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Friday, February, 17, 2012   برابر با  ٠٩٣١بهمـن ماه  ٨٢، آدینه     

                 

                                                                                                                                                             
 دریـــــــنـجـف دریـابـنـ                     ویـگـنـیـمـِسـت هرنـِِا

     ( ٩٠٣١ -تا به امروز)                                    (٩١١١ -٩١٩٩)                   
 

 :یادداشت

 

 ۵٩٩اتـاقِ  شـمـاره ِی در  )٩١٠١ -٩١٠١( دهه ِی سِی میالدیدر فواصل سال های به طور متناوب  ِارنـِسـت همینگوی

. داستان "ناقـوس برای که می دـیـُزمی گدالراقامت  ١از قـرار فقط شبی  (Ambos Mundos)مـبـُس ُمـنـــُدس َاهـتـِل  

هم اکنون جزو یکی از مکان های دیدنی و هم چنین منبع درآمدی برای صاحِب این اتاق، را در این اتاق نوشت.  1))زند،"

عـنوان این مقاله در ذهـنـم نـقـش بست. از مجموع هفت روز اقامت  هتل تلّقـی می شـود. در داخلِ  این اتـاق بود که جـِخـت

تردید ندارم که ذهــن هــای  .بود، سر کـردم هم آمـددر کوبا، سه روز آن را با سرما خورده گی نا به هـنگام که به سـراغ

شبیه ، مـتّوجـه شـدمبه طور تصادفـی کوبا م در ـدر آخرین روزهای سفر کوتاهبدجـوری مشغول هـسـتـنـد. ما جـمـعـی 

ه ـر چنـَدـُت" شعـِربخشِ  در که  "ن سـِتـَرَونـسرزمیمجموعـۀ شعـر"در   (T. S. Eliot)تی.اس. الـیـوتایه"هـایی که ـآن"س

ِارِنســت هـِِمـیـنگـِوی و  هـمـراه با 

 در اتـاقِ جنـف دریـا بـنـــدری 

ُهـتـلِ   - شـمــاره یِ      

کــو  –هـاوانـا  –ــُدس َ̊امـبـُس ُمـنـ

mailto:khazan1367@gamil.com
http://www.cuba-junky.com/photo-gallery/hotel-ambos-mundos/ambos_mundos_sign_cj
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های از آن زمان به بـعـد بود که درس . اسکورت می شده امو بالعکس  هاواناا به تورنتو تاز  ؛بدان اشاره داردو " ت؟ـفـگ

نـگـران این که فـردا چه خـواهـد شـد، نـیـسـتـم. امـّا اکنون، بسیار، اینک، تازه تری در زنـدگـی کنونی ام آمـوخـتـه ام. 

را  دمـوکـراسـیاز حـقـوق بـشـر و  تجـربـه هایی عـمـلـیخوشحالـم که با بیش از سه دهــه و انـدی، بسیار، بسیار، و بسیار 

روشن از وسیعی آن بخش که هـم اکـنـون  با آن چـهبی شّک ، چه که باشدآن این تجربّیات هر  با خـود به هـمـراه دارم.

بـلـغـور و  طوطـی وارو سران احـزاب های سیاسی چپ و راست، بـرای مـردم تحـِت سـتـمِ  ایـران، ان فرصت طلب فکـر

و اعـتـراف دارم که  .نـداردنداشته و تبلیغات غلط انـداز آنان به شباهـتـی  ،مـلـععـمـق و در در  ؛نـسـخـه پـیـچـی می کنند

در جـهـان امـروز، ایـران وایـرانی آن هـم در ابعاد جهانـی به طـور محسوس و نامحسوس چـقـدر خـوار و تـوسـری خـور 

 شـده است.

 
     به جای پیش در آمــد:

 

زنم. جوابی نمی شنوم.  دالر." چند تقـۀِ  آرامی با پشت انگشتِ سبابه ام به در می ١نوشته ای به چشم می خورد. "ورودیه 

باال  ـبـُس ُمـنــُدسَاْمهتل نیست! خودم را جمع و جور می کنم و از پلـّه هایِ  قدیمی  ۵٩٩اتاقِ  شماره یِ   داخِلانگار کسی 

آن جا می توان بخش عظیمی از هاوانا دربه طبقۀ ششم که دارایِ  بار و کافه تریایِ  رو بازی است، می رسانم. می روم، و 

 ی دستی و (الـف)ماراکاآن دیگری با حرکت دادن منظم مرد با دو گیتار اسپانیولی ودو ، کوبایییِ   نوازندهاز چهار  دید.را 

هـسـتـنـد. و هم زمان ایی اسپانی حالِ  نواختن آهنگ شـادی، در (ب)کـُنگاکوبه ای ساز  نفر چهارم با زدن ضربات آهنگین بر

رو باز  مشروبات الکلی از باِر خریدنمشغـول گردش گران  کوبایی آنان را همراهـی می کند.خواننده ای با اجرای آهنگ، 

درآمد بیشتر  به خاطرظاهـرًا )!( دّرسِ  زبان انگلیسی درمـدارس هاوانا بوده و ـکه پیش تـرها م رائـول ،هستند. به راهنمایم

را  م، ولی کسی درـدرمی زن -: می گویم ،کـرده رائـولرو به  کار می کند، مراجعه می کنم. گرانگردش ی در نقش راهنما

 باز نمی کند!

  

 گردش گِرن است ـممکدوست من( )"میگـوا" -: دـمی خندد و می گوی ، آرامآرام در حالی که مشغول لب تر کردن است،

 داخلِ  اتاق  حتمًا در را باز خواهد کرد." متصدِیدر بزن! محکم تر این دفعه کمی  .دیگری داخلِ  اتاق باشد

 

ورودیه ؛ مبلغ ادا می کند کوبایی غلیظ  که انگلیسیِ  کتابی را با لهجـه یِ   ۵٩٩ اتـاقِ  شـمـاره ِی تصدیمِایـزابل، خانِم به 

 ( پ) !ل می کندـفـق رراتِ  کوبا در را از داخلـطبق مق ،متصدیخانِم پس از داخـل شـدن به داخـل اتـاق، . را می پردازم

 

ِ  هـِمـِینگـِوی است در بالکنـی رو به  دمی ازـچند قدر فاصلۀ که  اّولین چیزی که نظرم را جلب می کند، ماشیِن تحریر

 در. ساخته شـده، قـرار داردتحریر  ماشیِن ِ خوِد ی اندازهکمی بزرگ تر از تقـریبًا  که در داخل جعبۀِ  شیشه ای "اـدری"

به نمایـش گذارده چـپ، وی در سمتِ  ـمینگـهذرنامـه هایِ  ـیکی از گهم چنین نگ شکاری و ـتفهـا  ویترینیکی از  داخل

 شده اند. 

 

                                                                     
           

 

خواب  تخِتوجود دارد که متر،  ۵ طول متر و ٠ عرض با تقریبًا به اندازه یِ اتاقکـی  در بالکنی،ت در سمت چپ سدر

ماهـی شکار شده نـیـزه و عکس  فیدل کاسترووارها مّزین به عکس های وی با ـدی گرفته است.قرار در آن جا هـِمـِیـنگـِوی  

 ا" شده است به چشم می خورد.ــبعدها  الحام بخش داستان "پیرمرد و دری ی وی که
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 ".ماهِ  باد، باران، و بوران است . . .  ،ه کوبا نیست. فوریهسـفـر بخانِم متصدی می گوید: "ماه فوریه، ماه 

  

که پشتِ  دِر باز بالکنی از  اتاق هستم.داخل بررسی وسایلِ  موجود در در . و من غرقِ  او به توضیحات خود مشغول است

ی دور دست، تپـه ها، بـنـدرقدیمـی،  هـاوانـاِیمناظِر ، گوناگوِنساختمان های از  (panorama)یک دورنمای خیلی وسیعی 

گذشت زمان را در نمی یابم. در این به تماشای آن ها مشغول مانـده ام.  ؛به دست می دهـدرا  یِ  مشرف بر اتاق"دریــا"و 

مرا به خود می  ،در هبـه ای صدای تّق، ناگهـان هـسـتـمور زیبایی هایِ  مناظِر هـاوانـاِی قدیمـی حـمسدر حالی که هنگام، 

چشم از "دریا" . مشغول صحبت کردن استمتصدی  خانِمبا را می شنوم که دیگری ش گِر ردـگاندکی بـعـد، صدای و  آورد.

داخل ویترین  هاِی  گام بر می دارم و سپس به خواندن یادداشت هـمـیــنـگـویماشین تحریر مجـددًا به طرف و می گیرم بر

 مشغول می شوم. 

 

   
 

* *           *  
بخش از دو بخش مجـزا از هم تشکیل شده است.  نجف دریابـنـدریبا ترجمه ِی  (٠)"پیرمرد و دریا" کوتاهداستاِن کتابِ  

 -: "تکخـالِ  نجف دریابنـدری مـقـدمـه ای اسـت براکبر رادیمانایاد  از دیـِدصفحه ای تشکیل می دهـد.  ١٩را مقدمه ای  اّول

ِی هـمـیـنـگـوی، که یکـی از جامـع تـرین و دقـیـق تـرین نـقـدهایی اسـت که به زبـان فـارسـی نوشته شده  -پـیـرمـرد و دریـا

به ابراز  ،در باره ی مقدمه و ترجمه ِی نجف دریابندری کیمیا و خاک""در کتاب نیز )تورنتو(  رضا براهـنـی (١" )است.

)تاکیدها در سراسر را در بر می گیرد.  "پـیـرمـرد و دریـا"ترجمه ی  ؛کتاب بخش دّوِم (٠)احساسات چند پهلـو می پردازد!

