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هجــري شمســي در  1297در ســال 

در دانشـگاه تهـران در رشـته     . اي فرهيخته در شهر قم متولد شـد 

ادبيات فارسي به تحصيل پرداخت و تحصيالت خود را در بيروت و پـاريس  

  .دادتا اخذ درجه دكترا در رشته ادبيات تطبيقي ادامه 

بـه   پس از آغاز جنگ جهاني دوم و اشغال فرانسه و سـپس ايـران  

در اداره كل تبليغات و راديو به ترجمه متن هاي 

احزاب بسياري فعال بودند كه يكي از اين احـزاب  

نـام   مـيهن پرسـتان  به راه انداخت كه حزب 

حزب ميهن پرستان، حزبـي ملـي گـرا و    

توده مـي تاخـت، كـريم سـنجابي كـه      

بعدها رهبر جبهه ملي و نخستين وزير امورخارجه ايران پس از انقالب شد نيـز از بنيانگـذاران حـزب مـيهن     

حزب ميهن پرستان تنها يك سال و نيم پاييد و سپس همراه با احزاب ديگر هـم مشـي خـود،    

از آن پس، نشانه اي از فعاليت سياسي شجاع الدين شفا ثبت نشده اما در عرصه فرهنگ، نامي پرآوازه 

 .از شجاع الدين شفا به عنوان مترجم آثار بزرگ كالسيك ادبيات غرب به يادگار مانده است

تـا سـال    .نوشـت  فـاخر و آهنگـين مـي   

 ، حدود شصت عنوان ترجمه و تأليف از شجاع الدين شفا به چاپ رسيد كه نام آورترين آنهـا، ترجمـه  

) 1956( 1335، اثر دانته آليگيري، شاعر سده هاي سيزدهم و چهاردهم ايتالياست كه در سال 

 سفر خيالي دانته به جهـان پـس از مـرگ   

هايي است كه تقريباً حجمي برابـر بـا   

ه معرفـي  خواننـد حجم كتاب دارد و شخصيتها و رويدادهايي را كه در متن اصلي كتاب به آنها اشاره شده به 

كمدي الهي پس از انقالب ديگر تجديد چاپ نشد، تا سالها ناياب بود و معدود نسخه هايي كه از آن 
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  درباره مترجم

در ســال  الــدين شــفا شــجاعدكتــر 

اي فرهيخته در شهر قم متولد شـد  خانواده

ادبيات فارسي به تحصيل پرداخت و تحصيالت خود را در بيروت و پـاريس  

تا اخذ درجه دكترا در رشته ادبيات تطبيقي ادامه 

پس از آغاز جنگ جهاني دوم و اشغال فرانسه و سـپس ايـران  شفا 

در اداره كل تبليغات و راديو به ترجمه متن هاي  1321تهران بازگشت و در 

احزاب بسياري فعال بودند كه يكي از اين احـزاب   1320در فضاي باز سياسي پس از شهريور 

به راه انداخت كه حزب ... ظم عمادي و علي جاللي را شفا به همراه مجيد يكتايي، كا

  .داشت و روزنامه اي به همين نام منتشر مي كرد

حزب ميهن پرستان، حزبـي ملـي گـرا و    . دمي آور درسرمقاله هاي اين روزنامه را شفا به رشته تحرير 

توده مـي تاخـت، كـريم سـنجابي كـه       دست راستي بود كه با شعار بيزاري از وابستگي به بيگانگان به حزب

بعدها رهبر جبهه ملي و نخستين وزير امورخارجه ايران پس از انقالب شد نيـز از بنيانگـذاران حـزب مـيهن     

حزب ميهن پرستان تنها يك سال و نيم پاييد و سپس همراه با احزاب ديگر هـم مشـي خـود،    

 .شد بخشي از تشكل سياسي تازه اي به نام حزب ميهن

از آن پس، نشانه اي از فعاليت سياسي شجاع الدين شفا ثبت نشده اما در عرصه فرهنگ، نامي پرآوازه 

از شجاع الدين شفا به عنوان مترجم آثار بزرگ كالسيك ادبيات غرب به يادگار مانده است

فـاخر و آهنگـين مـي   ، الدين شفا به ميراث ادب فارسي احاطه داشت و با نثري روان

، حدود شصت عنوان ترجمه و تأليف از شجاع الدين شفا به چاپ رسيد كه نام آورترين آنهـا، ترجمـه  

، اثر دانته آليگيري، شاعر سده هاي سيزدهم و چهاردهم ايتالياست كه در سال 

  .دنخستين بار در ايران به چاپ رسي

سفر خيالي دانته به جهـان پـس از مـرگ    دوزخ، برزخ و بهشت،، در سه جلد با عنوان 

هايي است كه تقريباً حجمي برابـر بـا    است، آنچه به ترجمه شجاع الدين شفا غناي بيشتري بخشيده، پاورقي

حجم كتاب دارد و شخصيتها و رويدادهايي را كه در متن اصلي كتاب به آنها اشاره شده به 

كمدي الهي پس از انقالب ديگر تجديد چاپ نشد، تا سالها ناياب بود و معدود نسخه هايي كه از آن 

 

در فضاي باز سياسي پس از شهريور . ادبي پرداخت

را شفا به همراه مجيد يكتايي، كا

داشت و روزنامه اي به همين نام منتشر مي كرد

سرمقاله هاي اين روزنامه را شفا به رشته تحرير 

دست راستي بود كه با شعار بيزاري از وابستگي به بيگانگان به حزب

بعدها رهبر جبهه ملي و نخستين وزير امورخارجه ايران پس از انقالب شد نيـز از بنيانگـذاران حـزب مـيهن     

حزب ميهن پرستان تنها يك سال و نيم پاييد و سپس همراه با احزاب ديگر هـم مشـي خـود،     .پرستان بود

بخشي از تشكل سياسي تازه اي به نام حزب ميهن

از آن پس، نشانه اي از فعاليت سياسي شجاع الدين شفا ثبت نشده اما در عرصه فرهنگ، نامي پرآوازه 

از شجاع الدين شفا به عنوان مترجم آثار بزرگ كالسيك ادبيات غرب به يادگار مانده است

الدين شفا به ميراث ادب فارسي احاطه داشت و با نثري روان شجاع

، حدود شصت عنوان ترجمه و تأليف از شجاع الدين شفا به چاپ رسيد كه نام آورترين آنهـا، ترجمـه  1357

، اثر دانته آليگيري، شاعر سده هاي سيزدهم و چهاردهم ايتالياست كه در سال كمدي الهي

نخستين بار در ايران به چاپ رسي براي

، در سه جلد با عنوان كمدي الهي

است، آنچه به ترجمه شجاع الدين شفا غناي بيشتري بخشيده، پاورقي

حجم كتاب دارد و شخصيتها و رويدادهايي را كه در متن اصلي كتاب به آنها اشاره شده به 

كمدي الهي پس از انقالب ديگر تجديد چاپ نشد، تا سالها ناياب بود و معدود نسخه هايي كه از آن  .دمي كن
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در بازار مانده بود به بهايي گزاف به صورت قاچاق فروخته مي شد تا اينكه سـرانجام در سـالهاي اخيـر ايـن     

  .كتاب مجدداً از وزارت ارشاد مجوز نشر گرفت

كه به نوشته هايشان عالقمند بوده است وارد كار  ميالدي ايشان از طريق حسن اعال 50از اواسط دهه 

نه تنها معاون فرهنگي وزارت دربار بودند بلكه بخش اعظـم سـخنراني هـا و     ايشان. دولتي و دربار مي شوند

  .تقريبا همه سخنراني هاي مهم شاه را در يك فاصله طوالني مي نويسند

شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاريخ كورش «: خالق جمله تـاريخي وي 

جملـه اي از   .اسـت  ،»و همواره بيدار خواهيم مانـد  كه ما بيداريمزيرا آسوده بخواب  ايران و جهان،

پاسارگاد بر سر آرامگاه بنيانگذار نخستين و بزرگترين  در شاه نوشت تا محمدرضا متن سخنراني اي كه براي

 .شاهنشاهي تاريخ ايران ايراد كند

ايده برگزاري جشنهاي دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهي و تغيير تقويم ايران از هجري خورشـيدي بـه   

  .شاهنشاهي نيز به شجاع الدين شفا نسبت داده مي شود

ه دربار شاهنشاهي، متمركز بر برپـايي كتابخانـه اي عظـيم    واپسين سالهاي خدمت شجاع الدين شفا ب

شد كه به دستور محمدرضا شاه، بنا بود ايران را به كتابخانه هاي مهم جهان پيوند دهد و الگويي براي ديگـر  

صادر كرد و شجاع الـدين شـفا را   ) 1973( 1352فرمان ساخت كتابخانه را در سال  سابق شاه .شودكشورها 

 .معاون فرهنگي وزارت دربار بود مأمور كرد كتابخانه را بسازد و رياست آن را در دست بگيرد كه در آن زمان

در قلب تهران ساخته شود و ظرف ده سال به بهره برداري برسد و در  »كتابخانه ملي پهلوي«قرار شد 

سـمينارها و  . درا در خـود جـاي دهـ   هزار عنـوان نشـريه    25آغاز، ششصدهزار عنوان كتاب و بيش از همان 

جلسات متعددي براي طرحريزي كتابخانه برگزار شـد، مشـاوران فراوانـي از سراسـر جهـان بـراي كتابخانـه        

استخدام شدند، مسابقه اي جهاني براي انتخاب معمار كتابخانه برپا شد كه بيش از سه هزار شـركت كننـده   

  .به زمين زده نشد داشت و يك شركت آلماني در آن برنده شد اما كلنگ كتابخانه هيچگاه

  :از جمله سمت هاي ديگر ايشان

  سفير بين المللي ايران در امور فرهنگي •

  دبير كل شوراي فرهنگي سلطنتي •

  دبير كل انجمن بين المللي ايران شناسان •

  :داراي سمت هاي افتخاري
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  عضو وابسته آكادمي سلطنتي تاريخ اسپانيا •

  عضو وابسته آكادمي هامر پورگشتال اتريش •

فلورانس و جـايزه سـلطنتي بهتـرين كتـاب سـال هـاي        1971برنده جايزه بين المللي سال همچنين 

  .1350و  1335

 آلفـرد ، هاينـه ، شـاتوبريان ، فينـو  ژان، بـايرون ، ژيد آندره، المارتينمترجم برخي از آثـار  او 

بهشـت  و همچنـين كتابهـاي   ... و هوگـو  ويكتـور ، ولتر، دوموسه

 ؛...دانته و كمدي الهيگوته،  ربيديوان شرقي و غميلتون،  گمشده

، دلدادگان، زندگي هنرمندان، افسانه خدايانمؤلف كتابهاي  نيز و

و ده هـا   منتخبي از بهترين اشـعار دنيـا  ، ايران در ادبيات جهان

ديگر كه مي توان سياهه اي از آنها را در سايت اسـناد و   و مقاله كتاب

  .كتابخانه ملي ايران مشاهده كرد مي باشد

نيز كتـاب هـايي را در زمينـه تـاريخ اسـالم و       1357پس از سال  وي

جنايـات و  ، در پيكـار اهـريمن  ، حوادث ايران در چهار راه: وضعيت جمهوري اسالمي نوشت از جملـه 

و ) جلـد  2( سال 1400140014001400پس از ، تولدي ديگر ،از كليني تا خميني توضيح المسائل، )جلـد  2( مكافات

  .كه در خارج از ايران منتشر شده است اتميحقوق بشر، قانون بيضه و بمب 

ضـاوت تـاريخ بـا قضـاوت هـاي سياسـي يـا        ولـي ق «ن شفا قضاوتهاي زيادي شده در مورد شجاع الدي

نه الزاما . تاريخ بر اساس وزن و ارزش فكري و تحقيقي يك محقق قضاوت مي كند. ايدئولوژيك متفاوت است

ما مصاديق متعددي داريـم   .دوستان يا دشمنانش كرده اند وابستگي هاي سياسي يا تهمت ها يا حمالتي كه

كه افرادي در زمان خودشان مورد حمله و نقد و تحقير قرار گرفته اند ولي هر روز كه مي گذرد مقام تاريخي 

آنها و مقام علمي آنها برتر و برتر شناخته مي شود، مثال تقي زاده، ذكاءالملك فروغي، سـعيدي سـيرجاني و   

ها موارد متعددي هستند كه سياسيون و سياست زدگان در موردشان قضاوت مي كردند، اما تاريخ اين .دشتي

بـه   هر روز قضاوت ديگري مي كند و اينكه در مورد آينده در مورد كسي مثل شفا چه قضـاوتي كننـد، تبعـاً   

  ».عهده آيندگان است

 27شـامگاه جمعـه    و ايـران دوسـت،   شجاع الدين شفا، اديب، پژوهشـگر و متـرجم سرشـناس ايرانـي    

  .يادش گرامي. تسالگي در پاريس درگذش 92در سن  1389فروردين  
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  :مورد استفاده منابع

  دانشنامه آزاد ويكي پديا

http://fa.wikipedia.org/ 
  وبسايت راديو فردا

http://www.radiofarda.com/ 

  موسسه مطالعات تاريخ معاصروبسايت 

http://www.iichs.org/ 

  سي فارسي بي وبسايت بي

http://www.bbc.co.uk/persian/ 

  

. دكتر شجاع الدين شفا ترجمه شده استاولين اثر ادبي خارجي بود كه توسط  »نغمه هاي شاعرانه«

. منتشر شده و در پي آن طبع هـاي ديگـري نيـز از آن بـه عمـل آمـده       1316اين اثر در سال چاپ نخست 

نسـخه فعلـي از روي چـاپ    . توسط انتشارات زرين قلم صورت گرفتـه اسـت   1378آخرين چاپ آن در سال 

بـه   در نوروز يكهـزار و سيصـد و نـود    توسط كانون معرفت به چاپ رسيده است 1332ال هفتم آن كه در س

ايرانـي تقـديم شـما خواننـدگان      صورت رايگان تهيه شده و در نخستين سالگرد درگذشت اين مترجم نامدار

  .و فرهنگ دوست مي شود فرهيخته

فقط ذكر يك نكته از نظر دور نماند كه به علت كيفيت پايين عكسهاي نسخه مورد استفاده بعضي از  

آنها را حذف كرده و در مواردي بجاي آنها تصاويري مشابه قرار دادم و تصاويري جديد هم به آن افزوده شده 

   .است

  .خود ياريگر ما در باال بردن كيفيت كارها باشيداميد است با بيان نظرات پر مهر 

  

  

  

E mail: 

Farhad_1984@ymail.com 

   

  .الف فرهاد

 1390فروردين ماه 

http://Ketabnak.com 
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  مقدمه چاپ هفتم

  .اولين اثر ادبي خارجي بود كه توسط من به فارسي ترجمه شد »نغمه هاي شاعرانه«

ال مي گذرد و بـراي مـن   انتشار يافت، شانزده س 1316از زماني كه نخستين چاپ اين كتاب در سال 

كه در كه در طول اين مدت از عالقه و توجهي كه از روز اول نسبت بدين كتاب  خوشوقتي بسيار است جاي

ن اثر كوچك جايي را كه در دلها براي خود باز كرده بود محفـوظ داشـته   همچنان ايابراز شد كاسته نشده و 

  .است

هفتمين چاپ اين كتاب كه اكنون تقديم شما مي شود از همه چاپهاي گذشته آن زيباتر است و طبعاً 

تصـاوير ايـن چـاپ كـه بـراي      . است» آقاي حسن معرفت«قسمت عمده اين زيبايي مرهون ناشر با ذوق آن 

كـردم و  » درياچه بورژه«و » بن اكس له«تين بار ضميمه كتاب شده، يادگار سفري است كه خود من به نخس

  .گر از نزديك با اين صحنه زيباي يكي از شاعرانه ترين عشقهاي تاريخ ادب آشنا شدميكبار دي

ا كـه بـا   بيش از پيش رضايت و توجه خوانندگان عزيز مر» نغمه هاي شاعرانه«اميدوارم اين چاپ تازه 

  .وجود دوري ظاهري بسيار به من نزديكند فراهم آورد

  1332دي ماه 

  شجاع الدين شفا
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  مقدمه چاپ پنجم

در آن هنگـام مـن   . از روزي كه نخستين چاپ نغمه هاي شاعرانه انتشار يافت، دوازده سال مي گـذرد 

بـا قلـم زريـن روياهـا و     هنوز زندگاني براي من خود دفتر شعري بـود كـه هـر  ورق آن    . هجده سال داشتم

هنوز روح من كه مانند غالب جوانان درين دوره از زندگاني پر هيجان . تخيالت شاعرانه من نگاشته شده بود

آن زمـان،  . ها و احالم مبهم و وصف ناپذير بود، فرصت آشنايي با تلخيها و زشتيهاي عادي حيات نيافته بـود 

لي از خوانندگان من فريفته خود كرده و گاه نيز گرياند، زيرا اين مرا نيز مانند خي بسياري از قطعات المارتين

قطعات نماينده آن احساسات سوزنده و مرموزي بود كه هر جواني در دل خود پنهـان دارد ولـي غالبـاً نمـي     

  .توانند حقيقت آنرا براي خود او نيز مبهم و تاريك است براي ديگران تشريح كند

نگام مي گذرد، ديگر آن تخيالت و روياهاي شيرين به جز خاطرات مبهم امروز كه دوازده سال از آن ه

از يكطرف گذشت سالها و از طرف ديگر محـيط آشـفته   . و در عين حال غم انگيز براي من باقي نمانده است

  .مرا با حقيقت فصول كتاب زندگاني كه روزي براي من دفتر زريني مرموز و رويا انگيز بود آشنا كرده است

ن مدت از نزديك با وطن المارتين و صحنه هاي زيباي عشق ورزي ها و سـوز و گـدازها و غـم و    در اي

درياچه زيبايي را كه روزي شاهد عشق سوزنده او و روزي ديگر نـاظر نالـه هـاي غـم     . شاديهاي او آشنا شدم

ترانه هاي خويش  را كه زماني وي در كنار آن يكي از شورانگيزترين» ژن«انگيزش بود ديدم و خليج دلفريب 

را سروده بود از نزديك تماشا كردم؛ در همان خرابه هاي رم كه با ديدار آنها قطعه غم انگيز و مـؤثر خـود را   

ساخته بود، مانند او عبور القيدانـه سوسـمارهاي كوچـك را از گـذرگاه     » سوسماري در ويرانه هاي رم«بنام 

ط بياد المارتين بلكه بياد خيام و حافظ آسـماني خودمـان   سرداران و امپراتوران نامي مشاهده كردم، و نه فق

  .وفايي جهان سخن گفته بودند افتادم كه بسيار قبل از او از بي

امروز، وقتي كه با اين خاطرات، قطعات المارتين را از نو مي خوانم بيشتر به زيبايي و لطافت آنهـا پـي   

طره من از نخستين مطالعه آنها است با اين قطعات مي برم، ليكن ديگر آن هيجان رويا آميزي كه بهترين خا

معهذا اين كتاب كوچك در نزد من بسيار عزيز است، زيرا هر صـفحه آن بـراي مـن يادگـاري      .همراه نيست

امروز بـراي مـن مايـه خوشـوقتي     . فراموش نشدني از دوره اي كه براي هميشه سپري شده است همراه دارد

در دسترس خوانندگان قرار مي گيرد، زيرا با خوانـدن آن الاقـل خواهنـد     بسيار است كه چاپ تازه اي از آن

توانست ساعتي چند حقايق تلخ زندگي عادي را در مقابل نيروي جمال و هنر كه شايد تنهـا وسـيله تعـديل    

  .، فراموش كنندزشتي هاي زندگي است

  شجاع الدين شفا 1328فروردين ماه   –تهران 
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  المارتينشرح و حال و آثار 

كه هر دو از خانـدان  (فرزند شواليه پير دو المارتين و آلكسيس دوريس  1آلفونس لويي دو المارتين

 ملـك  3ميلـي دوران كـودكي در  . به دنيا آمد 2در شهر ماكون 1790اكتبر  21در ) هاي كهن فرانسه بودند

 از همـان وقـت اقامتگـاه   كيلومتري ماكون كه از طرف يكـي از اجـدادش خريـداري و     14خانوادگي وي در 

يعني ده سال تمام المارتين يك زندگاني روستايي كه او را تا  1801ل ساخانوادگي شده بود بسر رسيد، و تا 

بعدها يعني تا آخرين روز زندگي نيز اين دوره را كه بهترين . پايان عمر فريفته زيباييهاي طبيعت كرد گذراند

  .جاي داشت» ميلي«و » كودكي«لمه و پيوسته بر دهانش دو ك ادوار حيات خويش مي دانست فراموش نكرد

آلفونس جوان كه تازه پا به سن گذاشته بـود بـراي    1801در ماه مارس 

، از آنجـا بـه   1803دو سـال بعـد يعنـي در اكتبـر     . تحصيل به شهر لوين رفت

كه توسط ژزوئيت هـا اداره مـي شـد رفـت و تـا       4»بله«زي آموزشگاه شبانه رو

ن دوره چند ساله وسيع و آتحصيالت او در . در آنجا به تحصيل پرداخت 1808

خشان بود، و درين ضمن وي علوم ادبي عصر خود را فراگرفت و توانست بـا  رد

ثـار  آايـن دوره بـه خوانـدن     درذوقـي كـه    وق وش. آثار بزرگان ادب آشنا شود

 نويسندگان معروف در او پيدا شده بود، به قدري بود كه خود او نيز تعجب مـي 

  :بعدها در اين باره نوشت. كرد

در آن . بـه مدرسـه آورده بـود   » جالل مسيحيت«بريان را به نام ز آموزگار ما يكي از آثار شاتويك رو«

وقتـي كـه   . د آنرا ببريم و بخـوانيم قرار شد هر كدام شبي چن .وقت ما عموماً مشتاق خواندن آثار ادبي بوديم

تمام شب چراغ روشن بود و . نوبت به من رسيد به اتاق خود رفته در به روي خويش بستم و كتاب را گشودم

در مدتي كه اين كتاب نزد من بود . هنگامي كه سر از خواندن برداشتم آفتاب روز بعد آهسته غروب مي كرد

  ».ودمرا خوانده ب 5»رنه«چندين بار داستان 

 اين دوره سه ساله نيز .در آنجا بسر برد 1811المارتين به ميلي بازگشت و تا سپتامبر  1808در سال 

همچون سنين كودكي آلفونس جوان از بهترين ادوار زندگي او محسوب مي شود، مخصوصـاً چـون او دريـن    

هنگام پا به مرحله جواني گذاشته بود خيلي بيش از دوره پيشين توانست زيبايي طبيعت را دريابد و در برابر 
                                                           

1. Alphonae de Lamartine. 

2. Macon. 

3.  Milly  نـامبرده شـده   » ميلي«است، ولي بنا بدانچه مشهور است در اين كتاب همه جا » مييي«تلفظ صحيح اين كلمه

  .است

4. Belly. 

5. René. 

Johannot, Alphonse de 

Lamartine-Reading to his 

Family 
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ن دوره قطعـه معـروف   بعـدها بيـاد ايـ   . عظمت خداوندي كه براي خود مي شناخت سـر احتـرام فـرود آورد   

در همين سال المارتين داخل انجمن ادبي شهر مـاكون شـد و از آن   . يا ميلي را سرود» خاطرات كودكي«

  .پس گاه به گاه در آنجا اشعاري را كه برحسب تصادف سروده بود قرائت مي كرد

ت پايـه  پيش از ورود بدين انجمن، المارتين يك سلسله قطعات ديگر نيـز سـاخته بـود كـه در حقيقـ     

انيد و از آن پس شـروع  زسو 1810او را تشكيل مي داد، ولي وي نسخه اين قطعات را در » تفكرات شاعرانه«

المارتين داراي چهار كتاب شعر بود كه مـي خواسـت آنهـا را     1816در سال . به سرودن قطعاتي جديد كرد

  1.پياپي به چاپ برساند

اما طبع حساس . وران بيست سالگي او فرا رسيده بودين عمر المارتين يعني درين هنگام بهترين سند

او و حزن طبيعي كه از آغاز حيات در نهادش سرشته شده بود نمي گذاشت اين دوره را با شور و حرارتي كه 

معـاريف معاصـر   رگ است، المارتين نيز همچـون  زخصايص آنست بسر برد و همان گونه كه الزمه مردان ب زا

بعدها در يكي . ، گوته، ويكتور هوگو و غيره سنين جواني را با سردي و تفكر گذرانيدبريانناپلئون، شاتو: خود

  :نوشت خطاب به آلفرد موسه چنين» تفكرات«از قطعات 

. من نيز مانند تو در جواني پير بودم و در بيست سالگي سردي و افسردگي مردان سالخورده را داشتم«

  2»...مي آوردم و روزها در ميان جنگلها به شام مي رسانيدممن نيز چون تو شبها را در پاي چراغ بروز 

در آنجـا   1812مـه   اتـ المارتين مأموريتي در ايتاليا يافت و بدان سو عازم گرديد و  1811در سپتامبر 

آشنا شد كه يكباره ملك دلش را  3»گرازيال«درين سال در سفري كه به ناپل كرد با دختر جواني به نام . بود

بعدها . با مرگ خود احساسات لطيف شاعر جوان را كه مستعد تحريك بود به شدت برانگيخت تصاحب كرد و

وي اثر ادبي زيبا و جذاب  1844هرگز ياد گرازيال از دل المارتين بيرون نرفت و همين باعث شد كه در سال 

  .را به ياد او انتشار دهد» گرازيال«خود 

آوريل ايـن سـال كـه     30پس از . در ميلي بسر برد 1814به فرانسه بازگشت و تا آوريل  1812در مه 

ناپلئون شكست خورده به جزيره الب تبعيد شد و لوئي هيجدهم به فرانسه بازگشت، المارتين نيز شغل نسبتاً 

كـه   1815يـك سـال بعـد يعنـي در فوريـه      . به خدمت مشغول شـد » بوره«مهمي يافت و در پادگان شهر 

  .آمد المارتين نيز دست از كار كشيده و به سوئيس رفتامپراتور بار ديگر به فرانسه 

                                                           

يعنـي روز آغـاز    1825ژانويـه   20به طوري كه بعد خواهيم ديد المارتين تاريخ حقيقي شـروع دوران شـاعري خـود را    . 1

 )15و  14رجوع به صفحات (ژوسلن مي داند 

 .1830، سال »پاسخ اشعار مسيو دوموسه«تفكرات جديد شاعرانه، . 2

3.Graziella  است، ولي در اين كتاب چنانكه مصـطلح اسـت گـرازيال گفتـه شـده      » گراتسيال«، تلفظ صحيح اين كلمه

  .است
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شـاتو  بازگشت ناپلئون، گذشته از المارتين خيلي از شعرا و نويسندگان معـروف را كـه در رأس آنهـا    

  .مخالف مشهور او جاي داشت از پاريس و فرانسه دور ساخت و به كشورهاي ديگر فراري كرد بريان

بريان و معلـوم شـد، شـاتو    1»هيزم شكن بزرگ اروپـا «قطعي  كه در آن سرنوشت واترلوپس از جنگ 

  .المارتين وعده زيادي از ديگر مردان ادب و سياست به همراه لويي هيجدهم بازگشتند

المارتين كه تازه پا به بيست و هفتمين سال عمر نهاده بود به درد كبدي سخت  1816در اكتبر سال 

در اين هنگام المارتين به خيال . او از حياتش مأيوس گشتند دچار شد، چنانكه عموم اطرافيان همچون خود

آبهاي افتاد، ولي قبل از اتمام آن پزشكان او را براي بهبودي به رفتن در محل » مرگ شاعر«سرودن قطعه 

  .بن دعوت كردند و او بدانجا عازم گرديده كمي  بعد درمان يافت له معدني اكس

كه او نيز  2»مادام ژولي شارل«وان با زني طناز و زيبا موسوم به چند روز پس از ورود بدانجا، شاعر ج

بن آمده بود مالقات كرد و در همين ديـدار كـه بزرگتـرين عشـق دوران حيـات       له براي درمان خود به اكس

المارتين پديد آمد و شاعر جوان كه در ديدار نخستين دل و دين باخته بود، دسـت از همـه چيـز بشسـت و     

  .اختيكسره بدو پرد

بـن بـا ايـن زن زيبـا      لـه  بعدها بهترين ايام زندگاني خود را همان روزهاي معدودي دانست كه در اكس

  .را كه نمونه منتهاي عالقه او به زني بود بر روي او نهاد 3»الوير«در همين موقع بود كه لقب . گذرانيده بود

دوران هجران كوتاه بـود و يكسـال   چند روز بعد المارتين با چشمي اشكبار به ترك دلدار گفت، ليكن 

افسوس كه اين بار سخت ترين مصائب در كميـنش  ). 1817(بعد در پاريس بار ديگر به ديدارش نائل گشت 

نشسته بود، و از آنجا كه هرگز نمي بايست اين شاعر حساس روزي چند به خوشي بگذراند، يك ماه پـس از  

بپوشيد همچون  ري سل روي از جهاناانش را بر اثر بيممعشوقه طناز و مهرب 1817دسامبر  18آن يعني در 

گلي كه سر باز نكرده پژمرده شود در بهترين ايام جواني در آغوش خاك جاي گرفت و المـارتين را تـا آخـر    

  .عمر به فراق خويشتن مبتال ساخت

ي در درمـان پـذير نبـود، حتـ     ضربتي كه ازين واقعه بر روح حساس شاعر جوان وارد آمد بدين زوديها

  .روزهاي نخستين چنان روح او آشفته و مشوش بود كه هر لحظه بيم مرگش مي رفت

بعدها كه به شهر خويش بازگشت، بر اثر حزن و غمي كه بر دلـش حكومـت مـي كـرد نخسـتين اثـر       

كه سراسر آن يأس و اندوه به منتها درجه نمودار بود و آشـفتگي درونـي    4»شاعول«خويش را به نام تراژدي 

                                                           

 .اصطالح ويكتور هوگو. 1

2. Madame Julie Charles. 

3. Elvire. 

4. Saulپيمبر يهود ،.  
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، و اين پيس او را وادار كـرد كـه نوشـتن چنـدين     )1818آوريل  16(ده را مجسم مي نمود انتشار داد نويسن

  .تراژدي ديگر را آغاز كند

در همان وقت به فكر سرودن يك سلسله داستانهاي منظوم رزمي نيز افتاد كـه نخسـتين آنهـا قطعـه     

نظومه مشغول بود، ليكن پس از اتمام آن بدين م 1819تا فوريه  1818بود المارتين از نوامبر  1»كلوويس«

فكر سابق خود را كه سرودن منظومات رزمي و مذهبي بود ترك گفت و به نگارش دو داستان ديگـر از ايـن   

  .قبيل اكتفا كرد

ماريا آنـا اليـزا   «با يك خانم انگليسي جوان و ثروتمند به نام  2در شهر شامبري 1819در بهار سال 

مالقات كرد و اين بار در قلب حساس خود را كه مي بايست هرگز بي عشق و بـي يـأس نمانـد بـدو      3»ابرچ

  .لقب داد» سومين الوير«پيوست و او را 

يبا كه زحسن اخالق و لطافت طبع اين خانم ) 1820ژوئن  6(بعدها كه بر اثر همين عشق ازدواج كرد 

نگي داشـت در او مـؤثر افتـاد و زنـدگاني سـعادتمندي      از هر حيث با روح حساس و شاعرانه المارتين هم آه

  .برايش فراهم ساخت، اگر بتوان براي او زندگاني سعادتمندي قائل شد

بزرگتـرين   زرگتـرين اثـر ادبـي المـارتين و يكـي ا     زتاريخي بـود كـه مـي بايسـت ب     1820ماه مارس 

و شـايد سرسلسـله    امهمترين شـعر  پس المارتين در عدادشاهكارهاي شعر فرانسه پا به وجود گذارد و از آن 

 4»تفكـرات شـاعرانه  «سخن سرايان فرانسه قرار گيرد، زيرا در همين ماه بود كه كتاب مشهور او بـه نـام   

انتشار تفكرات شاعرانه در حقيقت صالي انقالب ادبي جديدي در فرانسه . انتشار يافت و به دست مردم رسيد

  .و حتي در ادبيات اروپايي بود

انتشار آن كه اين منظومه به دست ويكتور هوگو رسيد وي يكروزه تمام آنرا خواند و فريـاد  فرداي روز 

  ».باالخره فرانسه توانست به داشتن يك ديوان شعر حقيقي افتخار كند«: زد

خوانـدن آن هجـوم آورد و تـا     چند روز پس از انتشار اين منظومه از هر گوشه و كنار توده مردم براي

  :درين باره مي نويسد آلتون شه. كليه مجالس گرديد مدتي صحبت آن نقل

؟ كليـه اعيـان و رجـال    !كمي پس از انتشار مردم را در روسيه به جان هم انـداخت  اين كتاب عجيب«

ن كه بدانجا رسيده بود با هم گير و دار داشتند، و هر كس حاضر بود صدها برابر آبراي ربودن چند نسخه از 

مخصوصاً خانمهاي روسيه داشـتن آن را بـاالترين افتخـار    . بهاي آنرا خرج كند تا يك كپيه از روي آن بردارد

                                                           

1.Clovis و مؤسس حكومت فرانك در قرن پنجم ميالدي» گل«رگ ز، سردار جنگجوي ب.  

