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 ذکر علی ابن عبداهلل

 فر  علی خزاعی

. بر وی نبشته صم بکم عمی یافت ایه. کلرفت نقل است که با جمعی از مریدان به راهی می
مترجمی است که نه زبان دارد که سخن نویسنده را بازگوید، نه  ةفهم الیرجعون. گفت این کل

که ر جای خود نشیند و نه عقل دارد خواننده را بشنود، نه چشم دارد که ب ةگوش دارد که نال
 ن اوست.أترک ترجمه کند و این آیت در ش

***** 
نقل است که در مجلسی مریدی پرسید نویسنده را دوست داری؟ گفت دارم. پرسید خواننده را 
دوست داری؟ گفت دارم. گفت چند دل داری؟ گفت یک دل. گفت به یک دل دو دوست 

پرسد. گفت رضای نویسنده را در  از غیرت ترجمه می توانی داشت؟ دانست که این سوال
نزد خواننده روم. نه خواننده را رها کنم نزد  جویم. نه نویسنده را رها کنم رضای خواننده می

روم که سرای ترجمه دارالتقریب باشد. از خواننده خواهم که مدد کند و یک گام  نویسنده
قت کند و گامی به سوی خواننده پیش گذارد مراف فراسوی نویسنده آید و از نویسنده خواهم

 روی است. راه به هم رسند که رضایت خدا در میانه ةکه در میان
***** 

کردند. مریدی پرسید نشان آن مترجم که به کمال نقل است که با مریدان متنی را ترجمه می
حال  متن اصلی را گوید در رقص شو، در رقص شود. و در همان رسیده چیست؟ گفت آن که

آرام گیر. در حال متن ساکن  زنم. گویم. بر تو مثال می متن در رقص شد. گفت من تو را نمی
 شد. گفت ترجمه آن نیست که متن را بکشی و جسدش را منتقل کنی. جسم مرده الیق خاک
است. مترجم آن است که متن را از خاکی به خاکی دیگر منتقل کند و همچنان سبز باشد. و یا 

 از آبی به آبی دیگر منتقل کند و همچنان زنده باشد.چون ماهی 
***** 
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ا به صد ناز و غرور بر او اش ر دست به خدمت او رسید و ترجمه نقل است مترجمی خام
و چون از راه دور آمده بود خسته شد و به خواب رفت. گفت آب آوردند و دست آن  خواند.

حرمتی باشد. چون بیدار شد  باشد بی کند اگر خام مترجم بشست و گفت دستی که ترجمه می
در پای استاد افتاد و دستش ببوسید و گفت در خواب پرده جهل از برابر دیدگانم دریده شد و 

دستی و غرور خود در ترجمه معرفت یافتم. در این حال ندا رسید که برخیز که علی ابن  به خام
ت ما بشست ما نیز خامی از دل فر دست تو بشست. حال که استاد خامی از دس عبداهلل خزاعی

دی و برنیاوردی از ها با افتادگی سر در متون فارسی کر خواهیم زدود. نقل است که تا سال
 .برکت آن شستشو

***** 
 اهلل علیه  ذکر محمد قاضی، رحمه

سازی،  آن استاد واژهانبان کلمات تازی، آن پیر مترجمان ماضی، پردازی، آن  یگانه در عبارتآن 
همچون محمد که مسما بودی این نام و کنیه،  اش قاضی، و چه با حمد بودی و کنیهنامش م

نه بر نویسنده جفا کردی و نه بر خواننده ؛ و چون قاضی عادل بودیدر کار ترجمه امین بودی 
 . و به عدالت ادا کردیو حق هر د
 هرم رفیع یافتی مقامعنی در عالم  د بودی و در نوشتن فارسی سرآمد اقران شدی ورک َُو او 

از در اوایل کار و او نشست شدی. ت بازو به همین سمَ کارمند دولت بودیماده در عالم چند 
 رو غش در کا یاو به مردم بودعشق  ،و سبب پیوستن او به حزب یطرفداران حزب توده بود

ای سینه. که قلم خود وقف مردم کردی چندانعشق نکردی و عاشق صادق خلق باقی ماندی 
ای سرشار از سخن مشایخ. نقل است که شبی با دوستان وقتی مملو از شعر داشتی و حافظه

آهن و  راه افتادند به سمت راهبه پیاده خوان  مست و غزلخوش داشت در شمیران و از آنجا 
  آهن رسیدند هنوز چندین بیت در سینه داشت.  ده صبح به راهچون سپی

 چون به چشم انصاف در نوشتة اماکشاندی رمان وشتن در جوانی ذوق لطیفش او را به ن
بیاوردی. چون ویکتورهوگو ی بزرگانکه سخن خود کنار سخن  یانصاف ندید یخود نگریست

چینی  به خوشهعالم و در گلزار ادب  یو یکسر به کار ترجمه پرداخترها کردی لیف پس تأ
نجف که  چندان یرگ کردنویسندگان بزوقف شناساندن هنر و هنر خویش را  یمشغول گشت
مترجمی که آناتول »با عنوان  ینوشت اطالعات ةای در روزنام مقاله 1330سنه در  دریابندری

نقل است بزرگی را پرسیدند بهترین ترجمه که در عمرت خواندی کدام . «داد فرانس را نجات

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
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که هنوز از نان آن ترجمه  شراب. گفتند از چه جهت؟ گفت به جهت آن است. گفت: نان و
هایش با قهرمان ترجمهدان مانند بود و چن و او در ترجمه بیسیرم و از شرابش مست. 

و او به حق دن کیشوت ایرانی هم خواندی.  ایرانی پنداری کردی که خود را زوربای همذات
با شجاعت  ،شده زخمی و تحقیر ،از نای افتاده ولی همچون دن کیشوت ةا حنجربودی چون ب

دولت وقت ظرفیت گویند  .یخود برهاند ةهایش را از دنیای بست خوانندهاسرار هویدا کردی و 
که حتی  غیر بر زبان آورد، چندانسخن حق نداشت و او ناچار گشت که سخن حق را از قول 

، در زیر یوغ، آزادی یا مرگهایش خواننده را به تفکر و  اعتراض وامیداشت:  نام کتاب
  .درد ملت ،ماجرای یک پیشوای شهید، ترین زندان تاریک

***** 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%D9%88%D8%BA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D9%84%D8%AA_%28%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%29

