دربارۀ ترجمۀ دن كيشوت	   		         لیال روحی
اين مقاله كه به ياد دوس��ت و استاد عزيز كريم امامي نوشته
ش��ده دنبالۀ گفتگوئي است كه سالها پيش در تهران با آن
مترجم سرشناس شروع ش��د و اميد است كه در اين سطور
ادام��ه پيدا كن��د .در اين چن��د صفحه ما ترجمة فارس��ي
دنكيش��وت را بررس��ی میکنی��م و چند نکت��ه را در مورد
پیش رو دارد تقديم
چالشهائي كه مترجم فارسي اين رمان ِ
خوانندگان ميكنيم.
در تاريخ اخي ِر ترجمه در ايران – يعني از  150سال پيش
تا كنون – زبان اس��پانيائي جايگاه زبان هائي چون فرانس��ه،
روس��ي ،آلماني و انگليس��ي را نداشته است .اگر خوانندگان ايراني با آثار گارسيا لوركا ،نرودا،
ماركز ،فوئنتس ،و يوسا آشنا شدهاند این آشنایی از طريق ترجمه از زباني ديگر مانند فرانسه
يا انگليسي بوده است .به گفتة عبداهلل كوثري:
«طبعاً بهتر بود كه [آثار ادبی امریکای التین] از اسپانيائي ترجمه ميشد.

به همين دليل من س��راغ ترجمة شعر نرفتهام .چون نميپذيرم كه شعر

از زبان دوم ترجمه شود .چون خودم اهل شعرم ميدانم كه ترجمة شعر
خيلي فرق ميكند و گاهي اصالً عوض ميشود .چون ترجمة شعر به مرز

بازآفريني و باز سرائي ميرسد .اما در ايران ما هيچ امكاني كه بخواهيم

اسپانيائي ياد بگيريم نداشتيم .هنوز هم وجود ندارد .دولت هاي اسپانيا
و آمريكاي التين اصالً به اين مقوله ها نميپردازند .آنقدر گرفتار مسائل
خودشان بودهاند كه فرصت پرداختن به اين گونه مسائل را پيدا نكردهاند.

من اين همه كتاب از آمريكاي التين ترجمه كردهام اما س��فارتخانههاي
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اينه��ا يك ب��ار از من نخواس��تهاند كه ...فقط پارس��ال كه بزرگداش��ت
سروانتس بود سفارت اسپانيا از من براي يك سخنراني دعوت كرد.

غرض اين كه كشورهاي اسپانيائي زبان هنوز به اموري مانند فراهم كردن

امكانات براي يادگيري زبان نپرداختهان��د .همة اين آثار امروز در اياالت

متحده ترجمه ميشود .در آنجا خوشبختانه اين كار به نوعي تخصص

اس��ت .مترجمهاي انگليس��ي آمريكاي التين از نس��ل اولشان تا امروز
فوقش ده نفر اند .مثالً ماركز و يوس��ا و ايكس و ايگرك را فقط «راباس��ا»

ترجمه ميكند كه پي ِر مترجمان آمريكاي التين است .اين كسي است كه

ماركز دربارة او گفته اس��ت كه ترجمة انگليسياش از اصل آثار من بهتر

است .فوئنتس را دو سه نفرند كه ترجمه ميكنند .ما ميتوانيم اميدوار

باش��يم كه در اين آثار چون نثر اس��ت ،افت كمتر اس��ت .اما من چارهاي
ندارم .چون اين ادبياتي است كه من دوست دارم .شما خودتان ميدانيد

