
  ٣١٠  قند پارسي

  

  هاي کوتاه و اشياء کوچک ترانه
  ∗زاده  صفدر تقي:ترجمه

 ييعن» .رسم يام نم ي شاعريپا  به،يكار من در هيچ«نات تاگور گفته است  رابيندرا
ش ا شعر و شاعري  بهنويس هم بوده، نويس و مقاله نويس، داستان كوتاه هرچند او رمان

اند  داشتهي ثانوة جنبةر، هم ديگر در برابر شعيداده است و هنرها ي ميت بيشتراهمي.  
و سرودهايش در باب طبيعت، ) يغناي( ليريك ي شعرهاي در كشور خود براتاگور

 ساخته است ي موسيقيها  آهنگي كه برايهاي  ترانهي و نيز برايعشق و كودك
محبوبييگرايش  عارف مسلك باي غرب او را شاعريا در دنيات بسيار دارد، ام 

 در ادبيات نوبل در ةشناسند و تا سه دهه پس از گرفتن جايز ي مياحساسات مذهب به
  زيبا و ظريف او راي از شعرهاي، بسياري ادبيها ، در محافل و گروهم ١٩١٣سال 

 ي امريكاييازرا پوند شاعر نوگرا. پنداشتند ي مي عرفان شرقةماي  باياشتباه شعرهاي به
. يب.دبليو. ديد ي م»ييونان جديد« اوليه او بود و در آنها يثير شعرهاأسخت تحت ت

  .او نوشت» يلجگيتانْ« بر كتاب يا مه نيز مقديييتس، شاعر انگليس
نام   به استيخوانيد، برگرفته از كتاب ي آنها را در اينجا مة كه ترجميشعرهاي

 ١٢استثناء   به شعر و سرود و ترانه است و همه آنها را١٣٠كه شامل »  تاگوريشعرها«
 ٥از جمله ( شعر ١٢اين .  ترجمه كرده استيانگليس  بهي از زبان بنگالشعر، خود او

 ةنكت.  برگردانده استيانگليس  بهيرا دكتر آميا چاكراوارت) ي فارسيها شعر آخر ترجمه
گفته ويراستار كتاب اين است كه تاگور در   بهه در ترجمه اين شعرها، بناقابل توج

 ة ترجمي سالست و خوشخوانيده برا ناگزير شي از شعرها، گاهي بعضةترجم
 . شعرها بدهدي در متن اصلي، تغييراتيانگليس

                                                   
  . ايرانيمترجِم  ∗
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   كوتاه و اشياء كوچكيها ترانه
  كوتاه و اشياء كوچكيها ترانه

  .آيند ييادم م  بهامروز صبح
   شناورم،ي جويباري رويانگار در قايق

  .كنم يو از ميان هردو ساحِل دنيا عبور م
  .»روم يمن دارم م«گويد  يد و مكش ي مي آهي كوچكةهر منظر

  ،يدرد و لذّت دنيا، مثل برادر و خواهر
  ت بارشان را از دورنگاه رقّ
  .اندازند  ميبه رويم

  اش  كلبهة از گوشيعشق خانگ
  كشد تا نگاه گذرايش را  ميسرك

  .من ببخشد به
   قلبمة مشتاق از ميان دريچيها با چشم

  شوم،  مياعماق دِل دنيا خيره به
  هايش يها و بد ي خوبةكنم كه دنيا با هم  ميو احساس

  . استيدوست داشتن

  هايمان را حرمت ببخش  مرد خدا، تالشيآه ا
  هايمان را حرمت ببخش  مرد خدا، تالشيا  آه

ستبا نور هاله مقد.  
  در قلبمان بنشين،

  .تصوير عظمت خود را در برابرمان بگير
  خطاهايمان را ببخش

  .ما بياموز  بهبخشودن را
   آرام، ما را رهنمون شويان اين بردبارمي

  ها، ها و غم ي شادةميان هم
  ما الهام ببخش  بهبا عشق

  يم،يتا بر غرور نفس خود فائق آ
  و بگذار ايثار ما در راه تو

  .ها بزدايد ها را از ذهن ي دشمنةهم
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  قلبم را در دنيا پرتاب كردم
  قلبم را در دنيا پرتاب كردم

  .يتو آن را گرفت
  ،ي بودم، اندوه نصيبم كردي شاددنبال به
  . را دريافتمي و شاديمن اندوه بخشيد به