2.Chambéry بورژه ، شهر كوچك فرانسه در كنار درياچه.  

3. Maria Anna Eliza Birch. 

4. Les Méditations Poétiques. 
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راه يرا از همـان وقـت   زخوشبخت كسي كه يك جلد تفكرات شاعرانه در اختيار داشت، . خويش مي شمردند

  .اشتهار و موفقيت بر روي او گشوده بود

  .چنين استقبالي از تفكرات شاعرانه بي علت نبود

 به پـرنس دو تـالمون  كه در تمام عمر به مخالفت با شعر و شعرا مشهور بود در نامه اي كه  تاليران

  :در اين باره چنين مي گويد مي نويسد

ي را كه ديروز به من امانت داده بوديـد برايتـان   پرنس، بيش از اينكه به اتاق خواب روم كتاب كوچك«

اگر مي خواهيد بدانيد اين كتاب چه اثري در من كرده است، كافي است به شما بگويم كـه  . پس مي فرستم

مـن پيغمبـر   . من سراسر شب را در پاي چراغ بيدار بودم تا بتوانم زودتر آنرا تمام كنم و يك بار ديگر بخوانم

ي توانم اثر اين شاهكار را در ميان عامه برايتان پيش بيني كنم، ليكن در مورد خودم كه نيستم و بنابراين نم

اين كتاب يك شاهكار . قضاوت مي توانم كرد، بايد بگويم كه تاكنون هيچ اثري مرا چنين منقلب نساخته بود

  ».در اين باره باز هم صحبت خواهيم كرد! ساده نيست، معجزه است

يك سلسله قطعات منظوم ساخته بود كه در اين وقت آنها را  1810ارتين تا سال چنانكه گفته شد الم

گرچـه ايـن قطعـات در تفكـرات     . ادامـه داد  1816سوزانيد و سپس دوباره آغاز نگارش كرد و اين كار را تـا  

عد روح به ب 1816از سال . شاعرانه او نيست، ليكن همانها را مي توان نخستين افكار اين كتاب به شمار آورد

حساس المارتين پيوسته در جنب و جوش بود و تنها محركي الزم داشت كه اين احساسات سوزنده را يكباره 

  .برانگيزد و بدان صورت خارجي بخشد

بـه دسـت او    1817اين محـرك در سـال   

كدام چيز بيش از مرگ زني كه المـارتين  . افتاد

دوسـتش داشـت و در   در زندگي بـاالتر از همـه   

از همه اشـك ريختـه بـود     مرگ او نيز سخت تر

مي توانست او را تحريك كند؟ مرگ مادام ژولي 

شــارل در جــواني  و در اوان طغيــان احساســات 

المارتين، ضربتي بود كه بناي افكار او را يكبـاره  

. در هم ريخت و بنياد احساساتش را متزلزل كرد

جوان در فـراق  هفته ها و ماه هاي متوالي شاعر 

اين اشكها و . محبوبه مهربان اشك ريخت و ناليد

آه ها اندك اندك با هم درآميخت و بـه صـورت   

از اين قرار تنها مـرگ  . درآمد» تفكرات شاعرانه«

 المارتين در بيست سالگي
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  .يك زن جوان باعث شد كه كشور فرانسه صاحب يكي از بزرگترين شاهكارهاي نظم جهان گردد

، ناله هاييست كه از يك قلب شكسـته بيـرون مـي آيـد،     در حقيقت شعر نيست» تفكرات شاعرانه«

هيچ كس بـه جـز الـوير المـارتين نمـي      . شكوه هايي است كه دل پر شور و حساس از جور طبيعت مي كند

توانست غم انگيز ترين احساسات بشري را چنين در درونش برانگيزد، و هيچ كس به جز المارتين قادر نبـود  

در حقيقت سراينده اشعار تفكرات شاعرانه المارتين نيست، . صفحه كاغذ آورداين احساسات را بدين سان بر 

ش خاك جاي گرفت تا دلي را به شور افكنـد و  وزني است كه در فصل جواني روي از جهان گردانيد و در آغ

  .اشعاري را كه جز در چنين مورد سروده نمي توانست شد بيافريند

ز فوت مادام شارل سروده شده، ليكن در آن عده آن لطافت از قطعات تفكرات نيز پيش ا عده معدودي

  .ديده مي شود، نيست 1819و  1818و حزني كه در قطعات سالهاي 

را اختيار كـرد؟ بايـد گفـت كـه دريـن انتخـاب وي        تفكراتچطور شد كه المارتين براي قطعات نام 

مـالبرانش   2» تفكـرات مـذهبي  «و  دكـارت  1»تفكـرات فلسـفي  «مرهون چند كتاب بود كه در رأس آنها 

يـا  » ويرانـه هـا  «شايد هم بيش از هر دوي اينها در تحت نفوذ كتـاب معـروف   . را نام مي توان برد وبوسوئه

 جيمـز هـروي  » تفكـرات «شايد نيز در اختيـار ايـن نـام كتـاب     . قرار گرفته بود ولني 3»تفكرات انقالبات«

 ل كتاب چنانكه خود او مي گويد يك كتاب بيش از همـه تأثيري داشت، ليكن در طرح اص) 1770(انگليسي 

شاتوبريان بود المارتين كه خود نمونه مجسم رنه و از تيپ روسو، گوته و . شاتوبريان بود» رنه«مؤثر بود و آن 

خـويش كـه بـه    » تفكرات«كه از اين كتاب بيش از همه استفاده برد، و بعد همان افكار به صورتي زيباتر در 

المارتين براي انتخـاب نـام ايـن كتـاب مـدتي      . اسمش هم اقتباس از كتاب رنه است جاي دادعقيده برخي 

ليكن بـاالخره اولـي را انتخـاب كـرد و     . مردد بود Coutemplationsو  Méditationsمابين دو كلمه 

مـارتين  تفكرات شاعرانه به گفته خـود ال . كتابهاي خود نهاد زويكتور هوگو اسم دومي را بر روي يكي ا بعدها

 انتشار يافت، ليكن عده اي از محققين منجمله مسيو النسـون اسـتاد ادبيـات دانشـگاه     1820مارس  13در 

كه  مارس براي نشر آن تعيين كرده اند، و بهترين سندشان نامه اي هفتگي است 11و  4پاريس تاريخي بين 

 مارس 11انتشار مي يافت و در روز » مجموعه كتب فرانسه«در همان وقت توسط كتابفروشي معروفي به نام 

شـايد  . اساساً اين نكته مسلم است كه المارتين هميشه در تعيين تواريخ اشتباه كـرده . نشر آنرا خبر داده بود

چند روز پس از انتشار اين كتاب لـويي  . نخواسته است هرگز خود را مقيد به حفظ كردن تاريخ صحيح نمايد

 خـويش بـه   1820مـارس   23المارتين خود در اين بـاره در نامـه   . اش شد هيجدهم نيز آنرا خواند و فريفته

                                                           

1. Méditations Philosophiques. 

2. Méditations Religieuses. 

3. Les Ruines, ou Méditations sur les Bases des Révolutions. 
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تمام رجالي كه . خوانده و پسنديده اند اعليحضرت لويي هيجدهم نيز اين اثر را«: مي نويسد 1ويريودوستش 

پيش از اين با شعر مخالفت داشته اند منجمله مسيو تاليران، مسيو موله، مسيو مونيه، مسيو پاسكيه و غيـره  

  ».اكنون آنرا مي خوانند و تمجيد مي كنند

بدو هديه شـد و   2چند روز بعد ا طرف وزارت كشور يك كلكسيون كامل آثار ادبي فرانسه تأليف ديدرو

  .المارتين براي نخستين دفعه مجبور شد هديه اي را بپذيرد

ه بعد طبـع سـوم   روز پس از انتشار طبع اول، طبع دوم و يك ما 15در اوايل آوريل همان سال، يعني 

  .اين كتاب منتشر گرديد

نهمين طبع آن به دست مردم رسيد و در ضـمن ايـن    1823هشتمين طبع، و در  1822در اول سال 

قطعه تازه اضافه كرد و روي  10مجدداً  1849در طبع . قطعه ديگر بر كتاب افزود 7تجديد طبع ها المارتين 

  .قطعه شد 41هم تفكرات شامل 

دبيري سفارت فرانسه در ايتاليـا   المارتين كه شهرتي فراوان يافته بود به سمت 1820در اواخر مارس 

  .شم ژوئن همان سال چنانكه گفتيم با مادموازل برچ عروسي كردرديد و به ناپل روانه شد، و در شمنصوب گ

داشت، افسوس كه عمر او چون دوران  زدر رم پسري يافت و بدو دلبستگي بسيار ابرا 1821در فوريه  

سعادت شاعر كوتاه بود، و چون مقدر بود هرگز زنـگ غـم از دل ايـن شـاعر حسـاس زدوده نشـود، كـودك        

ليكن غصه اين مرگ پـيش از آن  . بمرد و مصيبتي تازه بر مصائب پدرش بيفزود 1822محبوبش در دسامبر 

تين اين دختر را كه مي بايست بعدها بـا مـرگ خـويش    با تولد دختري زيبا تا حدي جبران شده بود و المار

  .نام نهاد 3ژوليا) مادم ژولي(پدر را تا آخر عمر دلشكسته سازد بياد دومين الوير خود 

المارتين به فرانسه بازگشت و در هنگام ورود خبر مرگ امپراتور بـزرگ فرانسـه را در    1821در فوريه 

با آنكه المارتين در دوره حياتش او را دوست نمي داشت، در او مرد بزرگ  نفوت اي. جزيره سنت هلن بشنيد

را كـه از بهتـرين قطعـات مفصـل      4بسيار اثر كرد، و در پي همين تأثر وي قطعه بناپارت يا گور يك جنگجو

مـي دانـد، لـيكن در     1821تاريخ سرودن اين قطعه را خود المارتين بهار سـال  . تفكرات جديد اوست سرود

  .بن به پايان رسانيد له در اكس 1823پوان شروع كرد و در اوت  در سن 1823ژوئن  حقيقت آن را در

                                                           

1 .Virieu المارتين كتب خود را قبـل از  . دست است، صميمي ترين دوست المارتين بود كه نامه هاي بسيار از آن دو در

  .همه كس براي ويريو مي فرستاد تا پيش از طبع نظريات او را نيز در آنها رعايت كرده باشد

2. Firmin Didot احب كتاب فروشي معروفـي بـود كـه در قـرن نـوزدهم      ص) 1876-1790(، دانشمند بزرگ فرانسوي

بود كه تفكرات المارتين را طبع كرد، ليكن خود قبالً پيش بيني كرده بـود  و نخستين كسي رفيرمن ديد. شهرتي به سزا داشت

معروف است كه وي نخستين باري كه كتاب المارتين را براي چاپ خوانده بود . كه اين كتاب را حتي يك نفر نيز نخواهد خريد

  ».اين به هيچ چيز شباهت ندارد! عجب«: فرياد زده بود

3. Julia. 

4. Bonparte, ou Le Tombeaud'un Guerrier. 
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گاه در پـاريس و   1825تا  1823 از. از فرانسه به انگلستان رفت و چندي بعد بازگرديد 1822در سال 

پوان بسر برد و در اين مدت مشغول سـرودن و تكميـل تفكـرات جديـد و      سن درگاه در ملك شخصي خود 

  .سقراط بود كه هر دو از آثار بزرگ محسوبندمرگ 

مرگ منظومه طويل و معـروف   1832سپتامبر  19در 

كه المارتين به گفتـه خـود شـش سـال دربـاره آن       1سقراط

 27در  انديشيده بود انتشـار يافـت و هشـت روز بعـد يعنـي     

بـه   2تفكرات جديد شـاعرانه سپتامبر كتاب تازه اي به نام 

ت نخستين گرديد و المارتين حق طبع رسيد كه متمم تفكرا

 16اين كتاب شامل . فرانك فروخته بود 14000طبع آنرا به 

قطعه بـود كـه بعضـي از آنهـا عشـقي خطـاب بـه مـادام دو         

برخي مدح و ستايش، قسمتي مربوط به الويرهـاي   المارتين،

و بـاالخره عـده زيـادي نيـز     » ولي شارلژگرازيال و مادام «او 

  .جواني او بودمتعلق به خاطرات 

پيشين را نيافت، باز با حرارتي سرشار استقبال گرديـد و   اثر كتاب تفكرات جديد با آنكه نسبتاً اهميت

  .چندين بار چاپ آن تكرار شد

شاعر بزرگ انگليسي كه المارتين در تمام عمر از سـتايش كننـدگان او    3لرد بايرون 1824در آوريل 

ه پـس از مـرگ شـيلر    تـ دچار حزن و غمي كرد كه بي شباهت به اندوه گو بود در جواني بمرد و المارتين را

را كه مربوط به يكـي از قطعـات   » 4آخرين سرود زيارتگاه هارولد«در اين ماه وي به ياد او منظومه . نبود

اين قطعه معروف كه از قطعات خوب المارتين است در عين حـال  . بايرون به نام جايلد هارولد بود انتشار داد

ريخي است و در آن المارتين قدرت ادبي خود را بار ديگـر بـه ثبـوت رسـانيده     اادبي، هم فلسفي و هم ت هم

  .است

                                                           

1. La mort de Socrate. 

2. Les Nouvells Méditations poétiques. 

3.Byron       شاعر معروف و متجدد انگليسـي، داراي آثـاري بسـيار مشـهور از قبيـل ،Don Juan  وChild Harold's 

pilgrimage .  المارتين در چندين جا عالقه تامي را بدين شاعر داشته به صورت مختلف نشان مي دهد، و حتي از مالقات بـا

بايرون در جنگي كـه يونانيهـا در فاصـله سـالهاي     . او در سفر لندن گفتگو مي كند، ليكن اين امر كمي مشكوك به نظر مي آيد

 .سـال داشـت   36ديك شهر مسيولونگي مرد و در موقع مـرگ فقـط   با عثماني ها كردند شركت جست و در نز 1825و  1823

  .را به ياد او سروده است» امداد براي يوناني ها«المارتين قطعه 

4. Le dernier Chant du pélerinage d'Harold. 
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المارتين رسماً به عضويت آكادمي فرانسه پذيرفته شد و اين انتصاب افتخـار   1830در اول آوريل سال 

هوري مانند شاتوبريان بود، و در آن موقع آكادمي فرانسه داراي عضو مش. جديدي بر افتخارات سابقش بيفزود

بعدها در نتيجه مساعي المارتين و . عضويت المارتين در آن انجمن استادان نظم و نثر فرانسه را تكميل كرد

خـود او  . آكادمي، ويكتور هوگو نيز توانست داخل فرهنگستان گردد يشاتوبريان و مخالفت آنها با ديگر اعضا

جرات فرهنگستان، پيوسته افسوس مي خوردم كه چرا آراء را همواره از در حين مشا«: در اين باره مي نويسد

ي دهندگان كاري ندارند، زيرا اگر چنين نبود ارزش يك رأي المـارتين  أروي تعداد مي سنجند و به ارزش ر

  ».در مقابل كليه آراء مخالف براي تصويب ورود من كافي بود

ود بـه آكـادمي، المـارتين دومـين اثـر مهـم خـود        در ژوئن همان سال، يعني قريب سه ماه بعـد از ور 

را انتشار داد كه يك بار ديگر شهرتي نظير آنچـه پـس از طبـع تفكـرات      1»آهنگهاي شاعرانه و مذهبي«

  .شاعرانه يافته بود برايش فراهم كرد

دقايق و ظرايف فراوان ادبي، شيريني احساسات و افكار، لطافت بي نظير آهنگها و جمالت اين كتـاب،  

  .الفاصله آنرا شايسته استقبال پر شور مردم قرار دادب

به چهار جلد تقسيم مي شود كه بي نظم و ترتيب سروده شده و به » آهنگهاي شاعرانه مذهبي«كتاب 

از هنگام انتشار تاكنون اين كتاب صدها بـار بـه اشـكال و قطـع هـاي      . همين شكل نيز به طبع رسيده است

  .ست كه طبع آن با وضعي بهتر و كاملتر تكرار نگرددمختلف انتشار يافته و سالي ني

المارتين تا مدتي سـرگرم امـور سياسـي بـود، زيـرا اوضـاع       » آهنگهاي شاعرانه مذهبي«پس از انتشار 

باالخره پيش بيني هـا صـورت   . فرانسه از هر سو درهم شده بود و هر آن بيم انقالب و شورشي تازه مي رفت

موسوم  حكومت لويي فيليپ كه به حكومت ژوئيه 2از طرف دولت دوپولونيا 1829وقوع يافت و در سوم ژوئيه 

  .شد اعالم گرديد

ادب آن از قبيـل شـاتوبريان و    در نتيجه اين واقعه، عـده زيـادي از بزرگـان فرانسـه، منجملـه مـردان      

المارتين از كار كناره كردند و شاتوبريان در همين موقع كتابي نيز در اين باره انتشار داد كه مايـه مناقشـات   

  .مطولي گرديد

طلب وكالت در پارلمان فرانسه شد ليكن در قصد خويش توفيـق  سال بعد در همين وقت المارتين داو

  .را منتشر كرد» حكومت عقلي«و  3»پاسخ به نمزيس«ب نيافت، و در همين ماه دو كتا

پس از مدتي به خيال مسافرت به كشورهاي شرق و تحقيق در روحيـات ملـل مختلـف آنجـا افتـاد و      

به اتفاق زن و دختر محبوبش ژوليا كه ده سال داشت در بندر مارسي پا بـه كشـتي    1832باالخره در ژوئن 
                                                           

1. Les Harmonies Poétiques et Religieuses. 

2. Duo de Polignao فرانسه در زمان شارل دهم، واضـع قـوانيني بـه نـام     ، پسر دوشس دوپولينيا مرد سياسي معروف

Ordonnance  وئيه گرديدژ 30كه مسبب حكومت.  

3. Répose a Némésis. 
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ام تـر در مدت چند ماهي كه مشغول سفر بود همـواره بـا اح  . وان گرديدنهاد و به سوي عثماني و فلسطين ر

شاياني از طرف دول مختلف استقبال شد، و در اين مدت خاطرات خوبي از ميهمـان نـوازي شـرقيها و آداب    

  .مسلمين پيدا كرد

افسوس . به بيروت رفت و در آنجا به قصد اقامتي چند ماهه سكني گزيد 1833باالخره در نوامبر سال 

كه طبيعت يك بار ديگر ضربت موحش خود را بر روح حساس المارتين كه از چندي به اين طرف انـدكي از  

درد و غم كناره جسته بود وارد آورد و در ششم دسامبر همين سال دخترك زيبايش ژوليـا را از چـنگش در   

  .ربود و در آغوش خاك جاي داد

ساليان دراز فصل مشترك سعادت آن دو محسوب مي شـد،  مرگ ژوليا كه نو گل اميد پدر و مادر و از 

بپوشند چنان در روح المارتين و زن جوانش اثر كرد كه تا مدتي هر دو آرزو داشتند خود نيز چشم از جهان 

تي نسبت به وجود خداوند بـدبين  حبر اثر اين واقعه المارتين تا مدتي نسبت به همه چيز . و به ژوليا پيوندند

  .ني و تأثر از قطعاتي كه در اين مدت سروده است به خوبي هويدا استشد و اين بدبي

شاعر ستمديده به قصد فرانسه بيروت را ترك گفت و در آخر اين سال كه بـراي او   1832در سپتامبر 

هنگام ورود فهميد كه در غيبت خويش از طرف اهالي شهر  . سالي شوم بود بار ديگر به كشور خويش پا نهاد

وارد پارلمان شد و از آن به بعد به گفتگوها  1834يندگي مجلس انتخاب شده است، لذا در ژانويه برك به نما

  .و مناقشات پارلماني پرداخت

سال آثار خيلـي معروفـي از    12در اين . دوران آسايش و نويسندگي المارتين است 1847تا  1835از 

ه است كه هر يك به نوبه خود زيبا و دلنشـين  اين شاعر بزرگ پي در پي انتشار يافته و به دست مردم رسيد

  :مهمترين آنها به ترتيب انتشار چنينند. است

 2ژوسـلن ، )1836(كه مجموعه مشـاهدات و خـاطرات او در كشـورهاي شـرقي اسـت       1سفر مشرق

 ،)1841( 5مارسـيز صـلح  ، )1839( 4منتخبات شـاعرانه ) 1838( 3سقوط يك فرشته، )1836فوريه (

  ).1847( 6تاريخ ژيروندن هاو ) 1843(يال زگرا

  .است» سقوط يك فرشته«و » ژوسلن«معروفترين كتابهاي اين دسته 

كتاب ژوسلن از هر حيث در رديف شاهكارهاي ادبي بزرگ فرانسه قرار دارد و كمتر اثـري از المـارتين   

در حقيقـت  » يخاطرات يك روحـان «ژوسلن يـا  . است كه تا اين اندازه به طبع رسيده و انتشار يافته باشد

                                                           

1. Le voyage en Orient. 

2. Jocelyn. 

3. La Chute d'un Ange. 

4. Les Recueiilements poétiques. 

5. La Marseillaise de la paix. 

6 .Histoire des Girondins،       ژيروندنها و مونتانيارنها دو دسته مشهور انقالب كبير فرانسـه بودنـد كـه بعـدها افـراد

 .دسته اول در زير ساطور انقالب جان سپردند، و المارتين شرح آنان را با لحني ماهرانه و مؤثر به نگارش درآورده است
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داستان طويلي است كه به صورت نظم در آمده و به يك مقدمه، نه فصل، دو نتيجه و يك ضـميمه قسـمت   

يعني ده سال پيش از انتشار آن آغـاز كـرده و خـود روز     1826المارتين اين كتاب را در سال . گرديده است

ه بعدها به دوستش ويريو نوشته اسـت  در نامه اي ك. شروع آنرا روز آغاز حقيقي دوران شاعري خود مي داند

  :چنين مي گويد

من فرود آمد و آنـرا   لب، شعاعي نافذ كه از آسمان تابيده بود مستقيماً به ق1816ستم ژانويه يشنبه ب«

: و يك هفته بعد دوباره چنين مي نويسد» ...بالفاصله حس كردم كه يك شاعر بزرگ شده ام ! روشن ساخت

. هم دائماً بگـويم و بنويسـم  هشت روز است كه خويشتن را به انقالبي عجيب دچار مي بينم، مي خوا اكنون«

اين كتـاب قطعـه   ! مدت به نگارش شرح حيات خويش شروع كرده ام، اگر حقيقتاً حياتي داشته باشم ندر اي

ست كه بعدها ژوسلن و اين داستان همان» ...ايست به وسعت طبيعت، به لطافت قلب بشر و به بلندي آسمان 

  .نام گرفت

سنت بـوو منقـد   . ژوسلن در حقيقت شرح حيات خود المارتين است كه به لباس عاريت در آمده است

المارتين عالقمندنـد ژوسـلن   براي آنان كه صميمانه به دانستن داستان حيات «: معروف درين باره مي گويد

كه اندكي تغيير محيط داده و كمـي نيـز بـر    ژوسلن در حقيقت المارتيني است . س سودمندي استكتاب ب

  ».خاطرات خود افزوده است

كه مصادف با صدمين سال انتشار ژوسلن بود در يكي از مجالس ادبي كه به يـاد   1936در فوريه سال 

يكي از ادباي معاصـر  . اين واقعه برپا شد ژوسلن را بهترين اثر نظمي فرانسه در قرن نوزدهم محسوب داشتند

اگر هر قرني بتواند چنين اثري به جامعه بشري تقـديم  «: ، در يكي از جلسات اظهار كردن رشدكتر سيمو

  ».دارد، جامعه حق دارد ازين سرمايه بي همتا بر خود افتخار كند

او خـود در نامـه اي كـه در سـال     . بهتر است عقيده خود المارتين را نيز در اين خصوص ضبط كنـيم 

اكنون من به نگارش خاطرات يـك كشـيش   «: نويسد چنين مي گويد به دوست صميميش ويريو مي 1831

مي توانم بگويم كه تا به امـروز چنـين كتـابي نوشـته     . اين كتاب تنها شاهكار حيات من خواهد بود. مشغولم

  ».نشده است، زيرا اين داستان منظومه ايست كه مي توان آنرا حماسه روحي بشر نام نهاد

اين كتاب رويهـم رفتـه   . انتشار يافت 1836به پايان رسيد و در فوريه  1835ژوسلن در هفدهم نوامبر 

  .شامل هشت هزار شعر است

ثار مهم المارتين است كه چندان پاي كم از ژوسلن نمي آورد، ولي البتـه  آنيز از  سقوط يك فرشته

  .فصل، يك نتيجه و يك مقدمه تقسيم شده است 15اين كتاب بر . ارزش ادبي آنها تفاوت دارد

كه شرح نخستين معاشقات المارتين است، متعلق به ايامي است كه او با نخسـتين  » گرازيال«داستان 

فرانسوي ها در وصف اين كتاب با آنكه قهرمان آن يك دختر ايتاليايي . الوير خود در شهر ناپل گذرانيده است



20 

 

ند كه المارتين اين كتـاب را بـه   و اين مي رسا» !گرازيال از خود المارتين فرانسوي تر است«: است مي گويند

  .فرانسه اي بسيار زيبا و روان به نگارش درآورده است

كه به شش جلد تقسيم مي شود آخـرين نشـريه دوره دوازده سـاله     يروندن هاژباالخره تاريخ مفصل 

  .فوق الذكر است

سياسي خود را وجهه  1858پس از اين دوره المارتين يكباره تغيير روش داد، بدين معني كه در سال 

  .كرده بود تقويت بخشيد و رسماً وارد در گيرودار انقالبي شد زاحرا 1834كه از 

 بـر ضـد پـرچم سـرخ     1848فوريـه   25يكي از بزرگترين نطقهاي او در اين دوره نطقي است كـه در  

چم سرخ سوسياليست ها ايراد كرد و نتيجه آن هيجان عامه بر ضد اين دسته بود كه منجر به فرود آمدن پر

  .گرديد

حكومتي به نام حكومت موقتي تشكيل داد كه اوضاع فرانسه  لدرورولندر مارس همين سال به اتفاق 

  .رياست كشور را در دست گرفت را سرو صورتي بخشيد، و بدين ترتيب معناً

 در آوريل و مه اين سال در انتخاباتي كه به عمل آمد المارتين از طـرف ده ايالـت مهـم نـامزد وكالـت     

گرديد و در پارلمان فرانسه برترين اكثريت را به دست آورد و پس از آن پي در پي پيشـرفت هـاي سياسـي    

هنگام انتخابات رئيس جمهـوري تقريبـاً بـراي هـيچكس     . تازه نائل شد و مقام او بيش از پيش استوار گرديد

 ن انتخابات بود، ناگهان رقيبيكه موقع شروع اي 1848ليكن در دسامبر . شكي در موفقيت او باقي نمانده بود

اين رقيب . تازه قد علم كرد كه نامش به سرعت در دهانها افتاد و در اندك مدتي كليه دلها به سوي او گراييد

و  ، برادر زاده ناپلئون بزرگ بود كه بعـدها لقـب نـاپلئون سـوم گرفـت     شارل لويي ناپلئون بناپارتجديد 

  .رين فرد خاندانش بودباالترين حربه او سابقه و نفوذ بزرگت

كه نتيجه انتخابات معلوم شد المارتين در مقابل ميليون ها رأي ناپلئون  1858باالخره روز ده دسامبر 

رأي بيشتر نداشت، و اين شكست انكار ناپذير بزرگترين شكست سياسـي او در دوران حيـاتش    18000سوم 

  .بود

عمر جمهوري دوم فرانسـه را پايـان    وف خويشكه ناپلئون سوم با كودتاي معر 1852در دوم دسامبر 

  .داد، المارتين نيز دست از كليه كارهاي دولتي برداشت و از مقام خويش كناره گرفت

در اين دوره شاعر بزرگ فرانسوي كـه  . از اين به بعد دوران پر مشقت و حزن آميز پيري آغاز مي شود

، و هـر  »از راه قلم زنـدگي كنـد  «روز چيز بنويسد و ثروتي چندان نداشت، ناگزير بود براي امر معاش شب و 

چند از آن پس حيات المارتين چيزي به جز رنج و اندوه دائمي نبود، معهذا همين درد و غم بود كه فرانسـه  

  .را داراي بهترين آثار ادبي خويش كرد

  :تا هنگام مرگ او انتشار يافته اند، عبارتند از 1849كتابهايي كه از سال 
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كـه هـر سـه شـرح زنـدگاني خـود او       (» 1851« 3جديد رازهاي» 1849« 2رازها» 1849« 1لفائار

 6تـاريخ مجـالس مقننـه   ، »1852-1851« 5تـاريخ ارتجـاع  ، »1851« 4پوان سنگتراش سن، )اسـت 

  .انتشار يافت 1855تا  1852كه از  8سيويليزاتورو مجله » 1855« 7تركيه و روسيه، »1854«

                                                           

1. Raphaël 

2. Les Confidences. 

3. Les Nouvelles Confidences. 

4. Le Tailleur de pierres de saint point. 

5. Histoire de la Restauration. 

6. Histoire des Constituans. 

7. De la Turquie et de la Russie. 

8. Civilisateur. 
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شروع به نگارش و انتشار تاريخ ادبيات فرانسه به صورت سلسله كتبـي بـه نـام     1846به عالوه از سال 

  .يافت كرد و اين كار تا پايان حياتش ادامه 1»دوره خانگي ادبيات«

درين موقع المارتين خيلي پير شده و از هر حيث محتاج به استراحت بود، لكن در چنين وقتي ناگزير 

