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مجلة الجمعية العلمية االيرانية للغة العربية وآدابها، 
 /ش.هـ ١٣٩٣ربيع  ،٣٠فصلية محكمة، العدد 

 ٥٩- ٤١ صصم؛  ٢٠١٤

 ترجمة شعر فروغ فّرخزاد في الوطن العربيّ 

  *نسرين الّدهني
ا جبامعة دمشق طالبة الدّكتوراه يف  -*   اللغة العربية و آدا

  
  14/11/1391 :قبول البحثتاريخ         04/06/1391: م البحثاستالتاريخ 

  
  :ملّخص

، )م١٩٦٦-م١٩٣٥(حاول البحث أن يقّدم نبذة عن حركة استقبال شعر الّشاعرة اإليرانّية املعاصرة فروغ فّرخـزاد 
انّيــون جيمعــون وأن يبــّني مــدى االهتمــام الّــذي حظــي بــه شــعر هــذه الّشــاعرة يف الــوطن العــرّيب، إذ يكــاد النّـّقــاد اإلير 

علــى أّن شــعرها وحــده منــوذج واضــح لتحــّول الّشــعر اإليــراّين املعاصــر مــن الّشــكل الّتقليــدّي إىل الّتحــديث والّشــعر 
وقــد أوضــح البحــث مســات شــعرها املتمثّلــة يف . احلــّر، إضــافة إىل أّن قصــائدها مــن أفضــل القصــائد اإليرانيّــة املعاصــرة

ا، وسالســته ا، وروحانّيتهــا، وكثــرة اإلحيــاء، وغــزارة اإلحســاس، وتــداعي اخلــواطر والــّزمن، بســاطة األلفــاظ، ومباشــر
ا، وغـزارة الّصـور  وتكرار األلفاظ وتوظيفها يف عبارات وتراكيب جديدة مبتكرة، إضافة إىل كثرة الّرموز وتنوّع دالال

ـــيت تنّوعـــت بـــني . واالســـتعارات والّتشـــبيهات املعشـــوق، : احلـــديث عـــنمثّ رصـــد البحـــث موضـــوعات هـــذا الّشـــعر اّل
والعشــق، واملــوت، والــّزوال، والَفنــاء عــدا عــن اليــأس، وانعــدام األمــل، والّتشــاؤم، إضــافة إىل تــذّكر املاضــي اجلميــل، 

مث انتقــــل إىل احلــــديث عــــن ألــــوان . واحلنــــني إىل احليــــاة العائلّيــــة ودفئهــــا، إضــــافة إىل نقــــد اجملتمــــع وعاداتــــه وتقاليــــده
فروغ فّرخزاد؛ وعرض خليارات املرتمجني فبّني األسـباب الّـيت جعلـتهم ينقلـون كثـرياً مـن قصـائد الّرتمجات العربّية لشعر 

هـــذه الّشـــاعرة إىل العربيّـــة، وأســـباب تركيـــزهم علـــى قصـــائد بعينهـــا، ودواعـــي تكـــرار ترمجـــة بعـــض الّنصـــوص مـــن قبـــل 
لنـؤمن ببدايـة الفصـل " شـعرملقطـع مـن املرتجم نفسه ومن قبل مرتمجني خمتلفني، مثّ درس البحـث الّرتمجـات املختلفـة 

تلك القصيدة اّليت كانت أكثر شعر فروغ ترمجة ألمهّيتها، مث عرض البحث خصـائص كـّل ترمجـة علـى حـدة، " البارد
وبّني نقاط القّوة والّضعف فيها، ودعا إىل مزيد من االهتمام بشعر الّشاعرة فروغ فّرخـزاد بشـكل يتناسـب ومكانتهـا 

  .املعاصر يف األدب الفارسيّ 
  

  .الشعر الفارسی، الرتمجة، فروغ فرخزاد، التعريب :ةالکلمات الرئيسيّ 
  
  :المقّدمة. ١

حظي الّشعر الفارسّي املعاصر باهتمام املرتمجني العرب منذ سّتينّيات القرن العشرين، وكانت البداية برتمجـة 
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ت مسـتمرّة لكّنهـا كانـت تـرتاوح ، وبقيت احلركة منذ ذلـك الوقـ١أربع رباعّيات للّشاعر حسني قدسي خنعي
م، ١٩٩٤و١٩٧٧بــني مــّد وجــزر، وأحيانــاً كانــت تصــيبها مراحــل توقّــف مؤقّــت كمــا حــدث بــني عــامي 

ـــا يعـــود ذلـــك إىل توّقـــف جملّـــة  حيـــث مل يُـــرتجم خـــالل هـــذه الفـــرتة أّي نـــّص شـــعرّي فارســـّي معاصـــر، ورّمب
عـن الّصـدور، وإىل اهتمـام أقسـام اللغـة الفارسـّية  -الّـيت تُعـىن بشـؤون األدب الفارسـيّ  -الّدراسات األدبيّـة 

بـاألدب الفارسـّي القـدمي، وإىل  -وهي أولی اجلامعات اّليت دّرسـت األدب الفارسـيّ –يف اجلامعات املصريّة 
م، عـــاودت حركـــة ترمجـــة الّشـــعر اإليـــراّين املعاصـــر ١٩٩٤لكـــن يف عـــام . اشـــتعال احلـــرب العراقيّـــة اإليرانيّـــة

، وتضـّمن العـدد ٢الّسـوريّة" اآلداب األجنبيّـة"دد خـاّص بالثّقافـة الفارسـّية مـن جملّـة نشاطها عندما صدر عـ
برتمجــة حمّمــد اللــوزي مــن  -الّشــاعرة موضــوع البحــث -جمموعــة خمتــارة مــن قصــائد الّشــاعرة فــروغ فّرخــزاد 

خـــزاد بشـــكل املغـــرب الّشـــقيق، وتتـــابع االهتمـــام برتمجـــة الّشـــعر الفارســـّي بشـــكل عـــام وترمجـــة شـــعر فـــروغ فرّ 
خــاّص يف الّســنوات الّتاليــة، إذ ال يكــاد خيلــو كتــاب مــن الكتــب الّــيت تتضــّمن خمتــارات مــن الّشــعر الفارســّي 

ا مـن الّشـعراء القالئـل الّـذين تُـرجم هلـم خمتـارات مسـتقّلة تتضـّمن ٣املعاصر من شعر لفّرخزاد ّ ، إضافة إىل أ
أو ضــــمن مقــــاالت يف الــــّدوريّات  ٤كل كتــــبنصوصــــاً مرتمجــــة مــــن أبــــرز قصــــائدهم وُنشــــرت إّمــــا علــــى شــــ

ـــة ـــراّين ٥العربّي ـــة دورهـــا يف جتديـــد الّشـــعر اإلي ، ويـــدّل علـــى مكانـــة فـــروغ فّرخـــزاد بصـــفتها شـــاعرة وعلـــى أمهّّي
  فمن هي فروغ فّرخزاد؟. املعاصر

  

                                                                                                                                                       

، ٣مصــطفى جــواد، ومهــدي جاســم، وصــاحل اجلعفــرّي، الّدراســات األدبّيــة، س: رباعّيــات، ترمجــة: قدســي خنعــي، حســني .١
  .٦٦ -٦١م، ص ١٩٦١، ربيع عام ١ع
  .م١٩٩٤، عام ٢٠، الّسنة ٧٨ -٧٧ّلة اآلداب األجنبّية، العدد جم .٢
خمتارات من الّشعر الفارسّي، بإشراف ومشاركة فيكتور الكك، مؤّسسة جائزة عبد العزيز سعود البـابطني : الّزغول، عارف .٣

، )٥٠٣(ومّي للّرتمجــة، ع املشــروع القــ: م، عبــد املــنعم، حمّمــد نــور الــّدين٢٠٠٠، ١لإلبــداع الّشــعري، الّصــفاة، الكويــت، ط
مــا وراء الكلمــة، أنتولوجيــا الّشــعر الفارســّي املعاصــر، : م، اللــوزي، حمّمـد٢٠٠٣، ١اجمللـس األعلــى للثّقافــة، القــاهرة، مصــر، ط

