
 
 

 صحبت مترجمان  پایِ
 

 حد نامرئي شدن  وفاداری تا
 

 ساموئل هازو
  زاده مصطفویترجمه فریده حسن

 
انجمن    ریاستِکه  تاس آمریکایینویس قد و نمایشنامهتنویسنده، من شاعر، ساموئل هازو،دکتر 
هنا   هنازو کتنا    سناموئل هنازو لاننانی بنود.     پندر    جدِّ. عهده دارد را نیز به المللی شعربی 

علی احمند سنعید ، شناعر    ها از آدونیس )آنترجمه کرده که آخری  متعدد  از شاعران  عر  
ری  کتابش تها  مختلف به چاپ رسانده و تازهگلچینی نیز از اشعار  مذهای کشور. ستالانانی 

جنایزه بهتنری     «پا  خندا  ردِّ»ست با عنوان  ا  از مقاالت ادبی، سیاسی و اجتماعیکه مجموعه
هنایش نیسنت. هنازو    هازو فقط به دلیل شعرها و نمایشنامهشهرت  . اما کتا  سال را برده است

در کتا   او . گاهی هشیار و زبانی تند و تیزاست با وجدانی بیدار، ن سیاسی –اجتماعیمنتقد  
 معنوینات از مرکنز رندرت    بر بسنت    رخت» کند:می دمقاالتش ای  چنی  از جامعه آمریکا انتقا

گناه  شود و نه جلنوه تلقی می« هاآن»ا  برا  ما به ارث گذاشته که در آن حکومت مظهر جامعه
-ها  آن پیش منی ناپذیر در جهتِ گم کردن ارزشاجتنا طرز   تدریج و بهزندگی ما به«. ما»

دراینی،  گنویی را بنا هنرزه   فروشی، بذلنه منشی را با فخربزرگ، ما سرپرستی را با سرکوبی. رود
شنتااه  ا کنامگی پرستی را با خنویش ها و وط لحظه زندگی را با تلخی  گذرا سرشتِ سوگناک 

 .«  مایگرفته
 

شکل  ،آید و شکل رالیمیدهد که تغییر یا تادیلی به وجود هنگامی رو  می ترجمه
گفته یا نوشته نوعی ترجمه محسو  هر  ،یچنی  تعریف بر گیرد. بنامیا  به خود تازه
بر ضرورت و توافق  هایی که بنااحساسات یا افکار به صداها یا نشانه شود. تادیل می

ند کا  را فراهم میشدن در تجربهآن احساسات و افکارند امکان سهیممعرف   همگانی
ی نیز ترجمانی انچه بسا زندگ .همدلی ،نامند و شاعرانزبانی میهم که همگان
از ، ازنوزاد به کودک، از جنی  به نوزاد، سلسله ترجمانی از نطفه به جنی  ؛دیگراست

ها از ذره تا آخری  تغییر و تادیلتوالی  ؛ از نوجوان به فرد بالغ ،کودک به نوجوان
ها  اشکال بعد  و مراحل زندگی که از همان آغاز به طور کامل دارا  همان ویژگی
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نیز را مرگ  خودِ ،روح اعتقاد دارند  به جاودانگی  خود اوست. و برا  کسانی که بزرگتر 
، کلیسایی ادعیةیکی از  آن زندگی به تعایر  که ضم  کرد توان نوعی ترجمه تلقی می
 ترجمه شده است. صرفاً ؛غییر کرده اما از میان نرفتهت

ست. اما ای  نوع ترجمه که در ا کلیجزئی از ای  فرایند  یبخشفقط ادبی  ترجمه
تفاوت آن م از انواع دیگر  ،دهدمعقول جلوه میخود هر تالشی را نا ناپذیر نفوذ هالة
بعضی شود. در ناممکنی ممک  میممک  است و نادر مقام نظر امر  چرا؟ زیرا  .است
پود یك زبان شده در تاروتنیدهظریف  احساس و ادراک   توان عمق پرسند چگونه میمی

گویند آیا چنی  اردامی ندیده همی  گروه می برگرداند؟را وفادارانه به زبانی دیگر 
کنند از که از چنی  موضعی جانادار  میآنان نیست؟  مادأ زبان  حریم   حرمتِ گرفت  