ك��ه در ادبي��ات ،آدم قبل از هر چيز براي دل خ��ودش كار ميكند .ناچارم
بسازم ديگر .ولي اي كاش كه از اسپانيائي ترجمه ميشد».
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در امريكا و اروپا قضية زبان اسپانيائي ابدا ً به اين شكل نيست ،چرا كه در طي قرن بيستم
و در آغاز قرن بيست و يكم اين زبان به دالئل مختلف فرهنگي و تاريخي از مقام نسبتاً مهمي
برخوردار بوده است .آموزش زبان اسپانيائي در مدارس و دانشگاههاي غرب كام ً
ال رايج است.
در ضمن در غرب به طور كلي ترجمه از زباني جز زبان اصلي عملي غير مانوس و حتي عجيب
به شمار مي رود.
يكي از آثاري كه به دفعات در غرب به زبانهاي مختلف ترجمه شده دنكيشوت اثر ميگل
دو سر وانتس ( )1616-1547است .اين رمان در فهرست آثار مشهور ادبي جهان جاي مهمي
دارد و حتي اگر صاحبنظران ارزش آن را به داليل گوناگون بشناسند ،اكثريت قريت به اتفاق
منقدين در مورد اهميت آن شكي ندارند .گفته ميشود كه ويليام فاكنر سالي يك مرتبه اين
رمان را ميخوانده و داستايوس��كي آن را شاخصترين دستاورد تمدن انساني ميدانسته .اين
رمان دنيا شناخته شده و چندين اپرا ،فيلم،
كتاب بارها توس��ط نويسندگان جهان مهمترين ِ
نقاش��ي و قطعة موسيقي بر اساس آن موجود است .تصوير دنكيشوت سوار بر اسب الغرش
در كنار سانچوي خپله زير آفتاب داغ «المانچا» براي بسياري – حتي كساني كه خود كتاب
را نخواندهاند – كام ً
ال آشنا است.
ترجمة اين اثر كار آساني نيست .خود اسپانيائيها به كرات از طوالني بودن و فاصلة قابل
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توج��ه رمان با فرهنگ امروزي گله دارند و پس از يك مكث خجوالنه اقرار ميكنند كه بارها
خواندن رمان را ش��روع كردهاند ولي پس از  8يا  9فصل کتاب را بس��ته و دوباره در قفس��ه
گذاشتهاند .فقط كسي كه عميقاً با فرهنگ رنسانس اسپانيا آشنا نیست ممکن است اين كتاب
را مالل آور و دشوار بداند ،و يا بخش عظيمي از آن را با عجله بخواند .اين امر در مورد خيلي
از اسپانيائيها هم صادق است.
نظر به اين كه فهم دنكيشوت تا حدي مستلز ِم دسترسي به معلومات تاريخي و فرهنگي
مكان كتاب است ،بدون اين معلومات خواننده همانند كوهنوردي است كه تنها و بدون
زمان و
ِ
آذوقه و ابزار الزم از كوهي دشوار و نا آشنا باال ميرود .اگر چه هر از گاهي روي تختهسنگي
مينشيند و خستگي در ميكند ،ولي همين تجربه با دسترسي به آذوقه و ابزار و به همراهي
راهنمایي ورزيده و با تجربه ،به مراتب غنيتر خواهد بود و به اين صعود شكل ديگري ميدهد.
به كمك راهنما و وسائل الزم هر پيچ و خم كوه و هر مرحلة راه آسانتر ميشود و گوشههاي
سحرآميز كوه كه بدون اشارة راهنما مخفي ميماندند اكنون پديدار ميشوند .مترجم همان
متن تاريخي و زبانشناسي همان آذوقه و ابزار است.
راهنماست .و توجه مترجم به ِ
اكثر خوانندگان دن كيشوت جذبۀ جهاني آن را ميبينند :نبرد واقع بيني با آرمان گرائي؛
نبرد عشق خيالي با عشق واقعي ،تالش انسان براي دستيابي به عدالت و كمال مطلوب؛ نزاع
رمان س��روانتش اگر از نقطهنظر خاص فرهنگ و زبان اس��پانيائي
بين جنون و فرزانگي .ولي ِ
قرون  16و  17بررس��ي ش��ود توشهاي باز هم غنيتر به دست خواننده خواهد داد .مهمترين
محتواي اين توشه بازي سروانتس با کلمات محاورهای و مكالمة شخصيتهاي رمان به زبان
2.
«كاستيل» است
