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بخشهای دیگری از چهره واقعی شعر جهان است؟ ...من گمان نمیکنم که چنین باشد .نه
احمدپوری و نه هیچ مترجم دیگری نمیتواند چنان سیمایی کاملی را به نمایش بگذارد بلکه
هر یک از آنها میتوانند -تازه اگر بتوانند -بخشی از آن سیمای کلی را به ما نشان دهند و در
این کار تنها آنهایی موفقاند که آن بخش را نهتنها در بیرون بلکه در درون خویش نیز یافته
باش��ند .اگر چنین اتفاقی رخ دهد آن وقت است که زبان و تجربههای فرعی ترجمه به درون
زبان شعر در زبان مقصد سرایت میکند (به یاد بیاوریم ترجمه شاملو از مارگوت بیگل را که
تا س��الها بر بخش��ی از زبان شعر فارسی سایه افکنده بود سایهای که به گمان من پدیده ای
منفی نبود .بلکه از این بابت که با تعدیل سویههای زیادی فخیم و گاه منصفانه زبان شاملو،
راه را برای رس��وب بخش اصلی میراث زبانی او در بدنه ش��عر فارسی هموار تر کرد ،پدیده ای
مثبت بود)
زب��ان ترجمههای احمدپ��وری و نوع انتخابهای او ،به گمان من در تثبیت جریان اصلی
ش��عر فارس��ی در دهه  70و پس از آن بی تاثیر نبودهاس��ت .یکی از دالیل این تاثیر گذاری
تالشیاس��ت که احمدپوری در ایجاد رتیم و موسیقی درونی در زبان ترجمه بهکار میبندند.
این که این تالش چقدر از وفاداری او به متن اصلی میکاهد یا نمیکاهد ،موضوعی است که
اهل فن باید به آن بپردازند .آنچه که من به عنوان خواننده ترجمههای او می توانم بگویم این
اس��ت که خواندن ترجمههای او به من همان حس��ی را می دهد که خواندن یک شعر سپید
خوب در زبان فارسی.
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سرودي جهان را پر ميكند
دربارۀ ترجمه شعر
و تاملي در ترجمههاي احمد پوري

