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مداخله مترجم در متن

1

راس اسکوارتز و نیکالس دی النگ
ترجمه آزاده اسالمی
دومترجمحرفهای

چهدراینجاازنظرتانمیگذرد،حاصلچندساعتگفتگوبین 


آن
خانمراساسکوارتزوآقاینیکالسدیالنگاستدربابمداخلهمترجمدرمتن.
این گفتگو در کتابی با عنوان «مترجم در مقام نویسنده» به چاپ رسیده است.
مشخصاتکتابدرپانویسآمدهاست.


کنم.نویسندگانیکهمنتابهحالآثارشان

دی النگ:منادبیاتمعاصرعبریترجمهمی
را ترجمه کردهام همگی در قید حیات هستند ،لذا در صورت نیاز میتوانم با آنها
تماس بگیرم .درواقع من دوست دارم ارتباط نزدیکی با آنها برقرار کنم .یکی از
نویسندگانیکهبیشتربااوکارمیکنمآموساوز2است.همکاریمنبااوزمانیشروع
شدکهتازهچندداستانکوتاهودومینرمانشرابهچاپرساندهبود.مندورماناو
مانهایشویاقبلازانتشار،کارترجمهرا
بهمحضچاپر 
راترجمهکردموازآنپس 
شروعمیکنمچونرمانهنوزدرذهنشزندهاست .
اسکوارتز :من از فرانسه ترجمه میکنم و اغلب از نویسندگانی که در قید حیات
هستند.بیشترازنویسندگانتازهکار.کسانیکهبرایاولینباررمانیاداستانکوتاهشان

بهچاپمیرسد ،مثلنویسندگانشمالآفریقا.بعضیازایننویسندگان ،تجربة کاربا

ویراستار را ندارند ،به همین دلیل در کارهایشان اشکاالت و نقاط ضعف ساختاری
زیادی به چشم میخورد که مسلماً اگر با ویراستار کار میکردند این اشکاالت رفع
میشد .این اشکاالت موقع ترجمه خیلی بارز میشود .بعضی نویسندهها (احتماالً به

خاطر غرورشان) تمایلی ندارند با مترجمشان ارتباط برقرار کنند .شاید از نظر آنها
1
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کهبهآنهاحسبدیمیدهد.این

نوعیمچگیریاست

سؤاالتیکهمترجممیپرسد
نکته مخصوصاً درمورد یکی از نویسندگانی که با او کار میکنم صادق است.
ابهاییکه بهسواالتم میدهند معموالً کمکی بهمننمیکند چون خیال میکنند
جو 
اینسواالترابهقصدانتقادازآنهامیپرسم.یکیازنویسندگانیکهکارشراترجمه
کردم نویسنده الجزایری یاسمینا خدرا ست که زندگی پنهانی دارد و دسترسی به او
ممکننبود .
دی النگ:بااینکهبحثمادرموردترجمهشعرنیستامابهاعتقادمنترجمهداستان
بیشتر به ترجمه شعر شباهت دارد تا ترجمه متون غیرادبی .وقتی شما دستورالعملی
راموظفمیدانیدکهبادقتبسیارباالییآن

پزشکییاصنعتیراترجمهمیکنید،خود
راترجمهمیکنیدباید حسوحالی خاص

راترجمهکنید.اماوقتیشعریامتنادبی 
بیافرینید،بایداحساسیرامنتقلکنید،بایدطوریبنویسیدکهخواننده ،متنراباتمام
وجوداحساسکند .بهنظر مننوشتن چنینمتنیکاری بسیارفراتر از انتقال صرف
کلماتبهرویکاغذاست .
برایمامترجمانمشکلاستکهتوضیحبدهیم چکارمیکنیم.دلیلایندشواری
تاحدزیادیناشیازماهیتترجمهادبیاست،یعنیضرورتنوشتنمتنیکهحسو
حالیخاصبیافریند.اینکارکاریاستبسیارشخصی.مترجمهمدقیقاًمثلنویسنده
باید بتواند خواننده را به گریه یا خنده وادارد .به همین دلیل وقتی مترجم در متن
تغییراتیمیدهداینکاررابهایندلیلنمیکندکهنویسندهمطلبرانفهمیدهویااز
واژهمناسباستفادهنکردهویاجمالتشزیادیکوتاهاست.دلیلاینکارایناستکه
فکرمیکندکه صحبتنویسندهرا میتوانزیباترنوشت،یاصحبتنویسنده

مترجم
ترومنطقیترباشدیااینکهخیلیتنداست


کمیجدی
بیشازحداحساسیاستوباید

مالیمترباشد .
وباید 
اسکوارتز :اشارهایکهبهرابطهمیانشعرونثرکردیدجالباست.منترجمهشعررا
هنرمترجممیدانم.کاریکهمترجمدرترجمهشعرمیکندهمانکاریاستکه

