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احمدپوریدربهکاربس��تنایننیرویعظیمموفقنبودهاست.سنگبزرگیراکهدر
اینرمانبرداشتهپرتابنکردهاست،وحیفکهاینسنگرهانشده،کهاگرمیشدخیلی
چیزهارامیتوانس��تخردکند.پوریرمانشرابهجایاینکهبنویسد،تعریفکردهاست.
»دوقدماینورخط«بیش��تربهکالمش��فاهیثبتش��ده،یابهتراستبگوییمبهخاطرات
عجیبوغریبمردیکهدرمقطعیکوتاهحوادثیبس��یارتجربهکرده،ش��بیهاستتایک
رمان.آناسکیزوفرنیفرهنگیکهحرفشرازدیم،درحدمحتوامتوقفشدهوبههیچوجه
بهساختارکتابرسوخنکردهاست.درکتابهمهچیزمرتبومنظماستوباآرامشیکاذب
پیشمیرود،تنشازسرتاتهاینروایتپرماجرازدودهشدهاست.راویاولشخصمقتدر
وآس��ودهخاطر،همهچیزرایکدس��توخطیکرده،تمامصداهاوالحانراشبیههمکرده
اس��توبیتوجهبهاختالفزمانیومکانیدوبخشرمان،کهیکیدرتهرانولندنمعاصر
میگذردودیگریدرتبریزولنینگرادنیمقرنقبل،همهچیزرابههمانزبانخاطرهگوی
خویش،همانزبانپدرانۀآس��ودهخاطرتعریفکردهاس��ت.توجهبهجزییاتبسیارمحدود
استوهمینیکیازبزرگترینضربههاییاستکهرمانتحملمیکند.بسترروایتامکانی
عالیبرایپرداختنبهجزییاتوتمرینهایینودرعرصۀتوصیفاست،بهخصوصبهواسطۀ
اختالفزمانیپنجاهسالهدوتکۀرمان.پوریمیتوانستدراینرمان،ازمنظرانسانیمعاصر
کهبهپنجاهسالپیشپرتشده،تصویریازتبریزبسازدکههرگزازیادخوانندهنرود،مثل
کاریکهدکتروفدر»رگتایم«باامریکایآغازقرنبیستممیکند.اماپوریامکاناتیراکه
بهدستخوددررمانشخلقکردهاستنادیدهمیگیرد،وبهجایآنباعجلهسعیمیکند
قصهاشراپیشببرد،راویرابهوصالآخماتووابرساندوبهتهرانبرشگرداند.همیناست
کهصحنههاییازرمانکهفرصتهاییبسیارباارزشبرایجوالننویسندهاند،مثاًلصحنۀبه
زندانافتادناحمدوحمید،هدررفتهاند.اغراقنیس��تاگربگوییماینرمانبایدحداقلدو
برابرآنچهکههستحجممیداشتتاجوابگویانتظاریباشدکهخوددرخوانندهبرمی

انگیزد،انتظاریکهبرآوردهنمیشود.

نگاهی به سبك ترجمۀ احمد پوری
علي خزاعي فر

شعری که نثر است
نثری که شعر است

احمدپوریدرکتاب برای تو و ماه نغمه س��ردادم گزیدهایازاش��عارکارلس��ندبرگرا
ترجمهکردهاست.یکیازشعرهایاینمجموعهشعریاستباعنوانسبک:

ــبک از کجا  ــی توانید ثابت کنید س ــبک/ م ــبک بفرمائید بحث کنید درباره س س
ــا آورده و تای کاب2 هدف  ــوا1 پاهاش را از کج ــرطی که بگوئید پاول می آید/ به ش

گیری راکتش را.
ــت/  ــبک را از من نگیرید/ این صورت من اس ــما صحبت تان را بکنید/ فقط س ش
ــت/ با آن حرف می زنم،  ــد/ اما هرچه باشد صورت من اس ــاید زیاد جذاب نباش ش
آواز می خوانم، می بینم/ می چشم و حس می کنم/ می دانم چرا باید نگهش داشته 

باشم.  
دراینش��عرسخنس��ندبرگدربارهسبکسخنیاستکهپیشازاوبرخیادیبانهم
گفتهبودندوآناینکهس��بکامریشخصیوتوصیفناپذیراست،مثلصورتانسانکه
منحصربهفرداستوهمچنانکههرکسراازصورتشمیشناسندنوشتههرکسهمبیانگر

سبکاوست.
دراینشعرتابیتآخرسندبرگبهزبانشاعرانهسبکراتوصیفمیکندامابیتآخر
توصیفنیستبلکهنتیجهتوصیفاست.شاعرمیگویدسبکمنهرچهباشد،خوبیابد،
بایدآنرانگهدارم.همچنانکههرکسخودرابهچهرهخودمینمایاند،هرکسبایدبهسبک