خمتـــارات مـــن : م، أســـدي، فـــرزدق٢٠٠٢، ١سلســـلة الّرتمجـــة، منشـــورات وزارة الثّقافـــة واالّتصـــال، الـــّدار البيضـــاء، املغـــرب، ط
  .ش.هـ١٣٨٢، ١لفارسّي، اجنمن شاعران إيران، طهران، إيران، طالّشعر ا

، ١حمّمــد اللــوزي، دار إفريقيــا الّشــرق، الــّدار البيضــاء، املغــرب، وبــريوت، لبنــان، ط: تشــرق الّشــمس، ترمجــة: فّرخــزاد، فــروغ .٤
  ..م٢٠٠٣، ١طوحده الّصوت يبقى، ترمجة غّسان محدان، دار املدى، دمشق، سورية، : م، وفّرخزاد، فروغ١٩٩٩

م، محــــدان، ١٩٩٤، شــــتاء وربيــــع عــــام ٢٠، س٧٨ -٧٧الّشــــاعرة فــــروغ فّرخــــزاد، اآلداب األجنبيّـــة، ع : اللـــوزي، حمّمــــد .٥
  .م،٢٠٠٣، عام ١١، الّسنة ٢، مج٤٠قاطفة جنوم مستنقعات الليل، جمّلة املدى، ع: غّسان
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  فروغ فّرخزاد .٢
  سيرتها األدبّية. ١-٢

التحقت بكّليّـة . ألسرة متوّسطة احلال يف مدينة طهران،) م١٩٣٥(ش .هـ١٣١٤ولدت فروغ فّرخزاد عام 
بـدأت قـول الّشــعر . الفنـون اجلميلـة، وتعّلمـت فنــون الّرسـم، واخلياطـة، وتركــت هـذه الفنـون أثرهـا يف شــعرها

منــذ كانــت يف الثّالثــة عشــرة مــن عمرهــا، لكّنهــا توّقفــت عــن ذلــك مــّدة عــامني مثّ عــادت إىل كتابــة الّشــعر 
م، وبعــد عــام مــن ١٩٥٥عــام " اســري" جمموعتهــا الّشــعريّة األوىل بعنــوان  وحّققــت جناحــاً كبــرياً بعــد صــدور

ـــوار  ـــة وهـــي بعنـــوان دي جهـــت هـــذه وو م، و ١٩٥٦عـــام ) اجلـــدار(=ذلـــك ُنشـــرت جمموعتهـــا الّشـــعريّة الثّاني
ــا جتــاوزت الّتقاليــد بإفراطهــا يف ذكــر الّرغبــات اجلنســّية والوصــف احلّســّي، لكّنهــا  اجملموعــة بنقــد شــديد ألّ

ــــا الثّالــــث عصــــيان تاب م، مؤّكــــدة مــــن خاللــــه ١٩٥٨ســــنة ) العصــــيان(=عــــت وأصــــدرت بعــــد عــــامني ديوا
و يف العام ذاتـه . متّسكها بالّنهج اّلذي اختطّته لنفسها من ثورة على الّتقاليد والعادات االجتماعّية املوروثة

يطانيـا وإيطاليـا وفرنسـا لتصـقل ّمث درسـت الفـّن الّسـابع يف بر  گلسـتانعملت يف الّسينما مع املخرج إبراهيم  
  .موهبتها الفنّـّية يف اإلخراج، وتعّلمت لغات تلك البلدان إضافة إىل اللغة األملانّية

اّلذي أعدتـه عـن حيـاة اجملـذومني يف تربيـز، ونالـت " البيت أسود"من أشهر األفالم اّليت أخرجتها فيلم 
رهاون األملانّيني، وقد ّمسى املهرجـان األخـري جائزتـه عليه جائزة أحسن فيلم وثائقي يف مهرجاين البيزيغ وأوب

م جمموعتهـا ١٩٦٣وبعد مخس سنوات من الّتوقف عن إصدار اجلديد شعريّاً صدرت عام . الكربى بامسها
ـا الّشـعريّة بشـكل خـاّص ويف ) والدة أخرى" (=رگتولدى دي"الّشعريّة الرّابعة  اّليت تُعّد نقطة حتـّول يف حيا
ـــا إىل العـــامل واحليـــاة وابتعـــدت عـــن الّســـلبّية ١اإليـــراّين املعاصـــر بشـــكل عـــاممســـرية الّشـــعر  ، إذ تبـــّدلت نظر

  .والغزل الّصريح وجلأت إىل الّرمز والّتلميح
ا بصـفتها فّنانـة "م ١٩٦٥يف عام  أنتجت منّظمة اليونسكو عنها فيلمـاً مّدتـه نصـف سـاعة ألّن شـهر

ش  ١٣٤٥أمتّــت فــروغ جمموعتهــا الّشــعريّة األخــرية، ســنة  مث ّ . ٢"وشــاعرة كانــت قــد ختطّــت حــدود بلــدها
، لكّن القـدر مل ميهلهـا حـىت )لنؤمن ببداية الفصل البارد" (=اميان بياورمي به آغاز فصل سرد" وهي بعنوان 

  .٣م١٩٦٦تشاهد ذلك العمل وقد رأى الّنور إذ توفّيت إثر حادث سّيارة عام 
                                                                                                                                                       

ران، ايران،: لنگرودی، مشس .١   .۲/۱۷۴ش، .هـ۱۳۷۷چاپ اول،  تاريخ حتليلی شعر نو، نشر مرکز، 
ران، ايران، چاپ سوم، ، چون سبوی تشنه: يا حّقى، حمّمد جعفر .٢   .۱۳۰ش، ص .هـ۱۳۷۵نشر جامی، 
ــران، : اشــعار، نگرشــی بــر زنــدگی، احــوال وآثــار او بــه کوشــشديــوان : فّرخــزاد، فــروغ .٣ ــروز جاللــی، انتشــارات مرواريــد، 

فروغـی ديگـر، نگــاهی : ترابـی، ضـياء الـدين :للمزيـد عـن حيـاة فــروغ، انظـرو . ۴۶-۹ش، ص.هــ۱۳۷۹ايـران، چـاپ هفـتم، 
← 
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  مكانتها األدبّية. ٢-٢
وشـعرها وحـده . خـزاد إحـدى الّشخصـّيات الّشـعريّة املثـرية لالهتمـام يف األدب اإليـراّين املعاصـرتُعّد فروغ فرّ 

والّرومانسّية إىل أعلى أنواع الّتحديث يف الّشعر " ١چهار پاره"منوذج لتحّول الّشعر احلديث يف إيران، فمن 
تُعـّد إىل اليـوم بـال شـبيه أو نـّد، "فـروغ  الفارسّي، ومن بني الّشـعراء الّـذين نظمـوا الّشـعر احلـّر يف إيـران، فـإنّ 

  .٢"وأشعارها األخرية أفضل األشعار الفارسّية املعاصرة إىل اليوم
  
  موضوعات شعرها. ٣-٢

كان شـعر فـروغ صـرختها الّصـادقة الّـيت عـّربت فيهـا عـن احليـاة، وكـان إنشـاد الّشـعر جـزءاً مـن حاجتهـا إىل 
ا، وتبّني عاطفة امرأة قامـت  القول والكالم، وأغلب أشعارها تتحّدث عن ا فی احلياة وتصّور وحد معانا

  .بثورة ضد عادات جمتمعها البالية وتقاليده، وتربز أحاسيسها جتاهه
  :وأهّم املوضوعات اّليت طرقتها فروغ يف شعرها

طرقــت فــروغ هــذا املوضــوع مــن خــالل تصــويرها ملشــاعر فتــاة وصــلت مرحلــة البلــوغ حــديثاً، : العشــق -١
ثت عـــن الغرائـــز والّرغبـــات اجلنســـّية والعواطـــف واإلحساســـات الّـــيت كانـــت يف معظمهـــا نتيجـــة جتربـــة فتحـــدّ 

  ".٣هذا ما ال جنده يف تاريخ الّشعر الفارسّي اّلذي يبلغ األلف عام"زواجها املبّكر الفاشل، و
ات امـــرأة طـــوال ألـــف عـــام مـــن تـــاريخ الّشـــعر الفارســـّي جنـــد املعشـــوق امـــرأة أو رجـــًال بصـــف: "احلبيـــب -٢
فرّمبا تكون فـروغ أّول شـاعرة إيرانيّـة تصـرّح "٤.٥، أو رمزاً صوفّياً كما يف شعر رابعة العدويّة، ومهسيت)ُغالم(

