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 در: ،باطله ارضِ يِ تايپيِ از نسخه ١٠يِ   صفحه
شاملِ  نويسِ اصلي چاپِ عکسي و َترانوشِت پيش

، ويرايش و مقّدمه و شرح زرا پاندهايِ ِا يادداشت
از والري اليوت، نشرِ هارکورت، نيويورک، 

١٩٧١.  
  



  
  
  
  

  ارضِ باطله
  از تي. اس. اليوت

  يِ داَيل.١٩٢٢يِ  يِ جايزه [برنده 
يِ  يِ دو هزار دالري هر ساله به يک نويسنده اين جايزه

جواِن آمريکايي برايِ قدردانيِ خدمِت او به ادبّيات اهدا 
  شود.] مي

(روِکشِ جلِد چاپِ يکمِ کتاب، نشرِ باني َو ليوِرايت، 
١٩٢٢(.  
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  ١٣    يِ آن و ترجمه» آهنگينقرولنِد «يِ  يِ مطالعه درباره
  يِ اليوت] اي بر ارضِ باطله [مقّدمه

    

  ٨٢        ، ارضِ باطلهِد ُوْيْست لَند
  ١٣٤          هايِ اليوت يادداشت

  

  ١٥٥          هايِ مترجم يادداشت
  ٢١٤            ها منبع

  ٢١٩            ها تصوير
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

هايِ من با پيونِد آوايي به  ترجمه ها و يِ نوشته جايِ همه را در همه» و«حرِف ربِط 
ــُـ«يِ پيش از آن  کلمه ) تلفّظ کنيد، جز در ابتدايِ سطر (به معنايِ مصراع و o» (ـ

ويرگول، نقطه، و سه نقطه، که در اين  آغازِ پاراگراف)، پس از ويرگول، نقط
) خوانده شود. هرگونه va» (َو«موردها، بدوِن ضرورِت افزودِن زَِبر، بايد 

 شود. ثنايِ ديگر نيز با زَِبر (َو) مشّخص مياست
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  محمود مسعودي
 
  
  
 

  
  يِ يِ مطالعه درباره

  يِ آن و ترجمه» قرولنِد آهنگين«
  يِ اليوت] ارضِ باطلهاي بر  [مقّدمه

  
  
  

، ١٩٢٢ ،ِد ُوْيْست لَند» ِ خواندن«کتابِ حاضر حاصلِ 
اي در پيراموِن  ، و اندک مطالعه)١٨٨٨ـ١٩٦٥(اليوت  شعرِ تي. اس. ترين معروف

اي که از  . بخشِ اصليِ اين کتاب، يعني خوِد ترجمههايِ آن است برخي از دشواري
خواستم بر  که نمي اين شعر کرده ام، در واقع بنايِ اين شعرخواني و مطالعه بود 

َش بدهم. حاصلِ کار به گماِن خودم در مجموع از  اي موجود انجام    اساسِ ترجمه
کنم  نتشَرش ميرو م خالي نيست. ازين» کشف«تازگي و احتماالً دقّت و شايد هم 

  اي را، يا حّتي مترجمي در راه را، به کار بيايد. تا بلکه خواننده
  

يِ  گرفته ام، و با نسخه gutenberg.orgگاِه  را از وب ِد ُوْيْست لَندمتنِ انگليسيِ 
  کتابِ زير

T. S. Eliot, The Waste Land : A Facsimile and 
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Transcript of the Original Drafts Including the 
Annotations of Ezra Pound, Edited and with an 
Introduction by Valerie Eliot, Harcourt, New 
York, ١٩٧١ 

ها را، در صورِت تفاوت، با آن  گذاري ها و نقطه ها و فاصله برابري داده سطربندي
  سان کرده ام. هم
  

  هايِ دور اثري که از گذشته، انگاري ِد ُوْيْست لَند مختلِف متنِ انگليسيِهايِ  چاپ
ها، که  وچرا و جزئّياِت تفاوت دارند. به چون  به دسِت ما رسيده باشد، با هم تفاوت

يِ آن  دهم که از جمله پردازم. فقط توّجه مي هايِ چاپي بوده اند، نمي اغلب غلط
[اگر که آب بود] به بعد  ٣٤٦اختالِف شمارشِ سطرها از سطرِ  ها يکي هم تفاوت
ها با سطرِ بعدي يا قبليِ خود يک سطر به حساب آمده،  که در برخي از نسخه است

در نتيجه مجموعِ  .و در برخي ديگر دو سطر، يا که اصالً به حساب نيامده است
هايِ تحليليِ مرجعِ  ، از جمله در کتابسطر ٤٣٣ها  سطرهايِ شعر در بعضي از چاپ

، و در بعضي ديگر، از جمله در ها) ها در پاياِن متن من (نک. به بخشِ منبع
سطر شماره  ٤٣٤ها)  بخشِ منبع ک. به(ن اليوت هايِ  نامه يِ شعرها و نمايش مجموعه

روي داده که اليوت برايِ چاپِ نخسِت شعرِ  گويي زماني شده است. اين اشتباه
در  يِ آن ترجمهمتنِ و  به نک.( فراهم آَوردهايي  خود به صورِت کتاب يادداشت

سطرِ يادشده را گويي جا انداخت. از آن پس،  ،تاب)، و در شمارشِ سطرهاهمين ک
هايِ گوناگون  اين اشتباه در چاپ د،نبخواهد آن را تصحيح کناو که  بدوِن اينبه نظر 

ارضِ باطله: چاپِ يِ والري اليوت ( شده يِ ويراست حّتي در نسخه تکرار شده، و
، نشرِ هارکورت، يِ والري اليوت تهنويسِ اصلي، ويراس عکسي و َترانوشِت پيش

که مطابق با چاپِ نخسِت شعر به صورِت کتاب  )١٤٤، ص. ١٩٧١نيويورک، 
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  .شده استسطر شماره  ٤٣٣سطرهايِ شعر است، 
يِ يکمِ  زمان، در شماره ، تقريباً هم١٩٢٢نوامبرِ  نخست در اکتبرـ ِد ُوْيْست لَند

چاپ شد؛ چند  رد، و در ُجنِگ داَيلک ُجنِگ کريِتريون، که اليوت خود منتشر مي
هايِ اليوت، جداگانه  هفته بعد نيز، در اواسِط دسامبرِ همان سال، همراه با يادداشت

  به صورِت کتاب درآمد:
T. S. Eliot, The Waste Land, Boni & Liveright, New York, ١٩٢٢ 

تاب است يِ کتابِ حاضر در واقع منطبق با همين چاپِ اّول به صورِت ک نسخه
نويساِن  )، همسرِ دومِ اليوت، و پژوهندگان و شرح١٩٢٦ـ٢٠١٢که واِلري اليوت (

هايِ اين کتاب)، همواره با  ها در پاياِن متن هايِ مرجعِ من (نک. به بخشِ منبع کتاب
  يکي دو تفاوت، آن را ترجيح داده مبنايِ کارِ خود قرار داده اند.

ِد هايِ تايپيِ اليوت از  نويس ها و پيش  نوشته دست هايِ واِلري اليوت با چاپِ عکس
)، همسرِ ١٨٨٨ـ١٩٤٧)، و ويويان اليوت (١٨٨٥ـ١٩٧٢، که ِازرا پاند (ُوْيْست لَند

هايِ کوتاهي نوشته بوده اند، آنها را با چنان  اّولِ اليوت، بر رويِ آنها يادداشت
تنهايي  ِد کارِ او بهعلميِ دقيقي ترانويسي و ويراستاري کرده است که خو يِ   شيوه

ها برايِ تنظيمِ  نويس ها و پيش نويس گونه چرک ِ اين الگويِ آموزشيِ معتبري در چاپ
  معتبر از يک اثرِ ادبي تواند بود. اي  نسخه

ترين  آيد که مهم هايِ واِلري اليوت در مجموع چنين بر مي از مقّدمه و يادداشت
َش  ناماليماِت روحيِ او و همسرِ اّولع در واق اين شعريِ اليوت در ساختنِ  انگيزه

ويويان، و مشکالِت زندگيِ مشترِک آنها بوده است. با اين حال بايد توّجه داشت 
) ساخته ١٩١٥ژوئن  ٢٦پيش از ازدواجِ اّولِ اليوت ( ِد ُوْيْست لَندهايي از  که پاره

  ).٢٥ـ٢٩شده بوده است (نک. به يادداشِت سطرهايِ 
  به توصيه،  هايِ اّولّيه س از در بر گرفتنِ تقريباً نهصد سطر در نسخه، پِد ُوْيْست لَند
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يِ آن کاهش داده شد. پاند در  و ويراستاريِ ِازرا پاند سرانجام به نصِف حجمِ اولّيه
، ٤٩٧، ص. هايِ اليوت نامهنويسد ( به اليوت مي ١٩٢١دسامبرِ  ٢٤اي به تاريخِ  نامه

شود...تا َشنتي بدوِن قطع.  ال از آوريل شروع ميقضيه حا«ها):  نک. به بخشِ منبع
 English[صفحه است، و بگذار بگوييم که بلندترين شعرِ زِبوِن انگليسي  ١٩

langwidge است. سعي نکن با  ]در کارولينِ جنوبي» گواله«ِ  آمريکايي  يِ محلّيِ آفرو به لهجه
 » ِشعر«در همين نامه،  او،» يِ رکوردها را بشکني. ديگر همه يِ افزودِن سه صفحه

را برايِ » ماما«َو » مرِد عاقل«به دو معنايِ  Sage homme١» مرِد قابله« شوخِ 
خبر  ِد ُوْيْست لَندگويي از همکاريِ آنها در شکل گرفتنِ  سازد که با بذله اليوت مي

يي که به هر دو سکس در متنِ آن شده است، معنايِ ها دهد. عنواِن آن، و اشاره مي
  اي از سه بنِد آغازينِ آن: دارد. ترجمه زحمت نهفته مي به  آن را يِ خواهانه جنس هم

  
  شعرهايِ اليوت اند اينان

  ؛ ٢يِ الهاْم اورانيان گرفته از االهه هستي
  يکي مرد بوِدشان مادر

  يِ الهاْم پدر. يکي االهه
 

  هايِ ُنسَخت  چگونه داد ثمر بّچگي
  ز نکاحي چنين دو چندان ُپر مشقّت؟

                                                 
  ».ماما«يا » زِن قابله« sage-femmeدر برابرِ فرانسويِ  ، مرِد قابل/خردمند،sage hommeـ  ١
يِ آن نيز  که يک گونه» جنسِ سوم«اي يوناني منتسب به اورانوس، و نيز به معنايِ  نامِ االههـ  ٢

  انساني است با رواِن زنانه در تنِ مردانه و با گرايشِ جنسي به مردان.
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  گََرت بايد َشوي جويا

  يِ کوشا دان خوانندهبِ
  ها که در تماميِ حال

  داد انجام ِازرا عملّياِت سزارَين را.
  

)، يعني يک ٥٠٤، ص. جا همانيِ اليوت به پاند (١٩٢٢يِ  ژانويه ٢٤يِ  از نامه
» ِ شعر«آيد که او در نظر داشت اين  ، چنين برمي»مرِد قابله«ماه پس از دريافِت 

را، » عملّياِت سزارَين«يِ  ويژه پاره پاند را، يا در هر حال بخشي از آن يا به ِازرا
  بگنجاَند: ِد ُوْيْست لَنديِ  جايي در سرلوحه

« Wish to use Caesarean operation in italics in front. » 
 »مايل ام از عملّياِت سزارَين با حروِف ايتاليک در سرلوحه استفاده کنم.«

جام چنين کاري نکرد، و مطرح کردِن همکاريِ آنها و ادايِ ِدين به پاند اّما سران
دانته  برزخِ، با وام گرفتنِ عبارتي از ١٩٢٥سه سال پس از چاپِ اّول، يعني در سالِ 

ِ شعر نيز از همان بخشِ آن گرفته شده است، بيان  ٤٢٧) که سطرِ ١٢٦٥ـ١٣٢١(
  شد:
  

«For Ezra Pound / Il miglior fabbro » 
  ».يِ بهتر سازندهبرايِ ِازرا پاند / «

  
شانزده سالگي در   در پانزده سرزمينِ هرزبا عنواِن را من نخستين بار  ِد ُوْيْست لَند

ور ام، و سپس  دارِ مترجمِ آن بهمن شعله و اين اقبال را ابتدا وام ،خواندم آرش ُجنِگ
(شايد هم در بهارِ سالِ  ١٣٤٣تَرم احمد مسعودي که در زمستاِن  دارِ برادرِ بزرگ وام
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. بخوانمآورد و من هم توانستم آن را، راستش پنهاني،   بعد) ُجنِگ آرش را به خانه
يِ فرانسويِ  با ترجمه اي و دو سه سالگي، آن را در چاپِ دو زبانه  بعدها، در سي

ي و هايِ مستمر به متنِ انگليس ، و با نگاهدارِ فرانسوي مترجمِ ناميِر ِليريس،  پي
هايِ اليوت را نيز برايِ اّولين بار در  هايِ آن خواندم. يادداشت هايي بر دشواري مکث

هايِ او آشناييِ اندکي با  خواندم، و توانستم با دنبال کردِن برخي از منبع  همان وقت
)، با دو سه جلد کتابِ پژوهشي و آموزشي ٢٠٠٨بار ( اين شعر به دست بياورم. اين

يِ آن به زباِن  هايِ اخير بر آن و در باره ها) که در همين سال  ع(نک. به بخشِ منب
انگليسي منتشر شده است، فقط به زباِن انگليسي خواندم، و در ضمنِ خواندن بود 

يِ خودم، آن    که با تلقّيِ خودم از کارِ ترجمه، و با درک و دريافت و ذوق و سليقه
َم، به مشورِت  اي کارهايِ ترجمهرا به فارسي ترجمه کردم. سپس، مثلِ معمولِ 

  هايِ ديگر رفتم. هايِ زبان  ترجمه
يِ خودم را با آن برابري داده از آن سود برده ام،  اي که ترجمه يِ فرانسوي ترجمه
يِ  ، در چاپِ دوزبانه١٩٢١ـ  ١٩٢٢ ،لَ ِتغ وِنبا عنواِن  يِر ِليريس است، کارِ پي
)، همان که تقريباً سي سال ها  شِ منبعنک. به بخاي از شعرهايِ اليوت ( مجموعه

َم با زباِن آلماني، کوشيدم که از  پيش خوانده بودم. در حدِّ آشناييِ بسيار اندک
 يِ يِ دو زبانه ، نيز در مجموعه١٩٢٢ ،داس ووست لَنتِاوا ِهس با عنواِن  يِ ترجمه

هايي ببرم.  بهره ،کارِ چند مترجمِ آلماني ها) (نک. به بخشِ منبعشعرهايِ اليوت 
، ١٩٢٢سرزمينِ هرز، ور را نيز با عنواِن  يِ بهمن شعله يِ الکترونيکيِ ترجمه نسخه

و پنج  )، و نه تنها پس از چهلها نک. به بخشِ منبعرويِ اينترنت به دست آَوردم (
اي ديگر.  بردم، به گونه  سال با آن تجديِد خاطره کردم، بلکه باز از آن بهره

يِ نهاييِ  که نسخه جديدي از آن منتشر شده است. وقتي دانستم که چاپِ نمي
َم مرتضي ثقفيان در  ) برايِ دوست٢٠٠٨يِ خودم را در تابستاِن امسال ( ترجمه
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سفَرش به پاريس خواندم، با خبر شدم که او چاپِ جديدي از آن، و نيز چند 
يِ  و صفحه عريِ ش  اين شعر دارد. به خواهشِ من از بخشِ ترجمه يِ ديگر از  ترجمه
عکس  سرزمينِ هرزهايِ چاپِ جديِد  يِ صفحه ها، و همه يِ آن کتاب نامه شناس

ترين محّبِت او به من نيست). خواندِن آن  گرفت و برايِ من فرستاد (اين اّولين و مهم
َم بود،  و مطابقِ ذوق  يِ من نداد، که من هرچه در توان ها تغييري در ترجمه ترجمه

هايي را که از اين شعر  يِ ترجمه يِ همه نامه م. با اين حال، شناسانجام داده بود
کتابِ حاضر از وجوِد آنها،  اندِک هايِ  آَورم تا خواننده خوانده ام، در پاياِن کتاب مي

توانم ننويسم که خواندِن چاپِ جديِد  خبر بوده اند، با خبر شوند. نمي اگرکه بي
آوريِ  سرَدم کرد. با فروتني و ياد دلها)  منبع (نک. به بخشِور  يِ بهمن شعله ترجمه
  يِ او پس از چهل هايِ نه اندِک ترجمه نويسم غلط يِ ِدينِ خود است که مي دوباره
 و توضيح بود.   راستي نيازمنِد تصحيح يا دسِت کم اشاره سال به

 
  

هايِ  و گاهي حّتي استفاده از زبان ، و سبک  و لحن  گوناگونيِ زبان
برايِ رساندِن يکي از  است. ِد ُوْيْست لَنديِ  هايِ برجسته از مشّخصهمختلف، 

هايِ غيرِ انگليسيِ متن، يعني  ها و عبارت واژه ترين عنصرهايِ موسيقيِ اين شعر، مهم
التين، يوناني، آلماني، فرانسوي، ايتاليايي، و سنسکريت را در متنِ ترجمه به خطِّ 

انگليسي نيز چنين  يِ رجمه، و با چند سطرِ سادهفارسي فقط آوانويسي کرده ام نه ت
در مياِن  يِ خود   هايِ اين هفت زبان با نواهايِ ديگرگونه کرده ام. خواستم که نغمه

گزارشِ فارسيِ من از اين شعر ترّنم کنند و به گوناگونيِ آهنِگ آن بيفزايند،  هايِ زبان
هايِ  همه تقريبي، و در حدوِد امکان ها   کنند. آوانويسي گونه که با متنِ اصلي مي همان

ها  خطِّ زباِن فارسي است، و اميدوار ام که در همين حد اشتباِه بزرگي در تلفِّظ کلمه
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ها که  هايِ اين زبان ها و جمله هايِ آنها نکرده باشم. خوِد واژه گذاري و مصّوت
يِ نادرست،  تکيهمستقيماً در متنِ اين شعر خوانده شود، حّتي با لهجه يا با تلفّظ و 

يِ آنها در شعر باشد. اليوت نيز، که حّتي ترجيح داد  شده بهتر از آن است که ترجمه
هايِ خود نياَوَرد، آنها را با لهجه و گاهي با تلفِّظ  اي از آنها در يادداشت ترجمه

سطرها با خطِّ التين، اگر خواننده به اين  گونه خوانده است. آَوردِن اين نادرست مي
انجامد، و اين  ها آشنايي نداشته باشد، به ناخوانده ماندِن آنها مي و آن زبان خطّ
يِ  يِ آنها را البّته با شماره يِ فارسيِ همه اي است به شعر و موسيقيِ آن. ترجمه لطمه

  يِ شعر آَورده ام. هايِ خودم در پاياِن بخشِ دوزبانه سطر در يادداشت
يِ آن گوش کرده  شده به دو روايِت ضبطشعر  برايِ درک و دريافِت بهترِ موسيقيِ

يِ خوِد اليوت،  دهنده تکانها) : يکي با صدايِ  دي، نک. به منبع ام (هر دو رويِ سي
من آنها  که)، ١٩٢٢ـ٢٠٠٨نامِ انگليسي ُپل اسکافيلد ( يِ بازيگرِ به خوانده و ديگري

يِ اين شعر را  شورانهرا بارها مثلِ موسيقي گوش کرده ام تا اندکي از موسيقيِ دان
  دريابم.

  
، ترجمه بايد بتواند پيش از هر چيز گوناگونيِ ارضِ باطلهيا  ِد ُوْيْست لَنداينجا، در 

  داستانکه فقط به روايت و رسانِشِ  ، نه آنرو کندزبان و لحن و موسيقي را برساَند، 
راوي و لحن و زبان  نرمي بههايِ آغازين، اليوت بارها  بسنده کند. مثالً در همان پاره

هايِ آن، يکي از   کند، و رفتاري با زباِن شعر دارد که از لحن و دگرگشتي عوض مي
چيزي که بايد حتماً دسِت   آيد. اين است آن هايِ شعر پديد مي ترين ويژگي برجسته

  شد، که اميدوار ام شده باشد. شود، يا مي گزارشکم 
کرد. اّما شايد بتوان،   توان ترجمه د، نميموسيقي را، موسيقيِ زبان را، نوشتن ندار

هايِ گوناگوِن زباِن  توان با به کار بردِن موسيقي کرد، رساند. مي گزارشتوان،  يا مي
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هايِ متنِ مبدأ، درست مثلِ خوِد ترجمه که خالصه  مقصد (اجباراً متفاوت با موسيقي
هايِ گوناگوِن  اندر هيچ حال و هرگز متنِ اصلي نيست)، به خواننده رساند که زب

هايِ متنِ اصلي است. چنين گزارشي مگر با استفاده از  ترجمه از گوناگونيِ زبان
يِ  هايِ ساده يِ جمله هايِ زباِن مقصد ميّسر نيست. اگر همواره همه يِ امکان همه

ايِ دستوري و دبستانيِ زباِن فارسي ساخته شود، هرچند  ترجمه بر اساسِ ساختارِ پايه
ها دقّت شده باشد، هرگز تنّوعِ آهنگ به معنايِ واقعيِ  انتخابِ واژههم که در 

ها کمابيش ثابت و  هايِ تکيه و تأکيد در جمله  دهد، و نقطه رخ نمي» آهنگ«
  مانند. نواخت يا در هر حال غيرِ قطعي باقي مي يک

هايِ نامحدود است با  هايِ محدود در تلفيق نشاندِن ُنت موسيقي کنارِ هم 
هايِ  هايِ نبضِ جمله ها و تپش آهنگ ها و تأکيدها يا ضرب جاييِ مداومِ تکيه جابه

يِ  آوايي. زباِن کوچه نيز با زبان رفتاري جز اين ندارد، و بر ساخِت دستوريِ جمله
که دستورِ زبان در کوششِ تحميلِ آن است، استوار نيست. آهنِگ  چنان آن  ساده،

شود، و آهنِگ جمله با  جمله و عبارت توليد مي هايِ زبان با تکيه و تأکيد در ساَحت
هايِ  پذيرد. مقصود ابتدا کشِف نّيت يِ آن دگرگشتي مي جاييِ جزءهايِ سازنده جابه

وجويِ معادلي برايِ آن  موسيقاييِ شاعر است در هر جمله و هر بند، و سپس جست
دست  سان و يک ، نبايد با لحني يکارضِ باطلهيِ اين شعر،  در زباِن ترجمه. ترجمه

از وجوِد موسيقي و اگر  خبريروايت کند، بلکه بايد پيش از هرچيز  داستانفقط 
از جنسِ موسيقيِ موجود در متن و ساختارِ شعر بدهد. مثالً، در همان  گزارشيشد 

يِ انگليسي را رعايت  يِ ساده ساختارِ جمله ظاهراًسطرهايِ آغازين، اليوت اگرچه 
ها را به  يِ جمله داومِ نهاد و به کار بردِن صفِت فاعلي همهِ م کرده است، با حذف

يِ مشابهي از  ها در نقطه ترين شکلِ آنها کاهش داده است، و با شکستنِ جمله کوتاه
يِ جمله در سطرِ بعدي، نه فقط قافيه ساخته است،  ساخِت آنها، و با آوردِن دنباله
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هايِ ثقلِ  را تشديد کرده نقطه  فعلهايِ فاعليِ با کارکرِد  بلکه تأکيد بر آن صفت
  يِ ساده ايجاد کرده است. چندگانه در جمله

  به عبارِت ديگر، برايِ من فرض بر اين بوده است که
…, breeding 

Lilacs out of … 
  يکي نيست با

…, breeding lilacs out of … 

  کنم. گزارشکه اين را بايد  و تکليِف من اين
بخواِه من  ها از هر جايِ دل ه تغييرِ سطر در اين جملهپس به نظَرم کافي نيامد ک

هايِ فارسي  خصوصي ندهد. آوردِن فعل صورت بگيرد، و شکستنِ سطرها معنايِ به
شود که تکيه و تأکيد بر آنها نيز انجام شود،  در انتهايِ سطر و ابتدايِ جمله سبب مي

ها، درست پس  کستنِ جملههايي است که اليوت با ش و به گماِن من اين يکي از نتيجه
رسانند، و با  را مي» عمل«و » فعل«که انجامِ  ـingهايِ فاعليِ با پسونِد  از صفت

يِ جمله در سطرِ بعدي، در اين تکّه از شعرِ خود ايجاد کرده است، و  آوردن دنباله
 لحنِ رمانتيکماِه آوريل را برجسته کرده هرگونه » ِ کرد عمل«و » کار«چنين،  اين
را از موسيقيِ شعر دور کرده » يِ سوزناک  ناله«يا ماليخوليايي، و » ِمالنکوليک«و 

که  آهنِگ مستقل، شعرِ خود را، چنان هايي همه دارايِ آهنگ و ضرب با ساختنِ پاره
 بدل کرده است.» قرولنِد آهنگين«گفته است، به تأليفي از   خود فروتنانه

 
  

يِ اين شعر،  در کارِ ترجمه .َش اصلبا  اي   ترجمهاضطرابِ روباروييِ 
اي که اينجا روبارويِ متنِ اصليِ خود قرار دارد، و با همان تعداد سطر و تقريباً   ترجمه
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 ،انهزار نمونه از سه زباني که توانست بگويد،با همان تعداد واژه، به خودم گفتم 
 »نند بنشانندبويان غبارِ غم چو بنشي سمن« (فردوسي)،» توان يرا ِک نندهيستود آفر«

(نيما يوشيج)،  »ست يِ من ديرگاهي يِ همسايه ست اّما خانه خالي افتاده«و  ،(حافظ)
را در حدِّ  و بندهايِ آن ها ساختارِ سطر يِ اين شعر نيز البد بلد است در ترجمه

 ها چنان حفظ کند، و حالوِت ديگري بودِن زبان هايِ نحويِ حّتي امروزِ خود امکان
آن  با و را در خود چنان حس کند، که زبان و آهنگ بگشايدن شعر هايِ اي و لحن
 بيابد وبلکه  هايِ خود را بجويد و آهنگي کند، توان زباني و هم هم ها ها و لحن زبان

 اين شعر کهتا حدِّ امکان،  گونه، و به همان ، دسِت کم تقريباً،هماني را بگويد
بگويد، اگر فقط خوِد من  خواهد و مي تواند بسا مي و او هم چه ،بگويداست توانسته 
همدميِ او نزنم، و او را  هايِ ، داغِ باطله بر هيجاننمش نکوپالگويي واداَر به پرت

  زبان نکنم. گو يا گُنگ و بي پرچانه و پرت
و  ، مگر خوانشي ممکنمن نظرِ، نه فقط به خود ترين شکلِ در دقيق يِ شعر ترجمه
 .نيست اي برايِ شعر بيگانه مگر ناچار، به ،ترجمهترين  نيست. دقيق شعراز محتمل 

پس  يک، گيجِ شعر. ِ آن يک، و همواره يکي، ترجمه، گيج هريِک ديگري برايِ آن
بيش  ،بگيرم شعر فاصله ازبيش از اين  ،اصطالح شخصي يِ خوانشي به به بهانه ،اگر

را  يِ آنها اصلهاز ديگري بودِن محتوم، بيش از بيگانه بودِن محتوم، نتوانسته ام ف
در کارِ ترجمه، اصل بر  .نکوشيده ام کاملِ آنها از هم مگر به جداييِ تر کنم، و تنگ

يِ ترجمه به  طرفه هايِ يک ناپذيرها به هم، و آن هم فقط با قدم نزديک کردِن نزديکي
هرگونه  .دهد راه نميکه به هيچ حال  ناپذير انعطافسويِ متن است، به سويِ متني 

» ترجمه«ناپذيري که  يِ دردناِک درمان و افزوده بر اين فاصله عمديفتنِ دوري گر
ي ديگر بر مبنايِ »شاعر«ندرت به شعري ديگر از  به نام دارد، در بهترين شکلِ خود

هايِ شعرِ  مايه ، اغلب به بازنويسيِ سسِت درونذهنِ ديگريهايِ تراويده از  ايده
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  .انجامد ميگويي وپال پرت به ها در غيرِ اين صورتو  شاعري ديگر،
توان و بايد  که مي نيست. البّته» سرِ خود ترجمه کردن«هم » بازآفريني«معنايِ 

چه او  به حرف آورد، محرمِ رازِ او شد، اّما فقط برايِ گفتنِ آن مالطفت بهمتن را 
کوشد  داند و مصّراً مي چه مي خواهد بگويد، گاهي حّتي برايِ گفتنِ آن داند و مي مي

چه او هرگز ندانسته است تا  دارد، اّما در هيچ حال نه برايِ گفتنِ آن نگه  که پنهان
  حق حاشا کند. راستي چنين گفته است، به بگويد، و اگر از او بپرسند که آيا به

فرسايِ ترجمه دارم،  اي که من از کارِ طاقت نوشتن، و ترجمه کردن نيز، با تلقي
ست که کوشيده ام (و "کوشيده ام" نه به معنايِ يعني بازي کردن با زبان. اين ا

َم،   کاردانيِ همه اندک داني و زبان و  ذوق و بضاعت در حدِّنيکي توانسته ام")  "به
َم تقريباً هميشه  يِ هر سطر را بدوِن استثنا در برابرِ همان سطر بياورم. به گمان ترجمه

نبوده است که  ضروريوقت  شدني بوده است، گاهي با کارِ بسيار، و تقريباً هيچ
هايِ اليوت را در ترجمه به هم بريزم؛ يا  بندي ها و فاصله سطرها و سرِ سطر آمدن

هايِ او را، که از يک سو در ساختمان و ساختارِ رواييِ شعر دخالِت  گذاري نقطه
آهنگ، و  نماهايِ آهنگ، ضرب ها و راه مستقيم دارد، و از سويِ ديگر از نشانه

هايِ نحوِ فارسي و  پش و کوبِشِ قلبِ شعرِ او است، در حدِّ امکاناضطراب و ت
  موسيقيِ اين زبان اغلب رعايت نکنم.

نشده نگذاشته ام، و مگر در موردهايِ بسيار استثنايي،  اي را ترجمه تقريباً هيچ واژه
م، هايِ پس از متنِ دوزبانه توضيحي آَورده ا که برايِ آنها نيز در اينجا يا در يادداشت

اي مرکّب ترجمه نکرده ام. از ادغامِ  اي را با بيش از يک واژه يا واژه هيچ واژه
شّدت پرهيزيده ام. کوشيده ام اقتصاِد کلّيِ شعر را، تا آنجا که در  سطرهايِ شعر به

تواِن ترجمه است و در تواِن زباِن من بوده است، رعايت کنم، و تعادلِ سطرهايِ 
نگاهباِن  از هم نپاشم؛شعر را شاعر و هايِ  نظمِ ايده ه ام تاشعر را بر هم نزنم. کوشيد
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، ؛ کوشيده امآن يِ هر پاره ، چه در تمامّيِت آن، چه در هر بند واشمساختارِ شعر ب
به نوعي در ترجمه  ها را لحن هايِ زبانيِ متن را دريافته  دگرگشتي تاچنين،  هم
 دسِت کمگونه که نوشتم،  ، همانشعر را ناپذيرِ ترجمه موسيقيِ دارم، و گوناگونيِ نگه

هايِ  سطرِ آغازينِ شعر، که با آخشيج ٣٤نم. اليوت در همان ک گزارش در ترجمه
نرمي زبان و  بندي شده اند، چند بار راوي عوض کرده به ها ساخت چهارگانه و فصل

  کند.  لحن دگر مي
فحه در صفحه و رو ص» ِ ديدارِ زباني«در اين   »ترجمه«ويژه، که  کوشيده ام، به

  زباني کند. اشد، اّما در حضورِ او نه سکوت که همنب» شعر«ُپرگوتر از در رو 
يِ او، بلکه از يک سو رعايِت  قصِد من، از اين همه، نه وفاداري به شاعر و انديشه

حقِّ خواننده بوده است ــ خوِد من پيش از هر کسِ ديگر ــ که البد فقط به شوقِ 
 گزارشِگشايد، و از سويِ ديگر  اليوت کتابي به نامِ او را مي خواندِن شعري از

داده است. به نظرِ من  که در زباِن انگليسي روي  چنان آن داِد شعر بوده است هم روي
ترين شاعران و  همواره بايد به ياد داشت که با اثرِ يکي از مهم اين شعريِ  در ترجمه

ر قرِن بيستم متحّول کرده اند، و خوِد اين رو ايم که ادبّيات را د نويسندگاني روبه
دسِت است که  مکلّفهايِ اين تحّول بوده است. پس ترجمه  شعر نيز يکي از تجلّي

بويي و رنگي از اصالت و يگانگيِ آن را چنان با خود حمل کند که توجيهي  کم
  گاِه رفيعِ اين اثر در ادبّياِت انگليسي باشد. پذيرفتني برايِ جاي

مطالعه، که درستيِ بنياِد آن به هر چه بهتر فهميدِن شعر و در نتيجه به در ضمنِ 
هايي پِي برده ام که در اينجا به  توانست بود، به نکته يِ آن مشروط مي  درستيِ ترجمه

هايِ خودم، پس از متنِ ترجمه  پردازم، و باقي را در يادداشت ترينِ آنها مي مهم
 آورم. مي
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، »The Waste Land« زمين بدل گردد.روزي که زمين به غيرِ 

يِ اين متن است.  هايِ ترجمه ، از دشواريحرِف تعريف، صفت، و اسم مرکّب از
هايِ ديگر  متفاوت از اين عنوان در زباِن فارسي، يا حّتي در زبانهايِ  وجوِد ترجمه

تفاوت از هايِ م يِ اين دشواري و گواِه امکاِن خوانش مثلِ فرانسه و آلماني، تأييدکننده
  اين شعر است. 

ِ غني  هايِ متفاوِت شعر، احتماالً به سبب اين دشواري، گذشته از امکاِن خوانش
است که نه تنها به عنواِن اسم و صفت و فعلِ الزم و متعّدي، و  waste يِ  بودِن واژه

 کند، بلکه با خوِد اسمِ به کار رفته با معناهايِ گوناگون، در زباِن انگليسي کار مي
، که خود معناها و کاربردهايِ چندگانه دارد، اسمِ مرکّبِ landدر عنواِن اين شعر، 

، wasteland ،waste-landهايِ متفاوِت  رايجي به زباِن انگليسي داده است با امال
سادگي سبب  . اين تنّوعِ کارکرد و اين شباهت گويي بهwaste landو حّتي 

هايي که با  ، يعني معنيwasteيِ خوِد صفِت  شوند که معناهايِ صريح و اولّيه مي
شوند، گاهي در  هايِ انگليسي آورده مي همين سرواژه به عنواِن صفت در فرهنگ

يِ فعلِ آن، يا در برابرِ اسمِ مرکّبِ يادشده، از ياد بروند.  برابرِ معناهايِ صريح و اّوليه
 theمعادلِ صريحِ  تعريِف بييِ اينها، در زباِن فارسي، البد در فراموشاندِن حرِف  همه

  تأثير نيست. نيز بي
کنم که   اي استناد مي در اين عنوان به نامه» ِد«در مورِد اهمّيِت حرِف تعريِف 

، به ِازرا پاند نوشت ١٩٢٢اوِت  ٣٠، در ارضِ باطلهاليوت دو ماه پيش از انتشارِ 
  ):٥٦٧، ص. ١، ج. هايِ اليوت نامه(

I received a letter from your friend… offering 
$١٥٠ for the « Waste Land » (not « Waste 
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Land », please, but « The Waste Land » …) 
اي از دوسِت شما دريافت کردم...با پيشنهاِد پرداخِت  نامه
نه، خواهش » ُوْيْست لَند» («ُوْيْست لَند«دالر برايِ  ١٥٠
  »...)ُوْيْست لَند يد«کنم، بلکه  مي

توّجه بود، چون او نيز در  پاند نيز به وجوِد حرِف تعريف در اين عنوان بي زراِا
) از اين شعر بدوِن ٤٩٨جا، ص.  (همان ١٩٢١دسامبرِ  ٢٤اي به اليوت به تاريخِ  نامه

َبَرد. اليوت، که گويي جرئت نکرده بود مستقيماً به  آوردِن حرِف تعريِف آن نام مي
يِ دوستي استفاده کرد تا اين نکته را به او هم  خوِد او بگويد، از فرصِت نامه

يادآوري کند. ناديده گرفتنِ حرِف تعريف در عنواِن اين شعر رايج بوده و هست. در 
را عنواِن شعرِ خود » ُوْيْست لَند«دهد که اليوت نه  خوبي نشان مي که اين نامه به حالي
عنواِن شعرِ او، به اصرار و تصريحِ خوِد  را.» ُوْيْستلَندِد «، و نه »ُوْيْستلَند«داند، نه  مي

  ، يعني مرکّب از سه واژه است. »ُوْيْست لَندِد «او، 
Waste Land ،»ي بوده است شعر تر نامِ ، بدوِن حرِف تعريف، پيش»ُوْيْست لَند

هايي نيز   خواني . شايد بتوان هم١٩١٣) چاپِ سالِ ١٨٦٥ـ١٩١٤از َمديُسن کاواين (
شخيص داد. عنواِن شعرِ کاواين را، به خاطرِ نبوِد حرِف تعريف و بينِ اين دو شعر ت

تر ترجمه کرد، اّما  هايِ آن، شايد بتوان آسان مايه کوتاهيِ شعر و محدود بودِن درون
آبي،  هايِ بسيار دارد (خشکي، بي ها و موضوع مايه شعرِ اليوت مفّصل است، درون

ايي، ويراني، مرگ، نبوِد عشق، نو حاصلي، فقر، بيهودگي، بطالت، جنگ، بي بي
هايِ اخالقي و عاطفي، مذهب، سکس، پوچيِ  ستروني، تجاوز، اضمحاللِ ارزش

يِ خاکي،  هايِ بسيار، سفرِ طوالني بر نيمي از کره ، اشاره به تمّدن بارَوري
) َو نيافتنِ آن، رستاخيز ٢٥ـ٢٩سطرهايِ وجويِ جامِ مقّدس (نک. به توضيحِ  جست

هايِ  برايِ يادآوريِ سال ١٩٢٢شود که ذکرِ سال  غيره (حّتي گفته ميو بازيافت، و 
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يِ سطرها و بندهايِ  هايِ آن است)؛ تقريباً همه پس از جنِگ جهانيِ اّول و ويراني
، آثار و آرايِ عهِد جديدو  عهِد عتيقهايِ ديگر اند: از آن جمله  شعر در رابطه با متن

وستين، دانته، شکسپير، واگنر، و غيره؛ عنواِن شعر بودا، افالطون، اُويد، ويرژيل، اُگ
هايي بر شعرِ  يِ اينها، شاعر يادداشت با حرِف تعريف همراه است؛ و افزوده بر همه

تر يا  دهد، پيچيده خود افزوده است که درک و دريافِت آن را اگرچه سمت و سو مي
توان  اگرچه مي .دکن هايِ بسيار مشروط مي يِ متن در هر حال به شناخت و مطالعه

، شعر احتمالِ قوي داد که اليوت شعرِ کاواين را خوانده بوده است (در ُجنِگ
يِ آن چاپ شده  اي از ِازرا پاند نيز در همان شماره ، که مقاله١٩١٣يِ  ژانويه

از ») برگرفته«(و نه  القاشدههايِ خود عنواِن شعَرش را  است)، خوِد او در يادداشت
) اعالم ١٨٥٠ـ١٩٢٨يِ جِسي وِسُتن ( ) نوشته١٩٢٠( ُرمانس از آيين تاکتابِ 

، اثرِ مفّصلِ جيمز يِ زّرين شاخه)، و از اين کتاب و  ها کند (نک. به بخشِ منبع مي
هايِ خود برايِ ساختنِ اين شعر  ترين منبع )، به عنواِن مهم١٨٥٤ـ١٩٤١جرج فريزر (

تنها  عنوان در کتابِ جِسي وِسُتن نه َبرد. با اين حال بايد توّجه داشت که اين نام مي
هايِ بسيار  مايه اغلب بدوِن حرِف تعريف آمده است، بلکه عنواِن شعري با درون

) در ٢٥ـ٢٩سطرهايِ گير را (نک. به توضيحِ  نيست، و فقط سرزمينِ شاِه ماهي
 نامد. هايِ مربوط به گياهان مي يِ جامِ مقّدس و آيين  رابطه با افسانه
ن عنواِن اين شعر بايد بتواند هم اضمحالل و شکسِت تمّدِن غرب را (از به نظرِ م

نظرِ شعر) برساَند، هم ويراني و نااميدي و سرخوردگيِ پس از  ديِد اليوت، و از نقطه
هايِ باستانيِ بارَوري  جنِگ جهانيِ اّول را، هم سترونيِ خاک را در رابطه با اسطوره

يِ جامِ مقّدس، يعني دورِ حيات و موت و بازيافت  هگير و افسان و سرزمينِ شاِه ماهي
و   خواند، هم گاليه بطالِت توراتيو نوزايي را، هم آن چه را که شايد بتوان 

افسردگيِ شخصي اليوت را در رابطه با کاَرش و محلِ کاَرش لندن و شکسِت او را 



 ٢٩

َش، يکي  رِ خاطراتدانيم که به روايِت ويرجينيا وولف، در دفت َش (مي در ازدواجِ اّول
اتوبيوگرافيِ «را  ارضِ باطلهاز دوستاِن بسيار نزديِک اليوت، و محرمِ اسرارِ او، 

ويژه، ايماِن مسيحيِ او يا در واقع تزلزلِ  کرده است)، و هم، به توصيف مي» اليوت
را با به کار گرفتنِ يکي از » ارضِ باطله«است که  ها استدالل  آن را. با اين

در مجموع ترجيح داده ام. اسمِ  landَو اسمِ  wasteهايِ صفِت  معني ترين صريح
در عنواِن شعر (که جايي مثلِ هرجايِ ديگرِ يک شعر نيست)، و نيز صفِت » لَند«
عمد پرهيزيده است)، همراه  اليوت از آوردِن آن در متنِ شعر گويي به  (که» ُوْيْست«

ريح در زباِن فارسي)، در رابطه با (هرچند بدوِن معادلِ ص» ِد«با حرِف تعريِف 
هايِ بسيار که هر سطر و بنِد آن در واقع از بازيافِت  مايه شعري با درون

]recycling[ها  ِتکْْست  ُوْيْست«هايِ گذشتگان و گاهي حّتي از  ] متن ««waste 

texts»ا بازگشت داده اثري ه ] ساخته شده است، و مثلِ منبعِ جوششِ خود به همان
)، با توّجه به ٤٣٠و  ٤٢٥دهم به سطرهايِ  سازد (بازگشت مي ه از آنها مينوزاد
کنم از رماِن  اي که شعر در آن نوشته شده است [مثالً ياد مي بينيِ شاعر و دوره جهان

 The، به انگليسي: Ziemia obiecana) (به لهستاني: ١٨٩٧( ارضِ موعود

Promised Landسالو رِيمونت يِ لهستاني والدي ) اثرِ نويسندهWladyslaw 

Reymont )البد بايد چنان ١٩٢٤يِ نوبلِ ادبيِ  يِ جايزه ) برنده١٨٦٨ـ١٩٢٥ ،[
هايِ پنج بخشِ آن، که با اثرها و  يِ سطرهايِ شعر و عنوان ترجمه شود که مثلِ همه

گري داشته باشد  و تداعي دهندگي هايِ بيروني در رابطه اند، تواِن بازگشت مفهوم
شعر باشد  هايِ مايه زمان فراگيرِ بيشترين درون فقط به خوِد آن بازگردد، همکه  آن نه
چنين بتواند گويايِ عوالمِ  يِ آن را برساَند، و هم مايه فقط يکي دو درون که آن  نه

برده است و به تواِن  منتقدي باشد که در ناماليماِت روحي به سر ميـ  شاعر
اعتماد بوده است، و  روشني مشکوک و بي بهبخشيِ ايماِن مسيحيِ خود نيز  رهايي
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شناسانه در تأليِف آن، شعرِ  هايِ جامعه خود، هرچند از سرِ تواضع، با کنار زدِن نّيت
]، catharsisپااليي [ ] َو روانtherapyگري [ چون درمان خود را، گويي هم

نِد تأليفي از قرول«، و »اي شخصي و کامالً ناچيز عليِه زندگي تسکينِ گاليه«
وصيف ت )١ص.  ،نويسِ اصلي چاپِ عکسي و َترانوشِت پيش :ارضِ باطله(» آهنگين

  کند. مي
مذهبيِ آن)، »ِ بار«ويژه  (به» ارض«گريِ اسمِ  کنم که ظرفّيِت تداعي گمان نمي
چه از پيونِد اين دو واژه رسانده  ، و آن»باطله«يِ صفِت  يِ روزمّره ها مورِد استفاده

را نيز در زباِن » داغِ باطله«کنم که  توضيح باشند. اّما يادآوري ميشود، نيازمنِد  مي
هم در » باطله«زدند. معادلِ صريحِ  هايِ از کار افتاده مي فارسي داريم که بر حيوان

» ارض«است، و معادلِ صريحِ  uselessَو  wasteزباِن انگليسي همين صفِت 
هايِ اين   هايِ ترجمه حِ اغلبِ عنوانکه معادلِ صري ، در حاليlandَو  earthهايِ  اسم

  هايِ عنواِن شعرِ اليوت نيستند. شعر به فارسي، در زباِن انگليسي لزوماً واژه
باره اينجا اهمّيِت بنيادي  ، که يک»ِد«نبوِد معادلِ صريح برايِ حرِف تعريِف 

ماالً گيرد، من را بر آن داشت تا عنواِن شعر را چنان به فارسي برگردانم که احت مي
اي باشد که از طريقِ تقابل يا قياس با آن، معرفه  اسمِ معرفه يِ کننده  يادآور يا تداعي

 waste landبرايِ  اي زمان بتواند هم ترجمه بودِن آن هم رسانده شود. عنواني که هم
هايِ شعر را برساَند، و هم از بارِ مذهبي  مايه ترين درون باشد، هم مهم wastelandو 

چنين، عنواِن شعر را در  زدگيِ شاعر از موقعّيِت خود خالي نباشد. اين دلو بياِن 
، ارضِ موعود، قرار دادم که درست مثلِ عنواِن The Promised Landتقابل با 

The Waste Land يِ حرِف تعريف، صفت (مفعولي)، و اسم ساخته  از سه واژه
تواند برايِ  يافته ام که مي  شده است، و به گماِن خوَدم از اين طريق معادلي جامع

انقدري آشنا باشد که چيزي از » ارضِ موعود«زبان در ارتباط با  يِ فارسي خواننده
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يِ  ايده» ارضِ موعود«به اين ترفند به او رسانده شود، و با تداعيِ   theتعريِفحرِف 
خواننده  جانشينيِ اين ارضِ بيمار به ذهنِـ  وجويِ جامِ مقّدس را نيز برايِ درمان جست

ترين  با موضوعِ اصليِ کتابِ جِسي وِسُتن، و از مهم يِ مستقيم بياَوَرد که در رابطه
  هايِ شعرِ اليوت است. مايه درون

، پس از آوردِن معنايِ خاصِ آن » promised land, the «در تعريِف ها  فرهنگ
هايِ  ، آيه١٣ ، سفرِ پيدايش، بابِکتابِ مقّدسنک. بههايِ يهودي (  در رابطه با دين

چون مکان و موقعّيتي برايِ  َو مسيحي، اين عبارت را در معنايِ عامِ آن هم )١٣ـ١٧
توان در آن احساسِ  کنند، مکاني که مي برآَورده شدِن اميدها و آرزوها تعريف مي

يِ اليوت  ارضِ باطلهبختي و آرامش کرد، يعني درست عکسِ احساسِ مسلّط در  نيک
است آنگاه که در بالتکليفيِ بارَوري و  برزخدانته است، يا  جهّنمِکه در واقع 

ارضِ «نازايي، بينِ آرامش و ناآرامي، در احتمالِ بازيافت و نوزايي در نوسان است. 
يا » َشنتي«يِ  درست همان مکان و موقعّيتي است که شعر با تکرارِ واژه» موعود

وجويِ آن است.  ي در جستحّتي در آخرين سطر گوي» آرامشِ به ادراک نيامدني«
گاهي معادلِ  ها که در فرهنگ» نيروانا«معادلي است برايِ » ارضِ موعود«
چنين هدفي است که مسيحياِن مؤمن  هم» ارضِ موعود«شود.  ذکر مي» بهشت«

، در ارضِ باطلهاليوت دو سال پيش از انتشارِ  کنم که يادآوري ميکنند.  دنبال مي
يِ جستارها و  هايِ ساختنِ اين شعر، مجموعه سال، يعني در همان ١٩٢٠سالِ 

گذاري کرده  بويِ مشابه نام و نقدهايِ خود را نيز با عنواني دارايِ ساخت و رنگ
  .مقّدس يِ بيشه، The Sacred Woodبوده است: 

از  کهنيز  در چهارچوبِ آموزشِ فلسفيِ اليوت، »ارضِ موعود«َو  »ارضِ باطله«
 که قرار گيرند توصيفي در راستايِ توانند مي دور نيست، ندانچ آليسمِ افالطوني ايده

، يعني اورشليم، يِ کلمه »مدينه«به معنايِ  »شهر«چند  از اليوت خود در اين شعر
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و » غيرِ حقيقي«يا » ناراستين« با عنواِن شهرهايِ آتن، اسکندرّيه، وين، و لندن،
گوناگون  هايِ نارساييبِ را به سب آنها ، ودهد به دست مي »موهوم«و  »مجازي«
داده گويي قرار » شهرِ خداوند«و » يِ فاضله مدينه« يِ ايده در برابرِروشني  به
   کند. ميتلقّي  »يِ کاذبه مدينه«

يِ اليوت بود، و او در  نسبت مورِد عالقه هايِ به از واژه wasteگذشته از اين، 
 ٢٨اي به مادرِ خود در  ر نامههايِ ديگرِ خود نيز از آن استفاده کرده است. د نوشته

اي  ها) دو روزنامه ، نک. به بخشِ منبع٢٢٩ـ٣٠، ص. هايِ اليوت نامه( ١٩١٨آوريلِ 
ساخِت  کند. توصيف مي» تر از هميشه کاغِذ باطله«را که با ُپست دريافت کرده 

 waste َپر  يپِ ُوْيْستمرکّبِ بسيار رايجِ  هايِ کامالً يادآورِ اسم ُوْيْستلَندو  ُوْيْست لَند

paper  يا)wastepaper(  َِمَتر   ُوْيْست، و »کاغِذ باطله«به معنايwaste matter 
  اند. گواِه اين شباهت و تداعي اين» زباله«و » تفاله«يِ باطله يا  به معناهايِ ماّده

هايِ اخير،  انتشارِ شعر تا همين سال هايِ پس از است که از همان نخستين سال
هايِ گوناگون در کنارِ  ها را با نّيت قدان در جستارهايِ خود اين عبارتبرخي از منت

در عنواِن شعرِ اليوت چنان قوي و تأثيرگذار  wasteعنواِن شعرِ اليوت قرار داده اند. 
هايِ اخير بسي از منتقدان را  در سال يِ خود  است که به سببِ بارِ منفيِ نااميدکننده

خورند که چرا ِازرا پاند به حذف  ها تأّسف مي خيکرده است. بر» پريشان«گويي 
يِ مدرنيسم،  هايي در باره يِ کتاب آن پا نفشرده بوده است. تيم آرمسترانگ، نويسنده

يِ  کاغِذ باطله«زيرِ عنواِن  )٧٠ص. ( ٣آوري، و تن مدرنيسم، فندر کتابِ خود 
ي است که متن ارضِ باطله«نويسد:  مي ]« Eliot’s Waste Paper »[» اليوت