اوج 
درترجمهنثرمیکندامادرچارچوبیبسیارمحدود.بهنظرمخوباستکهبرشباهت
میاناین دو نوع ترجمه تاکیدکنیم چون بعضی افراد این دو نوع ترجمه را دونوع
متفاوتمیدانند.درهردونوعترجمه،آنچهمهماستایناستکهمترجمبایدبهکار
خودشاشرافداشتهباشدوبداندکهکاراوصرفاًبهترجمهکلماتمحدودنمیشود.
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ایمیرسدکهمن

بهنظرمنترجمهیعنی«یافتنصدایمتن» .درکارترجمهلحظه
لحظهبهبعدمیدانمکهمتنبایدچهصداییداشته

آنصداراکشفمیکنمواز آن
می دانمکهشخصیتداستانچطوربایدحرفبزندودرجهرسمیتکالمچگونه
باشد .
بایدباشد.رسیدنبه اینمرحلهکمیطولمیکشد .معموالًتاقبلازرسیدنبهاین
مرحله ،حتی تا اواسط کار مردّد هستم و با شک و تردید ترجمه میکنم اما ناگهان
چیزیدرذهنمجرقهمیزند.گوییکتاب ،درهایخودشرابهروی منبازمیکند.

پسازاین مرحله است که همهچیز شکل خودش را پیدا میکند و من میفهمم که
گونهاست:اولکتابرامیخوانموسعی

چگونهباید عملکنم.مراحلکارمن این
کنمشناختکلینسبتبهآنپیداکنموبفهممکهدرترجمه کتابباچهمسائلی


می
مواجه خواهمشد .این مسائل را به خاطرمی سپرم و مدام آنها راسبک وسنگین
میکنم ،حتی وقتی مشغول شنا یا آشپزی هستم .وقتی کاری را قبول میکنم ،سعی

کنمخیلیسریعپیشنویساولیهآنراآمادهکنم.دوستدارمخیلیسریعکار کنم


می
و ذهنم را درگیر مسائلی که در حین کار پیشمیآیدنمیکنم .در این مرحله خیلی
لهپیچیدهایبرمیخورم،بهزبانفرانسهآنرا

نمیگیرم.وقتیبهمسئ
تصمیمهایبزرگی 

نویسمیااینکهیادداشتیمینویسم


چهاریاپنججایگزینکنارشمی
تایپمیکنموسه،

کهیادمنرودتابعدهادرموردآنبیشترتحقیقکنم.برایهرروزکارمبرنامهمشخصی
وقتیکه پیشنویس اولیه را نوشتم پرینت آن را میگیرم و شروع به ویرایش
دارم  .
میکنم .دراینمرحلههرچیزرادوباربررسیمیکنمتامطمئنشومچیزیازقلم

نیفتاده و متن ترجمهشده دقیقاً همان متن فرانسوی است .برای مسائلی که حلنشده
سرنخیهستکهمنمتوجهآننشدهامتابا

برمیگردمببینمآیادرمتن
ماندهاند ،
باقی 

استفاده از آن بتوانم مسئله را حل کنم؟ معموالً این سرنخها را پیدا میکنم .متن را
دوباره اصالح میکنم و تغییرات بیشتر را هنگام تایپ کردن اعمال میکنم .دوباره
رینتمیگیرمبعدتماممتنرابه عنوانمتنیکهمستقیماً بهزبانانگلیسی

ترجمهراپ
ایستکهمنآنرایافتنصدایمتنمیدانم.

شدهمیخوانم .اینهمانمرحله

نوشته 
متنیکهبهزبان انگلیسی ترجمهشدهبایدمثل متونانگلیسیازانسجاموپیوستگی
برخوردار باشد .تغییرات اساسی را در این مرحله اعمال میکنم چون دیگر شک و
تردیدهایمبرطرفشدهاند.حاالمن«صاحب»متنهستم.یک باردیگرمتنراازاول
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تا آخر می خوانم تا مطمئن شوم که یکدست است .بعد این نسخه را برای ویراستار
اعمالمیکنم .

