
 
 

 از پست و بلند ترجمة فیلم

 کازابالنکا

 فرزانه شکوهمند 

در مقام عادی و متداول است.  خصوص در ایران، امری کامالًمجدد آثار ادبی، ب ترجمۀ
آثار ادبی در  نقص در ترجمۀ قبلی است، اما در حوزۀ نظر، دلیل ترجمۀ مجدد معموالً

حوزۀ فیلم، ترجمۀ مجدد برخالف  د. درندارهای مجدد دالیل بسیار متعدد ایران ترجمه
صورت گرفته به دلیل نقص  گیرد و مواردی هم کهمجدد بسیار نادر صورت می دوبلۀ

کازابالنکا مجدد فیلم  است. در این شماره به بررسی ترجمۀقبلی بوده  در ترجمۀ
کل فیلم را  ،دهد که مترجم دوممجدد این فیلم نشان می پردازیم. بررسی ترجمۀ می

 است.  اول تر از ترجمۀتر و صحیحاو بسیار روان ۀه ترجمه کرده و ترجمدوبار
 

. در این عصر کالسیک سینماستهای عاشقانۀ فیلمیکی از زیباترین فیلم کازابالنکا 
 هامفری بوگارت )ریک، ساخته شد 1942سال کورتیز در کارگردانی مایکل فیلم که به 

فیلم  داستانکنند. بازی میالزلو( ویکتور هنرید ) ( و پلالند اینگرید برگمن )الزا، (بلین
اروپاییان بسیاری از  1941. در سال افتداروپا اتفاق میدر بحبوحۀ جنگ جهانی دوم در 

راه مهاجرت کنند.  از این قاره به آمریکای آزاد گیرند تصمیم میفرار از جنگ برای 
توانستند مستقیم به ان همه نمیدر آن زمبود. اما  رسیدن به آمریکا شهر لیسبون پرتغال

در مراکش های مختلف به بندر کازابالنکا به همین دلیل از راه ،لیسبون سفر کنند
آمریکایی به نام ریک  مردی. در کازابالنکا، جا روانۀ پرتغال شوند از آنرفتند تا  می

ریک از ، است. در آغاز فیلمفرانسوی  افسراننازی و  فرماندهانپاتوق که  ای دارد کافه
الزا یک شب . آوردطریق شخصی خالفکار به نام اوگارتی دو برگۀ عبور بدست می

پس از آید و به کافۀ ریک می ویکتور الزلو معشوقۀ قدیمی ریک همراه با همسرش
نزد ریک الزا آید در پی ماجراهایی که پیش می کند.مالقات میدوباره او را ها  مدت

کند خواهش میشت زمان هنوز عاشق اوست و از او د گذکند که باوجواعتراف می
ای بیندیشد تا از این سرگردانی عاطفی خالص شود. اما چاره ویکتوربرای خودشان و 
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با استفاده از دو زند و داند ویکتور عاشق الزا است دست به فداکاری می میکه  ریک
 کند.  میرا روانۀ آمریکا آن دو  برگۀ عبور

دوبله، به اذعان ار به فارسی دوبله شده است و هر دو ب دواکنون تاین فیلم 
در سینما اول  وبلۀد رخشان تاریخ دوبله در ایران است.های ددوبله جزء ،کارشناسان
ناصر . 1دوم برای نمایش در تلویزیون ملی تولید شده است دوبلۀاما  هپخش شد

صغر افضلی )سروان او ( ویکتورسعید مظفری )، مهین کسمایی )الزا(، طهماسب )ریک(
ها به ترتیب در دوبلۀ دوم به جای این شخصیتول همکاری داشتند. در دوبلۀ ارنو( 

  2اند.حرف زدهو پرویز ربیعی  خسرو شایگان، شهال ناظریان، حسین عرفانی
، اما هیچ اول به عهدۀ عباس خسروانه بوده است مدیریت دوبلۀنویسی و  دیالوگ

ترجمه و مدیریت . اند نیافتم مترجم این دوبله هم بوده که ایشان مبنی بر اینسندی 
دلیل دوبلۀ مجدد فقط پاک انجام داده است. برخی معتقدند سعید شرافت را  دوبلۀ دوم

