
 

 

 

 به عبارت دیگر 

 پیرمرد و دریا

 زهرا ساالری

به  شاهکار ارنست همینگوی،پیرمرد و دریا، 
به فارسی ترجمه شده متعددی قلم مترجمان 

های ترجمهتوان به ن میان میکه از ای است
نازی (، تابی(، احمد سعیدی )1331یحیوی )
(، 1356داریوش شاهین )(، 1354عظیما )

، کامران پروانه (1363نجف دریابندری )
(، عباس 1370(، ناصر منظوری )1369)

تقی فرامرزی (، محمد1370فر )کرمی
حسن (، محمد1385(، سودابه آشنا )1385)

(، فاطمه اختیار وکالتی 1389نعیمی )
(، افشین تمیمی 1390(، یونس تاسه )1390)
(، نسرین 1391کیومرث پارسای )(، 1390)

(، مهدی افشار 1394(، فرزام حبیبی اصفهانی )1394حمیدرضا رضایی )(، 1393صالحی )
محمد و سعید هاشمی  (،1394اکبر عبداللهی ) علی(، 1394(، مرتضی سعیدی تبار )1394)
از معدود کتبی است که در ایران بیش از ده بار ترجمه شده پیرمرد و دریا ( اشاره کرد. 1395)

ای از آن به وقتی ترجمه خصوصاًمجدد چیست؟ م ةراستی دلیل این همه ترجمه است. ولی ب
نظران ختم کالم است و به صاحبقلم نجف دریابندری منتشر شده که به اعتقاد بسیاری از 

اصل اثر بسیار نزدیک. شاید پاسخ به این سوال در سبک سهل و ممتنع کتاب باشد. برخی به 
« ممتنع»ن که سبکش اند و برخی به دلیل ایاست سراغ آن رفته« ساده»که سبک کتاب  طمع این

 آزمایی کنند.  اند طبعاست خواسته
کوه یخ یا  ةنظری»هایی دارد؟ همینگوی سبک خود را با عنوان سبک کتاب مگر چه ویژگی

هشتم کوه یخ زیر آب و طور که هفتکند. بر طبق این نظریه، همانمعرفی می« 1حذف ةنظری
                                                           
1 Iceberg theory 
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شوند و اطالعات داستان مستقیماً ذکر می هشتم آن روی آب قرار دارد، تنها بخشی ازتنها یک
شوند و این خواننده  گیرند، یعنی حذف یا پنهان میزیرین قرار می ةتر رویدادها در الیبیش

بنابراین هنر همینگوی آنجا  خطوط بفهمد. البالیشده را از  است که باید این اطالعات پنهان
 جاست که اطالعاتی را حذف کرده و تلویحاًکند بلکه آننیست که اطالعاتی را صراحتاً بیان می

 کند. به آن اشاره می
ساده و زبان زبان همینگوی بسیار ساده است. این  ،اما از حیث کاربرد واژگان و نحو

جمالت کوتاه و ساختارهای  نگاری است. وی معموالًروزنامهاو در  ةاز تجربثر متأ تکلف بی
برای پیوند « و»، از چون ویرگولعالئمی  کاربرد به جای چنینهم. بردروزمره به کار می

های خبری است. آنچه ش شبیه به گزارشاهای توصیفیمتنند. ککلمات و جمالت استفاده می
به منظور واقعی همچنین وی کند. دهد نه آنچه را که احساس میبیند گزارش میرا که می

گوهایی و کند.  گفتبسیار استفاده می وگوها از گفتشخصیتتر و تأثیرگذاری بیشدادن  جلوه
 گرایانه با واژگانی زنده و روزمره. واقع

سادگی زبان و ایجاز سبک همینگوی خیلی از نویسندگان را به هوس انداخت که سبکش 
تر کسی موفق به این کار شد. دلیل آن این است که آفرینش سبکی معین را تقلید کنند ولی کم

طلبد. احساسی که در خواننده از خواندن سبکی از سطح واژگان میتسلطی فراتر  ،و یکدست
ینی نشت از جمله انتخاب مناسب کلمه، همشود ناشی از عوامل متعدد اسیکدست ایجاد می

فرد  به ره آن موسیقی منحصرمناسب واژگان در کنار یکدیگر، تنوع ساختارهای نحوی و باالخ
توان در ترجمه هم وقتی میشود. و معنی ایجاد می که در اثر همراهی سازهای واژگان و نحو

