
داد نجات را سوئد پادشاه که دختری

یوناسن یوناس

بهمنی کیهان مترجم:
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نویسنده
سوئد) وکفو در ١٩۶١ ژوئیۀ ۶ (متولد ١ یوناسن یوناس

است[١]. سوئدی نویسنده و نگار روزنامه

این کامل بیوگرافی از خبری همیشگی! مشکل هم باز

خودم خب، نشد!! مشاهده فارسی سایت های در نویسنده

ابتدا در البته کردم. ترجمه خارجی سایت های از کمی

راجع را اطالعاتی می توان مترجم» «مقدمه بخش در کتاب،

قبل تا تنها اطالعات این خب اما آورد. بدست نویسنده به

می باشند. کتاب ترجمه از

سوئدی و اسپانیایی زبان زمینه در تحصیالتش اینکه از بعد است. پرستار یک و آمبوالنس راننده یک پسر وی

سال در شد. کار به مشغول روزنامه نگار عنوان به زادگاهش شهر روزنامه در کرد، تمام گوتنبرگ دانشگاه در را

دلیل به ،٢٠٠٣ سال در رسید. هم نفر ١٠٠ به آن کارکنان تعداد که کرد، تاسیس رسانه ای شرکت یک ١٩٩۶

.[١] فروخت را شرکت هم بعدا و کرد متوقف را خود کار کار، فشار و خود پشت برروی جراحی عمل دو

به کرد. پیدا جهانی موفقیت شد» ناپدید و پرید بیرون پنجره از که ساله ای صد «پیرمرد نام با او رمان اولین

فروخت[١]. کشورها دیگر در کپی میلیون ٣٫۵ و آلمان در کپی میلیون یک از بیش است. شده ترجمه دنیا زبان ٣۵

که چیزی اولین زدم. سایتش به هم سری خداروشکر! دارد. کاملی و رسمی سایت هم نویسنده این خب،

و دنیا» زبان ۴۵» کپی»، میلیون ١۴ «فروش است. اصلی صفحه باالی تیترهای می کند توجه جلب سایت در

جهانی»[٢]. پدیده «یک

پادشاه که «دختری یعنی وی، دوم کتاب از اقتباسی فیلمی که است شده نوشته یوناس» «درباره بخش در
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آندرس «هیتمن نام به وی سوم کتاب ،٢٠١۵ سال پاییز اواخر در است. ساخت حال در داد»، نجات را سوئد

حاضر حال در وی است. بوده یک شماره کشورها از بسیاری در دوباره و است شده چاپ « ٢ آن معنای تمام و

است[١]. خود چهارم رمان نوشتن مشغول

مترجم
می خوانیم: کتاب جلد پشت در

فارسی به را بسیاری نویسندگان آثار تاکنون مترجم، و مدرس بهمنی، «کیهان

تایلر، آن خانم آمریکایی، مشهور نویسنده از اثر چندین ترجمه است. کرده ترجمه

اوگاوا یوکو فورد، ریچارد همینگوی، سوتونگ، فرانسوی، اشنوز ژان از آثاری و

ادبیات و زبان دانش آموخته بهمنی می خورد. چشم به او کاری کارنامه در ... و

ترجمه دروس تدریس به دانشگاه در استادیاری سمت با اکنون و است انگلیسی

است. مشغول انگلیسی ادبیات و

نویسنده یوکواوگاوا از «انتقام» و پروفسور» و «خدمتکار کتاب دو ترجمه تاکنون آموت نشر در بهمنی دکتر از

است.» شده منتشر ژاپنی معروف

پروفسور» و «خدمتکار رمان بر یادداشتی و کنید مراجعه وبالگ کتاب بخش به می خواهید بیشتری اطالعات اگر

بخوانید. را

کتاب درباره
۵٨۴ در داد» نجات را سوئد پادشاه که «دختری کتاب

مشخص کتاب اسم همان از است. شده چاپ صفحه

روزنامه در باشد. طنز باید بیشتر کتاب موضوع که است

خیلی چیز دو در یوناسن که است شده گفته «گاردین»

طنز. دوم، و کتاب برای طوالنی نام اول، دارد: تبحر

هم تاریخی درون مایه طنز، این است. هم همین طور که

اذیت را من کتاب، اول صفحه ٢٠٠ در که تاریخی دارد.

