
 
 

 (3ان )از زبان مترجم

 1مترجم در متنه مداخل

 راس اسکوارتز و نیکالس دی النگ
 ترجمه آزاده اسالمی

ایدومترجمحرفهبینگذرد،حاصلچندساعتگفتگوجاازنظرتانمیچهدراینآن
استدربابمداخلهمترجمدرمتن.خانمراساسکوارتزوآقاینیکالسدیالنگ

کتا در گفتگو این عنوان با نویس»بی مقام در ندهمترجم است.« رسیده چاپ به
 مشخصاتکتابدرپانویسآمدهاست.

حالآثارشانکنم.نویسندگانیکهمنتابهمنادبیاتمعاصرعبریترجمهمیدی النگ:
کرده ترجمه حیاتهستندرا قید همگیدر ام لذا می، صورتنیاز آندر با هاتوانم
 بگیرم. تماس دارم دوست من درواقع نزدیکی آنارتباط ازبا یکی کنم. برقرار ها

همکاریمنبااوزمانیشروعاست.2آموساوزکنمنویسندگانیکهبیشتربااوکارمی
اوشدکهتازهچندداستانکوتاهودومینرمانشرابهچاپرساندهبود.مندورمان

راترجمهکار،انتشارویاقبلازهایشمانمحضچاپربهپسترجمهکردموازآنرا
نمچونرمانهنوزدرذهنشزندهاست.کمیشروع

اسکوارتز: من فرانسه میاز حیاتترجمه قید در که نویسندگانی از اغلب و کنم
رمانیاداستانکوتاهشانبرایاولینبارکار.کسانیکههستند.بیشترازنویسندگانتازه

کارباةتجرب،مثلنویسندگانشمالآفریقا.بعضیازایننویسندگان،رسدبهچاپمی
ندارند را نقاطضعفساختاری،ویراستار اشکاالتو کارهایشان در دلیل همین به

میزیادی چشم میبه کار ویراستار با اگر مسلماً که ایناشکاالترفعخورد کردند
می خیلیاینشد. ترجمه میاشکاالتموقع بارز نویسندهبعضیشود. بهها )احتماالً

تمایلی غرورشان( خاطر با کنندمترجمندارند ارتباطبرقرار شان . آنشاید نظر هااز
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کهبهآناستگیرینوعیمچپرسدیکهمترجممیسؤاالت دهدحسبدیمیها این.
مخصوصاً مینکته کار او با که نویسندگانی از یکی است.درمورد صادق کنم

بهسواالتممیابجو کنندکندچونخیالمیکمکیبهمننمیدهندمعموالًهاییکه
یکیازنویسندگانیکهکارشراترجمهپرسم.رابهقصدانتقادازآنهامیاینسواالت

خدرا الجزایرییاسمینا نویسنده اوکردم دسترسیبه و زندگیپنهانیدارد ستکه
ممکننبود.

داستانکهبحثمادرموردترجمهشعرنیستامابهاعتقادمنترجمهاینبادی النگ:
 شعر ترجمه به بیشتر دستورالعملیشباهتدارد وقتیشما غیرادبی. متون ترجمه تا

دانیدکهبادقتبسیارباالییآنراموظفمیکنید،خودپزشکییاصنعتیراترجمهمی
خاصیحالحسوکنیدبایدراترجمهمیراترجمهکنید.اماوقتیشعریامتنادبی

باتماممتنرا،دکهخوانندهی،بایداحساسیرامنتقلکنید،بایدطوریبنویسبیافرینید
احساسکند .وجود از فراتر نظرمننوشتنچنینمتنیکاریبسیار صرفانتقالبه

رویکاغذاست.بهکلمات
کنیم.دلیلایندشواریچکارمیمشکلاستکهتوضیحبدهیمبرایمامترجمان

تاحدزیادیناشیازماهیتترجمهادبیاست،یعنیضرورتنوشتنمتنیکهحسو
مترجمهمدقیقاًمثلنویسندهحالیخاصبیافریند.اینکارکاریاستبسیارشخصی.

