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مرتضـی هاشـمیپور :جلسـۀ امـروز در مـورد ادبیـات انگلیسـیزبان اسـت و کتابـی از
کمبـود وقـت ،از آقـای رضـا

اسـکات فیتزجرالـد را نقـد و بررسـی میکنیـم .بهدلیـل
رضایـی مترجـم کتـاب دعـوت میکنـم سـخنان خـود را آغـاز کننـد.
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رضـا رضایـی :ممنون کـه کتاب را قابـل نقد و بررسـی دانسـتید .این کتـاب جای بحث
ارد و تـا جایـی کـه مـن میدانـم بیشتریـن نقـد و بررسـی در
و گفتوگـوی بسـیار د 
قـرن بیسـتم دربـارۀ کتاب گتسـبی بـزرگ صورت گرفتهاسـت .منتقـدان بـا دیدگاههای
برخـورد کردهانـد .با ایـن وضعیت طبیعتـاً مسـئولیت مترجم هم

متفـاوت بـا ایـن کتاب
بـاال مـیرود .نمیگویـم کار دشـوار میشـود چـون بههرحـال کارهایـی کـه مـن ترجمه
کـردهام عمومـاً کارهـای دشـواری بودهاند ولـی این کتاب نسـبت به کارهـای دیگرم یک
ویژگـی دارد و آن ایناسـت کـه مسـئولیت مترجـم در ایـن کتـاب بسـیار افزایـش پیـدا
میکنـد چـون دربـارۀ مضامیـن و جملات ایـن کتـاب مقالههـا و گاهی کتابها نوشـته
شدهاسـت .مـن در مقدمـۀ مترجـم اشـاره کـردهام کـه بـا چـه روشهایـی این کتـاب را
نقـد اجتماعـی را هـم ترجمـه کـردم و در انتهـای کتـاب
کردهانـد و یـک نمونـه از 
نقـد 
آوردم کـه در آن مالکیـت و شـخصیت در گتسـبی بـزرگ بررسـی شدهاسـت .از دیـدگاه
روانکاوی هـم روابـط بیـن آدمهـای کتـاب را میتـوان بررسـی کـرد .حتـی بحثهـای
جنسـیتی و قومیتـی صـورت گرفتهاسـت امـا ترجیـح میدهـم کمتـر صحبـت کنـم و
بیشتر شـنونده باشـم.
برخـورد دوگانهای

د در ادبیـات جهـان یـک امر رایج اسـت .در ایـران
ترجمـۀ مجـد 
بـا آن صـورت میگیـرد .عـدهای گفتند چـرا دوباره ترجمه کـردی؟ البته بـه اعتراض ،در
پاسـخ گفتـم چـرا از مترجمـان قبلـی این را نپرسـیدهبودید؟ آقـای کریم امامـی در دهۀ
کـرد و اآلن که با شـما صحبـت میکنم چهـار ترجمۀ دیگر
چهـل ایـن کتـاب را ترجمـه 
ارنـد و میگویند
از ایـن کتـاب بهفارسـی صـورت گرفتهاسـت .دوسـتانی کـه اعتـراض د 
ند کـه چرا
چـرا دوبـاره ترجمـه کـردی ،بایـد قاعدتـاً از مترجمـان قبلـی هم میپرسـید 
ترجمـه کردهانـد .البتـه من اعتراضی بـه ترجمۀ مجدد نـدارم .یک روز دانشـجویی پیش
آمـد که میخواسـت کتابـی را که ً
قبلا من ترجمـه کردهبـودم دوبـاره ترجمه کند.
مـن 
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 350تشـویقش کـردم کـه ایـن کار را بکـن چـون اثـر ادبـی ارزشمندی اسـت ولی حواسـت
6
باشـد کـه ترجمـهات بایـد تفاوت معنـاداری بـا ترجمۀ من داشتهباشـد.
رمـان گتسـبی بـزرگ در زمـان خـودش رمان پرفروشـی محسـوب نمیشـد اما بعد
شـد و هرچـه گذشـت مهمتـر هـم شـد چـون دیدگاههای
از دهـۀ  1940رمـان مهمـی 
منتقـدان در قـرن بیسـتم تغییـر کـرد ،برخوردهـا باشـیوۀ داستاننویسـی تغییـر کـرد و
شـود قابل

د بـه غنـای کار اضافه
سـلیقهها عـوض شـد .بههرحـال ،اگـر در ترجمـۀ مجد 
دفـاع اسـت وگرنـه بایـد صرفنظـر کرد .من فینفسـه بـا ترجمۀ مجـدد مخالف نیسـتم،
محصـول کار مهـم اسـت .اگـر ترجمـۀ خوبی انجام شـود چـه بهتر کـه انجام
بـرای مـن
ِ
شـود .اگـر آقـای کریـم امامی حضور داشـتند مـن مطمئنم که خوشـحال میشـدند بعد
مورد کار
از پنجـاه سـال کسـی بیایـد و ترجمـۀ جدیـدی از کتاب ارائـه کند .قضـاوت در 
البتـه بـه عهـدۀ منتقدان اسـت .من خواسـتم ذکر خیری از آقـای امامی بکنـم چون اگر
شـد ایـن کار ادامـه پیـدا نمیکرد.
ایشـان پیشقـدم نمی 
مرتضـی هاشـمیپور :قطعـاً وقتـی ترجمههـای متعـددی ارائـه شـود مجالی هـم برای
نقـد پیـدا میکنیـم و حـوزۀ نقـد ادبی هـم رونق پیـدا میکند .خانـم انتخابی لطفاً شـما

بفرمایید.
نرگـس انتخابـی :اجـازه میخواهـم مـن هـم در ابتـدا یـادی بکنـم از شـادروان کریـم
امامـی .مـا سـالها در واحـد پژوهـش فرهنـگ معاصـر همـکار بودیـم و بر سـر واژگان و
معانـی بـا هـم بحـث و گفتوگـو میکردیـم .نقلقولـی از آقای امامـی مـیآورم از کتاب
از پسـت و 
مـورد ترجمههای مکرر بیـان کردهاند.

بلنـد ترجمـه که در آن نظرشـان را در
همانطـور کـه آقـای رضایـی هـم اشـاره کردند خـود آقـای امامـی از ترجمههـای مکرر
نـد و معتقـد بودنـد کـه آثـار کالسـیک «عرصـۀ ذوق آزمایـی»
بسـیار اسـتقبال میکرد 
مترجمـان اسـت .موضـوع صحبـت امـروز کتـاب گتسـبی بزرگ اسـت کـه یکـی از آثار
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کالسـیک ادبیـات آمریکاسـت و در تمام دورههای دانشـگاهی ،در تمـام کتابهای تاریخ
ادبیـات و در هـر فهرسـتی کـه از ادبیـات آمریـکا تهیـه شـود ایـن کتـاب حتمـاً حضـور
دارد و اقتباسهـای سـینمایی متعـددی هـم از ایـن کتـاب شدهاسـت .گتسـبی بـزرگ
نماینـدۀ عصـر جـاز و دورۀ طالیـی سـالهای  1920در آمریکاسـت ،دورۀ نویسـندگان
بزرگـی چون ارنسـت همینگوی ،تـی .اس.الیوت و خود اسـکات فیتزجرالـد .در این دوره
اسـت کـه آمریـکا پوسـت میانـدازد .بـا سـابقۀ ویکتوریایی خـود خداحافظـی میکند و
یـد متولـد میشـود آمریکایـی کـه به سـمت سـرمایهداری لجامگسـیخته
آمریکایـی جد 
پیـش مـیرود .از ویژگیهـای ایـن دوره مهمانیهـای شـبانه و شـبزندهداری اسـت .در
وجـود میآینـد ،یعنی

آدمهـای خودسـاختهای مانند جی گتسـبی به
ایـن فضاسـت کـه 
توانـد به
ارد می 
شـخصی بهنـام جیمـی گتـس کـه واقعیـت وجـودی خـودش را بـاور نـد 
جـی گتسـبی تبدیـل شـود .بههرحـال ،این کتـاب یکـی از آثار شـاخص ادبیـات آمریکا
نود سـال اسـت در تیراژ بـاال چاپ
و از آثـار کالسـیک ادبیـات جهـان اسـت کـه حـدود 
باشـد چون

