
 

 

 

 

 بحثی در آموزش ترجمه 
 

 ، ادبیات داستانیزبان 

 لذت نع یا مایه ما
 

 فر علی خزاعی

 

برحسب اند و این دو روش را کردهوصیه دو روش برای ترجمه متون ادبی تدیرباز از 
اند. به طور ید کرده باشند به طرق مختلف نامگذاری کردهکبر چه ویژگی تااین که 

خواننده ترجمه. در  دیگری بر، تاکید داردن متن اصلی زباکلی، این دو روش یکی بر 
اند کارکرد متن روش دوم، یکی از ویژگیهایی که برخی نظریه پردازان بر آن تاکید کرده

ایجاد لذت ، به تشخیص مترجم، کارکرد متن ادبیات داستانیدر مورد  اگراصلی است. 
بان مقصد کارکردی در خواننده است، پس هدف مترجم نوشتن متنی است که در ز

در زبان مقصد متنی ادبی بحساب چنین متنی طبعا متنی است که شته باشد. مشابه دا
، از جمله ابزارهایی هاشخصیت، مضامین و وقایعهمچون زبان در چنین متنی، ید. آمی

باعث تداوم خواندن و تداوم تواند هم زبان میدهد. است که به خواننده رمان لذت می
از دیدگاه این نظریه شود.  انفصال لذتشده و سبب مانع خواندن هم لذت شود و 

تعادل کارکردی بین پردازان، تعادل بین دو متن اصلی و ترجمه ممکن و الزم است و 
توان مدعی بود که ترجمه وقتی میتر است و از تعادل زبانی جامعاین دو متن 

، مایه لذت باشد نه مانع لذتکارکردی معادل کارکرد متن اصلی دارد که زبان ترجمه 
ا ممکن است که کالم نویسنده را بزمانی این  وهمچنانکه در متن اصلی چنین است 

برد ای از کارنمونهنویسنده این مقاله در رای خواننده ترجمه کنیم. ابزار زبان مقصد ب
-نوشته کیت شوپن نشان می« داستان یک ساعت»داستان کوتاه این روش را در ترجمه 

 د. ده
 

اند و این دو روش را از دیرباز دو روش برای ترجمه متون ادبی توصیه کرده
نامگذاری توصیف و برحسب این که بر چه ویژگی تاکید کرده باشند به طرق مختلف 



 فصلنامه مترجم/ سال بیست و سوم/ شماره پنجاه و پنجم ////// 110

 

اند. به طور کلی، این دو روش یکی بر انتقال عین بیان نویسنده، یا به قول برخی کرده
ری بر بازآفرینی کالم نویسنده به زبانی آشنا برای نویسنده تاکید دارد و دیگ« سبک»

در روش دوم، یکی از ویژگیهایی که برخی نظریه پردازان بر آن تاکید خواننده ترجمه. 
از نظر این نظریه پردازان، ایجاد تعادل میان دومتن اند کارکرد متن اصلی است. کرده

ن تعادل را در سطح اصلی و متن ترجمه شده امری ممکن و ضروری است ولی اینا
-کنند و میزبانی ممکن یا کافی نمیدانند بلکه تعادل را در سطح کارکرد تعریف می

گویند متن ترجمه شده باید از حیث کارکرد با متن اصلی برابر باشد. تعادل کارکردی، 
تر از تعادل زبانی زیرا هم هدف نویسنده را در تر و مهماز نظر اینان، تعادلی است جامع

 کند و هم امری است معقول و تحقق پذیر. گیرد، هم مالحظه خواننده را میر مینظ
توان در ترجمه انواع متون به کار برد. از متون اطالع رسان، که این روش را می

کارکرد اصلی آنها انتقال اطالعات است و نه لذت زبانی، تا انواع متون ادبی، که 
ده در حین خواندن متن است. البته برخی متون کارکردشان نوعا لذت بخشیدن به خوانن

اند و قابل انتقال به زبان دیگر نیستند مگر به شکل های زبانیخود تجربهادبی هستند که 
ی در زبان مقصد های زبانی مشابهتجربهمتونی با کارکرد مشابه، یعنی متونی که خود 

غیرمتعارفی ویژه و بانی که در زبان اصلی خود تجربه زباشند. به عبارت دیگر، متنی 
آید و این ویژگی جزیی از هویت آن متن است یا قابل ترجمه نیست یا بحساب می
مستلزم نوعی تجربه زبانی است، همانطور که بناچار به متنی با کارکرد مشابه ترجمه آن 

