
علی عبداللهی نسبیتدرترجمةشعر  

 بحث بر سر ترجمه پذيری و ترجمه ناپذيری شعر، بحثی كهنه ولی همچنان داغ است. اما 
ترجمة شعر بی اعتنا به اين بحث ها، همچنان در همة زبان ها انجام می گيرد و حتی همان ها كه 
به ترجمه ناپذيری شعر قائلند، بازهم وسوسه می شوند ترجمه ها را بخوانند تا دست كم ببينند 
مترجم چگونه از سد ترجمه ناپذيری بردويده و سرانجام چه دسته گلی به آب داده است. عناصر 
معمول ترجمه ناپذير شعر را، غالباً موسيقی، وزن، لحن، بازی ها و تمهيدات زبانی، ساختار يا 
قالب، و در آخر عناصر فرهنگی و حافظة تاريخی  � قومی  �  زبانی نانوش��ته پش��ت هر شعر يا 
تاريخ - جغرافيای نامرئی می دانند كه فقط اهل آن زبان می شناسدش و بس. الزم است به اينها 
تلقی هر ملتی از شعر را نيز بيافزاييم، زيرا شعر به فرض از نظر شعرخوانان ژاپنی با شعرخوانان 
انگليس��ی يا ايرانی، عرب، يونانی يا اسكيمو و... در مواردی متفاوت است و چه بسا غريب هم 
باشد. در اين نوشتار قصد ندارم به همة عناصر ترجمه ناپذير يا كمتر ترجمه ناپذير شعر بپردازم، 
زيرا سخن به درازا می كشد. از اينرو به عناصر فرهنگی و حافظه تاريخي� قومی- زبانی نانوشتة 
پشت هر شعر و برخی ابهام های شعر بسنده می كنم كه پديدة مهمی است و گاهی مترجمان 
تازه كار يا كم دانش آن را اساس��اً درنمی يابند يا از كنارش به سادگی رد می شوند. در مواردی 
حتی منكرش هم می شوند. در آخر هم ترجمه های مختلف يك شعر كوتاه را می آورم كه فاقد 
موارد ترجمه ناپذير ياد شده است، ولی همچنان تلقی های گوناگونی از آن در لحن و ساختار 

ترجمه در فارسی به وجود آمده است.  
پيش از هرچيز بايد اين را هم خاطرنش��ان كنم كه ترجمه، به ويژه ترجمة شعر، حركت 
در مرز نسبيت هاست. به سخن ديگر همه چيز را می شود ترجمه كرد و در عين حال چيزی 
به نام ترجمة  صددرصد كامل و آرمانی هم وجود خارجی ندارد. اين خود تناقضی اس��ت در 
ام��ر ترجمه كه هميش��ه وج��ود دارد و از قرار معلوم كاری هم نمی ش��ود برايش كرد. از قضا 
همين بخش از ترجمه، برای كسانی كه در اين وادی می پويند، جذاب و پركشش است. زيرا 
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وقتی خواننده در می يابد كه مترجم به آن نزديك ش��ده است، گل از گلش وا می شود. زمانی 
از آدونيس، شاعر عرب در سفرش به ايران در جلسه ای پرسيدند كه به نظر شما ترجمة شعر 
خيانت است؟ او به صراحت گفت: »چنين است، ولی كاش هرچه بيشتر از اين خيانتها در هر 

زبانی صورت گيرد!«
به شعر جمعه فروغ فرخزاد توجه كنيد:

جمعة ساكت
جمعة متروک

جمعة چون كوچه های كهنه، غم انگيز
جمعة انديشه های تنبل بيمار

جمعة خميازه های موذی كشدار
جمعة  بی انتظار

جمعة تسليم
خانة خالی
خانة دلگير

خانة دربسته بر هجوم جوانی
خانة تاريكی و تصور خورشيد

خانة تنهايی و تفاًل و ترديد
خانة پرده، كتاب، گنجه، تصاوير
آه، چه آرام و پرغرور گذر داشت