                                                                                                                                                       

ران، ايران، چاپ دوم، زمستان  ياحقی، حممـد . ۲۶-۱۹ش، ص.هـ۱۳۷۶تازه به شعرهای فروغ فرخزاد، نشر دنيای نو، 
ــران، ايــران، چــاپ دوم، : جعفـر : مــد جعفــريــا حقــی، حم. ١١٩ -١١٠ش ص .هــ۱۳۷۹جويبــار حلظــه هــا، نشـر جــامی، 

  : وانظر أيضاً . ١٧٥-١٧٣ /۲تاريخ حتليلی شعر نو، : ، لنگرودی، مشس۱۳۴ -۱۲۹چون سبوی تشنه، ص 
- Kianush, Mahmud: Modern Persian Poetry, http://www.art-arena.com/forugh.htm 
- Hillman, Micheal: A Lonely Woman Frough Farrokhzad and Her Poetry, Three Continent Press and 
Mage Publishers, August. Texas, 1987.pp  

: شــتا، إبــراهيم الّدســوقي: انظــر) نــوع مــن الّشــعر يُقســم البيــت الّشــعرّي فيــه إىل أربعــة أقســام، يتكــّرر الــّروّي يف كــّل منهــا( .١
  ..١/٨٧٥م، ١٩٩٢، ١املعجم الفارسّي الكبري، مكتبة مدبويل، القاهرة، مصر، ط

: ترابــی، ْضــاء الــدين: ، وملزيــد مــن املعلومــات حــول مكانــة فــروغ، انظــر۱۱۵جويبــار حلظــه هــا ص: د جعفــريــاحقی، حممــ .٢
  .۲/۱۷۳تاريخ حتليلی شعر نو : ، ، ولنگرودی، مشس۲۷فروغی ديگر ص

  .۱۳۳حتول موضوع ومعنی در شعر معاصر ص: ناصر، حممد .٣
  .) ٣/٢٨٣٢املعجم الفارسي الكبري، : شتا.(أشعارها مذكور يف كتب التّذاكرشاعرة إيرانيّة من القرن الّسادس اهلجرّي، بعض : مهسيت .٤
  .۱۴۰حتول موضوع ومعنی در شعر معاصر ص : ناصر، حممد .٥
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ــا وإىل جانبهــا، وتعــّرب ... عــن املعشــوق بصــورة رجــل رجــل حقيقــّي مــن حلــم ودم حتتــاج إىل وجــوده يف حيا
  .عن ذلك بكثري من الّصدق و احلماسة

  .وهي من املوضوعات الرّئيسة يف شعر فروغ: ال والفناءاملوت والّزو  -٣
إذ نالحظ يف شعرها انعدام األمل باملستقبل، فاملستقبل أسود : اليأس وانعدام األمل والّنظرة الّتشاؤمّية -٤

  .ومكسور على عكس املاضي املشرق اّلذي حدثت فيه األشياء اجلميلة كّلها
يومـاً راضـية عـن اليـوم الّـذي تعيشـه أو احليـاة الّـيت حتياهـا، وكانـت مل تكن فـروغ : تذّكر املاضي اجلميل -٥

  .ترى أّن املاضي أمجل، وختّص بالذّكر أيّام طفولتها اّليت أكثرت من ذكرها يف شعرها
جنـد يف شـعر فـروغ أحاديـث عـن البيـت وأعمالـه، وهـي أمـور عايشـتها فـروغ مـن خـالل : احلياة اليومّية -٦

ــا مــن الّنسـاء ممـّـن يعشــن جتربـة احليــاة الّزوجيّــة وتتــذّكر جتربـة زواجهــا، وبقيــت دا ئمـاً حتــّن إليهــا وتغـبط مثيال
  .جتربتها املرّة حبسرة وأمل وحزن

انتقــدت فــروغ مــن خــالل شــعرها بعــض العــادات والّتقاليــد االجتماعّيــة، وبعــض القــوانني : نقــد اجملتمــع -٧
ع بشـكل تسـتطيع فيـه املـرأة جمـاراة الّرجـل، وأن يكـون اّليت تظلم املرأة، حيـث كانـت تأمـل أن يتحـّول اجملتمـ

وانتقـدت أيضـاً الفـوارق الطبقيّـة ومـا ينـتج عنهـا مـن فقـر مـدقع . هلا احلّق يف أن تقوم مبـا تريـد متامـاً كالّرجـل
ا تعاين منه الّشرحية الكربى من اجملتمع،   .هذا الفقر اّلذي عانت منه فّرخزاد يف فرتات من حيـا

  
  عرهاسمات ش .٤-٢

شــعر فــروغ شــعلة مــن اإلحســاس، يعكــس هيجــان املشــاعر والتهابــات الــّروح واجلســد دون قيــد أو شــرط أو 
  ."١ال جيب أن يكون للفّن حدود وإذا ُحّدد فإنّه سيصبح بال روح: "حدود، وهي ترى أنّه

فردات وقد حتّولت فروغ فّرخزاد من شاعرة تتحّدث عن فوران اجلسـد، بلغـة سلسـة وبسـيطة، مليئـة بـامل
ــــا الــــثالث األوىل، إىل شــــاعرة أخــــرى ُولــــدت والدة جديــــدة مــــع  املعــــّربة عــــن اجلــــنس والّرغبــــة، يف جمموعا

، ســواء مــن حيـــث املوضــوعات الّــيت طرقتهـــا أم مــن حيــث لغتهـــا "والدة أخـــرى"جمموعتهــا الّشــعريّة الرّابعــة 
ــا أكثــر الّشــعريّة، إذ ختّلــت عــن الّتصــريح مبثــل تلــك املفــردات، وجلــأت إىل التّ  لمــيح والّرمــز، فصــارت مفردا
ـــــا إىل احليـــــاة والّشـــــعر  وجنـــــد يف ". ٢عميقـــــة ومســـــتقّلة وحـــــرّة"بســـــاطة وسالســـــة وروحانّيـــــة، وصـــــارت نظر

                                                                                                                                                       

  .۸۰ -۷۸، ص ۱۳-۱آرش . مصاحبه با فروغ فرخزاد، دفرتهای زمانه، دفرت اول شعر: طاهباز ، سريوس .١
، ۱۷۷ -۲/۱۷۳تـاريخ حتليلـی شـعر نـو : لنگـرودی، مشـس: وانظر ،۱۱۵جويبار حلظه ها، ص : يا حقی، حممد جعفر .٢

ارن، ايران، )شناختنامه فروغ(گفت وگو با فروغ فرخزاد، : وطاهباز، سريوس   .۸ش، ص.هـ۱۳۷۹، نشر قطره، 
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الّــذي يكــاد يشــبه اخلــواطر مــن حيــث "جمموعتيهــا األخريتــني أيضــاً مجــال الّصــنعة والبنــاء املنطقــي البســيط 
  ".١موسيقا صافية املفردات لكّنه شعر من حيث املبىن، وفيه

واعتمـــدت الّشـــاعرة يف خلـــق اإلحيـــاءات علـــى تكـــرار بعـــض املفـــردات والعبـــارات، إضـــافة إىل تـــداعي 
  .، هذا الّتداعي اّلذي يستحضر ذكريات املاضي واألشياء واخلواطر٢الّزمن

چهــار : "ينقسـم شـعر فــروغ مـن حيــث القالـب والّشــكل إىل قسـمني؛ قســم اعتمـدت فيــه مـا ُيســّمى بــ
، "األســـري: "، مـــع حمـــاوالت غـــري ناجحـــة لصـــوغ الّشـــعر احلـــّر و هـــذا مـــا متثّلـــه دواوينهـــا الثالثـــة األوىل"پـــاره
ضــمن قالــب الّشــعر احلــّر، وبنجــاح   -كّلهــا تقريبــاً -، وقســم كانــت فيــه قصــائدها "العصــيان"، و"اجلــدار"و

