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شرمنده  آقای گراس
ناصر غیاثی        

دربارة ترجمۀ کتاب های:      
»در حال کندن پوست پیاز«،

»نامه به فلیسه« و »یادداشت ها«

انتش��ارکتابخاطراتِگونترگراس»درحالکندنپوس��تپیاز«درسال2006بهخاطر
اعترافگراسبهعضویتدراِساِسهیاهویبسیاریبهپاکردوبههمیندلیلاصلخاطرات
اوبهحاشیهراندهشد.نشرنگاهبالفاصلهترجمهآنرادرسال1386باسههزارشمارگان،به

قیمتسههزارتومانو504صفحهبهبازارفرستاد.
درایننوش��تهمیکوشممقایس��هایبینمتناصلی)آلمانی(کتابوترجمۀفارسیآن
انجامبدهم.اجازهبدهیدباعنوانکتابش��روع
کنم.درفارسیغیرعامیانهپوستمیوهوامثالهم
رامیگیری��مونمیَکنیم.ح��االکهداریمگراس
ترجمهمیکنیمومیدانی��ماوبخصوصدراین
کتابازچهزبانپیچیدهایاستفادهمیکند،آیا
بهترنیس��ت،عنوانکتابرابه»درحالگرفتن
پوس��تپیاز«یا»هن��گامگرفتنپوس��تپیاز«
ترجم��هکنی��مونهبه»درحالکندنِپوس��ت
پیاز«؟میتواناینپیشنهادراسلیقهایدانستو
خردهگیریخواند.بسیارخوب،پسبهسراغخود

کتابمیرویم.
گرچهباورشس��ختاس��ت،اماوقتیمتن
آلمانیراباترجمۀفارس��یآنمقایسهمیکنیم،
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شایدهمدستآویزیسرگرمکننده– داستانهاییرابهیادشمیآورند...«میبینیدکههیچ
چیزیازاینکلماتدس��تگیرخوانندهنمیش��ود.علتایناستکهمترجمکلمهبهکلمه
ترجمهکردوجلورفت.گراسامامینویس��د:»کس��یکهگیرةمویمادررایادستمالپدر
راکهدرگرمایتابس��تانچهارگوشهاشگرهخوردهیابخصوصارزشمبادلهیترکشهای
دندانهدارنارنجکیابمبرادرخاطرشمحفوظنگهداشتهاس��ت،داس��تانهاییبهذهناش
میرسدکه...«.آدمیراتصورکنیدکه»هرشبهنگامنیایشلیوانیمشروبسربکشد.«یا
»درآنمقطعزمانی...دربرابرعکسهایرنگی...وخیلیچیزهایدیگرغوطهمیخوردم.«
یا»زیراس��میانفانایکزنقاشی»فرشتهیآوازخوان«برجستهمیشد.ودرپسآننیمرخ
فرشتۀپشتسرخودمینمایاند.«گراس:»میان"فرشتگانآوازخوان" ِیانفانآیک،بیشاز
همهنیمرخفرشتۀعقبیدرذهنمحکشد.«بگذریمکهمترجممتوجهنشدهاسمایننقاش
هلندییانوانآیک)Jan van Eyck(اس��تونهیانفانایکزوآنsیکهدرمتنآلمانی

بهآخراسمچسبیدهاضافۀملکیاست.

اصطالحات
باتوجهبهترجمۀاینکتابمیتوانمدعیشدکهمترجمبسیاریازاصطالحاتزبان
آلمانیرانمیشناسدوهمهراکلمهبهکلمهمعنیمیکند،نتیجهاینمیشودکهجمالتاش
گاهغل��طوگاهخندهدارمیش��وند.ازجمل��ه:»auf die Sprünge helfen«کهبهمعنیزیر
بالکس��یراگرفتن،کمکویاریرس��اندناس��تدراینجمله:»عیبهایکوچک...زیر
بالخاطراترامیگیرند.«تبدیلمیشودبه»یافتنعیبکوچککمکبهجهشخاطرات
»auf den Kopf stellen«بهمعنایجهشاس��ت(.یاSprungِجمعSprünge(».میکن��د
وارونهگذاش��تن،سروتهگذاشتن/کردندراینجمله:»آیاممکناستترسازپاسخیکه
همهچیزراوارونهمیکند،اللمکردهبود؟«درترجمهتبدیلمیشودبه»آیااحتمالداردکه