میشـود .شـاید یکـی از ویژگیهـای خـاص این کتـاب پرخواننـده بودن آن
همـۀ مـا آثـاری را میشناسـیم که بسـیار آثـار واالیی هسـتند ولـی خواننـدگان محدود
و خاصـی دارنـد .از ایـن منظـر ،گتسـبی بزرگ پلی اسـت میـان آثاری که فقـط نخبگان
میخواننـد و آثـاری کـه همـگان میخواننـد و لـذت میبرنـد .دلیـل آن هـم ایناسـت
کـه هـر کسـی میتوانـد در سـطوح و الیههـای مختلف بـا این کتـاب ارتباط بگیـرد .در
یـک سـطح ،ایـن کتـاب ماجرای یک عشـق نافرجـام اسـت و در همین سـطح مخاطبان
وسـیعی را جـذب میکنـد امـا نکتـۀ جالـب توجـه ایناسـت کـه برخلاف عشـقهای
معمـول و متـداول کـه غالبـاً بـه آینـده نظـر دارنـد ،ایـن عشـق رو بـه گذشـته دارد .در
ایـن جاسـت کـه با روحیات یک آمریکایی جوان آشـنا میشـویم .گتسـبی کسـی اسـت
کنـد زندگـی واقعـی مثـل دنیـای مجـازی اسـت
صـد سـال پیـش ،فکـر می 
کـه حـدود 
یعنـی میتـوان بـا فشـار یـک دکمه همـه چیـز را به حالـت قبـل بازگرداند و گذشـتهها
را پـاک کـرد یـا بـه اصطلاح کامپیوتـری  Undoکـرد .درحالیکـه چنیـن کاری در
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دنیـای واقعی شـدنی نیسـت و اتفاقات گذشـته همیشـه همـراه آدمها میماننـد .در یک
سـطح دیگـر ،ایـن رمـان رؤیـای سـرمایهداری آمریکایـی اسـت .یـک پاراگـراف از کتاب
انتخـاب کـردهام کـه فکـر میکنم در هیچ کتـاب و مقالـهای توصیفی زیباتـر از این برای
سـرمایهداری وجـود نـدارد .در صفحـۀ ۱۰۶اسـت کـه دیـزی بـه خانـۀ گتسـبی میرود
و گتسـبی پیراهنهایـش را روی تختخـواب میریـزد .مگـر سـرمایهداری یعنـی چـه؟
یعنـی سـودای تصاحـب چیزهایـی کـه احتیاجی به آنهـا نـداری .اینهمـه پیراهنی که
ارد بـه چـه دردی میخـورد؟
فصـلنـامـۀنـقـدکـتاب گتسـبی د 
«یـک ُکپـه پیراهـن آورد بیـرون و شـروع کـرد پیراهنهـا را یکییکـی جلـوی مـا
انداختـن ،پیراهنهایـی از کتـان نـازک و ابریشـم ضخیـم و فالنـل مرغـوب ،کـه وقتـی
ســال دوم،
ند تایشـان بـاز
شـــمارۀ  61درهـم برهـم و از همـه رنـگ میافتادنـد و روی میـز را میپوشـاند 
تابســتان 3 9 5
میشـد .داشـتیم بهبـه و چهچـه میکردیـم کـه بـاز هـم رفـت آورد ،و آن ُکپـۀ رنگارنگ
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و نـرم بلندتـر شـد -پیراهنهـای راه راه و پیچکـی و چهارخانـۀ قرمـز مرجانـی و سـبز
سـیبی و بنفـش روشـن و نارنجـی کمرنـگ با نشـانههای اختصاصـی از حروف اول اسـم
بـه رنـگ نیلـی .ناگهـان ،بـا صدایـی گرفته ،دیـزی سـرش را خـم کـرد الی پیراهنها و
خیلـی طوفانـی گریه سـر داد».
آورد در برابر سـرمایهداری و مظاهر و ارزشهای
در واقـع دیزی سـر تعظیم فرود مـی 
آن .در یـک سـطح دیگـر ،این داسـتان ماجـرای آن چیزی اسـت که در ادبیـات آن را به
رؤیـای آمریکایـی یـا  American dreamمیشناسـیم یعنـی فضایـی کـه در آن یک
توانـد بـه کمک نیـروی اراده به پول برسـد و به
آدم بـی اصـل و نسـب و خودسـاخته می 
کمـک پـول میتوانـد دختـر پـاک و نجیـب آرزوهایش را بهدسـت بیـاورد ،همـان دختر
هسـتند و

خـوب داسـتانهای هنـری جیمـز .ولـی واقعیـت و رؤیـا از دو جنـس متفاوت
ت تحمیل کنـد ،یا رؤیا از بیـن میرود یا رؤیاپـرداز و هردوی
اگـر کسـی رؤیـا را بـه واقعی 
ایـن اتفاقـات در ایـن کتـاب میافتد .بهعبارت دیگر ،نویسـنده نشـان میدهـد که دیزی
آن دختـر پـاک ادبیـات آمریکا نیسـت ،دیـزی از آن بچهپولدارهایی اسـت کـه بهراحتی
«اشـیا و موجـودات را لـه و لـورده میکردنـد و برمیگشـتند سـر پولشـان یـا بیخیالی
بـی حـد و حصرشـان» (ص  )191و البتـه گتسـبی و دیـزی بـه هـم نمیرسـند چـون
گتسـبی ناحـق و نـاروا کشـته میشـود .بـه قـول شکسـپیر آن «دنیای قشـنگ نـو» که
نیـروی پیـش برنـدهاش پول اسـت بـه این ترتیـب از هم میپاشـد.
بـود کـه ببینیـم ایـن اثـر از چـه جنسـی اسـت
ذکـر ایـن مقدمـه از نظـر مـن الزم 
و مترجـم در مواجهـه بـا آن بـا چـه چالشهایـی روبـهرو میشـود .مـن فکـر میکنـم
کـه ایـن کتـاب بـرای هـر مترجمـی کـه بخواهـد بـه آن نزدیک شـود یـک دام اسـت و
راسـتش تعجـب کـردم کـه آقـای رضایی بـا اینهمه مشـغله و آثار کالسـیک سـنگینی
ارنـد بـه ایـن کتـاب روی آوردهانـد .البته حجم ایـن کتاب در مقایسـه با
کـه در دسـت د 
کتابهایـی کـه ایشـان ترجمـه کردهانـد ماننـد ادام 
بیـد و شـرلی و ماننـد اینهـا خیلی
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ً
مثلا چارلز دیکنز
بود
کـم و در حـد شـوخی اسـت ولـی باید در نظر داشـت که اگر قـرار 
ایـن کتـاب را بنویسـد ،حجـم ایـن کتاب بهجـای صدوهشـتاد صفحـه ،هزار و هشـتصد
صفحـه میشـد .پـس ایجـاز ایـن کتـاب یکـی از مشـکالت آناسـت .بـاز در ایـن کتـاب
اشـارات و تلمیحاتـی به فرهنـگ آمریکایی وجـود دارد ،واژگان و اصطالحات و تعابیر بکر
و بدیعـی وجـود دارد ،بازیهـای زبانـی و همایندهایـی کـه نویسـنده بـهکار بـرده کام ً
ال
فیتزجرالـد گاهـی صفتهایـی بـرای بعضـی از اسـمها آورده کـه در

بیسـابقه هسـتند.
جـای دیگـری در زبان انگلیسـی کسـی بـهکار نبـرده و ایـن کار مترجم را خیلی دشـوار
میکنـد چـون مترجـم در انتخـاب معـادل یـا بایـد بـه حـدس و گمـان متوسـل بشـود
یـا در فارسـی هـم از هماینـدی غریـب اسـتفاده کنـد کـه این هم دردسـرآفرین اسـت.
انـد وارد چه بـازیای شـده و ناآگاهانه وارد میشـود یا
خالصـه اینکـه مترجـم یـا نمید 
بود کـه آقای
انـد که چـه کار میکنـد .برای مـن خیلـی جالب 
مثـل آقـای رضایـی مید 
نـد و اآلن کـه حاصـل کار را میبینم بسـیار خوشحالم
رضایـی در دام ایـن ترجمـه افتاد 
کـه شـما در ایـن دام افتادید!
ببینید در ترجمۀ هر اثری یک قسـمتهایی هسـت و در این کتاب هم هسـت که بهنظر

مـن ترجمهناپذیـر هسـتند؛ ً
توانـد عیناً به زبـان دیگر
مثلا بازیهـای زبانی را هیچکـس نمی 
ً
ترجمـه کنـد ،باالخـره یـک جنبههایـی از آن بـه زبان دیگـر برنمیگـردد .مثلا در صفحۀ75
هکدههای کنار سـاحل بلند
کتـاب آمـده که «صبح یکشـنبه کـه صدای ناقـوس کلیسـا در د 
گشـتند به خانۀ گتسـبی و خـوش و خنـدان چمـن او را من ّور

میشـد ،کل عالـم بـا بانـو برمی
میکردنـد ».در انگلیسـی عبـارت  the whole world and its masterبهمعنـی «عالـم
شـاید بـرای اینکـه

