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  شش نامه از تاگور
  ∗اس ذوالفقاريعب غالم: ترجمه

. نوشتن کردم  بهدوباره شروع ،پايان رسيد  بهآوري مال االجاره که مراسم جمع )۱(
اينک که تنهايي اين . آب رسيده باشد  بهاي را مانم که شوم ماهي  مينوشتن غرق در

فراغ بال آناني   باوآزارد   نمي ديگر امور ناچيز زندگي مرا،من پناه داده است  بهمکان
  .توانم ببخشم  ميمن بد کردند  بهرا که
توانستم تو را   ميشدم اگر  ميآزارد؛ خوشحال  ميفهمم که چرا تنهايي تو را  ميحاال

ديگري   بهتواند  نمياين تنها چيزي است که کسي اما ،در شادماني خودم سهيم کنم
  .ارزاني دارد

يابي؛   ميي و خود را در اين گوشة خلوتگوي  ميوقتي که جماعت کلکته را ترک
ي يقراري نها  بي باز،اي آن عادت کرده  به وقتي کهحتّيآيد و   نمي از آن خوشتاول

 آن هنگام که زندگيم ،کردم  ميمن بگو چه بايد  به پس،کني  ميرا در خود احساس
هر  و ،دهم  ميبدين سان است که متانت خود را از دست. پوچي رسد  بهدر کلکته

  .توانم کسي را ببخشايم  نميسازد و صادقانه  ميچيز کوچکي مرا آشفته
توانند در اينجا   نمي و بقيه(Rathy) اصالً راتي ،قرارند  بي اينجا همه،اين افزون بر

خاطر همة اين داليل است که بايد اين   به.تحصيالت درست و حسابي داشته باشند
تري   جاي مناسب، که وضعيتم بهتر شدشايد بتوانم بعداً. ل کنيددوري را تحم

  .کار بندم  به ولي هرگز نخواهم توانست تمام استعدادم را در کلکته،کنم پيدا

                                                   
  .پژوهشگر و مترجِم ايراني  ∗
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تمام . ن ببارداخواهد بار  مياند و االن آسمان را انبوهي از ابرها سياه فام کرده
رش باران  از با،نويسم  ميکه دارم براي تو ام و درحالي هاي طبقة پايين را بسته پنجره

.  ببينياولتواني اين منظره را از پنجرة اتاق طبقة   نميتو در آنجا. برم  ميلذّتنيز 
هاي سبز اطراف من بسيار  بارش ماليم باران تيرة تابستان از نو رسيده بر دشت

  .زيباست
شد در   مياي کاش. نويسم  مي(Meghdut)دوت يگاي انتقادي دربارة م دارم مقاله

توانستم   مي يا،ين روز سنگين تابستاني را توصيف کنماه بودن ژرف اين مقاله تير
. ام انتقال دهم ه دنخوان  بهشکلي ماندگار  به را(Shelida)هاي شليدا  سرسبزي دشت

توانم   مي ولي کجا،ام هاي متفاوت بيان داشته شيوه  بهدر کتابهايم بسياري چيزها را
بارش مستمر باران و اين هم آغوشي  ،ها  جنبش شاخه،اين نمايش پرجلوة ابرها

  .وار زمين و آسمان را بيابم سايه
  زمين و آب و آسمان چنبره،ها چقدر طبيعي اين روز باراني بر فراز تنهايي دشت

و اين در حالي  گيرد  مي مرا فرا،ور خورشيد ماه ابري ژوئنن  بيبعد از ظهر. زند مي
  .هايم هويدا سازم  نوشته اثري از آن را درحتّيتوانم   نمياست که من

 ،ام يا کي و کجا هم تنيده  بهها را در ذهن خود کس نخواهد دانست که من اين واژه
 باران بعد از رگبار بند آمده ،مند در اين خانة تنها هدر اين ساعات طوالني آسود

  .ادارة پست بفرستم به پس زمان آن فرا رسيده که اين نامه را ،است
  شليدا

  م ۱۹۰۱ژوئن 

بال در اينجا کامالً خوشحال است و اين . ام  برگشته(Bela)تازه از خانة جديد بال  )۲(
ي نيست که شيوة جديد شکّ. شود از راه دور شرح داد  نميچيزي است که

  .ما ندارد  بهحاال ديگر نياز چنداني هم. اش را دوست دارد زندگي
هي را بعد از ازدواج دور اقل زمان کوتاام که هر دختري بايد حد اين نتيجه رسيده به

