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سخنی از مترجم

«بازگشتتت دردشتتت» بتتازآ ر ینی دیگتتری از دردشتتت استتت کتته در تتتاپوپود ش ت ر و پوای تت

شاعرانه جان می گیرد و خلق میشود ،احضار دردشت در بستتر و زمانتهای دیگتر استت کته

ایضاح و پوشتنی خیتر و شتر جهتان در آن هرچته بیشتتر ختونین و دردنتا تتر جلتوه متی کنتد.
حوا و طنین این اثر بیشباهت به دردشت نیچه نیست ،دردشتی که بنیان گذار دو قطت

و مفصتتخ خیتر و شتتر بتتود و حتتد میانتتهای بتترای رستتتگار ی از ایتن تنگنتتا در ت تتا یمش نمایتان

نشد .گویی جوهر این آموزه مبنای تمامی نظامهای متتا یز یکی پت

از ختو یش شتد و امتروز

تحت وای حقانیت این نوع از متا یز یک در تفسیر جهان ،هرکسی خنجر خو یش را برمی-
کشتتد و جملتتهی «حتتق بتتا همگتتان استتت » گتتویی تنهتتا نتیجتتهی تراژ ی تک و کمی تک توأمتتانی

است که ما را به آن رهنمون میشود .دردشت در این کتاب دیگر آن دردشت نیست ،بلکته

نتتوای حتتقطلبتی و انستتانمحتتور ی در اوج ختتودا استتت؛ بتتا همتتان جتتوهر و مایتهی وجتتودی

خاکی و زمینیاا .زمین و تاپ یخ و عینیت پتوددین ختونینش نقتش التلی را در ت یت ن راه

و سرنوشتتت و اراده گرایتتی او بتتاز ی متی کنتتد .هرآنچتته بایتد باشتتد د یبتتایی و مهتتر استتت نتتور ی
کیهانی و باستانی است که پرتوها و انوار پنج گانته در ستاختار شت ر  ،آن را متجلتی و پدیتدار

متیستتازند .دردشتتت در اینجتتا جت یتک انستتان کتته در چنبتترهی وضت یت م التتر و در میتان
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جنگهای ختونین نفتت و منتا ح حکومتتهتا و ابرقتدرتهتا کته وجتود انستان را بته مستلخ و

قر بتتانی گتتاه م تیبرنتتد ،اس تیر شتتده استتت ،نیستتت؛ انستتانی کتته نیازمنتتد استتت در آمتتوزههتتای

دوئا یستی ،دوگانه و دوقطبی ختو یش نظتری دیگتر ا کنتد و از میتان شتر و رترب راهتی بته

رستتتگار ی برگز ینتتد؛ راهتی کتته جت مهتتر و د یبتتایی نیستتت دردشتتت همتتهی متتا هستتتیم ،نتتا ی
(شاعر بزرگ کالسیک قرن نوزده) و شاعران و عار تان یارستان و جغرا یتای اورامتان استت ،و

درعینحتال هتیچ یتک نیستت دردشتت نتور ی استت کته در متا بته خاموشتی گرائیتده استت

برای دوباره برا روختن آن راهی ج مواجه با رنج و اندیشیدن به سرنوشت مشتر انستانی و
چشیدن دردها ،تنهاییها ،آوارگیها ،ترسها و تردیدها نیستت .ذهنیتت و ستوههی پوایتگتر

در این ش ر بلنتد ،ذهنیتتی استت برخاستته از خانتهبتهدوشتی و آوار گتی ،تتا جهتان بیشتتر در
چشمانداز گامهایش نمایان شود ،تا جهان بیشتر خون آ ودگیاا و نیروهتای استت مارگر و

نفتتتنوشتتش را رب بنمایانتتد و در کتتر رهتتایی و رستتتگار یای باشتتد کتته راه آن نتته از آستتمان،

بلکه از همین زمین و سنگالبهای خونین و نفتینش متی گتذرد سترزمین ختونین و مقتدس

پ امبران

بازآ ر ینی دردشت در این اثر منش و وجهی تماما انسانی دارد .از پوح شاعران و عار تان