بیشتر شعرها و تعداد بسیار کمی از رمانها از در زبان خود چنین بوده است. اثر اصل 
 نوع هستند. این 

اگر در ترجمه صحبت از ضرورت نوعی برابری یا از دیدگاه این نظریه پردازان، 
شود، در غالب موارد، برقراری این تعادل در تعادل میان متن مبدا و متن مقصد می

سطوح خُرد زبانی مثل کلمات و تعبیرات و جمالت نه تنها ممکن نیست بلکه اصال 
است که هم معنی « سطح کارکردی»وح باالتر متنی مثل الزم نیست. تعادل فقط در سط

شود دهد و هم ممکن است. در هر زبان متون تالیفی با کارکردهای مختلف تولید میمی
توان هر پر است از این نوع متون. بنابراین همیشه می (repertoire)و مخزن هر زبان 

بر این مقصد ترجمه کرد.  متنی را با هر کارکردی به متنی با کارکرد مشابه در زبان
در تعادل کارکردی خواننده اساس هدف ترجمه نوشتن متنی است با کارکرد مشابه. 

. این نصیب ممکن است صرفا برد که خواننده متن اصلی برده استهمان نصیبی را می
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یک دسته اطالعات در باره موضوعی خاص باشد بدون لذت زبانی. یا ممکن است 
این نصیب چیزی نیست جز رمان، ت و لذت زبانی باشد. در مورد ای از اطالعاآمیزه
رمان مقدار بسیاری اطالعات به خواننده میدهد اما قطعا خواننده به قصد  قطعا هر. لذت

داستان، خواند که سرگرم شده و لذت ببرد. می رمان خواند.کسب اطالعات رمان نمی
ذت خلق کنند ولی زبان هم خود وقایع، مضامین و شخصیتهای رمان همگی میتوانند ل

مایه لذت است و هم کلید ورود به دنیای رمان. اگر داستانی را برایمان بد تعریف کنند 
بریم باز هم از دیگر ابزار لذت بخش داستان مثل وقایع و شخصیتهای داستان لذت می

از  اما لذت وقتی کامل است که زبان هم در خدمت داستان باشد و بی جهت توجه ما را
 داستان منحرف نکند.    

کنم. هیچ آماری در تائید آن ندارم. در اینجا صرفا به تجربه شخصی خودم استناد می
های تحت اللفظی در آن آشکار خوانم که نشانهمن هروقت رمانی ترجمه شده را می

 غالب موارد یا از خیر خواندن رماندر است اگر مجبور نباشم به خواندن ادامه نمیدهم. 
الفظی در دو نوع ترجمه ظاهر های تحتخوانم. نشانهگذرم یا آن را به انگلیسی میمی
دست، که روشی دیگر بلد نیستند، هم در های مترجمان خامشوند: هم در ترجمهمی

 معتقدند. تعادل زبانی در معنای خشک آن های مترجمان زبردست، که به ترجمه
خوانیم آن را با انتظاراتی که از خواندن میبه نظر من وقتی متنی ترجمه شده را 

خوانیم. کسی که مدام رمانهای متون تالیفی مشابه آن نوع متن در ما ایجاد شده است می
ای که میخواند انتظارات او از زبان فارسی میخواند طبعا انتظار دارد رمان ترجمه شده

 خواند یک نوع انتظاریرمان را برآورده کند. شاید بگوئید وقتی کسی رمان فارسی م
شاید دانم. نمینوع انتظارات دیگر. ک رسد یوقتی به رمان ترجمه شده میدارد و 

کسانی که رمان ترجمه شده و رمان تالیفی میخوانند براستی دو نوع معیار دارند. یعنی 
ن تالیف و در مواجهه با زبادهند تحمل بیشتری به خرج میدر مواجهه با زبان ترجمه 

نامانوس بودن زبان ترجمه را امری بدیهی تلقی یرترند. به عبارت دیگر، این افراد سختگ
مطلب براستی میکنند و نامانوس بودن زبان تالیف را امری مذموم و خالف قاعده. این 

کسی رمان یک احتمال دیگر هم وجود دارد و آن این که دارد.  تجربی وهشژنیاز به پ
بخوهد بفهمد داستان رمان  زبان آن اهمیتی ندهد و صرفاًای را بخواند و به ترجمه شده

-درمورد داستان ارضا میداستان هری پاتر چیست کنجکاویمان  چیست. اگر بدانیم مثالً

. در چنین صورتی بدیهی است ایمدیگران بگوئیم که آن را خواندهتوانیم به شود و یا می
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-یکه شده داستان را م نان کندجهرما اهمیتی ندارد. به  زبان داستان برایکیفیت که 
ه کنیم که خواندن آن با لذت مای ترجخوانیم. حال اگر همین هری پاتر را به شیوه

