
 
 

 های دزدی ترجمه
 

 عروسکخانه
 

 الهام علیزاده
 

، باالخره مجله انتشاردراز های  درخواست بسیاری از خوانندگان عزیز در طول سال به
های دزدی اختصاص بدهیم. بدیهی تصمیم گرفتیم بخشی از مجله را به معرفی ترجمه
صد که دردجو را اخالق و ناشران سواست هدف ما از این کار این است که مترجمان بی

 ةدهند به جامعمترجمان و ناشران شریف ما را تشکیل می ةبسیار بسیار اندکی از جامع
سادگی به  سرقت ترجمه را باال ببریم تا دیگر کسی به ةکتابخوان معرفی کنیم و هزین

خودش اجازه ندهد حاصل زحمات مترجمی درگذشته یا حتی مترجمی زنده را به نام 
م خود بر روی کتاب دیگران برای خودش ارزش و اعتبار مادی و خود کند و با نا

هایی  اگر به موردی از چنین سرقتتقاضا داریم نیز از خوانندگان عزیز معنوی بخرد. 
 برای ما گزارش کنند. اند برخورده

 

. ندد ا همترجمان متعددی به فارسی ترجمه کردرا نمایشنامه نوشته هنریک ایبسن  عروسکخانه
(، اصدرر  ۱۳۷۲(، هوشنگ پداکروان ) ۱۳۳۹های مهدی فروغ ) توان به ترجمه ییان ماز این م

ناهید سیدتفرشدی خامنده   (، ۱۳۸۸زاده ) بهاره آقاگل(، ۱۳۸۵(، منوچهر انور )۱۳۷۸رستگار )
شایان ذکر است که  .اشاره کرد (۱۳۹۵(، و میرمجید عمرانی )۱۳۹۵ویی )داد(، رضا ۱۳۸۹)

 ند. ا هچاپ شد بار تجدید ها چندین برخی از این ترجمه
های  متوجه شباهتهای این نمایشنامه، ترجمه ةلیسانسم دربار فوق ةدر جریان نوشتن رسال

مهددی  این اثر است به  قلم  ةترجم اولینیکی از این دو ترجمه شدم. ترجمه بین دو عجیبی 
در  ۱۳۳۹سدال  در اثرِ دیگری از ایبسن آن را به همراه بنگاه ترجمه و نشر کتاب که فروغ 

بدرداری شدده    مهددی فدروغ ک دی    ةای که از روی ترجمد اند. ترجمهچاپ رس بهیک مجلد 
در سدال  کدرده و  منتشر  ۱۳۸۹در سال آن را . نشر وخ که -ت-س-قلم ن است بهای  ترجمه
بدار دیگدر توسدن انتشدارات      ۱۳۹۴در سدال  کرده اسدت. ایدن ترجمده    چاپ  تجدید ۱۳۹۱

 . ه استتجدیدچاپ شداست آن  خ  مدیر-ت-س-یعنی ن مترجمکه خود . دسیس تأ تازه
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ین ترجمده بدود.   چاپ دوم اخ که به دست من رسیده بود -ت-س-ن ةای از ترجمنسخه
 .تمداس گدرفتم  . ابتدا با نشدر و که ببینم این ترجمه با چاپ اول آن چه فرقی دارد  این برای

مترجم گوشی را برداشتند د تماس گرفتم که خو. س س با نشر د. «هیچ تفاوتی ندارد»گفتند 
فقدن برخدی از   در چداپ دوم  گفتندد  همکارشان فرق دارد. از همکارشان پرسیدند چقدر و 

 کلمات جایگزین یا حذف شده است.
کتاب آمده که کتاب  ةاش ننوشته. اگرچه در شناسنامای برای ترجمههیچ مقدمه مترجم

انگلیسی از  ةاقل شانزده ترجمکه حد از متن انگلیسی ترجمه شده ولی با توجه به این
عروسکخانه وجود دارد، نام مترجم انگلیسی ذکر نشده است. تنها چیزی که به ترجمه افزوده 

کاری  ک یاخته است. دسه صفحه به معرفی ایبسن و آثارش پرناشر است که در  ةشده مقدم
 ةجمشود. به ترکه چه عرض کنم سرقت در روز روشن از همان آغاز ترجمه شروع می

آغاز کار را کردن نکرده که  گم ردبرای حتی نمایش توجه کنید. مترجم  ةشرح اولین صحن
  با دزدی شروع نکند:

  
 ترجمة مهدی فروغ

اطاقیست راحت که باسلیقه، ولی بدون تجمل مرتب شده اسدت. در عقدب صدحنه در سدمت     »
ه با اطاق کار و شود و در سمت چپ در دیگری است ک راست دری به سرسرای عمارت باز می