                                                 
٣- Tim Armstong, Modernism, technology and the body, Cambridge 
University Press, ١٩٩٨. 
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ويژه، خالي از هرگونه بينشِ  کند. به اي که توصيف مي اي مغشوش دارد با باطله رابطه
او، با تأييِد » شناختيِ کارآمِد دروني است. بخشِ نظمِ اجتماعي يا زيبايي رهايي
حذِف "اگر فقط ِازرا پاند در «نويسد که  منتقدي ديگر در همين راستا، مي هايِ انتقاد

  نيکو انجام ُبريد، کاري  مي "ارضِ باطله"را هم از  "باطله"خود  ِ "ويراستاري
  »دهد. گزيني پيشنهاد نمي يافت...خوِد شعر هيچ جهاِن جاي مي

ِ آن)،  َو يادداشت ٤٣١با تهديِد طنزآلود به انتقام (نک. به س.  ارضِ باطلهاگرچه 
)، و ٤٣٢بعد، و سطرِ به  ٤٠٠هايِ بودا و تکرارِ آن (سطرهايِ  و با تأکيد بر موعظه

) چندان ٤٣٣و اميِد آرامش (نک. به يادداشِت سطرِ » آمين«يا » َشنتي«سرانجام با 
اي که از تيم آرمسترانگ در باال آورده ام،   رسد، نمونه هم نااميدانه به پايان نمي

زبان چه بارِ  هايِ انگليسي دهد که عنواِن شعر در ذهنِ حّتي نويسنده خوبي نشان مي به
سنگيني از نااميدي و سرخوردگي با خود دارد. تا آنجا که تلويحاً (البد در رابطه با 

  يِ صفِت آن اند. در آرزويِ ختنه») نره«تلقّيِ ِازرا پاند از شعر به عنواِن 
، ارضِ باطله، ِد ُوْيْست لَنديِ من با عنواِن  چهار سال پس از چاپِ نخسِت ترجمه

ودو نسخه منتشر کرد، درست در  در سي ٢٠٠٨ ودو حرف آن را در که نشرِ سي
ِ  ٥٤ يِ اينترنت برخوردم به شماره برايِ نخستين بار رويِ ٢٠١١سپتامبرِ  ٢٣

پاييزِ با تاريخِ  T. S. Eliot Society Newsletterانجمنِ تي. اس. اليوت  يِ خبرنامه
در  است کهدر آن منتشر شده  Alec Marshشعرِ بلندي از اَِلک مارش  .٢٠٠٤

اليوت است، و هماننِد آن پنج بخش  يِ ارضِ باطلهيا ِد ُويْست لَند  پاروديِ واقع نوعي
ويژه  او به ي تخّصصيِ که حوزه ،اِت مدرن در آمريکااستاِد ادبّي، دارد. اَِلک مارش

عنواِن  است. او اليوت منتشر کرده پاند َو يِ هايي نيز در باره کتاب ،زرا پاند استِا
 شعرِ ، و اين عنواِنThe promised land ،ارضِ موعودا گذاشته است شعرِ خود ر

يِ من را از عنواِن شعرِ اليوت به  ترجمه خبر بودم، به گماِن من ، که من از آن بياو
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بر شعرِ  شوخ اي نقيضه عنواِن شعرِ اَِلک مارش که کند. خوبي تأييد مي به ارضِ باطله
 اِت انگليسيادبّي ايِ حرفه دهد که يک آمريکاييِ خوبي نشان مي به ويژه به ،است اليوت

  کند. معنايي درک مي يِ در کدام حوزه عنواِن شعرِ اليوت را چگونه  َو
اي آب  يِ آن در حسرِت قطره زميني که بر آن سبزي و طراوت نيست، و پرنده

مسلّط » ِ قانون«گويي » تجاوز«است، زميني که در آن اعتماد و آرامش نيست، و 
هايِ ساکنِ آن مضمحل است، گوشِ  هايِ تنِ انسان آن است، زميني که اندامبر 
توان  نميخورده و پايِ در شن مانده، و بر آن  اندود و دسِت کثافت و دنداِن کرم موم

تواند بود. به گماِن من اين عنوان در زباِن  نمي» ارضِ باطله«، مگر حّتي انديشيد
افزوده  ، وکند محدود نمي آنيِ   مايه ک يا دو درونهايِ شعر را به ي مايه فارسي درون

گري و  دهد. جامعّيت و قابلّيِت تداعي بر اين، فقط به خودش بازگشت نمي
دهندگي دارد. اين قابلّيت در زباِن فارسي، به گماِن من، ضروريِ عنواِن اين  بازگشت

 هايِ مثلِ هر يک از عنوانشعر است که بندبنِد اندامِ آن، از آغازِ آغاز تا انجامِ انجام، 
پنج بخشِ آن، مثلِ پنج حسِّ شناخِت جهان، خواننده را به متني ديگر و مفهوم و 

تواند عنواني داشته باشد که به  دهد. چنين شعري نمي اي ديگر بازگشت مي مقوله
هيچ چيزي بازگشت ندهد مگر به خودش. اين است، به گماِن من، دليلِ اصرارِ 

يِ اليوت، که  ارضِ باطله» ِ ارض«حرِف تعريف در اسمِ شعر. اليوت بر وجوِد 
هايِ مختلِف تاريخِ انسان و هستي در آن داده  اي از زمان ه دهند تصويرهايِ تکان

نيست، » ويران«يا فقط » سترون«يا فقط » حاصل بي«يا فقط » هرز«شود، فقط  مي
يِ اينها  ست، همهطراوت و پرت و مرده و فروريخته ني فقط خشک و کويري و بي

و » هدر«و » از دست رفته«کلّي  است، اّما به» ارضِ موعود«است با هم، عکسِ 
يِ خشک  ست که عين دانه اي »مرده«است، » مرده«هم نيست، يا اگر » مرده«
اي.  »باطله«است، مثلِ هر » بازيافتني«در خود دارد، چون » يِ حيات نطفه«
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ي »توليد«ناپذيرِ هر  جدايي» زباله«است، و  بوده» زاينده«که  است چون» باطله«
است، در » ارضِ موعود«وجويِ  است. چون شعري است که همواره در جست

است که » ارضِ باطله«چنين، به گماِن من،  ، و اين»جامِ مقّدس«وجويِ  جست
و » جامِ مقّدس«وجويِ  يِ جست هايِ متعّدِد شعر، و حّتي القاکننده مايه فراگيرِ درون

است. و اين، خوِد آيينِ مربوط به گياهان و » زايندگي«به » ارض«زگرداندِن اين با
هايِ  هايِ آن در کتابِ جِسي وِسُتن است که اليوت خواندِن آن را به خواننده اسطوره

  هايِ خوِد او در همين کتاب). کند (نک. به ابتدايِ يادداشت کنجکاوِ خود توصيه مي
است. » الُسِّحر باطل«اي در انتظارِ  »زمينِ گُجسته«يِ اليوت  باطله ارضِارضِ 

، سورة المائدةچه در  گونه که بهشِت موعود، يا حّتي آن ارضِ موعوِد مسيحي، همان
اي مردمِ من به ...» [«اْدُخلُوا اَألْرَض الُمقَدََّسةَ َيا قَْومِ«شود،  ، از آن ياد مي٢١يِ  آيه

اند، » سرزمينِ گُجسته«و » ارضِ باطله«ِد ، همه متضّمنِ وجو»]سرزمين پاک درآييد
ترين تصويرهايِ ارضي است که از اعتبارِ ارض بودِن خود  و شعرِ اليوت از درخشان

راستي به همان غيرِ ارضي بدل گشته است که در  ساقط شده است، و گويي به
لُ اَألْرُض غَْيَر َيْوَم ُتَبدَّ «شود:  تهديد از آن خبر داده مي ، به٤٨يِ  يِ ابراهيم، آيه سوره
  »].روزي که زمين به غيرِ زمين بدل گردد» [«اَألْرض

وجويِ جامِ مقّدس است، قاعدتاً بايد آن را در  سوارِ سلحشورِ شعر که در جست 
يِ باد  و خراب و خانه  خالي    نمازخانهبه دست آَوَرد، اّما  ٣٨٨يِ سطرِ  نمازخانه
» ارضِ باطله«است و جز در » ارضِ موعود«وجويِ  او به يک معنا در جستاست. 
کند،  با اين حال، شعر با آخرين سطرِ خود پاياِن سفرِ او را اعالم نميکند.  سير نمي

اي از  دورِ تازه) ٤٣٣(نک. به توضيحِ من برايِ سطرِ » َشنتي«با تکرارِ و گويي 
  ماَند. وجو و سفر گشوده مي جست

يِ  هايِ بسيار است که بخشِ عمده مايه درون ظاهر پراکنده با شعري به ارضِ باطله
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، يا در هر »باطله«هايي اغلب  هايِ ديگر است، متن متن» ِ بازيافت«آن در واقع 
سازي و تصويرپردازي  گويي و طنز و صحنه ، که اينجا با خالف»بازيافتني«حال 

متنيِ  ميان هايِ ها، رابطه ها و مسخ گويي ها، خالف گيرند. اين بازيافت جاني تازه مي
  که هر واژه کنند، چنان همه باز و منتشر مي شعر را تشديد کرده آن را پيچيده و با اين

يِ  ويژه خواننده رفت از متن و بازگشت دادِن خواننده، به و سطرِ آن در کوششِ برون
يِ اصلي اند. طبيعت نيز در  »يِ باطله ماّده«غربي، به متن و مفهومي بيروني، يا به 

شد.  ها ادراک مي يِ نوزايي يا بازيافِت باطله هايِ مربوط به گياهان بر مبنايِ ايده آيين
بود، و برايِ آن » نوزايي«و » بازيافت«نبود، » نابودي«ها  در اين آيين» مرگ«

 ارضِهايِ  مايه ترين درون دادند. مرگ و رستاخيزِ مسيح، از مهم مي» قرباني«حّتي 
انجاميد، و  ورِ باستاني است. مرگ سرانجام به زندگي مي، در رابطه با همين باباطله

بود. اّما انسان ديگر » ارضِ موعود«، پس از بازيافت و نوزايي، ديگر »ارضِ باطله«
ها يا از ياد رفته اند، يا رنگ باخته  کند، و آن آيين يِ دور زندگي نمي   در آن گذشته

انده است. رسيدِن بهار و روييدِن ياس و جا نم هايي نمادين از آنها به اند، و مگر نشانه
حّتي باورِ همگاني به رستاخيزِ مسيح به رغمِ حاضر کردِن او در بخشِ پنجمِ شعر، 

َرويِ محتومِ انسان به  ، ديگر از پسِ پس راندِن يأسِ زاييده از پيش٣٥٩يِ سطرِ  پاره
رض به اشباع چنين، گويي باطلگيِ اين ا آيند. اين بازگشت بر نمي سويِ مرِگ بي

  شود.  تعبير نمي» نوزايي«ي به »بازيافت«رسيده است که ديگر هيچ 
  

)، که ٦٢ز (سطرِ يمآغازد، با روِد ِت سفري هست که از غرب مي ارضِ باطلهدر 
هايِ  خود از غرب به شرق جاري است، و با رسيدن به دريايِ شمال گويي به آب

هايِ رفيعِ آلپ،  يِ خود، کوه سرچشمهپيوندد که پس از روان شدن از  روِد راين مي
 )، و١٠)، ُهفگارَتن (سطرِ ٨بِرِگر (سطرِ  ْشتارنيِ  ريزد؛ درياچه به همين دريا مي
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يِ وسيعي از همين قسمت از اروپايِ مرکزي  ) در ناحيه١٨٢يِ ِلمان (سطرِ درياچه
ز گذار هايِ زماني و مکانيِ بسيار، پس ا قرار دارند؛ آنگاه، پس از رفت و برگشت
)، اسکندريه، آتن، و اورشليم (سطرِ ٣٠٧از تمّدني به تمّدني ديگر، کارتاژ (سطرِ 

هايِ زمين، هيماليا (سطرِ  رسد، به پايِ بلندترين کوه )، سرانجام به شرق مي٣٧٤
  )، که از همان٣٩٥زمين، گَنگ (سطرِ  )، و به روِد بزرگ و باستانيِ مشرق٣٩٧
يِ  ا گَنِگ مقّدس هم ته کشيده است و گويي نمازخانهگيرد. اّم ها سرچشمه مي کوه
تا » زِتيم«يِ باد است. از  ه است، خانهسوها نيز، که زادگاِه بشارِت نيروانا بود آن
بود که خورشيد هرگز در آن غروب » امپراطوريِ انگلستان«يِ  همه» گَنگ«

هنِ زباني مرده، يِ بسيار ک يِ واژه باره کرد، و شعر، سرانجام، با تکرارِ سه نمي
گرِ واپسين نهيبِ طنزآميز در جستجويِ  گيرد که بيان پايان مي  سنسکريت،» ِ َشنتي«
تقريباً اي که به تشخيصِ من،   است، واژه» ارضِ موعود«يا » نامدني ادراک آرامشِ به«

 هايِ يِ ديگرِ اين زبان است به معني آوايِ دو واژه ، در زباِن انگليسي همو شايد دقيقاً
اي که  )، کلبه٤٣٣(نک. به يادداشِت سطرِ » کُلبه«َو » رانان آهنِگ قايق آوازِ هم«

نويس را (سطرِ  ) و ماشين٢٢١ساعِت بنفش (غروبِ ارغواني) دريانورد را (سطرِ 
هايِ اليوت برايِ سطرِ  چنين به يادداشت گرداَند (نک. هم ) به آنجا بازمي٢٢٢
هايِ شبانه از  بازي هايِ غروبي و عشق ين بازگشتها از پسِ هم )، و تداومِ نسل٢٢١

به بعد) در  ٢٣١نويس (سطرهايِ  يِ کارمنِد بنگاِه معامالِت ملکي و ماشين نوعِ رابطه
ها گاهي سربازي  گونه زوج گيرد، و مرِد اين هايِ تنگ صورت مي ها و آپارتمان کلبه

يِ جنگ  اي در جبهه»هارضِ باطل«است که حّتي چهار سال از عمرش را در دفاع از 
  ).١٤٨کند (سطرِ  تلف مي

وقفه در پيِ  در واقع زايايي و ميراييِ بي يِ موجود ارضِ موعوِد موهوم َو ارضِ باطله
همان » ارضِ موعود«هايِ باستانيِ مربوط به گياهان،  ِ جنسي اند. در آيين عمل
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يِ  جود است. دانهيِ هميشگيِ مو»ارضِ باطله«زاييِ جاوداني از شکمِ همان  دوباره
 القرآنيا  فراخوانشود. در  يِ خشکيده است که در خاِک ُمرده زنده و سبز مي مرده

اي برايِ  و نشانه«يِ من) آمده است که  از فرگرِد يِ، س، به ترجمه ٣٣يِ  نيز (چامه
اي بيرون کشانيم که از آن  ش کنيم و از آن دانه َ آنها، زمينِ مرده، که باز زنده

اين ] .» َوآَيةٌ لَُهُم الْأَْرُض الَْمْيَتةُ أَْحَيْيَناَها َوأَْخَرْجَنا ِمْنَها َحبا فَِمْنُه َيأْكُلُونَد [خورن مي
  کشد. ي است که از خاکسترِ خود سر بر مي»ققنوس«

مگر به » جامِ مقّدس«به جايِ » پسرِ انسان«اّما اين باورها همه ور افتاده است. 
خالي و پوشيده از استخواِن » نمازخانه«يابد.  ت نميدس» جامِ زهرآگينِ مرگ«
، طنزِ تلخِ ازسرگيريِ باطلِ اباطيل، همان است همه مرده است، و اين» ِ سلحشوران«

باطلِ اباطيل، همه چيز باطل : «عهِد عتيقپسرِ داود گفته بوده است در   که جامعه
  ».ارضِ باطله«البّته پيش از هر چيز يعني خوِد » همه چيز«، و اين »است

، بياِن طنزآميزِ پترونيوس (قرِن اّولِ ميالدي) اثرِساتيريکُن ، از ارضِ باطلهيِ  سرلوحه
يِ شعر را در  ، همه»مرگ«به » زندگي«، و ختمِ محتومِ »زندگي«بر » زمان«تسلِّط 

» ْستيل اليف«اگر تابلويِ نقّاشي بود، به نظرِ من  ارضِ باطلهکند.  خود خالصه مي
گويند  ها مي ، و فرانسوي»جان طبيعِت بي«گوييم  ، ما مي»زندگيِ راکد« شد، مي
بوده است و حاال مرده » زنده«وقتي  ، گويي به اين معنا که يک»طبيعِت مرده«

هايِ   ء  گمان به نمايشِ شلوغِ شي هايِ شعر در تابلويِ نقّاشي بي مايه است. تنوعِ درون
توانست شبيِه تابلويي  يِ آن مي  يِ بسيار ساده ونهشد، اّما نم جان تبديل مي انبوِه بي

که در فضايِ  )١٦٠٢‐ ١٦٧٤(باشد منسوب به نقّاشِ فرانسوي فيليپ دو شامپِين 
اي سنگي نهاده شده است، و   اُخرايي رنِگ انسان بر صفحه يِ  يِ آن يک جمجمه تيره

سفيد در ُتنگي هايِ  درشِت ُسرخ با رگه يِ  در سمِت راسِت جمجمه يک شاخه الله
يِ ساعتي  گونه يِ قفس  اي هست، و در سمِت چپِ آن مشتي ِشن در شيشه شيشه
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» زمان«يِ  شني. مرِگ مانده اليِ طبيعت و زمان، مثلِ رويان يا جنينِ دانه اليِ دو لّپه
دهد. هستيِ  ) که آوريل گُْشن مي٣(سطرِ   »خواسته«و » خاطره«، و »مکان«و 

 مند، که هيچ چيزِ ديگري نيست مگر باطلِ اباطيل. مانمرگ در قلبِ زندگيِ ز
 
 
  

از ديگر  ...، بريدينگ / اليالکْس آئوت آو ِد ِدد لَند،...
 breedويژه رساندِن فعلِ  ، به نظرِ من، سطرهايِ آغازين، و بههايِ بسيار مهم دشواري

گياه  در سطرِ نخست است که اغلب، به اين دليلِ موّجه که مفعولِ جمله اسمِ يک
مثالً سگ يا اسب   شود. يعني اگر به جايِ ياس ترجمه مي» روياندن«است، فقط با 

شد ترجمه کرد. اّما  نمي» روياندن«را  breedيا ماهي مفعولِ جمله بود، البّته ديگر 
چنين معادلِ فعلِ متعّديِ  تواند هم تنها، که مي» ِ روياندن«واقعّيت اين است که 

grow يِ فعلِ  مهباشد، برايِ ترجbreed  که در معنايِ کلِّ شعر و ساختارِ آن
دخالِت مستقيم و صريح و ُپراهمّيت دارد، کافي نيست، و معنايِ جنسيِ اين سطرها 

 توان کميا دسِت کم  الپوشانيس را هايِ شعر يعني ِسکْٰ مايه ترين درون و يکي از مهم
  کند. مي

و » رشد دادن«و » کاشتن«به معنايِ » روياندن«اگر مقصوِد اليوت فقط 
 البد ِ ساده است، بود، يعني کارهايي که در تخّصصِ يک باغبان» پرورش دادن«
بر خالِف فعلِ  استفاده کند که grow از فعلِ متعّديِ توانست ترتيبي بدهد که مي

تنها  هن وقت احتماالً آنآوريل دهد. اّما  ميناي  گونه معنايِ جنسي هيچ breedمتعّديِ 
البد  ،»به هم بياميزد«اي را »خواسته«و » خاطره«گونه  هيچ توانست نميديگر 

سختي  اليوت احتماالً به growبا فعلِ   آمد، چون پيش مي» حقوقي«مشکلِ 
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کند، و اصالً هيچ » پرونده«را عليِه او وارِد » کارترين ماه نابه«توانست اّتهامِ  مي
خاِک «از » مدرِک جرم«اسي به عنواِن هيچ گُلِ ي growمعلوم نبود که با فعلي مثلِ 

در مورِد گياهان گاهي در موردهايي  growبرويد يا بردمد و بشکفد. اگر » مرده
 breedو بپرورند، اين فعلِ » بکارند«رود که گياهي را به قصِد فروش  به کار مي

رود که به  ها همواره در موردهايي به کار مي است که در مورِد گياهان و حيوان
صورت  بر آنها» عملّياِت جنسي« نوعيآنها » ِ بهسازي«يا » زايا کردن«ِف هد
  گيرد. مي

در  breedيِ  واژه» ِ يِ جنسي رابطه«کم زيرمعنايِ  يا دسِت» گيري جفت«معنايِ 
 آميزاندِنروشني آميختن و  ، و حّتي در بيشترِ موردها بهزباِن انگليسي صراحت دارد

يِ  مورِد استفاده .رساَند در هيچ موردي نمي growعلِ رساَند که ف نر و ماده را مي
breed  ِگرفت. پيش از » ساده«به نظرِ من نبايد  ارضِ باطلهرا در سطرِ آغازين

معمولي در زباِن انگليسي به حساب » ِ فعلِ مرکّب«يک  outهرچيز نبايد آن را با 
ايِ دريافِت معنايِ که بر شد، در حالي ها مي آورد، چون در اين صورت وارِد فرهنگ

حرِف «َو  breedيِ جدايِ فعلِ  بايد به دو سرواژه breed sth out of sthدقيقِ 
، breedمراجعه کرد. اينجا، با فعلِ  out of» ِ گروِه اضافي«يا » يِ مرکّب اضافه
، و »لقاح«، »آميزش«از طريقِ » ولد(بّچه)سازي«به معنايِ » توليد«بايد 

پروري  يِ آن در گويشِ فّنيِ دام يِ گياهان رساند که واژه هرا در حوز» گيري جفت«
 ٤»گُْشن«هايِ يادشده،  پروري و پرورشِ ماهي در زباِن فارسي، افزوده بر واژه و گياه

                                                 
» گَْشن«] يا gašan» [گََشن«]  را نبايد اشتباه کرد با صفِت gošn»  [گُْشن«ـ اسم و صفِت  ٤
]gašn يِ عقيدهه ب«نوشته است که » گََشن«زيرِ  نامه لغت] به معنيِ انبوه، و تنومند؛ البّته دهخدا در 

يِ بعد يِ پانويس در صفحه دنباله  
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هايِ  ترين مکان کنم که از همان ابتدا، يکي از مهم است. اين نکته را هم يادآوري مي
يِ  ا دايانا) را در مياِن خود دارد که االهه)، معبِد ديانا (ي١٠شعر، ُهفگارَتن (سطرِ 

  طبيعت و بارَوري و زايمان است (نک. به بخشِ تصويرها).
نيز باشد، سهمِ بارِ » توليد کردن«به معنايِ » روياندن«هر چند هم که فعلِ 

آن، به نظرِ من، بسيار ضعيف و ناچيز است؛ در هر حال به رساييِ »ِ جنسي«
breed همان فعلِ متعّديِ  نيست، و در نهايتgrow رساَند. وقتي در انگليسي  را مي

(نامِ کتابي از کاُرل ِدپ،  Breed your own vegetable varietiesگويند  مي
هايِ گياهيِ خود را  گونهتوان آن را به  ، آمريکا)، که مي٢٠٠٠چاپِ سالِ 

رشد «و » نيباغبا«ترجمه کرد، مقصود فقط  برويانيد/توليد کنيد/به وجود بياوريد
تواند آن را برساَند. اين کتاب  هم مي growبه گياه نيست که فعلِ متعّديِ » دادن

هايِ تکثير و گُْشن و پيوند و غيره است، و اگرچه فعلِ  برايِ آموزشِ تکنيک
تواند انتخابي خوب و بسنده باشد، برايِ شعرِ  يِ عنواِن آن مي برايِ ترجمه» روياندن«

يا » خاطره«رسا است. ميداِن واژگانيِ اين بند از شعر، با اليوت ناکافي و نا
به معنايِ » يِ جنسي غريزه«يا   »خواسته«به معنايِ ژنتيکيِ کلمه، و » حافظه«
که  کند که اين فعل با صراحتي مشابه در متن حاضر باشد، چون ، ايجاب مي»ليبيدو«

ژنتيک  هايِ بلکه از نظرگاِه دانشها  ها و آيين نظرِ اسطوره يِ اينها نه فقط از نقطه همه
هايِ  خاطره«شناسي هم قابلِ تفسير و تحليل است، و مقصود از آنها منحصراً  و روان
هايِ ساخته شدِن  کنم که در سال نيست. يادآوري مي» ها بازي هوس«و » زندگي

                                                 
يِ پيش  يِ پانويسِ صفحه دنباله  
نر و  معنيِه و اصالً ب ،باشند هر دو معني از يک ريشه ميه اين کلمات ب [ننوشته است کي] قانمحقّ
  »و فراوان استعمال شده. ،و مجازاً بمعني بسيار، انبوه ،فحل
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 هايِ وراثِت )، قانون١٨٠٩ـ١٨٨٢هايِ انتخابِ طبيعيِ داروين ( از تئوري ارضِ باطله
هايِ مربوط به ناخودآگاِه فرويد  )، و نظرّيه١٨٢٢ـ١٨٨٤ژنتيکيِ ِمنِدل (

  ) دور نيستيم.١٨٧٥ـ١٩٦١) َو حّتي يونگ (١٨٥٦ـ١٩٣٩(
در نخستين سطر، به نظرِ من، از » جنسي«رساندِن تصوير و معنايِ صريحِ 

  يِ اين شعر است. هايِ ترجمه ضرورت
  شود: که در خبري خوانده مي وقتي

« Scientists have managed to breed trout from 
salmon using a new technique they hope will 
allow them to create tuna fish from mackerel. 
(https://www.telegraph.co.uk/news/science/science-
news/٣٣٠٨٤٤٠/Scientists-manage-to-breed-trout-from-
salmon.html) »,  

آال را از ماهيِ آزاد با استفاده  ها موفّق شده اند قزلمند دانش« 
از تکنيِک جديدي توليد کنند که اميدوار اند به آنها امکان 

  ،»َمخالي به وجود بياورند بدهد ماهيِ ُتن را از ماهيِ خال
مثلِ گُْشن دادِن درخِت ُخرما، به هدِف ». گُْشن دادن«و » تلقيح کردن« يعني در پِيِ
  .ماده داخل كردن نر را به درخت خرمايِ خرمايِ يِ مايهآن، يعني  بارور کردِن

به  اند که breedيِ  گونه موردها همواره درونيِ واژه هايِ يادشده در اين معني
، »پروردن« هايِ ، و به عنواِن فعل به معني»ُتخم«و » نژاد« هايِ عنواِن اسم به معني

توليد/توليِد مثل/زادوَولد «، »دنِکشي کر تخم«، »تربيت کردن«، »پرورش دادن«
ِ اخير  هايِ آن در اين معني است. مترادف» گيري/ جماع کردن جفت«، و »کردن
يِ هندواروپاييِ  ، از ريشهbreedاند.  mateَو  copulateهايِ بسيار صريحِ  فعل

*bhre- و فعلِ نيز؟]» بهار«يِ  بسا ريشه [چه ،brood   ِز ا» رويِ تخم خوابيدن«به معني
» شدگي گُْشن«، »گرمايِ جنسي«، »گرم« heatهمين ريشه، در انگليسي به معنيِ 
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گرم «، و »کشي کردن جوجه«، در اصل به معنايِ »گيري خواسِت جفت«يا 
اي است که احتماالً در انتخابِ  بوده است. همين معنايِ ريشه» داشتن برايِ تکثير نگه

َو  breedتر خواهيم ديد.  افتاده است که پايينِاوا ِهس، مترجمِ آلمانيِ اين شعر، مؤثّر 
breeding  ِيا » آميزش دادِن نر و ماده به منظورِ توليِد مثل«يا » ِکشي تخم«به معني

ها  ها يا گياه گويند که حيوان به کسي مي breederاست. » /لقاح دادن گُْشن«همان 
  دهد. پرورش ميـ  سازيِ نژاِد آنها گُْشن را به هدِف بِه

) در ادبّياِت سخن ، ومعين ،هايِ دهخدا فرهنگهايِ آن (نک. به  َو مشتق» ْشنگُ«
در زباِن انگليسي از   breedingَو breedقديمِ فارسي بارها به کار رفته اند، و مثلِ 

، »َنر«به عنواِن اسم به معنيِ » گُْشن«اند؛ پروري   گياهو پروري  فّنيِ دام يِها   واژه
، و به عنواِن صفت به »بارَورسازي«، و »جماع«، »آميزش«، »حلقا«، »حيواِن َنر«

» گُْشن«است. مولوي با اسمِ » گيري و لقاح يِ جفت حيوان يا گياِه آماده«معنيِ 
جان از /  ديآ يدر چشم نم ييدايه که ز پآن َم) «غزلّياِت شمسنوشته است (در 

، »گُْشنيدن«، و »گيري جفت«يعني » گُْشني». «ديزا يگُْشن هم يش بَ عشق يِ مزه
گُْشن ». «آميختنِ نر و ماده«هايِ فرهنگستان، به عنواِن فعلِ الزم، يعني  از ساخته

ها  ، و فردوسي به همين معني»گيري/ باردار/بارَور کردن جماع/جفت«يعني » کردن
ش  ، رفتنِ رستم به شکار و رسيدنَ»رستم و سهراب«، نامه شاهنويسد (در  يِ َرخش مي در باره

شنيدم که ) «شود محسوب مي» الحاقي«هايِ قديمي که البّته  نزِد شاِه َسَمنگان، در برخي از چاپ
، و محّمِد غّزالي در »يکي تخم برداشت از وي به درد/  ل ماديان گُْشن کردچِ

و خفتن و گُْشن کردن سعادِت وي خوردن «يِ ستور،  ، در بارهکيميايِ سعادت
يعني خواهاِن » به گُْشن آمدن«، و »باردار شدن«هم يعني » گُْشن گرفتن». «است
برايِ » ِمرِمر«يِ  زيرِ سرواژه يِ خود نامه لغتکه دهخدا در  گيري شدن، چنان جفت

». گُْشن آمدن گربه به گاِه آواز برآوردِن«ِمرِمر زدن/کردن يادداشت کرده است 



 ٤٤

را با هم آميزش  يِ آن نر و ماده«يعني » گُْشن دادن«ژه درخِت ُخرما) را وي گياهي (به
درخِت خرما را تا ) «مرصادالعبادنويسد (در  که نجمِ رازي مي ، چنان»يا لقاح دادن

، يا ُجرجاني »از درخِت نر گُْشن ندهند و تلقيح و تأبير نکنند، خرمايِ نيک نياَوَرد
درخِت خرما را تا گُْشن ندهند «) که گاُزر تفسيرِخود معروف به  تفسيرِ قرآِن(در 

درخِت خرما...در لقاح و «) که اخالقِ ناصري، يا خواجه نصير (در »بار نيارد
 المعارِف بزرِگ اسالمي دائرة؛ در »گُْشن دادن...ماننِد ديگر جانوران است

)cgie.org.ir ِتعيينِ جنسِ [در  اين نظريه پيرواِن«خوانده ام که » آبستني«) نيز زير
ايراني  دامپروراِن كارِ يِ هخود به شيو يِ هشناسان زيست يِ هعقيد اثباِت برايِ جنين]
[با استناد به ُجرجاني]  :اند  گُْشن دادن اشاره كرده و نوشته نر به هنگامِ حيواِن رويِ

، خواهند كه از آن گُْشن ماده آيد گُْشن دادن، اگر مي داران به وقِت بعضي چهارپاْي"
و اگر خواهند كه بچه نر آيد،  ،داو رَو چپِ يِ هاو ببندند تا آب از خاي راسِت يِ هخاي
  ."».داو رَو راسِت يِ هاو ببندند تا آب از خاي چپِ يِ هخاي

 اي نيز ساخته شده است، مثلِ هايِ تازه ترکيب» گُْشن«هايِ اخير با  در سال
]، autogamyخودلقاحي) [(به جايِ  گُْشني]، خودautogamous» [خودگُْشن«
، واژگاِن فرهنگستان] (allogamy» [دگرگُْشني« ]، وallogamous» [دگرگُْشن«

، شرکِت ملّيِ صنايعِ پتروشيميِ ايرانرسانيِ  برگرفته از: مرکزِ اطّالع
www.nipc.net/ic(در » زراعِت غالّت«نيز با عنواِن  اي  ). در مقاله

maximumtechnic.comت غالّ«خوانده ام:  پور فرزين نجفي گر هشيِ پژو ) نوشته
در .» ديگري ندارند لِلقاح نياز به گُ يعني جهِت ،خودگُْشن هستند گياهاِن ذاتاً

» گُْشن«يِ  توان واژه هم حّتي مي» لقاح«گرِ ما، به جايِ  يِ اين پژوهش همين جمله
يِ  عناييِ دو واژهم گيرم، بلکه مقصوَدم تأکيد بر هم را به کار برد [ُخرده بر او نمي

  است]. يادشده



 ٤٥

را در شعر » کارترين نابه«است که صفِت » گُْشن دادن«به نظرِ من مصدرِ متعّديِ 
تنهايي، هرچند هم که از  تنها که به» ِ روياندن«کرده است، نه » آوريل«مناسبِ ماٍه 

رساَند  را در زباِن فارسي نمي  breedَو فعلِ  فعل» ِ جنسي«، معنايِ »خاِک مرده«
»  ذلّهخاِک « ترين ماده، يعني يِ ممکن يا خسته  ترين ماده دفاع تا خشونِت تجاوز به بي

]dead land و » خاطره«به توليد و زادوَولد از طريقِ آميختنِ  آن واداشتنِ]، و
رسانده شود،  »باراِن بهاران«با » هايِ لَخت ريشه» ِ «انگيزش«، و »خواسته«

  صراحت دارد.  breedدر» نر و ماده آميزاندِنختنِ/آمي«که معنايِ  درحالي
چون برجسته کردِن يکي از  را به گماِن من بايد هم ارضِ باطلهسطرِ آغازينِ 
هايِ مربوط به گياهان،  يِ شعر، يعني سکس، در راستايِ آيينها  مايه ممتازترين درون
يِ سقوِط  ها ، سکس، و در رابطه با صحنههايِ دوم و سومِ شعر تمِ مسلِّط بخش

يِ  ) گويي همچو دو لّپه١٦يِ دختر و پسر از سرازيري (سطرِ  دو بّچه» ِ دار معني«
، همواره با زيرمعنايِ جنسيِ آن، تجاوزِ »ِکشت«يا » سپاري خاک«يک دانه در 

عشقِ زوجِ ثروتمند  بهره از  )، زندگيِ بي١٠٠يِ شاِه ناهنجار به فيلُِمل (سطرِ  وحشيانه
به  ١٣٩به بعد)، زندگيِ دردناِک زادوَولديِ زوجِ فقير (سطرهايِ  ١١١(سطرهايِ 

شيرين تنها دارويِ درمانيِ آنها بوده است  هايي که جوشِ بعد)، بيماريِ جنسيِ فاحشه
يِ متوّسط  خوابگيِ سترون و بدوِن رغبِت کارمندهايِ طبقه )، و هم٢٠١(سطرِ 

رد. مقصود در برابرِ هم قرار به بعد) به حساب آورد و ترجمه ک ٢٣٢(سطرهايِ 
ها، مردماني  است که جمعّيِت آن را سترون انسانياي  »ارضِ باطله«دادِن از يک سو 

بهره  دهند و در نتيجه از گرمايِ عشق بي تشکيل مي ها هبدوِن حسِّ عشقي، و ُمرد
و کار، به رغمِ ذلّگي  که آوريلِ نابه گياهياي  »ارضِ باطله«است، و از سويِ ديگر 
يِ  جنسي و دخالت در حافظه  زورِ تحريِک  يِ آن را به ها مردگيِ خاِک آن، ياس
روياَند.  هايِ لَخت، گُْشن داده مي هايِ بهاري و انگيختنِ ريشه خفته، به ضربِ باران



 ٤٦

از يازده ماِه ديگرِ سال، و در نتيجه » کارتر نابه«برايِ همين است که آوريل 
 يِ همهتنها، » ِ روياندن«ست. در فارسي، با فعلِ توصيف شده ا» کارترين نابه«

که  ماَند، در حالي محدود مي» خاِک مرده«جمله فقط بر رويِ متّممِ  يِ واقعه سنگينيِ
آن سنگيني و شّدِت کند، و اين متّمم بر  در انگليسي خوِد فعل بارِ سنگيني حمل مي

و » گُْشن دادن«ي از را در اينجا ترکيب breedingافزايد. در واقع  باز هم مي
اگر بشود » روياَند گُْشن (قيد) مي به«رساَند، چيزي مثلِ  است که مي» روياندن«

. تصويرهايِ بعدي همه  »روياَند دهد/مي گُْشن مي«، »روياَند داده مي  گُْشن«گفت، يا 
: گياهي» ِ خروج«و » رويش«اند، نه  حيوانيحّتي » ِ دخول«و » گُْشن«توضيحِ 

اطره با خواسته (برايِ تحريک شدن به انجامِ عملِ جنسي)، انگيختنِ آميختنِ خ
يِ ُمرده)،  آب در ماده يِ  ، و باراِن بهاران (رخنه هايِ لَخت (نره برايِ دخول) ريشه

در سطرِ   breedingهايِ قافيه». رويش«اند نه » گيري جفت«همه تصويرهايِ 
را  اختالطو » گيري جفت«در سطرِ دوم، هر دو همين  mixingنخست، و 

، بعدي سطرِ يِ  ، و حّتي مصدرِ قافيهجسميـ  رسانند، اّولي جسمي و دومي رواني مي
دهد. يعني هر سه فعلي  نيز معني مي» آميختن«، »انگيختن«، افزوده بر to stirيعني 

يِ  هايِ صريح و اولّيه يِ چهار سطرِ آغازينِ شعر شده اند، گذشته از معني که قافيه
نيز معني » در هم آميختن«يا » امتزاج دادن«،  مربوط به خود هايِ در جملهخود 
دهند، و روشن است که اليوت آنها را به سببِ همين اشتراِک معني برايِ بياِن  مي

 آميزشِ نر و ماده برگزيده است.

  
  ، يعنيارضِ باطلههايِ مسلِّط پنج بخشِ  مايه توّجهي به درون

  ،»رستاخيز. «٥»|مرگ. «٤»|کسس. «٣»|سکس. «٢»|مرگ. «١
دهد  يِ اين شعر ضرورِت محض دارد، نشان مي که در نظر داشتنِ آنها برايِ ترجمه



 ٤٧

يِ  مايه مايه در همان چهار سطرِ آغازين وارِد شعر شده اند؛ و درون که هر سه درون
تأکيد به خود اختصاص داده است، در شروعِ شعر  سکس، که دو بخشِ شعر را به

، »اعالمِ جرم عليِه آوريل«أکيدي ويژه در همان سطرِ نخست، درست پس از نيز با ت
يِ  پرونده«از   breedingيِ  او، با واژه» ِ اثباِت جرم«در » سند«ترين  همچو مهم

شود. زباِن فارسي، که معادلِ دقيق و جامعي در خورِ اين  بيرون کشيده مي »اّتهامي
کند. اگر چنين کند، ضعِف خود را در بيان  شانيالپويِ شعر ندارد، نبايد آن را  واژه

کاري، بايد راهي برايِ آن بجويد. راهي  و رسانشِ شعر رسانده است. به عوضِ پنهان
گُْشن «با دو فعلِ   breed sth out of sthيِ  که فعالً در اينجا يافته است، ترجمه

  است.» روياندن«و » دادن
ها در چهار سطرِ نخست و  ده از واژهتوان برايِ دريافِت چگونگيِ استفا مي

هايِ مسلِّط شعر، يعني مرگ، سکس، و رستاخيز  مايه کارکرِد آنها در رساندِن درون
آييِ زمان (آوريل) َو مکان (زمين) نگاهي به آنها  يا نوزايي و بازيافت در گرِدهم

  انداخت:
  ؛breeding٥ ، »گُْشن دادن«، با  : سکس١سطرِ 
رستاخيز (يا نوزايي و ؛ dead land، »اِک مردهخ«: مرگ، با ٢سطرِ 

به هم «؛ سکس، با out of٥،  »روياندن«َو » ها ياس«با بازيافت)، 
  ؛mixing، »آميختن

؛ و با Memory and desire، »خاطره و خواسته«: سکس، با ٣سطرِ 
  ؛stirring، »انگيختن«

                                                 
(به » روياندن«َو ») لقاح دادن«(به معنيِ  »دادنگُْشن «هايِ  هريک از فعلشود که  تأکيد ميـ  ٥

  رسانند. را مي breed sth out of sthتنها نيمي از معنايِ آَوردن) » يدپد»/«بيرون»/«رو«معنيِ 



 ٤٨

، »اِن بهارانبار«؛ و با  dull roots، »هايِ لَخت ريشه«: سکس، با ٤سطرِ 
spring rain .  

فقط با   breeding» ِ روياندن«واقعّيت اين است که در متنِ انگليسي نيز معنايِ 
 growشود، چون فعلِ اين صفِت فاعلي بر خالِف فعلِ  خواندِن سطرِ دوم نمايان مي

 هايِ نيز دليل ها يِ اين نکته دهد. همه معني نمي» روياندن«و » روييدن«لزوماً 
  در فارسي اند.  breedingيِ  تنها در ترجمه» ِ روياندن«في بر ناکافي بودِن مضاع

هايِ شعر  مايه ترين درون يکي از مهم يِ باره طرحِ يکمقصود، در واقع، از يک سو 
پيوستن  هم بهاز همان نخستين سطرِ شعر است، و از سويِ ديگر بياِن » سکس«يعني 

يِ  يِ آن استعاره ، که نتيجه»زمين«و » سمانآ«، و »مکان«و » زمان« گُْشنيدِن يا
در روندهايِ » ارضِ باطله«اين » ِ بازيافت«و » زندگي«برايِ بياِن » هايِ ياس گُل«

نهاييِ شعر، تايرِسياس (گويي بدلِ  پردازِ روايتنوزايي در فصلِ بهار است که 
و وسيله)، اين هايِ تارو با هزار و يک ابزار  در ورق» گير معرکه«يا » باز شعبده«

مرکزِ  شعر که نامِ او برايِ نخستين بار درست در کورِ گرِ رؤيتانساِن دو جنسي، 
رسد، آن  چنين مرکزّيِت او در شعر به اثبات مي ) آورده شده و اين٢١٨(سطرِ  شعر

کوشد  گيرد، و در تمامِ شعر مي را عليِه زندگي و حيات روايت کرده به ريشخند مي
  آن را برمال کند.معناشدگيِ  تا بي

يِ  او به نوشته که او، تايرِسياس، به ياد بياوريم (مهم است که به ياد بياوريم، چون
است و آنهايِ ديگر را  ترين شخصِ شعر مهم«هايِ اين شعر  خوِد اليوت در يادداشت

َش کوفت، آن هم به دو بار، بر  دست ، کسي است که با چوب»)پيوندد او به هم مي
هايِ  داشت (نک. به متنِ اُويد در ياد گُْشنيدند ميزاري  که در درخت ارُجفتي مسرِ 

، و نيز به بخشِ تصويرهايِ اين کتاب)؛ او تاواِن برمال کردِن ٢١٨اليوت، برايِ سطرِ 
ِ او به تحّملِ  و جلوگيري از گُْشنِ آنها را نيز، که به محکومّيت» فضولي«يِ اين  نتيجه



 ٤٩

جنسِ نر و ماده انجاميده بود، با از دست دادِن بيناييِ خود هايِ جنسيِ هر دو  خواسته
يِ جنسيِ زنانه  ها ، يعني خواسته»گُْشن«يِ »مارها«پردازد؛ او کسي است که آن  مي

» ِتپ ِتپ«هايِ آنها به  و مردانه، گويي در خوِد او النه دارند که او در مياِن خواسته
اديپ گويِ دربارِ  که او همان پيش چنين، ) است؛ به ياد بياوريم، هم٢١٨(سطرِ 
خوِد او  هماغوشيِسوفکل است؛ اديپي که پريشانيِ کشوَرش با پدرکُشي و  شهريارِ

اي ديگر يکي از  اي ديگر و به گونه با مادَرش در رابطه است، و اين در حوزه
 کند است آنجا که تأکيد مي از آيين تا ُرمانسترين تزهايِ جِسي وسُتن در کتابِ  مهم

شاِه  بيماريِيِ تنگاتنگي بينِ  رابطه) که ١٢٩تا  ١٠٧هايِ  (فصلِ نهم، صفحه
و » باطلگي«يِ آلِت تناسلي و ناتوانيِ جنسي)، و  ديدگي از ناحيه گير (آسيب ماهي

، بخشِ ٢٤، فصلِ شاخِ زّريناي که فريزر نيز در  سترونيِ قلمروِ او وجود دارد، نکته
داند؛ در دربارِ اديپ،  در رابطه با ناتوان شدِن شاه مي کُشي را ، به آن پرداخته شاه٢

کند، همين  هايي را بر اديپ آشکار مي گونه حقيقت اين تايرسياس است که همين
است، پيرمردي با ارضِ باطله هايِ  يِ پاره تايرسياسِ زنامرد که پلِ ارتباطيِ همه

البد ديگر نتواند شاهِد  ، که گرچه کور است تا)٢١٩زنانه (  هايِ  پستان ورچروکيده
يِ  که به چشمِ دل بر همه آن اي باشد، اّما نه گيري هيچ گُْشن و آميزِش و جفت

هايِ زمان و مکان اشراف يافته است، در همه جا و همه وقت گويي مصّرانه بر  عرصه
به بعد، و نيز خوِد سطرهايِ  ٢٢٨(سطرهايِ  ي »گُْشن«ويژه بر هر  همه چيز و به

باخبر است (سطرِ » گُْشن«هايِ  يِ زيروبم . او از همهچراَند مي چشمعر) آغازينِ ش
)، و البد به خاطرِ همين دانايي نيز بوده است که راويِ نهاييِ اين شعر شده ٢٤٣

گُْشن «به معنيِ   breeding» ِ فعل«يِ اينها است حتماً که  است؛ و برايِ همه
به سببِ » آوريل«وارِد شعر شده  »فاعلي«از همان سطرِ نخست به صورِت » دادن
چنين در رابطه  توان هم شود. اين سطرهايِ آغازين را مي خوانده مي» کار نابه«آن 
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پس مرا : «٦تا  ٤هايِ  ، آيه٣٧، بابِ کتابِ مقّدسدانست با کتابِ ِحزقيال در 
هايِ خشک کالمِ  ها نّبوت نموده به اينها بگو ِاي استخوان فرمود بر اين استخوان

گويد اينک من روح به  ها چنين مي خداوند را بشنويد. خداوند َيُهَوه به اين استخوان
ها بر شما خواهم نهاد و گوشت بر شما خواهم  آورم تا زنده شويد. و َپي شما در مي

آَورد و شما را به پوست خواهم پوشانيد و در شما روح خواهم نهاد تا زنده شويد 
هم کم نيست.  قرآنهايي در  شبيِه چنين آيه». ه هستمپس خواهيد دانست که من َيُهَو

دهد، و  هايِ خشِک ُمردگان را با روح گُْشن مي ها در واقع استخوان َيُهَوه در اين آيه
باش پس «يا » كُن فََيكُونُ«باره و بي واسطه، مثالً با اصطالحِ معروِف قرآنيِ  يک

  کند. نمي شان زنده» هست
در  breeding sth out of sthويژه از آنجاکه  اينها، به يِ با در نظر گرفتنِ همه

يِ اثر دارد، و  که ديده ايم دخالِت معنايي و ساختاريِ مستقيم در همه اين شعر چنان
تأثيرِ آن محدود به همان دو سطري نيست که در آن به کار رفته است، نخواستم با 

يِ معنايِ  و ترجيح دادم که همهکرده باشم،   ترجمه  »نصفه«انتخابِ فعلي تنها آن را 
 رسانده شود.» روياَند مي»/«دهد گُْشن مي«آن با استفاده از دو فعلِ 

 
  

(همراه  هايِ فرانسه و آلماني  يِ هفت سطرِ آغازينِ ترجمه مقايسه
ها  هايي که به اين زبان خوانندهيِ آنها فقط برايِ  يِ سرراست و کلمه به کلمه  با ترجمه

) بي فايده نيست، تا سنجيده شود، به عنواِن نمونه، که تفاوِت آشنايي ندارند
هايِ گوناگون در اين دو زبان در کجاهايِ اين سطرها صورت  ها و خوانش ترجمه

  گرفته است:
  ):١٩٠٧ـ٢٠٠١يِر ِليريس ( ) پي١٩٤٧يِ فرانسويِ ( ترجمه
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١. Avril est le plus cruel des mois, il engendre 
٢. Des lilas qui jaillissent de la terre morte, il mêle 
٣. Souvenance et désir, il réveille 
٤. Par ses pluies de printemps les racines inertes. 
٥. L’hiver nous tint au chaud, de sa neige oublieuse 
٦. Couvrant la terre, entretenant 
٧. De tubercules secs une petite vie. 

 آَوَرد (َنروار، مثلِ پدر) /ميَردآَو مياو به وجود  ها، ماه ترينِگر ستم تآوريل اس .١

 آميزد به هم مياو مرده،  /خاِکاز زمينِ دمند /برميآيند پديد ميکنند/ فوران ميها را که  ياس .٢

 انگيزد /برميکند بيدار مياو و خواسته را،  يادداري .٣

  را./کرخت/ساکن هايِ لَخت ريشه يِ خودهايِ بهار باران با .٤
  زايِ خود داشت در گرما، با برِف فراموشي ما را نگه زمستان .٥
  کنان پوشان زمين/خاک را، تأمين .٦
  هايِ خشک يک زندگيِ کوچک. از غّده .٧
  

  ):١٩٢٥) ِاوا ِهس (ـ١٩٧٢يِ آلمانيِ ( ترجمه
  

١. April, der ärgste Monat, heckt 
٢. Flieder mit der toten Flur, verquickt 
٣. Erinnern und Verlangen, langt 
٤. Taube Wurzeln an mit Frühlingsregen. 
٥. Der Winter hielt uns warm, begräbt 
٦. Das Erdreich unter Schnee-Vergessen, fristet 
٧. Ein Quäntchen Leben durch in dürren Knollen. 

