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بخشهایدیگریازچهرهواقعیشعرجهاناست؟...منگماننمیکنمکهچنینباشد.نه
احمدپوریونههیچمترجمدیگرینمیتواندچنانسیماییکاملیرابهنمایشبگذاردبلکه
هریکازآنهامیتوانند-تازهاگربتوانند-بخشیازآنسیمایکلیرابهمانشاندهندودر
اینکارتنهاآنهاییموفقاندکهآنبخشرانهتنهادربیرونبلکهدردرونخویشنیزیافته
باش��ند.اگرچنیناتفاقیرخدهدآنوقتاستکهزبانوتجربههایفرعیترجمهبهدرون
زبانشعردرزبانمقصدسرایتمیکند)بهیادبیاوریمترجمهشاملوازمارگوتبیگلراکه
تاس��الهابربخش��یاززبانشعرفارسیسایهافکندهبودسایهایکهبهگمانمنپدیدهای
منفینبود.بلکهازاینبابتکهباتعدیلسویههایزیادیفخیموگاهمنصفانهزبانشاملو،
راهرابرایرس��وببخشاصلیمیراثزبانیاودربدنهش��عرفارسیهموارترکرد،پدیدهای

مثبتبود(
زب��انترجمههایاحمدپ��وریونوعانتخابهایاو،بهگمانمندرتثبیتجریاناصلی
ش��عرفارس��یدردهه70وپسازآنبیتاثیرنبودهاس��ت.یکیازدالیلاینتاثیرگذاری
تالشیاس��تکهاحمدپوریدرایجادرتیموموسیقیدرونیدرزبانترجمهبهکارمیبندند.
اینکهاینتالشچقدرازوفاداریاوبهمتناصلیمیکاهدیانمیکاهد،موضوعیاستکه
اهلفنبایدبهآنبپردازند.آنچهکهمنبهعنوانخوانندهترجمههایاومیتوانمبگویماین
اس��تکهخواندنترجمههایاوبهمنهمانحس��یرامیدهدکهخواندنیکشعرسپید

خوبدرزبانفارسی.

سرودي جهان را پر مي کند
علي عبداللهي 

دربارة ترجمه شعر 
و تاملي در ترجمه هاي احمد پوري

1.ترجمۀش��عردرزبانفارسيدرسالهاياخیر
گسترشچشمگیريیافتهاستواکنونبسیاري
ازشاعرانجهانراکهپیشتربهنامميشناختیم،
خوش��بختانهبهآثارشانميشناسیم.اینرویداد
دورانسازدرزبانفارسيبههمتوتالشبيادعا
وکارپرفرازونش��یببسیاريازمترجمانایراني
اززبانهايمختلفانجامگرفتهاست.ازقدیمترها
آثارش��جاعالدینشفا،حسنهنرمندي،حسن
شهبازومحمدعلياسالميندوشنراخواندهایمو
درخاطرمانماندهاند.همزمانیامدتکميپس
ازآنها،نس��ليدیگرپابهعرصهگذاشتکهآثار
اینانراپیشروداشتوباسبکوسیاقيخاص
خودآثارشاعرانجهانرابرگرداندومنتشرکرد.برخيازآنهاهمچونمترجمانپیشازخود،