  قلب من تكه تكه پخش شده بود
  .ينخ عشق كشيد  به ويها را در دست گرفت تو تكه

  آن در سرگردان شدم  به و از اين دريرهايم كرد
  .ي كه سرانجام چه قدر نزديكيتا نشانم ده

  .عشق تو مرا غرق در تشويش عميق كرد
   سرم را بلند كردم ديدم كهيوقت

  .ام در آستانه درت ايستاده

  ي در يك روز بارانيدلم چونان طاووس
  ،ي در يك روز بارانيدلم چونان طاووس

   گرم و شاد انديشه استيها رنگ  بهپرهايش را كه آميخته
  گستراند يم

   در آسمان است،ي تصويريو با شور و شعف، در جستجو
  .شناسدش يدارد كه خود نم را ي ديدن كسيو آرزو
  .رقص در آمده است  بهدلم

  ـگذرند   ميآسمان ديگر  بهيابرها با سر و صدا از آسمان
  روبد،  ميها را باران افق

  لرزند،  ميهايشان كبوترها خاموش در آشيانه
  كنند  مي غور غوريها در مزارع باتالق قورباغه
  .غرند  ميو ابرها

  پدر، چراغت را روشن كن
   ما كه از تويراغت را روشن كن، براپدر، چ

  .ايم بسيار دور افتاده
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   است كهيهاي خانه ما ميان ويرانه
  .شان كرده است  ترس، جن زدهة گرفتيها سايه

  كنيم،  مييحرمت يتو ب  بهدِل ما زير بار يأس شكسته است و ما
   مان راي كه مردانگي در برابر هر لطف يا تهديديوقت

  افتيم،  ميخاك  بهكند  ميريشخند
  وقار تو، در درون ما فرزندانت  بهزيرا بدينسان
  شود،  ميهتك حرمت

  كنيم،  ميها را خاموش زيرا بدنيسان ما چراغ
  كنيم  مينمود آور خود چنين وا و با ترِس شرم

  .خداست ي يتيم شده ما كور و بيكه دنيا

  شرمنده نباشيد، برادرانم
  شرمنده نباشيد، برادرانم،

  تان ي سپيد سادگي ردااز اين كه با
  . و قدرتمندان بايستيدانتکبرمدر برابر 

  تان باشد، يبگذاريد تاج افتخار شما فروتن
  . روح و روانيتان، آزاد يآزاد

   وسيع فقرتاني را روزانه بر عريانيسرير خداي
  بنا كنيد، و بدانيد كه آن چه هيوالست بزرگ نيست

  . ندارديدوام تکبر و

  وهدر ميان مرگ و اند
  در ميان مرگ و اندوه

  آرامش
  . خانه داردي تعاليدر قلب خانه بار

   است،ي پيوسته جاريجويبار زندگ
  نور خورشيد و نور ستارگان

  برند  مي را با خوديلبخند هست
  .هايش را و فصل بهار ترانه
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  افتند،  ميخيزند و فرو يها برم موج
  پژمرند  ميدهند و  ميها شكوفه درخت

   جايگاهشيو دل من در آرزو
  .نهايت است ي بيكنار پا

  شب بر من فرا رسيده است
  شب بر من فرا رسيده است

  هدف سرگردان بودند يهايم كه تمام روز ب خواسته
   درياةاند، همچون زمزم دلم بازگشته به

  . آرامي غروبيدر هوا
  ام  در خانهييك چراغ تنهاي

  .سوزد  مييدر دِل تاريك
  . استيسكوت در خونم جار

  بينم  ميبندم و در دلم  ميهايم را چشم
  .هاست  شكلة همي را كه ورايزيباي

  نامند  ميتو را مجنون
  تا فردا صبر كن. نامند  ميتو را مجنون
  .و ساكت باش
  تا فردا صبر كن و ببين كه. پاشند  ميبر سرت خاك

  .آورند  مي گل برايتيها حلقه
   كن و ببين كهتا فردا صبر. نشينند  ميدر جايگاه رفيع خود، جدا

  .كنند  ميآيند و سرخم  ميپائين

  بگذار آب و خاك
  بگذار آب و خاك،

   سرزمينم شيرين باشد،يها هوا و ميوه
  .پروردگارا

  ها و ها و بازارها، جنگل بگذار خانه
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  مزارع سرزمينم پر و پيمان باشد،
  .پروردگارا