 واداردخوبتواندباید خنده یا گریه به را .اننده مترجم وقتی دلیل همین به متندر
نویسندهمطلبرانفهمیدهویاازکندکهدهداینکاررابهایندلیلنمیتغییراتیمی

دلیلاینکارایناستکهزیادیکوتاهاست.مناسباستفادهنکردهویاجمالتشواژه
فکرمیمترجم کندکه میصحبتنویسنده را یا صحبتنویسندهتوانزیباترنوشت،
ترباشدیااینکهخیلیتنداستترومنطقیکمیجدیبایدازحداحساسیاستوبیش
د.باشترمالیمبایدو

منترجمهشعرراایکهبهرابطهمیانشعرونثرکردیدجالباست.اشارهاسکوارتز:
کندهمانکاریاستکهکاریکهمترجمدرترجمهشعرمیدانم.هنرمترجممیاوج

بهنظرمخوباستکهبرشباهتبسیارمحدود.یارچوبچکندامادردرترجمهنثرمی
تاکیدکنیمچون نوعترجمه میانایندو دونوعبعضیافراد را نوعترجمه ایندو

نچهمهماستایناستکهمترجمبایدبهکاردانند.درهردونوعترجمه،آمتفاوتمی
 شود.محدودنمیکلماتترجمهبهصرفاًخودشاشرافداشتهباشدوبداندکهکاراو
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رسدکهمنایمیلحظهدرکارترجمه«.یافتنصدایمتن»یعنیترجمهبهنظرمن
راکشفمی متنبایدچهصداییداشتهدانمکهلحظهبهبعدمیآنازکنموآنصدا

کالمچگونهدرجهرسمیتدانمکهشخصیتداستانچطوربایدحرفبزندومیباشد.
ر اینمرحلهکمیطولمیبایدباشد. قبلازرسیدنبهاینسیدنبه تا معموالً کشد.

مرحله مردّ، اواسطکار میحتیتا ترجمه تردید شکو با و هستم ناگهاند اما کنم
ب،زند.گوییکتابچیزیدرذهنمجرقهمی .کندمنبازمیهرویدرهایخودشرا

همهپس استکه مرحله پازاین خودشرا شکل میچیز مییدا من و کهکند فهمم
مراحلکارمناین میچگونهبایدعملکنم. اولکتابرا خوانموسعیگونهاست:

کتابباچهمسائلیکنمشناختکلینسبتبهآنپیداکنموبفهممکهدرترجمهمی
اینمسائل مواجهخواهمشد. بهخاطرمیسپرم آنرا سبکوسنگینومدام را ها

کنممی وقتی، حتی مشغول میآشپزیهستمیاشنا قبول را کاری وقتی کنم. سعی،
کنمنویساولیهآنراآمادهکنم.دوستدارمخیلیسریعکارکنمخیلیسریعپیشمی

پیشمی درحینکار درگیرمسائلیکه اینمرحلهخیلیآیدنمیوذهنمرا در کنم.
بهزبانفرانسهآنراخورم،میایبرلهپیچیدهوقتیبهمسئ.گیرمنمییهایبزرگتصمیم

نویسمنویسمیااینکهیادداشتیمیچهاریاپنججایگزینکنارشمی،کنموسهتایپمی
کهیادمنرودتابعدهادرموردآنبیشترتحقیقکنم.برایهرروزکارمبرنامهمشخصی

پیشوقتی.دارم میکه را پرینتآن نوشتم را ویرایشنویساولیه به شروع و گیرم
دوباربررسیمی.کنممی کنمتامطمئنشومچیزیازقلمدراینمرحلههرچیزرا

متنترجمه و حلنیفتاده برایمسائلیکه متنفرانسویاست. همان دقیقاً نشدهشده
باامتاسرنخیهستکهمنمتوجهآننشدهدرمتنگردمببینمآیابرمی،اندماندهباقی

اینسرنخ معموالً حلکنم؟ را مسئله بتوانم آن از میاستفاده پیدا را متنراها کنم.
می اصالح میدوباره اعمال تایپکردن هنگام را بیشتر تغییرات و دوبارهکنم کنم.

بهرینتمیپترجمهرا بهزبانانگلیسیمتنیکهمستقیماًعنوانگیرمبعدتماممتنرا
مینوشته یافتنصدایمتنمیاینهمانمرحله.وانمخشده دانم.ایستکهمنآنرا

بایدمثلمتونانگلیسیاز انسجاموپیوستگیمتنیکهبهزبانانگلیسیترجمهشده
می اعمال مرحله این در تغییراتاساسیرا باشد. برخوردار چون شکوکنم دیگر

باردیگرمتنراازاولیکتم.متنهس«صاحب».حاالمناندهایمبرطرفشدهتردید
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آخرمی برایویراستارتا را ایننسخه بعد یکدستاست. که مطمئنشوم خوانمتا
کنم.اعمالمیکمیغییراتت.درمرحلهبازخوانیقبلازچاپهممعموالًفرستممی

 ترجمه اینفکرنشأتاستراتژیکلیمندر هرچیزاز مترجمقبلاز که گرفته
ازمتنوجودندارد.ترجمهواحدوطرفبیوایدرستهاست.هرگزترجمهوانندخ

نویسندهاست.انتخابةشماازنوشتقرائتشما وبرخاستهاندشخصیهایشماکامالً
.واژگانانتخابیاشخاصدیگرمتفاوتباوکامالًازذهنشما

