
 
 

 وگو با پیمان خاکسار گفت
 

ال شروع کنیم که شما چگونه گو را با این سوو آقای خاکسار، اجازه بدهید گفت: فر خزاعی
ادبی رسیدید؟ یک مسیر که بعد از انقالب  ةمترجم ادبی شدید، یعنی از چه مسیری به ترجم

مان ادبی قبل از تربیت مترجم است. ولی برای بیشتر مترج ةمتداول شده مسیر دانشگاه و دور
ها مسیر ورود ترجمه پیوندی ناگسستنی با فرهنگ و ادبیات و سیاست داشت و همین ،انقالب

های کرد. به عبارت دیگر، مترجمان نه فقط با انگیزهادبی تعیین می ةترجم ةها را به عرص آن
 ةترجم ةحوزوارد  ،ای از فرهنگ و ادبیات و سیاستفرهنگی و ادبی و سیاسی بلکه با پشتوانه

 ادبی کشانده است؟ ةای به ترجمشدند. شما را چه انگیزهادبی می
 

خواندن یاد گرفتم  که محض اینبه از کودکی کتابخوان بودم. یعنی من : خاکسار
ام  ام. رشته کتابخوان شدم. این عادت هم باقی مانده تا االن. من در دانشگاه سینما خوانده

تر باشم. البته منهای  ه دادید نزدیکبه تعریف دومی که ارائ ین فکر کنمزبان نبوده. بنابرا
 ها بود به جز مطالعة ام و ندارم. مدت سیاست نداشته وقت دغدغة سیاستش. چون هیچ

آثار مشهوری را که به فارسی برنگشته بود  ،شده به فارسی های فارسی و ترجمه کتاب
ادبی همین بود. دوست داشتم  جمةام برای تر خواندم. شاید انگیزه کردم و می پیدا می

شناخت با  فارسی زبان نمی ةخواندم و خوانند های خوبی را که می لذت خواندن کتاب
پسند بوکفسکی بود و استقبالی که  بقیه شریک شوم. اولین رمانی که ترجمه کردم عامه

حساس هایی هستم که اگر ا از آن شد باعث شد کارم را هدفمندتر ادامه بدهم. از آن آدم
دانم  خواند بعید می پسند را کسی نمی گذارم. اگر عامه شکست کنم زود کار را کنار می

 دادم. کارم را ادامه می
 

تصور مترجمان ادبی « ایحرفه ةعادتوار»شناسان الح جامعهطبه اصهای یکی از جنبه: فر خزاعی
ر مقایسه با متن اصلی ای از ترجمه دارد. ترجمه قرار است دیا تعریفی است که مترجم حرفه

در  ای از متن اصلی که ارزش آن لزوماًونه متنی باشد؟ متنی مستقل در زبان فارسی یا سایهچگ
ترجمه کار چندان دشواری نیست چون  ،شود؟ در حالت دومبا متن اصلی تعیین می مقایسه

 ،در حالت اول از متن دور کند. اما نیازی نیست که مترجم رنگ و بوی ترجمه را کامالً اصالً
نیاز به چیرگی متن این استقالل و ادبی بودن حفظ شود که میی ترجمه متنی مستقل و ادبی تلق
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دیک ادبی به کدام یک از این دو تعریف نز ةترجم ازشما  تعریف د.زبانی و خالقیت بسیار دار
 است؟ 

 
چقدر  شده در زبان مقصد ساختهمتن این سوال برای خودم هم مطرح است. : خاکسار

کنم  انتخاب میباید به متن اصلی نزدیک باشد؟ مدتی است که هر کتابی را برای ترجمه 
آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و  کنم. مثالً تهیه می را هم به زبانی دیگرای از آن  ترجمه

ط به این ط ندارم. با کمک دوستانی که مسلّها تسلّ غیره. البته که خودم به این زبان
 مثالً آفرین هستند با ترجمة نگلیسی مشکلهایی را که در متن ا تند بخشها هس زبان

خاص  ةاین مقایسه متوجه شدم که هر کشوری سنت ترجمدر  کنم. مقابله می فرانسوی
ها به تعریفی که ما از وفاداری در ترجمه  ها و فرانسوی خودش را دارد. برای مثال آلمان

دهند. حذف در  اسم کتاب را هم تغییر می حتی ایبند نیستند. در بیشتر مواردداریم پ
نوس به نظر اگر به نظرشان در زبان مقصد نامأ شود. صفتی شان زیاد پیدا میهای ترجمه

