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 و ترجمه تألیف
 سوزان بسنت

 نبیمحمد خادم میرترجمه: 
 

ادبی و  تألیفهای تاریخی به پیوند ناگسستنی میان در این مقاله نویسنده با ذکر مثال
حساب   هکاری درجه دو ب تألیفکند و از اینکه ترجمه در مقایسه با ترجمه اشاره می

ای نوشته که کند. در مخالفت با دیدگاه نویسنده، آنتونی پیم مقالهابراز تاسف می ،آیدمی
که ترجمه کاری است مبتنی  چاپ خواهد رسید. پیم ضمن قبول این  هدر شماره آینده ب

 کند.  اشاره می تألیفهای بنیادی میان ترجمه و  بر فردیت و خالقیت، به تفاوت
 

را برتر دانستند.  تألیفل شدند و و ترجمه تفاوت قائ تألیفز کی بین ا دانم نمی
بین این دو تبعیض هاست  که چنین تمایزی وجود دارد و مدتدانم این است  آنچه می

را فعالیتی  تألیفآورند و میشمار    به ناز نوشتنازلی شکل را ترجمه شوند.  ل میقائ
در باب و  رسانندبه اعال علیین مینویسندگان را  برخیشمارند. میبرتر الق و ، خاصیل

به باشند  پرباراما مترجمان هرچقدر هم گویند گزاف می بهها سخن  دستاوردهای آن
شهرت   هنر نویسندگی آنان در سایهاند که  اتی نامرئی. مترجمان موجودآیند چشم نمی

که  گیر شده همهچنان و ترجمه  تألیفتمایز ناروا میان این شود. محو می  نویسنده
فهرست آثارشان ندارند و یك مقاله هایشان در به ذکر ترجمه تمایل دانشگاهاستادان 

 آید. شمار می  به پوشکین یا دانتهاثری از   از ترجمهر تباارزشگمنام مجله در یك ی تألیف
نویسندگانی چون چاسر که بودند کم ندر قرون وسطی چنین تمایزی وجود نداشت. 

ترجمه و  و ترجمه گرفته تا بازنویسی و شبه تألیفز به چند فعالیت ادبی مشغول بودند، ا
در اواخر قرن  بود. در قرن شانزدهم نیز ترجمه به منزلت باالیی دست یافتهتقلید. 

این تمایز   کم زمزمهمشغول بود کم تألیفزمانی که جان درایدن به ترجمه و شانزدهم 
 آغاز شد و این به نفع ترجمه نبود. 
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حدی به  مربوط است، و تااختراع صنعت چاپ حدی به  دلیل این تمایز تا
 حدی به تاوجود آمد و   های قوانین حق تألیف که همگام با صنعت چاپ به پیچیدگی
شاید آمد. حساب می  متنی صاحب اقتدار به ی کهاصل متن جهان پسارنسانس به شیفتگی

چون ترجمه، ابزاری برای مربوط بود  باسوادانافزایش مداوم تعداد حدی به  هم تا
در تلقی  آموزشرای بابزاری عنوان   از ترجمه به  این استفاده.بود آموزش زبان به کودکان

پائین نسبت به ترجمه اثر گذاشت و آن را در حد فعالیتی فاقد اصالت و خالقیت عام 
اهمیت  ترجمهبودند، قائل زیادی ارزش الت این دوره که برای اصدر در نتیجه آورد. 

 خود را از دست داد. 
ر مقایسه با د مترجمانر نیستند. غالب یتقص امر بیخود مترجمان نیز در این 

تا  ندنقشی کارکردی برای خود متصور بیشتر و ترند تر و متواضع محجوبنویسندگان 
م در آغاز مترج. بدانیمفعالیتی غیرادبی که ترجمه را مضحك است خالقانه. اما 

بازآفریننده متن در زبان  و سپس بازنویسرویارویی با متن نخست خواننده است و 
آورد، که متن اصلی برای مترجم پیش می ییها به محدودیت  شود. با توجه دیگر می

تر از  ارزش عنوان کم  هیچ  است که بهزبانی های  مهارتلسله ترجمه مستلزم یك س
 نیست.  تألیفهای الزم برای  مهارت

کنند و  کنند و از نظر کسانی که هم ترجمه می نویسندگان ترجمه هم می بسیاری از
ترجمه برتر است.  تألیفو ترجمه وجود دارد و نه  تألیفمیان  یتمایزنه نویسند  هم می

تواند ه مینویسندوقتی اشد چون بنویسندگی تواند ابزار یادگیری هنر  مانند تقلید می
 منحصرکه بتواند صدای   د، احتمال اینصحبت کندهد و صداهای مختلف را تشخیص 