 (ارنده است.مقاله از نگ
 

 می یادآور (گرگو گفت و مهدی مظفر ساوجـی )به درستـی به  دریابندری (٤در کتاب "گفت و گو با نجف دریابندری")

( ٩٠١)ص ." خواندن یک ترجمه یک کار است و کـشـیـدن جـوهـر کار و بـحـث در باره یِ  آن یک کارِ  دیـگـر"شود: 

داستاِن  از ف دریابـنــدرینـجـتـرجـمـه ی کـشـیـدن جـوهـر کار و بـحـث در باره ی" دید است که "بنابرین، از این زاویه 

 ،در این مقالهکه  می شودانگیزه ای  ؛Ernest Hemingway) - ت (ِارِنـسـت هـمـیـنـگـوینوشته ِی  "پیرمرد و دریا"کوتاهِ  

از دیـدگاه هـنـر و فـّن  را "پیرمرد و دریا"پرداخته و سپس ُکـّل ترجمه ِی ترجمه ایشان از ابتداء فقط به ذکـر چند نمونه 

 . دهممی  رسی قـراربّر و ، مورد نقـدترجمـه

 

پردازد. می ارزیابـی اثـر به بی طـرفـانـه به نـقـد، بررسی، و غالبًا مـنـتـقـد در غـرب بـر خـالف شـرق، ترجمه نـقـد 

نـدارد. این که  ،مـنـتـقـد، دیگـر کاری به این که مـتـرجـم در هنگام ترجمـه در چه وضعّیت روحـی و یا جـسـمـی بـوده است

داشتـه و یا آن که سـردرد داشته و یا مشکل مترجم لـحـظـه ای پیش از آغـاز تـرجـمـه با همسرش و یا با هم کارش در اداره 

دارد روزهای آخـر دوران بارداری را از احیانًا است و زن و یا اگر مترجم کاری ندارد. ، اسـهـال داشته استاز همه بـدتـر 

به هـیـچ وجـه مشـکِل مـنـتـقـد اذیـّت می شـده است، کردن و به هنگام ترجمه  ترجمه د و طبیعتًا در پشت میزسر می گـذران

وجـود تمام این عـوامل طبیعی و غیر طبیعی می توانـد در ترجمـه ِی یک اثـر؛ نقش منفـی آن چه که مسّلـم است،  نـیـسـت!

این است که پـیـوسـته عـوامـِل به آن نپرداخته اند، زه ِی نـقـد تـرجـمـه موضوعـی که مـنـتـقـدیـن در حوداشته باشند. 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.shef.ac.uk/physics/plmcn7/pics/hemingway.jpg&imgrefurl=http://www.shef.ac.uk/physics/plmcn7/social.php&h=300&w=200&sz=23&hl=en&start=672&tbnid=ekq6RFdjJx2zcM:&tbnh=116&tbnw=77&prev=/images?q=pictures+of+Hemingway&start=660&ndsp=20&svnum=10&hl=en&sa=N
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می تـوانـنـد به نوعـی در نابسامانی اثـری که در حاِل تـرجـمـه شـدن باشند می  خارج از کنترل آدمیمقطـعـی که و فـرعـی 

پیش روی دارد، ابتداء  اثـری که در از ترجمه ِیمترجم پیش بدیهی است، . داشته باشـنـد ـیمـسـتـقـیـم اتمی باشـد، تـأثـیـر

در اثـر بزند.  سپس دست به ترجمه ِی وباید راه حّلـی عملی برای رهایی از آالم روحـی و جسمـی پیش بینی نشده خود بیابد؛ 

ـالم، غیر آن صورت، نباید انتظار داشت که اثر ترجمـه شده، خالـی از لـغـزش های کوچک و بزرگ نباشد. در یـک ک

گونه آالم روحی و جسمی که بی شـّک هـر یـک به نـوعـی در تـرجـمـه ِی اثـر دخـیـل هـسـتـنـد، آن مـسـئـولـیـِّت بررسـی 

مـبـّرا هستند.  مـنـتـقـد و یا مـنـتـقـدینو ُکاّل در این زمینه دیگـر به عـهـده و در حـوزه ِی بررسیِ  مـنـتـقـد نبوده و نیست. 

ر اصلـیِ  مـنـتـقـد ترجـمـه این است که با به کارگیری اوزان ها و مالک هایِ  بسیار نامحـدود در حوزه یِ  فـّن بنابرین، کا

و هـنـرِ  تـرجـمـه، به بررسی تمام عیار و بی طرفانۀ مـتن تـرجـمـه شـده یِ  اثـری که در پیش روی دارد پرداخته و نه بـه 

 جـم.ل فـرعـی مربوط به شخص مـتـرعـوامـ

 

ریف تازه ای از مترجم ارایه می دهم. می ـتع ابتداءپیش از آن که به بحث در باره ِی موضوع اصلی این مقاله به پردازم؛ 

ویی است که پیش از آغاز ترجمه یِ  کتاب موردِ  نظر، به ویژه که اگر آن کتاب اثری ادبـی ـمترجم، مارکوپولتوان نوشت: 

در مـتـنِ  اصـلـی اثر )زبان و تحقیق باشد، همآنند یک کارآگاه به تمام عیار دست به واکاوی، کاوش، جست و جو، تجسس 

مفاهیم صوری و مسیر اصلـیِ  داستان، به مفاهیم  درک کامِلو هم زمان می کوشد عالوه بر  و فـرهـنگ مـبـداء( می زنـد.

دست بیابد. و از آن جایی نهفته شده است  ، جمالت، و پاراگرف هاکه در درون تک تک واژه هانـیـز فـرامتنی زبان مـبـداء 

از فرهنگ و زبان مغایر و متمایز تفاوت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و . . . زبان مـبـدأ، و در اغلب موارد که معمواًل 

و زمانی که احساس کرد دیگـر  بیآبـد.برای ترجمه کردن در دست دارد، در حوزۀ کتابی که ّطالعات کافی امقصـد می باشد، 

می تواند دست به ترجمه ی مترجم وجود ندارد، آن زمان است که اصلی به لحاظ درک در روند متن  مبهم و تاریکه ای نقط

خواهـد  استاندارد مرحله بسیار وقت گیر بوده، ولی در عـوض بازدهی کار در سطح این گـذر از است،ِ اثـر بزنـد. بدیهـی 

 بسیاری از مترجمیِنو هم چنین نشان دهـد که چــرا نجف دریابندری تا از این زاویه ی دید است که این مقاله می کوشد  بود.

ابتداء جمله و یا پاراگراف انگلیسی را رسیدن و نیل به این هدف،  براید. ـنـدر قالب تعریف باال نمی گنج"پیرمرد و دریا" 

خواهـد خته او سپس به تحلیل موضوع مورد نظر پرد ،آورده و سپس عینًا ترجمه ِی نجف دریابندری همراه با ذکر صفحه

جهت آن چه که در این داستان کوتاه می تواند گامی در  و کلیدیجمله ِی آغازین بّررسی ترجمه ِی از آن روی،  شـد.

 . ، باشدپاراگراف باال برشمرده شد
  

“He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream and 

he had gone eighty-four days now without taking a fish.”   

  :یابندریدر نجفی ترجمه 

 

 روز چهار و هشتاد حاال و گرفت  یم  یماه یماستر لفـگ دریقی قا در تنها که بودی مرد"پیر

 ."بود نگرفته  یماهیچ ه کهی شد م

 

است که در نزدیکی سـواحل  (Gulf Stream) یمگالف استر ؛در داستان (Dominant setting) زمینه ِی چیره و یا مسّلط

واژه  کهی بینیم می فارسی در ترجمه گیرد. می شکل و داستان در اواخر دهه ِی چهل میالدی در آن جا . کـوبـا جریان دارد

 در زبان است  یهیبد اند. شده ترجمه  (Golf Stream) یماستر لفـُگبه ( یمگالف استر) Gulf Stream یبیگان ترک

 ث) یماستر لفـُگو گذشته از آن،  دارند. تفاوت هم با آسمان تاین زم( لفـُگ) Golfو ( گالف) Gulfی واژه  دو یسیانگل

(Golf Stream- و از آن گذشته، . این ترکیب در زبان فارسی بی معناست و کاربردی ندارد. ترکیبی است من درآوردی

در عنوان تابلوهای سر خابِ  نتابرای  انگلیسی نیز کاربردی ندارد. در آمریکای شمالیزبانِ   در زبان گفتاری و نوشتاری

خواندن داستان کوتاه "پیرمرد و استفاده می شود.   Golf Streamترکیباز تی رو تجا مغازه و کسب و کارهای اینترنتی

نشسته اند و به غیر از کویر، صحرا  ـمـیـشانـُگو یا در  کبندر جاْسدریا" برای نوجوانان و جوانانی ایرانی ای که مثاًل در 

چه صیغه ای است دیگر  (Golf Stream) یماستر لفـُگو دریا چیزی ندیده اند آیا برای آنان پرسش برانگیز نیست که این 

و وقتی کنجکاوی آنان تحریک می شود که به کنه موضوع پی ببرنند، خواه نا خواه از پدران،  ؟ما از آن خبر نداریمکه 

ِده  پرس و جو می و یا ُمـاّلِی مردم آشنای اطراف خود و از آموزگار  زن دایی ها،دایی ها،زن عموها، عموها، مادران، 

 روز چهار و هشتاددر طول  ِارنست همینگویماهـی گیر که آن پیرمرد  چیست (Golf Stream)یم استر لفـُگکنند این 

هم در داخل  "یماستر لفـُگ"و اگر "دریا،" "دریا"ست، ماهی بگیرد!؟  (Golf Stream)یم استر لفـُگدر نتوانسته 

نمی توانند  ،جنوب و شمال ایران ماهی گیر بوده اندشی که نسل اندر نسل شان در چرا آن مردمان زحمت ِکپس "دریا"ست؛ 
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د؛ نـوشخواهند بمی خود که شاید چشم و چراغ آینده ی مملکتشان کنجکاو پاسخی برای این پرسش پیش پا افتاده یِ  فرزندان 

  کجاست؟ در کار اشکال است که ینا پرسشبیآبند؟ 

       

ود. ـه می شـمـترجج ـیـلـخیایی آن در زبان فارسی به ـرافـرد جغـوم کارُبـهـفـ( به م -/g^lf/)گالف Gulfواژه ی 

 Golfمعنای واژه ی  اما . وو)خلیج مکزیک( وغیر  Gulf of Mexico،)خلیج فارس( : The Persian Gulfدــنـانـم

با این توضیح در واقـع، کند.   است، ارتباط پیدا می چوگان بازیگلف که نوعی   در زبان فارسی به بازی (lf/Ↄ/g  -لف)گـُ

 : کـنـدمی القـاء معنای زیر را به خواننده ِی فارسی زبان جمله ی ترجمه شده ی نجف دریابندری  ،مختصر

 

 چهار و هشتاد حاال و گرفت  یم  ماهی چوگانبازِی  یِنزم دریقی قا در تنها که بودی مرد"پیر

 ."بود نگرفته  یماهیچ ه کهی شد م روز

 

 ازیعنـی  ندارد. واقع امکان  درعالمیزی چین هم چن که برد خواهد یپ بالفاصله جمله ینا با خواندن زبانی فارسی  خواننده

 طبیعی باشد. گرفته  یچوگان ماهبازِی  یندر زم توانسته باشدیری گ  یماه است که نشده یدهشن ییکنون در جا تا بهیرباز د

 ینزم رودخانه ها، دریاچه ها، دریاها، و اقیانوس ها صورت می گیرد و نه دراست که شکار انواع و اقسام ماهی ها در 

و  ختهرا شنا"پیرمرد و دریا"  ی داستان کوتاِه  (setting)برای اثبات این موضوع ابتداء الزم است که زمینه. چوگانزمیِن 

در  "انواع ادبی"، در کتاب سیروس شـمـیـسـادکتر  .ردبّررسی کعلم جغرافیا با داستان سپس ارتباط منطقه را از نقطه نظر

 باره ِی "زمینه" می نویسد: 

"نویسنده برای ارایه یک زمینۀ خوب و مناسب در داستان، باید اطالعات تاریخی و 

جغرافیایی و جامعه شناختی دقیق و عمیقی داشته باشد. می توان گفت که زمینه، زمان 

 ( ٩داستان در آن اتـّفـاق می افـتـد." )تاریخی و مکان جغرافیایی است که حوادث 

مارکوپولویی عمل  ،در ترجمه، ِارنست همینگوی به کار خود خوب مسّلط بوده است. ولی مترجم  تعریف باالاز نقطه نظر

که نیازی است آیا اساسًا و  ؟باید این همه راه دور رفتاصاًل برای این مطلب ساده پرسش این است که چرا  نکرده است.

