
 

 

 

 

 (1به عبارت دیگر )

 مروارید

 زهرا ساالری

 
 . شودمیآغاز ر مجله شماره دجدیدی است که از این بخش عنوان  «به عبارت دیگر»

انتشار مجله اول های که در سال« ویرایش و نقد ترجمه»بخش در واقع از بخش این 
هایی که این است که در آنجا ترجمهبخش الهام گرفته است. فرق این دو  شدچاپ می

برای مقابله انتخاب  ههایی کدر اینجا ترجمه لیشد کار دانشجویان ترجمه بود ونقد می
فکر ایجاد چنین بخشی را به سردبیر محترم کار مترجمان برجسته است.  شود عمدتاًیم

در اینجا ما جمالتی از دو یا سه ترجمه از یک دادم و ایشان هم با شرایطی پذیرفتند. 
موزشی این نوع مقابله این آآوریم. جنبه کنار یکدیگر می آموزشی دردفی با هاثر را 

به »یا  paraphrase مهارتبا ای با استفاده از تجربه مترجمان حرفهاست که خواننده 
. در شودکه اساس مهارت نوشتن در ترجمه است آشنا می «بیان کردنیگر دعبارت 

رسد به اختصار بیان می ه نظرها بمقابله ترجمهز بخش نکته یا نکاتی را که اپایان هر 
ام نظر الزم به ذکر است که درمورد کلیه نکاتی که جهت توضیح انتخاب کرده. کنیممی

جا از ایشان تشکر ام که در ایناستفاده کردهیر محترم را جویا شده و از نظراتشان سردب
  کنم. می

اثر جان  مرواریداز سه ترجمه چاپ شده رمان هایی برای اولین قسمت بخش
رتند از: دکتر ه ترجمه به ترتیب عباسم. مترجمان این یکنبک را با هم مقابله میاشتاین

الحوائجی اهلل بابو نصرت (1390(، سروش حبیبی )1349محمد جعفر محجوب )
(1358.)  
 

 )فصل چهارم، پاراگراف اول و دوم( 
 

It is wonderful the way a little town keeps track of itself and of all its 

units. 
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شهرهای کوچک، به وضعی عجیب خاطرات خویش، و خاطرات کسانی را که در  :محجوب
 دارند.کنند، نگاه میآن زندگی می

آور اش حیرتدهندهآگاهی یک شهر کوچک به حال خود و به وضع عناصر تشکیلحبیبی: 
 است.

دارند و عجیب است که شهرهای کوچک، مسیر خود و ساکنانشان را نگه می ی:الحوائجباب
 کنند.دنبال می

کند. منظور را مشخص می unitدر جمله بعد نویسنده به صراحت منظورش از وضیح: ت
-خواهیم روان ترجمه کنیم و نه تحتپس اگر بهر مرد و زن و کودک و نوزاد است. 

های رسد نویسنده از اینکه شهربه نظر می «اهالی شهرخود و »توان گفت اللفظی می
کنند تعجب کرده است. لذا اهالی شهر را حفظ میکوچک به این شکل تاریخ خود و 

به نظرم بیانگر ستایش نیست بلکه بیانگر تعجب و انتقاد ضمنی  wonderfulکلمه 
است و ای روان است که با حسن بیان همراه شده است. ترجمه محجوب هم ترجمه
صحبت « فرآیند»هم مقصود را به درستی بیان کرده است. محجوب به درستی از یک 

« آگاهی»کند، )فرآیند نگاه داشتن خاطرات( ولی حبیبی از یک وضعیت ایستا یعنی می
نگه داشتن مسیر خود »کند که غلط است. ترجمه سوم هم غلط است چون صحبت می

 داشتن است که عجیب است.   عجیب نیست. نحوه نگه « و ساکنان شهر
 

If every single man and woman, child and baby, acts and conducts itself in a 

known pattern and breaks no walls and differs with no one and experiments 

in no way and is not sick and does not endanger the ease and peace of mind 

or steady unbroken flow of the town, then that unit can disappear and never 

be heard of. 