از  باالترهدفی  هبی بیا برای دستتوان  ترجمه میاز شود.  بیشتر می ،خود را بیابد فرد  به
ممکن است ترجمه در طول حیات یك استفاده کرد. ای نوشتن هم  یادگیری اصول پایه

هرتش را شنویسنده، یکی از چندین فعالیت ادبی وی باشد. برای مثال، الکساندر پوپ 
اش از شعر هومر. ت که مدیون ترجمه( اسThe Dunciadدانسیاد )همان اندازه مدیون 

قرن نوزدهم،  مطرحهای اروپا، نویسندگان  بیشتر شعرای قرن هجدهم، رومانتیك
کردند و میهمگی ترجمه  0391  دهه ها و شعرای ، مدرنیستنوزده  آخرسدهنویسندگان 

های ادبی در سراسر اروپا در قرن نوزدهم  جنبشخواندند.  میهای دیگران را  ترجمه
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جهان ، ارتباطاتبسط شدن سفر و    ریشه در ترجمه داشت. با گسترش تجارت، راحت
های مختلف نقش  آگاهی از فرهنگ ایجادشد و به این ترتیب، ترجمه در  تر کوچك

ی بازی کرد. ترجمه ابزاری بود برای کسب اطالعات بیشتر در مورد دیگر ا عمده
 . تألیفهای جدید  نویسندگان و آثارشان و نیز کشف راه

 عنوانکیتس باشد.   گرفتن شاعر از ترجمه، غزلواره  برای الهام  بهترین نمونهشاید 
مصرع غزلواره  مطلع ایناست. « منچپ  ولین نظر به هومر ترجمهدر ا»واره لاین غز

چقدر در این شعر پیش  . هراست« ام های طال کرده چه سفرها که در سرزمین»عروف م
ترجمه ممکن از طریق شویم که این سفرها، سفرهای ذهن است که  رویم، متوجه می می

جزایر نامد، میر یونان آن را جزای که بایرونسفرکرده به جایی کند  ادعا می اند. شاعر شده
پس از آن . اند در مدح خدای شعر )آپولو( تصویر کرده رامشگرانغربی بسیاری که 

کند که  رسد، لحظه الهام که کیتس آن را به منجمی تشبیه می می مهم شهود فرا  لحظه
خیره شد بر  وقتی با دیدگانی چون عقاب»است:   سیاره جدیدی را با چشمان خود دیده

است و برای نخستین  من ترجمه کرده کشف کردهشاعر، هومری را که چپ«. نوس آراماقیا
« آرامش ناب یونان»کند که ارتباطی مستقیم با یونان باستان )یا آنچه او  بار احساس می

 اوها پیش از  س که سالاست. قدرت و شکوه هومر با اثر مترجم رنسان  نامد( یافته می
 شود. جان سپرده، زنده می

دار.  اند و معنی کند، مهم الهام استفاده می   واژگانی که کیتس برای توصیف لحظه
آرامش نابش را  ،بودم  من را نشنیدهچپ  سخنان رسا و جسورانه»نی که گوید تا زما می

تواند  شاعر مینانکه این چ ،هومر در شاعر انگلیسی تجسم یافته «.بودم  استنشاق نکرده
اهمیت این تجربه خواندن «. استنشاق کند»ای متفاوت را  دوره   آرامش و خلوص نویسنده

هومر   تهگیرد. نوش کار می  است که کیتس برای توصیف احساس خود به  زبانی دلیل  به
روح شاعر در است، چنان حیات پرشوری   من به کیتس رسیدهچپ  که از طریق ترجمه

 تواند هومر را استنشاق کند. در اوایل قرن نوزدهم در کشور انگلستان میشاعر که دمانده 
 برای آیندگانش آثاری بهاز دنیا رفت. ولی و خیلی زود هم ترجمه کرد کیتس خیلی کم 

 .کند اذعان می خود وی نیز به این نکتهجا گذاشت که فقط از ترجمه زاده شده بودند و  
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 به  دستبا آن نویسندگان بسیاری از یکی از مشکالتی که امروزه در ارزیابی 
تر از  با بررسی دقیق ی کهتمایز، و ترجمه است تألیفبین روا ناتمایز ین گریبانیم، هم 

الشعرا بوده اما او نیز  ملكشهرتش را مدیون این باشد که تد هیوز  شاید رود. بین می
 ویدز اهایی ا داستاناست. کتاب او با عنوان   ارث گذاشته ای عظیم از ترجمه به مجموعه

(Tales from Ovid)  های پرفروش جای  منتشر شد، در فهرست کتاب 0331که در سال
و ترجمه رودرروی هم نیستند بلکه  تألیفاز نظر هیوز و بسیاری شعرای دیگر، گرفت. 