 حضور والدين باعث ،نداشوهرش بگذر  بااز والدينش باشد و تمام وقت خود را
ها و ساليق خانوادة همسر او  که عادت  چرا،شود  ميبرهم خوردن يکپارچگي آنها
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مثل عادات و ساليق خانوادة خود او نيستند و قطعاً از لحاظ عقايد هم تفاوت 
طور  هتواند ب  نمي،کند  ميه نزديک خانوادة خود زندگيدختري ک. خواهند داشت

طور   بهخانوادة همسرش  باکامل هويت گذشتة خويش را فراموش و در نتيجه
 بايد ،دهد  ميراستي چرا وقتي کسي دخترش را شوهر. کامل همزاد پنداري نمايد

فکر   بهدارد؟ در چنين مواقعي بايد فقط سعي کند او را تحت نفوذ خود نگه
چه سودي خواهد داشت که او خوشبختي و ناراحتي ما . خوشبختي دخترش باشد

  را بر مسايل خانوادة همسرش بيفزايد؟
 خاطر داشته باش که بال کامالً خوشبخت است و سعي کن غم فراق او را به
 ياد  به اين خوشبختي را،گويم که اگر نزد آنها بوديم  ميجد  به.فراموشي بسپاري به

آن . خاطر دوري آنها همواره وجود خواهد داشت  به بين مامحبتمهر و . آورد نمي
 ديدن آنها  بهآيند يا ما  مي که آنها براي ديدار ما(Puja)هنگام در تعطيالت پوجا 

  .مان خواهد شد يبص شادماني وافري ن،رويم مي
هميشه پيش هم بودن لطف چنداني . اندکي دوري و هجران الزمة هر عشقي است

جاي دورتري   به بهتر است که بعد از ازدواجش(Rani)ي براي راني  و حتّندارد
اندازة   بهمحض اينکه  به ولي بعد از آن،ه تا چند سال نزد ما خواهند ماندالبتّ. رود

  . صالحش اين است که از پيش ما برود،کافي بزرگ شود
 هاي بنگال دهساير خانوا  با ماتفکّري نوع  رسوم زبان و حتّ،ها  سليقه،تحصيالت

اين دليل فرق دارد که جدايي دخترانمان از ما بعد از ازدواجشان امري ضروري  به
در غير اين صورت نکات بسيار جزيي زندگي جديدش باعث آزار او . است

اگر راني از خانوادة . زند  ميهمسرش لطمه  بهاحترام و اتکاي وي  بهخواهد شد و
 ولي اگر او ارتباط ،اي وي رفع نخواهد شد تمام عيوب و ايراده،پدري خود نرود

 هرگز از عادات گذشتة خويش دست ،ما داشته باشد  با]بعد از ازدواج[نزديکي 
  .نخواهد داشت بر

 ،ماندم  مي(Fultala)تو در فولتاال   بااگر من بعد از ازدواج. خودت را درنظر بگير
 بايد ،ميان است دان دروقتي که مسأله فرزن. بود  ميسرشت و رفتار تو غير از اين
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ما   بهخدا آنها را براي خوشبختي ما. تمام عواطف و احساسات را کنار گذاشت
  . سالمتي و خوشبختي آنهاستو بلکه خوشي ما در گر،نداده

 دستان خودم  باچه وسواسي او را  با.آمد  مييادم  بهتمام روز گذشته خاطرات بال
هاي  هديدن بچ  با چقدر،گرفت  ميغلبالشش را ب. چقدر شيطان بود. بزرگ کردم

اين وجود چقدر   با ولي،زد  ميچقدر حرص. آمد  ميهيجان  بههمسن و سال خود
 (Park Street)خانة پارک استريت  دستان خودم در  باچگونه او را. مهربان بود

 او شير گرم  به(Darjeeling)کردم و اينکه چطور خودم در دارجيلينگ   ميحمام
او در دلم زبانه   بهين بار عشقاولآورم که چگونه براي   ميياد  بهماني راز. دادم مي

بگذار که او . داند و بهتر هم همين است  نمي ولي او هيچ دربارة اينها،کشيد
 مهرباني و ،اش را صرف ايمان خانة نوي خود وفق دهد و زندگي  باخويشتن را

  .د او بماندهايمان يا بگذار در قلب. اش کند کارهاي خانواده
توان   نمي. احساس آرامش کردم، رسيدم(Santiniketan)شانتي نيکيتان   بهامروز که

آسمان اليتناهي. طوري بيرون بزند ر کرد که چقدر الزم است گاهي آدم اينتصو، 
  .کنند  مياند و مانند هميشه دستان مادر ازلي از من نگهداري ام کرده نور و باد احاطه

