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از ننگ چه گويي كه مرا نام ز ننگ است

وز نام چه گويي كه مرا ننگ ز نام است

چراغ راهنمايي ترجمة شعر

احمد پوري

رابرت فراست وقتي ميگويد شعر آن چيزي است كه در ترجمه نابود مي شود ،حرف دل
بس��ياري را زده است اما ش��ايد حتي خود او قادر به حل اين تناقض نباشد كه با ارائة چنين
حكمي چگونه ميشود حضور اين همه برگردان از شعر در زبان هاي گوناگون را توجيه كرد.
آيا واقعا هـمة اشعار برگشته به زبان ديگر اجسادي هستند كه در عبور از تونل ترجمه جان از
دست دادهاند و ما با گورستاني از اشعار جانباخته روبرو هستيم؟
ظاهرا در صدور چنين حكمهايي احساس��ات و كمدقتي جاي واقعيت را گرفته است .در
اينكه هزاران بيت و قطعه شعر غيرقابل ترجمه را ميتوان در هر زباني نشانه كرد شكي نيست
اما تعميم آن به كل اشعار و اصوال به مقولة شعر بيشتر كلي گويي است تا حكمي مستدل.
كاربــرد ويژة واژگان و حتي ساختار يك زبـان در شعر كه بــه قول معروف حاصل كار را
«حادثه اي در زبان» مي كند آن را بيشتر از نثر به زبان وابسته مي كند .در مواجهه با زباني
ديگر كندن اين وابستگي و ايجاد وابستگي ديگر در زبان و فرهنگي ديگر بسيار حساس خواهد
بود ،اين جاس��ت كه اگر مترجم ش��عر به بايدها و نبايدها و يا به بياني ديگر چراغ راهنمايي
ترجمه توجه كند جايي براي مجادله باقي نخواهد ماند .به نظر من بيشتر مترجميني كه دست
به ترجمة شعر زده اند به طور طبيعي با اين عالئم راهنمايي آشنا شدهاند .اين يادداشت كه مي
توانست مفصلتر و غنيتر باشد صرفا تالش براي جوابي سردستي به كساني است كه اعتقاد
دارند ترجمه شعر را نابود مي كند.

چراغ قرمز ترجمة شعر :

اش��عاري كه به لحاظ بازيهاي زباني و ادبي وابس��تگي زيادي به زبان مبدا دارند تن به
ترجمه نميدهند .اين وابستگي مي تواند صورتهاي گوناگون داشته باشد.
الف ـ جناس و ايهام و بازي با معاني مختلف يك واژة واحد :
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بازي زيباي حافظ در اين بيت با دو واژة نام و ننگ كه از نظر موسيقايي هم قرابت آشكاري
دارند نميتواند در زباني ديگر بازآفريني ش��ود مگر اين كه مترجم به ترجمة مفهومي و يا به
قولي معنايي آن بسنده كند كه در اين صورت حاصل كار چندان جذاب نخواهد بود.
يا در قصيدة معروف ايوان مدائن آن جا كه خاقاني همة واژه هاي شطرنج را در يك بيت
جمع كرده و از معناي ديگر اين واژه ها نيز بهره برده است
از اسب پياده شو بر نطع زمين رخ نه

زير پي پيلش بين شهمات شده نعمان

هر كوششي براي ترجمة آن به زبان غير فارسي به اين دليل روشن كه آن زبان اين واژهها
را به معناي جنبي كه در فارسي هست  ندارد ،بيهوده خواهد بود.
يا مثال راجر مگاف ش��اعر انگليس��ي در اين شعر بسيار كوتاهش به نام شعري عليه حكم
اعدام ميگويد :
I live in the capital
This is the punishment

بازي با معاني ديگر  capitalو     punishmentكه در صورت بهم چس��بيدن معني حكم
اعدام را خواهد داش��ت ايـــن ش��عر را غير قابل ترجمه كرده است  .نمونههاي زيادي از اين
دست را ميتوان  از زبانهاي ديگر ارائه داد
ب ـ ارجاعات فرهنگي و تاريخي كه براي صاحبان زبان مبدا آشناست و نياز به توضيح ندارد.
گر ز مسجد به خرابات شدم عيب مكن

مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد

ماه شعبان منه از دست قدح كين خورشيد

و يا

		
از نظر تا شب عيد رمضان خواهد شد.