و آدم» اسـت ،ولـی نویسـنده بهجـای  masterنوشـته mistress
کننـد و البتـه تفسـیرهای دیگری

آمـد می
نشـان دهـد زنـان هـم بـه این خانـه رفـت و 
ارد هـر کاری هم
وجود نـد 

شـود کـرد .چـون عیـن عبـارت انگلیسـی در فارسـی
هـم می 
لنگد و تنهـا اگر بتوانیـم مفهوم را برسـانیم میتوانیـم ادعا کنیم
بکنیـم یـک جایـش می 
خـوب کار کردهایـم.
مـن تـا امـروز هفـت بـار ایـن کتـاب را خوانـدهام و ایـن نکتـهای که عـرض میکنم
در همیـن آخریـن خوانـش بـرای این جلسـه ،بـه آن پی بـردم! آن روز گرمـی که نیک و
جـوردن و تـام و دیـزی و گتسـبی به نیویـورک میرونـد و خواننده احسـاس میکند که
کند در
بـه اوج داسـتان نزدیـک شـده و یـک اتفاقی قرار اسـت بیفتـد ،دیزی شـروع می 
مـورد خـودش و عروسـیاش خاطراتـی را تعریف کـردن و در این خاطرات از شـخصی به
نـام بیالکـس بیالکسـی نـام میبـرد و میگویـد  .and he made boxesهمانطور که
ارد کـه مترجـم نمیتواند
حتمـاً متوجـه شـدید اسـم ایـن شـخص بـا  boxesجنـاس د 
جنـاس را بـه فارسـی منتقـل کنـد ،یعنـی بخشـی از زیبایـی کالم از بیـن مـیرود ولـی
مفهـوم منتقـل مـی شـود .مـن در شـش بـار گذشـته کـه ایـن کتـاب را میخوانـدم بـا
خـودم میگفتـم ایـن مهمالت چیسـت کـه به هـم میبافند و چـه ربطی به اصـل قضیه
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ارد ولـی ایـن بـار متوجـه شـدم کـه بیالکـس بیالکسـی کـه اهـل شـهر بیالکسـی در
د 
تنسـی بـوده و نماینـدۀ کالس در دانشـگاه ییـل ،در حقیقت بدیل گتسـبی اسـت .جالب
اسـت بدانیـم کـه شـهر بیالکسـی در ایالت میسیسـیپی اسـت نه تنسـی! ایـن یعنی
شـود و به دانشـگاه
آقـای هیچکـس اهـل هیچکجاآبـاد بـه برکـت پـول صاحب مقـام می 
معتبـر ییـل مـیرود .پس در ایـن آمریکایی که حـاال پوسـت انداخته ،گتسـبی تنها آدم
آدمهـای بهاصطلاح تـازه بـه دوران
خودسـاختهای نیسـت کـه بـه همـه چیـز رسـیده ،
فصـلنـامـۀنـقـدکـتاب رسـیده زیادند .حاال اگر برویم سـراغ مواردی که ترجمهپذیر هسـتند ،مسـئلۀ تشـخیص
عیـار زبـان مبـدأ اولیـن مسـئلۀ مترجـم اسـت.گاهی متنهایی داریـم که در زبـان مبدأ
بسـیار شـاعرانه نوشـته شـدهاند ولی در ترجمۀ فارسـی به زبان عامیانه ترجمه شـدهاند.
ســال دوم،
شـــمارۀ  61اگـر مترجـم عیـار زبـان مبـدأ را تشـخیص بدهـد و مترجـم چیرهدسـتی باشـد و بتواند
تابســتان 3 9 5
آن را بـه زبـان مقصـد منتقـل کنـد ،در اولین قدم موفق بودهاسـت .زبـان فیتزجرالد یک
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زبـان جـوان ،زنـده ،پویـا و در عین حال گاهی شـاعرانه و گاهی عامیانه اسـت .انتقال این
زبـان بـه فارسـی کار آسـانی نیسـت .اگـر دسـتی در ترجمـه داشتهباشـید میدانید که
دیالوگهـا از بخشهـای دشـوار ترجمـه هسـتند چـون صحبتهـای بیمقدمـهای بیـن
گیـرد کـه شـما هیچ اطالعـی از آنهـا ندارید .کسـانی کـه ترجمههای
افـراد صـورت می 
آقـای رضایـی را خواندهانـد میداننـد که اسـتفاده از زبان شکسـته یک رسـم متداول در
ترجمههـای ایشـان نیسـت امـا در ایـن اثر به خصـوص برای نشـاندادن جـوان و زنده و
پویـا بـودن زبـان و برای پهلـوزدن به زبـان عامیانه ،از زبان شکسـته اسـتفاده کردهاند .با
مند بـهکار رفته.
ایـن حـال ،ایـن زبـان شکسـته خیلـی هوشمندانـه و محتاطانـه و نظام 
ً
مثلا جایـی کـه جـوردن بیکـر مسـئلۀ آشـنایی دیـزی و گتسـبی را بـرای نیـک تعریف
کنـد در ترجمـه از زبان شکسـته اسـتفاده شـده ولـی وقتی نیـک این ماجـرا را برای
می 
کنـد یعنـی ایـن ماجـرا را در روند اصلی داسـتان قرار میدهـد ،دیگر
خواننـده بازگـو می 
از زبـان شکسـته اسـتفاده نشـده .ایـن توانایـی آقـای رضایـی را در تشـخیص موقعیتها
نشـان میدهد.
نقـد ترجمه باید به سـطوح مختلف زبانی نگاه کرد .در یک سـطح واژگان قرار
بـاز در 
دارنـد و در سـطح دیگـر نحـو .میدانیـم که در هیـچ دو زبانی نـه واژگان بر هـم منطبق
شـوند و نه نحو .شـما  Eveningانگلیسـی را در نظر بگیرید که از بعدازظهر شـروع

می
میشـود ،عصـر و غـروب و سـر شـب را هم شـامل میشـود تا به شـب برسـد .مثالهای
باید ببینـم مترجـم در انتخـاب واژگان چگونه
دیگـر از ایـن دسـت فـراوان هسـتند .پس 
بکند در حقیقت
عمـل کـرده .اگر مترجم در سـطح واژگان نتواند واژۀ درسـت را انتخـاب 
از دخالـت در زبـان مبـدأ میترسـد .من بـرای اینکه در سـطح واژگان مثالـی از عملکرد
مترجـم بیـاورم پاراگـراف اول کتـاب را بـا متـن انگلیسـی مقایسـه کـردم .میدانیـد که
شـروع کتاب مشـکلترین قسـمت آناسـت ،چه برای نویسـندهای که دسـت خواننده را
کنـد و به دنیـای تخیل ببـرد و چه بـرای مترجمی
گیـرد تـا از دنیـای واقعیـت جـدا 
می 

نشست گتسبی بزرگ
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گوینـد ترجمـه مثل

کـه میخواهـد تـازه وارد دنیایـی ناشـناخته بشـود .انگلیسـیها می
خانـهای اسـت کـه اتاقهـای متعـدد دارد و میـزان موفقیـت مترجم بسـته به این اسـت
کنـد و بـه آنهـا سـر بزنـد .در پاراگـراف اول متـن
کـه چندتـا از ایـن اتاقهـا را کشـف 
انگلیسـی سـه بـار واژۀ Reserveیـا مشـتقات آن آمـده و مترجـم سـه معـادل مختلف
بـرای ایـن کلمـه پیدا کـرده که عبارتنـد از «با کمتریـن کلمات»« ،توی دلـم نگهدارم»
شـود و
و «قضـاوت نکـردن» .خـب ،ایـن سـه عبـارت در هیـچ فرهنـگ لغتـی پیدا نمی 
بتواند بنـا به موقعیت سـه معادل مختلـف را در

ایـن بـه توانایـی مترجـم برمیگردد کـه
برابـر یک واژۀ انگلیسـی قـرار بدهد.
انـد کـه صفتهـا و قیدهایـی کـه از
اگـر کسـی کار فرهنگنویسـی کردهباشـد مید 
ت سـاخته میشـوند مشـکلترین کلمـات بـرای فرهنگنویسـان هسـتند .در
روی صفـ 
صفحـۀ ۴۴نویسـنده برای نشـان دادن حالـت خانم ویلسـن در هنگام ورود بـه آپارتمانی
کـه بـا تـام در نیویـورک دارنـد ،از قیـد  Haughtilyاسـتفاده میکنـد کـه یعنـی «بـا
خواهـد بگویـد نـگاه کنیـد بـه زن گاراژدار کـه

