
 
 
 

 

 آذین،به
 کارُپرقلم و مترجم خوش 

 احمد سمیعی
 

ه سلیقه بود. به آثار داستانی توجآذین مترجم پرکاری بود. در انتخاب نیز خوشبه
اند و بیشتر از آثار داستانی به زبان فرانسه بههایش عموماً ادبیخاص داشت. ترجمه

ه برای آثار این دو نویسندآذین از بالزاک. انتخاب به رومن روالن وخصوص آثار 
ة آفرینندة نمونرومن روالن مان تعلیمی که ردر ترجمه هدفمند بوده است. 

گیرد ــ قهرمان تلویحاً در مقام سرمشق قرار می، اعالی آن شناخته شده است
صوّر مد علَم کرده است. رمان به نماید نویسنده آن را به قصسرمشقی که چنین می

دادن گرایش محسوس دارد. نویسنده با نشان« سرمشق»این ساختن رفتار و کردار 
چگونگی رویاروئیِ قهرمان با رویدادها و حوادث زندگی، که هماره و در همة 

آذین ماند، بر آن است که منش متعالی او را شاخص سازد. بهمراحل نوعاً ثابت می
وشیده است با اختیار زبان مناسب در ترجمه که بیشتر خطابی و احساساتی است ک

واقع، با ا قوّت تمام بنمایاند. مترجم، دراین ویژگی تمایزدهندة اثر نویسنده را ب
که نویسنده خواسته  نویسنده سنخیّت َمنِشی دارد و زبانش نزدیک به الگوئی است

رو، مهارت و هنرنمائی مترجم را بودن جلوه دهد. ازاینخور سرمشقاست آن را در
توان سراغ گرفت که نویسنده، با روایت جانبدار و اثر میهایی از عمدتاً در پاره

گرایش تعلیمی، خواسته است خواننده را به تأسّی از نوع رفتار و کردار و واکنش
 های قهرمان ترغیب کند. 

، به ترجمة رومن روالن، از آثار شاخص جان شیفتهو  ژان کریستفدو اثر 
زبان اقبال عمومی یافت. اختیار زبان مناسب آذین در میان خوانندگان فارسیبه
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آذین نظیر قلم بهبرای هریک از آنها و دیگر آثار نویسندگان بزرگ از ویژگی کم
های گوناگونِ رمان بازتاب یافته است ــ آذین در صحنهاست. هنرنمائیِ ترجمة به

های رفتاری، مکالمات، خالصه نی و عاطفی، واکنشدر وصف طبیعت، حاالت روا
 در انواع و اقسام بیان.

 
 ژان کریستفای از نمونه

شبی کریستف، تنها و در روشنائی یک شمع، در اتاق خویش با آرنج به میز تکیه داده 
چیز توانست کار کند. همهها بود که نمیکرد. هفتهبود. پشت به پنجره داشت. کار نمی

چیز: دین، اخالق، هنر و سراسر زندگی را یکباره در معرض چرخید. همهمیدر مغزش 
اش، هیچ نظمی، هیچ تردید قرار داده بود. و در این در هم ریختگی عمومیِ اندیشه

های ناجور کرده بود که به تصادف ی از کتابروشی وجود نداشت؛ شروع به خواندن تلّ
های حکمت الهی، گرفت: کتابمیبرل از کتابخانة پدربزرگ یا از کتابخانة فوگ

چیز فهمید زیرا همههای علمی و فلسفی، آن هم غالباً ناقص، که چیزی از آن نمیکتاب
توانست به پایان برساند بلکه در کدامشان را نمیرا می بایست فرا بگیرد و هیچ

 های دور و دراز خیال، که خستگی و اندوهآمیز، در ولگردیهای هذیاناندیشه
 شد.گذاشت سردرگم میای در او به جا میکشنده

آن شب کریستف به حال سستیِ توانفرسائی فرو رفته بود. خانه سراسر در خواب بود. 
وزید. ابرهای ضخیمی آسمان را پنجره اتاقش باز بود. هیچ نسیمی از حیاط به درون نمی

ونه در ته شمعدان گنگریست که چهپوشانید. کریستف، منگ و مبهوت، شمع را میمی
کرد که این نیستی اندیشید. حس میتوانست به خواب رود. به چیزی نمیسوزد. نمیمی
خواست او را فرو برد ننگرد و، کوشید در پرتگاهی که میشود. میتر میدم عمیقبهدم