 

مرد، یک زن، یک کودک، یا یک بچه شیرخوار خالف قواعد مقرر گامی گر یک ا :محجوب
آید، هرگز از کند، هیچ کوششی بر ضد او به وجود نمیکس بدو توجهی نمیبرندارد هیچ

خورد و جریان و از هیچ کار او آرامش اخالقی شهر برهم نمی شودآگاه نمیاش کسی بیماری
کند، از بین آید، زندگی میچنین عنصری به وجود می یابد.آرام کارهای شهر همچنان ادامه می

 ماند.کس باقی نمیرود و خاطره او در خاطر هیچمی
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شخص و معمول رفتار کنند و به اگر اهالی شهر، از مرد و زن و کودک طبق الگوهای م :حبیبی
نکنند هیچ مرزی تجاوز نکنند و هیچ تفاوتی با هیچ کس نداشته باشند و از هیچ راه نوآزمایی 

ها ملول نشوند و آسایش تن و آسودگی خیال کسی را مختل نسازند و به هیچ و از تکرار کرده
نبودشان یکسان است و اگر از روی مانع جریان پیوسته و یکنواخت امور شهر نشوند، بود و 

 کند.ها یادی نمیگذارند و کسی از آنمیان بروند اثری از خود باقی نمی

-اگر مرد یا زن یا کودک یا بچه شیرخواری برخالف عادت گامی بردارد، هیچ :الحوائجیباب

آید. هرگز کسی از بیماریش آگاه کس بدو توجهی ندارد. هیچ کوششی علیه او به عمل نمی
خورد و جریان امور شهر همچنان ادامه شود و از هیچ کارش آرامش اخالقی شهر بهم نمیمین

شود و خاطره او در خاطره کند، نابود میآید، زندگی مییابد. چنین عنصری به وجود میمی
 ماند.کس باقی نمیهیچ

نتیجه توان به سادگی میالحوائجی محجوب و ترجمه باباز مقایسه ترجمه  :توضیح
فهمیم الحوائجی از روی دست محجوب نوشته است. از این مقایسه میگرفت که باب

های او به ترجمه فزودهجوب و حتی احشخصی م که موارد غلط و تعبیرات کامالً
بنابراین از آنجا اند. الحوائجی راه پیدا کردهانگیزی به ترجمه بابهمگی به نحو شگفت

ن را کنار گذاشته و فقط آید آبه حساب میای مسروقه هالحوائجی ترجمکه ترجمه باب
الحوائجی فقط در یک مورد ترجمه پردازیم. باببه مقایسه دو ترجمه دیگر می

منظور محجوب را عوض کرده و با این کار منطق جمله را به کلی عوض کرده است. 
ند کاری خالف روبه هر نحوی نویسنده این است که در شهرهای کوچک تا کسی 

 الحوائجیبابحسن ترجمه تنها . ماندنمی عادی امور نکند در حافظه مردم شهر باقی
های زاید است که معلوم نیست در ترجمه فردی زباندان مثل محجوب « یک»حذف 
محجوب منطق کلی « اگر یک مرد، یک زن، یک کودک و یک نوزاد...»کند: چه می

هیچ »اشتباه کرده است. عبارت  عبارت را درست فهمیده اما در ترجمه جزئیات
اش هرگز از بیماری»در متن اصلی نیست.  اصالً« آیدکوششی بر ضد او به وجود نمی

آمده است. جالب است که « اگر هیچگاه مریض نشود»هم به جای « شودکسی آگاه نمی
از تکرار »را چنین ترجمه کرده: اگر « اگر هیچگاه مریض نشود»حبیبی هم عبارت 

جمله سازگاری ندارد. در عین حال ترجمه حبیبی کل که با منطق « ملول نشوند. هاکرده
 تر از ترجمه محجوب است. تر و منطقیدقیق
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But let one man step out of the regular thought or the known and trusted 

pattern, and the nerves of the townspeople ring with nervousness and 

communication travels over the nerve lines of the town. 

 

رسوم معمولی خارج شد و افکار و عادات را زیر  حال عادی و اما اگر کسی ازمحجوب: 
خورد و جریان خاصی در طول ستون فقرات شهر پاگذاشت، اعصاب تمام شهرنشینان تکان می

  .شودایجاد می

فکرِ به قاعده و مأنوس و الگوهای رفتار شناخته و مقبول سرکشی اما اگر کسی از شیوه  حبیبی:
آید و این آزردگی در شود و زنگ خطرشان به صدا میکند اعصاب ساکنان شهر آزرده می

 گردد.منتقل میسراسر دستگاه اعصاب که خطوط ارتباطی شهر است 

ه محجوب در ترجم« تکان خوردن اعصاب»درمورد درستی ترکیبات واژگانی  :وضیحت
-تکان نمی»به نظرم اعصاب در ترجمه حبیبی مطمئن نیستم. « آزرده شدن اعصاب»و 

و خبر به سلسله اعصاب شهر « شوندتحریک می»بلکه « شوندآزرده نمی»و « دورخ
 شود. منتقل می

 
Then every unit communicates to the whole. 
 

