
 

 
 

 آشنایی با یک مترجم 
 
 آبادی مژگان دولت

 
 نوا  شجاع نیسید

 

تٛد تزا٢ لذْ   ... تزا٢ ٔٗ، ض٥فت٣ٍ د٥ُِ واف٣
ٌذاضتٗ تٝ ح٥غ١ ادت٥ات. ٘ٛػ٣ جِٖٙٛ تاس٢ تا 

ٞا، جٕالت ٚ ٚسٛس١ آفز٤ٙص. ضا٤ذ   وّٕات، ٚاصٜ
ٞا تاضذ، ػطك  ا٤ٗ تجزت١ ٔطتزن تس٥ار٢ اس ٔتزجٓ

اوٖٙٛ ٤ٛ٘سٙذٌاٖ تشر٣ٌ  وٝ ٞٓ تٝ ٘ٛضتٗ. وٕا ا٤ٗ
ٝ وٝ ٞا تزجٕ در جٟاٖ ٞستٙذ وٝ تؼذ اس ساَ

٘ٛػ٣ پُُ ارتثاع٣ ٥ٔاٖ آفز٤ٙٙذ٠ اثز ٚ ٔخاعة  تٝ
ا٢  ا٘ذ ٚ حاال آفز٤ٙٙذٜ است، تٝ ٘ٛضتٗ ر٢ٚ آٚردٜ

ا٘ذ. ضا٤ذ ٞٓ ٞزٌش ٚارد ح٥غ١ ٤ٛ٘سٙذ٣ٌ  ٚاسغٝ ت٣
اثز  ١تزجٕ٘طٛ٘ذ ٣ِٚ تا دلت ٚ ٚسٛاس٣ وٝ در 

دار٘ذ تٝ ٘ٛػ٣ تا تاسآفز٣ٙ٤ ٤ه اثز تٝ ستاٖ ٔمصذ، 
وٙٙذ. تٝ ػم٥ذ٠ ٔٗ تزج١ٕ ادت٣ در ٔٛارد٢ تٝ ٔزاتة اس  ٣ٔ ا٤ٗ ػغص در٣٘ٚ را س٥زاب

ٔتؼٟذ تٝ رػا٤ت سثه ٤ٛ٘سٙذٜ تا٤ذ ٤ٛ٘سٙذ٣ٌ دضٛارتز است، چزا وٝ ٔتزجٓ ٘ٝ تٟٙا 
ا٢ جش ا٘تماَ خغاٞا٢ احتٕا٣ِ ٤ٛ٘سٙذٜ ٘ذارد. ٔتزجِٓ ادت٣  چار٣ٜ ٌاٞتاضذ، تّىٝ حت٣ 

تا رػا٤ت سثه ٤ٛ٘سٙذٜ ٚ  ٔتٗ راتا٤ذ ضذٜ،  ٞا٢ تؼز٤ف تذٖٚ تخغ٣ اس چارچٛب
وزدٖ آٖ تا ض٠ٛ٥ ٍ٘ارض٣ ادت٥ات ٔمصذ تٝ ٔخاعة ارائٝ دٞذ. تزخالف ٤ٛ٘سٙذٜ  ساسٌار

وٙذ، ٔتزجٓ ٔذاْ در ٔما٤سٝ تا ٔتٗ اص٣ّ ٔٛرد  تز اثز٢ را خّك ٣ٔت٥طوٝ تا آساد٢ ػُٕ 
٥ٌزد، چٝ اس جا٘ة خٛد چٝ اس جا٘ة ٔٙتمذاٖ ا٤ٗ ح٥غٝ. تا ٚجٛد  تاسخٛاست لزار ٣ٔ

 تخص است. ٞا٤ص تس٥ار ِذت رغٓ ١ٕٞ دضٛار٢ ا٤ٗ پارادٚوس، تزج١ٕ ادت٣ ػ٣ّ
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ٞا٢ دٚر تزٌزدْ، آٖ  استا٘ث٣ِٛ تا٤ذ تٝ ساَ ... درخصٛظ آضٙا٣٤ ٔٗ تا ستاٖ تزو٣ 
سٔاٖ وٝ تزا٢ تحص٥ُ، وطٛر تزو٥ٝ را ا٘تخاب وزدْ. تؼذ اس لث٣ِٛ در رضت١ حمٛق 