علي عبداللهي

.1ترجمۀ ش��عر در زبان فارسي در سالهاي اخير
گسترش چشمگيري يافته است و اكنون بسياري
از شاعران جهان را كه پيشتر به نام مي شناختيم،
خوش��بختانه به آثارشان ميشناسيم .اين رويداد
دورانساز در زبان فارسي به همت و تالش بيادعا
و كار پرفراز و نش��يب بسياري از مترجمان ايراني
از زبانهاي مختلف انجام گرفته است .از قديمترها
آثار ش��جاع الدين شفا  ،حسن هنرمندي  ،حسن
شهباز ومحمد علي اسالمي ندوشن را خواندهايم و
در خاطرمان ماندهاند .همزمان يا مدت كمي پس
از آنها  ،نس��لي ديگر پا به عرصه گذاشت كه آثار
اينان را پيش رو داشت و با سبك و سياقي خاص
خود آثار شاعران جهان  را برگرداند ومنتشر كرد .برخي از آنها همچون مترجمان پيش از خود،
شاعر بودند و برخي ديگر شيفتۀ شعر.
از سالهاي دهۀ چهل و پنجاه به اين سو تا به امروز ،كساني چون احمد شاملو،نادر نادرپور ،
محمد علي سپانلو  ،رضا سيد حسيني  ،احمد ميرعاليي  ،يداهلل رويايي  ،تورج رهنما ،هوشنگ
باختري   ،بيژن الهي ،باجالن فرخي  ،قاسم صنعوي  ،فتح اهلل مجتبايي  ،ع  .پاشايي  ،حسن
فياد ،بهمن ش��عله ور ،بهروز مشيري  ،كاظم برگ نيسي  ،عبدالحسين فرزاد ،احمد محيط ،
ضياء موحد  ،احمد نوري زاده ،فريدون فرياد  ،احمد پوري ،موس��ي بيدج ،س��عيد س��عيدپور
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،مديا كاشيگر ،محمد رضا پارسايار ،عباس صفاري ،فواد نظيري ،ابولقاسم اسماعيلپور ،فريده
حس��نزاده مصطفوي ،نازنين ميرصادق��ي ،رامين مواليي ،نازنين رهبان��ي ،كامران جمالي،
شهرام شيدايي ،عبدالرضا رضايي نيا ،واهه آرمن ،عليرضا بهنام ،حميدرضا آتش برآب ،تاهوكو
تاواراتاني ،رسول يونان و بسياري مترجمان جوانتر ديگر آثاري از شاعران سراسر جهان را به
گنجينه ي زبان فارس��ي ،افزودند ،و تا به امروز هم اين تالشهاي ارجمند ادامه دارد .بديهي
است بسياري نامها به خاطرم نميآيد و در اين سياهه مترجمان بيشتري هم جاي ميگيرند.
در س��الهاي پس از مش��روطه  ،همزمان دونوع از ترجمۀ شعر ش��كل گرفت .نوعي از آن
به خودي كردن كامل ش��عر در زبان فارس��ي قائل بود و فقط مضم��ون را ميگرفت و از آن
شعري كام ً
ال فارسي ميساخت كه در بيشتر موارد وزن و قافيه داشت و به كسوت قالبهاي
آشناي شعر فارسي در ميآمد .گاهي هم شعر يا حكايتي به نثر ترجمه ميشد و در مجلهاي
به اقتراحش ميگذاش��تند تا شاعران ايراني در منظوم كردن آن طبعآزمايي كنند و سرانجام
يك يا چند قطعه از آنها برنده اعالم ميشد .شعر معاصر فارسي در اين نوع از ترجمه صاحب
قطعات ارزنده اي ش��ده است كه ميتوان از شعر معروف «چشمه و سنگ» از ملك الشعراي
بهار  ،ش��عر «روباه و زاغ» حبيب يغمايي و ش��عرهاي«قلب مادر »  و « ش��اه و جام » از ايرج
ميرزا را نام برد .مثنوي شاه جام ايرج ،برگرفته از شعري است از فريدريش شيللر آلماني ،با نام
«غواص» كه در زبان اصلي به صورت چهارپاره سروده شده و لحن ومضمون كمي متفاوتي از
شعر ايرج دارد .اين شعر را نخستين بار در مجلۀ
«دانشكده»  بهار به اقتراح گذاشتند و ايرج برندۀ 
اين اقتراح شد.
در اين نوع از ترجمه ،بازسرايي و خوديكردن
مضمون ،نقش اصلي دارد تا آنجا كه ممكن است
لح��ن و غالب اث��ر اصلي دچار دگرگوني ش��ود و
حاصل ،در نهايت ش��عري است خواندني و تمام
عيار به زبان ترجمه .مترجمان اين شعرها  ،اغلب
خود شاعران بزرگي در زبان فارسي بودهاند و اين
مس��ئله در مورد شاعران زباندان در زبانهاي ديگر
هم صادق است .از قدما در عرصه ي زبان آلماني
 ،شاعراني چون « فريدريش روكرت» «،آگوست
فون پالتن » ،و از معاصران « راينر ماريا ريلكه »،
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« برتولت برشت» « ،پاول سالن» «،اريش فريد » ،و «هانس ماگنوس انتسنزبرگر» ترجمهها
يا بازسراييهايي به اين شيوه به آلماني آفريدهاند كه در اين زبان شهرت فراواني دارد .دو شاعر
رمانتيك ياد ش��ده در آغازاين فهرست ،شعر فارس��ي  را درست به همان قالبهاي اصلي به
زبان آلماني برگردان و بازسرايي كردند و از اين رهگذر قالب «غزل» را به همين نام در آلماني
برساختند.
مترجمان گروه دوم همۀ شعرها را به صورت منثور بر ميگردانده اند .در اين شيوه لحن و
