
 
 
 
 

 ؛دو جهاندر میان 
 در ستایش مترجمان ادبی 

 ١میراندا فرنس
 پورامیر یداله ۀترجم

 
 ای از یک تریلر آرژانتینیصحنهدارم : اول صبح است و من است یک مترجماین حکایت 
آیندی ناخوشژ، پیغام برده و روی آینه، با ُر شوهرش پی زنی به خیانتکنم. را ترجمه می

ام، اما به چنین کاری را امتحان نکردهشخصًا انگار اشتباهی شده! ژ! نویسد. با ُر میش برای
حاال باید چه  ٢ناممکن. ،ژ پودریرم سخت است و با ُر کژ نظرم، نوشتن روی شیشه، با ُر 

شناسان زبانکه محل تبادل آرا میان » ووردرفرنس«پایگاه برخطِّ  رفتم سراغبنویسم؟ ُرژ لب ؟ 
درنگ بیژ لب است. ُر معنای  مریکای التین بهآژ در و از کاربران پرسیدم که آیا ُر است 

است؛ یک نفر هم از مکزیک  pintalabiosدر اسپانیا ژ لب ُر یک نفر از اسپانیا گفت که نه، 
جنوبی  کرۀکم نیم. اما کمlapis labialگویند گفت آنجا میهرچند می ؛عقیده بودبا او هم

یک آرژانتینی  است. و سرانجامژ لب ُر ژ همان ی، ُر بیدار شد: یک نفرشان درآمد که در شیل
 برده است. کار میبههم تأییدش کرد؛ مادرش همیشه همین کلمه را 

اما ترجمه به ارتباط و همکاری زنده  ؛استانفرادی مشهور است که نویسندگی کاری 
هر آدِم از کنم، گرایش دارم؛ اما وقتی ترجمه مینویسم به پنهانکاری وقتی میمن است. 

شترگلو  شدن جواهری در لولۀی دربارۀ گمداستان کوتاهزمانی گیرم. کمک میکاربلد 
کردم ترجمه میرمانی زمانی هایی کشید. ها و نقشهمان برایم طرحکشلولهکردم، ترجمه می

کردند، رفیِق معمارم توضیح داد که یک نفر را در سیماِن خیِس ساختمان دفن میدر آن که 
های تا از سازوکار نظامگرفتم مختلفی کمک هایوکیلاز ریزند. ها را چگونه میپِی برج

ک کرد تا خوانی سفارت آرژانتین به من کمقضایی مختلف سر دربیاورم. باشگاه کتاب
                                                                                                                       

١Miranda France .؛ نویسنده و مترجم اسپانیایی به انگلیسی 
 رود، نه برای لب.در انگلیسی تنها برای گونه به کار می rougeکه کلمۀ توضیح این ٢
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در که ، )Lombardy( مشتق از لومباردیگویشی را بفهمم، ) Lunfardo(ونفاردو گویش ل
ملودیک عامیانه و ثل گویش ماین شهر است، و ویژۀ شکل گرفته آیرس های بوئنوسزندان

گاهی است و  در لندن.شود. که فقط در لندن شنیده می کاکنی ترجمه گاه مانند کار کارآ
همین سفانه ایشان أ(متداری که ل، مترجم نامآنیتا بِ تعجبی ندارد که کردن پازل. گاه مثل حل

، کردهم کار می ماجراهای استریکسروی  برهایش جدا از دیگر نوشته ،)اکتبر درگذشت
 بود. تایمزهای رمزی دختر اولین طراح جدول

اتحادیۀ «گیرند. طبق گزارش می مزد خاطرشالبته ترجمه فقط کار کسانی نیست که به
، و در کنندمیمختلف صحبت زبان  ۳۰۰حدود به ، روزانه در لندن »های در خطرزبان

های حرفمادرشان ها برای پدر و چهمعمول است که ب. زبان ۸۰۰ به نیویورک، احتماالً 
اش را بسپرد شاید یک معمار ایتالیایی کار مشتری ایرانیکنند. می هترجمدیگران را شفاهی 

 هاها و بیمارستانمدرسهدر بّناهایی اهل لیتوانی دارد. که خود به یک مدیر پروژۀ لهستانی، 
، اما زبان دیگر بپریما قادر نیستیم از زبانی به م ۀمهکنند. مختلف صحبت می صدها زبانبه 
 گیریم که رمزهای زبانی را چگونه بخوانیم. ز همان دوران نوزادی یاد میما ا ۀهم