 کند وجور)مي آوَرد/تکثير ـ زادوولد/(سرِ هم، جفت مي فراهم ترين ماه، رآوريل، بد/ش .١

 کند /مخلوط ميآميزد مرده، به هم مي شتگاِهخاک/کياس را با  .٢

 يابد به رسد به/دست مي ميرا،  داشتن /تقاضانخواست َو /آوردنياد به خاطر/به  .٣

  .باراِن بهار همراه با عالقه /بيبنيه بيکرخت/هايِ  ريشه .٤
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  کند داشت ما را گرم، دفن مي زمستان نگه .٥
  زحمت) کند (به فراموشي، تأمين ميـ  سطحِ زمين را زيرِ برف .٦
  هايِ خشک/خشکيده. اندکي زندگي/معيشت از تويِ غّده .٧
  

وجود دارد.  breedدر هر دو ترجمه کوششي برايِ رساندِن معنايِ جنسيِ فعلِ 
با فعلي به  breedدو فعل به حساب آمده اند.  out َو breed، يِ فرانسه ترجمهدر 

به » آَوردن«ويژه  و به، »به وجود آَوردن«توان آن را  فرانسه ترجمه شده است که مي
در برشمردِن  کتابِ مقّدسهايِ رايجِ  ترجمه کرد که از فعل» پدرِ کسي بودن«معنايِ 
، »فوران کردن«با فعلي قابلِ ترجمه به  outهايِ آن است، و  يِ شخصّيت نامه شجره

در زباِن آلماني، اگرچه ». شکفتن«و » بردميدن«يا » بيرون زدن«، و »پديد آمدن«
در انتخابِ   آمده، زيرمعنايِ آميزشِ جنسيِ فعلِ انگليسي breedفعل برابرِ  فقط يک

، »توليِد مثل کردن«با معنايِ صريحِ  hecken »ِهِکن« يِ استفاده کم فعلِ آلمانيِ
  روشن است.» رويِ تخم خوابيدن«، و »زاييدن«

تر، در  يست. پيشن ِد ُوْيْست لَنديِ آلمانيِ  يِ ِاوا ِهس نخستين ترجمه البّته ترجمه
) آن را به اين زبان ترجمه ١٨٨٦ـ١٩٥٦ارنست روبرت کورتيوس (، ١٩٢٧سالِ 

يِ  ) ترجمه١٩٦٢)، هوِملت نوربِرت (ـ٢٠٠٨کرده بود، و بعداً هم، همين امسال (
را خوانده ام، و   جديدي از آن منتشر کرد. من فقط چهار سطرِ آغازينِ اين دو ترجمه

 پروريِ  فقط از فعلِ گياه breedپروريِ   فعلِ دام/ماهي/گياهدر هر دويِ آنها برايِ 
treiben  ِتر  استفاده شده است که گويا در معنايِ خيلي وسيع» روياندن«به معناي

باشد که ِاوا ِهس  hecken» ِهِکن«پروريِ  داري/گياه /دام تواند مترادِف فعلِ مرغ مي
هايِ صريحِ فعلي که ِاوا  يکي از معادل به کار برده است. اّما از آلماني به انگليسي،

کورتيوس  cruellest monthاست. برايِ  breedِهس به کار برده است، همان 
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بارترين ماه از مياِن  بد/اسف«آورده است، و نوربِرت » ماه ترين  رحم/وحشي بي«
  »:همه

April ist der grausamste Monat, er treibt يِ کورتيوس) (ترجمه  

April ist der übelste Monat von allen, treibt يِ نوربِرت) (ترجمه  

که ديده ايم، مثلِ زباِن فارسي، گويي  هايِ فرانسه و آلماني نيز، چنان پس زبان
کارگيريِ دو  هايِ به ندارند. يکي از دليل breedاي برايِ  برابرِ دقيقِ جامعِ کافيِ يگانه

که  کارُبرد در آلماني، چنان  لي بسيار کميِ فرانسوي، و استفاده از فع فعل در ترجمه
است.  breedها برايِ فعلِ  ديده ايم، نبوِد برابري يگانه و دقيق و بسنده در اين زبان

تنها لزوماً ضعِف  يِ بيگانه نداشته باشد، نه اين که زباني معادلي يگانه برايِ يک واژه
شان خواهد داد اگرکه اين نکته رساَند، بلکه به نظرِ من قّوِت آن را ن آن زبان را نمي

تري از آن مفهوم  هايِ خود بکوشد که به بياِن دقيق را پنهان نکند، و در حدِّ امکان
رساَند، يا در واقع به تضعيِف يک زبان  چه ضعِف يک زبان را مي برسد. آن

هايِ زباني در ترجمه است. چه بسيار موردها  نابرابريانجاَمد، الپوشانيِ اين نوع  مي
به سببِ اهمّيِت اي از متنِ مبدأ،  آيد که دقّت بخشيدن به واژه در ترجمه پيش مي

، مشروط به استفاده از صفت يا قيدي است تا متنِ مقصد حياتيِ آن برايِ معنايِ متن
هايي  تر کند. هيچ مترجمِ آگاهي از به کار زدِن چنين امکان را به متنِ مبدأ نزديک

اند » ترجمه«ها، که هم  يِ زبان يِ همه هايِ دوَزبانه رهنگکند. حّتي ف شانه خالي نمي
ها برايِ رساندِن  بخشي گونه دقّت اي، پر از اين ِ هر ترجمه  »منبع«ترين  هم مهم
، به ِد ُوْيْست لَنددر سطرِ نخسِت نيز، اينجا،  breedingهايِ زباِن مبدأ اند.  سرواژه

دهم بنويسم که برايِ  دم اجازه مينظرِ من، يکي از همان موردها است، و به خو
» گُْشن دادن« گُْشنِنياز هست، » گُْشن«آن در زباِن فارسي به  دقيقِ تقريباًرساندِن 

ي از آن برآيد و همان چيزي را برساَند که به گماِن من »تصوير«تا » روياندن«و 
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breed sth out of sth که اصطالحِ چندان رايجي باشد. آن رساَند بي مي 

 
  
که اصالً  ، يعني خيلي پيش از آن١٩٥٤از سالِ . وقتي بّچه بوديم و
به زباِن فارسي منتشر شده باشد، معلوم کردِن نسبِت دقيقِ  ِد ُوْيْست لَندايِ از  ترجمه

 cousin) برايِ پيدا کردِن معادلِ دقيقِ ١٤) با دوِک بزرگ (سطرِ ١٥ماري (سطرِ 
يِ اين شعر به زباِن فارسي بود، چون در اين  هايِ ترجمه ) از جمله دشواري١٤(سطرِ 

ساز و  )، نقّاش و مجّسمه١٩٠٥ـ١٩٧٥سال بود که جرج الوِت کينگزلَند موريس (
، در: ُجنِگ »ماري، ماري، محکم بگير(«کوتاه  اي  يِ آمريکايي، در مقاله نويسنده

اِت خاطر(يِ من  گذشته) کتابي به نامِ ١٩٥٤آوريل ـ  ، مارس٢١پارتيزان، ش. 
بارِ  دربارهايِ اطريش و بايِرن، همراه با داستاِن واقعيِ ماجراهايي که به مرِگ فاجعه

يِ کُنِتس ماري الريش را (نک. به  )، نوشتهرودولف وارِث سلطنِت اطريش انجاميد
اعالم کرد، و  ارضِ باطلهها) به عنواِن منبعِ اليوت برايِ اين سطرهايِ  بخشِ منبع

  يِ کتابِ يادشده يکي دانست. يسندهماريِ شعر را با نو
، ظاهراً پاسخي از اليوت منتشر نشد. تا دو دهه يِ کوتاه پس از انتشارِ اين مقاله

را خوانده بوده است.  يِ من گذشتهرفت که اليوت کتابِ  البد چنين گمان مي
والري اليوت در  ١٩٧١احتمالي که هنوز بر قّوِت خود باقي است. اّما در سالِ 

نويسِ  چاپِ عکسي و َترانوشِت پيش :ارضِ باطلهبه همين کشف تأييد کرد (پاسخ 
) که اليوت با خوِد کُنِتس ماري الريش مالقات کرده بوده ١٢٦و  ١٢٥ص.  ،اصلي

هيچ  يِ من گذشته(که در  ١٤سطرِ » ِ سواري سورتمه«ويژه  است و اين سطرها، و به
اري الريش به او بوده است (البّته البد هايِ م اي به آن نشده است)، عينِ گفته اشاره
درستي دانسته  يِ اليوت). به تصريحِ خوِد والري اليوت به يِ ايجازِ شاعرانه شده صافي
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  نيست که آنها ِکي و کجا همديگر را ديده بوده اند.
پردازانه استوار است و البّته به هيچ  اثرِ رواييِ تخّيلي، شعر يا نثر، بر انسجامِ خيال

يِ آن  هايِ تاريخي ندارد، و ترجمه ترين نياز و اجباري به انطباق با واقعّيت محال ک
نيز به هيچ عنوان مقّيد به رعايِت چنين انطباقي نيست. چگونگيِ انسجامِ اثرِ روايي در 

شود.  وجو مي ويژه در ساختار و ربِط ساختاريِ اجزايِ آن با هم جست خوِد اثر، و به
با واقعّيِت تاريخي، مرّتب   يِ اين سطرها موريس، و رابطهبا اين حال، کشِف جرج 

به زباِن انگليسي، و در ُجستارهايِ مربوط به  ارضِ باطلهيِ  شده هايِ شرح در نسخه
يِ والري اليوت، که از اعتباري ويژه  شده يِ ويراست اين شعر، حّتي در نسخه
واند در خوانشِ اين شعر ت شود، و يادآوريِ منظّمِ آن نمي برخوردار است، ذکر مي

يِ اين شعر هم به نظرِ من بايد چنان  تأثير نگذاشته معنايِ آن را تغيير ندهد. ترجمه
که ترجمه  سو باشد، نه آن شده بر آن هماهنگ و هم  هايِ نوشته انجام شود که با شرح

به سويي برود که هيچ تحليل و تفسيري در آن سو برايِ شعر وجود ندارد. کشِف 
وار،  آسودگي، و ماشين به cousin يِ ده ديگر مانع از آن است که واژهيادش

که اين واژه در انگليسي دسِت کم به هشت معني  ترجمه شود، چون» پسرعمو«
ر. نوشتم دسِت کم، چون گاهي برايِ يِ دختر يا پس زاده /عّمه/ عمو/ است: خاله/دايي

يد که کشِف معادلِ دقيقِ رود. خواهيم د ديگر اعضايِ خانواده هم به کار مي
cousin  کند. تغييرهايِ مهّمي در معنايِ اين شعر ايجاد مي ارضِ باطلهدر  

مورِد نظر باشند، عنواِن  خانواده اينجا، اگر فقط عضوهايِ دسِت اّول و مستقيمِ
، مؤّنِث آن در Erzherzog» ِهرْتُسک ِارتس«به آلماني » [دوک   چآر«مذکّرِ 

هايِ  ، عنوانErzherzogin» ِهرْتُسگين ِارتس«، و به آلماني »سداچِ  آرچ«انگليسي 
را به چهار معنيِ  cousin »کازن« يِ واژه] در اطريش» زاده شاه«منحصر به يک 

پيدا کردِن همين هم، تا  البّتهکند.  محدود مي ،/عّمه/عمو مذکّرِ آن، پسرخاله/دايي
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ماري  است، و نسبِت دقيقِ او با  دقيقاً کي ارضِ باطلهدانسته شود که دوِک بزرِگ 
ايِ بايد ترجمه بشود،  در زباِن فارسي با چه واژه) ١٨٥٨ـ١٩٤٠يا ماري الريش (

  .٦بود سوز است، يا راستي وقت کاري به
                                                 

يِ پيش از ازدواجِ لودويگ ويلهلم  ) از رابطه١٨٥٨ـ١٩٤٠الريش (  ماري لوييس ِمنِدل واِلرسيـ  ٦
ر از يِ تئات يِت ِمنِدل، يک هنرپيشه يِرن (باويِر)، و ِهنري (يا لويي گيوم)، دوکي از دودماِن ويِتلزباخِ با

يِ غيرِ اشرافيِ آلمان، در شهرِ آگسبورگ (نزديِک مونيخ مرکزِ بايِرن) به دنيا آمد. پدرِ  يک خانواده
چشم  و وارِث سلطنِت بايرن ترين پسرِ خانواده بزرگبه عنواِن  از امتيازهايِ خود ١٨٥٩ماري در 

يِ  ر قصري نزديِک درياچهپوشيد و با مادرِ او ازدواج کرد. ماري تا شانزده سالگي در مونيخ، و د
يِ  ). عّمه٩ص.  ماري الريش، ،يِ من گذشته) زندگي کرد (٨برگر (نک. به يادداشِت سطرِ  ْشتارن

، همسرِ فرانتس ژوزف امپراطورِ اطريش بود. ماري برايِ اّولين »سي سي«ماري، اليزابت معروف به 
کي از قصرهايِ پدرِ خود نزديِک مونيخ را در سنِّ چهارده سالگي در ي سي ملکه سي يِ خود بار عّمه

يِ  گذشتهبود که اليزابِت با دخترِ خردسالِ خود دو هفته در آنجا مهماِن آنها بود (  ديد، و اين وقتي
سواري و تربيِت  ش در اسبَ ) ماري را به خاطرِ مهارت١٨٧٤). اليزابت دو سال بعد (٩، ص. من

رفته از نزديکاِن او، و از دوستاِن تنها پسرِ او، يعني  هاسب نزِد خود به وين فراخواند و ماري رفت
 ) شد.١٨٥٨ـ١٨٨٩دوِک بزرگ وليعهد رودولف ( يِ خودش،  پسرعّمه

، سطرِ باطله ارضِ(قس.  تر فقط يک بار در کودکي سن بودند، پيش که با هم هم ،رودولف ماري َو
يا » کُسِهرْت ِارتس«که از تولّد ). رودولف، ٤٣، ص. يِ من گذشتهديگر را ديده بودند ( هم )١٣

منصوب شده بود، » فرماندهيِ توپخانه«بود، و در شيرخوارگي از طرِف پدرِ خود به » دوِک بزرگ«
ش، نزِد مادربزرِگ پدري، و در قصري جداگانه کودکيِ خود را از سه سالگي به بعد دور از مادَر

ه تربيِت او گماشت که حّتي تويِ برف و گير و خشني ب هايِ سخت چنان مرّبي  گذراند. مادربزرگ
کردند. اين  مي  دادند، و او را برايِ سلطنت آماده نظاميِ سخت مي سرما به آن بّچه تعليماِت

ها چنان شديد بود که به دخالِت امپراطور و تغييرِ مرّبي انجاميد. بعدها، در نوجواني،  گيري سخت
) اقتصادداِن بزرِگ اطريش را مأمورِ ١٨٤٠ـ١٩٢١( Carl Menger رش استادهايي مثلِ کارل ِمنجپدَر

تدريسِ او کرد. رودولف، که پيشِ پدرِ مستبدِّ خود حّتي حقِّ حرف زدن هم نداشت، از روشنفکراِن 
يِ بعد يِ پانويس در صفحه دنباله  
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دوِک بزرگ  آيد که سه احتمال وجود دارد: يکي،  نظر مي در مجموع چنين به
ر عنواِن کاملِ کتابِ ماري َش د ) است، همان که نام١٨٥٨ـ١٨٨٩وليعهد رودولف (

است، و   »پسرعّمه«مستقيمِ ماري به معنيِ » ِ کازن«الريش نيز آمده است و تنها 
گيرد؛  هايِ مرگ و سکس در شعر قرار مي مايه َش در رابطه با درون زندگي و مرگ

، دوِک بزرگ ارضِ باطلهيِ تاريخيِ  ديگري، در رابطه با جنِگ جهانيِ اّول، زمينه

                                                 
يِ پيش  يِ پانويسِ صفحه دنباله  

هايِ مستعار عليِه نظامِ موجود در  خواهانه کسب نمود، و حّتي با نام هايِ آزادي اطراِف خود عقيده
 کرد. چاپ ميهايِ اطريش مقاله  روزنامه

با شاهدخت استفانيِ  ١٨٨١با کُنت الريش ازدواج کرد، و رودولف نيز در  ١٨٧٧ماري در 
يِ او بارونِس ماري وِتِسرا در  يِ هفده ساله ويک ساله و معشوقه رودولِف سي ١٨٨٩بلژيک. در 

ودولف به شود که ر يِ وين، خودکُشي کردند يا کشته شدند. گفته مي وياليي در مايِرلينگ، حومه
ها به بيماريِ سوزاک مبتال بوده آن را به همسرِ خود نيز سرايت داده بوده  سببِ معاشرت با فاحشه

شود که  يِ نوجواِن او هم حامله بوده، و گفته مي ). گويا معشوقه٢٠١سطرِ ، ارضِ باطلهقس. است (
دهند که رودولف  مي رودولف از او خواسته بوده است تا در خودکشي به او کمک کند. احتمال هم

هايِ سياسي کشته شده باشد، چون او گويي با مخالفاِن پدرِ خود در تماس بود و آنها در نظر  به دليل
 داشتند پدرِ او را برکنار کرده خوِد او را به سلطنت برسانند، و او نپذيرفته بود.

يِ فرانتس  برادرزادهدوِک بزرگ وليعهد رودولف سبب شد که دوِک بزرگ فرانتس فرديناند  مرِگ 
در ساراُيوو کشته شد. مرِگ اين دو  ١٩١٤وپنج سال بعد در  ژوزف وليعهد شود که او هم بيست

و  هايِ خود بود. اّولي بيشتر اسرارآميز و تراژيک ها در زمان ترين خبرهايِ روزنامه وليعهد از مهم
 .هايِ جنِگ جهانيِ اّول از بهانه، و ، و دّومي بيشتر سياسي و تاريخيهايِ جنسي آميخته به شايعه

يِ  در پيِ مرِگ رودولف، کُنِتس ماري الريش از دربار و مجامعِ اشرافي طرد شد، چون او واسطه
سال بعد از  ٢٤داد. ماري الريش  ش بود و برايِ آنها ديدارهايِ پنهاني ترتيب ميَ رودولف و معشوقه

  .ها) (نک. به بخشِ منبع را نوشت يِ من گذشتهبِ برايِ توجيِه خود کتا يِ وياليِ مايِرلينگماجرا
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در ساراُيوو از  ١٩١٤) است که قتلِ او در ١٨٦٣ـ١٩١٤فرانتس فرديناند ( وليعهد
ويژه بايد توّجه  هايِ درگيريِ جنِگ جهانيِ اّول بوده است، و در مورِد او به بهانه

تر  سال کوچک ٥يِ يک با ماري الريش نداشته، و  داشت که نسبِت مستقيمِ درجه
سواري برده  کيِ خوِد ماري او را به سورتمهتوانسته در کود از او بود و احتماالً نمي

) شاِه هنردوسِت بايرن و حاميِ ١٨٤٥ـ١٨٨٦باشد؛ و احتمالِ سوم، لودويِک دوم (
برگر غرق شد. ماري شش ساله که بود، او شاه  يِ ْشتارن واگنر است که در درياچه

دارِ  ت، دوس»قوشاه«و » شاِه ديوانه«که چنان شاهي، معروف به  بود. احتمالِ اين
غروبِ  ،لودويک(شخصّيِت مرکزيِ فيلمِ  اي  هايِ با شکوِه افسانه هنرها و معماري

يِ يکي از قوم و  هايِ جنسيِ خود، بّچه قيدي رغمِ بي يِ ويسکونتي)، به ساخته خدايان
که بخواهم  آن تر از خودش را به سورتمه سواري ببرد، بي يِ پايين هايِ رده خويش
اي را ناديده بگيرم، به نظرِ من ضعيف است.  زاده هيچ شاه و شاههايِ انسانيِ  جنبه

» دوِک بزرگ«يِ پادشاهيِ او را به  که راوي هم درجه گذشته از اين، احتمالِ اين
» ِ دوِک بزرگ«ترين احتمال برايِ  کاهش داده باشد، بسيار اندک است. قوي

سنِّ ماري بود. او  اً هم، همان احتمالِ اّول يعني رودولف است که دقيقارضِ باطله
) حشرونشر داشت و سوزاک ٢٠١ها (قس. سطرِ  است که در جواني با فاحشه

به بعد)  ١٠٧(سطرِ » مرده دل«يِ مرِد  گرفته بود، و هم او است که گويي با روحّيه
هايِ  کشد، و مثلِ هملت ذهني در کندوکاش با پرسش پاهايِ خود را بر پلّکان مي

شده بود » پرورده«و » کاشته«)؛ اويي که ١٢٨و  ١١٥رهايِ متافيزيکي دارد (سط
شود اّما در جواني، گرفتارِ استبداِد پدر و بيماريِ آميزشي (قياس شود با » شاه«تا 

يِ ماري، و » يگانه پسرعّمه«کند؛  )، احتماالً خودکشي ميگير بيماريِ شاِه ماهي
 ١٣٩(سطرهايِ » ليل«چنداني با اي که سرانجامِ فرقِ  »ماري«ِ او،  سّن هم» دقيقاً«

يِ از جنگ برگشته ندارد؛ و حّتي » سربازِ ساده«يِ يک  کشيده به بعد) زِن رنج
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فرقي ندارد که پسرعّمه رودولفي که سرانجام با خويشاونِد شاِه خود، لودويِک دوم، 
 زيست و سرانجام در مي بِرِگر ْشتارن يِ گير اغلب در کنارِ درياچه مثلِ شاِه ماهي

  ، مردن در آب).٤شد (نک. بخشِ  جا هم غرق همان
، »يک کودکيِ ُرمانتيک«، زيرِ عنواِن يِ من گذشتهِ اّولِ  ماري الريش در فصل

برادرِ پنج «که پدرش  )٥نويسد (ص.  کند، و مي يِ خود را معّرفي مي اعضايِ خانواده
سواري  اسبکند که پدَرش او را در کودکي به  بود، و اگرچه تعريف مي» خواهر
ما در شهر [آگسبورگ] زندگي «) که ٦دهد (ص.  برده، و ادامه مي مي
، هيچ »گذرانديم اي در کوهستان مي ها چند هفته يِ تابستان کرديم...و همه مي

يِ خود  نويسد که پسرعّمه صراحت مي کند، اّما به سواري نمي اي به سورتمه اشاره
  ).٤٣ه است (ص. ديده بوددر کودکي  فقط يک باررودولف را 

يِ  يِ اشرافي نبوده، برايِ ترجمه توّجه به اين نکته که مادرِ ماري الريش از خانواده
توانسته اند  ماري نمي هايِ زاده  /خاله  به زباِن فارسي مهم است، چون داييارضِ باطله 

هايِ  باشند که در اطريش منحصر به بّچه» ِهرْتُسگين ِارتس«و » ِهرْتُسک ِارتس«
داده شد. در » بارونِس«پراطور بود. به مادرِ ماري هم فقط پس از ازدواج عنواِن ام

که پدرِ ماري  يابد، و با توّجه به اين به پسرعّمه/عمو کاهش مي cousinنتيجه، معنايِ 
ماَند که  نداشته، شکّي باقي نمي برادرِ تنيالريش هم فقط پنج خواهر داشته و 

cousin  پسرعمو«جمه کرد نه تر» پسرعّمه«را بايد.«  
که برايِ   )، او و رودولف وقتي٤٣، ص. جا همانيِ ماري الريش ( به نوشته

ديدند، نوجوان بودند. بارِ اّول، وقتي بود که بّچه بودند و  دومين بار همديگر را 
شخصِ جمع در سطرِ سيزده نيز احتماالً اشاره به خوِد آنها دارد، و حرِف  ضميرِ اّول

دهد که روايت بخشِ پيشينِ  خوبي نشان مي در آغازِ همين سطر به» َو«ربِط 
شخصِ جمعِ  اي داشته است. اين ضميرِ جمع، که متفاوت با ضميرِ اّول شده حذف
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 ِ  »نرگي و مادگي«تنها در رابطه با  آيد، نه سطرهايِ پنج و هشت و ده به نظر مي
تواند با  است، بلکه مي در سطرِ سه  »خاطره و خواسته«، و در سطرِ يک »گُْشن«
و  » سپاري خاک«يِ ها  مايه در سطرِ شانزده يادآورِ درون» رفتيم سرازيري پايين«
هايِ جنسيِ آن نيز ناديده گرفته شود.  که جنبه آن باشد، بي» مرگ«و » سقوط«

کنم  که بر هيچ  هايِ آن گمان نمي يِ جمله يِ همه مرجعِ ضميرهايِ اين تکّه و گوينده
ها از حدِّ  يقين روشن باشد. واقعّيت اين است که شرح جستارنويسي به شارح و

» پسرعّمه«توانند فراتر بروند. اّما اگر پذيرفته شود که مقصود از  احتمال و گمان نمي
توان چنين پنداشت که  وقت مي سن بوده است، آن رودولف است که با ماري هم

از همان کودکي » مردن در آب«يا  »ها سقوط از برج«بينيِ  سقوِط آنها مثلِ پيش
رقم زده شده بوده است: بعد از سقوِط تراژيِک رودولف که به مرِگ اسرارآميزِ او 
انجاميد، ماري دچارِ چنان فالکتي شد که برايِ گذراِن زندگي به کارهايي از نوعِ 

گرفت. حّتي به نظر  کاري پرداخت، و گاهي هم از پسرِ خود خرجي مي خدمت
) ١٢يِ احتماليِ سطرِ دوازده (نک. به توضيحِ سطرِ  ه اينجا با فاحشهآيد ک مي

شود. او که خود از دودماِن سلطنتيِ بايرن بود، و در گذشته به  سرانجام يکي مي
البد سَرش هميشه شلوغ بود، اگر چنين تصّور شود که  يِ اطريش يِ ملکه عنواِن نديمه

لحني حاکي از غرور و تنهاييِ احتماالً  يِ سطرِ هژده نيز خوِد او است، با گوينده
گويد بيشترِ شب را کتاب  يِ خود مي اي از کار افتاده است که به شنونده فاحشه

، به نظر يادآورِ »روم جنوب زمستان هم مي « ، يعنينيز يِ او يِ جمله خواَند. ادامه مي
ها  يي زمستانتواند باشد که گو يِ احتماليِ سطرِ دوازده مي مشکالِت شغليِ فاحشه

يِ اينها، در  کند. اّما افزوده بر همه مثلِ بيشترِ پرندگان به مناطقِ گرم مهاجرت مي
يِ آزاديِ شعر به سويِ جهّنمِ تنگنايِ  و سرچشمه» مرتفع«آنها از آغازِ » ِ سقوط«
که در » بهشِت عدن«يا » عرش«ديد، هبوط از » هبوط«، شايد بتوان »ارضِ باطله«
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  نام گرفته است. » کوهستان« فروتنانههفده، گويي  اينجا، در سطرِ
 يِ خود ماري الريش در مورِد دّومين ديدار (اولين ديدارِ پس از بلوغ) با پسرعمه

وقتي وارِد اتاق شد، احساسِ ): «٤٤ـ٤٥، ص. جا هماننويسد ( رودولف مي
چه دانست که رودولف قرار است  اضطرابِ عجيبي کردم. شايد ناخودآگاِه من مي

چپ  که او را ديدم چپ خطري در زندگيِ من باشد، و عصبّيِت من تشديد شد وقتي
اينها، آشکارا، اين پاره از شعر را حّتي در رابطه با زندگيِ خصوصيِ » کند. َم مي نگاه

شود  به بعد)، که گفته مي ٧٧(سطرِ » زِن اشرافي«يِ  اليوت، و در رابطه با پاره
به بعد)،  ١١١(سطرِ » زوجِ مدرن«وپاترا ساخته است، و اليوت او را بر الگويِ کلئ

دهد.  قرار مي ارضِ باطلههايِ  به بعد)، و برخي از ديگر پاره ٤٣(سطرِ » بيني طالع«
فراموش «بار، با  ) که يک٩١، ص. يِ من گذشتهکند ( چنين روايت مي ماري هم

يِ  ريان را هم برايِ عّمهش، زده بوده است تويِ گوشِ او، و ج َ » کردِن مقامِ پسرعّمه
خودش، يعني ملکه اليزابت مادرِ رودولف، تعريف کرده بوده است، و او در جواب 

  ».احتياطي کردي چون رودولف دشمنِ بسيار خطرناکي است بي«گفته بوده است: 
توان يافت، از جمله  مي يِ من گذشتهو کتابِ  ارضِ باطلههايِ زيادي بين  شباهت

) با ٨برگر (سطرِ  يِ ْشتارن ) و درياچه٤(بخشِ » مردن در آب« يِ در مورِد رابطه
  مرِگ لودويک، شاِه بايِرن، در آن درياچه.

توان چنين تصّور کرد که  مي يِ من گذشتهدر رابطه با کتابِ  ارضِ باطلهاز 
هايِ نظامي  اي که به سببِ آموزش بازي بازي، اّما هم رودولف در بّچگي مثلِ يک هم

ها مهارت داشته است، دخترداييِ  سرمايِ شديد در اين گونه فعالّيتدر برف و 
آن دو » ِ سقوِط آزاد«برده است، و  سواري سنِّ خود ماري را به سورتمه هم
جا در  ، بدوِن از ياد بردِن زيرمعناهايِ جنسيِ اين روايت در شعر، همان»جوانه«
است. ماري الريش شروع شده » ارضِ باطله«کوهستان به سويِ » ِ سرازيري«
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هايِ اعضايِ  گاه ، قصر، برايِ اقامتcastleيِ  چنين در کتابِ خود همواره از واژه هم
َم، نام  ، پسرعّمهmy cousinکند، و از رودولف اغلب به عنواِن  استفاده مي سلطنتي

، دوِک بزرگ، که Erzherzog» ِهرْتُسک ِارتس«َبرد. بديهي است که يک  مي
کند. از اين رو،  زندگي نمي» قصر«يِ اطريش هم باشد، مگر در وليعهِد امپراطور
اين پسرعّمه » ِ قصر«تواند فقط به  مي ١٤و  ١٣در سطرهايِ  ' sعالمِت ملکيِ
 ارجاع بدهد.

 
  
 [o o o o]ِپذير  در مجموع شعري ترجمه ِد ُوْيْست لَند .ناپذير ترجمه ي

يرتر از هر واژه و سطرِ آن، و حّتي ناپذ ترجمه به نظرِ من ١٢٨است، اّما آغازِ سطرِ 
  ناپذير به معنايِ مطلقِ کلمه است. ترجمه

 That Shakespearianاز تصنيفي گرفته شده اند به نامِ  ١٣٠تا  ١٢٨سطرهايِ  

Rag ِکان بيشعر از ج( ١٩١٢سالِ ، مال Gene Buck رمن روبيِه َو Herman 

Rubyويد ْستامپِري، موسيقي از ِدDavid Stamper را خوانده ام ). من متنِ تصنيف ،
 راستي بسيار، نيافته و وجوهايِ به ، با وجوِد جستيِ آن را شده اّما اجرايِ ضبط
يِ نامِ برخي  طبعانه يِ متن در واقع از کنارِ هم گذاشتنِ طنزآلود و شوخ نشنيده ام. همه

ِ او، و  روفهايِ مع هايِ شکسپير، يا جمله ها و شخصّيت نامه ترين نمايش از معروف
همين کاري که اليوت خود  تقريباًها و فرهنِگ عاميانه ساخته شده است. يعني  ترانه
تري، با ادبّيات و فرهنِگ غرب انجام   ، در سطحِ بسيار گستردهارضِ باطلهدر 
  بخشِ ساختارِ شعرِ او بوده است. همين ترانه الهام بسا چهدهد، و  مي

وجو، در جايي نخوانده ام،  ، چون به رغمِ جست(و فقط به گماِن من به گماِن من
ست)،  ا» احتمالِ کامالً شخصي«يا » نظر«نويسم، يک  چه در اين بخش مي و آن
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پذير است، چه به نا   (نه سه بار، نه پنج بار) در اين سطر ترجمه oيِ  تکرارِ چهارباره
ا قيِد احتياط، تنها زباِن فارسي، چه به هر زباِن ديگري، چون خاصِّ خطِّ التين، و، ب

کرد،   آوانويسي آن را توان به فارسي حّتي نميپذير در زباِن انگليسي است.  امکان
آه آه آه «، »اوه اوه اوه اوه«به  آن را که مثالً به صورِت اُ اُ اُ اُ، تا چه رسد به اين

کرد که بر اساسِ  ترجمه، يا چيزهايي شبيِه اينها »واي واي واي واي«، يا »آه
گونه  ها چنين ترجمه کرده اند. مبنا و مرجعِ اين هايِ موجود در فرهنگ عريفت

تواند وجوِد اين   ها، اگرکه اصالً مترجم پِيِ مرجعي برايِ آن گشته باشد، مي ترجمه
oِفرست فُليو«معروف به  هملت هايِ ِ يکي از چاپ ٣٨٤٧در سطرِ  ها] «First 

Folioنيز باشد که در آن، پس  ١٦٢٣مه) در سالِ نا ] (در واقع سومّين چاپِ نمايش
، »باقي ديگر سکوت است«يِ معروِف هملِت در دمِ مرگ، يعني پس از  از جمله

هايِ هملت است، و در  گرِ آخرين ناله اصطالح بيان آمده است که به Oچهار بار اين 
هايِ معتبر و انتقاديِ بعدي حذف شده ديگر وجود ندارد. به فرضِ درست  چاپ
هايِ َدمِ مرگ را  توان توجيه کرد که اليوت ناله گونه مي ها، چه دِن اين ترجمهبو
و » ترين زيرکانه«کند که در متنِ ترانه  توصيف » همه زيرکانه همه ظريف، اين اين«
هايِ  خواِه خود تغيير داده است. آخرين ناله دل آمده و اليوت آنها را به» خيلي ظريف«

اي دارد؟ اّما اينجا مقصود هملت  زِ ظريف و هوشمندانهدمِ مرِگ يک انسان چه چي
اي  هايِ اروپايي مسئله در ديگر زبان هاoيِ اين  است، نه هر انساِن ديگري. ترجمه

در اغلبِ آنها از  Oهم الفبايِ مشابهي دارند، هم حرِف   کند، چون ايجاد نمي
ه موردها با مشکلِ گون ها در اين اين زبان هايِ شود، و مترجم ها شمرده مي صوت

  رو نيستند.  ترجمه روبه
 متنِ تصنيفدر  O O O O، يا o o o o اين حرف به صورِتيِ  تکرارِ چهارباره

 يِ معروِف شکسپير هايِ موجود در جملهo  اينها تعداِد و به گماِن من ،وجود ندارد



 ٦٤

اِن ، به زب٣يِ  از پرده ١يِ  در تنهاگوييِ صحنهاز زباِن هملت است  هملتدر 
  در چاپِ يادشده): ١٧١٠انگليسي، و فقط به زباِن انگليسي (سطرِ 

To be, or not to be  

  [بِبودن يا َنبودن]
  سال پيش.) ٤٠يِ فارسيِ مجتبٰي مينوي، که يادم نيست کجا خوانده ام، بيش از  (ترجمه
  .آمده است آن راِگ شکسپيري صنيِفت متنِ در پاياِن آنکاملِ  که عبارِت
عبارِت شکسپير، که در تصنيف آورده شده است، به يِ  جايِ آوردِن همه هاليوت ب
(يا هر تعبير و تفسيرِ ديگري که » سکته«مثلِ  طنز بههايِ آن را o فقطگماِن من 

يِ آن، که در هاo چنين به  است و عبارِت هملت را اين آوردهبشود از آن کرد)، 
است،  غيرهتعّجب، شادي، ترس، و  گرِ انگليسي گذشته از حرِف الفبا آوايِ بيان

خالصه کرده است. اين حرِف الفبايِ التين، که در متن گويي مثلِ دو جفت ُدر، يا 
يِ خالي در جمجمه، در کنارِ هم نهاده شده است، در انگليسي  دو جفت حدقه

تواند حّتي به سروصداهايِ هماغوشي تعبير شود (البّته بايد توّجه داشت که اين  مي
اي باشد برايِ   از شعر قرار است بيشتر غيبِت عشق را برساَند)، يا مثالً نشانهپاره 

هايِ رايج زباني، يا حّتي به عنواِن مترادِف  اشاره به آلِت تناسليِ زنانه در بازي
  يِ انگليسيِ مدرن رايج است. به حساب بيايد که در محاوره» صفر«

ده، و حّتي ُپل اسکافيلد (نک. به خوِد اليوت که اين شعَرش را خوانده و ضبط کر
کنند،  حرِف الفبا را چهار بار تکرار مي يoِخوانند که گويي  منابع)، آنها را چنان مي

  يعني بدوِن برجسته کردِن آن همچو صوت که برابرهايِ آن را در باال آَورده ام.
  کنم: ) را اينجا يادآوري مي١٣٠تا  ١٢١سطرهايِ يِ مورِد نظر ( پاره

  
 ييعن«
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 آيد بيني؟ يعني ياَدت نمي داني؟ يعني هيچي نمي هيچي نمي«

  »هيچي؟«
 آيد يادم مي

  .هاش بودند آنها ُدرهايي اند که چشم
  »ت نيست؟ ي، يا نه؟ هيچي تويِ کلَّه زنده ا«

  ُجز
O O O O ]tO be Or nOt tO be[ ــراگ  نَي َدت ِشکسپيهِري  

  ايتس ُس ِاِلگَنت
  ُس اينَتِلَجنت

  
مورِد بحث (اين خوانشِ گويا شخصيِ من)، که هايِ oن اين خوانش از به نظرِ م

شود، و حّتي  ايِ سه سطرِ آخرِ آن هم نمي به هيچ وجه مانعِ ريتمِ جازي و سکته
دهد، با کلِّ  هايِ آن مي ها و طنزِ درونيِ عبارت بيشتري به واژه» ِ ضخامت«

يا » ِاِلگَنت«هايِ  امل دارد. صفتخوانيِ ک هم يِ آن هايِ شعر و همين پاره مايه درون
گردد که احتماالً  حق به همان بر مي نيز به» زيرکانه«يا » اينَتِلَجنت«، و »ظريف«

در  يِ شعر چه در اين صحنه هايِ ادبّياِت جهاني است. آن ترين عبارت يکي از جاودانه
بدوِن  هايِ که بخشي از جمله مياِن گيومه آمده است، از زباِن زن است؛ در حالي

گيومه گويي به صورِت جرياِن سّيالِ ذهن، يعني بدوِن به لفظ در آمدن، از سويِ مرد 
آيد / آنها ُدرهايي اند که  ياَدم مي«شود:  هايِ زن در شعر آورده مي در جوابِ جمله

يِ  يِ يک، صحنه يِ شکسپير، پرده نوشتهاست،  طوفانيِ دقيقِ  جمله» هاش بودند چشم
)، که ١٢٧(سطرِ » ُجز«يِ  آمده بود. حرِف اضافه ٤٨م در سطرِ تر ه ، که پيش٣

آيد، از اهمّيتي  کنند و به گماِن من نادرست مي ترجمه مي» اّما«ها آن را  اغلبِ مترجم
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يِ يک سطر به آن اختصاص داده شده است.  چنان بنيادي بر خوردار است که همه
ترين و  باشد که يکي از مهميِ سطري  کننده قرار است اعالم» ُجز«که اين  چون

يِ غرب با طنزي غريب در پشِت تصويرهايِ ِگرِد  هايِ فلسفه مشهورترين پرسش
يِ ذهنِ مرِد اين پاره  داشته شده است؛ پرسشي که در واقع همه توخاليِ آن پنهان نگه

، از زباِن هملت، پس »To be, or not to be«از شعر همواره به آن مشغول است: 
در   . تمِ زندگي و مرگ، تصويرِ خالي بودِن کلّه مثلِ يک جمجمهطوفانز از سطري ا
يِ هستي بدوِن مطرح کردِن آن، با  يِ هملت، طرحِ مسئله َو جمله هملتارتباط با 

هايِ تلويحيِ ياد شده در باال، همه، تلخ و ماهرانه و گزنده، در تداوم و  يِ اشاره همه
  .oين چهار کار با اين ُدرهايِ توخالي اند، ا

سطرِ  هايي دربا تغييرآن را  بخشِ پايانيِاليوت  که متنِ تصنيف عبارِت اين است
  ِ شعرِ خود آَورده است: ١٢٨

« To be or not to be, » That And you’d hear old Hamlet say, 
.Shakespearian Rag 

ِگ آن را» بِبودن يا نبودن،«گويد،  شنويد که مي هملِت پير را البد مي(
  ).شکسپيري

  :تصنيف گرفته است هماناز  ١٣٠و  ١٢٩هايي که برايِ سطرهايِ  و نيز صفت
,/ That old elegant,/very intelligentThat Shakespearian rag,/Most 

classical drag,… 
  ،...)ترين،/ خيلي ظريف،/ آن رقصِ قديميِ سّنتي آن راِگ شکسپيري،/ زيرکانه(
  

اين شعر  هايِ من، که جزء به جزِء ، در حدوِد همين منبعلهارضِ باطنويساِن  شرح
» ظريف«يِ  ها دقّت نشان داده اند، گويي به اين نکته گونه نکته شرح کرده به اين را
ها با تعداِد oيِ اين  اي به رابطه پِي نبرده اند که هيچ اشاره ارضِ باطلهيِ  »زيرکانه«و 
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کنند، در  نمي هملتيِ  ي چاپِ يادشدهيا حّت يِ معروِف هملت اين حرف در جمله
(يا  يِ نامه ُنت ، بلکه متنِ آن را همراه باکنند مي تصنيف ياد اين تنها از  که نه حالي

  .کنند آن به عنواِن سند برايِ اين بند از شعر چاپ مي پارتيسيونِ)
يف هايِ آن تصن هايِ خود حّتي يکي از نکته ها) در شرح الرنس رِيني (نک. به منبع

 ارضِ باطلهرابطه با  ) که به گماِن من اگرچه بي٩٥دهد (ص.  را هم توضيح مي
يِ مورِد  پاره هاoيِ اين  اي از اين صحنه تواند بود، به اندازه گرِ جنبه نيست و روشن

به رومئو َو ژوليت، بر اساسِ نامِ   کند: در اين تصنيف، با اشاره نظر را روشن نمي
، که در ضمن نامِ يک رقصِ فولکلوريک همراه Grizzly Bearخرسِ خاکستري، 
هايِ خرس است، يک فعل ساخته شده است. برايِ ساده کردِن  با تقليِد حرکت

شود. فعلِ مورِد نظرِ او در  مي» ِخرسيدن«يِ آن به فارسي البد  موضوع، مصدرِ ساده
  اين عبارِت تصنيف آمده است: 

If they were here to-day, they’d Grizzly Bear in a different way. 
  ِخرسيدند.) امروز اينجا بودند، البد جورِ ديگري مي [رومئو َو ژوليت](اگر آنها 

يِ شعر تلخيِ  تواند در رابطه با صحنه اين توضيح اگرچه خالي از لطف نيست و مي
ها با يِ تعداِد آن و رابطه هاoطنزِ آن را آشکارتر کند، به نظرِ من به مهّميِ کارکرِد 

  يِ معروِف هملت نيست. جمله
باشد، پنهان » کشِف شخصيِ من« ١٢٨که چنين خوانشي از سطرِ  فکرِ اين

توانم باور کنم که  است. با اين حال نمي انگيز هيجانکنم که برايِ من بسيار  نمي
شناسان به مّدِت هشتاد سال، و هنوز هم، آن تصنيف را چنان  يک از اليوت هيچ

يِ o هايِ هملت و چهار »ناله«با آخرين  oيِ اين چهار  که به رابطه نخوانده باشند
  کنند. يِ شکسپير پِي ببرند، و معموالَ آن را به سکوت برگزار مي ترين جمله معروف

به زباِن فارسي برايِ من  ِد ُوْيْست لَنديِ  چه فعالً برايِ کارِ ترجمه در هر حال، آن
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را تغييرناپذير و منحصر به زباِن  ١٢٨يِ سطرِ اهمّيت دارد، اين است که من ابتدا
به همان صورت در متنِ  انگليسي دانسته ام، آن را نه ترجمه کرده ام نه آوانويسي، و 

  فارسي آورده ام.
 
  

اي است که  اين نيز نکته حد، آوازخوانان، رو به کلبه. با آرامشِ بي
آرامشي «د، و راستش در وجو، جايي به آن اشاره شده باش نديده ام، به رغمِ جست

از اسکافيلد به روايِت ُپل   باره چندين هايِ به هنگامِ گوش کردن» به ادراک نيامدني
َم رسيد. به گماِن خودم خوانشي  ها) يکهو به ذهن (نک. به بخشِ منبع ارضِ باطله

  است کامالً ممکن، گرچه سخت شخصي:
 shantih shantih[ش هايِ خود برايِ آخرين سطرِ شعَر اليوت در يادداشت

shantih ها آن را تلفّظ  زبان که خوِد او و انگليسي (چنان َشنتي، َشنتي، َشنتي
به عنواِن ») رود آرامشي که از حدِّ ادراک فراتر مي(«يِ آن را  فقط ترجمه ]کنند) مي

يِ سنسکريت آورده است، و بدوِن توضيحي ديگر نوشته است که از  يک واژه
اي از کتابِ مقّدس (نک. به  يِ او با جمله  تنها ترجمه اّما نه اوپانيشادها است.

را از » َشنتي«توان  ) قابلِ انطباق است، و در نتيجه مي ٤٣٣يادداشِت من برايِ سطرِ 
دانست، بلکه عبارِت او در ») سالم«چنين  (و پس هم» آمين«نظرِ او تا حّدي معادلِ 

  اين توضيح برايِ من قابلِ تفسير است.
جورِ است. پس شايد بتوان » که اينجا تکرار شده چنان َشنتي. «نوشته است:  او

، يا نه با اين امال، »نوشته«، مثالً نه به صورِت ديگري هم آن را تکرار يا تصّور کرد
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، به گماِن منوقت است که،  . آن٧، و با اماليي ديگر»آوا«، »گفته«چون  بلکه هم
آوا، و به  هم دقيقاً هم شايد و تقريباًآن را وان ت مييِ سنسکريت،  افزوده بر واژه

دانست با دو معنيِ »] َشنتي« ntiæʃ[تلفّظ  shantyيِ انگليسيِ   يِ واژه يادآورنده
در »). آباد حلبي«يعني  shantytownفقيرانه (مثالً  يِ »کُلبه«، و »آوازِ پاروزنان«

توان چنين  يشادها باشد، ميتکرارِ پاياِن اوپان ٤٣٣اين صورت، هر چند هم که سطرِ 
اي »ارضِ باطله«کار و گُْشن دادن در  دريافت که شعر با ماِه نوزايي، با آوريلِ نابه

ز در غرب رهسپار شده به سويِ شرق و روِد گَنگ آغازد، از روِد ِتيم گياهي مي
و خوانان، رآوازبا آرامش، » ِ «سه معني«به » َشنتي« يِ رود، و با تکرارِ سه باره مي

هايي ديگر) گويي به سفر ادامه داده با تمِ مشترِک سکس و  (يا با تلفيق» به کلبه
  گيرد. يِ انساني پايان مي»ارضِ باطله«نوزايي در 

به » َشنتي«را در پشِت تکرارِ » گيري جفت«و » گُشن«توان  يعني در پايان نيز مي
، با توّجه به »موعود ارضِ«برايِ رسيدن به  ارضِ باطلهتصّور در آورد، چون کرجيِ 

)، شکسِت سوارِ سلحشور در آوردِن جامِ مقّدس ٤٢٤گير ( شاِه ماهي» ِ ناتواني«
)، و خالي بودِن قصرهايِ ثروتمندها از عشق و هماغوشي ٣٨٧برايِ شفايِ او (

فقيرانه، که گويا يگانه امکاِن بارَوريِ  هايِ  کلبه جز به بعد)، ديگر به ٧٧(سطرهايِ 
) ٢٤٤و  ١٦٣انگيزِ خلوِت آنها (سطرهايِ  هايِ رقّت انساني در هماغوشيهايِ  گروه

با   ها به همان سمت است که، نهفته است، امکاِن ديگري پيشِ رو ندارد، و پاروزن
نشين و  روند، و مثلِ دريانورِد ساحل آرامشِ به ادراک نامدني، آوازخوانان پيش مي

                                                 
 سطرِ در shantihيِ  که اماليِ سنسکريِت کلمه کنم به اين خوانِشِ کامالً شخصي اضافه ميـ   ٧

٤٣٣ शािन्त  َوशािन्तः  شانتيح«َو » شانتي«در اصل «śāntiḥ شود، اّما من اينجا فقط  تلفّظ مي
  نزديک است.» َشنتي«قرار داده ام که بيشتر به  تلفِّظ اين کلمه را در انگليسي مبنا
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يِ  به گفته ،ارضِ باطله لکيِ شهرهايِ ناراستينِنويس و کارمنِد بنگاِه معامالِت م ماشين
 رسند.  صبرانه در ساعِت بنفش به هم مي ) بي٢٢٠تايرسياس (سطرِ 

 
  

برخي از نيز  هايِ من هايِ اين کتاب و يادداشت بخشِ تصوير
  کنند. تر مي تر و حّتي دريافِت شعر را آسان هايِ ترجمه را روشن دشواري

ها و  يِ اينها، مقّدمه و شرح مه بنويسم که همهشايد ضروري باشد به چند کل
» ِ دريافت«يِ فرهنگي و عاطفيِ الزم برايِ  تصويرها، فقط برايِ آماده کردِن زمينه

مثلِ » شعر«آن، که » ِ فهم«هايي برايِ  اند، نه دستورها و سفارش ارضِ باطله
حّسيِ شخصيِ  هايِ گانه و تخّيل و تجربه تنها به شش دانِگ حواسِ پنج» موسيقي«

يِ او، و سرانجام با هر  گر و مجادله  يِ استدالل خواننده نياز دارد، نه لزوماً به قّوه
  نيابد. يابد، ياکه دريغا اصالً در  خواننده است که چگونه شعري را در 

اي که به رغمِ ابزارهايِ کمکيِ اين کتاب مشکلي در درک و  برايِ خواننده
يِ خوِد اليوت را به عنواِن مترجمِ انگليسيِ  اي از مقدّمه تکّه دارد، ارضِ باطلهدريافِت 
آَورم که گويي آن را در سالِ  ) مي١٨٨٧ـ١٩٧٥ُجن پِْرس (ـ  ) اثرِ َسن١٩٢٤( آناباز

  ) برايِ شعرِ خود نوشته بوده است:١٩٣١انتشارِ ترجمه (
  

 
« …any obscurity of the poem, on first readings, 
is due to the suppression of 'links in the chain,' of 
explanatory and connecting matter, and not to 
incoherence or to the love of the cryptogram. 
The justification of such abbreviation of method 
is that the sequence of images coincides and 
concentrates into one intense impression of 
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barbaric civilization. The reader has to allow the 
images to fall into his memory successively 
without questioning the reasonableness of each 
at the moment; so that, at the end, a total effect is 
produced. 
« Such selection of a sequence of images and 
ideas has nothing chaotic about it. There is a 
logic of the imagination as well as a logic of 
concepts. People who do not appreciate poetry 
always find it difficult to distinguish between 
order and chaos in the arrangement of images; 
and even those who are capable of appreciating 
poetry cannot depend upon first impressions. I 
was not convinced of Mr. Perse's imaginative 
order until I had read the poem five or six 
times. »  ٨  

  
 از   ناشي، ينهايِ نخست خواندنهرگونه ابهامِ شعر، در  ...«

 ، بياني و موضوعِ ارتباطي است يِ»ر زنجيرهها د حلقه« حذِف
 چنين. توجيِه هبه رمزنگار مندي  انسجامي يا عالقه بي ازنه  و

 تصويرها در آييِ هم پشِتاين است که  وترتيب نظمسازيِ  هاکوت
شود.  مي منطبق و متمرکز ناهنجار مدنّيِت از شديد ياحساس

معقولّيِت هر بدوِن پرسشِ بررسيِ  را، خواننده بايد تصويرها
يِ او  پياپي در حافظه بگذارد کهيک از آنها در لحظه، 

                                                 
٨ - St.-John Perse, Anabasis, translated by T. S. Eliot,  Harcourt Brace 
Jovanovich, New York, ١٩٧٧, «Preface», page ١٠ 
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  آيد. پديد ميکلّي  تأثيريچنين، سرانجام،  اين ؛بنشينند
ها هيچ  تصويرها و ايده آييِ هم پشِت چنين گزينشي از«
منطقِ  چنين همندارد. منطقِ تخّيل هست و  خوداي در  نظمي بي

شان  ، هميشه برايِاي ندارند با شعر ميانه کساني که. ها مفهوم
فرق نظمي  نظم و بي مياِن تصويرهادشوار است که در تنظيمِ 

دارند، را شعر  درِک ؛ و حّتي آنهايي که تواِنبگذارند
ُپر هايِ خود متکّي باشند. نظمِ  برداشت نخستينتوانند به  نمي

که شعر را پنج يا  تا اينمتقاعَدم نکرد س آقايِ پِْر از خالّقّيِت
  .»شش بار خواندم

 
تصويرها را با صرِف وقِت بسيار در اينترنت يافته ام، و برايِ منبعِ هر يک از آنها 

هايِ تاريخي عکسي بياَورم،  دهم. نخواستم از شخصّيت بازگشت مي ها به بخشِ منبع
 کند. هايِ شعر نمي که به نظَرم کمکي به درِک بهترِ موقعّيت چون

 
 

، و متنِ جّدي هرگز تمامي ندارد يِ جّديِ يک کارِ ترجمه
تر  ، بهتر و دقيقتر کردِن آن به متن به هدِف نزديکيِ خود را،  توان ترجمه همواره مي

با » زباني هم«ترين  از هم و با روشن» شناخت«ترين  با بيشش  کرد تا متن و برگردانَ
گر برايِ هميشه . اّما من، ديتر با هم بجوشند و بلکه به هم درآميزند هم، بهتر و بيش

کنم، که فرصِت يک بازبينيِ ديگر، يقيناً دست نخواهد داد.  جا بسنده مي به همين
ترين شعرهايِ قرِن بيستم  اي اندک بر يکي از مهم نوشته بودم که اين همه مگر مطالعه
، که اندک بازبيني و ويرايشِ انجامينِ اين ٢٠١٨نيست، و امروز نيز، پنجِ آوريلِ 



 ٧٣

، به پايان برده ام، همواره بر ٢٠٠٨ه سال پس از نشرِ نخسِت آن در کتاب را، َد
  همين عقيده ام.