ساختار به تمامي از ميان ميرفت و فقط مضمون يا به سخن سادهتر ،محتواي شعر به همان
صورتي كه در زبان اصلي وجود دارد ،در ترجمه منتقل ميش��د .دس��تهاي ديگر هم البته به
صورت منثور ترجمه مي كردند ،ظاهر چهار پاره يا سونت را درتعداد سطرها رعايت ميكردند،
ولي هيچ تالشي براي بازسازي ساختار و آهنگ شعر از خود نشان نمي دادند.
بديهي اس��ت از آنجا كه ش��عر در زبان اتفاق ميافتد و زبان در ش��عر صرفاً ارزش اطالع
رساني يا خبري ندارد ،بلكه منشي يكه و زيباشناختي به خود مي گيرد ،ترجمۀ شعر همواره
با اما و اگر همراه بوده و طرفداران بسياري در شيوۀ بازسرايي يا منثور يا آزاد يا لفظ به لفظ
آن داشته است .هنوز هم اين جدلها باقي است .برخي معتقدند كه به شمار مترجمان شعر،
س��بك و رويكرد در ترجمۀ ش��عر وجود دارد و نميتوان به صراحت گفت كه كدام شگرد در
ترجمه موفقتر اس��ت و كدام نيست .برخي همانند اوكتاويو پاز معتقد به بازسرايي شعرند و
برخ��ي همانن��د ناباكوف و والتر بنيامين به ترجمۀ لفظ به لفظ و دقيق قائلند .اس��تدالل هر
كدام به نحوي پذيرفته و ش��نيدني و البته آموزنده است .ايدۀ ترجمه ناپذيري شعر از همين
جا سرچشمه مي گيرد و آنها كه به آن به صورت آرماني مي نگرند آن را غيرقابل تحقق مي
دانند .بنا به اين دليل ساده كه ساختار زبانها با هم فرق دارند و نمي توان بازيهاي زباني و قالب
درخشان شعري را عيناً در زباني ديگر بازسازي كرد .از اين رو از خير ترجمۀ شعرميگذرند و
عطاي آن را به لقاياش ميبخش��ند .اين را بايد در نظر داشت كه شگردهاي ترجمۀ شعر در
ش��عر دورانهاي مختلف و حتي آثار شاعران مختلف متفاوت است و نميتوان همه چيز را در
قالب يك يا چند نظريۀ واحد يك كاسه كرد.
اگ��ر به ترجمهناپذيري ش��عر قائل باش��يم پس بايد از خير آگاهي يافت��ن از ميراثها و
دس��تاوردهاي ش��اعران ديگر جهان بگذريم و از آن يكسر چش��م بپوشيم .اما اين هم شدني
نيس��ت و تاريخ ترجمۀ ش��عر در جهان عم ً
ال خالف اين را ثابت مي كند .و از طرفي نميتوان
همۀ زبانها را آموخت تا ش��عرها را به زبان اصلي خواند .شكلگيري مكتب ايماژيسم در زبان
انگليس��ي با تاًثير از ش��عر تصويرگراي چيني ،شكوفايي مكتب رمانتيس��م در اروپا با تاًثير از
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ادبيات شرق به ويژه شعر فارسي ،و خلق آثار ارزندهاي از گوته  ،شيللر  ،روكرت و هاينه همگي
شواهدي هستند كه خالف اين آرمانگرايي در ترجمۀ شعر را ثابت مي كنند .گو اينكه بسياري
از اين آثار با چاشني سوءتفاهم  از اثر اصلي و حتي ملهم از ترجمههاي نه چندان دقيق شكل
گرفتهاند و در مواردي مثل ديوان شرقي غربي گوته ،لغزشها و برداشتهاي نادرست موجود در
خود اثر اين مسئله را به خوبي نشان مي دهد .اما بايد به اين نيز توجه كرد كه هر اثر شعري،
در هر ترجمه به زبان ديگر ،زايشي دوباره مييابد و لزوماً زايش دوم يا چندم هر اثر ،نوزادي
همانند مادر يا پدر اصلي خود را به وجود نمي آورد و گاه ممكن است نوزاد ،شباهت صوري
با اثر اصلي نداشته باشد يا حتي گويشوران زبان اصلي شعر را خشمگين هم بكند .تقليدهاي
كه از ترجمۀ خيام به قلم فيتز جرالد و ترجمه هاي اخير از مولوي در زبان انگليسي و بعدها
ساير زبانها رخ داد از اين گونه است.
به گمان بسياري ممكن است اين تالشهاي نو گونه اي تجاوز به متن اصلي يا خيانت به
حساب آيد  ،اما  با نگاه واقع بينانه و زيبايي شناسيك  ،ميتوان اين بازآفريني ها را نوعي زايش
دوباره و آزاد شدن انرژيهاي نهفته و تازه از يك متن در زبان ديگر دانست .چنان كه گويي
مث ً
ال خيام يا مولوي يا حافظ  از خالل سدهها دوباره به هيئتي ديگر در بستر فرهنگي ديگر
ظهور ميكنند و با امروزيان سخن ميگويند .با اين نگاه ترجمۀ شعر ضروري است و بايد هم
انجام گيرد و به گفتۀ آدونيس شاعر معاصر عرب ،اگر ترجمۀ شعر را خيانت هم فرض كنيم،
باز چه خوب است كه از اين خيانتها ،تا آنجا كه ممكن است ،بيشتر صورت گيرد تا فهم جهاني
از ميراث شعري گسترش يابد و شاعران با دست و نگاه  بازتري بسرايند.
جاي دوري نميرويم .آثار كس��اني چون ش��جاع الدين شفا و حسن هنرمندي و اسالمي
