
 
 

 1جوراب
 (ترجمة ادبیات روسی به انگلیسیدر باب )

 2جَنِت مَلکولم
 ترجمة گلی امامی

ساز، که آنا مصمم شد یک روز پس از آن مجلس رقص سرنوشت آنا کارنینا،در کتاب 
با پسر و همسرش از سر بگیرد  را ورونسکی را فراموش کند و زندگی آرام خود 

خوب خواهد  کند، و همه چیز مطابق معمولمیام به روال سابق ادامه پیدا زندگی)»
را انگلیسی ) یرمان ، ونشیندمی سنت پترزبورگ -مسکو ةقطار شبان ةدر کوپآنا ، «(بود

شکار و نویسنده به  از اشارات؛ گیردبه دست می که صفحاتش هنوز برش نخورده(
ای به اشارهی البته تولستو بوده. 3توان حدس زد اثری از ترولوپمجلس نمایندگان می

 دانستند.انگلیسی را به خوبی فرانسه می ،های تحصیلکردهروس -کندآن نمی ةترجم
های روسی را به زبان السیکای بود که بتواند کهزبان تحصیلکرد انگلیسیکمتر برعکس، 

تکی به مبرای خواندن ادبیات روسی زبانان  انگلیسی اکثر ،تا همین اواخربخواند. اصلی 
زوج  ةو دیگری ترجم 4بانوی انگلیسی کنستانس گارنِت ةترجمبودند، یکی دو ترجمه 
.  ندمنتشر شد 1912و  1901های ترتیب در سال ، که به5لوئیس و اِیلمر مادانگلیسی 

گارنت زمانی در مورد ، 6سونرگری سائول مو ،اسالو و استاد دانشگاه ةم برجستعالِ
 :چنین نوشت

 
ای از او را بر دیوار شدهم عکس قابرو آرزو دا من عاشق کنستانس گارنت هستم،

 تدریس مجموعه آثار کنستانسکنم که من از راه اغلب فکر میداشتم، زیرا یماتاقم 
خوبی از زبان انگلیسی دارد،  درک بسیار این بانوکنم. که امرار معاش می گارنت است
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و این او بود،  یستی رایجرئال ةدوریِ های بریتانیایی که در رماناانگلیسیخصوص، و ب
مدام  تولستوی و داستایوسکیکند. می ترشاهکارهای روسی، شایسته ةبرای ترجمرا 

هر بار  آموختند.ها می خواندند و از آن دیکنز، ترولوپ، جورج الیوت و دیگران را می
جدید  ةگویند که ترجمکند، مفسران میترجمه می-کسی یکی از این آثار را باز

جایگزین  االًآورد، که احتمدیگری سربرمی ةشود؛  و بعد ترجمگارنت میزین جایگ
 این بانو حتماً کار مهمی انجام داده است.شود، الی آخر. گارنت 

 
ای با نگارنده( نوشت، با تلخی در مکاتبه) 1997این مطلب را در سال که مورسون 

جهان امن ادبیات روسی با  بهکنون، شهاب ثاقبی از آن زمان تا کند.آن را یادآوری می
و الریسا  7زوجی به نام ریچارد پِویر کرده است. انگلیسی برخورد ةجمتر

شان اند، به این معنی که هر چه متن روسی به دست، تجارتی راه انداخته8ولوخونسکی
کنند. و با کمال شگفتی، ترجمه می روحیبیخشک و عجیب و رسد را به انگلیسی می

ها استقبال  از آن، بلکه با آغوش باز هم کنندطرد نمیرا ها این ترجمه منتقدان نه فقط
ماد و سایر های هم ترجمه ،گارنتهای هم ترجمهجایگزین  هااین ترجمه د وکننمی

روید که اثری از تولستوی، وقتی به کتابفروشی می اند.تر شدههای قدیمی ترجمه
پویر و  ةیابید ترجمچیزی که می ینداستایوسکی، گوگول، یا چخوف بخرید، بیشتر

 ولوخونسکی است.
نوشت با عنوان  ایمقاله 9کامنتری ة( مجل2010آگوست/جوالی) ةمورسون در شمار