به طرز های خرید یا تجویزهای پزشک ــ ــ نه ترجمۀ فهرست اتترجمۀ ادبی احوال،بااین
و.  نوشتۀ آسترلیتزشود همه رمان ادبی می ۀهروقت صحبت از ترجم گراست. غریبی نخبه

زنند که را مثال می و نخستین مدیِر مرکِز بریتانیایِی ترجمۀ ادبی گ. زبالد، نویسندۀ آلمانی
باالی گذارند میانگار که آن را پندارند، می» هنر«را ترجمۀ ادبی ری دارد. زبان بسیار دشوا

خوانندگان به آن نرسد. در بحث از آن، همواره سخن از توجیه است و عموم تا دست  قفسه
تری تکلم کنند و به فرهنگ مردمان های بیشکنند که باید به زبانها حس میآدمتشویش: 

را از این معادله حذف کنیم، شاید ادبیات » باید«. و اگر این تری نشان دهندعالقۀ بیشدیگر 
 تر بنماید.خارجی جذاب

انصافًا ادبی کمی خشک است دلیل تاریخی دارد. ۀ ترجم ۀها دربار وگو گفتحن اگر ل
کنند. ترجمۀ یک کتاب ممکن است دو یا سه برابِر نوشتنش زمان ببرد. با مترجمان بد تا می

ای سر و تهش و یا با صفت ساده شودب، نامی از مترجمان برده نمیاما اغلب در نقدهای کتا
شوخی مقایسه ، گاهی بههاجمع(در ». وفادارانه«، »دقیق«، »پرشور«آورند: هم میرا به
ه نامی از مترجم آورده کچنگ آورده.) اینها بهکنیم که فالن کار چند تا از این صفتمی

بسنده تمجیدی  بهاغلب نقدنویسان چرا درک است که نشود درخور سرزنش است، اما قابل
درستی ببینند تا بهکامل کار را  قادر نیستند گویند: آنانمیمریزادی کنند و دستمی
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فرض آنکه منتقد به آن زبان مسلط باشد متن ترجمه با متن اصلی ــ به مقایسۀتوصیفش کنند. 
عرفی کتاب هزینه دارد. فقط صفحات مغالب  بودجۀبیش از بر است و هم مانــ هم ز
چرا لحن که و این شاید دلیل آن است ها را دارند، توان این قسم موشکافییان دانشگاه

 قدر خشک است. ها دربارۀ ترجمه ادبی اینوگو گفت
خارجی صورت رمان و داستان تر کردِن های بسیاری که برای جذابهرروی، تالشبه

 سردبیر ــ که ایندیپندنت، جایزۀ رمان خارجی ۲۰۱۵سرانجام به بار نشسته است. در  رفتهگ
المللی ای از سر گرفت ــ با جایزۀ بینپس از وقفهاعطای آن را کار، بوید تانکین، کهنه

شکل مساوی میان نویسنده و مترجم اش بههزارپوندیادغام شد و پاداش پنجاه »بوکرمن«
چهارمش به نویسنده تقسیم شد. جایزۀ جهانی ادبی دوبلین صد هزار یورو است که سه

مثل جایزۀ نخستین ترجمۀ های دیگری هم هست، چهارمش به مترجم. جایزهرسد و یکمی
شود، یا جایزۀ مترجمان به ویراستاران هم پرداخت میعالوه بر ِای، به هزینۀ دانیل هان، که تی

عالوۀ امتیاز چاپ اثر در بهگیرد تعلق می کارتازه یبه مترجم، که »پیرن استونز« پوندی۳۵۰۰
 .ترجمه انجام برایهای پیرنه در کوهبریتانیا و اقامتی 

های اینترنتی طور نسل تازۀ ناشران مستقل، جماعت سرزندۀ بالگــ همینابتکارها این 
اند. های ترجمه شدهــ باعث جهشی در فروش رمان TranslationThursday#و هشتِگ 

َاند «نشرهای کوچکی مثل که بگذریم، النا فرانته و کارل ُاوه کناسگارد های معروف از نام
تازه، های اهای کوتاه صد، با کار تخصصی انتشار رمان»چارکو«و  »نپیر «، »ر استوریزآدِ 

