
 
 

 (3به عبارت دیگر )

 کاربه

 زهرا ساالری

 در کهه  اسه،   (1907-1989) دوموریهه  دافنهخانم نویسنده انگلیسی وشته ن ربکارمان 
 اثهر  بهتهرین  اسه،    گرفته تأثیر ایر جین از که را اثر این بسیاری. شد منتشر 19۳8سال 

کهه از ایهن میهان     انهد را به فارسی ترجمه کرده ربکامترجمان زیادی  .دانند می نویسنده
سههی   (  1۳62(  عنایه، ا  شهکیزارور )  1۳۳۳حسهن شههزاز )  ترتیه  بهه   توان بهه   می

ررویه   (  1۳85نازگه  نیکهویی )    (1۳7۳ونهد ) محمهدعلی سلماسهی  (  1۳6۳احمدی )
مجیهد محمههدی  ( و 1۳92رهانی ) نیهه وو ها(  1۳91خجسهته کیههان )  (  1۳89شههدی ) 

از ایهن رمهان یعنهی    معهرو   بررسی سه ترجمهه  در این شماره به  اشاره کرد. (1۳92)
الزم بهه ککهر    رهردازیم. ترجمه حسن شهزاز  عنای، ا  شکیزارور و نازگ  نیکهویی مهی  

 اند.ها از جم ت معرو  و به یادماندنی این اثر انتخاب شدهاس، که تمامی نمونه
 

Last night I dreamt I went to Manderley again. It seemed to me I stood by 

the iron gate leading to the drive, and for a while I could not enter, for the 

way was barred to me. There was a padlock and chain upon the gate. I called 

in my dream to the lodge-keeper, and had no answer, and peering closer 

through the rusted spokes of the gate I saw that the lodge was uninhabited. 

 
ام. در نظرم ونین رای نهاده« ماندرلی»بار دیگر به  که دیش  در عالم رویا دیدمحسن شهباز: 

خم آن نگاه و ام و به طر  گذرگاه رُرریچاخ ایستادهکرد که در مقاب  دروازة آهنین کجلوه می
حیر های درختان  راه را رنهان ساخته بود. وند دقیقه متکنم. در بسته بود و انزوه شاخهمی

ایستادم و به فکر فرو رفتم: متدرجاً وشمم به قف  ب رگ در و زنجیر قطور آن افتاد که با 
گذش، روزگار کام ً زنگ زده بود. وند بار در عالم خواب دربان را صدا کردم و وون جوابی 

 به گوشم نرسید  اطمینان ریدا کردم که قصر متروک و خالی از سکنه اس،.
 

گردم و مقاب  نرده مشر  به برمی« ماندرلی»دیدم که به رویا می درگذشته ش  شکیباپور: 
  ولی مث  این بود که ورود برای من ممنوع بود  زیرا نرده با قف  امخیابان ب رگ سرارا ایستاده
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زده های زنگبسته شده بود  دربان را صدا کردم  کسی به من جواب نداد  وقتی از فاصله میله
 دربان هم خالی و ساک، بود.کردم اتاق نگاه می

 
رسید مقاب  در ام. به نظرم میبازگشته 1دیش  خواب دیدم دوباره به ماندرلینازگل نیکویی: 

یر محکمی به در انداخته شده بود و من ام. قف  و زنجرو ایستادهآهنی منتهی به جادة اتومزی 
. ؛ جوابی نشنیدمزدمصدا برای مدتی نتوانستم داخ  شوم. در خواب وندین بار نگهزان را 

 زدة در  داخ  را نگاه کردم  کسی داخ  قصر نزود. تر رفتم و با دق، از بین میلة زنگن دیک
 

مقاله بسیار مفیدی در  ربکادر مورد ترجمه حسن شهزاز و بخصوص ترجمه او از 
که زبان واپ رسیده اس،. در آن مقاله نویسنده مدعی شده ه مجله مترجم ب 54شماره 

بردن کلمات دارای بار  کار هزبانی رمانتیک اس،  زبانی که با ب ربکارجمه شهزاز در ت
د به دس، مقیّ ونین زبانی از ترجمة خوان باشد. طزعاًکند روان و خوشادبی سعی می

که در ترجمه خصوص اضافات زیاد اس،  کما این هآید و مستل م حذفیات و بنمی
( به صورت leading to the driveعزارت )ثال  حسن شهزاز نی  ونین اس،. برای م

 انزوه» ةاس،. همچنین جمل ترجمه شده «کنمخم آن نگاه میوبه طر  گذرگاه رُرریچ»
های درختان  راه را رنهان ساخته بود  وند دقیقه متحیر ایستادم و به فکر فرو شاخه
را ( lodge) ةکلمور برای ایجاد فضای رمانتیک به متن اف وده شده اس،. شکیزار« رفتم