 اطلسمسیر آب های گـرمِ  خلیج مکزیک و ادامه یِ  آب ها در اقیانوس  و هم چنین (Gulf of Mexico) خلیج مکزیک

 (١و  ٩نمودار شماره ی ) ؟را شناخت – Gulf Stream Current) ج)

     
 ١نمودار شماره ی                                                                            ٩نمودار شماره ی 

 
 در اقیانوس اطلـس )آتالنتیک( را نشان می دهـند.  (warm current)مسیر و جریان آب های گـرمنارنجی و قرمز رنگ  های پیکان، ٩نمودار شماره یدر

 

 )شمال کانادا( به سوی  اقیانوس اطلـس را نشان می دهـد.البراُدر (cold current) مسیر و جریان آب سرد  آبی رنگپیکان ،  ١نمودار شماره ی  در

 

مسیر  زیر هاینموداردر خلیج مکزیک، خلیج بزرگی از اقیانوس اطلس در جنوب شرقی قاّره یِ  آمریکا ِی شمالی است. 

ی گرم به سایر نقاط آب هاجریان خلیج مکزیک و ادامه یِ  و گذر از دهانه ِی  (آتالنتیکاطلس )آب های گـرمِ  اقیانوس 

  نشان داده می شوند.آبی  گنربا  سردِ آب های  و جریان مسیر، و رنگ قرمزبا آبی جهان 
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  ی گرم به سایر نقاط آبی جهان.آب هاجریان خلیج مکزیک و ادامه یِ  و گذر از دهانه ِی  (آتالنتیکاطلس )مسیر آب های گـرمِ  اقیانوس 

 

الجزایر  مجمع ، ِسنت لوشا، باهاما،جامائیکانظیر: کوبا، مکزیک،  ،آب و هوای اقیانوس اطلس و سرزمین های اطراف آن

سرد ترین نواحی آن در ب و جریان های آبی می باشد. و آتحت تاثیر دمای سطح ، و اغلب ایالت جنوبی آمریکا هاوائی

گرم ترین نواحی آب و هوایی و  عرض های جغرافیایی باال قرار دارند که این نواحی توسط یخ های دریایی پوشیده شده اند

آب و هوای اطلس را با  ؛(Ocean currents) . جریان های اقیانوسیوا گسترش داردـتـسِافرضی  خّط اطلس در شمال

 کنترل می کنند. ،به دیگر نواحیب های گرم و سرد آانتقال 
  

 موداِرن) شـده است واقع (Gulf of Mexico)یک مکز یجخلکوبا از نظـر جغـرافیایی، درست در نزدیـکـی دهانه یِ  کشور 

شمالی واقع  آمریکای قاره  )آتالنتیک( است که در جنوب شرقی اطلساز اقیانوس   خلیج مکزیک، خلیج بزرگی. ( ٠شماره ی

  .است The Tropic of Cancer) - چ) السرطان مدار رأس، مهم جغرافیایی مداریکی از پنج  .شده است

 

 
 

 ٠ ی شماره موداِرن

( (Cyclone/Storm/Hurricaneفصل تندباد دریایی یا توَفند  در یک می گذرد. تمام آن منطقهمکز یجخلاز وسّط السرطان  سأرمـدار 

هر سال از یازدهم خرداد ماه آغاز شده و تا نـُهـمِ  آذر ماه ادامه می یابد. امـّا نقطه اوج و  اطلساقیانوس در ناحیه یِ  شمالی 

هر ساله از اوایل شهریور ماه بوده و تا اواسط مهرماه ادامه  دارد. خلیج  ،توفان های بسیار شدید و ویران کنندهشروع این 

  مکزیک خلیج

 مدار رأس السرطان 

 کــوبـا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_(%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7)
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سایر نقاط دنیا وجود  و هم چنین خلیج هایی که در السرطان سأرمکزیک در مقایسه با سایر خلیج هایی که در موازات مـدار 

 آمریکا  شناسی توفان  ملی مرکزدارند، از لحاظ تغییر هـوا و تحوالت ناگهانی جغرافیایی در منطقه مورد مطالعه و بّررسی 

به وقوع  اطلساز توفان هاِی فصلی در نواحی خلیج مکزیک و اقیانوس  هشتاد و پنج درصـدقرار داشته است. هر ساله  (ح)

توفان  ، (Hurricane Katia)توفان ِاستوایی کاتیا ،(Tropical storm Lee)ن هایی نظیر توفان های توفان ِاستوایی لـی می پیوندد. توفا

توفان  ،(Tropical Storm Gert)ِاستوایی ِگرت  توفان ،(Hurricane Irene)توفان ِاستوایی آیرین  ،(Hurricane Maria)ِاستوایی ماریا 

(، Hurricane Ophelia)توفان ِاستوایی ُاِفلیا  ،(Tropical Hurricane Rina)توفان ِاستوایی رینا  ، (Tropical Storm Harvey)ِاستوایی هاروی

در نواحی (2011) ٩٠١٣و غیره بخشی از توفان هایی بوده اند که در سال  (Tropical Hurricane Beatriz)توفان ِاستوایی بیاتریس 

و آدمـی را در اثر وقوع این توفان ها سیل ها روان شده و خرابی به جای می گذارند.  اطلسخلیج مکزیک و اقیانوس 

این توضیحات نشان می دهـد که علم جغرافیا ثابت کرده است که  این بالیای طبیعی نیست.خسارات وتلفات گریزی از 

ف شماِل شرقی و جنوب پیوسته اطلس به طرمسیر آب های گـرمِ  خلیج مکزیک و ادامه یِ  آب ها در اقیانوس جریان 

 . ادامه داشته و دارد

اگر قرار باشد جمله یِ  آغازین و کلیدیِ  داستان کوتاه "پیرمرد و دریا" را به زبان وضیحات باال، با توجـّه به ت، بنابرین

 :چنین خواهـد بود، نگارنده یِ  این مقالهو قابل درک  پیشنهادیجمله یِ  فارسی ترجمه کرد؛ ترجمه ی 

 )اقیانوس اطلس( مکزیک خلیجمسیر آب های گـرم  جریان دریقی قا در تنها که بودی مرد"پیر

 ". . . .بود نگرفته  یماهیچ ه کهی شد م روز چهار و هشتاد حاال و گرفت  یم  یماه

 

روز  ١٤توی آن )شخصّیت اصلی داستان(  "سانتیاگوکه "این است  گوش زد می شود یپیام، از جمالت آغازین داستان

سر به سرش می گذارند. آن ها که وضعّیت او را درک می کنند، با او هم دلی ماهی گیران برخی از نتوانسته ماهی بگیرد. 

مثل اغلب روشن فکرهای بی خاصّیت ایرانی که تحصیل کرده و یا مدرک بگیر  "مانـولـیـنوالدین شاگردش " می کنند.

می  بسیار بداقبال" یعنی آدم salao -او را به زبان اسپانیایی "ساالئولدین شاگردش واآدم های معمولی اند.  ،نیستند. آن ها

"سیاست باز" نیست. او اصاًل اهـل سیاست بازی و این حرفا نیست. او در آن دوران پیری قادر نیست  سانتیاگو. نامـنـد

که به دادش می رسند. یکی هستند در این داستان کوتاه فقط دو تن امورات زندگی معمولی و روزمّزه اش را بگذراند. 

هر زمان که شاگردش از روز،  ١٤." توی آن (Terrace)صاحب کافه "تـراس ، مارتیناست و دیگری  نولینماشاگردش، 

ِ  خودش و در اصطالح برخی از عوام ای "امشب شامی برای خوردن داری؟می پرسـد: " رمردپی رانی پیرمرد در عالم

جماعت، دست به خالی بندی ها و تعارفات شاه عبدالعظیمی می زنـد! که بله این غذا رو دارم، اون غذا رو دارم . . . تو 

عادت کرده اند؛ به این نوع پرسش و پاسخ های غیر واقعی دو تن این چـی دوست داری بخوری، اونو برات بیارم و غیره. 

ناله سودا با که  نداردرمرد آه در بساط یپاز همه بدتر، که اوضاع و احوال بر وفق مراد نبوده و نیست. و و هر دو می دانند 
 می خوانیم: ٩٣٩صرا در  ترجمه ی دریابنـدریو  ٩١در صرا ارنست همینگوی جمالت  بکند.

  
“What do you have to eat?” the boy asked.                                                                                                "پسر پرسید: "چیزی داری بخوری؟ 

“A pot of yellow rice with fish. Do you want some?”                                                                     پـلـو با ماهی دارم. می خوری؟""یه قابلمه               

“No. I will eat at home. Do you want me to make the fire?”                    "نه. می رم خونه شام می خورم. می خوای اجاقو روشن کنم؟" 

“No. I will make it later on. Or I may eat the rice cold.”                           ".نه. بعدًا خودم روشن می کنم. شاید هم پـلـو رو سرد خوردم" 

“May I take the cast net?”                                                                                                                                         "اجازه هست تور رو ببرم؟" 

“Of course.”                                                                                                                                ".البّته"     

 

بازی را  خته اند. اّما هر روز اینوهر می دانند: "توری در کار نبود و پسر به یاد داشت که آن را فر مانـولـیـن و سانتیاگو

هایی که در سانتیاگوپرسش این است ( ٩٣١)در می آورند. قابلمۀ پلو و ماهی هم در کار نبود و پسر این را هم می دانست."