درروشکارمنهمخیلیشبیهبهروشکارایشاناست.دی النگ: منترجمهرا
بایکنویسندهیعنیمدرسهترجمهیادنگرفتم.اماخیلیخوش اقبالبودمکهکارمرا

 کرآموساوز آموسآغاز جوانوخوشآنموقعدم. آتیهنویسنده که آشناییایبود
داستان،راتمامکردهبودیتازگینوشتنرمانبه.اوکهچندانیبهزبانانگلیسینداشت

برا درآنزمانمهارت.یمخواندومنفقطگوشکردموچیزییادداشتنکردمرا
بردمومعنیلغاتیراکهنمی دانستمچندانیدرترجمهبهزبانعبرینداشتم.متنرا

کردم برخیدوستانپیدا بعدباوبامشورتبا آمادهکردم. وجودنسخهاولیهکاررا
کلماتانگلیساین آموسمعنیهمه نمیکه دانستیرا توجهآن برایشخواندم. را

.تاثیرماندگاریداشت،اولمنةینتجرباموسیقیمتنکتاببود.بردویمااصلیهر
کنمجاییکهبتوانمسعیمیدهموتاهاگوشمیهنوزهمخیلیبادقتبهآوایواژه

بخوانم صدایبلند با می.متنرا هالبته نویسندگانیهم که بهدانم اهمیتی که ستند
دهند.موسیقیمتنکتابنمی

کنمنهلغتبهلغت.اگرکسیازمنبپرسدکهچگونهجملهبهجملهترجمهمینم
ترجمهکرده ام.کلمهتنهادرمتنآنکلمهراترجمهنکردهمنگویماممیاینکلمهرا

بهچگونگیتوجهاغاتبکند.بسیاریازلغاتمعانیمتعددیدارند.اینلمعناپیدامی
یبندوجایگاهآنبنددرفصلمعنچگونگیاستفادهجملهدر،شاندرجملهاستفاده
بههمیندلیلمنواژهبهواژهترجمهنمیپیدامی خیلیمهماستکهالبته.کنمکنند.

اینبدانمعنینیستکهلیوگویدرابگویدکهمتناصلیمییشدههمانمتنترجمه
وحالوهواییکهداستانداستان.هابایدعینمتناصلیباشدهاوترتیبآنواژهخود

ایجادمی شدهمطرحکندونیزمسایلانسانیکهمتناصلیومتنترجمهدرخواننده
می مشترکباشند باید چندکنند درهر را چیزهایی الجزایری استیکزن ممکن
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بر ترجمه قابل که کند تجربه انگلیسیةایخوانندزندگی بهزبان باید مترجم نباشد.
همهمیناست.هایترجمهیکیازدشواریاصالًد.شکلیاینمشکالتراحلکن

جاهاییازمتنراکهروانخوانممخصوصاًمتنراباصدایبلندمیهممناسکوارتز:
دفصلاولچنحداقلمنهمیشهولیگیریاستکاروقت،خواندنتمامرماننیست.

توانمبفهممکهآیامیخوانم.اینطورییستمیکتابرابرایکسیکهخودشمترجمن
موسیقی نه. یا ترجمهدرستازآبدرآمده ،... و از.صدا ما خیلیجالباستکه

می استفاده آن.کنیملغاتآهنگینزیاد حقیقتتمام آنصحبتمیدر از ما کنیمچه
روحک به ماندن وفادار نهالم مترجماستو برحسبمعنیبهنصمتن. کلماترا

بهکلماتمیبلکهمکندهاترجمهنمیقاموسیآن وردکندمگمانمیدهدکهعناییرا
ظرنویسندهبودهاست.ن

کنمدربارهمشکلیکهدرزبانفرانسهبسیارمتداولاست.ایعرضمیمثالساده
برایبیانادبtu«تو»وVous«شما»دوضمیردرزبانفرانسهبرخالفانگلیسیاز

می استفاده صمیمیت یا خانمشود. و لوسین نام به جوانی مرد اورالندو رمان در
مسن مکالماتشان در آلین نام به تری از ضمیرهمواره یعنی استفاده«شما»رسمی
رابطهمیانایندودرطولداستانپرازتنشوابهاماستتامی اینکهدرنقطهکنند.

اینلوسینبالفاصلهبرد.رابهکارمی«تو»غیررسمیضمیراوجداستانآلینناخواسته
 ودرباره متوجهشده بهاینآناظهارنظرمیتغییردرکاربردضمیررا منآنرا کند.