اقشار مختلف جامعه در اين كتاب با يكديگر صحبت ميكنند و سروانتس اين گفتگوها
را به صورتي اس��تادانه در رمان خود گزارش ميدهد ،به نحوي كه هم تاروپود واقعي زبان را
حف��ظ ميكند و هم ماهرانه صداي بازيگوش و طعنهزن خود را وارد اين گزارش ميكند .در
ِ
پشت ضربالمثل تحويل مخاطبان خود
اين كتاب ،سانچوي بيسواد ولي زرنگ ضربالمثل
ميدهد ،اشتباهات مضحك امالئي مرتكب ميشود و با مخلوطي از اسپانيائي صحيح و اشتباه
ب��ا ارباب خود جر و بحث ميكند .خود دن كيش��وت معجوني غري��ب از زبان پهلواني قرون
وسطي و زبان روزمرة كاستيل به خورد خوانندگان و اطرافياناش ميدهد ،زن سانچو ،و كارگر
و برادرزادة دن كيشوت از جمله زناني هستند كه انعكاس دقيق واژهها و تلفظهاي جنسيت
و طبقة خود را نش��ان خواننده ميدهند .در طي  900صفحه ،راهزنان ،اش��رافيان ،دهقانان،
سربازان ،فواحش ،دانشجويان ،اغراب ،قضات ،همه و همه با لحني زنده رشتة كالم را به دست
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ميگيرند و به حرف يكديگر نيز گوش ميدهند .هر كس طبق مقام خود در جامعه صحبت
شناسي «كاستيل» است .در نتيجه عالوه بر
ميكند ،و رمان سروانتس از اين رو گنجي از زبان
ِ
تحول زبان است.
يك اثر هنري سندي براي پژوهشگران و عالقهمندان به
ِ
دنكيشوت در ضمن آينهاي است كه خواننده در آن تمام اسلوب و مكاتب ادبي رنسانس
اروپا را رويت ميكند .اين رمان همانند كتابخانهاي است كه در آن انواع اشعار ،نمايشنامهها،
داس��تانهاي تخيلي و رئاليس��تي جمع ش��ده باشند .ش��خصيتهاي رمان سروانتس كتاب
ميخوانند (يا به داس��تانهاي مختلف گوش ميدهند) و راجع به ادبيات و كتاب اظهار نظر
ميكنند .گاهي نيز به زندگي خود بر اس��اس داس��تان و ش��عر ـ آن هم از همه قسم ـ شکل
ميبخش��ند و سپس ،در تعريف آن زندگي براي س��ايرين ،نقش راوي و نويسنده را به عهده
ميگيرند .سروانتس توجهي خاص به رابطة ميان رمان و شخصيتهاي رمان معطوف ميكند
و با اين كار نقش ادبيات در زندگي روزمرة اشخاص را تفسير ميكند .هدف او از اين تفسير
شكني مكاتب ادبي ميپردازد و هم رابطة بين خواننده و كتاب را
دوگانه است :هم به شالوده
ِ
زير ذرهبين ميبرد.
در اسپانياي قرون  16و  17كه زير يوغ تفتيش عقايد ،جنگهاي دائم ،و تبعيد اقليتها
نزديك به خردشدن و از هم پاشيدن است .اين كند و كاو ،مفهومي سياسي نيز دارد ،چرا كه
داستانهاي حاش��يهاي اشخاصي را آشكار ميسازد كه غالباً هيچگونه دسترسي به عدالت و
گوش شنوا ندارند.
نه تنها ترجمه بلكه هر چاپ اسپانيائي زبان اين رمان احتياج به پانويسها و يادداشتهائي
دارد ك��ه تمام��ي اين ابعاد را در نظ��ر گرفته و تا حدي زمينة رمان را براي خواننده روش��ن
ميسازد .خوانندة فارسيزبان دنكيشوت هم به اندازة همرهان انگليسي يا فرانسه زبان خود
حق شناخت ظرافتها و كنايات متن را دارند .عالوه بر عواملي كه برشمرديم اصل ديگر هم
وجود دارد كه مس��لماً براي خوانندة فارس��يزبان اختصاصاً جالب است ،و آن توجه رمان به
ِ
برداشت اساساً اسپانيائي سروانتس از برخورد مملكتاش با اسالم يكي از جوانب
اسالم است.
پر معني داس��تان دن كيشوت است ،ولي اگر به طرز صحيح و كافي روشن نشود خطر پيش
داوري و كليگرائي خواننده را به دنبال دارد.
ش��به جزيرة ايبريا ( )IBERIAكه ش��امل اسپانيا و پرتغال ميش��ود تنها منطقهاي در