را تاریخ شما اگر نمیاد. خوشم تاریخ از کال من البته کرد.
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به من مثل اگر ضمن در می برید. لذت حتما دارید، دوست

البته نمی کنم. توصیه اصال را کتاب پس می خندید، سختی

خاصی تبحر کتاب این نویسنده «گاردین»، روزنامه قول به

هستید! مفهوم یافتن دنبال به اگر آنکه، بدتر بخنداند. هرچیزی بابت را شما می تواند و دارد شما خنداندن در

صفحه ٢٠٠ تا هم باز گرچه دارد. خوبی کشش کتاب می شود. تلف وقتتان واقعا که نروید کتاب سراغ به اصال

دارید، وقت هستید، سرگرمی دنبال اگر پس می شود. یاس دچار آدمی نویسنده، زیاد توضیحات دلیل به اول،

دارید، دوست را تاریخ هم کمی و می بندد نقش لبانتان بر خنده شوخی، کوچکترین با نمی خواهید، مفهومی کتاب

کنید. مطالعه را کتاب حتما

توضیح با داستان شخصیت های تمام کتاب اول از بنویسد. هم کوتاه تر را کتاب می توانست نویسنده من نظر به

داستان وارد که هم فرعی شخصیت های حتی می روند. رژه چشمانمان جلو حالشان، و گذشته به راجع کامل

داده اند. اختصاص خود به را صفحه ای دو الاقل می شوند،

داستان های طی در که «نومبکو» نام به آفریقایی سیاه پوست دختر یک است. مشخص آن اسم از رمان داستان

خطر آن دهد. نجات بزرگ خطری از را آن ها تا می شود نزدیک سوئد نخست وزیر و پادشاه به عجیبی خیلی

دوقلو برادر دو می شوند. ماجرا درگیر زیادی آدم های میان این در خب سوئد! کشور در اتم بمب وجود چیست؟

یکی است. کرده انتخاب یکسان را آن ها نام «اینگمار»، پدرشان هستند. هولگر دو هر بله! «هولگر»! نام به

کودن. بیخ از دیگری و باهوش

به آفریقا در فقیرنشین محله ای از همه چیز، کال و ریاضیات در استعدادش و هوش دلیل به داستان نومبکوی

می شود عجیبی حوادث دچار مدام اما است، آرامی زندگی دنبال به همواره گرچه می رسد. سوئد در هتل بهترین

که می شوند باعث استعدادش و سرنوشت واقع در می شود. اینگونه خاطر چه به و کجا از نمی داند هم خودش که

«گاردین»: قول به هم باز شود. تبدیل تاثیرگذار انسانی به وی

هم تولد شرایط بدترین با فردی که است این آن و دارد وجود نکته یک دوست داشتنی، کتاب این قلب «در

باشد.» داشته زندگی بر زیاد بسیار تاثیری می تواند

کتاب: از بخش هایی

پدر یک و خوب نمرات داشتن با بداند. چیز همه درباره را چیز همه آدم نیست الزم که می دانست «مهندس

توانایی های از سوءاستفاده نهایت راه این در برساند. باال مراتب به را خود می توانست آدمی هر گردن کلفت؛

٧٩ ص است.» مهمی اصل هم دیگران

کله برای می رسید دستش که تمبرهایی تمام روی بود داده قول اینگمار توبیخ، و تهدید کلی از بعد اداره «در

١١١ ص نکشد.» شاخ آدولف ششم گوستاو
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است درست یعنی کرد. نگاه پادشاه به و آورد باال را سرش می کرد جارو را آشپزخانه کف داشت که «نخست وزیر

