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   تاگورِيلجتانْي گکتاِب د بهي آندره ژةمقدم
  ♦ديآندره ژ

  ∗يبيسروش حب: ترجمه
 خواندن آنها ياگر وقت برا ي فراوانند که حتّيقدر کتب کالن حجم هند باستان به

 ي عرصة ادب،دميد ين خرمن را در خود نمي ايسو  رفتن بهي برايداشتم جرأت کاف يم
  . قرار حاکم آن استيزي نظم گر(Pul de Saint Victor)کتور ي وتقول پل دو سن هکه ب

 ي و روح هندييان روح اروپايم: ديگو يگر مي ديکتور جاي وتن پل دو سنيهم
  .ل استيز حايانگ زد هوليون ايليصد م

ن اثر را ي آنچه ا، آن استيز کم حجميش از همه چيم پيستا ي ميلجتانْيآنچه در گ
ست ي نير در آن اثرير دست و پاگي که از اساطن استيکند ا ين ميدرنظرم سزاوار تحس

م که يابيم دريليشک ما يب. ن ندارديشي پيآمادگ  بهيازي خواندن آن نيو خواننده برا
م ينم بدايليش از آن ماي اما ب، هند باستان از کجاستيها سنّت  بان کتابي ايشاونديخو
  .ديگو ين سخن ميان امروزييما اروپا  بان کتاب از چه راهيکه ا

ب مهم يذکر ع  باسخنم را. ن در دل ندارميجز تحس ن کتاب بهيهرچند که دربارة ا
م از رمنظو. نظم آمده است ن است که گرچه کوچک است بد بهيکنم و آن ا يآن آغاز م

 ، نداردي ما سازگاريها زانياوزان و م  با وي غربينظام عروض  باست کهين گفته آن نيا
 گيتانْجلي.  استيه هشداررن بايان کتاب خود در اير پا کوتاه دي اما عبارت!ريخ

  . ناهمگنيها و اشعار دآمده از قطعهي پد،عست مرقّ ايا مجموعه
                                                   

 .نويسنده و منتقد فرانسوي ♦

  .مترجِم ايراني  ∗
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:  در سه کتاب جدا چاپ شده بوديزبان بنگال  ابتدا به،ن کتابياشعار گرد آمده در ا
ن گل يا که نام خود را بر سر ،گيتانْجلي و (Kheya)ا ي ي ک(Naivedya)ا يود يينا
ن يها چاپ شده بودند در ا  در مجلّهي جاي که جا،زي نيگرياشعار د. نهاد سهير

 اشعار ةهم زدن نظم سلسل  جز بهي کارياند و پندار افته و در آن پراکندهيمجموعه راه 
  .شان روح حاکم بر آن ندارنديو پر

ان کتاب ياآن عبارت در پ  بهيازي نگيتانْجلي ي ناهمگني افشايب براين ترتيا به
اما . زند ي که ذوق م،ري و ابتدا چنان چشمگ،ار آشکار استي بسين ناهمگنيرا ايز. نبود
  .شود يند ميج خوشايتدر د بتوان گفت که بهيشا

در پنجاه و .  کرده استيدستي احساس تهي پندار،نم شاعريب ي جالب است که م،بله
 از دوستان ياصرار بعض  به،ر بوديگ  گنگ آسمانيها اش در کرانه  که آوازه،يچهار سالگ

د که يد ان کند ويي ارمغان اروپايسيزبان انگل  از اشعارش را بهيا بر آن شد که ترجمه
  .ک جلد را پر کندي يراحت ت ندارد که بتواند بهيقدر کفا اشعار همساز به

بار هم که شده ناچار باشد  کي ،مير هند عظيست که شط فراگيا جالب ني آيراست به
 نزدش آورده يسي را که ناشر انگليچهار و پنج بار خود را بفشارد تا جام کوچکسه 

  است پر کند؟
و چهل و » مهابهاراتا«ت يست و چهار هزار و هفتصد و هفتاد و هشت بيبعد از دو
  !ک نفس راحتيعاقبت » انايراما«ت يهشت هزار ب

عوض   تاگور بهنات ندرايلطف راب  که چقدر از هند سپاسگزارم که عاقبت بهيوا
ن ي از ا،م مايشو يمند م ده است و چه بهرهي را برگزييگو دهي راه گزيآور افراط در سخن
ک از صد و سه يرا هر يز! يجاز و تراکم معنيا  با حجميت و کالنيفيک  بامبادلة اطناب
  .اند ني سزاوار تحسي معنيث گرانياند از ح دآوردهين مجموعه را پدي که ايشعر کوچک

*  
ل دارم ياما از آنجا که م. ن سخن خواهم گفتين اشعار بعد از اي اي گونه گونگاز
 جز يزود کم عناصر افزوده را کنار گذارم و به ن نقص بکاهم و کميشتر از ايهرچه ب

