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 .ها بخوانندفقط مترجم تاًباالغیر

 شادمان  نازنین

ولی پی؟ عمدی؟ سهوی؟ اشتباه لُکاری؟ سوتی؟ گاف؟ ندانمرو چی بذاریم؟ ا اسم این
کسی که اهل خودمون بمونه. پیش  ناموسیه. قضیه درون خانوادگیه.این  وکیلی خدا

 سعدیمترجمان تف سرباالست. برای جامعه آبروریزی میشه. نباید بخونه. بخیه نیست 
بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در »میگه: 

میان نهی. گفت ای پدر فرمان تراست، نگویم ولکن خواهم مرا بر فایده این مطلع 
گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست؟ گفت تا مصیبت دو نشود: یکی نقصان 

همسایه بفهمند چی میگن؟ نمیگن نتیجه های رشتهواقعا  «.گر شماتت همسایهمایه و دی
 همه سال تربیت مترجم همین بود؟  این

***** 
رو ببوسم. آقای فرهادی  خونم، دوس دارم برم دست اصغرکه میرو متن انگلیسی 

تا جمله چقدر خوب تونسته  چقدر قشنگ این کلمات رو کنار هم چیده. تو همین چند
این قدر دونه چکنید. خدا میه آهای فرنگیا مردم ایران اونی نیستن که شماها فکر میبگ

 ببینید چی گفته: کلمات رو جابجا کرده تا حق مطلب رو ادا کنه. 
 

At a time of tug of war, intimidation and aggressions exchanged between 

politicians, the name of their country, Iran, is spoken here through her 

glorious culture that has been hidden under the heavy dust of politics. I 

proudly offer this award to the people of my country, the people who respect 

all cultures and civilizations and despise hostility and resentment. 
 

است، نام تعدی ای که میان سیاستمداران سخن از جنگ و ارعاب و نهدر زما
شود، فرهنگی که در زبان رانده می کشورشان ایران به واسطه فرهنگ شکوهمندش بر

زیر غبار سنگین سیاست پنهان شده است. من با افتخار این جایزه را به مردم کشورم 
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گذارند و از خصومت ها احترام مینها و تمدی که به تمامی فرهنگمکنم، مردتقدیم می
 و نفرت بیزارند. 

... من با افتخار و غرور، این جایزه را به مردم سرزمینم » ترجمه فارس نیوز:هم  این
های اخیر بر هایی که طی ماهها و تنشرغم تمام دشمنیکنم، مردمی که علیتقدیم می

ها و آمده، برای تمامی فرهنگای ایران میان غرب و ایران به وجود سر برنامه هسته
 «ها ارزش قائلند.تمدن

***** 
از  دانشجوهای ترم سه. استاد قراره از آخر ترمه. درس اصول روش ترجمه امتحان

 امتحان بگیره.Meaning based Translation  الرسنمحتوای بیقطور و  کتاب
از اول ترم به ، دانشجوها کالسهای وتنبلی دانشجاز نمیدونم از قطوری کتابه یا 

 تخفیف بگیرن. چونه میزنن.امتحان برای نشستن استاد  های مختلف زیر پایروش
مون ، همهین سه فصل رو حذف کنیناستاد اگه ا» :تطمیع میکنن. تهدید میکنن

خدا اگه اینجاها رو حذف کنید، تا عمر داریم ه باستاد، .« »زنیمرو عالی می نتوارزشیابی
ها ناامید نمیشن. میرن روی مخ کنه. بچهستاد ولی چیزی کم نمیا.« کنیمدعاتون می

 کنه: ها پای ورقه اینطوری التماس دعا میبچهیکی از استاد کار کنن برای تصحیح ورقه. 

Professor, I turn around your head. Please catch my hand.  
 رسه. یاش ممعلوم نیست شوخی است یا جدی؟ هرچه هست دانشجو به نمره

***** 
. یی را که یک مرکز دولتی سفارش داده رسیده تو گمرک منتظر ترخیصهکاال

ممکنه سر جوشه که هر لحظه در حال یه کتری گرده، مثل از گمرک برمیمدیرعامل که 
میگه کو پس این مدیر عامله. داخلی مترجم زنگ میخوره. شماره ساعت بعد ک یبره. 