ني صرف كند، و اگر نيروي مخصوص مردان بزرگ به كمكش نمـي  ه جواوربود به عكس قوايي بيش از حد د

  .رسيد، به يقين نمي توانست در برابر اين هم رنج و سختي مقاومت كند و از پاي درنيفتد

دست بـردارد، زيـرا او را در ايـن     گويي روزگار هنوز هم نمي خواست از مخالفت با اين شاعر ستمديده

تياج به پول مجبور به فروش مقدس ترين يادگارهاي دوران كـودكيش  دوران پيري در نتيجه استيصال و اح

سرزمين ميلي كرد، و از اين فروش المارتين چنان دچار اندوه و حسرت شد كه شايد در مرگ دخترش ايـن  

به  دكيوخاطرات كگويي قبالً وي از اين پيش آمد خبر داشت كه در قسمتي از قطعه . قدر متأثر نشده بود

  2.ياد چنين روزي قطرات اشك از ديده فروريخته بود

» نالـه هـاي روح  «يا  3»خانه و تاك«سالگي آخرين قطعه خويش را به نام  67وي در  1828در سال 

سال پيش گشـوده بـود    50بسرود و از آن پس دوران پر افتخار شاعري خود را ترك گفت و دفتري را كه از 

  .فروبست

پاريس كـاخ كـوچكي در پاسـي بـدو واگـذار كـرد و شـاعر سـالخورده بـراي          حكومت  1860در سال 

تنها مونس او در اين سالهاي تنهايي و گوشه نشـيني، زن  . گذرانيدن آخرين سالهاي عمر خويش بدانجا رفت

ي روحـي شـوهرش   امحبوب و مهربانش بود كه حيات خود را سراسر وقف سعادت و آرامش و كاستن دردهـ 

اين همسر و غمخوار ساليان دراز نيز از دستش بـدر رفـت و بـراي ابـد در      1853در سال  باالخره. كرده بود

آغوش خاك جاي گرفت، ليكن شاعر شكسته دل به قدري در دوران حيات خويش رنج و مشقت ديـده بـود   

 بدين طرق آخرين بندي كه مايه اتصـال او بـه  . كه ديگر هيچ چيز ناله هايش را سوزنده تر نمي توانست كرد

دنيا بشمار مي رفت نيز بگسست و اين روح بزرگ در عين زندگاني، زندگاني را طالق گفت و بـراي هميشـه   

  .به گوشه خلوت پناه برد

فرانك هديه اي را كه دولت فرانسه بـه   500000در نتيجه استيصال و پريشاني ناگزير  1867در سال 

، و اين سومين و آخرين هديه اي بود كـه در  )آوريل 15(نام قدرشناسي ملت بدو تقديم مي داشت پذيرفت 

  .تمام عمر خويش از دولت دريافت مي داشت

شـاعر بـزرگ    1869فوريه  28باالخره مرگي كه المارتين مشتاقانه در انتظارش بود فرارسيد و در روز 

  .سال عمر پر افتخار براي ابد ديده برهم نهاد 79فرانسوي پس از 

                                                           

1. Cour familier de Littérature. 

 .رجوع شود به شرح المارتين بر قطعه خاطرات كودكي .2

3. La Maison et la Vigne. 
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نطـق هـاي شـورانگيز از طـرف      ذكر و عزا به يـادش منعقـد گرديـد و   پس از مرگ او مجالس متعدد ت

از آن روز تاكنون تقريظها و تمجيدهاي فراواني درباره او و آثار او از طرف دانشمندان . عالقمندانش ايراد شد

  .انتشار يافته كه قسمتي از آن ها در صفحات بعد نقل شده استو ادباي بزرگ در مجله و كتب مختلف 

پوان در محلي كه خود معـين كـرده بـود بـه      وصيت خود المارتين پس از مرگ در گورستان سنبنابر 

خاكش سپردند، و در آن روز كشور پـر افتخـار فرانسـه يكـي از بزرگتـرين شـعرا، بزرگتـرين نويسـندگان و         

  .رگترين سياستمداران خود را از دست دادزب

* * *  

رايي است كه از عالم مرموز ديگر براي مردمان خـاكي  المارتين تنها يك شاعر ساده نيست، داستان س

  .خبر مي آورد

المارتين كسي است . شايد نتوان كلمه اي يافت كه به درستي شخصيت و مقام ادبي او را توصيف كند

كه قيود و قواعد شعري زمان قديم را يكباره كنار گذاشته و جز روح خود هيچ چيز را مورد اعتمـاد نشـمرده   

سروده شـده  » شعر بودن«كه از سينه او بيرون مي آيد به هيچ وجه صورت شعري را كه براي  نغماتي. است

هيچكس نمي تواند . است ندارد، فقط ناله هايي است كه وي در شرح آالم و مشقات روحي از دل بر مي آورد

تياز المـارتين  در سرتاسر قطعات او يك شعر بيايد كه از روي تصنع و قيد سروده شده باشد و همين وجه ام

المـارتين  «: به همين جهت است كه در تاريخ ادبيات فرانسه مي نويسند. از غالب شعرا قبل و بعد از اوست

  »!شاعر نيست، خود شعر است

و تخصص حقيقـي او نيـز    عشق و غم: تاريخچه زندگي اين شاعر بزرگ در دو كلمه خالصه مي شود

  .در تجسم اين دو حال است

براي من عشق چون آتشي اسـت كـه   . ار و پود وجود مرا از عشق به هم بافته اندت«: خودش مي گويد

كانون قلبم را حرارت مي بخشد، و هر زمان كه اين آتش مقدس فرونشيند ديگر از وجود من اثـري نخواهـد   

  ».عشق زنجير زريني است كه آسمان را با زمين پيوند مي دهد«: در جاي ديگر مي گويد» .بود

در درون : عري است كه ديوانه وار سراغ درك رموز طبيعت و فهم اسرار خلقت مـي گيـرد  المارتين شا

بيابانها و كنار جويبارها، در ظلمت شب و روشني روز، در صحنه آسمان و پهناي زمـين، در كنـار آبشـارها و    

. ز مي گـردد جا در پي اين حقيقت مرموزير درختها، در زواياي روح بشري و در خالل عقايد پيشينيان، همه 

حجاب مجهوالت را پاره مي كند و با مجهولي تازه مواجه مي شود، همه جا مي گردد و هيچ چيز جديد نمي 

آنگه صدا به نالـه بلنـد   . يابد، نه در زمين و نه در درون آسمان، نه در عقايد متقدمين و نه در افكار معاصرين

ت اشعاري جانسوز بر صفحه كاغذ نقش مي زنـد،  مي كند و ارتعاشات قلب حساس و زود رنج خود را به صور

همه چيز را مايه درد و غم مي شمارد و همه جا را غمكده اي مظلم و تاريك مي بيند، شـب هـا و روزهـاي    



24 

 

اينست آنچه زندگاني حسـاس  . دراز را به تفكر مي گذراند و عاقبت به جز افزايش حزن و غم نتيجه نمي برد

  .اده استترين شعراي فرانسه را تشكيل د

سالهاسـت در ادبيـات   . كمتر ممكن است يك مرتبه قطعه اي از او را نخوانده و تكـرارش نكـرده باشـد   

پديد آمده كه تنها سرمشق نويسندگي پيروان آن نوشـته هـا و    طريقه المارتينيفرانسه طريقه اي به اسم 

  .آثار جاوداني اين شاعر بزرگ است

* * *  

خواندم چنـان  » خاطرات كودكي«بار يكي از قطعات المارتين را به نام از روزي كه من براي نخستين 

خوشوقتم كـه مـي تـوانم هرچنـد هـم       شيفته لطف كالم او شدم كه به جمع آوري آثارش پرداختم، و امروز

مختصر باشد، ترجمه قسمتي از قطعات او را كـه  

ــته     ــار پنداش ــرين آث ــره بهت ــود از زم ــه خ ام ب

  .متقديم دار خوانندگان عزيز

چيزي كه ناگزير بايد تـذكر دهـم اينسـت    

كه با وجود دقتي كه در نقـل موضـوع بـه زبـان     

فارسي شده، اين كتاب را ترجمـه مسـتقيمي از   

آناني كه به . گفته هاي المارتين نمي توان شمرد

زبان خارجي آشـنا هسـتند مـي دانـد كـه نقـل       

ديگـر، مخصوصـاً در   بـه زبـان    بـاني زاشعاري از 

صورتي كه اشعار از شخصي مانند المارتين باشد 

تقريباً ممتنع است، تنها مي توان گفت كه  كاري

تعلق بـه المـارتين   در شرح اين قطاع اصل فكر م

زبان فارسـي پرورانيـده شـده     است ولي در قالب

  .است

ين قطعات اين شاعر بزرگ را در ضمن بايد اضافه كنم كه من در اينجا سعي كرده ام قسمتي از زيباتر

ترجمه كنم، و چون بهترين قطعات او آنهايي است كه بيشتر اثر غم در آن نمودار است، در صورتي كـه ايـن   

گذشته از اين از كجـا معلـوم   . كتاب به نظر خوانندگان از حد لزوم غم فزاتر آيد تقصيري بر عهده من نيست

  روح ايراني بيشتر خواهان قطعات حزن انگيز نباشند؟است كه قسمت اعظم از خوانندگان به مقتضاي 

  شجاع الدين شفا

Vetren PZ Lamartine Memorial 
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  012ی�ت -ر,�ن *(�ر) ��ر	��
، زيرا هر زني پس از خوانـدن اشـعار او   1المارتين قطعاً مسئول بسياري از آشفتگي هاي روحي ما است

از خواندن اشعار سحرانگيز او خود را ناچار ديده اند  اشخاص بعد چه بسا. او باشد» الوير«مايل است به جاي 

ا به قصد شنيدن زمزمه جويبارها به زير ين ماه به كنار درياچه ها شتابند و دي سرد زمستان براي ديادر شبه

  .از اين قرار مسئوليت قسمتي از سرماخوردگيهاي ما نيز با مسيو دوالمارتين است. درختان جنگل روند

ن و لرد بايرون به هر چهار گوشه دنياي ادب دست انداخته اند؛ بر فرض هم نخـواهيم  مسيو دوالمارتي

اين گفته را قبول كنيم، بايد اعتراف كنيم كه خواندن آثار آنها فكر زنهايي را كه پس از ايشان پـا بـه وجـود    

  .گذاشته اند به كلي عوض كرده است

  »خاطرات، جلد دوم« 2كنتس داش

* * *  

. ظهور او تغيير و تحولي كامل يافته اسـت  ززبان فرانسه داراي جنبه شاعرانه است، پس اهرچه كه در 

باالخره در يك كلمه مي توان . جمالت خوش آهنگ او هر يك زاده شديدترين ارتعاشات روح بشري هستند

  .گفت كه او بزرگترين نوابغ عالم شعر است

  .»1886رتين، هفتم ژوئيه اقتباس از نطق او در پاي مجسمه الما« 3سولي پرودم

* * *  

قوت تجسم مناظر زيبا در نزد ويكتو هوگو، بالغت و فصاحتي انكار ناپذير در نزد آلفرد دموسه، باريـك  

بيني و دقتي فراوان در نزد آلفردو وينيي، از بديهيات دنياي ادب است، ليكن در وجود المارتين چيزي است 

  .فت كه او اساساً فرد و واحد استبايد گ. كه از هر سه اينها باالتر است

  »تحقيقات در اخالق بزرگان« 4پول بورژه

                                                           

كه درينجا ذكر شده فقط آنهايي است كه صاحبانشان اشتهار جهـاني دارنـد، و حتـي المقـدور از عقايـد سـاير        نظرياتي. 1

 .نويسندگان و مورخين ذكري نشده است

2. Contesse Dash كه كتاب خاطرات او مشهور است) 1872-1804(فرانسوي ، خانم نويسنده بزرگ.  

3. Sully Prudhomme 1907-1839(فرانسوي بزرگ ، شاعر.(  

4. Paul Bourget كـه از كتـب موثـق دوره    » تحقيقات در اخالق بزرگان معاصر«، اديب معروف فرانسوي صاحب كتاب

  .جديد است
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* * *  

و باالخره يـك قهرمـان عاليقـدر ملـي      براي ما المارتين نمونه عالي شرافت و مظهر بزرگ نوع پرستي

در ميان كليه شعرايي كه خواسته اند احساسات بشري را توصيف كنند، تنها يك نفر به حقيقت موفق . است

  .شده و او المارتين است

ويكتور هوگو به تمام معني يك نفر شـاعر اسـت،   ! آري. مي گويند ويكتور هوگو نيز شاعر بزرگي است

ترين اشعار فرانسه را به وجود آورد؛ ليكن المارتين اساساً شاعر نيست، روحي اسـت كـه   زيرا توانسته است به

ر به ما خبر مـي دهـد، خطيبـي    دنياي ديگر است كه از عالم اسرا مستقيماً با خداوند سرو كار دارد، پيكي از

يچكس را كننده فـرا مـي گيـرد كـه هـ     است كه هر زمان كه سخن مي گويد اطراف سر او را هاله اي خيره 

  .قدرت نگريستن آن نيست

  »فرهنگستان فرانسه 1905اقتباس از نطق او در جشن « 1دوهريا

* * *  

المارتين به نحو خاصي در روح اثر مي بخشد، ليكن همين كه اين كلمه در جملـه مربـوط    ي هر كلمه

  .به عشق جاي مي گيرد به حد اعالي لطافت خود مي رسد

به دست يأس و اندوهي عميق و بي  روحي است كه اختيار خويش را المارتين مرد فلسفه نيست، فقط

  .پايان سپرده است

  »نامه ها، جلد دوم« 2ستاندال

* * *  

  .به لباس نظم درآمده است المارتين شاتوبرياني است كه

  »قرن نوزدهم« 3اميل فاگه

* * *  

هنگـامي كـه تفكـرات شـاعرانه انتشـار يافـت       ! چه قدرت و جاللي ساحرانه در اين آهنگها نهفته است

تاكنون هر زمان كه به سوي شعر مي آمديم با چيزي خشـك، بـي روح و   . هزارها روح بشري به هيجان آمد

                                                           

1 .De Heredia 1905-1856(» فتوحات«قطعات معروف ، شاعر بزرگ فرانسوي، مصنف.(  

2. Stendhal ب عشق، قرمز و سياه، مكاتيب، صومعه پارم و غيرهكت مصنف) 1842-1782(فرانسوي ، نويسنده مشهور.  

3.E. Faguet  قرن نوزدهم«مؤلف كتاب مهم  )1916-1847(فرانسوي ، پروفسور نقاد«.  
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ـ  نامؤثر مواجه مي شديم، ليكن اكنون توانسته ايم با حقيقت شعر، رگ، حقيقتـي  زحقيقتي وسيع و عالي و ب

  .كه مستقيماً بر روح ما دست اندازي مي كند و تارهاي قلبمان را به ارتعاش در مي آورد مواجه گرديم

  »1855نوامبر  19از نامه او به ورلن، « 1سنت بوو

* * *  

ت پي در پـي  ناماليما. المارتين هنگامي ظهور كرد كه بحران روحي سختي بر همه حكمفرما شده بود

همه منتظـر  . و خستگي هايي كه نتيجه جنگها و انقالبات فراوان بود، روح توده را اسير رنج و غم ساخته بود

زادانه قطرات اشـك از ديـدگان   آتوصيف كند تا بتوانند  نبودند كه كسي پيدا شود و اين غم دوران را برايشا

را به ارتعاش درآورد، صداهاي تحسين از اطراف بلند  نارهاي روحشاتالمارتين ظهور كرد و ماهرانه . فرو ريزد

  .شد و آغوش ها برايش گشوده گرديد

  »زرد پوست كوتاه« 2لوكنت دوليل

* * *  

آيا اين روياي مبهم كه گويي در پس پرده آسمان جاي گرفته بود و به دست المارتين چهره اي روشن 

  باقي خواهد ماند؟و مشخص به خود گرفت، به همين زيبايي و درخشندگي 

آيا بهتر نيست كه يك موجود فوق بشري وقتي توجه عموم را به خود جلب كرد كمتر به حقايق مادي 

  توجه كند؟

  »محاورات دوشنبه« سنت بوو

* * *  

چنـين محيطـي بـراي او    . در تابلوهاي المارتين هميشه مناظري از فضا و آسمان بـه نظـر مـي رسـد    

اين مرغ بلندپرواز پيوسته در فضـا پـيش   . روح خود را در آن به جوالن درآورد الزمست تا بتواند آزادانه مرغ

مي رود، گاه در زير ابري نازك و لطيف و زماني در پس توده اي تيره و تار پنهان مي گـردد، هميشـه پـرواز    

رود آيد مي كند و هيچ وقت بر روي زمين باز نمي آيد؛ اگر هم زماني به ناچار لحظه اي در اين فضاي تنگ ف

  .با نخستين وزش نسيمي كه بر بالهايش بگذرد دوباره پر باز خواهد كرد

  »ژرنال اوفيسيل« 1تئوفيل گوتيه

                                                           

1.Sainte-Beuveبزرگترين نقاد فرانسه، صاحب آثار انتقادي مشهور تصاوير ادبي، يورروايال، محاورات دوشنبه و غيره ،.  

2.L. de Lille اشعار وحشي«و » اشعار باستاني«معروف  مصنف كتب) 1894-1818(فرانسوي ، شاعر بزرگ«.  
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* * *  

هم با تمام نبوغ خود نتوانسته است نظير آنها را  راسيناشعار المارتين داراي آهنگهايي است كه حتي 

هرگز كسـي جـز او نمـي    . شده است» زبان موسيقي«پس از المارتين زبان فرانسه به تمام معني يك . بسازد

  .اني بر جاي گذاردبتوانست چنين اثري عميق آن هم در چنيني ز

  »تاريخ ادبيات فرانسه، جلد چهارم« 2نيزار

* * *  

» راسـين «از هر حيث عظمت احساساتي كه در هر قطعه از آثار او نهفته اسـت بـاالتر از   اگر المارتين 

گفته هاي او مانند روحيه بشر امروز از اضـطراب و يأسـي عميـق آكنـده اسـت،      . نباشد، الاقل هم تراز اوست

  .ير استانكارناپذ ، و آن دلربايي و ظرافتيددار ليكن عالوه بر اين حزن و غم يك صفت بزرگ ديگر نيز

  »حيات المارتين« ژان ده كنيه

* * *  

المارتين براي ما مردم روي زمين اشعار زيبايي به يادگار گذاشته، ليكن افسوس كه او خود هميشه بر 

المارتين كسي است كه دنياي شعر را به انقـالب افكنـده   . روي كره ديگري غير از كره ما زندگي كرده است

  .اينست كه مردم را به خواندن خود آنها راهنمايي كنيمبهترين وصف اشعار او . است

  »245صفحه  2جلد « مينرو ليترر

* * *  

  .ايست كه جوانتر و اجتماعي تر گشته است» رنه«است كه ماليم تر شده و يا » بايروني«المارتين 

  »1870اول آوريل  –مجله دودنيا « دومازاد

* * *  

                                                                                                                                                                                     

1. Théophile Gauthier   داسـتان  «، »كـاپتين فركـاس  «نويسـنده   )1814-1811( ، شاعر و نقـاد معـروف فرانسـوي

  .و غيره» موميايي

2. Nizard كه از كامل تـرين تـواريخ   » فرانسهتاريخ ادبيات «مؤلف كتاب ) 1888-1816(نويسنده بزرگ فرانسه ، مورخ و

  .نوع خويش است
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و روحي نجيب و شرافتمند نداشته باشد هرگز نمي توان او تا كسي قريحه اي بزرگ و قلبي بي آاليش 

  .اينها صفاتي است كه بيش از همه كس در نزد المارتين جمع شده است. را شاعر حقيقي خواند

در ميان كالسيكها يك نفر رومانتيك است، المارتين هـم در ميـان رومانتيكهـا يـك نفـر      » هيشن«اگر 

  .كالسيك بشمار مي رود

  )آوريل 15( رركنسرواتور ليت

* * *  

و خـود  » شـاتوبريان «، »روسو«، »پترارك«، »ورتر«، »اوسيان«خلوط است از روح مهر قطعه المارتين 

  كيست كه آنرا بخواند و سوزنده ترين احساسات بشري را در قلب خويش احساس نكند؟. المارتين

  هانري موژي

* * *  

  .شناسدالمارتين مرد جاهلي است كه جز روح خود هيچ نمي 

  سنت بووجمله معروف 

* * *  

المارتين حس تسليم به احساسات و فرار از تعقل را به قدري توسعه بخشيده است كه خيلـي عجيـب   

  !است اگر ستارگان آسمان را نيز دچار انقالب نكرده باشد

  ژول لومترِ
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  عقايد المارتين درباره شعر

رد نمي تواند ايجـاد شـادماني كنـد، قطعـاً بـراي      شعر هرگز آن قدر كه مي تواند درد و غم به وجود آو

  .اينكه سعادت رمزي است كه خداوند فقط در آسمان قرار داده است

  

* * *  

  

شعر يعني زبان كامل؛ شعر حقيقي شخصيت خواننده را اسير خود مي كند، قوت تعقـل را از ذهـن او   

آسماني آن تصرف مي كند، گوش او را چون آهنـگ موسـيقي نـوازش مـي      و را از جنبهدور مي سازد، روح ا

  .دهد  قوه تخيل او را به منتها درجه آزاد مي گذارد

  

* * *  

  

اين دو دسـته عبارتنـد از جوانـان و    . من طرفداري دو دسته را براي هميشه ار بهر خود فراهم كرده ام

محققاً هر يك از اين دو پس از خواندن يـك  . عالقه دارند» زيبايي«زنان، يعني آنهايي كه بيش از ديگران به 

  !قطعه از آثار من، طرفدار صميمي من خواهند شد

  

* * *  

  

ايـن هـم   . در اطراف ما مناظر و فصول و امكنه ايست كه همواره با احساسات قلبـي مـا تطـابق دارنـد    

  !ي از طبيعت استآهنگي به قدري است كه گويي طبيعت قسمتي از روح بشري و روح بشري قسمت

و  ورتر، دشتهاي مه آلود سواب را از آتاال، جنگلهاي خرم لويزيان را از رنهسواحل زيباي برتاني را از 

، برناردن دوسـن پيـر  ، نه گوته، نه شاتوبريانبگيريد، ديگر نه  وويرژينيانوار سوزنده خورشيد را از پل 

   .هيچيك را نخواهد يافت

   



31 

 

  مجموعه آثار المارتين

طبع دوم، سوم، چهارم، پنجم، با نـام    – 1820طبع اول بدون نام مصنف، سال ( تفكرات شاعرانه1*

  )1829طبع هيجدهم   – 1823طبع نهم  – 1820مصنف، 

  )1823طبع اول ( مرگ سقراط*

  )1825( يارتگاه هارولدزآخرين سرود *

  )1825( اشعار و قطعات مختلف

  )1829(براي سن ژوزف و سن نيكال  سرودهاي مذهبي

  )1830؛ طبع دوم، سوم، چهارم 1830طبع اول ( آهنگهاي شاعرانه و مذهبي*

  )1830اكتبر  10(قطعه ادبي خطاب به تمام كشور « ضد خوف مرگ بر

  )1831( حكومت عقلي

  )1832ژوئن  26( نامه وداع با آكادمي علوم و ادبيات و صنايع مستظرفه مارسي

  )1834( سرنوشت شعر

  خاطرات يك مسافر كشورهاي شرق

  )1836، طبع دوم، سوم، چهارم 1836طبع اول ( ژوسلن*

  )1836( مجموعه خطابه هاي سياسي در مجلس نمايندگان

  )1839، طبع دوم تا پنجم 1838طبع اول ( سقوط يك فرشته*

  )1839( محصوالت شاعرانه*

  )1840( مخلوط قطعات منظوم و خطابه هاي سياسي

  )1840( و مقاالت در باب مسئله شرق نطقها

  )1847( تاريخ ژيروندن ها*

  )1865(» اقتباس از كتاب ژيروندها« مردان بزرگ انقالب فرانسه

  )1847( نتيجه تاريخ ژيروندن ها

  )1848( سه ماه قدرت

  )1848(» درباره دعوت المارتين به مارسي« پاسخ رئيس آكادمي مارسي

  )1849( 1848184818481848تاريخ انقالب سال 

                                                           

 .كتابهايي كه اهميت ادبيشان بيشتر است با عالمت ستاره مشخص شده اند *
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  )1849( تحقيقات اجتماعي و سياسي

  )1936؛ طبع صد و بيستم 1919؛ طبع شصتم 1849طبع اول ( رازها*

  )1849طبع اول ( رافائل*

  )1850و  1849(» رايزن ملت« روزنامه

  )1850طبع اول ( ژنويو*

  )1850( گذشته و حال و آينده جمهوريت

  )1851تأسيس (، روزنامه ادبي كانونهاي ادبي كشور

  )1851طبع اول (به انضمام اشعار طبع نشده اي به نام مشاهدات  رازهاي جديد*

  )1851طبع اول ( پوان سنگتراش سن*

  )1852-1852(» در شش جلد 1851تا  1834خطابه ها و مقاالت سياسي از « فرانسه پارلماني

  )1852-1851( تاريخ اصالح

  )1853-1851( كتاب جديد مسافرت به مشرق

  )1854-1852( تورمجله سيويليزا

  )1854( تاريخ موجدين

  )1855-1854( تاريخ تركيه

  )1855( تاريخ روسيه

  )1869 – 1856(» جلد 28« دوره خانگي ادبيات*

  )1859( زندگاني اسكندر كبير

  )1860( انتقاد بر تاريخ ژيروندن ها

  )1862( زندگاني ميكل آنژ

  )1863( فيورداليزا

  )1864( ژاكارو گوتنبرگ

  )1865( مشرق مردان بزرگ

  )1865( شكسپير و آثار او

  )1867( آنتونيال
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  آثاري كه بعد از وفات المارتين

  به طبع رسيده

  )1870با مقدمه رو نشود سال ( 1815تا  1790از  خاطرات طبع نشده المارتين

  )1871جمع آوري و چاپ توسط مادام واالنتين دوالمارتين، ( اشعار طبع نشده

  )1871با مقدمه و حواشي خود المارتين ( يادداشت هاي مادرم

جلد؛ طبع اول از سال  6توسط مادام واالنتين دوالمارتين در ( 1859تا  1807از  نامه هاي المارتين

  ).1882جلد در سال  6؛ طبع دوم 1875تا  1873

  ).1908، 1907، 1905از طرف مجله دودنيا، سالهاي ( مكاتيب و مقاالت طبع نشده

  )1922در سال  توسط مادام واالنتين دوالمارتين( به المارتين نوشته شدهنامه هايي كه 

  ).1900توسط رنه دوميك در سال ( نامه هاي الوير به المارتين

  

  

  منتخبات آثار المارتين

  )1854توسط خود او، در سال ( منتخب آثار المارتين

  )1903توسط روبرته، طبع چهارم سال ( منتخب آثار المارتين

  )1922والتر، طبع چهارم . توسط ر( آثار المارتينمنتخب 

  )1918والتر، طبع چهارم سال . توسط ر( شاهكارهاي ادبي

  )1916توسط اوون، سال ( بهترين آثار رمانتيسم

  )1921توسط آندره باربيه، منچستر سال ( اشعار منتخبه المارتين
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  به ياد المارتين

به بزرگي روح بي آاليشت پي برد همچون بت پرسـتان   اي استاد بزرگ سخن، اي آنكه هر كس بتواند

كسي كه وفاداران تو هر روز به زيـارت آرامگاهـت مـي آينـد تـا روح       در برابر آستانت به زانو در مي آيد، اي

بـراي  ! رامش دهد، اي تسلي بخش آسمانيآتواناي تو با هر يك به زباني سخن گويد و هر كدام را به طرزي 

  1شستي و مشتاقان ديدارت را تا ابد بر آتش انتظار باقي گذاشتي؟ چه دست از اين جهان

  

* * *  

طنين  و خاطرات عزيزش در فضاي گيتي» الوير«هنوز هر زمان كه آهنگ جاوداني و مقدس تو به ياد 

هنوز هرگاه كه روح خسته بشر از مصائب گـردون  . عالم به همراهي تو زمزمه آغاز مي كند مي اندازد، سراسر

ه و ناتوان مي گردد، همچو تشنه اي كه رو به چشمه اي گوارا برده باشد مشتاقانه خود را در دل امواج فرسود

  .تو مي افكند و لباس رنج و غم عالم مادي را يكباره از تن به در مي كند 2»درياچه«آرامش بخش 

  

* * *  

دوردست پـرواز   يآسمانهاسوي را ب هنوز آهنگ سرود روحاني تو در قلب ما طنين مي اندازد و روح ما

سوي تو و پر نگشاييم؟ بي تابانه دست ب مي دهد، هنوز هر لحظه كه مي خواهيم ساعتي به آزادي تخيل بال

  .مي آوريم و از روح با عظمت تو كمك مي جوييم

گوش فرا دار تا صداي پر مهري را كه هر لحظه از اعماق گور او بـر تـو بانـگ    ! اي كشور عزيز المارتين

  :د بشنويمي زن

زندگاني بسي زيبا و فرحبخش است، به شرط آنكه همواره در دست خويش مشعلي از عشـق و اميـد   «

  .»اين مشعل مقدس را برافروز و با نور آن به زيبايي هاي اين جهان دلپذير نظر انداز! داشته باشي

  هانري موژي

   

                                                           

تأليف هانري موژي پروفسور ليسه ژانسـون دوسـاي   » فرانسه از نظر شعراي بزرگ آن«اقتباس از قطعه شعري در كتاب . 1

  .پاريس

 .قطعه درياچه المارتين است مقصود. 2
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  نغمه هاي شاعرانه



هنوز اين نام دل آشفته مرا كه سالهاست از وطن دوري گزيده است به تپش مي افكند و روح 

هنوز خاطره آن همچون . اندوهگين مرا كه ديرگاهي است با زاد و بوم خود وداع گفته است مرتعش مي سازد

  .ه مي آوردصداي قدمهاي آشنايي كه به گوش منتظري برخورد، سراپاي وجود مرا به لرز

بسي اوقات در ظلمت عميق شبانگاهي بدين گنبد اسرار آميز الجوردين كه آسمانش مـي نامنـد نظـر    

اختران شب را كه در گردش پايان ناپذير خويش بر روي ساكنين اين زمين 

قبه بلورين بي انتها كه هيچ چيزش قدرت تيـره كـردن نـدارد نشسـته و آفـاق      

Souvenirs d, enfánce, Mill

36 

  1بر زبان رانم؟چگونه مي توانم ديگر باره نام وطن را 

هنوز اين نام دل آشفته مرا كه سالهاست از وطن دوري گزيده است به تپش مي افكند و روح 

اندوهگين مرا كه ديرگاهي است با زاد و بوم خود وداع گفته است مرتعش مي سازد

صداي قدمهاي آشنايي كه به گوش منتظري برخورد، سراپاي وجود مرا به لرز

* * *  

بسي اوقات در ظلمت عميق شبانگاهي بدين گنبد اسرار آميز الجوردين كه آسمانش مـي نامنـد نظـر    

اختران شب را كه در گردش پايان ناپذير خويش بر روي ساكنين اين زمين  دوخته و تا بامدادان چهره زيباي

  .سالخورده لبخند مي زدند نگران بوده ام

قبه بلورين بي انتها كه هيچ چيزش قدرت تيـره كـردن نـدارد نشسـته و آفـاق      بسي شبها در زير اين 