تفرعـن» یـا «بـا تکبـر» .نویسـنده می
بـا ایـن مـرد ثروتمنـد وارد آپارتمـان خودشـان در نیویـورک میشـود .مترجـم بـرای
 Haughtilyگذاشـته «بـا جلال و جبـروت» کـه مـن را خیلـی تحـت تأثیر قـرار داد
چـون معانـی ضمنـیای همـراه «بـا جلال و جبـروت» هسـت که همـراه «بـا تفرعن و
تکبـر» نیسـت .ایـن معانـی ضمنـی هـم شـامل طنـز و ریشـخندی اسـت که نویسـنده
تلویحـاً القـا میکنـد و هـم ترحـم و همدلـی خواننـده را نسـبت بـه زنـی بـا سرنوشـتی
شـوم برمیانگیـزد .
اگـر در سـطح نحـو بخواهیـم بـه کتـاب گتسـبی بـزرگ نـگاه بکنیـم بایـد در ابتـدا
بگویـم کـه مطالعاتـی کـه روی پیکرههای ترجمهشـده صـورت گرفته نشـان میدهد که

نقد شفاهی

در هـر ترجمـهای همیشـه اتفاقاتـی در نحـو رخ میدهـد .مهـم نیسـت از چـه زبانـی به
ً
مثلا زمان افعـال عوض
چـه زبانـی ترجمـه میکنیـم ،بههرحـال ایـن اتفاقـات میافتند.
بلند ممکـن اسـت تقطیع شـود (البته بهشـرطی کـه بلندبودن
میشـوند یـا یـک جملـۀ 
جملـه یـک الـزام زبانـی باشـد نـه یـک الـزام سـبکی ،چـون اگـر الـزام سـبکی باشـد و
ً
مثلا انـواع کلمـه یـا Part of Speech
مترجـم آن را تقطیـع کنـد اشـتباه اسـت ).یـا
شـوند یعنـی کلمـهای در متـن اصلی صفت اسـت ولی در متن ترجمهشـده به

عـوض می
باشـد کـه بتواند سـاخت جملۀ زبان

قیـد ترجمـه میشـود .مترجم باید خیلی زبردسـت

فصـلنـامـۀنـقـدکـتاب
بشـکند و فکـر کنـد کـه ایـن جملـه را فارسـیزبان چهطـور مینویسـد و بتواند

مبـدأ را
ن دوسـتان
آن فکـر را در قالـب زبـان فارسـی بریـزد .در همـان روز گرمـی کـه جمـع ای 
ســال دوم،
شـــمارۀ  61بـه نیویـورک میرونـد ،بـرای خـود یک نوشـیدنی درسـت میکننـد .در انگلیسـی گفته
تابســتان 3 9 5
شـده  ،We drank long greedy swallowsیعنـی دو تـا صفت «بلند» و «پرولع»
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بـرای جرعـه بـهکار مـیرود .اگـر مترجـم فقط سـاخت زبـان انگلیسـی را در نظـر بگیرد
ارد امـا در اینجـا مترجم سـاخت جمله را
در حقیقـت تسـلط کافـی در زبـان مقصـد نـد 
شکسـته و گفتـه «بـا ولـع جرعههای بلنـدی نوشـیدیم( ».صـص 178ـ)177
شـد صحبتـی دربارۀ ایـن ترجمـه داشتهباشـم اول از همه به سـراغ نامۀ
وقتـی قـرار 
وولفسـهایم رفتـم .ایـن نامـه بـه لحاظ دسـتوری بسـیار مغلوط و مغشـوش اسـت و اگر
کنـد یعنی تشـخیص نداده سـطح زبان
کسـی آن را بـه فارسـی سـلیس و روان ترجمـه 
ایـن نامه چیسـت .اسـم وولفسـهایم در بعضـی چاپهای ایـن کتاب جور دیگری نوشـته
شـده و وولفشـیم هـم دیـده میشـود .در ایـن مـورد هـم بررسـی کـردم و رفتـم سـراغ
مورد ایـن نامه صحبت
درسگفتـاری از یکی از اسـاتید دانشـگاه پرینسـتون کـه فقط در 
کـرده و دیـدم او هـم ایـن اسـم را وولفسـهایم تلفـظ میکنـد نـه وولفشـیم .ترجمۀ این
نامـه خیلـی سـخت اسـت ولـی بایـد بـه آقـای رضایـی تبریـک بگویم هـم بـرای ضبط
درسـت ایـن اسـم و هم بـرای انتقال متن پـر غلط انگلیسـی به همان صورت به فارسـی.
«آقـای کاراوی عزیـز ،ایـن وحشـتناکترین ضربههـای زندگیام میباشـد بـرای این
جانـب کـه حتی باور نمودنش سـخت اسـت که واقعیـت داشتهباشـد( ».ص)177
بهنظـر مـن مترجمـی هنرمند اسـت کـه ترجمـهاش عالوه بـر اینکه درسـت و قابل
اعتمـاد و قابـل فهـم باشـد ،دلنشـین و مطبـوع هـم باشـد .خواننـده باید احسـاس کند
مقصد میشـنود انگار نویسـنده اثر را به فارسـی نوشـته

کـه صـدای نویسـنده را در زبان
اسـت و این احساسـی اسـت کـه از خوانـدن این کتـاب میکنید.
مورد اول مسائل فرازبانی است
مورد مسائلی را مطرح کنم .
در آخر اجازه میخواهم در دو 
فیتزجرالد داستان نوشته ولی این داستان مملو از اشاراتی

وجود دارد.

که در این داستان
شاید تقابل شرق و غرب است که کی اهل غرب
سادهترینش 
است که برای ما ناآشناست .
فیتزجرالد از این شرق

اند منظور
است و کی اهل شرق .من فکر نمیکنم خوانندۀ عادی بد 
اند برای فارسیزبان آشنا نیستند،
آمده 
و غرب چیست؟ سایر نمادهایی هم که در این کتاب 
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مث ً
امید است
نماد 
ببینید فصل اول با نور سبزی که 

تضاد یا .Juxtaposition
کاربرد 

ال
شود و بالفاصله در فصل دوم توصیفی از درۀ خاکستر داریم که انگار امیدی نیست
تمام می 
و همه چیز خراب میشود ،یا مث ً
بعد از نامۀ وولفسهایم که خالفکاریهای
چند سطر 
ال 
شود (ص )185
تائید میکند ،به صفحهای از دفترچۀ بچگیهای گتسبی اشاره می 
گتسبی را 
با یک برنامۀ ورزشی و اخالقی که ورزش بکن ،دمبل بزن ،به پدر و مادرت احترام بگذار
و ...احتماالً
ن از کتابهای درسی آمریکا اقتباس شده و
انند که ای 
خوانندههای عادی نمید 

نوشتۀ بنجامین فرانکلین است نه گتسبی .پس یک مواردی در این کتاب هست که خوانندۀ
خواهد یک داستان عشقی

خواند و میگذرد .من فکر میکنم خوانندۀ عادی که می
عادی می 
بود تا
شاید اگر پانوشتها بیشتر 
خواند ولی 
موجود را هم نمی 

بخواند همین پانوشتهای

ند به درک بهتر اثر کمک میکرد.
مند اطالعات بیشتری بهدست میآورد 
خوانندگان عالقه 
یوید الج که خودتان ترجمه
آقای رضایی ،همانطوری که در کتاب هنرداستاننویسی د 
کردهاید ،آمده داستاننویسی هنر است ولی داستان خواندن هم هنر است و من چون معلم

گوید خوب است که اطالعات بیشتری به خوانندگان
هستم احساس معلمیام به من می 
امید که خوانندگان فرهیختهتری تربیت بکنیم.
بدهیم به این 
مورد دیگر مسئلۀ اسامی و ثبت اسامی و القاب است .این مسئلهای است که همۀ

باید به فارسی بنویسیم؟
مترجمان با آن دست و پنجه نرم میکنند .اسم خارجی را چهطور 
باید شبیه
باید آن طور بنویسیم که در فارسی متداول است یا 
آیا قاعدۀ ثابتی داریم؟ 
تلفظ زبان اصلی بنویسیم؟ من چیزی که از ترجمههای آقای رضایی دیدم بهنظرم آمد
که ایشان میخواهند اسامی شبیه به تلفظ اصلی باشند ولی در این کتاب حالت میانهای
مورد اسم فیتزجرالد مسئله دارم .تلفظ این اسم در انگلیسی
وجود دارد .اول از همه من در 
فیتسجرالد است نه فیتزجرالد .اگر مترجمی اینقدر جسارت دارد که بهجای «دوک»
ارد که
البد بهجای «دوشس» هم مینویسد «داچس» ،چرا ابا د 
مینویسد «دیوک» و 
بنویسد فیتسجرالد یا مانتریال؟
ید را از آقای رضایی خواندم ،کتاب
در نهایت بسیار خوشوقتم که این ترجمۀ جد 
بسیار خوشخوانی است و طبق معمول نکات بسیار آموزندهای برای مترجمان دارد .فکر
وجود دارد چندین قدم به جلو