 تاگور يها گر نوشتهي از ديا  اول چند کلمه،مياصل کتاب و از مغز نغز آن سخن نگو
  .ميگو يم
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 يکي: گر از او منتشر شده استيبعد دو کتاب شعر د  بهجليگيتانْاز زمان انتشار 
 يا قطعاتيست از قطعات کودکانه  يا  که مجموعه(The Crescent Moon)» هالل«نام  به

ن ي که از بهتر،ميابي ي باز مگيتانْجلين اشعار را در يسه قطعه از ا. کودکانند که مربوط به
 ۶۰ شمارة يها قطعه. (اند گران نقل شدهي دش ازين اواخر بي ايستند وليقطعات هالل ن

  )۶۲ و ۶۱و 
 دارد و در نوامبر گذشته منتشر شده (The Gardener)» باغبان«گر عنوان يکتاب د

ش از ي تاگورند دست کم پيم اشعار جوانيي است که اگر نگوي اشعارةاست و سلسل
ن يا. ش از آني پارياند و چنانکه در مقدمة آن آمده است بس  شده سرودهگيتانْجلي

ز آن چند شعر عاشقانه يانگ ان اشعار کمتر دليار ناهمسان است و ميمجموعه بس
خواهم  ي مـ بلکه گيتانْجلين اشعار يباتري مانند ز،ي عرفانيکه نه عشق درخشد ـ يم

ت آنها يفين کي و اي عرفانييژرفا  بارمي گ،ست اي و جسماني انسانيم سرود عشقيبگو
  . شما چشم بپوشميشان برا توانم از لذّت نقل يت که نمچنان برجسته اس

  رميگ يفشارم و تنگ در آغوشش م يمش را يها دست
تاراج برم و  بوسه به  باکنم و لبخندش را اش پر ييبايخواهم بازوانم را از ز يم
  .چشمانم بنوشم  باش رايها نگاه

   است؟ينن آسمان شکستينها همه کو؟ مگر قفل قصر الجوردي ا،غياما در
دست ندارم و جز تن در  اد بهب اما جز ، را در آغوش بفشارمييبايکوشم که ز يم

  .ابمي يآغوش خود نم
  افتم يشان و خسته باز ميپر

  آن دست دارد؟ ک شود که تنها جان بهي نزديگل تواند به يتن کجا م
نگ و  و ر،زندينها سخت ممتاي از ا،شترنديار بي که بس،ن کتابي از ايگرياشعار د

 را ي آنکه احساس عاطفيجا  به  که،تر لي آشکارا طوي اشعار،گر دارندي دييبو
صورت  به که آن احساس يا کنند تا بر صحنه يصراحت وصف کنند آن را از ما دور م به

 يبعض.  بر تخت افتخارش بنشانند،يا  مکالمهي طي گاهي و حتّ،شود ي اجرا ميداستانک
و  اند ـ ين چشمه جاري از ا،ستنديگران ني ديريدلپذ  بهشک ي که ب،گيتانْجلياز اشعار 

ا ي يگونه محسوس کردن فرزانگ نيا. زنند يدل من نم  بهيم که اغلب چنگيد بگويبا
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ن ي از ايبعض. رسد يجة مطلوب نمينت شه بهي هميت اخالقيصورت حکا جان بهيه
  . استيش متداعيت کشي شميها تيحکا  با در ذهن من، افسوس،اشعار

ز ين شمارند و ني از ا۳۱ و ۵۰ يها مثالً قطعه
 ي مرموز که در آن صحبت از جنگاورانيا قطعه
 نابجاست يا  و قطعه،کان و برگستوانيپ  بااست

ن مجموعه راه يا چه علّت به ست بهيکه معلوم ن
و )  افزودن بر حجم آنيالبد برا. (افته استي

. خوردم ي نميشد من افسوس ياگر حذف م
: کنم ير دل نمي زيبايت زياز دو حکاعکس  به
  )۷۸ و ۵۰اشعار شمارة (

ن خود يجالل آغاز  بانش هنوز جوان بود و ستارگان همهي جهان آفريوقت
  :ش خلقت را سرودنديان در آسمان گردآمدند و سرود ستاي خدا،دنديدرخش يم

  “! نابي شادي ا، صورت کماليا”
وستة نور ين رشتة پي در ايي جايپندار: هاد برآورد کيان ناگهان فري از خدايکياما 
  . از ستارگان گم شده استيکي افتاده و يگسستگ

ستنديشان گسست و سرودشان خاموش شد و آنها از وحشت گر ن چنگيتار زر، 
 ، است ن ستارگان بودهيباترين زيقي  که به،ن ستارة گم گشتهيغا ايدر”:  که،خوانان نوحه

  “!م جالل گنبد افالکيهيد
 يآن سار ن خدا بهيند و نالة حرمان از ايجو يوسته آن را ميان پيآن روز خدااز 
  :دارد ين ميها را خون  و همة دلاست
  .“ خود را از دست داده استية شادي تنها ما،ن ستارهيا  بانيقي ا بهيدن”