به اتـّفـاق پلوخورها  ،پیشتر ها که اقبال خوردن یک ظرف "پلو" را داشته باشند. کمتر اّتفاق می افتدتمام دنیا وجود دارند، 

 جماران! بارگاه در کاخ سـعـد آباد جمع بودند و بعدش هم اهل بیت در ها  پرویز ثـابـتـی

 

 د. کنــتـه" ترجمه می این بار به "کـَ را""Rice“دریابندری در دو صفحۀ بعد واژه مجددًا  

 
“Black beans and rice, fried bananas, and some stew.” (P: 16)                      (٩٣١وز سرخ کرده، یه خورده هم خورش.") ص "لوبیاو کـَِتـه، با م  
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قریب به اکثریت نه تنها   (staple foods)از گذشته تا کنون غذای عمده و اساسیآقای نجف دریابندری دّقت ندارد که 

نخود و  ا )بیشترلوبیا سیاه(،لوبیبرنج، ، ( (Carbohydratesکربوهیدرات هادر گروه  کوبایی ها، بل مردم جزایر کرائیب

در اصاًل نمی دانند پلو چیست؟ قریب به اکثریت اینان  ست که ایننتیجه ِی پرس و جو کردن هایم سیب زمینی بوده است. 

اتفاقًا زاغه نشینان کنار قلعِۀ جزو غذای مصرفی هر روزه ِی آنان است.  (yellow rice)برنج زرد رنگ واقع، تغـذیه ِی 

، یعنی همان هایی که در کنار خیابان به دنیا می آیند و در همان جا زندگی می کنند و پس از در هندوستانسرِخ دهـلـیِ  کهنه 

 ،آن محرمانمی خورند. ( -چاِول هالدی-به زبان هندی  –)مخلوط برنج و زرد چوبه  برنج زرد رنگ ،همچندی می میرند 

در واقع این غذا، غذای شاهانه یِ  آنان محسوب می تهّیه کنند. چیزی دیگری خود زندگی خفت بار برای بقاء پولی ندارند که 

آنان نگاهی بیندازیم، برنج پخته شده ی آنان چیزی در ردیف شود. اگر از روی کنجکاوی به وضعیت طبخ و تهّیۀ برنج 

که بد طبخ  - پلویی -رنجیبایران آن را لـَـَقـت )لگـد( پـلـو )در  ( ٩همان کـَته است که در "فـرهـنـگ نوین زبان مخفـی" )

 رنگبرنج زرد در تهیه ِی نیز  گـُیابرچسب کمپانی هم اکنون تصویر زیر نشان می دهـد که شده و لـِه شده باشد( می نامند. 

 کشورهای اسپانیایی زبان از شهرت قابل مالحظه ای برخوردار است. و آمریکای شمالی در 

 

 

اشاراتی دارد که  (Clouds Types)ابـرها گونه ِارنست همینگـوی به پاره ای از داستان کوتاه "پیرمرد و دریا" طول در 

بندر  انو یا جوان انپرسش این است که آن نوجوان، "ابر سیروس" است. ابـرهاگونه در آسمان نمایان می شوند. یکی از آن 

داستان است. و کلمه متن از  ”Cirrus clouds“جاسک و گـُمـیشان از کجا بفهمند که "ابر سیروس" دقیقًا برگردان کلمات 

این نوجوانان و جوانان آن مملکت واقعـًا در ِی سیروس در "ابر سیروس" همانی نیست که نام پسر عـّمـه اش است. 

اصطالح خودمانی قاطی می کنند و احیانًا با خودشان کلنجار خواهـنـد رفت که عجب، ما "ابر سیروس" هم داشتیم واز آن 

اگر "ابر سیروس" وجود دارد، حتمًا "ابر کوروش" هم وجود دارد! درست است که در مدارس ایران پس  ؟یممطلع نبود

اسامی ابرها را با نام التینی به کار می برده اند و ما بچـّه دبستانی ها مجبور بودیم آن ها را طوطی وار یاد بگیریم. پرسش 

     را گرفت؟ در ترجمه این همه هـرج و مـرج و آشـوب جلوی این است آیا راه حـّل دیگری وجود ندارد که 

 دریابندرینجف از  (گفت و گرمهدی مظفر ساوجـی )( ٩٩٩و ٩٩١در صفحاِت ) در کتاب "گفت و گو با نجف دریابندری"

 می پرسد:
یک اثر به واژه ای برخورد کنید که معادلی برای آن در زبان فارسی پیدا نکنید چه  ۀاگر شما در ترجم"

 برخوردی با آن واژه می کنید؟

 رسی نداشته باشد؟اتک واژه؟ یعنی من به یک واژه برخورد کنم که معادل ف -

 بله. -

 ا پیدا نکردم.خیال می کنم عین همان واژه را در ترجمه می آورم. می گویم که معنی این واژه ر -

 . . . حتی اگر واژۀ ناآشنا و غیر متداولی باشد باالخره معادلی برای آن در فارسی پیدا می شود.  -

آن واژه را من به چنین مشکلی برنخورده ام، یا اگر بر خورده ام و نتوانسته ام معادل یابی کنم اصل  -

 دارند." در ترجمه آورده ام. می دانید که واژه ها کار کرد چندگانه

 

ش را خود دارد حرف دل ،از آغاز و تا پایان گفت و گو دریابندریواقعًا خودش است. نجف  دریابندریدر کتاب باال نجف 

اصاًل خوشبختانه  ،ایرانیران مریض و عـقـده ای ـروشنفکاز پیچیدگی های درونی و روانی در این گفت و گو، . می زند

می تواند از نجف بی اغـراق ست. و به خاطر همین موضوع است که آدم از این گفت و گو لـّذت می برد و نیخبری 

در گفت و گوی باال قشر نوجوان و  دریابندریکّلی مطلب یاد بگیرد. اّما آن چه که ناقص است این است که نجف  دریابندری

رد. این جوانان که به عبارتی چشم و چراغ آینـده ی آن مملکت جوان ایـران و به طور کّلی پارسی زبان را مـّد نظـر ندا

 Cirrus)" سیروس هایو "ابـر (Cumulus clouds) "باالخره از کجا بفهمند که "ابرهای کومولوس ،بود  خواهند

clouds) - چیستند و چگونه اند؟ (٩١١ و ٩۵٤ص)ص  
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  ابرهای پشته ای و یا پنبه ای  شکل                گونه ابرها    ابرهای ُطـّره ای یا شیر ابر شکل       

(Cumulus clouds)                                          (Clouds Types)                                        (Cirrus Clouds)                 
 

 

"سانتیاگو،" "مانولین،" "نیزه ماهی عظیم،" و "َبـمبـَک" )کوسه( شخصّیت هایِ  اصلـی داسـتـان هستند. در مقابل اینان نام 

 پـِدریکـو،  (Martin)مارتین ،((John J. McGrawجان. جی. مـَک گرو  (،(Joe Dimaggioهای جو دیماجیو 

(Pedrico)،  در میان آنان، جو دیماجیو که از که نامشان به خواننده گوش زد می شود. استان هستند دفرعی شخصّیت های

میالدی است، همواره از آن زمان تا به کنون نامش در خاطره ِی چهل دهـه ِی تیم بیس بال َیـنـکی نیویورک بازی کنان 

یمی از آمریکائیان عاشق در آمریکا بازی بیس بال، بازی ای است که بخش عظدوست داران این ورزش زنده مانده است. 

عظم آنان به بازی بیس بال بسته است. عالوه بر آمریکا، بازی بیس بال در جان ااین بازی هستند. به گواه تاریخ ورزش، 

با بازی بیس بال بریده اند! تماشای بازی بیس بال حتی را  انگار ناف این هاکوبا ، و اسرائیل، ژاپن، کاناداکشورهایی مثل 

به به زبانی دیگر، اگر بازی بیس بال را از آنان بگیرند، انگار جان آنان را گرفته اند! واجب تر است. هم ان از شام شبش

فیلمی را به اکران سینماها سر و کار داشته باشـد، بازی بیس بال  اکه بهر موضوعی ، همین دلیل است که هالیوود هر ساله

اکران شد، و سود سرسام  ١٣٩٩سپتامبر  ١٠در تاریخ تجربه ِی اخیر هالیوود بود که  Moneyball -می برد. فیلم "مانیبال 

بدون توضیح دادن سطری در گوشه ای از متن ترجمه شده پرسش این است که آوری برای سرمایه گذاران به همراه داشت. 

پی چگـونه به هنگام خواندن داستان کوتاه "پیرمرد و دریا"  ؛جوانان بندر جاسک و ُگـمـیـشـان، و سایر نقاط آن مرز و بوم، 

و چرا سانتیاگو و مانولین، در واقع ِارنست همینگـوی، به طور مرتب در داستان ؟ خواهند برد که موضوع از چه قرار است

 یاد می کنند؟ و سایر تیم های معروف بازی بیس بال از جو دیماجیو 

مفهوم را بسیار خوب رسانده است. ولی اشکال بر سر واژه ِی بلیط "بخت آزمایی" فارسی، در زبان زیر ترجمه ِی جمله ِی 

واژه ِی "بخت که ود باین بود ه دادیکی از پیشنهادهایی که "فـرهنگستان لغت"  خر دهـه ِی چهل در ایران،در اوااست. 

تعبیر واژه ی مرکب "بخت آزمایی" در درون آن نهفته است که نشأت از تغییر یابـد. عـانـه ِی مـلـّی" ِا"واژه یِ  به آزمایی" 

از آن دسته از واژه هایی بود که آرام  "ِاعـانـه ِی مـلـّی"مرکب واژه افکار بسته شده تسلیم و تـقـدیـر، و نه تـدبـیـر، دارد. 

 در سطح جامعه پذیرفته شد. آرام 

“Do you think we should buy a terminal of the lottery with an eighty-five? Tomorrow is the 

eighty-fifth day.” (P: 14)    " (٩٣١)ص فردا روز هشتاد  پنجمه." م؟یکه رقم هشتاد و پنج داشته باشه بخر ییبخت آزما طیبل هیچطوره  

اصاًل اشاره ای به نوع گوشت، یعنی  گوشت گاو، گوشت گوسفند، گوشت بـّز  زیر،ِارنست همینگـوی در جمالت انگلیسی 

 و یا گوشت آهــو ندارد. 