میکنم این ترجمه نسبت به دیگر ترجمههایی که در بازار
برداشته و مترجم توانسته پرده از بسیاری از ابهامات این متن دشوار بردارد.
ً
قبلا ایـن کتـاب را بـا ترجمـۀ مرحـوم امامـی سرسـری
محمـد دهقانـی :مـن
خواندهبـودم ولـی ایـن بـار ترجمـۀ دوسـت گرامـیام آقـای رضایـی را با دقـت بیشتری

خوانـدم و لـذت خوانـدن یکـی از بهتریـن رمانهـای قـرن بیسـتم را بـا ایـن ترجمـه
بـود دربـارۀ آن صحبتـی هـم بکنـم بـر حسـب
بسـیار بیشتـر درک کـردم .چـون قـرار 
وظیفـه و کنجـکاوی ،ایـن ترجمـۀ تـازه را بـا ترجمـۀ امامـی و نیـز بـا متن اصلـی کتاب
مقایسـه کـردم کـه گزارشـش را خدمتتـان عـرض میکنـم .نخسـت بخشهایـی را که
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تصادفـاً انتخـاب کـردهام نقـل میکنـم تـا نشـان دهم کـه آقـای رضایی گتسـبی بزرگ
را درمجمـوع واقعـاً عالـی ترجمـه کردهاسـت .در صفحـۀ  25ایـن جملههـا را میخوانیم:
کردهبـود بـا آن سـالهایی کـه در نیـو هیـون بـود .حـاال دیگـر مـرد هیـکلدار
«فـرق 
سیسـالهای بـود بـا موهـای پـر کاهـی و دهـان نسـبتاً منقبـض و رفتـار متکبرانـه .دو
چشـم مغـرور و بـراق بـر چهـرهاش سـیطره داشـتند و حالتـی بـه او میدادنـد کـه انگار
بـرود توی سـینۀ دیگـران .حتی دکوپـز زنانۀ لباس سـوارکاریاش هم
مـدام میخواهـد 
فصـلنـامـۀنـقـدکـتاب نمیتوانسـت زور زیـاد آن هیـکل را پنهـان نگـهدارد ـ انـگار آن چکمههای براق داشـتند
تـوی پایـش میترکیدنـد ،طـوری که .»...مـن که خود دسـتی در ترجمـه دارم و مرتکب
ترجمـۀ رمـان هـم شـدهام میدانـم که عرضـۀ ترجمـهای چنین طبیعـی و آسـانیاب از
ســال دوم،
شـــمارۀ  61ایـن جملههـا چـه کار دشـوار و توانفرسـایی اسـت .اینکـه کسـی بتوانـد جملههـای
تابســتان 3 9 5
رآورد اص ً
ال کار آسـانی
فارسـی را بـا پـس و پیـش کردن افعال به شـکلی طبیعـی از کار د 
350
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نیسـت .بعـد کـه اینها را با متن انگلیسـی مقایسـه کردم متوجه شـدم که آقـای رضایی
هیـد که این
در اینجـا چـه شـاهکاری کردهانـد .اگـر متن اصلـی را ببینیـد ،انصاف مید 
اننـد میتوانند
بخـش را بهتـر از ایـن نمیشـد ترجمـه کرد .کسـانی کـه انگلیسـی نمید 
آن را بـا همـان ترجمـۀ کریـم امامی مقایسـه کنند کـه البته آن هم بهجـای خود ترجمۀ
خوبـی اسـت امـا ترجمـۀ تـازه از آن بسـیار فراتر رفتهاسـت.
بـا ایـن حـال ،ضمـن خوانـدن ترجمـۀ آقـای رضایـی ،پرسـشهایی هم برایـم پیش
آمـد کـه در اینجـا مطـرح میکنـم .اول اینکـه ،برخلاف نظر خانـم انتخابی ،بـا کاربرد

زبـان شکسـته در دیالوگهـای ایـن رمـان موافـق نیسـتم و گمـان میکنـم اگـر مترجم
زبـان شکسـته بـهکار نمیبرد مشـکلی پیـش نمیآمد .آقـای رضایی بهدرسـتی از لحن و
انـد و لزومی نداشـت کـه زبان شکسـته هم بـهکار ببرند.
نحـو زبـان محـاوره بهـره گرفته 
شکستهنویسـی مشـکلی را حـل نمیکنـد و علاوه بـر این گاهـی موجب نوعی اسـتبداد
زبانـی هـم میشـود؛ منظـورم تحمیـل لهجـۀ تهرانـی یـا لهجـۀ پایتخـت بـه خوانندهای
خواهـد کتـاب را با ایـن لهجه بخوانـد .بهنظرم بهتر اسـت خواننـده را آزاد

اسـت کـه نمی
بگذاریـم کـه داسـتان را بـا هر لهجهای کـه خودش دوسـت دارد بخواند .شکستهنویسـی
شـاید ایجاد مشـکل هـم بکند.

مشـکلی را حـل نمیکنـد و
شـاید بهتـر بود.

شـد
در ترجمـۀ بعضـی تعبیـرات و صفـات هـم اگر دقت بیشتری می 
ً
اند که بهنظرم مناسـب
برده 
مثلا در صفحـۀ  21بـرای «تابلـو» صفـت «خشـکیده» بـهکار 
گوید عکس عموی پدرش اسـت و معلوم نیسـت
نیسـت .تابلویـی کـه راوی از آن سـخن می 
کـه صفـت خشـکیده اینجا چه مناسـبتی دارد .در انگلیسـی  Hard-boiledاسـت .امامی
معادلهایـی مثل «سـرد»
کردهاسـت کـه بهتـر بهنظـر میرسـد .
آن را «عبـوس» ترجمـه 
چنـد سـطر پایینتـر از آن میخوانیـم کـه

شـاید مناسـبتر باشـند.

یـا «بیاعتنـا» هـم
«میدوسـت دیگـر نـه تنهـا مرکـز گـرم و نـرم دنیا نبـود ،بلکـه به حاشـیۀ ریشریـش عالم
خواهد بگوید

میمانسـت» .واژۀ اصلـی در اینجـا  Edgeاسـت یعنـی لبـه .راوی گویـی می
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کـه میدوسـت در پایـان دنیا واقع شـده .بهنظرم «لبـه» چنین معنایی را بهتر از «حاشـیه»
بعد صفت «ژنـده» را برایش
القـا میکنـد .کریـم امامی هـم آن را «لبه» ترجمه کـرده ولی 
بـهکار بـرده کـه هیـچ مناسـب لحـن و زبـان ایـن روایت نیسـت .مـن هم بـا خانـم انتخابی
بایـد بگوییم «دوک» ولـو اینکه دوک تلفظ فرانسـوی کلمه
موافقـم کـه بهجـای «دیوک» 
شـدهاند ،بسـته به
وارد فارسـی 
باشـد .بسـیاری از کلماتـی کـه از زبانهـای مختلف اروپایی 
خـود را حفظ کرده
شدهباشـند ،تلفـظ اصلی 
ایـن که نخسـتین بـار از کـدام زبان وام گرفته 
و در فارسـی با آن تلفظ شـناخته شـده و شناسـنامه گرفتهاند ،مث ً
ال ماشـین ،پودر ،سـمبل،
فامیـل ،رادیـو و بسـیاری کلمـات دیگـر .اینهـا دیگـر جـزو گنجینۀ زبان فارسـی هسـتند.
نمیتوانیـم تلفظشـان را عـوض کنیـم و ً
مثلا بهجـای رادیـو بگوییـم «ریدیـو» یـا بهجـای
«ماشـین» بگوییـم «مچیـن» .حکایـت واژۀ «دوک» هم عیناً همین اسـت.
در صفحـۀ  ،23جملههایـی را در توصیـف یـک عمـارت میخوانیـم کـه خیلـی هـم
شـدهاند« :خانۀ من قنـاس بود ،امـا قناس جمع و جـوری بود،
خـوب و طبیعـی ترجمـه 
و کسـی هـم نظـرش بـه آن جلـب نمیشـد ،و به ایـن ترتیب ،دید داشـتم بـه آب ،کمی
هـم دید داشـتم به چمـن همسـایهام ،و دلخوش بودم به همسـایگی بـا میلیونرها ،وهمۀ
هشـتاد دالر».