ــا "٣دلنــؤمن ببدايــة الفصــل البــار "، و"والدة أخــرى"كبــري، وميثّلــه ديواناهــا األخــريان  ّ كمــا يقــول –، علمــاً أ
  .، والوزن يف شعرها يأيت عفو اخلاطر"٤مل تدرس األوزان الّشعريّة" -بعض النّـّقاد يف إيران

جند يف شعر فروغ كثرياً من املفردات املكّررة، لكّنها استطاعت أن توّظف معظمهـا يف تركيـب عبـارات 
، "بياض العشق"، "سجن العشق"، "شيطان الليل" ،"ُحفر الليل"، "٥الليايل العمياء: "جديدة مبتكرة مثل

  "....رؤية العشق"
الّشـمس وترمـز إىل احليـاة : هذا وجلأت فروغ إىل الّرمز يف ديوانيها األخريين خاّصـة، ومـن أمثلـة رموزهـا

ة واألمــل واســتعادة املاضــي اجلميــل، والّشــتاء والــثّلج ويرمــزان إىل الّصــفاء والّنقــاء واهلــدوء، والّصــيف واخلضــر 
ويرمزان إىل الذّكريات الّسـعيدة، والّشـجرة وترمـز إىل احليـاة بشـكل عـام وإىل حيـاة الّشـاعرة بشـكل خـاص، 

أّمــا الّنافـذة فهــي رمــز األمـل والنّــور والّضـياء واملســتقبل ووسـيلة لالّتصــال بالعــامل . وكـذلك البســتان واحلديقـة
ائر رمـز للطّـريان والـّروح واملاورائيّـات، وهنـاك رمـوز اخلارجّي، والّشعر الّطويل يرمز إىل الّشـاعرة نفسـها، والطّـ

أخرى أيضاً كالعصافري اّليت ترمز إىل احلياة الّسعيدة واإلنسان الّسعيد، واحلمائم رمز الّروح والقوى املعنويّة، 

                                                                                                                                                       

ــران، ايــران، چــاپ : ترابــی، ضــياء الــدين .١ ، ۲فروغــی ديگــر، نگــاهی تــازه بــه شــعر هــای فــروغ فرخــزاد، نشــر دنيــای نــو، 
  .۲۷ش، ص .هـ۱۳۷۶

  . ٢٩ -٢٨انظر املرجع الّسابق ص .٢
تـاريخ حتليلـی شـعر : ، ولنگـرودی، مشسـس۱۲۱-۱۲۰حتـول موضـوع ومعنـی در شـعر معاصـر، ص: ناصر، حممـد: راجع .٣

  .۱۱۶جويبار حلظه ها، ص : ، وياحقی، حممد جعفر۲/۱۸۶نو، 
  . ۸ص ،)شناختنامه فروغ(دو گفت وگو با فروغ فرخزاد : طاهباز، سريوس .٤
ــران، ايــران، : فــروغ، فرخــزاد .٥ ، ٤٨، ص ١٣ص  ،۱۹۴ش، ص .هـــ۱۳۷۹جمموعــه اشــعار فــروغ فرخــزاد، نشــر مرواريــد، 
  .، على التوايل١٤٣، ص ١٤٣، ص ١٠٥ص
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واخلــواطر  رمــز العقــل" املــرآة"رمــز املاضــي وفــرتة الطّفولــة ورّمبــا كــان أحيانــاً رمــزاً للحيــاة واجملتمــع، " الزّقــاق"
رمــزا الوجــود والكينونــة " البحــر واحملــيط"رمــز األمــل واحلــّظ والّســعادة، " الــّنجم"والقلــب والّطهــر والّنقــاء، و

" املصـباح"واحلياة وأحياناً رمز ألعماق اإلنسان وللذّكريات وأحياناً أخرى رمز للوحدة والغربـة واملـوت، أّمـا 
  .١فهو رمز األمل والّسعادة ودفء العائلة

ــا وتعابريهــا ختّصــها وحــدها، وشــعرها ملــيء باألحاســيس والعاطفــة  شــعر فــروغ ابتكارهــا هــي، وكلما
أغلـب صـورها الّشـعريّة أصـيلة وتعـّرب "، و"٢دون أن يكون امسها موّقعـاً يف ذيلـه"وميكن الّتعّرف إليه بسهولة 

  ."٣عن جتربة، وهي شخصّية ولكن يف صميمّيتها الّشخصّية وصلت إىل الكمال
ب شــعر فــروغ ألوانــه مــن خــالل الّصــور واالســتعارات والّتشــبيهات، ورّمبــا يعــّرب نــّص كامــل عــن يكتســ

  .صورة واحدة، وهذه الّصور ليست من صنع تصّورات ذهنّية وإّمنا هي انعكاسات واقعّية عميقة
  
  ترجمات شعر فروغ فّرخزاد .٣

ترمجـــة نـــاطق عزيـــز، وأمحـــد عبـــد " ٤عّمـــدين بنبيـــذ األمـــواج: "ترمجـــت خمتـــارات مـــن شـــعر فـــروغ، مـــن أمثلتهـــا
  .ترمجة غّسان محدان" ٦الّصوت وحده يبقى" ترمجة حمّمد اللوزي، " ٥تشرق الّشمس"احلسني، 

مـا : "و هناک قصائد خمتارة من شعر فروغ ضمن خمتارات مـن الّشـعر الفارسـّي، ومـن تلـك املختـارات
ترمجــة وإعــداد حمّمــد " ٨ّشــعر الفارســّي احلــديثخمتــارات مــن ال"ترمجــة واختيــار حمّمــد اللــوزي، " ٧وراء الكلمــة

                                                                                                                                                       

، ١٣٢-١٢٨حتــول موضــوع ومعنــی در شــعر معاصــر ص : ناصــر، حممــد: ملزيــد مــن املعلومــات حــول رمــوز فــروغ، راجــع .١
  .وما بعدها۳/۱۹۸ليلی شعر نو، تاريخ حت: رودی، مشسولنگ
  . ١٣٩حتول موضوع ومعىن در شعر معاصر، ص: ناصر، حمّمد .٢
  .۲/۱۸۹تاريخ حتليلی شعر نو، : لنگرودی، مشسس: ، وانظر أيضاً .١٣٢نفسه ص  .٣
شــق، ســورية، أمحــد عبــد احلســني، ونــاطق عزيــز، اّحتــاد الكّتــاب العــرب، دم: عّمــدين بنبيــذ األمــواج، ترمجــة: فّرخــزاد، فــروغ .٤
  . م٢٠٠٠، ١ط
، ١حمّمــد اللــوزي، دار إفريقيــا الّشــرق، الــّدار البيضــاء، املغــرب، وبــريوت، لبنــان، ط: تشــرق الّشــمس، ترمجــة: فّرخــزاد، فــروغ .٥

  .م١٩٩٩
  ..م٢٠٠٣، ١وحده الّصوت يبقى، ترمجة غّسان محدان، دار املدى، دمشق، سورية، ط: فّرخزاد، فروغ .٦
ــا الّشــعر الفارســّي املعاصــر، سلســلة الّرتمجــة، منشــورات وزارة الثّقافــة واالّتصــال،  مــا: اللــوزي، حمّمــد .٧ وراء الكلمــة، أنتولوجي

  .م٢٠٠٢، ١الّدار البيضاء، املغرب، ط
، ١، اجمللــــس األعلــــى للثّقافــــة، القــــاهرة، مصــــر، ط)٥٠٣(املشــــروع القــــومّي للّرتمجــــة، ع : عبــــد املــــنعم، حمّمــــد نــــور الــــّدين .٨

← 
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ـــّدين عبـــد املـــنعم،  ـــار ســـّيد تـــرايب، ذبـــيح اهللا صـــفا، حســـني "١خمتـــارات مـــن الّشـــعر الفارســـيّ "نـــور ال ، اختي
خطيــيب، وفريــدون مشــريي وترمجــة عــارف الّزغــول، وفريــق مــن جامعــة عــني مشــس، وفيكتــور الكــك وصــاغها 

ترمجـة وإعـداد " ٢خمتارات من الّشعر الفارسيّ "مد وفيكتور الكك، شعراً مصطفى عكرمة، وعبد الّناصر احل
  ".موسى بيدج"فرزدق األسدي ومراجعة 