  هکتاین نگشایند. به او میپیش چشم های متفاوتی را  افقدر طول حیات ادبی نویسنده 
 کنند که به ترجمه میاثری را نویسندگان غالباً به این دلیل شود. کمتر عنایت می مهم

ترجمه در چنین نوشتند.  آن را میخودشان آن اثر را کسی ننوشته بود نظرشان اگر  
 مواردی تداوم حیات یك نویسنده است. 

یکی دیگر از   نوبل در مقدمه  جایزه  شیموس هینی، شاعر ایرلندی و برنده
گوید که چطور  ، می(Beowulfبیوولف ) نام به 0331  های دهه رفروش سالهای پ ترجمه

در انگلوساکسونی همت گماشت. هینی این شعر معروف را   یك حماسه  ه ترجمهبشد 
گلچین ادبی ادبیات کنندگان  تدوین دعوت  و از این رو بهکارشناسی خوانده بود   دوره

پاسخ مثبت داد.  ،ای جدید از این حماسه ترجمهبرای  0341در دهه  انگلیسی نورتون
گوید که وی در آن زمان  می .کرد در آن زمان در دانشگاه هاروارد تدریس میهینی 

بر بستر دریای انگلوساکسن فرود « اش لنگر زبانی»کردن،   کرد که با ترجمه احساس می
 .مقابل الگوهای انگلیسی آمریکایی بود درخواهد « پادزهری»خواهد آمد و 

که چطور مثل یك  گوید میرغم داشتن انگیزه به مشکالتی برخورد.   اما شاعر به
نویسد شروع به ترجمه کرد. هر روز بیست خط را ترجمه  می که مشقبچه دبستانی 

به  دوست داشت کتاب راو  گرداند برها را  کرد؛ سعی داشت معنای دقیق آن خط می
  گفته . بهتر شد روز برایش سخت تبدیل کند. این کار روزبهمند شعری خوب و آبرو

بیشتر اوقات، تالش من برای ترجمه اثر به انگلیسی مدرن مثل تالش برای  »خودش: 
(. جای تعجب نیست که این 01: 0333)هینی، « بازی بود با چکش اسباب صخرهکندن 

 کار را رها کرد.
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انگلوساکسونی های کردن سفر پیچیده واژه هیجان دنبال شناسی و لغت او برایشور 
کار برانگیخت. یافتن معنی واژگان کافی   هینی را به ادامهزمان حال به  بیوولفاز زمان 

یافت  باید زبانی می. شد شعر برایش زنده میکرد. باید باید آهنگ کالم را درک مینبود. 
با احساس و سالست در آن قلم  بتواندزبانی که ، انگلوساکسون  درخور منزلت حماسه

ای دیگر وام گرفته توضیح ای که از نویسندهاو این فرآیند را با استفاده از استعارهبزند. 
 ای که او را از طریق ترجمه شناخته است: دهد، نویسندهمی

 
اعر عبارت دیگر، از منظر نویسنده، کلمات یك شعر نیازمند چیزی هستند که ش به»

 «.داند می  «حیاتحق بیولوژیکی »آن را معادل لهستانی، آنا سویر، 
 

ای  اس الیوت در مقاله کند. تی وقتی چنین معادلی یافت نشود، ترجمه عیب پیدا می
در نقش مدیا  به تحسین عملکرد سیبیل تورندایك« ریااورپیدس و پروفسور م»با عنوان 

حرف دهد.  پردازد اما ترجمه ماری را مورد انتقاد قرار می در تئاتر هولبورن لندن می
برای اینکه حق مطلب ، کند را درک می صدای شعر یونانی کهکسی »که الیوت این است 

 ویلیام موریسزبان تغزلی سیونبرن و زبان شعر از ای ندارد جز اینکه چاره ،را ادا کند
توانست صدایی منحصر به خودش را  (. ماری که نمی17: 0341)الیوت « بگیرد.الهام 

های  سط دههکه مترجمان متوزد پیدا کند، دست به دامن ساختارهای بدترکیب قدیمی 
  دغدغههینی و ماری را دید. میان روش  تفاوتوان ت جا می در اینبردند. بکار میپیشین 

کند که با زبان شعری او سنخیت داشته باشد. معادلی پیدا اصلی هینی این بود که 
و در نتیجه خالقانه بیاندیشد. اما  باشدبا آن کامالً آشنا زبانی پیدا کند که خواست  می

دغدغه ماری ارائه آثار نویسندگان بزرگ دوران باستان به خوانندگان معاصر بود. هدف 
دوست داشت با  ،تر استبود. او که معتقد بود متن مبدا متنی برترجمه او سازوکار 