شد. درون فضاهای خالی آشفتگی در جنبش بود، اختیار بر لب آن خم میبا این همه، بی
افتاد، مو بر تنش راست کرد، پشتش به لرزه میلولید، اضطرابی در او نفوذ میتیرگی می

آمیز چیزهای چسبید تا نیفتد. در انتظار تشنجها به میز میشد و او با پنجهمی
 (278و 277ناپذیر بود، ـ در انتظار یک معجزه، یک خدا... )ص وصف
 

پرداخت با این اعتقاد که  فتهجان شی، به ژان کریستفپس از رومن روالن 
با زبانی رسا  آذین در ترجمة این اثر نیزبه .«تر کرددامنة نیک و بد را باید فراخ»

دور « آنت»اوضاع اجتماعی را بازتاب داده است. رمان گرد ماجرای زنی به نام 
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آنکه خود بی»گفتة نویسنده، زنی آرام، درستکار و خردپیشه که، به: زندمی
ناشایست را  یک اِروس ]خدای عشق[ ناپیدا خفته است که مرزهای شایست وبداند، 

 «شناسد.نمی
 
   جان شیفتهای از پاره

که پرتو آفتابِ فروشونده بر گردن و دم پنجره نشسته پشت به روشنایی داشت، چنان
بار روزی ها، اینک برای نخستینتافت. تازه رسیده بود. پس از ماهپسِ گردن ستبرش می

را بیرون، در دشت و روستا، گذرانده بود، راه رفته و از این آفتاب بهاری سرمست 
ای از درختان برهنه بدان زا که هیج سایهگشته بود ــ آفتابی همچون می ناب مستی

ها در گیرد. آنت زمزمهآمیزد بلکه از خنکیِ هوای زمستانِ رو به زوال نیرو هم مینمی
های روشنائی بود ــ سرخ و ، چشمانش سرشار از سیالبتپیدهایش میسر داشت، رگ
حرکت و کرخ های بسته، زرین و سرخ، در پیکرش. همچنان که بیزرین، زیر پلک

 گشته روی صندلی نشسته بود، یک دم در بیخودی فرو رفت...
ای ای از آفتاب، بر گونة چشمی. گرداگرد آن، دایرهآبگیری میان جنگل، با لکّه

یابد. دست سرد شویی. آنت خود را برهنه میبسته. هوسِ تنهای خزهبا تنهاز درختان 
ساید. وارفتگی لذّت. آنت، در آبگیر سرخ و زراندود، بر تن آب بر پاها و زانوانش می

های دیگری آید: گویی که چشمنگرد... ناراحتی مبهمی که در بیان نمیبرهنه خود می
اش رود و اینک تا زیر چانهای گریز از آن، پیشتر میکنند. براند و نگاهش میدر کمین

های چربگون بر ساقگردد، پیچکدر آب است. آب پرچین و شکنج آغوشی زنده می
رود. باالی باال، خواهد خود را رها کند امّا در الی و لجن فرو میپیچند. میهایش می

اشنه به ته آبگیر قرصِ آفتاب بر فراز آبگیر به خواب رفته است. خشمگین، با پ
آید. آب، اکنون خاکی و تیره و آلوده است. و کوبد و بار دیگر به سطح آب میمی

همچنان امّا، بر زره رخشان آن، آفتاب... آنت شاخة بیدی را که روی آبگیر خم گشته 
گیرد. تا خود را از آن پلشتی خیس بیرون بکشد. شاخة پر برگ، بر است به چنگ می

آید و هوای پوشاند. سایة شب فرود میهای برهنه را میها و کپل، شانهسانِ بال پرنده
 (34 و 33 صخنک نیز بر پسِ گردنِ آنت... )ص

 
e Lys dans Lخصوص ترجمة به ،آذین از بالزاک نیز دقیق استهای بهترجمه

la vallée  مضمون اصلی داستان عشق  .برگردانده شده است هرزنبق دکه به
به مادام دو بِرنی است. « ثمر بالزاکعشق بی»تأثیر ممنوع است، و ظاهراً تحت
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را که « ثمرعشق بی»نگارنده گفتاری از این 
 Revue de deux mondesدر مجلة ادبی 