۴٩۵ ص کند؟» شوخی دیگر کشور یک اطالعاتی سازمان مامور با و بنشیند مملکت یک پادشاه

کتاب ترجمه و نوشتاری مشکالت
روان ترجمه ای شاهد پروفسور، و خدمتکار خواندم، وی از که قبلی کتاب مثل هم باز کرد. تشکر مترجم از باید

چاپ های در که امید می کنم. اشاره آن ها به اینجا در که بود هم ترجمه گاهی و نگارشی مشکالت البته بودیم.

همین تنها هم من و است یادگیری محل دنیا دهند. تذکر حتما می کنم، اشتباه من اگر یا و شوند تصحیح بعدی

بگیرم. یاد می خواهم. را

بود، ویرگول به نیاز جاها خیلی من نظر به بود. ویرگول نگذاشتن زد، ذوقم تو خیلی که مسئله ای یک .١

سه دو ٣٠ صفحه تا بنویسم. رو همش نکردم حوصله دیگه که بود زیاد هم اینقدر نبود! چرا نمیدونم اما

بود: مورد

بگذارند» کنار ب ناحیه ی سرپرستی از را بی سواد آدم این که شده وقتش کرد اعالم همکارانش «به -

نمی خواهد؟ ویرگول کرد» «اعالم از بعد اینجا خب .١٢ ص

درآمدی کسب برای نومبکو بنابراین است صادق هم زمین روی انسان های بیچاره ترین مورد در «و -

«بنابراین» از بعد نداره؟ نقطه «است» از بعد .١٨ ص داشت» را راه یک این حداقل اندک

نمی  خواهد؟ ویرگول

کند.» استفاده ادبیات از نمی توانست دیگر هم او بنابراین است آدمی جور چه او می دانستند و » -

٢۴ ص

نیز اسلحه آنها به مردم به انجیل دادن ازای در کردند قبول مذهبی مبلغ های باتو اصرار به «وقتی -

٢۵ ص کرد.» استقبال به شدت پیشنهاد این از قوم سرکرده ی بدهند

درست نمی کنم فکر بود! پاراگراف ابتدای در «و» از استفاده کتاب، در بود زیاد واقعا که بعدی مورد .٢

باشد.

است. «و» از قبل ویرگول یا نقطه از استفاده می خورد، چشم به خیلی قبلی کتاب های مثل که دیگه مورد .٣

هم ٣٠۴ صفحه در همچنین است. شده نوشته صد» «سی صورت به ٣٠٠ عدد ۵٠ و ١٨ صفحه در .۴

به یعنی چسبیده، هم به  باید کلمات این کنم فکر است! شده نوشته صد» «شش صورت به ۶٠٠ عدد

شوند. نوشته «ششصد» و «سیصد» صورت
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به مترجم هستم، مطمئن البته بود. کتاب داخل اسامی و جدید کلمات توضیح عدم دیگر، مورد یک .۵

مواقع برخی در اما است. کرده خودداری کار این از نشود، این از بیشتر کتاب صفحات اینکه خاطر

دهیم. پیشنهاد سن کم افرادی به بخواهیم را کتاب این اگر خصوصا می آید. پیش سوال واقعا

است: آمده زیر عبارت ٢٨ صفحه در .۶

در را الماس هایش کوچک ترین که این محض به تابو سابق، باسوتولند در بدشانسی آن از بعد «بنابراین

شد.» سوئتو راهی بالفاصله کرد، نزدیک پول به جواهرفروشی نزدیک ترین

است؟! شده تبدیل پول به کاالیی بگوییم باید یا است؟ درست شود» «نزدیک پول به کاالیی اینکه خب

است. شده استفاده دوبار چرا دارند. معنی یک هردو «بالفاصله» و اینکه» محض «به درضمن،

