
  
  
  
  
  
  
  

نقد ترجمههاي صد سال تنهايي، اثر گابريل گارسيا مارکز*  
خفت يک شاهکار در زباني سربلند  

  
قابل توجه برندهي نوبل ادبي سال 1982  

الهه موعودي  
يادداشت:  

نيسـتيم. دشـمن هـم کـس هيچ با نيستيم، کس هيچ طرفدار نداريم، کسي با رودربايستي هيچ بخش، اين در
نقـد بخش اين در اثرشان که ميشود. بسياري موجب را زيادي خصومتهاي و اعتراضها بخش، اين که مطمئنيم
همـه از مـا مطبوعاتي هدف ما، هدف و.... ميخوانند. اما خائن دشمن، غرضورز، بياطالع، بيسواد، را ما ميشود،

نداريم. حساب خرده هم کس هيچ با دوستيم، هم همه با خوانندگان. در تمييز قوة است: ايجاد مهمتر چيز
  

نويسـنده کلمبيـايي تنهايي سال صد يکي از مهمترين رمانهاي قرن بيستم به اذعان همة منتقدان،
است. اين اثر تاکنون چهار بار به فارسي برگردانده شده و انتشار آخرين نسخه ترجمة اين کتاب از سـوي
نشر آريابان، انگيزهاي شد براي نگاهي دوباره به ترجمههاي اين اثر. براي اين بررسي، نسخههاي اعـالم

شده در صفحة قبل در دسترس قرار گرفت.  
  

بررسي:  
1.  هم روي نسخة راهور ادعا شده: «متن کامل، نسـخة اسـپانيولي» و هـم روي نسـخه پارسـاي:
«برگردان کامل آخرين نسخة اسپانيايي». اما مثالً جملة اسپانيولي در زير، در متن هيچ کدام نيامـده،

به جز متن «فرزانه»:  
  

En el Calor de la fiesta exhibi'sobre el mostrador su masculinidad 
inverosìmil… 

                                                 
* نقد ترجمههاي صد سال تنهايي، الهه موعودي/ جشن کتاب، ارديبهشت 1383. 
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صـالح  و از اين گونه حذفها يا دگرديسيها در متن «راهور» و «پارساي» فراوان اسـت کـه شـايد
نباشد جزئيات آن را اين جا بياوريم. به هر حال، شعار «متن کامل» را به راحتي ميتوان رد کرد و اعـالم

کرد که هيچ يک از اين دو نسخه، متن کامل نيستند.  
2.  متن اصلي: (ص 11)  

Muchos Años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel 
Aureliano Buendía habia de recordar aquella tarde remota en que su padre lo 
llevó a conocer el hielo. 

ـ نسخة فرزانه: (ص 9)  
تيربـارانش بـود قـرار که سربازاني مقابل در بوئنديا آئورليانو سرهنگ که هنگامي بعد، سال سالهاي

بود.   برده يخ کشف به را او پدرش که آورد ياد به را دوردستي بعدازظهر بود، ايستاده کنند
ـ نسخة پارساي: (ص 10)  

در و ايسـتاده اعـدام جوخـه برابر در بوئنديا، آئورليانو سرهنگ که لحظاتي در بعد، سال چند و چندين
زيبـا بعـدازظهر يـک در يخ، يافتن براي که هنگامي افتاد، دور گذشتههاي ياد به بود، آتش فرمان انتظار

رفت. ماکوندو دهکده به پدرش، با همراه
ـ نسخة راهور: (ص 16)  

آتش جوخة سربازان از فوجي برابر در بوئنديا آئورليانو سرهنگ که زماني دراز، سالياني شدن سپري با
پدرش همراه به که آورد ياد به را روزي آن بعدازظهر کنند، اجرا دربارهاش را اعدام حکم تا بود گرفته قرار

بود. رفته يخ کشف به
ـ ترجمة دقيق:  

قرار بود سالهاي سال بعد، در برابر جوخة اعـدام، سـرهنگ آئورليـانو بوئنـديا بـه يـاد آن بعـدازظهر
دوردستي بيفتد که پدرش او را براي شناختن يخ برد.  

(pelotón de توضيح: در متن اصلي فقط اشاره مـيشـود کـه سـرهنگ در برابـر جوخـة اعـدام
(fusilamiento قرار گرفته است.   