شاعربودندوبرخيدیگرشیفتۀشعر.
ازسالهايدهۀچهلوپنجاهبهاینسوتابهامروز،کسانيچوناحمدشاملو،نادرنادرپور،
محمدعليسپانلو،رضاسیدحسیني،احمدمیرعالیي،یداهللرویایي،تورجرهنما،هوشنگ
باختري،بیژنالهي،باجالنفرخي،قاسمصنعوي،فتحاهللمجتبایي،ع.پاشایي،حسن
فیاد،بهمنش��علهور،بهروزمشیري،کاظمبرگنیسي،عبدالحسینفرزاد،احمدمحیط،
ضیاءموحد،احمدنوريزاده،فریدونفریاد،احمدپوري،موس��يبیدج،س��عیدس��عیدپور
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،مدیاکاشیگر،محمدرضاپارسایار،عباسصفاري،فوادنظیري،ابولقاسماسماعیلپور،فریده
حس��نزادهمصطفوي،نازنینمیرصادق��ي،رامینموالیي،نازنینرهبان��ي،کامرانجمالي،
شهرامشیدایي،عبدالرضارضایينیا،واههآرمن،علیرضابهنام،حمیدرضاآتشبرآب،تاهوکو
تاواراتاني،رسولیونانوبسیاريمترجمانجوانتردیگرآثاريازشاعرانسراسرجهانرابه
گنجینهيزبانفارس��ي،افزودند،وتابهامروزهماینتالشهايارجمندادامهدارد.بدیهي
استبسیارينامهابهخاطرمنميآیدودراینسیاههمترجمانبیشتريهمجايميگیرند.
درس��الهايپسازمش��روطه،همزماندونوعازترجمۀشعرش��کلگرفت.نوعيازآن
بهخوديکردنکاملش��عردرزبانفارس��يقائلبودوفقطمضم��ونراميگرفتوازآن
شعريکاماًلفارسيميساختکهدربیشترمواردوزنوقافیهداشتوبهکسوتقالبهاي
آشنايشعرفارسيدرميآمد.گاهيهمشعریاحکایتيبهنثرترجمهميشدودرمجلهاي
بهاقتراحشميگذاش��تندتاشاعرانایرانيدرمنظومکردنآنطبعآزمایيکنندوسرانجام
یکیاچندقطعهازآنهابرندهاعالمميشد.شعرمعاصرفارسيدرایننوعازترجمهصاحب
قطعاتارزندهايش��دهاستکهميتوانازشعرمعروف»چشمهوسنگ«ازملکالشعراي
بهار،ش��عر»روباهوزاغ«حبیبیغمایيوش��عرهاي»قلبمادر«و»ش��اهوجام«ازایرج
میرزارانامبرد.مثنويشاهجامایرج،برگرفتهازشعرياستازفریدریششیللرآلماني،بانام
»غواص«کهدرزباناصليبهصورتچهارپارهسرودهشدهولحنومضمونکميمتفاوتياز
شعرایرجدارد.اینشعررانخستینباردرمجلۀ
»دانشکده«بهاربهاقتراحگذاشتندوایرجبرندة

ایناقتراحشد.
درایننوعازترجمه،بازسرایيوخوديکردن
مضمون،نقشاصليداردتاآنجاکهممکناست
لح��نوغالباث��راصليدچاردگرگونيش��ودو
حاصل،درنهایتش��عرياستخواندنيوتمام
عیاربهزبانترجمه.مترجماناینشعرها،اغلب
خودشاعرانبزرگيدرزبانفارسيبودهاندواین
مس��ئلهدرموردشاعرانزبانداندرزبانهايدیگر
همصادقاست.ازقدمادرعرصهيزبانآلماني
،شاعرانيچون»فریدریشروکرت«،»آگوست
فونپالتن«،وازمعاصران»راینرماریاریلکه«،

»برتولتبرشت«،»پاولسالن«،»اریشفرید«،و»هانسماگنوسانتسنزبرگر«ترجمهها
یابازسرایيهایيبهاینشیوهبهآلمانيآفریدهاندکهدراینزبانشهرتفراوانيدارد.دوشاعر
رمانتیکیادش��دهدرآغازاینفهرست،شعرفارس��يرادرستبههمانقالبهاياصليبه
زبانآلمانيبرگردانوبازسرایيکردندوازاینرهگذرقالب»غزل«رابههمیننامدرآلماني

برساختند.
مترجمانگروهدومهمۀشعرهارابهصورتمنثوربرميگرداندهاند.دراینشیوهلحنو
ساختاربهتماميازمیانميرفتوفقطمضمونیابهسخنسادهتر،محتوايشعربههمان
صورتيکهدرزباناصليوجوددارد،درترجمهمنتقلميش��د.دس��تهايدیگرهمالبتهبه
صورتمنثورترجمهميکردند،ظاهرچهارپارهیاسونترادرتعدادسطرهارعایتميکردند،

