل به نامدن کیشوت به قلم شخصی جدیدی از 

ته صورت گرف ادیث گراسمنبه قلم ترجمه و ترجمه دیگری که این اگر از وجود کردم 
خیلی زود ولی پذیرفتم. شدم هرگز پیشنهاد پاول کیگان را نمیزودتر مطلع میبود 

 . هم فرق داشت های ما کامال بازیرا دن کیشوت مدر اشتباهسخت  فهمیدم که
گذار و تاثیر یکتابهمیشه در چشم خوانندگانش در سراسر تاریخ دن کیشوت 

و حتی چند نسل بعد  خوانندگان اولنسل از نظر بوده است. آور نماللهرچند ارزشمند 
های مسخره و راجع به ادا و اطوار داروش و خندهرفدن کیشوت کتابی بوده پراز آنها، 

این ش، نوع آلمانیاز خصوصا سیزم مبعدها در دوره رمانتیاما .حرفهای یک دلقک پیر
و در جهانی مادی که  یژیک درباره قهرمانو ترا فاخراثر شود به یک کتاب تبدیل می

خود را  همه وجودبرای کسب فضائل و آرمانهای متعالی معنوی به ارزشهای اعتنا بی
آید که خواننده اثری ادبی را انعکاسی از کند. بسیار پیش میامان میبیوقف نبردی 
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های فکری خود میداند. این اتفاق در مورد دن کیشوت هم افتاده است. نگرش دغدغه
طرفدارانی که هنوز هم است بسیار تاثیرگذار نگرشهای کیشوت یکی از  دنبه مانتیک ر

نویسندگان اسپانیایی  .ابعاد سیاسی و ایدئولوژیکی به آن افزوده شده استفقط ، دارد
زم یسرمانتیمکتب تحت تاثیر میگوئل د اونامونو و ل گانیوتخآناز جمله  1989نسل 

ویکتور  ,فرانکو دوره که وقایع نگارطوریجاودانه ساختند به المان وقار دن کیشوت رآ
دن  و نیزه سیدال را با شمشیر پیشوایش فرانکو اسپانیا داعالن کر 1939ر سال د رویز،

وجیه و حتی ه قصد تاغلب ب، دن کیشوتاین طور بود که  کیشوت فتح کرده است.
افت و ن ملی ترفیع یتا مقام قهرما مشکالت اقتصادیوار و تقدیس رفتارهای دیوانه

از کشورهای تا حد زیادی اسپانیا ممکن است . شدمقدس ملی قلمداد کتاب کتابش 
از نظر ارزشهای معنوی از غنای بسیار باالیی برخوردار است. ، ولی اروپایی فقیرتر باشد

 .خوردها بر میقبای خیلی جبه تریرا تحسین نکنید، کیشوت  اگر دنهنوز هم 
تفسیر دیگری از دن کیشوت متداول شد. در این تفسیر، دن در اواخر قرن بیستم 

صنعت  با استفاده ازرد در آن نویسنده قصد داکیشوت رمانی است که 
نه تنها تراژیک نیست بلکه خواننده را بخنداند، بنابراین هدفش  (burlesque)نظیره

ه بیشتر هرچخواننده است که این شود آنچه که سبب این اتفاق میایجاد خنده است. 
احساس یشتری با آنها لی بهمد ، شودآشنا میقهرمان داستان دو بیشتر با و رود پیش می

کند، هرچند که این قهرمانها یکی دیوانه است و و حتی آنها را تحسین میکند می
 دیگری احمق. 

های باورپذیری خلق کرده که او شخصیت .گونه نیستسروانتس از اثرش اینتلقی 
 .خندندهای احمقانه سانکو میبارها به شخصیت دن کیشوت و رفتارها و حرفبارها و 

 .ا نشان دهنده عکس العملی است که او از خواننده انتظار داردههمین
اش فراتر دهای این اثرادبی سرشار از خالقیت از اهداف پدیدآورندهردستاو امروزه
لکه درگذر سالها به این شکل قرار نبود رمان باشد بدر ابتدا  دن کیشوت رفته است.