خندند و در گوش هم  ي ستارگان در سکوت ژرف شبانه م،ن حال امايدر ع
  :نديگو يم

  “!ان استيخدشه در سراسر افالک نما يکمال ب! جاستيو جو چه بن جست يا”
ـ   استگيتانْجليو تنها مورد شرک در  زند ـ ي در ذوق م،ن شعريشرک نهفته در ا

 را ،ودا گي ريباي که بند زي کسانيشک برا ي است و بين شرک ظاهريا اما

آخرين اشعار گيتانْجلي همه در 
. اند ستايِش مرگ سروده شده

ادبياتي  کنم که در هيچ گمان نمي
تر و زيباتر از هايي شکوهمند نغمه

 .اينها ديده باشم
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 است که زبان يزمان بهن کتاب هند باستان و مربوط يتر گ ودا کهنير(آورند  يم ادي به
  :ن استيآن بند ا. ستيآور ن تعجب) ت نبوديهند هنوز سانسکر

دگان يد؟ آفريست که بتواند از آنها سخن گويزها را بداند؟ کين چيست که ايک”
ست که بداند که ي کيول! »ندياو«ز زادة يان نيست؟ خداين عالم چيند؟ اياز کجا

  “چگونه در وجود آمده است؟» او«
  :ت دوِّميهم حکان يو ا

ن تو ظاهر ي که از دور ارابة زر، کوباني بر هر در، رفته بودمييگدا در روستا به
ست يران مانده بودم که کيش حي و من سراپا ستا، شکوهمنديشده همچون خواب

  م بر سر شاهان جهان؟يهين ناديا
  : گرفتند و در دل گفتميم فزونيدهايام
رم و ي بگي شاهوار نامنتظريها  شدم که صدقه و آماده،سرآمد اهم بهيروزگار س”

  .“نميشد برچ ي م را که همه جا در خاک راه پراکندهي فراوانيها خواسته
احساس کردم . ينگاهت بر من افتاد و تو خندان فرود آمد. ستاديبرابر من اات  ارابه

 يش آورديآن وقت تو ناگهان دست پ. که عاقبت فرشتة بخت بر سرم بال گسترده است
  “!من بده  بهيازين”: يو گفت
! از خواستني دراز کردن و از او نييش گدايدست پ!  بوديا  شاهانهي چه باز،يوا

ک دانه گندم برداشتم و يام  يوزگيسة دريسرانجام از ک. شان ماندميخجل شدم و پر
  .تو دادم به

ن يزررم دانه گندم ي حقيها ان دانهي کردم ميام را خال سهيرتا که شب چون کيواح
ش يک دانه گندم بي که ،اد از کرممي فر،ان که واحسرتايستم در دل گري گريتلخ به. افتمي

  !ام را نثارت کرده بودم سهيشد که تمام ک يچه م! نبود
 از آنها يزود که من به ست ـ اي اشعارةگر از شمار سلسلي دين شعر از سويا

 ةتوان سلسل يهمچنان که م ،کرد دا جگيتانْجليتوان آنها را از  يـ و م سخن خواهم گفت
ز ا را (Lyrisches Iniermezzo)» ييان پردة غنايم«ا ي (Heimkehr)» بازگشت«اشعار 

 کهنه يرغبت عنوان اندک  با و،نه منتزع ساختي ها(Buch der Lieder) يها کتاب ترانه«
  .بر آن نهادرا » خدا انتظاِر«تر از آن  ا مناسبي» خدا ديام «(Mussei)شدة شعر موسه 
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ا ترانه يصورت شعر  خود را بهشنامة ي از دو نمايکيرسد که تاگور  ينظر م به
در » مهابهاراتا« اوست از يها که از آثار جوان شنامهين نماين اينخست. درآورده باشد

نظر من منشاء   نظر ماست و بهنجا مورِدي که ا،يخته شده است و دومياش انگ ذهن
» پستخانه«عنوان آن .  استيار امروزي است ظاهراً بسيکيشعار  اةن سلسليا  باالهامش

(The Post Office)شود که در بيم و  حاِل طفل بيماري وصف مين شعر يدر ا.  است
پشت پنجرة اتاقش نشسته است و . اي از شاه زنده است انتظار رسيدِن نامه  به،اميد

 اما ،اکراه  با ابتدا،زنند يرف ماو ح  باستند ويا يخواند و رهگذران م يرهگذران را م
ها آزادشان   يمشغول  از دل،آنکه خود آگاه باشند ي و البتّه ب،يزود  کودکانه بهيوگو گفت

 که طفل انتظارش را دارد و يا نامه. روند يراه خود م  آسوده بهيدل  باکند و آنها يم
کشد  يآخر را م يها نفسعاقبت چون طفل . رسد ي هرگز نم،اق آن زنده استياشت به