  ها، كردارها و يها و اميدوار بگذار وعده
  ست و درست باشد، سرزمينم رايگفتارها

  .پروردگارا
   پسران ويها ها و دل يبگذار زندگ

   باشد،يدختران سرزمينم يك
  .پروردگارا

  كنيم  ميارباب ما يك كارگر است و ما با او كار
  ارباب ما يك كارگر است و ما با او

  .كنيم  ميكار
  اويها اش شورانگيز است و ما همراه با خنده يشادمان

  .خنديم يم
  كوبد و ما  ميبر طبلش

  .رويم  ميرژه
   زند و مايساز

  .رقصيم  ميبا ساز او
   و مرگ است و مايآهنگش آهنگ زندگ

  .شويم  ميكنيم و با او همنوا  مي و اندوه خود را جمعيشاد
* 

  صدايش مثل غرش ابرهاست، و ما گذشتن از
  .كنيم  ميها را آغاز ها و تپه اقيانوس

  ، پروردگارايام را ببخشا يخستگ
  ، پروردگارا،يام را ببخشا يخستگ

  ياگر در راه زندگ
  . پيش آيد و عقب بمانميتأخير

* 
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  يدل پريشانم را ببخشا
  كند  ميلرزد و درنگ  ميكه

  .در عرضه خدماتش
* 

  ي مرا ببخشايشيفتگ
  بخشد  مييدست كه ثروت خود را با گشاده

  . ناسودبخشيا جبران گذشته به
* 

  ام را ي رنگ پريده پيشكشيها اين گل
  يببخشا

  ها  نفس نفس زدنيها  سوزاِن ساعتيكه در گرما
  .اند پژمرده شده

   آن كه در خانه بنشينم و چشم انتظار آمدن تو باشميجا به
   آن كه در خانه بنشينم و چشم انتظار آمدن تو باشم،يجا به
  روم،  ميصحرا به

  افتند  ميشوند و فرو  مي پژمرده جدايها ها از گل زيرا گلبرگ
  .شود  ميپايان خود نزديك  بهدر پرواز است وو زمان 

  .تالطم درآمده است  بهباد برخاسته است و آب
* 

   طناب را قطع كن،يشتاب كن و با چابك
  پيش براند،  به ميانه رود حركت كند ويبگذار كشت

  .شود  ميپايان خود نزديك  بهزيرا زمان در پرواز است و
* 

  شب رنگ باخته است، ماِه تنها
  .آسمان انداخته است  به خويش راي رؤياهايكشت

كنم ي نميا من اعتنايراه آشنا نيست ام.  
   استي آزاديها بال  بهذهنم مجهز

  . عبور خواهم كرديدانم كه از تاريك  ميو
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  فقط بگذار سفر خود را آغاز كنم،
  .شود  ميپايان خود نزديك  بهزيرا زمان در پرواز است و

  طيل روِز تعي فلوِت موسيقيصدا
   روِز تعطيلي فلوِت موسيقيصدا

  .در هوا شناور است
  .فكر فروروم  بهزمان آن نيست كه فقط بنشيم و

  »ي اوليش «يها شاخه
  لرزند،  ميشور فرا رسيدن موسم گل به

  .اند زارها نشسته  بيشهيها رو شبنم
* 

  واِر راِه جنگليهم بافته پر ه بي تارهايرو
  .كنند  مي يكديگر را حسة و ساييروشناي

   كاكل خوديها سبزه بلند با گل
  فرستد،  ميآسمان  بهموج خنده را

  يشوم، در جستجو  ميافق خيره  بهو من
  .آهنگ خويش

   كه درون تو مدام غمگين استياين آدم دربند
   كه درون توياين آدم دربند

  مدام غمگين است و تشنه نور است، كيست؟
  ساِز او خاموش است،

   بيرون گسترده استي هوا، دريگرچه نَفَس زندگ
  هايش بينا نيست، چشم

  .كند  مييهرچند صبح آسمان را نوران

  اند  تازه جنگل آواز سردادهيها از بيدار پرنده
  ها آغاز شده،  تازه در رنگ گلينشاط زندگ

   ديوار رنگ باخته است،يشب در آن سو
  .سوزد  ميكند همچنان در خانه  مي كه دوديبا اين همه چراغ
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  غا، چرا بايد خانه تو و آسمانآه دري
  .اين همه از هم جدا باشند