ندوشن و چند تن ديگر ،باعث شكوفايي شعر دهههاي سي و چهل خورشيدي در ايران شد.
ترجمههايي كه س��ير شعر معاصر را دگرگون كرد.گو اينكه بسياري از اين ترجمه ها مث ً
ال به
شدت همانند هماند و لحن و ساختار زبان اصلي را در مواردي به هيچ وجه منتقل نميكنند.
در سالهاي منتهي به انقالب و پس از آن شعر جهان با شتاب به فارسي ترجمه شد  ،به
طوري كه اكنون ميتوان زبان فارس��ي را در زمينۀ ميراث ترجمۀ ش��عر در خاورميانه و حتي
جهان زباني سرآمد دانست كه بسياري از آثار بزرگان هر زبان در آن وجود دارد .اين ترجمهها
در گس��ترش ديدگاه ش��اعران امروز تاًثير شاياني داشته است و بخش عظيمي از وسعت نگاه
شاعرانه در زبان فارسي وامدار همين ترجمههاي به گمان بسياري از استادان نارساست.
امروز هم در ترجمۀ ش��عر  ،ديدگاههاي مختلفي وجود دارد و كس��اني چون ش��املو به
لزوم برگردان و ارائۀ لحن و موسيقي در ترجمه واقفند و گوناگوني لحنهاي شان در ترجمۀ
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آثار شاعران مختلف به نوعي اثبات كنندۀ همين
مدعاس��ت .مترجماني چون كامران جمالي و در
سطح كمرنگترش فؤاد نظيري به برگردان شعر
به صورت موزون و آهنگين معتقدند .گروهي نيز
به ترجمۀ شعر در قالب شعرسپيد فارسي اعتقاد
دارن��د و گروهي نيز توجه كمتري به طنين كالم
و لح��ن در ترجم��ه مي كنند .اما هرچه باش��د ،
مترجمان ش��عر در چهل سال اخير به لزوم ارائه
سبك ش��اعران و بازسازي لحن بيشتر از گذشته
پي بردهاند و چنان كه ديگر ترجمههاي منثور به
سبك و سياق ش��جاعالدين شفا ديگر به فارسي
ارائه نمي ش��ود .نكتۀ ديگر ،لزوم ترجمۀ شعر از
زبان اصلي اس��ت كه ام��روزه در ميان مترجمان
امروزي همانند ،سعيد آذين ،رامين مواليي ،نازنين رهباني ،نازنين ميرصادقي ،فريدون فرياد،
فرياد شيري ،تاواراتاني ،حميد رضا آتش برآب ،محمد رضا پارسايار ،موسي بيدج ،عبدالحسين
فرزاد ،رضا نجفي ،خس��رو ناقد ،نس��ترن زندي به همراه نگارنده و چن��د مترجم ديگر اقبال
بيشتري يافته و هركدام از نامهاي ياد شده در حوزۀ زباني كارخود دست به ارائه ترجمههايي
زدهاند كه قطعاً در نس��بت با ترجمههاي دهههاي گذشته ،هم سبكمدارتر و هم دقيقتراند.
از اين رو جا دارد اين س��نت بيش��تر جا بيافتد كه هر شعر را بهتر است از زبان اصلي خودش
برگرداند ،آن هم به اين دليل س��اده كه ترجمه از ترجمه ،متن س��وم را از متن اصلي دور مي
سازد و گاه لحن در اين ميان به كلي از ميان ميرود و امروزه چنين ترجمههايي ارزش چنداني
ندارند .البته در زبانهايي مثل چيني ،آفريقايي ،پرتغالي ،لهستاني ،يوناني ،چكي ،مغولي ،هندي
و  چند زبان ديگر هنوز مترجمان اندكي در زبان فارس��ي وجود دارند يا حتي هيچ مترجمي
براي برگردان شعر وجود ندارد .در اين مورد بايد همچنان از ترجمههايي كه به زبانهاي بزرگ
و آشنا انجام مي گيرد استفاده كرد.
.2يكي از مترجماني كه در سالهاي اخير در حجم گستردهاي عمر خود را بر ترجمۀ شعر
نهاده و اش��عار شاعران بزرگي را به فارسي برگردانده است ،احمد پوري است .شايد به جراًت
بتوان احمد پوري را يكي از پرخوانندهترين مترجمان شعر در زبان فارسي دانست .اين خصلت
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ش��ايد از دو علت سرچشمه بگيرد .نخست نوع انتخاب احمد پوري است و دو ديگر سازوكار
و س��بك وس��ياق ترجمههاي اين مترجم است .پوري ش��اعران بزرگ جهان را براي ترجمه
برميگزين��د و از ميان آثار آنها هم خوشترجمهترينش��ان را انتخاب مي كند .اين آثار بعضاً
غنايي ،عاشقانه و خوشخوان هستند.
نكته ديگر نوع زبان ترجمه پوري اس��ت كه بسيار خوشخوان و سهلالوصول است .زباني
كه وامدار شعر سپيد فارسي است و كمتر نشاني از تصنع در آن ديده ميشود .گويي مترجم
با هوش��مندي آثار مسئلهدار و ديرياب شاعران را به كناري مينهد و بخشي از ميراث روشن
هر شاعري را به فارسيزبانان معرفي مي كند .آثاري كه كمتر مترجم را دچار مشكالتي از آن
دس��ت ميكند كه مث ً
ال در «سوگسرودههاي دوئينوي» راينر ماريا ريلكه يا «دشت سترون»
تي .اس .اليوت وجود دارد .آثاري كه به ديرفهم بودن و بدترجمه بودن در همه جهان شهرهاند