 دل خود او را باز ي اما طفل در صفا،ستيد که کيگو ينم. ديآ ينزد او م شاه خود به
  .شناسد يم

  .آورد يال مي در خ،شنامهين نمايه اي در حاش،شوق  با ران شعر کوتاهيانسان ا
 در آن يدنبال روشن  بهيکي که تار،ي کنار راه،نين است انتظار در کميريچه ش

  . تابستانيو باران در پشتابان است 
. شتابند يراه خود م  به،انيمن درودگو  از افالک خبرها دارند و بهيک پي نيها کيپ

  !بخش است م جانيکند و نفس نس ي ميتاب ينه بيس در يدلم از شاد
 خواهد يکبختيدانم که عاقبت لحظة ن يمانم و م ياز سحر تا شام در آستان خانه م

  .نا خواهم شديد و من بيرس
م ي آن لحظه نس در انتظاِر،ييتنها خوانم به يخندم و ترانه م ي آن لحظه ميبر بو

  .دها داردي من نوين است و برايمشک
م يا بهتر است بگوي ،ن شعر جز آن است همة اشکال انتظاري که اي اشعارةدر رشت

 مرتعشند که ب چنان دلچسيينوا ، با بندهاياند و بعض  آن وصف شدهيها وهيهمة ش
 از يي از کانتاييايآر  باکنند و گاه ير م شومان معطّيها  نغمهيم بعضيشم  بال مرا گاهد

  .)ن شمارندي از ا۴۰ و ۴۷ و ۴۶و  ۴۵اشعار : (باخ
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 يست اما بعد دوباره رنگ عرفان ايا  انتظار دلداده،ن است که انتظاري مثل ايگاه
  ).۴۱مثل شعر (ماند  ي ميسرگشتگ رد و بهيگ يم

 است يدهد که زن يما هشدار م ث ناگهان بهر مؤنّيک ضمين اشعار يز ا ايدر بعض
و  دهد ـ يانجام سخنش خبر نم اب از آغاز يچ نشاني اما از آنجا که ه،ديگو يکه سخن م

رتر از يگ يتر و پ ي طوالنيم مدت متکلّيا مردي ي زنيعني ، جنسيسيدر زبان انگل
ـ مترجم  ده بمانديـ ممکن است پوش شتر استي بي دستوريها  که مطابقت،فرانسه

قت روح است که ترانه خوان است و از بند جنس ي در حقيول. ماند يف مي بالتکليگاه
  .آزاد

م ي خواهيکشت  بهيزود ف دانستم که بهي لطي خش خشيسحر بود که از صدا
 از ان ويپا ين سلوک بي از ايزي هرگز چ،اي در دنيا چ تنابندهي و ه، تو و من تنها،نشست

  .هدف آزاد ما نخواهد دانست
 خواهند ، تو دوختهيصدا يلبخند ب دة دل بهي د، اشعار من،کران يانوس بين اقيبر ا

  . مواج و از بند کلمات آزاديآزاد افت بهي خواهند ي تعالييها  نغمهيبلند د و بهيبال
ب بر  نگاه کن که ش،ميا نجا در انتظار چه ماندهي ا،ده استيا وقت آن هنوز نرسيآ

خود باز انة يآش  بهييايزوال غروب مرغ در نشسته است و در پرتو رو به ساحل فرو
  .پرد يم

ن پرتو شامگاه در پشت يواپس  بام و زورق مايکه شراع برافرازست يا وقت آن نيآ
  د شود؟يپردة شب ناپد

د از يا شاي عارفانه است ي که صحبت آن است سلوکيد که سفريدان يرا ميز
  :ن سخن را بر زبان بودلر گذاشتيه ا ک،گونه آن

  !مي که شراع برافراز،ده استي وقت آن رس،ري پين ناخداي ا، مرگيا
ن و يزتريانگ  شگفت،ار نداردياحساس بودلر شباهت بس  باه که البتّ،ياحساس  باو

  . خواهد آمديزود ده است که بهين اشعار را از دل تاگور شکوفانيباتريز
ها و اشعار   قطعهيقدر به. ميرس يقلب کتاب م ب بهيرب ما عنقين ترتيا و به

 در برابر يزي چ،يه اشعار عرفان و البتّيزندگ  بارا کنار زدم که جز اشعار وداع يرامونيپ
  .ش ندارميخو
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ده رک ورن سرود را که نثار وخواهم د ين اشعار ميا ش از پرداختن بهين همه پيا با
نها در کتاب از هم دور يا. ي که فراموش ناشدننديباياست در برابرتان نهم که چنان ز

  .شان نهاد  همرد در کنايد که باينما ين مياند اما چن افتاده
! رد و برفروزديپرتو سرخ رنگ هوس جان گ  با کاشي کجاست؟ ايروشن! يروشن