 وفاداری کامل آن را ترجمه کند. 
، مرا بیوولف  اش در زمان آغاز ترجمه از زندگیتوضیحات هینی در مورد دو دوره 

از زمان تامل کنم. و ترجمه  تألیفتجربه خود در به صرافت انداخت تا در مورد 
ای  بیشتر متون روزنامهام. این روزها  نوشته و ترجمه کردهبسیار کنون، دانشجویی تا

برانگیزند و   هها درباره موضوعات مناقش. این نوشتههستند نویسم که قطعاتی کوتاه می
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حویل شده ت  در مهلت خواستهنویسم تا  سریع میآنها را معموالً اغلب لحن طنز دارند و 
ر، رمان ام، نمایشنامه، شع ها و مقاالت علمی نوشته ام، کتاب دهم. در دیگر مراحل زندگی

تجربه را   سفرنامهام، نوشتن نوشتهشعر و داستان هم ام، خودم  و داستان ترجمه کرده
ام در ژانر نوشتهرمانی  وام، دچار وسوسه نوشتن داستان برای کودکان شدهام، کرده

 یك کار دانشگاهی و ها را درکنار همه این. ال از مد افتاده استحاکه « ترس از پرواز»
 ام. انجام دادهکردن چهار بچه  بزرگ تنها دست

و ترجمه همیشه تداوم داشته است. اولین  تألیفنظر از کیفیت کار،  با این حال، قطع
کردم به  را تمیز می مکمدیك روز که . ام را در دفتر مشقم در ده سالگی نوشتمنمایشنامه

ام چقدر افتضاح بوده است. یك جنبه بد این نوشته این دیدم نوشتهاین دفتر برخوردم و 
 و  های این نمایشنامه از کشورهای مختلف بودند و به انگلیسی عجیب شخصیتبود که 

هم برایم سود ام  زدند. چندزبانگی که در طول زندگی ای حرف می غریب و زبان ترجمه
در نوشتن ول سالها نوشتن، در طنمود پیدا کرده بود. ام  ، در اولین نوشتهداشت هم ضرر

ترجمه از ایتالیایی، در  ادبیات کشورهای مختلف،های تطبیقی درباره  نوشتهدر ، نامهسفر
و ترجمه مشترک از زبان لهستانی و نوشتن برای خوانندگان اسپانیایی، التین و فرانسه، 

بودم و دوست آگاه های فرهنگی و زبانی  فاوتمتفاوت، در تمام این فعالیتها همیشه از ت
 هایم نشان بدهم. داشتم این تفاوتها را در نوشته

کمدی کارشناسی، دانته و ویرجیل مرا مجذوب خود کردند. از   دورههای  در سال
های ترجمه که از  متحاناز پس ا مبتوانبودم تا حفظ های بلندی را  بخش اید انهو  الهی
در  های انگلیسی که خوانده بودم، همگی ترجمهبرآیم.  ،کردند های ناآشنا انتخاب می متن

یکی از آمدند. میهای ناقصی  ترجمهبه چشم من ، اصل روان و سلیس آنهامقایسه با 
قلم متفاوتی بازنویسی کرده  دانته را به ی سیر کهارتقلم د  بههای معروف آن زمان  ترجمه
که هایی پرسیدم ترجمهمی ترجمه زیبایی نبود. از خودآمد،  حساب می  هبشاهکار بود و 

ها ترجمه  توانم بهتر از آن گفتم آیا می و میگیرند چه ارزشی دارند  میرا از شعر  یتشعر
از زبان  بلکه نبود التینو ایتالیایی اولین شعری که ترجمه کردم از زبان کنم. اما 

ترین نوع شعر در دوره کارشناسی من بود  بخش ت. این نوع شعر لذبود انگلوساکسون
را  چیزی توانستم بفهمم هینی چه و میانگیخت در من برمیتداوم زبان را   چون حس
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و نشاط آمیخته به تخیل که از طریق زبان  حیاتآورد:  به رشته کالم درمیچنین زیبا   این
ترجمه، لذت ترجمه  های من خیلی خوب نبودند اما با ترجمهنوردد. قرنها را در می

و سبب شد احترام بیشتری برای مترجمین  حل مسئله را یاد گرفتمفعالیتی برای مثابه  به
 شعر قائل شوم.
من به مدرنیسم   جویس و ایتالو اسوو بود. عالقه من در مورد جیمز  نامه اولین پایان

سه  ،که از این پژوهش برخاست، مرا با لویجی پیراندلو آشنا کرد. در طول چند سال
صورت  کتاب و چند مقاله در مورد او نوشتم، چندین نمایشنامه را برای رادیو، تئاتر و به

