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چشمهچاپشدهاست.
ب��رايمعرف��يکتاببایدگفتکهاینکتابدرپنج��اهونهفصلو470صفحهبهزبان
ترکياستانبوليچاپشدهوالبتهبهزبانانگلیسينیزترجمهشدهاست.هرفصلازکتاب
راويجداگانهايدارداماراویانبهتناوبدرطولکتاب،تکرارميش��وندوتکهايازماجرارا
روایتميکنند.پاموكدرگزینشراویانکتاببهانسانبسندهنکردهواززبانمرده،درخت،
سگواسبنیزسخنگفتهاست.بدیهياستکههرکدامازاینراویاننیزلحنمخصوص

بهخودرادارند.
اماترجمۀکتاب،تماميفصلهارابازبانيمغش��وشوثابتویکس��انمنتقلميکندو
مترجمهرجامصلحتميبیندچیزيبهمتنافزودهوهرجاصالحميداندچیزيازآنحذف
ميکند.بعضيازاینحذفیاتالبتهاجتنابناپذیراستاماحذفبعضيازاینبخشهاهیچ

توجیهينميتواندداشتهباشد:


الف�بررسيفصلاولکتاب"من یه جسدم" )کهمیتوانآنرا"منمردهام" ترجمهنمود(:
فص��لاولکتاباززبانمردهاينقلميش��ودولذاقتلموضوعاصليکتابودرواقع
رشتۀتعلیقياستکهدرسرتاسرکتابتنیدهشدهوخوانندهرابرايحلمعمايقتل"ظریف

افندي" تاپایانکتابهمراهيميکند.دراینفصل:


1�مترجم،بندذیلراباحذفعبارِت"گاهيرويسقفمهمانسراهاوخانههايییالقي
گردنۀاستانبول،بعضاًرويصندوق..." ترجمهکردهاست:

 " قدیم��ا رو ظ��روف هم کار مي کردم، رو قاب آینه ها، روي صندوقچه ها حتا رو دس��ته ي 
قاشقاي چوبي، اما این اواخر فقط رو کتاب کار مي کردم، راستش پادشاه پول خوبي براي این 

کار مي داد." )ص.18(

"...Eskiden bazen bir tabak içine nakış yapardım; bazen bir aynanın arkasına, 
bir kalığın içine, bazen Boğaziçi’nde bir yalının, bır konağın tavanına, ba-
zen bir sandığın üzerine...Son yıllarda ise yalnızca kitap sayfaları üzerinde 
çalışıyordum, çünkü Padişahımız çok para veriyordu nakışlı kitaplara."

میتواناینسطورراچنینترجمهکرد:
ــت آینه یا توي قاشق. گاهي  ــیدم؛ گاهي پش " پیش ترها بعضاً توي طبق نقش مي کش

نسخۀ ایراني »نام من سرخ«
تهمینه زاردشت

» و ما یستوي االعمي و البصیر«/ »کور و بینا یکسان نیستند« 
سورة فاطر آیة 19 )از سرفصل نام من سرخ(

اورهانپاموك،متولد1952ترکیه،خصوصاًپس
ازدریافتنوبلادبیات،بهچهرةش��ناختهشدهاي
درادبیاتجهانيتبدیلشد.مطالعاتدانشگاهي
ويبهمعماريونقاشيوروزنامهنگاريختمنشد
وويزمانيآرامگرف��تکهبااندوختهايغنياز
دان��شادبی،بهادبی��اترويآورد.ويدریکياز
مصاحبههایشمدعياس��ت،کمترکتابياس��ت
ک��هدرکتابخانۀغنياویافتنش��ود.مطالعۀآثار
داس��تانيوغیرداس��تانياو،خصوصاًنطقيکهبه
هنگامدریافتجایزةادبينوبلایرادکردودرآن
ازپدرشس��خنگفت،خوانن��دةآثاراورامتقاعد
ميکندکهشایدروحجس��تجوگرپاموك،آرمان
شاعريپدرشرانهباشاعريبلکهبانویسندگي
جامۀعملپوشاندهاست.رمانيکهجایزةادبينوبلرانصیبنویسندهکرد»ناممنسرخ«
نامدارد.مطالعۀاینکتابعمقمطالعاتوآگاهينویس��ندهراازادبیاتيکهدرواقعمیراث