وليهیچتالشيبرايبازسازيساختاروآهنگشعرازخودنشاننميدادند.
بدیهياس��تازآنجاکهش��عردرزباناتفاقميافتدوزباندرش��عرصرفاًارزشاطالع
رسانيیاخبريندارد،بلکهمنشيیکهوزیباشناختيبهخودميگیرد،ترجمۀشعرهمواره
بااماواگرهمراهبودهوطرفدارانبسیاريدرشیوةبازسرایيیامنثوریاآزادیالفظبهلفظ
آنداشتهاست.هنوزهماینجدلهاباقياست.برخيمعتقدندکهبهشمارمترجمانشعر،
س��بکورویکرددرترجمۀش��عروجودداردونميتوانبهصراحتگفتکهکدامشگرددر
ترجمهموفقتراس��توکدامنیست.برخيهماننداوکتاویوپازمعتقدبهبازسرایيشعرندو
برخ��يهمانن��دناباکوفووالتربنیامینبهترجمۀلفظبهلفظودقیققائلند.اس��تداللهر
کدامبهنحويپذیرفتهوش��نیدنيوالبتهآموزندهاست.ایدةترجمهناپذیريشعرازهمین
جاسرچشمهميگیردوآنهاکهبهآنبهصورتآرمانيمينگرندآنراغیرقابلتحققمي
دانند.بنابهایندلیلسادهکهساختارزبانهاباهمفرقدارندونميتوانبازیهايزبانيوقالب
درخشانشعريراعیناًدرزبانيدیگربازسازيکرد.ازاینروازخیرترجمۀشعرميگذرندو
عطايآنرابهلقاياشميبخش��ند.اینرابایددرنظرداشتکهشگردهايترجمۀشعردر
ش��عردورانهايمختلفوحتيآثارشاعرانمختلفمتفاوتاستونميتوانهمهچیزرادر

قالبیکیاچندنظریۀواحدیککاسهکرد.
اگ��ربهترجمهناپذیريش��عرقائلباش��یمپسبایدازخیرآگاهيیافت��نازمیراثهاو
دس��تاوردهايش��اعراندیگرجهانبگذریموازآنیکسرچش��مبپوشیم.امااینهمشدني
نیس��توتاریخترجمۀش��عردرجهانعماًلخالفاینراثابتميکند.وازطرفينميتوان
همۀزبانهاراآموختتاش��عرهارابهزباناصليخواند.شکلگیريمکتبایماژیسمدرزبان
انگلیس��يباتاًثیرازش��عرتصویرگرايچیني،شکوفایيمکتبرمانتیس��مدراروپاباتاًثیراز
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ادبیاتشرقبهویژهشعرفارسي،وخلقآثارارزندهايازگوته،شیللر،روکرتوهاینههمگي
شواهديهستندکهخالفاینآرمانگرایيدرترجمۀشعرراثابتميکنند.گواینکهبسیاري
ازاینآثارباچاشنيسوءتفاهمازاثراصليوحتيملهمازترجمههاينهچنداندقیقشکل
گرفتهاندودرموارديمثلدیوانشرقيغربيگوته،لغزشهاوبرداشتهاينادرستموجوددر
خوداثراینمسئلهرابهخوبينشانميدهد.امابایدبهایننیزتوجهکردکههراثرشعري،
درهرترجمهبهزباندیگر،زایشيدوبارهميیابدولزوماًزایشدومیاچندمهراثر،نوزادي
همانندمادریاپدراصليخودرابهوجودنميآوردوگاهممکناستنوزاد،شباهتصوري
بااثراصلينداشتهباشدیاحتيگویشورانزباناصليشعرراخشمگینهمبکند.تقلیدهاي
کهازترجمۀخیامبهقلمفیتزجرالدوترجمههاياخیرازمولويدرزبانانگلیسيوبعدها

سایرزبانهارخدادازاینگونهاست.
بهگمانبسیاريممکناستاینتالشهاينوگونهايتجاوزبهمتناصليیاخیانتبه
حسابآید،امابانگاهواقعبینانهوزیبایيشناسیک،ميتواناینبازآفرینيهارانوعيزایش
دوبارهوآزادشدنانرژيهاينهفتهوتازهازیکمتندرزباندیگردانست.چنانکهگویي
مثاًلخیامیامولويیاحافظازخاللسدههادوبارهبههیئتيدیگردربسترفرهنگيدیگر
ظهورميکنندوباامروزیانسخنميگویند.باایننگاهترجمۀشعرضرورياستوبایدهم
انجامگیردوبهگفتۀآدونیسشاعرمعاصرعرب،اگرترجمۀشعرراخیانتهمفرضکنیم،
بازچهخوباستکهازاینخیانتها،تاآنجاکهممکناست،بیشترصورتگیردتافهمجهاني