گفت که سبک همینگوی بازسازی شده که همین حس در خواننده ایجاد شود. متنی که بوی 
ترجمه بدهد، متنی که ناسازگاری و نایکدستی در آن احساس شود، متنی که اجزای آن به 

 همینگوی ندارد. سادگی در کنار یکدیگر ننشیند، این نوع متن شباهتی به متن 
در این مقاله قصد داریم سه بخش از کتاب را به قلم شش مترجم نقل کنیم تا ببینیم 

ه ها خود متنی مستقل با سبکی یکدست شبیه به سبک همینگوی بیک از این ترجمه کدام
 گذاریم.  خوانندگان می ةکنیم و قضاوت را به عهدید. البته ما قضاوت نمیآ حساب می
یک از شش  پرسیم سبک کداماز خواننده میپاراگراف نخستین رمان است. بخش اولین 

پسندد و در  ها را میبیند و انتخاب واژگان و همنشینی آنشده را یکدست می انتخاب ةترجم
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ترجمه را به قلم آن  ةشود و با اشتیاق مایل است ادامنتیجه اعتمادش به مترجم جلب می
  مترجم بخواند:  

 
He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream and he had gone 

eighty-four days now without taking a fish. In the first forty days a boy had been 

with him. But after forty days without a fish the boy’s parents had told him that the 

old man was now definitely and finally salao, which is the worst form of unlucky 

and the boy, had gone at their orders in another boat which caught three good fish 

the first week. 

 
های خلیج بکار صید ماهی اشتغال داشت. ، تنها در آبیک قایق پاروئیبا او مرد پیری بود که یحیوی: 

هشتاد و چهار روز بود که بدون آوردن حتی یک ماهی بسر برده بود. در چهل روز اول پسرکی با او 
پیرمرد در نهایت بود، اما پس از آن اولیای آن پسر باو گفته بودند هیچ تردیدی نیست که حاال دیگر 

باشد و ماندن او در قایق صیاد پیر موردی ندارد. بنابراین، پسرک بر حسب امر پدر و مادر بدشانسی می
 خود برای کار بقایق دیگری منتقل شده بود که در هفته اول سه عدد ماهی درشت صید کرده بود. 

 
خلیج به ماهیگیری اشتغال  هایاو پیرمردی بود که با قایق پاروئی کوچک خویش در آبسعیدی: 

های خلیج سرگردان داشت. او هشتاد و چهار روز بود که بدون گرفتن حتی یک ماهی در روی آب
بود. در چهل روز اول پسرکی با وی همراه بود ولی بعد از آنکه چهل روز گذشت و خبری از ماهی 

گشته و او بزودی به سرنوشت گرفتن نشد پدر و مادر پسرک به وی گفتند که دیگر بخت از پیرمرد بر
پسرک به دستور پدر و مادر خویش به قایق دیگری که صاحبش در نخستین شود. شومی دچار می

 هفته سه ماهی خوب گرفته بود رفت. 
 

گرفت و هشتاد و چهار روز او پیرمردی بود که تنها با قایقی در گلف استریم ماهی می نازی عظیما:
ه بود. در چهل روز اول پسرکی همراهش بود. اما پس از چهل روز گذشت که هیچ ماهی نگرفتمی

ترین آدم ماهی نگرفتن، پدر و مادر پسرک گفته بودند که پیرمرد یقیناً و واقعاً ساالئو یعنی بدشانس
ها به سراغ قایقی دیگر رفته بود و همان هفته اول سه ماهی روی زمین است و پسرک به دستور آن

 خوب گرفته بود. 
 

کرد. هشتاد  های خلیج ماهی صید میاو پیرمردی بود که با تنها قایق پاروئیش، در آبداریوش شاهین: 
چهل روز اول با پسرکی بود. اما بعد از  گذشت و حتی یک ماهی هم صید نکرده بود.و چهار روز می

ابراین دیگر آن، پدر و مادر پسرک گفته بودند که چون پیرمرد در نهایت بدشانسی گرفتار شده، بن
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موردی ندارد که او در قایق بماند. از اینرو پسرک هم به حرف پدر و مادرش گوش کرد و عازم قایق 
 دیگری شد و در هفته اول سه ماهی درشت صید کرد.