ولی شهزاز و نیکویی معلوم نیس، علیرغم وجود ترجمه کرده « اتاق دربان»به درستی به 
 اند. ترجمه کرده« قصر»قرینه در جمله قز  از آن )دربان را صدا کردم( به وه دلی  آن را 

اگر بخواهیم از همین یک راراگرا  در مورد توان این سه مترجم داوری کنیم باید 
گوییم که حسن شهزاز بر زبان فارسی مسلط بوده و سزکی یکدس، و رمانتیک خلق ب

معلوم  کام ًشکیزارور کرده  هروند که با این کار از متن اصلی فاصله گرفته اس،. 
که بتواند سزکی یکدس،  اس، که برخ   حسن شهزاز آن تسلط بر فارسی را ندارد

و مقاب  نرده  گردمبرمی« ماندرلی»به  دیدم کهرویا میدر  گذشته ش  »خلق کند: 
 ورود برای من ممنوع بود   ولی مث  این بود که امسرارا ایستادهمشر  به خیابان ب رگ 

ذشته استمراری از زمان گجه، شکیزارور همچنین بی.« زیرا نرده با قف  بسته شده بود
های ز فاصله میلهوقتی ایا   گردمبه ماندرلی برمی: برای مثالاستفاده کرده اس،. 

ترجمه نیکویی درس، برخ   ترجمه شهزاز از ایجاز برخوردار . کردمزده نگاه می زنگ

                                                           
1
 Manderley 
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اس،. حال از ترکیزات نادرستی که به ترجمه شکیزارور راه یافته هم مزرّ عین اس، و در
   وند نمونة دیگر:ترین ترجمه به اص  اثر باشد.  این ترجمه شاید ن دیک

 
“If only there could be an invention that bottled up a memory, like scent. 

And it never faded, and it never got stale. And then, when one wanted it, the 

bottle could be uncorked, and it would be like living the moment all over 

again.” 

 

توانستند ای کاش دانشمندان و مخترعین می تح، تأثیر این خیال گفتم: حسن شهباز:
دستگاهی بسازند که خاطرات شیرین زندگانی انسان را عیناً به همان صورت خود ضزط کند  

 بردارد و بزوید. آن وق، وه خوب بود؟کرد بوی عطر که هر وق، انسان آرزو  مث 
 

ای مانند عطر شیشة سربسته ها را درتوانستیم خاطرهبه او گفتم اگر میاهلل شکیباپور: عنایت
شد  در این که مث  عطر فرّار نزاشد و از بین نرود  وقدر خوب می نگاه داریم به شرط این

 توانیم در شیشه را باز کرده و خاطرات را بزینیم.صورت هر وق، که بخواهیم می
 

ری شد لحظات خوب و خوش زندگی را همچون عطکاش میاختیار گفتم: بینازگل نیکویی: 
خواستیم در وق، که می در شیشه نگاه داش، تا طراوت و تازگی آن همیشه حفظ شود و هر

 کردیم.داشتیم و همه آن لحظات را دوباره احساس میآن را برمی
 

 And it never faded, and it never gotآزاد ترجمه کرده و جمله  کام ًشهزاز 

stale  .،دستگاهی بسازند گوید: اس، که می خطای دیگر شهزاز اینرا حذ  کرده اس
شیرین زندگانی انسان را عیناً به همان صورت خود ضزط کند  مث  بوی که خاطرات 

به شرط »عزارت شکیزارور در ترجمه داند. یعنی بوی عطر را نوعی دستگاه می . عطر
 حر  و منطق نویسنده سجام متن را به هم ریخته اس،. همةارتزاط منطقی و ان «کهاین

 کند که ایرود و به همین دلی  آرزو میار نیس، و از بین نمیاین اس، که عطر فرّ
نی  تعزیری غیرمنطقی  «خاطرات را بزینیم»کاش خاطرات خوش مث  عطر بود. تعزیر 

که معادل  «طراوت و تازگی»جای ه قزول اس،. فقط بقاب  کام ًنیکویی اس،. ترجمه 
  «. ر و طراوتعط»گف، هستند شاید بهتر بود می

 
“I am glad it cannot happen twice, the fever of first love. For it is a fever, 

and a burden, too, whatever the poets may say.” 
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خواهند بگویند: عشق ج  ت  سوزانی نیس، سرایان هر وه میشعرا و داستانحسن شهباز: 
انسان هم هس، و من از این جه، خوشحالم که  قراری  وبال گردنسوزش و بیکه در عین 

 ت  نخستین عشق دیگر بازگشتنی نیس،.
 