فرهنگيماست،نشانميدهد.
ترجمۀآثارقبليایننویسندهتوسطارسالنفصیحيدراختیارخوانندگانفارسيزبان
قرارگرفتهاس��تاماکتاب»ناممنسرخ«توسطآقايعینلهغریبترجمهوازسوينشر
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صورت اون هزاران حوري که با ذوق و شوق تموم در طول این همه سال کشیده بودم با تموم 
جزئیاتش تو ذهنمه،..." )ص.19(

"Öte yandan ,Kuran-ı Kerim’de sözü edilen ve altlarından ırmaklar akan 
altından ,gümüşten Cennet küşklerine ,dolgun meyvalı iri yapraklı ağaçlara, 
bakire güzellere rastlayamadığımı söylemek zorundayım .Oysa Vakıa 
suresınde anlarılan Cennetteki o iri gözlü hurileri pek çok kereler nasıl da 
keyiflenerek resmettığimi şimdi çok iyi hatırlıyorum".

ترجمۀپیشنهاديبرايجمالتفوق:
ــت را که نهرهایي از  " از طرف دیگر، مجبورم بگویم قصرهاي طالیي و نقره اي بهش
زیرشان جاري است، درختان پرباري را که برگهاي پت و پهن دارند و زیبایان باکره را که در 
قرآن آمده اند، ندیدم. هنوز خوب به یاد مي آورم حوري هاي بهشتي چشم درشت را که در 

سورة واقعه آمده با چه شوقي نقاشي مي کردم."

1-دربندانتهایيفصلاززبانمترجمچنینميخوانیم:
"من که از اون اولش هم از ارتفاع مي ترس��یدم هم از تاریکي، ببینین آخرش چه جوري ته 

یه چاه تاریک گیر افتادم."


"Bakın ,ben de çıraklığımda derinlerdeki gerçekten ,ötelerden gelen sesten 
korkar da dikkatimi vermez ,alay ederdim böyle şeylere .Sonum bu rezil 
kuyunun dibi oldu!

)ص.21(

کهبرداشتياستازاینبند:
" ببینید، من هم در دوران شاگردي، با وجود اینکه از حقایقي که در اعماق مي گذرند، 
از صداهاي ماورائي، مي ترسیدم اما به آنها توجه نمي کردم و به مسخره شان مي گرفتم. 

کارم به ته این چاه لجن کشید!"
ب�فصلدومکتاب"ناممنکارا":

1-درسطورآغازینفصلمترجممينویسد:

ــتانبول، بعضاً روي صندوق... اما  ــراها و خانه هاي ییالقي گردنة اس ــقف مهمانس روي س
سالهاي آخر، کارم تصویرگري صفحات کتابها بود، چون سلطان پول خوبي بابت کتابهاي 

مصور می داد. " 
2�یکيدیگرازمثالهايجرحوتعدیلوشرحوبسطکهمترجمبهآندستزده،پس

ازسطورباالستکهمترجممينویسد: 
"چند وقت پیش حکایت جالبي در مورد همین موضوع ش��نیدم، مي گن وسط میدون 
جنگ الي جسدا، یکي از سربازا زخمي و خوني از هوش مي ره و وقتي به خودش مي آد 
فکر مي کنه مرده و اون دنیاس��ت و دنبال یکي مي گرده که ازش بپرسه این جا با آدم چي 
کار مي کنن؟ همین موقع یکي از سربازاي تیمور فکر مي کنه اون سرباز زخمي از سربازاي 
دش��منه و با یه ضربه ي شمشیر دو تکه اش مي کنه. حاال اون سرباز فکر مي کنه هر کسي 

بیاد این دنیا اول نصفش مي کنن.")ص.18(

"Sırf bu merakı yüzünden kanlı savaş meydanlarında cesetler arasında 
gezinen birinin hikayesini anlatmışlardı...Can çekişmekte olan yaralı 
cenğavarler arasında ölüp de dirilen birine rastlarım da ,o da bana 
öbür dünyanın sırlarını verir diye aranan bu adamı Timur’un askerleri 
düşmen sanıp bir kılıç darbesiyle ikiye biçmişler de ,o da ,öte dünyada 
insanın ikiye bölündüğünü sanmış".