میفرستم.درمرحلهبازخوانیقبلازچاپهممعموالًتغییراتکمی

استراتژی کلی من در ترجمه از اینفکرنشأت  گرفته که مترجمقبلاز هر چیز
هاست.هرگزترجمهایدرست وبیطرف وواحدازمتنوجودندارد.ترجمه

خوانند
شخصیاندوبرخاسته

نویسندهاست.انتخابهایشماکامالً

شماقرائتشماازنوشتة 
ازذهنشماوکامالًمتفاوتباواژگانانتخابیاشخاصدیگر .
دی النگ :روشکارمنهمخیلیشبیهبهروشکارایشاناست .منترجمهرادر
مدرسهترجمهیادنگرفتم.اماخیلیخوشاقبالبودمکهکارمرابایکنویسندهیعنی

آموس اوز آغاز کردم .آموس آن موقع نویسنده جوان و خوشآتیهای بودکه آشنایی
چندانیبهزبانانگلیسینداشت.اوکهبهتازگینوشتنرمانیراتمامکردهبود،داستان
رابرایمخواندومنفقطگوشکردموچیزییادداشتنکردم .درآنزمانمهارت
چندانیدرترجمهبهزبانعبرینداشتم.متنرابردمومعنیلغاتیراکهنمیدانستم

پیداکردموبامشورتبابرخیدوستاننسخهاولیهکارراآمادهکردم.بعدبا وجود
اینکه آموس معنی همه کلمات انگلیسی را نمیدانست آن را برایش خواندم .توجه

اصلیهردویمابرموسیقیمتنکتاببود.اینتجربةاولمن،تاثیرماندگاریداشت.
هاگوشمیدهموتاجاییکهبتوانمسعیمیکنم


هنوزهمخیلیبادقتبهآوایواژه
متن را با صدای بلند بخوانم .البته میدانم که نویسندگانی هم هستند که اهمیتی به
موسیقیمتنکتابنمیدهند .

جملهبهجملهترجمهمیکنمنهلغتبهلغت.اگرکسیازمنبپرسدکهچگونه

من
آنکلمهراترجمهنکردهام.کلمهتنهادرمتن

اینکلمهراترجمهکردهاممیگویممن

معناپیدامیکند.بسیاریازلغاتمعانیمتعددیدارند.اینلغاتبا توجهبهچگونگی

استفادهشاندرجمله،چگونگیاستفادهجملهدر بندوجایگاهآنبنددرفصلمعنی

کنند.بههمیندلیلمنواژهبهواژهترجمهنمیکنم .البتهخیلیمهماستکه


پیدامی
رابگویدکهمتناصلیمیگویدولیاینبدانمعنینیستکه

متنترجمهشدههمانی 

هاوترتیبآنهابایدعینمتناصلیباشد.داستانوحالوهواییکهداستان

خود 
واژه
کندونیزمسایلانسانیکهمتناصلیومتنترجمهشدهمطرح

درخوانندهایجادمی
میکنند باید مشترک باشند هر چند ممکن است یک زن الجزایری چیزهایی را در
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انگلیسیزبان نباشد .مترجم باید به

زندگی تجربه کند که قابل ترجمه برای خوانندة 
یکیازدشواریهایترجمههمهمیناست .

شکلیاینمشکالتراحلکند.اصالً
متنراباصدایبلندمیخوانممخصوصاًجاهاییازمتنراکهروان

اسکوارتز:منهم
کاروقتگیریاستولیمنهمیشهحداقلچندفصلاول

نیست.خواندنتمامرمان،
کتابرابرایکسیکهخودشمترجمنیستمیخوانم.اینطوریمیتوانمبفهممکهآیا
ترجمه درست از آب درآمده یانه .موسیقی ،صدا و  ....خیلی جالب استکه ما از
لغات آهنگین زیاد استفاده میکنیم .در حقیقت تمام آنچه ما از آن صحبت میکنیم
وفادار ماندن به روح کالم است و نه به نص متن .مترجم کلمات را برحسب معنی
گمانمیکندمورد

قاموسیآنهاترجمهنمیکندبلکهمعناییرابهکلماتمیدهدکه

نظرنویسندهبودهاست .
ایعرضمیکنمدربارهمشکلیکهدرزبانفرانسهبسیارمتداولاست.


مثالساده
درزبانفرانسهبرخالفانگلیسیازدوضمیر«شما»Vousو«تو»tuبرایبیانادب
یا صمیمیت استفاده میشود .در رمان اورالندو مرد جوانی به نام لوسین و خانم
مسنتری به نام آلین در مکالماتشان همواره از ضمیر رسمی یعنی «شما» استفاده

می کنند.رابطهمیانایندودرطولداستانپرازتنشوابهاماستتا اینکهدرنقطه

اوجداستانآلینناخواستهضمیرغیررسمی«تو» رابهکارمیبرد.لوسینبالفاصلهاین
آناظهارنظرمیکند.منآنرابهاین

تغییردرکاربردضمیررامتوجهشدهودرباره
شکلترجمهکردمکهآلینبهجلوخمشدودستشرارویبازویلوسینگذاشت.
اراینبودکهبهخوانندهانگلیسیزباناینصمیمیترانشانبدهمزیرا

هدفمازاینک
انگلیسیهاجزبراینشاندادنصمیمیتازتماسجسمیاجتنابمیکنند.اگرکسی

به طورتصادفیکتابرابامتنفرانسویآنتطبیقدهدحتماًخیلیتعجبخواهدکرد

ازاینکهدرمتنفرانسویاثریازجملهدستش رارویبازویلوسینگذاشتوجود
کنماینراهحلبرایایجادتعادلفرهنگیقابلتوجیهاست.