نسبت به ش احساسبیان برای مورسون در این مقاله «. زدگی ادبیات روسی پویری»
گلیسی آمده، انزبان های پ/و بر سر ادبیات روس در از زمان ظهور ترجمه ای که فاجعه
ظاهراً  –این)ترجمه(ها پوتمکین هستند»او  به نظرکند. میاستفاده « تراژدی» ةاز واژ

مورسون نگران  .«روحند ها حقیقتاً قالبی و بی تر در آن دقیقند ولی با دقت نظر بیش
های( پ/و را انتخاب کنند، اگر دانشجویان و بیشتر خوانندگان عادی )ترجمه» است که

چه که باعث شده بود بسیاری ادبیات روس را با  زنند آن قوی حدس میبه احتمال 
  .«و از بین رفتهکهنه ای است مقولهچنان دید واالیی بنگرند، 
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به پاریس ریویو ای از این زوج خوشبخت پولدار در مصاحبه 2015 تابستان در
به دیوید  2005با اشاره به اظهار نظری که پویر در سال  –کننده چاپ رسید. مصاحبه

های متعالی شما در مقام اید که یکی از هدفشما گفته»پرسد: می –ه بودکرد 10رمنیک
شود توضح بدهید منظورتان ببخشید. می« انرژی»مترجم این است که به زبان انگلیسی 

 د:دهمیاق پاسخ یشتبا اپویر  «چیست؟
 

برای بیرون کر کردم ف مدار شده بود.-روح و خودبه نظر من رمان امریکایی خیلی بی
یکی از چیزهایی که در مورد ترجمه خیلی  نیاز است.به تحولی آمدن از این وضع 

والً در دهد کارهایی بکنم که شما معمدوست دارم این است که به من امکان می
تأثیر مثبت  رجمه است.همی از تکنم این بخش مفکر می دهید.انگلیسی انجام نمی

گویند و می کنندبعضی به ما انتقاد می هاست.افشانی زبانگرده ترجمه همین بده بستانِ
 دهم.همیتی نمیولی من ا ادبی است، آن بیش از حد روسی استین بیش از حد ا

داشته باشیم. بگذارید کمی زدگی(  روسی)« راشَنیسم»اشکالی ندارد، بگذارید کمی 
ای معاصر شما نویسندهزنم اگر حدس می وارونه کار کنیم. چرا باید حذف بشوند؟

ت و من عاشق این رف توانم.ولی من به عنوان مترجم میباشید، ظاهراً نباید چنین کنید، 
که زبان  استاین من  ةوظیفترین  کنم مهمفکر می آمد آزاد میان دو زبان هستم.

 تر کنم. زبان انگلیسی را.ام( را غنی)مادری
 

درسان آموزش ادبیات مدهد که ن مینشا مترجم ةوظیف ةغریب دربار ةاین نظری
چه با پویر « غنی شده»های هترجماز طریق های روسی کالسیکدر تدریس  یروس

نام پ/و را در ، بود که برای نخستین بار 2007در سال هستند. وبرو وظیفه مشکلی ر
 :دیدم دریافت کردم 11که از آنا شاپیرو ایمیلی
 

پیش تمام کردم و هنوز  ةو ولوخونسکی را چند هفتپویر  ةبا ترجمآنا کارنینا   خواندن
گذارد؛ خیلی اشتباه اق باقی میذبدی در م ةچه مزخورم. دارم حرص میکمابیش 
را به چوب تبدیل کند.   ایکه )انسان( غذای خوشمزه است یغریباشتباه است، و 

تولستوی کردم که  فکر میهمیشه  .م چنین چیزی ممکن باشدکردتصور نمی
نویسد، کلماتی که مانند آجر روی هم قرار یروان مآب نیست، چون مثل کردنی  ضایع

شفافی است، که امکان ندارد طعمش را  ةشوی، که نویسندشان نمیگیرند، که متوجه می
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عم ها طاتفاقی نیفتد. ولی این اش این است که چنیناشتباه بگیری، چون تمام کوشش
 Vronsky“ی که حتی وقتی گارنت جمالتی مانند:طور اند، بهبدی به آن اضافه کرده

eschewed farinaceous foods” تصور د. کنمزاحمت ایجاد نمیبرد، به کار می
 ةسندکه از تولستوی نوی کند؛ یا اینمی اصالحکند دارد تولستوی را کنم پویر فکر می می

 بهتری است.
 