 ترجمۀ دردوبلۀ اول است. اما غیر از این، زیادی از های  شدن و از بین رفتن قسمت
دشوار و بیننده ون را برای درک مضمتوجهی وجود دارد که  قابل هایکاستیدوبلۀ اول 

اند. بنابراین وبلۀ دوم رفع شدهد ترجمۀدر  تا حدی هااین کاستیکند. گاه غیرممکن می
ت هرچند که در اول اس تر از ترجمۀتر و روشندر مجموع دقیق سعید شرافت ترجمۀ

 اول را بهتر یافتم.  موارد معدودی ترجمۀ
بعضی  درم. پردازمی دوماول و بلۀ ود ترجمۀز هایی ادر ادامه به بررسی بخش

اولین مورد  ام.خود را آوردهاصالحی های یشنهادپسعید شرافت  های ترجمۀقسمت
بیننده با شرایط تاریخی که کند تا ای است که راوی در ابتدای فیلم قرائت میمقدمه
عید شرافت س ترجمۀ ، برتریِشود. از همین ابتداافتد آشنا داستان در آن اتفاق میواقعۀ 

اول بیش از حد کوتاه هستند و از پیوستگی و انسجام  شود. جمالت ترجمۀآشکار می
تری ارتباط قویمترجم با افزودن اطالعات زمینه  ،دوم در ترجمۀالزم برخوردار نیستند. 

 تر هستند. تر و مستحکم و جمالت روان کندبا بیننده برقرار می
 

With the coming of the Second World War many eyes in imprisoned Europe 

turned hopefully, or desperately toward the freedom of the Americas. Lisbon 

                                                           
1 http://cafeclassic5.ir/archive/index.php/thread-56-2.html 
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became the great embarkation point.  But not everybody could get to Lisbon 

directly. And so a torturous, roundabout refugee trail sprang up. Paris to 

Marseilles across the Mediterranean to Oran.Then, by train or auto or foot, 

across the rim of Africa to Casablanca in French Morocco. Here, the 

fortunate ones, through money or influence or luck might obtain exit visas 

and scurry to Lisbon. And from Lisbon to the New World. But the others 

wait in Casablanca, and wait and wait and wait. 

 

 اول دوبلة
با آغاز جنگ جهانی دوم چشمان بسیاری در اروپای تسخیر شده با امید بسیار به آمریکای آزاد 

وانستند مستقیم به ت دوخته شده بود. آنان از لیسبون به آمریکا سفر می کردند. ولی همه نمی
هایی پیچاپیچ از مهاجران تشکیل شد. پاریس به مارسی، آن طرف لیسبون بروند. پس راه

مدیترانه به اوران. بعد با قطار یا اتوموبیل یا پای پیاده از حاشیۀ آفریقا به سوی کازابالنکا بندر 
توانستند نفوذ می شان بود با پول یاجا کسانی که بخت یار فتند. در اینرمعروف مراکش می

جا به آمریکا سفر کنند. ولی دیگران در کازابالنکا  ویزای خروجی برای لیسبون بگیرند و از آن
 کردند.  کردند، صبر می کردند، صبر می کردند، صبر می صبر می

 
 ومدوبلة د

با شروع جنگ دوم جهانی در اروپایی که حکم زندان را پیدا کرده بود، چشمان زیادی با 
به سوی آمریکای آزاد خیره شده بود. لیسبون )درماندگی یا امید( س أم با یأواری توامید

 ترین بندر برای ترک اروپا و رفتن به سوی آمریکا شد. ولی هر کسی قادر نبود مستقیماً بزرگ
مستقیم به سوی  خم و غیر و های پرپیچ خود را به لیسبون برساند. از این روی مهاجرین از راه

ه حرکت درآمدند. از پاریس به مارسی، از راه مدیترانه به اوران سپس گذشتن از لیسبون ب
انسه که کازابالنکا در مراکش مستعمره فر شمال آفریقا با ترن، اتوموبیل یا پیاده و رسیدن به

جا افراد خوشبخت به کمک پول، نفوذ و یا  ها در نیامده بود. در این آلمان زیر سلطۀ هنوز رسماً
فته و به سرعت روانۀ ویزای خروج گره از پول یا شانس یا نفوذ برخوردارند( )کشانس 

ولی بقیه در کازابالنکا مانده و روند(، )می جا به سوی دنیای جدید ند و از آنشولیسبون می
 کشند، انتظار، انتظار و انتظار.انتظار می

 
Renault: How extravagant you are, throwing away women like that. 