He leaned over the side and pulled loose a piece of the meat of the fish 

where the shark had cut him. He chewed it and noted its quality and its 

good taste. It was firm and juicy, like meat, but it was not red. (P: 106)   
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خم شد و یک تّکه از گوشت ماهی از آن جایی که َبمَبک زخم زده بود، کـَنـد. آن را جوید و "

سفت و آب دار بود، امـّا سرخرنگ نبود، رگ و  گوشت گاوجنس و مـّزۀ آن را سنجید. مانند 

 (٩١١)ص  "ریشه نداشت، و می دانست که در بازار به قیمیت خوب فروش می رود.

مهدی  در پرسش به جا انداختن واژه ها، جمالت، و پاراگراف ها به دریابندری،" گفت و گو با نجف دریابندری" در کتاِب

 (٩١١ )صآید که مواردی را جا انداخته باشم." نمی یادم گوید: "اصال می مظفر ساوجـی

  

است، طبیعتا ترجمه ی فارسی این  آمده (2)"پیرمرد و دریا" داستان کوتاه ٤١  صفحه ی انگلیسی زیر که درپاراگراف  کل

 ّکلِ  بر خالف گفته ی دریابندری، .اول آمده باشد پاراگراف از بعد ، بالفاصله٩۱۱  در صفحه ی بایستی  می پاراگراف

  .است "پیرمرد و دریا" از قلـم افتاده شده داستان کوتاهزیر در ترجمه یِ   پاراگرافترجمه ی فارسی 

 

After it is light, he thought, I will work back to the forty-fathom bait and 

cut it away too and link up the reserve coils. I will have lost two hundred 

fathoms of good Catalan cordel and the hooks and leaders. That can be 

replaced. But who replaces this fish if I hook some fish and it cuts him 

off? I don’t know what that fish was that took the bait just now. It could 

have been a marlin or a broadbill or a shark. I never felt him. I had to get 

rid of him too fast. 

 

  در  That always fascinated the old man." (P: 112)"انگلیسیعالوه بر پاراگراف فوق، ترجمه یِ  جمله ِی 

متن فارسی از قلم افتاده اند. در  ”than there had been“و هم چنین در چند سطر پایین تر ترجمه ِی  ١٣٢صفحۀ 

پیرمرد و دریا" پیش از چاپ اصاًل ویرایش نشده "آشفتگی بیش از حد در متن فارسی نشان می دهد که ترجمه ی کتاب 

 است. 

از دریا   علی نـژادسیروس  ،گفت و گوگر (خ) انجام می دهـد،نجف دریابندری  ادیو بی بی سی بادر مصاحبه ای که ر

زمانی ترجمه کردید که به تلویزیون  را["پـیـرمـرد و دریـا"]": بندری راجع به ترجمـه یِ  "پـیـرمـرد و دریـا" می پرسد

 سپس پاسخ می شنود:  و ؟"رفته بودید

در آمد. همان موقع خواندم ولی اصال به فکر ترجمه اش  ٩٠٠٩آره. این کتاب گویا در سال 

به من گفت چرا این کتاب را ترجمه نمی  همایون صنعتی زادهنیفتادم. بعدها یادم هست که 

کنی. گفتم راستش هیچ وقت مرا وسوسه نکرده، به هر حال نکرده ام. گفت کوششی بکن. من 

 برداشتم سه چهار صفحه اش را ترجمه کردم.

 

 این زمانی بود که در انتشارات فرانکلین بودید که صنعتی زاده رییس آن بود؟
درنیامد. گذاشتمش کنار. به آقای صنعتی هم گفتم نه این کار  آره. ترجمه کردم ولی به نظر من

 فیلِممن نیست. بعد از فرانکلین که به تلویزیون رفتم ویراستار فیلم هایی بودم که دوبله می شد. 

آمد و من ناچار بودم یک کاری بکنم. یا بایستی می دادم به اشخاص دیگر  پیرمرد و دریا

 کسی به نظرم نیامد، یا باید خودم ترجمه می کردم.  ترجمه کنند که هر چه فکر کردم

در نهایت فکر کردم خودم ترجمه کنم. می دانید که مقدار زیادی از متن فیلم همان متن کتاب 

است. نشستم و متن فیلم را ترجمه کردم. مدتی بعد از اینکه فیلم پخش شد، از تلویزیون در 

صل کتاب مقایسه کردم، دیدم که کم و بیش همان آمدم. بعد برداشتم ترجمه متن فیلم را با ا

است. فقط بعضی جاها افتادگی دارد. نشستم افتادگی هایش را درست کردم و به هر حال همین 

که می بینید در آمد. ولی حقیقتش این است که هیچ وقت از نتیجه کار، آن جوری که دلم می 

ه کارها راضی بودم. یعنی بعد از خواست راضی نبودم. حاال هم نیستم. درحالی که از بقی

سالها که نگاه می کنم می بینم همان جور که باید در آمده اند ولی این کتاب بخصوص به نظرم 

 آنطور که باید درنیامده است. 
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منظورم این است که این کارهای مختلف، اثرات جورواجور روی من گذاشته، بعضی ها را 

یت، ولی بعضی ها را آنطور که باید نمی پسندم. مثل پیر می پسندم مثل هکل بری، یا بیلی باتگ

مرد و دریا. حاال برای پیر مرد و دریا مقدمه مفصلی هم نوشته ام ولی باز هم آنطور که می 

را من خودم زیاد دوست ( د)حقیقتش این است که "پیرمرد و دریا"  خواستم درنیامده است.

  ندارم.

حقیقتش این است که هیچ "می گویـد: در گفت و گو با سیروس نژاد و مظفر ساوجی  نجف دریابندریدر این مصاحبه، 

 (ذ)"وقت از نتیجه کار، آن جوری که دلم می خواست راضی نبودم. حاال هم نیستم. درحالی که از بقیه کارها راضی بودم.

شـده  بدان اشاره نمی شود، این است  ابتـداء از خـود باید پرسید، آن چه که در این مصاحبه و در سایر گفت و گوهای چاپ

  ِ که اشکالت عـمـده و بسیار فـراوان این ترجـمـه در کجاهاست؟ برای مثال باید دانست که مترجم پیش از ترجمه ی

"پـیـرمـرد و دریـا" دست به تحقیق در باره ِی محتوّیات درونی خود اثر زده است و یا نـه؟ آیا مترجم پیش از ترجمه اثر، به 

نـدازه ی کافـی با فرهنگ غـرب )در این جا فرهـنـگ آمریـکا و تا حدودی با فرهـنـگ اسپانیا( آن هم به طوِرعام آشنایی ا

داشته است و یا نـه؟ و از آن جایی که نویسنده اثر )ارنست همینگوی( بومی نیست ولی تقریبا به فرهنگ و زبان اسپانیا 

ست و برخاست داشته است آیا مترجم پیش از ترجمه ی ترجمه هایی از این دست، آشنایی دارد و با آن ها سالیان سال نش

تنها ویژه گی ترجمهِ  نجف دریابندری در ترجمهِ  "پیرمرد و دریا" آوردن معادل  ه؟دست به تحقیقات کافی زده است و یا نـ

می باشد. و "توضیح چند واژه" در بخش واژگان جنوبی در مقابل نام ماهی هایی که در زبان فارسی چندان تثبیت نشده است 

 پایانی کتاب یقینًا به افزایش دامنه ِی فراگیری لغات خواننده می افزاید. 

را ( ربا ترجمه ی  نجف دریابندری )داستان کوتاه "پیرمرد و دریا"  است که اگر بخواهیم از روی ضابطه،مسئله این 

ترجمه ای است  ؛برای نسل کتاب خوان و عالقمنـد به آثار سایر مللمورد بّررسی قرار بدهیم؛ متأسفانه، این ترجمه 

انتیاگو است که به نسل کتاب خوان تحویل داده شـده است. یک جسد جسد نیمه جان ساین ترجمه به مانند گمـراه کننده. 

ـنـدری پیش رویمان قـرار نیمه مرده به تمام مـعـنـا. پرسش این است که هم اکنون با الشـهِ ِی نـعـشـی که نـجـف دریـاب

در ّرد ترجمه نجف دریابندری از داستان  ،آماده شـدهبا بیش از پـنـجـاه صفحه مطلـب باالخره و داده است چه باید کـرد؟ 

 تکلیف خواننده کتاب با این ترجمه چیست؟ کوتاه "پیرمرد و دریا" 

 برای حـّل این معضل، تنها سه راه باقـی است:

نجف دریابندری بعید به نظر می رسد که بتواند متن ترجمه شده ِی کنونی "پیرمرد و با توجـّه به شرایط سّنِی باالی   - ٩ 

 . دریا" را با متن اصلی مقابله کرده و سپس به تصحیح نهایی متن فارسی همـّت گمارد

تصّورم این در این میان، و واگذار کند. اعتمادش مترجمان مورد  یکی  این مّهم را به دریا بندری می تواند  – ١

که سابقۀ هم کاری با ایشان را داشته است می تواند سهم بزرگی در تصحیح این اثر  )آمـریـکا( مجید روشنگـراست آقای 

 داشته باشد. 