ندارد.ولیمنگمانمی
دی النگ :بله .منباشماموافقمکهوفاداریتنهاوفاداریبهکلماتنیست .درمثالی
که ذکر کردید شما واژه را به عمل ترجمه کردید .کاری جسورانه که در نگاه اول
خیانت به متن قلمداد میشود ولیکن نهایت امانتداری است .شما با شجاعت تمام
درلحظهاوجداستاننمیتوانستیدخواننده

بهمنظورنویسندهوفاداربودید.بدیهیاست
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را به پاورقی ارجاع دهید و بنویسید که در این جای داستان ،حالت غیرصمیمی به
حالتصمیمیتغییرکردهاست .
اسکوارتز :درست میفرمایید .در رمان نمیشود از پاورقی استفاده کرد ولی من اگر
آورم.بهطورمثالدرچند


آخرکتابمی
درستمیکنم و در 

الزمباشدیکواژهنامه
رمانالجزایریکهترجمهکردمنویسندگانازیکسریلغاتعربیاستفادهکردهبودند
کهبهدلیلاشتراکاتفرهن گیمیانفرانسهوالجزایربرایخوانندهفرانسویآشناست
هانمیفهمد.اگرلغاتراعیناً بهشکلعربی


زبانچیزیازآن

ولیکنخوانندهانگلیسی
میآوردمخوانندهداستانرادرستدرکنمیکرد.ازطرف دیگر،اگراینلغاترابه
کردمازغنایمتنکاستهمیشد .بههمیندلیلتصمیمگرفتمکه

انگلیسی ترجمهمی
شانحفظکنمودرعوضیکواژهنامهباتوضیحریشه


لغاترابههمانشکلعربی
تاریخی بعضی از لغات به کتاب اضافه کنم .وجود واژهنامه خللی در روند خواندن
نمیکردبلکهمرجعیبودبرایخوانندهکهدرصورتنیازمیتوانستبه
داستانایجاد 
واژهنامهخیلیباویراستاربحثکردمزیراکهکتاباز
آنمراجعهکند.دراینمورداین 
نظر سبکی دشوار بود و ناشر میخواست با ترجمه لغات عربی آن را به شکل
کنمدراینجانکتهایاخالقینهفته

قابلفهمتریدرآوردولیمن کوتاهنیامدم.فکرمی

استوآناینکهبرایترجمهمتنبهشکلیقابلفهم،نبایدمتنراضایعکنیم .
دی النگ:برخیویراستارهافرضرابراینمیگذارندکهخوانندهحاضرنیستسراغ
فرهنگ لغت برود .این قبیل ویراستارها زیادی خواننده خود را دستِ کم میگیرند.
میخواستمنظرشما رادرموردویراستاران بپرسم.حتماً قبول داریدکهویراستارمثل

مترجمنقش مهمی بهعنوان میانجی میان نویسنده و خواننده ایفامیکند .به نظرشما
ویراستارهافرشتهاندیادیو؟ 
اسکوارتز :بهنظرمنویراستارخوبفرشتهاست،ولیاینقبیلفرشتههازیادنیستند.
منشخصاً آنچهراکهدرمقاممترجم آموختهاممدیونکارباویراستاران خوبهستم.
ییکهالزماستمداخلهمیکند،جاهاییکهاشتباهیاتناقضیا

ویراستارخوبجاها
حسابوکتاب و سلیقهای اعمالنظر نمیکند .فشار کاری و

بدفهمی وجود دارد ،ب 
ی
کمبودوقت ،ضرورتوجودچنینفردیراصدچندان میکند هرچندکهیافتنچنین
فکرمیکنمخیلیازترجمههاراقبلازچاپ ،کاملو

فردی کاربسیاردشواریاست .
دقیق نمیخوانند .همین چند وقت پیش بود که در نسخه چاپشدة یک کتاب
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اشتباهاتیدیدمکه مطمئنم ازنگاههیچویراستاری مخفینمیماند.ویراستارهایدیو
ایاعمالمیکنند .