زندگی من چو جويبار غريبی
در دل اين جمعه های ساكت متروک

در دل اين خانه های خالی دلگير
آه، چه آرام و پر غرور گذر داشت...1

 ص��رف نظر از عناصر وزنی، قافيه ها و لحن خاص ش��عر، كه قطع��اً مترجم بايد برای آن 
تمهيداتی بيانديشد و مابه ازايی كم و بيش شبيه به آن ها برگزيند، در نگاه نخست تمام هستی 
همين ش��عر به ظاهر س��اده و كم آرايه، و احس��اس های پنهان پش��ت آن نيز، ترجمه ناپذير 
می نمايد. مسئلة مترجم از نام شعر شروع می شود. مترجم برابرنهاد جمعه را چه بايد بگذارد؟ 
خود جمعه؟ اگر اندكی از معنای دم دس��تی ترجم��ه فراتر برويم، درمی يابيم كه قطعاً چنين 

1 .فروغ فرخزاد ، منتخب اشعار، )صدای امروز 4( ، به گزینش غالمرضا بروسان ، نشر شاملو ، مشهد ، 1388 ، صص 56 و57
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نيس��ت، چون جمعه در تقويم اروپايی و آمريكايی و بيش��تر جاهای ديگر دنيا روز كاری ست 
نه تعطيل. پس بايد معادلی نزديك تر به مفهوم اصلی آن بگذاريم. اينجاس��ت كه درمی يابيم 
در فرهنگ مسيحی معادلی جز »يكشنبه« به خاطرمان نمی رسد و از قضا، اين يگانه انتخاب 
ناگزير ماس��ت برای اين ن��ام! گو اينكه اگر بخواهيم در مث��ل، آن را به عبری يا برای جامعة 
يهوديان ترجمه كنيم، همين عبارت را به »ش��نبه« برمی گردانيم، چون ش��نبه روز تعطيل 
آن هاست و از جهتی نزديك تر به جمعه هم هست و روزی است كه از نظر كليميان متعصب، 

كار در آن نهی شده است درست شبيه به تلقی برخی مسلمانان از جمعه. 
پس از اين انتخاب، در گام بعدی يعنی برگردان صفت های جمعه و معنای ضمنی پشت 
آن، دوباره دچار مش��كل می ش��ويم. آيا يكش��نبه، روز تعطيل پس از ي��ك هفته كار جدی، 
»س��اكت« و »متروك« و »چون كوچه های كهنه«، »غم انگيز« اس��ت؟ دست كم در بيشتر 
جاها چنين چيزی وجود ندارد. پس در گام بعد بازهم ش��عر پنهان پش��ت واژه های اين شعر 
به طور كامل از سوی خوانندة اروپايی فهميده نمی شود. می دانيم كه مردمان جوامع صنعتی 
پس از يك هفته كار طاقت فرسا، يكشنبه را اغلب به خوشی و شادخواری می گذرانند و درك 
نمی كنند كه چرا بايد ش��اعر اين ش��عر، اسير چنان احساس ياس آلود و غم انگيزی شود؟ اين 
»دلگير«ی ، »تسليم « و »تاريكی « در سرتاسر شعر پخش شده و سپس به گونه ای نمادين به 
سراسر زندگی شاعر، يا مِن غنايِی شعر تسری يافته است. و »زندگی« كه »چو جويبار غريبی « 

آدونیس: »ترجمۀ شعر خیانت است ولی کاش هرچه بیشتر از این خیانت ها در هر زبانی صورت گیرد!«
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»در دل جمعه های س��اكت و متروك « و» خانه های خالی دلگير«، البته » آرام و پرغرور«گذر 
دارد. 

چه بس��ا مترجم و س��پس خواننده فكر كند كه اين دلگيری از مِن ش��اعر برمی خيزد و 
خصلت خاص اين ش��عر اس��ت كه بايد خواننده با آن همراه شود. اين تصور تا حدی درست 
است و البته مترجم هم به هيچ رو نمی تواند آن را تغيير بدهد. اينجاست كه دريافت كامل و 
همذات پنداری تمام عيار با اين شعر به وجود نمی آيد. چرا بايد شاعر در سال های جوانی چنين 
احساسی داشته باشد؟ اين همان تاريخ ناگفتة پشت شعر است كه فقط خوانندة ايرانی و شايد 