ازمیراثشعريگسترشیابدوشاعرانبادستونگاهبازتريبسرایند.
جايدورينميرویم.آثارکس��انيچونش��جاعالدینشفاوحسنهنرمنديواسالمي
ندوشنوچندتندیگر،باعثشکوفایيشعردهههايسيوچهلخورشیديدرایرانشد.
ترجمههایيکهس��یرشعرمعاصررادگرگونکرد.گواینکهبسیاريازاینترجمههامثاًلبه
شدتهمانندهماندولحنوساختارزباناصليرادرموارديبههیچوجهمنتقلنميکنند.
درسالهايمنتهيبهانقالبوپسازآنشعرجهانباشتاببهفارسيترجمهشد،به
طوريکهاکنونميتوانزبانفارس��يرادرزمینۀمیراثترجمۀش��عردرخاورمیانهوحتي
جهانزبانيسرآمددانستکهبسیاريازآثاربزرگانهرزباندرآنوجوددارد.اینترجمهها
درگس��ترشدیدگاهش��اعرانامروزتاًثیرشایانيداشتهاستوبخشعظیميازوسعتنگاه

شاعرانهدرزبانفارسيوامدارهمینترجمههايبهگمانبسیاريازاستاداننارساست.
امروزهمدرترجمۀش��عر،دیدگاههايمختلفيوجودداردوکس��انيچونش��املوبه
لزومبرگردانوارائۀلحنوموسیقيدرترجمهواقفندوگوناگونيلحنهايشاندرترجمۀ

آثارشاعرانمختلفبهنوعياثباتکنندةهمین
مدعاس��ت.مترجمانيچونکامرانجماليودر
سطحکمرنگترشفؤادنظیريبهبرگردانشعر
بهصورتموزونوآهنگینمعتقدند.گروهينیز
بهترجمۀشعردرقالبشعرسپیدفارسياعتقاد
دارن��دوگروهينیزتوجهکمتريبهطنینکالم
ولح��ندرترجم��هميکنند.اماهرچهباش��د،
مترجمانش��عردرچهلسالاخیربهلزومارائه
سبکش��اعرانوبازسازيلحنبیشترازگذشته
پيبردهاندوچنانکهدیگرترجمههايمنثوربه
سبکوسیاقش��جاعالدینشفادیگربهفارسي
ارائهنميش��ود.نکتۀدیگر،لزومترجمۀشعراز
زباناصلياس��تکهام��روزهدرمیانمترجمان

امروزيهمانند،سعیدآذین،رامینموالیي،نازنینرهباني،نازنینمیرصادقي،فریدونفریاد،
فریادشیري،تاواراتاني،حمیدرضاآتشبرآب،محمدرضاپارسایار،موسيبیدج،عبدالحسین
فرزاد،رضانجفي،خس��روناقد،نس��ترنزنديبههمراهنگارندهوچن��دمترجمدیگراقبال
بیشتريیافتهوهرکدامازنامهايیادشدهدرحوزةزبانيکارخوددستبهارائهترجمههایي
زدهاندکهقطعاًدرنس��بتباترجمههايدهههايگذشته،همسبکمدارتروهمدقیقتراند.
ازاینروجادارداینس��نتبیش��ترجابیافتدکههرشعررابهتراستاززباناصليخودش
برگرداند،آنهمبهایندلیلس��ادهکهترجمهازترجمه،متنس��ومراازمتناصليدورمي
سازدوگاهلحندراینمیانبهکليازمیانميرودوامروزهچنینترجمههایيارزشچنداني
ندارند.البتهدرزبانهایيمثلچیني،آفریقایي،پرتغالي،لهستاني،یوناني،چکي،مغولي،هندي
وچندزباندیگرهنوزمترجماناندکيدرزبانفارس��يوجوددارندیاحتيهیچمترجمي
برايبرگردانشعروجودندارد.دراینموردبایدهمچنانازترجمههایيکهبهزبانهايبزرگ

وآشناانجامميگیرداستفادهکرد.