  
  الّدراسات. ٤

  :وهلا أنواع
تــاريخ : "دراســات عاّمــة يف الّشــعر الفارســّي املعاصــر يـُـذكر فيهــا أمثلــة مــن شــعر فــروغ، مــن ذلــك نــذكر -١

الّشــعر الفارســّي "حّقي، وترمجــة الــدّكتورة نــدى حّســون، وتــأليف حمّمــد جعفــر يــا" األدب الفارســّي املعاصــر
  .إعداد وترمجة الدّكتور إبراهيم الّدسوقي شتا" دراسة وخمتارات -احلديث

، إعـداد "البناء الّدرامّي يف قصـيدة فـروغ فّرخـزاد: "دراسات خاّصة بشعر فروغ فّرخزاد، من ذلك نذكر -٢
ترمجــة حمّمــد صــويف " الّتجديــدّي يف الّشــعر اإليــراّين املعاصــر دور فــروغ فّرخــزاد"يوســف عبــد الفّتــاح فــرج، و

  .حمّمد حسن
" ٣قاطفــة جنــوم مســتنقعات الليــل"خمتــارات : خمتــارات مــن شــعر فــروغ ضــمن مقالــة عنهــا، ومــن أمثلتهــا -٣

  .، إعداد وترمجة حمّمد اللوزي"٤الّشاعرة فروغ فّرخزاد"ترمجة وإعداد غّسان محدان، و
  
  ينخيارات المترجم .٥

ا كانت يف معظمها من جممـوعتني اثنتـني فقـط  ّ تنّوعت خيارات املرتمجني لقصائد الّشاعرة، لكن ُيالحظ أ
، إذ مل يــرتجم مــن اجملموعــات الــّثالث األخــرى ســوى "لنــؤمن ببدايــة الفصــل البــارد"و" والدة أخــرى: "ومهــا

لنــؤمن ببدايــة "الحــظ أّن ديــوان عشــرة قصــائد، مقابــل مخــس وثالثــني قصــيدة مــن اجملمــوعتني املــذكورتني، ون
                                                                                                                                                       

  .م٢٠٠٣
خمتارات من الّشعر الفارسّي، بإشراف ومشاركة فيكتور الكك، مؤّسسة جائزة عبد العزيز سعود البـابطني : ّزغول، عارفال .١

  .م٢٠٠٠، ١لإلبداع الّشعري، الّصفاة، الكويت، ط
  .ش.هـ١٣٨٢، ١خمتارات من الّشعر الفارسّي، اجنمن شاعران إيران، طهران، إيران، ط: أسدي، فرزدق .٢
  .م،٢٠٠٣، عام ١١، الّسنة ٢، مج٤٠قاطفة جنوم مستنقعات الليل، جمّلة املدى، ع: انمحدان، غسّ  .٣
  .م١٩٩٤، شتاء وربيع عام ٢٠، س٧٨ -٧٧اآلداب األجنبّية، ع : اللوزي، حمّمد .٤
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أن تــرتجم كاملــة إذ مل " والدة أخــرى"تُــرجم كــامًال يف كتــب متفرّقــة، وكــادت قصــائد ديــوان " الفصــل البــارد
ينقص منها سوى ثالث قصائد، ويعود الّسبب يف ذلك إىل أّن الـّديوانني املـذكورين كانـا نقطـة حتـّول كبـرية 

هويّـة "يـذكر الّنقـاد اإليرانيّـون أّن فـروغ يف هـاتني اجملمـوعتني اّختـذت  يف مسرية الّشاعرة فروغ فّرخزاد، حيث
ــا مل "١واّجتهــت إىل مرحلــة الغــزل الّنــابع مــن األفكــار االجتماعّيــة والفلســفّية... خاّصــة وممّيــزة ّ ، عــدا عــن أ

. ٢احلـرّ تكتب فيها ضـمن القوالـب الّتقليديّـة للّشـعر سـوى ثـالث قصـائد، بـل اعتمـدت فيهـا طريقـة الّشـعر 
، وأمحــد ٣وصــارت بنظــرهم شــاعرة أخــرى جديــدة، تقــف جنبــاً إىل جنــب مــع كــّل مــن مهــدي أخــوان ثالــث

يظهــر فــروغ بصــورة جديــدة  ، ومهــا مــن عمالقــة الّشــعر الفارســّي املعاصــر، وهــذا الّتحــّول املفــاجئ مل٤شــاملو
  .٥فقط، بل كان نقطة حتّول يف الّشعر اإليراّين املعاصر

الّـيت تُرمجـت سـبع مـرّات، " لنؤمن ببداية الفصل البارد: "مجات بعض القصائد وهيهذا وقد تكّررت تر 
آيـات "و" الطّـائر ميّـت"و" مل يكـن سـوى طـائر"اللتان تُرمجتا مخس مرّات، و" هديّة"، و"تشرق الّشمس"و

ه شخصــاً ال يشــب"و" اجلمعــة"قصــيدتا "الّــيت تُرمجــت أربــع مــرّات، أّمــا " قلــيب حيــرتق علــى احلديقــة"و" أرضــّية
قصــيدة "و" ســوف حتملنــا الرّيــاح: "فقــد تُرمجتــا ثــالث مــرّات، والقصــائد الّتاليــة تُرمجــت مــرّتني، وهــي" آخــر
" يــا حــدوداً مــألى بــاجلواهر"و" زوج"و" وصــال"و" سأســّلم علــى الّشــمس مــرّة أخــرى"و" ســاحموه"و" غــزل
ا تبّقـى مـن قصـائد فقـد تُـرجم مـرّة ، أمـاّ مـ"عـابر"و" وحدة القمر"و" بني الّظالم"و" الّصوت وحده يبقى"و

ونـورد فيمـا يـأيت ".... عصيان"، و"نفور"، و"جدار: "واحدة فقط، وعددها إحدى وثالثون قصيدة، منها
مــن جمموعتهــا الّشــعريّة األخــرية واّلــيت حتمــل العنــوان " لنــؤمن ببدايــة الفصــل البــارد"دراســة لرتمجــات قصــيدة 

  .ذاته
  
  "ببداية الفصل البارد لنؤمن"دراسة لترجمات قصيدة  .٦

  لنؤمن ببداية الفصل البارد
  اميان بياورمي به آغاز فصل سرد: الّنّص األصليّ 

                                                                                                                                                       

  .١٣٧ندى حّسون، ص : تاريخ األدب اإليراّين املعاصر، ترمجة: يا حّقي، حمّمد جعفر .١
  . ١٣١ع ومعىن در شعر معاصر، ص حتول موضو : ناصر، حمّمد .٢
  .م١٩٩٠ –م ١٩٢٧" اميد. م"مهدي أخوان ثالث لُّقب بـ .٣
  .م٢٠٠٠ -م١٩٢٥آمحد شاملو  .٤
  .۳/۱۰۷تاريخ حتليلی شعر نو، : لنگرودی، مشس .٥
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  واين منم((
  زني تنها
  ي فصلي سرد در آستانه

  در ابتداي درك هستي آلوده ي زمين
  ويأس ساده وغمناك آسمان
  وناتواني اين دستهاي سيماني

  زمان گذشت
 تزمان گذشت وساعت چهار بار نواخ

  چهار بار نواخت
  امروز روز اول ديماه است
  من راز فصل ها را مي دانم

  وحرف لحظه ها را مي فهمم
  نجات دهنده در گور خفته است

  وخاك، خاك پذيرنده
 ))1اشارتيست به آرامش

  
  ترجمة إبراهيم الّدسوقي شتا. ١-٦
  وهذه أنا((

  .امرأة وحيدة
  على أبواب فصل الربد،
  .ألرض امللّوثيف بداية إدراك وجود ا

  والّسماء احلزينة املنبسطة باليأس،
  وعجز هذه األيدي الفّضّية،

  مّر الّزمان،
 مّر الّزمان ودّقت الّساعة دقّات أربع،

  .دّقت أربع دقّات
  واليوم أّول يناير،

  أعلم سّر الفصول،
  وأفهم كالم اللحظات،

  واملخّلص اّلذي نام يف القرب
  والّرتاب، الّرتاب القابل

 .))٢على راحتهدليل 

  
  دراسة الّترجمة. ٢-٦
فجعـــــل الكلمتـــــني مضـــــافاً ومضـــــافاً إليـــــه، بينمـــــا مهـــــا صـــــفة " فصـــــل الـــــربد"إىل " فصـــــلى ســـــرد"تـــــرجم  -١