در آخرین مورد دیدم که مترجم در متن فرانسوی آورده  دهند. مثالً برسد تغییرش می
وتور در متن اصلی مین «هیبتش شبیه مینوتور شده بودوقتی از آب بیرون آمد »بود که 

بوی  یک متن سالم فرانسوی است بی ،متنولی این موارد بسیار است. وجود نداشت. از 
ایران مطرح است برایم زیر سوال  ری که در سنت ترجمةاین مفهوم وفادا ترجمه. کالً

ترین  هم وفادارند. این شکل وفاداری ساده ها حتی به نحو زبان مبدأ رفته. بعضی مترجم
ی ترجمه است. یعنی مترجم کمترین تالش را برای به دست دادن متنی فارسی راه برا

شود. به نظرم ترجمه باید در عین نزدیکی به متن اصلی، بوی ترجمه ندهد.  متحمل می
دیگر خود کتاب است. نثر خود کتاب به  لةمسئفارسی سالم نوشته شود. یک باید به 

که زبان  را ای مثل دلیلو ن. نویسندهکند که مرا چگونه ترجمه ک مترجم دیکته می
معمار کلمات است. بنابراین باید شود خیلی رها ترجمه کرد. دلیلو  د، نمیای دار پیچیده

 را ای مثل بوکفسکی ساختار این معماری ظریف را در فارسی حفظ کرد. ولی نویسنده
       شود آزادتر ترجمه کرد.  ، میزبان ندارد که دغدغة

 
دارد؟ به  اید چه تشابه مضمونی وجود حال ترجمه کردهه هایی که تا ب ن کتاببی: فر خزاعی

که شما خودتان را مترجم ادبی  بوده یا اینهای شما کنندة انتخاب تعیین ،عبارت دیگر، آیا بازار
 کنید؟ اصالً دانید که از حق انتخاب خود در جهت انتخاب نوعی خاص از کتاب استفاده می می
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که  ران و در شرایط فعلی، مترجم ادبی به اصطالح ایدئولوژیکی بود؟ یا اینتوان در ای می
 دانید؟ ای ادبیات می مترجم حرفه خودتان را صرفاً

 
 طنز رد اکثرشان در بشود شاید. ندارد وجود چندانی مضمونی تشابه حقیقتش: خاکسار

 مجذوبم چندان اند نکرده کارشان چاشنی را طنازی که هایی نویسنده چون کرد پیدا را
 بیشتر مشترک وجه شاید. است سیاه طنز هم ام عالقه مورد طنز جنس. کنند نمی

 کنندة تعیین ،بازار وقت هیچ. باشد طنز همین ام کرده انتخاب ترجمه برای که هایی کتاب
 کسی واقعاً کرد؟ بینی پیش را ایران کتاب بازار شود می مگر اصالً. نبود من های انتخاب

 را کتابی موفقیت تواند می و شناسد می را کتاب بازار کند ادعا که ارمند سراغ را
 فروش برای صرفاً را کتابی خود شم اساس بر که مترجمی هر نظرم به. کند پیشگویی

 یعنی. نیست بینی پیش قابل ایران کتاب بازار. خورد می شکست کند ترجمه و انتخاب
 من بنابراین. بود مطمئن موفقیتش از و کرد انتخاب کتاب ،الگو یک اساس بر شود نمی

 کتاب خوانندگان واکنش منتظر و کنم می انتخاب کتاب خودم سلیقة اساس بر همیشه
. نیستم من ولی بود، ایدئولوژیست مترجم شود می. شود نمی یا شود می موفق یا. مانم می
 .کنم می ترجمه ادبیات فقط من
 

انتخاب کتاب برای ترجمه هم از منظر  لةسئمدانید،  طور که می آقای خاکسار، همان: فر خزاعی
دهد. اگر  فرهنگی و هم از منظر تاریخی بسیار مهم است چون مسیر ترجمه را به ما نشان می

رسد که تغییری بنیادی  وضعیت انتخاب کتاب قبل و بعد از انقالب را مقایسه کنیم، به نظرم می
تر در انتخاب  گذشته مترجمان نقشی پررنگدر این مسیر صورت گرفته به این معنی که در 

شاید دسترسی بیشتر خوانندگان به  اند.بیشتر تعیین کنندهکتاب داشتند ولی امروزه خوانندگان 
های پرفروش و نویسندگان جنجالی  اطالعات مرتبط با کتاب در غرب و آگاهی از کتاب
کشاند. در د نظر خوانندگان میهای مور مترجمان را خواسته یا ناخواسته به سوی انتخاب کتاب

کنید که قدرت مترجمان ادبی در انتخاب کتاب و اید؟ آیا فکر میعقیدهاین مورد با من هم
 اعمال سلیقه خود کاهش یافته است؟ 