شکلترجمهکردمکهآلینبهجلوخمشدودستشرارویبازویلوسینگذاشت.
زباناینصمیمیترانشانبدهمزیرااراینبودکهبهخوانندهانگلیسیهدفمازاینک

اگرکسی.کننداجتنابمیجسمیازتماسجزبراینشاندادنصمیمیتهاانگلیسی
طورتصادفیکتابرابامتنفرانسویآنتطبیقدهدحتماًخیلیتعجبخواهدکردبه

رویبازویلوسینگذاشتوجودازاینکهدرمتنفرانسویاثریازجملهدستش را
 .قابلتوجیهاستایجادتعادلفرهنگیحلبرایکنماینراهگمانمی.ولیمنندارد

درمثالی.وفاداریتنهاوفاداریبهکلماتنیستنباشماموافقمکهم.بلهدی النگ:
 کردید ذکر که به را واژه شما کردعمل ترجمه ید. نگاه در که اولکاریجسورانه

می متنقلمداد ولیکننهایتامانتخیانتبه شود شما شجاعتتمامداریاست. با
خوانندهتوانستیددرلحظهاوجداستاننمی.بدیهیاستمنظورنویسندهوفاداربودیدبه
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 به داستانرا اینجای در که بنویسید و دهید ارجاع پاورقی به، حالتغیرصمیمی
.حالتصمیمیتغییرکردهاست

درستمیاسکوارتز: رمان در پاورقینمیفرمایید. از کشود استفاده اگرولیمنرد
بهآخرکتابمیدروکنمدرستمینامهواژهیکالزمباشد طورمثالدرچندآورم.

ندازیکسریلغاتعربیاستفادهکردهبودگانرمانالجزایریکهترجمهکردمنویسند
گیمیانفرانسهوالجزایربرایخوانندهفرانسویآشناستبهدلیلاشتراکاتفرهنکه

بهشکلعربیعیناًفهمد.اگرلغاتراهانمیزبانچیزیازآنولیکنخوانندهانگلیسی
بهدیگر،ازطرفکرد.رادرستدرکنمیداستانآوردمخوانندهمی اگراینلغاترا

ازغنایمتنکاستهمیانگلیسیترجمهمی بههمیندلیلتصمیمگرفتمکه.شدکردم
ریشهباتوضیحنامهشانحفظکنمودرعوضیکواژهلغاترابههمانشکلعربی

واژه وجود کنم. کتاباضافه لغاتبه روندخواندنخللینامهتاریخیبعضیاز در
توانستبهکردبلکهمرجعیبودبرایخوانندهکهدرصورتنیازمینمیایجاداستاند

باویراستاربحثکردمزیراکهکتابازخیلینامهواژهدراینمورداینآنمراجعهکند.
سبکی مینظر ناشر و بود شکلدشوار به را آن عربی لغات ترجمه با خواست

فکرمیتریدرآوردولیمنفهمقابل نیامدم. نکتهکوتاه ایاخالقینهفتهکنمدراینجا
کنیم.ضایعمتنرا،نبایدفهمقابلیمهمتنبهشکلترجرایبوآناینکهاست

هحاضرنیستسراغگذارندکهخوانندمیویراستارهافرضرابراینبرخیدی النگ:
 دستِفرهنگلغتبرود. را خود زیادیخواننده میاینقبیلویراستارها گیرند.کم

داریدکهویراستارمثلقبولحتماًبپرسم.انرادرموردویراستارخواستمنظرشمامی
میمترجمنقشمهمیبه ایفا وخواننده نظرشماعنوانمیانجیمیاننویسنده به کند.

؟اندیادیوفرشتهویراستارها
هازیادنیستند.فرشتهاست،ولیاینقبیلفرشتهبهنظرمنویراستارخوباسکوارتز:
خوبهستم.انونکارباویراستارمدیامآموختهآنچهراکهدرمقاممترجممنشخصاً
تناقضیا،جاهاییکهاشتبکندییکهالزماستمداخلهمیهاجاخوبویراستار یا اه

دارد، وجود سلیقهحسابیببدفهمی و اعمالوکتاب نمیای کندنظر و. کاری فشار
یافتنچنینهرچندکهکندمیفردیراصدچندانچنینضرورتوجود،کمبودوقت

کاملو،قبلازچاپهاراترجمهکنمخیلیازفکرمیکاربسیاردشواریاست.فردی
نمی دقیق خوانند. که بود پیش وقت چند همین چاپدر شدةنسخه کتابیک
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هیچویراستاریمخفینمیاشتباهاتیدیدمکهمطمئنم نگاه ویراستارهایمانداز دیو.
کنند.ایاعمالمیهمانویراستارهاییهستندکهتغییراتسلیقه

هاویراستاریشود.ازیکاجازهبدهیدمثالیبزنمازکتابیکهالزمبودبهترازاین
شدکهدرآنهفتفصلآنبایکپاراگرافکوچکآغازمیرمانالجزایریکهیک
وابستهبهدیگریبودهرومعنیاستعارهوجودداشت اینمتن.کدامکامالً نویسنده