  .بيكران طبيعت را با بالهاي تندرو خيال درنورديده ام

                                         

nce, Milly ou la terre natale 

  .تفكرات شاعرانه، كتاب سوم قطعه دوم

 

  

چگونه مي توانم ديگر باره نام وطن را 

هنوز اين نام دل آشفته مرا كه سالهاست از وطن دوري گزيده است به تپش مي افكند و روح 

اندوهگين مرا كه ديرگاهي است با زاد و بوم خود وداع گفته است مرتعش مي سازد

صداي قدمهاي آشنايي كه به گوش منتظري برخورد، سراپاي وجود مرا به لرز

بسي اوقات در ظلمت عميق شبانگاهي بدين گنبد اسرار آميز الجوردين كه آسمانش مـي نامنـد نظـر    

دوخته و تا بامدادان چهره زيباي

سالخورده لبخند مي زدند نگران بوده ام

بسي شبها در زير اين 

بيكران طبيعت را با بالهاي تندرو خيال درنورديده ام

                                                          

تفكرات شاعرانه، كتاب سوم قطعه دوم
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و زيتون سايه افكنده بودند بسر بـرده و   ني كه بر آنها درختان خرم ليموبسي روزها در دامان كوهسارا

  .به هر سو خم مي كردند نظر دوخته امبه شاخه هاي سبز گياهي كه با وزش نسيم بهاري سر 

تالطم آن هنگام برخـورد بـه سـنگهاي سـاحلي رام شـده و       بسي ساعات در سواحل دريا، كه امواج پر

خروشيدن فراموش مي كنند، نشسته و توده هاي انبوه شن را كه پيوسته در زيـر آبهـاي كـف آلـود از نظـر      

  .پنهان مي شدند نظاره كرده ام

غروب بر جزاير كوچكي كه در زير انوار طاليي رنگ آفتاب بسترهايي زرين جلـوه   بسي لحظات، هنگام

مي كردند نظر دوخته و در پيش ديدگان خويش، در آنجايي كه افق زيبا با همه شكوه خود جلوه گري مـي  

كند، قرص آتشين خورشيد را كه به آهستگي، چون گـوي عظيمـي كـه چوگـان تقـديرش بـه سـوي وادي        

  .ه باشد ناپديد مي شد، نگريسته امناشناسي راند

بسي اوقات در كنار آرامگاه باشكوهي كه جسد ويرژيل براي هميشه در آن آرميده است، در دشـتهايي  

كه سيبيل آنها را درنورديده بود كنجكاوانه گردش كرده ام و از كوم و اليزه بسوي مقابر بزرگـان عهـد كهـن    

  .شتافته ام

رفيع كوهساران كه همچون اهرامي عظيم در فضاي بيكران جا داشـتند و  بسي ايام از دور به قله هاي 

دست تابستان پيراهن سيمين برفهاي زمستاني را از تن آنان بدر آورده بود نظـر افكنـده و بـه غـرش آب در     

  .ميان دره هاي وسيع آنها گوش فرا داده ام

مـوج كـف آلـوده بـا خروشـي      : مهنوز منظره دلپذير اين صحنه زيبا را در برابر خويش مجسم مي بين

فراوان از قلل بلند سرازير مي شد، طبقه اي را در مي نورديد و آهنـگ طبقـه ديگـر مـي كـرد، قريـه هـا و        

چمنزارهاي خرم را پشت سر مي گذاشت، از روي صخره هاي بزرگ به پايين مي جسـت و بالقيـدي فـرش    

فرا مي گذشت تا بـار ديگـر آهنـگ رفـتن     چون ديوي خشمگين ا نشيب و . زمردين چمن را پايمال مي كرد

سرانجام در واپسين دم سفر راهي از ميان درختان كاج و بلوط . كند و به سير جنون آميز خويش ادامه دهد

باز كرده به درون درياچه اي زيبا كه نيمي از آن در زير سايه درختان پنهان شده بود فرو مي ريخت و يـك  

تيرگي و كدورتي غم انگيز مي كرد، آنگاه براي هميشه آرام مي شد و بار  اي آنرا بدل بهزلحظه صفاي روح اف

  .خود باز مي گرفت ديگر صحنه الجوردين درياچه آرامش

امروز خاطره همه اين مناظر دلفريب، همه اين مشاهدات فرحبخش، همـه ايـن شـاهكارهاي پـرآب و     

وانسته است ذره اي از خرمن محبتي را رنگ طبيعت در روح من باقي است، ليكن هيچيك از اين خاطرات نت

من جا دارد به خود تخصيص دهد، زيرا دل من پيش از اين در جاي ديگـر بـه گـرو رفتـه      لبكه در مزرع ق

  .است

* * *  
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جويباري در دره هاي آن بر مي خيزد و  در يك گوشه از زمين، كوهسار بي حاصلي است كه نه زمزمه

كوهستاني است كـه دامنـه آن بـا گـردش ايـام،      . آن سايه مي افكندنه شاخه سبز درختي بر تخته سنگهاي 

همچو پيشاني مردان سالخورده پرچين شده و تخته سنگهاي آن چون آشيان پرنـدگان مهـاجر از هـم جـدا     

  .گشته است

در يك طرف، كنار تخته سنگي كه سيل هاي بهاري خاك اطرافش را در هم شسته اند، گياه خشـكي  

ي آن آثار جوانه هاي ايام جواني هويداست سر برافراشـته و در پيرامـون آن تـوده اي از    كه هنوز در ريشه ها

  .شن كه گوسپندي هنگام گذشتن برجاي نهاده انباشته شده است

در ميان اين گياهان خشك كوهستاني، جابجا مزارع كوچكي كه با خون دل نياكان ما عجين شده و با 

ه و گاه در بين آنها بوته هايي كه بر روي شن هاي اطراف گسـترده  عرق پيشاني آنان آب خورده، جاي گرفت

  .شده و اندك اندك روي به زردي نهاده اند خودنمايي مي كند

نه زمزمه ماليم جويبارها در فصل تابستان، نه صداي برهم خوردن شاخه هاي درختان در موسم بهار، 

حقي كه هميشـه   دارد و نه ناله جانسوز مرغ يمنه نواي فرحبخش بلبلي كه صبحدم سر از خواب نوشين بر 

هر زمان  بر فراز درختان آوازه خواني مي كند، هيچيك قادر نيست كه تارهاي قلب مرا به ارتعاش آورد، ليكن

كه آهنگ يكنواخت حشره كوچكي از زير خاك خاموشي اين كوهستان وسـيع را بـر هـم مـي زنـد ناگهـان       

  .هگينم ياد وطن مي كندسراپايم به لرزه مي افتد و دل اندو

در دامنه اين كوهسار بي حاصل، كلبه روستايي كوچك و تاريكي است كه تخته سنگ بزرگـي بـر آن   

  .سايه افكنده و انبوه خزه هاي سبز و درهم از سال هايي كه بر عمر آن گذشته است حكايت مي كند

. ه اي بر زمين نشانيده استدر آن گوشه، از سالها پيش دست تصادف در پاي سه پله سنگي بوته عشق

اكنون اين بوته باوفا شاخه هاي باريك خويش را بر اطراف گسترده و سراسر ايواني را كه تنها زينت اين كلبه 

  .روستايي است در زير شاخ و برگ خود پنهان كرده است

و هنگام غروب انعكاس اشـعه سـرخ    در كنار آن باغي است كه در دامنه اي وسيع و كوتاه جاي گرفته

  .فام خورشيد بر ريگهاي مرطوب آن منظره سراپرده فرشتگان را به نظر مي آورد

در يك سمت باغ، خرمنگاهي است كه من هر سال هنگام درو بسـوي آن مـي شـتافتم و بـا نشـاطي      

دم را خرد مي كرد مي كودكانه چوب گندمكوبي را كه با آهنگي يكنواخت زير و باال مي رفت و دانه هاي گن

  .نگريستم

در چنين موسمي هر ساله درين خرمن ميان كبوتران زيبا و گنجشكان گرسنه بر شاخه گندمي كه از 

زير داس دروگر به سالمت جسته بود، كشمكشي سخت آغاز مي شد تا سرانجام هركدام يكي از دانه هاي آن 

  .را بردارد و به آشيان خود شتابد
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شتي از آالت گوناگون برزگري، ارابه هاي كهنه و زنگزده، مهاري هاي پاره و درهـم  در گوشه اين باغ م

رفته و چرخ هايي كه ميله آنها در برخورد با تخته سنگهاي راه درهم شكسته بود، زير سقف ايـوان محقـري   

  .گرد آوري مي شد تا موسم زمستان بگذرد و بار ديگر فصل نشاط بخش فرا رسد

* * *  

نه بامهاي طاليي رنگ شـهري  . ين مكان ديده را از ديدار اين بساط محقر باز  نمي داردهيچ چيز در ا

سرزميني پرآمد و رفت، نه امواج لرزنده جويباري زيبا و نـه انعكـاس    پرشكوه و جال، نه جاده هاي غبار آلوده

ريـك روسـتايي،   تنها گاهي در طول راه هـاي تنـگ و با  . اشعه سيمين سپيده بامدادي بر روي سقفي بلورين

بامهاي پر علف و ديوارهاي دودزده كلبه اي محقر كه از روز نخست پرنده فقر و بينوايي در آن آشيان گرفته 

در آستان هر يك از كلبه هاي حقير، پيرمردي روسـتايي بـا   . است نگاه هاي رهگذر را بسوي خود مي خواند

رامـش آن نيـاورده اسـت، ديـده بسـوي افـق       موهاي سپيد و چهره پرچين كه گردش زمانه ياراي خلل در آ

دوردست دوخته و با دست لرزان كودك گريان خود را در درون گاهواره اي از ني هاي نـازك كلبـه خـويش    

ديده بـر   و آوازخواني مي كند تا طفلك محبوبشتكان مي دهد، و خود همچون مادري مهربان بر باالي سر ا

  .هم گذارد و در خواب ناز رود

نـه آواي پرنـده اي در فضـاي آن طنـين مـي      : بي حاصل همه چيز ساده و غم انگيز است درين وادي

افكند و نه سرخي شفقي در آسمان آن خودنمايي مي كند، نه فرش سايه اي زمين گرم و سـوزان آنـرا مـي    

پوشاند و نه زمزمه جويباري در دره هاي خشك آن به گوش مي رسـد، معهـذا همينجاسـت كـه قلـب مـن       

ياد آن مي تپد و روح من هميشه در هواي آن ناله مي كند همينجاست كه هريـك از يادگارهـا و    پيوسته به

  .خاطرات شيرين آن از نخستين روز چون نقشي فناناپذير بر صحنه دل من جاي گرفته است

همينجاست كه هر زمان در دل شب، ديدگان خسته من بر چهره فروزان اختران گردنده دوختـه مـي   

  .ساليان شيريني كه در آن گذرانيده ان در دلم بيدار مي شود، و قلب حزينم را تسلي مي بخشده رشود، خاط

در اين وادي تاريك، هر ساعتي كه از عمر روز مي گذرد، هر گياهي كه با وزش نسيم بهاري مي لرزد، 

ه را بر هم هر شاخه درختي كه هنگام گذشتن باد ناله سر مي دهد، هر صدايي كه شامگاهان خاموشي دهكد

مي زند و هر فصلي كه براي سبز كردن يا پژمردن جنگلها و چمنها فرا مي رسد، با من به زبان خـود سـخن   

  .مي گويند و با لحن خويش راز و نياز مي كنند

* * *  

در پس پرده ابري تيره نهان مي شود، اختر فروزاني كه شـامگاهان   قرص درخشان ماه كه به آهستگي

راگاههاي خود را بـا نگـاهي   چبر فراز كوهستان آغاز تابش مي كند، گله گوسفندي كه با رسيدن فصل خزان 

كه گلي كوچك بر فراز آن مي شكفد، شاخه سبز علفـي كـه بـا     حسرت بار وداع مي گويد، بوته سفيد خاري
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رامي مي شكافد و پيش مي رود، توده آبه زردي مي نهد، آهن تيزي كه سينه زمين را به  گذشت زمان روي

خرم گياهي كه با وزش نسيم بهاري به هر سو خم مي گردد، همه با زباني كه بـراي هـر كـس غيـر از مـن      

سرچشـمه  ناشناس است با من سخن مي گويند و راز و نياز مي كنند، زباني كه هر كالم آن از دنيايي مرموز 

مي گيرد و مستقيماً بر روح من مي نشيند، زباني كه آهنگهاي آن تركيبي است از زمزمه جويبار، غرش رعد، 

خروش صاعقه، ناله باد، نعره طوفان، غريو سيل و خاطرات تلخ و شيريني كه از دوران كودكي در اعمـاق دل  

رسـيده باشـد جاودانـه در آن مسـكن     هر بشري پنهان شده، و همچون پرنده سرگرداني كه به آشيان خـود  

  .گزيده اند

در نهاد هر يك از اين آفاق بيكران حقيقتي است كه تنها ديدگان من آنرا مي بيند و تنها دل من با آن 

همـه بـا   . من به هر سو كه نظر مي افكند خود را با همه آشنا مي بينـد  در اينجا قلب. گفت و شنود مي كند

  .ن راز و نياز مي كنند، همه مرا مي شناسند و همه دوستم مي دارندمن سخن مي گويند و همه با م

. درينجا هر درختي با من داستاني مي گويد و هر تخته سنگي در گوش من ماجرايي فـرو مـي خوانـد   

چه باك اگر اين داستان از حيات قهرماني سخن نگويد يا از ريزش سيل خوني بـراي تـأمين منـافع بشـري     

  حكايت نكند؟

* * *  

نجا، نيمكت بزرگ روستايي است كه پدرم هنگام بيكاري بر روي آن مي نشست و كمي دورتـر از آن  آ

اتاقي است كه هر شامگاهان در درون آن برزگران پيرامون او گرد آمده كارهاي خود را برايش مي شمردند و 

  .آنگاه منتظر مي شدند تا صداي مردانه وي برخيزد و تكليف فردايشان را تعيين كند

آنجا، ميدانگاه وسيع و خلوتي است كه هر بامدادان مادرم بدانسو مي شتافت تا بـراي مـا شـير و نـان     

  .فراهم آورد و با دست پر مهر خويش در دهان كوچكمان لقمه گذارد

آنجا، انبارها و اتاقهاي تاريكي است كه هر زمان كه خارهاي درختان بر تن ما زخمي مي نشست، او در 

دست خود بر روي آن عسل يا زيتون مي گذاشت، بر بالين پيرمرداني كـه آخـرين دقـايق عمـر     درون آنها با 

خويش را در آستان حيات جاودان مي گذراندند حاضر مي شد و در پيش ديدگان بي فروغشان كتابي را كـه  

سـرد   ، در آن هنگام كه آخرين آه هـاي 1هر يك از جمالت آن از اميد و اعتماد تركيب شده است مي گشود

آنها از دل گرمشان بدر مي آمد آهسته نام خدا را در گوششان فرو مي خواند و قلوبشان را به شنيدن اين نام 

پرجالل به تنش مي افكند، آنگاه دستهاي ما را در دست مي گرفت و روي به بيوه زنـان و كودكـاني كـه در    

  :ديدگانشان مي سترد و بدانان مي گفت، به آرامي قطرات اشك از آنجا به زانو درافتاده بودند مي كرد

  ».براي او دعا كنيد، من مزدتان را خواهم داد«

                                                           

 .مقصود انجيل است. 1
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آنجا جاده باريكي است كه هر زمان كه نخستين انوار بامدادي كوچه هاي دهكده را روشن مي كـرد و  

مـي   امواج هوا صداي ناقوس كليسا را به گوش ما مي رساند، به همراه او مشتاقانه بسوي ايـن خانـه مقـدس   

  .ه خداوند بزرگ متوجه سازيم و در آستان با عظمتش زانو بر زمين زنيمبشتافتيم تا در آنجا دلهاي خود را 

در اينجا بود كه پيوسته صداي آرامش بخش آسماني او براي ما از خداوندي كه ديدگانمان به ديدارش 

  .ان او جلوه مي دادقادر نبود سخن مي گفت و همه چيز را در نظر ما نشاني از قدرت بي پاي

  دانه گندمي كه از دست باد و باران يغماگر به درون خوشه خود پناه مي برد،

  خوشه انگوري كه از ميان شاخه ها سر بدر كرده بود و به آرامي عطري مطبوع در فضا مي پراكند،

فرو مي  تخت سنگ كهن سالي كه از كنار آن چشمه اي بيرون آمده بود و در آن آب گوارا قطره قطره

  چكيد،

  گوسفند كوچكي كه پشمهاي انبوهش هنگام بهاران فرش آشيان پرندگان زيبا مي شد،

مي كـرد و همـه را بـه رايگـان از      خورشيد فروزنده كه مراحل دوازده گانه مسير خود را به آرامي طي

  فصول سال بهره مي بخشيد،

نها را دارد، و دنياهاي بي پايان كه فقط تعداد آ اختران بيشمار آسمان كه تنها قدرت خداوندي توانايي

  نيروي انديشه مي تواند به ُكنه آنها راه يابد،

اينها همه براي او وسيله اي بود كه ايمان ما را بدين آفريننده بزرگ تقويت بخشد و حس حق شناسي 

حشـره اي كـه در    و احترام ما را به مواهب اين قادر مطلق افزون كند تا به ما نشان دهد كه چگونه سـتاره و 

  .نظر ما نامرئي هستند نيز همچو ما آفريدگار خود را در صحنه آسمانها پرستش مي كنند

* * *  

اين زمين هاي پر خس و خاشاك، اين مـزارع وسـيع و خـرم، ايـن تاكهـا و چمنزارهـاي انبـوه، همـه         

  .عزيزترين خاطرات مرا با خويش دارند

سرمست به هر سو مي جستند و نسيم تند بهاران هر دم  در آنجا، خواهران من پيوسته چون پرندگان

  .به زير گيسوان خرمايي رنگشان برده گستاخانه تارهاي آنها را به يغما مي داد

در آنجا، هر روز عصر من به همراهي شبانان بر فراز تپه ها شتافته توده اي از چوب هاي خشك آتـش  

نده آتش كه وزش باد بهاري پيوسته بر آن دامن مي زد مي زدم و ديدگان مبهوت خود را به شعله هاي فروز

  .مي دوختم

در آنجا، هر زمان كه تندباد زمستاني وزيدن آغاز مي كرد درخت بيد ميان تهي كه اكنون سـر بسـوي   

زمين خم كرده است ما را در دل خود پناه مي داد و من از خالل شاخ و برگهاي آن ناله هايي مي شنيدم كه 

  .ان كه آنها را به ياد مي آورم، قلبم به تپش مي افتد و روحم مرتعش مي شودهنوز هم هر زم
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در آنجا، درخت كاجي است كه همچو پيران سالخورده سر بسوي زمين خم كرده و بر گردابي كوچك 

هر زمان كه مرغان بهاري بر فراز آن آشيان مي ساختند ما نيز با خوشحالي و بي خيـالي  . سايه افكنده است

  .كودكانه خويش بر باالي آن مي جستم و همچون بلبالن نغمه سرايي آغاز مي كرديم

آنسو مـي بـرد،   و جويباري كه از ميان چمنها به آرامي مي گذشت و قايق هاي كوچك ما را بدين سو 

، آسياي بادي كه پيوسته بـا صـدايي يكنواخـت بـه گـردش      درخت بلوط كهن سال و تخته سنگ سالخورده

و تپه كوچكي كه من در روزهاي تيره خزاني به همراهي پيران دهكده بر فراز آن مـي رفـتم تـا    مشغول بود 

  .آخرين اشعه خورشيد را كه به آرامي در پس پرده افق ناپديد مي شد بنگرم

  .همه اكنون در جاي خويشند و به صورت پيشين جلوه گري مي كنند

از اين مجموع هيچ كم نيست به جز . نمايانست هنوز اثر قدمهاي كوچك ما بر روي شن هاي انبوه باغ

آفتابي كه روزي در كانون اين سـينه  ! ليكن افسوس. دلي كه در برابر اين همه لطف و زيبايي به تپش درآيد

چيـزي نمانـده   . مي درخشيد اندك اندك روي به خاموشي نهاده و جاي خويش را به تاريكي سـپرده اسـت  

  .را تيرگي و آرامشي مرگبار فراگيرد مي ناپديد گردد و همه جااست كه آخرين شعاع آن نيز به آرا

گذشت زمان مادر و كودكان را همچون خوشه گندمي كه دستخوش طوفان گردد دور از كلبه پـدري  

اكنون اين كانون عزيز همچون آشياني اسـت كـه پرسـتوي كوچـك     ! هر يك به گوشه اي پرتاب كرده است

  !هاي متواليش درهم شكسته باشدرخت از آن بربسته و گردش زمستان

حاال جاده هاي كوچك باغ زير علف هاي خودرويي كه از كنار تخته سنگها سر بيرون كرده اند پوشيده 

شده، و بوته سبز عشقه اي كه در برابر باد خزان چون پيراهن عزايي موج مي زنـد نيمـي از ديـوار را پنهـان     

  .داشته و بر روي ديگر خزيده است

بزودي يك بيگانه ناشناس فرا رسد ) خداي من، هرگز اين گمان را به حقيقت مپيوند.... ( شايد بزودي

ا را ويران ميد امو با مشتي پول اين مكان را كه هنوز براي ما مسكن اشباح نياكان است به چنگ آورد، خانه 

  .درهم ريزد كند و همچون آشيان كبوتري كه اره باغبانش با شاخه هاي درخت بر زمين افكنده باشد

. روا مدار كه اين پيش بيني شوم حقيقت پذيرد و ايـن مصـيبت جانكـاه وقـوع يابـد     ! اي خداي بزرگ

مگذار كه اين سرزمين مقدس كه به ارث از نياكان به ما رسيده است به بهاي مشـتي پـول، همچـون خانـه     

  .گناهكاران يا مسكن دورافتادگان دست بدست گردد و بدست نامحرمان افتد

ار يك بيگانه آزمند فرا رسد و با پاي خود شيار ظريفي را كه يادگار حركت گهواره هاي مادر روي مگذ

علفهاي باغ است نابود كند، اتاقهاي كوچك ما را كه زماني آشيان محبت بود درهم نـوردد و در آنجـايي كـه    

  !روزگاري در قلمرو صفا و بي گناهي بود به شمارش پولهاي خويش مشغول گردد
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ار يك ناشناس توانگر كودكان يتيم را از اين سرزمين براند و خود بي قيدانه در زير سقف هايي كه مگذ

سرودهاي مقدس مي داد، نام ترا بشنود از روي تمسخر لبخنـد   موقتي مادري مهربان در پناه آنها به ما تعلي

  !زند

* * *  

ين اين خانـه هـاي روسـتايي را فـرو     كه بادها خواهند وزيد و سقف هاي چوب چه بارها پس از اين،! آه

  !خواهند ريخت

  !چه بارها كه گلها بر روي گور ما خواهند شكفت و علفها از خاك ما سر برون خواهند كرد

چه بارها كه بوته هاي خار در درون اين خرابه هاي دور افتاده جوانه خواهند زد و بومها در كنـار آنهـا   

  !ناله ساز خواهند نمود

  !سوسمارهاي بينوا بر آرامگاه ما خواهند آراميد و در نور افتاب گرم خواهند شدچه بارها كه 

چه بارها كه پرستوهاي كوچك بر فراز گور ما بال و پر خواهند گشود و در ساعاتي كه همـه كـس بـه    

  !خواب رفته است نغمه مستانه سر خواهند داد

ا فرود خواهند آمد و در ايـن نقـاط كـه    چه بارها كه پرندگان تيز پر از سرزمين هاي دور دست بدينج

  !روزي گهواره بي گناهي بشمار مي رفت مسكن خواهند گزيد

هنـد گرفـت و   اچه بارها كه گنجشكان ضعيف يا كبوترهاي معصوم در كنار مسكن ابدي ما آشـيان خو 

  !هاي خود خواهند پروردلجوجه هاي كوچكشان را در زير با

ن ها و كهسارها همچنان در جـاي خـود اسـتوار خواهنـد بـود و بـر       در حالي كه اين بناها، اين زمي... 

  .ناپايداري اين جهان بي بقا لبخند خواهند زد

* * *  

روزي موهاي من سپيد گردد، با دوران  راستي اگر دست تقدير ساليان عمر مرا آنقدر قلم زده باشد كه

درون تاالرهاي ايـن سـرزمين مقـدس     آيا خواهم توانست ايام سالخوردگي را در پيري خود چه خواهم كرد؟

  بسر برم و واپسين روزهاي خويش را در زير سقف هاي اين بناي محبوب به شام آورم؟

ان در بر نداشته باشد، الاقل زآيا خواهم توانست هنگامي كه اين اتاقهاي تاريك براي من جز اشباح عزي

گان اشكبار من به كنار رفته اند در دل دبرابر دي با ديدار آنها خاطره اين رفتگان گرامي را كه براي هميشه از

  خويش زنده كنم؟

  !اگر چنين شود چه پيري پر سعادتي خواهم داشت

اگر مي خواهيد آخرين لحظـات  . شما كه از اين پس بر فراز خاك سرد من به آرامي گذر خواهيد كرد

از مرگ در همين سـرزمين مقـدس    كه پس عمر مرا با آرامش و صفا به پايان رسانيد، به من اطمينان دهيد
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كه خانه اميد منست به خاكم خواهيد سپرد گور عميق مرا كه نخستين جوانه نهال حيـات جـاودان از درون   

  !يد كندهزند در كنار اين شيارها خوا يآن سر بر م

در جايي مكانم خواهيد داد كه بر فراز سرم بستري از علفهـاي وحشـي گسـترده باشـد و هـر بهـاران       

  .گوسفندي گرسنه شتابان از پي خوردن آنها به بالين من آيد

در جايي به خاكم خواهيد سپرد كه پرنده اي كه خواهران من از هنگام خردي در اينجا پرورشش داده 

اند، شامگاهان بر روي گورم آغاز خواندن كند و شبهاي تنهايي مرا با نالـه هـاي جانسـوز خـويش بـه صـبح       

  .رساند

كوهسـتان   اليمكاني كه استراحتگاه ابدي من خواهد بود مردد مانيد، تخته سنگي از با اگر در انتخاب

بغلطانيد و هرجا را كه در آن آرام گرفت آرامگاهم سازيد، بجاي نامي كه بر روي سنگ نقش مي زننـد بوتـه   

  .وحشي گلي بكاريد و با آب باران آبش دهيد

هموار كند و هيچ دستي خزه هايي را كه با گذشت  مگذاريد هيچ تيشه اي پست و بلنديهاي سنگ آنرا

  .زمان بر آن مي رويد از ميان بردارد

هرگز رقم قرن و سالي بر روي آن منويسيد، هرگز اسم و لقبي بر آن نقش مزنيد، زيرا كليه اين قـرون  

فقدان يك  در نزد كسي كه با يك اشاره اش جهان مرده زندگي از سر مي گيرد يكسانند و اين خالق بزرگ با

  .تاريخ موهوم يا يك اسم بي مسما آنكس را كه در دل خاك آرميده است فراموش نخواهد كرد

در آنجا، زير اين آسمان پهناور الجوردين، در كنار اين تپه هاي وسيع و تاريك، در دامان كوهسـاراني  

ادگي، در آغـوش انـوار   كه زماني سايه افكن گهواره كودكي من بودند،  در نزديك اين سرزمين مقدس خـانو 

فروزنده خورشيد بامدادي و امواج ماليم نسيم شبانگاهي آرامگاه ابدي مرا برپا كنيد تا به آسـودگي در درون  

آن بخواب روم و انتظار فرماني را برم كه ديگر باره به بيدار شدن مأمورم سـازد و از پـي زنـدگاني جـاودانيم     

  .برانگيزد

من كه با خاكهاي سرزمين محبوبم درآميخته است، پيش از آنكه ديري نخواهد گذشت كه خاك سرد 

حتي روح من در دنياي ديگر به خود آيد، زندگي از سر خواهد گرفت، در ميان چمنزارها ريشه خواهد كرد و 

عطر گلها را خواهد بوييد و در لحظات   در آغوش شكوفه هاي بهاران خواهد شكفت، در شبهاي گرم تابستان

  .طره هاي اشكي را كه از ديده شكسته دالن فرو مي ريزد در خود جاي خواهد دادآرام غروب ق

هنگامي كه نخستين لحظه روزي كه ديگر تاريكي شب در پي ندارد ديدگان مرا بر روي بامدادان پايان 

ناپذير بگشايد، در نخستين نگاه بار ديگر سـرزمين هـاي محبـوب خـويش را خـواهم نگريسـت و بـر تختـه         

درهم شكسته كوهستان نظر خواهم دوخت، زنگ بزرگ معبد و كوهسار عظيم دهكـده را از پـيش   سنگهاي 

  .چشم خواهم گذرانيد و بستر خشك سيل را با درختاني كه در كنار آن جاي دارند خواهم ديد



آنگاه با ديدگان كنجكاو خود موجودات عزيزي را كه ياد آنها با من در دل اين آرامگاه تيـره بـه خـاك    

ه است يكايك بازخواهم يافت و در آغوش پدري بزرگوار و مادري مهربـان و خـواهراني محبـوب مسـكن     

خواهم گزيد، سپس به همراهي اين موجودات گرامي، همچون مسافري كه پس از گذشتن از امواج خروشان 

ين هـا كـه   دريا بار ديگر سر بگرداند و با حقشناسي به روي كشتي حامل خويش بنگرد، نظري بـدين سـرزم  

آكنده از خاطرات شيرين گذشته اند خواهيم افكند و يك صدا با آنها وداع خواهيم گفت، تنها وداعي كـه در  
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  شرح المارتين بر قطعه خاطرات كودكي

به صورتي كامل تر و مفصل تر تشريح گرديده است، فقط در » رازها« آنچه در اينجا ذكر شد، در كتاب

اين نكتـه  . آنجا ذكر يك موضوع را فراموش كرده ام كه آن هم تنها از لحاظ خاطرات خانوادگي اهميت دارد

  :از اين قرار است

در . فرسـتادم موقعي كه اين قطعه را سرودم در ايتاليا بودم، وقتي كه تمام آنرا براي مادرم بـه فرانسـه   

قه اي سخن رفته بود كه در سمت شمال ديوار نمناك و سردخانه را در زيـر خـود مـي    شاين قطعه از بوته ع

مـادر  . ليكن اين گفته اشتباه بود و در آنجا به جز توده اي خزه و تاك وحشي چيزي وجود نداشـت . پوشانيد

كوچك شاعرانه بسـيار رنـج بـرد، زيـرا نمـي       من كه صداقت را به حد اعال رسانيده بود از خواندن اين اغراق

خواست پسرش حتي براي آب و رنگ دادن به يك منظره خيالي دروغ گفته باشد، بدين جهت همان روز بـا  

خداونـد نيـز مـي     قطعـاً . دستهاي خود بوته كوچك عشقه اي در محلي كه معين كرده بودم بر زمين نشانيد

تسالي قلب مادري شكسته دل گردد، زيرا در ظرف چند سال  خواست كه اين گياه كوچك هرچه زودتر مايه

  .اين بوته به حدي رشد كرد كه سراسر ديوار خانه را زير شاخ و برگ خود گرفت

اكنون اين بوته كوچك چنان بزرگ و پر شاخه و انبوه شده است كه بر فراز بام خانه روپوشـي سـبز و   

  .ن سمت شمال را نيز گرفته استمواج پديد آورده و از سوي ديگر پنجره هاي آهني

راهگذاران و روستايياني كه از آنجا مي گذرند، به ياد مادر من شاخه اي از آنرا بريده و به همـراه خـود   