و در زبانهاي ديگر هم ياترجمههاي آن با تفس��ير همراه است يا چندين ترجمه از آنها وجود
دارد .اين آثار ديرآشنا  ،البته در كنار مشكل بودن براي ترجمه  ،به مذاق خوانندههاي عادي
خوش نميآيند و اقبال كمتري پيدا ميكنند.
ش��ايد اگر احمد پوري مجموعه آثار يك ش��اعر را بر ميگرداند ،به چنين اقبالي دس��ت
نمييافت .نكته ديگر در آثار احمد پوري اين اس��ت كه بيشترش��ان به زباني غير از انگليسي
س��روده شدهاند و ترجمه از ترجمه ،همواره آسانتر از ترجمه از متن اصلي است .به اين دليل
س��اده كه بس��ياري از دس��تاندازهاي متن را مترجم پيش��ين از پيش رو برداشته و مترجم
با اطمينان بيش��تري دس��ت به ترجم��ه ميزند.
مورد اخير البته چه بسا ممكن است باعث غياب
لحن اصلي در ترجمه ش��ود و در مواردي با خود
سوءتفاهمي هم به ترجمه وارد كند.
ش��گردهايي كه مث ً
ال يك مترجم روس��ي به
انگليسي براي از آن خود كردن مفهومي در زبان
انگليس��ي در ترجمه شعر به كار مي برد ،هميشه
با شگرد كسي كه از روسي به فارسي برميگرداند
يكي نيست .ترجمه آن شگرد از زبان واسطه هم
در موارد بسياري ممكن است باعث خروج ترجمه
از متن اصلي بش��ود .چون در فرهنگ واژگان هر
زبان ب��ه زبان ديگر ،خوش��هاي از معاني مترادف  
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براي يك واژه وجود دارد كه با وضع برابرنهاد آن به زباني ديگر باعث به ميدان آمدن گروهي
از واژگان ديگري مي ش��ود كه در تحليل نهايي ممكن اس��ت به برابرنهادههايي  دور از مراد
ش��اعر اصلي بيانجامد ،از اين رو نگارنده به ش��خصه اين بخش از كار پوري را نمي پسندد .از
س��وي ديگر نوعي يكدس��تي در لحن و موسيقي و شگرد را در كار پوري مي بينيم كه انگار
آنا آخماتووا را با يانيس ريتس��وس يا ناظم حكمت يا لوركا همس��بك ميكند در صورتي كه
اين شاعران هركدام متعلق به سنت خاص و متفاوتي از قاموس شعر جهاني هستند و قاعدتاً
نبايد همزبان و هملحن باشند .اين خصلت نيز از ترجمه از زبان واسطه به اثر ترجمه شده راه
م��ي يابد .مجموعه اين خواص ،پوري را تبديل به مترجم غيرخواص و غيرآكادميك ميكند
و پراكندگي حيطۀ كاري مترجم ش��امل آثاري از ش��اعران سراس��ر جهان ،ترجمههاي او را
ترجمههايي غيرآكادميك ،غيرپژوهش��گرانه مينمايد كه بايد اذعان كرد ،ذاتاً اين وجه سويۀ
منفي ندارد و براي خود جذابيت بيش��تري ه��م در ميان خوانندگان غيرحرفهاي مييابد .در
همه جاي دنيا هم اين ترجمهها مخاطبان عام  بيشتري دارد .اما آثار پوري از آن رو كه گزينه
هس��تند و تمام آثار يك ش��اعر را در بر نميگيرند ،كمتر حرف آخر را در معرفي شاعران به
خواننده حرفهاي ميزنند و خواننده آكادميك به دليل حجم كم آثار هر ش��اعري ،براي رفع
كنجكاوي و از آن خودكردن تمام آثار او به ترجمههاي ديگر و مبس��وطتر از آن ش��اعرنياز
پيدا ميكند كه ش��ايد ترجمههاي كامل آكادميك با تفسيرها و مقدمههاي مفصل جاي آن
را پركند .اين آفت در مورد كار بيش��تر مترجمان وجود دارد و مختص پوري نيس��ت .هنوز
شعرهاي كامل گوته  ،شكسپير ،پاز ،برشت ،فريد و ...به فارسي وجود ندارد.
گمانم اولين ترجمهاي كه از احمد پوري خواندم ،كتاب «تو را دوس��ت دارم چون نان و
نمك» گزينه ش��عرهاي عاشقانۀ ناظم حكمت در س��ال  1372بود .اين ترجمه در آن سالها
خوش درخشيد و زياد خوانده شد .پس از آن به فاصله يكي دوسال  «هوا را از من بگير  ،خنده
ات را نه ! » پابلو نرودا در آمد كه تا امروز چاپهاي متعددي داشته است.
كارنام��ه احمد پوري از آن س��الها پربارتر ش��ده و امروزه اين مترجم همچن��ان به ارائۀ
دس��تاوردهاي شعري جهان مش��غول اس��ت و روزبهروز خوانندگان مختلفي مي يابد .براي
خوانندگان ش��عر جهان وجود چنين مترجماني غنيميتي است كه كمتر به دست مي آيد و
بايد به پوري از اين بابت دست مريزاد گفت.
در پايان براي نشان دادن آسيبشناسي ترجمه شعرهاي اين مترجم و مترجمان دیگری
که از زبان واسطه ترجمه میکنند ،نمونههايي از آثار وي را برگزيدهام كه ترجمه از زباني غير
از زبان اصلي ،باعث پيدايش برخي لغزشها درترجمه فارسي شده است و بديهي است ،در اين

