
 

 
 

 تصویر خُنیاگر در اشعارش
 شعر از باب دیلن دو ةترجم

 عباس پژمان 

از باب  Like a Roling Stoneشعر  ةترجم ةقبل از ارائ
اند ها گفتهبعضیآن بدهم.  ةدیلن الزم است توضیحی دربار

های را خطاب به یکی از معشوقهباب دیلن این شعر 
سروده است.  ،رمِدختری به نام اِدی پالْاش، جوانی دورانِ
هم باب دیلن او را دوست داشته هم اَندی اند گفته
هول را وارْکند و وفایی میبه دیلن بی رمِپالْ، اما هولوارْ

 ةفوری ۲۲ -۱۹۲۸اوت  ۶هول )اَندی وارْکند.  میانتخاب 
گذارانِ هنرِ  آمریکایی و از بنیانآوانگاردِ سازِ  ( فیلم۱۹۸۷

آن درست باشد، آن وقت  باری، این روایت اگر پاپ بود.
و چندین بار با  ،مردی که در شعر صحبتش هست
، مرموزولگردِ  :باشدهول همین اندی وارْتواند میشود، توصیفاتِ گوناگون به او اشاره می

هول عکسی هم با از وارْمخصوصاً که سیامی رو دوشش بود.  ههمانی که یک گربدیپلمات، 
هم  در حالِ غرق پرنسسِباشد. لش اتوموبیتواند می هماو  کرومیِ اسبِ سیامی هست. ایهگرب

هول غرق در لجنزار موادِ اند، بر اثرِ دوستی با وارْشود که، آن چنان که گفتهمیر مِدی پالْاِ خودِ
 رمِپالْ ةکشد. اما یک جا شخصی گفته بود رابطشود و کارش به ولگردی و گدایی میمخدر می

قط در حدِ شایعه بوده است. آنگاه آن مردی را که در شعر است مسیح ف هولوارْ با باب دیلن و
وقت در مقابلِ  گفتی هیچمی»معرفی کرده بود. اما فقط با اشاره به این سطرها این را گفته بود: 

 گوییو می/ های اوزنی به چشمل میآیی/ اما حاال قبول داری که زُولگردِ مرموز کوتاه نمیآن 
توان در هر حال، مُنکرِ این نمی «شود؟گرم نمیآبی از او ای کنیم/ و معامله آیا حاضری با هم

شوند. اند گاهی در شعرهای او هم ظاهر میهایی که در زندگیِ دیلن بودهشد که بعضی از زن
ین شعر بیشتر را در ا هولوارْبعضی از این موارد را حتی خود او تأیید کرده است. من خودم 

تا مسیح را. چون اگر این مرد، که در این شعر هست، مسیح باشد و نه  متوانم بپذیرمی
سیامی داشتنش چه  ةوقت تکلیفِ آن دیپلمات بودن و آن اسبِ کرومی و گرب ، آنهولوارْ
طور آن  سیامی داشت؟ یا همین ةشود؟ مگر مسیح دیپلمات بود و اسبِ کرومی و گرب می
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هد داشت. اما شاید اصالً این شعر نیاز چندانی ناپلئونِ شندرپندری شدنش چه توضیحی خوا
هایش هم به تفسیر نداشته باشد. احساس خودِ من این است که بدونِ تفسیر و با بعضی ابهام

 تواند زیبا باشد.می
اش است، معنای اصطالحی« مثلِ سنگِ غلتان»اش اللفظی عنوانِ آهنگ هم، که معنایِ تحت

ل المث معنایش را از این ضرب«. مثلِ سنگِ غلتان»است: « ودنآواره ب»یا « جا بند نشدن هیچ»
ای به خودش سنگِ غلتان خزه، A rolling stone gathers no mossگوید: دارد که می

دهند. قدیمیِ ایتالیا، نسبت می ةالمثل را به پوبیلیوس سیروس، نویسند گیرد. این ضربنمی
مانَد، نه کس نمی شود، و با هیچک جا بند نمیالمثل هم این است: کسی که در ی معنای ضرب

جور  خاطری دارد. دیلن هم زنِ این شعر را به همین ةشود نه دغدغمسئولیت سرش می
اش اللفظی از آنجا که این آهنگ در همه جا با همان معنای تحتکند. چیزهاست که متهم می

انِ این ترجمه حفظ کردم. اما در شود، من هم این را در عنویعنی مثلِ سنگِ غلتان شناخته می
 خیابان ترجمه کردم.  ةخود شعر آن را آوار

 
Like A Rolling Stone 
Written by: Bob Dylan  
 

Once upon a time you dressed so fine 

You threw the bums a dime in your prime, didn’t you? 

