
 

 پرویز داریوش: مترجم غریب

 جوعلی صلح       

در « تحلیلی بر سبک ترجمۀ پرویز داریوش»فر عزیز، از خواندن مقالۀ آقای خزاعی
اید مشعوف شدم. شما با نوشتن این مقاله چقدر خوب نشان داده 68شماره  مترجم

تان دربارۀ سبک که چه حق بزرگی از این مترجم توانمند ضایع شده است. سخنان
داریوش نشان از درک عمیق شما از جهان زبانی این مترجم غریب دارد. شما البته از 

برخالف ایراداتی که اینجا اید. اما، اشاره کردن به ایرادات سبکی او غافل نمانده
تان مستدل و اند، ایراداتو آنجا در چند دهۀ گذشته به ترجمۀ او نسبت داده

بودن ایرادات شما تردید نیست، فضیلت همه، اگرچه در معقولپذیرفتنی است. بااین
گفتن از تان از مثبت سخننوشتۀ شما نه در ایرادهای بجایتان بلکه در شجاعت

اند. و یکجا کنارش گذاشته غالبا او را سطحی داوری کردهمترجمی است که 
دار است و سبکش گاه در اید، داریوش مترجمی سبکطور که شما نشان دادههمان

شود. داریوش مترجم دقیقی نیست، اما های درخشانی متبلور میعبارات و جمله
دقتی بی های درخشان و غنای واژگانی را در سایۀ چندهمه جملهروا نیست آن

یک از ایرادگیرندگانِ به داریوش جسارت قرار دهیم. صادقانه قضاوت کنیم: کدام
هایی چون ملویل و فاکنر و جویس را در آن زمان داشتند؟ شدن به غولنزدیک

ی وولف، ضمن اشاره به نارسایی ترجمۀ قبلی این اثر، هاموجمهدی غبرائی، مترجم 
واقع اما به»گوید، ش، منصفانه و البته شجاعانه میقلم داریوبه ،هاخیزاببا عنوان 

)روزنامۀ « کردم سراغش برومشاید اگر ترجمۀ ایشان از این رمان نبود، جرأت نمی
 (.1389تیر  31، شرق

آید که مترجم و اساساً ام برمیاش شنیدهام، اما از آنچه دربارهداریوش را ندیده
بود و من در مؤسسۀ انتشارات فرانکلین مشغول  1344آدم غریبی بوده است. سال 

آن زمان( تشکیل  )بخش ادیتوریال« بخش ویرایش»نوز کار بودم. در آن زمان ه
م و گلی(، میرعالئی، سمیعی و ها )کریامامینشده بود و بزرگانی چون 
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بخش »نام سلطانی آنجا نبودند. فقط دریابندری بود. بخشی داشتیم بهادیب
زاده کرمانی )از آمد. حسین ایوبیها مستقیماً به آنجا میکه ترجمه« گیریغلط

دار به دوبار با دوچرخۀ خرجینای یکیزاده( هفتههای همایون صنعتیهمشهری
ر مترجمانی که کتابی برای فرانکلین در دست ترجمه داشتند یا محل کا خانه

آورد به دفتر دریابندری تحویل گرفت میشده را میهای ترجمهزد و بخشمیسر
 بردند برایها را پس از تأیید دریابندری به چاپخانه مینوشتداد. این دستمی

چاپخانه  ه بهزادایوبی چینی،شدنِ بخشی از حروفچینی. پس از آمادهحروف
های دراز، هرستون صورت ستونشده را بهچینیهای حروفرفت و بخشمی
نوشت باشد، ش که همان نسخۀ دست«خبر»چهار صفحۀ معمولی، همراه با قاعدۀ سهبه

را « های ستونینمونه»اصطالح داد به ما و ما این بهآورد میگرفت میمی
طرف میز گیری و یک نفر آنغلطگذاشتیم روی میزهای دوطرفۀ مخصوصِ می

طرف میز یک نفر گوش خواند و اینگرفت بلند میدست مینوشت را بهنسخۀ دست
چینی شده بود پیدا شد و آنچه حروفکرد و اگر تعارضی بین آنچه خوانده میمی
کردیم و ویرایشی در کار گیری میکرد. در آن زمان ما فقط غلطشد اصالح میمی

چگونه به فرانکلین راه پیدا کرده بود. آیا  دیکموبیانم ترجمۀ دنبود. نمی
فرانکلین آن را سفارش داده، یا داریوش رأساً به ترجمۀ آن اقدام کرده بود؟ 

ای که شما از براین،  براساس گفتهگمان من حدس دوم درست است. عالوهبه
بل از اینکه به ها قاید، این ترجمه باید مدتتان نقل کردهداریوش در مقاله

پختم جوشیدم و میپانزده سال در این امید می»فرانکلین برسد آماده بوده باشد: 
هرمان ملویل را از من بخواهد. آخر،  دیکموبیکه ناشری پیدا شود و ترجمۀ 

« تزلزل نثر فارسی را مشاهده کنید.بیائید بخوانید، یا بروید بخوانید تا نمود بی
فته در مقالۀ شما نیامده است. من حتی به سایت هامون هم که متأسفانه، مأخذ این گ

اید مراجعه کردم و آن را نیافتم. اما اگر این در جایی از مقاله به آن ارجاع داده
های نثر داریوش در آن که ویژگیگفته درست باشد )که احتماالً چنین است چون

خاطر دارم سال بهشود. نمایان است( شگفتی ما دربارۀ داریوش دوچندان می
نوشت به خانۀ داریوش رفت و دست زاده کرمانیبود که حسین ایوبی 1343
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را از او گرفت و به فرانکلین آورد. بنا بر نقل مذکور، اگر به پانزده  دیکموبی
یعنی در  1328باید این اثر را در قاعدتاً سال قبل از این تاریخ برگردیم، داریوش 