ه انگلیسی برگرداندم. این های کوتاهی نیز از او ب ها و داستان کتاب ترجمه کردم و رساله
ی از بین رفت. کل من به پیراندلو حدود بیست سال تداوم داشت و سپس به  القهع

جمالت نشان داده شده،   های فکری او که در ساختارهای پیچیده کاری پیراندلو و کج
ب وجذمها  مرا سالکه  هایی که انتهای مشخصی ندارند و طنز تاریك و سیاهش پیرنگ

اما  این اتفاق افتاددانم چرا و چطور  نمیبار شد. در نظرم بی اعتناگهان  ،ه بودخود کرد
 کلی از دلم رفت. ه بعشقش ش ترجمه آثاراو و ها نوشتن در مورد  پس از سال
کامالً متفاوت شده بودم. این نویسنده، آلخاندرا پیزارنیك بود. او   یك نویسندهشیفته 

نوشته بود که عناوین ای کتاب مجموعه پیراندلونیز مانند پیراندلو طنز تلخی داشت. 
ها دو یا سه خط  نوشت که برخی از آن مرموزی داشت اما پیزارنیك شعرهای کوتاهی می

بود. این شعرهای کامالً ایماژگرایانه، در مورد مرگ و درد و رنج بودند. او زنی بود که 
 پسخردگرا. شدت   نوشت اما پیراندلو هم مرد بود و هم به نیز می تندر مورد تجربیات 

ه بودم را کشف کرد یکامالً متفاوت  نویسنده ،ها ترجمه آثار نویسندگان روشنفکر از سال
 وهوای من سازگار بود. با حالهایش نوشتهکه 

پیراندلو بود. کارهای  ای کامالً متفاوت از ترجمه پیزارنیك، تجربههای نوشتهترجمه 
محتوا و ژانر، اصالً جور سوای تفاوت در سبك، کارهای پیزارنیك را متوجه شدم که 

وقتی آثار بلند بطور کلی کردم ) کنم. وقتی آثار پیراندلو را ترجمه می دیگری ترجمه می
و نوشتم متن را سردستی میاول کنم(  مانند نمایشنامه، رمان، داستان و رساله ترجمه می

وری ردم. این کار بسیار ضرک جوع نمینوشته سردستی هم راین وقت به  معموالً هیچ
شود.  جمله هم مشخص میتفسیر است چون در خالل نوشتن مشکالت معلوم شده و 
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شود که متن چه معلوم میای  پرده  یك نمایشنامه سهبرای مثال در پایان ترجمه سردستی 
است،   ترجمهمرحله اصلی گام بعدی که د و چگونه باید آن را ترجمه کرد. مشکالتی دار

های لغت،  گذاشتن جمالت، استفاده از فرهنگ کنار همشتن، شامل نوشتن و بازنو
آن نویس دارم که  کنم، چند پیش ای را تمام می . وقتی ترجمههاست نامه دانشتزاروس و 

 وقت بیش از یك هیچکنم،  می تألیفوقتی اما ترجمه اولیه و سردستی هم جزو آنهاست. 
که جلوی رایانه  پیش از اینندارم. چرکنویس استثنایی دو موارد خیلی یا در چرکنویس 

موقع کنم که  در ذهنم بازنویسی میمطلب را نوشتن کنم، آنقدر   بنشینم و شروع به
-چرکنویساین تغییرات در مقایسه با تعداد دهم.  نوشتن تغییرات بسیار کمی در آن می

کم است. بنابراین، برای من تمایز آشکاری بین  نویسم، بسیارمیکه در ترجمه هایی 
کار آگاهانه روی چندین مستلزم کردن و دیگر انواع نوشتن وجود دارد. ترجمه  ترجمه

وجود جا نوعی بازی وجود دارد که در دیگر انواع نوشتن  است. در اینچرکنویس 
افتد  اتفاق میصورت ذهنی  این بازی پیش از مرحله عملی نوشتن و به، تألیفدر ندارد. 

 البته اگر بتوان آن را بازی نامید.
دیگر نویسندگان نبود. معموالً در تعطیالت آثار   اشعار پیزارنیك مثل ترجمه  ترجمه

باره ترجمه   ها مشغول کار خود بودند، چندین شعر را یك آخر هفته و اوقاتی که بچه
در ترجمه اشعار او چرکنویس است.  نوعی بازآفرینی آثار این نویسنده  کردم. ترجمه می

فرآیند ترجمه آثار او بیشتر به نوشتن خودم بینم  کنم میکه فکر می کردم چون حاال نمی
ام و با  وارد دیالوگی شدهکردم که با او  آثار دیگران. احساس می  یك بود تا ترجمهدنز

پیزارنیك در   کردم. ممکن است بگویید ترجمه آثار وی افکارم را بهتر درک می  ترجمه
هایی بین فرهنگ، مذهب، آموزش و  واقع نوشتن خود بسنت بود هرچند تفاوت