مي برند، ليكن رشد آن به قدري سريع است كه به زودي جاي آنها را پر مـي كنـد و دوبـاره ايـن سـرزمين      

  .عزيزان از دست رفته را در زير مي گيرد

موقع نگارش اين شرح، نمي توانم از افكار دور و درازي كه در سرم پديد مي آيند جلـوگيري كـنم؛    در

ليكن كودكان بر اثر حوادث زمانه آنرا . به عادت ديرينه شاخ و برگ خواهد داد و بزرگ خواهد شد هبوته عشق

بي آشـيان بـه گوشـه اي     براي هميشه وداع خواهند گفت و دست روزگار هر يك از آنها را همچون پرندگان

  .نيز بي شك تا چندي ديگر فروخته خواهد شد ميلي. پرتاب خواهد كرد

* * *  

 يك روزنامـه گشـودم و ايـن   ) 1849اكتبر  24(وقتي كه اين سطور را مي نوشتم ! چه تصادف عجيبي

مقدار نامحدودي زمين  مسيو دوالمارتينا بملت عثماني به يادبود آشنايي خود «: مطلب را در آنجا خواندم

اگر ايـن خبـر راسـت    » .بدو واگذار مي كند تا اگر مايل باشد در آنجا سكني گزيند و به زراعت مشغول گردد

نام خواهم گذاشـت، شـاخه اي از    ميليخانه محقري بنا خواهم كرد و آنرا . باشد، محققاً بدانجا خواهم رفت

واهم نشانيد تا پرورش يابد و بـر ديـوار خانـه شـاخ و بـرگ      اين بوته عشقه را بدانجا خواهم برد و در خاك خ



47 

 

برگهاي سبز آن قطـرات اشـكي را كـه زمـاني در      بگستراند، آنگاه روزها در پاي آن خواهم نشست و از خالل

  . . .كنار آن از چشمان مادرم سرازير شده و آبش داده است مجسم خواهم ديد 
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نيلگون مي درخشد و همچون چراغ دريايي كه يبايي سحرانگيز خود را در آسمان قرص فروزان ماه با ز

از كنار امواج خروشان، درياي تاريك را با نور خود روشن سازد، از دور ستارگان را در وادي بي پايـان افـالك   

  .راهنمايي مي كند

بر فراز كوهها مي گذري  آيا مي داني هنگامي كه در گردش پايان ناپذير خود! اي اختر فروزنده آسمان

و در باالي درياها راه مي پيمايي، زماني كه بر علفهاي سبز بيابان نورپاشي مي كني و با انوار سپيد خويش بر 

شاخه هاي درختان قباي سيمين مي پوشاني، چه عظمت و شكوهي آسماني در خود نهفتـه داري و تـا چـه    

  ؟اندازه از ابهت و جالل خالق خويش حكايت مي كني

براي چه زماني سر از خواب بر مي داري كه موجودات جهان جمله سر بر بستر : ولي بگذار از تو بپرسم

خواب نهاده و ديدگان خويش فرو بسته اند؟ براي چه هنگامي گردش آغاز مي كني كه ساكنين زمين همـه  

  از حركت خسته شده و به آغوش استراحت پناه برده اند؟

                                                           

Lè paysage dans le golfe de Gêne   قطعـه خيلـي    ايـن  – 10اول، قطعـه  ، آهنگهاي شاعرانه و مـذهبي، كتـاب

 .مفصل است و فقط قسمتي از آن درينجا نقل شده است
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ه ديدگان كوته بين بشر ترا جز به چشم اختري بي حاصل نمي بيند، تـو  اي ستاره درخشان آسمان ك

براي چه چنين ديوانه وار در اين راه مرموز پيش مي روي و لحظه اي ! باالترين معماي جهان آفرينش هستي

  در سير دوار انگيز خويش بر جاي نمي ايستي؟

پايان مي رساند و قرص خورشـيد   زمين گردنده دوري ديگر از گردش يكنواخت خود را به هنگامي كه

بار ديگر در پس پرده افق پنهان مي گردد، تو به عادت ديرين جاده بي پاياني را كه در پيش رو داري از سـر  

مي گيري و با همان آرامش جاوداني به سير خستگي ناپذير خويش ادامه مي دهي، ولي افسوس كـه دريـن   

و بسته شده و همه گيتي چون گورستاني وسيع و آرام در مقابل ساعت تمام ديده ها در برابر اشعه آسماني ت

  !خواب رفته است انوار ملكوتيت به

تنها گاهي از درون ويرانه اي كه دلي ستمديده در آن به نوميدي مي تپيد، چشمي بر روي تـو خيـره   

بينـوا در انتظـار   مي شود قطره اشكي به آهستگي فرو مي چكد، يا در كرانه دريايي كه در آنجا  مـاهيگيري  

صيد شب زنده داري مي كند، ديداري بر چهره تو نظر مي دوزد و دلي دردمند از نو درخواست مي كند كـه  

يك لحظه انوار سيمين خويش از او دريغ مداري و امواج كف آلوده دريا را در پيش نظرش روشن نماني، زيرا 

گرسنه در انتظار ديدار پدر ماهيگيرشان شب زنده  در فاصله اي دور از آنجا در درون كلبه اي محقر كودكاني

  !داري مي كنند

زماني نيز در گوشه اي دورافتاده، ديدگان كنجكاوي به روي تو دوخته مي شود و بينـوايي چـون مـن    

متفكرانه مي كوشد كه با تماشاي چهره مرموز تو رموز عالم هستي را دريابد و ره به سرچشمه اسـرار ابـديت   

  .برد

اگـر  ! اي همـدم آسـايش و سـكوت   ! اي مايه غم انگيزترين تخيالت بشري! درخشان آسمان اي ستاره

بتوانم به نداي شورانگيز قلب خويش ايمان آورم و به حقيقتي كه جالل آنرا احساس مي كنم تسـليم شـوم،   

اني هستي لذت ديدگان خواب آلوده ما پاي به هستي نگذاشته اي، تو مشعل فروز ايبايد بگويم كه تو تنها بر

كه به اراده خداوندي در ظلمتكده اين جهان افروخته شده اي تا هنگامي كه الهه خواب زمـين خسـته را در   

فرمان خود مي گيرد و فرشته شب تن هاي فرسوده را به آرامش و سكوت دعوت مي كند، در اين وادي تيره 

  !بدرخشي و گمشدگان دنياي فكرت را بسوي حقيقت جاوداني رهبري كني

انگيـز زمـين جـاي خـود را بـه       اي دورزمانيكه قرص خورشيد در پس پرده افق پنهان مي شود و غوغ

رامش و سكوتي عميق مي سپارد، نيرويي مرموز از عالم باال شب زنده داران را به سير در دنياي اسرار بر مي آ

يـد، روح مشـتاق بـه    مـي گرا  هنگام كه جسم خسته با بي تابي و فرسودگي بسوي اسـتراحت  در آن. انگيزد

دعوت فرشتگان عالم باال سر از بستر خواب بر مي دارد و از پي پرواز در فضاي بيكران خلقت بـال و پـر مـي    

  .گشايد
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آنگاه تو، اي الهه شب، در ميان اين اقيانوس بي پايان الجوردين وادي باعظمتي را كه جايگاه نخستين 

چراغي مقدس راهي كه ميان او با خداي خودش فاصـله   و آرامگاه ابدي اوست بدو نشان مي دهي و همچون

او در مي نوردي تا  است روشن مي نمايي، مانند آتشي كه پيوسته در پي اسرائيل روان بود دنياها را به همراه

سرانجام به آستان درخشنده سراپرده خدايي رسي و او را به نزد وجودي بي نام و نشان كه كعبه آمال اوست 

ودي كه نام باعظمتش با حروف آتشين بر چهره اختران فلك نقش بسته و شـعله توانـاييش   هدايت كني، وج

با جالل خيره كننده بر پيشاني جمله موجودات پرتو افكنده است، وجودي كه قـدرت بـي پايـانش در پـس     

د سراپرده او آسمان پهناور الجوردين را بگسترانيده و چراغهـاي سـتارگان را بـراي روشـن كـردن ايـن گنبـ       

  .نيلگون به درخشش درآورده است

* * *  

پس اي ستاره مقدس، در پيش روي آفريدگار خويش بـه جلـوه درآي و بـر چهـره زمـين سـالخورده       

نورپاشي كن، در سير بي پايان خود لحظه اي تعلل مورز و مشتاقانه بسوي اين حقيقت مطلق پيشرو، و اگـر  

ور و فروز خويش دريابي، بدو بگوي كه در يكي از كرات بي توانستي در پايان اين گردش پايان ناپذير منبع ن

مقداري كه به اراده مقدس تو پديد آمده است ذره اي پست و ناچيز، در حالي كه در درياي بي پايان قدرتت 

مستغرق شده بود، ديده بسوي تو داشت و در روشنايي اختران فروزان شب نام مقدست را آهسته بر زبان مي 

  .راند

* * *  

  :با شگفتي از من مي پپرسند 1!جهان رينجا عاقالند

  آخر خداي تو كجاست؟

خداي من كجاست؟ در همه جا و با همه چيز، در سراسر وادي پر اسرار كائنات، در درون امواج درياها، 

در آغوش ابرهاي آسمان، در دل سپهر پهناور، در ميان سايه هاي تيره شامگاهي و انوار درخشـنده بامـدادي   

  .عرصه بيكران خلقت و صحنه بي پايان طبيعت كه از حد فكر وسيع تر و از دامنه نگاه دورترنددر 

  .جمله موجودات و عناصر طبيعت را زباني است كه همه با آن سخن مي گويند و راز و نياز مي كنند

سـر مـي   هنگامي كه باد از فراز بيابانهاي خاموش مي گذرد و ناله غم انگيز خويش را در كوه و دشـت  

  دهد،

  برق سوزنده آتش به خرمن ابر مي زند و سينه تاريك آنرا از هم مي شكافد، هنگامي كه

  هنگامي كه امواج كوه پيكر آب چون ديوي خشمگين در ميان دريا به فرش مي آيند،

                                                           

  .است Metérialistesمقصود طرفداران فلسفه مادي . 1
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  هنگامي كه ستاره درخشان بامدادي سر از گوشه آسمان نيلگون به در مي كند،

  ان از عرشه كشتي سكوت عميق شب را بر هم مي زند،هنگامي كه آواز ماليم مالح

هنگامي كه قرص خورشيد در پس كوهساران فرو مي رود و افق در دست در ظلمت شب به آهستگي 

  ناپديد مي گردد،

هنگامي كه اختران گردنده با حركتي يكنواخت در دل آسمان الجوردين پيش مي رونـد و بـا شـتابي    

  مي شتابد،دوار انگيز بسوي مقصدي مرموز 

  !همه با اين زبان راز دل مي گويند

* * *  

  زماني كه نخستين انوار بامدادي امواج كف آلوده دريا را روشن مي كند،

  زماني كه آخرين دقايق روز جاي خود را به نخستين لحظات غم انگيز شب مي سپارد،

  اند،زماني كه انوار زرين خورشيد بر روي برف هاي درخشان بستري زرين مي گستر

  بيابان را درهم مي شكند و در كوه و دشت طنين مي افكند،زماني كه غرش رعد سكوت مرموز 

  زماني كه پرنده اي بينوا شاخه هاي درخت را در هم مي سايد و مستانه آهنگي دلپذير سر مي دهد،

  زماني كه مرغابي كوچكي در ميان آب سر بزير بالهاي خويش مي برد و آواز مي خواند،

  كه دريچه هاي معابد كهن از فراز تپه هاي بلند بسوي آسمان گشوده مي شود، زماني

زماني كه در درون ويرانه هاي دور افتاده قطره اشكي به ياد روزگاران گذشته از ديدگان يـك بينـواي   

  .تنگدل فرو مي چكد

  حشره شب زنده داري بر مي خيزد، ززماني كه در سكوت جنگلها، ناله جانسو

  !زبان راز و نياز مي كنند همه با اين

* * *  

  .وقتي كه سايه هاي بلند كوهساران هنگام غروب بر دشت و دمن دامن مي گستراند

  وقتي كه اختر درخشنده با طلوع صبح در پس پرده افق غروب مي كند،

  وقتي كه هياهوي ساكنين شهرها چون فرياد غم انگيز تيره بختان بسوي آسمانها بر مي خيزد،

  اشعه لرزان ستارگان به ماليمت بر چهره يك بينواي شكسته دل مي تابد،وقتي كه 

  وقتي كه باد از درون دره ها عميق مي گذرد و سكوت صحرا را درهم مي شكند،

  وقتي كه صاعقه سوزنده آتش به تار و پود وجود موجودات مي زند،

  وقتي كه نقاب تيره شب به آهستگي پرده بر روي فجايع گيتي مي كشد،

  قتي كه باران بهاران سيل آساي بر شاخهاي درختان پر شكوفه فرو مي ريزد،و
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وقتي كه در دل دشتهاي وحشي، آه جانگدازي از سينه بي خانماني بدر مي آيد و قطره اشكي از چشم 

  بي پناهي فرو مي چكد،

  !همه با اين زبان، زبان به ستايش مي گشايند

* * *  

زبان ناشناس و اسرار آميز كه هركدام آن از صدها دفتر وزين پر معني اين زبان مرموز و با عظمت، اين 

  !، تنها از نام تو تركيب شده استتر است

، اي خداوند بزرگ، اي حقيقت حقايق، اي روح جاوداني، اي آفريدگار حيات، اي منبع فروزنده واز نام ت

خلقت، اي مفتاح عشق، اي قبله پـر جـالل   عشق فروزنده عشق، اي قبله پر جالل آرزو، اي فرمانرواي جهان 

  !آرزو، اي فرمانرواي جهان خلقت، اي مفتاح رموز كائنات

  از تو كه روز در جستجويت به هر طرف ديده مي دوزد،

  .از تو كه شب در پي ديدارت به هر كوي و برزن نظر مي افكند

  از تو كه هر صدا هنگام برآمدن بيادت زمزمه مي كند،

با همه بزرگي خود پيوسته از تواناييت داستان مي گويد و با اين همه جز خوشه اي از از تو كه طبيعت 

  خرمن بيكران وجودت را وصف نمي كند،

از تو كه تسلسل دوار انگيز وجود و عدم، هر لحظه نامت را با حروف آتشين بر پيشـاني كائنـات نقـش    

  مي زند،

 هات، اي محور عالم هستي، اي حقيقتي كه هماز تو، اي منبع وجود موجودات، اي مركز با عظمت حي

چيز هستي و هيچ چيز حقيقتت را توصيف نمي كند، اي روح قادري كه هر نامي نماينده بزرگي بـي پايـان   

  !تست و هيچ نامي قدرت بي كرانت را مشخص نمي نمايد

  !كند عظمت و جاللت را وصف نمي» اليتناهي«از تو، اي آفريننده توانا كه هيچ صفتي به جر 

* * *  

اي خداوند، تو خود به من آن قدرت دادي كه با دلي آكنده از احترام نام با عظمتت را بر زبـان رانـم و   

  !در پيش آستانت به زانو درآيم

از آن هنگام كه اين اسم مقدس به گوش دلم رسيد، روح من با همه كس در مي آميزد و با همه چيـز  

راز و نياز مي كند و با پرندگان سبك روح آسـمان نغمـه عشـق مـي     سخن مي گويد، با امواج خروشان دريا 

  !عظمت مرموز شب در هر جا فرود مي آيد سرايد، با بالهاي تندرو و طوفان به هر سو بال و پر مي گشايد و با



53 

 

از آن پس براي او هر اشاره وصفي از قدرت بي پايان تست و هر كالم رازي از عظمت بي منتهـاي تـو،   

يست كه توانايي پايان ناپذيرت را توصيف مي كند، و هر ناله آهنگيست كه اقتدار اليتناهيت را هر صدا سرود

  .تذكر مي دهد

* * *  

  !اي زمين، اي دريا، اي شب، چه عظمت و صفاتي در خود نهفته داريد

رده اي مظاهر گوناگون آفرينش كه آيينه جالل جاوداني اوييد، براي چه ديدگان من به ديدار  شما از پ

  اشك پوشيده مي شود؟

اي يهوه، اي حقيقت مطلق، براي چه به ديدار اين آسمان پهنـاور و ايـن درياهـاي بيكـران كـه همـه       

  مصنوع حقير تواند، روح من هر لحظه مي گريد و ناله ساز مي كند؟

  .ددچرا؟ براي اينكه خواسته ات از اين دنياي ظاهري گامي فراتر نهد و به آستان حقيقت نزديكتر گر

عظمت خود تنها نخستين پله اين نردبان  براي اينكه خواسته ات مظاهر گوناگون طبيعت را كه با تمام

ليكن افسوس كه در هر گامي كه فراتر مي رود . بي انتهايند در پشت سر گذارد و قدمي بسوي تو پيشتر آيد

  .مي برد بيشتر به عظمت گردابي كه ميان انسان و طبيعت با وجود تو فاصله است پي

اكنون كه چنين است، اي ديده گريان من، براي هميشه در پس امواج سرشك سوزان خـويش پنهـان   

  .شو، و تو اي دل آشفته من در زير بار سنگين غم جاودانه تحمل بيار و دم بر مزن

 تو نيز اي روح غمين من، از اين كالبد تنگ قدمي فراتر گزار، از زشت و زيباي اين جهان سست بنيـاد 

سفر كن، از فرشته مرگ بخواه تا لحظـه اي چنـد   نياي پر آرامش و صفاي ديگر آهنگ به دور شو و بسوي د

به سرچشمه نور و صفا رهبري كند، آنگاه نظـر بـه مظـاهر     بال و پرش را به تو بخشد و ترا از اين وادي تيره

  :قدرت بي پايان او دوز و هر لحظه بر او بانگ زن

  »!باز همباز هم اي خداوند، «

   



اكنون از . آفتاب زندگاني ما هنوز سر بر نزده غروب مي كند و تاريكي مرگ به آهنگي نزديك مي شود

 اين خورشيد فروزان بر پيشاني سوزان ما به جز شعاعي لرزان و پريده رنگ كه همچون واپسين دم محتضري

  !سرد و غم انگيز است نمي تابد، گويي اين شعاع حقير مي خواهد با اين شب تار بجنگد و آنرا از ميان بردارد

چيزي نمانده است كه اين آخرين شعله اميد نيز 

، تفكرات شاعرانه، قطعه چهارم، اين قطعه فلسفي و نسبتاً طويل را المارتين به خاطر مادام ژولي شارل 

 آخـرين ، يعني موقعي است كه هم المـارتين و هـم مـادام شـارل كـه      

روزهاي حيات خود را طي مي كرد سخت بيمار بودند و المارتين در اين قطعه او را با اميدواري به حيات ابدي آينده تسلي مي 

  .نام نهاده بود» تقديم به ژولي«المارتين آنرا 
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آفتاب زندگاني ما هنوز سر بر نزده غروب مي كند و تاريكي مرگ به آهنگي نزديك مي شود

اين خورشيد فروزان بر پيشاني سوزان ما به جز شعاعي لرزان و پريده رنگ كه همچون واپسين دم محتضري

سرد و غم انگيز است نمي تابد، گويي اين شعاع حقير مي خواهد با اين شب تار بجنگد و آنرا از ميان بردارد

چيزي نمانده است كه اين آخرين شعله اميد نيز : شب فرا مي رسد و روز پايان مي پذيرد

  .خاموش گردد و همه جا را تيرگي و آرامشي مرگبار فرا گيرد

* * *  

                                         

، تفكرات شاعرانه، قطعه چهارم، اين قطعه فلسفي و نسبتاً طويل را المارتين به خاطر مادام ژولي شارل 

، يعني موقعي است كه هم المـارتين و هـم مـادام شـارل كـه      1817تاريخ سرودن آن ماه اكتبر يا نوامبر 

روزهاي حيات خود را طي مي كرد سخت بيمار بودند و المارتين در اين قطعه او را با اميدواري به حيات ابدي آينده تسلي مي 

المارتين آنرا اين وقت قطعه ابديت چند روز قبل از مرگ مادام شارل بدو رسيد و در 

 :ا8ّ#9 

 

  

  

آفتاب زندگاني ما هنوز سر بر نزده غروب مي كند و تاريكي مرگ به آهنگي نزديك مي شود

اين خورشيد فروزان بر پيشاني سوزان ما به جز شعاعي لرزان و پريده رنگ كه همچون واپسين دم محتضري

سرد و غم انگيز است نمي تابد، گويي اين شعاع حقير مي خواهد با اين شب تار بجنگد و آنرا از ميان بردارد

شب فرا مي رسد و روز پايان مي پذيرد! ولي افسوس

خاموش گردد و همه جا را تيرگي و آرامشي مرگبار فرا گيرد

                                                          

L'Immortolité تفكرات شاعرانه، قطعه چهارم، اين قطعه فلسفي و نسبتاً طويل را المارتين به خاطر مادام ژولي شارل ،

تاريخ سرودن آن ماه اكتبر يا نوامبر . سروده است

روزهاي حيات خود را طي مي كرد سخت بيمار بودند و المارتين در اين قطعه او را با اميدواري به حيات ابدي آينده تسلي مي 

قطعه ابديت چند روز قبل از مرگ مادام شارل بدو رسيد و در . دهد
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  كه از دور بر اين غروب غم افزا نظر كند و دلش به تپش درآيد؟ كيست

كيست كه اين سرنوشت دردناك را بنگرد و خويشتن را از پرتگاه موحشي كه در پيش روي اوست دور 

  دارد؟

كيست كه سرود حزن انگيز مرگ را از لبان آناني كه جاده زندگي را به آرامي به پايان رسـانيده و بـه   

كـه بـر    1در حركتند بشنود، آه هاي سـرد معشـوقه اي زيبـا بـا بـرادري شكسـته دل را      ديت سوي دروازه اب

بسترشان در انتظار مرگ نشسته اند شاهد باشد و به آهنگ مأمور تقدير كه پايان عمر تيره بختـاني را ابـالغ   

  مي كند گوش فرا دهد؟

* * *  

  !...ابديتسالم بر تو اي مرگ، اي نجات بخش آسماني، اي پاسبان دروازه 

هرگز بازوان تو با تيغ قهر و كين مسلح نگشته هرگز در ديدگان تـو بـرق خونخـواري و سـتيزه گـري      

  .ندرخشيده، هرگز پيشاني تو نشان ستم و خيانت در خود نداشته است

تـو راهنمـايي   ! تو پيكي هستي كه خداي مهربانت براي ابالغ پيام مهر و اميد بسوي جهانيان فرستاده

وجودات جهان را از جاده ظلماني زندگي دور مي كني و به سوي سرچشمه نور و صـفاي ابـدي   هستي كه م

  !هرگز وظيفه تو نابود كردن نيست، تو آزادي بخش نوع بشر هستي. پيش مي بري

هنگامي كه ديدگان خسته من از ديدار روشنايي فرو مي ماند، قدرت بيكران تو فرا مي رسد و آنهـا را  

درخشنده تر و با عظمت تر مي گشايد، فرشته اميد بال و پـر زنـان دسـتم را مـي گيـرد و از      بر روي آفتابي 

  .تنگناي تيره گور به دنيايي سحرآميز و مرموز رهبري مي كند

* * *  

بيا و دريچه اي بر اين زنـدان  ! پس بيا، بيا و بندهايي را كه مرا با اين تن ناتوان پيوند مي دهد بگسالن

بيا و بالهاي سبكت را به من بخش تا به سوي سرچشمه نور ! ويم در برگرفته است بگشايتاريك كه از هر س

  !و صفا پر باز كنم

كه دنيايش مي  مي خواهم هرچه زودتر از اين وادي تيره! براي چه دير مي كني؟ پيش آ و درنگ مكن

  .بشتابمنامند بدر روم و به سوي عالمي مجهول، بدانجايي كه سرآغاز و سرانجام من است 

* * *  

كه هستم و از كجا آمده ام؟ براي چه در اين زندان تنگ به بند افتاده ام؟ كه بايد باشم و به كجا بايـد  

  بروم؟
                                                           

 ).15رجوع به صفحه (برادر اين باشد كه المارتين مي خواهد خود را برادر ويريو محسوب دارد شايد مقصود از كلمه . 1
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نيست مي شوم و هنوز به حقيقت هستي ره نبرده ! مي ميرم و هنوز معني تولد را ندانسته ام !افسوس

   .ام

شناسايي هنوز نام و حقيقتت را ندانسته ام، پرده  اي روح مرموز، اي ميزبان ناشناس، اي آنكه در عين

لگه تيره فرود آيي و در تن مـن مسـكن گزينـي، كجـا     زپيش از آنكه بدين من: از اين معما بردار و به من بگو

بودي، چه مي كردي و به فرمان كه مي زيستي؟ كدام اراده اي به تو فرمان داد كه بـر روي ايـن زمـين بـي     

  ويي از سراي ملكوتي خود بدور كرد تا درين كالبد خاكي خانه گزيني؟ثبات فرود آيي چه نير

كدام رشته مرموز است كه ترا چنين با اين تن خاكي پيوند مي دهد، و چه روزي خواهد رسيد كه تـو  

  اين كالبد تنگ را وداع گويي؟. از بند ماده دوري گزيني 

كه از كره زمين شتابان دور مي شوي، بـه   پس از اين جدايي منزلگه تازه تو كجا خواهد بود؟ هنگامي

  كدام سو روي مي آوري و در كدام وادي قدم مي گذاري؟

نداني تازه مسكن آيا همه چيز را فراموش مي كني و براي هميشه از قيد تن آزاد مي شوي، يا باز در ز

بيجـان ديگـري را    بلديگر آغاز مي كني؟ آيا كالبد جانداري را بي حركت مي كني تا قا مي گزيني و حياتي

به حركت درآري؟ يا اينكه با پناه بردن به آغوش خداوندي، بدانجا كه مسكن و ملجأ جـاوداني تسـت، بـراي    

هميشه پيوند از اين زندگاني ناپايدار مي گسلي و با بي اعتنايي بر اين گردش و تسلسل دوار انگيز مي نگري 

بكني و كاري را كه اراده قادر مطلق به عهده تو نهـاده  و لبخند مي زني؟آخر بگو وظيفه تو چيست؟ چه بايد 

  است چسان بايد به انجام رساني؟

* * *  

  !از دفتر افكار مشوش منست اين همه فصلي مختصر 1!اي نيمه زندگاني من

همين افكار است كه روح پر ايمان مرا قادر ساخته است تا گلهاي شاداب حيات ترا كه پـيش از پايـان   

همين انديشه هاست كه به من نيروي آن داده است كـه هيـوالي   . ه اند بنگرم و دم بر نياورمبهار پژمرده شد

  .مرگ را باالي سر تو در پرواز بينم و لب به شكوه نگشايم

روح من از اعتماد و اميد آكنده است، بدين جهت است كه اكنون كه در آغاز جواني، با دلـي آكنـده از   

مي ميرم و با . هي بي پايان سر بر بستر مرگ مي گذارم، هنوز لبخند مي زنمدرد و غم، با يأسي عميق و اندو

ه اشكي كه يادگار آخرين وداع ماست مي رشادماني بر چهره زندگي تبسم مي كنم، در نوك مژدگان من قط

براي چه نگريم؛ زيرا اندكي بيش به حضور من . درخشد و با اين همه از خرسندي همچون كودكان مي گريم

  .ستان با عظمت خداوندي باقي نمانده استدر آ

                                                           

  »Animate dimidium meae«: جمله معروف هوراس. 1
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* * *  

چـه انديشـه   ! چـه خيـال موهـومي   «: مي شنوم كه بر من بانگ مي زننـد  1صداي گوسفندان اپيكور را

و آناني كه پس از دقت فراوان در دقايق طبيعت و كاوش بي پايان در اعماق وجود، بـه جـز مشـتي    » !باطلي

  .ماده و جسم نيافته اند، فرياد بر مي آورند

  .به دور انداخته است ببين غرور و تكبر چسان ترا از جاده حقيقت! اي كوتاه فكر خام طبع«

  چيست كه ترا واداشته است تا چنين به بزرگي خود ايمان داشته باشي؟«

نجامي همراه همه جا هر آغازي با ا. هيچ چيز خالف قوانين طبيعت نخواهي ديد: بر گرد خويش بنگر«

ز روزي همـه چيـ  . ئي مجهول سرچشمه مي گيرد و بسوي منتهايي نامعلوم مي شتابدهمه چيز از مبد. است

  !پاي به وجود مي گذارد و روز ديگر راه عدم مي پويد

علفها اندك اندك روي به زردي نهاده اند، گلها به آرامي پژمرده مي شـوند و فـرو   : به چمن نگاه كن«

مي ريزند، درخت كهن سالي نيز كه در آن گوشه سر برافراشته است و هر لحظه بيشتر زيربار عمر كمر خـم  

ستي مي گرايد، تا روزي كه يكباره از پاي درآيد و بر روي توده هاي گياه اطراف خود فرو مي كند و بسوي ني

حتي آسمانها نيز با همه عظمـت خـود هـر    . درياها دم به دم تبخير مي شوند و از ميان مي روند: ببين. افتد

  .لحظه بسوي ديار عدم مي شتابند

پيـدايش آنـرا از بشـر پنهـان داشـته اسـت، ايـن        اين اختر فروزان صحنه گردون كه دور زمان تاريخ «

خورشيد رخشنده كه در دل چرخ پيش مي رود و سراسر آفاق را به نور خويش منور مي سازد، نيز با ماه راه 

ديري نخواهد گذشت كه اختران فناپذير ديگر در پهن دشت آسمان در جستجوي آن به هـر  . فنا مي پيمايد

  .نخواهند يافتسو خواهند نگريست و اثري از آن 

اين توده هاي ويران كه در هر گوشه و كنار بر روي هـم انباشـته   : باز هم نظري بر گرد خويش افكن«

شده اند چيستند؟ فراموش كرده اي كه روزي بجاي آنها كاخهايي باشكوه خيره كننده سر برافراشته بودند و 

فراموش كـرده اي كـه دور زمـان چگونـه      در درون اين كاخها خانه خداياني پر عز و تمكين مسكن داشتند؟

را درهم نورديد و از اين همه كاخ رفيع جز توده اي خاك تيره بر جاي ننهاد؟ نشنيده اي  تومار قرنهاي پياپي

كه چگونه دست طبيعت دوران جاللشان را سپري ساخت و خداوندشان را از قصور پرحشـمت خـويش بجـز    

  در آن خفته اند نبخشيد؟گودال هايي تاريك و خموشي كه براي ابد 

                                                           

اولين مرتبه توسـط هـوراس عنـوان شـده     » گله اپيكور«اصطالح . پيروان اپيكور، يا طرفداران فلسفه مادي است مقصود. 1

  :است

»Epicuri de grege Porcum «)ت، كتاب اول، بند چهارمĤمنش(  
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، انسان خام طبع و مغرور گمان دارد كه در دل گور تيره او حياتي تازه انتظارش را مـي  و با اين همه«

گمان مي كند كه در گير و دار موحش خلقت و سير دوار انگيز عالم وجود بسوي عدم، براي او زندگاني . برد

  »!...چه خيال كودكانه اي! جاودان نهفته اند

 ** *  

پاسخ اين گفته را از من مخواهيد بگذاريد من در ايـن اشـتباه خـود بـاقي     ! شما اي عاقالن روي زمين

  .مرا با اين خطاي خويش بگذاريد و بگذريد. من عاشقم، بايد اميدوار باشم. مانم

از من مخواهيد كه بدين سئوال شما پاسخ گويم، زيرا هر قدر براي جواب شما دست به دامان عقل مي 