مقطع می تواند برای نسل عالقمند به آثار ادبی دنیا در ایران بکند، به ناشر بزرگ ترین خدمتی که دریابندری در این  – ٠

 خودداری کند.  ،"پیرمرد و دریا" تا تصمیم نهایی ایشانداستان کـوتاه کتاب کتاب بسپارد، تا از چاپخش 

    نگارش اّول
   khazan1367@gmail.com           .کانـادا  -تـورنـتــو  –یـحـیـی خـزائــیـنـه 

 

 

 ( TESL Ontarioعضـو تأیـیـد شـده ِی جامـعـۀ مـدرسـیـن زبـان انـگـلـیسـی اسـتـان آنــتــاریــو ) -

  ١٣٣٩گـواهـی تـدریـس زبـان انـگـیـسـی، دانـشـگاه تـورنـتـو، اکـتـبـر  -

 ٩ ١ ١١هـنــدوسـتـان   -استان هـاریـانـا  - ـرا̊کـُـُرکـشـِتـ -ـِشـتــْرا ̊دانـشــگـاه کـُـُرکـ تـمـام )مـهـاجــرت(،دکـتـرای نـیـمــه  -

 ٩ ١ ١١هـنــدوسـتـان   -استان هـاریـانـا  -را ̊کـُُرکشـِتـ -کارشـنـاس ارشـد زبان و ادبـیـّات انـگـلـیـسـی، دانشگاه ُکُرکِشْترا  -

 ٩ ١ ١۵هـنــدوسـتـان   -استان هـاریـانـا  -ـرا ̊ــشـِتـ̊کـُـُرکـ -شـنـاســـی، دانـشــگـاه کـُـُرکـشـِتـْــرا  ارشــد زبـان کارشـنـاس -

mailto:khazan1367@gmail.com
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                                .٩ ١ ١١هـنــدوسـتـان   -استـان پـنـجـاب  -چـنـدیگـر -دانـشگاه پـنجـاب  -کارشـنـاس عـلـوم سـیاسـی، دی. ای .وی. کالج  -

                  

 مـنـابـع به زبان فـارسـی:
 

 ٣٩٠٩٠دریابندری، نـجـف. پیرمرد و دریا. نوشته: ارنست همینگ وی. تهران: انتشاراتِ  خوارزمی، چاپ اّول تیرماه  -٠

 

هـدایـت، رشـت، چاپ اّول، سال امـیـری، مـلـک ابـراهـیـم. بـشـنـو از نـی ) مکالمات با اکبر رادی(، ناشر: انتشارات  -١

 .٩٠٣ص ،٩٠١٣

 

ص ص .٩٠٩٤پاییز -براهـنــی، رضا. کیمیا و خاک )مؤخـره ای بر فلسفۀ ادبیـّات(. تهران.  نشر مرغ آمین. چاپ اول -٠

 .٩٩و  ٩٣

 

 . ٩٠١١دریابندری، نجف. گفت و گو با نجف دریابندری/ مصاحبه گر: مهدی مظفر ساوجـی. تهران: انتشارات مروارید،  -٤

 

 .٩١١ص، ٩٠١٣شمیسا، سیروس. انـواع ادبـی. تهـران: انتشارات باغ آینه، چاپ اّول، زمستان -۵

 

گردآورنده. فـرهـنـگ نوین زبان مخفـی. زیر نظر دکتر پور خالقی چترودی. انتشارات آوای رعنا،  -امینیان، مطهره  -٩

 .٩٠١٤چاپ اّول: پاییز 

 

 

 مـنـابـع به زبان انگلیسی:

 
.1940New York, . Charles Scribner's Sons, For Whom the Bell Tolls. ErnestHemingway,  - 1 

ea. Charles Scribner’s Sons, New York, 1952.San and the M . The OldHemingway, Ernest - 2 

 

  توضیحات:

 

 پینگ پنگی استفاده می کنند.نسبتًا بزرگ امروزه از جنس توپ هایِ   - مرکب از کدوی خشک ،ت موسیقیـآل، ماراکا : الـف

زیبایی ساز های دیگر و هم چنین به منظور با ، و با تکان دادن منظم آن در هم راهـیِ  ریزند که در داخل آن ریگ می -

    .حفظ ریتم استفاده می شودصدای در 

                
است. در  که در کشورهای اسپانیایی زبان، منجمله در کشور کوبا متداول(Conga drums)  کـُنگا کوبه ایسازهای  : ب

 می شناسند.   (tumbadora)راو کمتر با نام تومباُد(Tumba)  تومبارا بیشتر با نام  (percussion)کوبه ای  ایران این ساز

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
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در آمریکای التین به رغم فقر و بدبختی که مردمان بدان دچارند، شادی و خوش بودن در خون مردم است. این نکـته را نیز 

 ده کرد.  ـمی توان به وضوح در کوبا مشاه

 

 در را از داخل قفل می کند؟  ۵٩٩اتاق شماره متصدی خانم ایـزابل را چ : پ

 

به مـوزه ِی کوچکی  مّدت هاست (Ambos Mundos)َامـبـُس ُمـنـــُدس هـتـِل   ۵٩٩اتاق شماره پاسخ به این نکته اینست که 

را پشت سر گذرانده، برای  هـمـیـنـگـویجایـزه ِی نـوبـل تبدیل شده است. و از آن جایی که کـوبـا تجـربـه ی سرقـت 

وظف است که اواًل تعداد کمتری از م ۵٩٩اتاق شماره جلوگیـری از تکـرار و گـم شدن سایر آثار همینگوی، متصدی 

را در داخل اتاق پذیرا باشد. و دّومًا با قفل کردن در، قادر است که اوضاع اتاق را کاماًل تحت کنترل داشته گـردش گـران 

  د.باش

 

کوبا( واقع شده است. مّدتی پس از  -)جنوب غربی سانتیاگو  -El Cobre  -مقدس ترین زیارت گاه کوبا در نزدیکی ِال کوبره 

مّدتی بعد خود را به خاطر نوشتن رمان کوتاه "پیرمرد و دریا" بدست می آورد،   جایـزه ِی نـوبـل آن که ِارنست همینگوی

به نمایش عموم گذارده می شـد.  اتاق معجزه هادر  همینگویرا به کلیسای "مریم مقدس" اهـداء می کنـد. جایـزه ِی نـوبـل آن 

به کار می  رائول کاستروولیکن، رندی در دو دهه ِی پیش آن را می رباید. جایزه ی نوبل ناپدید شده، بعدها با ترفندی که 

از انظار عموم غایب مانده جایـزه ِی نـوبـل هـمـیـنـگـوی دوباره به دست می آید. اّما از آن زمان به بعد، جایزه ی نوبل بندد، 

 nto.cahttp://ccfatoro                                                 برای اطّلاعـات بیشتر به تارنمای مقابل رجوع شود. است. 

 

 
 

 

پس  ٩٠٠۵تنها نویسنده ِی ایرانی است که با ِارنست همینگوی مالقات کرد. او در سال ( ٩٠٩٠ -٩٠١١) اسماعیل فصیح : ت

 City of) زومندر شهر ُب (Montana State College) مانتاناچند سال کار کردن و تدریس راهی آمریکا شد و در کالج  زا

Bozeman)   اسماعیل فصیح در این شهر با ارنست  در رشته ِی ادبّیات انگلیسی فارغ التحصیل شد.به تحصیل پرداخت و

همینگـوی دیدار و صحبت کرده است. صحبتی که تأثیر زیادی در روی او گذاشت و موجب شد که از لحاظ سبک ساده 

 نویسد:می "سیب گاز زده" در تارنمای )گفت و گو گر(  سعید کمالی دهقاننویسی و روایت کردن، او را متأثـر کند. 

 

 

های ارنست همینگوی را  های اول اقامت در آمریکا کتاب اسماعیل فصیح در همان سال"

 ٩١۹٩است و یکبار هم در آوریل « وداع با اسلحه»خواند، به قول خودش عاشق کتاب  می

ی مشهور آمریکایی را که  یعنی درست دو ماه پیش از خودکشی همینگوی، این نویسنده

 کند: ماجرا را این طور تعریف می فصیحکرده، دیده است.  نزدیک ایالت مانتانا زندگی می

http://ccfatoronto.ca/
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وقتی در سانفرانسیسکو ازدواج کردم، با همسرم رفتم به مزوال در مانتانا. یک روز دانشگاه » 

همینگوی را دعوت کرد تا برای دانشجویان صحبت کند، همینگوی بعد از پانزده سال اقامت 

کرد، مانتانا یکی از  ت ما در مانتانا زندگی میها در همان نزدیکی ایال در کوبا آن وقت

های بزرگ آمریکا بود و همان جا بود که لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی گرفتم.  ایالت

همینگوی هم آمد، آن هم با یک شلوار کوتاه و زیرپوش. البته نیامد توی دانشگاه. جلوی در 

های مختلف جواب داد.  به سئوال دانشگاه همه به شکل نیم دایره دور همینگوی نشستیم و

همینگوی وقتی چهره متفاوت و شرقی من را دید فکر کرد که احتماال باید اهل کوبا یا 

و به زبان  ?Where are you come fromکشورهای شرقی باشم، به من نگاه کرد و گفت: 

دادم:  کنند، جواب را تلفظ می« ایران»انگلیسی خیلی خوب و همان طور که آمریکایی ها 

Iran  :و او هم گفتYou ran?  :و من هم جواب دادمYes, from Iran.    فصیح با صدای[

و بعد  Yes I’ll try :مو من هم گفت Try very hard بلند می خندد[ و بعد گفت:

که آن موقع  Rightیا شاید هم  Writeو گفت:   ?Writing or something elseپرسیدم:

بوده. بعد هم « نوشتن»یک است، که البته احتماال منظورش همان نفهمیدم که منظورش کدام

هم جدیدا  ه رودکیمجّلها دست راستم را بردم باال و به او سالم نظامی دادم.  من مثل نظامی

یک ویژه نامه درباره همینگوی منتشر کرده که برایم فرستاند و آن را خواندم. یک نکته خیلی 

ای هم که درباره همینگوی وجود دارد این است که یک روز صبح از خواب بیدار می  بامزه

اش بکنم.  اش خراب است، تا شب باید فکری به حال شود و با خودش می گوید کبدم خیلی وضع

 «مان روز بود که با گلوله خودش را کشت.ه
 

اطالعاتی که نشریه ِی "نیویورک تایمز" انتشار داده است، نوشته است؛ نویسنده ِی "پیرمرد و دریا" از شنود خانه اش 

ه گاه بوده و همین مسئله او را به سمت خودکشی کشانده است. اشتباه است اگر آن چه را کآ (FBI)توسط پلیس فدرال آمریکا 

 دانـسـت. برای اطالعات بیشتر به تارنمای زیر مراجعه شود.  ، تـوهـّمِارنست همینگـوی بدان پی برده بود
hemingway-ernest-and-http://www.guardian.co.uk/books/2011/jul/03/fbi 

 

 (Elizabeth Hemingway)  الیزابت همینگوی ،رنست همینگویی ِا رزادهـخواهنیز راجع با آشنایی خود با  اسماعیل فصیح

 می نویسد:

  

خونه یک گاراژ بود و   بود که رفتم آمریکا. توی توپ ٩١۵۹یا همان  ٩٠٠۵خرداد ماه »

برد استانبول. تو عشق و مرگ  تومان از تهران می ١٣آدم را با  ،پیما شرکت اتوبوسرانی ایران

یک سری پیاده شدند و یک سری سوار شدند. یک خانم خیلی زیبا  تبریزهست این ماجرا. در 

روم و گفتم که دارم  ها بود، آمد نشست کنار من. از من پرسید که کجا می که شکل راهبه

دونی من  می»از پاریس به نیویورک. بهم گفت که  روم آمریکا. از استانبول به پاریس و می