انگار  چیز  نیست جز محاوس منطقی ای  مطلق اما نتیجه. حق دارند یك نظر کامالً
کس جایی که هیچ، برج بابل خودمان و تادیل شدن به ساکنی  زبان   ماندن در زندان 

گوید. به عاارت روم خود سخ  می   رادر به درک زبان دیگر  نیست و هرکس به زبان
-المللی را نه در لفظ که در معنا میبی    شمولی و روابطجهان ،دیگر کسانی که برادر 

-و بی اعتنا به محالبی -گویند مترجمها میگذارند. آنباز  را کنار میمنفی ،جویند

 درست در جایی که مطلقاً ،درووجود بیاکند تفاهم به تالش می -کارحاصل بودن  
کند. اگر شعر صدق می امکان به خصوص در موردِ  چنی  امکانی وجود ندارد. ای  عدم

ارتااط  الیوت را راول داشته باشیم که شعر حتی پیش از فهمیده شدن اس. ای  گفته تی.
حتی در مورد شعر  که به زبان بیگانه برا   -با او موافقم  اًوم  شخص -کندبرررار می

ما را برا  : مترجم شودمترجم روش  می موثر  در ای  صورت نقش  ،شودما خوانده می
دهد. اگر یار  می -مخالف   دو زبان سواحل کشیدن پلی میان  با  -ماناحساسفهمیدن  
عوارب کار  ،ناممک  وجود نداشته باشد ها برا  رسیدن به تفاهمآن تالش و انمترجم

ردر بگویم که  همی بابل اشاره کنم ولی  دوست ندارم دوباره به برج چه خواهد بود؟ 
ها از شاعران به شناخت آمریکاییخود خواهیم شد. ناگزیر محدود به ادبیات بومی  

رابرت ، کری ارت ، هکامینگز ا . ا .،  الیوت اس. تی.، ویتم والت شاعران آمریکایی 
، گوته، داستایفسکی، اما از دانتهشود، محدود می راندال جارل و ریچارد ویلار ، فراست

  عر شاعران   ،اسپانیا یهود   شاعران بزرگِ ،سوفوکلس ،گردهها  دورنقال، سروانتس
با اما غافل خواهند ماند.  انجام کتا  مقدسشاعران چی  و ژاپ  و سر، جاهلیت دورة

ها ت برگرداندن آنجرأ انزیرا مترجمگیرند در اختیار ما ررار می هاکتا  همهترجمه، 
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ها را به زبان اصلی نزدیك کنند به المقدور آناند حتیو کوشیده اندداشتهزبان ما ه را ب
-ها سعی کردهآن ترجمه شده خود تادیل به مت  اصلی شده است.  ا  که گاه مت  گونه

 ترجمه مت  وفادار باشند چندان که امکان تجلی  در خود کردناند تا حد نامرئی
باشد. جان برگر مفهومی مشابه همی  را در نظر دارد  شاعر به هر زبانی مقدور  روح

آید و اصل به حسا  مینسخه  ،دارد  عرش کردهر شعر  که کار»نویسد: ورتی می
همه چیز از او پدید  کها  سرچشمهیکی به معنا  : رودبه دو معنا به کار می« اصل»

در شعر و فقط در . نداشته است دتر هرگز وجوآمده و دیگر  به معنا  چیز  که پیش
 .« نامیدض ها را دو معنا  متنارتوان آناند که نمیشعر هر دو معنا چنان به هم پیوسته

مترجمی که در لفظ و در  ،دهیم دامهسخ  را امطلو  مترجم بگذارید با توصیف  
گرداند مسلط است و هم بر زبانی که به آن ترجمه م بر زبانی که از آن بر میه ،معنا
توانند به ای  حد برسند. در نمی تر  مترجمانبیشولی  مطلو  است ای  کمال  .کندمی

یعنی  ،امباشد که م  توصیف کردهمطلوبی  وارع حتی اگر مترجمی دارا  مشخصات
کار او  هم ارزش زکند باا  که به آن ترجمه میانهتسلط کامل بر زبان مادر  و زبان بیگ