 پیوندند.می« همه»و هر یک از افراد، به محجوب: 

 این جمله را ترجمه نکرده است.حبیبی: 

Thus, in La Paz, it was known in the early morning through the whole town 

that Kino was going to sell his pearl that day. 

دانستند امروز کینو به همین سبب بود که آن روز صبح زود، تمام مردم شهر الپاز میمحجوب: 
 را به فروش خواهد رساند.مروارید خود 

دانستند که کینو امروز به این ترتیب بود که از صبح زود در الپاز همه مردم شهر میحبیبی: 
 خواهد مرواریدش را بفروشد.می

 )یک پاراگراف از اواسط فصل اول( 

And the newcomers, particularly the beggars from the front of the church 

who were great experts in financial analysis, looked quickly at Juana's old 

blue skirt, saw the tears in her shawl, appraised the green ribbon on her 
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braids, read the age of Kino's blanket and the thousand washings of his 

clothes, and set them down as poverty people and went along to see what 

kind of drama might develop. 

کارشناس امور مالی  کردند، ورسیدگان که بیشترشان دم در کلیسا گدایی میتازه این محجوب:
گرفتند، های شالش را در نظر میانداختند، پارگیخوآنا میپرسان به دامن کهنه بودند، نگاهی 

دیدند، کهنگی لباس کینو را مشاهده نوارهای سبزی را که خوآنا موهایش را با آن بسته بود می
ای که نزدیک بود شمردند در انتظار فاجعهچیزان میکردند و چون آنان را نیز جزء گروه بیمی

 کردند.آغاز شود، از جمعیت پیروی می

رسیدگان، خاصه گدایانِ جلوخان کلیسا، که در تحلیلِ وضع مالی عابران تازه حبیبی:
-اش میپورهکارشناسانی تیزبین بودند، نگاهی به سر و وضع خووانا و دامن کهنه و شال پاره

پسندیدند و سنِ ردایی را که کینو همچنان به بندش را میانداختند و نوارهای نازک سبزِ بافه
ها را مثل دیدند و آنو هزار بار به طشت رفتن لباسش را می زدندود پیچیده بود تخمین میخ

 انگیز کار چه خواهد بود. پیوستند تا ببینند عاقبت غمشمردند و به دسته میخود گدا می

شود که اگر چه هایی دیده میدقتیدر هر دو ترجمه محجوب و حبیبی بی :وضیحت
گذارند. برای مثال ثیر میبیان جزئیات تأ دهند اما درتغییر نمیمعنی کلی جمله را 

-تازه این»در خط اول را نادرست ترجمه کرده و گفته  particularlyمحجوب کلمه 

رسیدگان، هزاین تا»به جای « کردندرسیدگان که بیشترشان دم در کلیسا گدایی می
)ارزیابی  appraiseبی هم فعل حبی« کردند.که دم در کلیسا گدایی می بخصوص آنهائی

ارزش یا کیفیت چیزی؛ تخمین زدن، قیمت گذاشتن( را نادرست ترجمه کرده و احتماال 
را فاجعه ترجمه کرده که غلط   dramaمحجوب  اشتباه گرفته است. praiseآن را با 

ای خبر های غیر تئاتریش و همچنین در این متن از واقعهداست چون این کلمه در کاربر
افتد. مردم با هیجان منتظرند ببینند چه اتفاقی می: دهد که با هیجان همراه استمی

انگیز کار چه تا ببینند عاقبت غم»حبیبی هم همین اشتباه را کرده ضمن این که عبارت 
منطقا عبارت درستی نیست چون اگر از قبل بدانند عاقبت کار غم انگیز « خواهد بود

به نظر من نویسنده در این جمله آنجا که مردم ؟ ا ببینندرچیزی است پس منتظرند چه 
برد که در ترجمه محجوب ر میاطبعانه به ککند لحنی شوخو گدایان را توصیف می

 نیست ولی در ترجمه حبیبی تا حدی بازسازی شده است. 
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The four beggars in front of the church knew everything in the town. They 

were students of the expressions of young women as they went into 

confession, and they saw them as they came out and read the nature of the 

sin. They knew every little scandal and some very big crimes. 
 