 
گرفت و حاال هشتاد و قایقی در گلف استریم ماهی می پیرمردی بود که تنها درنجف دریابندری: 

ای با او بود. اما چون چهل روز اهی نگرفته بود. در چهل روز اول پسربچهشد که هیچ مچهار روز می
است، که « ساالئو»گذشت و ماهی نگرفتند پدر و مادر پسر گفتند دیگر محرز و مسلم است که پیرمرد 

ها با قایق دیگری رفت که همان هفته اول سه ماهی بدترین شکل بداقبالی است، و پسر به فرمان آن
 خوب گرفت. 

 
گرفت و  پیرمردی بود که یکه و تنها در قایقی بر روی گلف استریم ماهی میمحمدتقی فرامرزی: 

که یک ماهی هم گرفته باشد. در چهل روز نخست، آنهشتاد و چهار روز پیاپی گذشته بود بی
 کرد. اما پس از چهل روز، که هیچ ماهی به تورشان نیفتاد، پدر و مادر پسرکای کمکش میپسربچه

ترین آدم روی زمین است، و پسرک به دستور برگشته ( است یعنی بختsalaoگفتند پیرمرد ساالئو )
 گیر دیگری رفت که در نخستین هفته سه ماهی بزرگ گرفته بود. ها پیش ماهیآن
 

جا نیز با توجه به گوی میان پسر و پیرمرد است. در اینو بخش دوم قسمتی از یک گفت
گوها را بهتر و پرسیم کدام مترجم گفتگو از خواننده میو شتن گفتوی در نوهمینگ ةشیو

داند که سنج مینکته ةتر است. خوانندقبول تر و قابلهایش طبیعیترجمه کرده، یعنی انتخاب
برتر انتخاب  ةای را به عنوان ترجمخوب نیست. یعنی وقتی حتی ترجمه ای مطلقاًهیچ ترجمه

ای را به های مترجم موافق نباشیم و برعکس وقتی ترجمهتخابان ةکنیم ممکن است با هممی
ببینیم. برای مثال من  نیم ممکن است بخشی از آن را زیباک عنوان بدترین ترجمه انتخاب می
کنم پسندم زیرا فکر مینمی« همه چیز او کهن بود»گوید خودم تعبیر دریابندری را که می

تر ا بیشر او ةشود. ولی در کل ترجمنمی های یک انسان اطالق به ویژگی صفت کهن
  پسندم. می

 
Everything about him was old except his eyes and they were the same color as the 

sea and were cheerful and undefeated. 

“Santiago,” the boy said to him as they climbed the bank from where the skiff was 

hauled up. “I could go with you again. We’ve made some money.” 

The old man had taught the boy to fish and the boy loved him. 

“No,” the old man said. “You’re with a lucky boat. Stay with them.” 
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“But remember how you went eighty-seven days without fish and then we caught 

big ones every day for three weeks.” 

“I remember,” the old man said. “I know you did not leave me because you 

doubted.” 
 

ناپذیر به  هایش که رنگ دریا و مملو از شادی و شکست: همه چیز او پیر و کهنه بود مگر چشمیحیوی
د از ساحل خلیج که قایق را در کنار آن بسته بودند باال رسید. موقعی که پسرک با پیرمرنظر می

پول بدست توانم دوباره با تو بیایم، زیرا مقداری حاال من می Samtiaسانتیاگو »آمدند گفت:  می
 «ایم.آورده

 داشت.پیرمرد صید ماهی را به پسرک یاد داده بود او نیز پیرمرد را دوست می
 «کنی حاال هم در آن باقی بمان.شانسی کار می خوشنه، تو در یک قایق »پیرمرد گفت: 

اما به خاطر داشته باش که چطور هشتاد و هفت روز بدون صید حتی یک ماهی بسر بردیم و بعد از 
 «آن برای مدت سه هفته هر روز یک ماهی بزرگ صید کردیم.

نکردی که درباره آن شکی دانم که تو برای خاطر آن مرا رها را بخاطر دارم، و میمن آن» پیرمرد گفت:
 «داشتی.