   دردآلودينور صبحگاه
   دردآلودينور صبحگاه
  قرار است ي بياز درد جداي

  ! لبك را برداريشاعر، ن
  ي داريحال كه قصد جداي

  يز شبنم چكانيات را در اين پا ترانه
  . بگذاريجا  بهها  گليبرا

  رسد  مي بار ديگر فرايچنين صبح
  ين شرق مرز زردر

  .در كاكلش» كاندا «يها با گل
  زده با در راِه سايه سار باغچه، غم

  . كبوترهايبغ بغو
  دلپذير با افسون دلنواز چمن سبزاسبز

  كند  ميبار ديگر تصوير اين نور طلوع
   تويها هايش با خلخال ترانه و گام

  .اندازد  مي راهيجرينگ جرينگ
  ي داريحال كه قصد جداي

  . بگذاريجا  بهها  گليرا براات  ترانه

  نگاهت را پر كن
  ،ي جويبار زيبايي كه رويهاي نگاهت را پر كن از رنگ

  زند،  ميزمزمه كنان موج
  .چنگ آوردنشان بيهوده است  بهيتالش تو برا

  يدنبالش هست  بهآن چه تو با شور و اشتياق
   بيش نيست،يا سايه

  ردآو ميلرزه در  بهات را ي زندگيآن چه تار آوا
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  . استيموسيق
  نوشند  مي كه در محفل خدايانيشراب

  . ندارديا  ندارد، پيمانهيقوام و غلظت
   شتابان استي، در نهرهايدنبالش هست  بهآن چه

   درختان،ةدر شكوف
  .رقصد  مي سياهي كه در برق چشمانيدر لبخند

  . از آن بهره برگير و نشاط كنيبا آزاد

  كنم  ميدر اين لحظه احساس
  كنم  ميحظه احساسدر اين ل

  .شود  ميكه وقت رفتنم دارد نزديك
   سرخ غروبةبا پرد

  روز وداع را بپوشان
  بگذار اين زمان، راحت و آرام باشد، ساكت باشد،
  اجازه مده هرگونه مراسم پر زرق و برق يادبود

  . اندوه بيافريندةخلس
   وداعة دروازة كاش درختان جنگل در آستانيا

  گلبانگ آرامش زمين را
  . گنگ تكرار كننديها  شاخ و برگةدر خوش

  كالم شب ي كاش رحمت بيا
  . بخشاينده ستارگان هفتگانه فرا برسديو روشناي

  خداوندا سرافرازم كن
  خداوندا سرافرازم كن

   نوميدانه،يا انجام وظيفه  بهيبا دعوت
  . جانكاهيها با غرور تحمل كردن رنج

  ته ببينم آشفيها  خوابيخوابم مكن و مگذار با خستگ
   كهيبلرزانم تا از ميان اين گرد و خاك

  درآيم  بهام در آن ِكز كرده



  ٣٢٠  قند پارسي

  

  بند كشيده است  به كه افكارمان راياز ميان رسوم
  بن بست رسانيده است  بهو سرنوشتمان را

   كه وقارمان را فرو شكستهيهاي يعدالت ياز ميان ب
   سنگين ديكتاتورها خمانده استيها زير چكمه  بهو

   و دير پايمان را در هم شكني هميشگيساراين شرم
  و سرهامان را بلند كن

  انتها ي آسمان گسترده بيسو به
   بخشايندهي روشناييسو به
  .ي آزادي هوايسو به

  تابد  مينور خورشيد داغ
  تابد  مينور خورشيِد داغ

  .يدر اين نيمروز تنهاي
  كنم،  مي نگاهي خالياين صندل به

  .يست از تسليت در آن نيهيچ اثر
   كه قلبش را انباشته استي نوميديها واژه

  خيزند، يزده برم انگار ماتم
   بودني تهينوا

مانباشته با ترح  
  .توان دريافت يترين معنايش را نم يكه نهان

  اش دنبال ارباب گمشده  به كهيهمچون سگ
  نگرد،  مياطراف  به غمگينيبا نگاه

  زده است،  كور، ماتميقلبش با اندوه
   افتاده است و چرا،يفاقچه اتّداند  ينم

  :كاود  ميحاصل ي بيهمه جا را با نگاه

   انگاري صندليصدا
درد اوست،يتر از حتّ تر و مجروح اسحس   

   بودنيدرد گنگش از ته



  هاي کوتاه و اشياء کوچک ترانه  ٣٢١

  

