
 

 

 تحلیلی بر ترجمه ماندگار 

 وداع با اسلحه
 1محمدرضا لرزاده

 
های بزرگ پس از جنگ جهانی اول شهرت  در مقام یکی از رمان 2وداع با اسلحه

فراوانی برای ارنست همینگوی به ارمغان آورد. کتاب برگرفته از تجارب شخصی خود 
مقدم جبهه در ایتالیا  نویسنده و داستان رانندۀ آمبوالنس داوطلبی است که در خط

هاست  آنسفر شود. داستان، قصۀ  گرفتار میانگلیسی زیبارویی زخمی و به عشق پرستار 
یای ترجمه، نجف ندر بحبوحۀ جنگ. پیر این روزهای دکانی آرام برای یافتن م

سالگی این اثر سترگ را به فارسی ترجمه  22دریابندری، در عنفوان جوانی و در سن 
گوید که اثر  ( می1362م خودآموخته در مقدمۀ چاپ هشتم ترجمه )پاییزکرد. این مترج

( ترجمه شده، یک سال بعد به چاپ رسیده و در 1332سال قبل )یعنی سال  30حاضر 
برای انتشار در قالب کتاب جیبی، مترجم فرصت تجدیدنظر در ترجمه را  1340سال 

ترجمه نداده و صرفاً سعی در تغییرات اساسی در کلیت  دریابندرییافته است. البته 
در زمان ترجمه کتاب در  دریابندریهای ویرایشی نموده است.  پیراستن متن از غلط

زد و  دست به انتخاب و ترجمۀ اثر می ،بینی خود که طبق جهانبود زمرۀ مترجمانی 
(. 10: 1393وی را به این سمت سوق نداده بود )کاشیگر،  ،مندی ریزی نظام عمالً برنامه

ها  که از پس ترجمۀ آن  گوید اصوالً کارهایی را ترجمه کرده خود می ریابندرید
خوانندگان خود را تحت  ،آمده است ولی همیشه سعی داشته با ترجمۀ این آثار برمی

تأثیر قرار بدهد و از اعتراف به نیت خود مبنی بر جهت دادن به مخاطب ابایی ندارد 
 (.1393؛ 1388)

 وداع با اسلحهفارسی  ۀترجم»نویسد:  ( می1362هشتم )  چاپدر مقدمۀ دریابندری 
در مدت سی سالی که از عمر »به این دلیل که « کمابیش موفقی نامید کتابتوان  را می
با این حال، «. بار تجدید چاپ شده است گذرد به طور متوسط هر چهار سال یک آن می
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دومین سال ترجمۀ رمان  یعنی در چهل و 1376در ویراست )اساسی( سوم که در سال 
دهد و در بیانی فروتنانه اقبال از صورت گرفته است، مترجم اندکی تغییر موضع می

توجه « نخستین کار یک جوان خام»کند که به تلقی می« لطف خوانندگانی»ترجمه را 
ها و ویرایش ترجمه،  ای است برای زدودن نارسایی شک این کالم مقدمه اند و بی داشته

و در « صیقلی مختصر در انشای ترجمه»، «ها ها و افتادگی رفع لغزش»ای تالش بر
نهایت، منسوب کردن موفقیت ترجمه در وهلۀ نخست به خود متن مبدأ و در مرحلۀ 

 بعد به شیوۀ ترجمه. 

مانده بازتوان در دریابندری که به تدریج تکامل یافته و اوج آن را می ۀسبک ترجم
پروپاقرصی در میان خوانندگان جدی ادبیات و ادبیات دید، برایش طرفداران روز 

گزاران ترجمه ادبی نشانده است. ترجمه شده دست و پا کرده و او را در جایگاه حکم
ی که به محمدعلی سپانلو در مجلس نکوداشت محمد بهارلو به شدت بر مترجمان

دوباره ترجمه « پیرمرد و دریا»چرا »تازد که  میپردازند ترجمه مجدد آثار ادبی می
دریابندری آن را ترجمه کرده است؟ ... به نظرم  شود وقتی که ]مترجمی همچون[ یم

شود.  چنین کاری، شرکت در یک جنایت است و به واقع یک جنایت ادبی محسوب می
اگر قرار است اثری قصابی بشود، حداقل به سراغ ترجمه آثاری برویم که تا به حال 

 (.1390و،)سپانل« ترجمه نشده باشند
در سخن گفتن از ترجمۀ  دریابندریها و لحن متواضعانۀ در عین حال، بازنگری

صفارزاده را راضی نماید.  هنتوانسته است برخی از منتقدان از جمله طاهر وداع با اسلحه
و ترجمۀ  دریابندری( بر 135-123: 1389خود ) اصول و مبانی ترجمۀوی در کتاب 