آن يار كزو گشت سر دار بلند

جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي كرد

(حافظ)
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كه در مورد اين بيت اخير عالوه بر اشارات تاريخي  ،ايهام رندانة بلند بودن دار و سر بلند
بودن آن هم به زيبايي بيت افزوده اس��ت .در چنين مواردي مترجم البته مي تواند ش��عر را
ترجمه كند و براي توضيح بيشتر پانويسي بر آن اضافه نمايد اما شعر متني تاريخي و علمي
نيست كه خونسردانه در حين خواندن آن را قطع كني و به سراغ توضيحات بيشتر در پانويس  
بروي و بعد دوباره با استدالل آن پانويس سعي كني از آن لذت ببري .شعر را بايد الجرعه سر
كشيد و هر چه در اين سركشي اخالل ايجاد كند شعر را نابود كرده است .البته گاه در موارد
بس��يار نادر اگر نياز به پانويس مختصري در بارة يك نام باش��د شايد لطمة چندان زيادي به
ترجمة شعر نزند اما اگر مراد درج مقاله اي در بارة يك بيت براي توجيه آن باشد به نظر من
دنياي زيباي شعر را ويران خواهد كرد .مثالي ديگر ميتوان در اينباره باز از «راجر مگاف» زد.
POSH
Where I live is posh
Sundays the lawns are mown
My neighbours drink papaya squash
Sushi is a favourite nosh
Each six-year-old has a mobile
Where I live is posh
………………………
Appliences by Miele and Bosch
Sugar free on whole meal scone
My neighbours drink papaya squash
Were I live is posh

اين شعر ارجاعات فرهنگي بسيار آشنا براي يك انگليسي دارد «چمن زدن يكشنبه ها و
خوردن سوشي (يك غذاي ژاپني اشرافي و گران قيمت) ،داشتن موبايل براي بچه ها   .»...اين
است كه او در سر تا سر شعر از طنز گزنده و زيباي مگاف لبخندي بر لبش مي نشيند و بدون
نياز به هيچ توضيحي از آن لذت مي برد و چه بس��ا آن را به س��ادگي به خاطر مي سپارد .اما
براي خوانندة مثال ايراني براي هر بند آن بايد توضيح و پانويس ارائه كرد .
پ ـ وابستگي موسيقايي شعر
گاه شاعر در پي آفريدن نوعي موسيقي به واسطة واژههاست كه در آن موسيقي دست باال
را دارد و واژه ها همه كمر به ايجاد آن بسته اند و خود از اهميت معنايي كمتري برخوردارند.

( حتي گاه برهنه از معني مي شوند) .
خواجه بيا  ،خواجه بيا  ،خواجه نگه دار بيا

دفع مده  ،دفع مده  ،اي شه عيار بيا

روز تويي  ،روزه تويي  ،حاصل دريوزه تويي
آب تويي  ،كوزه تويي  ،آب ده اين بار مرا

در اين بيتها و غزليات بس��ياري از اين دس��ت در كارهاي مولوي چگونه مي ش��ود اين
حالوت را كه صرفا از موسيقي برمي خيزد در قالب زبان ديگر آفريد .در ايــن اشعار ،واژگان
مانند نُتهايي هس��تند كه بـــراي قطعات موسيقي سماع بـــه كار ميروند .با خواندن اين
اشعار مي توان رقصيد و سماع كرد .حال مترجم اگر قصد برگرداندن اين اشعار را داشته باشد
اوال بايد س��راغ فرهنگهايي برود كه در آنها س��ماع وجود دارد و در ثاني بايد در محدودة
واژگان آن زبان سراغ آن واژهها برود كه با كنار هم نشستن  ،اين موسيقي را ايجاد مي كنند
كه اين كار تقريبا غير ممكن است.

چراغ زرد ترجمة شعر

گاه اش��عاري هستند كه با كوشش بيشتر و ابتكار و ذوق مي توان با اندك فاصله گرفتن
از زبان مبدا آن را به زبان مقصد برگرداند .اين بيشتر در مورد شعرهايي صادق است كه تكيه
به نظام اوزاني  جا افتاده در زبان مبدا كرده اند و مترجم با در نظر گرفتن شباهتها در زبان
مقصد ،آن را در قالب نظام وزني ديگري ميريزد  .در اين موارد با توجه به آشنايي پيشين و
جا افتاده اين اوزان در ذهن مخاطب خطر بومي شدن و رنگ و بوي شديد زبان مقصد گرفتن
براي ش��عر وجود دارد .براي مثال اگر شعري را از لرد بايرون و يا شلي و شكسپير كه به طور
كامل در قالب هاي وزني و س��نتي شعر انگليسي ريخته شدهاند بخواهيم در قالبهاي وزني
شعر كالس��يك خودمان يعني نظام عروضي بريزيم نخستين خطر ،رنگ و بوي ايراني دادن
به اين شعرهاست چرا كه نظام عروضي با سابقة نزديك به هزار سال در شعر فارسي چنان با
اش��عار در قالبهايش يكي شده كه هر كالمي در قالب آن ها بالفاصله ارجاع به حال و هوا و
رنگ و بوي شعر ايراني خواهد داشت .سابق بر اين بزرگاني چون ملك الشعرا بهار و تقي زاده و
ديگران اشعاري را از زبانهاي فرانسه  و روسي به فارسي برگرداندند كه اگر نام شاعر بر باالي
اين اشعار نبود ميشد آنها را با شعر فرخي و يا دقيقي و عنصري اشتباه گرفت.
برگرداندن اين نوع اشعار بايد با وسواس بيشتري انجام شود ( البته اگر مترجم قصد داشته
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Married on Wednesday