ن است سرنوشت تو؟ ي ا، دلي ا،غايدر ـ  رقص شعله کجاست ،ادي اما فر،نک چراغيا
  . استين زندگيتر از ا نيري تو صد بار شيرا که مرگ ب،يوا

 يهماغوش دار است و تو را بهيام آورده است که ارباب بيپ. کوبد يفالکت بر درت م
  . ظلمت شبي از ورا،خواند يم

ست که در من سر يدانم چ ينم. ديآ يآسمان را برگرفته است و باران بند نم
  .خواهد يدانم از من چه م ي نم،کشد يم

 ياندازد و دلم کورماالن کوره راه يتر م اهي سيا دة من پردهي بر ديآذرخش يپرتو آن
  .خواند ي آن ميسو د که نغمة شب مرا بهيجو يرا م

. رد و برافروزديآتش سرخ هوس جان گ  با کاشي کجاست؟ اي آه روشن،يروشن
 مخواه که. ر شسته استيق  بهيشب رو. جهد يرکشان در فضا فرا ميغرد و باد صف يم

  . رقصان داريزندگ شعلة چراغ عشق را با.  باشندي جاريکيها در تار ساعت
*  

 ي ا،دگاني بوسة ديا! يدار ي که جهان را سرشار م، فروغ مني ا،يروشن
  ! نوري ا،بخش دل ينيريش

ر مهر نور ي عشق من ز، دوستيا. رقصد يام م ي در کانون زندگي که روشنيوا
ر ي جهان را سيا  خنده،جهد ي باد فرا م،نديگشا يها آغوش م آسمان. ترانه خوان است

  .کرده است
اسمن يتارک امواج نور از سوسن و . زند يوار بال م انوس نور دلدار من پروانهيبر اق

  .درخشان است
  .افشاند يار ميپاشد و گوهر بس ينة ابرها غبار طال مي بر س، دوستي ا،نور

 ،انيپا ي بي سرور،زديانگ يقص مر  برگ برگ جنگل را به، عشق مني ا،يموج شاد
ن دو يه االبتّ.  استي همه جا جاريل شاديها را غرقه ساخته و س شط آسمان کرانه
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ک ينزدهم   آنها را بهي است که جايعيشود گفت که طب يگرند و ميکدينة يقطعه قر
 سرشار از اضطراب ياول! ست ا درست آنها همان است که در کتابي جا، اما نه،ميبدان
 که ،کنند ي را وصف ميتاب يشان بي که روح نگران و مترصد و از ايان اشعاري م،تاس

ذات او دست   باوند کامليپ  هنوز بهين معنيا د و بهيجو ي ظواهر مين سويخدا را در ا
  .زي جان سرشار از وجد است و از خدا لبريروزيپ سرود ي حال آنکه دوم،افته استين

 و چون آب ي جارينيست که همچون انگبيچ مرتعش ي از زندگين شاديراز ا
 ي که غذايقين حقيست ايبخشد؟ چ يدرخشد و گرما م يوار م درخشان است آفتاب
ن ييوة حکمت برهمنان است؟ آيا ميدارد؟ آ ين حال سرمستش ميجان است و در ع

را ي ز،ن استيين آيا عشق به. ن حکمت استيا  عشق به،ين شاديراز ا! شنوست؟ نهيو
بان که ي غريبرا: ديگو ياند م ش در آن گردآمدهيها  که درسير مقدمة کتابچنانکه د
آموزند اهم يس هند را ممتون مقداستياتيشان ح تي .  

 ييافزا کند روح يز مي آنچه دلم را از اشک و خنده لبر،زديانگ ين مرا برميآنچه تحس
ا ياد ي بود خود بنکه ممکن  را ـييمات برهماين شعر است که تعلياق ايسوزان از اشت

 مانند ،آورد ي از شوق مرتعش و در تپش درميزيصورت چ ـ به  شمرده شودياده ذهنيز
  . پاسکاليها ح در گفتهيشرح شهود مس

 آن  با کهيوجد زند ـين سرود من درهم آمي کاش که همة الحان وجد در برتريا
بر عرصة  که ي وجد،زدير يرون مينه بيل سبزين عصارة جان خود را در سيزم

 که توفان را ي وجد،دارد ي را در رقص مي توأمان مرگ و زندگيتيگ فراخ
 ،دهد يکند و تکان م يدار مي هرچه را که زنده است بيا ـ و آن وقت خنده خروشاند يم

که آنچه  يده است و عاقبت وجدين درد آرميلوفري در جام سرخ ن، که خاموشيوجد
  .خبر است ي که خود از آن بيخود ي بنچنا  باافشاند و يدارد بر خاک م

ن ي از احساس شرکت در ا، عالم وجوديخود از احساس زندگ  خود به،ين شاديا
  .شود ي زاده ميبزم افالک