  .زنم، عقل به آرامي پاي پس مي كشد و مي گريزد

در اينجا منطق سكوت مي كند، ليكن دل اين گفته را نمي پذيرد، زيرا در باالي مرحله عقـل و  ! آري«

احساسـي كـه بـر    . اين هر دو كاملتر و بزرگتر است، و آن الهام روحي اسـت  ك حقيقتي جاي دارد كه ازاادر

  .عقل هرگز به راه خطا نمي رودملك دل حكومت مي كند و برخالف 

در بـاالي آسـمانها و زمـين هـا، در وراي عـالم      «: همين حس مرموز دروني است كه به من مي گويـد 

يـك لحظـه ديـدگان خـويش     . خلقت و قلمرو طبيعت، حقيقتي هست كه جمله كائنات تحت الشـعاع آننـد  

  »!فروبند تا اين حقيقت خيره كننده را بنگري

ن اختر فروزنده مي بينم كه جمله در مسـير  مي كنم و در پهن دشت آسمان هزاراد هنگامي كه سربلن

  .جاوداني خود پيش مي روند و لحظه اي درين گردش جنون آميز بر پاي نمي ايستند

هنگامي كه فضاي اليتناهي را با كراتي كه با همه عظمت خود چون پر كاهي در درون آن در گردشند 

  .مي نگرم

ين را سرگردان و منزوي، دور از هزاران خورشيد رخشان مشاهده مي كنم كـه بـر   هنگامي كه كره زم

سرنوشت ساكنين خويش مي گريد و در ميان اثير بيكران، در دل ظلمتي عظيم و جاوداني پيش مـي رود و  

  .بدانسو كه خود نيز نمي داند مي شتابد

ب و فرازهـاي سـحر انگيـز، ايـن     هنگامي كه خود را در ميان اين همه انقالبات شگفت آور، ايـن نشـي  

خاموشي و ظلمت مرگبار يك تنه بر سر پا مي بينم و خويشتن با همه ضعف خود تنها شاهد اين مناظر بهت 

آور مي نگرم، چگونه ممكن است كه در وراي اين عالم بيكران خلقت حقيقتي عاليتر و پر شكوه تـر از كليـه   

  ان نياورم؟حقايق مادي نبينم و به وجود قادري مطلق ايم

از اين شب تيره در انتظار طلوع صبحي درخشنده و زيبا ننشينم و پس از  چگونه ممكن است كه پس

  اين دوران دراز هجران، به بازيافتن گوهري كه دست مرگ از منش ربوده است اميدوار نباشم؟
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هت انگيـز خاتمـه   اي نيمه زندگاني من، در آن هنگام كه اين سير دوار آور پايان پذيرد و اين گردش ب

يابد، در آن زمان كه روز درخشان عالم خلقت بدل شام تيره شود و بناي استوار كائنات سراپا فرو ريزد، مـن  

  .يكه و تنها، بر فراز توده هاي ويران عالم هستي، بار ديگر در انتظار تو به هر سو نظر خواهم افكند

* * *  

ن عشق جاوداني ما با نگاهي پا بـه هسـتي گذاشـت بـه     آيا هنوز ديدار دلپذير و زود گذري را كه در آ

خاطر داري؟ به ياد داري اوقاتي را كه من و تو، زماني بر فراز تخته سنگهاي كهن و وقتـي در كنـار درياچـه    

  هاي زيبا، دور از انبوه خاليق  مي نشستيم و با بالهاي اميد و آرزو در آسمان وجود پرواز مي كرديم؟

ران، هنگام غروب به آهستگي دامن بر زمين مي كشيد و يك لحظه دهكده خرم سايه هاي دراز كوهسا

شب كه خرامان و عشوه گـر قـدم   بزودي چهره زيبا و مرموز اختران را از ديدگانمان پنهان مي داشت، ليكن 

ر د. در صحنه آسمان مي نهادند هويدا مي شد و همه جا را پيرامون ما از نوري لطيف و شاعرانه مي پوشانيد

 همين موقع در هر يك از معابد مقدس كه مهر درخشـان بـه آرامـي روي از آنهـا برتافتـه بـود، چراغـي بـه        

  .ماليم خود روشن مي كرد همچشمي ستارگان آسمان افروخته مي شد و سراسر معبد را با فروغ

دوختي و با آنگاه تو، با سادگي ملكوتي خويش ديدگان مرا از آسمان به زمين و از زمين به آسمان مي 

  :لحني پر احترام و خلوص مي گفتي

و جمله مظاهر طبيعت تصويري از عظمـت   2سراسر عالم خلقت معبد و خانه تست 1!اي خداي پنهان«

  !بي پايان تو

هنگامي كه بر صحنه گيتي نظر افكني مهر رخشنده آغاز تابش مي كند و زماني كه به چهـره كائنـات   

ود مي گذارد وقتي كه با قدرت بي پايانت فرمان مي دهي، همه دلهـا از  پاي به وج» زيبايي«تبسم مي كني 

  .حس تعظيم و احترامت آكنده مي شود و در پيشگاه با عظمتت به زانو مي افتد

ره هيچيك از اين صفات نمي توانـد ذ  ، ليكن3ها و قادري مطلق و تواناييتتو وجودي جاوداني و بي من

و روح بشري نيز كه در زير بار جالل و عظمتت كمر خم كرده اسـت،  اي از حقيقت وجودت را توصيف كند، 

  .ايت بجز خموشي چاره اي نمي يابدهبراي وصف قدرت بي منت

مهعذا، اي خداوند بزرگ، اين روح آسماني كه به مقتضاي قانون ابـدي تـو پيوسـته سـراغ عشـق مـي       

  »!دگيريد، در عشق شناسايي تو مي سوزد و ره به سرمنزل مقصود نمي بر

                                                           

  .»Deus absconditus«اصطالح معروف التيني  .1

 .جمله مشهور افالطون. 2

مسيو النسون در تاريخ ادبيات فرانسه اين چهار صفت را اقتباس از شش صفتي مي داند كه روسو براي توصيف خداونـد  . 3

 )»اميل، كتاب چهارم«عدالت دو صفت ديگر عبارتند از عقل و (بكار مي برد 
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اين همه را مي گفتي و سپس هر دو در دل رو بدين نيروي مرموز كه وجودمـان سراسـر از احتـرام او    

  .آكنده بود مي كرديم و خاموش مي مانديم

آنگاه در پيشگاه او به زانو در مي افتاديم و انوار بامدادي يا سايه هاي شـبانگاهي احساسـات مـا را بـه     

مـا اسـت، و بـه آسـمان كـه       1نوبه به نوبه به زمين كه تبعيدگاه مـوقتي درگاه او مي برد ديدگان مبهوت ما 

  .اقامتگاه با عظمت اوست خيره مي شد و دلهايمان به آرامي به ياد او تپيدن آغاز مي كرد

* * *  

چه خوب بود اگر در اين لحظاتي كه روح پر هيجان مي خواست براي رسيدن به درگاه او اين كالبد ! آه

ند و بگريزد، خداي بزرگ از فراز آسمانها آرزوي ما را مي پذيرفت و فرمان آزاديمـان را از  تنگ را در هم شك

بند زندگي مي داد، آنگاه روح ما در يك لحظه ملك وجود را ترك مي گفت و ديوانـه وار بسـوي سرچشـمه    

رديـد، بـا   خويش مي شتافت، دنياها را در پشت سر مي گذاشت و عالم بيكران خلقت را چون برق در مـي نو 

بالهاي تندرو عشق همچون انوار لطيف بامدادي پرواز مي كرد و به سمت منزلگه معبود خويش مي رفت تا او 

  .را بيابد و در آغوشش جاي گيرد

* * *  

آيا اين افكار هيچيك نشان حقيقتي نيست؟ آيا در اين گيرو دار حيات تنها براي نيستي است كـه مـا   

  چهره زندگي لبخند مي زنيم؟پاي به هستي مي گذاريم و بر 

سـاختن و شكسـتن بيهـوده بـه گـردش       زيرا به يقين اين قادر بزرگ چرخ آفرينش را بـراي  2هرگز؛«

نـام  » انسان«درنياورده است، و با اين همه مخلوق ناتوان كه در دنياي ظلمت و اسرار پاي به هستي نهاده و 

  .دارد براي درك حقيقت هيچ راهي در پيش ندارد

يكي در گرد خود جسـتجوي روشـنايي   . اغ نور مي گيرد و ديگري در پي سعادت راه مي پويديكي سر

مي كند و جز ظلمتي كه هر دم فزون مي شود نمي بيند، ديگري با روحي پر عشق و دلي پـر اميـد بسـوي    

مان بـه  نقطه اي مجهول مي شتابد، ليكن هرگز بدان ره نمي برد و هر دو بينوا پس از دوران دراز يأس و حر

  .ناچار روزي بر زمين مي افتد و ديدگان خويش را براي هميشه فرو مي بندد

بدين ترتيب انسان، از گهواره تا گور، در ميان امواج درياي يأس و بي خبـري دسـت و پـا مـي زنـد و      

اي پس بر«: گامي كه قدم در منزلگه گور مي نهد مبهوتانه از خويش مي پرسدنعاقبت از پاي در مي افتد و ه

  »چه به وجود آمده ام؟

                                                           

  »Quid moror in terris«. كلمه تبعيدگاه موقتي از كتاب جمهوريت سيسرون اقتباس شده است. 1

اين قسمت تا آخر قسمتي كه در گيومه است ترجمه اشعاري است كه فقط در نسخه خطي المارتين يافت شـده و در   از. 2

 .راي اينكه از لطافت قطعه چيزي كم نشود ترجمه آن را ضميمه كرديمنسخه هاي چاپ شده زمان او موجود نيست و ما ب
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براي چه؟ براي مردن براي نابود شدن، ولي اكنون كه پاي به هستي نهاده اي، بايد يقـين بـداري كـه    

  ».وجودت الزم بوده است

هنگامي كه دوران زندگي بسر مي رسد و جسمي كه زماني در حركت بوده اسـت جاودانـه در گـوري    

اري تيره بر زمين مي نشيند و محو مي شود يـا آنكـه ماننـد    تنگ مسكن مي گزيند، آيا روح نيز همچون غب

  امواج صدا بسوي سرچشمه اي بزرگ و درخشان مي شتابد؟

پس از آنكه آخرين آه تو از سينه تنگت بدر آمد و با چشمي اشكبار با آنان كـه يـك زمـان    ! اي انسان

دي، آيا مـي تـواني بـاز مهـر     دوست مي داشتي وداع جاودان گفتي و ديدگان خويش براي هميشه برهم نها

  كسي را در دل داشته باشي؟

  .افسوس كه در اين باره از هيچكس بجز آن كه ديگر سخني بر زبان نمي راند سئوالي نمي توان كرد

ليكن تو اي الوير من، اكنون كه من نيز جزئي از تو هستم، بنگر كه چگونـه جـان مـي سـپارم، آنگـاه      

  .يش فروبندم و در آستان ابديت قدم گذارمپاسخم ده تا به آرامي ديدگان خو

  

  

  قسمتي از شرح المارتين بر قطعه ابديت

)1849(  

اين قطعه به نام زني جوان، بيمار و مأيوس از زندگي كه اميد به ابديت و حيات جاودان آينـده، در  ... «

لمت روحي ظمن نيز در آن اوقات در . سروده شد. دل او در زير پرده تيره اي از حزن و غم پنهان گشته بود

ا نتوانست مرا از مخالفـت بـا افكـار    عميقي دست و پا مي زدم، ليكن هيچكدام از رنج ها و ترديدها و ناامديه

  ».عالقه به خداوند بزرگ باز دارد ضد روحاني و از اميدواري و

   



آسمان خورشيدي رخشنده در دل دارد، هنوز افتخار چون سرابي فريبنده آماده جلوه گري است، هنوز دل از 

انديشه بشر بدان ره باده عشق سرمست است، هنوز كتاب طبيعت در پيش تو باز است تا حقايقي را كه هرگز 

نيافته بر تو بياموزد، هنوز در مزرع اميد كه همه چيزش پژمرده شده گلي مهيـاي چيـدن تسـت بـراي چـه      

زمين چيست؟ زنداني متحرك، منزلگاهي تنگ، كشـتي  بـي بادبـان، سـراپرده اي حقيـر كـه دسـت        

  .ت و دور زمان در سه قدم سراسر آنرا درنورديد

اين ذره حقير در دستگاه عظيم خلقت چه مقامي دارد، همان مقامي كه براي يك دور گردش عقربك 

  .ساعت در برابر ابديت و يك قطره آب در پيش اقيانوس اليتناهي متصور تواند بود

شـود، از سراسـر ايـن قصـور عظـيم و      

كاخهاي پر رفعت هيچ نمي ماند به جز توده گل و اليي كه در آن همه چيز يكنواخت است و در عـين حـال   

اين قطعه بـديع  . ، آهنگ هاي شاعرانه و مذهبي كتاب سوم، قطعه دوازدهم

62 

براي چـه چنـين پيـاپي    ! اي روح غمين من

مي نالي؟ اين بار سنگين غم كه امروز بر پشت تـو  

فشار مي آورد از كجاست و ناله هاي جانسوزي كه 

  چيست؟هر دم بر مي آوري براي 

هنوز آخرين دوستان تو بـر بالينـت زنـده و    

بيدارند، هنـوز دسـت مـرگ زنـدگان را يكايـك از      

بستر گرم حيات به آغوش سرد گور مي سپارد اين 

  .بوده است

هنوز ستاره زندگانيت در آسمان زمان جلـوه  

گري مي كند براي چه مي نالي؟ سـر بـردار گـرد    

زيباترين مناظر عالم را در برابـر  

هنوز زمين داراي چمنزارهاي زيباست، هنوز 

آسمان خورشيدي رخشنده در دل دارد، هنوز افتخار چون سرابي فريبنده آماده جلوه گري است، هنوز دل از 

باده عشق سرمست است، هنوز كتاب طبيعت در پيش تو باز است تا حقايقي را كه هرگز 

نيافته بر تو بياموزد، هنوز در مزرع اميد كه همه چيزش پژمرده شده گلي مهيـاي چيـدن تسـت بـراي چـه      

* * *  

زمين چيست؟ زنداني متحرك، منزلگاهي تنگ، كشـتي  بـي بادبـان، سـراپرده اي حقيـر كـه دسـت        

ت و دور زمان در سه قدم سراسر آنرا درنورديدآفريننده اش يكروزه در بيابان بي پايان فضا برافراش

اين ذره حقير در دستگاه عظيم خلقت چه مقامي دارد، همان مقامي كه براي يك دور گردش عقربك 

ساعت در برابر ابديت و يك قطره آب در پيش اقيانوس اليتناهي متصور تواند بود

شـود، از سراسـر ايـن قصـور عظـيم و       خاكي ويران مي گردد و ناپديد مـي  كره همه چيز در روي اين

كاخهاي پر رفعت هيچ نمي ماند به جز توده گل و اليي كه در آن همه چيز يكنواخت است و در عـين حـال   

  .همه چيز به سرعت تغيير مي كند

                                         

Pourquoi mo name estآهنگ هاي شاعرانه و مذهبي كتاب سوم، قطعه دوازدهم ،

  .نام نهاده اند» شاهكار ادبيات مذهبي فرانسه«را بسياري از نويسندگان فرانسوي 

 

  1روح افسرده

  

اي روح غمين من

مي نالي؟ اين بار سنگين غم كه امروز بر پشت تـو  

فشار مي آورد از كجاست و ناله هاي جانسوزي كه 

هر دم بر مي آوري براي 

هنوز آخرين دوستان تو بـر بالينـت زنـده و    

بيدارند، هنـوز دسـت مـرگ زنـدگان را يكايـك از      

بستر گرم حيات به آغوش سرد گور مي سپارد اين 

بوده استنر ياران موافق را بر تو

هنوز ستاره زندگانيت در آسمان زمان جلـوه  

گري مي كند براي چه مي نالي؟ سـر بـردار گـرد    

زيباترين مناظر عالم را در برابـر  خويش نظر كن تا 

  :خويش مجسم بيني

هنوز زمين داراي چمنزارهاي زيباست، هنوز 

آسمان خورشيدي رخشنده در دل دارد، هنوز افتخار چون سرابي فريبنده آماده جلوه گري است، هنوز دل از 

باده عشق سرمست است، هنوز كتاب طبيعت در پيش تو باز است تا حقايقي را كه هرگز 

نيافته بر تو بياموزد، هنوز در مزرع اميد كه همه چيزش پژمرده شده گلي مهيـاي چيـدن تسـت بـراي چـه      

  شكوه مي كني؟

زمين چيست؟ زنداني متحرك، منزلگاهي تنگ، كشـتي  بـي بادبـان، سـراپرده اي حقيـر كـه دسـت        

آفريننده اش يكروزه در بيابان بي پايان فضا برافراش

اين ذره حقير در دستگاه عظيم خلقت چه مقامي دارد، همان مقامي كه براي يك دور گردش عقربك 

ساعت در برابر ابديت و يك قطره آب در پيش اقيانوس اليتناهي متصور تواند بود

همه چيز در روي اين

كاخهاي پر رفعت هيچ نمي ماند به جز توده گل و اليي كه در آن همه چيز يكنواخت است و در عـين حـال   

همه چيز به سرعت تغيير مي كند

                                                          

Pourquoi mo name est-elle triste

را بسياري از نويسندگان فرانسوي 
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زندگي چيست؟ بيداريي كه تنها يك لحظه طول مي كشـد و دوبـاره بـه خـواب مـي پيونـدد، فاصـله        

جامه اي كه يك لحظه روح جاوداني با حقارت بر تن مي پوشد،  هم جدا مي كند، كوتاهي كه تولد و مرگ را

نامي كه منشي تقدير با بي اعتنايي رقم مي زند، پرسشي كه در پي آن پاسخي گفته نمي شود، انديشـه اي  

به مرحله حل معما نمي رسد، جرقـه اي كـه در تـاريكي شـب مـي      ز ناگشته انجام مي پذيرد و هرگز كه آغا

خشد و ناپديد مي گردد، برقي كه از ميان ظلمت خارج مي شود و در آغوش ظلمت فرو مي رود، سـرمايه  در

ناچيزي كه دور زمان به بشر امانت مي دهد و باز مي گيرد، اسمي كه شايستگي احترامـي را كـه بـدان مـي     

  .گذارند ندارد

بشري لبخند مي زند،  ر غرورالي واهي كه بشهرت چيست؟ كالم مبهمي كه بيهوده تكرار مي شود، خي

روياي بي اصلي كه موجودات فناپذير را دلخوش مي كند، نامي كـه گـاه پرهيـاهو و گـاه آرام و خـاموش از      

دهاني به دهان ديگر مي رسد و آخر در فراموشي جاودان فرو مي رود، شهد زهر آلودي كه روح ما يكباره بر 

ني كه نوشنده خود را بجاي حيات جاودان مرگ مضاعف مي سر مي كشد و از پاي در مي افتد، باده زهرآگي

  !بخشد

ار گشـوده  ته مي شود، و دهان من كه بـراي انكـ  كند و دفتر بسشاما محبت چيست؟ در اينجا قلم مي 

  !شده بود از ترس كفرگويي خاموش مي گردد

اسـمي   براي توصيف اين كلمه نامي در دست نيست، بايد از خودش كمك خواست تا خويشـتن را بـه  

  .بستايد

عشق چيست؟ برقي كه خرمن وجود بشر را آتش مي زند، نيرويي كه ارابه روح ما را بـه حركـت مـي    

آورد جرقه اي كه از كانون عظيم آسمانها در قلب ناچيز انسان فرود مي آيد، گردونه آتشـيني كـه مـا را بـه     

مي ريزد، نوري كه صحنه تيره حيات  منزلگه خدايان رهبري مي كند، صاعقه اي كه تار و پود وجود را درهم

كه دو قلب فنا شدني را درهم مي آميزد و از آن ميان جز يـك   را روشني مي بخشد، شعله خموشي ناپذيري

  .روح بيرون نمي آورد

اگر اين روح خود نيز محكوم به فنا نبود، اگر مانند آتشي كه از روز ازل نشان از قرار دادنـد شـعله آن   

خودش را نمي سوخت، مي توانست همه چيز را فراگيرد، همه چيز را جان بخشد و همـه   هنگام بر افروختن

  .چيز را جاوداني و ابدي سازد

ليكن هنگامي كه اين آرزوها و اميدها صورت حقيقت يافت و پس از يـك عمـر رنـج و مـرارت شـاهد      

مسخر بر غرور بشري لبخند مي مقصود پرده از رخ برافكند، ناگهان نوبت مرگ فرا مي رسد و يكبار ديگر به ت

  !زند ستاره فروزان اميد را بر فنا مي پوشاند و شمع درخشنده آرزو را تندباد اجل خاموش مي كند

موج زمان كه ما را به سرعت به همراه خود مي برد، هرگز منتظر نمي شود كه درخت شادماني بشري 

  .ند و گل دهداريشه دو لحظه اي چند بر روي مسير آن
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ل ناپايدار، آيا باز هم انتظار داري كه بر كنار امواج مهيب اين سـيل خروشـان تخمـي بكـاري و     اي نس

  حاصلي بدروي؟

چقدر افكار و نقشـه  ! و ناچيز است افسوس؟ چقدر دامنه اختيارات بشري در مقابل قواي طبيعت كوتاه

ـ  ! هاي او در چنگ خلقت فاني و نارسا است ر اراده خداونـد حقيـر و بـي    چقدر خياالت و آرزوهـاي او در براب

  !اساس است

سيل خروشان زمان به تندي مي رود، و هنگامي كه من از روي آن به قفا خم مي شوم تا دمـي چنـد   

  »!افسوس كه دير شده است«: مسير گذشته را بنگرم، امواج پر گل و الي آن تمسخر كنان به من مي گويند

ا به گودال تاريكي كه گورش مي نامند نزديكتر مي اين سيل تند گذر پيش مي رود و پيوسته مر! آري

  .كند

هر شادماني و اميدي در جريان دوار انگيز اين سيل تندرو، چون قطعات چوبي است كـه مالحـان بـر    

نه دور : مسير كشتي مي افكنند تا فاصله شيارهاي پي در پي را كه در دامنه امواج پديد مي آيد اندازه بگيرند

رو مي آيد، ليكن چند لحظه بعد كشتي تندرو هزاران از اين نشانه ها را در پشت سر مي مي شود و نه زير و 

  .گذارد و باز هم پيش مي رود و بي آنكه نگاهي به عقب افكند و بار ديگر از سرنوشت آنها خبر گيرد

* * *  

كجا هستم؟ چه مي كنم؟ به چه چيز مشغولم؟ در عالمي سير مي كـردم كـه همـه چيـزش مرمـوز و      

نظرم هويدا بود، ليكن پس از گذشتن هر لحظه  آينده مجهول با همه جلوه و فريبندگي خود در! ناشناس بود

  !از آن هيچ اثري از جلوه و رخشندگي پيشين نمي ديدم

من نيز جوان بودم، اميد و آرزو داشتم، صفحه درخشان آتيه با همـه زيبـايي خـود در پـيش      روزگاري

ن يكايك پژمرده شدند و به خاك افتادند، و هرگـز  منهال هاي ايام جواني ! ليكن افسوس. چشم گسترده بود

  !دگر باره گل نخواهند داد

  ستاني وسيع، آرام و خالي است؟وقتي فضاي دل از عشق و اميد آكنده بود، اما اكنون همچون گور

موقع مزرع سينه من از سبزه محبت سبز و خرم بود ولي امروز اين مـزرع جـز بيابـاني خشـك و بـي      

  .حاصل نيست

كجا رفتند آنهايي كه روزي روح من بديشان پيوسته بود و روزگاري ... زماني من هم دوست مي داشتم

  دل من به يادشان مي تپيد؟

* *  

مي  عمر من كه ابر نوميدي بر رويشان سايه افكنده است پيش از آنكه به شمارش درآيند،روزها پياپي 

  !گريزند و نابود مي شوند، و از آنها در تاريخچه دل بجز خاطراتي غم افزا باقي نمي ماند
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هنوز دل من به ياد آخرين آرزوهـاي خـويش مـي تپـد، هنـوز ديـدگان مـن بـر روي خـاك          ! افسوس

  !ك مي ريزد و آه هاي سوزان من از فراز گور آنها بر آسمان مي رودموجوداتي عزيز اش

* * *  

 .         .       .      .      .      .  

  اي عشق، آيا ممكن است شعله سوزان تو پيش از پايان عمر زيبايي خاموش گردد؟

ه اي كـه يـك   در يك زندگاني دراز بعد از گذاشتن ايام عشق چه مي ماند؟ تنها همان خـاطر ! افسوس

در دل ما بر جاي مي گذارد و با يك بادبان كشتي بعد از گذشـتن   روز درخشان پس از سپري شدن خويش

  !تندبادي سهمگين براي كشتي باقي مي نهد

معهذا بايد با اين زندگاني سرد و طاقت فرسا خو گرفت و زيست بايد خفت و بيدار شد، و از هر صـبح  

  .و شب مي نامند به دوش كشيد و پيش رفتديگر بار كمر شكني را كه روز 

لود زندگاني را تا آخرين قطره بر سر كشيديم، بـر زمـين   آچه خوب است كه هنگامي كه جام كف ! آه

  !اندازيم و در همش شكنيم تا ديگران از اين باده زهرآگين سهمي نداشته باشند

. يبنده تكيه داشـت و زنـدگاني كـرد   بايد به همين دو روياي فر! اين است معناي زندگي :اميد و انتظار

  شمردن و نوشتن وقايع روزهايي كه هيچ چيز تازه اي به همراه ندارد به چه درد مي خورد؟

* * *  

براي اينهاست كه جان من از ديدار ظلمت موحشي كـه آن را  ! من خسته است براي اينهاست كه روح

فراگرفته است رنج مي برد و دل من همچون بيماري كه بي تابانه در بستر خويش بغلتد مي نالـد و بـه هـر    

  !دست آويزي چنگ مي زند

پي در پي بـال  يرد و براي اين هاست كه فكر سرگردان من مانند كبوتري مجروح هيچ جا آرام نمي گ

  !فضا پيش مي رود زنان در دامان

ن به جـز  آبراي اين هاست كه من ديده از ديدار اين زمين بي حاصل و خشك فروبسته و از همه چيز 

  :يك كالم، يك كالم ساده و اسرار انگيز، يك كالم با عظمت و پرشكوه بر زبان راه نداده ام

  »!خداي من«

* * *  
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همچنانكه وزش تندباد بهاري، گنجشك بينوا را از آشياني كه گهـواره دوران كـودكي اوسـت دور مـي     

كند و بي اراده بر باالي ابرها تيره پرواز مي دهد، همچنان كه در ميان گير و دار توفان پرنده ضعيف به ناچار 

خويش مي كشد در انتظار فرمان تقدير مي نشيند، فكر آشـفته مـن نيـز روح خسـته ام را از      سر به زير بال

در آنجا اسرار حيات در پـيش چشـمان   . كالبد من به دور مي برد و به سر چشمه نور و صفا رهبري مي كند

  .من هويدا مي شود و راز خلقت براي من فاش مي گردد

ت كه مرا هر دم باالتر مي بـرد و جهـان بـي پايـان خلقـت را      اين اراده خداوندي اس: با خود مي گويم

  .بيشتر در نظرم جلوه گر مي سازد

  »بشريت«

  »تفكرات شاعرانه«تابلو مربوط به 

اين تابلو از صفحه اول نسخه كامل تفكرات 

المارتين، زير نظر شاعرانه كه در زمان حيات 

 .خود او به چاپ رسيده نقل شده است

  »خاموشي«

  »و مذهبي شاعرانه آهنگهاي«ه تابلو مربوط ب

اين تابلو از صفحه اول نسخه كامل تفكرات شاعرانه 

كه در زمان حيات المارتين، زير نظر خود او به 

 .نقل شده است ،چاپ رسيده
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بالهايي كه تازه بـر سـينه مـن    : زمزمه مي كنم آنگاه جسورانه نظر به عرصه طبيعت افكنده پيش خود

  ازم؟رسته اند قوي و زورمندند، براي چه به كمك آنها باال نروم و به فراخناي آسمانها دست نيند

مي روم، مي روم تا روح تشنه خود را در گردابي كه هرگز خشك نخواهد شد سيراب سازم، مي روم تا 

  !عطش خويش را در سرچشمه ابديتش فرونشانم و به درياي مواجي كه در پي آنم برسم

* * *  

  .ام بارها خداوندي را كه معبود من است در هرجا كه غريزه نهايي رهبريم كرده است جستجو نموده

درخشان پـرده   و مهر بيرون مي كند هنگامي كه عروس بامدادي خرامان خرامان از حجله شب آهنگ

  .ي او به هر سو نظر مي دوزدپديدگان كنجكاو من نيز در . زرين بر كوه و دشت مي گستراند

زماني كه ظلمت عميق شب سراسر آفاق را فرا مي گيرد و چهـره زيبـاي سـتارگان در گنبـد نيلگـون      

  .بهر بال و پر مي گشايد سمان درخشيدن آغاز مي كند، كبوتر بلند پرواز فكر من نيز در پي اوآ

آتش ها و بادها را مسـيري  . آسمان سقفي ندارد كه چشم فكرت من صدها بار در آن رخنه نكرده بشد

  .نيست كه گامهاي انديشه من بارها سرتاسرش را نپيموده باشد

ت تواناي او شاهكاري تازه پديد آورده بود، آواي شوق آميز من كه در هميشه و در هر نقطه اي كه دس

  .برابر عظمتش به زانو درافتاده بودم بر مي خاست و شعاعي تازه بر تاريكخانه دلم مي تافت

در ميان خاموشي نيمه شب، در دل بيابانهاي وسيع و آرام، در كنـاره كـوره هـا و دره هـاي خلـوت و      

  .او من دنبال او مي گشتساكت، همه جا روح كنجك

ظلمت بي پايان شب به اراده با عظمت او چون پرده بي ثباتي از برابر ديدگانم بر كنار مي رفت و روح 

  .بلندپرواز من به سرعت آهنگ باال مي كرد

وزش باد سرد بـه هـر    في كه باژمرده اي كه در كنار من بر زمين افتاده بود، شاخه افسرده علپخوشه 

د، حشره شب زنده داري كه در سكوت پر اسرار شب ناله غم انگيز خود را سر مي داد، همه به سو خم مي كر

  :من مي گفتند

تنها قدرت بيكران اوسـت كـه مـا را پديـد آورده     . ما همه مصنوع اوييم! ستايش كن و پرستش نماي«

شر نيز كه بر هـر يـك از   صفحات تاريخ ب» !است، و هم اوست كه هر لحظه اراده كند ما را ناپديد خواهد كرد

آنجاسـت، آنجاسـت، نگـاه    «: م ماجراجويي رنگ خون زده است، با صدايي بلندتر بر من بانگ مي زنـد نها قلآ

  »!كن

* * *  

هر لحظه كه به حقيقتي تازه از اين معماي نهان راه مي بردم و شعاعي جديـد در ايـن ظلمتكـده بـي     

گمان مي كردم كه حجابي كه تاكنون چهره پـرجالل خداونـدي را از پـيش  ديـدگان مـن      . پايان مي يافتم
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پس هـر راز نهـان   پنهان داشته است به آرامي برداشته مي شود و پرده اسرار درهم مي درد، ولي آوخ كه در 