مقایسهکنیدترجمۀمترجمراباترجمۀدقیقاینعبارت:

"البد فقط بخاطر همین کنجکاوي حکایت کسي را برایمان تعریف مي کردند که توي 
میدان جنگ هاي خونین، البالي جسدها، بین جنگاوران زخمي که اسیر پنجه مرگ شده 
اند، دنبال کسي مي گردد که تا پاي مرگ رفته باشد و اسرار دنیاي دیگر را برایش بگوید، 
سربازان تیمور او را دشمن پنداشته و از وسط نصف کرده اند و او با تصور فاش کردن اسرار 

دنیاي دیگر مي گوید در دنیاي دیگر انسان به دو نیم مي شود."
3- درصفحۀبعديکتاب،مترجمبرگهايپتوپهنرا"باکرههایيباچشماندرشتو

سینههايفراخ" ترجمهميکند:

"البته این رو هم بگم که کوش��ک هایي با آجرهاي طالئي و نهرهایي از نقره که کنارش��ون 
باکره هایي با چش��م هاي درش��ت و سینه هاي فراخ نشسته باش��ن هم ندیدم، با این که هنوز هم 
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وایندرحالياستکهنویسندهمينویسد:
"بیشتردوستان،قوموخویشهاوآشنایانهممحلهايدرایندوازدهسالمردهبودند."

همانطورکهميبینیمنویسندهآماردقیقمردههارابهتفکیکارائهنميکند.
1-بههمینترتیبدرپاراگرافبعدي:

"صابخونه که زن غرغرو و پیري بود مي گفت که من ش��بیه پس��رش هستم که تو جنگ با 
صفوي ها کش��ته ش��ده، برا همین بعدها خونه رو برام مرتب مي کرد که هیچ، حتا برام غذا هم 

مي پخت." )ص.24(

"Ev sahibesi kadın ,savaşta Safavi askerlerinin öldürdüğü oğluna benzetti 
beni .Eve çekidüzen verecek ,yemeklerimi yapacaktı".

اماببینیمنویسندهچهميگوید:
ــرش مي دانست. پسري که سربازان صفوي در جنگ  ــبیه پس "زن صاحبخانه، مرا ش

کشته بودند. قرار شد اتاقم را مرتب و غذایم را آماده کند."

1-آنچهدرپاراگرافبعديازمترجمميخوانیم،بهواقعخواندنياست:
"سر محله ي چمبرلیتاش بازار مرغ فروشا بود، مثل قدیما بوي گندش کل بازار رو گرفته بود، 
و طبق معمول چند تا گدا هم با لباس هاي کهنه و پاره پوره یه گوشه اي تکیه داده بودن به دیوار 
و پروبال رهگذرارو دید مي زدن، یکي شون که کور هم بود داشت آسمون پربرف رو نگاه مي 

کرد و نمي دونم چرا گه گاه قاه قاه مي خندید.")ص.25(
"Çemberlitaş’ın orada ,Tavukpazarı’dan gelen pis kokunun içinde birbirl-
erine sokulmuş ,paçavralar içinde arsız dilenciler gürdüm .Biri kördü ve 
yağan kara bakıp gülüsüyordu".

ایندرحالياستکهدرمتناصليخبريازچشمچرانيگدایاننیست:
ــه تنگ هم از بازار  ــوش و بدبوي محله چمبرلیتاش را دیدم ک ــتاخ ژنده پ "گدایان گس
مرغ فروشان مي آمدند. یکي از آنها که کور بود، برفي را  که داشت مي بارید نگاه مي کرد و 

مي خندید."