سر به  يِ امروز و شايد فردا را با خواندِن اين کتاْب اوقات يک باشد که خواننده
اي  جا آَوردم تا بلکه او را فايده م بود به چه در بضاعت و توانَ بطالت نرود، که من آن

  دست دهد.
  

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ش را خواند. يِ پيش شام پيشِ ما بود و شعَر شنبه اليوت يک
باييِ بسيار و استحکامِ بيان ش. زيش آهنگيَدش، ترّنميَدآوازيَد
شان، درست پيوندِد : توازن؛ و تنِش. چه به هم ميدارد
  که ناگزير شتابان رفت... دانم. اّما خواند تا وقتي نمي
  ...ِد ُوْيْست لَندش است َ اسم

  
  ويرجينيا وولف
١٩٢٢ژوئنِ  ٢٣جمعه، ،  خاطراِت روزانه



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Eliot dined last Sunday & read his poem. He 
sang it & chanted it rhythmed it. It has great 
beauty & force of phrase: symmetry; & tensity. 
What connects it together, I’m not so sure. But 
he read till he had to rush… 
The Waste Land, it is called… 

 
Virginia Woolf 
The Diary, Friday ٢٣ June ١٩٢٢ 



 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جداشده را    ازدين اليوت نااميدي و آشفتگيِ هدِف زندگي در شهرِ 
را. اين ») شهرِ جاويدان« ( ١اورْبس اَئِترنا کند، فروپاشيِ  بيان مي

  ...باطله ارضِبنيادينِ  يِ مايه است درون
  

  ٢٠٠٨يِ بريتانيکا،  نامه دانش

 
  شد. نامي در ستايشِ ُرم که البد جاوداني پنداشته ميـ   ١



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Eliot expresses the hopelessness and confusion of 
purpose of life in the secularized city, the decay of 
urbs aeterna (the “eternal city”). This is the 
ultimate theme of The Waste Land… 
 
Encyclopaedia Britannica, ٢٠٠٨ 



 

  
  
  
 
 

که  بسيار ببرد: اين  يِ يِ موسيقي بهره تواند از مطالعه کنم که يک شاعر مي فکر مي
دانم؛ چراکه خوِد من چنين  چه اندازه شناخِت فّنيِ قالبِ موسيقايي مطلوب است، نمي

آنها موسيقي به هايي که از طريقِ  ندارم. اّما به اعتقاِد من ويژگي اي شناخِت فّني
يِ درِک  آهنگ و قّوه يِ درِک ضرب شود، قّوه ترين وجه به شاعر مربوط مي نزديک

کنم که برايِ يک شاعر بايد ممکن باشد که از خيلي نزديک  ساختار است. فکر مي
کند؛ اّما   هايِ موسيقايي کار کند: احتمال دارد که نتيجه ساختگي جلوه   با سنجش

ها به  که در واژه پيش از آن ممکن استيا بخشي از يک شعر،  دانم که يک شعر، مي
آهنگي ويژه واقعّيت بپذيرد، و  چون ضرب هم ابتداباشد که بيان برسد، آمادگي داشته 

کنم  تواند ايده و تصوير را پديد بياوَرد؛ گمان هم نمي آهنگ مي که اين ضرب نيز اين
هايِ بازآيند همان اندازه برايِ  مايه نخاصِّ من باشد. استفاده از درو  که اين تجربه

اي وجود دارند که حاملِ  هايِ عروضي شعر طبيعي است که برايِ موسيقي. امکان
هايِ سازها اند؛  يِ گروه هايي با گسترشِ يک ملوديِ اصلي به وسيله شباهت
هايِ متفاوِت يک  هايِ گذارهايي که در يک شعر وجود دارند، با موومان امکان

  مضمونـ  يِ موضوعهايِ تنظيمِ کُنترپوان ند؛ امکانيا کوآرِتت قابلِ مقايسه اسمفوني 
يِ يک  وجود دارد. در واقع بيشتر تويِ اتاقِ کنسرت است که جوانه ][محتوايِ اصلي

  توانم بگويم. تواند به جنبش درآيد تا تويِ تاالرِ اپرا. بيش از اين نمي شعر مي

  
  ١٩٤٢، موسيقيِ شعرتي. اس. اليوت، 

 
 



 

 
 
 
 

I think that a poet may gain much from the study of music: how 

much technical knowledge of musical form is desirable I do not 

know, for I have not that technical knowledge myself. But I 

believe that the properties in which music concerns the poet most 

nearly, are the sense of rhythm and the sense of structure. I think 

that it might be possible for a poet to work too closely to musical 

analogies: the result might be an effect of artificiality; but I know 

that a poem, or a passage of a poem, may tend to realize itself first 

as a particular rhythm before it reaches expression in words, and 

that this rhythm may bring to birth the idea and the image; and I do 

not believe that this is an experience peculiar to myself. The use of 

recurrent themes is as natural to poetry as to music. There are 

possibilities for verse which bear some analogy to the development 

of a theme by different groups of instruments; there are 

possibilities of transitions in a poem comparable to the different 

movements of a symphony or a quartet; there are possibilities of 

contrapuntal arrangement of subject-matter. It is in the concert 

room, rather than in the opera house, that the germ of a poem may 

be quickened. More than this I cannot say. 

 

T. S. Eliot, The Music of Poetry, ١٩٤٢ 



 

 
 
 
 
 
 
 

چندين منتقد به من افتخار داده اين شعر را به عنواِن نقِد جهاِن معاصر تفسير کرده 
چون بخشِ مهّمي از نقِد اجتماعي به حساب آورده اند. برايِ  اند، و آن را واقعاً هم

اي شخصي و کامالً ناچيز عليِه زندگي بود؛  خوِد من، اين شعر فقط تسکينِ گاليه
  ِد آهنگين است.فقط تأليفي از قرولن

  
  تي. اس. اليوت

والري اليوت، نشرِ هارکورت،  يِ ستهويرا نويسِ اصلي، چاپِ عکسي و َترانوشِت پيشارضِ باطله: 
  .١، ص. ١٩٧١نيويورک، 



 

 
 
 
 
 
 
 

Various critics have done me the honour to interpret the poem in 

terms of criticism of the contemporary world, have considered it, 

indeed, as an important bit of social criticism. To me it was only 

the relief of a personal and wholly insignificant grouse against life; 

it is just a piece of rhythmical grumbling.  
 

T. S. Eliot 
The Waste Land : A Facsimile and Transcript of the Original, Edited by Valerie 

Eliot, Harcourt, New York, ١٩٧١, p. ١. 
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نام سيبيالم کوييِدم کوميس ِاگو ايپسه اُکوليس «
م ايلي ِمس ُويدي اين آمپوال پِنِدره، ِات کو

؛ ريسپونِدبات سيبيال تي ِثِلئيسپوِئري ديچِرِنت: 
 .»اَُپثانِئين ِثلوايال: 

 
  
 
 

  برايِ ِازرا پاند
بهتر  يِ سازنده



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Nam Sibyllam quidem Cumis ego 

ipse oculis meis vidi in ampulla 

pendere, et cum illi pueri dicerent: 

Σίβυλλα τί θέλεις; respondebat illa: 

άποθανεîν θέλω." 

 
 
 
 
For Ezra Pound 

Il miglior fabbro 



 ٨٦

  
  
  
  
  
 
  

  سپاريِ ُمردگان . خاک١
  
 

  دهد ن ميگُْش، ستا   ه کارترين ما آوريل نابه
  آميزد ميبه هم  ،ها را ياس روياَند مي ُمرده از خاِک
  انگيزد ، ميرا خواسته و خاطره

  . هايِ لَخت را با باراِن بهاران شهري
 ٥  اشت، پوشانيدد نگه مانِ       زمستان گرم

  نوشانيد، زمين را به برِف فراموشي
  .گانهايِ ُخشِک ريِش ُخرد با غّده يمعيشت

  بِرِگر يِ ْشتارن درياچهبر مان کرد، سر رسيد گيرِ تابستان غافل
  هايِ َرواق، با ُشرُشرِ رگبار؛ مانديم پايِ ستون

 ١٠  ، تويِ ُهفگارَتن،باز راه افتاديم و تويِ آفتاب
  و قهوه نوشيديم، يک ساعتي هم حرف زديم.

م آئوس ليتائُن، ِاشت ُدْيچ.ْشتاروسين،  بين گار کاْينه



 ٨٧

 

 

 

 

 

 

 

I. THE BURIAL OF THE DEAD 

 
 

April is the cruellest month, breeding 

Lilacs out of the dead land, mixing 

Memory and desire, stirring 

Dull roots with spring rain. 

Winter kept us warm, covering ٥ 
Earth in forgetful snow, feeding 

A little life with dried tubers. 

Summer surprised us, coming over the Starnbergersee 

With a shower of rain; we stopped in the colonnade, 

And went on in sunlight, into the Hofgarten, ١٠ 
And drank coffee, and talked for an hour. 

Bin gar keine Russin, stamm' aus Litauen, echt deutsch. 

 



 ٨٨

  قصرِ دوِک بزرگ، و وقتي بّچه بوديم، مقيمِ
  م بيرون،م، او با سورتمه ُبرَدَ مالِ پسرعّمه
 ١٥  م داشت. گفت، ماري،من ترس بَر

  ماري، محکم بگير. رفتيم سرازيري پايين.
  کني آزاد اي. احساس مي  تويِ کوهستان، آنجا

روم جنوب. خوانم، بيشترِ شب را، زمستان هم مي چيز مي
  

  کنند ها رشد مي اندازند، کدام شاخه هايي که چنگ مي ريشهکدام اند 
 ٢٠  از اين آخالِ سنگالخ؟ پسرِ انسان،

  ،شناسي تو نه گفتن تواني، نه گُمان ُبردن، چه تو تنها همين را مي
  کوبد، سر مي شَ کجا خورشيد هايِ شکسته را، آن  لي از تمثالَت

  ش تسالّ،َ دهد، نه جيرجيرک ش سايه ميَ کجا نه درخِت مرده آن
  صدايِ آب. تنها شَ و نه سنِگ ُخشک

 ٢٥  يِ ُسرخ، سايه هست به زيرِ اين صخره
  يِ ُسرخ)، يِ اين صخره (بيا به زيرِ سايه

  متفاوت با چيزي ت خواهم داد َ و من نشان
  اندازان از پسِ تو يِ تو در صبح َشلنگ چه سايه
  يِ تو در غروب خيزان برايِِ ديدارِ تو؛ چه سايه

ت خواهم داد.َ را در ُمشتي خاک نشان من وحشت ٣٠ 
  

  ت ِدر وينتفْريش وِ
ِدر هايمات ْتسو،



 ٨٩

And when we were children, staying at the archduke's, 

My cousin's, he took me out on a sled, 

And I was frightened. He said, Marie, ١٥ 
Marie, hold on tight. And down we went. 

In the mountains, there you feel free. 

I read, much of the night, and go south in the winter.

 

What are the roots that clutch, what branches grow 

Out of this stony rubbish? Son of man, ٢٠ 
You cannot say, or guess, for you know only 

A heap of broken images, where the sun beats, 

And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, 

And the dry stone no sound of water. Only 

There is shadow under this red rock, ٢٥ 
(Come in under the shadow of this red rock), 

And I will show you something different from either 

Your shadow at morning striding behind you 

Or your shadow at evening rising to meet you; 

I will show you fear in a handful of dust.٣٠ 

 
Frisch weht der Wind 

Der Heimat zu, 

 



 ٩٠

  ن ايريش کينت،ماْي
ُو وايِِلست دو؟

 
 ٣٥  دادي؛  ُسنبلم ِ پيش به يک سالِ تو بار اّولين«
  »دخترِ ُسنبل.م کردند  ِصدا«

  برگشتيم،  از باغِ ُسنبل وقتدير که ـــ اّما وقتي
  ت ُپر و موهات هم نمناک، نتوانستم ها با بغل

  هام از سو افتادند،  حرفي بزنم، و چشم
 ٤٠  دانستم، نه زنده بودم نه ُمرده، و هيچي نمي

  کنان به قلبِ روشنايي، به سکوت. نگاه
ت ليئَر   داس ميئَر.اُد اوْن

  
  شهير، بينِ  ُسُسسْتريز، پيش خانمِ

  که آن بدجوري چاييده بود، حال
 ٤٥  شداننَد بيناترين زِن اروپا مي

  ، با آن يک دست ورقِ الکردار. اين است، گفت
  ورقِ شما، دريانورِد غريقِ ِفنيقي،

  هاش بودند. نگاه کنيد!) (آنها ُدرهايي اند که چشم
  ها، است، بانويِ صخره  خوشگله اين خاتون

 ٥٠ هايِ خطير. موقعّيت بانويِ
 دست، اين هم چرخِ اقبال، اين است مرِد با سه چوب

چشم است، اين ورق هم، و اين تاجرِ يک



 ٩١

Mein Irisch Kind, 

Wo weilest du?

 

"You gave me hyacinths first a year ago; ٣٥ 
"They called me the hyacinth girl." 

- Yet when we came back, late, from the Hyacinth garden, 

Your arms full, and your hair wet, I could not 

Speak, and my eyes failed, I was neither 

Living nor dead, and I knew nothing, ٤٠ 
Looking into the heart of light, the silence. 

Oed’ und leer das Meer.

 
Madame Sosostris, famous clairvoyante, 

Had a bad cold, nevertheless 

Is known to be the wisest woman in Europe, ٤٥ 
With a wicked pack of cards. Here, said she, 

Is your card, the drowned Phoenician Sailor, 

(Those are pearls that were his eyes. Look!) 

Here is Belladonna, the Lady of the Rocks, 

The lady of situations. ٥٠ 
Here is the man with three staves, and here the Wheel, 

And here is the one-eyed merchant, and this card, 

 



 ٩٢

 بَرد، است که او بر دوش مي  که سفيد است، چيزي

 کنم و من مجاز به ديدِن آن نيستم. پيدا نمي

 ٥٥ مرِد به دار آويخته را. بترسيد از مردن در آب.
  اي. بينم انبوه، گَردان ِگردبرِگرد در دايره عّيتي ميجم
 عزيز را ديديد، ُتنِ ن ممنون ام. اگر خانمِ ِاکوئيتااَز

 رم:آَو ش بگوييد که زاْيجه را من خودم ميِ به

  بايد حسابي محتاط بود اين روزها.
  

 ٦٠  ،ناراستينشهرِ 
  زيرِ ِمِه اُخراييِ يک صبحِ زمستان،

 ،  روان بودند، انبوه چندانجمعّيتي بر ُپلِ لندن 

 چندان.    هدر کرده باشد آنمرگ کردم  که من گمان نمي

 شدند، از گاه، برکشيده مي    ها، کوتاه و گاه آه

 ٦٥ يِ خود چشم دوخته بود.ها و هر انسان به پيشِ پا
 روان بودند بر فرازِ شيب و بر نشيبِ خياباِن کينگ ويليام،

  ْردُمِش ها را مي مريمِ وولناث ساعت که کليسايِ قّديسه  رو به آنجا
 ُنهم. فرجامينِيِ  بر ضربه  با صدايي ُمرده

  سان! ْسـِتت«ش داشتم نان باَزشناختم، و صداَز من آنجا کسي را ديدم که مي
 ٧٠ با من تويِ ناوگان بودي! يِلتو که در ماْي«
 ت کاشتي،َ آن جسدي که پارسال تويِ باغ«

  فه خواهد داد امسال؟بنا کرده است جوانه زدن؟ شکو«
 ش را بر هم زد؟بنداِن ناگهاني بستَر يا نکند يخ«



 ٩٣

Which is blank, is something he carries on his back, 

Which I am forbidden to see. I do not find 

The Hanged Man. Fear death by water. ٥٥ 
I see crowds of people, walking round in a ring. 

Thank you. If you see dear Mrs. Equitone, 

Tell her I bring the horoscope myself: 

One must be so careful these days. 

 
Unreal City, ٦٠ 
Under the brown fog of a winter dawn, 

A crowd flowed over London Bridge, so many, 

I had not thought death had undone so many. 

Sighs, short and infrequent, were exhaled, 

And each man fixed his eyes before his feet. ٦٥ 
Flowed up the hill and down King William Street, 

To where Saint Mary Woolnoth kept the hours 

With a dead sound on the final stroke of nine. 

There I saw one I knew, and stopped him, crying "Stetson! 

"You who were with me in the ships at Mylae! ٧٠ 
"That corpse you planted last year in your garden, 

"Has it begun to sprout? Will it bloom this year? 

"Or has the sudden frost disturbed its bed? 

 



 ٩٤

 هاست، ندار، دوسِت انسا  اوه سگ را پس دور نگه«

 ٧٥ ! ش بيرونِکشَد هاش باز مي  وگرنه با پنجول«
  »ــ ُمن فِْغغ!  و! هيُپکَخيت ِلکُتغ! ــ ُمن ساْمْبلَْبل،ت«
  
 

 . دستي شطرنج٢
  

 ور، ، که زن بر آن نشسته بود، مثلِ اورنگي شعله صندلي

 که آينه   تأللؤ داشت بر مرمر، آنجا

 هايِ باردار ه تاکشده ب  کاري هايِ کَنده  ايستانده با پايه

 ٨٠ کشيد که از اليِِ آنها يک کودِک زّرينِ عشق سرک مي
 پوشانده بود) شَ هاش را با بال (يکي ديگر چشم

 شاخه را هايِ شمعداِن هفت کرد شعله دو چندان مي

 تاباندند که بر ميز چنان نور مي

 خاست که برقِ جواهرهايِ زن به تالقي با آن برمي 

 ٨٥ سرريز از فراوانيِ سرشار؛ ،شپو هايِ اطلس از ُدرج
 هايِ عاج و ُزجاجِ رنگارنگ، در لوله

 درپوش، عطرهايِ ترکيبيِ غريبِ او نهفته بودند، بي

 کرد و مغشوش مي  َصمغ، ساييده، يا محلول ــ مختل

  ها را در بوها؛ برانگيخته با هوا  کرد ِحس غرق مي
 ٩٠ رفتند همه بر مي اين گرفت از پنجره،  که تازگي مي

يِ شمعدان را، هايِ کشيده کُنان شعله تيز



 ٩٥

"Oh keep the Dog far hence, that's friend to men, 

"Or with his nails he'll dig it up again! ٧٥ 
"You! hypocrite lecteur! - mon semblable, - mon frère!" 

 

 

 

II. A GAME OF CHESS 

 
The Chair she sat in, like a burnished throne, 

Glowed on the marble, where the glass 

Held up by standards wrought with fruited vines 

From which a golden Cupidon peeped out ٨٠ 
(Another hid his eyes behind his wing) 

Doubled the flames of sevenbranched candelabra 

Reflecting light upon the table as 

The glitter of her jewels rose to meet it, 

From satin cases poured in rich profusion; ٨٥ 
In vials of ivory and coloured glass 

Unstoppered, lurked her strange synthetic perfumes, 

Unguent, powdered, or liquid - troubled, confused 

And drowned the sense in odours; stirred by the air 

That freshened from the window, these ascended ٩٠ 
In fattening the prolonged candle-flames, 

 



 ٩٦

 چين، يِ قاب کردند تا به آسمانه شان را روانه ميدوِد

 انگيختند. بست برمي ها را در سقِف صندوق نقش

 خورده، هايِ ِمسين و ِمس  ميخ هايِ عظيمِ دريايي، گُل چوب

 ٩٥ ِ رنگين،  سنگ شده در سوختند، قاب ز و نارنجي ميسب
 کرد. ش ُدلفيني تراشيده شنا ميباَر که در فروغِ اندوه

 بر نمايِ بخاريِ عتيْق نمايان بود

 زار   گشوده رو به صحنِ درخت ي ا که گويي پنجره چنان

 فيلُِمل، از دسِت شاِه ناَهنجار مسخِ

 ١٠٠ لُعنف؛ هنوز آنجا بلب همه وقيحانه به آن
  کرد با صدايِ ديگر مصون از تجاوز يِ بيابان را ُپر مي همه

 دهد، کشيد، و جهان باز ادامه مي و هنوز او فرياد مي

 اندود. هايِ موم به گوش» َچه َچه«

 يِ ديگري نيز از زمان هايِ خشکيده دهکُن

 ١٠٥ هايِ خيره شدند؛ شمايل بر ديوارها روايت مي
 چنين محصور را. کشيدند اتاقِ اين به بيرون خميده، َخمان، به سکوت مي

 بر پلّکان.صدا داد  يِ ِکشانپاها

 زيرِ نورِ آتش، زيرِ ُبُرس، موهايِ او

  شرار  يِ تيرهايِ افشانده 
 ١١٠  وار. نشستند وحشي شدند در گفتار، سپس فرو مي تافته مي

  
 .مَ   خراب است امشب. بله، خراب. بمان پيش م اعصاب«

زني؟ حرف بزن. وقت حرف نمي هيچحرف بزن با من. آخر چرا «



 ٩٧

Flung their smoke into the laquearia, 

Stirring the pattern on the coffered ceiling. 

Huge sea-wood fed with copper 

Burned green and orange, framed by the coloured stone, ٩٥ 
In which sad light a carved dolphin swam. 

Above the antique mantel was displayed 

As though a window gave upon the sylvan scene 

The change of Philomel, by the barbarous king 

So rudely forced; yet there the nightingale ١٠٠ 
Filled all the desert with inviolable voice 

And still she cried, and still the world pursues, 

"Jug Jug" to dirty ears. 

And other withered stumps of time 

Were told upon the walls; staring forms ١٠٥ 
Leaned out, leaning, hushing the room enclosed. 

Footsteps shuffled on the stair. 

Under the firelight, under the brush, her hair 

Spread out in fiery points 

Glowed into words, then would be savagely still. ١١٠ 

 
"My nerves are bad to-night. Yes, bad. Stay with me. 

"Speak to me. Why do you never speak? Speak. 

 



 ٩٨

 کني؟ چه فکري؟ چي؟ داري به چي فکر مي«

 »کني. فکر کن. دانم داري چه فکري مي وقت نمي هيچ«

  
 ١١٥ ها ايم وشکنم در گذرِ م فکر مي
  .درباختند هاشان را هايِ مرده استخوان که انسان جايي

  
  »اين چه صدايي است؟«

 باد زيرِ در.

 »کند؟ اين حاال ديگر چه صدايي است؟ آخر باد دارد چه کار مي«

 ١٢٠ هيچي باز هيچي.
 يعني«

 آيد ت نميبيني؟ يعني ياَد داني؟ يعني هيچي نمي هيچي نمي«

  »هيچي؟«
 آيد م ميياَد

 ١٢٥ هاش بودند. ُدرهايي اند که چشم آنها
  »ت نيست؟َ ي، يا نه؟ هيچي تويِ کلّه زنده ا«

 ُجز

 O O O Oراگ ــ نَي َدت ِشکسپيهِري 

 ايتس ُس ِاِلگَنت

 ١٣٠ ُس اينَتِلَجنت
 
توانم بکنم؟ چه کار کنم حاال؟ چه کار مي« 



 ٩٩

"What are you thinking of? What thinking? What? 

"I never know what you are thinking. Think." 

 
I think we are in rats' alley ١١٥ 
Where the dead men lost their bones. 

 

"What is that noise?" 

The wind under the door. 

"What is that noise now? What is the wind doing?" 

Nothing again nothing. ١٢٠ 
"Do 

"You know nothing? Do you see nothing? Do you remember 

"Nothing?" 

I remember 

Those are pearls that were his eyes. ١٢٥ 
"Are you alive, or not? Is there nothing in your head?" 

But 

O O O O that Shakespeherian Rag - 

It's so elegant 

So intelligent ١٣٠ 
 
"What shall I do now? What shall I do? 

  



 ١٠٠

 کنم گردي مي طور که هستم، خيابان زنم بيرون همين مي«

 جور. فردا چه کار خواهيم کرد؟ م، همينَ با موهايِ ريخته«

 »کنيم؟ اصالً هميشه چه کار مي«

 ١٣٥ آبِ گرم در ساعِت َده.
 و اگر باران بيايد، يک اتومبيلِ کوپه در ساعِت چهار.

 زنيم، و دستي شطرنج مي

  مانيم. ي بر در مي ا مان را فشرده منتظرِ ضربهِ پلک  هايِ بدوِن که چشم در حالي
  

 گش، گفتم ــ ليل شوهرش که اَ جِّبه بر مي

 ١٤٠ حرفامو اَصن نجوييده خودم ُرک تو روش گفتم،
 َهّري آپ پليز ايتس تايم

 خوده خوشگل کن.  تو يهگرده، خوْد االن که ديگه آلبرت داره برمي

 تِ ي با اون پولي که داد به ار کردهک  خواد بدونه چي ردخور نداره که مي

 واسه خودت دندون بذاري. داِدش، خودم بودم اونجا.

 ١٤٥ ش رو بذار،ِ شونو بِکش بيرون، ليل، يه دس خوشگل همه
  کشم نيگات کنم. ن نميَصخورم، اَ ش، قسم ميگفِت

 ش ِفک کن به حيوونکي آلبرت،وقِت کشم، اون م نميه گفتم تازه من

 ارتش بوده، ديگه به يه حالِ حسابي احتياج داره،  چار سال ئه که تويِ

 ، گفتم، ديگرون هّسن اَ خداشون ئه.ش ش ندْيِ تو به هم  اگه

 ١٥٠  ها. ش، اوه هّسن. گفتم، چيزي تو اين مايهگفِت
 م.ِ ندازه به دونم ممنوِن کي باشم، يه نيگايِ ُرک هم مي ش ميوقِت ش، اونگفِت

 َهّري آپ پليز ايتس تايم



 ١٠١

"I shall rush out as I am, and walk the street 

"With my hair down, so. What shall we do to-morrow? 

"What shall we ever do?" 

The hot water at ten. ١٣٥ 
And if it rains, a closed car at four. 

And we shall play a game of chess, 

Pressing lidless eyes and waiting for a knock upon the door. 

 
When Lil's husband got demobbed, I said - 

I didn't mince my words, I said to her myself, ١٤٠ 
HURRY UP PLEASE IT’S TIME 

Now Albert's coming back, make yourself a bit smart. 

He'll want to know what you done with that money he gave you 

To get yourself some teeth. He did, I was there. 

You have them all out, Lil, and get a nice set, ١٤٥ 
He said, I swear, I can't bear to look at you. 

And no more can't I, I said, and think of poor Albert, 

He's been in the army four years, he wants a good time, 

And if you don't give it him, there's others will, I said. 

Oh is there, she said. Something o' that, I said. ١٥٠ 
Then I'll know who to thank, she said, and give me a straight look. 

HURRY UP PLEASE IT’S TIME 

 



 ١٠٢

 .نکَبِ ش واهاسنگاتو با آد ت نميِ خوش   گفتم، اگه

 آد. اَ تو برنمي که اگه چين يکي هم گُلچين کنن  دسديگرون بلد اَن 

 ١٥٥ ن.َ بوده   ت نگفتهِ شه واسه اين بوده باشه که به اگه آلبرت جيم شه، نمي اّما
 زني. ش گفتم، تو باس خجالت بکشي که ِانقَد عتيقه ميِ به

 ش.) ويک سالِ (فقط هم با سي

  هم آويزون،  شَ  ولوچه ش، دسِّ من که نيس، لبگفِت
 ش.ِ انداختن م، واسه هايي ئه که خورد ش از اون قُرصَ ش، همهگفِت

 ١٦٠ خودش بميره.) آخريزريِ  کاکُل(درجا پنج تا پس انداخته، چيزي نمونده بوده سرِ 
 م نشدم.َ مثِّ اّول وقت شه، اّما من ديگه هيچ خوب مي شچي گفِت دواخونه

 گفتم، راّسي که نادون اي.

 ذاره، همين ئه که هس، گفتم، ت نميِ خب، اگه آلبرت راحت

 خواي؟ بّچه نمي که ي که چي اگهکردآخه پس ازدواج 

 ١٦٥ َهّري آپ پليز ايتس تايم
 دوديِ خوک داشتن، شنبه آلبرت خونه بود، رونْ خب، اون يه

 ش رو داغ نيش بکشم ــِ شون يه تيکّه با حال م کردن شام خونهَ دعوت

  َهّري آپ پليز ايتس تايم
 َهّري آپ پليز ايتس تايم

 ١٧٠ شبِخير بيل. شبِخير لو. شبِخير ِمي. شبِخير.
 . شبِخير. شبِخير.خداِفظ

  ت.ت، گود ناْيت، سوييت ِليديز، گود ناْيت، ِليديز، گود ناْيگود ناْي
  
 



 ١٠٣

If you don't like it you can get on with it, I said. 

Others can pick and choose if you can't. 

But if Albert makes off, it won't be for lack of telling. ١٥٥ 
You ought to be ashamed, I said, to look so antique. 

(And her only thirty-one.) 

I can't help it, she said, pulling a long face, 

It's them pills I took, to bring it off, she said. 

(She's had five already, and nearly died of young George.) ١٦٠ 
The chemist said it would be all right, but I've never been the same. 

You are a proper fool, I said. 

Well, if Albert won't leave you alone, there it is, I said, 

What you get married for if you don't want children? 

HURRY UP PLEASE IT’S TIME ١٦٥ 
Well, that Sunday Albert was home, they had a hot gammon, 

And they asked me in to dinner, to get the beauty of it hot - 

HURRY UP PLEASE IT’S TIME 

HURRY UP PLEASE IT’S TIME 

Goonight Bill. Goonight Lou. Goonight May. Goonight. ١٧٠ 
Ta ta. Goonight. Goonight. 

Good night, ladies, good night, sweet ladies, good night, good night. 

 

 

 



 ١٠٤

 يِ آتش . موعظه٣
  

 يِ رود: آخرين انگشتاِن برگ شکست خيمه درهم

 در ساحلِ خيس. باد روند  چنگ انداخته فرو مي

 ١٧٥ زادان رفته اند. پري .نفته، ناِشپيمايد سرزمينِ اُخرايي را مي
 م را به پايان آورم.نواز، آرام روان باش، تا که من آواَز دل زِِتيم

 َرد، نه کاغذهايِ ساندويچ،آَو هايِ خالي مي  رود نه شيشه

 سيگار هايِ مقّوايي، نه ته هايِ ابريشمي يا جعبه نه دستمال

 زادان رفته اند. هايِ تابستان. پري هايي ديگر از شب يا نشانه

 ١٨٠ ، وارثاِن عاطلِ مديراِن شهر هم؛شانِ و دوستان
 ي نگذاشته اند. ا  رفته اند، نشاني

 ..هايِ ِلمان نشستم و گريستم. کنارِ آب

 تا که من آوازم را به پايان آورم،نواز، آرام روان باش  دل زِِتيم

 گويم نه دراز. نواز، چه من نه بلند مي مزِ دليآرام روان باش، ِت

 ١٨٥  شنوم سوزي سرد مي در اّما پشِت سرم
 گوش. تا گوش يواشکيِهايِ  خنده پراکندِن  ها را، با  تقِ استخوان تق

 
 گياهانخزيد اليِ  ختيلَ  موشي به

 ش را ِکشان بر ساحلْ  لجني يِ طبله

 مشغول گيري که من در کانالِ کُند بودم به ماهي  در همان هنگام

 ١٩٠ در غروبي زمستاني حواليِ پشِت گازسازي
 محضرت برادَر شکستگيِ اعلٰي يِ ِکشتي غرقِ انديشه



 ١٠٥

III. THE FIRE SERMON 

 

The river's tent is broken: the last fingers of leaf 

Clutch and sink into the wet bank. The wind 

Crosses the brown land, unheard. The nymphs are departed. ١٧٥ 
Sweet Thames, run softly, till I end my song. 

The river bears no empty bottles, sandwich papers, 

Silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends 

Or other testimony of summer nights. The nymphs are departed. 

And their friends, the loitering heirs of city directors; ١٨٠ 
Departed, have left no addresses. 

By the waters of Leman I sat down and wept . . . 

Sweet Thames, run softly till I end my song, 

Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long. 

But at my back in a cold blast I hear ١٨٥ 
The rattle of the bones, and chuckle spread from ear to ear. 

 
A rat crept softly through the vegetation 

Dragging its slimy belly on the bank 

While I was fishing in the dull canal 

On a winter evening round behind the gashouse ١٩٠ 
Musing upon the king my brother's wreck 

 



 ١٠٦

 م پيش از او.ٰٰحضرت پدَر و مرِگ اعلي

 هايِ سفيِد لُخت بر زمينِ پسِت خيس تن

 اتاقِک پسِت خشِک زيرشيرواني،در  افکندههايِ  و استخوان

 ١٩٥  سال. تا کوبيِ موش، سال پاْي  تق فقط با به تق
  شنوم م مياّما هر از گاهي پشِت سَر

 ها و موتورهايي را که خواهند رسانيد صدايِ بوق

 ي را در بهاران به خانمِ پورِتر.سويين

  تابيد رويِ خانمِ پورِتر آخ ماِه تابان مي
 ٢٠٠  او دخترِو رويِ 

 شورند شيرين مي آنها پروپاهاشان را تويِ آبِ جوشِ

  ِا اُ سِ ووآ دانفان، شانتان دان لَ کوُپل!
  

 ُتک ُتک َتَهت ُتک َتَهت َتَهت

 َچهَچه َچهَچه َچهَچه

 ٢٠٥  نف.ُع به همه وقيحانه آن
  ِترو
 

  ناراستين شهرِ
  زيرِ ِمِه اُخراييِ يک ظهرِ زمستان

 زميريآقايِ يوجِنِديس، تاجرِ ِا

 ٢١٠ نکرده، با جيبي ُپر از کشمش اصالح
وقِت رؤيت، ها  کرايه، لندن: براتـ  بيمهـ   بها



 ١٠٧

And on the king my father's death before him. 

White bodies naked on the low damp ground 

And bones cast in a little low dry garret, 

Rattled by the rat's foot only, year to year. ١٩٥ 
But at my back from time to time I hear 

The sound of horns and motors, which shall bring 

Sweeney to Mrs. Porter in the spring. 

O the moon shone bright on Mrs. Porter 

And on her daughter ٢٠٠ 
They wash their feet in soda water 

Et O ces voix d'enfants, chantant dans la coupole! 

 

Twit twit twit 

Jug jug jug jug jug jug 

So rudely forc'd. ٢٠٥ 
Tereu 

 

Unreal City 

Under the brown fog of a winter noon 

Mr. Eugenides, the Smyrna merchant 

Unshaven, with a pocket full of currants ٢١٠ 
C.i.f. London: documents at sight, 

 



 ١٠٨

  خواست از منيِ عوامانه  به فرانسه
  چاشتي بزنيم تويِ هتل کاُنن ْستريت

  متروُپل.  ش تعطيلِ آخرِ هفته را تويِبنَد پشت
  

 ٢١٥ و پشت ها گاه چشم در ساعِت بنفش، که آن
  گاه منتظر است ماشينِ انسان چرخند، که آن  مياز ميزِ تحرير به باال

 کُنِ منتِظر،  ِتپ چون تاکسيِ ِتپ هم

 ِتپ مياِن دو زندگي، من، تايرِسياس، گرچه کور و به ِتپ

 بينم من  ، مي هايِ زنانه پستان پيرمردي با ورچروکيده

 ٢٢٠ کوبد سرِ شب را که مي ساعِتدر ساعِت بنفش، 
 َرد از دريا،آَو به خانه ميرو به خانمان، و دريانورد را 

 کند مي را جمع کرده روشن  يِ خود      نويس را به خانه وقِت عصرانه، که ميزِ صبحانه ماشين

 چيند. کنسروي مي هايِ ش را، و خوراک اجاق

  مخاطره پهن اند بيروِن پنجره به
 ٢٢٥ کند، مي  شانِ هايِ آفتاب لمس هايِ در حالِ خشکيدِن او که آخرين شعاع  زيرجامه

 ْ تخِت او) تلنبار است و رويِ کاناپه (شب

 بندها. ها، و سينه  ، زيرپيراهنيها ها، راحتي جوراب

 ،من، تايرِسياس، پيرمرِد با نوِک پستاِن ورچروکيده

 ــ مه اگويي کرد صحنه را دريافته، و باقي را پيش

 ٢٣٠ من نيز منتِظرِ مهماِن منتظَر ماندم.
شود، ، وارد ميکوَرکياو، آن جوانِک 



 ١٠٩

Asked me in demotic French 

To luncheon at the Cannon Street Hotel 

Followed by a weekend at the Metropole. 

 

At the violet hour, when the eyes and back ٢١٥ 
Turn upward from the desk, when the human engine waits 

Like a taxi throbbing waiting, 

I Tiresias, though blind, throbbing between two lives, 

Old man with wrinkled female breasts, can see 

At the violet hour, the evening hour that strives ٢٢٠ 
Homeward, and brings the sailor home from sea, 

The typist home at teatime, clears her breakfast, lights 

Her stove, and lays out food in tins. 

Out of the window perilously spread 

Her drying combinations touched by the sun's last rays, ٢٢٥ 
On the divan are piled (at night her bed) 

Stockings, slippers, camisoles, and stays. 

I Tiresias, old man with wrinkled dugs 

Perceived the scene, and foretold the rest - 

I too awaited the expected guest. ٢٣٠ 
He, the young man carbuncular, arrives, 

 

 



 ١١٠

 ، با نگاِه رکِّ گستاخ،يِ بنگاِه معامالِت ملکيپا خردهکارمنِد 

 افتد ستان که اعتماِد به نفس چنان در او جا مييکي از فروَد

 يِ برادفوردي. يک نوکيسه ابريشمي بر سرِ سيلندرِ که کالِه

 ٢٣٥ زند او، تخمين مي است، چنين  حاال وقت مناسب
 ،و خسته است حوصله بياو شام پايان گرفته 

 کوشد به جلب کردِن او  هايِ خود مي با نوازش

 .خواستهخورند و نه هستند  ميدسِت رد  نه که

 باره؛ يک بَرد به برانگيخته و مصّمم، هجوم مي

 ٢٤٠ ؛ هايِ جورنده شوند با مقاومتي دست رو نمي روبه
 ،خودپسنديِ او به واکنش ندارد نيازي

 .اعتنايي آيد آن بي آينِد او هم مي خوش

 کشيده ام رااين يِ  همهخود از پيش  ، تايرِسياس،و من(

 ؛اين کاناپه يا تخت شد اجرا که بر همين

 ٢٤٥ نشسته ام تباْيمني که پايِ ديوارِ شهرِ 
  .)ها ردهترين ُم ِن فرودستدر مياداشته ام گام برو 

 دارد، منشانه ارزاني مي ي ارباب ا خاتمه را بوسه

  پلّه را بي چراغ... يابد راه رود کورمال، چه درمي و به راِه خود مي
  

 نگرد، مي در آينه ميگردد و َد برمي

 ٢٥٠ ؛يِ خود چندان ملتفِت عاشقِ رفته نه
 دهد: س راه مير اي نيم ش به خطورِ انديشهَ ذهن

»حال ام که تمام شد. خوب حاال ديگر انجام شد: و خوش«



 ١١١

A small house agent's clerk, with one bold stare, 

One of the low on whom assurance sits 

As a silk hat on a Bradford millionaire. 

The time is now propitious, as he guesses, ٢٣٥ 
The meal is ended, she is bored and tired, 

Endeavours to engage her in caresses 

Which still are unreproved, if undesired. 

Flushed and decided, he assaults at once; 

Exploring hands encounter no defence; ٢٤٠ 
His vanity requires no response, 

And makes a welcome of indifference. 

(And I Tiresias have foresuffered all 

Enacted on this same divan or bed; 

I who have sat by Thebes below the wall ٢٤٥ 
And walked among the lowest of the dead.) 

Bestows one final patronising kiss, 

And gropes his way, finding the stairs unlit . . . 

 
She turns and looks a moment in the glass, 

Hardly aware of her departed lover; ٢٥٠ 
Her brain allows one half-formed thought to pass: 

"Well now that's done: and I'm glad it's over." 

 



 ١١٢

  ،دهد زِن زيبا تن به بالهت که مي

 رود، و در اتاقِ خود باز تنها به هر سو مي

 ٢٥٥ کند، صاف مي وار ماشيندستي با موهاش را 
  .گذارد ي مي ا صفحهرويِ گرامافون و 
  
 »کنارِ من خزيدبه ا ه اين موسيقي به رويِ آب«

 و در طولِ ْسْتراند، در امتداِد خياباِن ملکه ويکتوريا.

 شنوم گاهي ، من ميي شهر شهرِا

 ٢٦٠ مزِ پايينيياي در خياباِن ِت افهکنارِ ک
 يِ خوشِ ماندولين را ناله

 ،وقالي و وِروِري از داخل لبا قي

 دهند: آنجاکه ديوارهايِ يله مي ها ظهرها  فروش آنجاکه ماهي

 دارند کليسايِ شهيد ماگنوس محفوظ مي

 ٢٦٥  ناپذيرِ سفيد و طالييِ ايونيايي را. ُشکوِه گزارش
  

 ريزد رود  عرق مي

 قير نفت و

 شوند  ها رانده مي  کرجي

 با جزر و مدِّ در تغيير

 ٢٧٠ ُسرخهايِ  بادبان
 َپهن

پشت به باد و در اهتزاز بر دکلِ سنگين.



 ١١٣

When lovely woman stoops to folly and 

Paces about her room again, alone, 

She smoothes her hair with automatic hand, ٢٥٥ 
And puts a record on the gramophone. 

 

"This music crept by me upon the waters" 

And along the Strand, up Queen Victoria Street. 

O City City, I can sometimes hear 

Beside a public bar in Lower Thames Street, ٢٦٠ 
The pleasant whining of a mandoline 

And a clatter and a chatter from within 

Where fishmen lounge at noon: where the walls 

Of Magnus Martyr hold 

Inexplicable splendour of Ionian white and gold. ٢٦٥ 

 
The river sweats 

Oil and tar 

The barges drift 

With the turning tide 

Red sails ٢٧٠ 
Wide 

To leeward, swing on the heavy spar. 

 



 ١١٤

 ها  کرجي رانند مي

 راشناور   يِالوارها

 ٢٧٥ يِ گـرينويچ فروِد راسته
 .ها سـگ يِ فراسويِ جـزيره

 وايآالال اليآ

  واالّال اليآالال
  

 ِلسَتراليزابت َو 

 ٢٨٠ به ضربان پاروها
 يِ قايق بود به شکلِ پاشنه

 صدفي زراَندود

 سرخ و زرين

  آلود کف ُتندابِ
 ٢٨٥ يِ رود بر هر دو کرانه انداخت مي موج

 باِد جنوبِ غربي

 ُبرد با رود پايين مي

 ها را دانِگ ناقوس دينگ

 هايِ سفيد برج

 ٢٩٠ يآالال اليآوا
  الاليآال الواالّ

  
.آلود هايِ خاک ها َو درخت تراموا«



 ١١٥

The barges wash 

Drifting logs 

Down Greenwich reach ٢٧٥ 
Past the Isle of Dogs. 

Weialala leia 

Wallala leialala 

 
Elizabeth and Leicester 

Beating oars ٢٨٠ 
The stern was formed 

A gilded shell 

Red and gold 

The brisk swell 

Rippled both shores ٢٨٥ 
Southwest wind 

Carried down stream 

The peal of bells 

White towers 

Weialala leia ٢٩٠ 
Wallala leialala 

 
"Trams and dusty trees. 

 



 ١١٦

 يو هايبِري زاييد مرا. ريچَمند و کي

  ضايع کردند مرا. نزديِک ريچَمند زانوهام را بلند کردم
 ٢٩٥ »بر کِف بلمي باريک.خوابيده   پشت  به 

  

 ِ من   پاهايِ من در مورِگيت اند، و قلب«

 زيرِ پاهايِ من. از پسِ واقعه

 داد وعده. "اي شروعِ تازه"گريه کرد او. 

  »شدم آزرده؟ نظري ندادم. از چه مي
  

 ٣٠٠ بر ساحلِ شنيِ َمرِگيت.«
 توانم بپيوندم نمي

 هيچي را با هيچي.

  هايِ کثافت. يِ دست هايِ شکسته ناخن
  مردمِ من مردمِ فروتن که انتظار ندارند

 ٣٠٥ »هيچي.
  ال ال

  

  به کارتاژ سپس آمدم من
  

 به سوختن به سوختن به سوختن به سوختن

   ِکشي  مي     مَ خداوندا تو بيرون

 ٣١٠   ِکشي خداوندا تو مي
  

به سوختن



 ١١٧

Highbury bore me. Richmond and Kew 

Undid me. By Richmond I raised my knees 

Supine on the floor of a narrow canoe." ٢٩٥ 
 

"My feet are at Moorgate, and my heart 

Under my feet. After the event 

He wept. He promised 'a new start'. 

I made no comment. What should I resent?" 

 

"On Margate Sands. ٣٠٠ 
I can connect 

Nothing with nothing. 

The broken fingernails of dirty hands 

My people humble people who expect 

Nothing." ٣٠٥ 
la la 

 

To Carthage then I came 

 

Burning burning burning burning 

O Lord Thou pluckest me out 

O Lord Thou pluckest ٣١٠ 
 

burning 



 ١١٨

  
 

 . مردن در آب٤
 

 روزه، يِ پانزده قي، يک مردهفِلباسِ ِفني

 ِ مرغاِن نوروزي را، تالطمِ عميقِ بحرها فراموش کرد جيغ

 و بهره و زيان را.

 ٣١٥ جرياني زيردريايي
 فرود  به فراز بود و بهکه او  هنگامکنان گوشت از استخواِن او برچيد.  پچ پچ

 و جوانيِ خود هايِ پيري گذر کرد از گاه

 فروَروان در گرداب.

 ناُجهود ُجهود يا 

 ٣٢٠ ي، ا چرخاني و جهِت باد را مراقب  ي تويي که ُسکّان ميِ ا
  چون تو. فِلباس را نظر انداز، که روزگاري زيبارو بود و بلندباال بود هم

  
 

 چه ُتنَدر گفت . آن٥
 

 کرده هايِ عرق سرخ بر چهره ها از پسِ روشناييِ مشعل

 ها از پسِ سکوِت يخين در باغ

 يِ سنگالخاز پسِ زجر در گذرها

 ٣٢٥ ها فريادها و شيون
 زندان و کاخ و طنينِ



 ١١٩

 

 

IV. DEATH BY WATER 

 

Phlebas the Phoenician, a fortnight dead, 

Forgot the cry of gulls, and the deep sea swell 

And the profit and loss. 

A current under sea ٣١٥ 
Picked his bones in whispers. As he rose and fell 

He passed the stages of his age and youth 

Entering the whirlpool. 

Gentile or Jew 

O you who turn the wheel and look to windward, ٣٢٠ 
Consider Phlebas, who was once handsome and tall as you 

 

 

V. WHAT THE THUNDER SAID 

 

After the torchlight red on sweaty faces 

After the frosty silence in the gardens 

After the agony in stony places 

The shouting and the crying ٣٢٥ 
Prison and palace and reverberation 

 



 ١٢٠

 دوردست هايِ ُتنَدرِ بهاران بر فرازِ کوه

 مرده است اينکبکرد  که او زندگي مي آن

 کرده ايم به مردن ايم اينک ما که زندگي مي

 ٣٣٠ با اندکي طاقت
  

 اينجا نه آب بلکه فقط صخره هست

  ي شني ا صخره و نه هيچ آب و جاده
 ها يِ پيچاِن برَرفته مياِن کوه جاده

 سنگ اند بدوِن آب هايِ که کوه

 ٣٣٥  نوشيد شد مانديم و مي مي بود اگرکه آب 
 شود ماند يا انديشيد نمي  مياِن سنگستان

 عرق خشک است و در شن اند پاها

 شکي آب بود مياِن سنگستانفقط کا

 تواند کرد حّتي خورده ُتف نمي هايِ کرم کوِه ُمرده اين دهاِن با دندان

 ٣٤٠ تواند نه بماند نه بيارامد نه بنشيند اينجا کسي نمي
  ها نيست حّتي  سکوت هم در کوه

  هيچ مگر ُتنَدرِ خشِک ستروِن بي باران
 ها حّتي تنهايي هم نيست در کوه

 روند مي  قروچه زنند و دندان کرده که پوزخند مي قرمزِ ُبق هايِ هيچ مگر چهره

 ٣٤٥ خورده هايِ ِگلينِ ترک از اليِ درهايِ خانه
 اگرکه آب بود

و نه صخره



 ١٢١

Of thunder of spring over distant mountains 

He who was living is now dead 

We who were living are now dying 

With a little patience ٣٣٠ 

 

Here is no water but only rock 

Rock and no water and the sandy road 

The road winding above among the mountains 

Which are mountains of rock without water 

If there were water we should stop and drink ٣٣٥ 
Amongst the rock one cannot stop or think 

Sweat is dry and feet are in the sand 

If there were only water amongst the rock 

Dead mountain mouth of carious teeth that cannot spit 

Here one can neither stand nor lie nor sit ٣٤٠ 
There is not even silence in the mountains 

But dry sterile thunder without rain 

There is not even solitude in the mountains 

But red sullen faces sneer and snarl 

From doors of mudcracked houses ٣٤٥ 
If there were water 

And no rock 

 



 ١٢٢

 اگرکه صخره بود

  و آب هم
 و آب

 ٣٥٠ يک چشمه
  اي مياِن سنگستان برکه

 فقط صدايِ آب بود  کهاگر

  نه زنجره
 ياکه آوايِ علِف خشک

 ٣٥٥  آب بر صخره بلکه صدايِ
 ها  خواَند اليِ کاج مي خاليَم  که توکايِ خال آنجا

 چيکّه چيکّه چيکّه چيکّه چيکّه چِکّه چِکّه

  آب نيست اّما
  

 ؟دَرُپِس ست آن سّومي که همواره در کنارِ تو راه مي کي

 ٣٦٠  رمُمِش که مي و من ايم با هم وقتي تنها تو
  نگرم اّما فرارويِ راِه سپيد را که مي

  َرد ُپِس اره يکي ديگر است که در کنارِ تو راه ميهمو
  بر سر قباشلُاُخرايي،  خرامان پوشيده به ردايي

  دانم آيا مرد يا زن نمي
 ٣٦٥  ست در آن سمِت ديگرِ تو؟ ـــ ولي آخر آن کي

  
  در هوا گرفته ست آن آوا اوج چي



 ١٢٣

If there were rock 

And also water 

And water 

A spring ٣٥٠ 
A pool among the rock 

If there were the sound of water only 

Not the cicada 

And dry grass singing 

But sound of water over a rock ٣٥٥ 
Where the hermit-thrush sings in the pine trees 

Drip drop drip drop drop drop drop 

But there is no water 

 
Who is the third who walks always beside you? 