  :با اندكي دلتنگي به روح خويش مي گفتم! مجهولي ديگر جاي گرفته بود

  »!اين نيز خواهد گذشت«: و او با لبخندي صبورانه پاسخ مي داد» ...!باز هم«

اي روح افسـرده و  ! افسوس كه با اين همه، هميشه چند حرف اصـلي از نـام خداونـد محـو شـده بـود      

وانست با همه حقارت خود راه به سرچشمه اسرار ابديت بري و دريچه رموز خلقت يا روزي خواهي تآمحزون، 

  ؟..را بگشايي

نام بزرگ را بر زبان مي آورد، بي آنكـه   كودكي سربلند مي كند و با ناتواني در آغوش مادر خويش اين

  .از حقيقت آن اطالعي داشته باشد

ن كودك ناتوان از حقيقت ايـن نـام   بيش از ايافسوس كه من نيز با همه فهم و توانايي خود هيچ چيز 

نمي دانم، هيچ چيز بيش از انوار زرين آفتاب كه به فرمان او آغـاز تـابش مـي كنـد و تمـام روز را       رعظمتپ

بيهوده در جستجوي او بسر مي برد از اين راز نهان آگاه نيستم، هيچ چيز بيش از طبيعت مرموز كه پيوسته 

پـس خـداي مـن    «: به يادش داستان مي گويد و معهذا هميشه از خود مي پرسـد به نام او زمزمه مي كند و 

  .در نيافته ام» كجاست؟

  !و با اين همه هنوز در تكاپوي او به هر سو نظر مي افكنم! هيچ

* * *  

براي اينهاست كه روح من محزون است، و مانند امواج خروشـان دريـا كـه هنگـام برخـورد بـه تختـه        

موش گردد، مانند عودي كه بر بالين مرده اي نغمه غم ساز كند، ماننده كـوه سـينا   سنگهاي ساحلي رام و خ

روزي كه شعاعي  كه در زير ابري تيره و تار از نظر پنهان شود، مانند آسماني كه ستاره اي در آن ندرخشد يا

نگي نشسته بود و در آن به نظر نرسد، يا مانند پيرمرد شريفي كه با دلي آكنده از درد و غم، بر روي تخته س

بگذاريـد  «: قادر نبود كه ناله هاي جانسوزش را بر لبان خويش خاموش كند، و معهذا پيوسـته فريـاد مـي زد   

  .در درياي غم فرورفته است 1»!بگذاريد شما را بسوي خداوند دعوت كنم! حرف بزنم

در برابـر   ليكن چه مي گويم؟ آفتابي كه تاكنون با همه عظمت خـويش جلـوه گـر بـود انـدك انـدك      

به زير ابر جـالل و   اي حقيقت درخشنده اي آفتاب فروزان، آيا اين تو هستي كه. ديدگان من غروب مي كند

شوكت خويش پنهان مي شوي يا چشم من است كه در پس پرده تيره خودپرستي و غرور از ديدار بـاز مـي   

  ايستد؟

اين كودكان مسكين كه در پاي پله هاي معبد تو سر به خاك مي سـايند، ايـن زنـان بينـوا و مـردان      

شرمنده كه ديده براي ديدار عظمت تو فروبسته و دريچه قلبشان را به روي تو گشوده اند، چه كرده اند كـه  

                                                           

مقصود ايوب پيغمبر است كه چنانكه در روايات مذهبي نقل شده در راه آزمايش خداوند همه چيز خود را از دست داد و . 1

 ).21كتاب ايوب، تورات، بند (حتي مريض و نزديك به مرگ گرديد و معهذا هميشه به درگاه او شاكر بود 
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ت كوچكترين زواياي برق بزرگي و قدرت تو در ديدگانشان مي درخشد و من كه سالها در پي شناسايي حقيق

آيا آن ديده ! طبيعت را كاوش كرده ام، هنوز نتوانسته ام به كمترين نكته از اسرار بي پايان وجودت راه يابم؟

اي كه در برابر تو به آرامي بسته مي شود، بيش از چشمي كه ترا با بي قراري در گوشه و كنار جستجو مـي  

  ...كند نزد تو ارزش دارد؟

* * *  

فرمـان ده كـه اشـك در    ! دعاهاي مرا بشنو و ناله هاي جانسوز مـرا خـاموش كـن   ! شنايياي خداي رو

. چشمان من بخشكد و روز براي من به پايان رسد، زيرا روح من از جستجو خسته و دلم شكسته شده اسـت 

آفتابي كه سالها در تكـاپويش بـوده ام در   ! اختري كه يك عمر جستجويش كرده ام در صحنه آسمان نيست

  .ن تنها در نهاد خود ما مكان داردااين حقيقت عالي و قدرت بي پاي. اي بيكران طبيعت نمي درخشدفض

آنجايي كه خداوند را با عظمت بي منتهاي او مي توان يافت صحنه آسمان و پهناي زمين نيست، تنها 

  !زواياي روح بشري است



هميشگي خود فرو ريزيد و 

زماني خانه شما دلي پرشور و سينه اي پرهيجان بود، افسـوس كـه   

شما همچون قطره هاي شفاف بارانيد كه پياپي بر تخته سنگي فرو 

، نـه خورشـيدي در آسـمان مـي     

درخشد كه بخارش كند و نه نسيمي در فضا مـي ورزد كـه ذراتـش را بـا     

براي سعادتمندان، شنيدن ناله هايي كه از دل شكسته تيـره روزان  

به در مي آيد چه اهميت دارد؟ ديدار قطرات سوزان اشكي كه به آهستگي 

براي چه صفا و تابش آن را با ياد بيچاره اي كه در دل او بجر ظلمتي عميق وجود ندارد، برهم زننـد؟  

هرگز اشك نوميدي و محنتي لبخند نشاطشان را برهم نمي زند، هرگز ابر يأس و بـي پنـاهي آسـمان    

  !تاريك نمي كند، هرگز ناله فقر و تنهايي در خاموشي دلشان طنين نمي افكند

دنياي زيباي آينده با همه شكوه خويش در برابرشان جلوه مي كند و خورشيد فروزان سعادت با تمـام  

باده شهدآگين حيات تا قطره آخر در كامشان فرو مي ريـزد بـي   

درين صورت براي چه رخ بگردانند تا قطره هـاي اشـكي را كـه بـه     

آرامي از ديدگان تيره روزي سرازير مي شود بنگرند و به ناله هايي كه از دلي ستمديده بدر مي آيد گوش فرا 

ه لحظـه اي بايسـتد و از او   از اين مردمي كه با لبان پرخنده از پيش او مي گذرند نيسـت كـ  

من نيز بـا تـو   «: هيچكس به خود آن زحمت نمي دهد كه دهان بگشايد و براي تسال او بگويد

اي دل غمديده، اكنون كه چنين است براي چه انتظار همدردي از ديگران داري؟ براي چه مي پنداري 

  طنين خواهد افكند و آنها را افسرده خواهد ساخت؟
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هميشگي خود فرو ريزيد و با آرامش ! فرو ريزيد، اي اشكهاي سوزان

  .در اين ريزش لحظه اي درنگ مكنيد

زماني خانه شما دلي پرشور و سينه اي پرهيجان بود، افسـوس كـه   

  !اكنون مسكنتان بجز گونه اي زرد و چهره اي پژمرده نيست

شما همچون قطره هاي شفاف بارانيد كه پياپي بر تخته سنگي فرو 

، نـه خورشـيدي در آسـمان مـي     مي ريزد و بر اطراف پراكنده مـي شـود  

درخشد كه بخارش كند و نه نسيمي در فضا مـي ورزد كـه ذراتـش را بـا     

براي سعادتمندان، شنيدن ناله هايي كه از دل شكسته تيـره روزان  

به در مي آيد چه اهميت دارد؟ ديدار قطرات سوزان اشكي كه به آهستگي 

  مي كند؟بر گونه بينوايان جاري مي شود چه تأثير 

براي چه صفا و تابش آن را با ياد بيچاره اي كه در دل او بجر ظلمتي عميق وجود ندارد، برهم زننـد؟  

  !افسوس كه از غم بيچارگان تا شادي نيكبختان راهي بس دراز است

هرگز اشك نوميدي و محنتي لبخند نشاطشان را برهم نمي زند، هرگز ابر يأس و بـي پنـاهي آسـمان    

تاريك نمي كند، هرگز ناله فقر و تنهايي در خاموشي دلشان طنين نمي افكند

دنياي زيباي آينده با همه شكوه خويش در برابرشان جلوه مي كند و خورشيد فروزان سعادت با تمـام  

باده شهدآگين حيات تا قطره آخر در كامشان فرو مي ريـزد بـي   . نور و فروغ خود باالي سرشان مي درخشد

درين صورت براي چه رخ بگردانند تا قطره هـاي اشـكي را كـه بـه     . تلخي شرنگي مذاقشان را آزار دهد

آرامي از ديدگان تيره روزي سرازير مي شود بنگرند و به ناله هايي كه از دلي ستمديده بدر مي آيد گوش فرا 

از اين مردمي كه با لبان پرخنده از پيش او مي گذرند نيسـت كـ  

هيچكس به خود آن زحمت نمي دهد كه دهان بگشايد و براي تسال او بگويد

اي دل غمديده، اكنون كه چنين است براي چه انتظار همدردي از ديگران داري؟ براي چه مي پنداري 

طنين خواهد افكند و آنها را افسرده خواهد ساخت؟كه روزي ناله هاي جانسوزت در دلهاي آنان 

    1ی< =>0) ا;

 

فرو ريزيد، اي اشكهاي سوزان

در اين ريزش لحظه اي درنگ مكنيد

زماني خانه شما دلي پرشور و سينه اي پرهيجان بود، افسـوس كـه   

اكنون مسكنتان بجز گونه اي زرد و چهره اي پژمرده نيست

شما همچون قطره هاي شفاف بارانيد كه پياپي بر تخته سنگي فرو 

مي ريزد و بر اطراف پراكنده مـي شـود  

درخشد كه بخارش كند و نه نسيمي در فضا مـي ورزد كـه ذراتـش را بـا     

  .خود ببرد

براي سعادتمندان، شنيدن ناله هايي كه از دل شكسته تيـره روزان  

به در مي آيد چه اهميت دارد؟ ديدار قطرات سوزان اشكي كه به آهستگي 

بر گونه بينوايان جاري مي شود چه تأثير 

براي چه صفا و تابش آن را با ياد بيچاره اي كه در دل او بجر ظلمتي عميق وجود ندارد، برهم زننـد؟  

افسوس كه از غم بيچارگان تا شادي نيكبختان راهي بس دراز است

هرگز اشك نوميدي و محنتي لبخند نشاطشان را برهم نمي زند، هرگز ابر يأس و بـي پنـاهي آسـمان    

تاريك نمي كند، هرگز ناله فقر و تنهايي در خاموشي دلشان طنين نمي افكندسعادتشان را 

دنياي زيباي آينده با همه شكوه خويش در برابرشان جلوه مي كند و خورشيد فروزان سعادت با تمـام  

نور و فروغ خود باالي سرشان مي درخشد

تلخي شرنگي مذاقشان را آزار دهدآنكه 

آرامي از ديدگان تيره روزي سرازير مي شود بنگرند و به ناله هايي كه از دلي ستمديده بدر مي آيد گوش فرا 

  دارند؟

از اين مردمي كه با لبان پرخنده از پيش او مي گذرند نيسـت كـ   هيچكس

هيچكس به خود آن زحمت نمي دهد كه دهان بگشايد و براي تسال او بگويد. احوالي پرسد

  »!مي گريم

اي دل غمديده، اكنون كه چنين است براي چه انتظار همدردي از ديگران داري؟ براي چه مي پنداري 

كه روزي ناله هاي جانسوزت در دلهاي آنان 

ی< =>0) ا;
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بياييد تا با درد و غم جاوداني خود خو گيريم و دم برنياوريم، آتش غم را كه كـانون دلمـان شـعله ور    

است با خاكستر صبر بپوشانيم و لب به شكوه نگشاييم، با رنـج و الـم بسـازيم و مصـائب را آنگونـه كـه بايـد        

  .استقبال كنيم

س پرده نوميدي بر چهره گردون نظر مي افكند و چيزي بجز آرزوهاي در پروح محزون از  هنگامي كه

  خاك رفته خويش نمي بيند،

زماني كه رشته استوار محبت چون تار سستي درهم مي گسلد و بندي كـه آخـرين پيونـد او بـا روي     

  زمين است پاره مي شود،

  گيرد و پنجه زورمند غم گلويمان را مي فشارد،ي مموقعي كه انبوه مصائب روح ما را از هر سو در 

ني آينده كمترين نور اميدي نمي درخشد و در جام عمر بجز شـرنگ جـانگزا   اوقتي كه در آسمان ظلم

  فرو نمي ريزد،

در آن وقت است كه نام پرجالل تو در خاموشي دل من طنين مي افكند و دست تواناي تو ! اي خداوند

  .كمر شكني را كه بر پشت من جاي دارد بر مي دارد يان خويش بارابا قدرت بي پ

چگونه مي توان نداي پر نوازش ترا با گفته هاي سرد و رياكارانه ديگران برابـر نهـاد؟   ! اي خداي بزرگ

اينان همه هنگامي سخن مي گويند كه دريچه هاي دل از هر سو بر روي شادماني و خرمـي گشـوده اسـت،    

  !ي كه از هيچ روزنه بر فضاي ظلماني قلب بشر فروغي نمي تابدتو وقتي تسلي آغاز مي كن ليكن

اراده مقدس تو ما را از دنياي تيره يأس و محنت بدر مي برد و دريچه آسـمان اميـد را برويمـان مـي     

. گشايد، پرده تاريك غم را از پيش چشممان بركنار مي زند و ما را به سرچشمه نور و صفا رهبري مـي كنـد  

دند بدين شادماني بي جهت مي نگرند و لبخند ما را مي بينند، آنگـاه بـا   را افسرده ديده بو آنانكه پيوسته ما

  :شگفتي از خويش مي پرسند

  »اين شادي از كجا آمده است؟«

   



اي آفتاب رخشنده، خاموش شو، و اي چرخ گردنده، 

اي آسمان پهناور، لختي به روي زمين نظر افكـن و از ايـن خونخـواري و سـنگدلي دسـت      

آيا اين ابر سرخ فام كه هر صبحدم در كناره افق پديد مي آوري، خون عزيزاني نيست كه شامگاهان از 

ري است كه با تناقض و ابهام اعالم سراسر وهم و پند

كاش نام اميد جاودانه از روي زمين محو مي شد و ما را به حـال  

ر روي زمين تنها يك حقيقت د! چه خطاي بزرگي

بر خود مـي  » وجود«برقي در فضاي ظلماني عدم مي درخشد و نام 

يرد، يك لحظه ديدگان خواب آلوده ما را از هم مي گشايد و روح آراممان را مشوش مي كند، آنگاه دوبـاره  

دل به مبدئي خوش مي كنيم و بـه  

نيز بجز نام بي مسمايي نيست كه بشر براي حل معماي 

  آن ندارم كه حتي زبان به انكار تو نيز بگشايم؟

وجودي كه تصور مي كنيم از ! چه انديشه  كودكانه اي
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اي آفتاب رخشنده، خاموش شو، و اي چرخ گردنده، «: با ديده اي اشكبار روي بر آسمان كردم و گفتم

اي آسمان پهناور، لختي به روي زمين نظر افكـن و از ايـن خونخـواري و سـنگدلي دسـت      

آيا اين ابر سرخ فام كه هر صبحدم در كناره افق پديد مي آوري، خون عزيزاني نيست كه شامگاهان از 

  »كنار حبيبانشان جدا ساخته و به چنگ دژخيم عدم انداخته اي؟

عالم سراسر وهم و پند. هيچ چيز راست نيستهمه چيز راست است و 

كاش نام اميد جاودانه از روي زمين محو مي شد و ما را به حـال  ! انگيزي چه اشتباه شگفت

  !خويش آسوده مي گذاشت

چه خطاي بزرگي. آنچه احساس مي كنيم حقيقتي دارد

برقي در فضاي ظلماني عدم مي درخشد و نام ! هست و آن غمها و آالم جانگداز ماست

يرد، يك لحظه ديدگان خواب آلوده ما را از هم مي گشايد و روح آراممان را مشوش مي كند، آنگاه دوبـاره  

  !خاموش مي شود و ما را در ظلمتي موحش باقي مي گذارد

دل به مبدئي خوش مي كنيم و بـه  . گشاييم، ليكن بجز شبي تاريك و وحشت زا نمي بينم

نيز بجز نام بي مسمايي نيست كه بشر براي حل معماي » خدا«افسوس كه . حقيقت مطلقي ايمان مي آوريم

  !وجود پديد آورده و دل بدان خوش كرده است

آن ندارم كه حتي زبان به انكار تو نيز بگشايم؟ آيا با اين مصيبت جانكاه حق! مرا ببخش

چه انديشه  كودكانه اي! مي خواهم اسرار وجود را ز پرده برون افكنم

  !همه چيز بي اصل تر و موهوم تر است

@�ر ��*
1    

 

با ديده اي اشكبار روي بر آسمان كردم و گفتم

اي آسمان پهناور، لختي به روي زمين نظر افكـن و از ايـن خونخـواري و سـنگدلي دسـت      . بايستاز حركت 

آيا اين ابر سرخ فام كه هر صبحدم در كناره افق پديد مي آوري، خون عزيزاني نيست كه شامگاهان از . بردار

كنار حبيبانشان جدا ساخته و به چنگ دژخيم عدم انداخته اي؟

همه چيز راست است و «

چه اشتباه شگفت. درآميخته است

خويش آسوده مي گذاشت

آنچه احساس مي كنيم حقيقتي دارد: مي گويند«

هست و آن غمها و آالم جانگداز ماست

يرد، يك لحظه ديدگان خواب آلوده ما را از هم مي گشايد و روح آراممان را مشوش مي كند، آنگاه دوبـاره  گ

خاموش مي شود و ما را در ظلمتي موحش باقي مي گذارد

گشاييم، ليكن بجز شبي تاريك و وحشت زا نمي بينم ديده مي«

حقيقت مطلقي ايمان مي آوريم

وجود پديد آورده و دل بدان خوش كرده است

مرا ببخش! اي خداوند«

مي خواهم اسرار وجود را ز پرده برون افكنم«

همه چيز بي اصل تر و موهوم تر است
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ايـد،  آيا در اين گرداب سهمگين مي ب. و ما ذرات حقيري كه در آن شناوريم» دنيا گردابي است تيره«

  .اي كاش حقيقتي سراغ داشتم! به حقيقتي مطلق ايمان آورد يا پيوند از همه چيز بگسست؟ افسوس

كودكي پاي بر زمين مي گذارد و گرد و غباري بر هوا بلند مي كند، آيا بشر بجز غبار نـاچيزي اسـت   «

  »لختي در فضاي وجود به گردش درآمده است؟ كه از صحراي عدم برخاسته و

* * *  

چـه  «: انديشـيدم  دبا خو. همه جا آرام و خاموش بود. همه را گفتم و بر اطراف خويش نظر دوختماين 

سعادتمندند اين اشياء بي جان كه از ازل روح نيافته و از خواب عميق عدم با كابوس پريشـان زنـدگي بيـدار    

  »!نشده اند

شه كشـتي راه خـويش را در دل   آنگاه بي اختيار نگاهم به روي زمين افتاد و چون دريانوردي كه از عر

امواج خروشان جستجو كند، از سنگي به سنگي گذشتن گرفت و ناگهان در نقطه اي ايسـتاد، زيـرا در آنجـا    

  .گوري به روي زمين ديده مي شد

آنجا كه ديگر جز مرگ و فنا چيزي در خود ! گوري تيره، مدفن عشق و اميد و خانه يأس و فراق! آري

. ن رسته بود و با قطرات اشكي كه آسمان بر آن نثار مي كرد آبياري مي شدآدر كنار نداشت، تنها سبزه اي 

  آيا اين سبزه نماينده آرزوهايي نبود، اكنون در دل اين خاك سيه به خاك پيوسته بود؟

اينجا، فرشته اي خفته است كه از دوران دراز هجران بال و پر زنان بسر منزل جاوداني خـود شـتافت،   

مگر مرگ مقدمه وصل اين حقيقـت  . خاكدان تيره بدر برد و به بارگاه جالل خداوندي پرواز كرد رخت از اين

  نديده اي كه هنگام طلوع آفتاب چسان شمع حقير را خاموش مي كنند؟... مطلق نيست؟

اينجا مادري آرميده است كه واپسين دم خويش را در ميان بازوان من برآورد و با دست من در منزلگه 

در . درختي در صحن كليسا سر بر زده و از روي ديوار بر فراز خاك سايه افكنـده بـود  . خود جاي گرفتتازه 

زير شكوفه هاي آن با دست خويش گودالي كندم و او را در آن گذاشتم تـا روي از ايـن جهـان برتابـد و بـه      

  .آستان جالل خداوندي قدم گذارد

را بـه   ماز وادي عدم بسر منزل وجـود آورد، ديـده ا   اينجا زني سر در خاك برده است كه روزگاري مرا

هنگامي كه چشمان خسته من بر روي هم افتاد ديـده بـر   . روي جهان بگشود و دستم را از پي رفتن بگرفت

  .صورتم دوخت، و وقتي كه دهانم از پي گفتار گشوده شد لبخند زنان سخن گفتنم آموخت

است كه روزهاي دراز در كنار قلـب مـن مـي تپيـد و      در اين خاك تيره اكنون دلي از حركت ايستاده

  .بازويي در خاك سرد رفته است كه شبهاي بلند گهواره خواب من بود

مگر نمي بيني كه در  اينجا يك جهان عشق و فـداكاري سـر بـر زمـين نهـاده      ! اي رهگذر، آهسته برو

  است؟
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به وادي عـدم شـتافته   اميد  عشق ونكوكاري و مهرباني در خاك رفته و شصت سال اينجا شصت سال 

اينجا شصت سال تقوا و فضيلت روي بسر منزل نيستي برده است تا روحي جاوداني به آستان عظمـت  ! است

  !و جالل خداوندي پرواز كند

چه شبها كه اين فرشته مهربان ديده برهم ننهاد تا طفل كوچكش را در خواب نگهدارد و شكار خـوبي  

  !براي رنج و غم پرورش دهد

اشكها بر رخسارها پر مهر فرو ريخت تا اشك از ديدگان فرزند ناتوانش بسترد و دهـان او را از پـي    چه

  !لبخند بگشايد

چه آه ها از دل سوزان برآورد تا سوز دل كودك خردسالش را فرو نشاند و او را با تحمل غمهاي جهان 

  !خو دهد

براي او بجز بـاري طاقـت فرسـا نبـود بـه آرامـي       چه راز و نيازها با خداوند بزرگ كرد تا حياتي را كه 

  !بگذارند و دم برنياورند

ولي اين همه براي چه؟ براي اينكه گودالي در زمين گشوده شود و براي هميشه او را در كـام خـويش   

براي اينكه سبزه اي ! براي اينكه سنگي بر روي زمين نصب شود و نام بي مسمايي بر آن نقش بندد! فرو برد

  !اك بدر كند و با خاك او پروزش يابدسر از خ

اي خداوند، آيا بهتر نبود كه اين كار را با مشتي خاك انجام مي دادي و اين فرشـته رحمـت را بـدين    

  گونه از برم نمي ربودي؟

خداوند بزرگ چنين آسان اين منبع فروزان عشق و مهرباني را پديد نمـي آورد تـا روزي بـه     هرگز! نه

هرگز دستي كه كائنات را مي گرداند، بدين بي خبري موجـودي را از بـر   . ش كندغفلت جانشين خاك سرد

  .عزيزانش نمي ربايد

آنكـه  ! اي رهگذر، بيهوده بـرين سـنگ حقيـر نظـر مـيفكن، زيـرا چيـزي در زيـر آن نخـواهي يافـت          

ت و جستجويش مي كني، اكنون در فراخناي آسمانها در پرواز است تا از اين جهان ناچيز بسر منـزل حشـم  

  .صفا قدم گذارد و در سراپرده با عظمت ابديت مسكن گزيند

  .وجود تو از هزاران يادگار فناناپذير بزرگتر و از هزاران نيستي و نابودي مادي پايدارتر است! قواتاي 
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1  

عطـر دل  اي شاخه سبز بادام كه پاي تا سر در پيراهني از شكوفه سپيد پنهان شده چه زيباست و چه 

  !انگيزي دارد

  ولي آيا پايان عمر او نيز چنين خواهد بود؟

چه آنرا بر جاي گذارند و چه شكوفه هاي زيبايش را بچينند، چه بر سر زلف دلبـري جـايش   ! افسوس

دهند و چه در روي قلب دلداده اي استوارش سازند، پيش از آنكه روزي چند بر آن بگذرد همچون گل اميد 

  !و خواهد ريخت و از اين زيبايي و دلربايي جز يأس و حسرت چيزي برجاي نخواهد ماندما برگ به برگ فر

  .اي گل زيبا، چقدر ماجراي زندگاني ما به تو شبيه است

گل زندگي ما نيز چون تو روزي سر از خاك بدر مي كند و روزي به آرامي گلبرگهاي آن مـي شـكفد،   

نيز پيش از آنكه موسم تابستان فرا رسد مي پژمرد و بـاز  روزي بر اطراف خويش عطر بيزي مي كند و روزي 

  !در دل خاك تيره مكان مي گيرد

پايدار است، بيـا تـا فرصـتي بـاقي اسـت دسـت از آن       ااكنون كه اين شكوفه خوش آب و رنگ چنين ن

 برنداريم و از عطر دالويزش مشام جان را لذت بخشيم، از درون گلبرگهاي خندان آن شـيره روح پـرورش را  

بمكيم و پي از آنكه باد صبا بوي جانفزايش را به غار بـرد و چهـره دلربـايش را آسـيب رسـاند از آن تنعمـي       

  .برگيريم

زماني سر از خاك بدر كـرد و روزي در سـينه خـاك    : زندگي اين گل بي وفا بسي ساده است تاريخچه

گ آنرا به گوشـه اي  رزاني هر برفت، وقتي نسيم بهاري گلبرگهاي لطيفش را از هم بشكفت و روزگاري باد خ

  .پرتاب كرد
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گوش فرا دار تا بشنوي كه هر گلي كه دستخوش اين تندباد يغماگر مي شـود پـيش از آنكـه قـدم در     

  :وادي نيستي گذارد چه مي گويد

مر را با شادماني بسر بريد، زيرا ديري نخواهد گذشت كه دوران شوم پيري عبكوشيد تا اين چند روزه «

  »!سيد و خاك تيره براي هميشه شما را در دل خويش مكان خواهد دادفرا خواهد ر

اكنون كه مقدر است اين شكوفه هاي زيبا روزي نابود گردند پس هرچـه زودتـر بپژمرنـد و در خـاك     

  !روند

اين گلهاي محبوب زماني به وادي نيستي رهسپار شوند، پـس هـم امـروز رخـت از      اكنون كه بنا است

  !عشق را با خود از روي زمين بردارندجهان بربندند و نام 

  

  

   



  شرح المارتين بر قطعه شاخه بادام

  .يك روز هنگام بازگشت از تراچينو برم، دقيقه اي در آلبانو توقف كردم

از انظـار پنهـان    مماه فوريه بود و سراسر تپه ها در زير پرده اي از شكوفه هاي سرخ رنـگ هلـو و بـادا   

كه  دختر جوان از اهالي الريچيا، دهكده نزديك آلبانو، از كنار من عبور كرد و وقتي

زلفهاي مواج خـود تـاجي از گلهـاي شـاداب كـه دقيقـه اي پـيش        

ـ      ه ي شـادماني و سـعادت مـي خوانـد ب

چهره او از بهار سبز زيباتر، و گونه هايش از شكوفه هاي بادام سرخ تر بود، شـاخه گـل را بـا تبسـمي     

همان شب با حالي پرهيجان اين چند شعر را كـه نمونـه احساسـات    

و احسـاس   كه به پاريس برگشتم براي نخستين مرتبه آنها را براي يك زن جوان و زيبا خوانـدم 

اين زن زيبا كه در همان سال مـرد، مـادام دوژنـود    

 .آنتوان دوژنود روحاني معروف فرانسه و خود از زنان نامي عصر خويش بوده است
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شرح المارتين بر قطعه شاخه بادام

يك روز هنگام بازگشت از تراچينو برم، دقيقه اي در آلبانو توقف كردم

ماه فوريه بود و سراسر تپه ها در زير پرده اي از شكوفه هاي سرخ رنـگ هلـو و بـادا   

دختر جوان از اهالي الريچيا، دهكده نزديك آلبانو، از كنار من عبور كرد و وقتيدر همين وقت يك 

زلفهاي مواج خـود تـاجي از گلهـاي شـاداب كـه دقيقـه اي پـيش         يس از رومرا ديد لحظه اي بايستاد، سپ

ـ     دا كرد و در حالي كه براي من دعاهمراهانش بر سر او نهاده بودند ج ي شـادماني و سـعادت مـي خوانـد ب

  

چهره او از بهار سبز زيباتر، و گونه هايش از شكوفه هاي بادام سرخ تر بود، شـاخه گـل را بـا تبسـمي     

همان شب با حالي پرهيجان اين چند شعر را كـه نمونـه احساسـات    . ماليم گرفتم و به كنار كالسكه آويختم

  .يكروز من بود نگاشتم و ديگر هم بدان مراجعه نكردم

كه به پاريس برگشتم براي نخستين مرتبه آنها را براي يك زن جوان و زيبا خوانـدم 

اين زن زيبا كه در همان سال مـرد، مـادام دوژنـود    . درهم فشرد كه اين پيش بيني شوم قلب او را به سختي

                                         

آنتوان دوژنود روحاني معروف فرانسه و خود از زنان نامي عصر خويش بوده است 

 

  

يك روز هنگام بازگشت از تراچينو برم، دقيقه اي در آلبانو توقف كردم

ماه فوريه بود و سراسر تپه ها در زير پرده اي از شكوفه هاي سرخ رنـگ هلـو و بـادا   

  .گشته بود

در همين وقت يك 

مرا ديد لحظه اي بايستاد، سپ

همراهانش بر سر او نهاده بودند ج

  .سمت من پيش آورد

چهره او از بهار سبز زيباتر، و گونه هايش از شكوفه هاي بادام سرخ تر بود، شـاخه گـل را بـا تبسـمي     

ماليم گرفتم و به كنار كالسكه آويختم

يكروز من بود نگاشتم و ديگر هم بدان مراجعه نكردم

كه به پاريس برگشتم براي نخستين مرتبه آنها را براي يك زن جوان و زيبا خوانـدم  وقتي

كه اين پيش بيني شوم قلب او را به سختي

  1.بود
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اگر تو قـادر بـودي كـه    ! اي چنگ خوشنوا

را در ميــان شــاخ و بــرگ زمزمــه نســيم بهــاري 

درختان به گوش من رساني و آواي برخورد امواج 

دريا را به تخته سنگهاي ساحلي تكرار كني، اگـر  

مي توانستي صداي بر هم خوردن بالهاي كبوتران 

سپيد را بر فراز صحراهاي خاموش منعكس سازي 

ــاد   ــر اثــر ب و همچــون شــاخه نــي ســبزي كــه ب

ــوزي   ــان مرم ــرزد، زب ــي ل ــحرگاهان م ــه  س را ك

فرشتگان عاشق با آن راز دل مي گويند به گوش 

مشتاقان رسـاني، اگـر آن قـدرت داشـتي كـه بـا       

الهـه   نغمات روح پرورت روحي را كـه آمـاج تيـر   

عشق شده است به خود آري و روياهـاي شـيرين   

گذشته را همچون ابر مـواجي كـه شـامگاهان در    

افق سرخ فام پديد مي آيـد در فصـاي خـاطرش    

  جوالن دهي،

من مي توانستم كه در همراهي تو، هنگامي كه محبوبه ام بر بستري از گلهاي سرخ آرميـده اسـت بـه    