ملموسراباتصاویریانتزاعیانتقالدهدونثررابهحوزهیمفهومخواستمی کامالً
معنایهریکنظم هفتجملهکه هفتتصویردر استبکشاند. بردیگریاستوار

میفوق،برایتوصیفغروبخورشید نظر به زبانالعاده به شرطیکه به البته رسد
خواهدبهزباندیگرترجمهمترجممییوقتفرانسویوباصدایبلندخواندهشوداما

میمههکند هم به اینچیز متنریزد. در اشکاالت نشان،گونه را ویراستار به نیاز
می میدهد. ویراستار بتوانستبه نویسنده گوید استفادهشاید ایماژدر رویزیادهاز

یراندارد.چوناگراینپاراگرافلفظبهلفظترجمهشودتاثیرمتناصلاستکرده
دی النگ: روییکمسئله گذاشتیدانگشتفلسفیبغرنجشما اینکه آن وقتیو
متنیاساساًوجودآیاچنینکنید؟نقصراترجمهمیوعیببیمتنیآیا،کنیدترجمهمی

 دارد؟ میخارجی شما گویید متن به وقتی میاصلی مینگاه اینکنید همانبینید ها
 که نیستند انگلیسیکلماتی خواننده به دارید کنید.دوست منتقل مسئلهزبان این

اهمیتیکهبرایخودتانقائلیدویابستگیداردبهتمامیتمتناصلیاستوایپیچیده
دارید خواننده برابر مسئولیتدر از شما تصوریکه یا . میشما اوقاتبعضیگویید

نمی را متن معنی میویراستارها گمان شماستکفهمند. با حق که نم خواننده. وها
گاهی هم نمیمترجمان معنایمتن نمیشوندمتوجه مترجم گاه . جمالتفهمد چرا

 استطوالنینویسنده تیا چرا یا کرده واژگانیخاصاستفاده از نویسنده والیچرا
ممکناستدلیلیوجودداشتهباشدکه غلطاست. نمیرویدادها داند.مترجمآنرا

یاکردیمتریاستفادهمیجاینویسندهبودیمازکلماتوجمالتکوتاهبهمااگرشاید
گونه به را میترتیبوقایع دیگر ای آوردیم. با متن در جایگاهتغییر در را خودمان

نفعبهتغییراتایناصالًتغییراتیبدهیم؟ینچنآیامامجازیمدهیم.ویراستارقرارمی
جمیانویسنده؟؟خواننده،متریستک

کهدرجامعهانگیسیماآثارنویسندگان ترجمهنیستندزبانخیلیشناختهشدهیرا
کنیممی طوریاینآثاررادوستداریمودوستداریمخوانندهازآنهااستقبالکند.
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نویسندهازاینابدیگریخوشمآمد.دوستدارمکت»بگوید:خوانندهکهترجمهکنیم
بخوانم بهشهرتخودمانهمفکرمیالب.« تهما همدلمانمیکنیم. خوانندهخواهدما

.بخرداسکوارتزبهترجمهفروشیبرودوکتابدیگریبهکتابترجمهمارابپسنددو
می ولی نداریم خودنمایی قصد ما که راخواهیم ما بشناسند. موفق اینمترجمی

ا.مسئولیتیاستکهنسبتبهخودمانداریم داریم.خوانندههممسئولیتنسبتبهما
همازخواندنکتابخوششبیاید.خوانندهخواهددلمانمی

کهمترجممسئولیتیچندگانهدارد..بهاینشمابهمطلبجالبیاشارهکردیداسکوارتز:
می که دانم به نسبت ولی باشم آگاه خواننده برابر در خود مسئولیت از متنباید

،درترجمهدانمکهمنتقدینهرآنچهراکهکنمومیاسمسئولیتمیانگلیسیهماحس
.بهگذارندمترجممیسوادییاناشیبودنبیحساباندکیعجیبوغیرعادیببینندبه

من موارداعتقاد این چوندر مقصریم مترجمین ما توضیحةدربارخود کارمان
کنندوانتقادمیلکهزبانیدشوارداردبهایندلیهابعضیترجمهمنتقدینازدهیم.نمی

 متنپرسندکهازخودنمیولیبیننددرانتخابروشترجمهمقصرمیمترجمرا آیا
ندارد.نامأنوسوپیچیده،عجیبزبانیاصلی

مذاکرهکردنبانویسندهاستکهبهنظرمنخیلیهممستلزمکارترجمهدی النگ:
مطلوبایناستکه.نویسندهوخوانندهاستانجیبینمی،راهگشاستزیراکهمترجم

امامتاسفانههمیشهازاین بااودرمیانبگذاریم. بانویسندهمذاکرهکنیمومسایلرا
اقبالبرخوردارنیستیم.