مهاجر یهودی از   یك خانواده تجربیات زندگی او و من وجود دارد. او دختر هنرمند
وقت ازدواج نکرد و طالق  سالگی خودکشی کرد. هیچ  شش و  شرق اروپا بود که در سی

یچ بلندپروازی در کارش نداشت و بچه هم داشته باشد، هکه  هم نگرفت چه برسد به این
کرد. این یأس با ایماژهای  یأس اگزیستانسیالیستی خود را با شعرهایش بیان می

اینکه من علیرغم تفاوت با او چگونه بین او بودن، تنهایی و غم همراه بود. در مورد  خالی
 ام: کردم چنین گفتهو خودم قرابتی احساس می
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  مخفیانه از جنس روابط های من  فانتزیبود، ن و شمشیر از جنس خوهای او  فانتزی
هر دو شکستم. می با دستان خودمهای موانع را هایی که در آنها میلهبود، فانتزیجنسی 

جایی نیز در ما مشترک بود. او خود را  خانمانی و بی رویای خشونت داشتیم. احساس بی
است. من خود را در   اش گم شده گذشته اروپایی و یهودی وبیند  میآرژانتین در 

ام  مدیترانه. هم غریبه  شده در حوزه  گم دوره کودکیبینم. زنی انگلیسی با  انگلیس می
ترجم است مآل برای  ها. این آستانه مکانی ایده بین فرهنگ  هم آشنا و ایستاده در آستانه

است   نوردند، ساکن شده ای تفکر درمی که دیگران بدون لمحه یی بینابینکه در فضا
 .(13: 1111)بسنت و پیزارنیك 

 
کرد. به همین خاطر بود که  خود میمجذوب هایش بود که مرا  چیزی در نوشته

هایش  های قانونی کتاب)آن موقع نسخهاش  های غیرقانونی چندین شعرش را از نسخه
را تعداد زیادی از شعرهایش . وقتی نبودها  آن انتشارقصدم . ترجمه کردمموجود نبود( 
دوستانم تشویقم کردند که های ادبی خواندم و  ها را در جمع برخی از آنترجمه کردم، 

 چاپ برسانم.  ها را به آن
عاداتی دارند که بعضی . ها خیلی پرکارند است. برخی نویسنده  نوشتن کار عجیبی

در بعضی . نویسند( دوهزار لغت پیش از صبحانه میهستند )مثالً ها  د آنسخت پایبن
. نویسند با دست میهم بعضی . های تایپ قدیمی کنند، بعضی در دستگاه تایپ میرایانه 

 و  ها جسته نویسد. بعضی نویسنده میکنند و یك نفر دیگر برایشان  دیکته میحتی بعضی 
برای افراد مواقع این  زنند. نمیدست به نوشتن در برخی مواقع نویسند و  گریخته می

برای باروری و در چنین مواقعی مختلف معانی مختلفی دارد. از نظر برخی، عدم فعالیت 
و  رخوت هستندمواقع  ،مواقعاین برخی دیگر، از نظر است. احیای ناآگاهانه ضروری 

واقعی است رم منوشتن شعر ندامواقعی که میل به از نظر من، برند. از بین میرا الهامات 
بر این باورم که کردن هستم.   البته ترجمه ، نوشتن و صدنکه سخت مشغول خواند

است برای تداوم نوشتن   گونه است. ترجمه نیز راهی هاست وضعیت نویسندگان این قرن
-عاملی برای احیای قدرت نوشتن باشد. میتواند  خالقانه زبان. ترجمه میآفرینش و 

نوشتن در آن فرهنگ توان در یك فرهنگ،   ترجمهه طوالنی  یك دورپس از گویند 
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در قرن شانزدهم اتفاق افتاد. قبل از  رنسانس انگلیسشود. این مطلب در شکوفا می
جنگ  زخی های مصیبت سال  های فراوانی در طول که این رنسانس شکل بگیرد، ترجمه این

 داخلی در قرن پانزدهم صورت گرفته بود.
 . هدف کتابها جانبستان  بدهبا عنوان کتاب کوچکی منتشر کردم  1111در سال 

کردن و نیز درک رابطه میان مترجم و نویسنده و ترجمه برای نوشتن ی یدرک بهتر الگو
. بخش از چهار بخشاست متشکل کتاب است. و انتقال از طریق ترجمه پذیری تأثیرو 

است. شان چاپ شده  اصل اسپانیاییمقابل پیزارنیك که از است من های  ترجمهاول 
همراه اشعار خودم که   از اشعار انتخابی بهاست های من  ای از ترجمه مجموعه بخش دوم