2.یکيازمترجمانيکهدرسالهاياخیردرحجمگستردهايعمرخودرابرترجمۀشعر
نهادهواش��عارشاعرانبزرگيرابهفارسيبرگرداندهاست،احمدپورياست.شایدبهجراًت
بتواناحمدپوريرایکيازپرخوانندهترینمترجمانشعردرزبانفارسيدانست.اینخصلت
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ش��ایدازدوعلتسرچشمهبگیرد.نخستنوعانتخاباحمدپورياستودودیگرسازوکار
وس��بکوس��یاقترجمههاياینمترجماست.پوريش��اعرانبزرگجهانرابرايترجمه
برميگزین��دوازمیانآثارآنهاهمخوشترجمهترینش��انراانتخابميکند.اینآثاربعضاً

غنایي،عاشقانهوخوشخوانهستند.
نکتهدیگرنوعزبانترجمهپورياس��تکهبسیارخوشخوانوسهلالوصولاست.زباني
کهوامدارشعرسپیدفارسياستوکمترنشانيازتصنعدرآندیدهميشود.گویيمترجم
باهوش��منديآثارمسئلهدارودیریابشاعرانرابهکناريمينهدوبخشيازمیراثروشن
هرشاعريرابهفارسيزبانانمعرفيميکند.آثاريکهکمترمترجمرادچارمشکالتيازآن
دس��تميکندکهمثاًلدر»سوگسرودههايدوئینوي«راینرماریاریلکهیا»دشتسترون«
تي.اس.الیوتوجوددارد.آثاريکهبهدیرفهمبودنوبدترجمهبودندرهمهجهانشهرهاند
ودرزبانهايدیگرهمیاترجمههايآنباتفس��یرهمراهاستیاچندینترجمهازآنهاوجود
دارد.اینآثاردیرآشنا،البتهدرکنارمشکلبودنبرايترجمه،بهمذاقخوانندههايعادي

خوشنميآیندواقبالکمتريپیداميکنند.
ش��ایداگراحمدپوريمجموعهآثاریکش��اعررابرميگرداند،بهچنیناقباليدس��ت
نميیافت.نکتهدیگردرآثاراحمدپوريایناس��تکهبیشترش��انبهزبانيغیرازانگلیسي
س��رودهشدهاندوترجمهازترجمه،هموارهآسانترازترجمهازمتناصلياست.بهایندلیل
س��ادهکهبس��یاريازدس��تاندازهايمتنرامترجمپیش��ینازپیشروبرداشتهومترجم
بااطمینانبیش��تريدس��تبهترجم��هميزند.
مورداخیرالبتهچهبساممکناستباعثغیاب
لحناصليدرترجمهش��ودودرموارديباخود

سوءتفاهميهمبهترجمهواردکند.
ش��گردهایيکهمثاًلیکمترجمروس��يبه
انگلیسيبرايازآنخودکردنمفهوميدرزبان
انگلیس��يدرترجمهشعربهکارميبرد،همیشه
باشگردکسيکهازروسيبهفارسيبرميگرداند
یکينیست.ترجمهآنشگرداززبانواسطههم
درمواردبسیاريممکناستباعثخروجترجمه
ازمتناصليبش��ود.چوندرفرهنگواژگانهر
زبانب��هزباندیگر،خوش��هايازمعانيمترادف

برايیکواژهوجودداردکهباوضعبرابرنهادآنبهزبانيدیگرباعثبهمیدانآمدنگروهي
ازواژگاندیگريميش��ودکهدرتحلیلنهایيممکناس��تبهبرابرنهادههایيدورازمراد
ش��اعراصليبیانجامد،ازاینرونگارندهبهش��خصهاینبخشازکارپوريرانميپسندد.از
س��ويدیگرنوعيیکدس��تيدرلحنوموسیقيوشگردرادرکارپوريميبینیمکهانگار
آناآخماتووارابایانیسریتس��وسیاناظمحکمتیالورکاهمس��بکميکنددرصورتيکه
اینشاعرانهرکداممتعلقبهسنتخاصومتفاوتيازقاموسشعرجهانيهستندوقاعدتاً
نبایدهمزبانوهملحنباشند.اینخصلتنیزازترجمهاززبانواسطهبهاثرترجمهشدهراه
م��يیابد.مجموعهاینخواص،پوريراتبدیلبهمترجمغیرخواصوغیرآکادمیکميکند
وپراکندگيحیطۀکاريمترجمش��املآثاريازش��اعرانسراس��رجهان،ترجمههاياورا
ترجمههایيغیرآکادمیک،غیرپژوهش��گرانهمينمایدکهبایداذعانکرد،ذاتاًاینوجهسویۀ
منفينداردوبرايخودجذابیتبیش��تريه��مدرمیانخوانندگانغیرحرفهايميیابد.در
همهجايدنیاهماینترجمههامخاطبانعامبیشتريدارد.اماآثارپوريازآنروکهگزینه
هس��تندوتمامآثاریکش��اعررادربرنميگیرند،کمترحرفآخررادرمعرفيشاعرانبه
خوانندهحرفهايميزنندوخوانندهآکادمیکبهدلیلحجمکمآثارهرش��اعري،برايرفع
کنجکاويوازآنخودکردنتمامآثاراوبهترجمههايدیگرومبس��وطترازآنش��اعرنیاز
پیداميکندکهش��ایدترجمههايکاملآکادمیکباتفسیرهاومقدمههايمفصلجايآن
راپرکند.اینآفتدرموردکاربیش��ترمترجمانوجودداردومختصپورينیس��ت.هنوز