، همان نصیبی که شودای دیگر هم نصیب ما میصورت فایدههمراه باشد در این
ای با خواننده اصلی از آن برده است، و آن لذت خواندن است که با نوشتن ترجمه

 مشابه ایجاد شده است. کارکرد 
رسان قبول دارند اما در برخی نظریه پردازان تعادل کارکردی را در مورد متون اطالع

را نباید به  ، زبان متن اصلیرماندر ترجمه  گویندپذیرند و میمورد متون ادبی نمی
 کنند.بعضی نویسنده ها زبانشان را به مترجم دیکته میزبانی راحت الحلقوم فروکاست. 

قبال اشاره شان گذشت. یا باید آنها را همانگونه که هست پذیرفت یا از خیر ترجمه
 ظکردم که متونی مثل شعر که مبتنی بر تجربه زبانی هستند یعنی کارکردشان ایجاد ح

زبانی است باید به متونی با کارکرد مشابه ترجمه شوند. در چنین مواردی برای ایجاد 
اللفظی الزم باشد، ولی در ی برابر شاید توسل به ترجمه تحتزبانی با کارکرد زیباشناخت
خواهد نمیمترجم صحبت از فروکاستن زبان نویسنده نیست. ترجمه غالب متون ادبی، 

را در زبان نزدیکترین معادل کالم نویسنده خواهد میبلکه  زبان نویسنده را ساده کند
شود بلکه به قدرت د منتقل نمیدر این روش تفاوتها به زبان مقص خودی انتخاب کند.

است در این روش به زبان مقصد و خواننده  شود. بدیهیخالقه مترجم جبران می
فراموش کرد که  تا به عین کالم نویسنده. نباید شودداده می ترجمه اولویت بیشتری

نیست و لذا اصرار بر دقت در  سخن نویسنده در همه جا از اهمیت یکسانی برخوردار
مترجم مواردی را که در درک داستان اهمیت دارد با نابجاست. ی روارد اصراتمامی م

 کند. کند یا اگر حذف شد با دقت بیشتری آنها را جبران میترجمه می یشتریبدقت 
خوانم میشده ترجمهقتی شعر کنم. ودوباره به تجربه شخصی خودم استناد می

زدایی را مایه شناییآخوانم ی رمان میوقتدانم ولی جذبه آن میزدایی را عامل آشنایی
بینم. همانطور که در خواندن شعر انتظار امر غریب را دارم در لذت و زیبایی نمی

های داستان ارتباط برقرار برای آن که بتوانم با آدمخواندن رمان انتظار امر آشنا را دارم. 
یف یا نقل شده تری توصزبان آشناهای آنها به و حرفدوست دارم احساسات کنم، 

، تالشی که نه به زبانی که غریبه است و درک آن مستلزم تالش فکری مضاعفباشد، 
 شود.گاه به ناکامی منجر می
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دو روشی که گفتم کامال متناقض با یکدیگر نیستند. بلکه در ترجمه خوشبخانه 
ود که شمعلوم می وش آنجارروند. تفاوت این دو زمان به کار میغالب متون هر دو هم
که آشنا. اینجاست ای همروش دوم به ترجد و انجاما مینای ناآشروش اول به ترجمه

 انتخاب کند. تصمیم بگیرد و یک روش را باید مترجم 
برای این که مفهوم تعادل کارکردی و تفاوت آن با تعادل زبانی برای خواننده بیشتر 

به روش تعادل کارکردی  روشن شده و مطالب نظری فوق ملموس شود، متنی ادبی را
ای چاپ شده که به روش تعادل زبانی نوشته شده ام و آن را با ترجمهترجمه کرده
با اقتضائات روش تعادل کارکردی آشنا شده و این مقایسه خواننده در ام. مقایسه کرده

  پسندد. تواند تصمیم بگیرد که کدام روش را برای ترجمه متن فوق میمیخود 
( بسیار وسوسه 1894نوشته کیت شوپن )« داستان یک ساعت»تان کوتاه ترجمه داس 

رسد چون فقط دو صفحه است ولی هرکس که مختصر آشنایی با انگیز به نظر می
داند که این داستان بسیار کوتاه چقدر موضوع بحث بوده و ادبیات انگلیسی دارد می