مسلمان كه با دلگيری چنين روزی آشناست، به خوبی دريابدش. 
نمونه هايی از اين دس��ت در عالم ش��عر بسيارند، چه در تك واژگان هر زبان و چه در كل 
آثار ادبی در گوشه گوشة جهان، آن چيزی كه مثاًل پشت بيت »پنهان خوريد باده كه تعزير 
می كنند« و » شراب ترس محتسب خورده«ی حافظ پنهان است و فقط كسی كه در جامعة 
حافظ زندگی كرده باشد، تمام و كمال درمی يابدش. يا مثاًل عنوان به ظاهر سادة اين مجموعه 
شعر شفيعی كدكنی در كوچه باغ های نشابور كه پر از نشانه گان بومی و خاص ماست. حتی 
در نوع نگارش واژة »نشابور«. خوانندة اروپايی چه دركی از »كوچه باغ« دارد و البته از نشابور؟ 
اينجاس��ت كه ترجمه ناپذيری نمود بيشتری می يابد و مترجم ناگزير است يا از خير احساس 
نهفته در پشت چنين شعری بگذرد يا به توضيح و زيرنويس و پيشگفتار و... متوسل شود تا 

بلكه خواننده را اندكی به مقصود شاعر نزديكتر كند. 
چنين نمونه هايی را می توان در هرجا كه فرهنگی وجود دارد و انسانهايی زندگی می كنند 
و تاريخيتی پشت كلمات نهان است، ديد. نمونه هايی بسيار پيچيده تر از نمونه های پيشين و 
زبانزد در دشواری ترجمة شعر در جهان كم نيست. يكی از نمونه های مشهور اروپايی آن، شعر 
بلند »س��رزمين هرز«، اثر تی.اس. اليوت است كه حتی در ترجمة عنوان آن هنوز در فارسی 
توافقی ضمنی وجود ندارد. بهمن ش��عله ور آن را س��رزمين هرز ، كسان ديگر سرزمين ويران، 
دشت سترون، خراب آباد، سرزمين بی حاصل يا ويران آباد! ، و بيژن الهی اخيراً ارض موات 
ترجمه اش كرده اس��ت. تفاوت های لحن و س��بك و تمهيدات اتخاذ شده در ترجمة متن اين 
شعربلند هم آنقدر زياد است كه نمی توان هيچكدام را با قطعيت ترجمه ای كامل و تمام عيار 
دانست، چنان كه ما را از خواندن ترجمه های ديگر بی نياز كند. در عين حال به طرز عجيبی 

همة آن ترجمه ها هم كم و بيش خواندنی اند. 
می روم سراغ قفسة كتاب های نه چندان كامل ترجمة شعر جهان در اتاق كارم و با كمی 
جستجو چهار ترجمه مختلف از اين شعر را می يابم. در آغاز يازده سطر آغازين متن اصلی و سپس 
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هر چهار ترجمة فارسی از اين متن را می آورم با حفظ رسم الخط و تقطيع سطرها در هر كدام:

The Burial of the Dead

 April is the cruelest month, breeding   

Lilacs out of the dead land, mixing

Memory and desire, stirring

Dull roots with spring rain.

Winter kept us warm, covering 

Earth in forgetful snow, feeding

A little life with dried tubers.

Summer surprised us, coming over the Starnbergersee

With a shower of rain, we stopped in the colonnade,

And went on in sunlight, into the Hofgarten,

And drank coffee, and talked for an hour.

ترجمةيکم2:        
1.تدفين مرده

آوريل ستمگرترين ماه هاست، گل های ياس را 
از زمين مرده می روياند، خواست و خاطره را 

به هم می آميزد، و ريشه های كرخت را
با باران بهاری برمی انگيزد.

زمستان گرم مان می داشت، خاک را
از برفی نسيان بار می پوشاند، و اندک حياتی را 

به آوندهای خشكيده توشه می داد. 
تابستان غافلگيرمان می ساخت ، از فراز اشتارن برگسه ،

با رگباری از باران فرامی رسيد، ما در شبستان توقف می كرديم،
و آفتاب كه می شد به راهمان می رفتيم ، به هوفگارتن،

و قهوه می نوشيديم، و ساعتی گفت و گو می كرديم. 