همانویراستارهاییهستندکهتغییراتسلیقه
اجازهبدهیدمثالیبزنمازکتابیکهالزمبودبهترازاینهاویراستاریشود.ازیک

فصلآنبایکپاراگرافکوچکآغازمیشدکهدرآنهفت

رمانالجزایریکهیک 
استعارهوجودداشتومعنیهر کدامکامالًوابستهبهدیگریبود .نویسندهاینمتن
میخواست مفهومی  کامالًملموسراباتصاویریانتزاعیانتقالدهدونثررابهحوزه

نظم بکشاند .هفت تصویر در هفت جملهکه معنای هر یک بر دیگری استوار است
فوقالعاده به نظر میرسد البته به شرطی که به زبان
برای توصیف غروب خورشید  ،
فرانسویوباصدایبلندخواندهشوداماوقتیمترجممیخواهدبهزباندیگرترجمه
مهچیز به هم میریزد .اینگونه اشکاالت در متن ،نیاز به ویراستار را نشان
کند ه 
زیادهروی
میدهد .ویراستار میتوانست به نویسنده بگوید شاید در استفاده از ایماژ  

کردهاستچوناگراینپاراگرافلفظبهلفظترجمهشودتاثیرمتناصلیراندارد .
دی النگ :شما روی یک مسئله بغرنج فلسفی انگشت گذاشتید و آن این که وقتی
نقصراترجمهمیکنید؟آیاچنینمتنیاساساًوجود

عیبو
بی 
ترجمهمیکنید،آیامتنی 

خارجی دارد؟ شما میگویید وقتی به متن اصلی نگاه میکنید میبینید اینها همان
کلماتی نیستند که دوست دارید به خواننده انگلیسیزبان منتقل کنید .این مسئله
پیچیدهایاستوبستگیداردبهتمامیتمتناصلییااهمیتیکهبرایخودتانقائلیدو

بعضیاوقات

یا تصوری که شما از مسئولیت در برابر خواننده دارید .شما میگویید 
خوانندهها و

ویراستارها معنی متن را نمیفهمند .گمان میکنم که حق با شماست .
مترجمان هم گاهی متوجه معنای متن نمیشوند .گاه مترجم نمیفهمد چرا جمالت
نویسنده طوالنی است یا چرا نویسنده از واژگانی خاص استفاده کرده یا چرا توالی
مترجمآنرانمیداند.

رویدادها غلط است.ممکناستدلیلیوجودداشتهباشدکه
تریاستفادهمیکردیم یا


جاینویسندهبودیمازکلماتوجمالتکوتاه
شاید اگرما 
به
ترتیب وقایع را به گونهای دیگر میآوردیم .با تغییر در متن خودمان را در جایگاه
ویراستارقرارمیدهیم .آیامامجازیمچنینتغییراتیبدهیم؟اصالً  اینتغییراتبهنفع

کیست؟خواننده،مترجمیانویسنده؟ 
ماآثارنویسندگانیراکهدرجامعهانگیسیزبانخیلیشناختهشده نیستند ترجمه
میکنیم ودوستداریمخوانندهازآنهااستقبالکند.دوستداریم طوریاینآثاررا
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ترجمهکنیمکهخوانندهبگوید«:خوشمآمد.دوستدارمکتابدیگریازایننویسنده
بخوانم».البتهمابهشهرتخودمانهمفکرمیکنیم.ماهمدلمانمیخواهد خواننده
ترجمهمارابپسنددوبهکتابفروشیبرودوکتابدیگریبهترجمهاسکوارتزبخرد.
ما قصد خودنمایی نداریم ولی میخواهیم که ما را مترجمی موفق بشناسند .این
مسئولیتیاستکهنسبتبهخودمانداریم .امانسبتبهخوانندههممسئولیتداریم.
دلمانمیخواهدخوانندههمازخواندنکتابخوششبیاید .

.بهاینکهمترجممسئولیتیچندگانهدارد.

اسکوارتز :شمابهمطلبجالبیاشارهکردید
میدانم که  باید از مسئولیت خود در برابر خواننده آگاه باشم ولی نسبت به متن

کنمومیدانمکهمنتقدینهرآنچهراکهدرترجمه،


اسمسئولیتمی
انگلیسیهماحس
مترجممیگذارند.به

بیسوادییاناشیبودن
اندکیعجیبوغیرعادیببینندبهحساب 

اعتقاد من در این موارد خود ما مترجمین مقصریم چون دربارة کارمان توضیح
بعضیترجمههابهایندلیلکهزبانیدشوارداردانتقادمیکنندو

نمیدهیم.منتقدیناز

مترجمرادرانتخابروشترجمهمقصرمیبینندولیازخودنمیپرسندکهآیامتن
اصلیزبانیعجیب،پیچیدهونامأنوسندارد .
دی النگ :کارترجمهمستلزممذاکرهکردنبانویسندهاستکهبهنظرمنخیلیهم
راهگشاستزیراکهمترجم،میانجیبیننویسندهوخوانندهاست.مطلوبایناستکه
بانویسندهمذاکرهکنیمومسایلرابااودرمیانبگذاریم.امامتاسفانههمیشهازاین
اقبالبرخوردارنیستیم .
اسکوارتز :درست میفرمایید .من قبول دارم که  اگر امکانات و شرایط اجازه بدهد
برقراری ارتباط تنگاتنگ بانویسنده بسیار خوب است .خودمناز این موهبتزیاد
مسائلراحلمیکنند.