When I count, there are only you and I together ٣٦٠ 
But when I look ahead up the white road 

There is always another one walking beside you 

Gliding wrapt in a brown mantle, hooded 

I do not know whether a man or a woman 

- But who is that on the other side of you? ٣٦٥ 
 
What is that sound high in the air 

  



 ١٢٤

  نجوايِ ماتمِ مادرانه
  بر سرِ گرِد هم آينده قباشلُهايِ  ستند آن ايل کي

  خورده خوران بر زمينِ َتَرک کرانه، سکندري هايِ بي يِ دشت بر پهنه
 ٣٧٠  فقط افقي درمانده يِ   در حلقه  مانده
  ها ست آن شهْر بر فرازِ کوه چي

  پاشد خورده دگر گشته از هم مي  که در هوايِ بنفش َتَرک
  فروريزنده يِ ها آن برج

  اورشليم آتن اسکندريه
 ٣٧٥  وين لندن

ناراستينهمه 
  

  ش را کشيد سختزني موهايِ سياِه بلنَد
  ساخت  نغمهو بر آن تارها زخمه زد و 

  نوزادها  يِ  هايِ با چهره و در نورِ بنفْش خفّاش
 ٣٨٠  ها م کوفتند بالصفير کشيده به ه

  گرفته ديواري سرازير به زير خزيدند  و بر سياهي
  ها در هوا سرنگون بودند  و برج

  هايِ يادبودها نواختند ناقوس ها را مي شمارشِ ساعت
  ها هايِ خالي و خشکيده چاه خاست آوايِ نداها از قنات و برمي

  
 ٣٨٥  ها در اين گودالِ تباِه مياِن کوه

علف کند مي ِخش ِخشرمق،  در مهتابِ بي



 ١٢٥

Murmur of maternal lamentation 

Who are those hooded hordes swarming 

Over endless plains, stumbling in cracked earth 

Ringed by the flat horizon only ٣٧٠ 
What is the city over the mountains 

Cracks and reforms and bursts in the violet air 

Falling towers 

Jerusalem Athens Alexandria 

Vienna London ٣٧٥ 
Unreal 

 

A woman drew her long black hair out tight 

And fiddled whisper music on those strings 

And bats with baby faces in the violet light 

Whistled, and beat their wings ٣٨٠ 
And crawled head downward down a blackened wall 

And upside down in air were towers 

Tolling reminiscent bells, that kept the hours 

And voices singing out of empty cisterns and exhausted wells. 

 

In this decayed hole among the mountains ٣٨٥ 
In the faint moonlight, the grass is singing 

 



 ١٢٦

  ريخته، ِگرِد نمازخانهيِ فرو هابر قبر
  يِ باد. هست خالي، فقط خانه     نمازخانه
  ،در نوسان استي ندارد و در  ا  پنجره

 ٣٩٠  هايِ خشک. رساَند به کسي استخوان آسيب نمي
  تنهاوتنها خروسي ايستاد بر بام 

  قو قو  قو قو لي قو قو لي
  در برقِ صاعقه. تندبادي نمناک از پسِ آن

  َرد بارانآَو مي
  

 ٣٩٥  هايِ پالسيده بود، و برگ گَنگ گود رفته
  ابرهايِ سياه که در انتظارِ باران بودند، درحالي

  آمدند، بر فرازِ هيماوانت. در دوردست ِگرد مي
  کرد در سکوت.ِکز کرد، قوز جنگل 
  گاه ُتنَدر سخن گفت پس آن

 ٤٠٠  دا
  : چه داده ايم ما؟داتا

  ِ من قلب يِ دهنده يارِ من، خوِن تکان
  تسليم اي سهمگينِ لحظه تهّورِ

  تواند گرفت هرگز  ش نميَ  که عمري احتياط پس
 ٤٠٥  ما با همين، و با همين تنها، وجود داشته ايم

  مرِگ ما از آن ياد شود هايِ که قرار نيست نه در آگهي هميني
  عنکبوِت بخشنده شده با کارِ نه در خاطراِت الپوشاني



 ١٢٧

Over the tumbled graves, about the chapel 

There is the empty chapel, only the wind's home. 

It has no windows, and the door swings, 

Dry bones can harm no one. ٣٩٠ 
Only a cock stood on the rooftree 

Co co rico co co rico 

In a flash of lightning. Then a damp gust 

Bringing rain 

 

Ganga was sunken, and the limp leaves ٣٩٥ 
Waited for rain, while the black clouds 

Gathered far distant, over Himavant. 

The jungle crouched, humped in silence. 

Then spoke the thunder 

DA ٤٠٠ 
Datta: what have we given? 

My friend, blood shaking my heart 

The awful daring of a moment's surrender 

Which an age of prudence can never retract 

By this, and this only, we have existed ٤٠٥ 
Which is not to be found in our obituaries 

Or in memories draped by the beneficent spider 

  



 ١٢٨

  نه در زيرِ ُمهرومومِ گشوده به دسِت دادستاِن تکيده
  هايِ خاليِ ما در اتاق

 ٤١٠  دا
  : من شنيده ام کليدداياْدْهوام

  چرخد بار مي بار در در بچرَخد و تنها يک يک
  کنيم، هرکس در زنداِن خود به کليد فکر مي

  کند فکرکنان به کليد، هرکس يک زندان را تأييد مي
 ٤١٥  هايِ اثيرگونه اّما سرِ شب، شايعه

  شکسته درهم والنوسي يدمند َدمي به کور جاِن تازه مي
  دا
  ايق به موافقت بود: قياتا دام

  شادمانه، با دسِت در کارِ بادبان و پارو آزموده
 ٤٢٠  بود دريا آرام بود و قلبِ تو البد به موافقت 

  شد، در تپشي مطيعانه َدم که دعوت مي شادمانه، هم به آن
  مهارکننده هايِ به دست

  
 نشستم بر خشکي

 م به پشتَ ، با دشِت خشکگيري به ماهي

به اراضيِ خودم سروسامان بدهم؟ توانم آيا دسِت کم مي ٤٢٥ 
  

 ريزه ريزه داره مي ريزه داره مي ُپلِ لندن داره مي

  ُپي ساسکُزِ نِل فُُک ِکليافّينا



 ١٢٩

Or under seals broken by the lean solicitor 

In our empty rooms 

DA ٤١٠ 
Dayadhvam: I have heard the key 

Turn in the door once and turn once only 

We think of the key, each in his prison 

Thinking of the key, each confirms a prison 

Only at nightfall, aethereal rumours ٤١٥ 
Revive for a moment a broken Coriolanus 

DA 

Damyata: The boat responded 

Gaily, to the hand expert with sail and oar 

The sea was calm, your heart would have responded ٤٢٠ 
Gaily, when invited, beating obedient 

To controlling hands 

 
I sat upon the shore 

Fishing, with the arid plain behind me 

Shall I at least set my lands in order? ٤٢٥ 

 
London Bridge is falling down falling down falling down 

Poi s'ascose nel foco che gli affina 
 



 ١٣٠

 ِکليُدن ــ اوه چلچله چلچله کوآنُد فيام چِئو

  لُ ْپَخنس َدکيِتن اَ لَ توغ اَُبلي
 ٤٣٠ هايِ خود زده ام ها شمع پايِ ويرانه من بدين پاره

 ز َمد ِاِگين. ُوآي َدن آْيل فيت يو. هيرونيمو

 ياتا. . داياْدْهوام. دامداتا

 
   َشنتي   َشنتي   َشنتي



 ١٣١

Quando fiam ceu chelidon - O swallow swallow 

Le Prince d'Aquitaine à la tour abolie 

These fragments I have shored against my ruins ٤٣٠ 
Why then Ile fit you. Hieronymo's mad againe. 

Datta. Dayadhvam. Damyata. 

 

Shantih    shantih    shantih 

 

 



  

  
 

نوامبرِ  در ُجنِگ داَيل،  ِد ُوْيست لَندچاپِ دومِ يِ نخست از  صفحه
١٩٢٢.  

زودي  . به١٩٢٢حقوق از آِن تي. اس. اليوت، «در پانويس آمده است: 
هايي از آقايِ اليوت  به  همراه با يادداشت ِد ُوْيست لَنداي از  نسخه
 »يِ ُبني َو ليورايت منتشر خواهد شد. ــ مديران. وسيله



  
 

  
  
  
  

يِ کرايِتريون،  نامه يِ يکمِ فصل در شماره ِد ُوْيست لَندچاپِ نخسِت 
 .١٩٢٢اکتبرِ 



  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  (تي. اس. اليوت) ها، يادداشت



  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NOTES, (T. S. Eliot) 



 ١٣٦

 
  
  
  

از آيين نه فقط عنوان، بلکه طرح و بسياري از نمادهايِ اّتفاقيِ شعر، از کتابِ 
) . م.م]١٤٧در پانويس، ص.  والري اليوت گزيني از [تصحيح و جاي (کمبريج تا ُرمانس

يِ جامِ مقّدس القاء شده اند.  يِ افسانه خانمِ جِسي ل. وِسُتن در باره يِ نوشته
هايِ من  دار ام که کتابِ خانمِ وِسُتن بهتر از يادداشت امشّدت و راستي چنان به به

سزايِ خوِد  هايِ شعر خواهد بود؛ و آن را (سوايِ اهمّيِت به گرِ دشواري روشن
اي به   گري انديشد چنين روشن کنم که مي کتاب) به هر کسي توصيه مي

ن ام که بر شناسيِ ديگري هم به طورِ کلّي مديو ارزد. به اثرِ انسان ش ميَ زحمت
ويژه از دو جلِد اَُدنيس،  است؛ به يِ زّرين شاخهم نسلِ ما تأثير گذاشت؛ مقصوَد

ز اَتيس، اُزيريس بهره برده ام. آنهايي که با اين کتاب آشنا اند، برخي ا
  جا خواهند آورد.  بهفوري را در اين شعر  هايِ مربوط به گياهان هايِ آيين ارجاع

  
  سپاريِ مردگان . خاک١
 
  ,١ِحزِقيال، بابِ دوم،  ـ قس. کتابِ ٢٠طرِ س
  ,٥جامعه، بابِ دوازدهم،  ـ قس. کتابِ ٢٣
  .١يِ  يِ يک، صحنه ، پردهايزولد تريستان َوـ نک.  ٣١
.١يِ  يِ سه، صحنه جا. پرده ـ همان ٤٢



 ١٣٧

 

 

 

Not only the title, but the plan and a good deal of the 

incidental symbolism of the poem were suggested by Miss 

Jessie L. Weston's book on the Grail legend: From Ritual to 

Romance (Macmillan). Indeed, so deeply am I indebted, Miss 

Weston's book will elucidate the difficulties of the poem much 

better than my notes can do; and I recommend it (apart from 

the great interest of the book itself) to any who think such 

elucidation of the poem worth the trouble. To another work of 

anthropology I am indebted in general, one which has 

influenced our generation profoundly; I mean The Golden 

Bough; I have used especially the two volumes Adonis, Attis, 

Osiris. Anyone who is acquainted with these works will 

immediately recognize in the poem certain references to 

vegetation ceremonies.  
 

I. THE BURIAL OF THE DEAD 
 

Line ٢٠ Cf. Ezekiel ٢:١.  

٢٣. Cf. Ecclesiastes ١٢:٥.  

٣١. V. Tristan und Isolde, i, verses ٨–٥.  

٤٢. Id. iii, verse ٢٤. 



 ١٣٨

 و آغاز کردمِ تارو آشنا نيستم، که بداهتاً از آن  ـ با ترکيبِ دقيقِ يک دست ورق ٤٦
هايِ سّنتيِ تارو،  آويخته، از چهره به دار خواِه خودم ادامه دادم. مرِد سپس به دل

که در ذهنِ من  به سببِ اينبه دو لحاظ مناسبِ مقصوِد من بوده است: 
يِ فرِيزِر است، و به اين سبب که من آن را  آويخته به دار يِ خدايِ کننده تداعي

نزديِک ِعْمَواس، [ با شخصّيِت باشلُق بر سر در گذرِ مريدان به سويِ ِامائوس
خشِ در ب شد. م.م.] نماياندر آنجا پس از رستاخيز به دو تن از مريداِن خود  مسيح ،اورشليم

جمعّيتي «چنين  شوند؛ هم دهم. بعد دريانورِد فنيقي و تاجر ظاهر مي ربط مي ٥
(يک شخصّيِت  دست شود. مرِد با سه چوب ر آب اجرا ميمرگ د َو» انبوه،

  دهم. گيرِ فريزر ربط مي با خوِد شاِه ماهي بخواهانه دلهايِ تارو) را  اصيلِ ورق
  :[فرانسوي در متن] ـ قس. بودلر ٦٠

  ُپر ازدحام، شهرِ ُپر از رؤيا، شهرِ« 
  »شود بر سرِ راِه رهگذر. روزِ روشن شبح سبز مي در که آنجا

  :[ايتاليايي در متن] ٥٥ـ٥٧، سه، جهّنمـ قس.  ٦٣
  جرياني چنان دراز

  توانستم باور کنم از مردم، که هرگز نمي
  »که مرگ اين همه انسان را هالک کرده باشد.

  :]اي (نامطمئن) از ايتاليايي ترجمه[ ٢٥ـ٢٧، چهار، جهّنمـ قس.  ٦٤
  اينجا، صدايِ ُندبه نشنيدم هيچ

  نه صدايِ ِشکوه، فقط کشيدِن آه 
  »کرد. هوايِ جاوداني را مرتعش مي

  اي که اغلب متوّجِه آن شده ام. ـ پديده ٦٨
اثرِ وبستر. شيطاِن سفيدـ قس. مرثيه در  ٧٤



 ١٣٩

٤٦. I am not familiar with the exact constitution of the Tarot pack 

of cards, from which I have obviously departed to suit my 

own convenience. The Hanged Man, a member of the 

traditional pack, fits my purpose in two ways: because he is 

associated in my mind with the Hanged God of Frazer, and 

because I associate him with the hooded figure in the passage 

of the disciples to Emmaus in Part V. The Phoenician Sailor 

and the Merchant appear later; also the 'crowds of people', and 

Death by Water is executed in Part IV. The Man with Three 

Staves (an authentic member of the Tarot pack) I associate, 

quite arbitrarily, with the Fisher King himself.  

٦٠. Cf. Baudelaire:  

Fourmillante cité, cité pleine de rêves,  

Où le spectre en plein jour raccroche le passant.  

٦٣. Cf. Inferno, iii. ٧–٥٥:  

                      si lunga tratta  

di gente, ch'io non avrei mai creduto  

  che morte tanta n'avesse disfatta.  

٦٤. Cf. Inferno, iv. ٢٧–٢٥:  

Quivi, secondo che per ascoltare,  

non avea pianto, ma' che di sospiri,  

che l'aura eterna facevan tremare.  

٦٨. A phenomenon which I have often noticed.  

٧٤. Cf. the Dirge in Webster's White Devil. 



 ١٤٠

  .هايِ بدي گُلـ نک. بودلر، مقّدمه بر  ٧٦
  
  . دستي شطرنج٢
  

  ,١٩٠، سطرِ ١، ٢، دو، کلوپاترا آنتوان َوـ قس.  ٧٧
  .]اي (نامطمئن) از التين ترجمه[ ٧٢٦، ١، ئيد اَنهچين. نک.  يِ قاب آسمانهـ  ٩٢

  زّرين، چينِ يِ قاب آسمانههايِ روشن، آويخته از  مشعل«
  »کنند. فتح مي هايِ خود شب را به شعله

  ,١٤٠، چهار. شده بهشِت گمـ صحنِ درختزار. نک. ميلتون،  ٩٨
 ، فيلُِمال.٦، ها مسخـ نک. اُويد،  ٩٩

 .٢٠٤، سطرِ [همين شعر. م.م.] ٣ـ قس. بخشِ  ١٠٠

  ,١٩٥، سطرِ ٣ـ قس. بخشِ  ١١٥
  »هنوز هم باد است زيرِ آن در؟«ـ قس. وِبسِتر:  ١١٨
  ,٤٨و  ٣٧، سطرهايِ ١ـ قس. بخشِ  ١٢٦
  ، اثرِ ميِدلُتن.زنان بپرهيزيد زنان ازـ قس. بازيِ شطرنج در  ١٣٨

  
  يِ آتش . موعظه٣ 
  

  .چکامه در پيشوازِ زفاف ـ نک. ْسپِنِسر، ١٧٦
 .٢، يک، طوفانـ قس.  ١٩٢

  .يِ خجالتيِ او به معشوقهـ قس. ماروِل،  ١٩٦
:مجلسِ زنبورانـ قس. ِدي،  ١٩٧



 ١٤١

٧٦. V. Baudelaire, Preface to Fleurs du Mal.  

 

II. A GAME OF CHESS 

 

٧٧. Cf. Antony and Cleopatra, II. ii. ١٩٠.  

٩٢. Laquearia. V. Aeneid, I. ٧٢٦:  

dependent lychni laquearibus aureis incensi, et noctem 

flammis funalia vincunt. 

٩٨. Sylvan scene. V. Milton, Paradise Lost, iv. ١٤٠.  

٩٩. V. Ovid, Metamorphoses, vi, Philomela.  

١٠٠. Cf. Part III, l. ٢٠٤.  

١١٥. Cf. Part III, l. ١٩٥.  

١١٨. Cf. Webster: 'Is the wind in that door still?'  

١٢٦. Cf. Part I, l. ٤٨ ,٣٧.  

١٣٨. Cf. the game of chess in Middleton's Women beware Women.  

 
III. THE FIRE SERMON 

 
١٧٦. V. Spenser, Prothalamion.  

١٩٢. Cf. The Tempest, I. ii.  

١٩٦. Cf. Marvell, To His Coy Mistress.  

١٩٧. Cf. Day, Parliament of Bees: 



 ١٤٢

  شنويد، مي کنيد و مي ، گوشناگهانکه  وقتي«
  که به هم خواهند رسانيد ها و شکار را سروصدايِ بوق«
  در بهار،به دايانا را  اَکتيون«

  »يِ او را خواهند ديد... پوسِت برهنه آنجا که همگان
: از سيدنيِ في که اين سطرها از آن گرفته شده استاز منشاِء تصنيخبر ام  بيـ  ١٩٩

  ا به من گزارش شد.استرالي
  .پارسيفالـ نک. وِرِلن،  ٢٠٢
شد، و  مظّنه زده مي» تا لندن يِ رايگان  بيمه حمل و  «ـ کشمش با قيمِت  ٢١٠

بايستي در مقابلِ پرداخِت برات پس از رؤيت  حسابِ محموله و غيره مي صورت
  ]٢١١هايِ مترجم برايِ سطرِ  [نک. به يادداشت شد. به خريدار واگذار مي

نيست، با » شخصّيت«ـ تايرِسياس اگرچه يک تماشاگرِ ساده است و واقعاً  ٢١٨
پيوندد. درست  ترين شخصِ شعر است و آنهايِ ديگر را او به هم مي همه مهم اين

يک  شود، و اين فروش با دريانورِد فنيقي يکي مي چشم، کشمش مثلِ تاجرِ يک
ها يک زن  گونه که زن ، همانناپل نيست يِ زاده شاهچندان متمايز از فرديناند 

، در بيند مي چه تايرِسياس آيند. آن اند، و هر دو سکس در تايرِسياس ِگرد مي
 بسيار شناختيِ يِ بخشِ اُويد دارايِ اهمّيِت انسان حقيقت اساسِ شعر است. همه

  :]. م.م.و التين انگليسي و فرانسهاز  اي ، ترجمه[متن به التين است
مسِت شراب روزي گفت با  تر يا زئوس. م.م.]ژوپي[گويند جوْو    

ا ه شرط بندم که شما ماده"مزاح،  خواهر و همسرِ خود جونو به
پس تا رايِ رفتند ؛ او نپذيرفت و کنيد تا ما نرها" ِ بيشتر  ِکيف

لذِّت عشق را به هر دو جنس چشيده   تايرِسياسِ دانا دانند که او
ز پسِ کوفتنِ ا ،در درختزاري سرسبز  که او بود؛ چون



 ١٤٣

When of the sudden, listening, you shall hear,  

A noise of horns and hunting, which shall bring  

Actaeon to Diana in the spring,  

Where all shall see her naked skin...  

١٩٩. I do not know the origin of the ballad from which these lines 

are taken: it was reported to me from Sydney, Australia.  

٢٠٢. V. Verlaine, Parsifal.  

٢١٠. The currants were quoted at a price 'carriage and insurance 

free to London'; and the Bill of Lading, etc., were to be 

handed to the buyer upon payment of the sight draft.  

٢١٨. Tiresias, although a mere spectator and not indeed a 

'character', is yet the most important personage in the poem, 

uniting all the rest. Just as the one-eyed merchant, seller of 

currants, melts into the Phoenician Sailor, and the latter is not 

wholly distinct from Ferdinand Prince of Naples, so all the 

women are one woman, and the two sexes meet in Tiresias. 

What Tiresias sees, in fact, is the substance of the poem. The 

whole passage from Ovid is of great anthropological interest:  

   Cum Iunone iocos et 'maior vestra profecto est  

Quam, quae contingit maribus', dixisse, 'voluptas.'  

Illa negat; placuit quae sit sententia docti  

Quaerere Tiresiae: venus huic erat utraque nota.  

Nam duo magnorum viridi coeuntia silva  

Corpora serpentum baculi violaverat ictu 



 ١٤٤

پيچان و به بودند که به هم  بزرگ ش بر سرِ جفتي مارَِ دست چوب
، شده بود خود مسخ، وحشتا، از مرد به زن تا سرِ يري مشغولگ گُْشن

هنگامِ خزاِن هشتم، او که باز آن ماران را ديد،  هفت خزان؛ و به 
تانيد، چوبِ ديگر   مي چو به چوبي جنس دگر کردن «شان: ِ گفت

کوفت و در َدم خود دگرگشت به آن جنسِ » د.تان تا باز بگردانيْ زنم 
  شَ روز که به راي  نخستين و همان حالت که به دنيا آمده بود. آن

حق را داد به جوْو. گويند جونو دخترِ ساتورن شد بسي او خواندند، 
هايِ  خشمگين از داوريِ او، و به تاريکيِ جاويدان کرد محکوم چشم

 اّما، تاواِن کوريِ او را قدرِت او. ساتورن، آن پدرِ توانايِ واال
  ش.جا آورَد ش را احترامِ بسيار بهَ ش، هم کاستنِ رنجگوييِ داَد پيش

يا » نشين ساحل«گيرِ  نظر بيايد، اّما من ماهي  تر از شعرِ سافو به تواند نادقيق ـ مي ٢٢١
  گردد. را در ذهن داشتم که سرِ شب به خانه بر مي» ران کرجي«
  .کشيشِ ويکفيلد يِ ميث، ترانهـ قس. گُلدس ٢٥٣
  ، مثلِ پيشين.طوفانـ قس.  ٢٥٧
  ـ معماريِ داخليِ کليسايِ شهيد ماگنوس به اعتقاِد من يکي از زيباترين ٢٦٤

است. نگاه کنيد به  . م.م.]١٦٣٢ـ١٧٢٣[معمارِ انگليسي،  هايِ داخليِ ورِن معماري
سر، با مسئولّيِت (پ. س. کينگ َو پپيشنهاِد تخريبِ نوزده کليسايِ شهر 

  محدود.).
تا سطرِ  ٢٩٢شود. آنها از سطرِ  يِ (سه) دختراِن تايمز اينجا آغاز مي ـ ترانه ٢٦٦

، ]از واگنر خدايانغروبِ [گوتردامرونگ گويند. نک.  به تناوب سخن مي ٣٠٦
 : دختراِن راين.١سه، 

 



 ١٤٥

Deque viro factus, mirabile, femina septem  

Egerat autumnos; octavo rursus eosdem  

Vidit et 'est vestrae si tanta potentia plagae',  

Dixit 'ut auctoris sortem in contraria mutet,  

Nunc quoque vos feriam!' percussis anguibus isdem  

Forma prior rediit genetivaque venit imago.  

Arbiter hic igitur sumptus de lite iocosa  

Dicta Iovis firmat; gravius Saturnia iusto  

Nec pro materia fertur doluisse suique  

Iudicis aeterna damnavit lumina nocte,  

At pater omnipotens (neque enim licet inrita cuiquam  

Facta dei fecisse deo) pro lumine adempto  

Scire futura dedit poenamque levavit honore.  

٢٢١. This may not appear as exact as Sappho's lines, but I had in 

mind the 'longshore' or 'dory' fisherman, who returns at 

nightfall.  

٢٥٣. V. Goldsmith, the song in The Vicar of Wakefield.  

٢٥٧. V. The Tempest, as above.  

٢٦٤. The interior of St. Magnus Martyr is to my mind one of the 

finest among Wren's interiors. See The Proposed Demolition 

of Nineteen City Churches (P. S. King & Son, Ltd.).  

٢٦٦. The Song of the (three) Thames-daughters begins here. From 

line ٢٩٢ to ٣٠٦ inclusive they speak in turn. V. 

Götterdammerung, III. i: The Rhine-daughters. 



 ١٤٦

، ٤، فصلِ ١، جلِد اليزابت، . م.م.]١٨١٨ـ١٨٩٤نگارِ انگليسي،  [تاريخ ـ نک. فرود ٢٧٩
  يِ ُد کوآدرا به فيليپ شاِه اسپانيا: نامه

نگريستيم. (ملکه) با  هايِ رويِ آب مي بعد از ظهر در قايقي بوديم و به بازي«
بنا  آنها که يِ کشتي تنها بود وقتي پاشنهيِ  عرشهلُرد رابرت و خوِد من در 

وپرت گفتن، و چنان پيش رفتند که لُرد رابرت سرانجام  کردند با هم چرت
گفت، آن هم در حضورِ من، که هيچ دليلي وجود ندارد که با هم ازدواج 

  »ش بيايد.َ نکنند اگرکه ملکه خوش
  :]اي (نامطمئن) از ايتاليايي ترجمه[ ١٣٣. مصرعِ ٥، برزخـ قس.  ٢٩٣

  ام؛، که من پيا يادم آر«
  »م.َ م، مارِّما شکستَ يِنا ساخت سي

، آنجا پاتيلِ من به کارتاژ سپس آمدم«قّديس اُگوستين: اعترافاِت ـ نک.  ٣٠٧
  »هايِ گُجسته بر هر سويِ من به غُلُغل افتاد. عشق

. [از مسيح بر تّپه  موعظهاز نظرِ اهمّيت، معادلِ از بودا  يِ آتش موعظهـ متنِ کاملِ  ٣٠٨
يِ فقيد ِهنري  ها از آن برگرفته شده است، به وسيله اين سخن)، که ]م.م.

بوداگرايي َو شده است و در کتابِ    ترجمه  . م.م.]١٨٥٤ـ١٨٩٩[ کالرک وارِن
يافتني است. آقايِ وارِن يکي از  يِ شرقيِ هاروارد) دست (در مجموعه ترجمه
  گذاراِن مطالعاِت بودايي در غرب بودند.  ترين پايه بزرگ

آييِ اين دو بازنمايِ ُزهدباوري،  قّديس اُگوستين. باهم اعترافاِتاز  هم ـ باز ٣٠٩
  يِ اوجِ اين بخش از شعر، اّتفاقي نيست. چون نقطه هم



 ١٤٧

٢٧٩. V. Froude, Elizabeth, vol. I, ch. iv, letter of De Quadra to 

Philip of Spain:  

  In the afternoon we were in a barge, watching the games on 

the river. (The queen) was alone with Lord Robert and myself 

on the poop, when they began to talk nonsense, and went so 

far that Lord Robert at last said, as I was on the spot there was 

no reason why they should not be married if the queen 

pleased.  

٢٩٣. Cf. Purgatorio, V. ١٣٣:  

'Ricorditi di me, che son la Pia;  

Siena mi fe', disfecemi Maremma.'  

٣٠٧. V. St. Augustine's Confessions: 'to Carthage then I came, 

where a cauldron of unholy loves sang all about mine ears'.  

٣٠٨. The complete text of the Buddha's Fire Sermon (which 

corresponds in importance to the Sermon on the Mount) from 

which these words are taken, will be found translated in the 

late Henry Clarke Warren's Buddhism in Translation (Harvard 

Oriental Series). Mr. Warren was one of the great pioneers of 

Buddhist studies in the Occident.  

٣٠٩. From St. Augustine's Confessions again. The collocation of 

these two representatives of eastern and western asceticism, as 

the culmination of this part of the poem, is not an accident. 



 ١٤٨

  
  چه ُتندر گفت . آن٥
  

سه مضمون به کار آمده است: سفر به ِامائوس  ٥در قسمِت آغازينِ بخشِ 
 آميز مخاطرهيِ  وي به سويِ نمازخانهَر ، پيش]. م.م.٢٤:١٣، لوقا انجيلِ ِعْمَواس، در[

  روپايِ شرقي.و فروپاشيِ فعليِ ا ،(نگاه کنيد به کتابِ خانمِ وِسُتن)
تراش است که من صداش  اي يا ِهرميت ـ مقصود توردوس آئوناالشکائه پاالّسي ٣٥٧

راهنمايِ پرندگاِن آمريکايِ گويد (کتابِ  يِ ِکبِک شنيدم. َچپَمن مي را در منطقه
زارهايِ منزوي النه  هايِ دوردست و بيشه ويژه در درختستان به) «شمالِ شرقي

يِ صدا و تنوعِ آن نيست که جالب  به سببِ درجه هايِ او کند... نغمه مي
لنگه  هايِ عالي است که بي است، بلکه به خاطرِ صافي و مطبوعيِ لحن و زيروبم

  حق مورِد تحسين است. ش به»َآوايِ غلغلِ آب». «اند
ـ سطرهايِ زير از گزارشِ يکي از سفرهايِ اکتشافيِ قطبِ جنوب (يادم نيست  ٣٦٠

کنم که از سفرهايِ شاکلُتن) الهام گرفته شده اند: روايت  کدام، اّما فکر مي
که از پا در آمده بودند، همواره  گاه وجوگران، آن شده بود که گروِه جست

  دچارِ وهم بودند که عضوِ ديگري هم هست که بايد به شمارش در آيد. 
  :]لمانياز آ (نامطمئن) اي ترجمه[ سامانگي نگاهي گذرا به بيـ قس. هرمن هس،  ٣٦٦ـ٧٦

يِ رو به  نيمي از اروپا، دسِت کم نيمي از اروپايِ شرقي، ديگر بر جاده«
سامانگي قرار دارد، پيشروي به حالِ مستي و با توّهمِ مقّدس در امتداِد ورطه  بي

گونه که  و آن هم آوازخوانان، آوازخوانان در حالِت مستي و شوريدگي همان
م از شنيدِن اين آواز احساس توهين خواند. مرد ديميتري کارامازوف آواز مي



 ١٤٩

 

V. WHAT THE THUNDER SAID 

 

In the first part of Part V three themes are employed: the 

journey to Emmaus, the approach to the Chapel Perilous (see 

Miss Weston's book), and the present decay of eastern Europe.  

٣٥٧. This is Turdus aonalaschkae pallasii, the hermit-thrush 

which I have heard in Quebec County. Chapman says 

(Handbook of Birds in Eastern North America) 'it is most at 

home in secluded woodland and thickety retreats.... Its notes 

are not remarkable for variety or volume, but in purity and 

sweetness of tone and exquisite modulation they are 

unequalled.' Its 'water-dripping song' is justly celebrated.  

٣٦٠. The following lines were stimulated by the account of one of 

the Antarctic expeditions (I forget which, but I think one of 

Shackleton's): it was related that the party of explorers, at the 

extremity of their strength, had the constant delusion that there 

was one more member than could actually be counted.  

٧٦–٣٦٦. Cf. Hermann Hesse, Blick ins Chaos:  

Schon ist halb Europa, schon ist zumindest der halbe Osten 

Europas auf dem Wege zum Chaos, fährt betrunken im 

heiligen Wahn am Abgrund entlang und singt dazu, singt 

betrunken und hymnisch wie Dmitri Karamasoff sang. Ueber
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  »دهند. به آن گوش مي ريزان اشک نند ولي قّديس و پيغمبرک مي
ايِت ). حکمهار کندردي کن،  ، همِدِهش کن» (وام، دامياتا، دايادْهداتا«ـ  ٤٠١

اي نيز در  ، هست. ترجمه١، پنج، اوپانيشاد ـ   هادارانياکا بري ُتندر در منظورِ
هست، ص.  . م.م.]١٨٤٥ـ١٩١٩، آلماني شناسِ [شرق از ُدِسن داوِ شصت اپانيشاد از

٤٨٩,  
  :٦، پنج، شيطاِن سفيدـ قس. وبسِتر،  ٤٠٧

  با هم ازدواج خواهند کرد باز آنها...
  که عنکبوت رخنه کند، پيش از آنت َ کفن به که ِکرم از آن  پيش

  يِ مزارِ تو بتند. ر کتيبهحجابي نازک ب
  :](نامطمئن) از ايتاليايي اي [ترجمه ٤٦وسه،  ، سيجهّنمـ قس.  ٤١١

  »شد به زيرِ آن ُبرجِ ِدهشت. نودم که در بسته ميو من ُش«
  :٣٤٦ص.  نمود و واقعّيت،چنين قس. ف. ه. برادلي،  هم
هايِ من  ها يا احساس تر از انديشه  بيرونيِ من برايِ خوِد من کم هايِ يافت حس«

يِ خوِد من  يِ من در هر يک از اين موردها در دايره شخصي نيستند. تجربه
يِ  اي که رو به بيرون بسته است؛ و باوجوِد همه گيرد، دايره صورت مي

ناشفّاف  چه برگرِد آن است عنصرهايِ همگوِن آن، خوِد محيِط آن برايِ آن
که در يک  يچون وجود شده هم که جهان، درنظرگرفته است... خالصه آن
شود، برايِ هر فرد و برايِ همان نفْس ويژه و خصوصي  نفْس نمودار مي

  »است.
  گير. يِ شاِه ماهي ؛ فصلِ دربارهاز آيين تا ُرمانسـ نک. وِسُتن،  ٤٢٤
 .١٤٨وشش،  ـ نک. برزخ، بيست ٤٢٧
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diese Lieder lacht der Bürger beleidigt, der Heilige und Seher 

hört sie mit Tränen.  

٤٠١. 'Datta, dayadhvam, damyata' (Give, sympathize, control). The 

fable of the meaning of the Thunder is found in the 

Brihadaranyaka--Upanishad, ١ ,٥. A translation is found in 

Deussen's Sechzig Upanishads des Veda, p. ٤٨٩.  

٤٠٧. Cf. Webster, The White Devil, V, vi:  

                                  ...they'll remarry  

Ere the worm pierce your winding-sheet, ere the spider  

Make a thin curtain for your epitaphs.  

٤١١. Cf. Inferno, xxxiii. ٤٦:  

ed io sentii chiavar l'uscio di sotto  

all'orribile torre.  

  Also F. H. Bradley, Appearance and Reality, p. ٣٤٦:  

  My external sensations are no less private to myself than are 

my thoughts or my feelings. In either case my experience falls 

within my own circle, a circle closed on the outside; and, with 

all its elements alike, every sphere is opaque to the others 

which surround it.... In brief, regarded as an existence which 

appears in a soul, the whole world for each is peculiar and 

private to that soul.  

٤٢٤. V. Weston, From Ritual to Romance; chapter on the Fisher 

King.  

٤٢٧. V. Purgatorio, xxvi. ١٤٨.  
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کنم که به وقِت خود، با همان فضيلتي که شما را به  اينک از شما خواهش مي«
و پنهان شد در آتش که » مرا به ياد آوريد. نمايد، درِد مي  ها راه بااليِ پلّه

  کند. شان مي پالوده
  ,٣و  ٢هايِ  در بخش . قس. فيلُِملداريِ ونوس زنده شبـ نک.  ٤٢٨
  .چيزشده بيـ نک. ژِرار دو نِروال، سونِِت  ٤٢٩
  اثرِ کيد. تراژديِ اسپانياييـ نک.  ٤٣١
آرامشي «هر اُپانيشاد است.   که اينجا تکرار شده، پاياِن رسميِ چنان . َشنتيـ  ٤٣٣

 يِ ضعيفي از معنادهيِ اين واژه است. ترجمه» رود که از حدِّ ادراک فراتر مي
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'Ara vos prec per aquella valor  

'que vos guida al som de l'escalina,  

'sovegna vos a temps de ma dolor.'  

 Poi s'ascose nel foco che gli affina.  

٤٢٨. V. Pervigilium Veneris. Cf. Philomela in Parts II and III.  

٤٢٩. V. Gerard de Nerval, Sonnet El Desdichado.  

٤٣١. V. Kyd's Spanish Tragedy.  

٤٣٣. Shantih. Repeated as here, a formal ending to an Upanishad. 

'The Peace which passeth understanding' is a feeble translation 

of the conduct of this word.  

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  هايِ مترجم يادداشت
  کتاب.)هايِ  متنها در پاياِن  ، نگاه کنيد به بخشِ منبعها ي اين يادداشتها منبع ترين مهم (برايِ
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 راستي به  را من به اي سيبيلِ کوَمه« التين و يوناني] يِ  [ترجمهـ    يِ سرلوحه ترجمه

سيبيل چه گفتند:  چشمِ خود ديدم در ُتنگي آويخته، و چون کودکان مي
 .»خواهم بميرم ميداد:  ؛ پاسخ ميخواهي مي

 ساتيريکُن، در يِ اّولِ ميالدي) يِ ُرميِ سده ـ از پترونيوس (نويسنده   سرلوحه ،
که در  اي برگزار کرده ، مهمانيساتيريکُنهايِ  . تريمالچيو، از شخصّيت٤٨بخشِ 

خواهد از  کند، و او نيز که مي جرياِن آن هرکس داستاني شگفت روايت مي
آورد تا  وگو را به يوناني مي کند اّما گفت ديگران پيشي بگيرد، به التين روايت مي

 زبان تسلّط دارد.نشان بدهد که بر هر دو 

گو بودند در دوراِن باستان، هر يک مالِ  ها چند زِن (شايد هم زنامرِد) پيش سيبيل
رفتند (قياس  ها برايِ با خبر شدن از آينده پيشِ آنها مي ها و ُرمي شهري، و يوناني

يِ  ها درآميخته است. مغاره به بعد). زندگيِ آنها با افسانه ٤٣کنيد با سطرهايِ 
در کوَمه نزديِک ناپل کشف شد.  ١٩٣٤ترينِ آنها، در  اي، معروف کوَمهسيبيلِ 
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آب شده بخار  شَ رود که تن است چون بيمِ آن مي» ُتنگ«ها او در  بنا بر داستان
يِ شني که او در يک  ها گاه که او از آپولون درخواست تا به تعداِد دانه شود. آن

دارد، از ياد برد که جوانيِ جاودان گيرد، سالِ ُعمر به او ارزاني  مشِت خود مي
هايِ  چنين از شخصّيت ). او هم١٤، کتابِ ها مسخ(اُويد،  هم درخواست کند

هايِ او را به تولِّد  بيني ها يکي از پيش مسيحي ) اثرِ ويرژيل است.٦(کتابِ  ئيد اَنه
 مسيح تعبير کردند. 

ترجمه » ُتنگ«ن آن را در متنِ التينِ پترونيوس، که م ampullaيِ التينيِ  واژه
چاپِ ارضِ باطله: دهد. اغلب، حّتي در  معني مي» گُنده بطريِ شکم«کرده ام، 

، »قفس«، cage، آن را ١٢٦يِ  صفحه ،نويسِ اصلي عکسي و َترانوشِت پيش
و » قفس«دانم. تصويرهايي که از  کنند، و من دليلِ واقعيِ آن را نمي ترجمه مي

هايِ بسيار معتبرِ  ّته با هم تفاوِت بنيادي دارند. فرهنگآيند، الب به ذهن مي» ُتنگ«
چنين معادلي  گافيويِ   فرانسهـ  فرهنِگ التينَو  انگليسيِ کاِسلـ  فرهنِگ التينمن، 

چاپِ  ارضِ باطلههايِ من، اين واژه فقط در  برايِ آن نياورده اند. در مياِن منبع
(شيشه، سبو،  jarاست که با   ٣ها)، ص.  (نک. به بخشِ منبع انتقاديِ نورتون

است که از راِه زباِن فرانسه » آمپول«همان  ampullaُتنگ) ترجمه شده است. 
دهد که  هم معني مي» المپ« ampouleبه فارسي آمد. در فرانسوي با اماليِ 

 گُنده مثلِ ُتنگ بوده است.  اي شکم ويژه در گذشته، شيشه اغلب، به

 عنواِن اين بخش گويا  :١ بخشِعنواِن ، گانسپاريِ ُمرد خاک
يِ انگليسي ـ عبارتي در يک کتابِ دعا و  يِ ـ البد برايِ خواننده کننده تداعي

چنين اشاره  طبقِ مراسمِ مسيحيِ کليسايِ انگلستان است. اّما هم دفنِ مردهراهنمايِ 
در خاک، و  ُمرده يايِ ُخشک  دانهسپاريِ خداياِن بارَوري و ِکشِت  دارد به خاک

هايِ  هايِ بسياري از فرهنگ مراسمِ آن بنا بر آيينِ مربوط به گياهان در اسطوره
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ارضِ در همين بخش از  ٧١ـ٢توان قياس کرد با سطرهايِ  شرقي و غربي. مي
اي از  [عّدهما : «... انجيلِ مّتيوهفِت  از بابِ بيست ٦٢ـ٣هايِ  ، و با آيهباطله

که زنده بود گفت بعد  وقتي [مسيح]کننده  ] را ياد است که آن گمراهرهبراِن يهودي
 .ارضِ باطلهدر متنِ  ٧١چنين به سطرِ  نگاه کنيد هم» خيزم. از سه روز برمي

  ِها  ياس روياَند دهد/ از خاِک مرده مي ـ [آوريل...گُْشن مي ٢و  ١سطرهاي
، التين April» ِاپريل«، انگليسي avrilيِ فرانسويِ  ، واژه»آوريل]: «را
، نامِ دومين ماِه سالِ ُرمي، ماِه چهارمِ ميالدي، ماِه Aprilis» ساَپريلي«

ونوس/آفروديت است، و احتماالً بر اساسِ همين اسمِ اخير ساخته شده است. 
است. اّولِ » زيبايي«، و »لذّت«، »عشق«، »زدن  جوانه«يِ يونانيِ  آفروديت االهه

 يِ فروردين. ماِه آوريل برابر است با سيزده
ويژه به  ؛ نگاه کنيد به»دهد آميزش مي«، »دهد لقاح مي«يعني » دهد مي گُْشن«

در » يِ آن " و ترجمهقرولنِد آهنگين" يِ يِ مطالعه در باره«هايِ من در  توضيح
  چنين نک. به بخشِ تصويرها. ابتدايِ همين کتاب. هم

اند، بي بندي شده  ها ساخت ، که بر مبنايِ آخشيجارضِ باطلهيِ آغازينِ  ها  پاره
يِ آنها صادر کرد، جايِ تفسيرِ بسيار دارند.  اي در باره که بتوان حکمِ قاطعانه آن

) است ١٣٤٣ـ١٤٠٠چنين پاروديِ شعري از جفري چوِسر ( سطرهايِ نخست هم
به زباِن انگليسيِ  هايِ کانتربوري قّصهدر مدحِ بهار و ماِه آوريل در شروعِ اثرِ او 

  آن چنين است: ميانه. چهار سطرِ آغازينِ
Whan that aprill with his shoures soote 
The droghte of march hath perced to the roote, 
And bathed every veyne in swich licour 
Of which vertu engendred is the flour;… 

  اي از آن: ترجمه
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  بويِ خود هايِ خوش آنگاه که آوريل به باران
  ايِ خشِک ماِه مارسِ ه رخنه کرد در ريشه
 را با چنين شهدي  ها وريشه و سيراب کرد رگ

  شوند؛... ها زاييده مي که به فيضِ آن گُل
، »سفرِ مجوسان«چنين، سطرِ اّول را قياس کرد با شعرِ خوِد اليوت،  توان، هم مي

  گويد: آنجا که مي
     ; this Birth was 
Hard and bitter agony for us, like Death, our death. 

  ؛ اين ميالد      
  سخت بود و جان کندِن کُشنده بود برايِ ما، مثلِ مرگ، مرِگ ما.

کتابِ هايِ  تواند در رابطه باشد با برخي از بخش مي» خاِک/زمينِ مرده«و نيز 
" و قرولنِد آهنگين" يِ يِ مطالعه در باره«و رستاخيزِ مردگان. نک. به  مقّدس
  همين کتاب. در ابتدايِ» يِ آن ترجمه

  ِاحتماالً » معيشتي ُخرد]: «هايِ ُخشِک ريشگان معيشتي ُخرد...غّدهـ [ ٧سطر
به بانواِن مرِگ «) است با عنواِن ١٨٣٤ـ٨٢در رابطه با شعري از جيمز تامُسن (

 »:ما

  پس معيشِت ُخرِدمان نوشانيد مادرِمان
 .به مادرِمان  که ما نيز در عوْض مرِگ خويش بنوشانيم

شود  قسمتي از ريشه گفته مي شناسي، به هايِ فّنيِ گياه ، از واژهtuber، « غّده«
يِ غذاييِ گياه برايِ فصلِ زمستان است (نک. به  يِ شيره يا ماّده که منبعِ ذخيره

کند.  ها مثلِ سيب زميني را مصرف مي بخشِ تصويرها). انسان برخي از غّده
يِ (سطرِ  » هايِ ورچروکيده پستان«چنين يادآورِ  تواند هم مي» هايِ خشک غّده«

آفروديِت شعر و راويِ نهايي، يا  گويِ هرم يا پيش بينِ پيش) خوِد تايرِسياس، ٢١٩
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يِ  دهنده )، پيوند٢١٨نويسد (برايِ سطر  هايِ خود مي که اليوت در يادداشت چنان
 نک. به بخشِ تصويرها.» غّده«هايِ شعر به هم باشد. برايِ  ها و صحنه شخصّيت

  ِکيلومتريِ مونيخ، آلمان، که به  ١٥اي در  بِرِگر]: درياچه ْشتارنـ [ ٨سطر
شد. لودويِگ دوم  نيز ناميده مي Würmseeيِ وورم  درياچه Würmخاطرِ روِد 

)، حاميِ واگنر، در همين درياچه مرده يافته ١٨٦٤ـ٨٦) شاِه بايِرن (١٨٤٥ـ٨٦(
يِ رواييِ ُپرسرعِت  ). شيوه٥٥ ، و نيز سطرِ»مردن در آب«، ٤شد (قس. با بخشِ 

اليوت، با استفاده از چند راوي در سطرهايِ آغازينِ شعر، اينجا خواننده را فقط 
چنين جاهايي بوده است که  بَرد. اينها هم مي» ُهفگارَتن«ويرگول به  با يک نقطه

از آنها ديدن کرده بود.  ١٩١٤َو  ١٩١١اليوت در سفرهايِ خود به بايِرن در 
 توان در بخشِ تصويرها ديد. ي از اين درياچه را ميتصوير

  ِنک. به بخشِ تصويرها.هايِ َرواق]:  ـ [ستون ٩سطر 

  ِنامِ باغِ قرِن هفدهميِ وسِط »باغِ کاخ«ـ [ُهفگارَتن]: به معنايِ  ١٠سطر ،
 يِ ُرميِ طبيعت و بارَوري و زايمان، معبِد ديانا (يا دايانا) االهه شهرِ مونيخ است، و

، در وسِط آن واقع است. اين بنا، که به سبِک ١٦١٥يِ هاينريش شون در  تهساخ
معماريِ رنسانس ساخته شده است، دارايِ هشت طاق است که هر يک رو به 

توان آن را مرکزِ  راهي به سويِ هشت جهِت اصلي و فرعي در باغ دارد، و مي
برابرِ باغِ ُهفگارَتن  طرحِ باغي شبيِه مانداال دانست (نک. به بخشِ تصويرها). در

محلِّ سکونِت  ١٩١٨قرار دارد که تا  Residenz» رِزيِدنز«بنايِ بسيار عظيمِ 
گرِ  نمايان» کافه«و » باغ«به » درياچه«رواياِن بايِرن بود. پرشِ مکاني از  فرمان

توان تصويرهايي از اين باغ و معبِد يادشده را  ميسرعِت آهنِگ رواييِ شعر است. 
  تصويرها ديد.در بخشِ 
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 من اصالً روس نيستم که، اهلِ ليتوآني ام،  [آلماني]ـ  ١٢يِ سطرِ  ترجمه
 آلمانيِ واقعي.

  ِ١٩٥٤که (سالِ  ـ [من اصالً روس نيستم که...]: از وقتي ١٢سطر (
الريش يکي گرفته شد (نک. به ـ  شخصّيِت سطرهايِ بعدي با کُنِتس ماري واِلرسي

در ابتدايِ همين کتاب)، اين » يِ آن " و ترجمهنِد آهنگينقروليِ " يِ مطالعه درباره«
يِ  ، چون کُنِتس الريش رابطهشود سطر جدا از سطرهايِ بعدي نيز فهميده مي

اي با روسّيه و ليتوآني ندارد. اگر هم خوِد ماري به معنايِ ماري  شده شناخته
يِ  او در لحظه توان چنين تصّور کرد که گويد، مي الريش باشد که اين جمله را مي

اي  زند، و احتماالً در حالِ واگو کردِن گفته از خودش نيست که حرف مي روايت
توان در مورِد اين سطرها  اي نمي از ديگري است. در هر حال هيچ شرحِ قاطعانه

دهند که گوينده زن  نشان مي» کاين«َو » روسين«که مؤّنث بودِن  نوشت جز اين
يِ لحنِ گفتاريِ جمله،  نيز رساننده stamm' aus آئوس مْشتااست، و پيونِد آواييِ 

يِ هوفگارَتن يا  توان حّتي تصّور کرد که زني در کافه و شايد حّتي لهجه است. مي
 آَوَرد. در جايي ديگر آن را به زبان مي

کشورِ کنونيِ ليتوآني در بالتيک بارها مورِد تجاوز واستعمارِ روسّيه و آلمان بود، 
به  ١٩٤٥با نامِ ليتوآنيِ صغير جزِء پروسِ شرقي بود و تا  و بخشي از آن

، و »تبعيد«، »هوّيت«، »خاستگاه«امپراطوريِ آلمان تعلّق داشت. با اين جمله 
با اعالمِ تعلّقِ خود به يک سرزمينِ غيرِ زادگاهي، آلمان، » وجويِ امنّيت جست«
  شود. روشني رسانده مي به

با عنواِن  H. A. Masonاچ. ِاي. ِميَسن  يِ جستارنويسي به نامِ در مقاله
، ١٨ـ١يِ  يِ کمبريج، شماره نامه در فصل» ِد ُوْيْست لَنديِ ليتوآنيايي در  فاحشه«

 ماکياولِ جديد، خوانده ام که اين جمله با بخشي از ٦٣ـ٧٢، ص. ١٩٨٩سالِ 
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يِ  ) قابلِ قياس است. اين جستارنويس گوينده١٨٦٦ـ١٩٤٦اثرِ اچ. جي. ولز (
يِ مورِد نظر را با زِن مهاجري از ليتوآني که در آلمان به فاحشگي مشغول  جمله

  دهد.  است، همانندي مي
  ِروم جنوب]: نک. به  ...ميو وقتي بّچه بوديمـ [ ١٣ـ١٨سطرهاي

در ابتدايِ همين کتاب، و » يِ آن " و ترجمهقرولنِد آهنگينيِ " يِ مطالعه درباره«
 .١٥نيز به يادداشِت سطرِ 

  ِيِ "قرولنِد آهنگين" و  يِ مطالعه در باره«]: نک. به ماريـ [ ١٥سطر
  در ابتدايِ همين کتاب، و به پانويسِ آن.» يِ آن ترجمه

  ِـ [کدام اند...پسرِ انسان]: اين تکّه که لحنِ آن يادآورِ  ١٩ـ٢٠سطرهاي
در  هايِ شخصّيتي (خوِد شاعر؟) به خودش باشد تواند گفته است، مي کتابِ مقّدس

برابرِ محيِط ويراني که پيشِ رو دارد. پاسخِ روشنِ اين پرسشِ معترضانه البّته اين 
ايِ رشد  انداز و هيچ شاخه اي چنگ نمي هيچ ريشه» ارضِ باطله«است که در اين 

، در کتابِ ِحزقيالِ نبي، کتابِ مقّدسبارها در » پسرِ انسان«کند. خطابِ  نمي
و چون آن را ديدم، به «... دهد به  گشت ميآمده است. يادداشِت اليوت باز

:  مرا گفت  كه)؛ ٢٨يِ  ، آيه١رويِ خود در افتادم و آوازِ قائلي را شنيدم (بابِ 
يِ  ، آيه٢(بابِ  ". گويم  تا با تو سخن  بايست خود  هايِ بر پاي  انسان پسرِ  اي"
اي پسرِ انسان « :١٧يِ  ، آيه٣جا، بابِ  چنين نگاه کرد به همان توان هم مي)». ١

بان ساختم پس کالمِ مرا از دهاِن من بشنو و  تو را برايِ خانداِن اسراييل ديده
 »ايشان را از جانبِ من تهديد کن.