بی تکرار شده است. این های ادچقدر تفسیر بر آن نوشته شده و چه قدر در گلچین
جنجال برانگیز بود چون در آن قهرمان داستان، خانم مالرد، داستان در زمان انتشار خود 

 کند آزاد شده است. شود و احساس میاز شنیدن خبر مرگ شوهرش خوشحال می
نه در ترجمه تک کامال آگاهای را که در باال توضیح دادم روش، در ترجمه این داستان

در ترجمه بسیاری از جمالت این داستان تناقضی ام. البته گرفتهبه کار تک جمالت 
میان تعادل زبانی و تعادل کارکردی وجود ندارد. در این موارد انتقال لفظ به لفظ کالم 

رساند هم تاکید را و هم زیبایی و روانی را. فقط نویسنده به زبان فارسی هم معنی را می
معنی بیرات هستند که ترجمه لفظ به لفظ آنها یا بیبرخی از جمالت و برخی از تع

به دلیل ناآشنابودن در خواندن وقفه ایجاد میکند. در این موارد اگر تشخیص است یا 
دادم که با توجه به مضمون کلی داستان تعبیر مورد نظر از اهمیت خاصی برخوردار 

دم تا این تعبیر به دلیل نبود آن را به نزدیکترین تعبیر ممکن در زبان فارسی تغییر دا
در سراسر ناآشنا بودن توجه خواننده را بی دلیل به چیزی خارج از داستان پرت نکند. 

مثل استفاده از  ،اماستفاده کرده کندمی متن را آشناترزبان هایی که روشکلیه از ترجمه، 
 sadجملهاز ، فارسی و یا کلمات همآیندو نحو محاوره، استفاده از تعبیرات تعبیرات 

news   ام، برخی جمالت را از منظری دیگر نوشته ترجمه شده است. «خبر بد»که به
  . ام و برعکسگاهی یک جمله را به دو جمله نوشته
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 داستان یک ساعت
 

جایی که ممکن سعی کردند تا خاطر به همین قلبی دارد، بیماری دانستند خانم مالرد می
 گویند. ه او بببااحتیاط خبر مرگ شوهرش را است 

 دوست شوهرش .سربستهتاحدی با جمالتی شکسته بسته و داد، خبر را ین فجوزخواهرش 
. شودمیمخابره  طارخبر تصادف قبوده که  در دفتر روزنامه زریچاردهم کنار او بود.  زریچارد

م پس از دریافت تلگرابیند و می «شدگانکشته»اسامی صدر مالرد را در برنتلی اسم ریچاردز 
کسی دیگر از دوستانش قبل آید مبادا میبه خانه خانم مالرد شود به سرعت دوم مطمئن که می

 رساند. برا به خانم مالرد بد از او بدون مالحظه این خبر 
باور زند و خشکشان میخبری نیدن چنین از شها که خانم مالرد برخالف بسیاری از خانم

از بعد  زد زیر گریه.های های نداخت بغل خواهرش و اختیار خودش را ابیناگهان کنند، نمی
 به اطاقش رفت و گفت که تنهایش بگذارند.اش فروکش کرد ناراحتیآنکه 
 

The Story of An Hour  
 

Knowing that Mrs. Mallard was afflicted with a heart trouble, great care 

was taken to break to her as gently as possible the news of her husband's 

death.  

It was her sister Josephine who told her, in broken sentences; veiled hints 

that revealed in half concealing. Her husband's friend Richards was there, 

too, near her. It was he who had been in the newspaper office when 

intelligence of the railroad disaster was received, with Brently Mallard's 

name leading the list of "killed." He had only taken the time to assure 

himself of its truth by a second telegram, and had hastened to forestall any 

less careful, less tender friend in bearing the sad message.  

She did not hear the story as many women have heard the same, with a 

paralyzed inability to accept its significance. She wept at once, with sudden, 

wild abandonment, in her sister's arms. When the storm of grief had spent 

itself she went away to her room alone. She would have no one follow her.  
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دار بزرگ و راحتی بود. در مبل فرو رفت. خستگی مقابل پنجره باز مُبل دسته
داد، انگار بر روحش نیز جسمانی که بر او عارض شده بود و جسمش را آزار می

 کرد.سنگینی می
بهار به اوایل نسیم در دید که اش نوک درختان را میخانهروبروی در میدان باز 

ران در هوا پراکنده بود. از خیابان صدای فروشنده دوره بوی خوش بااند. جنبش درآمده
صدای ضعیف آواز کسی از دور دست به زد. داد میکه اجناس خود را آمد میگردی 

درسمت  شد.از لبه بام شنیده میها چلچلهرسید و جیک جیک انبوهی از گوش می
هایی از پارها و آنجا اینجانباشته شده بودند. بر هم تودرتو ابرها اش مقابل پنجرهغرب 

 ابرها پیدا بود. آسمان آبی از زیر 
سرش را روی نازبالش تکیه داده و کامالً بیحرکت بود، فقط گاه گاه بغض راه 

خوابند و در خواب هایی که با گریه میداد. مثل بچهگرفت و تکانش میگلویش را می
 از بغض تکان میخورند. همچنان 

و زده امیال پساش حاکی از آرام داشت. خطوط چهره ای زیبا وجوان بود، چهره
 حتی نوعی قدرت بود.