ترین حالت(  آل ها و )در ایده ها، عبارت سی خود از حد واژههر چند در برر ،تازدوی می
نویسان، روح و جان کالم رمان و به گفتۀ  رود و به قول سنتی های کوتاه فراتر نمی جمله
اش با مجلۀ  خود در مصاحبه دریابندریگیرد.  شناسان، گفتمان اثر را نادیده می زبان

( 16-15: 1394صدای نویسنده است )انعکاس  ،گوید که سعی وی در ترجمه می تجربه
ترجمۀ ادبیات داستانی در مسیر »الفظی از کار. از یاد نبریم که  و نه ارائه ترجمۀ تحت

شناسی در دو سطح هر چه بیشتر، نیازمند انجام تحلیل سبک« کفایت سبکیِ»نیل به 
گر/مترجم در پی کشف  است. در تحلیل سبکی کالن، تحلیل« کالن»و « خُرد»
و « چرایی»متن است و در تحلیل سبکی خُرد به دنبال تبیین « کیفیت»یا « نگیچگو»
های دریابندری )مثالً گونه که از صحبت (. آن1383جان، )خان« ق آن کیفیتتحق« نحوۀ»
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کم آید، وی عموماً تالش داشته است تا دست( برمیپیرمرد و دریامقدمۀ او بر ترجمۀ 
گری و خُردگرایی را توأمان سرلوحۀ کار خویش قرار ن کالن ،در ترجمۀ آثار همینگوی

دانسته است پرداختنِ صرف به سطح خُرد واژگان کمی از اقتضائات که می دهد چرا
 سبکی همینگوی به دور خواهد بود.

هم نشان از اقبال  1392به هر روی، انتشار شانزدهمین چاپ این ترجمه در سال 
کم هفت ترجمۀ دیگر در بازار از گذشته تا به مجدد نسلی دیگر دارد که با وجود دست

( همچنان به کار پیر 1392 و چوپانی، 1349های مرعشی، امروز )از جمله ترجمه
اعتماد و اعتقاد دارند و هم نشانی است از نو به نو شدن محتوا و شیوۀ بیان  ،ترجمه

ۀ بزرگی که در نزدیکیِ هر چه بیشتر به لحن و سبک سهل و ممتنع نویسند دریابندری
 .های ادبی زبان فارسی نیز تأثیرگذار بوده است )رک حتی بر نوع بیان، سبک و گونه

نویسی و گرایش به ایجاز در (. تردیدی نیست که کوتاه1389اللهی،  فرید و فتح خزاعی
تلگرافی همینگوی بوده است که  متأثر از سبک ،در وهلۀ نخست دریابندریترجمۀ 

یسی و لحن منقطع در آثار تألیفی برخی از نویسندگان معاصر ایرانی نو راستا با کوتاه هم
اند. این شیوۀ ترجمه نه است که ای بسا خود متأثر از همینگوی یا ترجمۀ آثار او بوده

و اشراف وی بر سبک نویسنده  دریابندریتنها برآیندی است از قابلیت تحلیل ادبی 
های  است که در ترجمهیا درازنویسی  اطنابپدیده بلکه خود مصداق مقابلۀ وی با 

  شود. به وفور دیده می نارسا
 ترجمۀ کتاب:آغازین هایی از فصول  نمونه و اینک نقل و بررسی مختصر

 
 :های توصیف نمونه

There was much traffic at night and many mules on the roads with boxes of 

ammunition on each side of their pack-saddles and gray motor trucks that 

carried men, and other trucks with loads covered with canvas that moved 

slower in the traffic. 
 

یک صندوق  شان هر لنگۀ خورجینها آمد و شد زیاد بود و قاطرهای زیادی بودند که در  شب
های دیگری که روی بارشان  و کامیون بود آدم بارشانرنگ که  های خاکی مهمات بود و کامیون
 کردند. بود و آهسته حرکت می برزنت کشیده شده

 
…so that the men, passing on the road, marched as though they were six 

months gone with child. 
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 شش ماهه آبستنند.گذرند، هر یک  رسید مردانی که از توی جاده می ... به طوریکه به نظر می

بیند  ها از پنجره می  کشد که شب ای را به تصویر می در دو توصیف باال، سرباز صحنه
سعی کرده است صرفاً به صورت جمالت نگاه نکند و به قول لیکاف و  دریابندریو 

را ایجاد نماید که همۀ اجزای آن به هم « تصویر منسجمی»(، 94: 1980جانسون )
باشند و ایماژ   ای که ظرف و مظروف با هم در تطابق کاملگونه هب« اند چفت و بند شده»

 شود. دستی تصویر  کامالً یک
 

It swung in a metal cradle and you pulled the neck of the flask down with 

the forefinger and the wine, clear red, tannic and lovely, poured out into the 

glass held with the same hand. 
 