کدرستمیاسکوارتز: دارم منقبول فرمایید. اگر  شرایطه بدهدامکاناتو اجازه
ارتباطتنگاتنگببرقراری نویسنده اینموهبتزیادا مناز خود بسیارخوباست.

نبوده برخوردار بعضیام. با حلمی،حذفتوسلبهاوقاتویراستارها کنند.مسائلرا
می ترجمه ارجاعاتبیرمانی دادن با نویسنده آن در که خودنماییکردم ربطقصد

بلکهآنرادشوارترهمکردتنهاکمکیبهفهممتننمیوجوداینارجاعاتنه.داشت
نمود.اینارجاعاتبرایخوانندهفرانسویتاحدودینامفهومبودوبرایخوانندهمی

قابلانگلیسی بعضیزباناصالً ویراستار وگفتایندرکنبود. حذفکرد را درها ها
انگلیسیهیچکاربردومفهومیندارد.

بعضیدی النگ: ازنظرمنتکرارازمترجمتوقعاتزیادیاوقاتویراستارها دارند.
آورم.میآنرادرترجمه،اگردرمتناصلیتکراروجودداشتهباشدبسیارمهماستو
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گویماگربامی،ایداگرویراستارازمنبپرسدکهچرایککلمهراسهبارتکرارکرده
مشکل برودداریتکرار و بپرسید نویسنده میداز از مترجمنِنه منبه. اعتقاد

هایخوب،چهادبیدرنوشتهویراستارهابایدباشفافیتبیشتریعملکنند.بهنظرمن
دلیلیواگرغیرازاینباشدحتماًهمهمخوانیدارندبااسبکومحتوچهغیرادبی،
دارد. وجود موارد بیشتر ندارندامحتودر سبکهمخوانی کلماتیو یعنی برای، که

نیستند.مناسبمقصودموردنظرنویسندهانتخابشدهچندانعنیوانتقالم
میاسکوارتز: متنکنمفکر می،زبان،هایعاشقانهدر نظر به زیبا بسیار گاه امارسد،

کندکهبخشیازمتنترجمهکنداحساسمیرایمتنچنینخواهدکهمترجممیهمین
درترجمهارودچونمحتوازدستمی مترجمبرایاگربهانگلیسییچندانیندارد.

 قایل اولوبت میباشدمعنی دست از موسیقی میگاه دست به متنی و کهرود آید
روحاست.آوروبیمالل

تواندرزبانانگلیسیمتنیزیبانوشت؟منظورتانایننیستکهنمیدی النگ:
دهد،مثلخودمیبهمعنیراگاهمترجماولویتمنچنینچیزینگفتم..نهاسکوارتز:

 است، مهم برایم معنی اول درجه در که ترجمهمن متن وقتی دوبارهولی را شده
توانحشوبیشتریبهمتنافزوددرزبانفرانسهمیمعناست.بینیدمتنبیخوانیدمیمی

موسیقیمتناولویت به اگر سادگیممکننیست. به انگلیسیاینکار زبان ولیدر
گیرید.تاحدزیادیازکالمنویسندهفاصلهمیاًاجباردهیدگاهب

دستگرفتهمناخیراًدی النگ: امکهزبانآنتاحدیمنظوماست.ترجمهرمانیرا
دانمنتیجهچهازکاردرخواهدآمدولیاند.نمییعنیمعنیوزباندرآندرهمتنیده

.ندارندکداماولویتهیچدراینرمانزبانومعنیدانمکهمی
درستاستولیگاهمجبوریمانتخابکنیم.هرمتنمنحصربهفرداستواسکوارتز:

،برایترجمهآن مشکالتکنمخیلیازگمانمیاستراتژیمخصوصیبایدبکاربرد.
ترجمهبهشرایطکاریمترجموفشارناشربرمترجمبرایهرچهزودترتمامکردن

مربوطمیترجمه برایکندالزماستوقتیمتنیراترجمهمیمترجمشود. ترجمهرا
دلیلبیهایاخیرناشرهادرسالبخواند.مدتیکناربگذاردودوبارهبرگرددوکاررا

تعدادیازنویسندگانهستندکهکارهایشاندرنطفههافشارمیبهمترجم هخفآورند.
دهندترجمهاستفادهکنندترجیحمیهاکهازبهترینمترجمجایاینناشرهابهچونشده

هابسپارند.مترجمترینتنددستترینیارابهارزان
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برگردیمبهموضوعدخالتمترجمدرمتن.مترجمممکناستبهایننتیجهدی النگ:
 تأثیربرسد که زده حرفی زیرا نبوده خودشوفادار به جاها بعضی در نویسنده که