اینهـا بـه ماهی
ً
ترجمـه واقعا عالی اسـت ،اما کلمـۀ «قناس» در برابـر  eye-soreاگر به «بیقواره»
مـورد زمین و خانـه بـهکار میرود

ترجمـه میشـد بهنظـرم بهتـر بـود .قنـاس وقتـی در
یعنـی کـج ،حـال آنکـه اینجـا نـه کجـی خانـه یـا زمیـن بلکـه زشـتی و بیقوارگـی
عمـارت مـورد نظـر اسـت ،طـوری که انـگار دیدنش چشـم را مـیآزارد.
در صفحـۀ  26دیـزی میگویـد« :از خوشـحالی نمیتونـم ُجـم بخـورم» .در متـن
انگلیسـی آمده اسـت:
I’m p-paralyzed with happiness.
انـگار از شـدت خوشـحالی زبانـش هـم قـدری میگیـرد .آیـا طبیعیتـر نبـود کـه
اینطـور ترجمـه بشـودُ « :مـردم از خوشـی!»؟
یکـی از لغزشهایـی که در ترجمۀ متون انگلیسـی به فارسـی شـایع اسـت ایناسـت
باشـد به «چگونـه» یا «چهطور» ترجمه میشـود.

کـه واژۀ  howگاهـی بـی آنکه الزم
البتـه مطمئنـم کـه آقـای رضایـی بـه این نکتـه توجـه دارند ولی بـاز هم خیـال میکنم
بعضـی جاهـا کلمـۀ  howبـی آنکـه ضرورتـی داشتهباشـد ترجمـه شدهاسـت .مث ً
ال در
صفحـۀ « :27بـه او گفتـم چهطور سـر راهم به سـمت شـرق یـک روز در شـیکاگو ماندم
و چهطـور کلـی آدم بـه مـن گفتنـد بـه او سلام برسـانم» .هـردو «چهطـور» در اینجا
انـد و اگـر حـذف شـوند جمله بهتر میشـود.
بهنظـرم اضافی 
در صفحـۀ  95ایـن جملـه را میخوانیـم« :شـیر تـو شـیری کـه ختـم شـده بـه
"قایـم موشـک" یـا "مـوش قایمـک" بـا کل خانه بـرای بازی» .خـوب «قایم موشـک»
را میدانیـم کـه نوعـی بـازی اسـت ،امـا «موش قایمـک» یعنی چـه؟ در متن انگلیسـی

فصـلنـامـۀنـقـدکـتاب

ســال دوم ،شـــمارۀ 6
تابســتان 1 3 9 5

350
15

نقد شفاهی

آمدهاسـت ،Sardines-in-the-box :کـه ایـن هـم نوعـی بـازی اسـت مثـل قایـم

باشـک .ولـی بههرحـال در فارسـی تعبیـری بهعنـوان «مـوش قایمـک» نداریـم و هیـچ
فارسـیزبانی هـم چنیـن بـازیای را نمیشناسـد .شـاید اگر بهجـای آن تعبیر آشـناتری
مثـل «چشـمگذاری» بـهکار میرفـت و توضیـح مختصـری هـم در پانوشـت صفحـه
آمـد ایـن ابهـام برطـرف میشـد.
می 
در صفحـۀ  101میخوانیـم کـه «در بحبوحـۀ شـلوغپلوغی دلچسـب فنجانهـا و
فصـلنـامـۀنـقـدکـتاب کیکهـا نوعـی سـتر عـورت برقـرار شـد» .بـاز مـن متوجـه نشـدم که «سـتر عـورت»
آمدهاسـت .Physical decency :خـوب
اینجـا چـه میکنـد .در متـن انگلیسـی 
اگـر «شـرم حضـور» بگوییـم درسـتتر و مفهومتـر نیسـت؟ «سـتر عـورت» بهنظـرم
ســال دوم،
شـــمارۀ  61اینجـا معنـای مناسـبی نـدارد .مرحـوم امامـی کـه همیـن را «نظـم ظاهـری» ترجمـه
تابســتان 3 9 5
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کـرده بهکلـی از
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یـد وقتـی کـه راوی حالت
آقـای رضایـی را در ادامـۀ همیـن صحنـۀ داسـتان میتـوان د 
گتسـبی را نسـبت بـه خـودش و دیـزی بیـان میکنـد و میگویـد« :گتسـبی خـودش
را کشـید کنـار ،و موقعـی کـه مـن و دیـزی حـرف میزدیـم بـا چشـمهای بیقـرار و
محـزون و در نهایـت دقـت و وسـواس بـه من و دیـزی نگاه میکـرد» .آقـای رضایی قید
 Conscientiouslyرا کـه معنـای قاموسـی آن آگاهانـه اسـت در اینجـا بهدرسـتی
و بـا توجـه بـه فضـا و موقعیـت بـه «در نهایـت دقـت و وسـواس» ترجمـه کردهاسـت.
چـون گتسـبی راوی داسـتان و معشـوقهاش دیـزی را بهدقـت و هشـیارانه زیـر نظر دارد
و میبینـد کـه راوی چـه آسـان و آسـودهخاطر بـا دیزی سـخن میگوید ،حـال آنکه او
خـودش از ایجـاد چنیـن ارتباطـی عاجز اسـت .اگـر  Conscientiouslyرا در فارسـی
آگاهانـه ترجمـه کنیـم اص ً
ال گویا نیسـت و بهنظـرم آقـای رضایی ترجمۀ خیلی درسـتی
بـرای آن آوردهاند.
بایـد در پایان متذکر شـوم .ضمن اینکـه از حضور خانـم انتخابی در
نکتـهای را هـم 
ایـن جلسـه بسـیار خوشـحالم ،حضـور ایشـان برای مـن یـادآور خاطرۀ گرامی دوسـت و
زندهیـاد اسـتاد علیمحمد حقشـناس اسـت .با خود فکـر میکردم
همـکار بزرگوارشـان 
کـه اگـر او اینـک در این جلسـه حضور میداشـت چـه نکتههای نغـزی که دربـارۀ رمان
گتسـبی بـزرگ و ترجمۀ آن از او نمیشـنیدیم.
رضا رضایی :از تمجیدها تشکر میکنم ولی من نقدها را بیشتر دوست دارم .این
کتاب جای بحث زیاد دارد و اگر من مقداری راجع به انتقادات آقای دکتر توضیح بدهم
متقاعد بشوند .ببینید ،راجع به ریزهکاریهایی که خانم انتخابی

فکر میکنم ایشان
ند من به اجمال دیدگاهم را بیان میکنم .از نظر من که مترجم هستم
صحبت کرد 
هیچ چیز ترجمهناپذیر نیست .شغلم ترجمه است و نمیپذیرم که چیزی ترجمهناپذیر
باشد .درجۀ موفقیت مترجم میتواند کمتر یا بیشتر باشد .گاهی عیناً نمیشود چیزی را
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ترجمه کرد؛ چون انتقال فرهنگ شدنی نیست .فرهنگها متفاوتند؛ پس هیچچیز کام ً
ال
قابل ترجمه نیست .این بحث را فع ً
بگذارید ولی اگر بخواهیم ترجمه بکنیم چه

ال کنار
باید بگیریم .همه چیز قابل ترجمه نیست و این را از پیش
تصمیمهایی بهعنوان مترجم 
میدانیم ولی اگر بخواهیم ترجمه کنیم چه روشی باید در پیش بگیریم؟ چه چیزی را
باید فدای چیز دیگری کنیم؟ فکر میکنم داستاننویسی هم که داستان مینویسد با این