ها و جستارهای داستان اند. مؤسسۀ فیتزکارالدو ادیشنزتر کردهرنگرا کم» باید«آن قیِد 
امسال سسه ؤ نویسنده این مکند، و ُالگا توکارچوک ای با جلدهای ساده منتشر میاندیشمندانه

چنین  ۲۰۱۶بوکر در در پژوهش بنیاد من. بوکر شدالمللی منبین برندۀ جایزۀ گریزهابا رمان 
طور میانگین، ه و بهدرصد افزایش داشت۹۶های ترجمه در هزارۀ جدید تا آمده که فروش رمان

های اصالتًا بهتر از کتاب تر،ویژه در متون ادبی، بهترجمه هایها و رمانداستانفروش «
 »بوده است.انگلیسی 
 اماگرفته شده است ، صد رمان برتر ترجمهمقدمۀ تانکین بر کتابش با نام ارقام از این 

هایشان ن به صفتمترجماالبته کند. درستی ادا نمیقدر کار مترجمان را بهحتی این کتاب هم 
محکم، «قلم آنتونی بریگز برندۀ چهار صفت است: به جنگ و صلح : ترجمۀاندرسیده

ادیت گروسمن شایستۀ پنج صفت است:  دن کیشوِت ؛ یا »اعتماد، خودمانیخواندنی، قابل
طرح داستان و سبک به هر اثر  در مورداما ». وفادار، خواندنی، خالقانه، سرورآمیز، و معاصر«
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مترجمش که ، انگار دهد)(که ناگزیر خیلی چیزها را لو میهم کلی اشاره شده و بستر رمان 
ریچارد ِپویر و همسرش نوشته است که تمامی از آِن نویسنده است. نامرئی بوده و سبک اثر به

که منظور از گوید نمیارند، اما به تولستوی د» رادیکالی«الریسا ولوخونسکی رویکرد 
های مفصل لفظی و یادداشت ، اما از ترجمۀزیاد روسی بلد نیست(ِپویر رادیکالی چیست. 

برد.) من یکی که همیشه دوست داشتم بدانم که چرا گابریل گارسیا ولوخونسکی بهره می
صرفًا  اودهد. آیا با ترجمۀ گرگوری راباسا را ترجیح می صد سال تنهاییمارکز مدعی بود که 

 ؟است» ترقوی«، یا این اثر در انگلیسی حقیقتًا ددهمیادب به خرج 
سوبژکتیو و ترجمه چنان کننده مجذوباینها سؤاالت انتزاعی نیستند، چراکه زبان چنان 

ای گوناگون و در طی قرون هه شیوهگاه بشود بداند متنی چطور، انسان وسوسه میست که ا
ای دیگر از ترجمهشاید اگر بگوییم که هر ترجمه متمادی، به زبانی دیگر ترجمه شده است. 

از بعضی ایم. تفاوت دارد بیش از حد حساسیت نشان دادهاز زمین تا آسمان از همان اثر 
ها اصالت متن اصلی ترجمهترسند که مبادا میچون خوانند ترجمه نمی که اصالً خوانندگان 

 را نداشته باشند. 
که هم کامًال وفادار و هم هایی شود، زیرا نادرند ترجمهنجاست که تشویش پدیدار میای

که در زبان اسپانیایی، نیازی نیست که است  این د. یک مثال بسیار سادهنکامًال خواندنی باش
ای طوالنی تواند زنجیرهبنابراین یک شخصیت می ؛راه شوندهای فعل همیشه با نهاد همصیغه

. sheیا  heمدام بگوییم لیسی گمثل زبان اناز اعمال را انجام دهد، بدون آنکه مجبور باشیم 
شود و گاه گریزی نیست جز اینکه نحو کننده میخستهتکرار این ضمایر  در انگلیسی،

 ها را دستکاری کنیم. جمله
ونقص که خوانندگانش عیبامید دارد اثری خلق کند چنان بیآغاز راه در  هر مترجمی

جان روند. از این هم فراتر میزبان مقصد نوشته شده است. بعضی به گمان کنند در اصل 
کرد، یک یوکیو میشیمای ژاپنی را ترجمه می ی ازسالگی اثروسهکه در بیست هنگامییتن، ن

شب قیمت شبیه به خودنویس میشیما خرید و مانند او، از نیمهبالنک گرانخودنویس مونت
را بازآفرینی کند. مترجمان  دریانوردی که از چشم دریا افتادکرد تا دم کار میتا سپیده