 
مترجم نباید پیرو خواننده باشد. به  نظرمبه  این اتفاق بدی است که افتاده.: خاکسار

 را آثار نویسندگان محبوب ایرانیان چندین مترجم رایت، دلیل وجود نداشتن قانون کپی
افتد رقابتی است که منجر به افت کیفی  که میگیرند. اتفاقی  به محض انتشار دست می

به شخصه از این رقابت گریزانم. یکی از دالیلی که نویسندگان خودم  شود. ترجمه می
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رقابت را دوست ندارم. کنم همین است. این شکل  گمنام را برای ترجمه انتخاب می
های پرفروش  عجله کاری را ترجمه کنم. کتاب تمایلم به این است که سر فرصت و بی

ترین نویسندگان  یکی از پرفروش شوند. مثالً در ایران پرفروش نمی در غرب هم لزوماً
شوند. البته  خوانده نمی تاریخ ادبیات استیون کینگ است. ولی آثارش در ایران اصالً

 دیگر: ادبیاتمثال  کمتر شده مترجمی خوب سراغ آثارش برود.به این دلیل که شاید 
ساینس فیکشن و ترسناک در بازار جهانی خواهان دارد ولی در ایران مترجمان خوب 

چنین  شان نیست ترجمة کنند در شأن روند. شاید چون فکر می سراغ این آثار نمی
ضمن در در  اند. ای خلق شده العاده آثار فوق ام آثاری. ولی در این دو ژانری که نام برده

دهم تابع مد  افتد. خودم ترجیح می شود و بعد از مد می ای یک نویسنده مُد می دوره
کنم خوب و درست است ترجمه کنم. به نظرم مترجمی که  نباشم و کتابی را که فکر می

کند  ترجمه میکتابی را که دوست ندارد  ،مکانیکی و بر اساس خواست ناشر و بازار
مترجم جور باشد تا با عشق  ید. به نظرم کتاب باید با سلیقةآ کیفیت کارش هم پایین می
      بیشتری رویش کار کند.  

 
ادبی چه کسی یا کسانی هستند؟ به عبارت دیگر سبک  ةالگوی شما در کار ترجم: فر خزاعی

ارتان از جهت زبانی چه پسندید؟ سبک ک کار کدامیک از مترجمان قبل از خودتان را می
 های بارزی دارد؟ ویژگی

 
 مورد های مترجم. دارم عالقه مورد مترجم طبیعتاً ولی ندارم خاصی الگوی: خاکسار

 سحابی مهدی به .هستند استپانیان سروژ و دریابندری نجف سحابی، مهدی ام عالقه
 زیباست و حکمم قدری به سحابی مرحوم فارسی.  دارم ارادت اش العاده فوق نثر بابت

 وپیچیده طوالنی جمالت برگردان در شان تسلط ضمناً. کند می خواندنی را کتابی هر که
 اند کرده کاری هر. ندارند تعریف به نیازی که هم دریابندری جناب. است زدنی مثال

 که اهتمامی و دارم دوست شان چخوف ترجمة بابت هم را استپانیان سروژ. است خوب
 بار کم، پنج دست را ها داستان مجموعه جلد هر. دادند خرج به شآثار کل ترجمة در

 خودم کنند، قضاوت باید دیگران دارد، بارزی ویژگی اگر خودم کار سبک. ام خوانده
 .بگویم چیزی توانم نمی

 
جزء از کل را خواندم. به نظرم رسید که این ترجمه در مجموع زبانی  ةمن ترجم: فر خزاعی

تر به  نسل امروز راحت است. ولی وقتی دقیق ةخواندن آن برای خوانند روان و آشنا دارد و
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اگرچه از قدرت الزم برای برقراری ارتباط با زبان این ترجمه توجه کردم دیدم این زبان 
را آوردید تفاوت آشکاری دارد.  اسمشانبا زبان مترجمانی که خواننده امروزی برخوردار است 

آشنا و متداول میان نسل امروز ای د: استفاده از عناصر محاورهدو ویژگی عمده دارشما  ةترجم
تان شما این ویژگی التقاطی زبان ترجمه. انگلیسیهای ساختاری و تعبیرات و استفاده از گرته

هایتان شاید این ویژگی را منفی تلقی نکند ولی به گمانم ترجمه ةرا قبول دارید؟ البته خوانند
، یعنی بسیاری از عناصر زبانی جمی که گفتید از این حیث تفاوت دارداین زبان با زبان سه متر