مسئله روبهروست .مطمئناً جایی داستاننویس نمیتواند در یک جمله منظور خودش را
برساند در بیست جمله میرساند .حاال من مترجم باید منظور نویسنده را در یک جمله
برسانم.بهتر است در چنین ترجمههایی روش مترجم نقد شود ،نه این کلمه یا آن کلمه.
توضیـح بـا تفسـیر فـرق دارد .ببینیـد .من وقتـی پانوشـت میدهم در مقـام مترجم
هسـتم و هـر توضیحـی میدهـم کمکبه فهـم مطلب اسـت .نمیخواهم تفسـیر کنم .اگر
میخواسـتم تفسـیر کنـم دویسـت تا پانوشـت دیگر میدادم .خـودم راجع بـه این کتاب
خیلـی خوانـدم و خیلـی یادداشـت برداشـتم .نقدهای کالسـیک و نقدهای مـدرن راجع
کرد و
بـه ایـن کتـاب زیـاد خوانـدم .میدانم دربـارۀ این کتـاب چـه بحثهایی میشـود 
راجـع بـه تکتـک کلمات آن چـه توضیحاتی میشـود داد .من بهعنوان مترجم تفسـیرم
مـال خـودم اسـت .تفسـیرم فقـط بـه درد ایـن میخـورد کـه تبدیـل بـه یـک محصول
فارسـی بشـود و در اختیـار شـما قـرار بگیـرد .به خـودم اجـازه نمیدهم که در پانوشـت
تفسـیر کنـم ،ایـن را بـه عهدۀ مفسـر میگذارم .ببینید کسـی با آن فرهنگ آشـنا باشـد
میدانـد یـک آمریکایـی وقتـی میگویـد «ایسـت» یا «وسـت» چـه تفاوتهایـی دارد.
مـن بهعنـوان مترجـم اگـر بخواهـم ایـن را توضیـح بدهم بایـد یـک مقاله بنویسـم .من
فقـط توضیـح میدهـم ،تفسـیر نمیکنم.
در ضبـط اسـامی،تأکیدم تـا حـد امـکان روی ضبـط اصلـی اسـت همانطـور کـه
خانـم انتخابـی گفتنـد .منتهـا مـن بـه چیز دیگـری هـم اعتقاد دارم و آن سـنت اسـت.
دایرةالمعـارف فارسـیمصاحب بـرای مـن حجـت اسـت .یعنـی اگـر مشـهور باشـد و
جاافتـاده باشـد مـن میپذیـرم .تـا جایی کـه من اطلاع دارم هـر دو تلفـظ فیتسجرالد
فیتزجرالـد را انتخاب

فیتزجرالـد در زبـان انگلیسـی صحیـح و رایـج اسـت .مـن البتـه

و
کـردم و در مقدمـه هـم علـت انتخابـم را توضیـح دادم .در مـورد «دیـوک» شـما اگـر
دایرةالمعـارف مصاحـب را نـگاه کنیـد دیـوک نوشتهاسـت و من بـه آن اسـتناد میکنم.
ببینیـد بـه خـودم اجـازه نمیدهـم کـه بدعـت بگـذارم چـون اینها دیـوک اسـت .اص ً
ال
ً
مثلا بنویسـیم دوک .این
کنـد بـا اینکـه
طنیـن ایـن واژه در متـن ترجمـه ام فـرق می 
توضیـح مـن بـود .روشـم را عـرض کردم.
ً
کاملا متفـاوت اسـت و در ایـران
بحـث شکستهنویسـی و دیالوگنویسـی دو بحـث
خیلـی وقتهـا خلـط مبحـث صـورت گرفتهاسـت .دیالـوگ نوشـتن ربطـی به شکسـته
نوشـتن نـدارد .ایـن اشـتباهی اسـت که ما در اکثر نوشـتهها بـا آن مواجه میشـویم .بله.
مـن متوجـه حساسـیت آقـای دکتر دهقانی هسـتم ،خودم ایـن حساسـیت را دارم ،خانم

فصـلنـامـۀنـقـدکـتاب

ســال دوم ،شـــمارۀ 6
تابســتان 1 3 9 5
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نقد شفاهی

نـد کـه مـن در هیچکـدام از رمانهایـی کـه ترجمـه کـردهام از
انتخابـی هـم اشـاره کرد 
نکـردهام .اول بگویـم که فـرق دیالوگنویسـی با شکستهنویسـی

زبـان شکسـته اسـتفاده
چیسـت؟ دیالوگنویسـی یعنـی نوشـتن چیـزی کـه مـا میگوییـم ،میخواهد شکسـته
کنندهاسـت ،الفاظـی کـه بـهکار مـیرود و
باشـد یـا نباشـد ،نحـو زبـان بیشتـر تعییـن 
در حالـت مکتـوب ممکـن اسـت بـهکار نـرود .ایـن نزدیکـش میکنـد بـه چیـزی که ما
میگوییـم دیالـوگ یـا گفتوگـو .ایـن مهمتـر اسـت .حاال ایـن دیالـوگ را ممکن اسـت
فصـلنـامـۀنـقـدکـتاب مـا شکسـته ننویسـیم .مـن در آثار قـرن نوزدهم کـه ترجمه کردهام شکسـته ننوشـتهام
ولـی دیالـوگ اسـت یعنـی دقـت کـردم در آن فضـا کاراکترهـا چگونـه حـرف میزننـد.
مطمئنـاً بـا زبـان کتابـت یـا خیلـی رسـمی حـرف نمیزننـد .آنهـا هـم زبان محـاوره و
ســال دوم،
شـــمارۀ  61گفتـار داشـتند و مـن سـعی کردم بـه آن نزدیک بشـوم اما وقتی میرسـم بـه رمانی که
تابســتان 3 9 5
باید نحـو را پیاده بکنم
زننـد اول 
آدمهـای مختلـف در سـطوح گوناگـون حرف می 
در آن 
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و دوم اینکـه مـن در آن نحـو کلمـۀ غیرگفتاری نمیتوانم داشتهباشـم ،یعنـی نمیتوانم
بگویم «باشـد» و مجبورم بنویسـم «باشـه» .چیزی اسـت که دیکته میشـود .اسـتقبال
نکـردم از اینکـه شکسـته بنویسـم و در هیچیـک از داسـتانهایم شکسـته ننوشـتم.
حـاال چـرا در ایـن کتـاب شکسـته نوشـتم؟ بـرای مـن هیـچ اصـل مقدسـی در ترجمـه
وجـود نـدارد .بـرای مـن هویـت کاراکتـر مهمتـر از اینهاسـت .کاراکتـر خلـق میشـود.

هنـر داسـتاننویس خلـق کاراکتـر اسـت .اگـر داسـتاننویس نتوانـد کاراکتـر خلـق کند
ً
اصلا داسـتان ننوشتهاسـت .سـوءتعبیر نشـود .نمیگویـم هرچه میگویم درسـت اسـت
فقـط روشـم را عـرض میکنـم کـه اگر نقـد میکنیـد در این چهارچـوب مرا نقـد کنید.
اکثـر گفتوگوهـای داسـتان را اگر برایتان غیرشکسـته بخوانـم امکان نـدارد قبول کنید
گوییـد تحمیـل لهجـه

کـه تـام یـا گتسـبی آن جملـه را گفتهاسـت .در ضمـن ،چـرا می
میشـود؟ شکسـته نوشـتن با تحمیـل لهجه فرق دارد .هیـچ لهجهای را تحمیـل نکردهام
خـود شـما هـم گفتید کـه میتوانید شکسـتههای مـن را بهصـورت مکتوب بنویسـید.

و
مـورد که

چند
مـن هیچجـا ننوشـتم «کتـاب رو بـردار» گفتـم «کتابـو بـردار» ،جز 
ً
شدهاسـت.
مثلا کلمـه بـه آ ختم 
مـورد دیگـر تابلـوی خشـکیده اسـت؛ تابلـوی خشـکیده چنـد معنـی دارد؛ شـما
گفتیـد تابلـوی عبـوس بگذاریـم .ممکـن اسـت عبـوس هـم یکـی از ایـن معانـی باشـد،
منکـرش نیسـتم ولـی تابلوی خشـکیده یعنی تابلویی که خشـک شدهاسـت .شـما حتماً
یدهایـد .تابلـوی خشـکیده تابلویـی اسـت کـه کمی خشـک شـده و
تابلـوی خشـکیده د 
ور آمدهاسـت .البتـه شـما ممکـن اسـت معانـی ضمنـی از ایـن تعبیـر بگیریـد کـه مـن
منکـر ایـن نیسـتم و ایـن از دشـواریهای ترجمـه اسـت .از همـۀ اینها گذشـته ترکیب
«تابلـوی عبـوس» ترکیـب درسـتی بهنظـر نمیرسـد.
بود تـه دنیا
حاشـیۀ جهـان هـم بـرای تحقیـر اسـت .میگویـد آنجا حاشـیۀ جهـان 
ً
اصلا معنـی لبـۀ دنیـا را نمیدهد .گاهی به دوسـتانی کـه به من
بـود .تحقیـر میکنـد و
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مراجعـه میکننـد میگویـم صحنههای کتـاب را باید مانند کارگـردان تئاتـر اداره کنید.
توانسـتید حـس مناسـبی بگیریـد آن جملـه درسـت اسـت .بـه کاراکتـر میگویـم