 ،متن اصلی» مشکالت«معنای رفع همۀ اثر به خواندنی بودِن دیگری هم هستند که معتقدند 
 روزرسانِی آن برمبنای سلیقۀ امروزی است. یا به

، نوشتۀ مادام )۱۶۷۸( شاهدخت ِکِلونانسی میتفورد از رمان  ترجمۀبه هارولد نیکلسون 
لحن متن اصلی را گرفته و انتقال داده، اما مترجم «: نویسدمیکند و انتقاد میدو الفاِیت 
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در خیابان دخترها کردن صحبتو سبک کند خستگی بر او غلبه میت که هسهم هایی لحظه
تبدیل بریتانیا] در رودَین [ ۀدختران ۀکردن در مدرسصحبت[پاریس] به سبک رو دو واژیرار 

 » شود.می
روند که سراغ نحو غریبی می ه بهشان دوبار های روسیِپویر و ولوخونسکی در ترجمه

کرد گریه ای که کلمۀ، در صحنهجنگ و صلح درمترجمان قبلی غرابت آن را زدوده بودند. 
)plakatآنکه مترجماِن پیشین اند، حال) هفت مرتبه تکرار شده، آنها این تکرار را حفظ کرده

رمان وارد انتشار انگلیسی که پس از تاریخ  هایهاز کلمهمچنین آنها تغییرش داده بودند. 
  اند. کردهزبان انگلیسی شده استفاده ن

گواهی ها را، که زبانمیان روان هم اصطکاک بیش از حد  یابیم که ترجمۀتجربه درمیبه
کند  اننده فکرشود خو باعث میبرد و یک زبان به زبان دیگر، از میان میترجمه از  است بر

توانم من میدیگر تعلق داشته است.  نویسنده با کلماتی که انتخاب کرده انگار به فرهنگیکه 
کاری کنم که نوجوان آرژانتینی به نوجوان انگلیسی شبیه شود، اما اگر زبانش را پر کنم از 

 کنید که او توی آرژانتین است؟اصطالحات عامیانۀ نوجوانان انگلیسی، باز هم احساس می
ترین بخش کار است، زیرا اینها مدام در ختناسزاها سعامیانه و  هایهمکلدرآوردن 

قرار است به دست های انگلیسی ترجمهکند این است که آنچه کار را دشوارتر میتغییرند؛ و 
ام با آلبرتو نهبار در آشپزخایکزبان برسد. چندین کشور انگلیسیمتعلق به خوانندگانی 

هایش است. من یک او یکی از شخصیتخود زدیم که رمانی حرف می مانگوئل دربارۀ
او اعتراض داشت و » است. آشغالآلبرتو مانگوئل «گونه ترجمه کرده بودم: جمله را این

ادبی بود اگر مخالفت بی» !"آشغالگویم "یعنی من با چنین صراحتی به خودم می«گفت: می
 کردم.می

آن است. برای خوانندگان تغییرپذیری کند لی متمایز میباری، آنچه ترجمه را از متن اص
کند تغییر میهمیشه  مادام بواریهمیشه همان است که بود، اما  خانۀ متروکانگلیسی، 

قلم آدام تورپ است). هر آخرین ترجمۀ آن بهاز این رمان فرانسوی (ترجمۀ دلخواه تانکین 
تغییرپذیری باعث خودش را داشته باشد. ممکن است که این  دن کیشوتتواند نسلی می

سخن اصل خواهان هشداری است برای خوانندگانی که  حالنیاما درعقدرت اثری بشود، 
. همیشه دنقص باشتواند بینمیپویا نیست و ترجمه سخت است بپذیریم که نویسنده هستند. 

 اش از کتاب مقدس، کلمۀدر ترجمهاشتباهاتی هست. دو هزار سال پیش، سنت جروم 
keren  و این انتخاب او سبب »)نورهای فراتابیده«جای ترجمه کرد (به» شاخ برافراشته«را ،
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 را با شاخ بازآفرینند. ی سازاِن بسیاری تصویر موسشد که نقاشان و مجسمه
عدم کند بر دیگر مترجمان حرجی نیست: چنین خطایی می قدیس حامِی مترجمانتی قو 

دن نخستین بخش گوید که میسروانتس وجود دارد. یند ترجمه آاطمینان در هر گام فر 
و به  است مردی آن را برای او ترجمه کردهاست و مغربیعرب  ینوشتۀ مورخ کیشوت