Someday they may be scarce. You know, now I think I shall pay a call on 

Yvonne. Maybe get her on the rebound. Hmm? 
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Rick: When it comes to women, you're a true democrat. 

 

 اول دوبلة
دیگه گیرت ندازی. یه روزی ممکنه  رنو: تو خیلی ولخرجی که یه همچین زنایی رو دور می

 دونی به نظرم بد نباشه یه سری به ایوون بزنم. شاید این دفعه از من خوشش بیاد. نیاد. می
 شی. ریک: وقتی موضوع زنا پیش میاد تو دموکرات واقعی می

 
 دوم دوبلة
ندازی بیرون. یه روزی ممکنه اونا نایاب بشن. فک  هارو اینطوری می کنی که زن اشتباه میرنو: 

  .کنمه حاال یه سری به ایوون بزنم. شاید بتونم کارتو جبران بکنم وقتش می
 خیلی دموکراتی.ها  ، تو در مورد زنآرهریک: 

 
 . ایووناند یک از دو مترجم ترجمۀ روشنی ارائه نکرده گو، هیچو گفتاین  ترجمۀ در
 ودهد ابه یکی از کارکنان کافه دستور میاما ریک مند است  هبه ریک عالقاست که زنی 

کند. مشکل صحبت میرا به خانه ببرد. سروان رنو که شاهد این صحنه است با ریک 
یک از  هیچ است. انصافاً on the reboundگو درک مفهوم اصطالح و این گفت ترجمۀ

دو مترجم را شاید نتوان برای نفهمیدن معنی این اصطالح سرزنش کرد. در آن زمان 
 ،ای نبودههای موجود کار ساده ات در فرهنگپیدا کردن معنی دقیق این قبیل اصطالح

سرگرد رنو موضوع بحث در یکی از صفحات  همین جملۀ اتفاقاًبرخالف امروزه که 
برای رهایی از افسردگی و رود که  اصطالح فوق در مورد کسی به کار میاینترنتی است. 

بنابراین با شود. ناراحتی ناشی از خاتمۀ یک رابطۀ عاشقانه، با فردی دیگر وارد رابطه می
 توان چنین ترجمه کرد: گو را میو سرگرد رنو این گفت ۀتوجه به شخصیت زنبار

 
 پیشنهادی ترجمة

ندازی. یه روز ممکنه دیگه گیرت  همچین زنایی رو دور میشکمت سیره که تو خیلی رنو: 
 شاید از من خوشش بیاد.من سری بهش بزنم. حاال که تو دلشو شکستی وقتشه که نیاد. 

 میشی.خیلی دموکرات پیش میاد که ریک: موضوع زنا 
 

Strasser: What is your nationality? 

Rick: I'm a drunkard. 

Renault: And that makes Rick a citizen of the world. 
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 دوبلة اول
 اشتراسر: ملیت شما چیه؟

 ریک: من یه مستم.
 رتیب آقایون ریک یه تبعۀ دنیاس.اشتراسر: اوه، پس به این ت

 

 دوبلة دوم
 : تابعیت شما چیه؟اشتراسر

 ریک: تابعیت الکل.
 تمام دنیاست!  : پس معلومه ریک تبعۀاشتراسر

 

 ترجمة پیشنهادی
 اشتراسر: اهل کجا هستید؟

 ریک: اهل الکل!
 اشتراسر: پس معلومه ریک اهل تمام دنیاست!

 

Strasser: You will forgive my curiosity, Mr. Blaine. The point is an 

enemy of the Reich has come to Casablanca and we are checking up on 

anybody who can be of any help to us. 