اروپا به شمار ميرود كه طي قرون متمادي (و قبل از قرن بيستم) تماس دائم با دين اسالم
و با مس��لمانان داش��ته است .مملكتي كه امروزه آن را اس��پانيا ميناميم مدتي طوالني وطن
مس��لماناني بوده كه هم از ش��مال آفريقا و هم از خاورميانه در آن مستقر شده بودهاند .بين
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س��الهاي  701تا  1492ميالدي حضور مسلمانان در شبه
جزيرة ايبريا امري عادي و متداول بوده است .در سال 1492
ميالدي با س��قوط آخرين دولت مس��لمان قرناطه به دست
ايزاب��ل و فردينان��د (1516-1452و  )1504-1401بخش
عظيمي از مسلمانان و بازماندگانشان كماكان به زندگي در
اسپانياي مسيحي ادامه دادند ولي به تدريج با تعدي و فشار
حكومت مس��يحي روبرو شدند .نوادگان اين مسلمانان – كه
غالباً به زور و گاهي به اختيار خود – به مس��يحيت گرايش
محمد قاضی
پيدا مي كردند «موريسكو» ( )MORISCOنام داشتند و با
وجود آن كه وطني جز اسپانيا نداشتند هميشه و همه جا بار سنگين شك و اتهامات حكومت
را تحمل ميكردند .بس��ياري از اش��خاص «موريس��كو» در خفا مراسم و سنتهاي اسالمي
خانوادگي خود را انجام ميدادند ولي بيرون از خانه و از وحش��ت مجازات حتياالمكان سعي
داشتند كه هويت جديد مسیحي خود را نشان دهند.
در س��ال  1609ميالدي فيليپ سوم پادشاه اسپانيا تن به جو ضد مسلمان و ضد اقليتي
دولت خود داد و كلية خانوادههاي «موريس��كو» را رسماً از اسپانيا اخراج كرد .معهذا پس از
هشت قرن همزيستي با عادات و رسوم اسالمي ،اسپانيا نوعي آشنائي با اين مذهب و با زبان
عربي پيدا كرده بود كه نظير آن در اروپا پيدا نميش��د .اين همزيس��تي پستي و بلنديهاي
بيش��ماري داشت كه كام ً
ال به منطقه و زمان خاص تاريخي مربوط بود و امروزه قضاوت يك
پارچه در مورد اين هشت قرن زندگي مشترك غير ممكن است.
در طي اين هش��ت قرن و تا چندين س��ال پس از آن گاهي بين اسالم و مسحيت رابطة
حسنهاي وجود داشت و گاهي هم نه .دن كيشوت اين پستي و بلنديها را در زماني خاص
( اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن هفدهم) به خواننده نشان ميدهد و جنبة انساني و شخصي
آن را تاكيد ميكند .از طرف ديگر اين رمان به رابطۀ اس��پانيا و امپراطوري عثماني نیز اشاره
میکند و حتي به اقوام بربر و مس��لمانان آفريقاي شمالي نيز میپردازد .در تمام اين موارد با
سعة صدر وارد دنياي شخصي ،روابط بين فرهنگها و مذاهب مختلف ميشود .و جنبة عاطفي
و حتي خصوصي برخورد با تركها ،مسلمانان اسپانيائي ،مسيحيان ،و مسلمانان شمال آفريقا
را ب��ه خوانند عرضه ميكند .وجود توضيحات و يادداش��تهاي دقيق مترجم راجع به زمينة
تاريخي اين برخوردها براي خواننده بسيار مفيد خواهد بود.
در اينجا به ترجمة فارسي دنكيشوت توسط مترجم سرشناس ،محمد قاضي ،ميپردازیم.
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طبق گفتة آقاي قاضي ،دنكيشوت بار اول در سال  1335توسط ايشان به فارسي برگردانده
شد و پس از آن در سال  1349با اصالح و تجديد نظر كامل به چاپ رسيد .بار سوم در سال
3
 1355و بار چهارم در  1360تقديم خوانندگان گشت.
محبوبيت اين ترجمه از زبان مترجم با تجربهاي چون نجف دريابندري چنین بیان شده
است:
«قاضي در واقع كاري كه كرده اين اس��ت كه رمانسهاي فارسي را مثل
مثالً اميرارسالن نامدار خوانده و يك همچين لحني به آن داده و كيفيت