رود. ترجمه عالم سئوال می اثر بیگانه باشد زیر صاحب در صورتی که با عالم درونی 
موتسارت یا شوپ  بسی گونه که اجرا   مان، هکلمات است از ترجمه فراتر درونی 

ای  شود؟ ممک  می شود که ترجمهچگونه می ولی وارعاًهاست. بیشتر از نواخت  نت
خو  ممک  است در  مترجمبرد. برا  مثال راز  است که مترجم خود به آن پی نمی

 و در مورد یك نویسنده دیگر کامالًحق کالم را کامل ادا کند  خاص مورد یك نویسنده
گونه که شخص ممک  است از نظر کار  در یك منطقه جغرافیایی همان ،ناموفق باشد

ها  خود را از دست همه رابلیت ،دیگر  ادر صورت انتقال به منطقهپیشرفت کند ولی 
 ، پویایی،از ذوقاست ا  آمیزه : یك راز است ،خود، موفقیت در ترجمهبدهد. راز  

 سوزنی شانس. نه سر  همدلی و ،بصیرت ،الهام
مانند که به ای  علت ناکام می اننیز هست. برا  مثال بعضی از مترجم هاییو تله

کار  آورند. حاصل  شعر خود به شمار می  دیگران را فرصتی برا  سرودن  ترجمه شعر 
داند اما در اصل به مترجم شعر اصلی می خود را مدیون  شعر  است که اگر چه حیات

است. هرچه  دانم چگونه پرهیز از چنی  کار  مقدورنمی دریقاً شخصاًم   تعلق دارد.
  گرداند با نیرومیزبانی دیگر به زبان مادر  خود برکه از  باشد مترجم شعر  را
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ترجمه راه هایی از شخصیت او ناچار به درون  کند و جناهآفرینی میشخصیت خود باز
 بکشد. رفصِ یابد. در بعضی موارد ممک  است کار به خودنمایی می

. شعر داشته باشدل تر از اصنازل کیفیتی شدهای  امکان هست که شعر ترجمه
عمر خیام شاعر  درجه سه یا چهار است برعکس  آن نیز ممک  است. گفته شده است 

آیا  .1است ی به او بخشیدهها  انگلیسی خود مقام واالیپارهفیتزجرالد با چهار اما ادوارد
 پدیدآوردن، ا  درجه چهار از اثر  درجه چهار بهتر است یا مثل فیتزجرالدترجمه
خود هویت   ،ی هیچ کم و کاستب، ملهم بودن از اثر اصلیدرجه یك که در عی   شعر 

 ا  دیگر بخواهد؟فیتزجرالد را به گونهترجمه یا کسی هست که آ ارد؟د فیتزجرالد را
 

Alas that Spring should vanish with the Rose!  

That Youth’s sweet-scented Manuscript 

should close! 

The Nightingale that in the Branches sang, 

Ah, whence, and whither flown again, who 

knows! 
 

دهم. ا ترجیح میردیگر  استعاره اما م  شایه شده است. تمترجم خو  به رابله یا ماما 
مترجم را با آشپز مقایسه ، اگر نگوئیم برا  رفع شاهه، تفن  هم که شده بگذارید از سر 
ساز  را از  -کندها فراهم میطایعی آن نیاز خود را از محیطِ موردِ موادِ، کنیم. آشپز

سپس  و -اهلی زندهگوشت را از حیوانات  ، ماهی را از آ ، میوه را از درخت، زمی 
 -اند فقط موادندکند. تا ورتی ای  مواد پخته نشدهپخت تادیل میرابل ها را به موادِآن

ا  خو  آمیز به ترجمها  اسرارورتی به گونهاللفظی تا تحتها  همانطور که ترجمه
مانند. سپس آشپز به یار  ردرت تخیل اللفظی باری میتحت ا اند ترجمهتادیل نشده

                                                           
نویسد: میا  به دوستش در نامه 1857جرالد در سال فیتزجرالد است. فیتز ادعا  خودِ ای  گفته ظاهراً 1
بخواهد آنها اند برا  م  حکم سرگرمی دارد و هرگونه دلم ها نوشتهزبانترجمه کردن آنچه ای  فارسی»