ام انسان دو بار در زندگی خود طعم عشق خیلی مسرورم از اینکه شنیدهاهلل شکیباپور: عنایت
حقیقی را نخواهد وشید  زیرا عشق در نفس خود یک بیماری و همچنین بار سنگینی اس، که 

 اند.وی ها گفته شاعران درباره آن
 

گردد. مهم نیس، که شاعران نمی خوشحالم که ت  و تاب اولین عشق دیگر بازنازگل نیکویی: 
 نویسند.و نویسندگان وه می

 
بند اس، اگروه بیان و ترتی  متفاوتی دارد ولی به مضمون جمله رایشهزاز ترجمه 

فقط متن اصلی حدود بیس، کلمه دارد و هس،.  و در عین حال بسیار روان و زیزا هم
حال ترجمه کرده  «عشق حقیقی»را به  loveشکیزارور کلمه.  ۳0ترجمه شهزاز حدود 

که روابط صحز، کرده اس،. همچنین مترجم به دلی  این از مطلق عشقنویسنده که آن
 که شاعران درباره آن وی هادرستی درک نکرده گفته اس،: ه منطقی درون جمله را ب

خواهند درباره عشق شاعران هروه می»که حر  نویسنده این اس،:  حال آن. اندگفته
نیکویی نی  در ترجمه . «بگویند بگویند. از نظر من عشق بیماری و وبال گردن اس،

و در نتیجه ( را ترجمه نکرده For it is a fever, and a burden, tooخود جمله )
 معنی شده اس،. اش بیترجمه

 

“The moment of crisis had come, and I must face it. My old fears, my 

diffidence, my shyness, my hopeless sense of inferiority, must be conquered 

now and thrust aside. If I failed now I should fail forever.” 

 

ترسیدم اکنون ا بود از آن میهای بسیار بحرانی و حساسی که روزهآن صحنه: شهباز حسن 
رویی و آن ترس و وحش، دیرین  آن ناامیدی و نااطمینانی  آن کمکرد. برابرم خودنمایی می

ها فائق آمده بودم از نو بر اعصاب خسته و بیمار من رایی که وندی بود اندکی بر آنودس،بی
تری الزم بود  خود را شدیدم اگر در این روزها که صزر و شکیزایی بیغال  شده بود. می

دیگر از میان آلی امکان نداش،. بخش ایدهباختم دیگر بازگش، به زندگانی شیرین و لذت می
 آمد. رفته بودم. نه تنها خود من بلکه به دنزال  ماک یم هم می
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بایستی در مقاب  لحظه بحرانی فرا رسیده بود بایستی با آن روبرو شد اهلل شکیباپور: عنایت
دیدم مقاوم، های گذشته و عدم اعتماد و احساس حقارتی که در خود میها و نگرانیترس

 نمایم  اگر اکنون در برابر آن ساقط شوم  سقوط من برای همیشه خواهد بود. 
 

لحظات بحرانی زندگی من و ماکسیم فرا رسیده بود و باید با آن روبرو  نازگل نیکویی:
رایی  احساس ناامیدی در ودس،خودم  خجال،  بی اعتمادی نسز، بهترس و بیشدم.  می

خوردم  شد. اگر االن شکس، میزندگی و احساس بیهودگی و رووی بایستی کنار گذاشته می
 کرد.آن وق، واقعی، آن در تمام زندگی  مرا رها نمی

 
توان اسم آزاد اس، به حدی که دیگر نمی در اینجا دیگر کام ًحسن شهزاز ترجمه 
کند اما عجی  اس، خاص صحز، می وی آن گذاش،. نویسنده از یک لحظةرترجمه 

سن تنها حُاس،.  های بسیار بحرانی و حساسآن صحنهکه در ترجمه شهزاز سخن از 
ترجمه شکیزارور شاید این اس، که در آن فع  مجهول به فع  معلوم ترجمه شده 

اعتماد و احساس حقارتی  های گذشته و عدمها و نگرانیبایستی در مقاب  ترس»اس،: 
اگر اکنون در ». به این جمله شکیزارور دق، کنید:  «دیدم مقاوم، نمایمکه در خود می

   .«برابر آن ساقط شوم  سقوط من برای همیشه خواهد بود
آن لحظه خطیر فرا رسیده بود و باید با آن روبرو »ترجمه ریشنهادی من این اس،: 

 انگی ِاحساس رق،رویی و بر   بر ت ل ل  بر کمهای کهنهشدم. باید بر ترسمی
کردم کی این کار را نمی انداختم. اگر االنا را دور میهکردم و آنام غلزه میبینی کم خود
 «توانستم ونین کنم؟می

 

“Men are simpler than you imagine my sweet child. But what goes on in the 

twisted, tortuous minds of women would baffle anyone.” 
   