  .وموصوف، وهذا حتريف أسلويبّ 
                                                                                                                                                       

ـــران، ايـــران، چـــاپ  ةديـــوان اشـــعار فـــروغ فرخـــزاد، بـــا مقدمــــ: فرخـــزاد، فـــروغ .١ هفـــتم، هپـــروز جاللـــی، انتشـــارات مرواريـــد، 
  .۴۳۸-۴۲۳ش، ص .هـ۱۳۷۹

الّشعر الفارسّي احلديث، دراسة وخمتـارات، اهليئـة املصـريّة العاّمـة للكتـاب، القـاهرة، مصـر، الطبعـة : شتا، إبراهيم الّدسوقي .٢
  .٢٧٦-٢٧٥م، ص ١٩٨٢األوىل، 
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، ويف "الّســاذج، غــري املعّقــد"مبعــىن " البســيط"، بينمــا تعــين "ممتــّدة"مبعــىن " منبســطة"إىل " ســاده"تــرجم  -٢
  .داليلّ ذلك حتريف 

، ويف هــذا "يــأس الّســماء بســيط وحــزين"وبينمــا تقــول الّشــاعرة إّن " منبســطة باليــأس"وجعــل الّســماء  -٣
  .حتريف معنوّي كبري

  .وهذا حتريف داليلّ " اإلمسنتّية"و الصحيح " فّضّية"إىل " سيماىن"ترجم  -٤
علــى  " دقّــات"وتقدميــه كلمــة " اخــتهــار بــار نو چ"إّن الّتقــدمي والّتــأخري الّــذي مارســه املــرتجم يف عبــارة  -٥

 -أفقــد الــّنّص جــزءاً مــن موســيقاه الّــيت كــان ميكــن أن تبقــى فيــه علــى الــّرغم مــن الّرتمجــة الّنثريّــة" أربــع"كلمــة 
  .١وكان ميكن أن يوّلدها تكرار الكلمات، األمر اّلذي تعتمد عليه فروغ فرخزاد كثرياً يف موسيقا أشعارها

علمــاً أّن هــذا الّشــهر هــو الّشــهر العاشــر مــن الّســنة اهلجريّــة الّشمســّية، " رينــاي"إىل " دى"تــرجم شــهر  -٦
وهــو أّول فصــل الّشــتاء، ويبــدأ يف الّثــاين والعشــرين مــن كــانون األّول، وينتهــي يف الّتاســع عشــر مــن كــانون 

كــانون األّول "يف أّول يــوم فيــه، بــل يقابــل " كــانون الثّــاين"أي " ينــاير"الثّــاين، وهــو بالّتــايل ال يقابــل شــهر 
  .، والّرتمجة بالّتايل تفسرييّة وفيها حتريف داليلّ "ديسمرب"
  .من العبارة الّسابقة نفسها) اليوم" (=روز"حذف كلمة  -٧
ويف هـذا " الـويفّ "مبعـىن " املخلـص"جيعلهـا " املخلّـص"إّن عدم وجود الّشّدة علـى حـرف املـيم يف كلمـة  -٨

  ".املخلص، الويفّ "، وال تعين "املخّلص، املنقذ، املنجي" تعين" جنات دهنده"حتريف دالّيل، ألّن 
وهــــو أحــــد معانيهــــا، لكــــن املعــــىن الّــــذي يتناســــب مــــع الّســــياق هــــو " القابــــل"إىل " ذيرنــــدهپ"تــــرجم  -٩
  .لئال يبدو الّنّص غامضاً ومفّككاً " املضياف"

  .، وهذا حتريف داليلّ "إشارة"بينما تعين " دليل"إىل " اشارتيست"ترجم  -١٠
، ويف هـــذا حتريـــف دالّيل جلهـــة تغيـــري املعـــىن، وحتريـــف "هـــدوء"وتعـــين " راحتـــه"إىل " آرامـــش"تـــرجم  -١١

هـو الّضـمري " آرامـش"كلمـة  أسلوّيب جلهة زيادة الّضمري يف املنت، إذ ظّن املرتجم أّن حـرف الّشـني يف آخـر
" آرام"غة املصـدر مـن كلمـة اّلذي يقابل هاء الغائـب، لكّنهـا يف الواقـع مـن أصـل الكلمـة، وقـد ُوضـع لصـيا

  ".هادئ"اّليت تعين 
  

                                                                                                                                                       

كسـرتش زبـان وادبيـات   دبـري خانـه شـوراى: حتول موضوع ومعىن در شعر معاصـر، نشـر نشـانه، بـا مهكـارى: ناصر، حمّمد .١
ار    .١٢٦ -١٢٥ش، ص .هـ١٣٨٢فارسى، جاب اول، 
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  ١ترجمة محمد اللوزي. ٣-٦
  هذه أنا،

  امرأة وحيدة
  على عتبة فصل الربد

  عند بداية إدراك وجود األرض امللوث
  ويأس الّسماء البسيط احلزين
  وعجز هذه األيدي اإلمسنتّية

  رحل الوقت
 رحل الوقت ودّقت الّساعة أربع دقّات

 أربع دقّات
  يوم بداية الّشتاءوال

  أعرف سّر الفصول
  أفهم لغة الّدقائق

  واملنقذ يرقد يف القرب
  واألرض، األرض املضياف

 ٢عالمة الّسالم

  
  دراسة ترجمة اللوزي. ٤-٦
اليــوم األول مــن شــهر .. اليــوم"بــدًال مــن " اليــوم بدايــة الشــتاء"إىل " امــروز روز اول دميــاه اســت"تــرجم  -١
  .، لكّن هذه الّرتمجة تُعّد ترمجة تفسرييّة"أّول الّشتاء"هو " دى"صحيح أّن أّول شهر " دى
وتعـــين حلظـــات إىل " حلظـــة هـــا"فـــرتجم " أفهـــم لغـــة الـــدقائق"إىل " حـــرف حلظـــه هـــارامى فهمـــم" تـــرجم -٢
 .وهذا حتريف داليل" لغة"إىل " كالم"وتعين " حرف"وترجم " دقائق"

 .ل اجلملة االمسّية إىل فعلّية ويف هذا حتريف أسلويبفحو " يرقد"إىل " راقد"وتعين " خفته است"ترجم  -٣

 .وهو حتريف داليلّ " األرض"إىل " الرتاب"وتعين " خاك"ترجم  -٤

 .ويف هذا حتريف داليلّ " الّسالم"إىل " اهلدوء"وتعين " آرامش"ترجم  -٥

                                                                                                                                                       

" مـا وراء الكلمـة"، و ٤٩-٤٨ص" تشـرق الّشـمس"نشر اللوزي هذه الّرتمجة كما هي دون أّي تعـديل يف كـّل مـن كتابيـه  .١
  .١٤٣م، ص ١٩٩٤، عام ٢٠، س٧٨-٧٧، ويف جمّلة اآلداب األجنبّية ع٦٩--٦٨ص 
ــة، عال: فرخــزاد، فــروغ .٢ ، عــام ٧٨ -٧٧ّشــاعرة فــروغ فرخــزاد، ترمجــة حمّمــد اللــوزي، ضــمن مقــال للــوزي يف اآلداب األجنبّي

مــا وراء الكلمــة، أنتولوجيــا الّشــعر الفارســّي : اللــوزي، حمّمــد: ، وانظــر الّرتمجــة عينهــا يف كتــاب١٤٣، ص ٢٠م، الّســنة ١٩٩٤
، وكـذلك ٦٩ -٦٨، ص ١م، ط٢٠٠٢ال، الرّبـاط، املغـرب، نيسـان املعاصر، سلسلة الّرتمجة، منشورات وزارة الثّقافة واالّتص

 .٤٩-٤٨م، ص٢٠٠١تشرق الّشمس، ترمجة حمّمد اللوزي، إفريقيا الّشرق، الّدار البيضاء، املغرب، : يف فرخزاد، فروغ
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  ترجمة أحمد عبد الحسين، وناطق عزيز. ٥-٦
  وهذه أنا((