اس ٞا٢ درس، داضتٗ دا٘ص واف٣  ضزط حضٛر در والس دا٘طٍاٜ استا٘ثَٛ، چٖٛ پ٥ص
پس  ،ا٤ٗ ستاٖ ٘ذاضتٓاس تز٤ٗ آٌا٣ٞ  وٝ وٛچه جا٣٤ ستاٖ تزو٣ استا٘ث٣ِٛ تٛد ٚ اس آٖ

ٞا٢  اس ٌذرا٘ذٖ ٤ه ساَ تحص٣ّ٥، د٤پّٓ ستاٖ تزو٣ استا٘ث٣ِٛ را اس ٔٛسس١ ستاٖ
خارج٣ دا٘طىذ٠ ادت٥ات دا٘طٍاٜ استا٘ثَٛ تزو٥ٝ اخذ وزدْ. تؼذ اس آٖ تٝ ٚاسغ١ ضغّٓ ٚ 

٥فت٣ٍ تٝ ادت٥ات وٝ ض تزج١ٕ ٔتٖٛ حمٛل٣ در س١ٙ٥ٔ تزجٕٝ، وسة تجزتٝ وزدْ. تا ا٤ٗ
در ٟ٘ا٤ت ٔزا ٔجثٛر تٝ تزن وار ادار٢ وزد ٚ تص٥ٕٓ ٌزفتٓ تا تٕزوش ت٥طتز صزفاً تٝ 

تزجٕٝ است. تٕا٤ُِ  ٞا٢ ضاخٝتز٤ٗ  دضٛار٤ى٣ اس وٝ تٝ ػم٥ذ٠ ٔٗ تپزداسْ  تزج١ٕ ادت٣
ا٢ ٚ در ٔٛارد٢ تزا٤ت آٔٛس٘ذٜ تٛدٜ  چٝ اس خٛا٘ذ٘ص ِذت تزدٜ تٝ اضتزان ٌذاضتِٗ آٖ

ساس ٘ٛآٚر٢ ٚ  ضه س٥ٔٙٝ ٞا وٝ ت٣ تٕا٤ُ تٝ ا٤فا٢ ٘مص پُُ ارتثاع٣ ٥ٔاٖ فزًٞٙٚ 
ٞا اس ٘ماط اضتزان ٤ٍذ٤ىز ٚ پذ٤زش  خالل٥ت ٚ ضٙاخت ٚ درن صح٥ح ا٘ساٖ

 ٔزا تٝ سٕت تزجٕٝ ادت٣ وطا٘ذ.  ٞا است تفاٚت

ٞذ ٞا٢ اخ٥ز، ضا استا٘ث٣ِٛ در ساَ ... تا تزرس٣  ٚضؼ٥ت تزج١ٕ ادت٣  اس ستاٖ تزو٣ 
ٞا٢ تىزار٢  چٙذ ػٙٛاٖ  تزجٕٝ درا٤ٗ ٞست٥ٓ وٝ ادت٥ات تزو٥ٝ خالصٝ ضذٜ است 

وتاب ٚ ٘اْ تىزار٢ چٙذ ٤ٛ٘سٙذٜ. ٘سُ جٛاٖ ٔا د٤ٍز آثار ٤اضار وٕاَ ٚ ٤ٛ٘سٙذٌا٣٘ 
. پزداختٗ تٝ تزج١ٕ آثار ٤ٛ٘سٙذٌاٖ ٔؼاصز دا٘ذ را ٣ٕ٘ ضاٖ ٘اْخٛا٘ذ ٚ  اٚ را ٣ٕ٘ تزاس  ٞٓ