(راهـور) در مـتن کنند اجرا دربارهاش را اعدام حکم تا (پارساي)، و بود آتش فرمان انتظار در عبارات
شـده، بيننـده را اصلي نيست. اين که در هر دو نسخه، يک عبارت با يک مفهوم به مـتن اصـلي اضـافه
مشکوک ميکند که چرا هر دو مترجم در يک مورد و در يک بند و يک صفحه، اين کار را کردهاند. مبـادا

دو نسخه يکي باشند و فقط يکي ويرايش جديد شده باشد؟  
است و دليل آقاي فرزانـه اعدام جوخة (فرزانه) در حقيقت همان کنند تيربارانش بود قرار که سربازاني

را براي تبديل عبارتي دو کلمهاي به يک جملة شش کلمهاي نفهميدم.  
در بخش دوم اين بند، conocer el hielo به دو شکلِ «کشف يخ» (نسخههاي فرزانه و راهـور) و
«يافتنِ يخ» (نسخة پارساي) برگردانده شده است. معناي دقيق اين عبارت «شناختنِ يـخ» اسـت. امـا در

متن انگليسي،  discover ice برگردانده شده که ميشود همان «کشف يخ».  
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conocer بنابراين نسخههاي «فرزانه» و «راهور» مطمئناً از متن اسپانيايي برگردانده نشدهاند. و اما
el hielo، تحت هيچ شرايطي «يافتن يخ» (نسخة پارساي) معني نميدهد. بنابراين يا نسخة پارسـاي از

اسپانيايي برگردانده نشده و يا آقاي پارساي اسپانيايي بلد نيستند، يا مترجم (شايد هم ويراسـتار) خواسـته
عبارتي پيدا کند که کسي فکر نکند احياناً متن جديد، از نسخة راهور يا فرزانه برداشته شده است.  

3. نسخة اسپانيايي: (ص 11)  
Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro ycañabrava… 

ـ نسخة فرزانه: (ص 9)  
داشت. نئين و کاهگلي خانة بيست تنها ماکوندو زمان، آن در

ـ نسخة پارساي: (ص 10)  
ميکردند. زندگي رودخانه کنار کاهگلي کلبههاي در که داشت خانوار بيست تنها زمان، آن در دهکده

ـ نسخة راهور: (ص 16)  
خشـتي و کاهگلي کلبههايي در که ميشد تشکيل خانواده بيست از تنها ماکوندو دهکدة موقع، آن در

ميکردند. زندگي
ترجمة دقيق:  

بود. نياي و گلي خانة بيست با دهکدهاي ماکوندو زمان، آن
ـ توضيح:  

چه طور ميشود دو مترجم مختلف، همه جا يک جور اشتباه کنند؟  
هر دو خانه را «خانواده» (نسخة راهور) يا «خانوار» (نسخة پارساي) ترجمه کنند؟ و بعـد بـراي حـل
اين مشکل که نميشود خانواده از گل و ني ساخته شود، ميگويند در کلبههـاي کـاهگلي کنـار رودخانـه
زندگي ميکردند؟ هر چه جلوتر ميرويم، شواهد دال بر اين که ترجمة پارساي و راهور در حقيقت يکياند 
و اولي دستکاري شدة دومي است، بيشتر ميشود. همين طور که ميبينيم تا به حال دقيقترين ترجمه، 

همچنان متعلق به نسخة فرزانه است.  
4.  نسخة اسپانيايي: (ص 162)  

Sentada en el mecedor de mimbre  
ـ نسخة فرزانه:  

(128 بود. (ص نشسته بيد چوب راحتي صندلي در
ـ نسخة پارساي:  

بود. نشسته بيد، درخت چوب از شده ساخته راحتي صندلي يک روي بگونيا، گلهاي داراي ايوان در
در نسخه پارساي، عبارت ايوان داراي گلهاي بگونيا اضافه شده که در نسخة اصلي نيست!  