 
There stood, facing the open window, a comfortable, roomy 

armchair. Into this she sank, pressed down by a physical exhaustion 

that haunted her body and seemed to reach into her soul.  

She could see in the open square before her house the tops of trees 

that were all aquiver with the new spring life. The delicious breath of 

rain was in the air. In the street below a peddler was crying his wares. 

The notes of a distant song which someone was singing reached her 

faintly, and countless sparrows were twittering in the eaves.  

There were patches of blue sky showing here and there through the 

clouds that had met and piled one above the other in the west facing 

her window. She sat with her head thrown back upon the cushion of 

the chair, quite motionless, except when a sob came up into her throat 

and shook her, as a child who has cried itself to sleep continues to sob 

in its dreams. 

She was young, with a fair, calm face, whose lines bespoke 

repression and even a certain strength. 
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خیره شده بود. های آسمان آبی در دوردست با نگاهی مات به یکی از پارهاما حاال 
 تهی بود. ای اندیشه هوشمندانهز هر ی که اهیچ فکری نبود، نگاهحاکی از نگاهی که 

چه ترسید، از آن گریزان نبود. که میآمد ولی، با اینچیزی داشت به سوی او می
توانست اسمی به آن بدهد. اما  بود که نمیو مرموز نامحسوس دانست. آنقدر نمی، بود

خزید و از میان صداها، بوها و رنگها که هوا را پر کرد. از میان آسمان میمی شاحساس
را که به  یکم احساس کرد چیزاش آشوبی بود. کمدر سینه آمد.کرده بود بطرف او می

ش آن را پس اعی کرد با ارادهس. شناسددر قبضه خود بگیرد میرا آید تا او ییش مسو
وقتی از مقاومت دست ضعیف بودند. دستان سفید و الغرش ای که همچون بزند، اراده

چند بار زیر لب تکرار جست. کلمه را بیرون ای آرام لمهکبازش از میان لبان نیمهکشید، 
 «آزاد، آزاد، آزاد.»کرد: 
هایش رخت بود از چشمنگاه مات و ترسی که بدنبال آن بر او مستولی شده  

نبضش تندتر زد و خون در برقی زد و جان گرفت و بربست. چشمانش دوباره 
 رگهایش گرم شد و آرامش به تک تک سلولهای بدنش راه یافت.

 
But now there was a dull stare in her eyes, whose gaze was fixed 

away off yonder on one of those patches of blue sky. It was not a 

glance of reflection, but rather indicated a suspension of intelligent 

thought.  

There was something coming to her and she was waiting for it, 

fearfully. What was it? She did not know; it was too subtle and elusive 

to name. But she felt it, creeping out of the sky, reaching toward her 

through the sounds, the scents, the color that filled the air.  

Now her bosom rose and fell tumultuously. She was beginning to 

recognize this thing that was approaching to possess her, and she was 

striving to beat it back with her will, as powerless as her two white 

slender hands would have been. When she abandoned herself a little 

whispered word escaped her slightly parted lips. She said it over and 

over under her breath: "free, free, free!" The vacant stare and the look 

of terror that had followed it went from her eyes. They stayed keen 

and bright. Her pulses beat fast, and the coursing blood warmed and 

relaxed every inch of her body.  
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چیز شادی بیش از حد است یا . چیستحسی که در او راه یافته از خود نپرسید 
وباره دانست وقتی دمی آنقدر حس خوبی بود که نیازی به پرسیدن نبود.ت؟ دیگری اس

، و صورتش را که جز با ببیندجانش بیدستهای مهربانش را جمع شده روی سینه 
اما افتد. روح نظاره کند به گریه میحرکت و بیرنگ و بینگریست بیمحبت به او نمی

با بازوانی ه فقط از آن خود او بود و او ورای آن لحظه تلخ سالهای مدیدی را میدید ک
  رفت. گشاده به استقبال آن می