Rick: My interest in whether Victor Laszlo stays or goes is purely a 

sporting one. 

Strasser: In this case you have no sympathy for the fox? 

Rick: Not particularly. I understand the point of view of the hound too. 
 

 دوبلة اول
جاست که یکی از  خوام آقای بلین. نکته ایناشتراسر: از کنجکاوی خودم خیلی معذرت می

ما بکنه تماس  ترین کمکی به جا آمده و ما با هر کس که بتونه کوچک دشمنان رایش به این
 گیریم.  می

 داره سرگرد. شیورزت یا رفتن ویکتور الزلو فقط جنبۀ ریک: عالقۀ من به اقام
 اشتراسر: در این صورت شما هیچ تمایلی نسبت به این روباه ندارین؟

 ام؟ریک: نه به طور خاصی نه. به نظر شما من یه سگ شکاری
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 دوبلة دوم
 . موضوع اینه که یکی از دشمنای رایشخشین آقای بلیناشتراسر: امیدوارم کنجکاوی منو بب

راهی شده به کازابالنکا. ما داریم راجع به تمام کسانی که ممکنه به ما کمک کنند تحقیق 
 کنیم.  می

ره فقط از روی تفریح و  مونه یا می که آیا ویکتور الزلو ایجا می ریک: راستش توجه من به این
 کنجکاویه.

 ای به این روباه مکار ندارین؟شما هیچ عالقهاشتراسر: بنابراین 
 . کاری هم به کار شکارچیانش ندارم ریک: نه چندان. ضمناً

 
طبعانه میان ریک، رنو و  گوهای شوخو های بارز فیلم کازابالنکا گفت ویژگی زیکی ا

حاوی طنز سیاهی است که بیانگر  های ریک هم معموالً سرگرد اشتراسر است و پاسخ
گوی فوق هم مترجمان به دلیل نفهمیدن و ریک او نسبت به دنیاست. در گفتدیدگاه تا

طبعی موجود در متن  اند شوخمعنی ارائه کرده و نتوانستههایی بیموضوع بحث ترجمه
به   sporting گو کلمۀو فهمم در این گفت جا که من می را منتقل کنند. تا آن اصلی

اش به موضوع رفتن یا ماندن د عالقهگویصورت جناس به کار رفته است. ریک می
معنی دیگری هم دارد   sportingاست. اما  (sporting) از روی کنجکاوی  الزلو صرفاً

شود. چنین سگی تربیت شده که به های شکاری اطالق می و آن وقتی است که به سگ
دوم آن را  فوق معنی ۀ. اشتراسر از کلمروباه، برود و او را پیدا کند دنبال شکار، مثالً

ت: حال که شما )سگی شکاری گوید این اسای که میگیرد و لذا منظورش از جملهمی
توانم مطمئن شوم که هیچ همدردی با روباه )ویکتور الزلو( ندارید؟ ریک  می هستید(

نظر سگ را هم نسبت به روباه  گوید که هیچ همدردی با روباه ندارم و نقطهمی
 فهمم.  می
 

Lazlo: This time they really mean to stop me. 

Ilsa: Victor, I'm afraid for you. 

Lazlo: We've been in difficult places before, haven't we? 
 

 دوبلة اول
 خوان جلوی منو بگیرن. می الزلو: این دفه واقعاًویکتور 

 ترسم. الزا: ویکتور من برات می
 شدیم، مگه نه؟ رو هالزلو: ما قبلنم با خطر روبویکتور 
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 دوبلة دوم: 

 خوان جلوی منو بگیرن. می الزلو: این دفه دیگه واقعاًویکتور 
 الزا: من برات نگرانم ویکتور.