5.  نسخة اسپانيايي: (ص 391)  
Aureliano no abandonó en mucho tiempo el cuarto de melquíades. Se 

aprendió de memoria las leyendas fantásticas del libro desencuadernado, la 
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síntesis de los estudios de Hermann, el tullido; los apuntes sobre la ciencia 
demonológica, las claves de la piedra filosofal,… 

ـ نسخة فرزانه: (ص 309)  
آئورليانو تا مدتها از اتاق ملکيادس خارج نشد. افسانههاي زيباي کتابهاي کهنه، ترکيب مطالعـات
هرمان افليج، يادداشتهاي مربوط به علم شيطانشناسي، راهنماي حجرالفالسفه... همه را چنـان خوانـد

که از حفظ شد.  
ـ نسخة پارساي: (ص 484)  

نقـد قـديمي، کتـابهـاي زيبـاي نيامـد. افسـانههـاي بيرون ملکيادس اتاق از زيادي مدت آئورليانو
چنـان فالسفه.... را سنگ راهنماي شيطانشناسي، علم مورد در يادداشتهايي افليج، هرمان بررسيهاي

کرد. حفظ را همه که خواند اشتياق و عالقه با
ـ نسخة راهور: (ص 432)  

نقـد قـديمي، کتـابهـاي زيبـاي نيامـد. افسـانههـاي بيـرون ملکيـادس اتاق از مدتها تا آئورليانو
چنـان حجرالفالسـفه... را راهنمـاي شـيطانپرسـتي، علم دربارة يادداشتهايي افليج، هرمان مطالعههاي

کرد. حفظ را همه که خواند
ـ برگردان دقيق:  

شـده، متالشـي کتـاب خـارقالعـادة نکرد. افسـانههـاي ترک را ملکيادس اتاق درازي زمان آئورليانو
بـه دسـتيـافتن کليـدهاي شيطانشناسي، دانش دربارة يادداشتهايي افليج؛ هرمان مطالعات جمعبندي

کرد... حفظ از کريمه.... را حجر
ـ توضيح:  

مترجم انگليسي اثر، عبارت el libro (کتاب = مفرد، معرفه) را به اشتباه کتاب«ها» (جمـع و نکـره)
(books) برگردانده است که اين اشتباه به ترجمة آقاي فرزانه نيز سرايت کرده است. و آقـاي فرزانـه از

«متالشي شده» desencuadernado تعبير «کهنه» کردهاند که ميتوان آن را قبول کرد. همين تعبير 
در نسخههاي راهور و پارساي، به «قديمي» مبدل شده که اصالً قابل قبول نيست. چون در متن فرزانـه،
کهنه به معناي قديمي به کار نرفته. آدم حس ميکند که مترجمان نسخههاي راهـور و پارسـاي، نگـاهي
هم به نسخة فرزانه داشتهاند و از آن برداشت اشتباه کردهاند. به هر حال ميتوان حتم داشت که نه راهور 

و نه پارساي، هيچ کدام نگاهي به نسخة اسپانيولي اثر نکردهاند.  
leyendas fantásticas گرفـت کـه برگـردان همين ايراد را ميتوان در مـورد برگـردان عبـارت

صحيح آن «افسانههاي خارقالعاده» يا «افسـانههـاي خيـالي» اسـت و در هـر سـه نسـخه، بـه اشـتباه  
«افسانههاي زيبا» برگردانده شده است. يعني باز اشتباه آقاي فرزانه به نسخههاي راهـور و پارسـاي نيـز

سرايت کرده است.  
باز همـين اتفـاق در مـورد عبـارتfilosofal las claves de la  piedra افتـاده اسـت کـه
امـا فرزانـه آن را راهنمـاي برگردان آن «کليـدهاي دسـتيـابي بـه حجـر کريمـه (يـا کيميـا)» اسـت.
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حجرالفالسفه، پارساي آن را راهنماي سنگ فالسفه، و راهور آن را راهنماي حجرالفالسفه برگردانـدهانـد.
يعني واژة «راهنما» که فرزانه انتخاب کرده، عيناً به دو نسخة ديگر نيز منتقل شده است.  

خوانـد کرد)، در نسخة فرزانه مبدل شده به «چنان حفظ از( Se aprendi'de memoria ،و بعد
حفـظ را همه که خواند اشتياق و عالقه با شد»، و همين عبارت در نسخة پارساي شده: چنان حفظ از که
کرد. باز هم برداشت آزاد آقاي فرزانـه بـه دو نسـخة حفظ را همه که خواند کرد. و در نسخة راهور: چنان

ديگر منتقل شده، منتها در نسخة پارساي ابتکاري هم زدهاند و عالقه و اشتياق را به متن اضافه کردهاند.  
6.  نسخة اسپانيولي: ص 456  

Sin embargo, Antes de llegar al verso final ya había comprendido que no 
saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos 
(o los espejismos) sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de 
los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar 
los pergaminos, y que todo los escrito en ellos ere irrepetible desde siempre 
y para siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no 
tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. 