و زندگی کند. برای خودش رای ادر تمام آن سالهای آینده دیگر کسی نبود که ب
کرد. دیگر اراده قدرتمندی نبود که اراده او را مغلوب کند. چه بسیار زنان و زندگی می

د اراده خود را بر همنوع خود تحمیل کنند. اما ناحق فکر میکنند حق دارنمردانی که به
از زشتی این نیت هرچند هم که خوب باشد، در آن لحظه کوتاه به روشنی دریافت که 

 کند. کار کم نمی
دیگر ولی حاال  با اینحال دوستش داشت. البته گاهی. خیلی وقتها دوستش نداشت

ترین قوه محرکه زندگی درتاندیشی پرقچه اهمیتی داشت؟ حاال فهمیده بود که خویش
 ای عشق، این راز سر به مهر، چه ارزشی دارد؟اوست. در برابر چنین قوه

 
    She did not stop to ask if it were or were not a monstrous joy that 

held her. A clear and exalted perception enabled her to dismiss the 

suggestion as trivial. She knew that she would weep again when she 

saw the kind, tender hands folded in death; the face that had never 

looked save with love upon her, fixed and gray and dead. But she saw 

beyond that bitter moment a long procession of years to come that 

would belong to her absolutely. And she opened and spread her arms 

out to them in welcome.  

There would be no one to live for during those coming years; she 

would live for herself. There would be no powerful will bending hers 

in that blind persistence with which men and women believe they 

have a right to impose a private will upon a fellow-creature. A kind 

intention or a cruel intention made the act seem no less a crime as she 

looked upon it in that brief moment of illumination.  

And yet she had loved him--sometimes. Often she had not. What 

did it matter! What could love, the unsolved mystery, count for in the  
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  « آزاد شدم. جسم و روحم آزاد شد.»گفت: یک سر زیر لب می
لبهایش را به سوراخ در چسبانده بود و مقابل دربسته زانو زده بود و از  جوزفین

کنم. در را باز در را باز کن. خواهش می ز،لوئی»ند: خواست که در را باز کخواهرش می
 «تو را به خدا در را باز کن. ز!لوئی ؟کنیچکار داری می را اذیت نکن.کن... خودت 

 .«را اذیت کنمخودم  . راحتم بگذار. برای چه»..
-خانم مالرد نه تنها ناراحت نبود بلکه داشت از میان پنجره باز اکسیر حیات را می

روزهایی که در پیش فکرش رفته بود سراغ در خیالش آشوبی به پا شده بود،  .نوشید
به خود او تعلق داشت. دعا دیگر روزهای بهار، روزهای تابستان، روزهایی که . داشت

از فکر این که ممکن است اش طوالنی باشد. همین دیروز بود که کرد که زندگی
 بر خود لرزیده بود.  عمرش دراز شود

برخاست و در را باز کرد. در چشمانش برق  .ه تسلیم اصرار خواهرش شدباالخر
داشت. مچ خواهرش را الهه پیروزی گام برمیناخودآگاه مثل زد و پیروزی موج می

 بود.شان ها منتظرپایین پله زگرفت و هر دو از پلکان پایین آمدند. ریچارد
 

face of this possession of self-assertion which she suddenly 

recognized as the strongest impulse of her being!  

"Free! Body and soul free!" she kept whispering.  

Josephine was kneeling before the closed door with her lips to the 

keyhold, imploring for admission. "Louise, open the door! I beg; open 

the door--you will make yourself ill. What are you doing, Louise? For 

heaven's sake open the door."  

"Go away. I am not making myself ill." No; she was drinking in a 

very elixir of life through that open window.  

Her fancy was running riot along those days ahead of her. Spring 

days, and summer days, and all sorts of days that would be her own. 

She breathed a quick prayer that life might be long. It was only 

yesterday she had thought with a shudder that life might be long. 

She arose at length and opened the door to her sister's 

importunities. There was a feverish triumph in her eyes, and she 

carried herself unwittingly like a goddess of Victory. She clasped her 

sister's waist, and together they descended the stairs.  
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کمی وارد شد. برنتلی مالرد ی بعد الحظهکرد. میدر جلو را با کلید باز داشت یک نفر 
از او از صحنه تصادف کامالً دور بوده و اصالً خسته، چتر و کیف دستی به دست. 