ترسازپاسخیکههمهچیزرابرسرمآوارمیکردباعثگنگیشدهباشد؟«

دست بردن در متن
مترج��مهرجاکهازجملههایپیچیدةگراسس��ردرنمیآورد،چیزیازخودشاضافه
میکندوحتیبهکمکنویسندهمیشتابدوغلطهایاوراتصحیحمیکند.»چندروزیاز
جنگس��پریشدهبودکهیکیازبرادرانمادرم،داییفرانتسکارمندادارهپستلهستان...
بهجوخۀاعدامسپردهشد.«درحالیکهگراسمینویسد:»چندروزیازجنگگذشتهبود

ازهمانجملۀدومپاراگرافاولباترجمۀغلطمواجهمیش��ویم.»وقتیهمکهتوانس��ت
تادوازدهرابش��مارد.«گذش��تهازاینکهفارسیجملهغلطاس��توبه»را«نیازینیست،
گراسمیگوید:»وقتیداشتدوازدهسالاشمیشد«.باز»نشستنرویزانویمادر«تبدیل
میشودبه»جاخوشکردندرآغوشمادر.«»لبمطلبرااداکردن،سربحثاصلیرفتن«

تبدیلمیشودبه»رسیدنتماموکمالبهنقطه«.

ترجمۀ غلطِ  کلمه
خوانندهایکهکمیآلمانیبلدباش��د،ضمنمقایس��همتوجهمیشودکهمترجمکتاب
معنیدقیقبرخیواژههارانمیداند.بهمثل:»شکس��تنشیش��هباآواز«]اس��کاردرطبل
Frage stellenحلبی[رابه»شکس��تنشیشه«،»رس��یدنقطار«رابه»راهافتادنِقطار«یا
یعنیطرحکردنس��ئوالیاپرسیدنرابه»جا«ترجمهمیکند.گراسمینویسد:»آیافقط
بچهها،همچنانکهدرافس��انهها،سئوالدرستراطرحمیکنند؟«مترجمترجمهمیکند:
»درجاهاییمثلافس��انههاکهفقطس��ئوالهایدرستمطرحمیکنند؟«همینطوراست
zusetzen mit کهبهمعنیِکالفهکردن،مویدماغشدن،فشارآوردناست:»اگربهخاطرات

س��ئوالاضافهشود«بهجای»اگرباسئواالتخاطرهراکالفهکنی،مویدماغاشبشوی،به
اوفش��اربیاوری«،»دروغودروغهایکوچکتر«بهجای»دروغوخواهرکوچکاشتقلب«
و»حواله«بهجای»رسید«ازدیگرنمونههاهستند.»خاطراتیراکهبهیادمیآورماغلببه
اشیاپهلومیزنند.«»پهلوزدن«درفارسیبهمعنیشباهتبسیارداشتناست.اماگراسچه
مینویسد؟مینویس��د:»اغلبایناشیاهستندکهخاطراتمباآنهااصطکاكدارد،بهآنها
برمیخورد.«»باوجودمیلباطنی«بهجای»خالفمیل،بااکراه«،»مسئولدستنوشتهها«
]!!![بهجای»ویراستار،مشاورانتشاراتی«.گراسدربخشیازکتابازدوستیتعریفمیکند
ک��هازاومیخواهد»دوربینوی��ژهایکهبههمینخاطرارزاننبود،برایشبخرمتابتوانداز
میانلنگش��لوارازس��نگفرشخیابانهاعکسبگیرد.«مترجمترجمهمیکند:»...ازمن
خواستدوربینارزانقیمتیبخرمتا...بتواندازراهپاچهیشلوارعکسهاییازکفخیابان