كوشش سرود عشق فرو گويم و نغمه محبت ساز كنم، همچون ژاله سحري قطرات اشك بر گلبرگ عارضش 

خم شـوم و   بر روي رخساره دلفريبش. و همچون باد صبا پيام دلباختگي بر روح لطيفش فروخوانم فروچكانم

دلبر خورشيد روي من، ديده بگشا و گرد خويش بنگر تا دمـي از چشـمان فتنـه    «: آهسته در گوشش بگويم

چشم بردار و لختي بر من نظاره كن، زيرا نگاه جانفزاي تو براي روح خسته . انگيزت سرنوشت خويش دريابم

  ».من از نخستين شعاع خورشيد در نظر شب زنده داران گرامي تر است

* * *  

گويي هر كالمي كه از ميان دو لب تو بيـرون  ! سخن بگو، چقدر آهنگ جانفزايت در دل تأثير مي كند

  .مي آيد آواي فرشته ايست كه مرا ازين عالم بدر مي برد و در آسمانها پرواز مي دهد

 هنگامي كه آواز دلرباي تو در گوش من طنين مي افكند روح شيفته من همچون معبدي كه ناقوسهاي

  !خود را به نوازش درآورد به خويش مي آيد و نغمه سرايي آغاز مي كند

                                                           

Chant d'amour زن المارتين سروده شده است» برچ«به نام  اين قطعه. 34شاعرانه، قطعه ، تفكرات جديد.  
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وقتي كه از تو تنها آهنگي به گـوش مـي رسـد    ! كالمي بگو و خاموش شو، همين براي من كافي است

آيا نديده اي كه چگونه هنگامي كه جويبار كوچك زمزمه كنان از ميان . روح من همه انديشه ترا در مي يابد

  گذرد هر شاخه علفي كوچكترين صداي آنرا در خود نگاه مي دارد؟ فرش چمن مي

* * *  

  چرا مي خواهي با نگاه هاي آتشين خود روح مرا شعله ور سازي؟

  !گان دلرباي خويش را فرو بند، وگرنه مرا خواهي كشتدبراي خدا دي

اي زيبـا قـدم   از جاي برخيز و دست در دست من نه، از روي سبزه هاي خرم گذر كن و بـر فـراز گلهـ   

  .گذار، زيرا چند روز ديگر اين سبزه لطيف خاك خواهد شد و اين گل روح پرور فرو خواهد ريخت

* * *  

ار يك درياچه الجوردين تپه اي است كمر بر فراز آبها خم كرده و پيشاني پر چيـنش بـر امـواج    در كن

آنرا نوازش مي دهـد و شـبانگاه    هنگام روز بوسه پر مهر خورشيد تخته سنگهاي. سيمگون سايه افكنده است

  .دست نسيم شاخه هاي علف آنرا به لرزش مي آورد

در پاي يك تاك وحشي دست طبيعت پناهگاهي كوچك در كنار سنگي بـزرگ پديـد آورده و كبـوتر    

بوته هاي بنفشه كوهي دهانه آنـرا در زيـر خـود پوشـيده و درختـان      . سفيد را در ميان آن آشيان داده است

در آنجا روز تا شب امواج دريا زمزمـه مـي كننـد و    . و برگهاي خويش را بر كف آن گسترانيده اندانجير خودر

ه شـه را در درون آن مـي پراكنـد و سـاي    نسيم شبانگاهي عطـر بنف . شام تا صبح كبوتر عاشق آواز مي خواند

كوچك از زمين  ه ايمي دارد؟ در پاي گلبني زيبا چشم ندرختان چهره گلها را از تطاول نور خورشيد در اما

  .بيرون مي آيد و همچون عشاق پريشان قطرات اشك از ديده فرو مي ريزد

در پاي اين منزلگه خرم امواج سيمگون درياچه مي خروشد و در كنار آن جويبار كوچك زمزمـه مـي   

و گاه به  كند، در درون آن نسيم بامدادي عطر مي افشاند و در باالي آن آهنگ دالويز بلبل طنين مي اندازد،

گاه نيز از خالل تخته سنگهاي درهم آن آه عميقي با آه هاي سوزنده ما در مي آميزد و بسوي آسـمان مـي   

  .رود

* * *  

بيا تا با يكديگر بدانجا شتابيم و در اين آشيان زيبا خانه گيريم، در كنار امـواج دريـا رحـل اقامـت     ! بيا

  .ا بسر بريمجگلبرگهاي بنفشه را بپژمرد در آنوار جفاكار خورشيد نافكنيم و تا روزي كه ا

  !آسمان تو اينجاست، بيا و در آن مكان گير و شبهاي تاريك مرا با اشعه خويش منور ساز! اي دختر

زن و  دپر باز كن و در آن فرود آي و آنگاه سخن بگوي، ناله سرده، لبخن! اينجا النه تست! اي پرنده من

به شنيدن آهنگ دلرباي تو غم عالم فراموش كنم و در آسمان انديشه بال  نغمه سرايي كن، بگذار لختي چند

  .و پر بگشايم

* * *  
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ت شادروزي خواهد رسيد كه روزگار حسود با دم سرد خود سينه گرم ترا از حركت باز خواهد ! افسوس

  !و گل شاداب جوانيت را پژمرده خواهد كرد

ايي را كه هنگام سرسبزي نهـال  زنـدگاني بـه مـن     زماني خواهد شد كه دست يغماگر ايام اثر بوسه ه

  !از روي لبان تو خواهد ربود و در جاي آنها جز خاطره دوران جواني چيزي نخواهد گذاشت يداده ا

روزگاري خواهد آمد كه ديدگان شهالي تو به ياد دوران گذشته اشك خونين فرو خواهد ريخت و لبان 

  !ان بر خواهد آوردم پيشين آه سوزاغنچه آسايت به خاطره اي

در آن هنگام اگر خواستي از پس پرده خاطرات گذشته دوران دلپذير جواني را مجسم بينـي و از وراي  

در آنجـا هنـوز نهـال    : حجاب آه و اشك مناظر ايام شباب را معاينه بنگري، سر بردار و در قلب من نگاه كـن 

  .ي مي كندزيبايي تو شاخ و برگ مي گستراند و گل جواني تو عطر افشان

هنگامي كه نسيم مرگ بوزد و شمع حيات ما را خاموش كند روح ما بار سفر خواهـد بسـت و بسـوي    

در آنجا من براي هميشه در كنار تو خواهم آرميد و تا ابـد تـرا   . دنيايي زيباتر و پرشكوه تر روي خواهد آورد

  .تنگ در آغوش خواهم داشت

پرستوهاي عاشق دو بدو آشيان پيشين خود را ترك مـي  مگر نديده اي كه چون فصل خزان فرا رسد، 

  دست بال و پر مي گشايند؟ ورگويند و بسوي مناطق د

  

  

  شرح المارتين بر قطعه سرود عشق

 ، در ايسكيا سروده شده، مي توان اين سرود كوچك را نيز آوازي از آوازها1820اين قطعه در تابستان 

  .سليمان است» آواز آوازهاي«نام نهاد، ليكن آوازي كه تأثيرش كمتر و رنگ آميزيش غربي تر از 

را ت شعر خيانت كرده ام، زيرا شعر هرگز نمي تواند آن طوري كه درد و غم قدر اين قطعه من به حقي

فقط در آسمان  د خوشبختي را توصيف كند، قطعاً براي اينكه سعادت رمزي است كه خداوندزنمايان مي سا

  !قرار داده و در عوض روي زمين را مخصوص رنج و مشقت ساخته است

   



ــد و    ــي گذرن ــم م ــي ه ــا از پ روزه

فراموش مي شوند، اما اي آخـرين رويـاي   

عشق، هيچ چيز ترا از ياد من بيرون نمـي  

ببين، بار ديگر سال نو فرا رسـيده و  

زمردين پيراسته بر تن همه درختان جامه 

است بجز بر درخت زندگاني من، كـه هـر   

روز برگي از آن فرو مي افتد و هرگز برگي 

  .تازه بدان نمي رويد

ت زمانــه سـ اكنـون پيشـاني مـن بد   

پرچين شده، ولي در ميان ايـن ظلمـت و   

خاموشي، چهره زيبا و آسماني تو هـر روز  

در چشم دل من زيباتر و آسماني تر جلوه 

دست غارتگر ايام به صفا و زيبايي آن گزندي نمي رساند، زيـرا يـاد تـرا چـون روح مـن بـا       

هرگز چهره تو از برابر ديدگان من بر كنار نرفته است، زيرا از آن هنگام كه ديگـر  

چون پرنده سـبكروحي بـر بالهـاي    

م سحر نشستي و بسوي باال شتافتي، ولي شايد نداني كه از آن پس حتي يك لحظه نيز دلم بي يـاد تـو   

ميز تو نيز با تو همراه آمد و در ديدگان فتنه انگيـزت شـعاع   

هنوز هر لحظه كه با چشم دل بسوي تو مي نگرم نفس عاشقانه بـاد  

صبا را مي بينم كه گيسوان پر شكنت را پريشان مي كند و سينه مرمرينـت را در زيـر امـواج زلفـان مشـك      

ه نمي داني چهره تابناك تو در پي اين حجاب تيره، چون نخستين جلوه سپيده دم كه پرد
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ــد و    ــي گذرن ــم م ــي ه ــا از پ روزه

فراموش مي شوند، اما اي آخـرين رويـاي   

عشق، هيچ چيز ترا از ياد من بيرون نمـي  

  .برد

ببين، بار ديگر سال نو فرا رسـيده و  

بر تن همه درختان جامه 

است بجز بر درخت زندگاني من، كـه هـر   

روز برگي از آن فرو مي افتد و هرگز برگي 

تازه بدان نمي رويد

اكنـون پيشـاني مـن بد   

پرچين شده، ولي در ميان ايـن ظلمـت و   

خاموشي، چهره زيبا و آسماني تو هـر روز  

در چشم دل من زيباتر و آسماني تر جلوه 

دست غارتگر ايام به صفا و زيبايي آن گزندي نمي رساند، زيـرا يـاد تـرا چـون روح مـن بـا       

  .ي نيست

هرگز چهره تو از برابر ديدگان من بر كنار نرفته است، زيرا از آن هنگام كه ديگـر  ! نه، اي زيبا روي من

چون پرنده سـبكروحي بـر بالهـاي    آنروز تو . تمسمانت يافآترا در روي زمين نديدم، آسماني تر از هميشه در 

م سحر نشستي و بسوي باال شتافتي، ولي شايد نداني كه از آن پس حتي يك لحظه نيز دلم بي يـاد تـو   

ميز تو نيز با تو همراه آمد و در ديدگان فتنه انگيـزت شـعاع   آدرين سفر آسماني زيبايي و صفاي سحر

هنوز هر لحظه كه با چشم دل بسوي تو مي نگرم نفس عاشقانه بـاد  . ور ابديت سپرداي خود را به ن

صبا را مي بينم كه گيسوان پر شكنت را پريشان مي كند و سينه مرمرينـت را در زيـر امـواج زلفـان مشـك      

نمي داني چهره تابناك تو در پي اين حجاب تيره، چون نخستين جلوه سپيده دم كه پرد

  .ظلمت سحرگاهان را پاره كند چه زيبا و رويا انگيز است

                                         

  .، تفكرات شاعرانه، كتاب اول، قطعه پنجم
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دست غارتگر ايام به صفا و زيبايي آن گزندي نمي رساند، زيـرا يـاد تـرا چـون روح مـن بـا        مي كند و هرگز

ي نيستطگذشت زمانه ارتبا

نه، اي زيبا روي من

ترا در روي زمين نديدم، آسماني تر از هميشه در 

م سحر نشستي و بسوي باال شتافتي، ولي شايد نداني كه از آن پس حتي يك لحظه نيز دلم بي يـاد تـو   نسي

  .نتپيده است

درين سفر آسماني زيبايي و صفاي سحر

اي خود را به نجزندگي 

صبا را مي بينم كه گيسوان پر شكنت را پريشان مي كند و سينه مرمرينـت را در زيـر امـواج زلفـان مشـك      

نمي داني چهره تابناك تو در پي اين حجاب تيره، چون نخستين جلوه سپيده دم كه پرد. بيزت مي پوشاند

ظلمت سحرگاهان را پاره كند چه زيبا و رويا انگيز است

                                                          

Souvenirتفكرات شاعرانه، كتاب اول، قطعه پنجم ،
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خورشيد با همه درخشندگي و جاللش در پايان هر روز ناپديد مي شود و جاي خويش را بـه   !دلبر من

ايـن  . تاريكي شب مي سپارد، ولي آفتاب عشق تو جاودانه در آسمان دل من مي درخشد و جان مـي بخشـد  

  .روزي است كه شبي به دنبال ندارد

ر جا كه نظر مي كنم جز چهره تـو  در هر صدا كه به گوشم مي رسد جز داستان تو نمي شنوم، و به ه

ي گذران و نسيم سبك روح همه با من حديث از روي زيباي اصحراي خاموش و درياي مواج، ابره. نمي بينم

  .تو مي گويند

هر شب، هنگامي كه دنياي خسته در خواب مي رود و فرشته خاموشي بر جهان دامن مـي گسـتراند،   

ارم و از روي زيباي تو داستانها مي گويم همراه امواج نسـيم بـه   نيمه شب رازها در ميان مي گذ من با نسيم

مـي   همي زنند خيـر  گان فروزان كه عاشقانه به هم چشمكآسمان زيباي شب نگاه مي كنم و بر چهره ستار

دار من، بگذار بگويم كه در دل هيچ ستاره اي بجـز مـاه روي تـو نمـي بيـنم و در چشـمك       لد شوم، ولي اي

  .ن عاشق كش تو نمي يابماماختران جز نشان چش

اكنون بار ديگر بهار فرا رسيده و درختان غرق شكوفه شده اند، ولي هر زمان كه نسـيم بهـاري مـرا از    

عطر گلها سرمست مي كند به ياد مي آورم كه از ديرباز مست باده عشق توام، و بوي گلهاي چمن برايم جـز  

  .نشاني از نفس عطرآگين سر مست كننده تو نيست

ها، افسرده و تنها براي اينكه غم دل جز با محرم راز نگـويم روي بـه صـحرا مـي كـنم و عنـان دل       بار

بدست اشك مي سپارم، تا آن هنگام كه دست لطيف تو سيل سرشكم را خشك كند و گونه هاي سـوزانم را  

  .نوازش دهد

كـه در خـواب    هر شب هنگام خفتن ترا با چشم دل مي بينم كه به روي بستر خم شده اي و هنگامي

مي روم بالهاي حمايتت را بر سرم مي گستراني و مرا نگهباني مي كني؛ ولي شايد كه نداني كه در آن وقـت  

هستم، هميشه با تو نزديكترم، زيرا تنها در دنياي خواب مي توانم پرده جـدايي را بـر كنـار     كه من در خواب

زيباي تـو نبيـنم و هـيچ صـدايي بجـز آهنـگ       زنم و بي حائل و حجابي با تو سخن گويم هيچ چيز جز روي 

  .سحرآميز تو نشنوم

كاش اين خوابي كه با يك جهان بيداري برابر است يكباره بخواب جاودان پيوندد و شيريني ديـدار مـا   

  .بي آنكه تلخي هجران بيداري در پي داشته باشد در جهان ابدي عشق و صفا و جاودانه ادامه يابد

دو روح ما چون دو شعاع سپيده دم يا دو آه عاشقان به هم پيوسته اند، و  دلدار من، ديرگاهي است كه

با اين همه من هنوز دور از تو نفس مي كشم و سالهاي عمر را به ياد تو مي گذرانم، بياد آخرين روياي عشق 

  .كه هيچ چيز آنرا از خاطر من محو نمي كند
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  درياچه

  مقدمه

ست بقدري در ادبيات فرانسه مشهور است كه تصور نمي رود موسوم ا» درياچه«قطعه كوچكي كه بنام 

اين قطعه به عقيده همه جذابترين و . دشد، نام آنرا نشنيده باشكسي، هر قدر از المارتين و آثار او بي اطالع با

امـروزه در  . شيرين ترين اشعار المارتين و به عقيده بسياري از نويسندگان بهترين شـعر زبـان فرانسـه اسـت    

اين قطعه زيبا را نخوانـده و بخـاطر نسـپرده باشـد، بـه       ه كمتر كسي است كه از همان دوران تحصيلفرانس

همين جهت با وجود اينكه صدها قطعات ديگر در ابتدا شهرت زياد يافته ولي اندك اندك در بوته فراموشـي  

  .المارتين به همان شهرت پيشين باقي مانده است» درياچه«رفته اند، قطعه 

سـرود  «بياد مادام ژولي شارل سـروده و در چـاپ اول نـام     1817ياچه را المارتين در سال قطعه در

خود المـارتين تـاريخ   . از طبع دوم به بعد بر آن نهاده شد» درياچه«بدان داد و نام مشهور » درياچه بورژه

مقصـود  (نهم را پس از اينكه تمام روز بيست و «: سرودن آنرا در دفتر يادداشت خويش چنين ضبط مي كند

مب گذرانيدم ساعتي به تماشاي درياچه بورژه شتافتم در آنجا بيـاد  در جنگلهاي هوتك) است 1817اوت  29

با او بـر روي همـين درياچـه    ) در حقيقت اكتبر بوده و المارتين اشتباه كرده است(گردش ماه سپتامبر خود 

  ».اين قطعه را در كنار آبها سرودم

زيباترين شعر عشقي فرانسه است، ليكن براي اينكه لطف و مالحت آن كامالً  قطعه درياچه به هر حال

تصوير شخص هر قدر هم كـه  «: محسوس گردد، بايد اصل آنرا خواند، زيرا به قول يكي از نويسندگان معاصر

اين قطعه سعي شده است  گذشته از آن چون در» !شبيه او بايد فقط نمونه بيجاني از يك هيكل جاندار است

تحت اللفظ گردد اين قسمت نيز تا حد محسوسي از لطافـت ترجمـه   ساير قطعات رعايت ترجمه  كه بيش از

  .كاسته است فارسي آن

پس از انتشار اين قطعه تا مدتي قريب به يك سـال مـا بـين بسـياري از موزيسـين هـاي فرانسـوي و        

لويي اين مسابقه فاتح بيرون آمد  خارجي براي ساختن موزيك آن مسابقه اي آغاز شد و باالخره كسي كه از

پاريس بود كه خود المارتين موفقيت او را تصديق كرد و از » سيكمدرسه موسيقي كال«رييس  ير نيدر مي

  .همينجا بر شهرت موسيقي دان مذكور افزوده شد

هم نثـر  قطعه درياچه تقريباً به كليه زبانهاي عالم ترجمه شده و در ايران نيز قبل از اين هم به نظم و 

  .فارسي انتشار  يافته است

   



از اين قرار، ما كه در ميان اين ظلمت جاوداني، بي آنكه قدمي باز پس گذاريم پيوسته بسوي سـواحل  

حتي يك روز لنگر اندازيم كران زمان 

Alphonse de Lamartine (1790-1869) 

and Elvire on the Lake at Bourget, a 

painting by (after) Adam, Victor. 
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از اين قرار، ما كه در ميان اين ظلمت جاوداني، بي آنكه قدمي باز پس گذاريم پيوسته بسوي سـواحل  

كران زمان يتازه اي در حركتيم، آيا هرگز نخواهيم توانست در روي اين اقيانوس ب

هنوز سال گردش خود را به پايان نرسانده است، و 

اكنون مرا بنگر كه آمده ام تا به تنهايي در نزديكي امواج عزيزي كه 

او آرزوي بازديد آنها را به دنياي ديگر برد، بر روي تخته سنگي كـه  

  !گيرم بارها بر روي آن نشسته اش ديده اي جاي

آن روز تو همـين گونـه در زيـر تختـه سـنگهاي عظـيم مـي        

خروشيدي آن زمان نيز به همين سان امواج خود را بر سـينه آنـان   

اي كف آلوده خـويش را  آن وقت نيز چون امروز موجه

  !بر پاهاي نازنين او نثار مي كردي

بياد داري؟ يك شب من و او به آرامي در روي آبهاي تـو پـارو   

                                         

  .كتاب اول قطعه چهارم، تفكرات شاعرانه، 

1869) 

and Elvire on the Lake at Bourget, a 

 

I�ی* 

1lac du bourget  

 

1
   

از اين قرار، ما كه در ميان اين ظلمت جاوداني، بي آنكه قدمي باز پس گذاريم پيوسته بسوي سـواحل  

تازه اي در حركتيم، آيا هرگز نخواهيم توانست در روي اين اقيانوس ب

  و توقف كنيم؟

هنوز سال گردش خود را به پايان نرسانده است، و ! اي درياچه

اكنون مرا بنگر كه آمده ام تا به تنهايي در نزديكي امواج عزيزي كه 

او آرزوي بازديد آنها را به دنياي ديگر برد، بر روي تخته سنگي كـه  

بارها بر روي آن نشسته اش ديده اي جاي

آن روز تو همـين گونـه در زيـر تختـه سـنگهاي عظـيم مـي        

خروشيدي آن زمان نيز به همين سان امواج خود را بر سـينه آنـان   

آن وقت نيز چون امروز موجه. مي سائيدي

بر پاهاي نازنين او نثار مي كردي

بياد داري؟ يك شب من و او به آرامي در روي آبهاي تـو پـارو   

                                                          

Le Lac ،تفكرات شاعرانه ،

I�ی*
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در زير آسمان و روي آب هيچ صدايي به جر پاروي قايق رانان كه امواج دلپذيرت را برهم مي زنـد  . مي زديم

  .شنيده نمي شد

ر مي خاست امواج ترا بسوي خـويش متوجـه سـاخت، و    ناگهان انعكاس آهنگي كه از نزديك ساحل ب

  :آوايي كه نزد من بسي عزيز است چنين گفت

اي زمان، از گردش بايست، و اي ساعات وصال، از گذشت بمانيد بگذاريد لختـي چنـد بـه آسـودگي     «

  .لذات شيرين ترين روزهاي عمر خويش را بچشيم

، برويد و بر آنان بگذريد و ايام محنتشان را زودتر بيچارگاني كه پيوسته آرزوي مرگ مي بردند فراوانند

  »!برويد و دمي نيكبختان را فراموش كنيد. به پايان رسانيد

. ولي افسوس كه بيهوده از عمر فرصت مي طلبم، زيرا دور زمان از دست من فرار مي كند و مي گريزد

  .آن سر از پشت افق به در مي كند، و سپيده بامدادي براي محو »اندكي آهسته تر بگذر«: به شب مي گويم

پس بياييد يكديگر را دوست بداريم و شادمان باشيم، زيرا نه براي درياي زمان كناره ايست و نه بـراي  

  1!انسان مغروق پناهگاهي؛ همه چيز مي گذرد و ما را به سرعت به سمت وادي عدم مي كشاند

كـه در آنهـا فرشـته عشـق بـه كـام بـاده        آيا ممكن است كه دقايق مستي و خرمي ! اي روزگار حسود

ز نخواهيم توانسـت از  گسعادت فرو مي ريزد، با همان آرامش روزهاي تيره بختي از چنگ ما بگريزند؟ آيا هر

اين ايام پر سعادت الاقل اثري در نزد خود نگاهداريم؟ آيا اين روزگار خوشي براي هميشه ناپديد مي گردد و 

ابود مي شود؟ آيا اين زمانه اي كه روزي اين همه را به ما داد و روزي نيـز بـاز   اين دوران شادماني براي ابد ن

  پس گرفت، ديگر باره آنها را به ما عطا نخواهد كرد؟

                                                           

در اينجا دو بند ديگر بوده كه المارتين آنها را در طبع نخستين حذف كرده است و فقط پس از مـرگ او ايـن دو بنـد را    . 1

  .در نسخه خطي يافته اند

اونـد  كلماتي از دهانمان بـدر آمـد كـه بجـز خد    . آنگاه او سكوت كرد و نگاه هاي آتشين ما بر چهره يكديگر دوخته شد... «

ديگر زبانمان ياراي سخن گفتن نداشـت، زيـرا   . نسيمي وزيد و ارواح مشتاق ما را به آستان صلح خداوندي باال برد. كسي نشنيد

تنها دلهايمـان در كنـار هـم مـي     . ي كه بر آن فشار مي آورد سر خم كرده بوديروح هر يك از مادر زير بار سنگين قدس و صفا

  »!ابديت: نهاده شده بود با آهنگي كه مخصوص فرشتگان عالم باال است بانگ مي زند تپيد و لبهايمان كه بر روي هم

المـارتين  : در اطراف اين دو بند مي نويسد »خاطرات من از المارتين«مسيو شارل آلكساندر، آخرين محرم شاعر، در كتاب 

تاكنون تصـور مـي رفـت كـه آتـش ايـن عشـق        . اين اشعار را حذف كرد، زيرا جرئت اعتراف بدين گناه دلپذير عشاق را نداشت

نـد،  سوزنده با آب بوسه اي تسكين نيافته بود، ليكن شاعر در يك لحظه بيخودي، در قطعه درياچه راز نهان را از پرده برون افك

تنهـا  . بدبختانه طولي نكشيد كه ژولي زيبا سر در خاك برد و اين چند شعر پر حرارت و شاعرانه نيز براي هميشه فراموش شـد 

در  1817سـال  «اثري كه از آن باقي ماند نسخه خطي كهنه اي بود كه با كمال دقت در كتابخانه شاعر پنهان شده بود و تاريخ 

 .ا داشتر» بن كنار آبهاي معدني اكس له
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با اين روزهاي پياپي كه در كـام خـود    !اي گردابهاي بي پايان! اي گذشته! اي نيستي! اي ابديت

مـي   نبي مانند را كه بدين بي رحمي از بـر مـ   ن لذتآيا اي! ي بگوييدنفرو مي بريد چه مي كنيد؟ آخر سخ

  رباييد روزي به ما پس خواهيد داد؟

اي جنگلهاي تاريك كه روزگار با شما سـر مهـر دارد و   ! اي غارها! اي صخره هاي خاموش! اي درياچه

اري در از اين شب الاقل يادگـ ! اي طبيعت زيبا! پس از گذشتن ايام پيري ديگر باره شما را جواني مي بخشد

  .دل نگاهداريد

ش و در خشم تو، در تپه هاي خندان سواحل تو و در ميان شـاخ و بـرگ   مبگذار كه در آرا! اي درياچه

ه ركاجهاي سياه تو، و در دل تخته سنگهاي درهمي كه بر روي امواج خروشنات سايه افكنده انـد ايـن خـاط   

  .محبوب باقي ماند

  

فرح بخشي كه مي لرزد و مي گذرد، در ميان زمزمه امواج الجوردين تو كه بـه  بگذار كه در دل نسيم 

ساحل بر مي خورد و باز مي گردد، در نور سيمين ماه كه سطح ترا نقره گون مي كند، اين يادگار زيبا جـاي  

  .داشته باشد

: د و بوييد، بگوينـد بگذار تا ناله باد، زمزمه ني، عطر دالويز هواي تو، و هر آنچه كه مي توان شنيد و دي

  »!آن دو همديگر را دوست داشتند«

  درياچه بورژه



  شرح المارتين بر قطعه درياچه

  .كه پيش ازين توسط من به چاپ رسيده است

روح خوانندگان تأثير كرده است، و 

ن مي دهد كه حقيقت هميشه جذابتر و لطيف تر از فكـر شـاعر اسـت، زيـرا بزرگتـرين شـاعر خـود        

بارها كوشيده اند تا آهنگ غم انگيز موسيقي را با ناله هاي سوزنده اين اشعار درآميزند، ليكن فقط يك 

وي ايـن سـرود آهنـگ مـؤثري     ير است كه از ر

من خود به دفعات در هنگام نواختن اين موزيك حضور داشتم و هر بار قطرات اشكي را كه 

به شنيدن آن از ديدگان حاضرين سرازير شده است نگريسته ام، معهذا من هميشه معتقد بوده ام كه اجتماع 

 ريرا كه هر يك از اين در حد خـود صـنعتي كامـل و غيـ    

زيبا در هـر   موسيقي هميشه در خويش احساسات سوزنده و لطيف را ذخيره دارد و اشعار

موقع آهنگ خوش آيند خود را دارا هستند، بنابراين هيچكدام نمي تواننـد چيـزي را از خـود كـم كننـد تـا       
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شرح المارتين بر قطعه درياچه

كه پيش ازين توسط من به چاپ رسيده است» رافائل«شرح كامل اين قطعه عبارتست از كتاب 

روح خوانندگان تأثير كرده است، و شعار من بيش از همه در اين قطعه يكي از قطعاتي است كه ميان ا

ن مي دهد كه حقيقت هميشه جذابتر و لطيف تر از فكـر شـاعر اسـت، زيـرا بزرگتـرين شـاعر خـود        

بارها كوشيده اند تا آهنگ غم انگيز موسيقي را با ناله هاي سوزنده اين اشعار درآميزند، ليكن فقط يك 

ير است كه از ر مرتبه توانسته اند موفق شوند و آن در مورد موزيك نيدر مي

من خود به دفعات در هنگام نواختن اين موزيك حضور داشتم و هر بار قطرات اشكي را كه 

به شنيدن آن از ديدگان حاضرين سرازير شده است نگريسته ام، معهذا من هميشه معتقد بوده ام كه اجتماع 

يرا كه هر يك از اين در حد خـود صـنعتي كامـل و غيـ    موسيقي و شعر با يكديگر زيان بخش خواهد بود، ز

موسيقي هميشه در خويش احساسات سوزنده و لطيف را ذخيره دارد و اشعار

موقع آهنگ خوش آيند خود را دارا هستند، بنابراين هيچكدام نمي تواننـد چيـزي را از خـود كـم كننـد تـا       

  .هندديگري را در جاي آن مكان د

 

شرح كامل اين قطعه عبارتست از كتاب 

اين قطعه يكي از قطعاتي است كه ميان ا

ن مي دهد كه حقيقت هميشه جذابتر و لطيف تر از فكـر شـاعر اسـت، زيـرا بزرگتـرين شـاعر خـود        اين نشا

  .طبيعت است

بارها كوشيده اند تا آهنگ غم انگيز موسيقي را با ناله هاي سوزنده اين اشعار درآميزند، ليكن فقط يك 

مرتبه توانسته اند موفق شوند و آن در مورد موزيك نيدر مي

من خود به دفعات در هنگام نواختن اين موزيك حضور داشتم و هر بار قطرات اشكي را كه . تهيه كرده است

به شنيدن آن از ديدگان حاضرين سرازير شده است نگريسته ام، معهذا من هميشه معتقد بوده ام كه اجتماع 

موسيقي و شعر با يكديگر زيان بخش خواهد بود، ز

موسيقي هميشه در خويش احساسات سوزنده و لطيف را ذخيره دارد و اشعار. قابل تكميل است

موقع آهنگ خوش آيند خود را دارا هستند، بنابراين هيچكدام نمي تواننـد چيـزي را از خـود كـم كننـد تـا       

ديگري را در جاي آن مكان د
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