در کند، درآمده است. در ابتدا همانطور که نویسنده در پایان بند اول داستان اشاره می
 بود.شده  طراحیداستان کوتاه قالب 

به این دلیل است که . زمان خود هستندتفسیرهای نمای های ادبی آینه تمامترجمه
ن بیستم دن کیشوت حال و هوای در قرو حتی  نوزدهمقرن م یزه رمانتیسدوردر 

دختر تاجایی که کسانی مثل به حداقل رسیده است، لحظات شاد کتاب دارد و غمگینی 
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از  مهیجدهو هم هفدن قرن اترجمدیگر، م از طرفبینند. میآور ابی ماللکتمن آن را 
اند. قصد من در نشان دادن حماقت و دلقک بازی اغراق کردهاند زیرا آن سوی بام افتاده

، از این اثر عقالنیت سنتی پوشانده استهم زنگاری که شوخیهای اثر را زیر که بود این 
مهمترین دلیل برای  خوار شمردن آن پرهیز کنم.برگیرم و هم همچون مترجمان اولیه از 

ه چالش بکشد و کهنه درباره آن اثر را بتعصبات مجدد هر اثر این است که ترجمه 
 ند تا خواننده امروزی با نگاهی نو اثر را بخواند. فرصتی فراهم ک

قصدم این بود که برای خوانندگان انگلیسی زبان امروز دن کیشوتی بنویسم که 
عصران خویش درست همان کاری را بکنم که سروانتس برای هم، یعنی دار باشدخنده
مشکالتی که  یکی ازنیز تفسیرهای جدید را در قرائت خویش از کتاب بگنجانم.  کرد و

آثار کالسیک  نکسانی که اهل خوانداالیام وجود داشت این بود که از قدیم مسر راه بر
. در نگرندآیند به خنده با دیده تحقیر و تردید میهای متفکری به شمار میهستند و آدم
فقط دن کیشوت  داند.ه آدم احمق میکنده را سکسی است که خرب المثلانگلیسی ض

کالسیک یک اثر ه یک اثر ملی و ب های طنز آن را خشکاندریشهسیزم رمانتیوقتی که 
و تناقضی میان خنده هدف ترجمه من این بود که نشان بدهد د. شتبدیل جهانی 

کمدی موضوعات جدی را نه فقط در قالب تراژدی بلکه در قالب  .جدیت وجود ندارد
گذارد زیرا شتری بر خواننده میتوان بیان کرد. شاید حتی طنز تاثیر بییطنز هم مو 

تر از پاسخی است که تراژدی دهد بسیار پیچیدهپاسخی که طنز به نامالیمات زندگی می
سنتی خنده فلسفه با بدون شک سروانتس گی کنیم. توانیم زندبدون خنده نمیدهد. می

بدون اشاره به که امروزه در مراکز پزشکی و این همان چیزی است درمانی آشنا بوده، 
گیرد. یک ضرب المثل دیگر انگلیسی هم هست میریشه یونانی آن مورد استفاده قرار 

 اروست. بهترین دخنده  گویدمیکه 
ه همشوخی اگرچه وجود دارد این است که شوخی ه مترجدر دیگری که مشکل 

جهان شمول ، ولی آدمی است و در تمام جوامع بشری وجود داردمعتقدند در ذات 
کند. ، یعنی بر طبق نظام ارزشی و فرهنگی هر جامعه کم و کیف آن تغییر مییستن

در زشت در اینجا )امر زشت است درباره و تراژدی تامل طنز ، ریشه اصلی کمدی
تامل درباره چیزی که (. به کار رفته استمعنایی گسترده و نه فقط در معنی جسمانی 

ر بنا ب. تجانس، امری فاقد ناهنجارامری  ،دچیزی که نباید این گونه باشنادرست است، 
خوب ، کامل، نقصقرون وسطی و عصر طالیی اسپانیا، خداوند بیدر ها باور اسپانیایی
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خواهیم آنچه ما میخلق کند؟ زشتی تواند چنین خدایی چگونه میلق است. و عدل مط
کنیم پرهیز نمیاز تامل درباره آنچه درک درک کنیم و کنیم درباره آن تامل میرا که 

کشمکش تنش و دچار  شویمشود وقتی با زشتی مواجه میمیکنیم و همین باعث 
. به العمل برای خالصی از این تنش گریستن استترین عکسطبیعیشویم. درونی 

شویم که دچار زشتی است با او همذات همین دلیل است که وقتی با کسی مواجه می
کنیم و احساس ترحم میاو واقع همزمان هم نسبت به کنیم. در پنداری کرده و گریه می

کنیم. در ادبیات، آمده و ممکن است بر سر ما هم بیاید وحشت میاو از آنچه بر سر هم 
که بین ما و مثل شوخی  با ابزاریولیکن اگر بتوانیم این تجربه را تراژدی میگویند. 