ها اه  تر از زندلند. به مرات  کموه تو بتوانی تصور کنی ساده مردان بیش از آن حسن شهباز:
دهد  صد یک آن وه در مغ  ریچیده و حسابگر زن رخ می حساب و نقشه و توطئه هستند. آن

 کند. در مغ  مرد رسوخ نمی
 

کنید بسیار ساده هستند اما وه که شما فکر می دها برخ   آندانی مرمیاهلل شکیباپور: عنایت
 ریدا اس،. هاها مشوش باشد کام ً از قیافه آنوقتی خیال زن
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تواند بفهمد در مغ  یک کس نمیع ی م  مردها خیلی ساده هستند. ولی هیچنازگل نیکویی: 
 گذرد. زن وه می

 
تر )به مرات  کم و جملةش حذ  ارا از ترجمه (my sweat childشهزاز عزارت )

( را اضافه کرده اس،. شکیزارور جمله دوم ا اه  حساب و نقشه و توطئه هستندهاز زن
اس، که  این شوممتوجه نمیوی ی که من  .اس،را به صورتی نادرس، ترجمه کرده 

  ها دفاع کند و حرخواسته از زن شکیزارور معنی جمله را نفهمیده یا مث ً آیا واقعاً
رفته  کار نیکویی نی  صفاتی را که در متن اصلی برای زنان به .ها ن ندآن ةبدی دربار

(twisted, tortuous ) خانم  به نظرم انگی ة حذ  کرده اس،.اش به کلی ترجمهاز
ها گفته باشد. زن ةانگی ه ایدئولوژیک بوده و نخواسته حر  بدی دربار نیکویی احتماالً

توان به برخورد ایدئولوژیک متهم کرد وون ایشان از را هم میاز طر  دیگر آقای شهز
م، در مذهم را حذ  نکرده بلکه یک جمله « ریچیده و حسابگر»نه فقط دو صف، 

ها اه  حساب و نقشه و تر از زن)مردها( به مرات  کم» ها به متن اف وده اس،:خانم
 . «توطئه هستند

 

“Either you go to America with Mrs. Van Hopper or you come home to 

Manderley with me." 

"Do you mean you want a secretary or something?" 

"No, I'm asking you to marry me, you little fool.” 

 

آیی! حال کدام را روی یا با من به ماندرلی میهورر به آمریکا می: یا با خانم وانحسن شهباز
 دهی؟ترجیح می

خواهید که من منشی شما بشوم و به ماندرلی بیایم و یا فهمم. میمقصودتان را درس، نمی —
 طور به صورت یک ...... همین

 سخنم را قطع کرد:
 فهمی! با من ازدواج کنی؟خواهم که زن من بشوی! میمی —
 

هید بود یا اینکه هارر همراه خواروید و با میس وان: یا اینکه به نیویورک میاهلل شکیباپورعنایت
 با من به ماندرلی خواهید آمد.

 ها دارید؟خواهید بگویید که احتیاج به یک منشی یا وی ی مث  اینمی —
 کنم.نه شما وقدر ررت هستید  من از شما خواستگاری می —
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 هورر به نیویورک بروی یا با من به ماندرلی بیایی.توانی با خانم وانمینازگل نیکویی: 
 ان این اس، که به یک منشی و یا کارمند احتیاج دارید؟منظورت —
 خواهم با من ازدواج کنی. تو کمی کودنی.به هیچ وجه  می —
 

دانم وون زبان این گفتگو ترجمه دیگر بهتر میترجمه نیکویی را از دو  بنده
« تو کمی کودنی»یا « یک منشی»تر اس، ولی در همین ترجمه عزارات گرایانه واقع

را گوینده به قصد تحقیر ربکا  you little foolزند. عزارت وی کوق میخیلی ت
نه من دارم »گوید بلکه لحنی عاشقانه دارد. شاید بتوان آن را ونین ترجمه کرد:  نمی

در ترجمه شهزاز این جمله ربکا که « فهمی؟کنم دیوونه. نمیقاضای ازدواج میازت ت
خواهید که من منشی شما بشوم و به میفهمم. مقصودتان را درس، نمی»گوید: می

اگر خواننده بخواهد این سه نقطه   ...«طور به صورت یک ماندرلی بیایم و یا ... همین
که ربکا در متن حال آن« یا به عنوان معشوقه؟»،: خواهد گف ر کند احتماالًرا خودش رُ

در ترجمه گفتگوها اند که درس، گفته واقعاًگوید به عنوان منشی. اصلی به صراح، می
( interpersonal relationship) گرایانهواقعبازسازی رابطه درس، و   ترین نکتهمهم

 میان طرفین گفتگوس،. 
***** 

 