 
رنگ دریا های آبیوی پیر بود و فرسوده بغیر از چشمانش که رنگی همانند آبهمه چیز سعیدی: 

پیرمرد در حاشیه در کنار رسیدند. یک روز وقتی پسرک ناپذیر بنظر میداشتند و با نشاط و شکست
 رفت گفت:می ساحلی که قایق را تا آن محل باال کشیده بودند، به جلو

 جا بیایم. ما مقداری پول داریم. توانم بار دیگر با تو به آنمن میسانتیاگو.  –
 داشت.پیرمرد ماهیگیری را به پسرک یاد داده بود و پسر جوان نیز او را دوست می

 ها بمان.کنی که خوشبخت است، پیش آنگفت: نه تو در قایقی کار میرمرد پی –
چگونه زمانی پس از هشتاد و هفت روز که حتی یک ماهی هم نگرفته بودیم به ولی بیاد بیاور که  –

 ناگهان در طی سه هفته هر روز یک ماهی بزرگ صید کردیم.
 خواستی این کار را بکنی.من بیاد دارم که تو در ترک کردن من شک داشتی و نمی –
 

ناپذیر  ا بود و شاد و شکستپیرمرد همه چیزش پیر بود مگر چشمانش که به رنگ دری نازی عظیما:
سانتیاگو، »را گرفته بودند، پسرک گفت که از کنار ساحل که قایق لنگر انداخته بود راه باال چنانهمبود. 

 «تونم دوباره با تو بیام. یه کم پول جمع کردیم.من می
، تو توی یه نه»ورزید. پیرمرد گفت: پیرمرد به پسرک ماهی گرفتن آموخته بود و پسرک به او مهر می

 «شانسی، همونجا بمون. قایق خوش
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های  ولی یادته که یکبار بعد از هشتاد و هفت روز ماهی نگرفتن، سه هفته تمام هر روز چه ماهی»
 «درشتی گرفتیم؟

 «اعتقادیت نبود.دونم که رفتنت از پیش من بخاطر بییادمه. می»پیرمرد گفت: 
 

جز چشمانش که به همان رنگ آبی دریا بود و هنوز  همه چیزش پیر و کهنه بود،: شاهین داریوش
که پسرک با پیرمرد از ساحل خلیج که قایق را کنارش بسته هنگامی سرشار از شادی و نشاط زندگی.

 آمدند، گفت: بودند، باال می
 ام. توانم باز با تو بیایم، چون کمی پول بدست آوردهسانتیاگو حاال من می –

صیادی را به پسرک یاد داده بود و به همین دلیل پسرک پیرمرد را دوست  ، پیرمردهاپیش از این
 جا بمان. کنی. همانشانس کار مینه. تو در یک قایق خوش»پیرمرد در پاسخش گفت: داشت.  می
ما یادت هست که هشتاد و هفت روز حتی یک ماهی هم صید نکردیم و بعد از آن تا سه هفته هر ا –

 کردیم؟د میروز یک ماهی درشت صی
خاطر این موضوع مرا رها نکردی و در این مورد هم دانم که تو بهآره، یادم هست. می»پیرمرد گفت: 
 «شکی نداشتی.

 
هایش به رنگ دریا بود و شاد و هایش، و چشمهمه چیز پیرمرد کهن بود، مگر چشمنجف دریابندری: 

رفتند، پسر گفت:  خشکی رانده بودند باال میجا به قایق را آنوقتی از ساحلی که شکست نخورده بود. 
 «ها. حاال یه خرده پول داریم.تونم با تو بیامسانتیاگو، من بازم می»

نه. قایقت رو شانسه. »داشت. پیرمرد گفت: پیرمرد ماهیگیری را به پسر آموخته بود و پسر دوستش می
 «با همونا باش.

های درشت گرفتیم، بعدش سه هفته هر روز ماهیمگه یادت نیست، هشتاد و هفت روز هیچ ماهی ن»
 «درشت گرفتیم.
 «اعتقادی نبود.دونم رفتنت از روی بییادم هست. می»پیرمرد گفت: 

 
رنگ دریا بودند و شاد و چه بود پیر بود، مگر چشمانش که همدر او هرمحمد تقی فرامرزی: 

آمدند که قایق ر ساحل رودخانه باال مینمودند. وقتی آن دو داشتند از همان جایی دمیناپذیر شکست
 « ام.توانم پیش تو کار کنم. کمی پول گیرآوردهسانتیاگو، باز می»را بسته بودند، پسرک گفت: 