، حذر کنیمزشتی و تالش برای فهم آن ترحم از ترس و زشتی فاصله ایجاد میکند، 
بسیار  ای آنگاه میتوانیم بخندیم. در ادبیات، این تجربه را کمدی میگویند که تجربه

چه کسب لذت برای دهد انسانها نما است زیرا نشان میمتناقضو  انگیزشگفت، پیچیده
 کنند. تالشها که نمی
در است. وقتی لبخند آن  و زشتی وجود داردبا آدمی مواجهه به  یپاسخ دیگر

-می: دهیمزنیم همزمان دو کار انجام میلبخند می هنجارا امر زشت، امر نامواجهه ب

اعتنایی؛ یحاکی از بنده از خ همو کنیمجلوگیری گریه ناشی از ناامیدی  از هم کوشیم
ی و خردمندی به نامالیمات زندگی. بدین از سر مهربان، زیرا که طنز تاملی است آرام

کمدی از قرار گرفتن آدمی در ، انگیزدترحم را بر میحس   شوخیترتیب اگرچه 
انگیزد و خطرناک هم یتی که ترحم را برنمی، وضعگیردسرچشمه میزشت وضعیتی 

ای دیگر فرق ای به زمانهاین صفات از فرهنگی به فرهنگی دیگر و از زمانه. تنیس
نامیم و یامروز شوخی مکه ما را ازه بدهید با بیان چند مثال تفاوت میان آنچه اجد. میکن

 نامیدند روشن کنم.میشوخی سروانتس و هم عصرانش آنچه را 
کنیم ولیکن در اوایل ابتدا به مطلبی اشاره کنم که ما امروزه آن را زشت قلمداد نمی

پوشیدن لباس و آن عبارتست از ، آمدهمیالدی امری مذموم به شمار می مهفدهقرن 
در زمان سروانتس ، اما پوشیمخواهد لباس میامروزه ما هرجور که دلمان می. نامتناسب

داری وقتی گلهپوشیدند. شان لباس میافراد براساس طبقه اجتماعی و وضع مالی
دار است و گلهفهمیدند که او میشد از سر و وضع او همه وارد اتاق میثروتمند 

های شد تمام مهمانخانه مینفر قاضی وارد مسافرک . وقتی یوتمند هم هستثر
 ؛اهزن ها هم از این قاعده مستثنی نبودند. رفهمیدند که او قاضی استمسافرخانه می
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لباس متناسب امری در آن زمان پوشیدن  .آنها هم لباس مخصوص به خود را داشتند
ت اجتماعی میان افراد غریبه مالچون در غیر این صورت تعا، ضروری بود کامالً
ای چه کاره است، دانستید غریبهشد. اگر نمیمختل میزندگی اجتماعی و ممکن غیر
به همین دلیل سروانتس آنقدر که به  .د چه میزان ادب را باید مراعات کنیددانستینمی

پردازد کمتر به توضیح خصوصیات ظاهری توصیف و توضیح جزئیات لباس افراد می
 پردازد. می آنها

ظاهر اشخاص هایمان براساس گذاریکه ارزش بیست و یکمیما آدمهای قرن 
روستایی بیکار . یک مرد یممبودن لباسهای دن کیشوت را بفهمضحکتوانیم نیست نمی

از  چیزی که بیش؟ بدهد دن لقببه خودش جوشن بپوشد و یا دارد که مناسبتی چه 
یک سرباز پیاده  سپرساز، دار دستیک کاله لبه از ست کهمایه خنده است زره اوهمه 
( سرهم بندی شده کالهخودجای )بهو یک لگن سلمانی  (جای نیزه)به یک کلنگ  نظام،

آداب پوشاند ببر تن سانکو لباس مناسب خواهد میکند که اعالم میآنجا  دوکاست. 
. میخواهد یونیفرمی بر تن سانکو گیرده سخره میا بد رعصران خولباس پوشیدن هم

فرمانداری که هم خردمند است و هم  ،در شان فرماندار یک جزیره باشد»که بپوشاند 
برای من » :یش باشدزیرا که لباس یک نفر باید متناسب با جایگاه اجتماعی شغل ،«هبرار

خواهم بخشید زیرا به تو  نیروی نظامی و دانش ام ای که به تو دادهفرمانداری جزیره
و  همان قدر که به نیروی نظامی نیاز داری به معرفت و دانش نیز نیاز خواهی داشت

 «.انش نیاز داری به قدرت نظامی هم احتیاج پیدا خواهی کردهمان قدر که به د

ست هایی اوجود صحنهآید بوجود میترجمه متون طنز قدیمی در مشکل دیگری که
پندارند ولیکن را زشت می هاد خوانندگان اولیه متن آنکه خوانندگان امروزی مانن

یز از این آمهای خشونتصحنهدانند. می برانگیزحمتررا  هااین صحنه پیشینیانبرخالف 
هایی که پر است از حرکات کمدییعنی استیک،  اسلپهای کمدی .دست هستند

ها به سوی یگدیگر کردنپرت  ها و چیزآمیز و غیرعقالنی شامل افتادنجسمانی مبالغه
تعداد  اند.رفتهکه امروزه تقریبا از بینهای محبوب گذشته است ای از کمدینمونه