بعضیاوقاتویراستارهاباتوسلبهحذف ،

برخوردارنبودهام.
رمانی ترجمه میکردم که در آن نویسنده با دادن ارجاعات بیربط قصد خودنمایی
تنهاکمکیبهفهممتننمیکردبلکهآنرادشوارترهم

داشت .وجوداینارجاعاتنه 
می نمود.اینارجاعاتبرایخوانندهفرانسویتاحدودینامفهومبودوبرایخواننده

انگلیسیزبان اصالً قابلدرک نبود .ویراستار بعضیها را حذف کرد و گفت اینها در

انگلیسیهیچکاربردومفهومیندارد .
بعضیاوقاتویراستارهاتوقعاتزیادی ازمترجمدارند.ازنظرمنتکرار

دی النگ :
بسیارمهماستواگردرمتناصلیتکراروجودداشتهباشد،آنرادرترجمهمیآورم.
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میگویماگربا
اگرویراستارازمنبپرسدکهچرایککلمهراسهبارتکرارکردهاید ،

تکرار مشکل دارید بروید و از نویسنده بپرسید نه از منِ مترجم .به اعتقاد من
ویراستارهابایدباشفافیتبیشتریعملکنند.بهنظرمندرنوشتههایخوب،چهادبی
چهغیرادبی،سبکومحتوا با همهمخوانیدارند واگرغیرازاینباشدحتماً دلیلی
وجود دارد .در بیشتر موارد محتوا و سبک همخوانی ندارند ،یعنی کلماتی که برای
انتقالمعنیومقصودموردنظرنویسندهانتخابشدهچندانمناسبنیستند .
اسکوارتز :فکر میکنم در متنهای عاشقانه ،زبان ،گاه بسیارزیبا به نظر میرسد ،اما
کهمترجممیخواهدچنینمتنی راترجمهکنداحساسمیکندکهبخشیازمتن


همین
ازدستمیرودچونمحتوایچندانیندارد.درترجمه بهانگلیسیاگر مترجمبرای
معنی اولوبت قایل باشد گاه موسیقی از دست میرود و متنی به دست میآید که
آوروبیروحاست .


مالل
منظورتانایننیستکهنمیتواندرزبانانگلیسیمتنیزیبانوشت؟ 

دی النگ:
اسکوارتز:نه.منچنینچیزینگفتم.گاهمترجماولویترابهمعنیمیدهد،مثلخود
من که در درجه اول معنی برایم مهم است ،ولی وقتی متن ترجمهشده را دوباره
درزبانفرانسهمیتوانحشوبیشتریبهمتنافزود

خوانیدمیبینیدمتنبیمعناست .


می
ولی در زبان انگلیسی این کار به سادگی ممکن نیست .اگر به موسیقی متن اولویت
بدهیدگاهاجباراًتاحدزیادیازکالمنویسندهفاصلهمیگیرید .
دی النگ :مناخیراً ترجمهرمانیرادستگرفتهامکهزبانآنتاحدیمنظوماست.
اند.نمیدانمنتیجهچهازکاردرخواهدآمدولی

یعنیمعنیوزباندرآندرهمتنیده
میدانمکهزبانومعنیدراینرمانهیچکداماولویتندارند .

اسکوارتز:درستاستولیگاهمجبوریمانتخابکنیم.هرمتنمنحصربهفرداستو
گمانمیکنمخیلیازمشکالت

برایترجمهآن ،استراتژیمخصوصیبایدبکاربرد.
ترجمهبهشرایط کاریمترجموفشارناشربر مترجمبرایهرچهزودترتمامکردن
مربوطمیشود.مترجموقتیمتنیراترجمهمیکندالزماستترجمهرابرای

ترجمه
بیدلیل
مدتیکناربگذاردودوبارهبرگرددوکاررابخواند.درسالهایاخیرناشرها 
هافشارمیآورند.تعدادیازنویسندگانهستندکهکارهایشاندرنطفهخفه


بهمترجم
استفادهکنندترجیحمیدهندترجمه

کهازبهترینمترجمها

ناشرهابهجایاین

شدهچون
مترجمهابسپارند .