جه شدم شاپیرو چرا تورا ورق زدم م آنا کارنیناپ/و از  ةوقتی سرانجام ترجم
آن انگلیسی روان گارنت، جمالتی  خورده. نقیض گارنت به من زل زده بود.حرص می

همگی از بین رفته بود، و جایگزین آن  –رفتند، حس او از کلماتیع پیش میکه سر
به عنوان  اهل موسیقی نیست.که چیزی شده بود، مانند پیانو زدن یا آواز خواندن کسی 

 مثال:
 

Garnett: All his efforts to draw her into open discussion she confronted 

with a barrier that he could not penetrate, made up of a sort amused 

perplexity. 

 
P&V: To all his attempts at drawing her into an explanation she opposed 

the impenetrable wall of some cheerful perplexity
12

. 
 

 یا:
 

Garnett: After taking leave of her guests, Anna did not sit down, but 

began walking, up and down the room.  She had unconsciously the 

whole evening done her utmost to arouse in Levin a feeling of love – 

as of late she had fallen into doing with all young men – and she knew 

she had attained her aim, as far as was possible in one evening, with a 

married and honorable man.  She liked him very much, and, in spite of 

the striking difference, from the masculine point of view, between 

Vronsky and Levin, as a woman she saw something they had in 
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که زنش را به دادن توضیحی وادار کند با دیوار استوار  هایش به قصد این : همة کوششترجمة سروش حبیبی  
 شد. حیرت خندان او روبرو می
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common, which had made Kitty able to love both.  Yet as soon as he 

was out of the room, she ceased to think of him. 

 

P&V: After seeing her guests off, Anna began pacing up and down the 

room without sitting down.  Though for the whole evening  (lately she 

had acted the same way towards all young men) she had 

unconsciously done everything she could to arouse a feeling of love 

for her in Levin, and though she knew that she had succeeded in it, as 

far as one could with regard to an honest, married man in one evening, 

and though she liked him very much (despite the sharp contrast, from 

a man’s point of view, between Levin and Vronsky, as a woman she 

saw what they had in common, for which, too, Kitty had loved them 

both), as soon as he left the room, she stopped thinking about him
13

. 

 
کننده نیستند، بگذارید درخشش گارنت را در مقام یک  ها قانعچه این مثال چنان

 در ملک ییالقی نشان بدهم.آنا کارنینا ی از فصل هشتم کتاب سوم دیگر مترجم با فراز
جا به  بهار را با شش فرزندش آندالی اُبلنسکی هستیم، جایی که قرار است تابستان و 

هایش را  اش در مسکوست. دالی قرار است بچهزنباره همسراستیوا که  حالیسر ببرد، در
سرگرم دوختن یا  ،گذشته ةز یکشنبه به کلیسا ببرد. تمام هفتربانی رو اءبرای مراسم عش

که دم در اکنون درش برای مراسم بپوشند.ها بچه است که قرار ههایی بودتعمیر لباس
هنوز در  اند، ولی مادرشانهای خانه نشستههای زیبایشان روی پلهها با لباساست، بچه

، شودوقتی سرانجام با لباسی از موسلین سفید ظاهر می دهد.خانه است و طول می
الی را، با غیر معمول شخصیت د فرسودگی و از خودگذشتگی کند تاتولستوی مکثی می

 گارنت از این فراز چنین است: ة. ترجمسر و وضعش، شرح بدهد

                                                           
ترجمة سروش حبیبی: آنا چون مهمانانش را مشایعت کرد آرام نگرفت و در اتاق به قدم زدن پرداخت. هر   13

اش با همة مردان  که در این اواخر در رابطه آنکه خود آگاه باشد )چنان چند در تمام مدتی که لوین نزد او بود بی
دانست که تا  فریفتة خویش سازد، و گرچه میتوانست کرده بود تا لوین را  جوان چنین بود( هر کاری که می