خندیدیم بسیار کمتر شده و روز به روز ه آنها میبامروزه های دردناکی که قعیتمو
قهرمان داستان بارها و ، مخصوصا در قسمت اول ،مان سروانتسردر شود. کمتر هم می

شود که در میتبدیل نزاعی خونین  با بزچران بهاو مجادله لفظی  .خوردکتک میرها اب
نشینند تا دیگری به صورت خونی های شکسته ظروف مینوبت روی تکهکدام بهآن هر
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رود از خواننده انتظار میحاکی از این که هایی وجود دارد نشانه.در متن او مشت بزند
 .شدندداشتند از خنده منفجر می اسقفکشیش و»وید: گاین نمونه که میمثال  .که بخندد

پرید و همه با هلهله و فریاد آن دو را تشویق امین صلح داشت با شادی باال و پایین می
برای .« جنگند و آنها را تشویق می کنندبا هم می سگهامی کردند درست مثل وقتی که 

عقاید خشک کلیسای کاتولیک رحم انوس بیدگان قرن هفدهمی اسپانیا که در اقیخوانن
غرق بودند ترحم جایی نداشت زیرا این دو احمق مسئول کارهای خودشان بودند و 

 .پذیرفتندای را که شروع کرده بودند میباید عواقب کار احمقانه
خندیم بلکه نسبت نه فقط به آن نمیکه ما امروز  ستا جنون نوع دیگری از زشتی

رفتار کردن خواننده قرن هفدهمی همدردی ولی در نظر ، دهیمهمدردی نشان میبه آن 
کار دن کیشوت نیست زیرا دن کیشوت عامدانه تصمیم گرفته بود نسبت به مناسبی 

های او از شام تا بام وروزهای او شب»گی او شد: کارهایی انجام دهد که منجر به دیوان
و زیاد خواندن مغزش  گذشت چندانکه از فرط کم خوابیدناز بام تا شام به خواندن می

 .« داد خشک شد و کارش به جایی رسید که عقلش را از دست
زشتی چهره است. کنیم آن همدردی می باخندیم و به آن نمیکه   نوع دیگر زشتی

هم  گوژپشت و کوتولهاست و یک چشمش لوچ زن بدنامی است که قاضی مستخدمه 
کند و از توصیف می «زیباروی روسپیخدمتکار این »هست. سروانتس او را با عبارت 

آید که انتظار دارد خواننده به او بخندد. سروانتس و این توصیف چنین برمی
همعصرانش معتقد بودند که زشتی ظاهری نشانی از زشتی باطنی و اخالقی دارد لذا 

 نیستند.افراد زشت مستحق ترحم 
نیز ما ست کهاهایی هصحنوجود روست از دیگر مشکالتی که مترجم با آنها روبه

شماریم و مستحق همدردی نمیدانیم، را زشت می هاعصرانش آنهم سروانتس وهمچون 
بهترین مثالی که از دن  .توانیم به آنها بخندیماند که نمیولیکن آنقدر مشمئز کننده

د ردن کیشوت و سانکوپانزا بعد از نبای است که در آن صحنهم یتوانیم بیاورکیشوت می
روی هم خانگی که خودش درست کرده  یعجونمنتیجه خوردن در  گله گوسفندبا 

به و یا وقتی که صدای افتادن آسیابهای بادی در شب آنچنان وحشتی . کننداستفراغ می
 شود.ترس اسهال میاندازد که از دل سانکو می

در متون دوره طالیی لی و هایی از این دست در دن کیشوت فراوان نیستندصحنه
رفتار شایسته به ما  ترحم و  تصور سروانتس از زشتی، .شوندسپانیا به وفور یافت میا
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تنها استثنایی که وجود دارد عقیده او در  یکتر است تا به بیشتر همعصرانش.بسیار نزد
در دن کیشوت  .کندمورد خشونت و جنون است که کار را برای مترجم دشوار می

های انه، نشانهستیززنو  پرستانهاز عقاید نژاداست  که پر شعصرهای همرعکس نوشتهب
 شود.دیده مینوع تعصبات کمی از این 
الت ام در ریبادو در شرق گالیسیا به دنبال یافتن راه حلی برای این مشکدر کلبه

برای ترجمه کتاب کار بسیار درستی مهاجرت از آکسفورد خیلی زود فهمیدم که  .ودمب
نخوانده بودم خالقیت مترجم گالس رابینسون را در مورد تاب داکه کبا اینبوده است. 