چنان شاعرانی نیستند که مترجم بترسد در آثارشان دست بارد. حتی گاهی ها کنم زیرا ای را ترجمه می
ای  دیدگاه فیتزجرالد  «اضافه کنی تا شکل وارعی شعر به خود بگیرد.« کمی هنر»الزم است به شعر آنها 

تر از شعر غربی را پستیان براساس داور  شخصی ایشان است و معلوم نیست با چه مالکی شعر ایران
تاریخ/ فرهنگ، آندره لوفور،  )برا  بحث بیشتر در ای  باره رجوع کنید به کتا  ترجمه/ته است. دانس
1992 .  
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کند و به مواد را دگرگون می، ها  گوناگونآتش و ادویه و چاشنی خود و راز سحرآمیز
وارع میل به خوردن آن  توانیم بخوریم یا دریابد به نام غذا که ما میمعجونی دست می

کنیم آن آرزو می -ماندمزه میبه غذایی بد -در ادامه ای  تشایه -ترجمه بد .کنیمپیدا می
 رسیم. ا  میرا نخورده بودیم اما فقط بعد از خوردن آن به چنی  نتیجه

به عاارت دیگر ترجمه شعر هر چقدر هم استادانه صورت گرفته باشد دلیل کافی و 
که اثر   ند مگر ای مایك نقا  زیاا می حداکثر در حدِ .جذ  مخاطب نداردالزم برا  

 دموندها  اِشاعرانه و هنرمندانه به وجود آورده باشد. دلیل ای  مدعا برا  مثال ترجمه
ها  او را از جرج لی از زبان یونانی است. به ندرت اتفاق افتاده است م  ترجمهکی

شاعر یونانی معاصر به انگلیسی خوانده و آن را یا هر  سریتسویانیس  ،سفریس
لی  نیافته باشم. شاید به ای  دلیل که کی -کنندهو گاه غافلگیر -العادها  فوقترجمه
ان زیسته و به ها در یونآل است. او سالکاملی از تعریف م  از مترجم ایده نساتاً نمونه

کند که اشعارشان را ترجمه می تر شاعرانیمسلط است و با بیش زبان یونانی کامالً
 دارد؛ادبیات معاصر یونانی  او معلومات وسیعی در زمینه ،آشنایی دارد. عالوه بر ای 

خود زبان مادر   و بم  تر به زیراز همه مهم .خالق نیز هست قد تمننویسنده و
مثل  ،چیز  است که باید آن را شاهکار ترجمه نامید آشناست. نتیجه کار او معموالً

 از جورج سفریس:   « ها  سرخماتیاس پاسکالیس میان گل»ترجمه شعر 
 
I have been smoking since morning without break 

if I stop the roses will embrace me 

with thorns and with fallen petals they will choke me  

they all grow crookedly with the same rose color  

they are staring; they are waiting to see someone; no one passes; 

behind the smoke of my pipe I watch them 

on a weary stalk without fragrance, 

In the other life a woman would say to me you may  

touch this hand  

and this rose is yours it is yours you may take it  

now or later whenever you wish. 

 

I descend ever smoking the stairs 

the roses descend with me in excitement 
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and there is something in their manner of the voice  

at the root of shrieking at the point where man  

begins to cry out “mother” or ”help me” 

or the small white cries of love. 

It is a small garden full of rose bushes  

a few square yards that sink with me 

as I descend the stairs, sky less; 

and her aunt would say to her, “Antigone, you forgot to  

do your exercises today  

    

at your age I never wore a corset, not in my time”  

Her aunt was a pitiful creature with protruding veins 

she had many wrinkles about her ears and a moribund nose 

but her words were full of prudence always. 

One day I caught her touching Antigone’s breasts 

like a small child stealing an apple. 

 

Will I meet the old woman perhaps as I am descending? 

She said to me when I left, “Who knows when we shall meet again?”  