  امرأة وحيدة
  لبارد،على عتبة الفصل ا

  يف بدء إدراك الوجود امللّوث باألرض
  ويأس الّسماء البسيط احلزين
  .وعجز تلك األيدي اإلمسنتّية

  مضى الّزمن
 مضى الّزمن ودّقت الّساعة أربع مرّات

  دّقت أربع مرّات
  اليوم أّول شهر دى

  أنا أعرف سّر الفصول
  .وأفهم كالم اللحظات
  املنقذ يرقد يف حلده

  املضيافوالّرتاب، الّرتاب 
  .))١عالمة الّسكينة

 

  
  دراسة الّترجمة. ٦-٦
، وهــذا حتريــف "فصــل بــارد"واألصــوب " الفصــل البــارد"معرفــة وهــي نكــرة، فقــال " فصــلى ســرد"جعــل  -١

  .أسلويبّ 
  .مل ُتسبق حبرف جّر يف الّنّص األصلّي، وبالّتايل وجوده يف الّرتمجة يُعترب زيادة يف املنت" زمني"كلمة  -٢
فاستخدم اسم إشارة يّدل على البعيد، بينما اسـم اإلشـارة " تلك"إىل " هذا، هذه"وتعين " اين"ترجم  -٣

  .اّلذي استخدمته الّشاعرة يدّل على القريب، ويف هذا حتريف دالّيل وأسلويبّ 
  ".اليوم"من املنت وتعين " روز"حذف كلمة  -٤
  .، وهذا حتريف أسلويبّ "دراق"فجعلها فعًال وهي اسم مبعىن " يرقد"إىل " خفته"ترجم  -٥
  
  ترجمة غّسان حمدان. ٧-٦

  هذه أنا
  امرأة وحيدة

  على عتبة فصل بارد

  دّقت أربع مرّات
  "دى"هر اليوم هو أول ش

  أنا أعّرف سّر الفصول

                                                                                                                                                       

، ١مشـق، سـورية، طناطق عزيز، وأمحد عبد احلسني، اّحتاد الكّتاب العـرب، د: عّمدين بنبيذ األمواج، ترمجة: فرخزاد، فروغ ١
 .م٢٠٠٠
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 عند بدء إدراك الوجود امللّوث لألرض
  ويأس الّسماء البسيط احلزين

  وعجز هاتني اليدين اإلمسنتيتّني 
  مضى الّزمن

 مضى الّزمن ودّقت الّساعة أربع مرّات

  وأفهم كالم الّلحظات
  يرقد املنقذ يف اللحد

  والّرتاب، الّرتاب املضياف
  ١عالمة تدّل على اهلدوء

 

  
  دراسة الّترجمة. ٨-٦
  "".دى"اليوم األّول من شهر .. اليوم"من عبارة " يوم"وتعين " روز"حذف كلمة  -١
  .زيادة يف املنت" تدلّ "كلمة   -٢
  
  جمة ندى حّسونتر . ٩-٦

  وهذه أنا
  امرأة وحيدة

  على أعتاب فصل بارد
  يف ابتداء درك وجود تلّوث األرض

  ويأس بسيط ومساء حزينة
  وعجز يدين إمسنتيتّني 

  مضى زمن
 مضى زمن ودّقت الّساعة أربع دقّات

  دّقت أربع دقّات
  "دى"اليوم أول شهر 

  أنا أعرف سّر الفصول
  املنقذ نائم يف القرب

  لّرتاب املضيافوالّرتاب، ا
  ...٢إشارة إىل اهلدوء

 

  
  دراسة الّترجمة. ١٠-٦
  ".هذا، هذه"ويعين " اين"حذفت اسم اإلشارة  -١
  .نكرة وهي معرفة، وهذا حتريف أسلويبّ " زمن"جعلت كلمة  -٢

                                                                                                                                                       

  .١٠٤ - ١٠٣م، ص٢٠٠٣، ١وحده الّصوت يبقى، ترمجة غّسان محدان، دار املدى، دمشق، سورية، ط: فرخزاد، فروغ .١
 .١٣٩-١٣٨تاريخ األدب اإليراّين املعاصر، ترمجة ندى حّسون، ص : يا حقي، حممد جعفر .٢
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  ".امروز روز اول دمياه است "من عبارة " اليوم"وتعين " روز"حذفت كلمة  -٣
حمذوفــة، وهــذا احلــذف كــان يف  " أفهــم كــالم اللحظــات"وتعــين " فهمــم حــرف حلظــه هــا را مــى"عبــارة  -٤

اّلذي ترمجته الدكتورة حّسون، ومع ذلـك حبّـذا لـو عـادت للـّنّص األصـلّي قبـل " سبوى تشنه چون"كتاب 
  .ترمجة املقطع

  
  الّترجمة البديلة .١١-٦

  لنؤمن ببداية الفصل البارد
  وهذه أنا

  امرأة وحيدة
  على عتبة فصل بارد

  عتبة جحيم وجود األرض امللّوث على
  ويأس الّسماء البسيط احلزين
  وعجز هذه األيدي اإلمسنتّية

  مّر الّزمان
 مّر الّزمان ودّقت الّساعة أربع دقّات

  دّقت أربع دقّات
  "دى"اليوم األول من شهر ... اليوم

  أنا أعرف سّر الفصول
  وأفهم كالم الّلحظات
  املنقذ راقد يف اللحد

  لّرتاب املضيافا... والّرتاب
  .إشارة إىل اهلدوء

 

  
  مدى نجاح الّترجمات في تقديم شعر فروغ فّرخزاد إلى قّراء العربّية. ٧
  ترجمة إبراهيم الّدسوقي شتا. ١-٧

حفلت هذه الّرتمجة باألخطاء املتنّوعة مـا بـني حتريفـات دالليّـة وأسـلوبّية وأخـرى معنويّـة، إضـافة إىل اعتمـاد 
ّطريقة الّتفسـرييّة يف الّرتمجـة ممّـا أسـاء إىل شـعريّة الـّنّص، وأخفـى بعـض الّصـور الّـيت حتفـل املرتجم فيها على ال

  .ا عادة أشعار فروغ، وشّوه بعضها اآلخر
اختفت املوسيقا يف ترمجة شـتا بشـكل كامـل، حـّىت اجلـرس الّـذي كـان ميكـن أن يُولـد مـن تكـرار بعـض 

  .ملّيات الّتقدمي والّتأخري يف املفردات والّرتاكيبالعبارات اختفى هو اآلخر بسبب قيامه ببعض ع
  
  ترجمة محّمد اللوزي. ٢-٧

م، ونشــر بعــض ١٩٩٤أبــدى حمّمــد اللــوزي اهتمامــاً خاّصــاً بشــعر فــروغ فّرخــزاد، فبــدأ برتمجتــه منــذ العــام 
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ن القصــائد ضــمن اآلداب األجنبيّــة، مثّ وضــع كتابــاً يتضــّمن خمتــارات مــن شــعرها فيــه ســبعة عشــر نّصــاً مـــ
ا من كتاب "تشرق الّشمس"دواوينها املختلفة، وهو بعنوان   –مـا وراء الّنهـر "، وأفرد هلا مساحة ال بأس 

  .فرتجم هلا فيه ثالث قصائد" أنتولوجيا الّشعر الفارسّي املعاصر
ُيالحظ يف عالقة اللوزي بشـعر فـروغ أنّـه يكـّرر ترمجاتـه للـّنّص الواحـد فيعيـد نشـره يف أكثـر مـن موضـع 

جنـد ترمجتـه يف الكتـب الّسـابقة كلهـا دون أّي تغيـري " لنـؤمن ببدايـة الفصـل البـارد"ن تعديل يُذكر، فـنّص دو 
  .أو تعديل أو حّىت حماولة ملراجعة الّرتمجة الّسابقة أو تصحيحها، وهذا ممّا يُؤخذ على املرتجم

تطمـس أحيانـاً املعـىن املـراد، وختفـي  متتلئ ترمجات اللوزي بالّتحريفات الّدالليّـة واألسـلوبّية الكبـرية والّـيت
  .أحياناً أخرى الّصور الّشعريّة، ممّا يبعد تلك الّرتمجات عن الّنّص األصلّي وختفي مالحمه