فصلنامه مترجم /سال بیستم /شماره پنجاه و پنجاه و یک39 //////

////// 38
نمونهها نميتوان ريشه اصلي كژتابي را به درستي رديابي كرد چون بايد ترجمۀ انگليسي را
هم پيشرو داشت و هرسه را با هم قياس كرد.
در اينجا دو نمونۀ كوتاه از برتولت برش��ت ميآورم كه به زبان آلماني است و نگارنده اين
زبان را تا اندازهاي ميداند .در ادامه هم متن اصلي آمده اس��ت ،هم ترجمۀ آقاي پوري و هم
ترجمۀ پيشنهادي نگارنده«.من ِ جان به در برده» شعر كوتاهي است از برشت  كه شاعر در آن
از اينكه از مهلكه جان سالم بهدربرده ،از خودش بدش ميآيد .اما در ترجمۀ فارسي به عبارت
« تنازع بقا» در آن روبرو ميشويم كه در متن اوليه وجود ندارد و چه بسا از ترجمه انگليسي
راه يافته باشد .اين عبارت به تعبيري ،ميتواند نوعي تفسير بر  شعر تلقي شود كه با پديدار
ش��دن در متن فارس��ي بيدرنگ ذهن خواننده را از تعابير فرضي ديگر منحرف ميكند و در
نهايت در سطح ترجمۀ تفسيري ميماند .در ساختار ظاهري شعر هم همخواني با متن اصلي
ديده نميشود و هم از لحن برشت در آن خبري نيست .عنوان شعرترجمه شده  ،هم واژهاي
خنثی است كه منش ويژهاي ندارد .متن اصلي شعر:
Ich , der Überlebende4
Ich weiß natürlich:einzig durch Glück

يكي از آنها گفت«:تنازع بقا»
و من از خودم بدم آمد.

ترجمۀ نگارنده از آلماني  :
من ِ جان به در برده
اين را طبع ًا خوب ميدانم كه فقط من
6

از ميان آن همه دوست

اهلل بختكي جان سالم به در برده ام

اما همين امشب توي خواب شنيدم كه

دوستانم مي گفتند :

" قويترها جان به در مي برند!"

و من از خودم بدم آمد.

7

 يك مثال ديگراز برشت در همين زمينه .متن اصلي :
Hollywood

8

Habe ich so viele Freunde überlebt.
Aber heute nacht im Traum

 , mein Brot zu verdienenدJeden Morge

hörte ich diese Freunde von mir sagen:

Gehe ich auf den Markt , wo Lügen gekauft wird.

"Die Stärkeren überleben

Hoffnungsvoll

Und ich haßte mich.

Reihe ich mich ein zwischen die Verkäufer .

ترجمۀ احمد پوري از انگليسي:
هاليوود

9

باقي

5

البته مي دانم همهاش شانس است

كه من زندهام و بسياري از دوستان زير خاك
اما ديشب در خواب

42.S ,1964 Suhrkamp ... Exil im Gedichte , 6 Gedichte , Brecht Bertolt :4
 :5تراشهاي باريك از آوازي  ،شعرهاي كوتاه از شاعران امروز جهان انتخاب و ترجمه  :احمد پوري ،كتاب خورشيد ،تهران،
چاپ اول 1382 ،ص51 .