شعرهايکاملگوته،شکسپیر،پاز،برشت،فریدو...بهفارسيوجودندارد.
گمانماولینترجمهايکهازاحمدپوريخواندم،کتاب»تورادوس��تدارمچوننانو
نمک«گزینهش��عرهايعاشقانۀناظمحکمتدرس��ال1372بود.اینترجمهدرآنسالها
خوشدرخشیدوزیادخواندهشد.پسازآنبهفاصلهیکيدوسال»هواراازمنبگیر،خنده

اترانه!«پابلونرودادرآمدکهتاامروزچاپهايمتعدديداشتهاست.
کارنام��هاحمدپوريازآنس��الهاپربارترش��دهوامروزهاینمترجمهمچن��انبهارائۀ
دس��تاوردهايشعريجهانمش��غولاس��توروزبهروزخوانندگانمختلفيميیابد.براي
خوانندگانش��عرجهانوجودچنینمترجمانيغنیمیتياستکهکمتربهدستميآیدو

بایدبهپوريازاینبابتدستمریزادگفت.
درپایانبراينشاندادنآسیبشناسيترجمهشعرهاياینمترجمومترجماندیگری
کهاززبانواسطهترجمهمیکنند،نمونههایيازآثارويرابرگزیدهامکهترجمهاززبانيغیر
اززباناصلي،باعثپیدایشبرخيلغزشهادرترجمهفارسيشدهاستوبدیهياست،دراین
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نمونههانميتوانریشهاصليکژتابيرابهدرستيردیابيکردچونبایدترجمۀانگلیسيرا
همپیشروداشتوهرسهراباهمقیاسکرد.

دراینجادونمونۀکوتاهازبرتولتبرش��تميآورمکهبهزبانآلمانياستونگارندهاین
زبانراتااندازهايميداند.درادامههممتناصليآمدهاس��ت،همترجمۀآقايپوريوهم
ترجمۀپیشنهادينگارنده.»منِجانبهدربرده«شعرکوتاهياستازبرشتکهشاعردرآن
ازاینکهازمهلکهجانسالمبهدربرده،ازخودشبدشميآید.امادرترجمۀفارسيبهعبارت
»تنازعبقا«درآنروبروميشویمکهدرمتناولیهوجودنداردوچهبساازترجمهانگلیسي
راهیافتهباشد.اینعبارتبهتعبیري،ميتواندنوعيتفسیربرشعرتلقيشودکهباپدیدار
ش��دندرمتنفارس��يبيدرنگذهنخوانندهراازتعابیرفرضيدیگرمنحرفميکندودر
نهایتدرسطحترجمۀتفسیريميماند.درساختارظاهريشعرهمهمخوانيبامتناصلي
دیدهنميشودوهمازلحنبرشتدرآنخبرينیست.عنوانشعرترجمهشده،همواژهاي

خنثیاستکهمنشویژهايندارد.متناصليشعر:

Ich , der Überlebende4

Ich weiß natürlich:einzig durch Glück 

Habe ich so viele Freunde überlebt. 

Aber heute nacht im Traum

 hörte ich diese Freunde von mir sagen:

 "Die Stärkeren überleben

Und ich haßte mich.

ترجمۀاحمدپوريازانگلیسي:

باقي5

البته مي دانم همه اش شانس است 
که من زنده ام و بسیاري از دوستان زیر خاک

اما دیشب در خواب 

42.S ,1964 Suhrkamp ... Exil im Gedichte , 6 Gedichte , Brecht Bertolt :4
5: تراشه اي باریک از آوازي ، شعرهاي کوتاه از شاعران امروز جهان  انتخاب و ترجمه : احمد پوري، کتاب خورشید، تهران، 

چاپ اول، 1382 ص. 51

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

ترجمۀنگارندهازآلماني:

من ِ جان به در برده 6
این را طبعًا خوب مي دانم که فقط من 

از میان آن همه دوست 
اهلل بختکي جان سالم به در برده ام 

اما همین امشب توي خواب شنیدم که 
دوستانم مي گفتند :

" قوي ترها جان به در مي برند!"
و من از خودم بدم آمد.7

یکمثالدیگرازبرشتدرهمینزمینه.متناصلي:
Hollywood8

Jeden Morgeد , mein Brot zu verdienen 

Gehe ich auf den Markt , wo Lügen gekauft wird.