گذشت آشنا آن می چهار گدای جلو در کلیسا به خوبی به وضع شهر و آنچه در محجوب:
دیدند و آمدند میبودند. آنان وضع زنان جوانی را که برای اعتراف به گناهان خود به کلیسا می

-ها و نزاعزدند. ایشان تمام رسواییهنگام خروج از کلیسا گناهی را که کرده بودند، حدس می

 دانستند.های شهر و جنایتی چند مرموز را که اتفاق افتاده بود می

دانستند. در سیمای زنان این چهار گدای جلو کلیسا از سیر تا پیاز خبرهای شهر را می ی:حبیب
ها شدند و آن را با حالت آنآمدند باریک میو استغفار به کلیسا میجوانی که برای اعتراف 
ها از راز خواندند. آنها را در این مقایسه میکردند و ماهیت گناه آنهنگام خروج مقایسه می

 های کوچک و بعضی جنایات بسیار بزرگ آگاه بودند.سواییر

طبعانه نویسنده اشاره کردم که تا حدی به در توضیح جمله قبل به لحن شوخ :توضیح
طبعی آشکارتری دارد ترجمه حبیبی منتقل شده است. در اینجا هم لحن نویسنده شوخ

هم و  ( students of the expressions of young women)توجه کنید به عبارت
طبعانه آمیز و شوخمبالغهدهد. ترجمه محجوب لحن ترجمه حبیبی بهتر آن را بازتاب می

نویسنده را به کلی کشته است. این شوخ طبعی در متن اصلی با تکنیک مبالغه و در 
محجوب  احتماالً ز سیر تا پیاز.ه بیان شده است: اترجمه حبیبی با استفاده از زبان محاور

)سیما، وجنات، حاالت چهره( را درست متوجه نشده و  expressionsمعنی کلمه 
طور نوشت: از هر توان اینعبارتی کلی )وضع زنان( نوشته است. جمله آخر را می

 رسوایی کوچک و هر جرم بزرگ خبر داشتند. 

They slept at their posts in the shadow of the church so that no one crept in 

for consolation without their knowledge. And they knew the doctor. They 

knew his ignorance, his cruelty, his avarice, his appetites, his sins. 

-خوابیدند و چنان وضعی به خود میها در محل کار خود، در سایه کلیسا میآن محجوب:

توانست بدون اطالع و آگاهی آنان برای تسلی خاطر خویش در کلیسا کس نمیرفتند که هیچگ
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ها پزشک شهر و نادانی او، لجاجت او، ناخن خشکی او، اشتهای او و گناهانش داخل شود. آن
 شناختند.را می

وارد شود و خوابیدند تا مبادا مؤمنی به امید آمرزش به کلیسا جا در سایه کلیسا میهمان حبیبی:
دانستند که از ظرایف علم اطالع نبودند. میخبر بمانند. از احوال دکتر نیز بیها از آن بیآن

رحم و لئیم و حریصی است، با بار گناهان داند و عالوه بر این مرد بیپزشکی چیزی نمی
 سنگین.

ویسنده انه و تاکیدی نعطببیبی به درستی و به خوبی لحن شوخاینجا هم ح در توضیح:
دست رفته است. لی از را درک و منتقل کرده است، لحنی که در ترجمه محجوب به ک

نشینند به سربازانی با وجدان تشبیه کرده که گدایانی را که در سایه کلیسا می نویسنده
گوید دهند کسی بدون اطالع آنها از در کلیسا بگذرد. درواقع نویسنده میاجاره نمی

-د که حتی از سر بدبختانی هم که برای آمرزش به کلیسا پناه میگدایان آنچنان فضولن

رساند حال طنز نویسنده را نمی« در محل کار خود»دارند. عبارت برند دست برنمی
خوابیدند تا مبادا مؤمنی به امید آمرزش جا در سایه کلیسا میهمان»آنکه ترجمه حبیبی 

 کند.  کنایه نویسنده را به خوبی منتقل می« بمانندخبر ها از آن بیبه کلیسا وارد شود و آن

They knew his clumsy abortions and the little brown pennies he gave sparingly for 

alms. They had seen his corpses go into the church. And, since early Mass was over 

and business was slow, they followed the procession, these endless searchers after 

perfect knowledge of their fellow men, to see what the fat lazy doctor would do 
about an indigent baby with a scorpion bite. 