هر روز براي كسب قرصي نان

به بازاري مي روم كه دروغ ميخرند

اما چه خوب

كه جزو فروشندگانم.
 :6برشت ،برشت شاعر ،شعرهاي برتولت برشت ،برگردان  :علي عبداللهي  ،نشر آهنگ ديگر  ،تهران ، 1382ص132 .
 :7اسماعيل خويي هم اين شعر را در جايي با لحني متفاوت ترجمه كرده كه متاسفانه هرچه گشتم در ميان منابعم نيافتمش.
.S.ebnda Brecht.B . 7 :8
 :9پوري همان ص52 .
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اين شعر سالها پيش هم ترجمه شده بود:

هاليوود

10
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فارسي را با ترجمۀ آلماني همان شعر  مقايسه مي كنم تا ببيند كه گاهي ظرافتهاي شعر
چگونه در ترجمه هاي غيرمستقيم از ميان ميرود يا دستكم دستخوش تغيير ميشود .
متن اسپانيايي شعر نرودا :12
La Reina13

هر بامداد  ،از پي روزي

به بازار مي روم ،

Yo te he nomberado reina .

آنجا كه دروغ ميخرند.

Hay mas altas que tu , mas altas.

و اميدوار،

خود را در صف ِ فروشندگان ،

Hay mas puras que tu , mas puras.
Hay mas bellas que tu, hay mas bellas.

جاي ميدهم.

Pero tu eres la reina.

ترجمۀ نگارنده :

Cuando vas por las calles

هاليوود

11

Nadie te reconoce.
Nadie ve tu corona de crisral , nadie mira

هر روز صبح  ،براي گير آوردن تكه ناني

La alfombra de oro rojo

به بازاري ميروم كه در آن دروغ مي خرند .

Que pisas donde pasas,

اميدوار

La alfombra que no existe.

خود را در صف فروشندگان جا ميزنم.

همانطور كه مشاهده كرديد ،در ترجمۀ آقاي پوري از شعر هاليوود ،عبارت «اما چه خوب!»
وجود دارد كه در متن اصلي نيس��ت و ظرافت اين جمله كه شاعر ميگويد خود را اميدوارانه
در صف فروشندگان جا ميكند ،از ميان رفته است .ترجمه بهروز مشيري از همين شعر ،اما
متاًثر از حال و هواي سالهاي پنجاه كمي آركائيك يا به اصطالح شاملويي است .اين ترجمه با
وجود نزديكتر بودن به متن اصلي ،همانند ساير ترجمههاي مترجم ،لحن برشتي ندارد و آن
سادگي خاص برشت را در برگردان منتقل نميكند  .
در اين بخش ،يك مثال ديگر از پابلو نرودا ش��اعر اس��پانيايي زبان ش��يليايی ميآورم كه
ترجمۀ فارس��ي آن به قلم احمد پوري در كتاب ياد ش��ده در باال ،آمده است .اين بار ترجمۀ
 :10من ،برتولت برشت ،برتولت برشت ،به انتخاب و ترجمه ي بهروز مشيري ،تهران ،اميركبير ،1351 ،ص139 .
 :11برشت ،برشت شاعر ،ص131 .

Y cuando asomas
Suenan todos los rios
En mi cuerpo , sacuden
El cielo las campanas,
Y un himno llena el mundo .
Solo tu y yo,
Solo tu y yo,amor mio,
Lo escuchamos.
 :12از آنجا كه اسپانيايي نمي دانم فقط به ترجمه ي واژه ها مي پردازم و به لحن شعر اشاره اي نمي كنم .ضمناً چون تايپ
اسپانيايي نداشتم ناچار شدم از خير آوردن آکسانهاي باالي حروف در متن بگذرم.
Sammlung Luchterhand , 16.Auflage , 1977 .S. 114-117. Pablo Neruda , Liebesgedichte (Spanisch.deutsch) Deutsch ,:13
von Fritz Vogelsang
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ترجمۀ آلماني فريتس فوگلزانگ :
Die Königin
Ich hab dich zur Königin ernannt.
Größere gibt es , größer als du.
Reinere gibt es , reiner als du.
Schönere gibt es , schöner als du.

اين دگرگوني برآمده ازمتن ترجمۀ انگليس��ي شعر است يا بنا به سليقۀ مترجم فارسي وضع
شده است .بانو در فارسي ،يكي از معاني زن است و شكوهمندي آن تا به حدي نيست كه به
هنگام گذر وي از خيابان چشمها  را به سوي او برگرداند درصورتيكه قاعدتاً ملكه يا شهبانو
به هنگام گذر از كوي وبرزن  ،همۀ چشمها را به خود معطوف مي كند .ترجمۀ فارسي شعر
به قلم آقاي پوري:
بانو

14

تو را بانو ناميدهام

Doch du bist die Königin.