Later I read of her death in some old newspapers 

of Antigone’s wedding and the wedding of Antigone’s daughter 

with no end to the stairs nor to my tobacco  

that imparts to me the taste of a haunted ship 

with a mermaid crucified, while she was still beautiful, 

on the wheel. 
 

-مابی  جهانیتواند تفاوت  موهاتی است. او می حقیقتاًمترجم خو  برا  نویسنده 

شده هایش به چندی  زبان ترجمهفراموشی باشد. جرز  کوسینسکی که رمانشدن و 
بس که نقش ، نش را مالرات کندامترجم است به م  گفت سعی کرده است تك تكِ
دانست و شاعر روسی آندره وزنسنسکی مترجم را در توزیع آثارش مهم و حساس می

از اولی همچون ریچارد شاعران طررا اشعار او زیرا  در آمریکا شهرت بسیار یافت
 ای  شاعران همگی با ساكِ کردند.ترجمه  استانلی کونیتز و ویلیام جی اسمیت ،ویلار
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کار وزنسنسکی آشنایی داشتند و به همی  جهت توانستند در مورد او حق مطلب را به 
-هی  مطلب را نیز بیفزایم که ترجمویلار باید ا زبان انگلیسی ادا کنند. با ذکر نام ریچارد

کارگردان و  روز كیای  نکته را  .ساخت اجرا ها  مولیر را رابل نمایشنامه ها  او
اثر مولیر  گفت برا  اجرا  نمایشنامه تارتوفه م  گفت. او ب بازیگر تئاتر زوئه کالدول

ویلار  ا  غیر از ترجمهترجمهکرد میاستخدام شده بود و متنی که باید رو  آن کار 
کارگردان  .دانستنداجرا میا  را عمالً غیررابلبازیگران چنی  ترجمههم  هم او وبود. 

ویلار حاضر به کارگردانی است و چنی  شد که نمایش از  ترجمهاعالم کرد که فقط با 
هیچ مشکلی پیش رفت و ای  هیچ دلیلی نداشت جز اینکه تمری  تا اکران بی مرحله

   بود که برادر روحی او باشد.مولیر تنها به زبان مترجمی حاضر به سخ  گفت
هایم برا  الشدرباره تپردازم و می مها  شخصی خودجربهتجا به بعد به از ای 

ام و چه چه آموخته؟ امغاز کردهآچگونه کنم. صحات میعربی و فرانسه  برگرداندن از
 نوشتهشناسی اسطوره نخستی  تالش م  ترجمه مقاالت غنایی ؟ ی باید بیاموزمیچیزها

جا که  از زبان فرانسه بود. از آن روژمونتدِ سی دنیس سوئی نویسنده و فدرالیست شهیر 
را با کمك یك زبانشناس به عنوان همکار کار چندان عالی ناود، زبان فرانسه م  

آگاهانه فکر  نادلی و همآمده کشف هم ترجمه شروع کردم. یکی از نتایج به دست
بگذارید ماجرا  عجزه را دارد.ملف کتا  بود که تا امروز برا  م  حالت ان م  و مؤیم

ها هاله بارهدربخشی دارد  روژمنت یکی از مقاالت ای  کتا  دِدر  را برایتان شرح دهم.
ها حقایق ای  هاله. رویدادها وجود دارند در پس  ،نامیمچه ما وارعیت می آن  که در پس 

به « شجاعت» مثالً، نمایندکه هر از گاهی در ای  جهان رخ می اندا تمثیلی یا اسطوره
 نیاز مشاهده زنا« زنانه زیاایی »کند یا واسطه اعمال شجاعانه رهرمانانی خاص جلوه می

روژمونت ای  هاله را به طور  از ای  دست. دِ  آید و مواردخاص آشکارا به چشم می
اللفظی را دوست تحت م  ای  ترجمه نامید.می« ا  اعماقهجریان آ »اللفظی تحت
تغییر دادم. و نیز « خروش» پرشور را به کلمة« جریان»رمق بی نساتاً فقط کلمه ،داشتم

 در« اساطیر  نظریه» :که عنوان فرانسو  کتا قاوالنم ب روژمونت دِ سعی داشتم به
اساطیر  از کلمةیچ وجه منظور او را ه و به« ا نظریه افسانه»شود ترجمه به انگلیسی می