والس٥ه آٖ ستاٖ درن صح٥ح٣ اس ادت٥ات آٖ وطٛر را تٝ ٔا در وٙار تزج١ٕ آثار 
پا٢ تؼض٣ اس ٘اضزاٖ تزا٢  دٞذ. در چ٥ٙٗ ضزا٤غ٣ تٝ ػم٥ذ٠ ٔٗ تؼض٣ اس ٔتزجٕاٖ ٞٓ ٣ٔ

در٥ٌز دادٖ ٔخاعة  وزدٖ ٚ فز٤ة رلاتت٣ ٔسْٕٛ ٚ تٝ ٘ٛػ٣ ٌٕزاٜدر تز ت٥طسٛدج٣٤ٛ 
ش ٔؼزف٣ ٤ٛ٘سٙذٌا٣٘ است وٝ ا٘ذ. ضخصاً ٔالوٓ تزا٢ ا٘تخاب ٤ه اثز لثُ اس ٞزچ٥ ضذٜ

اصالً تٝ آثارضاٖ پزداختٝ ٘طذٜ ٚ حت٣ ضا٤ذ ٤ٛ٘سٙذٌا٣٘ وٝ در جأؼ١ تزو٥ٝ ٥٘ش لطز 
خاص٣ ٔخاعة آثارضاٖ ٞستٙذ. ٤ٛ٘سٙذٌا٣٘ وٝ آثارضاٖ ارسش ادت٣ تاال٣٤ دارد ٚ 

ضاٖ. تا تٛجٝ تٝ ا٤ٗ  ضذٖ وتاب تز دغذغ١ ٘ٛضتٗ دار٘ذ تا پزفزٚشت٥طخٛدضاٖ ٥٘ش 
تزا٢ ٔٗ در تاسار و٣٘ٛٙ ٘طز ا٤زاٖ تس٥ار وار را٤ت،  تٙذ٢ ٔٗ تٝ وپ٣ ٚ اِثتٝ پا٢ٔٛضٛع 

را٤ت  وٝ تٝ درخٛاست ٔٗ ٔتؼٟذ تٝ خز٤ذ وپ٣ وٝ ٘اضز ضٕٗ ا٤ٗ ضٛد. چزا دضٛار ٣ٔ
ٞا لزار  پذ٤زد وٝ ِشٚٔاً در فٟزست پزفزٚش ضٛد، درٚالغ ر٤سه چاج اثز٢ را ٣ٔ ٣ٔ

اْ تطىز وٙٓ  ٟا وار وزدٜآ٘دا٘ٓ اس ٘اضزا٣٘ وٝ تا تٝ أزٚس تا  جا السْ ٣ٔ ٥ٌزد. ٥ٕٞٗ ٣ٕ٘
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تس٥ار ٟٔٓ د٤ٍز در ا٘تخاب اثز ا٤ٗ است  ١٘ىتا٘ذ.  وٝ تٝ ا٤ٗ خٛاست١ ٔٗ احتزاْ ٌذاضتٝ
وٝ ٔا تزا٢ ضٙاخت ادت٥ات تزو٥ٝ السْ است تذا٥٘ٓ ٤ٛ٘سٙذٌا٣٘ وٝ راٜ را ٕٞٛار وزد٘ذ 

ا٘ذ.  تا درٟ٘ا٤ت اُرٞاٖ پأٛن تتٛا٘ذ جا٤ش٠ ادت٣ ٘ٛتُ را وسة وٙذ، چٝ وسا٣٘ تٛدٜ
ا٘ذ  ٙذٌاٖ تز اٚ داضتٝٞا٤ص تٝ تأث٥ز ػ٥ٕم٣ وٝ ا٤ٗ ٤ٛ٘س پأٛن در تس٥ار٢ اس ٔصاحثٝ

ٞا٢ آثار اُرٞاٖ پأٛن ٞست٥ٓ ٚ تٝ  تز اس٥ز تاستزجٕٝت٥طاضارٜ وزدٜ است، ٣ِٚ ٔا تاس ٞٓ 
تٛا٘ٓ ٤ٛ٘ذ ا٤ٗ را  جا ٣ٔ د٥ٞٓ. اِثتٝ ٥ٕٞٗ تزج١ٕ ادت٥ات والس٥ه تزو٥ٝ ا٥ٕٞت ٣ٕ٘