اشاره را مورد چند بود. جمالت در فاصله جای به نیم فاصله از استفاده بود، زیاد بسیار که دیگری مورد .٧

می کنم:

باشد. فاصله باید «توانسته» و «رشته» بین -٣٨ ص بود» رشوه توانسته از استفاده با هم «قبال -

٩١ ص اتمی» انفجار چاشنی پایه ی نپتونیوم به عنوان کاربرد معایب «درباره ی -

١٠٢ ص قانون شکنی هاست» مسبب تمام «نیاز -

١۴٩ ص قهوه بخورند» «تا -

٢١۵ ص کرده اند.» تاسیس آزاد کلیسای یک جایش بسته و را معروف موسیقی «سالن -

٢۴٣ ص زمانی» تا «می رسد.البته -

٢۵۴ ص مختلف» رنگ های جنسیت و «از -

٢٨٩ ص «شد.نخست وزیر» -

٣٠٣ ص «مغازه ای باز» -

٣۴٣ ص کرد.» متوقف «جوشکاری را -

۴٢٧ ص نمی شد،» «نویسنده ذکر -

۴۴۵ ص «هم بخرید.هیچی» -

۴٨٧ ص بودند.» دودزده «و -
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شده نوشته متفاوت شیوه دو به «رویش» کلمه ۴۶ و ۴۵ صفحه دو در چرا قبل، دفعات مشکل هم باز .٨

«رویش»! ۴۶ صفحه و «روی اش» ۴۵ صفحه است!

می شود! گیج آدم چیزی! تصور است شده گفته دوبار چرا دارد. مشکل ترجمه ١١٧ صفحه در .٩

هر به باشد، داشته کیفیتی چه آینده این نبود مهم حاال بسازد، را او آینده ی بتواند که چیزی تصور «اما

بود.» دشوار بسیار چیزی چنین تصور حال

است: شده استفاده «بود» کلمه از دوبار اشتباه به صفحه همین در

آن» در که بود ١٩٢۴ سال به مربوط بود صفحه ای دویست «کتابی

است: شده استفاده «هم» کلمه دوبار اشتباه به ١١٩ صفحه در .١٠

شک به را آدم بود ممکن هم پروفسور، عنوان وجود با حتی هم، چینی اسم یک نومبکو نظر به «اگرچه

بیندازد»

می شد؟ استفاده «ماهی» یا «ماه» از نبود بهتر زیر، عبارت در .١١

١٢۶ ص باشند.» داشته فرجه ماهه شش او خدمتکار طبیعتا و مهندس شد باعث که خارجی «موضوعی

است. افتاده اتفاق این خط یک برای تنها البته شد؟! ریز فونت یهو چرا صفحه وسط ١٣٠ صفحه .١٢

٢۵ صفحه در بار اولین «بوئر»، کلمه اینکه، جالب است. شده اشتباه پاورقی ها شماره ،١٣١ صفحه در .١٣

است! شده پاورقی ١٣١ صفحه در اما است شده ظاهر

است. شده نوشته «جه» اشتباه به «چه» کلمه صفحه، وسط ٢٣۶ صفحه در .١۴

«می بینم تان» !!! است؟ نوشتن صورت چه این ،٢۵۵ صفحه در .١۵

چیست؟! «اصل» کلمه از منظور صفحه، وسط ۴٢٧ صفحه در .١۶

اصل این فواید درباره ی ستون آن در و داشت ستونی مجله دوم صفحه در اما نمی کرد مصاحبه «ویرتانن

بود.» داده توضیح نمی شد، نویسنده ذکر از نامی مقاالت از یک هیچ در که مجله،

چون می کنند. ترجمه «مه» صورت به فارسی در را انگلیسی May ماه بهمنی، دکتر آقای می کنم فکر .١٧

بود. هم قبلی کتاب در شد، مشاهده صفحه پایین ۴٣٠ صفحه در که موردی این

آدینه بهروز

١٣٩۵/٠۵/٠۵
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