گویند های ترجمه به ما میآنگونه که نظریهترجمه ادبی در خالل مهاجرت دریافتم که 
از جمله مانند تمام کارهای خالق تمام ابعاد وجودی فرد نیست بلکه ذهنی  صرفاًکاری 

تمام طول  :کندرا درگیر خود میهود، و قوه شهای اتفاقیتداعی  خاطرات،  احساسات،
که احساس م پایان جلد اول رسید بهبه تقریبا کار کردم. پاییز و زمستان و اوایل بهار را 

تا . آوردم که چه اتفاقی افتاده استسردر نمی .دوشخشک میام دارد کردم ذوق ترجمه
سر به فلک کشیده های ریا و قلهمیانه دبزرگ در  یاینکه یک روز صبح که در چمنزار

ساعتهای ر است. فضا و نورم ناگهان فهمیدم چیزی که من به آن نیاز داایستاده بودم 
تا متمادی که در زمستان در کلبه کوچک به ترجمه گذرانده بودم باعث شده بود که 

نقل مکان کردم و ای روستایی به همین دلیل به خانهحدی از فضای بسته بترسم. 
خانه حیاط خلوت در انگیز درخت انجیر را در زیر سایه دلتاب کدومین جلد ترجمه 

چرخ ریسک باالی سرم و کتاب از این  هایسه خانواده از پرندهبه پایان بردم، جائی که 
دوباره  .جان گرفتنددوباره پریدند.دن کیشوت و سانکو در ذهنم شاخه به آن شاخه می

لمات دوباره در ذهنم جاری می توانستم صدایشان را بشنوم و جریان سیال ک
 .آیندفهمیدم کلمات از کجا میکه خودم هم نمیبود واقعی م.شد

کردم به دنبال در بهشت گالیسایی خودم روی ترجمه دن کیشوت کارمیکه هنگامی 
. حل کنمهای دن کیشوت را ترجمه شوخیمشکالت تا بتوانم یافتن راهکارهایی بودم 

نی نیست ولی آنطور که داگالس رابینسون در ترجمه ادبی کاری صد در صد عقال
تواضع را کنار خیلی زود فهمیدم که باید عقالنی هم نیست. غیر گوید کاری کتابش می

 مبیست وم مترجمین قرن نوزدهترجمه است. شکسته نفسی بیش از حد بالی  ؛بگذارم
شان ترجمهاثرات مخربی بر کجا. این تصور سروانتس گفتند من کجا به خود می

.با اینکه اندها آنها را ساختهاند که رمانتیکر کالسیکی شدهاآنها مرعوب آثگذاشته است. 
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-میان ترجمهبارزی بسیاری دارد، اما تضاد برانگیز تحسینهای آنان خصلتهای ترجمه

ابهت و  .وجود دارداولیه های پرشور و حرارت آنها و ترجمهآور های خشک و مالل
توانستم آنچنان که شایسته سروانتس است تنها راهی که میشوند. جمع نمیطنز با هم 

او شاهکار گرانبهای ادبی ای است که در خور ترجمهوشتن به او ادای احترام کنم ن
نباید مقابل او زانو می زدم بلکه  ؛از تواضع پرهیز کنمبایست باشد. برای این کار می

قصد او از نوشتن کتاب این  .ایستادمرش میه عنوان دستیار او شانه به شانه کناباید بب
-خواسته خرج زندگیشود بلکه فقط میتبدیل نبوده که کتابش به یک انجیل اسپانیایی 

یعنی هم لذت ، مثل خود سروانتس. نوشتمباید خالقانه و ماهرانه می.اش را در بیاورد
کنم. نوشتن متنی که سلیس و  خطرتجربه کنم و و دهم بببرم، هم جسارت به خرج 

نویسندگان بزرگ خود را به . دنبالش باشمه بمن الحلقوم باشد چیزی نبود که راحت
همین کار مترجمین آثارشان هم باید  .کنندمحدود نمیروزمره و  استفاده از زبان عادی

زیرا ناشرین و ای  بسیار دشوار است را بکنند، هرچند که غلبه بر چنین وسوسه
کنند که نامرئی باشند و یکدست و عامیانه مترجمان را تشویق میمیشه تقدین همن

ه ها ویراستار فنی سعی کرد تا مرا متقاعد کند که در مقدمه کتاب از واژترجمه کنند. بعد
ام استفاده نکنم و به جای آن واژه کاری که انجام دادهاشاره به برای  «یسندهنو»

بیانگر خالقیتی است « نویسنده»گفت واژه ه کار ببرم. میرا ب (producer)پدیدآورنده 
ای برایش توضیح دادم که مترجم ادبی نویسندهرود. بیش از آنچه از مترجم انتظار می

یک ی با حمقو نه ا معنیصرفا یک پدیدآورنده دو زبانه، نه  یپردازنه واژهاست خالق 
 .   فرهنگ لغت

من این جمله معروف دن کیشوت را قبول ندارم که می گفت ترجمه از یک زبان  
ای داشت او چنین عقیده.را از پشت ببینیمای فرشینهماند که به زبان دیگر مثل این می