یابد. بین این دو در پیانوئی قرار دارد. در سمت چپ یک در و یک پنجدره   مطالعة هلمر راه می
شود. در نزدیکی پنجره یک میز گرد و چند صندلی راحت و یدک نیمکدت کوچدک     دیده می
اند. در سمت راست، کمی در عقب صدحنه، در دیگریسدت کده در نزدیکدی آن یدک       گذاشته

شود. یک میز کوچک هدم   دار دیده می و چند صندلی دسته« ۱ای صندلی گهواره» بخاری و یک
ای  دیوارها نصب شده است. در یک گنجة شیشهه بین بخاری و در گذاشته شده و چند تابلو هم ب

ی کده زیبدا   یها شود. یک قفسة کوچک کتاب یا کتاب های چینی و اشیاء بلوری دیده می ظرف
 «است. سوزد. یک روز زمستان است و بخاری می است. اطاق مفروشاطاق  گوشة جلد شده در یک

 
 خ -ت -س-ترجمة ن

باسلیقه، ولی بدون تجمل مرتب شده اسدت. در عقدب صدحنه در سدمت      وراحت  است اطاقی»
اطاق کدار و   بهشود و درسمت چپ در دیگری است که  راست دری به سرسرای عمارت باز می

ن دو در پیانویی قرار دارد. درسمت چپ یک در و یدک پنجدره   یابد. بین ای مطالعة هلمر راه می

                                           
1

 Chair – Rocking  =Chaise à Bascule قرارهایآنرویدومیلةمنحنیصندلیمخصوصکهپایه
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شود. در نزدیکی پنجره یک میز گرد و چند صندلی راحت و یدک نیمکدت کوچدک     دیده می
اند. در سمت راست، در عقب صحنه، در دیگری است که در نزدیکی آن یک بخاری و  گذاشته

ود. یک میز کوچک هم بین بخاری ش دار دیده می و چند صندلی دسته« ۱ای صندلی گهواره»یک 
ای  شیشده  گنجیندة و در گذاشته شده و چند تابلو هم به دیوارهدا نصدب شدده اسدت. در یدک      

هایی کده زیبدا    شود. یک قفسة کوچک کتاب یا کتاب های چینی و اشیاء بلوری دیده می ظرف
 «است.سوزد. یک روز زمستان  جلد شده در گوشة اطاق است. اطاق مفروش است و بخاری می

 
یکی از نکات جالب این سرقت این است که متدرجم گویدا کدل کتداب را بده دسدت       
حروفچین س رده تا به نام او حروفچینی کند و پس از حروفچینی حتی به خود زحمت ندداده  

ی تای ی را اصدالح کندد. ایدن    شده را با اصل ترجمه مقابله کند و خطاها که متن حروفچینی
 خوریم که معلوم است خطاهای تای ی است: است که در ترجمه به خطاهایی برمی

 
 شکند میکه همه را  کشد حال طولی نمی هر اما به مهدی فروغ: ةترجم
 کشند میکشد که همه را  حال طولی نمی هر اما به دزدی: ةترجم

 
 .نداردآزمائی؟ بَه! اینکه افتخاری  تدر بخ –نورا )باافاده(  مهدی فروغ: ةترجم
 .داردآزمائی؟ بَه! اینکه افتخاری  در بخت –نورا )باافاده(  دزدی: ةترجم

 
 کشد. غوش میآ را در نورا مهدی فروغ: ةترجم
 کشد. را در آغوش می نوزاد دزدی: ةترجم

 

 
یست بدر  تنها کاری که مترجم کرده این است که برخی کلمات را ترییر داده و معلوم ن

 جای آنها گذاشته است. به چند نمونه از ترییرات توجه کنید:  چه مبنا کلمات دیگری به
 

 (۱۳۳۹مهدی فروغ )
 

 (۱۳۹۱)خ -ت-س-ن

البته کده تدو مقصدر نبدودی، ندورای       – هلمرر 
را کردی که  منتهای کوششکوچولوی من. تو 

ی ما را خوشحال بکنی، و اصل موضوع هم  همه
ال خدوب اسدت کده دورة    هرحد  همین است. به

 شود.  سختی زندگی ما دارد تمام می

البتده کده تدو مقصدر نبدودی، ندورای        – هلمر
را کردی کده   نهایت تالشتکوچولوی من. تو 

ی ما را خوشحال کنی، و اصل موضوع هدم   همه
هرحال خوب است که دارد دورة  همین است. به

 شود. سختی زندگی ما تمام می

                                           
۱ Chair خورد می واره تکاننشینند مثل گه د ووقتی روی آن میمنحنی قراردار های آن روی دو میلة صندلی مخصوص که پایه. 
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و به من به چشم حقارت دانم که ت من می - نرراا 
کنی، کریستین. اما نباید بکنی. تو خیلی  نگاه می