Hoffnungsvoll 

Reihe ich mich ein zwischen die Verkäufer .

هالیوود9

هر روز براي کسب قرصي نان 
به بازاري مي روم که دروغ مي خرند

اما چه خوب 
که جزو فروشندگانم.

6: برشت، برشت شاعر، شعرهاي برتولت برشت، برگردان : علي عبداللهي ، نشر آهنگ دیگر ، تهران1382 ، ص. 132
7:  اسماعیل خویي هم این شعر را در جایي با لحني متفاوت ترجمه کرده که متاسفانه هرچه گشتم در میان منابعم نیافتمش.

.S.ebnda Brecht.B . 7 :8
9: پوري همان ص. 52 
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اینشعرسالهاپیشهمترجمهشدهبود:
هالیوود10

هر بامداد ، از پي روزي 
به بازار مي روم ، 

آنجا که دروغ مي خرند.
و امیدوار، 

خود را در صف ِ فروشندگان ، 
جاي مي دهم. 

ترجمۀنگارنده:

هالیوود11

هر روز صبح ، براي گیر آوردن تکه ناني 
به بازاري مي روم که در آن دروغ مي خرند .

امیدوار 
خود را در صف فروشندگان جا مي زنم. 

همانطورکهمشاهدهکردید،درترجمۀآقايپوريازشعرهالیوود،عبارت»اماچهخوب!«
وجودداردکهدرمتناصلينیس��توظرافتاینجملهکهشاعرميگویدخودراامیدوارانه
درصففروشندگانجاميکند،ازمیانرفتهاست.ترجمهبهروزمشیريازهمینشعر،اما
متاًثرازحالوهوايسالهايپنجاهکميآرکائیکیابهاصطالحشاملویياست.اینترجمهبا
وجودنزدیکتربودنبهمتناصلي،همانندسایرترجمههايمترجم،لحنبرشتينداردوآن

سادگيخاصبرشترادربرگردانمنتقلنميکند.
دراینبخش،یکمثالدیگرازپابلونروداش��اعراس��پانیایيزبانش��یلیاییميآورمکه
ترجمۀفارس��يآنبهقلماحمدپوريدرکتابیادش��دهدرباال،آمدهاست.اینبارترجمۀ

10: من، برتولت برشت، برتولت برشت، به انتخاب و ترجمه ي بهروز مشیري، تهران، امیرکبیر، 1351، ص. 139
11: برشت، برشت شاعر، ص. 131

فارسيراباترجمۀآلمانيهمانشعرمقایسهميکنمتاببیندکهگاهيظرافتهايشعر
چگونهدرترجمههايغیرمستقیمازمیانميرودیادستکمدستخوشتغییرميشود.

متناسپانیایيشعرنرودا12:
La Reina13 

Yo te he nomberado reina .

Hay mas altas que tu , mas altas.

Hay mas puras que tu , mas puras.

Hay mas bellas que tu, hay mas bellas.

Pero tu eres la reina. 

Cuando vas por las calles

Nadie te reconoce.

Nadie ve tu corona de crisral , nadie mira

La alfombra de oro rojo 

Que pisas donde pasas,

La alfombra que no existe.

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.

12: از آنجا که اسپانیایي نمي دانم فقط به ترجمه ي واژه ها مي پردازم و به لحن شعر اشاره اي نمي کنم. ضمناً چون تایپ 
اسپانیایي نداشتم ناچار شدم از خیر 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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ترجمۀآلمانيفریتسفوگلزانگ:
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.

Doch du bist die Königin.

Wenn du durch die Straßen gehst, 

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.