داشت  جوزفینوارد خانه که شد از تعجب خشکش زد: . است تصادف خبر نداشته
 مالرد به تا نگذارد چشم خانممد آهم بسرعت به طرف او می زو ریچاردد یکشجیغ می
   . او بیفتد

علت مرگش را بیماری قلبی تشخیص دادند، معاینه کردند، خانم مالرد را که دکترها 
  ادی بیش از حد باعث مرگش شده است. شگفتند 

 

Richards stood waiting for them at the bottom.  

Someone was opening the front door with a latchkey. It was 

Brently Mallard who entered, a little travel-stained, composedly 

carrying his grip-sack and umbrella. He had been far from the scene of 

the accident, and did not even know there had been one. He stood 

amazed at Josephine's piercing cry; at Richards' quick motion to 

screen him from the view of his wife.  

When the doctors came they said she had died of heart disease--of 

the joy that kills.   

***** 
   

در این ترجمه هدف مترجم ایجاد تعادل زبانی بوده است تا تعادل  ترجمه چاپ شده:
 کارکردی. 

 
ست، بسیار احتیاط کردند که خبر دانستند که خانم مالرد مبتال به بیماری قلبی ا می چون

 چینی به او بگویند. مرگ شوهرش را تا حد ممکن با مقدمه

خواهرش جوزفین بود که مِن و مِن کنان خبر را گفت، آن هم با اشارات تلویحی که 
داشت. ریچارد دوست شوهرش نیز آنجا در کنارش بود.  می نیمی از خبر را پوشیده نگه

کشته »ی قطار با اسم برنتلی مالرد در صدر فهرست  حهاو بود که وقتی گزارش سان
دریافت شده بود، در دفتر روزنامه حضور داشت، ریچاردز وقت را فقط صرف « شدگان

  این کرده بود که با ارسال دومین تلگراف از صحت خبر مطمئن شود و بعد عجله کرده
 فقت کمتر شود.دستی مانع رسیدن خبر توسط دوستی با احتیاط و ش بود تا با پیش
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شنید، برخالف بسیاری از زنان دیگر که چنین  وقتی خانم مالرد این خبر را می  
کند. در آغوش خواهرش با  زده و عاجزانه نگفت که باور نمی شنوند بهت خبری را می

بود، به تنهایی به  ه درنگ گریه سرداد. وقتی توفان اندوه فرونشست هقی جگرسوز بی هق
 گذاشت کسی همراهش باشد. میاتاق خود رفت. ن

ی باز، صندلی راحتی جاداری قرار داشت. عاجز از فرط  آنجا در مقابل پنجره
آمد به روحش  نظر می ای که در جای جای بدنش محسوس بود و به خستگی جسمی

 رسوخ کرده بود، در صندلی فرو رفت.
ی از نفس دید که همگ اش، نوک درختانی را می خانهروی  میدان فراخ روبه در 

زد. آن پایین  بخش باران در فضا موج می فرح خوردند. عطر بخش بهار تکان می حیات
ای که  ی خفیف ترانه زد. نغمه را جار می هایشگردی جنس فروش دوره در خیابان، دست

شمار زیر  رسید و گنجشکانی بی بود به گوشش می  داده ها سر در دوردست  کسی
-و روی هم انباشته  هم متصل شده از میان ابرهای به کردند. شیروانی جیک جیک می

جا  های آسمان آبی این جا و آن شد، تکه اش روبه آن باز می ی باختر که پنجره شده
 معلوم بود.

خورد، مگر  سرش را بر روی نازبالش مبل تکیه داده و نشسته بود؛ اصال تکان نمی
ثل کودکی که با گریه به خواب داد، م گرفت و تکانش می موقعی که بغض گلویش را می

 .رفته باشد و هنگام خواب دیدن هق هق بگرید
ی زیبا و آرامی که خطوطش حکایت از آرزوهای سرکوب شده  جوان بود، با چهره

ی کسلی بود که به  هایش نگاه خیره و حتی نیرویی خاص داشت. اما اکنون در چشم
شده بود. نگاهش نظری گذرا و  ها دوخته های آسمان آبی در آن دوردست یکی از تکه

 ی هوشمندانه بود. ی تعلیق اندیشه دهنده حاکی از تامل نبود، بلکه بیشتر نشان
کشید. چه حسی  گرفت و او هراسان انتظارش را می حسی در وجودش شکل می

دانست. رازآمیزتر و زودگذرتر از آن بود که بتوان نامی برآن گذاشت. اما  بود؟ نمی
ها و رنگی  خزد و از میان صداها، رایحه ه از دل آسمان به بیرون میکرد ک احساس می

 آمد. بود به سوی او می که فضا را پرکرده
فهمید که  رفت. آرام آرام می اش با هیجان و التهاب باال و پایین می حاال دیگر سینه