  ِتوان در رابطه دانست با کتابِ ِحزقيالِ  ]: ميهايِ شکسته  تمثالـ [ ٢٢سطر
اسراييل کالمِ  هايِ و بگو اي کوه: «کتابِ مقّدس، در ٦تا  ٣يِ  آيه ٦نبي، بابِ 
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ها چنين  ها و دّره ها و وادي ها و تلّ خداوند َيُهَوه را بشنويد، خداوند َيُهَوه به کوه
هايِ بلنِد شما را خراب  آورم و مکان فرمايد اينک من شمشيري بر شما مي مي

هايِ شمسيِ شما شکسته خواهد شد  هايِ شما منهدم و تمثال خواهم کرد. و مذبح
هايِ بني اسراييل را  ههايِ شما خواهم انداخت، و الش را پيشِ ُبتو کُشتگاِن شما 

هايِ  هايِ شما را ِگرداِگرِد مذبح هايِ ايشان خواهم گذاشت و استخوان پيشِ بت
هايِ بلند ويران  و در جميعِ مساکنِ شما شهرها خراب و مکان شما خواهم پاشيد.
هايِ شما شکسته و  د و بتهايِ شما خراب و ويران شو که مذبح خواهد شد تا آن

  »هايِ شمسيِ شما منهدم و اَعمالِ شما محو شود. نابود گردد و تمثال
  ِاليوت برايِ اين بخش به بابِ َش تسالّ کجا...جيرجيرک آنـ [ ٢٣سطر :[

بترسند و   و از هر بلندي«دهد:  بازگشت مي کتابِ مقّدساز کتابِ جامعه در  ١٢
باشـد و   سنگيـن بـارِ  د و ملخـيَرآَو  شكوفـه  بادام ِ باشد و درخت  ها در راه خوف

  گـران رود و نوحه خود مي  جاودانيِ يِ  خانه  به  انسان  كه شـود. چون  اشتها بريـده
هايِ ارجاعيِ اليوت است که  يِ همين آيه در ادامه» كنند. مي  گردش  در كوچه

چيز   گويد همه مي  جامعه  اباطيل  باطلِ): «٨يِ  ، آيه١٢کند (بابِ اعالم مي  جامعه
 ». است  بطالت

  ِـ [سايه...ديدارِ تو]: با تغييرهايي برگرفته از شعرِ خوِد  ٢٥ـ٢٩سطرهاي
 ) است:١٩١١ـ١٢( مرِگ نرگسِ مقّدساليوت 

Come under the shadow of this gray rock - 
Come in under the shadow of this gray rock, 
And I will show you something different from either 
Your shadow sprawling over the sand at daybreak, or 
Your shadow leaping behind the fire against the red rock: 
I will show you his bloody cloth and limbs 
And the gray shadow on his lips. 
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، کتابِ ِاَشعياِء نبي، عهِد عتيقرابطه است با احتماالً در  ارضِ باطلهدر » صخره«
از ترسِ خدا و از کبريايِ جاللِ وي، به صخره داخل شده : «١٠يِ  ، آيه٢بابِ 

بر : «٤ـ٦هايِ  ، آيه٢٦جا، بابِ  ، و نيز، همان»خويشتن را در خاک پنهان کن
ني است. زيرا يِ جاودا که در پناِه َيُهَوه صخره خداوند تا به ابد توکّل نماييد، چون

اندازد،  آوَرد، و شهرِ رفيع را به زير مي ها ساکن اند، فرود مي آناني را که بر بلندي
  »سازد. آن را به زمين انداخته با خاک يکسان مي

را در  ٢٦ها) سطرِ  يِ فرانسه (نک. به بخشِ منبع هايِ ترجمه جان ِهيوارد در شرح
 پارتزيفالسطرهايِ زير که آنها را از در » جامِ مقّدس«داند با توصيِف  رابطه مي

 کند: ) نقل مي١١٧٠ـ١٢٢٠اثرِ ُولفرام فُن ِاِشنباخ (

  نامند... همگان اين سنگ را جامِ مقّدس مي
  خواَند، جامِ مقّدس کودکان را به خود فرا مي

  بالند. شوند و مي يِ او بزرگ مي آنها در سايه
(به فرانسه)، بنا بر » َسن گرال«و  (به انگليسي)،» هالي گرِيل«، يا »جامِ مقّدس«

اي است که مسيح در شامِ آخرِ خود با مريدان از آن  هايِ مسيحي، پياله اسطوره
هايِ خوِن او  شراب نوشيد، و آنگاه که بر صليب با نيزه به تنِ او زخم زدند، قطره

هودّيه، که به اي، از اهاليِ ي ها به توّسِط مريدي، احتماالً يوسِف رامه به روايِت افسانه
سپاريِ  گاِه خود را نيز وقِف خاک ، آرام٥١يِ  ، آيه٢٣روايِت انجيلِ لوقا، بابِ 

» گرال«يِ  يِ واژه شود که ريشه آوري شد. گفته مي مسيح کرد، در همان جام گرد
ظرِف مورِد استفاده در مراحلِ مختلِف «در التين است که گويا  gradalisاز 

قرار دارد، اي   د. اين جام که ديگر بنا به افسانه در نمازخانهده معني مي» خوردِن غذا
و دست يافتن به آن بسيار دشوار است، مثلِ سيمرغ و پرِ او درماِن هر دردي و 

َين لو توروآ (قرِن  يِ هر گرِه کوري است. نخست شاعرِ فرانسوي کرِتي گشاينده
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، و سپس ، حکايِت گرالپرسوال) داستاني منظوم بر اساسِ آن ساخت با عنواِن ١٢
يِ کارِ  آن را مايه پارتزيفال) با عنواِن ١١٧٠ـ١٢٢٠شاعرِ آلماني ُولفرام فُن ِاشنباخ (

تواند به  نهاد است که مي خود قرار داد. به طورِ خالصه، فقط سوارِ سلحشوري نيک
ها و  وجويِ جامِ مقّدس رفته آن را پس از پشِت سر گذاشتنِ دشواري جست

اي جامِ مقّدس را به  اي، يوسِف رامه يار به دست آَوَرد. بنا بر افسانهخطرهايِ بس
هايِ آرتور شاه و سلحشوراِن او در رابطه با آن  انگلستان برد، و چنين شد که داستان

وجويِ جامِ مقّدس شفا بخشيدن به شاِه  هايِ جست شکل گرفت. يکي از انگيزه
شود، و اينک  سلحشوران شمرده مي گير است که خود نگهباِن آن، و يکي از ماهي

تبديل » ارضِ باطله«زمان سرزمينِ او نيز به  يِ آلِت تناسلي زخم خورده هم از ناحيه
هايِ  ديده و زخمي، که يکي از شخصّيت گير، يا شاِه آسيب شده است. شاِه ماهي

تواند  وجويِ جامِ مقّدس است، قادر به حرکت نيست و به جايِ دوري نمي جست
گيري مشغول است.  و اغلب کنارِ رود و دريايي مجاورِ قصرِ خود به ماهي برود،

کوشد نشان دهد  مي از آيين تا رمانسها) در کتابِ  جِسي وسُتن (نک. به بخشِ منبع
که  يِ علمي است در حالي گير فاقِد پايه که تفسيرِ مسيحيِ شخصّيِت شاِه ماهي

يِ معنايِ آن را  ايِ مربوط به گياهان همهه ترين آيين يِ جامِ مقّدس با قديمي رابطه
هايِ متأّخرترِ مسيحي نماِد فيضِ  ). جامِ مقّدس در روايت١٢٩کند (ص.  آشکار مي

رسي است که از نظرِ روحاني آمادگيِ  الهي است که تنها برايِ کساني قابلِ دست
  شهوِد آن را داشته باشند.

پردازيِ مسيحي بينِ  اي که در خيال ابطهاز انجيلِ مّتي هم برايِ ر ١٨تا  ١٥هايِ  آيه
يِ اليوت) وجود دارد، قابلِ يادآوري  ارضِ باطلهمسيح و صخره (از تصويرهايِ مهمِ 

دانيد. شمعون پطرس در  مسيح] ايشان [شاگردان] را گفت شما مرا که مي«[است: 
جواب گفت که تو اي مسيح پسرِ خدايِ زنده. عيسٰي در جوابِ وي گفت خوشا 
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بنِ يونا زيرا جسم و خونْ اين را بر تو کشف نکرده بلکه پدرِ  حالِ تو ِاي شمعونبه 
گويم که تو اي پطرس، و برين صخره  ست. و من نيز ترا مي من که در آسمان

 »کنم و ابوابِ جهّنم بر آن استيال نخواهند يافت. کليسايِ خود را بنا مي

 وزد ُخنک مي يِ ُشرطه[آلماني]   ـ  ٣١ـ٣٤يِ سطرهايِ  ترجمه  
  رو به زادگاه 

  يِ ايرلنديِ من  بّچه
   ُمعطّل اي به کجا؟تو 

  ِهايِ  ]: اليوت در يادداشتفْريش وِت... وايِِلست دو؟ـ [ ٣١ـ٣٤سطرهاي
ايِ ريچارد واگنر  يِ نهاييِ اُپرايِ سه پرده مايه خود منبع را ذکر کرده است. درون

) عشقِ ناممکن يا محکوم ١٨٦٥را (اّولين اج تريستان َو ايزولد) ١٨١٣ـ١٨٨٣(
است. » معشوق«در اين سطرها کنايه از » بّچه«داده است.  به شکسِت دو دل

اي است که تريستان قرار است با آن او را  ايزولد شاهدخِت ايرلندي سوارِ کشتي
از ايرلند به کُرنوال در جنوبِ غربيِ انگلستان ببرد تا با شاه مارک عمويِ تريستان 

 ٣٤تا  ٣١يِ سطرهايِ  کند. در اين موقع است که دريانوردي جوان ترانهازدواج 
 ساحلِ دور از گويد که سخن مياي  خواَند. اين ترانه از محبوبه را آواز مي

گردد چون گويي  باِد موافق به سويِ زادگاه برنمي به رغمِزادگاهيِ خود است و 
است که از زادگاِه خود دور  در جايي گير افتاده است. اين موقعّيِت خوِد ايزولد

کند که دريانورد  شود. او به شنيدِن آن آواز احساسِ توهين کرده گمان مي مي
برايِ  zuيِ آلمانيِ  خواَند. حرِف اضافه ترانه را برايِ او يا در واقع عليِه او مي

به «، »به«در معنايِ مکاني با  ]Dativ[داتيف » برايي«و » اي به«هايِ   متمم/مفعول
 شود. ترجمه مي» رو به«، و »سويِ
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  ِشود که در رابطه  ]: گفته مياّولين بار...دخترِ ُسنبلـ [ ٣٦و  ٣٥سطرهاي
آپولون َو  ها مسخيِ يونانيِ هياسنتوس (ُسنبل). به روايِت اُويد در  است با اسطوره

زِفيروس (باِد غربي) هر دو عاشقِ هياسنتوس پسرِ زيبايِ شاِه اسپارت بودند. 
يِ پرتاپِ ديسک، زِفيروس از سرِ حسادت مسببِ  ، در جرياِن يک مسابقهروزي

ارضِ يِ  مرِگ او شد. آپولون او را به گُلِ ُسنبل (هياسنتوس) تبديل کرد. اين تکّه
آيد که اليوت، در ادامه، اين  گرِ شکسِت عشق است، و چنين به نظر مي بيان باطله

)، و سپس به ١٢٦٥ـ١٣٢١دانته ( جهّنمِسطرها را در همين پاره از شعر به 
  دهد. نک. به توضيحِ سطرهايِ بعديِ اين پاره. پيوند مي تريستان َو ايزولد

  ِاثرِ دانته، آنجا که ٣٤( جهّنم]: برگرفته از نه زنده بودم نه ُمردهـ [ ٤٠سطر (
چنين نک. به ترجمه  (هم» نمردم، و زنده نيز نماندم«گويد پس از ديدارِ شيطان  مي
  ).٤٢ضيحِ سطرِ و تو

 دريا خلوت و خالي. [آلماني]ـ  ٤٢يِ سطرِ  ترجمه  
  ِيِ  بان در صحنه يِ چوپاِن ديده ]: گفتهاُد اونت ليئَر  داس ميئَر.ـ [ ٤٢سطر

اثرِ واگنر. تريستاِن زخمي و در حالِ مرگ  تريستان َو ايزولديِ سومِ  اّول از پرده
است و نشاني از کشتيِ  خلوت و خاليدريا منتظرِ رسيدِن کشتيِ ايزولد است اّما 

. ايزولد هنگامي به ساحل ارضِ باطلهايزولد نيست: تکرارِ تمِ غيبِت عشق در 
 ميرد. رسد که تريستان مرده است، و خوِد او نيز مي مي

  ِايِ مدرن  بين...بيناترين]: اين سيبيلِ کوَمه ـ [ُسُسسْتريز...پيش ٤٥و  ٤٣سطر
زن » بيناترين«اين قاره به  يِ پا ساکن است که در همهالبد در شهرِ بزرگي از ارو

يِ کسي باشد که  کننده مشهور است. او نامي دارد که احتماالً قرار است توصيف
يِ  ريشه نيز هم» ُتن ِاکوئي«گفتارِ او مبهم است. اسمِ دوست يا مشتريِ ديگرِ او 
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پهلو/مبهم حرف دو equivocate(مثالً فعلِ  است »مبهم«ِ  هايي به معني واژه
، soterosيِ يونانيِ  تواند بر اساسِ واژه چنين مي هم» ُسُسسْتريز«زدن). 

هايِ آن در انگليسي وجود دارد، مثلِ  ، ساخته شده باشد که مشتق»دانستن«
soteriology شناسي بخش نجاب«شناسي به معنايِ  در يزدان.« 

را با تغيير دادِن اسمي به » يزُسُسسْتر«شد که اليوت اسمِ  ها احتمال داده مي مّدت
 زرِد کرومي) در ُرماِن ١٨٩٤ـ١٩٦٣دست آورده باشد که آلدوس هاکسلي (

Crome Yellow )يا همدانيِ خوِدمان به  اي ) به عنواِن يک اسمِ هگمتانه١٩٢١
کار برده است. در آن رمان، شخصّيِت داستان خود را با اسمي مشابه پيشِ دخترِ 

زند. اّما گويا اليوت پيش از خواندِن احتماليِ آن  گو جا مي جواني يک کوليِ پيش
 رمان، اين اسم را ساخته بوده است.

 اي به کار برده، هايِ اين پاره اين است که اليوت واژه ترين نکته از مهم
clairvoyante که در واقع از زباِن فرانسه وارِد زباِن انگليسي شده است؛ مؤّنث ،

يِ سرراسِت آن  ، و ترجمه»بينا«و » روشن«هايي به معنايِ  است و مرکّب از واژه
» بين پيش«ولي » نابينا«است. تايرِسياس، راويِ نهاييِ شعر، که خود » بين روشن«

» بيني قدرِت پيش«روشني دارد  ها است، گويي به يِ معروِف اسطوره»گو پيش«يا 
سرماخوردگيِ خودش  گيرد که نتوانست حّتي ِ خانمِ ُسُسسْتريز را به ريشخند مي

گويان  که طبقِ سّنت، جادوگران و پيش يا چاره کند، در حالي» بيني پيش«را 
به جايِ » بين پيش«مّدعي اند که بر نيروهايِ طبيعي تسلّط دارند. استفاده از 

طنزي در رابطه » گير فال«به کار رفته است) يا  ٢٢٩يک در سطرِ  (اين» گو پيش«
، مثلِ »آگاه«و » بصير«، به معنايِ »بينا«هايِ تارو است.  در ورق» بيني آينده«با 

wiseيِ هندواروپاييِ  ، از ريشهwide- ِاست و در انگليسي » ديدن«، به معناي
vide .از همين خانواده است  



 ١٧٠

دهد، از  اين تکّه افزوده بر خبرهايِ مبهم و شوم و گويي العالجي که از آينده مي
هايِ تارو در  ورق که بارَوري، چونهايِ   هيک سو در رابطه است با اسطور

گرفت، و از سويِ ديگر يادآورِ  هايِ باروريِ مصر مورِد استفاده قرار مي آيين
، ٥٧و  ٥٦که در آن، بينِ سطرهايِ  ويژه آن دادهايِ آخرِ دنيا است، به روي

(بابِ  کتابِ مقّدسيِ يوحّنايِ رسول در  سطري بوده است از مکاشفه
: و من يوحّنا اين امور را شنيدم و ديدم و چون شنيدم و ديدم ٨يِ  آيه ودوم، بيست

اي که اين امور را به من نشان داد سجده کنم)  هايِ آن فرشته افتادم تا پيشِ پاي
چاپِ عکسي و َترانوشِت  :ارضِ باطلهکه اليوت سرانجام آن را حذف کرد (

  ):٩ص.  ،نويسِ اصلي پيش
(I John saw these things, and heard them) 

 يِ اين چيزها را ديده، و شنيده ام) (من، يوحّنا، همه

  ِنوعي بازي با ورق است که اغلب چهار نفره ورقِ تاروـ [ ٤٦سطر :[
ورق تشکيل شده است. تفاوِت  ٧٨شود، و از  (گاهي سه يا پنج نفره) بازي مي

رت، چهار ورقي اين است که به جايِ سه صو ٥٢آن با يک دست ورقِ رايجِ 
صورت دارد. به عبارِت ديگر چهار سريِ چهارده ورقيِ قلب و خشت و پيک و 

بي و سوار و سرباز،  يِ چهار صورِت شاه و بي خاجِ از يک تا ده دارد به اضافه
کارِت صورت و نقش نيز  ٢٢؛ و افزوده بر اينها ٥٢ورق به جايِ  ٥٦يعني 

ن در ترتيبِ آنها بسته به منطقه و اغلب به عدِد ُرمي، که چو ٢٢تا  ١دارد، از 
آورم و به همين  هايِ آنها را در اينجا مي سّنت اختالف وجود دارد، من فقط نام

کنم: دلقک،  جادوگر، کاهنه، ملکه، شاه، پاپ، عّشاق، معتکف،  بسنده مي
ران، چرخِ اقبال، عدالت، مرِد به دار آويخته، مرگ، احتياط،  قدرت، گردونه
ها است  ، ماه، خورشيد، قضاوت، جهان. در واقع به همينتارهسشيطان، برج، 
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يِ  شماره و هايِ ديگر برتري دارند ها به ورق شود. اين ورق گفته مي» تارو«که 
 ١ترين، و  مهم ٢٢دهنده اهمّيِت آنها است، يعني  آنها به طورِ معکوس نشان

ها  از اين ورق ورق ٢١هايِ تارو  ترينِ آنها است. در بعضي از ورق اهمّيت کم
يِ ماندولين  شماره دارد و يکي بدوِن شماره و اغلب با تصويرِ يک نوازنده

بينيِ آينده  بيني يا پيش آيد. از اين مجموعه ورق برايِ طالع به حساب مي» ژوِکر«
رسد. بنا به  هايِ مصر مي شود، و قدمِت آن گويي به عصرِ فرعون استفاده مي

گزارِ خدايان، به انسان واگذار شد.  خدايِ توت، پيامنقشِ آن توّسِط  ٢٢اسطوره 
گزار نيز اينها را از  شود که موسايِ پيام چنين، باز بنا بر افسانه، گفته مي هم

حرِف الفبايِ عبري را ساخت که  ٢٢ها  مصريان آموخت و بر اساسِ همين ورق
ه گفته ها است ک به دانشِ همين» قّباله«هر يک در ارتباط با عددي است، و 

  شد. بيني مدِّ دريا نيز استفاده مي هايِ تارو برايِ پيش شود. از ورق مي
  ِخوشگله...تاجرِ  دريانورِد غريقِ ِفنيقي...خاتونـ [ ٤٧ـ٥٠سطرهاي

دريانورِد غريقِ «هايِ تارو وجود ندارد.  يک از آنها در ورق هيچچشم]:  يک
ادي از آن هر سال برايِ نشان تلويحاً يادآورِ خدايِ بارَوري است که نم »ِفنيقي

 يِ بخشِ چهارمِ شعر. شد. شخصّيِت مرده دادِن پاياِن تابستان به دريا افکنده مي

  ِيِ  نوشته طوفانيِ دقيقِ  ]: جملههاش بودند چشم...آنها ُدرهاييـ [ ٤٨سطر
 .٣يِ  يِ يک، صحنه شکسپير، پرده

  ِخوشگله خاتون« ]:ها است، بانويِ صخره  خوشگله اين خاتونـ [ ٤٩سطر  «
است که قاعدتاً نبايد ترجمه  Belladonnaيِ سرراسِت اسمِ خاصِّ ايتاليايي  ترجمه
زبان  يِ فارسي کردم، اّما به نظرم نيامد که بدوِن ترجمه و توضيح برايِ خواننده مي

که چنين ورقي در تارو وجود ندارد، و هيچ اطميناني هم  ويژه آن معنايي بدهد، به
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يا ِمهرگياه، » بِالدون«چنين نامِ گياِه  شده بر اين اسم نيست. هم يِ دادهها به شرح
اي طنزآميز به قدّيسه مريم  احتماالً يا اشاره» ها بانويِ صخره«گياه است.  و مردم

، يا به تابلويِ ها بانويِ صخرهدر تابلويي اثرِ داوينچي است به نامِ 
يِ هومر اشاره دارد که  اُديسهايِ ه (موناليزا)يِ او، يا شايد به َپري ژوکوند

 کشانند. دريانوردها را با موسيقيِ سحرآميزِ خود به سويِ مرگ مي

  ِهايِ خطير]: احتماالً اشاره به کلئوپاترا است. ـ [بانويِ موقعّيت ٥٠سطر 

  ِهايِ تارو اند.  دست...چرخِ اقبال]: از ورق ـ [مرِد با سه چوب ٥١سطر
شاِه «، با ٤٦ِ سطرِ  يِ خوِد اليوت در يادداشت نوشته ، به»دست مرِد با سه چوب«

ربط داده شده است. يادآوري  )٢٥ـ٢٩سطرهايِ (نک. به توضيحِ » گير ماهي
 يِ آلِت تناسليِ خود آسيب ديده است. گير از ناحيه کنم که شاِه ماهي مي

آن يِ  در متن، و حرِف بزرِگ آغازينِ آن مجّوزِ ترجمه the Wheelمعرفه بودِن 
 در تارو است.  تواند بود که اسمِ اين ورق») فلک  چرخِ«(يا » چرخِ اقبال«به 

  ِرخِ او بر  چشم بودِن او از تصويرِ نيم ـ [تاجرِ يک چشم]: گويا يک ٥٢سطر
 ورق است. در هر حال چنين ورقي در تارو نيست.

  ِـ [شهرِ ناراستين]:  ٦٠سطرUnreal City   غيرِ   يِ شهرِ/ مدينه هايِ به معني
وهمي/ خيالي/ واهي/ موهوم  /قالّبي/   يِ واقعي و غيرِ حقيقي، يا شهرِ/ مدينه

برايِ اين  اليوت ِ ناراستين/ کاذبه/ باور نکردني، و حّتي محشر است. يادداشت
) ١٨٢١ـ١٨٦٧ر (بودل اثرِ )١٨٥٩» (هفت پيرمرد«سطر خواننده را فقط به شعرِ 

لوغ است زيرِ ِمهي زردفام که در آن دهد که توصيِف شهري ش بازگشت مي
شبحي، پيرمردي کمر خميده و عصا به دست شبيِه حيواني چهارپا که فقط سه پا 
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شده به هفت پيرمرد تکثير  پديداردارد، يا جهودي سه پا، پيشِ رويِ راوي 
 شود، و خوِد راوي هشتمينِ آنها است. مي

تصادي و ماليِ شهرِ لندن است که اي به بخشِ اق اين شبِه عنوان احتماالً هم اشاره
شود، و محلِّ کارِ اليوت، بانِک لويدز، در  ناميده مي The Cityدر انگليسي 

در اين منطقه واقع بود و بانِک مرکزيِ  ١٩٢٥تا  ١٩١٧هايِ  يِ سال فاصله
هايِ پاياِن کتاب)، و هم،  انگلستان نيز در همان ناحيه است (نک. به نقشه

يا » شهر«با مفهومِ افالطوني و اُگوستينيِ   يِ منفي در رابطه است احتماالً، به گونه
 ارضِ باطلههايِ  نويس در پيش». شهرِ خداوند«و » يِ فاضله مدينه«يعني » مدينه«
) سطري بود ٣١ص.  ،نويسِ اصلي چاپِ عکسي و َترانوشِت پيشارضِ باطله: (

يِ اين شعر، و  رابطهکه اليوت سرانجام از آن استفاده نکرد، و آن سطر، که 
را با  ٢٧٦، و ٢٠٧، ٦٠يعني سطرهايِ » شهرِ ناراستين«هايِ  ويژه پاره به

  کند، اين بود: افالطون تأييد ميجمهوريِ  
                 Glaucon 
Not here, O Ademantus, but in another world. 

 گالِکن                 

  جهاِن ديگر.، بلکه در  آِدمانتوساينجا نه، ِاي 
  خوردگي، و جانشين کردِن اسمي با اسمِ ديگر از خوِد اليوت) (قلم

): ١٢٧ـ٨، ص. جا هماننويسد ( مي  شده يِ اين سطرِ حذف والري اليوت در باره
بودند.  جمهوريآِدمانتوس و گالِکن، برادرهايِ افالطون، دو تن از مخاطباِن «

زند  خود منزجر بود، احتماالً گريز مي » ِشهرِ ناراستين«يِ  اليوت که از مکاشفه
شهرِ «يِ  ) که ايده[آخرِ کتابِ نهم] a-b ٥٩٢، ]جمهوري[ ٩به بخشي (کتابِ 

ترين شرحِ خود را  را در مياِن َرواقيان و مسيحيان الهام بخشيد، و ظريف» خداوند
  :افالطون، ترجمه از انگليسي] جمهوريِ[در نزِد قّديس اُگوستين يافت 
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[٥٩٢a] … Μανθάνω, ἔφη· ἐν ᾗ νῦν διήλθομεν οἰκίζοντες πόλει 
λέγεις, τῇ ἐν λόγοις κειμένῃ, ἐπεὶ γῆς γε οὐδαμοῦ οἶμαι [٥٩٢b] 
αὐτὴν εἶναι. ᾿Αλλ’, ἦν δ’ ἐγώ, ἐν οὐρανῷ ἴσως παράδειγμα 
ἀνάκειται τῷ βουλομένῳ ὁρᾶν καὶ ὁρῶντι ἑαυτὸν κατοικίζειν. 
[Διαφέρει δὲ οὐδὲν εἴτε που ἔστιν εἴτε ἔσται· τὰ γὰρ ταύτης 
μόνης ἂν πράξειεν, ἄλλης δὲ οὐδεμιᾶς.] 

خواهي بگويي شهري که بنياَدش را توصيف کرده  فهمم، مي مي”گفت:  [گالِکن]«
کنم که بتوان آن را  ايم، شهري است که در عالَمِ مثال خانه دارد؛ چون فکر نمي

اي از آن در  اّما، شايد انگاره”م: گفت [سقراط]من “ کجايِ زمين يافت. در هيچ
ها برکشيده شده باشد برايِ هر اويي که آرزومنِد تماشايِ آن است و  آسمان

يِ اين بخشِ  ادامه“» [کند... چنين با نگريستن به آن خود را شهرونِد آن مي اين
گذشته از اين، هيچ اهمّيتي ندارد که « ، که والري اليوت نياورده، چنين است:جمهوري

اين شهر وجود دارد يا بايد روزي وجود داشته باشد: فقط بر اساسِ همان شهر و 
  »]نه هيچ شهرِ ديگر است که خردمند رفتارِ خود را منطبق خواهد کرد.

افالطون آن است که سقراط توصيف  جمهوريِو حقيقي و راستين در  واقعيشهرِ 
شود.  خوانده مي» شهر آرمان«و » يِ فاضله مدينه«که در فارسي  کند، همان مي

برابرِ دقيقِ » مجازي«يِ  اند (اّما واژه مجازييا  واهيو  کاذبشهرهايِ ديگر همه 
Unreal  رسا هم نباشد چون امروزه در فيريک و کامپيوتر  ديگرنيست، و شايد

  »).مجازي«شود  يِ الکترونيکي و کامپيوتري نيز گفته مي شده ريزي برنامه جهاِنبه 
)، عبارِت کامالً متفاوِت ٩، ص. جا همانهايِ خود ( نويس  در پيش تر، اليوت پيش

Terrible City:شهرِ وحشتناک/مزخرف/آشغال/گند را به کار برده بود ،  
Unreal 
Terrible City, 
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  ِدانته  جهّنمِـ [جمعّيتي انبوه چندان...آن چندان]: اليوت به  ٦٢ـ٦٣سطر
اي، از راهنمايِ خود  ّنم، به ديدِن عّدهدهد. آنجا، دانته در گذر از جه بازگشت مي
دهد که اينها  پرسد که اين همه مردم برايِ چه اينجا اند، و او پاسخ مي ويرژيل مي

ارضِ انديشيدند. در  در زندگانيِ خود نه خوب بودند نه بد، فقط به خود مي
ل را کارمندها و کارگرهايِ مرکزِ ماليِ لندن تشکي» جمعّيِت پلِ لندن«، باطله
دهد که از متروها و قطارها پياده شده به سويِ محلِّ کارِ خود روان اند.  مي

 مرِگ روحانيِ آن جمعّيِت انبوه است. ٦٣در سطرِ » مرگ«مقصود از 

  ِآه«دانته اينها مردماِن غسلِ تعميد نديده اند که  جهّنمِـ در  ٦٤سطر «
، ٩ص. ، يسِ اصلينو چاپِ عکسي و َترانوشِت پيش :ارضِ باطلهکشند. در  مي

جيمز جويس نسبت  اوليسِيادداشتي از ِازرا پاند بر اين سطر هست که آن را به 
 دهد. مي

  ِـ [خياباِن کينگ ويليام]: خياباني که از شمالِ پلِ لندن مستقيماً به  ٦٦سطر
 هايِ پاياِن کتاب). رود (نک. به نقشه مي» سيتي«يِ تجاريِ لندن يا  منطقه

  ِيِ قّديسه مريمِ وولناث]: در تقاطعِ خياباِن کينگ ويليام َو ـ [کليسا ٦٧سطر
يِ مرکزيِ بانِک لويدز، در آن واقع بود  خياباِن لُمبارد که محلِّ کارِ اليوت، اداره

يِ نيکال هاکسمور در  شد. اين کليسا، ساخته و او هر روز از کنارِ آن رد مي
علِّت تبديلِ محلّه به مرکزِ تجاري  هايِ نخستينِ قرِن هژدهم، در زماِن اليوت به دهه

 رونق شده بود. بي  و خالي شدِن نسبيِ آن از سکنه،

  ِدهد که راوي  خوبي نشان مي ]: اين سطر بهسان من آنجا...ْسـِتتـ [ ٦٩سطر
بر تاريخ از جهاِن باستان تا زماِن حالِ شعر اشراف دارد، و کسي مگر تايرِسياس 

طنز، يک  ردار نيست. او گويي، طبقِ معمول بهاي در شعر برخو از چنين ويژگي



 ١٧٦

(نک.  يِلماْيسربازِ انگليسيِ جنِگ جهانيِ اّول را در لندن با سربازي در جنِگ 
 دهد. همانندي مي )٧٠توضيحِ سطرِ 

سازي در آمريکا  يِ بسيار معروف و قديميِ کاله نامِ يک کارخانه» سان ْسـِتت«
يِ  تواند کلمه شود. مي کالِه کابويي گفته مي است، و اسمِ آن معنايِ عام يافته به

(در کارِ ويراستاريِ » تغيير ندادن«، اّولي به معنيِ sonَو  stetمرکّبي باشد از 
 ».پسر«متن)، و دومي به معنيِ 

  ِهايِ شماليِ سيسيل، و نيز نامِ جنگي بينِ  ]: شهري در کنارهيِلماْيـ [ ٧٠سطر
جوييِ تجاري در دريايِ  الد بر سرِ برتريِ پيش از مي ٢٠٦ُرم و کارتاژ در 

 مديترانه. 

  ِشيطاِن ِکشَدش بيرون]: اليوت به  ـ [اوه سگ را...مي ٧٤ـ٧٥سطرهاي
دهد. آنجا، در  ) بازگشت مي١٥٨٠ـ١٦٣٥يِ جان وبستر ( ) نوشته١٦١٢( سفيد

 کُشد. مادرِ جرياِن ماجراهايي سياسي و جنسي، فالمينِئو برادرِ خود مارچلّو را مي
 خواَند: آنها کُرنِليا مرثيه مي

  سپاريِ او فرا بخوان به ماتمِ خاک
  مورچه و موشِ صحرايي و موشِ کور را

  َش نگه خواهد داشت يي بساَزش که گرم ها ُپشته
گاه که مزارهايِ اهلِ دل به تاراج رفتند) زيان بر خود روا  و (آن
  مدار

  هاست اندار، که دشمنِ انس گرگ را اّما از آنجا دور نگه
 ِکشِدشان بيرون. هاش باز مي با پنجول
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، که در شعرِ اليوت به »گرگ«يِ نوزايي است.  ويژه در باره اين سطرها به
يِ خشِک خاک کرده،   تواند با بيرون کشيدِن دانه شود، مي تبديل مي» سگ«

 شعر، مانعِ اين نوزايي شود.»ِ جسد«همان 

 ـ من يِ دورو! ـ همزاِد تو! خواننده« ][انگليسي، و فرانسهـ  ٧٦يِ سطرِ  ترجمه ،
 »برادرِ من!

 يِ  نامه : اليوت عنواِن اين بخش را از نمايش٢ عنواِن بخشِ، دستي شطرنج
) گرفته است که ١٥٧٠ـ١٦٢٧يِ توماس ميدلُتن ( ) نوشته١٦٢٤( دستي شطرنج

يِ سياسيِ انگلستان و ها مکش اي از کش بازيِ شطرنج در آن از يک سو استعاره
زنان  ازچنين  اسپانيا است، و از سويِ ديگر الپوشانيِ اغوا و تجاوز. ميدلُتن هم

از آن  ١٣٧را نوشته است که اليوت در يادداشِت خود برايِ سطرِ  بپرهيزيد زنان
ها شطرنج  نامه نيز شخصّيت از اين نمايش ٢يِ  يِ دومِ پرده کند، و در صحنه ياد مي

اي است برايِ فريب دادِن شخصّيتي ديگر، و به  که در واقع حيله کنند بازي مي
 انجامد. تجاوز مي

يِ آغازينِ اين بخش در توصيِف اتاقِ زني که بر الگويِ  زباِن سنگينِ پاره
) ساخته شده است، متناسب با ٧٧کلئوپاترايِ شکسپير (نک. به يادداشِت سطرِ 

ست که بخاريِ هايِ داخليِ اتاق به سبِک معماريِ کالسيک ا معماري و تزيين
، و نيز ها يِ اسطوره ديواريِ سنگيِ عظيم و ديوارهايِ پوشيده از نقّاشي و نقشينه

هايِ آن شمرده شوند. چنين اتاقي  توانند از ويژگي چين مي کِف مرمر و سقِف قاب
» خانه خلوت«يا » اتاقِ خلوت«يعني  boudoirدر انگليسي و فرانسه بودوآر 

واب معموالً در مجاورِت همان قرار دارد. الکوآريا شود، و اتاقِ خ خوانده مي
laquearia  ِ(يا  يِ آسمانه«)، که ٩٢(برايِ توضيحِ آن نک. به توضيحِ سطر
وبرق در معماريِ  هايِ ُپر زرق را برايِ آن ساخته ام، با تزيين» چين سقِف) قاب
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که با  شود. اين تکّه ) نيز ديده مي١٩تا  ١٧اشرافيِ باروک و روکوکو (قرِن 
) پايان ١٠٨ـ١١٠) و آرايشِ عصبيِ زن (سطرهايِ ١٠٧صدايِ پا بر پلّکان (سطرِ 

و مکان  با  زمانانجامد، و  يِ بعدي مي گيرد، به ديدارِ يک زوج در تکّه مي
وضوح به زماِن حال يا زماِن ساخته شدِن شعر، و چه بسا به  به» اتومبيلِ کوپه«

  رسد. يِ مجلّلي با فضايي باروک مي خانه
َو  يِ کلئوپاترا خانه يِ خلوت از شعر، يعني صحنه يِ آغازينِ اين بخش دو پاره

يِ سومِ همين بخش، يعني زِن اهلِ شرقِ  ديالوِگ زوجِ بي عشق، در مقابلِ پاره
کند  يِ يک سرباز را برمال مي لندن که تويِ کافه با زباني روزمّره زندگيِ خانواده

خوبي نشان  به ارضِ باطلهطبقاتيِ شديد را در  به بعد)، اختالف ١٣٩(سطرِ 
 دهند. مي

  ِبه سطرهايي  هايِ خود ]: اليوت در يادداشتور مثلِ اورنگي شعلهـ [ ٧٧سطر
دهد که شايد بشود آنها را  يِ شکسپير بازگشت مي نوشته آنتوني َو کلئوپاترااز 

بود، مثلِ بر آن نشسته  [کلئوپاترا]کرجي که او «سرراست چنين ترجمه کرد: 
ها ارغواني، و  ر بود بر آب: عرشه از زرِ زده بود؛/ بادبانو اورنگي صيقلي / شعله

به معنيِ  burnished». شان بودند... ستهخ چنان عطرآگين که بادها دل
يِ هندواروپاييِ  ، سوختن، و از ريشهburnهايِ  از مشتق» صيقلي«و » جالداده«

bher-  ِيِ فارسي هم از همان ريشه است.   ن واژهاست. خوِد اي» برق«به معني
در اين بخش به  آتشرا به مناسبِت صحنه و تسلِّط ميداِن واژگاِن » ور شعله«صفِت 

 کار برده ام.

  ِچاپِ  :ارضِ باطلههايِ اليوت ( نويس  ـ [آينه]: اين سطر در پيش ٧٨سطر
ت: ) در ابتدا چنين بوده اس١١ص.  ،نويسِ اصلي عکسي و َترانوشِت پيش

اين نوع آينه، که گويا ». where the swinging glassيِ متحّرک  آنجاکه آينه«
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جيمز جويس هم » ِ مردگان«است، در داستاِن » swing mirror«ترِ آن  نامِ رايج
يِ  ش را از سر برداشته بود و ايستاده بود جلويِ يک آينه گرِتا] کاله«[هست: 

 She had taken off her hat and cloak and wasقّديِ متحّرک... 

standing before a large swinging mirror… .« در زباِن فرانسه به اين
يِ بزرِگ قدنما و قابلِ حملي  گويند که آينه مي ]psyché[» پسيشه«گونه آينه 

مّتصل  ]standard[  ِ عمودي يا پايه هايي به دو تيرک است و از دو طرف با اهرم
خواه تنظيم کرد (برايِ  دل  ها چرخانده به را بر محورِ آن اهرمتوان آينه  است، و مي

 ارضِ باطلهاين آينه نک. به يک تابلويِ نقّاشي در بخشِ تصويرهايِ کتاب). در 
 هايِ تاک و کودِک عشق خّراطي شده اند. با نقش ها يا پايه ها تيرک

  ِهايِ  نويس  ششده]: اليوت در پي کاري هايِ کنده ـ [ايستانده با پايه ٧٩سطر
، ١٢٦ص.  ،نويسِ اصلي چاپِ عکسي و َترانوشِت پيش :ارضِ باطلهخود (نک. به 

، به ِازرا پاند، هايِ اليوت نامه، و نيز به ١١يِ  يادداشِت دومِ ويراستار برايِ صفحه
يِ تحّمل کردن،  [گذشته sustained) ابتدا صفِت ٥٠٤، ص. ١٩٢٢ژانويه  ٢٤
يِ ايستادن، سرِ پا ايستاندن] به کار برده  [گذشته held upداشتن] را به جايِ  نگه

يا » شده حکّاکي«، »کارشده«، work، صفِت مفعوليِ فعلِ wroughtبود. 
است و » يافته  زينت«که به معنيِ » مزّين«دهد نه  معني مي» شده کاري کنده«

به کار به چيزي ديگر  چسبانده، يا آويخته، افزودهبرايِ بياِن چيزهايِ زينتيِ 
 رود. مي

  ِـ [کودِک عشق]:  ٨٠سطرCupidon ،Cupid کوپيُدن، کوپيد، فرزنِد ،
هايِ ُرمي، اسمِ خاص است و پس ترجمه نکردني،  ونوس، خدايِ عشق در اسطوره

اي  َش چندان شناخته نيست. پسربّچه اّما در فارسي اگرچه خودش آشنا است، اسم
وکمان، که خوردِن تيرِ او عاشق دار و با تير است، گاهي هم نوجواني، بال
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هايِ  شود که کور است، اينجا يکي از آنها چشم کند. اگرچه گاهي گفته مي مي
غيبِت عشق يِ  خود را با بالِ خود پوشانده است، شايد از سرِ شرم تا شاهِد صحنه

يِ ميزِ آرايشِ زن  يِ آينه نباشد. اين دو کودِک عشق البد هر يک بر يکي از دو پايه
 .(نک. به بخشِ تصويرها)کاري شده اند  اطّي يا کندهخر

  ِيادداشِت اليوت به بست چين... صندوق يِ قاب آسمانهـ [ ٩٢ـ٣سطرهاي :[
، صورِت lăquĕārĭa يا laqueariaيِ  دهد که واژه ويرژيل بازگشت مي ئيِد اَنه

 يِ آسمانه«در آنجا به کار رفته است، و من ، lăquĕārĭe التينِاسمِ جمعِ 
 .ساخته ام (نک. به بخشِ تصويرها)را برايِ آن ») چين سقِف قاب«(يا » چين قاب

کاريِ اغلب تزيينيِ سقف گفته  در معماري به نوعي لمبه» چين سقِف قاب«
است که گاهي   قابِ در کنارِ هم چيده  شود، و آن پوشاندِن سقف با تعدادي مي

هايي از اسطوره و افسانه،  نهدر هر يک از آنها طرح و نقشي، يا تصويرها و صح
چين در معماريِ کالسيِک ُرمي، و در معماريِ اشرافيِ  کنند. سقِف قاب رسم مي

با  ٩٣رفت. اليوت در سطرِ  ) به کار مي١٩تا  ١٧هايِ  باروک  و روکوکو (قرن
coffered ceilingرا ساخته ام، هر » بست سقِف صندوق«يک  ، که برايِ اين

 [صندوق] cofferکند. در انگليسي  تلويحاً به تابوت تشبيه مي ها را يک از آن قاب
» تابوت«مجاز  هم در فارسي به» صندوق«است.  تابوت][ coffinيِ  خانواده هم

 دهد: نهفتند صندوقِ او را به خاک (فردوسي). معني مي

  ِخورده]:  هايِ ِمسين و ِمس  ميخ هايِ عظيمِ دريايي، گُل چوبـ [ ٩٤سطر
ها در دريا شناور بوده امالحِ  هايي است که مّدت ها و کُنده ود چوبظاهراً مقص

زيادي جذب کرده اند، و در هر حال بايد خشک شده باشند که بسوزند و بي 
يِ اين بانويِ ثروتمند چنان حماسي  خانه خلوتهايِ راوي از  صدا بسوزند. توصيف

ريِ ديواريِ عظيمِ هايِ در حالِ سوختن در بخا و تراژيک است که گويي کُنده
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شده  هايِ شکسته يا غرق هايِ کشتي  و دکل  ها توانند از چوب اتاقِ درندشِت او مي
ها نه فقط آغشته به نمِک مس (که صفِت  باشند، و در اين صورت اين چوب

، که اينجا به copper کوبي شده اند. رساَند) بلکه مس نيز آن را مي» دريايي«
، و »اندودن«، »پوش کردِن ِکشتي ِمس« ه عنواِن فعلبصورِت اسم به کار رفته، 

تواند  هايِ دريايي مي برايِ چوب» عظيم«دهد. صفِت  معني مي» بندي کردن عايق«
در ساخت و تزيينِ کشتي،  هايِ آن باشد. يادآورِ دکلِ کشتي يا در هر حال تخته

مسي به  هايِ ميخ ها و گُل ويژه برايِ محافظِت چوب از آبِ دريا، از ورقه و به
(غذا دادن/خوردن)، که صفِت  feedفعلِ شد.  خاطرِ مقاومِت آنها استفاده مي

» داري نگه«به معنيِ  Pāـيِ هندواروپاييِ  مفعوليِ آن در اينجا به کار رفته، از ريشه
از همين ريشه است. يعني » پاييدن«و » پا[ي]«است و در فارسي هم 

ُپر کردِن چيزي « feed sth with». آن دار کردِن کوبيِ چوب برايِ پاي مس«
تواند توجيه  ها مي هايِ فراوان را در چوب ميخ دهد، که وجوِد گُل نيز معني مي» با

کند. قابلِ توّجه است که درصِد مسِ آبِ دريا نسبت به درصِد کلور، سديوم، 
بِ يِ آ عنصرِ اّولّيه ٢٠سولفات، و منگنزِ آن بسيار بسيار ناچيز است. مس جزوِ 

اصطالح سيراب يا آکنده  ها را از خودش به ها يا کُنده دريا هم نيست تا چوب
مس که  عنصرِوجود دارد. از  ٤CuSOکند. البّته ترکيبِ مسِ و سولفات 

مس در ُرمِ باستان به سببِ زيباييِ رنِگ آن در کيمياگري به  فلزِّبگذريم، 
يِ  شده يِ شناخته فت سّيارهشناسي، ه شد. در ستاره ونوس/آفروديت نسبت داده مي

شدند، و هر يک به خدايي منسوب بود و  جهاِن قديم با هفت فلز ارتباط داده مي
دادند. اّتفاقي نيست که رويِ ميزِ آرايشِ اين زِن  مس را به ونوس نسبت مي

سوزد.  مي» مس«داِن او  و در آتش شاخه» هفت«ثروتمنِد بي عشق مانده شمعداني 
و » دار هايِ  بار تاک«ِک زّرينِ عشق هم فرزنِد ونوس است، و کوپيُدن، يا کود
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ِء  اند که اينجا به ُمشتي شي» شاخِ فراواني«طنز يادآورِ  به »جواهرپر هايِ  ُدرج«
و   و کشتي  يِ اينها، و فراوانيِ کرجي جان کاهش پذيرفته است. به خاطرِ همه بي

ضايِ کامالً ُپرصالبِت اتاق با در سراسرِ شعر، و نيز به خاطرِ ف  شکستگي کشتي
هايِ ديگر ترجيح داده  اي را به امکان و غيره، چنين ترجمه» چين يِ قاب آسمانه«

 ام. 

  ِبهشِت گمشدهزار]: کنايه از بهشِت عدن در    ـ [صحنِ درخت ٩٨سطر  
هايِ خود به آن  )، که اليوت در يادداشت١٦٠٨ـ٧٤) اثرِ جان ميلتون (١٦٦٧(

 .دهد بازگشت مي

  ِهايِ خود به کتابِ ششمِ  ـ [مسخِ فيلُِمل]: اليوت در يادداشت ٩٩سطر
دهد: پانديون شاِه آتن (يونان) برايِ مّتحد شدن با  يِ اويد بازگشت ميها مسخ

) دخترِ خود يِ امروز ِتروس شاِه تراس (جايي بينِ يونان و بلغارستان و ترکّيه
گيرند چون به عروسي  خدايان خشم ميآَوَرد اّما  پروکنه را به همسريِ او در مي

شوند. پروکنه خواهري  اي به اسمِ ايتيس مي دعوت نشده اند. آنها صاحبِ بّچه
دارد به نامِ فيلُِمل، و ِتروس که قرار بوده او را از آتن به نزِد همسرِ خود بياَوَرد، 

ِمل در راه گرفتارِ نيروهايِ شيطاني (تحريِک جنسي) شده، پس از تجاوز به فيلُ
کند، و در بازگشت به کاخ به همسرِ خود  ِ او را بريده او را زنداني مي زبان
گويد که خواهرِ او در راه مرده است. فيلُِمل در زندان شرحِ اين تجاوز را بر  مي

رساَند. پروکنه فيلُِمل  اي به تصوير در آورده آن را به دسِت خواهرِ خود مي فرشينه
شان ايتيس را يِ خود  از شوهرِ خود بّچه گيري انتقامکند، و برايِ  را آزاد مي

کنند و او در  کُشد. خواهرها از تنِ ايتيس خوراکي برايِ ِتروس درست مي مي
کند. فيلُِمل که الل است، برايِ بياِن  ضمنِ خوردِن آن غذا ماجرا را کشف مي

در حالي که  دهد. يِ خود را به ِتروس نشان مي يِ خواهرزاده نفرِت خود سرِ بريده
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يِ آنها توّسِط خدايان مسخ  کوشد خواهرها را به چنگ بياَوَرد، هر دو ِتروس مي
شود ولي  شوند: پروکنه به چلچله، و فيلُِمل به بلبل. ِتروس هم به هدهد مسخ مي مي

تواِن رسيدن به آنها را ندارد. خدايان از سرِ رحم ايتسِ سربريده را نيز به ِسهره 
 کنند. مسخ مي

 که در زباِن انگليسي آوايِ  َچه]: معادلِ انگليسيِ اين واژه َچهـ [ ١٠٣رِ سط ،
 آمده است: )١٥٥٣ـ١٦٠٦لي ( اي از جان لي نامه رساَند، در نمايش بلبل را مي

What bird so sings, yet so does wail ? 
O ‘tis the ravish’d nightingale. 
Jug, jug, jug, jug, Tereu! She cries, 
And still her woes at midnight rise. 