People’d call, say, “Beware doll, you’re bound to fall” 

You thought they were all kiddin’ you 

You used to laugh about 

Everybody that was hangin’ out 

Now you don’t talk so loud 

Now you don’t seem so proud 

About having to be scrounging for your next meal 
 

How does it feel 

How does it feel 

To be without a home 

Like a complete unknown 

Like a rolling stone? 
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You’ve gone to the finest school all right, Miss Lonely 

But you know you only used to get juiced in it 

And nobody has ever taught you how to live on the street 

And now you find out you’re gonna have to get used to it 

You said you’d never compromise 

With the mystery tramp, but now you realize 

He’s not selling any alibis 

As you stare into the vacuum of his eyes 

And ask him do you want to make a deal? 
 

How does it feel 

How does it feel 

To be on your own 

With no direction home 

Like a complete unknown 

Like a rolling stone? 
 

You never turned around to see the frowns on the jugglers and the clowns 

When they all come down and did tricks for you 

You never understood that it ain’t no good 

You shouldn’t let other people get your kicks for you 

You used to ride on the chrome horse with your diplomat 

Who carried on his shoulder a Siamese cat 

Ain’t it hard when you discover that 

He really wasn’t where it’s at 

After he took from you everything he could steal 
 

How does it feel 

How does it feel 

To be on your own 

With no direction home 

Like a complete unknown 

Like a rolling stone? 
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Princess on the steeple and all the pretty people 

They’re drinkin’, thinkin’ that they got it made 

Exchanging all kinds of precious gifts and things 

But you’d better lift your diamond ring, you’d better pawn it babe 

You used to be so amused 

At Napoleon in rags and the language that he used 

Go to him now, he calls you, you can’t refuse 

When you got nothing, you got nothing to lose 

You’re invisible now, you got no secrets to conceal 
 

How does it feel 

How does it feel 

To be on your own 

With no direction home 

Like a complete unknown 

Like a rolling stone?  
 

  ان مثل سنگ غلت
 پوشیدیهای شیکی میلباسچه یک زمانی 

 انداختی؟انداختی. نمیای برای ولگردها میدر بهارِ جوانیت سکه

 «افتی.مواظب باش عروسک، می» گفتندکردند و میمردم صدات می

 گذارند کردی همه دارند سر به سرت میفکر می

 گشتند آنهایی که ول می ةعادت داشتی به هم

 ند بلند بخندیبل

 زنیحاال دیگر بلند حرف نمی

 قدر مغرور باشی   آید آنحاال دیگر به نظر نمی

 که نتوانی شام و ناهارت را گدایی کنی
 

 دارد حسی چه

 دارد حسی چه
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 باشی ای داشتهنه خانه

 نه در یادِ کسی باشی

 خیابان باشی ةآوار
 

 ها ای، خانمِ تنها رفتهشکی نیست تو به بهترین مدرسه

 دانی که آنجا فقط دنبالِ بازیگوشی بودیاما می

 وقت یادت نداد چطور تو خیابان زندگی کنی کس هیچ هیچ

 بینی باید به آن عادت کنیو حاال می

 آیینمی کنارآن ولگردِ مرموز  باوقت  گفتی هیچمی

 احساسش های بیزنی به چشمزُل میفهمی وقتی میاما آیا حاال 

  هامان را شریک شویمزندگیگویی حاضری و می

 ؟دهداو هیچ دلیلی برای این معامله نشانت نمی
 

 دارد حسی چه

 دارد حسی چه

 تک و تنها باشی 
 ای برای رفتنت باشدنه خانه

 نه در یادِ کسی باشی

 خیابان باشی ةآوار
 

 ببینی را هادلقک و هاتردست هایاخم تا نگرداندی بر سر وقت هیچ

 بازی کردند برایت   دلقکد آمدن شانهمه وقتی

 نیست خوبی کارِ کنندمی که کاری نفهمیدی وقت هیچ

  بشوی خوشحال تو دربیارند تا بازی دلقک گذاشتیمی نباید

  شدیمیکرومی  اسب آن سوارِ دیپلماتت با

 بود دوشش رو سیامی ةگرب یک که همانی

 بفهمی نبود سخت

 نیست تو مردِ او

 بُرد یغما به ازت توانستمی که را چیزی هر که وقتی
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 دارد حسی چه