مکانیکی ترجمه ادبی چیزی نیست جز کار  هکرد کزیرا مانند ویراستار فنی من فکر می
برداشتن از  مثل کار رونوشتکلمات زبان دیگر،  جایگزین کردن کلمات یک زبان با

کردم پیروی از آن یکی از قوانینی که خودم را موظف به . دیگر ییک متن روی کاغذ
نه اینکه ترجمه کنم شوخی انگلیسی کتاب سروانتس را به یک شوخی  این بود که هر

ها را لفظ به لفظ ترجمه کنم شوخی های بعد از دوره رمانتیسم،بسیاری از ترجمهثل م
و بعد هم در پاورقی عذر  ای از آنچه سراوانتس گفته کم شود.از ترس اینکه مباداکلمه

ع کردم ضقانون دیگری که برای خودم و قابل ترجمه نیستند.ها شوخی اساساًبیاورم که 
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. فقط باشد بایست خودش گویادن کیشوت میمتن  .این بود که از پاورقی استفاده نکنم
تاریخی و فرهنگی اطالعاتی کوچک به آخر کتاب اضافه کردم که در آن نامه لغتیک 

 تواند به آن مراجعه کند. و خواننده در صورت تمایل میگنجانده شده 
می  Tirteafueraستایی نزدیک شهر مادرید بوده که به آن ودر زمان سروانتس ر

من اسم آن روستا را به « بگیر.فاصله »شود: اللفظی آن میکه ترجمه تحتاند گفته
Vamos   با کلمه انگلیسیترجمه کردم تاvamoose  جیم شدن( نوعی جناس داشته(

داند که خواننده ترجمه می، ولی روستایی به این نام وجود ندارد معلوم است کهباشد. 
نتوانسته روستایی گفت .منتقدی میو نه کتاب درسی جغرافیاخواند میکتاب ادبی دارد 

قت صرف کرده تا بتواند رد ومنتقد دیگری هم می گفت که خیلی  .به این نام پیدا کند
، اسمی که خودم آن را ساخته را در تاریخ پیدا کند Stan Streesonپای پیامبری به نام 
ای افسانه شخصیتگذاشته بودم،  Pero Grulloپیامبری به نام بودم و به جای 

بدیهی و مالل آورش معروف است. بدین ترتیب هدف اسپانیایی که به خاطر سخنان 
اللفظی ترجمه کنم بلکه سعی ها این نبود که معنی آنها را تحتمن در ترجمه شوخی

ای ترجمه کنم که کارکرد یکسانی داشته باشد و کردم هر شوخی را به شوخی مشابهمی
 شد که به خودم آزادی بدهم.  به این دلیل الزم می
تصمیم گرفتم که  ای در پیش گرفتم. اشعار کتاب هم روش مشابه در مورد ترجمه

شعری که وزن و قافیه داشته  ،تمام اشعار دن کیشوت را به شعر انگلیسی ترجمه کنم
ای از ایجاد میکند. این هم نمونهوزن و قافیه است که طنز در اشعار طنز همین .باشد

خودستایی نشود، باید بگویم آن را از ، که، اگر حمل بر شعر عشق چوپانترجمه من از 
  :پسندمهای مترجمان دیگر بیشتر میترجمه

                                    

 It's love not lust I feel for you,       

For it's not that I' m inclined  

To slap and tickle, stuff like that: 

I've better things in mind.  

The Church has got a solid yoke 

Tied firm with silken twine, 

You stick your head in your own half 

And I'll stick my head in mine. 

If not, I swear it here and now 
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By my dead kith and kin: 

I'll only ever leave these hills 

To be a Capuchin.                                                                                  
                                         

و ها شوخیکه بعضی از ضافه کنم باید اام، را کنار گذاشتهواضع تحاال که دیگر 
در چشم برخی گرچه کار ااین است. ترو اشعار سروانتس بهها شوخیاشعار من از 

را نویسنده د زبان توانمترجم میری خالف نیست. کا آید ولیحساب میبهبدعت 
 دأزبان مبدر داشته باشد که ی هایبخشد زیرا زبان مقصد ممکن است قابلیتبارتقاء 
گیرد تا هم میاش را به کارنویسنده رمان تمام توان ذهنی که دیگر این است دلیلنباشد. 

که آن حالآن دنیا را تصویر کند. بیافریند که زبانی  ق کند و همیک دنیای خیالی خل
و تمام گیرد به عاریت مینویسنده بعدی یعنی مترجم دنیای ساختگی ذهن نویسنده را 

 کند. فقط صرف خلق زبان ترجمه میقیتش را و خال توان ذهنی
نظرم بهشود. رود چیزی به آن افزوده میهمچنان که چیزی از دست میدر ترجمه 

بدهند و آنچه را ارتقاء متن را توانند ه کنیم تا آنجا که مینیست به مترجمان توصیجا یب
دارد که زبان مبدا ندارد، ی یهاقابلیتحتما اصلی  زباندهند )که در جایی از دست می

انعطاف بسیار بیشتری از نحو انگلیسی دارد(،در جای دیگر جبران اسپانیایی نحو مثال 
از متن اصلی بهتر شده، چرا باید آن را ام من ترجمه کردهشوخی که  یا غزل،اگر  کنند.