خاطر مادرت این مدت  که به مرروریبه خودت 
 ای.   طوالنی، با این همه رنج و مصیبت کار کرده

 

دانم که تو به من به چشم حقارت  من می - نرراا 
کنی، کریستین. اما نباید بکنی. تو خیلی  نگاه می

که به خاطر مادرت این مدت  ی.بال میبه خودت 
 ای. طوالنی، با این همه رنج و مصیبت کار کرده

الزم نیست ملتفت بشوی. چون من ابددا    – نرراا 
نگفتم قرض کردم. شاید از طریق دیگدر پدول   

آورده باشم. )بده عقدب نیمکدت تکیده      دست به
دهد( شاید از یکدی از کسدانی کده دوسدتم      می

 من باشد. خوشگلی بهباشم. وقتی زنی  دارند گرفته
 

الزم نیست ملتفت بشوی. چون من ابددا    – نرراا 
نگفتم قرض کردم. شاید از طریق دیگر پول بده  
دست آورده باشدم. )بده عقدب نیمکدت تکیده      

دهد( شاید از یکی از کسانی که دوستم دارند  می
 من باشد. با کماالتگرفته باشم. وقتی زنی 

کوچدک   ... شاید ما بتوانیم یدک سدفر   - نرراا 
و من باز دریا را ببینم. اوه چقددر خدوب    بکنیم

و خوشبخت باشدد. )صددای    زندهاست که آدم 
 رسد( زنگ در خانه به گوش می

 

... شاید ما بتدوانیم یدک سدفر کوچدک      - نراا
و من باز دریا را ببینم. اوه چقددر خدوب    برویم

و خوشدبخت باشدد. )صددای     شاداست که آدم 
 د(رس زنگ در خانه به گوش می

 

 شدرف این اتفداق بدد حداال دیگدر در      - نرراا 
دادن است. برخالف تمایل من باالخره اتفاق  رخ
افتد. نه، نه، نه، نباید اتفاق بیفتدد. نده نبایدد     می

 اتفاق بیفتد. 
 

دادن  رخ حدال این اتفاق بد حاال دیگر در  - نراا
افتدد.   است. برخالف تمایل من باالخره اتفاق می

 اتفاق بیفتد. نه نباید اتفاق بیفتد.نه، نه، نه. نباید 

فرامدوش نکنیدد کده شدهرت و      – کروگستاد
آبروی شما در دست من است. )نورا سداکت و  

کند( پس حداال شدما    مبهوت ایستاده و نگاه می
 . نگیریدحاضر شدید تصمیم غلن 

فرامددوش نکنیددد کدده شددهرت و  – کروگسررتاد
آبروی شما در دست من است. )نورا سداکت و  

کند( پس حداال شدما    ایستاده و نگاه میمبهوت 
 .را بگیریدحاضر شدید تصمیم غلن 

 

خواهم  وجه نمی هیچ نه، میل ندارم بیاید. به–اانک
بنددم.   بیاید. درهدای اطداقم را بده روی او مدی    

دارد نزدیک  معهودکه مطمئن شدم ساعت  همین
فرسدتم و   را برای شما میشود کارت ویزیتم  می

کشدم. آن وقدت    ه میروی آن یک صلیب سیا
شوید که پایان زشت این مداجرا   شما ملتفت می

 نزدیک شده است.

وجده   نه، میدل نددارم بیایدد. بده هدیچ      – اانک
خواهم بیاید. درهدای اطداقم را بده روی او     نمی
دارد  موعودکه مطمئن شدم ساعت  بندم. همین می

را بدرای شدما    شود کدارت ویدزیتم   نزدیک می
کشدم.   لیب سیاه میفرستم و روی آن یک ص می

شوید که پایدان زشدت    آن وقت شما ملتفت می
 این ماجرا نزدیک شده است.
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آوریم تا نشان بدهیم با چه وقاحتی این سدرقت  بلندتر از دو ترجمه را می ةدر پایان یک تک
که در این مورد مترجم و ناشر یدک نفدر اسدت و نشدر      گرفته است. با توجه به این صورت

ناشر چندین کتاب کالسیک دیگر را هم چداپ کدرده   -سیس است و مترجمأت نظر تازه مورد
گی کنند و اجاره ندهند که این قبیل ناشران داست امیدواریم مسئوالن مربوطه به این امر رسی

 رسیده آبروی نشر و ناشران ایران را ببرند.  دوران به تازه
 

 ترجمة مهدی فروغ
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 خ-ت-س-ترجمة ن
 
 


 

 