بگیرد.«

جمالت بی معنی
»لمسگیرةمویسرمادر،یاپدرزیرآفتابسوزان،گرهخوردهبهچهارگوشدستمال
جیبییالرزشخاصیکهتعویضنارنجکدندانهدار–کهباترکشبمبهاحفظکردهبود–و
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ترجمهکنیم،تایکیبیایدوآنرااززباناصلیترجمهکند.یادردورانیکههنوزکسیپیدا
نشدهآثارمهمجهانیرااززباناصلیترجمهکند،مافعالآنرااززباندومترجمهکنیمتا
بازیکیبیایدو...امادراینگونهمواردمترجمبایدبداند،ترجمهایراکهاززباندومپیشرو
دارد،ترجمهقابلاعتمادیاست،وگرنهدرستمثلترجمهغلطوغلوطاززباناصلی،ترجمه

نکردنبهترازترجمهکردناست.
ترجم��ۀآثارکافکابهفارسیسرنوش��تترجمهآثارکافکادرزبانفارس��یهمکموبیش
همینطوربودوهست.اگراشتباهنکنماولینترجمهایکهازآثارکافکاازمتناصلییعنی
آلمانیانجامگرفت،دوکتابِ»پزشکدهکده«و»گفتگوباکافکا«بودکهتوسطدکترفرامرز
بهزاد،ارایهش��دهبود.بقیههرچهبود،اززبانیدومترجمهش��دهبودواغلبپرازغلطویا
دستکمناقص.ازترجمۀزندهیادهدایتبگیریدتاترجمهمقدادیومیراعلم.طیسالهای

اخیراماخوشبختانهترجمهبیشترآثارکافکاازآلمانیبهفارسیانجامگرفت.

انتشار »یادداشت ها« و »نامه به فلیسه«
دراینمیانامادوکتاببس��یارمهمبهجاماندهازکافکا،یعنی»یادداش��تها«و»نامه
بهفلیسه«همبهفارسیترجمهشد.درزیرمیکوشمبهایندوترجمهبپردازم.هردوکتاب
رانشرنیلوفرمنتشرکردهاست.یکجلداز»نامهبهفلیسه«توسطمرتضیافتخاریوجلد
دیگرتوسطمصطفیاسالمیهترجمهوهردودرسال1378منتشرشدهاند.»یادداشتها«ی

کافکابهترجمۀمصطفیاسالمیهودرسال1379انتشاریافت.
اولینسئوالایناست:چرایککتابدرترجمۀفارسیبهدوجلدتقسیمشدهوبعدچرا
هرجلدرایکنفرترجمهکردهاس��ت؟نهمترجمینونهناش��رهیچتوضیحیدرهیچجای
کتابدراینموردنمیدهند.»ُجستارمقدماتی«جلداول»نامهبهفلیسه«توسطمصطفی
اسالمیه)البتهسروُدمبریدهوغلط(ومتنکتابتوسطافتخاریترجمهمیشود.ویراستار
اینجلداس��المیهاس��ت.درهیچیکازدوجلدنیامدهکهکتابازچهمنبعیترجمهشده.
اماازنوعنگارشاسامیومکانهادرهردوکتابوتوضیحاسالمیهدرمقدمۀ»یادداشتها«

برمیآیدکههردوکتابازرویترجمۀانگلیسیبهفارسیدرآمدهاند.
اگرخوانندهایحوصلهکندودندانبهجگربگذاردوطاقتزیادیدرخواندنجمالتگاه
بیمعنیداشتهباشد،میتواندبهضرسقاطعادعاکندمترجمینهردوکتابنهبهفارسی
مسلطاندونهبهزبانیکهازآنترجمهکردهاند.خوشبینانهترینتصورمیتوانداینباشدکه
ترجمهایکهمترجمیندراختیارداشتهاند،ترجمۀخوبینبوده.واینخودعذربدترازگناه

کهیکیازCousin]پسرعمهیاپسرعمویاپسرخالۀمادرم،Onkel]دایییاعمو[فرانتس...
نامهرسان...تیربارانشد.«مترجممااشتباهگراسراتصحیحکردهواینپسرعمویاپسرعمه
یاپسرخالهراتبدیلبهبرادرمادرگراسمیکندتاترجمهاشازOnkelبهداییتوجیهداشته
باشد.امااینانتساببیجایادشمیرودودرستیکصفحهبعدترجمهمیکند:»ازسوی
مادرنامهرسانتیربارانشده،آنا،خالۀبزرگام...پذیراییشدم.«کهدراینصورتنامهرسان
بایدپسرخالۀگراسیعنیخواهرزادةمادراومیشدونهدایییعنییکیازبرادرانمادرش.