1-درپاراگرافبعدي:
"بعد از هزار تا استغاثه باالخره در زدم."صفحۀ25,فصلدوم

" بعد از دوازده سال دوباره به استانبول برمي گشتم، شهري که توش به دنیا اومده و بزرگ 
شده بودم. نمي دونم چرا وارد شهر که مي شدم حس کسي رو داشتم که تو خواب راه بره. مي 
گن برا مردن وطن خوبه، منم انگار برگش��ته بودم که بمیرم. از دروازة ش��هر که مي گذشتم فقط 
مرگ تو ذهنم بود، البته عش��ق هم بود ولي خب اون هم درس��ت مثل خاطرات دور و فراموش 
شده اي که از این شهر داشتم بود، دخترعمه اي که دوازده سال پیش عاشقش شده بودم.")ص.

)23
متناصلی:

İstanbul ’a ,doğup büyüdüğüm şehre ,on iki yıl sonra bir uyurgezer gibi 
girdimç Ölecekler için toprak çekti derler ,beni de ölüm çekmişti .Ilk başta 
şehre girdiğimde yalnızca ölüm var sanmıştım ,sonra aşk ile de karşılaştım. 
Ama aşk,o ara ,İstanbul’a ilk girdiğimde ,şehirdeki hatıralarım kadar uzak ve 
unutulmuş bir şeydi".

مترجمبرايتوضیحکلمۀ"خوابگرد" نوشتهاست: " نمي دونم چرا وارد شهر که مي شدم 
حس کسي رو داشتم که تو خواب راه بره. "

ترجمۀپیشنهادي:
" دوازده سال بعد مثل یک خوابگرد وارد استانبول شدم، شهري که در آن به دنیا آمده 
و بزرگ شده بودم. وقتي کسي با ورود به زادگاهش مي میرد مي گویند خاك زادگاهش او را 
فراخوانده و در مورد من باید گفت خود مرگ مرا فراخوانده بود. اوایل که وارد شهر شده 
بودم، خیال مي کردم فقط مرگ در این شهر هست و بس. بعد با عشق هم روبرو شدم. اما 
در آن زمان، در بدو ورودم به استانبول، عشق به اندازه خاطراتي که از شهر داشتم، چیزي 

دور و فراموش شده بود."
 1-درپاراگرافبعدي،مترجمچنینمينویسد:

" چند تا از دوستا، یکي دو نفري از فامیل و هفت هشت نفري هم از اهل محل تو این دوازده 
سال مرده بودند.")ص.24(

"Dostlarımın ,akrabalarımın ,mahallemdeki tanıdıkların çoğu bu on iki 
yılda ölmüşlerdi".
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انگشتام داره از درد مي ترکه.«
به حوریه گفتم: »مامان کارت داره.«

خواهرم گفت: »بذار غذام تموم شه، اون قدر مي زنمت تا تالفي اون کارت دربیاد.« 
اما طبق معمول کلک زد دیگه )این جمله در متن اصلي وجود ندارد وبا صالحدید مترجم اضافه 
ش��ده اس��ت(, حوریه که رفت بیرون هنوز غذایش تموم نشده پرید رو من و تا اومدم فرار کنم 

دستم رو گرفت و پیچوند.«)ص.58(
"mutfağa gittim .Ağabeyim gelmiş .Hayriye, önüne misafirin pilavından bir 
sahan
 koymuş. 
"Kalleş," dedi ağabeyim. "Bırakıp beni ustayla, gittin. Bütün kıvırmaı ben 
yaptım. Parmaklarım mosmur oldu."
"Hayriye, annem çağırıyor."
"Yemeğim bitince seni dövücem," dedi ağabeyim. "Tembellipğinin, 
kalleşliğinin cezasını çekeceksin."
Hayriye çıkınca ağabeyim pilavını bile bitirmeden kalkıp üzerime geldi. 
Kaçamadım. Kolumu yakaladı bileğimden, bükmeye başladı."