کند  ير ميز سيا را ني است دني که شب و روز در عروق من جاريهمان شط زندگ
  . رقصان استي آهنگيتپش  باو
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 يها صورت شاخه رش خاک بهر في است که وجد خود را از زين زندگيهم
  .شکوفاند يمن برگ و گل يصورت امواج آتش فشاند و به يرون مينه بيزبشمار س يب

وار آن را  انوس زادن و مرگ گهوارهي اق است که جذر و مدين زندگيهم
  .جنبانند يم

را يبالم ز يخود م نم و بهيب ير سرفراز مي جهانگين زندگيا  با خود رايها من اندام
  .ابمي ين لحظه در خون خود رقصان ميها را در هم قرنير زندگيالمگتپش ع
 يهمان احساس. نميب يحکمت وحدت وجود م ه بهي شبيزيش از همه چيبرا نجا يا
  :ميخوان يم فاوست مل بخش دوي اواييسرا ز آن را در تکيانگ ان دليکه ب

 يز ايتو ن. دي گون سالميري بر صبح اثييپارسا  تا به،تپد ي تازه ميشور  بايزندگ
  مراياکنون دار  و هميتپ ي من مي تازه در پايطراوت  باات قرار گذشته  امشب به،خاک

 تا تالش خود را يزيانگ ي توانمند در من برميميتصم. يريگ يد فرا مي شديشور با
  . همچنان ادامه دهمين زندگي واالتريسو به

غلتان را   از کوه فروير آبشا،يين تک سرايان اي در پا، خود فاوست،يوانگه
  :ديگو يتماشاکنان م
شود و   يه پراکنده مخهزاران و هزاران شا زد و هر لحظه بهير ي فرو مياز فرود

، قرار ين کمان بيفرستد و رنگ يهوا م افشاند و خروش خود را به يکف بر کف م
، رديپذ يشود و خم م ين غوغا زاده مي گوناگونش چه شاهوار از ايها رنگ با
 و ، رسم شده و گاه در هوا محو گشتهيپاک  بهي گاه،قرار ير و بي متغيعمر اب

در آن . ينة توان آدمينجاست آبگيا. اطراف گستران غبار پر طراوت آب را به
  . استين نمودار زندگين پرتو رنگيا! يابيتر در ش تا روشنينديب

اما . نام دارد» ايما«شود گفت همان است که در حکمت هند  ي م،نيپرتو رنگن يو ا
ن ي خود را در ايابد و مادام که خداي يا مي مايد در فراسويسرا ي را که تاگور ميوجد
  .ماند يجست جانش تشنه م يها م دهيدار پدين و پردة ناپاي بازتاب رنگيسو

شتافت و من  ي ماجرا مي در پ، روح من افسوس، شکفتيلوفر آبي که نيروز
  . بود و گل وا نهاده مانديخبر ماندم و سبد گلم خال يب
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 يايجستم و بقا يشد و من از خواب خود بر م ي بر دلم بار مي اندوهياما گاه
  .دميشن ي شگفت را در باد جنوب ميز عطريآو دل

 نفس سوزان تابستان ي گفت،کرد يص دلم را از خواهش خون م نامشخّينيرين شيا
  . بوديعال کمال در تالش تيسو شناختم که به يرا در آن باز م

 کامل ينيرين شي که از من است و ا،کمين نزديآن چن دانستم که به يمن آن وقت نم
  .در اعماق دل خوردم شکوفا شده است

شة تاگور ي اند،اختصار دم هرقدر بهيکوش يداشتم نم ي ميشتريت بي اگر صالحيحتّ
مت نهفته  در حکيرييگونه تغ چي است که هيخاصه آنکه تاگور خود مدع. را شرح دهم

ن من ين گذشته تحسياز ا.  نکرده استين عرصه نوآورياورده و در ايشادها نيدر اوپان
ان يدارد و ب يور م  است که او را شعلهيجانيست بلکه در جهت هيحکمت او ن نسبت به

  .ز اوست در شرح آنيانگ هنرمندانه و دل
نهد که خدا  ي ميا»ين «ازمند است او خود را در کنارياو ن  داند که خدا به يمتاگور 

 که مرا يتو شاعر”: ديگو يخدا م به. دهد يآن جان م نفس خود به  بادر دست دارد و
 شعر ، و انسان، که اوي بزرگ شاعر،خواند يم» بزرگ شاعر وجود« او را ،اي“ !ييسرا يم

 ساده و راست يزيصورت چ  خود را بهي کاش بتوانم زندگيا”: ديگو يم. نديزندة او
  .“يدمت جان بخش  با که تو آن رايي همچون ن،مدرآور

.  خود آگاه استييخدا ش است که خدا بهيدة خويق آفرينش و از طريق آفرياز طر
ن يتر ست که کامل ايا شهي خداست اندينکه او آگاهيا ، خدا باشدي تاگور آگاه،نکه اويا

  .بخشد يرا جان م) ۶۵ و ۶۱(اشعار او 
ا گشاده ي که در آنها ماي اشعار،دهند يکنند و شرح م يف ميا را تعري که ماياشعار