 بدتر بنویسم؟ 
را کنار بگذارم، برای ترجمه بهتر  جاتواضع بیم در مقام مترجم تتوانسکه پس از آن

گذاشتم: باید از تمام قابلیتهای می خوان دیگری را پشت سرطنز دن کیشوت باید 
زیرا سروانتس هم در نوشتن دن کردم میاستفاده سبکی انگلیسی معیار و غیرمعیار 

و  از سبک رسمی ،کیشوت از تمام منابع زبان اسپانیایی زمان خودش بهره برده است
عامیانه و دهاتی سانکو ، های بامزهردن کیشوت بگیر تا حرفاگفت بعضا قدیمی

که متعلق به هیچ ای لهجهمعیار صحبت کند، غیرلهجه ک نگو را واداشتم تا به یسا.پانزا
-سانکو به لهجه ایرلندی صحبت میشد اگر خیلی مضحک می. تان نبودانگلس کجای

خواستم اگر میهای سفر نیست بلکه گفتگوهای آن است. ماجراکرد. قلب دن کیشوت 
های قبلی استفاده ای ترجمهکلیشهزبان ادبی نباید از ی بنویسم که به دل بنشیند، اترجمه

، اختالف زمان و مکان میان اصل و ترجمهو  رغم تمام موانع فرهنگیعلیزیرا کردم می
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زبانی زنده و نشاند طنز داستان است که به میلبخند را بر لبان مخاطب امروز آنچه که 
 بازآفرینی شده باشد. پویا 

عزمم را جزم بارز است. من کامال اصل و ترجمه در ترجمه اختالف زمان ومکان 
 مقاومت کنمافراطی سازی یعنی بومیسنتی دیگر در ترجمه ادبی کرده بودم تا در برابر 
که در فرهنگ و زبان مبدا ناآشنا دربرابر عناصری که مترجم افتد و آن وقتی اتفاق می

-ود خواننده انگلیسی زبان ارزششباعث میاین سنت گذارد. معادلهایی آشنا میاست 

دچار نوعی  ناخودآگاههای پذیرفته شده در جامعه خود را در متن انگلیسی بیابد و 
روزهای یکشنبه دن کیشوت در در اولین پاراگراف کتاب که . شود شیفتگیدخو

duelos y quebrantos های بسیاری که انجام شده رغم پژوهشعلی خورده است.می
یکن به احتمال زیاد لو، هدداند که چه جور غذایی بوقطع و یقین نمی طورهیچ کس به

پیشنهاد ویراستار . غذایی بوده متشکل از تخم مرغ و چربی خوک نمک سود شده
یگانه با عنصری بجایگزین کردن . بیکن و تخم مرغای از بومی سازی افراطی بود: نمونه
غذای در داستان  ن این غذاجایگزین خوبی هم نیست چوتفاقا آشناکه ا یمعادل

حس مثبتی را به خواننده انگلیسی زبان کن و تخم مرغ حالیکه بیدلخواهی نیست در 
آوردی دردهم یک غذای منبمن برای اینکه بیگانه بودن این غذا را نشان کند. منتقل می

، غذایی که هم عجیب و نامطبوع است و هم نیمرو با چربی خوک :جایگزین آن کردم
ودی غیربومی است. وادارکردن سانکو به اینکه به لهجه ایرلندی یا لندنی صحبت تاحد

کند مورد دیگری از بومی سازی افراطی بود. من میخواستم خوانندگان رمان خارجی 
بودن آن را حس کنند. هدف اصلی ترجمه ادبی همین است. اگر میخواستم شوخیهای 

ترجمه کنم، وجه طنز کتاب به ی زبان خواننده انگلیسو پسند وق براساس ذکتاب را 
شد. میخواستم شوخیها رنگی غیربومی داشته باشد. ذوق و پسند درستی منتقل نمی

توانند از این محدودیت فراتر بروند. از طرف دیگر، رابطه ها میمحدود است اما شوخی
ای منفی است. میخواستم تا آنجا که میتوانم ذوق میان ذوق برتر و کمدی خوب رابطه

و آنها را به تامل بیشتر درباره زیبایی و ترس خوانندگان را نسبت به شوخی تغییر بدهم 
 و ترحم وادارم. 
هایی که به موقعیتاند، هایی که مخاطب عام دارند و سراسر شوخیمانردر ترجمه 