خاص رمان را هم رعايت كرده اس��ت .خالصه اين كه يك اثري به وجود

آورد ب��ه زبان فارس��ي كه من خيال ميكنم ميماند و مانده اس��ت ...اين
پي��دا كردن زبان خاص براي هر كتاب را بنده بايد بگويم كه از قاضي ياد

گرفتم .البته ميدانيد كه قاضي پس از دنكيشوت خيلي كتاب ترجمه

كرد .ترجمههاياش همه خوب است ولي هيچكدام به پاي دنكيشوت
نميرسد .اوالً خو ِد كار يك كار بزرگي است .ثانياً قاضي يك زباني پيدا
4
كرده است كه دقيقاً هماني است كه بايد باشد»

پنجاه و چند سال پس از انتشار اين ترجمة فارسي دو مطلب به ذهن خواننده ميرسد .اول
تالش و پشتكار فوق العادهاي كه براي بازگرداني اين داستان به فارسي الزم است چرا كه فرهنگ
و متن اصلي آن خصوصاً از دنياي فارسيزبانان امروز دور است .دوم بايد به مسئلة ترجمه از
زباني جز زبان اصلي پرداخت و در اين مورد خاص آقاي قاضي به اين شكل توضيح ميدهند:
«باري پس از اين كه دنكيش��وت در دو جلد به زيور چاپ آراسته شد و انتشار يافت ،محافل

ادبي كشور از آن به گرمي استقبال كردند و ناشر تشويقم كرد كه آن را در مسابقه بهترين ترجمه

س��ال ،كه از طرف مجلهء سخن داير ميشد ،شركت بدهم .متاسفانه كتاب حايز شرايط شركت

در مس��ابقه نبود ،چون شرط قبول اثري براي شركت دادن در مسابقه يكي هم اين بود كه كتاب

از متن اصلي آن ترجمه شده باشد نه از ترجمه .من نامهاي به هيئت داوران سخن كه از استادان

بنام دانشگاه تشكيل ميشد نوشتم و در آن نامه استدالل كردم كه شرط ترجمه از متن اصلي در

مورد كتابي چون دنكيشوت دور از انصاف است ،زيرا تحصيلكردههاي مملكت ما ممكن است

به يك يا دو يا سه زبان از زبانهاي رايج دنيا مانند انگليسي ،فرانسه ،روسي يا آلماني وارد باشند،
ليكن تعداد كساني كه با زبانهاي درجهء دوم مانند اسپانيائي ،پرتغالي ،ايتاليائي ،سوئدي ،چيني،

ژاپوني و غيره آشنا باشند شايد از تعداد انگشتان دست تجاوز نكند ،و لذا نميتوان انتظار داشت
كه آثار ادبي نوش��ته شده به آن زبانها ،كه ممكن است شهرت جهاني هم داشته باشند ،حتماً از
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متن اصلي ترجمه شده باشد .سپس توضيح دادم كه من دنكيشوت را از روي چه متن معتبري

ترجمه كردهام ،و آن وسواس��ي را كه در وفادار ماندن ترجمه بايد به كار برد اس��تاد دكتر موريس

ب��ار ُدن در تطبي��ق ترجمهء لوپي وي��اردو با متن اصلي به كار برده و ب��ا تصحيحي كه در بعضي
اشتباهات ترجمهء مترجم به عمل آورده مرا از تكرار آن اشتباهات معاف داشته است»