اجازه بدهید یک نمونه از این زبانی مترجمان دیگر نیستند.  ةذخیر ءکنید جزکه شما استفاده می
 ترجمه را نقل کنم:

یلسوفی. این یه توهین نیست ف هستی، ولی ذاتاً گم فیلسوف خوبیبله مارتین، هستی. نمی»
ها هم  جانی. آنارشیست. یاغی. بعضی وقت :ن. حاال گوش کن. به من برچسب زیاد زدهمارتین

حیف. چون یه جورایی هستم.  روقت کسی بهم نگفته فیلسوف. و چقد زباله انسانی. ولی هیچ
من زندگی خالف جریان رو انتخاب کردم، نه فقط به این خاطر که جریان عادی حالم رو به 

حتا مطمئن نیستم که این  ―این دلیل که منطق جریان برام زیر سواله زنه، بیشتر به هم می
خ یه وجود داشته باشه! چرا باید خودم رو به چرخ زنجیر کنم وقتی خود چر جریان اصالً

    «عمومی برای به بردگی کشیدن ما؟ یایوسیله است، یه اختراع، یه رو
 

را دوست دارم، الگویم نیستند.  بزرگانی که نام بردمجور که عرض کردم  همان: خاکسار
بخشی که ذکر کردید از زبان هری وست است. هری وست یک قاتل  مثالً

کالمش به کار برد.  شود زبانی فاخر برای ترجمة نمی جور مآب است. هیچ فیلسوف
زبانش همین است. االن هم که خواندم چیزی درش به نظرم نیامد که دوست داشته 

این ویژگی التقاطی را قبول دارم. چون هم دوست دارم متن باشم تغییرش بدهم. بله 
 زیاد فاصله نگیرد. و هم از زبان مبدأ -اگر متن اصلی هم روان باشد البته –باشد روان

ام بود  دیگر را هم باید بگویم. یکی از دالیلی که ترجمه را آغاز کردم خستگی نکتةیک 
ر جدیدی بکنم، آثار جدیدی معرفی توانم کا احساس کردم می ها. کتاباز نثر بعضی 

شدم که فرمودید نثرم با نثر مترجمان مورد خوشحال  تر استفاده کنم. کنم، نثری امروزی
زبانی ایشان نیامده. زیاد  کنم از ذخیرة اتی که استفاده میام متفاوت است و کلم عالقه

  .اهل تقلید کار کسی نیستم
 

 واردی حذف یا تعدیل وجود داشته باشد که طبعاًادبی ممکن است م ةدر هر ترجم: فر خزاعی
ناشی از خودسانسوری مترجم یا ممیزی دولتی است. به نظر شما آیا هر کتابی به کمک ممیزی 



 نهم/ شماره پنجاه و پنجم//////فصلنامه مترجم/ سال بیست و 50

های داستان  که وقتی موارد حذف و تعدیل بر مضمون و شخصیت قابل ترجمه است؟ یا این
 کنید؟ را شما چگونه تعیین می شود؟ این حد گذارد کتاب دیگر غیرقابل ترجمه می تأثیر می

 
 موقع باید متأسفانه مترجم. نیست ترجمه قابل ممیزی کمک به کتابی هر خیر،: خاکسار
 درد به شود می ممیزی مشمول درصدش ده فرض به که کتاب. کند دقت کتاب انتخاب
 رمان نویسندة) دوویت پاتریک آخر رمان ترجمة قصد من مثالً. خورد نمی ترجمه
 قابل اش پیاپی صفحة ده حداقل که دیدم خواندن از بعد ولی داشتم را( سیسترز برادران
 به ای دوره هر در. داشته وجود همیشه هرحال به ممیزی. شدم منصرف و نیست ترجمه

 هستند نویسندگان بعضی. نکند کار مترجمی هیچ که شود نمی دلیل این ولی. شکل یک
 میشل میلر، هنری الیس، ایستن برت مثل. ستنی ایران در چاپ قابل آثارشان اکثر که

 با چون برود ها این سراغ مترجمی اگر است اشتباه نظرم به. راث فیلیپ آثار اکثر اولبک،
 اکران سانسور با پازولینی از اثری که است این مثل. ماند نمی باقی اثر از چیزی حذفیات

 برعهدة ممیزی برای ریگی تصمیم چون نیستم کننده تعیین من هم حد مورد در. شود
 چه با بررس کدام دارد بستگی. است کار این متولی دیگری دستگاه. نیست مترجم
 مطمئنم که را کتابی شخصه به خودم کلی طور به ولی. بخواند را کتاب حساسیت میزان
 . کنم نمی ترجمه شود می ممیزی مشمول آن از زیادی بخش

***** 
 