  نالد؟ خواَند، بلکه هم مي  چنين مي   چه مرغي
  ست او شده اوه بلبلِ هتِک ناموس

  َچه، ِتروو َچه، َچه کشد او َچه فرياد مي
  گيرد. هايِ او فزوني هم مي   شب فغان به نيمه

jug, jug  روو داده است، و ِت نيز معني مي» گايش«نه فقط آوايِ بلبل کهTereu 
يِ بلبل برايِ يادآوريِ نامِ ِتروس شاِه ناَهنجار است که به فيلُِمل  يِ ناله همچون ادامه

به  سرانجام را» َچه َچه«تجاوز کرد. به داليلي شخصي، که نوشتن ندارد، 
 ترجيح داده ام.» َچهَچه«

  ِهايِ خود  ـ انگار دانسته نيست که اليوت به چه سبب در يادداشت ١٢٦سطر
شايد  دهد. در همين شعر بازگشت مي ٤٨و  ٣٧برايِ اين سطر دقيقاً به سطرهايِ 

  مقصوِد او از سطرهاي يادشده به بعد بوده است.
 ـ ١٢٨ـ١٣٠يِ سطرهايِ  ترجمه  o o o o ِشکسپيهِريتايمِ  آن راگ   
  چه ظريف است            
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  چه زيرکانه            
  ِيا » تايم راگ« خنفرهنِگ سبنا به تعريِف تايم]:  ـ [راگ ١٢٨سطر

ويژه در موسيقيِ مخصوصِ پيانو است  يِ موسيقيِ آفروآمريکايي به شيوه» تايم َرگ«
يِ کامالً ثابت در باس  يِ آن تضاِد ملوديِ سنکوپي َو ضربِ کوبنده که ممّيزه

" و قرولنِد آهنگينيِ " يِ مطالعه درباره«ويژه نگاه کنيد به  است. برايِ اين سطر به
 در ابتدايِ اين کتاب.» نيِ آ ترجمه

  ِکاري و تا دير وقت  يِ بي دهنده ]: نشانآبِ گرم در ساعِت َدهـ [ ١٣٥سطر
 رساَند. خوابيدن، خالي بودِن زندگي را مي

  ِـ [اتومبيلِ کوپه]: در مورِد اين سطر، که مثلِ سطرِ پيشين خالي  ١٣٦سطر
؛ ١٩٢٢يِ  ژانويه ٢٤(اي  رساَند، اليوت در نامه بودِن زندگيِ در رفاه را مي

نويسد که چون  ) به ِازرا پاند مي٥٠٤ص. ، ١هايِ تي. اس. اليوت، جلِد  نامه
تواند در شعرِ خود استفاده  )  را بيش از يک بار نمي٢١٧(سطرِ » تاکسي«يِ  واژه

 استفاده خواهد کرد:» ِا کلوزد کار«کند، از 
« A closed car. I can’t use taxi more than once. » 

ويژگيِ «به عنواِن صفت، آمده است: » کوپه«يِ  ، زيرِ سرواژهفرهنِگ سخندر 
، يعني همين چيزي که »الّسير دار و سريع نوعي اتومبيلِ دو در، کوچک، سقف

هايِ  اتاق«، که در فارسي به عنواِن اسم به معنايِ »کوپه«مقصوِد متنِ شعر است. 
، اّما در خوِد اين ه گرفته شده است، از زباِن فرانساست» قطارهايِ مسافربري

به همين سبب مترجمِ  . شايدشود هايِ روباز هم مي شاملِ اتومبيلزبان گاهي 
 عبارِت شعرنتوانست از آن استفاده کند، و  يِ من يِ مورِد استفاده ترجمه فرانسويِ

يِ من  يِ آلمانيِ مورِد استفاده ، در حالي در ترجمهترجمه کرد» اتومبيلِ بسته«را 
هايِ مشابِه مالِ زباِن  به کار رفته است که با معني Coupéيِ فرانسويِ  دقيقاً واژه
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با همين امال » coupé«يِ فرانسويِ  شود. واژه فارسي، در آلماني نيز استفاده مي
وجود دارد. برايِ  آورده در زباِن انگليسي هم فرهنِگ سخنو با تعريفي که 

نگاه کنيد  ١٩٢٠هايِ  يِ سال»اتومبيلِ کوپه«يا » closed car«تصويرهايي از 
 به بخشِ تصويرها.

  ِخوابي، يا  هايِ بدوِن پلک]: احتماالً اشاره به بي ـ [چشم ١٣٨سطر
اي مثلِ جذام است که پيش از هر چيز به عضوهايِ بيرونيِ بدن مثلِ بيني و  بيماري

يِ   رساَند، و در آن هنگام فقط انتظارِ ضربه شت و پلک آسيب ميناخن و انگ
 ماَند. بر در، شايد هم انتظارِ رسيدِن مرگ، باقي مي دستي امدادگر

  ِيِ اين صحنه  گش،...]: زِن گوينده ـ [ليل شوهرِش که اَ جِّبه بر مي ١٣٩سطر
ِ اين  هند. ساکناند يِ حرف زدِن او به شرقِ لندن نسبت مي را از گفتارِ او و شيوه
شود. غلظِت زباِن  ] ناميده ميcockney» [کاکني«يِ آنها  بخش از لندن و لهجه

يِ اين دسته از  برايِ رساندِن لهجه يِ اين قسمت گفتاريِ تهراني در ترجمه
 هايِ انگلستان است. نشين پايتخت

 ئه. شِ ـ عجله کنين لطفاً وقت ١٤١يِ سطرِ  ترجمه 

  ِظاهراً فرا رسيدِن ساعِت تعطيلِ کافه آپ پليز ايتس تايمَهّري ـ [ ١٤١سطر :[
ها در انگلستان به  خدمت ها و پيش چي اي است که کافه کند، و جمله را اعالم مي

ها کافه را ترک کنند؛ اّما در متنِ شعر در رابطه  گفته اند تا مشتري صدايِ بلند مي
 با زمان و مرگ و سکس قابلِ تفسير است.

  ِيِ کارگر  يِ فقرِ طبقه دهنده ]: نشانواسه خودت دندون بذاري[ ـ ١٤٤سطر
دهند و دنداِن مصنوعي  هايِ خود را از دست مي هايِ پايين دندان که اغلب در سن

 گذارند. مي
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  ِاسمِ » ُجرج«دهم که مقصود از  ]: احتمال نميزري کاکُلـ [ ١٦٠سطر
َم اسمِ جانشيني برايِ  ناي باشد. به گما شده يِ خاصِ شناخته خاص برايِ بّچه

کنم که اگرچه معنايِ آن  ناميدِن هر پسر و مرد در زباِن عاميانه است، و اضافه مي
هايِ شعر  مايه ارتباط با درون است و از اين نظر بي» زِن زمينِ زراعي برزگرِ/بيل«

 نيست، در هر حال در زباِن فارسي بدوِن توضيح قابلِ فهم نخواهد بود.

 انگيز،  هايِ دل خير، خانم به ها، شب ، خانمخير به  ـ شب ١٧٢ يِ سطرِ ترجمه
 .خير به  ، شبخير به  شب

  ِهملت يِ چهارمِ پرده يِ پنجمِ  خير]: اوِفليا، در صحنه به ـ [شب ١٧٢سطر ،
کند.  يِ شکسپير، ديوانه است و با زناِن دربارِ دانمارک خداحافظي مي نوشته

ده به او توصيه کرده است که برود به يک هملت او را به فاحشگي مّتهم کر
 در زماِن شکسپير).» فاحشه خانه«(با معنايِ رايجِ » ِدير«

 يِ بودا  ها : اين عنوان از يکي از موعظه٣ عنواِن بخشِ، يِ آتش موعظه
همه چيز، «خطاب به هزار تن روحاني گرفته شده است که آغازِ آن چنين است: 

ست همه چيز که به آتش اندر است.  . اّما چياي روحانيان، به آتش اندر است
ها به آتش اندر اند. آگاهيِ در چشم به آتش اندر  چشم به آتش اندر است. شکل

يِ  و در ادامه، به همين شيوه، همه» است. دريافِت چشم به آتش اندر است...
 گيرد. گانه را نيز در بر مي هايِ پنج حس

  ِظاهر تصويري است از  به يِ رود]: شکست خيمه ـ [درهم ١٧٣سطر
در کنارِ سه فصلِ  ارضِ باطلهاي در پاييز (فصلي که در سطرهايِ آغازينِ  رودخانه

تر،  هايِ خميده بر آن که گويي شکسته اند. عميق شود) با درخت ديگر ذکر نمي
، »يِ ِاَشعياِء نبي صحيفه«در  ٣٣از بابِ  ٢٠ـ٢١يِ  اي باشد به آيه تواند اشاره مي
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خيمه «اشاره به » خيمه«است، و » خدا« يِ استعاره» رود«، که در آن يقعهِد عت
َصهيون شهرِ جشنِ مقّدسِ ما را مالحظه نما، «در مذهبِ يهود: » و سايباِن مقّدس

اي را که منتقل  َت اورشليم مسکنِ سالمتي را خواهد ديد يعني خيمه و چشمان
هايش گسيخته نشود. بلکه در  کدام از طناب هايش کنده نگردد و هيچ نشود َو ميخ

هايِ آب و نهرهايِ وسيع خواهد بود  آنجا خداونِد ذوالجالل برايِ ما مکاِن جوي
يِ بزرگ از آن عبور  که در آن هيچ کشتي با پاروها داخل نخواهد شد و سفينه

 »نخواهد کرد.

  ِزاد]:  ـ [پري ١٧٥سطرnymph  ِدر فارسي، هم » زاد پري«در اين شعر، مثل
هايِ  دهد، که در اسطوره ها معني مي ها و افسانه اسطوره» ِ حوري«يا » پري«

و » لُعبت«يوناني تجّسمِ عواملِ طبيعي مثلِ رود و جنگل و کوه بوده اند، هم 
شده از ادموند اسپنسر (سطرهايِ  به معنايِ اّول است که در سطرِ گرفته». زيبارو«

دهند، و  ترانه سر مي ِتيمزيِ  هايِ رودخانه ) پري١٨٤و بخشي از  ١٨٣و  ١٧٦
با  ِتيمزيِ  در ساحلِ رودخانه امروزِ شعرهايِ  ) که لعبت١٧٩به معنايِ دوم است (

کرده اند، و  )، مالقات مي١٨٠دوستاِن خود، وارثاِن عاطلِ مديراِن شهر (س. 
از بااليِ لندن و  ِتيمزيِ  آنجا را ترک کرده اند. رودخانهشان  حاال ديگر همه

شده در  هايِ توصيف يِ شخص هايِ مورِد عالقه ِهد و ِهنلي محلّ ند تا ِمِدنريچَم
گذرانيِ آنها  يعني دختر و پسرهايِ مرفّه و محلِّ خوش ١٨٠و  ١٧٩سطرهايِ 

  بوده است. 
  ِچکامه در «نواز...آواَزم را به پايان آَورم]: برگرفته از  دل ِتيمزِـ [ ١٧٦سطر

بندي  ) در مدحِ ازدواج، و آن ترجيع١٥٥٢ـ٩٩نسر (از ادموند اسپ» پيشوازِ زفاف
يِ  شود. بخشِ دومِ مصرعِ پيش از آن با قافيه است که اين مصرع در آن تکرار مي
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long  ِدر برابرsongيِ بندها  يِ اليوت آمده است، در همه ، که در سطرِ برگرفته
 شود: تکرار مي

Against the Brydale day, which is not long 
  توان چنين ترجمه کرد: از بهرِ روزِ عروسي که دور نباشد. يکه م
  ِها برايِ شهرِ اورشليم در  يِ يهودي هايِ ِلمان]: اشاره به ندبه ـ [آب ١٨٢سطر

: ١٣٧، کتابِ مزامير، مزمورِ عهِد عتيق کنارِ روِد بابِل در مّدِت تبعيِدشان، در
ياد  م چون صيهون را به نزِد نهرهايِ بابل آنجا نشستيم، و گريه نيز کردي«

 »آورديم.

است که بينِ فرانسه و سوييس واقع شده » يِ ژنو درياچه«نامِ فرانسويِ » ِلمان«
در انگليسي به  lemanيِ  گذرد. واژه بخشي از مرزِ اين دو کشور از مياِن آن مي

، ١٩٢١ـ٢٢است. اليوت در سالِ » فاحشه«، و »محبوب«، »داده دل«معنيِ 
رها کرده در ژنو  اي فسردگي مبتال بود، کار در بانک را چند هفتهکه به ا وقتي

 را آنجا نوشت. ارضِ باطلههايي از  زندگي کرد، و بخش

  ِگيري مشغول]: اشاره به شاِه  ـ [در همان هنگام...به ماهي ١٨٩سطر
، زخمي و ناتوان، که همواره در )٢٥ـ٢٩سطرهايِ (نک. به توضيحِ گير  ماهي

تواند به جايِ  کند، و نمي خود در کنارِ رودخانه و دريا زندگي مي ايِ قصرِ افسانه
 .١٩٠چنين نک. به يادداشِت سطرِ  دوري برود. هم

  ِتوضيحي در اين باره  باطله ارضِنويساِن  ـ [گازسازي]: شرح ١٩٠سطر
 تقريباًکه  ) ـــgas house(يا   gashouseدهند. به نظرِ من مقصود از  نمي

ِ  عمومي) کارخانه«به معنيِ  )gas works(يا  gasworksمترادِف  » يِ گاز (
هايِ هژده و نوزده، و حّتي تا پاياِن جنِگ  است ـــ بنايِ کوچکي بود که در قرن

هايِ مدرِن برق و گازِ عمومي، در  جهانيِ دوم، يعني تا پيش از گسترشِ شبکه
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سنگ  ذغالهايِ خصوصي وجود داشت، و در آن از  برخي از قصرها و مکان
هايِ گازرساني به  ساختند، و برايِ توليِد گرما و روشنايي با لوله اندکي گاز مي

يِ توليد و مصرِف گاز مهندسِ  مخترعِ اين شيوه .کردند مي  همان قصر يا بنا روانه
) بود. اين روش چنان خطرناک بود که ١٧٥٤ـ١٨٣٩اسکاتلندي ويليام ُمرداک (

کردند. در اين  هايِ اراضيِ قصر بنا مي ترين نقطهرا همواره در دور» گازسازي«
ِ طوفانيِ ناپل در  زاده ، يک شاه (بر الگويِ فرديناند شاهارضِ باطلهسطرهايِ 

» گير شاِه ماهي«)، يادآورِ ١٩٢شکسپير، بنا بر يادداشِت خوِد اليوت برايِ سطرِ 
تواند  خود نمي، که در نتيجه به سببِ بيماريِ )٢٥ـ٢٩سطرهايِ (نک. به توضيحِ 

گيري  به جايِ دوري برود، فقط در منتهااليِه همان اراضيِ قصرِ خود مشغولِ ماهي
سنگ به  ساختند تا حملِ ذغال ها را گويا اغلب کنار رود مي است. اين گازسازي

قصرِ يِ گازسازي، واقع در  از يک نمونه هايي تر انجام شود. عکس آنجا آسان
از  ١٩٤٧، در بخشِ تصويرها آورده ام که تا سالِ اسکاتلند در Culzean کولَن

چنين به يادداشِت  بازسازي شد. نک. هم ١٩٩٣شد، و در  برداري مي آن بهره
 .١٩٢سطرِ 

  ِ٢يِ  ]: يادداشِت اليوت به صحنهٰٰحضرت پدرم... و مرِگ اعليـ [ ١٩٢سطر 
پسرِ شاِه  آنجا، فرديناند، دهد. شکسپير بازگشت مي اثرِطوفان يِ يِک  از پرده

انديشد، و در پِيِ آوازِ يکي از پريان  ناپل، به غرق شدِن کشتيِ پدرِ خود مي
 گويد: مي

FERDINAND. 
Where should this music be? I’ th ’air or th ’earth ?  
It sounds no more; and, sure, it waits upon   
Some god o’ th’ island. Sitting on a bank, 
Weeping again the King my father’s wreck 
This music crept by me upon the waters, 
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Allaying both their fury and my passion   
With its sweet air; thence I have follow’d it - 
Or it hath drawn me rather. But ’tis gone 
No, it begins again. 

  اي از آن: ترجمه
  ِفرديناند.
  تواند باشد اين موسيقي؟ در هوا يا بر زمين؟ مي کجا

  چشم به راِهگمان  خاموش شده است؛ بي
  خدايي از اين جزيره است. نشسته بر ساحل،

  شکستگيِ پدرم همواره گرياِن کشتي
  ها به کنارِ من خزيد، اين موسيقي به رويِ آب

  يِ هم خشمِ آنها و هم رنجِ من تسالّدهنده
  از آن پس من در پِيِ آن رفتم ـانگيَزش؛  با نوايِ دل

  آيد  گويم که مرا در پِيِ خود کشيد. اّما ديگر نمي چه مي
  اوه نه، باز از سر گرفته است.

  .١٩٠چنين به يادداشِت سطرِ  نک. هم
  ِيِ طنزآميزي از شعرِ  ]: استفادهشنوم ميـ [اّما پشِت سَرم ...  ١٩٦سطر

يِ  شنوم / ارابه : اّما همواره پشِت سَرم مييِ خجالتيِ او به معشوقهآندرو ماروِل در 
 شتابد. دارِ زمان را که به نزديک مي بال

  ِمجلسِ]: ارجاعِ اليوت به شعرِ ها و موتورها صدايِ بوقـ [ ١٩٧سطر 
  ) است.١٥٧٤ـ١٦٤٠) از جان ِدي (١٦٤١( زنبوران

  ِتر نيز شخصّيِت  شورند]: سوييني پيش [سوييني...مي ١٩٨ـ٢٠١سطرهاي
 چند شعرِ ديگرِ اليوت بوده است.» ِ باز زن« مرِد
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خبري  ابرازِ بي ٢٠٠و  ١٩٩اليوت در يادداشِت خود از منشاِء تصنيِف سطرهايِ 
 Red، بال ِقرمزياي به نامِ  کند. اين سطرهايِ اليوت در رابطه است با ترانه مي

Wing ِده ام، ) ديده و خوان٢٠١٨تازگي ( ، که من متنِ آن را به١٩٠٧، مالِ سال
 Kerry Millsو هنوز به اجرايِ آن گوش نداده ام. موسيقيِ آن از ِکري ِملس 

شعرِ آن را گويا بر اساسِ يک  Thurland Chattawayاست، و ِثرلَند َچَتُوي 
پوسِت ترانه است که عاشقِ  زِن سرخ بال ِقرمزيپوستي نوشت.  حکايِت سرخ

کند. سربازهايِ  ش گريه مي براَييِ او  شود، و در انديشه جويِ دالوري مي جنگ
کرده بودند که به گوشِ اليوت   وارِد اين ترانه» مستهجن«استراليايي تغييرهايِ 

  رسيد.
يِ نوشابه نيست، »سودا«يِ خوِد او،  ، به گفتهsoda waterمقصوِد اليوت از 

محلولِ  يعني sodium bicarbonateيا  bicarbonate of soda بلکه 
هايِ جنِگ جهانيِ اّول با استفاده از آن  ها در سال ست که فاحشهاي ا کننده پاک
خانم پورِتر َو به اصطالح دخترِ  هايِ مراقبتي مبتال نشوند. کوشيدند به بيماري مي

يِ  نام دارد، ماّده» کربناِت سديم بي«، که در شيمي »شيرين جوشِ«او فاحشه اند. 
شود، و به همين خاطر  هم استفاده مي پزي اي است که در نانوايي و شيريني مزه تلخ

شيرين، هم خوراکي است،  ِ گويند. جوش نيز مي baking sodaدر انگليسي به آن 
  .  کننده و هم در صورِت درصِد بااليِ آن در محلول، ضدِّعفوني

توانند به طنز و شوخي يادآورِ سرودخواني و مراسمِ  چنين مي اين سطرها هم
، به دسِت )٢٥ـ٢٩سطرهايِ (نک. به توضيحِ گير  ماهي پاشوراِن آنفورتاس، شاِه

  گير دور خواهد کرد. پارسيفال باشند که بال را از شاِه ماهي
 و آه اين صداهايِ کودکان، سرودخوانان در  [فرانسه]ـ  ٢٠٢يِ سطرِ  ترجمه

  گُنبد!
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  ِبازگشت ١٨٤٤ـ٩٦اثرِ ُپل ورِلن (» پارسيفال«ـ اليوت به شعرِ  ٢٠٢سطر (
واگنر سروده شده است. پارسيفال، سلحشورِ  پارسيفالِکه بر اساسِ  دهد مي
نهاد، پس از خالصيِ پيروزمندانه از دوشيزگاِن باغِ جادوگْر کلينُسر َو  پاک

يِ مقّدس را، که  اغواهايِ کُندريِ زيبارو، که او نيز زيرِ نفوِذ جادوگر است، نيزه
ست آورده است و به قصرِ شود مسيح از آن زخم خورده بوده، به د گفته مي

سطرهايِ (نک. به توضيحِ سالوات بازگشته که سلحشوراِن جامِ مقّدس  مون
سطرهايِ (نک. به توضيحِ گير  در آنجا منتظر اند. آنفورتاس، شاِه ماهي )٢٥ـ٢٩
، با تماسِ اين نيزه است که شفا خواهد يافت، اّما پيش از شفايِ او، )٢٥ـ٢٩

از نفوِذ جادوگر خالصي يافته، پاهايِ پارسيفال را  کُندريِ زيبارو، که ديگر
)، ٢٠١وشويِ پاهايِ خانمِ پورِتر و دخترِ او، سطرِ  شويد (قياس شود با شست مي

خوانند. از  پسرکاِن همسرا آواز مياي از   و پس از شفايِ آنفورتاس است که دسته
 ها شهفاحکه  يِ اين سطر در شعر، يعني درست پس از اين جايِ استفاده

وشو  شيرين شست خود را برايِ پرهيز از بيماريِ آميزشي با جوشِيِ  »پروپاها«
اي طنزآميز به مرِگ  توان چنين پنداشت که مقصود اشاره دهند، مي مي
 است. هايِ فاحشه ها در َمهبِلِ زن تخمک نرينه

  ِلبل ـ [ِترو]: نامِ ِتروس شاِه ناَهنجار (که فيلُِمل از دسِت او به ب ٢٠٦سطر
 هايِ بلبل. مسخ شد) در ناله

  ِ٦٠ـ [شهرِ ناراستين]: نگاه کنيد به يادداشِت سطرِ  ٢٠٧سطر. 

  ِنوشت، ِازمير  را مي ارضِ باطلههايي که اليوت  ـ [ِازمير]: در سال ٢١٠سطر
 ها بود. َو جنِگ ترکّيه و يونان بر سرِ آن از خبرهايِ مهمِّ روزنامه
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  ِ٢١٠ِ اليوت (برايِ سطرِ  ]:  يادداشتيهکراـ  بيمهـ  بهاـ [ ٢١١سطر (C.i.f.  را
يعني  «carriage and insurance free » هايِ اختصاريِ حرفاشتباه  گويا به

چاپِ عکسي و  :ارضِ باطلهداند. والري اليوت ( مي» رايگان يِ و بيمه  حمل«
 cost, insurance ») آن را در پانويس به ١٤٧ص.  ،نويسِ اصلي َترانوشِت پيش

and freight »  تصحيح کرده است که اصطالحِ » بها، بيمه، و کرايه«يعني
بسيار رايجِ ترابريِ کاال از يک بندر به بندرِ ديگر بوده است، و من همين را در 

و کرايه و  يِ آن، در واقع قيمِت کاال، بيمه .C.i.fمبنا قرار داده ام.  يِ شعر ترجمه
ها وقِت  برات«گيرد.  يِ کامل در بر مي»ستهب«يِ حمل را به صورِت يک  هزينه
 ها پس از رؤيت و تحويلِ کاال در مقصد. يعني پرداخِت برات» رؤيت

  ِکه در هايِ لندن بود  ترين هتل ْستريت]: از مهمـ [هتل کاُنن  ٢١٣سطر
سيتي «به سبِک معماريِ رنسانسِ فرانسه و ايتاليا ساخته شده بود، و ابتدا  ١٨٦٧

تغييرِ نام داد. در زيرِ » کاُنن ْستريت«به  ١٨٧٩شد و در  ناميده مي »ترمينوس هتل
آهن قرار داشت، و به همين سبب محلِّ مالقاِت بازرگاناِن انگليسي  آن ايستگاِه راه

نخستين ميتينِگ حزبِ  ١٩٢٠يِ  و همکارهايِ خارجيِ آنها بود. در ژوئيه
اي ُپررونق، از اعتبار  از دوره کمونيست بريتانيا در آنجا تشکيل شد. اين هتل، پس

تقريباً بسته بود. سرانجام ايستگاِه آن بازسازي شده ساختماِن  ١٩٣١افتاد و از 
 مدرني به جايِ هتل ساخته شد (نک. به عکسِ آن در بخشِ تصويرها).

  ِـ [متروُپل]: نامِ هتلي در شهرِ ساحلي و تفريحيِ برايتون، لبِ  ٢١٤سطر
پرداختند. اين  گذراني مي ها در آن به تفريح و خوش و ثروتمندها  دريا، که بازرگان

هيلتون برايتون «هتل با تغييرهايي در بنا و نما هنوز وجود دارد، و به هتلِ 
 (نک. به عکسِ آن در بخشِ تصويرها). تغييرِ نام داد» متروُپل
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و را راويِ توان ا ـ [من، تايرِسياس...مياِن دو زندگي]: تايرِسياس، که مي ٢١٨سطرِ 
يِ خوِد  آن دانست که به نوشته» ِ گرِ کور رؤيت«يا در واقع  ارضِ باطلهنهاييِ 

هايِ آن را  هايِ شعر و شخصّيت يِ بخش همه ٢١٨سطرِ  يِ ها اليوت در يادداشت
گويي و  دهد، بر زمان و مکان ِاشراف دارد. قابلّيِت او برايِ پيش او به هم پيوند مي

هايِ زماني و مکانيِ گوناگون  شعر امکاِن رفت و برگشت است که به بيني پيش
هايِ گوناگون  ها و مکان دادهايِ زمان ها و روي دهد، و با مکِث او بر صحنه مي

يابد. او همان  زمان گسترش ميـ  است که شعر به پيش يا در واقع به هر سويِ مکان
چون  ها مسخيد در هايِ يوناني است که به روايِت اُو گويِ معروِف اسطوره پيش

گيريِ دو مار دخالت کرد، به زن تغييرِ جنسّيت يافت، و هفت  روزي در گُشن
اي همانند، با دخالتي دوباره به حالِت اّولِ خود برگشت  سال بعد، باز در صحنه

هايِ  زيست، و از شخصّيت (نک. به بخشِ تصويرها). تايرسياس در دربارِ اُديپ مي
کند که  او است که اديپ را آگاه ميسوفکل است.  يارِاديپ شهريِ  نامه نمايش
يِ قتلِ پدرِ او به  در نتيجه) انگليسي به Thebes ثيْبز ؛به يوناني Θῆϐαιِتباي (شهرِ 

ارض «نوعي به  شده به »نفرين«ش خوابگيِ او با مادَر هم در پِيِ دسِت خوِد او، و
پايِ ديوارِ ِتباي در يونان نيز  ٢٤٥تايرِسياس در سطرِ مبّدل گشته است.  »باطله

پيش از ميالد  ٣٣٦در ِتباي اي از  بخشِ عمده کنم که نشسته است. يادآوري مي
 )٢٤٦(نک. يادداشِت سطرِ  شد. توّسِط اسکندر ويران 

  ِاليوت خواننده را به اين شعرِ سافو (قرِن  ـ [دريانورد]: يادداشت ٢٢١سطر ِ
هايِ  در اسطوره» يِ شب ستاره[«سپِروس دهد: ِه هفتمِ پيش از ميالد) بازگشت مي

گرداني، / گوسفند را به  يِ پراکندگاِن بامدادان را به خانه بازمي ، تو همهيوناني]
 ». گرداني گرداني،/ بز را، کودک را به خانه نزِد مادر بازمي خانه بازمي
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  ِسره است  گيرِ يک ، ُتنکه و عرقتر ]: مقصود، دقيقها  زيرجامهـ [ ٢٢٥سطر
که از اواخرِ قرِن نوزده تا پاياِن جنِگ جهانيِ دوم رواجِ بسيار داشت، و امروزه 

 گويند. مي» ُبدي«يا » بادي«شود و به آن  هم گاهي پوشيده مي

  ِدنگال بودِن اين آپارتمان را نشان ْ تخِت او) کاناپه (شبـ [ ٢٢٦سطر :[
شهرهايِ بزرگ مثلِ دهد که محلِّ سکونِت اکثرّيِت کارمندها و کارگرهايِ  مي

 لندن بوده است.

  ِيِ چرکيِ ريزي  که به دانه» کوَرک«]: صفت برايِ کوَرکي ـ [ ٢٣١سطر
زا به پوست و  هايِ چرک شود که بر اثرِ تهاجمِ باکتري رويِ سطحِ پوست گفته مي

فرهنِگ شود ( يِ عرق ايجاد مي بافِت زيرجلدي، معموالً در محلِّ پيازِ مو يا غّده
هايِ دوراِن بلوغ و مّدتي پس از آن،  از عارضه»). کوَرک«يِ  رِ سرواژه، زيسخن

 ».جوشِ غرورِ جواني«معروف به 

  ِاي در شمالِ شرقيِ  ]: برادفورد ناحيهيِ برادفوردي نوکيسهـ [ ٢٣٥سطر
يِ سريعِ آن در قرِن  بافيِ اين کشور است. توسعه انگلستان، و از مرکزهايِ پارچه

اي به ثروِت بسيار  عّيِت آن را بيست برابر کرد، و عّدهنوزدهم، صدساله جم
) نيز ثروِت بسياري وارِد اين منطقه ١٩١٤ـ١٩١٨رسيدند. جنِگ جهانيِ اّول (

کار  کرد و ثروتمندهايِ آن در واقع سودجوهايِ جنگ بودند. عبارتي که اليوت به
 ، ميليونِرِ برادفوردي، است.Bradford millionaireبرده، 

  ِِتبايـ [ ٢٤٥سطر) :[Θῆϐαι ثيْبز به يوناني؛ Thebes در شمالِ انگليسي به (
 ). تايرِسياس اهلِ اين شهر است.٢١٨غربيِ آِتن در يونان (نک. يادداشِت سطرِ 
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  ِيِ همر، کتابِ  اُديسه ها]: اشاره به ترين ُمرده ـ [در مياِن فرودست ٢٤٦سطر
او را در ديدار با اديسه (اوليس) ها است،  . تايرسياس که ساکنِ سرزمينِ مرده١١

 کند. (نک. به بخشِ تصويرها). از آينده باخبر مي

  ُِرمان از اوليوِر  يک اي در  ]: يادداشِت اليوت به ترانهزِن زيباـ [ ٢٥٣سطر
دهد. آنجا  ) بازگشت مي١٧٦٢( کشيشِ ويکفيلد) به نامِ ١٧٣٠ـ٧٤گُلدسميث (

 خواند: (اُليويا) مي) دخترِ جواني به نامِ ليويا ١٤(فصلِ 

  دهد، وقتي که زِن زيبا تن به بالهت مي
  کنند، يابد که مردان خيانت مي و دير در مي

  تواند افسردگيِ او را التيام بخشد، چه ِسحري مي
  تواند گناِه او را بشويد؟ چه نيرنگي مي

  تنها نيرنگي که بزِه او را بپوشاَند 
  از چشمِ ديگران شرمِ او را پنهان کند 

 بگيرد ــ اين است که بميرد. شَ در آغوش و

  ِنک. به ياداشِت ا به کنارِ من خزيده اين موسيقي به رويِ آبـ [ ٢٥٧سطر :[
 شکسپير. طوفاِناي از  يِ تکّه ، و ترجمه١٩٢سطرِ 

  ِْسْتراندـ [ ٢٥٨سطر :[ Strand ِاست اّما اينجا با حرِف » ساحل«به معني
تقريباً موازي  ِتيمزف در لندن است که با روِد بزرِگ آغازين نامِ خياباني معرو

ْسْتراند در قرِن يِ آن باشد.  که امروزه دقيقاً ساحل يا کناره است بدوِن آن
) در ٢٧٩لندن بود. ِلسَتر (سطرِ  شانزدهم محلِّ زندگيِ اشراف و ثروتمندهايِ

. اين نام جا شام مهماِن او بود ) همان٢٧٩آنجا خانه داشت و ملکه اليزابت (سطرِ 
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تواند حرِف  رود، و مي به کار مي» خيابان«گرِ  به همين صورت، بدوِن اسمِ  تعيين
 (نک. به بخشِ تصويرها).بگيرد.  theتعريِف 

  ِبخشِ اقتصادي و ماليِ شهرِ لندن که در ِاي شهر شهرـ [ ٢٥٩سطر :[
 ، معروف است. (نک. بهThe Cityهايِ ديگر به سيتي،  انگليسي و بسي زبان

 ).٦٠يادداشِت سطرِ 

  ِفروشيِ لندن  ويژه محلِّ بازارِ بزرِگ ماهي ]: بهپاييني ِتيمزِخياباِن ـ [ ٢٦٠سطر
 قرار دارد (نگاه کنيد به بخشِ تصويرها). ِتيمزاست که در کنارِ 

  ِيِ سالِ  ، ساختهِتيمز]: در ساحلِ روِد کليسايِ شهيد ماگنوسـ [ ٢٦٤سطر
سوزيِ بزرِگ  وِفر ورِن به جايِ کليسايي که در آتشيِ ِسر کريست به وسيله ١٩٧٦

 نابود شده بود (نک. به بخشِ تصويرها). ١٦٦٦لندن در 

  ِهايِ  با دکل ِتيمزهايِ  هايِ کرجي ]: از ويژگيهايِ ُسرخ بادبانـ [ ٢٧٠سطر
 بلنِد استوار (نک. به بخشِ تصويرها).

  ِيِ  ر در ژانويه]: اين دو سطشناور رارانند... ـ [مي ٢٧٣ـ٧٤سطرهاي
هايِ اليوت و ِازرا پاند بوده است. اليوت  هايِ مورِد بحِث نامه از موضوع ١٩٢٢

آيا مشکلِ ): «٥٠٤، ص. ١، ج. ايِ اليوته نامه يِ مجموعهويسد (ن به پاند مي
حل خواهد شد با پس و پيش  )، همسرِ ِازرا پاند]١٨٨٦ـ١٩٧٣[دوروتي شکسپير ("د" 

ويسد ن ، و پاند جواب مي»ا...؟؟؟ه رانند کرجي ور را / ميکردِن / الوارهايِ شنا
يِ طبيعي داشت قشرق راه  يِ يک پديده د" در باره): «"٥٠٥، ص. جا همان(

ها  کرجي ِ موج پسدر زده ام.  ش را ضرب کنم سوآآل انداخت، اّما فکر مي مي
توضيح  »رانند. ها مي شود گفت که کرجي رانند و غيره، در نتيجه کامالً مي مي
» کردن حمل«و » حرکت دادن«، معناهايِ »شستن«، افزوده بر washکه  آن
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يا شيار و َمخر و موجِ توليدشده از حرکِت کشتي »  موج پس«داشته به عنواِن اسم 
است که ِازرا پاند نيز در  wakeترِ آن  يِ رايج دهد و واژه و قايق هم معني مي

را در نقلِ قولِ باال به عنواِن » موج پس« يِ خود آن را به کار ُبرده، و من نامه
که در گروِه  نيز وقتي ingهايِ با پسونِد  آورده ام. ساخت ايرانيکمعادلِ همان به 

روند، کارکرِد صفت دارند، و هر دو با هم  اسمي جلويِ يک اسم به کار مي
توان  شوند. طرحي برايِ اين دو سطر يافته ام که در بخشِ تصويرها مي تأکيددار مي

  ديد.
  ِنامِ دو ساحلِ ها يِ سگ جزيرهيِ گرينويچ... ـ [راسته ٢٧٥ـ٧٦سطرهاي :[

ها از نواحيِ فقير و  يِ سگ در شرقِ لندِن بزرگ است. جزيره ِتيمزروِد 
هايِ ثروتمندنشين بود و  يِ لندن، و گرينويچ برعکس از محلّه گارگرنشينِ حومه

سَتر را به حضور پذيرفته بود (نک. به کاخِ سلطنتي داشت، و اليزابت در آنجا ِل
  بخشِ تصويرها).

  ِاين دو سطر را به عنواِن اليآالال ...وايآالالـ [ ٢٧٧ـ٧٨سطرهاي :[
آلماني به فارسي آوانويسي کرده ام [در نتيجه آوانويسيِ آن با خطِّ  هايِ عبارت

گونه  ] چون، همانvay-alala lay-a/val-lala lay-alalaشود:  التين چنين مي
هايِ خود اشاره کرده است، اگرچه اين بندها از سه  که اليوت در يادداشت

يِ  يِ اّولِ پرده سراييِ سه دختراِن راين در صحنه است، اين آواها از هم ِتيمزدختراِن 
اثرِ واگنر گرفته شده است. اين دو سطر  غروبِ خدايانيا  گوتردامرونگسومِ 
دهند.  قرار مي ِتيمززادهايِ روِد  ابطه با پريهايِ مربوط به خود را در ر پاره

 است:  غروبِ خدايانسراييِ يادشده در  يِ آغازينِ هم سطرهايِ زير نيمه
Die drei Rheintöchter : 

Frau Sonne sendet lichte Strahlen;  
Nacht liegt in der Tiefe:  
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einst war sie hell,  
da heil und hehr  
des Vaters Gold noch in ihr glänzte.  
Rheingold! Klares Gold!  
Wie hell du einstens strahltest,  
hehrer Stern der Tiefe!  
Weialala leia, wallala leialala.  

  اي (نامطمئن) از آن: ترجمه
  سه دختراِن راين:

  فرستد؛ خورشيد خانوم پرتوهايِ روشنايي مي
  :شب در ژرفا قرار دارد

  ،بود يوقتي نوران يک
  و پرشکوه بود زيباگاه که  آن

  .درخشيد طاليِ پدر هنوز در آن مي
  !طاليِ راين! طاليِ ناب

  ،ها وقت درخشيدي آن چه تابناک مي
  !يِ پرشکوِه ژرفا ستاره

  .وايآالال اليآ، واالّال اليآالال
  ِمعروف به ١٥٣٣ـ١٦٠٣ـ [اليزابت َو ِلسَتر]: اليزابِت اّول ( ٢٧٩سطر (

» ِلسَتر«يِ انگلستان بود، و  َش ملکه تا موقعِ مرگ ١٥٥٨ره که از يِ باک ملکه
]Leicester ِلسَت«شود  تلفّظ مي «ˈ/lɛstə/ لُرد رابرت دادلي، کُنِت ِلسَتر ،[

يِ اين سطرها با  (شهري در بيرمنگام، انگلستان)، آخورساالرِ دربارِ او، در صحنه
اي از  اليوت برايِ همين سطر که تکّه هايِ هم در مغازله اند. نگاه کنيد به يادداشت

گزارشِ آلوارِز دو کوآدرا، اسقف و سفيرِ اسپانيا، به شاِه اسپانيا فيليپِ دوم (شوهرِ 
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يِ اليزابت و ِلسَتر در آن آورده شده است. از  يِ رابطه ناخواهريِ اليزابت) در باره
ين بود که شاِه هايِ مذهبي، ا ها، گذشته از اختالف اين گزارش هايِ جمله دليل

چنين نک. به يادداشِت سطرِ  اسپانيا خواهاِن ازدواج با ملکه اليزابت بود (هم
٢٨٩.( 

  ِـ [پاروها به ضربان]: روشن است که مقصود پارو زدِن منظّمِ  ٢٨٠سطر
هايي است که در خدمِت ملکه اليزابت َو ِلسَتر اند. نک. به بخشِ  پاروِکش
 تصويرها.

  ِسطرِ پيشين احتماالً  يِ »ها دانِگ ناقوس دينگ«سفيد]:  هايِ ـ [برج ٢٨٩سطر
» هايِ سفيد برج«] واقع در St John's Chapelيِ قّديس جان [ از نمازخانه

است. برج يا  ِتيمزيِ  ويژه از کليساهايِ کناره (نک. به بخشِ تصويرها)، و به
رد و با حرِف ها معموالً، نه هميشه، به صورِت مف هايِ لندن (نامِ اين برج برج

، دژي است که ويليامِ فاتح (گيوم، ِتيمزشود) بر ساحلِ روِد  بزرگ نوشته مي
ميالدي ساخت. در ابتدا قصرِ شاهي بود، و سپس به  ١٠٧٨معروف به مول) در 

هايِ مهّمي مثلِ ريچارِد دوم در آن زنداني بودند (سالِ  زندان تبديل شد. شخصّيت
) ناخواهريِ خود اليزابِت ١٥١٦ـ١٥٥٨ماري ( ). در قرِن شانزدهم، ملکه١٣٩٩
) َو مادرِ او را به جرمِ خيانت مّدتي در آنجا حبس کرد. ١٥٣٣ـ١٦٠٣اّول (

نام دارد.  ]Traitors' Gate[» يِ خائنان دروازه«در آن ناحيه  ِتيمزساحلِ روِد 
اي در  گذرد، گزارشِ خائنانه مي» هايِ سفيد برج«اينجا هم، که گويي قايق از پايِ 
بنِد  يِ شعر با ترجيع ، و ادامه»هايِ سفيد برج«تدارک است. نام بردن از 

واگنر گرفته شده  غروبِ خداياِن، که از دختراِن راين در ِتيمزيِ دختراِن  شکوائّيه
 ِتيمزکه بر ساحلِ چپِ » هايِ سفيد برج«يِ اينها است.  است، البد اشاره به همه

 آيد.  هايِ دريانوردان به حساب مي است، از نشانهتر از ُپلِ لندن واقع  پايين



 ٢٠١

  ِهايِ لندن. اليوت برايِ  ]: نامِ حومهيو هايبِري...ريچَمند و کيـ [ ٢٩٣سطر
، دانته با سه روح برزخدهد. در بنِد پنجِ  دانته بازگشت مي برزخِاين سطرها به 

رگ توبه هايِ پيش از م کند که با خشونت کشته شده در آخرين لحظه ديدار مي
خواهند که وقتي به دنيا برگشت، آنها را به ياد داشته  کرده اند. آنها از دانته مي
به دنيا آمد و در » نا سيِه«کند که در  معّرفي مي» ال پيا«باشد. آخرينِ آنها خود را 

يِ  به دسِت شوهرش کشته شد. مفّسرهايِ دانته در قروِن وسطا گوينده» مارِّما«
شناسايي کرده او را همسرِ حاکمي در مارِّما واقع در ُتسکاِن  سطرهايِ دانته را

ايتاليا دانسته اند که به دسِت شوهرِ خود به اّتهامِ خيانت کشته شد، يا شايد برايِ 
اليوت از  اي که  که شوهر بتواند با زِن ديگري ازدواج کند. با استفاده اين

ه دنيا آمده است، و در غربِ کند، گويي روحي در هايبِري ب هايِ دانته مي جمله
شده است. هايبِري شهري بسيار قديمي » تجاوز«يو) به او  لندن (ريچَمند و کي

يِ  در شمالِ لندن است که در عصرِ ويکتوريا و ِادوارد توسعه يافت، و در دوره
دادند، در حالي که  بواژواها تشکيل مي ساخته شدِن شعر ساکناِن آن را ُخرده

هايِ بسيار فقيرنشينِ لندن بودند. ريچَمند به خاطرِ  و از حومهي ريچَمند و کي
ِ  يو به سبب باغِ قديمي يِ کي دارد، و منطقه ِتيمزهايِ زيبايي که در دو سويِ  کناره

ترين مرکزهايِ  ، که از بزرگ»شناسي هايِ سلطنتيِ گياه باغ«خود با نامِ رسميِ 
گريِ لندِن بزرگ است،  هايِ گردش ها و باغ داريِ گُل و گياه، و از موزه نگه

 معروفّيت دارند.

  ِفرو  ١٧٦١اي در ديوارِ لندن بود و در  ـ [مورِگيت]: دروازه ٢٩٦سطر
يِ  يِ آن، با خياباني به همين نام، امروزه در شمالِ محلّه ريخته شد، اّما منطقه

نطقه کار تجاريِ شهرِ لندن، سيتي، قرار دارد. وقتي که اليوت در اين مـ  اقتصادي
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زار،  به معنيِ خلنگ moorکرد.  کرد، از مترويِ ايستگاِه مورِگيت استفاده مي مي
 يِ قديمِ آن در بخشِ تصويرها. زار، و دشت است. نک. به طرحي از دروازه بوته

  ِکيلومتريِ شرقِ  ٧٠]: در ِکنت، حدوِد ساحلِ شنيِ َمرِگيتـ [ ٣٠٠سطر
سه هفته در  ١٩٢١ها). اليوت در اکتبرِ لندن (نک. به عکسِ آن در بخشِ تصوير

يِ او بود به دليلِ بيماري و  آنجا زندگي کرد، و اين شروعِ تعطيالِت سه ماهه
 تر در همين مّدت ريخته شد.  نيز گويي روشن ارضِ باطلهافسردگي، و بنايِ 

  ِو » خويشان«اينجا به معنيِ » مردم]: «مردمِ من مردمِ فروتنـ [ ٣٠٤سطر
 به کار رفته است. »نزديکان«

  ِقّديس اُگوستين اعترافاِت ـ [به کارتاژ سپس آمدم من]: اليوت به  ٣٠٧سطر
يِ اليوت است. اين جمله، در آغاز فصلِ  افزوده» سپس«دهد. قيِد  بازگشت مي

به کارتاژ «يعني  …,Veni Karthaginem، چنين است: (التين) اعترافاتيِ  سه
يِ  يِ افزوده منتشر شد، و واژه ١٩٠٧اين کتاب در يِ انگليسيِ  ترجمه». آمدم،...

هايِ  پاتيلِ عشق«يِ  . استعارهTo Carthage I cameاليوت در آنجا هم نيست: 
 است. اعترافاتهايِ مترجمِ انگليسيِ  هايِ اليوت از انتخاب در يادداشت» گُجسته

هشت قرن  ها در هايِ فنيقي شهرِ کارتاژ، نزديِک شهرِ کنونيِ تونس، از ساخته
نيز با نامِ  ٧٠هايِ دوراِن باستان است. در سطرِ  ترين تمّدن پيش از ميالد، از مهم

هايِ کارتاژ و روميان اشاره شده است. نک. به  به يکي از جنگ» يِلماْي«
، و برايِ تصويرِ بازساخِت شهرِ کارتاژ نک. به بخشِ ٧٠يادداشِت سطرِ 

 تصويرها.

  ِن]: بر يادداشِت اليوت برايِ اين سطرها ـ [به سوخت ٣٠٨ـ٣١١سطرهاي
کند که چگونه با  روايت مي اعترافاتتوان افزود که قّديس اُگوستين در  مي
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چقدر سوختم آنگاه، خداوندا، «خواندِن کتابي از سيسرون به خدا ايمان آَورد: 
در «يعني » به«اينجا » چقدر سوختم تا از چيزهايِ زميني به وصلِ تو نايل آيم.

سندم. طنزِ اليوت و پ مي ٣١١، هرچند که ابهامِ معنيِ آن را در سطرِ »حالِ
شود. اُگوستين دو  هايِ اُگوستين مي ساخِت سطرهاي او سببِ تغييرِ معنايِ جمله

اّما اليوت در بارِ دّوم فقط آورده است » ِکشي َم مي بيرون«نويسد که  بار مي
 ، اّما سوخته. »دنبيرون کشي«، البّته به همان معنايِ »ِکشي مي«

 يِ اين  است. همه ٥٥بينيِ سطرِ  : يادآورِ پيش٤ عنواِن بخشِ، مردن در آب
تر به زباِن فرانسه نوشته بود. اين  يِ شعري است که اليوت پيش بخش، ترجمه

) که ١٩٢٢يِ  ژانويه ٢٧اي خطاب به اليوت ( بخش به اصرارِ ِازرا پاند در نامه
، ص. ١، ج. هايِ اليوت نامهباقي ماند ( رضِ باطلهاقصِد حذِف آن را داشت، در 

ناپذيرِ شعر است؛  فِلباس جزِء جدايي«کند:  تأکيد مي  ). پاند در اين نامه٥٠٥
کنند، غريقِ فنيقي. دريانورد. اصالً ضرورت دارد که  او را وارِد شعر مي ها ورق

از ابطه با کتابِ اين بخش که در ر» جايي بماند که هست. بايد بماند. ن مطلقاً هما
تواند خوانده شود، يادآورِ خدايِ مرده،  يِ جسي وِسُتن نيز مي نوشته آيين تا ُرمانس

هايِ ديگر رواج  هايِ پرستشِ اَدونيس است که تاجرهايِ فنيقي در منطقه و آيين
) که در اسکندرّيه ٤٤، ص. از آيين تا ُرمانسنويسد ( داده بودند. جسي وِسُتن مي

ساختند و آن  يِ خدايِ ُمرده مي دونيس و آفروديت بر پاپيروس به نشانهتمثالي از آ
سپردند، و هفت روز بعد آن را در بيلوس، يا  ها مي را با ماتم و عزاداري به موج

  گرفتند. يِ نوزاييِ او با شادي و جشن از آب مي جبيل در لبناِن امروزي، به نشانه
  ِدر تر ها پيش ش را سالروزه]: اليوت اين بخ ـ [پانزده ٣١٢سطر ،

در » در رستوران«، به زباِن فرانسه نوشته بود، و متنِ آن با عنواِن ١٩١٦ـ١٧
 ارضِ باطلهيِ انگليسيِ آن را با تغييرهايي در بخشِ چهارِ  دست است. بعد ترجمه
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روز را به کار » پانزده«يِ فرانسوي، خوِد او دقيقاً عدِد  گنجانيد. در آن نسخه
است (نک. فرهنِگ معاصرِ  fortnightمعادلِ » دو هفته«همراه با  برده است که
چهارده «ها اين واژه را  شناس)، با اين حال بيشترِ فرهنگ محّمد حق هزاره، علي

يِ فرانسويِ اليوت را نگه  کنند. من همان ترجمه تعريف مي» دو هفته«و » روز
ر باقي ماند. نک. به توضيحِ يِ اين بخش به اصرارِ ِازرا پاند در شع داشته ام. همه

 ».مردن در آب«عنواِن 

  ِاز بابِ  ٩ـ١٢هايِ  توان قياس کرد با آيه ]: ميُجهود يا ناُجهودـ [ ٣١٩سطر
پس چه گوييم آيا برتري : «عهِد جديددر » يِ پولسِ رسول به روميان رساله«سومِ 

 Gentile[يونانيان وجه زيرا پيش اّدعا وارد آورديم که يهود و    هيچ  داريم، نه به

or Jew[ ست که کسي عادل نيست َ که مکتوب  هر دو به گناه گرفتارند، چنان
، کسي فهيم نيست کسي طالبِ خدا نيست، همه گمراه و جميعاً يکي هم ني

 »اند نيکوکاري نيست يکي هم ني. باطل گرديده 

تعريف » کافر«و حّتي » مسيحي«ويژه برابرِ  را به  gentileها برخي از فرهنگ
 کنند. مي

 و » ُتنَدر: «٥ عنواِن بخشِ، چه ُتنَدر گفت آن« thunder »  (ُتنَدر، رعد)
صدايِ «اند که  əten-يِ هندواروپاييِ  هر دو، هم فارسي و هم انگليسي، از ريشه

گاه ُتنَدر سخن  پس آن«، ٤٠٠دهد. نگاه کنيد به يادداشِت سطرِ  معنيِ مي» بلند
 »گفت.

  ِها...به مردن ايم اينک از پسِ روشناييِ مشعلـ [ ٣٢٢ـ٣٢٩سطرهاي :[
کند که در اين سطرها خيانت به  کمک مي ٥يادداشِت اليوت برايِ ابتدايِ بخشِ 

ش را در جرياِن بر دوش کشيدِن  مسيح، بازداشت و بازجوييِ او، زجرکُش کردنَ



 ٢٠٥

انجيلِ ِت وهف که در بابِ بيست را بر صليب بخوانيم، چنان شَ صليب، و جان کندن
يِ رؤسايِ کََهنه و مشايخِ قوم بر  چون صبح شد، همه«...آمده است که مّتي 

عيسٰي شوري کردند که او را هالک سازند. پس او را بند نهاده بردند و به 
کرد  که او زندگي مي آن«و مقصود از » پنطيوس پيالطسِ والي تسليم نمودند...