 د!سالگی ترجمه کرده باش27
گالسۀ عجیبی ترجمه کرده بود داریوش این اثر سترگ را روی کاغذهای نیمه

اغراق های ضخیمی بود بیکه من تا آن زمان ندیده بودم. این کاغذها ورقه
کنم اینها متر! گمان میسانتی 15درازای حدود یک متر و پهنای حداکثر به

کرده است. ر آن کار میکاغذهایی بوده متعلق به اداره یا شرکتی که داریوش د
هرحال، اینها به هرکاغذی شبیه بود جز کاغذ ترجمه. آری، داریوش این اثر به

عظیم را روی این کاغذها با خودنویس جوهر آبی کمرنگ ترجمه کرده بود. ظاهر 
داد که چرکنویس و پاکنویسی در میان نبوده و داریوش این اثر را، کار نشان می

ها، یکسره ترجمه کرده است. کاش یک برگ از آن وردگیخندرت با برخی خطبه
 داشتم. می ها را پیش خودم نگهدستنوشت

متری را آوردند برگ از این کاغذهای یک 200هرحال، یک روز حدود به
اصطالح یاد مصطفی اسالمیه تا آن را بهگذاشتند روی میز من و طرف مقابلم زنده

دادند، گیری به ما میای را برای غلطشدهرجمهگیری کنیم. هنگامی که اثر تغلط
دادند، اما این اولین باربود که نسخۀ اصلی همراه نسخۀ انگلیسی را به ما نمی

یاد دارم که نسخۀ انگلیسیِ کتاب در قطع پالتویی با کاغذی نوشت بود. بهدست
مان نمود. گتقریباً نامرغوب بود. ضخامت و حجم کتاب نسبت به قطعش بزرگ می

داد. کنم کتاب مال خود داریوش بود نه از آنهایی که فرانکلین به مترجم میمی
کردم گاه برعکس. گیری میخواند من غلطگیری گاه مصطفی میهنگام غلط

سومین سالی بود که در فرانکلین مشغول بودم و تا آن زمان نه من و نه مصطفی 
حۀ اول، که البته چیزی حدود دانستیم. در همان صفچیزی دربارۀ این اثر نمی

هایی که قبالً خوانده بودم شد، متوجه شدم شباهتی با رمانچهار صفحۀ متعارف می
ای غیر از نداشت. نگاهی به متن انگلیسی کتاب انداختم دیدم کالمش از گونه

گونۀ رمان است. با درنظرگرفتن دانش ناچیزم در زبان انگلیسی، درشگفت بودم 
گیری کتاب حدود اند. غلطروی این اثر شگرف را به ما سپرده که چرا کارکردن
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رفت من بیشتر شیفتۀ این داستان شگرف سه ماه طول کشید و هرقدر پیش می
کردند غالبًا هنگامی که هایی که با فرانکلین کار میها و نویسندهشدم. مترجممی

سراغ چاپ و  زدند، اما داریوش هرگزکتابشان در دست چاپ بود به ما سر می
رسم آن زمان به من انتشار کتابش را نگرفت. کتاب منتشر شد و یک نسخه هم به

های داشتم اما متأسفانه مانند بسیاری از کتابآن نسخه را میایکاش دادند. 
 دیگرم بعدها گم شد.

هایش حرف نزده نظر من داریوش آدم متعارفی نبوده است. دربارۀ ترجمهبه
بردن دنبال لذتگام ترجمه بیش از آنکه به فکر خواننده باشد بهگمانم هناست. به

بار هایش را همان اولخودش از خواندن اثر بوده است. بعید نیست برخی از ترجمه
هایش راه یافته احتمااًل خوانده ترجمه کرده و علت اشتباهاتی که به ترجمهکه می

را  موبی دیکریخ ترجمۀ قول مذکور دربارۀ تاهمین بوده است. حتی اگر نقل
گویم کسی که در کنم، با خودم میتردیدآمیز بدانیم، وقتی به داریوش فکر می

قیصر  1341فاکنر، در  تسخیرناپذیر 1335بک، در اشتاین چمنزارهای بهشت 1334
ملویل را ترجمه کرده است باید  موبی دیک 1344ویل دورانت و در  و مسیح

خصوص با واژگان متفاوت شگفتی در این دو زبان داشته باشد به ذخیرۀ مطالعاتی
شدن  بینیم. اینها تازه تاریخ انتشار است و اگر زمان آمادهو بکری که در نثرش می

ترتیب برای انتشار را یک سال درنظر بگیریم، داریوش هنگام ترجمۀ این آثار به
سالگی  بوده است. و باز هم این را باید بگذاریم کناِر  42، و 39، 33، 32سن  در

تسهیالت عظیمی که ما امروز برای رفع مشکالت گوناگون ترجمه در اختیار 
هایش در دقتیداریم و آن روزها نبود. داوری دربارۀ داریوش صرفاً براساس کم

خصوص اش و بهالبداههو فیهای درخشان ترجمه و درنظر نگرفتن برخی برگردان
های ناهمزمانش در مقایسه با فضای سیاسی دوران نامنصفانه و غیرعالمانه انتخاب

تان از کامیار عابدی، شعرشناس بزرگ است. شایان ذکر است که نظرخواهی
معاصر، دربارۀ داریوش هوشمندانه و قابل تقدیر است. نوشتۀ ایشان و مخصوصًا 

موجب  گر ادبیشاعر و تحلیل پرویز داریوش:تشار کتاب خبِر در راه بودنِ ان
 ֍ شادی و امیدواری است.