2 . سرزمين هرز، تی.اس. الیوت، ترجمه ی بهمن شعله ور، نشر چشمه، چاپ دوم، 1389 ، صص 17 و 18.)چاپ اول ، نشر فاریاب 
1362(، )متن اصلی الیوت از ترجمه سوم گرفته شده و ترتیب ترجمه ها در تمام مقاله، بر اساس چاپ اول آثار است.(
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ترجمةدوم3:
1.تدفين مرده 

آوريل بی رحم ترين ماه سال است.
چرا كه از زمين مرده گل ياس می روياند

خاطره و شوق را در هم می آميزد
 و با باران بهاری 

ريشه های بی احساس را قوت می بخشد
زمستان ما را گرم نگه می داشت

با برف فراموشی آور زمين را پوشاند
 و با مائده های خشك شده حيات حقيری را پرورش داد

وقتی از روی درياچة اشتانبرگزی می گذشتيم
 تابستان ما را مبهوت خود ساخت

رگباری درگرفت و ما بناچار
زير ستون بندها لختی ايستاديم

و وقتی آفتاب نمايان شد
به راه خود ادامه داديم و وارد باغ ملی هوف گارتن شديم

و قهوه ای نوشيديم و ساعتی گپ زديم.

ترجمةسوم4:
تدفين مردگان  

آوريل بی رحم ترين ماههاست:
از خاک مرده گل ياس 

می روياند،
خاطره و خواهش را 

درهم می آميزد،
و ريشه های افسرده را با باران بهاری 

بر می انگيزد.
زمستان گرم نگاهمان می داشت:

3 .سرزمين هرز، تامس استرنر الیوت، ترجمه مهدی وهابی، نشر امتداد، 1383، ص 14.
4. سرزمين بی حاصل، تی . اس. الیوت، ترجمه جواد عالفچی، نشر نیلوفر، زمستان 1383. ص.11 
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زمين را با برف فراموشی 
می پوشاند،

و حيات ناچيزی از نك ريشه های خشك
می نوشاند. 

تابستان غافلگيرمان كرد:
بر فراز اشتارن برگزه رسيد و رگباری باريد.

ما در ميان ستونها پناه گرفتيم.
در آفتاب به راه افتاديم و در هوفگارتن 

قهوه ای خورديم و ساعتی صحبت كرديم.

ترجمةچهارم5:
ج��ور فروردين نگر چون برميارد ن��از و نرگس از زميِن ُمرده، از ِگل؛ َخلِط 
ياد و آرزو می ُكَند با مورموزِ ريشة لَس، ريشة افُسرده، زيِر نم نم نيسان.

زمستان گرمِ مان می داشت، قوِت اليموِت ساقه، در آونِد خشِك نيمه جان 
و گوش تا گوِش زمين برِف فراموشی.

و تابستان كه غافلگير می باريد روی ُتركمن صحرا چه رگباری، 
و ما در اوبه می مانديم، دستاغوش. 

و چون وامی گرفت و گوش تا گوِش هوا خندان، ساعتی گپ در كنار دشت 
گرگان، پای چای نيمه گس در استكان های كمرباريك، تماِم عيِش عالم 

بود... 
دست كم دو ترجمة قديمی ديگر از اين شعر بلند را هم پيشتر خوانده بودم چون تازگی تجديد 

چاپ نشده اند و ندارم اش، از خير آوردن شان می گذرم. 
ترجمه اول كه قديمی تر است و تازه در قطع جيبی تجديد چاپ شده، حاوی 26 صفحه متن 

اصلی است و 30 صفحه توضيح و مقدمه و يادداشت دربارة شعر.
در ترجمه دوم30 صفحه به متن اختصاص دارد و 20 صفحه به توضيحات و شرحهای مترجم.
در ترجمه سوم 22 صفحه متن اصلی است و نزديك به صد صفحه شرح و نقد و تفسير شعر.

ترجمه آخری كه بخشی از شعر است پس از يادداشتی بحث انگيز و در نوع خود تازه در باب 
ترجمه ، آمده است.