همانطورکهمشاهدهميکنید،عنواناینشعردرمتناصلياسپانیایيودرترجمۀآلماني
هردو»ش��هبانو«یا»ملکه«اس��تامادرمتنفارسي»بانو«شدهاست،ودانستهنیستکه

ایندگرگونيبرآمدهازمتنترجمۀانگلیس��يشعراستیابنابهسلیقۀمترجمفارسيوضع
شدهاست.بانودرفارسي،یکيازمعانيزناستوشکوهمنديآنتابهحدينیستکهبه
هنگامگذرويازخیابانچشمهارابهسوياوبرگردانددرصورتيکهقاعدتاًملکهیاشهبانو
بههنگامگذرازکويوبرزن،همۀچشمهارابهخودمعطوفميکند.ترجمۀفارسيشعر

بهقلمآقايپوري:

بانو 14

تو را بانو نامیده ام 
بسیارند از تو بلندتر ، بلندتر .
بسیارند از تو زاللتر ، زاللتر. 
بسیارند از تو زیباتر ، زیباتر.

اما بانو تویي.

از خیابان که مي گذري 
نگاه کسي را به دنبال نمي کشاني .

کسي تاج بلورینت را نمي بیند.
کسي بر فرش سرخ زرین زیر پایت 

نگاهي نمي افکند.

و زماني که پدیدار مي شوي
تمامي رودخانه ها به نغمه در مي آیند 

در تن من ، 
زنگها آسمان را مي لرزانند ،

و سرودي جهان را پر مي کند.

تنها تو و من 
تنها تو و من ، عشق من ، 
به آن گوش مي سپاریم.  

14: هوا را از من بگیر ، خنده ات را نه ! ، پابلو نرودا ، گزینه ي شعرهاي عاشقانه ، ترجمه ي احمد پور ي ، چشمه ، 1374 ، 
صص.15و 16 
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واکنونترجمۀفارسينگارندهبرايهمینگفتار:

شهبانو

تو را شهبانو نامیده ام.
باالبلندتر از تو بسیارند ، باالبلندتر از تو.

زاللتر از تو بسیارند ، زاللتر از تو. 
زیباتر از تو بسیارند ، زیباتر از تو.

اما تو شهبانویي. 

از خیابانها که مي گذري،
کسي نمي شناسدت.

هیچ کس تاج بلورینت را نمي بیند،
هیچ کس نمي نگرد قالي سرخ زرین

اما نامرئیي  
که تو بر آن مي خرامي .

و هنگام که جلوه مي کني 
همه ي رودخانه ها در تنم 

به خروش درمي آیند، ناقوسها 
 تکان مي خورند در آسمان 

و سرودي مي آکند جهان را. 

 فقط تو و من،
 فقط تو و من ، عشق من ، 

 طنین آن را مي شنویم.
 

دراینش��عرافزونبرعنوان،بازهمباتوجهبهمحتوايش��عر،قاليسرخزرین،بهفرش
تبدیلش��دهوسطر»اماکسينميبیندش«یاهمان»قاليسرخزریننامرئي«حذفشده
است.بایددرنظرگرفتکهترجمۀآلمانياززباناصليانجامگرفتهومتناسپانیایيروبروي
آناس��توش��مارسطرهادقیقاًهماناستکهدرمتناصليوجوددارد.درمورداینکتاب

درموارديدیگربخش��يازظرافتهايدیگرمتن،تاآنجاکهميشودازخاللترجمۀآلماني
دریافت،ازمیانرفتهکهازذکرآنميپرهیزم.

امادرموردترجمۀاینشعروسایرشعرهايکتاب،بایداذعانکنمکهمترجممانندسایر
آثارش،فارس��يزیباوکملغزشيدارد،تابدانجاکهمتنراخوشخوانوجذابميکند.این
مثالراازآنروآوردمکهخوددردورةدانش��جویيایناثررابهصورتس��یاهمش��قترجمه
کردهبودموهرگزآنرامنتشرنکردم.متنراميدانستمودرهمانآغازترجمهرابابرگردان

آلمانيقیاسکردم.
س��وايآنچهگفتهآمد،درترجمههاياحمدپوريفرازهایيوجودداردکهباوجودلحن
متفاوتبامتناصلي،سختبهیادماندنيونغزاستوميتوانآنراچونگزینهگویههایياز
متندرآوردوباخودزمزمهکرد.اینهمهنشانازچیرگيمترجمبرزبانفارسيوزیروبم
ه��ايآنداردکهدرکارهمۀمترجماندیدهنميش��ود.براياحمدپ��وريآرزويکامیابي

ميکنموميدانمقلبشوسیعترازآناستکهازایننوشتهبرنجد. 