ها باشند. معنای خود واژه بوده زنهردوی آنها دروغ شایددهد که خوانندگانش هشدار می
ای را از لونفاردو به انگلیسی شود و وقتی من کلمههم در خالل زمان دیگرگون می

غربت و خالقیت آن را منتقل حس نوستالژیک و گردانم، هیچ امیدی ندارم که بتوانم بازمی
ترجمه  به یک کلمۀ آنگلوساکسونرا ایتالیایی یا اسپانیایی یا آرژانتینی ای کلمهوقتی اما کنم. 

 کنم. طول سفر را اضافه می کنم صرفاً می
 هشوند. دبورا اسمیت باین سفر می ری شیفتۀتو مترجمان جواِن بیش روز خوانندگانروزبه

هیچ آمد ــ تقریبًا نظر میی بهقمار خوب«کرد: ای آموختن زبان کرهشروع به دلیلی عاقالنه 
حال، [کره] کشوری است مدرن و بااینای به انگلیسی ترجمه نشده بود، کتابی از زبان کره

شد که پذیرش نادر باعث میترجمۀ عالوه، همین بهفایده نبود. بیپیشرفته، پس این کار 
او از کتاب  ترجمۀ» های بهتری فراهم شود.تر باشد و برای کار هم موقعیتدانشجویی آسان

بوکر شد و ظرف چند ماه نخست پس المللی مناولین جایزۀ بین هان کانگ برندۀ خوارِ گیاه
ِای رجمۀ تینخستین ت روش رفت. یکی از نامزدهای جایزۀاش فهزار نسخه۱۴۰از انتشار، 

قلم پرابدا یون و با ترجمۀ موی پوپوکساکول بود، به انگیز ماجرا این است کهبخش غمکتاب 
 که یکی از نخستین آثار مدرن تایلند است که در بریتانیا منتشر شده است.

های ای که شمار دانشجویان زبانهای دیگر مقارن شده با زمانهافزایش عالقه به ادبیات
اال همه به انگلیسی ح«کنند که ها به غلط خیال میخیلی رو به کاهش است؛ شدتمدرن به

محیط دربارۀ کننده با مطالبی کسلادبی را  یمحتوا ،های زباندپارتمان. »زنندحرف می
اما برای من و بسیاری دیگر، خواندن ادبیات خارجی ــ حتی کنند، می جایگزینزیست 

ـ به خارجی  های دیگر بود. اولین داستان کوتاهای برای آموختن زبانجرقهطور ناقص و ناچیز ـ
خوبی به یاد دارم؛ کشاورزی اوراسیو کوئیروگا، بهنوشتۀ » همرد مرد«ــ  که ترجمه کردم

 فهمد که به آخر خط رسیده است.خورد و میمیناغافل روی داسش بر زمین 
حاال ی گی دو موپاسان بود. »بر دریا«اولین داستانی که ترجمه کرد فرانک ویِن مترجم، 

ی قطور گردآورده کتابرا در اسر دنیا سر خارجی از های صد تا از بهترین داستانفرانک وین 
ما در آن مجموعه نیامده!)، ا» مرد مرده«شود (مثًال ها میبعضیعصبانیت شک باعث که بی



 165/////درمیان دو جهان؛ در ستایش مترجمان ادبی

ـ مان  ی ازانگیزهرحال، ویترین شگفتبه ادبیات خارجی است. مظنونان همیشگی حاضرند ـ
پروِس لهستانی  سطور نویسندگانی چون بولسواهمین و بورخس و چخوف و لیسپکتور ــ و

بیات مدرن بنگالی، و لو گفت از دیکنز بهتر است)، رابیندرانات تاگور، پدر اد(که کنراد می
های آذربایجانی و از زبانآمده، هایی شون، غول قرن بیستمِی چین. از معاصران هم داستان

 کاتاالن و رومانیایی.
اند؟ البته که نه. بهترین ترجمۀ ممکنها ترجمۀ این داستانتوانیم مطمئن باشیم که ا میآی

رود که بخواهیم قدر از دست میآنرود ــ اما آیا در ترجمه، همیشه چیزهایی از میان می
  . این کارهیچ عاقالنه نیست.نهالبته که ؟ مبه لقایش ببخشیترجمه را  عطای

 