ـ نسخة فرزانه: (ص 362 ـ 363)  
شـد. نخواهـد خارج اتاق آن از هرگز ديگر که ميدانست چون برسد، آخر سطر به نداشت لزومي ولي
بابيلونيـا آئورليـانو کـه لحظـهاي همـان در سرابها) درست آيينهها (يا شهر که بود شده پيشگويي چنين
آن و شد خواهد محو بشر خاطرة و زمين روي از نوح، طوفان آن با برساند، پايان به را مکاتيب رمز کشف
تنهـايي سـال صـد به محکوم نسلهاي زيرا بود، خواهد تکرارناپذير ابد تا ازل از آمده مکاتيب آن در چه

نداشتند. زمين روي مجددي فرصت
ـ نسخة پارساي: (ص 559 ـ 560)  

نخواهد خارج اتاق آن از هرگز ديگر که ميدانست زيرا نداشت، سطر آخرين به رسيدن به نيازي ولي
بابيلونيـا آئورليـانو کـه لحظـه همـان در درست سرابها يا آينهها شهر که بود شده پيشگويي شد. چنين
بشـر خـاطرات از و محـو خاکي کره روي از نوح، نوع از طوفاني با برساند، پايان به را نوشتهها رمز کشف
نسـلهـاي زيـرا شـد، نخواهـد تکـرار ديگر ابد تا ازل از است، آمده نوشتهها در آنچه و شد خواهد زدوده

داشت. نخواهند زمين کره روي در دوباره زندگي براي فرصتي تنهايي، سال صد به محکوم
ـ نسخة راهور: (ص 497)  

شـد. نخواهـد خـارج اتاق آن از گاه هيچ ديگر که ميدانست چون برسد، سطر آخرين به نبود نياز اما
کشـف بابيلونيا آئورليانو که هنگام همان در سرابها) درست آئينهها (يا شهر که بود شده پيشگويي چنين
و شـد خواهـد زدوده بشـري خـاطرة و خـاکي کـرة روي از نـوح طوفـان آن با کند، تمام را مکاتيب رمز
سـال صد به محکوم نسلهاي شد. چون نخواهند تکرار ابد تا ازل از است، آمده مکاتيب در که چيزهايي

داشت.  نخواهند زمين کرة روي در دوبارهاي فرصت تنهايي،
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ـ برگردان دقيق:  
شـد، نخواهـد خـارج اتاق آن از هرگز بود برده پي ديگر سطر، آخرين به رسيدن از پيش حال، اين با
برساند، پايان به را نبشتها پوست رمزگشايي بابيلونيا آئورليانو که لحظهاي در بود شده پيشگويي که چرا
کـه چرا است، تکرارناپذير ابد تا ازل از نوشتهها آن تمام و کرد خواهد نابود باد سرابها) را آينهها (يا شهر

نداشتند. زمين روي دوباره فرصتي تنهايي، سال صد به محکوم نسلهاي
توضيح: خيلي جالب است! ديگر قطعاً ميتوان گفت که نسخة راهور، از ريخت افتادة نسـخة فرزانـه

است و نسخة پارساي، تغيير شکل يافتة نسخة راهور. چرا؟ زيرا:  
در نسخة اصلي اسپانيولي هيچ اشارهاي به طوفان نوح نشده است و فقط گفته است که شـهر را بـاد
نابود خواهد کرد. فرزانه آن را به طوفان نوح تعبير کرده و راهور هم همين تعبير را برداشته و در متن خود 

گذاشته و پارساي هم دقيقاً همين تعبير را با  ابتکار «طوفاني از نوع نوح» منتقل کرده است.  
در متن اصلي آمده Pergaminos که همان Parchment انگليسي و يـا پوسـت نبشـت فارسـي
است. فرزانه آن را به مکاتيب تعبير کرده که تعبير بدي نيست. همين تعبير مکاتيب عيناً به نسـخة راهـور

منتقل شده و بعد هم در انتقال از نسخة راهور به نسخة پارساي، مبدل به نوشتهها شده است! 
برسد» (نسـخة فرزانـه) بـه ايـن شـکل در مـتن سطر آخرين به نداشت لزومي ١. عبارت «ولي

اسپانيولي وجود ندارد و اين برداشت آزاد آقاي فرزانه است امـا آقايـان راهـور و پارسـاي هـم
دقيقاً همين برداشت آزاد را کردهاند! 