چاپ شده بود ترجمه کرد و آن در زمان 
های جنگ جهانی در اشغال متّفقین در سال

 43و  41-38های )شماره ایران ماروزنامة 
( چاپ و 1322مرداد  16و  13-11مورخ 

دوم ها پس از آن، در دفتر منتشر شد و سال
 بازچاپ شده است های زبانی و ادبیگلگشت

 .(155)ص
محتوای داستان با تمایالت مترجم و 
گرایش او به رمانتیسم همخوان است و پیداست 

تمام گذاشته است. محض نمونه در اینجا بخشی از نامة خانم آن سنگکه در 
شود که حاوی نکات اجتماعی و روانشناختی دومورسوف به فلیکس نقل می

 آذین ماهرانه بیان شده است. دقیقی است که در ترجمة به
 
دوست من، برای من مایه بسی سعادت است که اجزای پراکندة تجارب خود را گرد »

آن را به شما بسپارم و با آن شما را بر ضد خطرهای اجتماع که باید با تردستی  آورم تا
ام، و چاالکی از میان آن بگذرید مسلّح سازم! در این چند شبی که من به شما پرداخته

ام. هنگامی که این صفحات را جمله به جمله های مشروع مادری برخوردار گشتهاز لذّت
سوی کردم، گاه بهتان وارد میدر محیط زندگی آیندهنوشتم و از پیش خود را می

دیدم وغالباً های فراپل را که مهتاب بر آن تابیده بود میرفتم و از آنجا برجپنجره می
انگیزی بود و این احساس دل« او خوابیده است ومن بخاطر او بیدارم!»گفتم: به خود می

دیدم اش خفته میژاک را در گهوارههای زندگیم را، در آن وقت که که نخستین خوشی
آورد. و شما هم آیا بچه ماندم تا بیدار شود و به او شیر بدهم، به یاد من میو منتظر می

انگیز های نفرتبزرگسالی نیستید که باید روحتان را با اصولی که در این دبیرستان
ها است که آن را به اید به دست آورید پرورش داد؟ و این امتیاز از آن ما زننتوانسته

شما تقدیم داریم. این سخنان ناچیز در موقعیّت شما اثر دارد و زمینة آن را فراهم می 
ریزی اصولی که مرد باید کارهای خود را بخشد، و آیا پایهآورد و بدان استحکام می
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نوعی مادری که فرزند  ــدر زندگی با آن مطابقت دهد به معنای مادری روحانی نیست 
باید که اینجا مرتکب چند کند؟ فلیکس عزیزم، حتّى اگر میخوبی درک میا بهآن ر

غرضی را که بدان رنگی قُدّوسی خواهد داد مان نقش بیاشتباه شوم، بگذارید به دوستی
بزنم. آیا شما را در اجتماع رهاکردن ترک شما گفتن نیست، ولی من شما را تا آن پایه 

فدای آیندة درخشان شما بکنم. در این مدت نزدیک  های خود رادوست دارم که لذت
اید که دربارة قوانین و آدابی که بر طرز شگرفی مرا بر آن داشتهبه چهار ماه، شما به

ام و ام داشته. گفتگوهائی که پیش از این با خالهروزگار ما حکمفرماست فکر کنم
ثی که آقای دومورسوف از اید تعلّق دارد. حوادماحصل آن به شما که جانشین او شده

های پدرم که در دربار به همة کارها آشنا بود، زندگی خود برایم نقل کرده است، گفته
باید تک ام که اینک تقریباً میبزرگترین و کوچکترین اتفاقات، همه برای فرزندخوانده

رشاد هیچ راهنمائی و او تنها به میان مردم برود در خاطرم سر برداشت؛ فرزندی که بی
خواهد به کشوری قدم بگذارد که، در آن، بسیار کسان که سرشت نیک خود را می

درستی بهآیند، و برخی هم که صفات بد خود را بهبرند از پا در میکار میوار بهگیج
 .(141و 140 ص)ص.« یابندکار گیرند توفیق می

 

مانده و از این رو از اسیر متن اصلی بلکه آذین زیاده پایبند، در این ترجمه، به
  داشته نسبتاً دور مانده است. جان شیفته وژان کریستف که در ی آن سالست

دار به ترجمة آثار داستانی زبان فرانسه اکتفا نکرد. این مترجِم اسم و رسم
های شکسپیر را قاعدتاً از زبان فرانسه به زبان فارسی اثرهای متعدّد از نمایشنامه