اگـر
ایـن جملـه را بگـو ،میگویـم اینطـوری راه بـرو و اینطـوری بگـو و آن لحظه احسـاس
میکنـم کـه بایـد بگویـد «یـه سـری مقالـۀ دهن پرکـن» که طنـزی هم در آن هسـت.
هـر کاری کـردم بـرای خلـق کاراکتـر بـوده اسـت وگرنـه مـن هـم میدانـم کـه بهجای
«سـری» میشـود نوشـت «مجموعـه» امـا فضـا کام ً
ال عوض شـد.
بایـد بگویـم که آقـای گتسـبی بعد از سـالها
در مـورد سـتر عـورت و شـرم حضـور 
دیـزی را در خانـۀ آقـای کاراوی دیـده ،حـاال مـن ایـن صحنـۀ تئاتـری را میخواهـم
وارد ایـن اتاق
ارد ولـی گتسـبی از قبـل میدانـد و حـاال 
توصیـف کنـم .دیـزی خبـر نـد 
شدهاسـت .دیـزی هـاج و واج اسـت و گتسـبی هم هنـوز باور نـدارد .فضایی ایجاد شـده
کـه همـه در آن فضـا از هـم خجالـت میکشـند .راوی هـم یکجورهایـی بـه تتهپتـه
شـود و «در بحبوحـۀ
وارد می 
افتـد امـا همیـن موقـع خدمتـکار بـا سـینی چـای 
می 
پلوغـی دلچسـب فنجانهـا و کیکها نوعی سـتر عـورت برقرار شـد( ».ص )101
شـلوغ
ِ
دقیقـاً همـان معنـای سـتر عورتی که در انگلیسـی هسـت در فارسـی هم همـان معنا را
شـد و یـک سـتر
میدهـد .انـگار تـا اآلن از هـم خجالـت میکشـیدیم ولـی سـر و صـدا 
ً
اصلا نمیپسـندم ولی اگـر پیشنهاد دیگـری دارید
عورتـی برقـرار شـد .شـرم حضـور را
اسـتقبال میکنـم بهشـرطی کـه نشـاندهندۀ آن فضا باشـد .در ضمن این را هـم بگویم
کـه یکـی از معانـی  Decentدر انگلیسـی «لخـت نبـودن» یا «پوشـیده بودن» اسـت.
ً
مثلا ? are you decentیعنـی آیـا لخت نیسـتی؟
قایـم موشـک و مـوش قایمـک مربـوط بـه یـک مهمانی اسـت کـه در آن همـه چیز
شـیر تـو شـیر اسـت ،صحنههـای عجیـب و غریـب و متلـک و ایـن چیزهاسـت .یعنی از
ابتـدای ایـن فصـل تا آخـر این فصل یـک اتفاقاتـی دارد میافتد .در انگلیسـی هم همین
تعمـدا ً قایـم موشـک آوردم نـه قایـم باشـک که حالت رسـمی

معنـی را میدهـد و مـن
نداشتهباشـد .منتهـا چـون شـیر تـو شـیر اسـت میشـود مـوش قایمـک ،شـما در ایـن
کانتکسـت بررسـی کنیـد .شـاید از مـن پنـج روز وقـت گرفت تـا به ایـن رسـیدم .نباید
فـرض کنیـد کـه من بـه معنـای ظاهـری واژههـا توجه نداشـتهام.
«قنـاس» هـم یعنـی بیتناسـب ،ناجور و امثـال آن .دهخدا ترکیـب «هیکل قناس»
را مثـال زده ،حـاال شـما میگوییـد قنـاس فقـط در مـورد زمیـن بـهکار مـیرود؟ مـن
از آقـای دکتـر دهقانـی تشـکر میکنـم .خانـم انتخابـی میگوینـد گتسـبی بـزرگ دام
بـود مطمئناً
اسـت بلـه ،ترجمـه دام اسـت .اگـر فیتزجرالـد زنـده بـود و اینجـا نشسـته 
نمیتوانسـت ایـن داسـتان را به فارسـی بنویسـد ،آن وقت مـن چگونه بنویسـم؟ بنابراین
مجبـورم جملـه بـه جملـه زیر سـایهاش حرکـت کنـم و به جلـو بروم.
از برگزارکنندگان تشکر میکنم که چنین جلسهای را تشکیل دادند .از نشر ماهی تشکر
کرد و اذیتها و وسواسهای مرا تحمل کرد.
میکنم که کتاب را بسیار تمیز و پاکیزه چاپ 

فصـلنـامـۀنـقـدکـتاب

ســال دوم ،شـــمارۀ 6
تابســتان 1 3 9 5

350
19

نقد شفاهی

فصـلنـامـۀنـقـدکـتاب

ســال دوم ،شـــمارۀ 6
تابســتان 1 3 9 5

ایـن کتـاب از نظـر مـن ناتمـام اسـت ،یعنـی هـر ترجمـهای بکنیـد بـه نهایتـش
نمیرسـید .در کارنامـۀ مـن دو کتـاب ایـن طوری اسـت ،یکی گتسـبی بـزرگ و دیگری
کتـاب پنیـن از والدیمیـر نابوکـوف .نـه تنهـا مـن بلکـه هـر مترجمـی ایـن دو کتـاب را
ترجمـه کنـدناتمـام اسـت ،چـون دامهـای ترجمه در ایـن دو کتـاب بیشتر اسـت .این
کتـاب بـا ریزهکاریهـای عجیـب و غریبـش به انـدازۀ رمانی ماننـد آدام بیـد از من وقت
گرفـت ،بهخاطـر مسـئولیتهایی کـه منتقـدان ادبـی بـه دوش مـا گذاشـتهاند ،چـون
نقـد صـورت گرفتـه کـه کار مـا را سـختتر کردهاسـت.
آنقـدر 
ارند بفرمایند.
مرتضی هاشمیپور :از مهمانان عزیز خواهش میکنم اگر سؤالی د 

پرسـش مهمانـان :در مورد کلمۀ دیوک اشـاره کردنـد در فرهنگ مصاحـب دیوک آمده
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20
و در دایرةالمعـارف اسلامی هـم بـه همین شـکل اسـت درحالیکه در فرهنـگ ما کلمۀ
افتادهاسـت .مـا قـرار نیسـت فرهنـگ عمومـی را تغییـر بدهیـم و هر بـار چیز
دوک جـا 
مـورد ترجمـۀ دوم و سـوم بایـد گفـت چرا یک کتـاب را ابتدا

وارد کنیـم .در
جدیـدی را 
کنیـد تـا بـه فرهنـگ هـم چیـزی اضافـه شـود؟ دیگـر این که

از انگلیسـی ترجمـه نمی
اد زیادی از قیـود و صفات
وقتـی شـما کتـاب فرهنگ آریانپـور را بـاز میکنید برای تعـد 
تواند جملهای
اد زیـادی کلمـه وجود دارد و هر کسـی که طبـع نویسـندگی دارد می 
تعـد 
کـه در ذهنـش انسـجام پیـدا کـرده برای ایـن پیدا کنـد میتوانـد یک ترجمـۀ جدیدی
رونـد که به
شـود و جـای تأسـف دارد کـه مترجمـان خوب ما بـه سـراغ کتابهایی نمی 

گنجینههـای ادبـی دنیا اضافه شـوند.
رضـا رضایـی :مـن متوجـه ربـط صحبتهای شـما بـه عرایـض خـودم نشـدم .در 
مورد
د عـرض کـردم کـه بـه دو دلیـل صـورت میگیـرد :یـک دلیـل کـه شـما
ترجمـۀ مجـد 
یـد و یـک دلیـل را هـم مـن گفتم که شـما دقـت نکردیـد .از ترجمۀ کریـم امامی
فرمود 
بودهاسـت امـا اگـر کار بهتری
تجلیـل شـده و سـه ترجمـه بعد از ایشـان شـده کـه بدتر 
باشـد بایـد اسـتقبال کـرد .شـما چـرا از ناشـران نمیخواهید که آثـار بزرگ جهـان را در
اختیـار مترجمـان قـرار دهنـد کـه ترجمـه کننـد؟ مـن بـا ترجمۀ مجـددی کـه بدتر از
ً
اصلا موافـق نیسـتم ولـی راهـش این نیسـت کـه جلـوی ترجمۀ بهتـر آثار
قبلـی باشـد
ادبـی را بگیریـم .چـرا بـه ترجمههـای بدتـر حملـه نمیکنیـد کـه جلـوی ایـن کارهـا
گرفتـه شـود؟ بعضـی آثـار بسـیار مهمانـد ،ماننـد دن کیشـوت کـه چهـارده ترجمـه به
انگلیسـی دارد و هـر کـدام از ایـن ترجمههـا هـم ارزش خـودش را دارد .بـا نفس ترجمۀ
کـرد و ترجمـۀ خـوب را باید
بایـد برخـورد 
بـد 
مجـدد نبایـد مخالفـت کـرد .بـا ترجمـۀ 
تشـویق کرد.