رابهارزانترینیاتنددستترین

 //////128فصلنامهمترجم/سالبیستوچهارم/شمارهپنجاهوهفتم

دی النگ :برگردیمبهموضوعدخالتمترجمدرمتن.مترجمممکناستبهایننتیجه
برسد  که نویسنده در بعضی جاها به خودش وفادار نبوده زیرا حرفی زده که تأثیر
یااینکهمترجمممکناستجملهایرازایدیامخلببیندوآن
اشتباهیگذاشتهاست .
راحذفکند.پیشترگفتیدکهدرمواردینقشیوراینقشمترجمایفاکردهاید،یعنی
مداخلهکردهاید .

مثلویراستاردرمتن
اسکوارتز :بله ،نقش مترجم نقش واسطه یا میانجی است .مترجم باید چیزی را که
وابسته به زبان و فرهنگ مبدا است با ایجاد تأثیری مشابه به زبان وفرهنگ دیگری
وساطتنکندچیزبسیارمهمیازدستمیرود.این

اینجااگرمترجم
منتقلکند.در 
هماننقشمداخلهجویانهمترجماست.نقشیمتفاوتبهدلیلدرکیکهمترجمازدو

فرهنگدارد.مثالیبرایتانبزنمکهحاکیازدخالتمترجمدرسطحکلمتنیککتاب
است .در رمانی که از زبان اولشخص روایت شده ،شخصیت اصلی داستان زنی
بیسواد است .داستانی علمی-تخیلی است که در فضایی شبیه زندان اتفاق میافتد.

راویامکانسوادآموزینداردومطالبخیلیابتداییمربوطبهزبانرااززناناطرافش
ازآندستهکتابهاییاست

فرانسویاینکتابفوقالعادهاست.

آموختهاست.نسخة 
کهخوانندهرامجذوبخودمیکند.وقتیآنراترجمهکردمخیلیتحتتأثیرسیاق

زبانفرانسویآنقرارگرفتم.نویسندهاززبانیبسیارفاخروادبیاستفادهکردهبود.
چرکنویسترجمه
منهمدرترجمههمینسیاقرابهکاربردم.وقتیچهارمیننسخة 
راباصدایبلندبهانگلیسیخواندممتوجهشدمکلماتیکهازدهانراویبیرونمیآید

به شخصیت او که فردی بیسواد است نمیخورد .باید از زبانی استفاده میکردم که
مناسب چنین شخصیتی باشد و شخصیت او را برای مخاطب باورپذیر کند .در
بازنویسیترجمه،ازلغاتروزمرهاستفادهکردمتاتضادمیانشخصیتوزبانراویاز
بینبرود.اینموضوعرابانویسندهدرمیانگذاشتم.اوازاینحرفمنیکهخورد.
معلومبودتابهحالمتوجهوجودچنینتضادیدررمانشنشده است .البتهمنبهاو

گفتم که این تضاد بهدلیل تفاوت بین زبان انگلیسی و فرانسه بوجود آمده ،ولی او
متوجهاشتباهخودشد.بهنظرماینمثالنمونهایازدخالتمترجمدرمتناست .
دی النگ :کامالً درست است .شما متنی نوشتهاید که اگر مترجم دیگری آن را
مینوشتقطعاًباترجمهشماخیلیفرقداشت .
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درمتنمداخلهکردهاید؟

اسکوارتز:میتوانیدمثالیبزنیدازموردیکهاحساسمیکنید
یااینکهاصالًدخالتنمیکنید؟ 

دی النگ :سؤال بسیار سختی پرسیدید چون ترجمه یعنی مداخله .شما به ضرورت
پیدا کردنزبانمتناشارهکردید.کتابیترجمهکردمازآموساوزبهناممیکاییلمن.
این کتاب از زبان زنی روایت میشد که در دهه  1950میالدی در اورشلیم زندگی
کردوبهزبانعبریحرفمیزد .درترجمهکتابخیلیتالشکردمتابتوانملحن


می
مناسباینزنمتأهلجوانراپیداکنم.انتخابراویداستانیکهبهزبانیدیگرنوشته
شدهویافتنمعادلیبرایزباناودرفرهنگیدیگربدونشککاردشواریاست.یادم
میگوید
هست که مدام از خودم میپرسیدم او از چه کلماتی استفاده میکند؟ مثالً  
رخت یا میگوید لباس؟ گنجه یا کمد؟ همین چیزهای بهظاهر کوچک به تغییرات
شگرفدرترجمهمیانجامد .
مشخصمیکند.درترجمهاینمتنبه

اسکوارتز:اینکلماتطبقهاجتماعیفردرانیز
انگلیسیتوجهبهطبقةاجتماعیفردبسیارمهماست .
ست.منفکرمیکنماشتباه

دی النگ :کامالًدرستاستواینکاربسیاردشواریا
بزرگیا ستکهبگوییمیافکرکنیمکهفالنروشترجمهدرستاستوفالنروش
میپرسندکهچراازفالنکلمهکهمعادلواضحو
غلط.بعضیاوقاتدانشجویانمازمن 

استفادهنکردهام .بایداذعانکنمکهبرایترجمهراهدرستیا

روشنکلمهاصلیاست
غلط و یا مشخصی وجود ندارد .کامالً بستگی دارد به اینکه شما که هستید و چه
میخواهیدبکنید .