. گفتم من الیزابت همینگویی ارنست همینگوی هستم.  گفت من خواهرزاده«. ام؟ کی

خوانم. آمده بوده ایران و رفته بود قره کلیسا تو شمال  ی ایشان را می هاست دارم ترجمه سال

آید ایران و  اشان می داشته که یکیشود دوازده تا حواریون  . وقتی عیسی مصلوب میآذربایجان

آید و  می دبسیار معروفی است. گفت از چین دار هشود. یک کلیسای کوچک و سیا اینجا دفن می

  کند و گفت که از همینگوی خیلی متنفر است. گفتم چرا؟ گفت چون آدم بی دنیا گردی می

ی کارهایش   همهرود صیادی و جنگ. گفت که توی  کشد و می رحمی است، حیوانات را می

های آنجا و  برای دیدن کلیسا قونیهخواست برود  ریزی هست. وقتی رسیدیم به آنکارا می خون

نگاری کنیم. از من خواهش   شدیم، آدرسش را بهم داد تا با هم نامه وقتی داشتیم از هم جدا می

با کشتی جایش طیاره سوار شوم. چون اگر  کرد با کشتی از پاریس تا نیویورک نروم و به

کشید. پنجاه دالر بهم داد و گفت در پاریس بلیط  روز طول می شبانه  ٩۱رفتم،  کویین ماری می

های آمریکا در پاریس  ای هم نوشت به یکی از روسای دانشگاه طیاره بخر و برو و اتفاقا نامه

ز ـریـبـتگویند شانس. آدم توی  این را میها هم در پاریس به من خوابگاه و غذا دادند.  و آن

 .«وی را ببیندـی همینگ خواهرزاده

http://sibegazzade.com/main/?p=916 

http://www.guardian.co.uk/books/2011/jul/03/fbi-and-ernest-hemingway
http://www.guardian.co.uk/books/2011/jul/03/fbi-and-ernest-hemingway
http://sibegazzade.com/main/?p=916
http://sibegazzade.com/main/?p=916
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به جای عبارت ترکیبِی گالف استریم، گـُلف ، ٠کاشانی در جلد شماره ِی آریانپور  منوچهر در فرهنگ شش جلدی :ث 

ِ  معاصر هـزاره انگلیسی  است. عالوهچاپ شده استریم  به جلد(،  ٢فارسـی ) -بر آن در فـرهـنِگ دوسویه، فرهنگ

 به چشم می خورد. ر. ک. ١٣١متأسفانه، همان اشتباه در ص  ،علی محّمد حق شناسسرپرستی  

 

جلد( / علی محّمد حق شناس، حسین سامعی، نرگس انتخابی؛ تدوین در واحـد  ٢فارسـی ) -فرهنگ معاصر هـزاره انگلیسی 

  .٩٠١١پژوهش فرهنگ معاصر. تهران: فرهنگ معاصر، سال 

 

مسیر آب های گـرمِ  خلیج مکزیک و ادامه یِ  آب ها در   زیر آبِی مربوط به پروژه ِی تیم تحقیقاتی ِیبهترین تارنما :ج 

 Current StreamGulf (                                        http://www.earthlyissues.com/gulfstream.htm)اطلس اقیانوس 
  http://www.navis.gr/meteo/gulf_str.htm                            به زبان انگلیسی )Gulf Streamشرح مختصر گالف استریم )و هم چنین 

 (Henry Miller) هنری میلرنخستین و مشهورترین کتاب عنوان  (Tropic of Cancer)رأس السرطان  مدار : چ

 .یافتر پاریس انتشار د ٩١٠٤سال در  نویسنده بزرگ و معاصر آمریکایی است که

 .nhc.noaa.govhttp://www                                  آمریکا  شناسی توفان  ملی مرکز : ح

 سی بی سی.  –گفت و گو با نجف دریابندری  :خ 

abandari.shtmldary-najaf-cy-http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2006/10/061006_mv 

 

دست به مطالعۀ قیاسی فارغ التحصیالن رشته ی ترجمه از دانشگاه اصفهان،  امیر حسین حاتمو شیالن شفیعی  : د

)تطبیقی( داستان کوتاه "پیرمرد و دریا" به قلم دو مترجم فارسی زبان، م. خ. یحیوی و نجف دریابندری زده اند. یافته های 

         آنان را می توان در تارنمای زیر دنبال کرد.
        http://www.translationdirectory.com/articles/article1954.php           

 

ترجـمــه و ارتباط ِ  آن با موضوع  -کتاب "کیمیا و خاک" پس از بررسـی در بابِ   ٩٢٩براهـنـی از آغازِ  صفحـۀ :  ذ

 ارد. او می نویسد: تی دنجف دریابنـدری اشاره اترجمه ی به  ٩٩٩و  ٩٩٣ات در صفحـ –دبیـّت ا

اثر همینگوی بارها به فارسی ترجمه شده است؛ آخرین تجربه در ترجمۀ  پـیـرمرد و دریــا"

این اثر به دست دریـابـنــدری انجام شده است؛ ولی شکل همان است که در ترجمه هایِ  قبلـی 

ِ  اثِر همینگوی در زبان فارسی اجرا نشده است. باز هم ممکن است  هم بود. ریتم درونـی

نباشد. گرچه کمبودهای مقدمه و انحرافاتِ  فکـری حاکم بر آن کمبود از خود دریـابـنــدری 

ِ  دریابـنــدری است. دریابنـدری در ترجمۀ رمان  ِ  خود اثر دکتــرو  رگـتــایــمیکسر تقصیر

از درون ببیند، و ترجمه، به رغم اشتباهات  حـّدیموفق شده است زبان را تا  *)ونه دکتروف(

یسی، ترجـمــه ای است مّوفـق، چون در آن نوعـی اجرایِ  نسبتًا فراوان در درک متن انگل

ادبی صورت گرفتـه است. باز هم کمبود در مقـّدمه است. منتسب کردنِ  دکتــرو به رئالـیـسم 

ِ  غرب را نمی  سوسیالیستی فقط ناشی از سهـو و اشتباه ادبـی نیست. دریابـنــدری رمان

اع ادبیِ  جهان معاصر شاعـر نیست، و کمبودهایِ  شناســد، و بطورِ  کلـّی به شکلها و انو

مقاالتش دقیقـًا ناشـی از این کم اطـالعی است. ولـی در این تردیدی نیست: مـتـرجـمِ  توانایـی 

 است."

را  "  در کتاب "پیرمرد و دریا" کمبودهای مقدمه" "رادیو سی بی سی "گفت و گو با رف دریابندری دناگفته نماند، نج

 است.پذیرفته 

http://www.earthlyissues.com/gulfstream.htm
http://www.navis.gr/meteo/gulf_str.htm
http://www.nhc.noaa.gov/
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2006/10/061006_mv-cy-najaf-daryabandari.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2006/10/061006_mv-cy-najaf-daryabandari.shtml
http://www.translationdirectory.com/articles/article1954.php
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 .٩٠٩٤پاییز -براهـنــی، رضا. کیمیا و خاک )مؤخـره ای بر فلسفۀ ادبیـّات(. تهران.  نشر مرغ آمین. چاپ اول

را نوشت. این کتاب  رضا براهنی" نوشته ِی آدم خوار ان تاجدارمقدمه ی کتاب " (E. L. Doctorow) کتــروا. دایی. ِال *

اغراق ها آمریکاییان به در همان زمان، برخی از به زبان انگلیسی در آمریکا به چاپ رسید.  ٩٠۵٩در خرداد ماه سال  در 

ست اعتراض نامه ها را هم اکنون با اندکی حوصله می توان در اینترنت ُجاعتراض کردند. کتاب شدیدًا آمار دروغین در و 

این نکته بدان معنا  ها به دور ماند.خیلی از دید این کتاب لی ـسرتا پا دروغ و جعمطالب و آن ها را خواند. متأسفانه، مطالعۀ 

 ریخت. پرویز ثابتی ها نیست که آب تطهیر بر سر جنایت کارانی نظیر 

اندکی به کنار مّدت زمان رای ب اگرا بـدان اشـتـهـار داریم، ـیـرا که اغلب ما ایرانی ها در دنها چیدن را ـبـرا و کـقضّیۀ صغ

خائنین به ر ـاز حساب سران جمهوری اسالمی ایران و دیگرا پرویز ثابتی ها حساب به هیچ وجـه نمی تـوان بنهیم؛ جـدًا 

اشتباه است اگـر بگـویم دوران این  جـدا کـرد.نظیر محّمـدعلـی عـمـویی ها و فـّرخ نـگـهـدارها میهـن و آدم فروش هایی 

  اسـت. باز  ها باِزهمه ِی این ِی ر. اتفاقًا پرونده ـیـخـمباحث گذشته است. ن

                                                                                
 فـّرخ نـگـهـدار              محّمدعلی عمویی        پرویز ثابتی          

حبس ابـد را در کارنامـه ی خودش حـّداّقـل،  ؛نکـنـدخائنین به مرز و بوم آمـریـکا را اعـدام آمریکای "جهان خـوار" اگـر 

 به حال خودشان رهـا کـرد. را و بدنام  ،رسـوادّرنـده، جانـیـان ها، این غریبم بازی من دارد. آخـر نمی شود الـکـی و با ننه 

خشونت بیشتر برای کالس پـرهـیـز از ، فلسفه یِ  َاهیمسا و پیروی از فلسفه ِی امـروز معادالت اجتماعی و سیاسیدر 

بی سوادی که مشغول فرا گیری الفبای فلسفه هستند می خورد و بس. دانشجویان زبان بسته و درس یک مشت دانشجوی 

 رامین جهانبگلودکتر صد چندان بهتر از  عـمـلایرانی که در پیش و پس از انقالب در جامعۀ هـنـد رشـد کردنـد، در 

را درک کرده انـد. آنان به خوبی آگاهـنـد پـرهـیـز از خشونـت ه ِی َاهیمسا و پیروی از فلسفه ِی )تورنتو( و پـیـروانـش فلسفـ

د ـخریداری نداشت. آخر سر هم دیدیم که ساعت پنج و ده دقیقۀ بعچندان هم در زمان خودش مهاتما گاندی که عقاید فلسفی 

  ِ مشکل اساسی رامین ! کف دستش حسابش را گذاشتخیلـی راحـت  ،ناتورام گادسه، ٩١٤١از ظهـِر سی ام ژانویه