بسيارند از تو بلندتر ،بلندتر.

Wenn du durch die Straßen gehst,

بسيارند از تو زيباتر ،زيباتر.

erkennt dich keiner.
Niemand sieht deine Krone aus Kristall ,niemand schaut
Den Teppich aus roten Gold,
den jeder Schritt von dir betritt,
den Teppich , der gar nicht da ist.
Und wenn du erscheinst,
rauschen alle Flüsse
in meinem Körper auf ,rütteln
die Glocken am Himmel,
und ein Hymnus erfüllt die Welt.
Nur du und ich,
nur du und ich , meine Liebe,
hören ihn tönen.

همانطور كه مشاهده مي كنيد ،عنوان اين شعر در متن اصلي اسپانيايي ودر ترجمۀ آلماني
هر دو «ش��هبانو» يا «ملكه» اس��ت اما در متن فارسي « بانو» شده است ،و دانسته نيست كه

بسيارند از تو زاللتر ،زاللتر.
اما بانو تويي.
از خيابان كه ميگذري

نگاه كسي را به دنبال نميكشاني.

كسي تاج بلورينت را نميبيند.

كسي بر فرش سرخ زرين زير پايت
نگاهي نميافكند.

و زماني كه پديدار ميشوي

تمامي رودخانه ها به نغمه در ميآيند

در تن من،

زنگها آسمان را مي لرزانند،

و سرودي جهان را پر مي كند.

تنها تو و من

تنها تو و من  ،عشق من،

به آن گوش مي سپاريم.

 :14هوا را از من بگير  ،خنده ات را نه !  ،پابلو نرودا  ،گزينه ي شعرهاي عاشقانه  ،ترجمه ي احمد پور ي  ،چشمه ، 1374 ،
صص15.و 16
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و اكنون ترجمۀ فارسي نگارنده براي همين گفتار:
شهبانو
تو را شهبانو ناميده ام.

باالبلندتر از تو بسيارند  ،باالبلندتر از تو.

زاللتر از تو بسيارند  ،زاللتر از تو.

زيباتر از تو بسيارند  ،زيباتر از تو.
اما تو شهبانويي.
از خيابانها كه مي گذري،

كسي نمي شناسدت.

هيچ كس تاج بلورينت را نمي بيند،

هيچ كس نمينگرد قالي سرخ زرين
اما نامرئيي

كه تو بر آن ميخرامي .
و هنگام كه جلوه ميكني

همه ي رودخانهها در تنم

به خروش درميآيند ،ناقوسها
تكان ميخورند در آسمان

و سرودي ميآكند جهان را.
فقط تو و من،

فقط تو و من ،عشق من،

طنين آن را ميشنويم.

در اين ش��عر افزون بر عنوان ،بازهم با توجه به محتواي ش��عر ،قالي سرخ زرين ،به فرش
تبديل ش��ده وسطر «اما كسي نمي بيندش» يا همان «قالي سرخ زرين نامرئي» حذف شده
است .بايد در نظر گرفت كه ترجمۀ آلماني از زبان اصلي انجام گرفته و متن اسپانيايي روبروي
آن اس��ت و ش��مار سطرها دقيقاً همان است كه در متن اصلي وجود دارد .در مورد اين كتاب
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در مواردي ديگر بخش��ي از ظرافتهاي ديگر متن ،تا آنجا كه مي شود از خالل ترجمۀ آلماني
دريافت ،از ميان رفته كه از ذكر آن ميپرهيزم.
اما در مورد ترجمۀ اين شعر و ساير شعرهاي كتاب ،بايد اذعان كنم كه مترجم مانند ساير
آثارش ،فارس��ي زيبا و كم لغزشي دارد  ،تابدانجا كه متن را خوشخوان و جذاب ميكند .اين
مثال را از آنرو آوردم كه خود در دورۀ دانش��جويي اين اثر را به صورت س��ياه مش��ق ترجمه
كرده بودم و هرگز آن را منتشر نكردم .متن را ميدانستم و در همان آغاز ترجمه را با برگردان
آلماني قياس كردم.
س��واي آنچه گفته آمد ،در ترجمههاي احمد پوري فرازهايي وجود دارد كه باوجود لحن
متفاوت با متن اصلي ،سخت به يادماندني و نغز است و ميتوان آن را چون گزينهگويههايي از
متن در آورد و با خود زمزمه كرد .اين همه نشان از چيرگي مترجم بر زبان فارسي و زيروبم
ه��اي آن دارد كه در كار همۀ مترجمان ديده نميش��ود .براي احمد پ��وري آرزوي كاميابي
ميكنم و ميدانم قلبش وسيعتر از آن است كه از اين نوشته برنجد.