آمیز است و معقول و غلودر انگلیسی به معنا  چیز  بس نا« ا افسانه»رساند زیرا نمی
کند. او مرا در انتخا  عنوانی دیگر آزاد گذاشت و کلی مفهومی دیگر را تداعی می به
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را برا  ای  کتا  انتخا  کنم « ها  اعماقآ   خروش »م  به ای  فکر افتادم که عنوان 
 سرانجام نیز کتا  با همی  عنوان منتشر شد. و

 مجموعه توسط انتشارات پرینستون تاریخچه گویررابرت مك 1980در اواخر سال 
شد شر کرد. ای  مجموعه که به همت پل ملون منتشر میترا من Bollingenها  کتا 

کند یکی از گویر خاطرنشان میمك است. تری  آثار چاپی آمریکایکی از به یاد ماندنی
بعد «. سهم اهریم »روژمنت با عنوان  نخستی  کتب ای  مجموعه اثر  بود از دنیس دِ

 دیگرها  مقاومت  روژمنت به نیویورک آمد و با همکار  گروه از انتشار ای  کتا  دِ
رصد روژمونت  دِگویر سپس اشاره دارد به ای  که ماارزه علیه نازیسم را ادامه داد. مك

را برا  آن « ها  اعماقآ  خروش »اساطیر منتشر کند و نام  نیز دربارهداشت کتابی 
العاده گویر تلف  زدم و از ای  اتفاق خارقانتخا  کرده بود. م  ماهوت ماندم. به مك

ونه گچ .ناخودآگاه میان ما بود صحات کردمفکر   دلی و همهم کمال  دهندهکه نشان
بعدها ، وجود داشته« فکر»اش تنها به صورت یك برا  نویسنده 194دهه کتابی که در 
بان انگلیسی آن به ز شود و ترجمهبه زبان فرانسه منتشر می« اساطیر نظریه»با عنوان 

یابد که حدود سی سال پیش در با همان عنوانی انتشار می توسط شخص دیگر  عیناً
 شدیم وما از چنی  اتفاری مات و ماهوت  ذه  نویسنده وجود داشته است. هر دو  

 ایم. ها همچنان حیرت زدهبعد از سال
به انگلیسی   علی احمد سعید)ترجمه دیگر م  برگرداندن اشعار آدونیس دمشقی 

زیرا  ؛بسیار اما با نگرانی  ،شناس آغاز کردم. ای  بار نیز کار را به کمك یك زباناست
، یش از آدونیسپ .معناستراشارات کوتاه و پُو  پرداز عربی سرشار از خیال شعر 
چه ترجمه سرودها  دو شاعر دیگر عر  داشتم که نتیجه مضحك بود. آنا  در جربهت

نمود در انگلیسی به کلماتی رریق و احساساتی تادیل آهنگ میخوشزیاا و در عربی 
 تسلی دادم.است پذیر نااجتنا رطعی و شد. خود را با ای  فکر که شکست م  می

-احساس می -و ای  رال و بعد از مالرات او حقیقت داشت -آدونیسدر مورد اما 

او و افکار و عواطفش یا به عاارت دیگر عالم  هستم که بینش  روبرو کردم با کسی 
ها احساس کردم روح شعر او با  اش بسیار به م  نزدیك است. در اولی  تمریدرونی
 آورم:       آید. به عنوان مثال نمونه زیر را میمیبسیار به رالب کلمات انگلیسی در انعطاف

 
My eyes are tired, tired of days 

Tired regardless of days. 
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Still must I drill through wall 

After wall of days to find another day? 

Is there, is there another day? 
 