1: آنا پاولوونا پاولوا )1881-1931( درخشان ترین بالرین جهان
2: تای کاب )1886-1961( بازیکن بیس بال آمریکایی و رکورددار هدف گیری و زدن توپ
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خودبنویس��دتاخودباش��د.البتهمیتوانباعملجراحیچهرهدیگریبرایخودس��اخت،
همچنانکهمیتوانیمآگاهانهازس��بکیکهبهصرافتطبعمینویسیمتخطیکنیموسخن
خودرابهس��بکدیگریبیانکنیمامابااینکارازصداقتدورمیش��ویموس��بکمارنگ

تصنعبهخودمیگیرد.
دراینشیوهتعریفسبک،کهباشیوهتعریفسبکنزدزبانشناسانکامالمتفاوتاست،
سبککیفیتیاستکهمیتوانآنراتشخیصدادوازدیگرسبکهامتمایزکردولینمی
تواناجزایتشکیلدهندهآنرابهسادگیتوصیفکردچونسبکحاصلکارکردناآگاهانه
س��هعاملعمدهاست:استعدادوتوانایینویسندهدرکاربردزبان،آشنایینویسندهبازبانو

تجربهزبانیمنحصربهفرداووباالخرهذوقوسلیقهنویسندهدرکاربردزبان.
نویس��ندگانوشاعرانمعموالآگاهانهیاناآگاهانهبهسبکیواحدوقابلتشخیصدست
مییابند،یاالاقلهمتیاآرزویآنهاایناس��تکهبهچنینس��بکیبرس��ند.امادرمورد
مترجمانوضعیتکمیتفاوتدارد.مترجمبایدمتنیرابنویس��دکهبهسبکیدیگرنوشته
شدهواینسبکممکناستدارایآنچنانویژگیهایبارزیباشدکهباسبکخوداوتزاحم
پیداکند.کمنبودهاندمترجمانیکهمیانسبکنوشتههاوترجمههایشانتفاوتیآشکاربه
چشممیخورد.والبتهکمهمنبودهاندمترجمانیکهمیانسبکنوشتههاوترجمههایشان
تفاوتیآشکاربهچشمنمیخورد.آقایاحمدپوریازایندستهدوماستچونترجمههای
ایش��انس��بکیواحدداردوهرچهترجمهمیکند،اعمازشعریانثر،رنگوبویسبکاورا

میگیرد.
ممکناس��تدراینجاکسیبپرسدآیاخوباس��تمترجمیهمهچیزرابهیکسبک
ترجمهکند.اینپرسشرامیتوانبهشیوهایدیگرپرسید.اگرتعریفسندبرگازسبکرا
بپذیریم،آیامترجماصالمیتواندبهسبکیغیرازسبکخودبنویسد؟آیاسبکلباساست
کهمترجمبتواندآنراازتنخارجکندولباسیمتناسبهرمتنبپوشد؟اینپرسشیکیاز
پرسشهایمتعددیاستکهادبادربارهسبکمطرحمیکنندوپاسخآنهاهممعموالذوقی
وتجویزیاست.آنچهاجماالمیتوانگفتایناستکهمترجماگرمتونیراترجمهکندکه
باسبکشخصیمانوسومالوفاوسازگاریدارداساسامسالهتعارضمیانسبکمترجمو
سبکنویسندهپیشنمیآید.مترجمانبزرگایننکتهراآگاهانهیاناآگاهانهدرنظردارند.

اماس��بکاحمدپوریچهویژگیهاییدارد.درترجمههایش��عراحمدپوری،باآنکه
اش��عارسرودهشاعرانمتفاوتیاس��ت)نزارقبانی،ناظمحکمت،نرودا،کارلسندبرگ(،یک
وحدتسبکمیبینیم.آقایپوریترجیحمیدهدکلماتساده)کلماتیکیادوسیالبی(

وامروزیبکاربگیردودرنتیجهزبانایشانازتکلفوتصنعوفضلنماییوآرکائیسمبدور
است.همچنیندراینزبانمقصودباحداقلکلماتبیانمیشودولذاحشودرزبانآقای
پوریبهحداقلمیرس��د.بااینحال،باهمانکلماتس��ادهوباحداقلکلمات،زبانآقای
پوریزبانیاس��تتاحدامکانروش��نومنطقی.اینزبانیکویژگیدیگرهمداردوآناین
کهترجمهشعر،هرچندهمکهتالشکنیمسادهوروشنباشد،هرچندهمکهتالشکنیم
لح��نرمانتیکی��اآرکائیکراازآنبگیریموبهزبانطبیعیروزمرهنزدیکشکنیم،بازباید
زبانیمتفاوتبهنظربرس��د.یعنیخوانندهترجمهشعرنهفقطازنحوهتقطیعابیاتبلکهاز
زبانترجمهنیزبایدحسکندکهداردشعرمیخواندنهیکنثرمعمولی.آقایپوریدرك
درس��تیاززبانشعرداردومیداندچگونهکلماتسادهرابهنحویموجزکناریکدیگرقرار
بدهدوچگونهترکیباتواژگانیآشناومانوسبیابدوترکیباتواژگانیناآشناوخالقبسازدو
چگونهکلماترادرزنجیرهجملهآرایشبدهدتابهزبانیشاعرانهدستپیداکند.اینویژگیها
کموبیشدرتمامترجمههایآقایپوریدیدهمیشود.براینمونهبهترجمهآقایپوریاز