نه، تو »داشت. پیرمرد گفت: پیرمرد ماهی گرفتن را به پسرک یاد داده بود و پسرک هم او را دوست می
 «بمان. هاکنی. پیش هماندر قایق خوشبختی کار می
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بار هشتاد و هفت روز پشت سر هم حتی یک ماهی نگرفتیم ولی بعد، هر روز اما یادت هست که یک»
 «گرفتیم؟های بزرگ میتا سه هفته، ماهی

 «که رفتنت از پیش من به علت تردیدت نبود. دانمیادم هست. می»پیرمرد گفت: 
 

چیزی است که همینگوی جا همان بیان در این ة. شیویک بخش توصیفی است بخش سوم
احساس به توصیف حقایق خاطر آن شهرت دارد. جمالت ساده که از منظر ناظری بیه ب

 پردازد: بیرونی می
 

He loved green turtles and hawk-bills with their elegance and speed and their great 

value and he had a friendly contempt for the huge, stupid loggerheads, yellow in 

their armour-plating, strange in their love-making, and happily eating the 

Portuguese men-of-war with their eyes shut. 

 

داشت.  های سبزرنگ دریایی را با آن صفات مخصوص به خودشان دوست میپشتاو الکیحیوی: 
چنین مرد پیر ها مورد توجه او بودند. همنالعاده آرزش فوقها، سرعت حرکتشان و اظرافت خاص آن

های بسیار بزرگ، تنبل و سنگینی که پشتنوعی احساس حقارت و تحقیر دوستانه نسبت به الک
بازی مصمم و ای نیرومند و محکم بودند، در عشقها دارای زرهپشت و برنگ زرد بود داشت. آنسنگ

 بستند. های خود را میدریایی موسوم به پرتقالی چشم هایقوی و در موقع خوردن مرغ
 

ها که دهانشان مثل منقار قوش بود با آن لطافت، شتاب های سبز دریایی را و آنپشتاو الکسعیدی: 
الجثه کودنی که با چشمان بسته خود های عظیمپشتو ارزش زیادشان دوست داشت و درباره الک

بازی  خوردند و نسبت به زره زردرنگ و عشقوشحالی میهای( پرتقالی را با خ)ناوماهی
 داشت. ای روا میانگیزشان اهانت دوستانه شگفت

 

خوار دریایی را با آن وقار و های گوشتپشتهای سبزرنگ و الکپشتپیرمرد الک نازی عظیما:
خر با آن شان دوست داشت و نسبت به این جانوران درشت کودن کلهسرعت و با آن ارزش و گرانی

خوردند بسته ناوماهی پرتغالی را میدل و چشمبازی غریبشان، که زندهزره زردرنگشان و آن عشق
  داشت. تحقیری دوستانه روا می

 
های سبزرنگ دریایی را با آن ظاهر بخصوصشان دوست داشت. پشتپیرمرد الکداریوش شاهین: 

اش قرار گیرند. او شد که مورد توجهباعث می ها و ارزشی که داشتند همیشهها، سرعت آنظرافت آن
جان و زردرنگ ها که تنبل، بسیار بزرگ، سختآنها داشت. احساس حقارتی دوستانه نسبت به آن
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که نمودند و هنگامیبازی سخت و پایدار میئی نیرومند به تن داشتند و در عشقها که زرهبودند. آن
 بستند. مان خود را میخوردند، چشرا می« پرتغالی»های ماهی

 
سر را، که هم ظریف و تیزرو  های عقابپشتهای سبز و الکپشتپیرمرد الکنجف دریابندری: 

های خرسر عظیم و پشتای به الکداشت و با تحقیر دوستانهبودند و هم گران بودند، دوست می
و با شادی چشمشان را  کنندگیری مینگریست، که الکشان زرد است و به طرز شگفتی جفتاحمق می

 دهند. بندند و عروس دریا را فرومیمی
 

های دریایی را با آن ظرافت و سرعتشان و پشتهای سبز و الکپشتاو الکمحمدتقی فرامرزی: 
پوشی زرد چون زره های بزرگ و خرف که تنپشتداشت و از الکهای گرانشان دوست میقیمت

بلعند، های بسته میکنان با چشمتن دریایی را شادیت و کیسهآور اسشان حیرتبازیدارند و عشق
 دوستانه بیزار بود.

***** 