دار و شریف را ظرف یک شب بتوان شیفته ساخت در این کار موفق بوده است و گرچه  جایی که یک مرد زن
لوین در دلش راه یافته بود )با وجود تفاوت چشمگیری که از نظر مردان میان لوین و ورونسکی موجود بود، او، 

توجه داشت که دل کیتی را فریفتة هر دو کرده بود( همین که از اتاقش بیرون رفت  اش به کلیاتی از چشم زنانه
 دیگر به او فکر نکرد.
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Darya Aleksandrovna had done her hair, and dressed with care and 

excitement.  In the old days she had dressed for her own sake to look 

pretty and be admired.  Later on, as she got older, dressing up became 

more and more distasteful to her.  She saw that she was losing her 

good looks.  But now she began to feel pleasure and interest in 

dressing up again.  Now she did not dress for her own sake, not for the 

sake of her own beauty, but simply so that as the mother of those 

exquisite creatures she might not spoil the general effect.  And looking 

at herself for the last time in the mirror, she was satisfied with herself.  

She looked nice.  Not nice as she would have wished to look nice in 

old days at a ball, but nice for the object she now had in view. 

 

 :پ/و ةو این هم ترجم
 

Darya Alexandrovna had done her hair and dressed with care and 

excitement.  Once she used to dress for herself to be beautiful and 

admired; then, the older she became, the more unpleasant it was for 

her to dress; she saw that she had lost her good looks.  But now she 

again dressed with pleasure and excitement. Now she dressed not for 

herself, not for her own beauty, but so that, being the mother of these 

lovely things, she would not spoil the general impression.  And taking 

a last look in the mirror, she remained satisfied with herself.  She was 

pretty, not as pretty as she had once wanted to be at a ball, but pretty 

enough for the purpose she now had in mind
14

. 
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ترجمة سروش حبیبی: داریا الکساندرونا با دلواپسی و هیجان لباس پوشید و گیسو آراست. در گذشته برای   
شان آید. اما هر قدر بیشتر پا به سن خواست که زیبا باشد و دیگران از او خوش پوشید و می دل خود لباس می

شود؛ اما حاال باز با لذت و  تر می دید که پیوسته زشت شد، چون می گذاشت خودآرایی برایش ناخوشایندتر می می
آراست، بلکه قصدش از  گری خود را می پوشید. دیگر نه برای دل خود و نه به منظور جلوه هیجان لباس می

ت خود هیئهایش بوتة خار نباشد. و چون واپسین بار در آینه نگاه کرد از  دسته گل خودآرایی آن بود که در میان
کرد تا در مجلس رقص  گونه بود که در جوانی برای خود آرزو می اش نه از آن زیبایی راضی بود. زیبا بود، اما

 اش سازگار باشد. جلوه کند، بلکه به طرزی که با قصد کنونی
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های اژهبحث بر سر وجا  در این
و  15کراسیوایاروسی و کلیدی 

واژة تولستوی  است.  16خوروشا
یا « خوشگل»به معنی  که نخستین را

ای که به روزهای ست، در جمله«زیبا»
گذشته ارجاع دارد، و زمانی که دالی 

پوشید، به ن لباس میبرای تحسین شد
به معنی  دوم ةواژاو از  برد.کار می

برای هدف « پسندیده» یا «خوب»
ی زمان حال دالی استفاده گازخودگذشت

ظاهر » ةکند. کاربرد گارنت، از جملمی
حس گذر زمان را چنان « خوبی داشت

از یک  کند که هیچخوب منتقل می
ماد )برخی یلمر لوئیس و آ. اندبه این درستی آن را منتقل نکردهآنا کارنینا  هایمترجم

بد  ظاهرش»نویسند، می دهند( گارنت ترجیح میترجمة  هن را بایشا ةترجم ،خوانندگان
گارنت « ظاهر خوبی داشت»بهتر است. ولی « خوشگل بود» ،که از برگردان پ/و« نبود