5 . اين شماره با تأخير 6، بیژن الهی )1324- 1389( آوا نوشت ، تهران 1390، 58.
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می بيني��د كه ترجمه ها تف��اوت زيادی با هم دارند. و البته بايد چنين باش��د چون بر هر 
ترجم��ه ای الجرم مهر فرديت مترجم می خورد و به ناچ��ار با ترجمة ديگر فرق دارد، ولی در 
ترجمة ش��عرهای دوران ساز و سرشار از معانی نهفته، هميشه مترجم ناچار است به توضيح، 
تفس��ير و پانوشت هايی حتی بيش��تر از متن اصلی، متوسل شود تا بلكه خواننده را به دنيای 
شاعر       نزديكتر كند. گويا چاره ای جز اين نيست و مترجمان سرشناس خارجی هم در اين 

موارد چاره ای جز در پيش گرفتن همين استراتژی نداشته اند.
 نمونة ديگر ش��عر دش��وار ، پر تأويل و تفسير و به گمان منتقدان ترجمه ناپذير، در ادبيات 
آلمانی زبان را بايد سوگ سرودهای دوئينو6 اثر راينر ماريا ريلكة اتريشی دانست كه از قضا دو 
ترجمه از آن به زبان فارسی وجود دارد. يكی به قلم نگارنده 7 و ديگری به قلم استاد مرحوم ، 
ش��رف الدين خراس��انی )شرف(8. از قضا مترجم انگليس��ی آن »استفان اسپندر« هم يكايك 
سوگ س��رود ها را با ش��رحی جداگانه از هر شعر، آورده اس��ت. در ترجمة يكم فارسی، چنين 

موردی وجود دارد ، ولی در ترجمة دوم يادداشتی برای هر »سوگ نامه « نيامده است. 
در اين جا متن اصلی بخش اول سوگ س��رودة يكم را می آورم و سپس دو ترجمة فارسی 

از هر كدام:

Die erste Elegie

Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel 

Ordnungen? und gesetzt selbst, es nähme 

einer mich plötzlich ans Herz: ich verginge von seinem 

stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts 

als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade

[ertragen, 

und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, 

uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich. 

Und so verhalt ich mich denn und verschlucke den 

[Lockruf 

dunkelen Schluchzens. Ach, wen vermögen 

Duineser Elegien,Rainer Maria Rilke. 6
7 . سوگ سروده های دوئينو، سونت هایی برای اُرفئوس، راینر ماریا ریلکه، ترجمه علی عبداللهی، نشر مرکز، 1380، صص 14 و 15.

8 . سوگنامه ها و ترانه ها، راینر ماریا ریلکه، برگردان از شرف الدین خراسانی )شرف(، انتشارات هرمس، چاپ اول، 1384، ص 11.
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wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen nicht, 

und die findigen Tiere merken es schon, 

dass wir nicht sehr verlässlich zu Haus sind 

in der gedeuteten Welt. Es bleibt uns vielleicht 

irgend ein Baum an dem Abhang, dass wir ihn täglich 

wiedersähen; es bleibt uns die Straße von gestern 

und das verzogene Treusein einer Gewohnheit, 

der es bei uns gefiel, und so blieb sie und ging nicht. 

ترجمةيکم:
سوگ سرودة يکم

اگر فرياد برآورم، چه كس��ی از خيل فرش��تگان می ش��نودم؟ و اگر يكی 
ناگهان به سينه بفشاردم:

از هستی نيرومندترش فانی می شوم.
زيرا زيبايي، چيزی جز آغاز دهشتی نيست

كه هنوزش بر می تابيم، و همچنان می ستاييم اش
از آنرو كه بی پروا واپس می زندمان از ويرانی.

هر فرشته ای دهشتناک است.
چنين است كه برخود لگام می زنم و فرو می خورم

بانگ وسوسه ناک هق هق تيره ام را.
آه، در اين وانفسا، چه كس به كارمان می آيد؟

نه فرشتگان، نه آدميان.
حتی حيوانات هوشمند بو می برند

كه ما را چندان آرامشی نيست
در اين جهان تعبير شده.