  )۶۸ و ۷۱. (اند ت کماليز در غايان سازد نيشود تا مغز حکمت را نما يم
 منتشر (Sadhana)عنوان سادهانا   بايصورت کتاب  بهيتازگ م تاگور که بهيدر تعال

ته ن اشعار دربرداشي اي برايحي چند هست که ممکن است توضييها شده است بخش
  :ميخوان يم» تحقق در عشق«مثالً در اواخر فصل . باشد
» بند «ن حال شامل دو جلوة متضاديعت در عيست که طبيز نيانگ ا شگفتي آيراست هب

  باشد؟» يآزاد«و 
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  . و فراغتيگر آسودگي ديک طرف کار و تالش است و از سويعت از يطب
  . سکوت آن صلح ويوقفه است و جلوة درون يصورت ظاهر آن تالش ب

  ب؟ين شعر عجير اي تعبيست براي نيدي کلين معنيا ايآ
  .انيز آشي و نيتو آسمان

 ، خوشيها و آواها و بوها ان رنگينجا در آشيا! ه داردي از تو ماي که خوبيي تويا
  .رديگ يعشق تو است که جان در خود م

 صدا ي که جهان را بيا سهي و گل ر، طال در دستي سبد،رسد ين که صبح فرا ميبب
  .ست ازي لبرييباي و زيد از خوبيآرا يآن م با

شان  يها خال  که گلهي خلوتيها  بر چراگاه، ناگشودهيها ن که شب از کوره راهيو بب
 که از ي شراب،آورد ي م نش شراب صلحي زريشود و در صراح ي گسترده ماند  کرده

  . از کرانة باختر برگرفته،انوس خاموشياق
زد يد تا روح در آن برخيگشا يکران خود را م ي بيها آسمان بال که يي جا،اما آنجا

گر نه روز هست نه يآنجا د. ه عصمت و کمال جالل استي آنجا تختپا،رديو اوج گ
  . نه شکل هست نه رنگ و نه کلمات،شب

خته ي برانگين دوگانگي که از آنها سخن گفتم هنوز از احساس ايهمة اشعار
  :کند يان مي بيسادگ  را بهين دوگانگيز سادهانا ار اي زيباياند و قطعه ز شده

 ي در انتظار است که خدمتيصبر يب  بايزيهمه دالو ، باديمثالً گل را تماشا کن
د آورد وگرنه دوام يوه پديد ميبا. ن منظور سازگارندي ايشکل و رنگش برا. بزرگ بکند

شکل و عطر آن جز  ،رديگ يابان مين شکل بي زميزود شود و به يل مياه زاي گيزندگ
وه ي زنبور عسل بارور شد موسم ميمرد يپا  بان کهيهم. ستين مدعا ني بر ايليدل
رو مجبورش ي نييجو زد و لزوم قهار صرفهير يف آن مي لطيها رسد و گلبرگ يم فرا
 ييبايماند که ز يش نمي برايچ فراغتيگر هيد. م شودي تسليل عطرافشانيتعط کند که به يم

  .ش استيگر در بند فرزند خوياو د. فتاب در جلوه آوردش آيخود را پ
ضرورت است که در . عت استيطبگانه عامل ي ، ضرورتيکن يرون که نگاه مياز ب

حکم آن است  کند و به ي ضرورت است که غنچه را گل م،ک است محريرويهمه کار ن
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شود و  ينده مافشاند و تخم ز يوه تخم خود را در خاک ميد و ميزا ي م وهيکه از گل م
  .بافد يم را يوستة زندگير پيضرورت است که زنج. بالد يد و باز ميرو يم

دة ي فاي براييگر جاين عرصه ديدر ا. ديگو ي سخن ميدل آدم  بان گلياما هم
 يزين چيهم. شود يچون و چرا نماد فراغت و آرامش م ينجا گل بيا. ستي آن نيعمل

  . استييبايان کامل صلح و زيسازد ب ياهر معت را بر ما ظيان طبيپا يکه تالش ب
نجا باز يل شده است ايقا» خدا  باحاداتّ«و » سبب«ان ي را که شوپنهاور ميزيو تما

 است که در ي اما تاگور مدع،ستيدار خود کم ني پاين دوگانگيا البتّه وقوف به. ميابي يم
  :ديگو يگر در سادهانا مي ديرا در جايافته است زين سعادت واال دست يا ا بهي مايورا

ناز   هدفش نه به، استيارويت روينها يب  با ما کهي زندگ ن جلوهيا… ”
د لزوم ياج و قينجا سلطنت احتيا.  نظر دارديوجد و آزاد و نعمت که به

 اما چه بودن؟ ، بلکه بودن است،تي نه مالکيآنجا کار آدم. ابدي يان ميپا
ن سبب در يا به. ن وحدت استي آئ،نتهاا ين بييرا آي ز،برهما  با بودنيکي