 است.هوشیارانه 
 اادوارد بود که ب ةوضعی در دوردارد که بانوی خل تصوری عمومی از گارنت وجود

، و شدل شتابش اشتباهات زیادی مرتکب میکرد، و به دلیآمیز ترجمه میسرعتی جنون
از دی. اچ. الرنس شد. توصیف که باید دوباره ترجمه می نوشتمی کهنهزبانی به 

 کند:دقتی او، چنین تصوری را توجیه میدر مورد شتاب و بیگارنت 
 

هر  کرد.اش را از روسی تولید میالعادههای فوقنشست و ستونی از ترجمهدر باغ می
شد، بدون نگاه کردن، آن را روی ستونی که زمین بود ای که تمام میصفحه

تقریباً تا دم  ستون به این بلندی بود... کرد.را شروع می ایتازه ةانداخت، و صفح می
 زانویش، و تمامش سحرآمیز بود.

 

                                                           
15 krasivaya 
16 khorosha  

 Constance Garnett (1861-1946) 
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، تلنبار کردن در باغنشستن  :کنیدحس میخوبی  هالرنس را بآمیز  لحن تحقیر
مترجم هایش به روی هم. آخر ترجمه« سحرآمیز»و « العادهوقف» زده صفحات شتاب

کرد، ولی گارنت اشتباه می کند.ند و با دقت و صبوری کار مینشیجدی در اتاقی می
و  17شده و درخشانِ نینا بربرووا نظر تجدید ةگونه که نسخ اشتباهاتی قابل اصالح، همان

نویسد،  می که گارنت به زبانی کهنه تهامن ایو اما، درمورد ا دهد. نشان می 18لئونارد کنت
ما همین  شود. برد که امروزه استفاده نمیها و جمالتی به کار میجا واژه جا و آن بله، این

دیکنز و جورج الیوت هم و های ترولوپ دیمی را در رمانها و جمالت قکاربرد واژه
 ازنویسی کرد؟خوانندگان امروزی ب ةذوق و سلیقها را هم باید به دلیل  آیا آن بینیم.می

 (پسندید؟ می)شما واقعاً این را 
کند به زبان انگلیسی عجیب امروزی توجیه میرا تولستوی  ةبحث دیگری که ترجم

صدا شده، عبارت  ها هم هم با آن 19شود، و اخیراً ماریان شوارتزو توسط پ/و مطرح می
های نوشت و وقتی ما ترجمهوسی عجیبی میاز این است که خود تولستوی هم به ر

خوانیم، تولستوی واقعی نیست. قابل توجه است که تالش شوارتز گارنت و ماد را می
  تر است.ناشیانه رود واز پ/و هم فراتر می« خلق سبک تولستوی به انگلیسی-باز»برای 

جا که کیتی،  آن –دکنی رمان را داغان میهاترین صحنهکنندهیکی از منقلبشوارتز حتی 
تالش خواهرش را برای دلداری او، نسبت به طرد شدن از طرف ورونسکی، پس 

به او  خودش را در مقایسه با زنبارگی استیوا ةارشدوخموقعیت  ،زند و با خشم می
 ةنشینند. در ترجمواهر در سکوت کنار هم میدو خ ،پس از این انفجار شود.می یادآور

 خوانیم:ین میگارنت از این صحنه چن
 

The silence lasted for a minute or two.  Dolly was thinking of herself.  

That humiliation of which she was always conscious came back to her 

with a peculiar bitterness when her sister reminded her of it.  She had 

not expected such cruelty from her sister, and she was angry with her.  

But suddenly she heard the rustle of a skirt, and with it the sound of 

heart-rendering, smothered sobbing, and felt arms about her neck. 

 

                                                           
17 Nina Berberova 
18 Leonard Kent 
19 Marian Schwartz 
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 کند:یشوارتز چنین ترجمه م
 

The silence lasted for a couple of minutes.  Dolly was thinking about 

herself.  Her humiliation, which was always with her, told especially 

painfully in her when her sister mention it.  She had not anticipated 

such cruelty from her sister, and she was angry with her.  Suddenly, 

however, she heard a dress and instead of the sound of sobs that had 

been held back too long, someone hands embracing her around the 

neck from below
20

. 