شدم که ای  نکته می تر متوجهکردم بیشتر رو  اشعار آدونیس کار میهرچه بیش
ربی فارد آن غتخیل بخشد که ردرت  تخیل عربی رابلیتی به زبان انگلیسی میردرت  

ها  کف دست ا  که در تلهزدن پروانهررپَپَدر توصیف است. برا  مثال شاعر عر  
 ،چقدر ای  دو کلمه«. حیرت محاوس»نویسد: شده کودکی بازیگوش افتاده میکاسه
 Jailed astonishment :اندتر از همه کاملمتفاوت و مهم ،بدیع ،ثرمؤ ،گویا

به نام مجموعه شعر  بود از نادیا توئنی ترجمه ، دیگر م  در ترجمه عمده کار
. ای  اشعار را خانم توئنی به فرانسه سروده بود یگانه لانان: بیست شعر عاشقانه برا  یار

به عنوان نوعی  ، هاآنبا کلماتی معادل عربی ، نزدیك اوما بنا بر گفته یکی از دوستان  ا)
اختالفات در نتیجه آن تجزیه و نابود  تدریجی   به رغم  ،شاعرانه لانان جغرافی یا نقشه

نه تنها برا  خاطرات که برا  ا  شهادت گونه ؛احزا  داخلی و نیز تهاجم اسرائیل
 .تاریخ خود
ها  خود سروده مایهبیست موضوع اساسی مربوط به لانان را جداگانه دست ،شاعر 

که در لانان معروف است،  درها  سِدرخت ،روستاها ،هاشهرستان ،کرده بود: شهرها
برآن شدم ، نهایی بازبینی اشعار و  ها و غیره. بعد از اتمام ترجمهزنان و مردان کوهستان

نام و نویسنده، ناشر و سردبیر صاحب ،غسان توئنی، ها را با همسر نادیا توئنیتا آن
و    .از دنیا رفته بود 1983سال در نادیا خود  ) سفیر سابق لانان در آمریکا مرور کنم.

ا  خو  از اش برا  انتشار ترجمهها و اشعار همسرش بود و اشتیاقخاطره  مفتون
ردر عمیق به عربی ترجمه شده بودند  همان او به انگلیسی )ای  اشعار راالً« لانان»اشعار 

 بود که اشتیاق خود م .
اند )هنوز هم همی  عقیده ها ساده و طایعی از آ  در آمدهم  اعتقاد داشتم ترجمه

و ما  بودن  )آلفرد تنیسوتوئنی در شعر بیشتر از م  تنیسونی  را دارم  اما سلیقه
ایت مطلو  غچگونگی ترجمه اشعار و رسیدن به  بسیار  درباره ها  مفیدِنظراختالف

 ,Byblos کدام بهتر است:اهمیت بودند: مثل، منظرها کداشتیم. بعضی از ای  اختالف

my beloved یاMy beloved Byblos  ها  الزم کسب آگاهیمستلزم  ، بعضی موارد
-شان ریحان مییهای هست که ساکنی  آن در گلدانروستا  کوچکدر لانان  -بومی بود
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ای  نکته روشنگر یکی از  .آیدکارند و به همی  علت در سراسر روستا بو  ریحان می
 ا  از ترجمه م : ای  هم نمونه. ها در یکی از اشعار استعارهاست

 

In the Lebanese Mountains 

Remember— the noise of moonlight 

When the summer night collides with a peak                               

And traps the wind                                                                            

In the rocky caves of the mountains of Lebanon.                           
 

Remember— a town on a sheer cliff 

set like a tear on the rim of an eyelid; 

one discovers there a pomegranate tree 

and rivers more sonorous 

Than a piano. 
 

Remember— the grapevine under the fig tree, 

the cracked oak that September waters, 

fountains and muleteers, 

The sun dissolving in the river currents, 
 

Remember— the basil and apple tree,       mulberry syrup and 

almond groves. 

Each girl was a swallow then                                                    

Whose eyes moved like a gondola                                         

swung from a hazel branch.   
                                                    

Remember— the hermit and goatherd,                                       

paths that rise to the edge of a cloud,                                           

the chant of Islam, crusaders’ castles,                                       

and wild bells ringing through July.                                              
                                                                                                        

Remember— each one, everyone,  

 storyteller, prophet  and baker,                                                       

the words of the feast and the words of the storm, 

the sea shining like a medal in the landscape. 
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Remember— the child’s recollection 

of a secret kingdom just our age.   

We did not know how to read the omens 

In those dead birds in the bottoms of their cages, 

In the mountains of Lebanon.   
 

***** 