ش ا اراده کوشید تا با توسل به شد تا تسخیرش کند و او می چه چیزی به او نزدیک می
 چون دستان سفید باریکش ناتوان بود. ای که هم اراده –را عقب براند  آن
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ی کوچکی از میان لبان اندک  ی نجواشده وقتی که خود را کامال تسلیم کرد، کلمه
بهت و هراسی که « آزاد، آزاد!»اش بیرون ریخت. پیاپی زیر لب تکرارش کرد:  بازشده

محو شد. نگاهش ثابت و پرفروغ بود.  بود، به دنبال این کلمه بر چشمانش نشسته
 ی بدنش را گرم و لخت کرد. ضربانش شدت گرفت و جریان خون ذره ذره

ید که آیا سرشار از شعف شده بود یا نه: ادراکی واضح و متعالی سدیگر ازخود نپر
دانست که وقتی دستان مهربان و  می اهمیت تلقی کند. را کم او را قادر ساخت که فکر آن

ای را که همیشه با عشق به او نگاه  ی جنازه ببیند، وقتی چهره تا شده بر سینهنرم را 
ببیند، بازهم خواهد گریست، ولی پس از ان  حرکت و خاکستری و مرده کرده بود، بی

دید که تماما متعلق به او بودند و برای  های آتی را می لحظه ی تلخ، صف طوالنی سال
 ف آنها گرفت.استقبال، دستانش را گشود و به طر

توانست برای  ها زندگیش را وقف او کند؛ دیگر می کسی نخواهد بود تا در آن سال
ای که مردان  ی نیرومندی نخواهد بود تا با پافشاری کورکورانه اراده خودش زندگی کند.

ی شخصی خود را بر همنوعانشان  کنند محقند با توسل به آن اراده و زنان تصور می
ی کوتاهِ اشراق به این کار  ی او را مطیع خود کند. وقتی در آن لحظه هتحمیل کنند. اراد

بودن آن  رحمانه چیزی از جنایتکارانه  کرد، به نظرش آمد که نیت مهربانانه یا بی فکر می
 کاست. نمی

گاه؛ غالبا نه. دیگر چه اهمیتی داشت! در  گه –همه، او را دوست داشته بود با این
ی زندگیش  ترین انگیزه بود مهم خود که او در یک آن فهمیده برابر این اثباتِ وجودِ

 چه ارزشی داشت! –این راز سر به مهر –است، عشق

جوزفین جلوی درِ بسته زانو  «آزاد! جسم و روح آزاد!»کرد:  مدام با خود نجوا می
ود. ش داده  کرد به داخل اتاق راه زده، لبانش را به سوراخ کلید چسبانده بود و التماس می

کار  بری. داری چه خودت را از بین می –کنم؛ در را باز کن  لوئیز در را باز کن! تمنا می»
 .کنی لوئیز؟ تو را به خدا در را باز کن می

ی باز، حقیقتا اکسیر حیات  نه؛ از آن پنجره« برو تنهام بگذار. هیچ طوریم نیست.»
گنجید. روزهای  ود نمیز فکر آن روزهایی که در پیش داشت در پوست خا .نوشد می

زده زیر  بود. شتاب بهاری و روزهای تابستانی و انواع روزهایی که متعلق به خود او می
لب دعا کرد که عمرش طوالنی باشد. همین دیروز بود که از فکر طوالنی بودن عمر، 

     لرزه به اندامش افتاده بود.
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باز کرد. در چشمانش  های مکرر خواهرش عاقبت بلند شد و در را بر روی خواهش
ی  زد و راه رفتنش بدون اینکه خود بداند، به راه رفتن الهه تب و تاب پیروزی موج می

ها  گاه به اتفاق از پله مانست. دستانش را دور کمر خواهرش حلقه کرد و آن پیروزی می
 کان منتظرشان بود. پایین آمدند. ریچاردز پایین پله

کرد، برنتلی مالرد بود که کم و بیش  کلید باز می کسی داشت درِ ورودی خانه را با
کرد، وارد  که با خونسردی ساک و چترش را حمل می با غبار سفر بر چهره و در حالی

است و اصال از آن خبر نداشت. از گریه سوزناک  شد. او بسیار دور از محل حادثه بوده
ببیند، مبهوت  جوزفین، از حرکت سریع ریچاردز برای اینکه نگذارد زنش او را

از  –است وقتی پزشکان آمدند، گفتند که خانم مالرد از بیماری قلبی مرده بود. مانده
 .آور است شعفی که مرگ