چه بسا َبهِر ما درختی بر سراشينی بماند، كه هر روزه ببينم اش! 
خيابان ديروز و وفاداری عادتی، 

كه دوستش می داشتيم، و همچنان ماند و نرفت.
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ترجمةدوم:
سوگنامۀ يکم

چه كسی، اگر من فرياد می زدم، در سلسله مراتب فرشتگان
آواز مرا می شنيد؟ و خود گيرم كه يكی از ايشان 

ناگهان مرا بر دل خود می فشرد: من از تأًثير وجود نيرومندتر او 
از ميان می رفتم. زيرا زيبا چيزی نيست جز آغاز 

هراس انگيز، كه ما هنوز به دشواری آن را تحمل می كنيم،
و آن را چنين تحسين می كنيم، از آن رو كه او به آرامی عار دارد كه ما را 

ويران كند. هر فرشته ای هراس انگيز است.
و بدين س��ان من خودداری می كنم و فرياد ياری خواستن َغَرنگ تيره را 

فرو می بلعم. آوخ، پس ما از كه می توانيم 
ياری بخواهيم؟ فرشته نه ، آدمی نه ، 

و جانوران هوشمند از اين آگاه اند
كه ما چندان در اين جهان تفسير شده 

در خانه نيستيم. برای ما شايد تنها درختی
بر سراشيب بر جای می ماند، كه ما آن را هر روز 

دوباره می بينيم؛ برای ما خيابان ديروزين بر جای می ماند
و وفاداری نازپرورد عادتی 

كه دوما9 از آن خوشش آمده است، و بدين سان مانده و نرفته است...

 در مورد ش��عر فروغ، فقط با ترجمه ناپذيری بخش پنهان ش��عر روبرو هستيم نه تك تك 
واژه ه��ا يا برخی مفاهي��م. در زبان اصلی آن هم هيچ نكتة مبهمی برای خوانندة ايرانی وجود 
ندارد. اما در ش��عر اليوت و ريلكه ، افزون بر مورد اول در ترجمه ناپذيری، ترجمه ناپذيری در 
عبارات ش��عر نيز به چش��م می خورد، به س��خن ديگر عبارتهای انتخاب شده از سوی شاعر 
بس��يار تاًويل بردار هس��تند و مثاًل در شعر ريلكه عبارت Dasein در سطر سوم، معنايی فراتر 
از »هس��تی« دارد كه در ترجمة اول، در يادداش��تی بر سوگس��رود يكم، توضيحاتی در مورد 
آن آمده اس��ت و ريلكه در اينجا، برای نخستين بار، بسيار پيشتر از مارتين هايدگر فيلسوف، 
معنای هايدگری »دازاين« را مدنظر داشته است كه با برابرنهاد»هستی« همة معنای آن افاده 

9 . در متن اصلی به همین صورت آمده است.
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نمی ش��ود. واژة “das Schöne“ )صفت اسمی(را هم می توان »امر /چيز زيبا« ترجمه كرد و 
هم »زيبايی « و »زيبا«. و از اين گونه اس��ت گزارة  .Ein jeder Engel ist schrecklich » هر 
فرشته ای دهشتناك است.« يا »هر فرشته ای هراس انگيز است.« اين گزاره نه تنها در ترجمه 
عبارت غريبی اس��ت، بلكه برای گويش��وران آلمانی زبان هم گزاره ای عجيب و خالف تصور 
معمول از مفهوم »فرش��ته« ، دستكم در دنيای مسيحيت و ساير مذاهب سامی است. موارد 
زيادی از اين دس��ت در ش��عر اليوت و ريلكه ديده می شود. سوگسروده ها پر است از ابهام های 
متعدد برای خوانندة زبان اصلی: ارجاعات بينامتنی مبهم، واژه س��ازی، مفهوم س��ازی ، بهره از 
تجربيات بسيار فش��رده در زندگی شخصی بی هيچ اشاره ای، ايجاد ساختارهای مبهم و چند 
پهلوی نحوی... . چنان كه در مورد ده سوگسرودة ريلكه، تفسير و تاًويل های متعددی به قلم 
منتقدان مختلف حتی به زبان آلمانی برای آلمانی زبانها نوش��ته ش��ده است. اين ابهام ها در 
ترجمه نيز، به همان ميزان و به خاطر سفر متن به فرهنگی ديگر ، حتی بيشتر از آن، همچنان 
به قوت خود باقی می ماند. از دو شعر باال از شاعران نامبرده، مثالهای زيادی را می توان ذكر كرد 
كه برای خوانندة زبان اصلی مبهم است و شعر در زبان اصلی هم نياز به تفسير و تاًويل دارد. 
اين موارد كه ممكن است از تجربه های زيستة خاص شخصی يا شهودی شاعر يا جهان نگری 
ويژه اش  سرچش��مه گرفته باش��د ، مترجم و خواننده را به دردس��ر می اندازد و نظير آن در 
شعرهای مختلف هر زبان به ميزانی كم و زياد وجود دارد. هرچه عناصر در شعری بيشتر باشد، 
آن شعر ترجمه ناپذيرتر می نمايد، ميزان افت ترجمه در آن بيشتر است و در عين حال نسبيت 