را در کنار عری درباره پدر مرحومم ش مثالًاست. به نوعی با آن اشعار وارد دیالوگ شده 
شامل بخش سوم نیز ام. باره پدرش سروده کنار هم  گذاشتهشعر شاعری دیگر که در

چهارم هم بخش . در «آسیای تصورات من »تعدادی از شعرهایم است با عنوان 
که اسم کوچك پیزارنیك )آلخاندرا( در آن بود را را ای  ترجمه  غیرقابل  نبشته سنگ

 ام. جای اسم شاعر، اسم خودم را گذاشته  بهو  عوض کرده
 

Susan Susanna 

lying below 

Sussana 

Alejandra Alejandra 

debajoestoyyo 

Alejandra 
 

کردم،  ها قبل از انتشار این کتاب، وقتی روی آثار جویس و اسوو کار می سال
اما ثیر گذاشته است. أتجویس بر نویسنده ایتالیایی روشنی نشان دادم که چگونه  به

پذیرفته ایتالیایی تأثیر   متوجه شدم که جویس از نویسنده تحقیق بیشترمتاسفانه پس از 
دعی بود که تر بود، م مطمئن خود ی ازایتالیای  نسبت به نویسندهجویس که است. 

ه به بررسی رابطه کام   نامه موضوع پایاننداشته است. اش با اسوو چندان اهمیت  رابطه
چیزی که از ای از آب در آمد. پیچیدهو کار پرداخت مثل سبك پیراندلجویس و اسوو می

از دیگران در مورد تأثیرپذیری اظهارات نویسندگان فتم این بود که به تحقیق یاد گراین 
چندان جدی نگیرم. ، گویند أ الهامشان میدر مورد منشآنچه را که شك بنگرم و   دیده  به

شك  د نویسندگان بیست. هرچنا  دیگر کار بسیار دشواریتأثیر نویسندگان بر یک یافتن
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پذیرند، خوانندگان هم در این میان نقشی دارند. نویسندگان و  دیگر تأثیر میاز یک
 یافتنو وقتی پای زبانی دیگر در میان باشد دهند ی تشکیل میای ارتباط خوانندگان شبکه

جایی که معیارهای دو گروه از  شود. از آن تقریباً غیرممکن میهای این شبکه پیچیدگی
توانند  های مبدأ و مقصد حتماً مثل هم نیستند، مترجمان نیز نمی خوانندگان در فرهنگ

ای دیگر  های دیگر برگردانند. تنها امید مترجمان این است که شبکه ها را به زبان شبکه
 اصلی را بگیرد.  ایجاد کنند که جای شبکه

در زبان وصف آن م که ا های پیزارنیك تأثیر گرفته من آنقدر از نوشتهبا وجود این، 
و پر از موزون ام، اشعاری نوشته 31دههو اوایل  41دهه  ی که در گنجد. اشعار نمی

شد بیشتر بر  نظراتی که در مورد این اشعار داده میو با راوی مشخص بود. « آیرونی»
نمایشنامه بهتر است تأکید داشت. یکی از منتقدین نوشت که من آنها « دراماتیك»کیفیت 

بخش و  چند کار لذت نویسی هیچ جذابیتی برای من نداشت هر اما نمایشنامهسم نویب
خشکید. م شعر  است. اما وقتی شروع به ترجمه پیزارنیك کردم، چشمه برانگیزی چالش

چند شعر نوشتم اما خوب برایشان بفرستم، درخواست کردند که شعری وقتی چند مجله 
 نویسم.  شعر می تکراری فرمولیکردم طبق  چون احساس می ،از آب درنیامد

نوشتم پرایماژ که ناگهانی تاهی یك بعد از ظهر در فرودگاه استانبول شعرهای کو
آسیای  بودن  تهی ی تهی از عشق، ازدواج: دکر یك خط روایی را دنبال میشعرها بودند. 
رنگ برخی اشیاء  ودیدم،  که نام کشورهایش را در تابلوی اعالنات فرودگاه می مرکزی

دیده بودم. این زمانی بود که در ترکیه و ازبکستان خدمات های ترکیه  زیبا که در موزه
دادم )و چه دوران خوشی بود(. دو تا از این اشعار مستقیم از ذهن بر  مشاوره ارائه می
 قلمم جاری شد: 

 

 تأخیر ندارد تاشکند به پرواز
 برند مسافران به سوی درب هجوم می

 .هستند آسیا قرار بی
 بودم جا آن اکنون داشتم دوست

 مرز بی

The flight to Tashkent is on time 

people push toward the exit 

impatient for Asia. 