کهترجمۀاینسطوراست:
»رفتم مطبخ. آقاداداشم آمده بود. خیریه دوري پلویي از غذاي مهمان برایش کشیده بود. 

آقا داداشم گفت:
ــدم همه جلدها را خودم تو بزنم.  ــتاد و دررفتي. مجبور ش ــتي پیش اس ـ خائن! مرا گذاش

انگشتهایم کبود شدند.
ـ خیریه، مادرم صدایت مي کند.

آقا داداشم گفت:
ـ نهارم را که خوردم حسابت را مي رسم. سزاي تنبلي و خیانت را مي بیني.

ــت و آمد باال سرم. نتوانستم از  ــم غذایش را ناتمام گذاش خیریه که رفت بیرون، آقاداداش
دستش در بروم. مچ دستم را گرفت و شروع کرد به پیچاندن.« 

باوجودمش��کالتفراواندرزمینۀترجمهوچاپ،جايآنداردکهنشریههايتخصصيدر
زمین��ۀادبیاتوترجمهبهچنینمعضالتيبپردازندتابجايپس��رفتدرحوزهايکهکانال

..."ama kapıtan sordum"...
نویسندهفقطمينویسد:" درزدم"!
1-درهمینپاراگراف،ميخوانیم:

"مادرش یعني عمه ام مرده بود و اون با باباش یعني ش��وهر عمه ام چند سال پیش این خونه رو 
ترک کرده بودن. کس��ي که در رو به روم باز کرده بود بدون اینکه کوچکترین توجهي به این 
که داره تموم خیاالت منو به هم مي ریزه و چه جوري دلم رو مي شکنه، همۀ بالهایي رو که تو 
این دوازده سال سر اونا اومده بود یکي یکي برام تعریف کرد. نمي دونم چرا این جور موقعیتا 

همیشه این طوري مي شن دیگه.")ص.25(

"Sevgilimin annesi ,teyzem ,ölmüş,Eniştem ile kızı taşınmışlar ve böyle 
durumlarda kalbinizi ve hayallarinizi nasıl da acımasızca kırdıklarını hiç 
farketmeyen kapıdaki adamların söylediği gibi ,başlarından bazı felaketler 
geçmişti .Size şimdi bunları anlarmyayım da...”

وليدرمتناصليخبريازجملۀ". نمي دونم چرا این جور موقعیتا همیش��ه این طوري مي 
شن دیگه"نیست:

ــوهر خاله ام و دخترش اسباب کشي کرده بودند و  ــوگلي ام، خاله ام، مرده بود. ش " مادر س
ــاني که در چنین مواقعي هیچ به فکرشان نمي رسد با چه  آن طور که آدمهاي دم در- کس
بیرحمي قلبتان را مي شکنند و رویاهایتان را نابود مي کنند- مي گفتند سختي هاي زیادي 

کشیده بودند. بگذریم."

برایاینکهسخنبیهودهبهدرازانکشدبههمینمقداربسندهمیکنیم.البتهفصلهايبعدي
نیزنیازمندتأملوبررسيدقیقهستند.بطورمثالمترجم،برادرراويدرفصلششمباعنوان
"من،ارهان" راخواهرراويترجمهکردهاستکهشایدبخاطرشباهتنامبرادرراوي)شوکت(
بهناممؤنثش��وکتدرفارسيباشدامانویس��ندهصراحتاًوبارهاوبارهاازلفظAgabeyبه

معنايبرادربزرگاستفادهميکند.درفصلششمميخوانیم:
»رفتم تو آش��پزخونه. شوکت اومده بود و حوریه یه بشقاب از پلویي رو که براي مهمون پخته 

بود گذاشته بود جلوش.
خواهرم تا منو دید گفت: »کلنگ برا چي در رفتي؟ ها؟ همۀ اون پنبه ها رو تنهایي ریسیدم. نوک 
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ارتباطيادبیاتایرانباادبیاتجهانياست،ترجمۀاینگونهآثاررابهقلممترجمانیبخوانیم
کهروحاثررادرميیابندوآنرابهخوانندگانخودنیزمنتقلميکنند.