ام امّا خبر دارم که گفتارهای فیلمی ها را نخواندهاین ترجمهبرگردانده است. من 
در اند ترجمة اوست. الحق در فصاحت و بالغت لو تهیه کردهلها از اتکه شوروی

دانم تا چه اندازه با ترجمة او از این اثر که أن دستاورد شکسپیر است. نمیخور ش
برانگیز است. اینک دو چاپ و منتشر شده مطابقت دارد. گفتارها واقعاً تحسین

 شود.گفتار اتللو ذکر مینمونه از تک
 

کرد و داستان زندگیم را سال به سال، از بسا دعوتم میداشت؛ چهپدرش دوستم می
شد. و من آن را ام، جویا میها و حصارها و فراز و نشیبی که از آن گذشتهجنگ

گفتم. سراسر، از روزگار کودکی تا آن دم که از من پرسش کرده بود، برایش می
ترین اتفاقات و پرشورترین حوادثی که در دریا و خشکی بر من گذشت، همه را سخت
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سر موئی مانده بود تا  ه رخنة باروئیکردم. از جمله آنکه چگونه در حمله بحکایت می
ه شدم و باک افتادم و به بردگی فروختکشته شوم، یا آنکه چگونه به دست دشمنان بی

ها بر سرم آمده بود و من آنچه در طی سفرها و آوارگیسپس آزاد گشتم. باری، هر
ها های سخت و صخرههای بی بر و سنگالخبایست غارهای ژرف و بیابانضمن سخن می

سایند توصیف کنم؛ و نیز آدمخواران و وحشیانی که هائی را که سر به آسمان میو کوه
ها روئیده است. دسدمونا به شنیدن خورند، و مردمی که سرشان زیر شانهیکدیگر را می

کرد، ها سخت راغب بود. و گاه که کارهای خانه او را از مجلس ما دور میاین داستان
آمد و با ولعی هرچه بیشتر سخنانم را رساند و باز میه انجام میهر چه زودتر آن را ب

شنید. و من چون بدین امر توجه یافتم، در فرصتی مناسب توانستم او را شائق گردانم می
که به اصرار از من بخواهد تا سرگذشت خود را به تمامی برایش نقل کنم. چه، او تنها 

که باید دقّت ننموده بود. من به تقاضای ندانهائی از آن را شنیده بود و بدان چقسمت
او تن دادم و با شرح مصائبی که در جوانی بدان دچار شدم چندین بار اشک از دیدگانش 

های من آه کشید و به روان ساختم. پس از آنکه داستانم به پایان رسید، فراوان از رنج
انگیز رف، رقتکیش خود سوگند خورد که سرگذشت من شگرف، بلکه باالتر از شگ

شنید. با این همه آرزو داشت که انگیز. گفت کاش هرگز آن را نمیبوده است، بسی رقّت
آفرید. آنگاه از من تشکّر کرد و گفت هرگاه کسی از خداوند او را همچو من مردی می

دوستان من عاشق وی باشد، کافی است به او بیاموزم که داستان مرا برایش نقل کند تا 
بدو دل بندد. از این کنایه من به سخن درآمدم. او برای مخاطراتی که با آن خود نیز 

سوزاند شیفتة او شدم. این داشت و من از این که او دل بر من میرو شدم دوستم میروبه
 .(38-36ام. )صکار بردهبود تنها جادوئی که به

شما، ای ستارگان جا خفته است، همه را او موجب شده. و آه! ای روح من، فتنه این»
آزرمگین، مپسندید که با شما بگویم چه کرده است! همه را او سبب شده. اما خونش را 

نهند نخواهم ریخت، و این پوست سفیدتر از برف را که همچون مرمری که بر گورها می
صاف است زخمدار نخواهم کرد. با این همه، باید بمیرد. وگرنه باز در حق دیگر مردان 

هد کرد. اینک اول شمع را بکشم، سپس آتش زندگیش را خاموش کنم. تو خیانت خوا
توانم روشنائی ای شعلة فروزان، اگر خاموشت کنم و سپس پشیمان گردم، بار دیگر می

ترین نمونة هنر واالی طبیعت، همین که پیشینت را به تو بازدهم. اما، تو ای استادانه
دست  Prométhéeتوانم به آتش پرومته می دانم کجاشمع زندگانیت فرومرد، دیگر نمی
 ֍.(182و 181یابم تا با آن باز ترا برافروزم. )ص