5

عدم دسترسي خوانندگان ايرانی به زبان اسپانيائي در سال  1335حقيقتي غير قابل انكار
است .در عينحال «درجة دوم» بودن زبان اسپانيائي آنقدرها صحيح نيست چرا كه از ديدگاه
تاريخی اين زبان مدتهاس��ت كه از پنج زبان اصلي دنيا به ش��مار ميرود .نبود دسترسي به
اسپانيائي در ايران نبايد با مقام اين زبان در دنيا اشتباه شود .به همين علت گفتههای عبداهلل
كوثري در مورد وضعيت زبان اسپانيائي در غرب – كه قب ً
ال به آن اشاره شد – نيز بايست مورد
س��ئوال قرار بگيرد .تعداد مترجمين اين زبان به انگليس��ي به هيچوجه كم نيست ،و ممالك
امريكاي التين نيز در اشاعة فرهنگ خود آنقدر كه گفته ميشود سهل انگار نيستند و «همة
آث��ار» در اياالت متحده ترجمه نميش��ود .بازار ترجمة ادبيات امريكاي التيني در فرانس��ه،
انگلستان ،آلمان و روسيه بسيار داغ و زنده است .با تمام اين ها فاصلة اسپانيائي با مترجمان
ايران حقيقتي است كه باعث ميشود ايرانيان به راه ديگر ،يعني ترجمه از زبان دوم رو بياورند.
ترجمۀ محمد قاضي ـ كه تنها ترجمة فارسي دنكيشوت است ،وزن و موسيقي سر زندهاي
دارد و به خصوص ضربالمثلهاي س��انچو را به نحوی زیبا به فارسی برمیگرداند .البته اين
ترجمه حال و هواي فارس��ي پنجاه س��ال پيش و صداي كم و بيش قديمي آن را هنوز دارد
كه بيش��تر انعكاس تاريخ ترجمه است تا صداي خود متن سروانتس .در ضمن استفادة آقاي
قاضي از متن فرانسوي به جاي اسپانيائي تا حدي طرح اصلي زبان سروانتس را محو ميكند.
كلية اس��امي به شكل فرانسوي بازگرداني شدهاند :المانش به جاي المانچا ،كيشوت به جاي
كيخوته ،لوتر به جاي لوتاريو .اميد اس��ت كه اگر ترجمة جديدي تهيه ش��ود اين اسامي را به
شكل اصلي خود باز گرداند .در چند مورد انتخاب مترجم تعجب برانگيز است :چرا «سانكو» و
نه «سانچو»؟ و چرا مترجم استدالل متن فرانسوي در مورد نام دختري عرب به اسم «زرايده»
 ZORAIDAرا قبول دارد؟ اين اس��م ب��دون دليل موجهي به «زبيده» تبديل گرديده ،در
حالي كه در تمام نسخ اسپانيائي «زرابده» به كار گرفته شده .حتي اگر اين اشتباه سروانتس
باشد نام اصلي بايد حفظ گردد.
يادداش��تها و پانويسها در جلد فارسي ارزنده هستند و مطالب مهمي را براي خواننده
روشن ميسازد .البته اكثر اين پانويسها عالوه بر مقدمة اصلي ،كار مترجم فرانسوي و ويراستار
آن زبان مي باش��ند (مترجم ايراني در چند جا توضيحات خود را ارائه داده اس��ت) .ش��ايد