نمونههای��یکهخواندید،مگریکموردهمهسردس��تیازصفحهیاولتاصفحهی29
کتاببود.میبینیدبحثس��راش��تباهاتیمثلندیدنیابدخواندنیککلمهنیستکههر
مترجمیممکناستمرتکبشود.اماآیامیشود،مثالیکقلم،ترجمهنکردنیکپاراگراف

کامل،پارگرافدوِمصفحهی8،رابهحسابچنیناشتباهاتیگذاشت؟
منتاکنونهیچیکازکتابهاییراکهتوس��طجاهدجهانش��اهیترجمهشدهندیدهو
نخوان��دهام.اماازقرارایش��انحدود23کتابوبهاحتمالقری��ببهیقینهمهراازآلمانی
ترجمهکردهاند.درکارنامۀترجمۀایشانبهایناسامیبرمیخوریم:هانسماگنوسانسنزبرگر،
هاینریشبل،اگونکرنتسوبرتولتبرش��ت،ریلکه،هاینریشمان،مارتینوالزر،هاینریش
هاینه،لسینگ،ویلند،گوته،شیلروکلوپشتوك.اگرآنترجمههاهمهمینطورباشدکه»در

حالکندنپوستپیاز«بدابهحالایننویسندگانوخوانندگاناش.
آقایگراس!بهخوانندةفارسیزبانترجمۀکتابتانحقبدهید،نتواندبیشاز20-30
صفحهبخواندوعطایخواندناشرابهلقایشببخش��د.میدانید،امکاننداردپنجاهصفحه
بخواندواززبانالکنوآشفتهوجمالتبیمعنیخستهنشودومحالاستصفحهایازمتن

اصلیرابازکندوباترجمهمقایسهکندوغلطینبیند.شرمندهآقایگراس!

وقتی کافکا با زن برادرش به سیزده بدر می رود

درآمد
ترجمه،بویژهترجمهمتونادبی،ازاساسخطرکردناست،همبرایمترجموهمبرای
خواننده.برایمترجمچونبایدششدانگحواساشراجمعکندوبرایخوانندهچونباید
بداندداردقرائتِمترجمراازمتناصلیمیخواند.ترجمهاززباندوم،خطرکردنیدوچندان
اس��تودلش��یرمیخواهد،چراکهبیندوزبان،واس��طهایقرارگرفتهبهناممترجمدوم.
گاهیچارهاینیست.مثالچونمترجمچینییافنالندینداریم،بایدموقتاآنرااززباندوم
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کهامروزگریبانگیرماش��ده،امادوازدهروزدیگ��رخواهدآمد؟ویا»تمامبعدازظهررادورو
بربستگانزنبرادرم...گذارندم.«آخرچطورممکناستمترجمی487صفحهازنامههای
کافکابهفلیس��هراترجمهمیکندوویراس��تارتشکهیادداشتهایکافکاراترجمهمیکند،

ندانند،کافکابرادرنداشتومنظورشوهرخواهرشبوده؟

یادداشت ها
ترجمه»یادداش��ت«هایکافکاتوسطاسالمیههم
وضع��یبهترازترجمهنامههاندارد.کتابپراس��تاز
ترجمهغلطکلماتوجمالت،ترجمهکلمهبهکلمهی
جمالتمجهول،جمالتنامفهوموفراوانیِویرگولهای
بیهودهوبیجا.چندنمونهراباهمبخوانیم:»فقطآنچه
راکهنوشتهامنبایدبیشازحدبزرگکرد،چوندرآن
صورتآنچهنبایدنوشتهشوددستنیافتنیمیشود.«
)ص243(»بیآنکهواقعاًمراازس��ربازکنند،بایدآن
راکناربگذارم.«»س��رعتآهسته«)ص250(،ترجمه
کلمهبهکلمهبدونتوجهبهمفهومیامفهومفارسی)ص
251/250(»داس��تاندراز«بهجای»داس��تانبلند«