ایرازایدیامخلببیندوآنمترجمممکناستجملهکهیاایناشتباهیگذاشتهاست.
،یعنیایدایفاکردهنقشمترجمپیشترگفتیدکهدرمواردینقشیورایراحذفکند.
.ایدمداخلهکردهدرمتنمثلویراستار

نقشنقش،بلهاسکوارتز: واسطهمترجم استمیانجییا . باید کهمترجم چیزیرا
به فرهنگوزبانوابسته تأثاستمبدا ایجاد زبانوفرهنگدیگریبا به یریمشابه

رود.اینوساطتنکندچیزبسیارمهمیازدستمیمترجمجااگراینمنتقلکند.در
جویانهمترجماست.نقشیمتفاوتبهدلیلدرکیکهمترجمازدوهماننقشمداخله

لتمترجمدرسطحکلمتنیککتابدخابرایتانبزنمکهحاکیازیمثال.فرهنگدارد
در.است از که اولرمانی شخصروایزبان ششدهت زنی، داستان اصلی خصیت
بی سواد -علمییداستاناست. میاستتخیلی اتفاق زندان شبیه فضایی در افتد.که
خیلیابتداییمربوطبهزبانرااززناناطرافشمطالباویامکانسوادآموزینداردور

العادهاستفرانسویاینکتابفوقةهاست.نسخآموخت استهاییازآندستهکتاب.
ترجمهکردمخیلیتحتتأثیرسیاقکهخوانندهرامجذوبخودمی کند.وقتیآنرا

اززبانیبسیارفاخروادبیاستفادهکردهبود نویسنده .زبانفرانسویآنقرارگرفتم.
نویسترجمهچرکةنسخبردم.وقتیچهارمینکارمنهمدرترجمههمینسیاقرابه

دیآراباصدایبلندبهانگلیسیخواندممتوجهشدمکلماتیکهازدهانراویبیرونمی
فردیبی که بهشخصیتاو بایدخوردنمیاستسواد می. زبانیاستفاده کهاز کردم

ک باورپذیر مخاطب برای را او شخصیت و باشد شخصیتی چنین درند.مناسب
تاتضادمیانشخصیتوزبانراویازازلغاتروزمرهاستفادهکردمبازنویسیترجمه،

بانویسندهدرمیانگذاشتمبینبرود. .ازاینحرفمنیکهخورد.اواینموضوعرا
تابه منبهاوالبتهاست.حالمتوجهوجودچنینتضادیدررمانشنشدهمعلومبود

به تضاد این که گفتم دلیل فرانسه و انگلیسی زبان اوتفاوتبین ولی آمده، بوجود
ایازدخالتمترجمدرمتناست.اشتباهخودشد.بهنظرماینمثالنمونهمتوجه

دی النگ: متنی شما است. درست نوشتهکامالً رااید آن دیگری مترجم اگر که
قطعاًباترجمهشماخیلیفرقداشت.نوشتمی
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؟ایددرمتنمداخلهکرده کنیدیماحساسموردیکهتوانیدمثالیبزنیدازیماسکوارتز:
کنید؟دخالتنمیکهاصالًیااین

ترجمهچونسؤالبسیارسختیپرسیدیددی النگ: یعنیمداخله. بهضرورتشما
.منکاییلآموساوزبهناممیازکتابیترجمهکردمکردنزبانمتناشارهکردید.پیدا
زبانکتاباین زنیروایتمیاز دهه در که زندگی1950شد اورشلیم میالدیدر
خیلیتالشکردمتابتوانملحندرترجمهکتابزد.کردوبهزبانعبریحرفمیمی

یکهبهزبانیدیگرنوشتهداستانانتخابراویمناسباینزنمتأهلجوانراپیداکنم.
یادمونشککاردشواریاست.دودرفرهنگیدیگربویافتنمعادلیبرایزباناشده

 میهستکه خودم از مدام پرسیدم چه از او میکلماتی استفاده گویدمیمثالًکند؟
می رختیا لباس؟ کمدگوید یا هگنجه بهمین؟ کوچکچیزهای ظاهر تغییراتبه

انجامد.درترجمهمیشگرف
.درترجمهاینمتنبهکندمشخصمیانیزفردراینکلماتطبقهاجتماعیاسکوارتز:

اجتماعیفردبسیارمهماست.ةانگلیسیتوجهبهطبق
درستاستواینکاربسیاردشواری:نگالدی  منفکرمیاکامالً کنماشتباهست.