 ی بدتر از اینم قرار گرفته بودیم، مگه نه؟الزلو: ما در موقعیتاویکتور 
 

یر اول مترجم تعب ترجمۀدر ای که در مورد مثال فوق اهمیت دارد این است که نکته
برداری از متن اصلی است )البته مترجم دوم را به کار برده که گرته« ترسممن برات می»

گوینده  ،فیلم که در دوبلۀ با توجه به اینآن را به تعبیری فارسی تبدیل کرده است(، ولی 
 ۀشنود )مقایسه کنید با ترجمآورد و بیننده هم آن جمله را میجمله را به زبان می

رود در شود( انتظار میآید و نه شنیده میمترجم نه به زبان می آن جملۀدر مکتوب که 
 فیلم معموالً ترجمۀمکتوب کمتر باشد.  برداری نسبت به ترجمۀفیلم موارد گرته ترجمۀ

معنی و  گذرد و هر چه که بینظر مدیر دوبالژ و دوبلور میشود بلکه از دوبله نمی عیناً
 شود. هنگام دوبله کشف شده و اصالح میدر  ،نامفهوم و غیرفارسی باشد

 
Rick: Put it down! 

Renault: Major Strasser has been shot. Round up the usual suspects. 

 

 دوبلة اول
 ریک: بذارش زمین. 

 رنو: سرگرد اشتراسر تیر خورده. مظنونین همیشگی رو دستگیر کنین. 
 

 وم دوبلة د

 ریک: بذارش زمین. 
رنو: سرگرد اشتراسر همین االن کشته شد. ورش دارین بذارینش توی ماشین )بروید دنبال 

 مظنونین همیشگی(.
 

گو مربوط به صحنۀ پایانی فیلم است. ریک در حضور سروان رنو، و این گفت
ل کشد. سروان رنو برای مخفی نگه داشتن قاتسرگرد اشتراسر را به ضرب گلوله می

گوید: اشتراسر  اند میموران خود که تازه به محل حادثه رسیده، به مأسرگرد اشتراسر
کشته شد. بروید دنبال مظنونین همیشگی. منظور رنو از مظنونین همیشگی افراد 
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رود. ها می ای است که پلیس در جستجوی عامل هر جرمی اول سراغ آنبرگشته بخت
معنی جمله را فهمیده اما  ده اما مترجم دوم احتماالًترجمه کر مطلب را عیناً ،مترجم اول

فارسی چندان مفهوم نیست. شاید  بوده که عبارت گوینده برای بینندۀتصورش این 
ه در انگلیسی عبارتی آشنا و ترکیبی پرکاربرد ب usual suspectsبتوان گفت که عبارت 

عبارت یا ترکیب اللفظی آن یعنی مظنونین همیشگی  آید ولی معادل تحت حساب می
گوها و سازی زبان گفت آشنایی نیست. لذا مترجم دوم با توجه به هدف خود که روان

 حذف کرده است.  بوده این تعبیر را عمداً
  

Someday you'll understand that. No, no. Here's looking at you, kid. 

 
 دوبلة اول

 .یه روز اینو خواهی فهمید. نه نه موفق باشی کوچولو
 

 دوبلة دوم
 .کنه، بچه فهمی. نه گریه نکن. یکی داره نگات می یه روز خودتم اینو می

 
ریزد و ریک او را بین ریک و الزا است. الزا اشک میی وگو آخرین گفتاین بخش 

 ,Here's  looking at you ۀجمل اند ز دو مترجم نتوانستهیک ا اما هیچدهد. دلداری می

kid. دهیم که در  جا هم به مترجمان حق می ترجمه کنند. در ایندرستی درک و ه را ب
که امروزه با  عصر فقدان اطالعات نتوانند معنی دقیق این عبارت را پیدا کنند حال آن

این عبارت و به معنی آن در فیلم  توان به تاریخچۀیک جستجوی ساده در گوگل می
 ر اصل چنین بوده: عبارت این است که عبارت دپی برد. یکی از تفاسیر این 

 
Here's  to looking at you, kid. 
 

خواران به  رود که بادهو آن وقتی به کار می« به سالمتی»یعنی  ،اول عبارت دو کلمۀ
نوشد چه که ریک به سالمتی آن می نوشند. اما آنسالمتی چیزی یا کسی مشروب می

یه روز را چنین ترجمه کرد: با این ترتیب شاید بتوان آن نگاه کردن به صورت الزاست. 
 . تصدق نگاهتعزیزم.  گریه نکنفهمی. میخودت 

***** 