  سانتي نيکيتان
   م۱۹۰۱ي والج

  (Santiniketan)نيکيتان سانتي  )۳(
   بنگال،بالپور
   م۱۹۱۴ مه اول

  ، عزيز(Sturge Moore)استارج مور 
تي طوالني و پرکار امروز را فرصت دارم که مدرسة ما بسته است و بعد از مد

است  (The Sea is Kind) »دريا مهربان«کتاب . طور که دوست دارم بگذرانم آن
تصوير آسمان درخشان تابستاني ما بادهاي .  و يکسره خواندمشما را برداشتم

 ،کار شما آيد  بهدهد که نامش  ميهاي سبز تازة درختي را تکان هميشه گرم که برگ
آب و هواي کشوري که شعرهاي شما در آن نگاشته   بهاين هوا. مشکل است



  ٢٣٠  قند پارسي

  

در . کنم  ميمن آب و هواي کشور شما را در اشعارتان حس.  شباهتي ندارد،اند شده
هاي شما و ذهن آگاه   بودن ساختمانرجو  جمع و،اين اشعار خموشي آسمان شما

اينجا در شرق سکوت . زند  مي موج،گيرد  ميو فراگيري که سرنوشت را ناديده
مه   به درخشش آفتاب سر ظهر که در فاصلة آبي گون،هاي تاريک ما شفاف شب

 ،کران شناور است زندگي که در بيآلود   موسيقي حزن،شود  مياي بدل ندهنشک
همان   به.کند  مي نجوا،باشد  نميگويي در گوش ما راز عظيم هستي که قابل انتقال

 شما براي ما عزيز است و اين دلبستگي ناگستني ادبيات ،اندازه و شايد هم بيشتر
تي  واقعياشياي پيشروي حس  بهزندگي و محدود بودن اهداف و اتکاي شما  بهشما
 هر ادبيات. اهداف هنر و زندگي نياز است  بهانگيزد که براي نيل مي در ما بررا

 ادبياتارزش آن در اين است که . کشوري تنها براي مصرف در آن کشور نيست
عقيدة من اين خوش شانسي   به. الزم باشد،اند آن بيگانه  بايي کهها براي سرزمين

اين بر غناي . ات دريافته استغرب است که روح شرق را از راه انجيل و تور
در طي زمان شايد .  چراکه خالف خلق و خوي شما است،زندگي ما افزوده است
بايست انجام   مي ولي کاري که،هاي آن چشم پوشيده باشيد از بعضي تعاليم و آموزه

. ارمغان آورده است  به برايتان، شده و دوگانگي را که الزمة رشد زندگي است،شود
کند که   ميکند و عناصري را در زندگي ما وارد  ميما  با غرب چنين کاري راادبيات

کند و اين همان نياز ماست تنها   ميشود يا آنها را انکار  مييا جايگزين گرايشات ما
 ما شگفتي وا دارد و احساساِت  بهشيفته و مجذوب کردن ما کافي نيست؛ بايد ما را

  بلکه،دنبال هنري بودن آنها نيستيم  بهايمان تنهاه لذا در نوشته. دار کند را جريحه
 (Byron)همين دليل است که بايرون   به.دنبال شفافيت و نيرومندي هستيم به
شاعر دورة رمانتيک تأثير شکرفي بر جوانان نسل گذشتة ما  ،)م ۱۸۲۴-۱۷۸۸(

رغم   بهشاعر دورة رمانتيک ،)م ۱۸۲۲-۱۷۹۲( (Shelly)شلي . داشته است
زندگي   بهاش که زاييدة ايمان خاطر تندي جزم انديشانه  به،رايي مبهم خودگ آرمان
  از ديدگاه فردي خارجي،گويم  ميآنچه که در اينجا. در ما انقالبي ايجاد کرد ،است
 ،ما ممکن است که قسمت اعظمي از عناصر ناب هنري شما را درنيابيم. باشد مي

هاي دور  ها و سرزمين زمان  بهته باشد حقيقت داشاًولي هر آنچه که انساني و عميق
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 ،دنبال سيالب خروشان زندگي غرب هستيم  به شما ماادبياتدر . خواهد رسيد
  .هاي لحظات گذرا باشد  اگر خردهحتّي

  . تا تعطيالنم را بگذرانم،ها بروم کوه  بهشوم که  ميدارم آماده
  دوستدار هميشگي تو
  رابيدرا نات تاگور

  رانو به )۴(
  انانتي نيکيتش

  م ۱۹۱۸پانزدهم آوريل 
صي آشيانة هاي مشخّ ها خوانده باشي که بعضي پرندگان در زمان شايد در کتاب
گاهي . اي را مانم من چنين پرنده. کشند  ميسوي دريا پر  بهگويند و  ميخود را ترک