شعریازپابلونروداتوجهکنید:

درتوزمینرا
ُخرد
گلسرخ،
سرخگلُخرد
گاه
ُخردوبرهنه،

چنانی
کهگوئیدریکدستمنجایمیگیری،

تاتورامیاندوانگشتبهدهانمبرم،

اما
بهناگهان

پایمپایترالمسمیکند
ودهانملبانترا:

توبزرگمیشوی

In you the earth                                                                                                                                           

Little 

 rose,                                                                                                   

roselet,                                                                                                                 

at times                                                                                                                          

tiny and naked,

it seems                   

as though you would fit in one of my hands    

 as though I’ll clasp you like this and carry you to my mouth                                                 

 but                                                                                                                                                  

suddenly                                                                                     

my feet touch your feet

and my mouth your lips: 

you have grown 
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شانههایتچوندوتپهقدمیفرازند،
سینههایتبرسینهامسرگردانند

بازویمبهدشواریبرگرد
کمرهاللگونهاتمیپیچد:

خودرادرعشقچونآبدریارهاکردهای:


چشمانفراخآسمانرابهدشواریمیتوانمسنجید


وبردهانتخممیشومتابوسهبرزمینزنم.                                          

قافیهووزنازابزارشعرهستنداماابزارضروریبحسابنمیآیند.امروزهدیگرپذیرفتهایمکه
شعربدونقافیهووزنهممیتواندشعرباشدولیمهمترازآناینکهوجودوزنوقافیهراتا
آنجابرایشعرمیپذیریمکهدرخدمتزبانشعرباشدنهاینکهتحمیلبرشعر.یعنیاگر
قافیهووزندرشعریتصنعیجلوهکندوبهزبانشعرلطمهبزند،نباشدبهتراست.ایننکته
درترجمهاهمیتبسیارداردچوندراینجامترجمکهنگرانمعنیشعراستاحتمالدارد
برایحفظوزنیاقافیهبهتکلفبیفتدوبهزبانشعرلطمهبزند.آقایپوریداستانمنظوم
عنکبوتومگسرابهشعربرگرداندهتاتواناییخودرادرشعرمنظومهمنشانبدهدولیبا
آنکهترجمهپوریترجمهایصددرصددقیقنیستوباآنکهاینترجمهقافیهووزندرستی
داردوش��عریپذیرفتنیدرفارس��یبحسابمیاید،امابرایمخاطبموردنظرخودزبانیتا
حدیثقیلپیداکردهاست.تجربهنشانمیدهدکهترجمهشعرموزونبهشعرموزونلزوما
بهترینروشنیست.فقطدرمواردیچنینروشیموفقبودهکهمترجمبهشیوهایاقتباسی
ترجمهکردهومضمونشعررادرزبانمادریوبرایمخاطبجدیدخودبازآفرینیکند.بااین
کارمترجمبینترجمهومتناصلیدرسطحکالنیعنیازجهتنوعمخاطبومضمونشعر
شباهتبرقرارمیکندنهدرسطحخردباایجادمعادلهایینظیربهنظیربرایاجزاءمتناصلی:

عنکبوتحیلهگربهمگسگفت:
اینارادتهایدیرینمرا؟ "منچهسازمتادمیباورکنی
آنمرباهایشیرینمرا؟  رویمیزوسفرهدرتاالرمن

هرچهمیخواهددلتنگتبخور."  لطفکنبربنده،ازاینخوانپر

your shoulders rise like two hills,

 your breast wander over my breast,

my arm scarcely manages to encircle the thin

new-moon line of your waist:

 

in love you have loosened yourself like sea water:  

I can scarcely measure the sky’s most spacious eyes                                 

and I lean down to your mouth to kiss the earth.                                                               

Said the cunning Spider to the Fly“ :Dear friend ,what can I do,

To prove the warm affection I’ve always felt for you?

I have within my pantry ,good store of all that’s nice;

I’m sure you’re very welcome—will you please to take a slice”?

“Oh no ,no ”,said the little Fly“ ,Kind Sir ,that cannot be,

I’ve heard what’s in your pantry ,and I do not wish to see”! 

                  