باشد در زبان مقصد نيز از وزني آهنگين و كالسيك پيروي كند )  .در اين زمينه گاه نمونههاي
موفقي داشته ايم كه مي توان به ترجمة « حكايت هاي كنتربري »   اثر جفري چاسر  به قلم
آقاي عليرضا مهدي پور اشاره كرد .حال و هواي شعر چاسر و داستانگويي او همخواني قابل
قبولي با شكل روايي مثنوي در شعر فارسي دارد .اين است كه مهدي پور با تالشي قابل ستايش
تا حد زيادي در برگردان آن كه از زبان چاسري و انگليسي امروزي است  ،موفق بوده است.
نمونه :

Took ill on Thursday
Worse on Friday
Died on Saturday
Buried on Sunday
This was the end of Solomon Grundy

ترجمه :

When that Aprill with his shoures soote
the droghte of March hath perced to the roote
And bathed every veyne in swich licour
of which vertu engendered is the flour
whan Zephiru eek with his sweete breeth
Inspired hath in every holt and heath.

نادر بي جنبه

دنيا اومد شنبه

ختنه شد يكشنبه

داماد شد دوشنبه

مريض شد سه شنبه
بدتر شد چهارشنبه

مرحوم شد پنجشنبه
دفن شد جمعه

با بهاران باز فروردين و باران چون رسيد
خشكي اسفند رفت و سبزه از بن بر دميد
آب باران چون كه نازل شد بر آوند نبات
كرد آن را باردار از فيض و نيروي حيات
از مسيحايي دمش باد صبا در بيشهها
زنده گردانيد برگ و بن به شاخ و ريشهها

اين بود پايان كار نادر بي جنبه

يا مثال در شعر عاميانة   Solomon Grundyكه در ذهن بسياري از انگليسي زبانهاست و
آن را براي بچهها مي خوانند  ،مي توان با جايگزين كردن نام    Grundyكه هم قافيه است با
روزهاي هفتة انگليسي با نامي فارسي كه آن هم چنين ويژگي دارد  ،شعر را به نحوي ترجمه
كرد كه با آسيب مختصري بازسازي شود و همان وظيفه را كه سرگرم كردن كودكان و ايجاد
طنز آشناي آن هاست به دوش كشد.
Solomon Grundy
Born on Monday
Christened on Tuesday

البته در چراغ زرد ترجمة شعر حرف و حديث بسيار مفصلتري است كه مثال چه اصراري
هست كه حتي اين خطر كوچك را هم كرد و دست به تعبيرات غير مجاز در شعر زد .چون
در واقع هر گونه محدودش��دن به وزني كه تمهيدات ويژة خود را دارد دس��ت مترجم را براي
برگرداندن وفادارانه خواهد بست .اما به نظر من اگر شعر آسيب كمتري ببيند مي شود خطر
كرد و آن را برگرداند.
پيش از پرداختن به چراغ سبز بايد بگويم كه موانع قرمز و زرد شعر به مواردي كه اشاره
كردم محدود نميش��ود .موانع ريزتر و متنوعي هم وجود دارد كه پرداختن به همة آنها در
حوصلة اين يادداشت نيست .سرتيترهاي باال عامهترين و كليترين بودند.

چراغ سبز

هر ش��عري كه عاري از قيود ياد ش��ده در زبان مبدا باش��د تن به ترجم��ه خواهد داد و
اينجاس��ت كه مترجم پس از اينكه مهر قابل ترجمهش��دن را بر آن زد  ،كار دش��وار او آغاز
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خواهد ش��د .ناقدان و متخصصين ادبيات در اين زمينه بسيار گفته اند .يك مراجعه سريع از
طريق موتور جس��تجوي گوگل در اينترنت و تاي��پ     Translatability of poetryكوهي از
مقاالت ،نظرها و كتابهــــا را  در مقابل ما قرار خواهد داد كه اغلب به ظرائف و دشواريهاي
اين كار پرداختـــهاند  .اما يك نكتة را نبايد از نظر دور كرد كـه ترجمة شعر با تمامي خصلت
فن بودناش نياز به ذوق دارد كه مترجم بايد بدون اين كه تنها به توصيههاي ناقدان بپردازد ،
خود به طور غريزي و طبيعي روح شعر را بيابد و با وسواس  و امانتداري كامل آن را در قالب
زباني ديگر بريزد چرا كه روح در شعراصل است و  تنها آن است كه تكانمان مي دهد و  تاثير
رويمان مي گذارد .حال اين روح چيس��ت و چگونه ميشود به آن دست يافت خود حديثي
است كه شايد به تقرير و بيان نتوان از آن دم زد .همين.