اسکوارتز :اینهمانموضوعیاست کهمامترجمینبایدبیشتردرموردآنصحبت
کنیمزیراهموارهاینتصوروجودداردکهتنهایکترجمهدرستوجوددارد.خیلی
شودهمهفکرمیکنندکههمینترجمهدرست

جالباستکهوقتیترجمهایچاپمی

است والغیر .گاه یاد این گفته نویسنده کالسیک میافتم که وقتی نسخه چاپی یک
فهممایناستکهمناگرمیخواستماین


رسدتنهاچیزیکهمی

ترجمهبهدستممی
جورترجمهنمیکردم.شایدمامترجمانبایدبیشتررویاین


کتابراترجمهکنماین
مطلبتأکیدکنیمکه بله،اینترجمهمناست،قرائتمن،برداشتمنواستنباطمن
از متن است و منحصربهفرد هم نیست .لزوماً بهترین ترجمة ممکن هم نیست .فقط
کاریاستکهمنآنراانجامدادهامومسئولیتآنرامیپذیرم .
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دی النگ  :چندوقتپیشازمنپرسیدندکهتعریفمنازنقشمترجمچیست.به
گمانم بهترین راه برای پاسخ دادن به اینسؤال این است کهاز عالم موسیقیکمک
بگیریم ،از نقش نوازندهها .شما نمیگویید این اجرای درست یا غلطی از سمفونی
چایکوفسکی است .ممکن است اجرای ناموفقی باشد اما بهطورکلی هر ارکستری
میزند .وظیفة
اجرای منحصربهفردی دارد .هر نوازندهای کامالً منحصربهفرد ساز  
نوازندگان در برابر قطعه موسیقیمثل وظیفة مترجمین است.شما ترجمه خودتان را
ارائهمیدهید.متنزبان اصلی ،درستمثلیکقطعهموسیقی است.مثلیکزندانی

پشتدرهایبستهکهخوانندهانگلیسیزبانامکانارتباطباآنراندارد.

محبوساست
البته بهجز عدة معدودیکه به زبانمتن اصلی آشنایی دارند ،درستمثل همان عدة
توانندنتهارابخوانندوصدایآنرادرذهنشانتصورکنند.موسیقی


یکهمی
قلیل
بایداجراشود.متنهمبهصورتبالقوهدرشکلاصلیاشوجودداردوهرترجمه،
شکلیکامالًمنحصربهفردوخاصازآنمتناست .
اسکوارتز:مقایسهبسیارجالبیبود.منوقتیمتوجهفردیبودنکارترجمهشدمکهبا
مترجمدیگریبهناماستیوکاکسدرترجمة کتابی همکاریکردم.فکرمیکردیمدر
یدشواریخاصینداردمیتوانیمباهمهمکاریکنیمو

ترجمةرمانیکهبهلحاظسبک
هر  کدامماننصفآنراترجمهکنیم.قرارشدبعدازاتمامکارهریکترجمةدیگری
رابخواندتااگرتفاوتیدیدیمدرحاشیهکتابآنرایادداشتکنیموبااستفادهازاین
یادداشتهابتوانیمباکمکهم ،متنآنرایکدستکنیمتادوگانگیدرسبکترجمه

وجودنداشتهباشد.ازآنجاکهاینکتاببرایمخاطبعامنوشتهشدهبودقرارگذاشتیم
اینکه ترجمههای یکدیگر را خواندیم از تعجب
که لحن متن معمولی باشد .بعد از  
شدکهاینقدر ترجمههایمانباهمتفاوتداشتهباشد .فکر


خشکمانزد.باورماننمی
شدهرابهراحتیبههموصلکنیم .واقعاً


ترجمه
میکردیمخیلیسادهمیتوانیمدو نیمة 

تجربةآموزندهایبود.خیلیجالببودکهفهمیدیمزبانهرکسچقدربازباندیگری
تفاوتدارد  .ماهرکدامازیکمنبعزبانیمتفاوتاستفادهکردهبودیمکهبرخاستهاز
اینتفاوتهادر

پیشینهاجتماعیوتحصیالتمتفاوتماونیزتفاوت بیننسلیبود.
انتخابهایمعمولیخودشرابهخوبینشاندادهبود.مثالًیکینوشتهبود«شروع»،
یکینوشتهبود«آغاز».یکینوشتهبود«صبحانه»،یکینوشتهبود«ناشتایی».اینتجربه
باعثافزایشدامنهلغاتذهنیمنشد .