 

دستوری مغلوطی را به وجود  ةنوک قلم یک ویراستار چنین جمل احتماالً قصور
 ةصحن مدی بوده.قطعاً ع زیر ةشوارتز در جمل ةگستاخان بازیِ-اما ادبیات آورده.
 او و ةکه دالی رابط پس از آن ،21وا و پیشخدمتش ماتوییگویی است بین استو گفت

 شده: ها را کشف کرده و جنجالی به پاپرستار بچه
 د:نویس گارنت می

  
“Eh, Matvey?”  He said, shaking his head. 

“It’s all right sir; it will work out,” said Matvey. 

“Work out?’ 

“Yes Sir.” 

 

 شوارتز: برگردان و این هم
 

“Eh, Matvei?” he said, shaking his head. 

“It’s all right, sir, things will shapify,” said Matvei. 

“Shapify?” 
“I’m certain of it, sir.

22
” 

                                                           
کرد. خفتی که  ای طول کشید. دالی به حال و روز خود فکر می ها دو دقیقه ترجمة سروش حبیبی: سکوت آن  20

تر دلش را آزرد. انتظار رفتاری چنین  پیوسته به آن آگاه بود وقتی خواهرش آن را به رخش کشید دردناک
هقی  خش پیرهنی را همراه با طغیان هق هرش نداشت و از او رنجید. اما ناگهان صدای خشسنگدالنه را از خوا

 هایی از پایین دور گردنش حلقه شد. کیتی بود که جلوش زانو زده بود. فروخورده شنید و دست
21 Matvey 

22
 وِی، چه کنیم؟ ترجمة سروش حبیبی: سرش را جنباند و گفت: وای، مات  
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جدید تولستوی  ةتالشی است برای برگردان واژشوارتز  ةنوساخت ةاین واژ
اش را تولستوی این نوآوری ، به معنی فرم یا تصویر(.24اُبرازة )مشتق از واژ 23اُبرازواِتسیا

 برد. چند صفحه بعدتر هم به کار می
 

“Stepan  Arkadyevich liked a good joke. ‘And perhaps things will 

shapify!  A fine turn of phrase: shapify,’ he thought. ‘I must repeat that 

one.’” 

 
اش عجیب است.  نمک است، برگردان انگلیسی روسی با ةنوساخت ةجا که واژ ولی آن

 کند. خواننده را در مسیر خواندن میخکوب می
 –از جمله پ/و-هانیفتاده. سایر مترجمهیچ مترجم دیگری در دامی که شوارتز افتاد 

ند در زبان راد های اسالو برای بازی با کلمهزبان ی کهاند قابلیتمتوجه بوده ظاهراً
)رزاموند  جدیدی بسازند. ةد، و سعی نکردند از خودشان واژانگلیسی وجود ندار

 اند: تر شدهنزدیک زواتسیااُبرا ةو پ/و به واژ 25بارتلت
 

“Things will shape up” and “it’ll shape up”  
 

 نرد تالشی بکند، مانند داستابعضی اوقات البته الزم است مترجم در این مو 
، که طی زندحرف می زبان غیرعادی»در آن شخصیتی به  که اثر چخوف  «26ایونیچ»

 اش شده: عادت جاریظاهراً تمرین زیاد برای بانمک حرف زدن، 
 

“badsome”, “hugeous”, “Thank you most dumbly” and so on. 

 

                                                                                                                                        

 شود. را نخورید، قربان، درست می اش وِی گفت: غصه مات
 شود؟ درست می

 بله قربان، حتماً.
23 obrazuetsia 
24 obraz 
25 Rosamund Bartlett 
26 Ionitch 
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تراع کند، اخستفاده نمیولی در مورد ماتوی که به طور معمول از زبان غیرعادی ا
 جدید و حتی خوب انگلیسی، ضرورتی ندارد. ةیک واژ

مترجم باید صالح چه کسی را در نظر بگیرد؟   شما طرف کی هستید؟ یا دارد؟
را  شان که لذت و درک جای آن ، و از ترجمه انتظار دارند بهها که نیازشان ساده است آن