بيشتری بر ترجمه حكمفرماست. 
در آخر، نمونة بسيار ساده تری از اريش فريد شاعر اتريشی می آورم، كه به ظاهر هيچكدام 
از اين دو مورد ياد شده در باال در آن وجود ندارد، ولی ترجمه های موجود از آن به فارسی، با 
وجود صحت و درستی معنا، هركدام لحن و موسيقی خاص خودش را دارد. لحن، موسيقی و 
انتخاب كلمه ها، هر كدام شعری متفاوت به وجود می آوردند. شعر بسيار كوتاه »بی شوخی « 

يا »به جد« از اين قرار است:
Humorlos10

Die Jungen

werfen

zum Spaß

mit Steinen

 Erich Fried Gedichte, Hrsg. von Alexander von Borman, Reclam Stuttgart, 2002. 10
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nach Fröschen

 

Die Frösche

sterben

im Ernst

ترجمةيکم11:
بي شوخي 
 پسرک ها

 شوخي شوخي 
 به  قورباغه ها

 سنگ 
 مي پرانند

   
 قورباغه ها

 جدي جدي 
 مي ميرند

ترجمةدوم12:
آن روی سکه

كودكان
به شوخی

به سوی قورباغه ها 
سنگ پرتاب می كنند 

اما قورباغه ها 
كامالً جدی 

می ميرند.

11. قورباغه ها جدی جدی می ميرند ، گزینه ای از شعر آلمانی زبان از آغاز تا امروز، گزینش، ترجمه و مقدمه ، علی عبداللهی ، نشر 
مرکز ، 1381، ص 188.) این شعر پیشتر در سال 1372 در یکی از شماره های مجله ی »شعر« نیز چاپ شده بود(. برای آشنایی بیشتر با 
اریش فرید،نك : »سکوت ، آیندۀ من است«، عاشقانه های اریش فرید و اشعار دیگر، )دوزبانه(، انتخاب، ترجمه و مقدمه، علی عبداللهی، 

نشر کاروان، 1387)ص 186(.
12. دفاع از گرگ ها، نمونه هایی از شعر امروز آلمان ، انتخاب ، ترجمه و مقدمه : تورج رهنما، نشر چشمه، 1380، ص 120.
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ترجمةسوم13:
وزغ ها 

كودكان برای سرگرمی
به وزغ ها

سنگ پرتاب می كنند

اما وزغها
واقعاً می ميرند!

ترجمةچهارم14:
جدی 

پسربچه ها
به شوخی

سنگ
به سوی قورباغه ها

پرتاب می كنند

قورباغه ها
به جد

می ميرند.
فكر می كنم برای بيان منظورم از عبارت عنوان گفتار، همين چند مثال كفايت كند. بايد 
اين را نيز خاطرنشان كنم كه قصدم از آوردن ترجمه های مختلف، نقد آن ترجمه ها نبود ، بلكه 
نشان دادن گوناگونی و تفاوت حاصل كار ترجمه به قلم مترجمان مختلف و ايجاد لحن های 
مختلف در زبان ديگر از يك ش��عر واحد اس��ت. بی ترديد در اين مورد می توان نكات بسياری 

گفت كه می گذارم به وقت دگر. 

       
13. اریش فرید ، شعر عاشقانه برای آزادی ، برگردان محمد خلیلی – ژیال مشعشعی ، انتشارات مازیار ، 1382، ص.30.

14. مرگ را با تو سخنی نیست ، گزیده ی شعرهای اریش فرید ، به انتخاب و ترجمه ی خسرو ناقد ، نشر چشمه ، 1386،ص 55.