کند و بسیار کم و به که این طبیب بسیار ناشیانه اسقاط جنین میدانستند ها میآن محجوب:
 -آوردندهنگامی که جسدشان را به کلیسا می -دهد. آنان قربانیان او رابه گدایان پول میسختی 

دانستند که اکنون دعای صبح پایان یافته و کارها آغاز شده است. این دیده بودند و می
یان سیرناشدنی به دنبال جمعیت به راه افتادند تا ببینند این پزشک تنبل و فربه با کودک چتماشا
 کند.وار فقیر کژدم گزیده چه میشیرخ

اش خبر داشتند و از کاسه سیاهش، که به ندرت پول سیاهی های ناشیانهاز بچه انداختنحبیبی: 
کردند و حساب جسدهایی را که او روانه کلیسا کرده بود انداخت، و نفرینش میدر آن می

ارشان تا نماز بعدی رونقی داشتند. از آنجا که نماز صبح در کلیسا تمام شده بود و کسب و ک
ها نیز به دسته پیوستند. این جویندگان پیگیر و طالبان اطالع دقیق از احوال نداشت، آن
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گزیده زاده عقربپرور فربه برای طفل بومیخواستند بدانند که این دکتر تنهمشهریانشان، می
 چه خواهد کرد.

خواننده را بیشتر به یاد « اشتنداش خبر دهای ناشیانهاز بچه انداختن»وضیح: عبارت ت
بسیار کم و به سختی به »کند. عبارت اندازد تا دکتری که بچه سقط میزن باردار می

دهد اما احساس از چیزی خبر میفقط عبارتی رسمی است که « دهدگدایان پول می
بگذارد و توانست زبان رسمی و ادیبانه خود را کنار کند. مترجم میگوینده را منتقل نمی

کسی ندیده بود »و یا « پول به جانش بند بود» با توسل به زبان محاوره بگوید که مثالً
ها. در اینجا هم ترجمه حبیبی زبانی و نظایر این« که او حتی یک پول سیاه صدقه بدهد

-ف زبان ترجمه محجوب که خشک و بیتر دارد، برخالو دقیقتر، مؤثرتر ایمحاوره

این زبان همان بهتر که در ترجمه خورد. به درد ترجمه رمان نمی روح است و واقعاً
 متون تحقیقاتی به کار برود و نه در ترجمه ادبیات.   

 
 )فصل دوم، پاراگراف چهارم(

Part of the far shore disappeared into a shimmer that looked like water. 

There was no certainty in seeing, no proof that what you saw was there or 

was not there. 

های ساحلی به طوری در مه فرورفته بود که و در ساحل دوردست یک قطعه از شنمحجوب: 
تواند کس نمیکس به دیدگان خود اعتماد ندارد و هیچجا هیچگوئی جزء دریا شده است. آن

 ت.جا هست یا نیسبیند حقیقتاً همانبداند چیزی را که می

نمود، گفتی تأللو دریا. آدم به ای نورانی پنهان میقسمتی از ساحل دور، پشت پرده حبیبی:
 دیدی به راستی وجود داشته باشد.دید اطمینان نداشت. هیچ گواهی نبود که آنچه میآنچه می

و « گفتی تأللو دریا»: در این جمله و جمله بعدی حبیبی دو عبارت وصفی وضیحت
رود و این ای به کار برده که در متون معاصر به کار نمیرا به شیوه« کورکنندهارتعاشی »

تواند بداند چیزی نمی»اوست. در ترجمه محجوب عبارت  شیوه کاربرد منحصر به خود
است که  be thereعبارت برداری از گرته «جا هست یا نیستبیند حقیقتاً همانرا که می

رود. حبیبی معنی این عبارت را به درستی فهمیده و به معنی وجود داشتن به کار می
 «دیدی به راستی وجود داشته باشد.که آنچه می»معادل فارسی آن را گذاشته است: 