٤ه تٝ ا٢ ٘شد را٤ت در آ٤ٙذٜ تٙذ تٝ رػا٤ت وپ٣ ٞا٣٤ ٤ٛ٘ٗ ٚ پا٢ تذٞٓ وٝ ٘طز٢ تا ا٤ذٜ
 آثار والس٥ه تزو٥ٝ خٛاٞذ پزداخت.  

ٞا٣٤ تؼز٤ف  وٝ ٚارد ح٥غ١ تزج١ٕ ادت٣ تطْٛ، تزا٢ خٛد چارچٛب ... لثُ اس ا٤ٗ
تز٤ٗ آٖ احتزاْ تٝ حمٛق ٔؤِف ٚ خز٤ذ حك ٘طز تٛد. در ا٤ٗ راٜ  وزدْ. ا٥ِٚٗ ٚ ٟٔٓ

ر اْ وٝ د ٞا٢ س٤اد٢ صحثت وزدٜ ٞا٢ س٤اد٢ وط٥ذْ ٚ درتار٠ آٖ در ٘طست سخت٣
وٙٓ وٝ تاوٖٙٛ تٕا٣ٔ  جا تا تٛجٝ تٝ ٔحذٚد٤ت صفحات فمظ تٝ ا٤ٗ ٘ىتٝ اضارٜ ٣ٔ ا٤ٗ

اْ تا خز٤ذ حك ا٘تطار ٚ وسة اجاس٠ رس٣ٕ ٔٙتطز ضذٜ  وزدٜ  ٞا٣٤ وٝ تزجٕٝ وتاب
است. ضا٤ذ السْ تاضذ اس خٛدٔاٖ تپزس٥ٓ رساِت فز٣ٍٙٞ چ٥ست؟ افشٚدٖ تٝ اػتثارٔاٖ 

ػش٤شا٣٘ وٝ در ح٥غ١ فزًٞٙ ٚ ادت٥ات  ١ٕٞضه  ت٣در جٟاٖ است ٤ا واستٗ اس آٖ؟ 
ٌش٤ٙٙذ،  چٙاٖ راٜ د٤ٍز٢ را تز٣ٕ٘ ضٕار آٖ ٞٓ ٞا٢ ت٣ فؼا٥ِت دار٘ذ ٚ تاٚجٛد دضٛار٢

چٙاٖ وٝ  وٝ ٔتأسفا٘ٝ آٖ -عٛر ٔؼزف٣ ادت٥ات ٔؼاصزٔاٖ  اػتثار ٘اْ وطٛرٔاٖ ٚ ٥ٕٞٗ
است. ٔٗ ٞٓ تا ا٤ٗ طاٖ در ا٤ِٛٚت تزا٤ -ست در جٟاٖ ٔؼزف٣ ٘طذٜ استضا٤ست١ آٖ ا

دا٘ٓ ٚ آٌاٜ ٞستٓ پ٥ٛستٗ تٝ وٙٛا٘س٥ٖٛ تزٖ  را٤ت ٣ٔ ٍ٘اٜ خٛد را ّٔشْ تٝ رػا٤ت وپ٣
ٌذار٢ است، ٣ِٚ آ٤ا  ضه در ح٥غ١ اخت٥ارات دِٚت ٚ ٟ٘ادٞا٢ لاٖ٘ٛ دضٛار است ٚ ت٣

رٚ  تٛا٥٘ٓ در حٛس٠ تخصص٣ خٛدٔاٖ پ٥ص ػٙٛاٖ ضٟزٚ٘ذ فؼاَ در حٛس٠ ادت٥ات ٣ٕ٘ ٔا تٝ
ٍ٘ذاضتٗ تٝ حمٛق ٔؤِف  ٤ى٣ اس ٔٛا٘غ ٔؼزف٣ ادت٥ات ٔا تٝ جٟاٖ ٥ٕٞٗ احتزاْ تاض٥ٓ؟