تر )یا به مکتب پیشرفتهکه ها  آنیا  ها را پیش ببرد؟ دار کند، )با روانی( آن خدشه
جا در  چه بوده؟ بحث من این« اصل»خواهند بدانند  که می خودآزارنده( تعلق دارند

ولی ابل ترجمه هستند. به اعتقاد برخی خوانندگان، شعر و طنز غیر ق مورد رمان است.
( ها)رمانبنیادینی که  )تخیل( ةتوان با موفقیت ترجمه کرد. افسانها را میقطعاً رمان

ها تعلق دارد و های دوران خودشان منتقل کنند به تمام فرهنگخواهند در داستان می
دیگری، از هدفی که، این همه از  ةبگذارید نمون ها بازگویشان کرد.توان به انواع زبانمی

 ام برایتان بیاورم.طرف خوانندگان نیازهای ساده، سنگش را به سینه زده
کارنینا شامل هزاران بازنویسی  از آنا 27کنت/بِربِرووا (ةشد )تصحیح ةکه نسخ حالیدر

، نویسند کنت و بربرووا می شود.گارنت محسوب می ةاست، در اصل همچنان ترجم
 اشانوادگیتربیت خبه دلیل  ومرتکب شده های زیادی اهگارنت اشتب درست است که»

ولی در بندد، ا میدهان تولستوی ر که گهگاه طوری به ،مقدسی به خرج داده قدری خشکه
داری برگردانده شده، چه کلمه به کلمه و  زبان و نحو او تقریباً همیشه با امانت که این

کس بهتر از او  چه در لحن، تردیدی وجود ندارد. ما نیز مانند بسیاری معتقدیم که هیچ
 he eschewed farinaceous and“کنت و بربرووا ماهرانه  .«ترجمه نکرده است

sweet dishes” را به “he avoided starchy foods and desserts”   .تغییر دادند
آهن چشمش  ها اشتباه واقعاً فاحشی را، در فرازی که ورونسکی ابتدا در ایستگاه راه آن

 نویسد:گارنت میاند. افتد، اصالح کردهه آنا میب
 

“he felt he must glance at her once more: not that she was very 

beautiful…” 

 ةآنا یکی از نکات اصلی رمان است. در نسخ چون زیبایی استثنایی که عجیب است
 افتد.تبدیل شده و جمله درست جا می ”,not that” “not because“ به شده تصحیح

                                                           
27 Kent/Berberova 
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توان گفت شود که میده میها( دی هایی )هم در کار آنبا وجود این، بازنویسی
آن از ، تولستوی 3کتاب پنجم، فصل در کرده. « زدگی یپویر»گارنت را دچار  ةترجم

ای که شود لباس شکاریزمانی که متوجه می 28نکا وسِلوسکیمرد جوان مسخره، واسِ
استیوا به تن دارد، آخرین  ای کهکهنه و فرسوده که لباس ت درحالینیسپوشیده مناسب 

 ، استیوا:نین آمدهاصلی گارنت چ ةنویسد. در ترجماست، با خباثتی دلنشین میمد 
 

“in rough leggings and spats, in torn trousers and short coat.  On his head 

there was a wreck of a hat.” 
 

آمیزی  کنند ولی آن را با چیز اسرار را حذف می« تاسپَ»کنت و بابرووا  به درستی 
 کنند: جایگزین می

 
“linen bands wrapped around his feet.” 

 
 شود:آقا و خانم ماد این راز برای خواننده فاش می ةاین بندها چی هستند؟ در نسخ

 
“Oblonsky was wearing raw hide shoes, band of linen wound round his 

feet instead of socks, a pair of tattered trousers…” 
 

فتند به خواننده میم گرفقط تصمترجمان  وجود ندارد. جوراب ،تولستویر اصل د
اند، موضع دهکرکار درست یا اشتباهی ها  آیا آنکه سوال این پاسخ شما به کمک کنند. 

   کند.ادبیات روسی به انگلیسی روشن می ةدر جدال جاری ترجمشما را 
 ***** 

                                                           
28 Vassenka Vesselovsky 