وشستکهبگوییمیافکرکنیمکهفالنروشترجمهدرستاستوفالنرابزرگی
کهمعادلواضحوکلمهفالنپرسندکهچراازمیازمننماوقاتدانشجویاغلط.بعضی

.بایداذعانکنمکهبرایترجمهراهدرستیامااستفادهنکردهاصلیاستکلمهروشن
این به بستگیدارد کامالً ندارد. مشخصیوجود یا وغلطو هستید که شما هچکه

خواهیدبکنید.می
مترجمینبایدبیشتردرموردآنصحبتکهمموضوعیاستاینهماناسکوارتز: ا

کنیمزیراهموارهاینتصوروجودداردکهتنهایکترجمهدرستوجوددارد.خیلی
کنندکههمینترجمهدرستشودهمهفکرمیایچاپمیجالباستکهوقتیترجمه

الغیرواست . کالسیکمیگاه نویسنده گفته این چاپییکیاد نسخه وقتی که افتم
خواستماینفهممایناستکهمناگرمیرسدتنهاچیزیکهمیترجمهبهدستممی

ترجمهکنماین بایدبیشتررویاینمترجمانکردم.شایدماجورترجمهنمیکتابرا
برداشتمنواستنباطمن،قرائتمن،اینترجمهمناست،بلهمطلبتأکیدکنیمکه

منحصربه متناستو نیاز هم بهترینفرد لزوماً فقطممکنهمةترجمست. نیست.
پذیرم.مسئولیتآنرامیوامکاریاستکهمنآنراانجامداده
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بهدی النگ: چندوقتپیشازمنپرسیدندکهتعریفمنازنقشمترجمچیست.
عالمموسیقیکمک از اینسؤالایناستکه برایپاسخدادنبه گمانمبهترینراه

نمینقشنوازندهاز،بگیریم شما سمفونیها. از غلطی درستیا اجرای این گویید
به.استچایکوفسکی اما باشد ناموفقی اجرای است ارکستریممکن هر طورکلی

منحصربه نوازندهاجرای هر دارد. منحصربهفردی کامالً سازای ةوظیفزند.میفرد
برابرقطعهموسیقیمثلوظیف ترجمهخودتانرامترجمینةنوازندگاندر شما است.

متنزبانارائهمی درستمثلیکقطعهموسیقی،اصلیدهید. یکزندانیمثلاست.
زبانامکانارتباطباآنراندارد.پشتدرهایبستهکهخوانندهانگلیسیاستمحبوس
به عدالبته زبانمتناصلیآشناییدارندةجز به ةدرستمثلهمانعد،معدودیکه

موسیقیتوانندنتیکهمیقلیل درذهنشانتصورکنند. بخوانندوصدایآنرا را ها
 ،ترجمههرشوجودداردوایصورتبالقوهدرشکلاصلبهمتنهمبایداجراشود.

است.ازآنمتنفردوخاصشکلیکامالًمنحصربه
جمهشدمکهبامقایسهبسیارجالبیبود.منوقتیمتوجهفردیبودنکارتراسکوارتز:

کردیمدر.فکرمییکردمهمکاریکتابةاستیوکاکسدرترجممترجمدیگریبهنام
همهمکاریکنیمواتوانیمبیدشواریخاصینداردمیرمانیکهبهلحاظسبکةترجم
دیگریةکدامماننصفآنراترجمهکنیم.قرارشدبعدازاتمامکارهریکترجمهر

رتفاوتیدیدیمدرحاشیهکتابآنرایادداشتکنیموبااستفادهازاینتااگدرابخوان
متنآنرایکدستکنیمتادوگانگیدرسبکترجمه،هابتوانیمباکمکهمیادداشت

شدهبودقرارگذاشتیمهکهاینکتاببرایمخاطبعامنوشتوجودنداشتهباشد.ازآنجا
بعد لحنمتنمعمولیباشد. ترجمهاینازکه تعجبکه از خواندیم را هاییکدیگر

باورماننمی ترجمهشدکهاینخشکمانزد. فکر.هایمانباهمتفاوتداشتهباشدقدر
واقعاًراحتیبههموصلکنیم.شدهرابهترجمهةنیمتوانیمدوکردیمخیلیسادهمیمی
دیگریزبانباچقدرزبانهرکسکهفهمیدیمایبود.خیلیجالببودآموزندهةتجرب

ماهرکدامازیکمنبعزبانیمتفاوتاستفادهکردهبودیمکهبرخاستهازدارد.تفاوت
نسلیبینتفاوتنیزماومتفاوتتحصیالتوپیشینهاجتماعی درهااینتفاوتبود.

هایمعمولیانتخاب یکیخوبیهبخودشرا مثالً بود. ،«شروع»نوشتهبودنشانداده
اینتجربه«.ناشتایی»،یکینوشتهبود«صبحانه»یکینوشتهبود«.آغاز»ینوشتهبودیک

باعثافزایشدامنهلغاتذهنیمنشد.