دند زیرا استفاده از واژگان کهن و زبان دهد بسیار محدوزدایی میشما امکان آشنایی
-سرعت و لذت خواندن را از بین میو را دارد رعت گیر برای خواننده حکم سغامض 
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کند. میخطاب  Your graceرا در سراسر داستان دن کیشوت سانکو برد. برای مثال، 
-میاند همچنان تکرار های امروزی هم که بسیار بومی شدهاین عبارت حتی در ترجمه

در ( است که ارباب من) vuestra mercedشود. این عبارت درواقع ترجمه لغوی 
برده ای بوده که خدمتکار خطاب به اربابش به کار میمودبانهضمیر تنها زمان سروانتس 

ضمیری که رود و تنها دیگر به کار نمی« تو»امروزی ضمیر در زبان انگلیسی است. 
ناچار دن کیشوت ه . سانکوی ترجمه من هم باست« شما» رودبرای مخاطب به کار می

درجات مختلف ادب و تفاوت از این رو برای بیان «. تو»کند و نه خطاب می« شما»را 
-شده از شیوهاسپانیا به کار برده می همهفده در قرن های مختلف خطاب کمیان صورت

شرایط به من  توانم واین بود که تا آنجا که میام. روش من دیگری استفاده کردههای 
ها را بر طبق انتظارات خواستم شوخیپرهیز کنم. نمیسازی بومیاز داد اجازه می

ویراستار فنی مدام مصالحه در این امر دشمن طنز است. خوانندگان بازنویس کنم چون 
در پاورقی توضیحی حداقل یا  دیل نکنیتعشوخی را اگر این به من تذکر می داد که 

میزان فروش در آمریکا خیلی خوب . آمریکا را از دست خواهیم دادبازار فروش ندهی 
 .بود

است، زیرا  دقت و وسواس بیش از حدمستلزم سازی افراطی مقاومت در برابر بومی
ها بدهی. روش من در ترجمه شوخیدر تک تک اجزاء متن نشان غرابت را حس  باید 

ها هدف من این نبود جمه شوخیتری مرا زیر سوال ببرد ولیکن در موردشاید جمله قبل
اللفظی یکسانی داشته باشند؛ هدفم ی نویسنده و شوخیهای من معنی تحتکه شوخیها

اشعار هم ترجمه این بود که شوخیها کارکرد یکسانی داشته باشند. این مطلب در مورد 
ن و باید آزادی بیشتری در بیان محتوا داشته باشیم تا بتوانیم به شعر وزصادق است زیرا 

در افتاده. بحثی است ازمدترجمه مطالعات دقت در بحث امروزه قافیه مناسب بدهیم. 
امروزه تاکید بر لیکن  وشد یترجمه تعریف مو  ادمبگذشته دقت در ارتباط میان متن 

آید این است سوالی که پیش میمتن ترجمه شده است و نه بر ارتباط آن با متن اصلی. 
یکی  متجانسناامر  دوبرچه اساس باید بین مترجم به اعتقاد نظریه پردازان ترجمه، که 
ادیده گرفتن دقت در ترجمه بهانه خوبی برای از زیرکار در رفتن و ؟ نانتخاب کندرا 

در نظر گرفتن جزئیات  وندروان ب ینوشتن متن تنبلی و راحت طلبی مترجم است.
ای کامال لغوی از متنی ست مثل نوشتن ترجمه، دراصلی کار آسانی استمتن پیچیده 

اهمیت بدهیم به متن مبدا  هم چرا نبایددادن هیچ نوع خالقیت زبانی.  ادبی بدون نشان
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اثری ، شود در عین وفاداری به متن اصلیمقصد؟ چرا نباید بپذیریم که میم به متن ه
مشوق  عاملبلکه ، ندانعی بر سر راه خالقیت نیستمحدودیتها نه تنها م ؟ردخلق ک بدیع

بالیی  نویسندگان هر دهد.غزل این حقیقت را نشان میبار و پربلند ریخ اتاند. خالقیت
دربیاورند. اینان اگر دغدغه دقت رایت ندارد اثری که کپیر سر توانند بد مینبخواهکه 

اسم کار خود را و فریب بدهند را خود وانندگان ختوانند مینداشته باشند، به راحتی 
 گذارند. ترجمه ب

و از اینکه که بیش از حد فخر فروشی کردم از اینکنم عذرخواهی میدر پایان 
از اول تا آخر خواند را ن کیشوت من ترجمه ددخترم یکبار دیگر باید فخرفروشی کنم. 

از آنجائی که پدر خوبی . من هم دار استخیلی با مزه و خندهواقعا خیلی گفت که  و
 !حرفش را قبول کردمهستم 

 
***** 