 دارد حسی چه

 تک و تنها باشی 
 ای برای رفتنت باشدنه خانه

 نه در یادِ کسی باشی

 خیابان باشی ةآوار
 

 باال سطحِ هایآدم ةهم وپرنسس در حالِ غرق 

  کنندمی احساس  کامروا را خود و خورندمی مشروب دارند

 یرندگمی دهند ومی قیمتی هایهدیه

  بگذاری عزیز بهتر است آن را گرو الماست را دربیاری، تو بهتر است انگشتر اما

  شکفتگل از گلت می

 زدنش حرف آن طرزِ و شندرپندری ناپلئونِ آن جلوِ

 نروی توانینمی کند،می صدایت دارد پیشش، برو حاال

  بدهی دست چیزی نداری که از نداری، چیزی وقتی

 ، رازی نداری که مخفی بکنیهستی نامرئی االن تو

***** 
 

One more cup of coffee 

(Valley below) 
 

Your breath is sweet 

Your eyes are like two jewels in the sky 

Your back is straight, your hair is smooth 

On the pillow where you lie 

But I don’t sense affection 

No gratitude or love 

Your loyalty is not to me 

But to the stars above 
 



 ۱3۱///// ترجمة دو شعر از باب دیلن

One more cup of coffee for the road 

One more cup of coffee ’fore I go 

To the valley below 
 

Your daddy he’s an outlaw 

And a wanderer by trade 

He’ll teach you how to pick and choose 

And how to throw the blade 

He oversees his kingdom 

So no stranger does intrude 

His voice it trembles as he calls out 

For another plate of food 
 

One more cup of coffee for the road 

One more cup of coffee ’fore I go 

To the valley below 
 

Your sister sees the future 

Like your mama and yourself 

You’ve never learned to read or write 

There’s no books upon your shelf 

And your pleasure knows no limits 

Your voice is like a meadowlark 

But your heart is like an ocean 

Mysterious and dark 
 

One more cup of coffee for the road 

One more cup of coffee ’fore I go 

To the valley below 
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 دیگر قهوۀ یک
 دست(پایین )درۀ

 
 خوشبوست نَفَست
 آسمان در هستند جواهر دو انگار هایت چشم

 صاف موهایی و موزون قدِ
  ای ریخته بالِش روی به که
  بینم نمی تو از محبت هیچ اما
 عشق یا قدردانی هیچ یا
 هستی وفادار که نیست من به تو
 هستی وفادار باال های ستاره آن به تو
 

 راه تویة واس دیگر قهوة یک
  دیگر قهوة یک

 بروم پایین درة آن به که آن از پیش
 

 است یاغی پدرت
 است گردی دوره او لِشغ
 بهترش چیز هر از چطور داد خواهد یاد تو به او
  کنی انتخاب را
 .بزنی شمشیر چطور و
 کند مراقبت قلمرویش از چطور داند می او
 شود نمی آن وارد ای بیگانه یچه
 لرزد می صدایش او

 خواهد می غذا دیگر بشقابی وقتی
 

 راه توی واسة دیگر قهوة یک
  دیگر قهوة یک

 بروم پایین درة آن به که آن از پیش



 ۱33///// ترجمة دو شعر از باب دیلن

 
 بیند می را آینده خواهرت

 خودت مثل مادرت مثل
 بخوانی یا بنویسی نیستی بلد تو

 نیست ات تاقچه در کتابی هیچ
 ندارد حد که کنی می احساس لذتی

 خوانَد می چمن در وقتی مانَد می چکاوک به صدایت
 است اقیانوس مثل قلبت اما

 تاریک و رازآلود
 

 راه توی واسة دیگر قهوة یک
  دیگر قهوة یک

 بروم پایین درة آن به که آن از پیش
***** 

 