I would like to be out there now 

frontierless 
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 آرمیدم می دنیا شکم بر
بلند زمین را  و  آنجا که برف و شن پست

 پوشانند می
 نوازند می مرا قلب خاکستری وبادهای

laid on the belly of the world 

sand and snow folded in the curves 

of the earth 

grey winds stroking my heart. 
 

-وقفه شعر می آن بعدازظهر چندین شعر کوتاه نوشتم و پس از آن تا چند روز بی

 داشتن داشتند:  نوشتم. آن شعر و این یکی ارزش نگاه
 

 برد پیش می  به را ارتشش خان بزرگ
 از روی شکم آسیا

 در خیالش اروپا
 .قدرت دردستانش

 نگرم سوی خاور می به نیز من
 مپرخ  آن کاسه به

 است نهفته درآن که اشعارم
 . ماسه در کهربایی

The Great Khan drove his armies 

across the belly of Asia 

Europe in his desires 

power in his hands. 

Me, I am looking eastwards 

to the curved bowl 

where my poems lie hidden 

amber in the sands. 

 
گذاشتم. بعداً خان بزرگ مجموعه را  چندین شعر نوشتم و نامظرف چند هفته 

بود. دیگر مثل او من تغییر کرده سبك . کنم ترجمه نمیرا متوجه شدم که دیگر پیزارنیك 
  یماژ بهاو استفاده از ا سبك من پژواک سبك او بود. ویژگی خاص سبكنوشتم اما نمی

بایست معنی را از آنها استنتاج کند چون مصداق بود. ایماژهایی که خواننده میجای 
. در ی نیستقدهد و حتی ترتیب جمالتش منط پیامی منطقی می ندرت  پیزارنیك به

کردم تدریج حس می  هنقطه اتکا و محور متن بود اما بجمله ام برای من های قبلینوشته
 دهند.   هایم قدرت ساختاری خود را از دست میجمله

طقی و روشن و این بود که متنی منام  ، انگیزهمپیزارنیك کرد  وقتی شروع به ترجمه
توانست نوعی ترجمه تلقی شود چون  های دانشگاهی من نیز می نوشتهبنویسم. فهم   قابل
کنم که دانشجویان و خوانندگان  می« ترجمه»هایی  ایدههای پیچیده را به  ها و نظریه ایده
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پیزارنیك،   اما پس از ترجمهجایی نداشت. عام درک کنند. سورئالیسم در قاموس من 
 ی از سبك کار من شد. جزئسورئالیسم نیز 

را تمام کردم، هیچ اثری از پیزارنیك  ها جان بستان بدهنویس کتاب  از زمانی که پیش
  برخی منتقدین اینبسیار متفاوت بود. این کتاب اظهارنظرها درباره ام.  ترجمه نکرده

ند اما ه بودپسندید ،شوند که دو نویسنده از طریق ترجمه وارد نوعی دیالوگ میمطلب را 
باید اذعان کنم که با ترجمه گوشزد کرده بودند. ترجمه را « های دقتی بی»دو یا سه منتقد 

بدهم. دنبال ترجمه دقیق هم خودی نشان به هیچ وجه قصد نداشتم که پیزارنیك اشعار 
خاطر لذت ترجمه کردم و گاهی   بهنبودم. شعرهایش را در خالل چندین هفته فقط 

 .دادم یك خط را برای ایجاد تأثیری خاص تغییر میمعنای یك واژه یا 
ام.  چیزی ترجمه نکرده  ام و هیچ در طول دو سال اخیر، تقریباً هیچ شعری نگفته

 بهام. شیفتگی من  فرهنگی و ترجمه نوشته روابط بینباره رکوتاه و مقاالتی د  چندین مقاله
متون نظم و نثر متنوعی از جاهای مختلف در این مدت است اما   پیزارنیك هم تمام شده

 ام. هیچ خوانده ییعرفانی اروپانیز تعداد زیادی شعر جهان مانند چین، ژاپن، کره و 
کنم نه  ها پژوهش می ون را بخوانم چون نه در مورد آندلیلی وجود ندارد که این نوع مت

القه داریم چیزهایی بینیم عمیرسیم،  . اما وقتی به یك سنی میکنم ها را تدریس می آن
کنیم آید آن را مهم تلقی میمینظرمان مهم   و اگر چیزی بهخاص بخوانیم یا بنویسیم. 

گمانم منتظرم که بار دیگر شیفته   بهکه به کارمان مربوط باشد یا نباشد.   صرف نظر از این
 چنان با شکوه توصیفش ای هستم که نرودا آن نویسنده دیگری شوم؛ منتظر آن لحظه

آن لحظه  وقتهر «. فرارسید»گوید پا به سن گذاشته بود که شعرش  . او میکند می
 فرارسد، بار دیگر ترجمه خواهم کرد. 
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