 خود  بههايم خود خواند و بال  ميخود  بهاوقات چيزي وراي اقيانوس مرا
گذر  وايل ماه مه بر کشتي سوار خواهم شد و از اقيانوس آراملذا در ا. گسترند مي

  . رهسپار اين سفر خواهم شد،اگر مانعي پيش نيايد. خواهم کرد
 ،شود  نميساحل ختم  بهغرب هميشه  به راه دريا، در اين دورة جنگ،اين روزها

دهاي يک روز با اما ،هاي شرقي هنوز امن است راه. شود  ميقعر دريا منتهي  بهبلکه
بنارس   به فکر نکن که دعوت تو را،اين همه  با.جنگ نيز در اينجا خواهند وزيد

(Banaras)ام  از ياد برده .آمريکا و ، ژاپن،مات کار را آماده کن تا بعد از استراليامقد 
 اما .آرامش پيش تو آيم  با دست آخر،هاي ديگر که در سر راه قرار دارند مکان

مطمئنم که شما آشپز . آيد  نميمذاق من خوش  به غربيهاي ايي استانذرژيم غ
 از غذاي ،برايم غذا آماده کني دستان خود  باخواهم که  مي ولي،بسيار ماهري داريد

هنوز تصميم . کنم  مي وگرنه اعتراض،سبزي گرفته تا شير برنج شيرين  باسبک
 قبل از آن که حتّي ،وماستراليا بر  بهکردم که فوراً  مي ولي داشتم فکر،ام قطعي نگرفته

  لذا فعالً چيزي،کنم قولم عمل  بهنتوانم  مشکل اينجاست که شايد،رموهارم را بخان
  .گويم نمي
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ز درس خواندن کار جگويم؟ تو   ميولي فکر کنم که تو آشپزي بلد نباشي؟ درست
ت از مادرت اين  يکسال وقت داري که در اين مد،اي؟ خوب ديگري انجام نداده

کلکته بروم و چمدانم را   بهدر اين خالل بايد. گيري تا اينجا کافي است فراکار را 
 ولي فقط يک عيب دارم و آن اين که غالباً ،من دربار و بنديل بستن استادم. ببندم

فهمم   مي تازه،مبرم دارم آنها نياز  بهکنم و وقتي  مي را فراموشچيزهاي بسيار مهم
 ولي کار بستن بار را ،شود  مياعث زحمت زيادياين ب. ام که آنها را جا گذاشته

 همين دليل هم  بههايم فضاي کافي وجود دارد و هميشه داخل چمدان. کند  ميآسان
  .دهم  ميخاطر وزن کمتر پول کمتري  بهراني هاي راه آهن و کشتي شرکت به

 يعني مجبور ،گذشته از اين اجناس غيرضروري بهتر از اجناس ضروري است
هايم هميشه بسته  چمدانم را باز کنم تا آنها را بيرون بياورم لذا اسبابنيستم که 

  . اگر آنها را بدزدند يا کم شود مشکلي نيستحتّيمانند و   ميباقي
استعداد عجيبي .  لذا چندان وقتي براي نوشتن ندارم،افتم  ميبا قطار ساعت سه راه

پس تنها دعاي . ن استعداد شدليم ايس ولي امروز نبايد ت،در جا ماندن از قطار دارم
  .روم تا بليط بخرم  ميکنم و  ميمناسبت حلول سال نو نثارت  بهخيرم را

  اندروز. اف.سي به )۵(
  کلکته

   م۱۹۱۵يه ئيازدهم ژو
 غل ،کردند  ميروزگاراني که در هند طبقات باالي اجتماع بر طبقات پايين حکومت

داند   مي اروپا را حق بالمنازع خود اروپا نيز استثمار آسيا و،و زنجير خود را داشتند
ها را از سکنه خالي  هاگر اروپا تمام قار. يا جاي پاي هند برهمايي گذاشته است

 ، ولي تا وقتي که نژادهاي ديگري وجود دارند،خواهد شدتر   اين مشکل ساده،کند
خطر . اين نژادها مشکل خواهد بود  بهبراي اروپا درک وظايف اخالقيش نسبت

خود  بهکمک  باخود فريبي در اين انديشه است که  بان است که اروپاي آجد 
ها ذاتاً متفاوتند و آنچه براي  که انسان  چرا،رساند  ميآرمانهاي بشر دوستانه ياري به

 کم و لذا اروپا کم. پسندد  نمي،اند  براي ديگراني که از نژاد پست،پسندد  ميمردم



  شش نامه از تاگور  ٢٣٣

  