كانت ترمجات اللـوزي نثريّـة اختفـت فيهـا موسـيقا الّشـعر، إّال مـا جـاء مـن جـرس نتيجـة لتكـرار بعـض 
األصلّي، وعلى الّرغم من حماوالت اللـوزي املتكـّررة خللـق  العبارات واملفردات، كانت مكّررة أصًال يف الّنص

ــــه مــــن خــــالل تغيــــري ترتيــــب الكلمــــات يف الّســــطر أو وضــــع بعــــض املرادفــــات األخــــرى  املوســــيقا يف ترمجات
  .للمفردات، أو زيادة بعض الكلمات، فإّن هذا مل ينجح يف خلق املوسيقا يف تلك الّنصوص

  
  حسينترجمة ناطق عزيز وأحمد عبد ال. ٣-٧

جند يف ترمجة هذا املقطع أّن األخطاء كانت قليلة، وقد غلبت عليهـا الّتحريفـات األسـلوبّية ممّـا أفقـد الـّنّص 
شـــيئاً مـــن خصـــائص شـــعر فـــروغ فّرخـــزاد أال وهـــو اعتمادهـــا اجلمـــل االمسيّـــة دون الفعليّـــة أحيانـــاً يف صـــياغة 

  .شعرها، وهذا ما مل تربزه الّرتمجة املذكورة
املوسيقا فنجـد أّن الّرتمجـة كانـت نثريّـة وبالتّـايل فقـد الـّنّص كثـرياً مـن خصائصـه املوسـيقّية أّما من حيث 

  .والّشعريّة، إالّ ما تركه تكرار بعض املفردات من جرس، وتقطيع بعض اجلمل من إيقاع داخليّ 
  
  ترجمة غّسان حمدان. ٤-٧

ة ويعـود ذلـك لـتمّكن املـرتجم مـن ناصـية لغــة نالحـظ يف ترمجـات محـدان قلّـة الّتحريفـات الدالليّـة واألسـلوبيّ 
املصدر كونه عاش يف طهران مّدة طويلة، ويالحظ كذلك قّلة األخطاء اللغويّة لديه حـّىت تكـاد تنعـدم، ممّـا 

ومـن هنـا نسـتطيع أن نقــول إّن ترمجـات محـدان لشـعر فـروغ كانــت . يـدّل علـى متّكنـه مـن لغـة اهلــدف أيضـاً 
  .لّصور األدبّيةناجحة من حيث نقل املعاين وا
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  :ترجمة ندى حّسون. ٥-٧
ـــة ينطبـــق علـــى ترمجـــة الـــدّكتورة نـــدى  مـــا قيـــل يف ترمجـــات محـــدان حـــول قّلـــة الّتحريفـــات األســـلوبّية والّداللّي
ا من أفضل الّرتمجات، ويساعدها يف ذلك دراستها األكادميّية العليا يف إيـران،  ّ حّسون، اّليت ميكن القول إ

ـــة يف جامعـــة دمشـــق، ممّـــا مّكنهـــا مـــن ناصـــية لغـــيت املصـــدر ودراســـتها اجلامعيـــة ا ألوىل يف قســـم اللغـــة العربّي
  .واهلدف، ويفّسر جناحها يف ترمجة شعر فروغ

  
  الخاتمة

ممّا سبق نستنتج أّن ترمجات شعر فروغ فّرخزاد مل تنجح متاماً يف نقل نتاج هذه الّشاعرة املتمّيزة إىل القـارئ 
ن تعريفــه بإحــدى أبــرز شــاعرات إيــران يف العصــر احلــديث، وقــّدمت لــه جــزءاً مــن العــرّيب، ولكّنهــا متّكنــت مــ

لذا فإّن أمام املرتمجـني الّشـيء الكثـري ممّـا ينبغـي . صورة اجملتمع اإليراّين املعاصر كما رمسته فروغ يف قصائدها
اعرة ومكانتهـــا يف عملـــه بغيـــة تعريـــف املتلّقـــي العـــرّيب بشـــعر فـــروغ فّرخـــزاد بصـــورة تتناســـب وأمهّيّـــة هـــذه الّشـــ

  .األدب الفارسّي املعاصر
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  ي شعر فروغ فرخزاد در وطن عربيترجمه
  

  *نسرين الدهني
  دمشق دانشگاهزبان و ادبيات عربي ي ادانشجوي دكتر -*

  

  :چكيده
،شاعر ) م1966ـ 1935(كوشد تا تصويري از استقبال و پذيرش شعر فروغ فرخزاد اين مقاله مي

چه، ناقدان . دست دهد و به تبيين ميزان توجه جهان عرب به شعر وي بپردازدمعاصر ايراني، به
ـ ايراني اتفاق نظر دارند كه شعر فروغ، نمونه ران از شـكل  اي روشن از دگرگوني شعر معاصر اي

ي بهترين قصايد معاصـر  كالسيك به مدرن و شعر آزاد است؛ عالوه بر اينكه قصايد او در زمره
  .فارسي است

سـادگي واژگـان و روانـي و معنويـت     : شماردهاي شعر فروغ را برمياين پژوهش، ويژگي
هـا و  عارههـا و ايماژهـا و اسـت   هـاي آن ها، فوران احساسات، فراواني نمادها و تنـوع داللـت   آن

تشبيهات فراوان، وانگهي موضوعات متنوع شعر فروغ در اين پژوهش بررسـي شـده كـه از آن    
ي سخن گفتن از معشوق و عشق و مرگ و نوميدي و بـدبيني و يـادكردن گذشـته   : جمله است

  ... .زيبا و دلتنگي براي زندگي خانوادگي و نقد جامعه و رسوم آن و
پردازد و بـه تبيـين   مختلف شعر فروغ به زبان عربي مي هايپژوهش حاضر آنگاه به ترجمه

 يي بسياري از قصايد وي به عربي و علل تمركـز آنـان بـر قصـايد    داليل مترجمان در ترجمه
ايمان بياوريم بـه  "هاي مختلف مقطعي از شعر اين پژوهش، همچنين ترجمه. پردازدخاص مي

بيشتر توجه مترجمان شعر فروغ را بـه   ي مزبور،قصيده. را بررسي كرده است "آغاز فصل سرد
هـا  هاي هر ترجمه و بيان نقاط ضعف و قوت آناين پژوهش به ويژگي. داده است جلبخود 

  .ي اشعار فروغ شده استنيز پرداخته و در پايان، خواستار توجه هرچه بيشتر به ترجمه
  

  .ترجمه، تعريب، شعر فارسي معاصر، فروغ فرخزاد :ها واژهكليد
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Abstract: 
This research tries to give a brief idea about receipting Furough Farroukhzad's 
poetry, and show how much interest it has got in the Arab World. 

Furough Farroukhzad's poetry was considered to be a sample of the evolution of 
Persian contemporary poetry, because this poet had moved in composing her poems 
from the classical way to the renovated one, and was also considered one of the best 
Persian contemporary poets. 

Her poetry has got many specific characters like: simplicity, plainness, fluidity, 
spirituality of words, the large quantity of inspirations, plenty of emotions, 
association of time and thoughts, repetition of words and using them in new creative 
phrases and structures, the multitude of symbols, variety of contents, and 
numerousness of pictures, images and figurations. 

Topics of her poetry varied between love and beloved, death, dissolution, 
desperation, loss of hope, pessimism, recalling the beautiful past, craving for family 
life, and criticizing the old traditions of her society. 

Publishing the Arabic translations of her poetry is divided into two major ways: 
selections and studies; as for selections, some of them were comptented in her 
poetry, and some others were among other Persian poems. Concerning the studies, 
they were either found in books, which are specialized in Persian poetry and 
literature, or in magazine articles, or in academic studies. 

Translators' choices of the poems translated were thoroughly discussed and some 
reasons of these choices were found; one was publicity and notability of the poems. 

Translations of "Let's Have Faith at the Beginning of the Cold Season", the most 
famous poem of Farroukhzad and the most translated one into Arabic, were studied 
in this research, and special characteristics of every translation together with their 
positive and negative points were concluded. 

Finally, there was a call to give Furough Farroukhzad the interest she deserves as 
an important, famous, and celebrated poet, who played an essential role in 
developing Persian poetry. 
 
Keywords: Translation, Arabization, Contemporary- Persian Poetry, Furough 
Farroukhzad 
 
  