قت دست يحق آن کس که خدا را درک کند به”: شادها آمده استياوپان
گاه يگر جاياست و نه د» شدن«گاه ينجا جايا. “شود ي ميقي حق،ابدي يم

د يآفزا ي آنها نمي بر بزرگين که آنها را شناختي هم، کلماتيت معنايمالک
  .اند گانهيده يا  بارايزشوند  ي ميقيت حق کلمايبلکه چون آنها را شناخت

  خود شناخته است کهيشوايو پ م را معلّيهرچند که جهان غرب کس
روان خود را فراخواند ياعالم کرد و پ» پدر«  با خود رايگانگيجسارت  با

روانش هرگز ي پ، خود کامل باشندي همچون پدر آسمان،که بکوشند
. رنديکران را هضم کنند و آن را بپذ يب  بايگانگين فکر ياند ا نتوانسته

 و ،حياند و حال آنکه مس  کفر شمردهيهکمال اٰل  انسان را بهيهرگونه ادعا
شه را محکوم نکرده و کفر ين اندي هرگز ا،يحي مسي عرفايد حتّيشا
ار مردم ي بسيت غربيحيت در مسين محکومي اما ظاهراً ا،اند دانسته ينم

  .“پسند است
 يشير. ار داردي در دل هندوان نفوذ بسييمقام خدا دن بهي رسشةيعکس اند به

(Rishi)،ن گفتار خواندميک بند آن را در آغاز اي که ،ودا گيز ريانگ ندة سرود دلي سرا، 
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او   را که خود بهيا  تازهي آن نهاده است و نام خداي را پا(Prajapati) ينام پراجاپات
  .گذارد يرا بر خود م» دگانيوندگار آفرخدا«ا ي ياپاتجپرا يعني ،شود يمتوسل م
  :ديگو يگر از سادهانا مي دينات تاگور جا ندرايراب

 وجود ما را ي وقت،ستي نين کمال وحدت فقط ذهنيافت اي که دريهنگام”
 ي آن وقت شاد،کل راهبر است  بهيآگاه  و ما را به،کند ينور خود روشن م به

  .“گسترد يز بال ميشود و عشق بر همه چ ينورافشان م
  : سروده شده استگيتانْجلين شعر ي در برهماست که در اين فنايو هم

آورم که در آسمان خزان سرگردان است  ي درنظر ميصورت تکه ابر من خود را به
 تو يلقا ذات مه آلود من هنوز به! جالل تابان  با تا ابدي ا،د مني خورشيا. حاصل يب

ها را در فراق تو  ها و سال و ماه. ام  نگشتهيدر آن فانگانه و ي تو رنو  باافته و منيصفا ن
  .شمارم يم

ر و يگ   مرا در دستي گذاريداري ناپايا ر کردهگونه مقد ني و ايخواه ين مياگر چن
ت را ين گردد و کوکب هدايت زريايميک اهم بهيقلب س ات ياراي خود بيها رنگ آن را به
  .ابديرامات گوناگون گسترش صورت ک رد و بهيگ ياد شهوات پيبر فراز 

 ذوب خواهم ،يان بخشير پاي شبگين بازيا و آنگاه باز اگر خواستت آن است که به
  . زاللين صفاي در طراوت ا،د صبحيا در خندة سپي ،دي خواهم پوشي رويکيشد و در تار

ها و  يها و نگران غم» من«  باهمزمان»  زاللين صفايطراوت ا«و آنگاه در 
  .افتيان خواهند ي پازيش نيها عشق

  .ابمي يم و نميجو يام م را در همة کنج و کنار خانه» او«د يام ي بيدر انتظار
  .ستي نيافتنيگر هرگز بازيرون رفت ديبار از آن ب کيام کوچک است و آنگه  خانه

رواق   او بهيم است و در جست و جوي بس عظ، خداوندگار منيا ،اما بارگاه تو
  .دميآن رس
ستم و نگاهم را سرشار از يا ي م،وبتزنة عين رواق بلند زري ا، آسمانر گنبديز

  .برم يچهرة تو باال م خواهش به
 ،شود ياوه نميز يچ چي که از آن هرگز هييجا  به،ام دهيت رسيکران ابد من به

  .دهيابهام د  پردة اشک بهي در ورا،يخاطرة صورت چي ه،يسعادت چي ه،يديام چيه



  ٨٢  قند پارسي

  

 ،رب غنا فروياين دري آن را در دل ا،انوس غسل دهين اقيرا در ا مي خالي زندگ،يوا
  .ن نوازش گم کرده را عاقبت در سراسر جهان دوباره احساس کنميتا مگر ا
کنم که در  يگمان نم. اند  مرگ سروده شدهستايِش همه در گيتانْجلين اشعار يآخر

  .باشمده ينها ديباتر از اي شکوهمندتر و زييها  نغمهياتيادب چيه
  