فصلنامۀ مترجم /سال بیستم /شمارۀ پنجاه و دو و پنجاه و سه125 //////
جالبترين پانويسها آنهائي باشند كه تحول يك ايدهال زبان فرانسه به زبان فارسي را نشان
ميدهند ،به عنوان مثال توضيح مناس��ب آقاي قاضي كه پهلوانهائي كه الگوي دنكيش��وت
بودهاند همانند اميرارسالن و حسين كرد شبستري خودمان هستند .گاهي مترجم ايراني به
«متن اصلي» رجوع ميكند (مث ً
ال در مورد ترجمة ضربالمثلها) و مشخص نيست كه منظور
از اين متن اصلي متن فرانس��ه است يا اسپانيائي .خصوصاً در مورد ضربالمثلها اين سئوال
اهميت خاص دارد چرا كه ضربالمثل از ويژگيهاي خاص هر فرهنگ است و بهتر آن بود كه
معني «متن اصلي» براي خواننده روشن شود .با اين همه ترجمۀ فارسي كلية ضربالمثلها
بسيار صحيح و جالب است و آقاي قاضي توضيحات قابل توجهي در مورد اين امر به خصوص
به خواننده ميدهد.
انتخاب متن فرانسوي لويي دوپاردو ( )1883-1800چند فايده دارد که خو ِد آقاي قاضي
توضيح ميدهند .اما وقت آن رس��يده اس��ت كه در ترجمة فارس��ي رمان به ش��كلي اساسي
تجديدنظر شود .اين امر به خصوص در مورد پانويسها و يادداشتها ،عالوه بر مقدمه ضروري
اس��ت .در طي پنجاه سال اخير پژوهشگران ادبيات اسپانيائي گامهاي بزرگي را به سوي نقد
و بررسي هر چه عميقت ِر اين داستان برداشتهاند و اين تحوالت به كلي از متن فرانسوي قرن
نوزدهم غايب است .بافت نوين رمان ،رابطة پيچيدة آن با جامعة رنسانس ،برخورد آن با اقشار
مختلف جامعه و ديدگاه آن نسبت به اسالم ،كلية اين مباحث در پنجاه سال اخير مورد مرور
و بازنگریِ دقيق قرار گرفتهاند و شناخت ما از دنكيشوت را چندين برابر نمودهاند.
به عنوان مثال راويِ «جعلي» داس��تان ،سيد حامدبن انخالي ،شخصيتي است كه در آن
نفس
واحد اس�لام و مسيحيت ،حقيقت و تخيل ،نويس��نده و خواننده را زير سئوال ميبرد.
ِ
روايت را شخصيت اصلي داستان ميسازد .و در بازيِ نويسنده (سروانتس) با راوي ساختگي
(سيد حامد) چندين نقد محكم و در عين حال ظريف از نقش ادبيات در جامعه ميكند .حال
در ترجمة محمد قاضي به اين راوي فقط در پانوشت اشاره ميشود .در حالي كه نقش او در
رمان بايد به تفصيل يا در مقدمه يا در يادداشتها براي خواننده مشخص گردد.
متخصصين
ترجمة جديد فارسي ميتواند بين  4تا  6مقالهء كوتاه و شناخته شده توسط
ِ
سروانتس در پايان كتاب در اختيار خواننده بگذارد .در ضمن الزم است كه اين ترجمه از زبان
اسپانيائي انجام شود و طلسم ترجمه از زبان دوم باالخره در ايران شكسته شود .امروزه تعداد
ايرانيان آشنا به زبان اسپانيائي نبايد كم باشد وچه بسا برخي از آنان تسلط الزم بر دو زبان را
داشته باشند و قادر به اين بازگرداني باشند.
در پايان توجه خواننده را به نكتهاي جلب ميكنيم كه ارتباط مستقيمي با مسئلة ترجمه
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ندارد ولي براي خواندن رمان ميتواند مفيد باش��د .داس��تان دنكيشوت را حتياالمكان بايد
با يك همراه و حتي يك گروه كوچك دوستان يا همفكران خواند .اين رمان مستلز ِم بحث و
گفتگو بين خوانندگان اس��ت ،برخالف بسياري از رمانهاي كالسيك قرن نوزدهم يا بيستم
براي تنها خواندن (يعني در انزوا) مناس��ب نيست .كسي كه مايل است اين كتاب را بشناسد
و از اول تا آخر با آن رابطه برقرار كند مطمئناً فايدة بيش��تري از داس��تان خواهد برد .گفتگو،
مباحثه ،انعكاس صداهاي مختلف ،صحبت ،تمام اينها از محتويات اصلي دنكيشوت هستند
و در صورتي زندگي و رنگ تازهاي ميگيرند كه خواننده هم مانند سانچو و دنكيشوت دايماً
با يك همسفر در حال گفتگو باشد .در اين صورت و با دسترسي به يك ترجمة سليس و زيبا،
دنكيشوت تا آخر عمر دوست و رفيق راه خواهد بود.
پانوشتها:

BBC Persian.com 6 March 2007 )1

 )2در اينجا توجه خواننده را به يك نكتة مهم جلب ميكنيم .صفت «اسپانيائي» براي اشاره به زبان مردم اسپانيا در حقيقت اشتباه است.
اسپانيائيها طبق منطقة خود چندين زبان مختلف صحبت ميكنند :باسك ،گاليسايي ،كاتاالن و غيره .اهالي كاستيل به زبان كاستيل صحبت
ميكنند كه به اشتباه توسط ساير مردم دنيا به آن «اسپانيائي» گفته ميشود در حالي كه چنين زباني در حقيقت وجود ندارد ،چرا كه در تمام
شبه جزيرة اسپانيا به يك زبان صحبت نميشود .ولي چون لغت «اسپانيائي» كام ً
ال جا افتاده است – حتي اگر واژة صحيح آن «كاستيلي»
باشد -ما هم اين لغت را به صورت قابل معاوضه با «كاستيلي» در اينجا استفاده ميكنيم.
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