اورامان و یارسان متبلور شده است ،با دبان و رم بیانی آنان خلق متیشتود ،تتا جتایی کته در

خلتتق نمتتادین جهتتان و نامگتتذار ی دو بتتارهی اش تیا و پدی تدارها د بتتان و نشتتانگان دبتتانی هتتم

بازآ ر ینی میشوند .اگر این گفتهی وا تتر بنیتامین را کته «ترجمته ترم استت» مبنتای تأمتخ در
ر
این مورد قرار دهیم ،در پرتو ششم با آمدن ا فبای د بتان کتردی و نامگتذار ی دوبتارهی اشتیای
جهان ،ستو یهی رمیتک و دبانمندانتهی ایتن اثتر بالتالبت جلتوه گتر متیشتود .حرو تی کته در

دبان کردی و یژه و خاص هستند مثخ «ڤ» یا «ڵ» ثقیله یا «ڕ » ثقیله کته انتقتال حقیقتی ایتن

سودای رمیک را به دبان ارسی با دشتوار ی مواجته ستاختند ،گتواه و شتاهد ایتن بتازآ ر ینی و

خلق بنیادین دردشت و جهان کنتونی ایتن پوایتت هستتند؛ جهتانی کته دردشتت در لتورتی

م تیتوانتتد در آن دوام بی تاورد کتته بدانتتد ختتدا نتته بتترده متیخواهتتد نتته بنتتده ،بلکتته مهتتر و عشتتق

انستتانی بتترای رستتتگار ی کتتا ی استتت و احضتتار نتتا ی بتتزرگ و گفتتتوگتتویی کوتتتاه بتتا دنی تای
عمیق و د یباییشناسی خاص او  ،گواه سودای جسورانهی شاعر برای عبور از ستنتی استت
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که رنج زمین را کمتر نگر یسته است اش ار ی از شاعران یارسان و ادبیات گوران کته در ایتن
ر
اثر آمده است ،بر وزن خاص دبان کردی بوده و بر پ یتتم بنتدهای انگشتتان استت .ترجمتهی

آنها تنها تالشی بوده استت بترای انتقتال م نتا نته ترم؛ اگرچته ستو یههتای رمتی و بیتانی ایتن

اشت ار در ترجمتته نادی تده گر تتته نشتتده استتت .همچنتین ترجمتتهی اشت ار ی از نتتا ی بتتزرگ بتتا
رعایت اوزان عروضی خود انجام گر ته است؛ اما انتقال آنها یقینا حداقخ کامیابی را تجربه

کرده استت ،چته او استتاد تکنیتک و لتناعات بیتانی و ظرا تتهتای دبتانی استت و یکتی از

سه شاعر بزرگ مکت

بابان و شاید بلندقامتتر ینشان است.

این سخنان مثخ همهی مقدمهها و گفتههای ابتدای کتابها تا حدود د یتادی اضتا ی

است؛ اما بهحکتم ت هتد و د هترهای کته نستبت بته ترجمته و در ترجمته دارم ،نیازمنتد بیتان و
برجستهساز ی سو یههای رمی و انتقالناپذیری متن به د یخ تفاوتهای دو دبتان ارستی و

ک تتردی ب تتودم .رستتاتر از متتتن و طنتتین خفت تته و بیتتدار متتتن هتتیچ لتتدایی نیستتتت ناگفتتتته

پ داست ترجمه هیچگاه بهلورت کامخ اتفا نمیا تتد و هتر خللتی کته در انتقتال باشتد،

آن بخش تی کتته مر بتتو بتته تتتوان و پتانس تیخهتتای بی تانی و م نتتایی انستتانی استتت ،متوجتته متتن
متترجم استتت و آن بختتش دیگتتر ا ستتانهی بتترج بابتخ و تفتتر بنیتادین دبتتانهاستتت ،ا تتترا و

اختال ی که در جهان و دبان در قدیم ،حادث شده است

عادل قادر ی