ٛار ٚ پزٔا٘غ ٥٘اس تٝ ٘إٞوزدٖ راٜ  ضذٖ درٞا تا٤ذ صثٛر تٛد، ٕٞٛار است. تزا٢ ٌطٛدٜ
ا٢ ٕٞٛار  تٛا٘ٙذ ا٤ٗ ٔس٥ز را تا ا٘ذاسٜ ذ٤ٍز ٤٣ٔىتست٣ٍ دارد، ٘اضز ٚ ٔتزجٓ در وٙار  ٞٓ

ٔا ت٥ص اس اوٖٙٛ در جٟاٖ ٔؼاصز٤ٛ٘ساٖ  ٘اْ ضاػزاٖ ٚ داستاٖوٙٙذ تا رٚس٢ تزسذ وٝ 
 تذرخطذ.  
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 آبادی  نمونه ترجمۀ مژگان دولت

  استانبول استانبولٔتٗ اس وتاب 
Hem acıyı ve kederi yeniden üreten hem de umudu ve hayali her 

gün var eden İstanbul’u seyre daldım. İntihar için köprüye 

çıkanların son kez süzdüğü, el ele tutuşan âşıkların ilk kez görmüş 

gibi hayran kaldığı Dolmabahçe Sarayı’na, Sepetçiler Kasrı’na ve 

Galata Köprüsü’ne baktım. Anadolu yakasının yoksul tepelerindeki 

gecekondu mahallelerinin beyaz sise hazırlanışını izledim. İstanbul 

milyon hücreli bir kentti ve her hücre kendi başına bir İstanbul’du. 

Parça bütünde, bütün parçadaydı. Yakın uzakta, uzak yakındaydı. 

Her şey kısır ve doğurgandı. 
 

ساخت ٚ ٞٓ  غزقِ تٕاضا٢ِ استا٘ثَٛ ضذْ، استا٘ث٣ِٛ وٝ ٞزرٚس ٞٓ درد ٚ غصٝ را اس ٘ٛ ٣ٔ
رس٥ذٌا٣٘  ِة تٝ تخط٥ذ. ٍ٘اٜ وزدْ تٝ استا٘ثَٛ، ٕٞچٖٛ جاٖ تٝ ا٥ٔذ ٚ آرسٚ جا٣٘ دٚتارٜ ٣ٔ

٢ دست در دست وٝ ٣٤ٌٛ  ا ، ٤ا چٖٛ دٚ دِذادٜاٚا٘ذ تٝ  در ا٘تظار خٛدوط٣ وٝ خ٥زٜ ٔا٘ذٜ
ا٘ذ. ٔحٛ  سدٜ ت٥ٙٙذ ٚ ضٍفت تار لصز دِٕٚا تاغچٝ ٚ پُ ٌاالتا ٚ لصز سِپِتچ٣ را ٣ٔ ا٥ِٚٗتزا٢ 

 ٠آٔادٞا٢ ٔسى٥ٙاٖ تخص آس٥ا٣٤ استا٘ثَٛ ضذْ وٝ  ٘ط٥ٗ تز فزاس تپٝ ٞا٢ ساغٝ تٕاضا٢ ٔحّٝ
ضذ٘ذ. استا٘ثَٛ ضٟز٢ ٞشارسَّٛ تٛد ٚ ٞزسَّٛ تٝ تٟٙا٣٤ ٤ه  ٣ سپ٥ذ ٣ِٟٔٔفزٚرفتٗ در 

دٚر تٛد، أا چٝ ٘شد٤ه؛ ٘شد٤ه تٛد،  ء.سٔاٖ و٣ّ اس جش جشئ٣ اس وُ تٛد ٚ ٞٓاستا٘ثَٛ. 
 اتتز تٛد ٚ ٞٓ سا٤ٙذٜ.  چ٥ش، ٞٓ أا چٝ دٚر. ٕٞٝ

***** 