ینا به موتور دستگاه پزشکی نمیگن موتور؟ یه کوفت دیگه ها؟ تو هنوز نمیدونی اموتور
رو دور  . یه مشت به اصطالح دانشگاه رفتهمیگن؟ خاک بر سر من کنن با این کارمندام

-powerبرگشته به جای سفارش ترجم بخت. مخودم جمع کردم، بهشون میگم کارمند

box سفارش(motor)   .ها هم که هیچ سفارشی رو رد نمیکنن، چینیهیچی دیگه. داده
 فرستادن.  « موتور»براشون 

***** 
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قرارداد ک یالتحصیلیش نگذشته که تونسته یه ترم از فارغ خوشحال و سرخوشه.
های مربوط به کلمهشرکت توریستی ببنده و بشه مترجم توریست. ک شش ماهه با ی

ولی منظورش رو تی میده سو یه وقتاییالبته کرده.  ای دیدنی تهران رو حفظجاه
های اخ نیاوران یه قبر ببینه. توریستکرد که تو کوقت فکرشو نمیفهمونه. اما هیچ می

کنکور کاخ نیاوران همین فردا چی رو جوری نگاه میکردن که انگار قراره عزیز که همه
پرسیدن اون چیه.  شوننفساعتمادبهبدن، از دور قبر رو دیدن و از مترجم بسیار با

چند ظرف نفسی که هاعتمادبو دید فارسی روش نوشته مقبره. بامترجم هم رفت جلو 
نمیگن از چیزی نن ولی واج نگاش میکو هاج . It is a combبدست آورده، میگه:  ماه

 کنه به توضیح بیشتر: می شروعره ندا ای به خودش شکمترجم که ذرهدبند. بس که مو
 

 I know it is somehow strange to have a comb here. But it has been 

labeledas“comb”. 
 

ایرانی . در این لحظه یک نافتند که برندازن و راه میها ابرویی باال میتوریست
 ها میگه: میشه، برمیگرده به توریستمثل اجل معلق سبز  کارهفضول یه

 
It is not a comb. It is a tomb . 
 

میزنن که  پچنان خودشونو به کوچه علی چی باشعورن. خدائیش این خارجیا خیل
ولی مترجم  «ده.مون برامون توضیح میممنون. مترجم»فضوله میگن: . تازه به یارو نگو

 ه. از کی داشته اینا رو نگاه میکرده، اهلل اعلم.یتو کف اون یارو
***** 

 در نامه آقای کفاشیان به فیفا این جمله آمده: 
 

As the said athlete is playing in composition of National Iraq Team 
 

« ترکیب شیمیایی»مفرطی به  شیمی بوده و عالقه ،مترجم انشگاهید رشته احتماالً
بیشتر کسانی که کار  ای در کشور ما کم نیست. اصالًرشتهاینطور مشاغل میانداشته. 

عنی یک چیز دیگه خوندن )اگه ان. یایرشتهیی دارند همینطورن. متخصصان میاناجرا
چیزی خونده باشن(، یک کار دیگه میکنن. این کار خیلی هم علمیه. در همه کشورهای 

د ای مُرشتههای میانهای معتبر فعالیتمتمدن و پیشرفته جهان متداوله. تو همه دانشگاه
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دیده نذاشتن بخونه.  لیشیمی بخونه وشده. شاید هم مترجم بیچاره دوست داشته 
دکترای شیمی بیکارن اومده ترجمه خونده. به قول شاعر گر حکم شود که مست 

اگه یک روز محک تجربه به میان بیاورند و کار . ددر شهر هر آن که هست گیرن ،گیرند
  هر کس را محک بزنن بعید میدانم کسی سر کاری بماند.   

***** 
رو بگیره، ترجمه  تو وضعیت طال و نف قیمت ،خارجیتحلیلی های باید از سایت

ا شروع ه بعدازظهر که میشه، دیگه تلفن 3و  2کنه و بذاره تو سایت شرکت. ساعت 
گذاری کنن یا روی سرمایهطال رو سازن که های سرنوشتهمه منتظر تحلیلمیشن. 
قراره روی تفسیری که یه جوجه دارِ  یه عده سرمایهفکرش رو بکنید. نفت. 

حتما فکر میکنن گذاری کنن. ترجمه کرده سرمایه میالتحصیل کارشناسی مترج فارغ
ریش یه آدم جاافتاده میذاره، ها رو تو سایت پشت مانیتور میشینه و این تحلیل اونی که
 دختر. یه قلپ چای میخورهکنه با هر خطی که ترجمه میکه استکانیه تهعینک سفید با 

فزایش ارزش سهام( رو )ا bullish یه که بدون ریش و عینکی ساله 22کوچولوی 
جالب اینه که کنه. ترجمه می« خرسی»)کاهش ارزش سهام( را  bearishو « گاوی»

منتظر تحلیالشن. یعنی اگه یه دو تا میزنن.  روزهای بعد هم باز تلفنها  ارباب رجوع
 م میذاشت تنگش، این ملت همچنان زنگ میزدن؟ من که میگم میزدن.هحیوون دیگه 

***** 
 