)ص580وTagebuch«،)253«یکباردرعنوانکتاب،به»یادداش��تها«ترجمهمیشود
امادرمتنبدونهیچتوجیهیگاهیبه»یادداشتهایروزانه«گاهیبه»یادداشتها«وحتی
به»خاطرات«ترجمهمیش��ود.جمالتخندهداریازقبیلاینجمله»...عصایشرابههم
میزند«)ص367(درکتابکمنیست.آیامترجمازخودشنپرسیدهکهیکعصاراچطور
میش��ودبههمزد؟یابهاینترجمهازیادداشتکافکادربیستوپنجمفوریهتوجهکنید:
»...درتداركسخنرانی...درهیجدهفوریهبودمکهطیآنمنهمسخنرانی...خواهمکرد.«
مترجمحتیمتوجهنیس��تکهیادداش��تمالروزبیستوپنجمفوریهاستوازسخنرانی

هفتروزتمامگذشتهاست.
خواندنیادداش��تهایکافکاونامههایاوبهفلیس��هبراینزدیکشدنبهشخصیتو
جهانکافکاونیزش��ناختِدقیقازاوامریاجتنابناپذیراس��ت.اماخواندنترجمههای
فاجعهباریمثلاینترجمههاتنهانتیجهیمعکوسدادهوخوانندهراازکافکافراریمیدهد.

نشرچنینکتابیازناشریمعتبرچوننیلوفربعیدبود.

است.چراکهدراینصورت،مترجمینبایدپاسخگویمنِخوانندهباشندکهچنینکتابیرا
چراترجمهکردهاند؟غلطهایایندوکتاب،غلطهایینیستندکهبگوییم:" ازدستمترجم
دررفتهاست"،چونهردوکتابپراندازجملههایبیمعنیکهحاصلفارسیغلطوترجمۀ
غلطاس��ت.الزمنیس��تدقتزیادیبهخرجبدهیم.کافیاستتورقیدرکتاببکنیموبه

عنوانمشتنمونهایازخروار،شانسییکصفحهرابازکنیموبخوانیم.

نامه به فلیسه
نمونههای��یازآنچهدرزیرمیآورم،درکتابفراواناس��ت:»بهدردزبالهدانمیخورم.
آمادهومناس��بزبالهدانبودهام.«)ص57(جملهیدومنهتنهاکموبیشهمانجملهاول
است،بلکهدرمتناصلیهمنیست.»...داستانکوچکم...روبهآسمان...معلقخواهدماند«
نمیدانمیکداستانچطورمیتواند"روبهآسمانمعلقبماند".درمتناصلی»خیرهخواهد
ماند«اس��ت.)ص147(»کاره��ایتوچگونهپیشمیرود،دخت��رم؟«)ص188(کافکابه
فلیسه،نامزدشمیگوید:دخترم!!!»انگارکهدوطرفمیزمثلدوکفۀترازوبود.«)ص689(
وقتیاولجملهمیآوریم"انگار"،دیگرآوردن"مثل" بیجاست،تکراراست.)ص764(»در
خانهباهرجورمشکالتدستبهگریبانهستم«)ص395(بهجای"باانواعمشکالت" یا
" باهرجورمشکلی".داستان»"داوری" ...مملوازاختالساست.«»مملوازاختالس" یعنی
چه؟درمتناصلی"انتزاع" )Abstraktion(است.بازدرصفحهی446کافکاداستانیتعریف
میکن��دازراهبهایکهخوشصدابودوپسازآنکه
کشیشی،شیطانراازتنراهبهمیراند،راهبهمیمیرد.
مترجماززبانکافکاترجمهمیکند:»...ادبیاتمنبه
ش��یرینیصدایآنکشیشنیست.«خودشامایک
سطرپیشترجمهکردهبود،صدایشیرینمالراهبه
اس��ت.ازهمهخندهدارترترجمۀمرب��وطبهروزاولِ
س��ال1913است.کافکادرنامهاشبهفلیسهازعدم
پیش��رفترماناششکایتداردوضمنآنمیگوید:
»مالسیزدهدرعددسالنواست«.مترجمماترجمه
میکند:»شایدجریانروزسیزدهسالنوباشد.«)ص
218(.چگونهمیشودکهمترجمنداندوقتیدراولین
روزماههس��تیم،نمیتوانیمازآننحسیحرفبزنیم