نتيجهگيري:  
غمانگيز است، اما واقعيت دارد. شاهکاري ادبي را سي سال پيش به فارسي برگرداندهاند. سالها بعـد،

مترجمـــي برمـــيدارد و نســــخة ضـــعيفي را ارائــــه مـــيدهـــد و ادعــــا مـــيکنــــد آن را از  
زبان اصلي به فارسي برگردانده، در حالي که نه تنها نسخة اسپانيايي را نگاه هم نکرده، بلکـه مهـمتـرين
منبع او همان ترجمة اول سي سال پيش بوده. و بعد چند سال بعد، دوباره يکي برميدارد و همان ترجمـة
دوم را دستکاري ميکند، بزک ميکند، ويرايش ميکند و به اسم ترجمة جديد از نسخة اصلي جـا مـي-
زند. به يقين بايد گفت هم نسخة «راهور» و هم نسخة «پارساي» جعلـي هسـتند. و بـدتر آن اسـت کـه
دستکاريهايي که در اين دو نسخه اعمال شده، نثر فارسي را بسيار ضعيفتر از نثر نسخة فرزانـه کـرده

است.  
نسخههاي راهور و پارساي توصيه نميشـوند، زيـرا بـرخالف آن چـه روي جلدشـان نوشـته، معتبـر

نيستند، از متن اصلي نيستند، متن کامل نيستند، اصالً فرض کنيد که نيستند. 
حيف که بهترين ترجمه از اين شاهکار ادبي در بازار موجود نيست. آقايان مسؤوالن، دست مريزاد! 

حيف که دروغها و الفهاي مترجمان و ناشران در بازار کتاب سال 1383، يعني 2004 هنوز خريـدار
دارد، اما ناشري که سي سال پيش، ترجمهاي مرغوب از اين کتاب فراهم ميکنـد و ويراسـتاران مختلـف
روي نثر فارسي آن کار ميکنند، االن خانهنشين است و اجازة کار ندارد. حيف که عدهاي به جاي زحمـت



قابل توجه برندة نوبل.../ الهه موعودي  □  27  
 

و عرق ريختن و اعتبار به دست آوردن، اعتبار را به راحتي و با نيرنگهاي نشر به دست ميآورنـد و هـيچ
کس نيست که بگويد آخر آقايان، ادبيات حيطة مقدسي است، آن را به اين چيزها نياالييد. 

بابــا ايــن سانســور دارد پــدر ادبيــات را در ايــن کشــور درمــيآورد! آدم کــه نمــيتوانــد همــين طــور
دستي دستي شاهکارهاي ادبي را يکي بعد از ديگري مثله کند و به خـورد مـردم بدهـد! ايـنهـا ميـراث

جهانياند، مال من و شما نيستند که اين طوري دخلشان را بياوريم! 
ناشران دقت کنند چه شعارهايي روي کتابهايشان ميگذارند. شعار دروغ دير يا زود برمال ميشود. 
نميدانم در زباني سربلند، زبان سعدي و حـافظ و فردوسـي و خيـام و رودکـي و مولـوي، چـرا بايـد
شاهکاري دچار اين خفت بشود؟ چرا هيچ کس به فکر زبان فارسي نيست؟ چرا خيلي از مترجمان مـا نـه
فارسي بلدند و نه زبان مبدأ را؟ چرا هر کسي جرأت ميکند دست به ترجمه ببـرد و اسـمش را زيـر اسـم
نويسندهاي بزرگ بگذارد؟ چرا هيچ کس اعتراض نميکند و جلوشان را نميگيرد؟ چرا راديـو و تلويزيـون
ما غلط حرف ميزند؟ چرا مطبوعات ما غلط مينويسند؟ چرا همه چيز يک جوري است که نبايد باشد؟ 

7.  براي ترجمة دوبارة اثري که قبالً ترجمه شده، فقط سه دليل وجود دارد: 
 برگردان قبلي ضعيف بوده باشد.  

 تطور و گذر تاريخ بر زبان، برگردان قبل را کهنه کرده باشد. 
 مترجم جديد، زير نظر نويسنده کار کند و از سوي نويسنده انتخاب شده باشد. 

در نسخههاي راهور و پارساي هيچ يک از اين اتفاقات نيفتاده کـه هـيچ، انتشـار آنهـا روي ترجمـة
فرزانه را سفيد کرده است.  