کردیم و شراب،  ما با انگشت گردن ظرف را خم می زد و موج میشراب توی ظرف فلزیش 
 ریخت. ، توی گیالس که در همان دستمان بود میدلچسب، گس و قرمز و روشن

  
The battery fired twice and the air came each time like a blow… 
 

 ...یورش کردهوا و هر بار  خالی شدتوپ دو بار 
 

It was a nuisance to have them there but it was a comfort that they were no 

bigger. 
 

تر از  ها بزرگ که توپ باز هم خوب بودبود ولی  اسباب زحمتجا  ها در آن بودن این توپ
 این نبود.

 
Some looked pretty bad. 
 

 رسیدند. به نظر می خیلی مفلوکها  بعضی
 

I drove coming back and went fast with the empty car to find the 

man from Pittsburgh. 
 

 را پیدا کنم. پیتسبرگی سربازرفتم تا  و با ماشین خالی تند میراندم  هنگام بازگشتن من می

روح و جان کالم و فضای ذهنی  دریابندریدر سه مثال باال کامالً مشهود است که 
های روایی )مانند توصیف چگونگی طی مسیر( و چه در  را چه در کنش راوی داستان
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کند که خواننده نه درگیر متن ترجمه بلکه  ای بازآفرینی می بازگردانی صفات به گونه
 همراه داستان شود و در این فضا چندان احساس غرابت نکند.

 
 گفتگو:های  نمونه

"Priest never with girls," he explained to me. 
 

 .رویش به من بودسروان  .«با دخترها نیست وقت کشیش هیچ»
 

"I will get you a copy. It was that which shook my faith ."  
 

 «.کرد المذهب. همین کتاب بود که منو دم بت میمن یه نسخش رو »
 

"I will get it for you," said the lieutenant. 
 

 .«گیر میارممن برات »ستوان گفت: 
 

"There will be no more offensive now that the snow has come," I said. 
 

 .«حمله نخواهد شدحاال که برف آمده دیگر »گفتم : 
 

He doesn't want to see peasants. 
 

 خواد بره تماشای دهاتیا. اون که نمی
 

“He should have fine girls. I will give you the addresses of places in 

Naples. Beautiful young girls--accompanied by their mothers.” 
 

. دم بت میمن نشانی جاهای خوب ناپل رو  آقاجان. تور بزنه به  دختر خوشگلباید چند تا »
 . «و خوشگل، همراه مادراشون سال بچهدخترای 

 
“I would like to go with you and show you things,” the lieutenant said. 
 

 .«دادم جا را نشونت می خواس بات میومدم همه من دلم می»ستوان گفت: 
 

 He said: "What kind of time did you have?"  "Magnificent. 
 

 «عالی» -« ؟مرخصی چطور گذشت»گفت: 
  

"No, Signor Tenant. It is protected by the little hill." 
 

 .«هستن ه تپهپناها در  نه سرکار. این توپ»
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محاوره ترجمه کرده تا تصوری واقعگرایانه از روابط گفتگوها را به زبان دریابندری 
او شیوه همینگوی در توصیف و گفتگوها را به  میان آدمهای داستان به دست بدهد.

ه بگفتگوها را ها با انتخاب واژه مناسب و ترتیب واژهسعی نموده درستی درک کرده و 
کند به نحوی که با فارسی روان بازآفرینی به لفظ، در زبان فارسی لفظ  ۀجای ترجم

در دورانی دریابندری گویی  نویسی و محاوره نحوۀ شکستهمحاوره تطابق داشته باشد. 
تداول زبان رفت باعث که ترجمه به زبان رسمی و خشک شیوۀ غالب به شمار می

ها بعد دست به  د احمد شاملو سالیااگر زنده های ادبی شد، وویژه در ترجمه همحاوره ب
های  ریزد، وامدار سدشکنی می دن آرامبرد و زبان کوچه و بازار را در ترجمۀ  قلم می

 در انتقال کالم شکسته همینگوی است.  دریابندریامثال 
رسد )و البته نیازمند تحقیق جامع و نکتۀ مهمی که در پایان شایان ذکر به نظر می

 وداع با اسلحه( آن است که به احتمال زیاد ترجمۀ دریابندری از ای خواهد بودجداگانه
ها مترجم نثر شکستۀ فارسی را در برگردان  هایی است که در آن یکی از نخستین کتاب

هاکلبری  ماجراهایکه ترجمۀ ابراهیم گلستان از دانیم می. البته کار برده است هگفتگوها ب
سال بعد از اتمام  63آن کتاب رجمه شده، ولی به نثر شکسته محاوره ت( نیز 1328) فین

این تأخیر ناخواسته از به دلیل فرصت تأثیرگذاری را لذا رسیده و چاپ ترجمه به 
 دست داده است. 
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