  كه اتاق را انباشته است
  .محروم از وجود آن يار عزيز

  آفتاب نخستين روز
  آفتاب نخستين روز

  پرسيد
  ـ ي تازه هستيدر تجلّ
  ،ييستتو ك
  . نيامديپاسخ
   گذشتي در پيها پ سال

  در آفتاب واپسين روز
  واپسين پرسش بر زبان آمد

  يدر ساحل غرب
  در غروب خاموش ـ

  يتو كيست
  . نگرفتيپاسخ

   آرامش گسترده استيپيش رو، دريا
  . آرامش گسترده استيپيش رو، دريا

  .آب بينداز  به رايدار، كشت ان سكّيآ
   بود،ي و ياورمان خواهاز اين پس هميشه تو يار

  …دار دست او را بگير، او را در پناه خود نگه
* 
   تو، رحمت توي، بخشودگيبخشنده آزاد

  يدر اين سفر ابد
  .كران است ي بيثروت

  كاش اين موانع دشوار برطرف شوند،
  كاش اين جهان پهناور او را در آغوش بگيرد،

  و كاش او در دل نترس خود
 .اسدآن ناشناخته بزرگ را بشن



  ٣٢٢  قند پارسي

  

   از تاگورگفتگو با خداوند
 با من يخواه  ميپس تو :ديخدا پرس. کنم  ميوگو  که با خدا گفتدمي دمياهايؤ ردر

وقت من :  و گفتديخدا خند .دياگر وقت دار : در پاسخش گفتممن ؟يگفت و گو کن
 بشر زيچه چ :دميپرس ؟ي از من بپرسيخواه  مي کهستي ذهنت چدر . استتينها يب

شان  ي آنها از کودکنکهيا . شانيکودک :داد خدا پاسخ سازد؟  ميبت متعجشما را سخ
کنند   ميرزوها، آ تعجله دارند که بزرگ شوند و بعد دوباره پس از مد شوند،  ميخسته

دست آورند و   بهدهند تا پول  مي خود را از دستي آنها سالمتنکهي ا…که کودک باشند
 نکهيا .دست آورند  به خود رايوباره سالمتدهند تا د  مي دستازبعد پولشان را 

 ي نه در حال زندگنياند و بنابرا کردهنگرند و حال را فراموش   ميندهيآ  بهاضطراب با
  ورنديم  نمي هرگزيکنند که گوئ  ميي زندگيا گونه  به آنهانکهيا. ندهيکنند و نه درآ مي

 ي خدا دستانم را گرفت برايهادست .اند نکرده ي هرگز زندگي که گوئرنديم  مييا گونه به
يها  درسکدام يخواه  مي پدرکيعنوان   بهدمي و من دوباره پرسمي سکوت کرديتمد 

 را وادار کنند يتوانند کس  نمي که آنهااموزنديب:  او گفتاموزند؟ي را فرزندانت بيزندگ
 است که اجازه دهند نيتوانند انجام دهند ا  مي کهي، همه کارباشدکه عاشقشان 

 سهي مقاگرانيد  خودشان را باستي که درست ناموزنديب .خودشان دوست داشته باشند
 در دل آنان که يقيعم يها کشد تا زخم  مي طولهي که فقط چند ثاناموزنديب کنند،

. مي بخشاميها را الت کشد تا آن زخم  ميها طول ا سال اممي کنجادي اميدوستشان دار
ها  نيکمتر  به است کهيها را دارد، بلکه کس نيشتري كه بستي ني کسثروتمند اموزنديب
دانند که چگونه   نمي آنها را دوست دارند فقطکه هستند ييها  که آدماموزنديب.  داردازين

 نقطه نگاه کنند و کي  بههمتوانند با  مي که دو نفراموزندياحساساتشان را نشان دهند، ب
 دي را ببخشند، بلکه آنها باگرانيقط آنها د فستي ني که کافاموزنديب ننديآن را متفاوت بب

 زي چايرم آوگو متشکّ  گفتني اخاطر  بهاز شما: خضوع گفتم من با . ببخشندزيخود را ن
 نکهي افقط : فرزندانتان بدانند؟ خداوند لبخند زد و گفتدي هست که دوست داريگريد

  .شهيهم  هستم،نجايبدانند من ا
  