امروز را به هیچ وجه نمی  ایشان، به معنای اخّص کلمه، هـنـِدنهفته است. و اطبقاتـی  جهان بینیبینش و در جهانبگلو 

به دلیل آن که نثار مهاتما گاندی می کنند. می دانید چـرا؟ و زشـت تـرین واژه ها را رکیک ترین  ،نسل جدید هـنـدد. ـشناس

در گام به گام  ،و اثرات آن نهضت خانمان سوزدست زد.  در سطح جامعه تسلیم پذیریاشـتـبـاِه گاندی به القاء فلسفه ِی 

به ند امروز ـدر ه. استه به بار آورد جبونو  زبونتمامی اندام جامعۀ هـنـد ریشه دواند و از نظر اخالقی آنان را مّلتی 

غـوغـا می کند. فساد اجتماعی، سیاسی، و روت، آن هم به هـر وسیله ِی مـمـکـنـه، ـرت، و ثـدرت، شهـدست آوردن ق

و در عـیـن حال پذیـرفـتـی است که هـنـد با ورد. ـم می خـشـردنی به چــکـباور ن رزاخالقـی در تمام سطوح جامعه به ط

تمام درگیری ها و مشکالت داخـلـی در تمام زمینه ها، به طـرز باورنکـردنی در سطح جهـانـی هم چنان می درخشد. یکی 

 (V. S. Naipaul) الـپـایـوی. اس. ند از ـــنـِۀ هــعـقات باالی جامـبـوص طـصـدی ها و به خـد هـنـدیـوری شـدل خاز دالیِل 

نیست که بشود با تا مـعـمـّای هـنـد یکی دو را در دنیا افشاء کرد. آنان ـگ ریاء و ریاء کاری نهـمین است که بدجوری فـرهـ

تمام مشکالت آن جامعه را حـّل کرد! اصاًل یک شبه  بابک زهـراییمثل پیشنهادات آقای یک فرمـول از پیش تهـیـّه شده 

درس های  در کالسبا گذراندن چـنـد واحــد درسـی تنهـا هـنـد شناسی را نمی شود  که نوشته ام.هـنـد امـروز همین است 

ها ده ِی  حاضرم در هر نقطه از دنیا حاضر بشوم و با ارایهاز آن گذشته، من گرفت! فـرانـسـه یاد  دانشگاه سوربِنفلسفه 

درست است که در برخی  دفاع کنم.خشونت پـرهـیـز از پیروی از فلسفه ِی هزار روایت و سند در ّرد فلسفـه ِی َاهیمسا و 

اّما ذکـر این دست و پا گیر کرده است. اندکی مائوئیسم هنوز ادامه دارد و دولت مرکزی را ُمـرده ِی د، جنبش ـنـاز ایالت ه

لحه اسو بی جهت با  ،شروع کنیمدر ایران را جنگ های پارتیزانی دوباره و  ت که خب حاال راه بیفتیمـسنـیـ معناـدان نکته ب
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جنگ های پارتیزانی آن هم به ن اردومـّدت هـاسـت که بود،  بسیار هـوشـیـارو متوجـّه معهـذا باید بیفتیم به جان این و اون! 

واقـعـیـّت این است نـیـروها را از دست داد. نـبـایـد و بی جـهـت ؛ رسیده استخـّط به پایان  امروز یدنیادر شکل کالسیکش 

با ایران منتظر و چشم به راه تسویه حساب های تاریخی و ستـم دیـده ِی پیشین، بل مردم داغ دیده پارتیزان های نه تنها که 

نسل های آن مـرز و بـوم آن مـمـلـکـت و در نابودی  آگاهـانـهی )نظیر اسامی ذکر شده در باال( که دست انـدرکارانتک تک 

حرف زدن در باره ِی آشـتـی مـّلـی، آن هم در ایـن زمـان، جـدًا شبیه به یک جوک کامـاًل بی سـهـیم بوده اند، می باشند. 

  مـّزه مـی مـانـد.

پـیـوسـته در خاطر  پـاشـیـد ومان این قــدر نـمـک نـ التیام نیافتـهعـمـیـق و : بیش از این روی زخـم های خانم ها و آقایان

هـم اکـنـون، ه حالیشان نیست! ـفـسـلـه َمـفـسـلـدر تمام دنیا، ف (Mob) ولیـمـمردم عادی و مع ؛خـاریـواه تـبه گ ،داشته باشـیـد

ه یِ  جهانی ماست که تا کنون مثبت و ـ، و هم چنان شرمسار نسل های آتی خواهیم ماند، وجهآن چه که از بین رفته

  .تـوده اســبـدرخشان ن

 زیپرو -" در دامگه حادثهالوقوع کتاب "  بیانتشار قردر باره ی  ،در ُلس آنجلس در تارنمای شرکت شرکت کتاب ریمد

 نوشته است: فـرد یعرفان قانعبا  یساواک در گفتگو یتیمقام امن یثابت

  
از دانشگاه  ییحقوق قضا سانسیل افتیدر سنگسر سمنان متولد شد پس از در 3131 نیفرورد 4در روز  یثابت"

با ظهور او  یبه ساواک رفت. البته آغاز شهرت ثابت یرفتن به وزارت دادگستر یبه جا 3111تهران، در سال 

 3111را افشا کرد. سپس نوروز  اریبود که اسرار ترور بخت یتیبه عنوان مقام امن 3141 ید 2در  ونیزیتلو در

از ساواک  3111آبان  1، را در یمشهور شده بود. ثابت گرید ،یتینبه عنوان مقام ام اهکل،یجنگل س یو ماجرا

رفت و  کایخارج شد و از راه فرانسه، به آمر ران،یاز ا –3111اکتبر  13-3111آبان  1در یکنار نهادند، و و

 یگفتگو کیساله خود را شکسته تا در  11روزه  یگفتگو نکرد. اکنون ثابت ،یو شخص یهرگز با رسانه ا

 خیتار یدرباره رخدادها ی، سخنان[فرد یعرفان قانع] جوان و مستقل کشورمان یاز مورخ ها یکیبا  ،یقیتحق

معاصر کشورمان،  خیتار یلیو تحل یرا در مباحث انتقاد یدیکند که مطمئنا فصل جد انیرا ب رانیمعاصر ا

 "خواهد گشود.

 

 

 
 

 

 "(.The art of good writing lays in thrift)"است. نهفته در امساک و صرفه جویی واژگان خوب هنر نویسندگی :  ر

نجف و سهـراب دریابنـدری در یک روز از زندگی "داستان از این منظر نمونه ای از نثر شسته و رفته را می توان در 

نمونه ای از نثر ناب زبان را  داستان کـّل توان به غیر از یک مورد اشتباه چاپی، می .خوانـد نجف دریابندری به قلم "ویـن

 تلّقی کرد. مدرن فارسی 

 

تماشایی تر است. حدود چهل، چهل و پنج سال  اما مردی که دارد با او می رقصد. . . . "

دارد، قدش متوسـط است. ریش جو گندمی دارد، که سیاهی اش بیش از سفیدی است. گونه 

رانده است. لب هایش سرخ و  هایش گلی است. روی گونه هایش را تراشیده و ریش را عقب

خی لب ها برق می زند. رتر وتازه است. دندان هایش مثل چینی سفید از الی سیاهی ریش و س
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چشم هایش زردِ  عسلی و مزه هایش مشکی است. چشم هایش زنانه است. انگار عوضی تو 

شته و نرمی سرش گذا صورت یک مرد کار گذاشته اند. کاله بلوجین هشت تـَـَرک نقاب داِر

سفید گشادی  را آن قدر پایین کشیده که روی گوشش را پوشانده است. پیراهن ساتِن شَریک َو

به تن دارد که یقه اش تا وسط سینه اش باز است. یک زنجیر طالی سنگین به گردنش آویزان 

ال هم به دست طاست. عین همان زنجیر را به مچ دست چپش بسته است. یک ساعت رولکس 

دو حلقۀ طال روی هم به انگشتِ  دّوم هر دو دستش کرده، که روی آن ها چند  راستش دارد.

نگین برلیان برق می زند. شلوار تیره رنگ گشادی شبیه شلوار کردی به پا دارد. کفشش چرمِ  

منتها  –است  دکتـر بـراهـنــیآشنا است. در واقع شکلِ   سفیدِ  خیلی نازک است. قیافۀ این مرد

مختصری گرفته و بزک مفّصلـی کرده باشد. آدم معمولـی نباید  رژیم الغـرِی که بـراهـنــی

 باشـد. احتمااًل "ژیگـولـو" است به معنایِ  اروپاییِ  کلمه یعنی مرد حرفه ای.

 

آدمیزاد چه قدر می تواند بدقیافه و آنتی پاتیک بشود. به من چه؟ چرا حرکات این مرد مرا این 

مه آدمِ  چاق و الغـر و راست و کج و کوله هیچ کاری به کارِ  من قدر عصبـی می کند؟ این ه

و این یکی  دکـتــر بـراهـنــیندارند. همه شان صحیح و سالم و مهـربان و مـؤدب اند. اّما آن 

که حتـّی اسمی نتوانسته ام رویش بگذارم لـج مرا در می آورند. بله، این دوتا یک وجه 

ممکن است پولدار نباشد،  بـراهـنــیمشتـرک دارند؛ هر دو شان پـولــدار به نظر می رسنـد. 

ولی با پول در تماسِ  نـزدیک است. این یکی خودش پول در می آورد. کارش طوری است 

حمتی نمی کشد، فقط با نوعی ریسک، نوعی عملِ  خالفِ  قانـون، پول در می آورد. که ز

پولش هم مسلمًا زیاد نیست. آن مرد پیرهـن نیـلـی شکم بالشتکی احتمااًل بیشتر از این پول در 

می آورد. ولـی پیداست کار می کند. می تواند مـهنـدس راه و ساختمان یا راننـدۀ کامیون باشد. 

   ". .  صورت بهتـر است بیشتر وقتش را بیرون از شهـر بگذرانـد. در هـر

From the Spring 2004 issue of Barrasi-ye Ketaab -- The Persian Book Review quarterly -- edited by Majid 

Roshangar in Los Angeles. 

 

ی که دوست ِارنست همینگـوی و الهام بخش داستان کوتاه "پیرمرد و رمردی(  پ٩١١١ -٩٠١٩فـیـوِانـتـس، )  ِگـری گـوریـو

 دریا" بود. 

 
Gregorio Fuentes 

                                                                                                       (1898-2002) 
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    تنها دریا نیست که قربانی می گیرد.

 خ. ی.

 