دهد و باعث تضعيف   ميهايش را از دست آرمان  بهطور نامحسوس ايمان خود به
  .شود  ميهاي اخالقي خود پشتوانه

اين حال بهتر است که توضيع واضحات ندهم و بگويم که اين حقيقت را نيز  با
که اين خود خطري   چرا،دربارة ما بايد پذيرفت که ضعف خود امري ناپسند است

. ترهاست  همان قوي يعني،ترين انگيزة سقوط ديگران ترها و مطمئن براي قوي
سازد موازنة   ميکه آنها را قادر  چرا، وظيفة اخالقي هر نژادي است،گسترش قدرت

انگلستان زد   بهتوان  ميترين ضرر ممکني را که بزرگ. قدرت جهاني را برهم نزنند
 بر ما حکومت کنند و در عين حال ،دهيم ما را حقير شمارند  مياين است که اجازه
  .بکنند و در مورد ما داوري کنند ااحساس ترحم بر م

آيا اروپا منشاء جنگ حاضر را خواهد شناخت و آيا خواهد دانست که دليل واقعي 
هايي که در  هايشان است؛ يعني همان آرمان اين جنگ ترديد آنها در باب آرمان

گويي که نفتي را که روزگاري عامل روشن شدن . ر بودثّؤشکوه و بزرگي آنان م
اند که گويي از  اعتماد گشته  بياين نفت طوري  بهاينک. اند د سوزاندهچراغشان بو

  . براي روشنايي الزم نبوده استاول

  شانتي نيکيتان )۶(
  م ۱۹۲۸ بيست و نهم نوامبر

ت زيادي است اگر مد. قبل از هر چيز بايد بگويم که چايي که فرستادي عالي بود
 اشي کردنم نامهمن مثل نقّ. خاطر طبيعت من است  به،ام که برايت نامه نوشته

 ذهنم خطور  به هر چيزي که،کنم بايد بنويسم  مييعني وقتي که احساس. نويسم مي
چنين امري نيز در مورد . ام ندارد هزندگي روزمر  بانويسم و اين ربطي  مي،کند مي
 شايد آن تصوير ،کنم  ميموقتي تصويري را در ذهنم مجس. هايم صادق است اشينقّ

در درون ما هميشه فرابندي از  .فم نداشته باشدامحيط اطر  بهاهت يا ربطيهيچ شب
 اي اينک تصويري اينک ايده.  حرکت و تعديل درکار است،آفرينش و ويراني

 ذهن من صداي ،درگذشته. خود گيرد  بهعيهاي متنو آورد تا شکل  ميذهن هجوم به
اينک ذهن من . گرفت  ميها را از هوا شنيد و واژه ميرا  آسمان و موسيقي باد



  ٢٣٤  قند پارسي

  

قلم من در پي پيروي  .ها گشوده است ها و هجوم خط چشمانش را بر دنياي شکل
ب تعج! ها اي از شکل  تنها توده، نه هيجاني،نه احساسي. هاست از بازي اين شکل

ها مرا در  خط. انگيزد ميجاست که اين کار شعف و مستي شگرفي را در من بر اين
 من  بهشکلي  بهآنها خود را هر دم. ها رها سازمنوانم خود را از آت  نمياند و رگرفتهب

فهمم که ذهن هنرمند خالق   ميحاال. نمايانند و پاياني بر رمز و راز آنها نيست مي
ها در اشکالي که   از طريق خط،آنکه ناديدني است.  چگونه درکار است]خدا[

از لحاظ حجم شايد اين . ياندنما  ميما  به خويشتن را،کند  مياي  تازهةدم جلو هر
. عش نامحدود است محدود باشد ولي از لحاظ تنو،کند  ميخطوط که در آن جلوه

. شود  ميت است که بياني کامل حاصلرسيم که تنها از محدودي  مياين نتيجه  بهپس
کمال خود   به،کند  ميها آشکار کران خود را در کرانه آن هنگام که آن وجود بي

مند است؛ در   شعف کرانه،شود  ميي که از تصاوير عايد مالذّت. يابد  ميدست
را کهءشي هر. وضوح خواهيم ديد  به، آنچه را که بايد ببينيم،ت خطوطمحدودي  

گويم که اينها   ميخود  به،يا پيرزني  بوتة خاري، چه تکه سنگي يا يک االغ،بينم مي
کران را   آن وجود بي،بينم  ميقيقام و وقتي که چيزي را د گونه که هستند ديده را آن
گردد که فراموش   نميولي اين سبب. شود  ميکنم و اين باعث شعف من  ميحس

  .ام  بردهلذّت ،کنم چه قدر از چايي که فرستاده بودي
  