به بعد  ٣٥٩اخيزِ او در سطرهايِ عيسٰي مسيح است که رست» بمرده است اينک
 .٣٦٨و  ٣٦٣سطرهايِ شود. نک. به يادداشِت  روايت مي

  ِکنم که  ]: يادآوري مييک چشمهـ [ ٣٥٠سطرspring  ِهم به معناي
  است.» بهار«، و هم به معنايِ »چشمه«
  َِمخالي  توکايِ خالـ [ ٣٥٦سطر :[Hermit Thrush به انگليسي، وGrive 

solitaire ها فقط نامِ  به فارسي ندارد که فرهنگ ، گويي نامِ کاملِ دقيقيانسهفر به
کنند.  برايِ او ذکر نمي نامِ کوچکيآورند، و هيچ  را مي» توکا«خانوادگيِ او 

thrushشود که آوازهايِ  ، اسمِ خانوادگيِ اين پرنده در ِاسلَنگ به زني گفته مي
نشين و  به فرانسه، گوشه solitaireبه انگليسي، َو  hermit خواَند. عاميانه مي

يِ آمريکا هست و شايد که  گويا فقط در قاره  اين پرنده دهند. منزوي معني مي
زباِن فارسي اسمِ دقيقي برايِ او ندارد. من نام و نامِ خانوادگيِ التينِ او يعني 

Catharus guttatus  را سرراست به فارسي ترجمه کرده ام، و به مناسبِت
به  َمخالي،  توکايِ خالصدايِ او را يافته به او گوش داده ام.  ضِ باطلهاريِ  ترجمه

گويد  بلند ميـ  بلند و باز کوتاهـ  کشد، و بعد کوتاه شنيِد من، ابتدا سوِت بلندي مي
 چيرووو.ـ   چيرووو، چچيووـ   چچيوو

 ِاين ٣٦٠هايِ خود ( ]: اليوت در يادداشتآن سّوميست  ـ [کي ٣٥٩ سطر (
ويژه در  داند. اّما به در ارتباط با يک گزارشِ اکتشافي از قطبِ جنوب ميبند را 
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و اينک در همان روز دو «به بعد:  ١٣يِ  ، آيه٢٤، بابِ انجيلِ لوقارابطه است با 
اي که از اورشليم به مسافِت شصت تيرِ پرتاب  رفتند به سويِ قريه نفر از ايشان مي

کردند. و  ديگر از تمامِ اين وقايع گفتگو مي دور بود و ِعمواس نام داشت؛ و با يک
بودند ناگاه خوِد عيسٰي نزديک شده با ايشان  چون ايشان در مکالمه و مباحثه مي

 »همراه شد. ولي چشماِن ايشان بسته شد تا او را نشناسند...

ماَند (يادآوري  است که ناشناس مي ارضِ باطلهدر شعر، در واقع حضورِ خدا بر 
 شود). سيح در مسيحّيت پسرِ خدا و تجّسمِ او بر زمين محسوب ميکنم که م مي

 ِبنا بر يادداشِت اليوت برايِ سطرِ باشلُق بر سرـ [ ٣٦٨و  ٣٦٣ سطرهاي :[
، اين سطرها در ارتباط اند با نمايان شدِن مسيح به دو تن از مريدان پس از ٤٦

، لباسي که در تصويرها »ردايِ اُخرايي«رستاخيزِ او در ِامائوس، نزديِک اورشليم. 
هايِ  يِ راهب چنين جامه شود، هم هايِ مسيحي ديده مي گاهي بر تنِ مسيح و قديس

» باشلُق«يِ ُترکي  مسيحي است با کالهي مّتصل به آن که در فارسي با واژه
 .٣٢٢ـ٣٢٩ هايِسطرشود. نک. به يادداشِت  رسانده مي

 ِمده است برايِ توصيِف ]: در اصل فقط صفت آهمه ناراستينـ [ ٣٧٦ سطر
شود. نگاه کنيد به يادداشِت  تر نام برده مي يِ شهرهايي که در سطرهايِ پيش همه

 .٦٠سطرِ 

 ِنمازخانه و يِ باد بر قبرهايِ...نمازخانه...خانهـ [ ٣٨٨و  ٣٨٧ سطرهاي :[
(نک. به وجويِ جامِ مقّدس  هايِ جست ترين مکان قبرهايِ اطراِف آن از مهم

جا است که قاعدتاً سوارِ سلحشور  است چون در همين )٢٥ـ٢٩يِ سطرهاتوضيحِ 
 نمازخانه خالي و متروک است. ارضِ باطلهيابد. اّما در  به آن جام دست مي
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 ِقو قوقوليـ [ ٣٩٢ سطر :[cocorico ِکه اليوت در شعرِ خود آورده، صداي ،
ين است: خروس در زباِن فرانسه و ايتاليايي است که معادلِ آن در انگليسي ا

cock-a-doodle-do. 

 ِترين و  ]: گَنگ، روِد مقّدسِ هندوستان را، که از مهمگَنگـ [ ٣٩٥ سطر
نامند که  گَنگا مي يِ انگليسي گاهي  ترين رودهايِ آسيا است، در محاوره معروف

 يِ منسوب به اين رود است. در واقع نامِ االهه

 ِبرف در هندي،  ]: يا هيماوات، نامِ خدايِهيماوانتـ [ ٣٩٧ سطر
چنين شاِه کوهستان) پدرِ  هايِ هيماليا است. هيماوانت (هم بخشي به کوه چهره

يِ روِد گَنگ) است. در سنسکريت،  َپرواتي (همسرِ شيوا) َو گَنگا (االهه
، »يخ«به معنيِ » هيما«دهد، و  معني مي» ُپرَبرف«يا » دار بسيار برف«هيماوانت 

  آمده است.» برف«و 
  ِ٤٣٣[دا]: صدايِ ُتندر يا رعد. نگاه کنيد به يادداشِت سطرِ  ـ ٤٠٠سطر. 

  ِگرِ زاريِ  فرانچسکا  شود که بيان [که عمري...هرگز]: گفته مي ـ ٤٠٤سطر
دانته. او به گناِه زنا با برادرِ شوهرِ خود به عذابِ  جهّنمِدا ريميني است در 

کند، موقعي  مي روايت جهّنمکه خود در  جاوداني محکوم شده است، و چنان
يِ النسلو (سلحشورِ جامِ  مرتکبِ اين عمل شدند که داشتند داستاني در باره

 خواندند. مقّدس) مي

  ِکند]: اليوت برايِ اين سطرها دو  [من شنيده ام...تأييد مي ـ ٤١١ـ٤١٤سطر
دانته، ديگري کتابي از فرانسيس هربرت برادلي  جهّنمِکند. يکي  منبع ذکر مي

ِ انگلستان. اليوت تزِ دکترايِ خود را در  آليست فيلسوِف ايده )١٨٤٦ـ١٩٢٤(
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ها  يِ تجربه يِ او نوشته بود که مبتني بر خصوصي بودِن مطلقِ همه يِ فلسفه باره
 است.

 ِشخصّيِت ]: کايوس مارسيوسشکسته درهم والنوسي يکورـ [ ٤١٦ سطر ،
که از سرِ اي  ُرمي هايِ شکسپير به همين نام، سردارِ جويِ يکي از تراژدي جنگ

ها (مردمي در ايتاليايِ  ثباتيِ مردم، با ُولس غرور، و در پِيِ نفرِت خود از بي
شود، و به خاطرِ نامِ شهرِ ُولسيِ کوريول، کوريوالنوس  باستان) عليِه ُرم مّتحد مي

شود. او پس از پيروزي بر ُرميان، به درخواسِت مادر و همسرِ خود از  خوانده مي
ها به خيانت محکوم شده به  پوشد، و در پيِ آن از طرِف ُولس ُرم چشم مينابوديِ 

ها درخواست  شود. برايِ اثباِت شهامِت خود در برابرِ اّتهام محاکمه کشيده مي
قطعه کنند، و مردمِ حاضر در دادرسي نيز خواهاِن همين  کند که او را قطعه مي

کُشند.  هايِ شمشير او را مي ضربهشوند. سردارهايِ ُولسي با  مجازات برايِ او مي
 ).١٩٣١خوِد اليوت نيز شعري به نامِ او دارد: کوريوالن (

 ِشاِه «]: يادداشِت اليوت خواننده را به فصلِ ، ...گيري به ماهيـ [ ٤٢٤ سطر
يِ  نوشته آيين تا ُرمانس ازدر  )٢٥ـ٢٩سطرهايِ (نک. به توضيحِ » گير ماهي

  ) به١٢٩تا  ١٠٧هايِ  ر فصلِ مورِد نظر (صفحهدهد. د جِسي وِسُتن بازگشت مي
و نوعِ بيماريِ او با  ََش،  »کشور«و » شاه«شود که بينِ يک  اي اشاره مي رابطه

هايِ مربوط به گياهان و زايندگي وجود دارد.  قوانينِ آن کشور در رابطه با آيين
اين عقيده  گير بودِن اين شاه از يک سو به سبب نويسد که ماهي جِسي وِسُتن مي

)، و از سويِ ديگر ١٢٧گيرد (ص.  از آب نشئت مي اي است که هرگونه زندگي
هايِ پيش از تاريخ، نماِد فراواني و بارَوري  که ماهي را، به شهادِت لوح اين
 ).١٢٨دانسته اند (ص.  مي
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 ِتوانم...سروسامان بدهم؟]: پرسشي در درخواسِت طنزآميزِ  ـ [مي ٤٢٥ سطر
در : «عهِد عتيق، در ٣٨:١ـ٦ در رابطه با کتابِ ِاَشعياِء نبي، ، احتماالً»فرصت«

آن اّيام ِحزقيا [شاه] بيمار و مشرف به موت شد و ِاَشعياء ابنِ آموصِ نبي نزِد وي 
 يِ [به خانهيِ خود را ببين  گويد "تدارِک خانه آمده او را گفت: خداوند چنين مي

ميري و زنده نخواهي ماند."  زيرا که مي ]Set thine house in orderخود سروسامان ِده 
آنگاه ِحزقيا رويِ خود را به سويِ ديوار برگردانيده نزِد خداوند دعا نمود، و 

که به ياد آَوري که چگونه به حضورِ تو به امانت  گفت: "اي خداوند مستدعيِ اين
آَورده جا  چه در نظرِ تو پسند بوده است به و به دلِ کامل سلوک نموده ام و آن

ام." پس ِحزقيا زارزار بگريست؛ و کالمِ خداوند بر ِاَشعياء نازل شده گفت: "برو 
گويد: دعايِ تو را شنيدم و  و به ِحزقيا بگو َيُهَوه خدايِ پدَرت داوود چنين مي

هايت را ديدم، اينک من بر روزهايِ تو پانزده سال افزودم، و تو را و اين  اشک
شور خواهم رهانيد و اين شهر را حمايت خواهم شهر را از دسِت پادشاِه اَ

 »نمود."

يِ  اي ويژه ، درست در سطرِ بعدي، با لحنِ طنزآميز و با ترانهارضِ باطلهدر 
 دانته هست. برزخِتر  ريزد، و در سطرِ بعدي کودکان، پلِ لندن فرو مي

 ِلندن ]: برايِ گراووري از پلِ قديميِ ريزه... ُپلِ لندن داره ميـ [ ٤٢٦ سطر
اي مالِ کودکان است  نک. به بخشِ تصويرها. اين سطر برگرفته از آهنگ و ترانه

خوانند. هشت بّچه، يا بيشتر، در حالي که دو تن  که اغلب هنگامِ بازي آن را مي
سازند، و در حالي که  کنند و طاقي مي هم را گرفته بلند مي هايِ از آنها دست

 خوانند: وند، همه با هم ميش هايِ ديگر از زيرِ آن رد مي بّچه
London Bridge is falling down, 
Falling down, falling down, 
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London Bridge is falling down , 
My fair lady. 

  ريزه. پلِ لندن داره مي
  ريزه. ريزه، داره مي داره مي

  ريزه. پلِ لندن داره مي
  ِ خوشگلِ من. خانم

 در دوروبرِ پلِ لندن قرار دارند. ارضِ باطلههايِ لندِن  بيشترِ مکان

 شان    نهان شد در آتش که پاِک گاه آن پس [از ايتاليايي]ـ  ٤٢٧يِ سطرِ  ترجمه
  کند مي
 ــ  ِکي َشَوم چو چلچله [از التين]ـ  ٤٢٨ سطرِ يِ ترجمه 

 ِدر زماِن اليوت دانسته نبود که اين کوآندو فيام چِئو ِکليُدنـ [ ٤٢٨ سطر :[
هايِ خود آورده،  ، که اليوت نيز در يادداشتداريِ ونوس زنده شبشعر، با عنواِن 

شود که از تيبِريانوس، شاعرِ قرِن  از چه کسي است. اينک احتمالِ قوي داده مي
، باطله ارضِاي نيز به فيلُِمل ( چهارمِ ميالدي باشد. در انتهايِ شعرِ يادشده اشاره

ريانوس اختالفي وجود دارد، و ) هست. بينِ تضمينِ اليوت با متنِ تيب٩٩سطرِ 
(هر دو  ceuبه  utiايِ استفاده کرده بوده که  دانسته نيست که اليوت از چه نسخه

طور که در متنِ انگليسي  همانتبديل شده است. ») ماننِد«، »مثلِ«با معنايِ مشابِه 
 :ارضِ باطلهشود، من انتخابِ اليوت را آورده ام که منطبق است با  هم ديده مي

ها)، همراه با  (نک. به بخشِ منبع نويسِ اصلي پِ عکسي و َترانوشِت پيشچا
هايِ من آن را با متنِ اصليِ شعر تصحيح  ، اّما برخي از منبع١٤٦پانويسي در ص. 

  کرده اند. 
 يِ اَکيِتن برافتاده شهريارِ ُبرج [از فرانسه]ـ  ٤٢٩ سطرِ يِ ترجمه 
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 ِچيزشده بي، اين سطر از شعرِ طور که اليوت نوشته است ـ همان ٤٢٩ سطر  
) است. دو بيِت آغازينِ شعر اين ١٨٠٨ـ١٨٥٥) از ژِرار دو نِروال (١٨٥٤(

يِ  برافتاده ُمرده، ـ تسالّنديده، / شهريارِ ُبرج زده، ـ زن است: من ام اين ظلمت
باراِن من / يکي  يِ يکتايِ من فروُمرده است، ـ و عوِد ستاره اَکيِتن: / ستاره

  جان بر ميان دارد. سياِه افسرده خورشيِد
 که کارِتان را  بسازم. هيرونيمو ديوانه  البّته [انگليسي]ـ  ٤٣١ سطرِ يِ ترجمه

 است از نو.

 ِتراژديِ که...از نو]: اليوت نيز نوشته است که اين سطر از  ـ [البّته ٤٣١ سطر
سي گرفته نويسِ انگلي نامه ) نمايش١٥٥٧ـ٩٥) اثرِ توماس کيد (١٥٩٢( اسپانيايي

نامه، و هم  هم زيرعنواِن نمايش» هيرونيمو ديوانه است از نو« يِ  شده است. جمله
نامه، هيرونيمو،  يِ چهارمِ آن است. در اين نمايش يِ اّولِ پرده ديالوگي در صحنه

َبرد، و با شرکت  شود، نمايشي بر صحنه مي که از کشته شدِن پسرِ خود ديوانه مي
کشد و سپس  گر در آن نمايش، آنها را مي ه عنواِن بازييِ او بها دادِن قاتل

هايِ مختلف حرف  دارد که به زبان چنين آنها را وا مي کند. او هم خودکشي مي
 دهد. انجام مي ارضِ باطلهيِ  بزنند. کاري که اليوت در همه

و آَوَرد، و معنايِ د ها به زبان مي يِ اين سطرِ شعر را خطاب به قاتل هيرونيمو جمله
هايِ شما به شما خواهم داد  چيزي مناسبِ خواسته«پهلويِ آن اين است که 

» ترتيبِ شما را خواهم داد«، و »(جهِت آماده کردِن آنها برايِ اجرايِ نمايش)
 (يعني شما را خواهم کُشت).

نيز در فارسي به هر دو معنايِ » کارِ کسي را ساختن«کنم که  يادآوري مي
  است.» حاجِت کسي را بر آوردن«، و »نکسي را از پا در آورد«
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رساَند که شعر با تهديِد طنزآميزِ در هم  يِ خود مي اين سطر با معنايِ دوگانه
» ارضِ موعود«اميدوارِ گشودِن راهي به نوعي  ارضِ باطلههايِ  کوبيدِن مسبب

نيز دانسته اند) » آمين«(که آن را برابر با » َشنتي«است، و آخرين سطر با 
  ند تأييدگرِ آن باشد.توا مي
 دردي کُن. خود را مهار  ِدِهش کُن. هم [سنسکريت]ـ  ٤٣٢ سطرِ يِ ترجمه

  کُن. 
 ِاپانيشاِد برهادارانياکا ]: برگرفته از ياتا. داتا. داياْدْهوام. دامـ [ ٤٣٢ سطر

Bṛhadāraṇyakaسه دسته فرزند داشت: خداها،  : پراجاپاتي [يزداِن آفريننده [
ها [مريداِن  هايِ برهماچارين زيستند، و فريضه ا. آنها با پراجاپاتي ميها، ديوه انسان

يِ آموزشيِ  آوردند. پس از به پايان رساندِن دوره جا مي مجّرِد يک مراد] را به
به آنان » خداوندگارا، از سرِ مهر آموزشي ِده ما را.«خود، خداها به او گفتند: 

  مان آري. بگفتْي«پاسخ گفتند: » ايد آيا؟ بَِدريافته«[و پرسيد]: دا هجايي فرمود، 
  »آري، بدريافته ايد.«پس او گفت: » "ياتا). مهار کنيد خود را (دام"

به آنان » خداوندگارا، از سرِ مهر آموزشي ِده ما را.«ها به او گفتند:  سپس انسان
آري. «پاسخ گفتند: » بدريافته ايد آيا؟«[و پرسيد]: دا همان هجا را فرمود، 

  »آري، بدريافته ايد.«پس او گفت: » "ِدِهش کنيد (داتا)."  ْمان تيبگف
به آنان نيز » خداوندگارا، از سرِ مهر آموزشي ِده ما را.«سپس ديوها به او گفتند: 

آري. «پاسخ گفتند: » بدريافته ايد آيا؟«[و پرسيد]: دا همان هجا را فرمود، 
  »آري، بدريافته ايد.«او گفت: پس » "دردي کنيد (دايادهوام). هم"  ْمان بگفتي

چنين:  شود به آوايِ ُتندر، اين همان هجا [امروز نيز] با صدايِ قدسيِ او تکرار مي
ِدِهش  «، »مهار کنيد خود را«، که پس معنايِ آن اين است: »دا«، »دا«، »دا«

پس، هرکَس را بايسته است که اين هر سه را بياموزد: ». دردي کنيد هم«، »کنيد
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، ارضِ باطله، به نقل از: مايکل نورث، اپانيشادهادردي. ( خود، ِدهش، هممهارِ 
  ).٦٢ـ٦٣، ص. چاپِ انتقاديِ نورتون
چراکه خود سرکش » ياتا دام«شود که خداها پاسخ گفته اند  توضيح: گفته مي

چراکه خود خسيس اند، و ديوها پاسخ گفته » داتا«ها پاسخ گفته اند  اند، انسان
شود که خداها،  چنين گفته مي چراکه خود بي عاطفه اند. هم» امداياْدْهو«اند 
  ها، و ديوها در خوِد انسان جمع اند. انسان
را با آوانويسيِ اليوت در   ـ [َشنتي، َشنتي، َشنتي]: من اينجا تلفِّظ واژه ٤٣٣ سطرِ

آن اماليِ سنسکريِت را مبنا قرار داده ام. وگرنه،  shantihزباِن انگليسي، يعني 
शािन्त  َوशािन्तः شانتيح«َو » شانتي«، در اصل «śāntiḥ شود. اليوت در  تلفّظ مي
آرامشي که از حدِّ ادراک «يِ سنسکريِت اوپانيشادها را  هايِ خود اين واژه يادداشت
يِ او احتماالً برگرفته  کرده است. بايد توّجه داشت که ترجمه  ترجمه» رود فراتر مي

عهِد جديد ) است در ٧يِ  (بابِ چهارم، آيه» به فيليّپيان يِ پولسِ رسول رساله«از 
 And the peace of God, wich passes all »که انگليسيِ آن چنين است: 

understanding »و » آمين«نيز به » شانتي«يا » َشنتي«يِ  ، و از همين رو ترجمه)
در زباِن » انتيش«يِ اصليِ اليوت نيست.  احتماالً به "سالم") چندان دور از ايده
است. نگاه کنيد به » صلح«و » آرامش«هنديِ معاصر نيز رايج، و به معنايِ 

  در ابتدايِ کتاب.» يِ آن " و ترجمهقرولنِد آهنگين" يِ يِ مطالعه درباره«
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  ها منبع
  

  
  

ناپوشيدنيِ خوِد اليوت که متن و  هايِ بنيادي و چشم هايِ من، افزوده بر يادداشت ترين منبع مهم
َبرند، و  هايِ بسيار دور مي يِ کنجکاو را به راه کاملِ آن را در اين کتاب آورده ام و خواننده يِ ترجمه

ها، که ذکرِ آنها را ضروري ندانسته ام،  مهنا ها و دانش هايِ عمومي مثلِ فرهنگ نيز گذشته از منبع
  هايِ زير بوده اند: کتاب

  
چاپِ  :ارضِ باطلهتي. اس. اليوت،  .١

 نويسِ اصلي عکسي و َترانوشِت پيش
، ويرايش و هايِ ِازرا پاند شاملِ يادداشت

مقّدمه [و شرح] از والري اليوت، نشرِ 
 ١٩٧١هارکورت، نيويورک، 

عرها و يِ ش مجموعه. اس. اليوت،  تي .٢
، هارکورت ١٩٠٩ـ١٩٥٠، ها نامه نمايش

بريس و شرکا، فلوريدا، آمريکا، 
 ١٩٧١ـ١٩٨٠

هايِ تي. اس.  نامه. اس. اليوت،  تي .٣
يِ  ، ويراسته١٨٩٨ـ١٩٢٢، ١اليوت، جلِد 

والري اليوت، انتشاراِت هارکورت بريس 
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ارضِ باطله، و چهار ت، تي. اس. اليو .٧
سي،  بي ، راوي: ُپل اسکافيلد، بيکوآرِتت
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، از آيين تا ُرمانسجِسي ل. وِسُتن،   .٩
؛ انتشاراِت ُدوِر، ١٩٢٠دانشگاِه کمبريج، 

 ١٩٩٧نيويورک، 
 

، يِ من گذشتهالريش، ـ  رسيماري واِل  .١٠
(نشرِ  ١٩١٣نشرِ نايکربوکر، لندن، 

  )world.std.comالکترونيکي 

١٩٨٨ 

٤. Michael North, The Waste Land, 

Norton critical editon, Norton & 

Company, New York – London, 

٢٠٠١ 

٥. Lauwrence Rainey, The 

Annotated Wast Land, second 

edition, Yale University Press, USA, 

٢٠٠٦ ,٢٠٠٥ 

٦. T. S. Eliot, Reading The Waste 

Land, Four Quartets, and other 

poems, Harper Collins Audio 

Books, Recrded ١٩٤٧, Published 

١٩٩٣ 

٧. T. S. Eliot, The Waste Land & 

Four Quarters, Narrator: Paul 

Scofield, BBC Audiobooks Ltd, 

٢٠٠٤ 

٨. David Moody, Thomas Stearns 

Eliot poet, Cambridge University 

Press, ١٩٩٤ 

٩. Jessie L. Weston, From Ritual to 

Romance, Cambridge University 

Press, ١٩٢٠; Dover Publications, 

Inc. New York, ١٩٩٧ 

١٠. Marie Vallersee-Larisch, My past, 

The Knickerbocker Press, London, 

١٩١٣ 
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  يِ اين ترجمه در سطرهايِ پايين). نامه (نک. به شناس
  
 هايِ زير برابري داده از آنها بهره برده ام: َم را با ترجمه  ترجمه 
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de Pierre Leyris, Notes de John Hayward, Éditions du Seuil, Paris, 
١٩٦٩ ,١٩٥٠ ,١٩٤٧ 

  به فارسي:
  

(جنِگ آرش، تهران ور،  يِ بهمن شعله ترجمه ،هرز سرزمينِتي. اس. اليوت، 
نشرِ چشمه،  )،wasteland.blogfa.comيِ الکترونيکي از  ، نسخه١٣٤٣زمستاِن 
١٣٨٧  

  به آلماني: 
  

T. S. Eliot, Das Wüste Land, Deutsch von Eva Hesse, Gesammelte 
Gedichte, Suhrkamp taschenbuch, Frankfurt am Main, ١٩٨٨ 

  (در حدِّ آشنايي بسيار اندک به اين زبان)
 آنها:   ترينِ مهم نيز بهره برده ام.  از چند تارَنما 

http://world.std.com/~raparker/exploring/thewasteland/explore.html 
http://members.chello.nl/~a.vanarum٨/EliotProject/Waste_notes/Waste_A.htm 
http://www.english.uiuc.edu/maps/poets/a_f/eliot/composition.htm 
http://pinkmonkey.com/booknotes/monkeynotes/pmWasteland٠١.asp 

 از  اي که هايِ فارسي ترجمهThe Waste Land هايِ فقط خوانده ام، با عنوان  
 ١٣٥١يِ پرويز لشکري، انتشاراِت نيل، تهران،  ، ترجمهدشِت سترون

 ١٣٥٧يِ حسن شهباز، بنگاِه ترجمه و نشرِ کتاب، تهران،  ، ترجمهحاصل يِ سرزمينِ بي منظومه

  ١٣٨١ها،  يِ هومن عزيزي، سايِت ماني ، ترجمههدرآباد
  ١٣٨٣يِ جواد عالّفچي، انتشاراِت نيلوفر، تهران،  ، ترجمهحاصل سرزمينِ بي

  ٢٠٠٨استکهلم،   ودو حرف، نيا، نشرِ سي ، مترجم: محمود داوودي، خليل پاکسرزمينِ ويران
 ها و تصويرهايِ اين کتاب در اينترنت (عدِد پيش از پرانتز در ابتدايِ هر سطر  نشانيِ عکس

 صوير است):يِ ت  شماره
در ُجنِگ دايل، که در  The Waste Landيِ نخسِت چاپِ دومِ  نشانيِ تصويرِ صفحه

  http://gardnerlinn.com/wasteland.jpgهايِ اليوت آمده است:  ابتدايِ يادداشت
١) http://www.bbc.co.uk/lincolnshire/content/image_galleries/may٠٨_weather_gallery.shtml?٥ 
٢) http://www.life.uiuc.edu/plantbio/digitalflowers/Vegetative/٢٧.htm 
٣) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f٦/Asparagus_densiflorus_١٩.jpg 
٤) http://cache.daylife.com/imageserve/٠٥FI٩oXbeHfzP/٦١٠x.jpg 
٥) http://www.bahnhof-possenhofen.de/html/geschichte-chronik.html 
٦) http://www.flickr.com/photos/effpunkt/٨٧٣٠٣٢٠٠/in/set-١١٦٤٥٣٢/ 



 ٢١٧

٧) http://www.flickr.com/photos/rslaats/٣٨٦٤٣٠٤٩٦/in/set-٧٢١٥٧٥٩٤٥٢٩٣٣٨١٤٥/ 
٨) http://leidorf.blogspot.com/٠١_٠١_٢٠٠٨_archive.html 
٩) http://www.flickr.com/photos/١٢٩٠٥٢٧٥@N٠٢/١٣٤٢٥٢٦٧٦٠/in/ set-٧٢١٥٧٦٠١٩٢٠٥٠٤٧٧٦/ 
١٠) http://www.spsg.de/media/de/Rennschlitten_Putto_gross.jpg 
١٤-١١) http://www.sacred-texts.com/tarot/ 
١٥) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/٨/٨٥/ Horoscope-handdrawn.jpg 
١٦) http://www.allancashpicturelibrary.com/detail.asp?image=١٩١١&target=information 
١٧) http://www.arthurlloyd.co.uk/LondonBridge.htm 
١٨) http://www.londonbankers.com/wp-content/uploads/٢٠٠٨/٠٤/london_bridge_١٨٠٠.jpg 
١٩) http://viewfinder.english-heritage.org.uk 
٢٠) http://www.jamd.com/image/in-search/King+William+Street/#١٦g٣٢٩٢١٠٩ 
٢١) http://viewfinder.english-heritage.org.uk/search/reference.aspx?uid=٧٩٩١٧ 
٢٢) http://www.jamd.com/image/in-search/St+Mary+Woolnoth/#١g٧٨٤١٠٩٩٥ 
٢٣) http://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Godunov_(opera) 
٢٤) http://www.cpinternet.com/~jime/luger/furn/١٦٣٦va.jpg 
٢٥) http://wodka.over-blog.com/archive-٢٠٠٦-٠٥.html 
٢٦) http://flickr.com/photos/ana_sudani/٢٨٩٣١٩٦٠١/in/set-٧٢١٥٧٥٩٤٣٦١٤٧٣٤١٢/ 
٢٧) http://www.dvdbeaver.com/film/DVDReviews٢٢/a%٢٠Luchino%٢٠Visconti%٢٠Ludwig 

%٢٠DVD%٢٠Review/a%٢٠ludwig%٢٠ii%٢٠viscontiDVDVolu me-(١)٤.jpg 
٢٨) http://jilldenton.files.wordpress.com/٢٠٠٧/١٠/italian-ceiling.jpg 
٢٩) http://www.leoccare.com/images/soffittogr.jpg 
٣٠) http://www.flickr.com/photos/theodosius/٤٥٨٨٥٩٠٣/ 
٣١) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/٠/٠٤/Virgil_Solis_-_Tereus_Philomela.jpg 
٣٢) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bauer_-_Tereus_Philomela_Procne.jpg 
٣٣) http://www.modelt.org/tcars.html 
٣٤) http://americanhistory.si.edu/onthemove/collection/object_٥٠٢.html 
٣٥) http://watersecretsblog.com/archives/news/index.html 
٣٦) http://wwwedu.ge.ch/sem/production/neptune/source/٣.htm 
٣٧) http://www.undiscoveredscotland.co.uk/maidens/culzeancountrypark/index.html 
٣٨) http://www.bbc.co.uk/scotland/whereilive/coast/stages.shtml? walk=southwestandayrshire&stage=١ 
٣٩) http://www.igougo.com/attractions-reviews- b٣٣١٧٦٤-Ayrshire-Culzean_Castle.html 
٤٠) http://viewfinder.english-heritage.org.uk/search/detail.aspx?uid=٧٨٩٩٤ 
٤١) www.mybrightonandhove.org.uk/page_id__٨٢٩٩.aspx. 
٤٤-٤٢) http://galatea.univ-tlse٢.fr/pictura/UtpicturaServeur/GenerateurNotice.php 
٤٥) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Heinrich_ F%C٣%BCssli_٠٦٣.jpg 
٤٦) http://www.jamd.com/image/in-search/strand/#٥١٠g٣٠٩٦٢٨٧ 
٤٧) http://www.jamd.com/image/in-search/strand/#٤٨٢g٣٢٥٤٥٢٧ 
٤٨) http://www.jamd.com/image/in-search/Queen+Victoria+Street+/#١٦g٣٣٤٩٤٦٤ 
٤٩) http://www.thamesweb.co.uk/windsor/windsorhistory/thenandnow/lowerthames_street.html 
٥٠) http://viewfinder.english-heritage.org.uk/search/reference.aspx?uid 

=١٤٦٧٤٨&index=٣٠٠&mainQuery=thames&searchType=all&form=basic&theme=&county 
=GREATER%٢٠LONDON&district=&placeName=london 

٥١) http://viewfinder.english-heritage.org.uk 
٥٢) http://www.jamd.com/image/in-search/Billingsgate/#١٥١٧g٣٤١٧٥٧٠ 
٥٣) http://www.jamd.com/image/in-search/London+Bridge/#٨٣٥g٢٦٧٣٤٥٥ 
٥٤) http://www.jamd.com/image/in-search/London+Bridge/#٨٠٦g٣٢٧١٥٤١ 
٥٥) http://www.flickr.com/photos/stevecadman/٢٣٥٤٣٠٦٠٣٧/ 
٥٦) http://en.wikipedia.org/wiki/Thames_sailing_barge 
٥٧) http://viewfinder.english-heritage.org.uk/search/reference.aspx?uid=٨٢٤٤١&index 

=٦٠&mainQuery=thames&searchType=all&form=basic&theme 
=&county=GREATER%٢٠LONDON&district=&placeName=london 

٥٨) http://images.google.com/hosted/life/f?q=Thames+Sailing+barges&imgurl=c٤٤٠e٦٨b٤bca٧bd٣ 
٥٩) http://docsouth.unc.edu/southlit/twainlife/twain١٢٩.jpg 

 )١٢٩، ص. ١٨٨٣ن، جيمز ر. اُسگود َو شرکت، وستو، مارک تواين، بپي سي سي زندگي بر ميکتابِ 
٦٠) http://www.ltgf.co.uk/content/en/heritage_details.aspx?guid=  

٠٥٧F٤٤٧C-١A٩E-٤٩٨٧-B٠٥-٠٨٣F٩B٠٤F٩C٤٧ 
٦١) http://www.randomwire.com/٢٠٠٦/١٠/١٥/isle-of-bronx/ 
٦٢) http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~nrg١/ 



 ٢١٨

GeorgeIintheStateBargePassingbytheTowerofLondon.jpg 
٦٣) dvd: Elizabeth: The Golden Age, Shekhar Kapur, (٢٠٠٧) 
٦٥-٦٤) http://en.wikipedia.org/wiki/White_Tower_(Tower_of_London) 
٦٦) http://www.europabooks.com.au/pix/٢٣٦٢٧.jpg 
٦٧) http://viewfinder.english-heritage.org.uk 
٦٨) http://flickr.com/photos/chrisjroos/٩٨٣٦٦٨٩٤/ 
٦٩) http://ourpasthistory.com/Gallery/album٣٢٥/Untitled_Scanned_٠٠٦_١٢ 
٧١-٧٠) http://www.paz-a-paz.be/perso/pix/carthage_couleurs_٠٤.jpg 
٧٢) http://www.arthurlloyd.co.uk/LondonBridge.htm 
٧٧-٧٣) http://maps.google.fr/maps 
 
 

 

 ٢٠٠٨، پِي بردم که برخي از پيوندهايِ باال، که در ٢٠١٨[در بازبينيِ اين کتاب، آوريلِ 
طبع با من  يافتني بودند، در اين َده سالِ اخير گويا از کار افتاده اند. مسؤلّيِت آن به  شان دست همه

  نيست.]
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تصويرها
  کتاب.) هايِ متن ها در پاياِن ها، نگاه کنيد به بخشِ منبع (برايِ منبع



  



 ٢٢١

 
سفيد دارد. امسال  يِ حاشيهبنفش با  يهاي و گل ،شود خوانده مي "احساس"که هست ياس  اي گونه) «١

خالص داده  يک گلِ سفيِد ،يِ رنگي يِ گونه همان شاخه ازدرست  ،)١٣٨٧ خرداِدـ  ٢٠٠٨يِ  ه(م
  سي) بي بي انگليسيِ گاِه وباز ( .»آن شرکت داشته است گُْشنِدر  است که ياسي سفيد بديهي .است

  ١، سطرِ گُْشن
  

  
  ٧زميني، سطرِ  يِ سيب نمونهيِ غذاييِ گياه برايِ زمستان،  ذخيره،  ها هايِ ريشه ) غّده٢



 ٢٢٢

  
  

  
  ٧هايِ خوراکي، سطرِ  ؛ پايين، غّدهها  هايِ ريشه ها و ساقه ) باال، غّده٤و  ٣



 ٢٢٣

  

  
  ٨يِ مونيخ، سطرِ  يِ بايِرن (امروزه هتل)، حومهبِرِگر، و قصرِ ُپِسنهاِفنِ خانداِن سلطنت ْشتارنيِ  ) درياچه٥

  

  
  ٩سطرِ  مونيخ، ن،ُهفگارَت ، هايِ َرواق ستون) ٦



 ٢٢٤

  
  ١٠سطرِ  ،مونيخ ن،ُهفگارَتيِ ُرميِ طبيعت و بارَوري و زايمان،  ) معبِد ديانا (يا دايانا) االهه٧

  

  
  ١٠سطرِ  ،مونيخ ،١٦١٥يِ هاينريش شون در  ساخته معبِد ديانا، ن،ُهفگارَت) ٨



 ٢٢٥

  
  ١١سطرِ  ،مونيخو رواق،  ن،ُهفگارَت يِ  کافه) ٩

  
  

  
  ١٤ طرِ، س١٧٠٠ حدوِدبرلين، ، يِ سلطنتي يک سورتمه) ١٠



 ٢٢٦

  

          
  ؛٥٥، سطرِ »مرِد به دار آويخته« ؛٥١، سطرِ »دست مرِد با سه چوب «هايِ تارو:  ورق

  

             
  .٤١٢و  ٣٨٣، سطرهايِ »ُبرج«؛ و ٥١، سطرِ »چرخِ اقبال«) ١١ـ١٤

  



 ٢٢٧

  
  
  

  
  .٥٨، سطرِ ١٩٣٩نوشِت سالِ  دست ]هوروسکوپيِ [» زايجه«يک  يِ   نمونه) ١٥

 
  
  
  



 ٢٢٨

  
  
  
  

 
 ٦٢سطرِ  برايِ ،١٩٥٠هايِ  سال ،در ِمه واِترلويِ لندن ُپلِ) ١٦

  
  
  
  
  



 ٢٢٩

  
  
  
  
  
  
  

  
  ٦٢سطرِ  ،١٨٣١ ُپلِ لندن،) ١٧

  



 ٢٣٠

  
  ٢٦٤، سطرِ ١٩٠٠، و کليسايِ شهيد ماگنوس، حدوِد ٦٢ُپلِ لندن، سطرِ ) ١٨

  

  
  ٦٦، سطرِ ١٨٨٠) خياباِن کينگ ويليام به سمِت پلِ لندن، ١٩



 ٢٣١

  
  
  
  
  
  
 

  
  ٦٦، سطرِ ١٩٠٢) خياباِن کينگ ويليام، لندن، ٢٠

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣٢

  

  
 ٦٨و  ٦٧سطرِ  ١٨٧٠ـ١٩٠٠ کليسايِ قّديسه مريمِ وولناث، لندن،) ٢١

 



 ٢٣٣

 
 
 
 
 
  

  
 ٦٧، سطرِ ١٩٢٠، لندن، هايِ کينگ ويليام و لُمبارد در تقاطعِ خيابان کليسايِ قّديسه مريمِ وولناث) ٢٢

 



 ٢٣٤

  به بعد. ٧٧، سطرِ )١٨٧٠ف، شيشکو ماتوِي کارِ(يِ زناِن اشرافي »خانه خلوت«يِ  نمونه) ٢٣
  
  

      
آرايش، ديگري ،  هر دو با پايه، يکي [چپ] مّتصل به ميزِ  يِ متحّرک ) دو مدل آينه٢٥و  ٢٤

  .٧٩و  ٧٨)] جدا و قابلِ انتقال. سطرِ ١٨٢٩ـ١٨٩٠[راست، تابلويي کارِ اگوست تولموش (



 ٢٣٥

   
  .٨٠، ٧٩هايِ باردار، سطرِ  تاک شده اليِ کاري ، کندهنکودِک عشق، کوپيُداز   ) دو نمونه٢٦

  

  
  ٨٥ يِ ويسکونتي، سطرِ هساخت لودويک، از فيلمِ ، سرريز از فراوانيِ سرشارپوش اطلس هايِ ُدرج) ٢٧

  



 ٢٣٦

  

  
  ٩٢، سطرِ laquearia ،»چين يِ قاب آسمانه) «٢٨

  
  
 

    
، »بست سقِف صندوق«، که با laquearia، چين قاب يا سقِف  آسمانهاز  يِ ديگر  ) دو نمونه٣٠و  ٢٩

coffered ceiling٩٣سطرِ  ، توصيف شده است؛  
  



 ٢٣٧

  
  پس از تجاوز به او، شاِه ناهنجار، در حالِ بريدِن زباِن فيلُمل ِتروس،) ٣١

  ٩٩سطرِ  ،١٦کارِ ويرژيل ُسليس، قرِن 

 
مادر و فاتلِ خواهرِ فيلُِمل، و ست، پروکنه () دربارِ تروس؛ از راست: فيلُِملِ الل سرِ ايتيس به د٣٢

   ميزِ خوراکي از تنِ ايتيس، ، بر گرِد، و تروس، شاِه ناهنجارهمسرِ تروس ايتيس)
  ٩٩سطرِ برايِ  ،١٨قرِن  کارِ بوئر،



 ٢٣٨

  
  ١٣٦، سطرِ ١٩٢٠دالر، سالِ  ٥٢٠به بهايِ  ٦٨٥ ـ ناشآگهيِ فروشِ ، the coupeکوپه، ) اتومبيلِ ٣٣

  
  

  
  ١٣٦، سطرِ ١٩٢٤، سالِ closed carکوپه يا  هايِ ) آگهيِ تبليغاتيِ شرکِت فورد برايِ اتومبيل٣٤



 ٢٣٩

  
  يِ گرينويچ، و تا دريايِ شمال، ها و راسته يِ سگ لندن تا جزيره مرکزِ شهرِاز يمزوِد ِتر) ٣٥

  ١٨٤و  ١٧٦سطرهايِ 
  



 ٢٤٠

  
  
  
  
  

  
  ١٨٢هايِ قرِن بيستم، سطرِ  يِ ژنو، آغازه هايِ ِلمان، درياچه ) آب٣٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٤١

 
 
 
 

   
 قصرِ کولَن در پارِک ،شد استفاده مي ١٩٤٧که تا  قرِن نوزده » ِگازسازي«يک  )٣٨و  ٣٧

Culzean، ١٩٠سطرِ  برايِ ؛١٩٩٣در  با دودکشِ بازسازي شده اسکاتلند، در  
  
  

 
  اسکاتلند، ،کولَن يِ قصرِ موزهبخشي از  ،کارگرِ گازساز يِ مجّسمه گازسازي با ماکِت) ٣٩

١٩٠سطرِ برايِ   



 ٢٤٢

  
  ٢١٣، سطرِ نوزدهمقرِن هايِ پايانيِ  دهههتل کاُنن استريت، لندن، ) ٤٠

  

  ٢١٤، سطرِ ١٩٠٥ هتل متروُپل، برايتون، )٤١



 ٢٤٣

  
دست از هم جدا کرده  بوده اند، به ضربِ چوب گيري ) تايرِسياس جفتي مار را که مشغولِ گُشن٤٢

  ، و يادداشِت اليوت برايِ همين سطر.٢١٨؛ برايِ سطرِ ١٦است؛ کارِ جيوواني آنتونيو روسکُني، قرِن 

  
يِ باال، باز در حالِ زدِن همان مارهايِ در  ) تايرِسياس، مسخ شده به زن، هفت سال پس از صحنه٤٣

  ؛١٧، تا باز به جنسِ مرد بازگردد؛ کارِ فرانسوا شوُو، قرِن گيري حالِ گُشن
  ، و يادداشِت اليوت برايِ همين سطر.٢١٨برايِ سطرِ 



 ٢٤٤

  
  
  
  
  
  

  
پرسي از  يِ راي ؛ صحنهَو خواهر و همسرِ او جونو يا زئوس] [ژوپيترجوْو گاِه  ) تايرِسياس در پيش٤٤

  ؛١٧؛ کارِ فرانسوا شوُو، قرِن يِ جونو تايرِسياس و کور شدِن او به اراده
  ، و يادداشِت اليوت برايِ همين سطر.٢١٨برايِ سطرِ 

  
  يِ اُويد است.ها مسخهايي از  گراوورهايِ تايرِسياس بر اساسِ صحنه

  
  



 ٢٤٥

  
  

  
  ،دنيايِ مردگاندر  هنگامِ قرباني اوليس برابرِدر  تايرِسياسپديدار شدِن ) ٤٥

  ٢٤٦برايِ سطرِ  ،)١٧٤١ـ١٨٢٥( کارِ يوهان هاينريش فوسلي تابلو 
  



 ٢٤٦

  
  
  

 
 ٢٥٨سطرِ ، ١٩١٩، پايين ١٨٩٥باال  لندن،، ْسْتراند) دو عکس از ٤٧ و ٤٦



 ٢٤٧

  
  
  

  ٢٥٨، سطرِ ١٩٠٥خياباِن ملکه ويکتوريا، لندن،  )٤٨



 ٢٤٨

  
  ٢٦٠، سطرِ ١٩٠٠پاييني، لندن، حدوِد  يمزِخياباِن ِت) ٤٩

  

  
  ٢٦٠، سطرِ ١٩٥٠هايِ  ساللندن،  ،بيلينگزِگيتفروشيِ  نزديِک بازارِ ماهي پاييني، يمزِخياباِن ِت) ٥٠



 ٢٤٩

  
  

  
 کنارِدر شهرِ لندن  Billingsgate Fish Marketفروشيِ بيلينگزِگيت  بازارِ ماهي) باال، ٥٢و  ٥١

  ٢٦٣، سطرِ ١٩٣٩در داخلِ آن،  fishmenها  فروش ماهي . پايين،يمزروِد ِت



 ٢٥٠

  
  
  
  
  
  

  ٢٦٤نمايِ کليسايِ شهيد ماگنوس از پلِ لندن، سطرِ ) ٥٣
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥١

  
 
  

  
  ٢٦٤، سطرِ ١٩٢٠سايِ شهيد ماگنوس، لندن، کلي) ٥٤

  
  
  
  
  



 ٢٥٢

  
  
  
  
  

  
  ٢٦٤کليسايِ شهيد ماگنوس، لندن، سطرِ  ) صحن٥٥ِ

 
 
  
  
  
  
  
  



 ٢٥٣

  
  

 
  ٢٧٠سطرِ  ، هايِ ُسرخ با بادبان يمزهايِ ِت کرجي) ٥٧و  ٥٦



 ٢٥٤

 
 
  

  
  ٢٧٢سنگين، سطرِ  ِ دکل) ٥٨

  



 ٢٥٥

  
  ٢٧٤سطرِ  )،٢٧٣ـ٤هايِ من برايِ  (نک. يادداشت Drifting logs »يِ شناور الوارها«) ٥٩

  )١٢٩، ص. ١٨٨٣ ،، مارک تواينپي سي سي زندگي بر مي(از کتابِ 

  
  ٢٧٥لندِن بزرگ، سطرِ  ،١٨٧٠ـ١٩٠٠، يمزروِد ِت يِ گـرينويچ، راسته) ٦٠

 
  



 ٢٥٦

  
 
  
  
  
  

  
 ٢٧٦، لندِن بزرگ، سطرِ يمزنويچ، روِد ِتيِ گري ها، و راسته يِ سـگ جـزيره) ٦١

 
  
  
  
  
  



 ٢٥٧

  
بر » هايِ سفيد برج«، و بنايِ ٢٨٠، برايِ سطرِ ١٨) قايقِ پاروييِ جرجِ اّول، شاِه انگلستان، قرِن ٦٢

  ٢٨٩يِ بيستم)، سطرِ  هايِ نخسِت سده (تابلو کارِ برنارد فينيگَن گريبل ده يمزساحلِ روِد ِت
  

  
اليزابت: ديِ فيلمِ  وي برگرفته از دييِ انگلستان در قرِن شانزدهم،  ابت، ملکه) قايقِ پاروييِ اليز٦٣

  ٢٨٠شکار کاپور، سطرِ   يِبه کارگردان) ٢٠٠٧( عصر طاليي
  



 ٢٥٨

  

  
  

  
  ٢٨٩، سطرِ يمزروِد ِت بر ساحلِ برجِ لندن يا »يدفهايِ س برج«) بنايِ ٦٥و  ٦٤

  (نقّاشيِ باال، از يک کتابِ خطّيِ قرِن پانزدهم)



 ٢٥٩

  
  ٢٩٦. سطرِ و ريخته شدفر ١٧٦١که در  ، در شمالِ لندن،يِ مور مورِگيت يا دروازه ) طرحي از٦٦

  

 
 ٢٩٦هايِ پايانيِ قرِن نوزده، لندن، سطرِ  ) خياباِن مورِگيت، دهه٦٧



 ٢٦٠

 
  ٣٠٠سطرِ ، ١٨٧٠ساحلِ شنيِ َمرِگيت، ِکنت،  )٦٨

  

  
  ٣٠٠سطرِ ، ١٩٢٦ساحلِ شنيِ َمرِگيت، ِکنت، ) ٦٩

  



 ٢٦١

  
  
  

  
يِ جنگي. در باال، سمِت چپ، يِ مدّور برايِ ناوها يِ شهرِ کارتاژ، پل و اسکله ) بازساخته٧١و  ٧٠

  ٣٠٧و  ٧٠يِ پاييني، بندرِ تجاريِ کارتاژ، سطرهايِ  گوشه
  



 ٢٦٢

  
 ؛)يِ ُپل دوازه بر بامِ نيزه زده يِ به بريده با سرهايِ( گراوورِ پلِ قديميِ لندن يِ راسِت نيمه الف) ٧٢

  .٤٢٦يادداشِت سطرِ  به نک. يِ کودکان است؛ موضوعِ يک ترانه فروريختنِ همين پل



 ٢٦٣

  
 ،)١٦١٦( يِ چپِ گراوورِ پلِ قديميِ لندن نيمه ب) ٧٢

  ٤٢٦سطرِ  ،)١٥٨٧ـ١٦٥٢(  Claes Jansz Visscher شريف انسيس کلَ کارِ



 ٢٦٤

  
 B. ٢٩٦خياباِن مورِگيت، سطرِ  I. ٢٥٨خياباِن ملکه ويکتوريا، سطرِ E : ارضِ باطله) لندِن ب ٧٣

خياباِن کاُنن،  D. ٦٧کليسايِ قّديسه مريمِ وولناث، سطرِ  C. ٦٦، سطرِ ابتدايِ خياباِن کينگ ويليام
کليسايِ  H. ٢٦٣ها، سطرِ  فروش بازارِ قديمِ ماهي G. ٢٦٠پاييني، سطرِ  يمزخياباِن ِت F. ٢١٣سطرِ 

  .٢٦٤شهيد ماگنوس، سطرِ 



 ٢٦٥

  
خياباِن  I .٢٥٨، سطرِ خياباِن ملکه ويکتوريا E. ٢٥٨ْستراند، سطرِ  A: ارضِ باطله ) لندِنالف ٧٣

  .٢٩٦مورِگيت، سطرِ 
  

) خياباِن لُمبارد Cيِ مقابل،  صفحه ب در ٧٣ يِ [درست پشِت کليسايِ قّديسه مريمِ وولناث (نقشه 
  در آنجا بود.]، ١٩٢٥تا  ١٩١٧هايِ  ليوت بينِ سالمحلِ کارِ ا ،هست که بانِک لويدز



 ٢٦٦

 
٧٤ (A  ٢٧٦ها، سطرِ  يِ سگ جزيره . B يِ  از آنجا تا جاهايي راسته يمزاحلِ روِد ِت، که سگرينويچ

  .٢٧٥شود، سطرِ  گرينويچ ناميده مي
  
  
  



 ٢٦٧

  
  
  
  
  

  
٧٥ (A  ِولندن، در چپِ نقشهشهر ،  Bيمزدر راسِت نقشه. روِد ِت لندِن بزرگ، ها، يِ سگ جزيره ،

  ريزد. ، به دريايِ شمال ميجاري است از چپ به راست يا از غرب به شرق که
  
  
  
  
  
  

ها از من است، با ِطيِ مسير به پايِ پياده در  گذاري گرفته شده است و عالمت» گوگَل«ها از  نقشه(
  بعد.) يِ  هايِ صفحه لندِن بزرگ، و با اتومبيل برايِ شهرها در نقشه



 ٢٦٨

  
٧٦( A  ،ساحلِ شنيِ َمرِگيت در ِکنتB  ،شهرِ ِکنتC ِ٣٠٠ لندن ، سطر  

  

  
٧٧(  A،شهرِ لندنB  ،هايبِريC   ،ريچَمندD  »يو،  ،  کي»شناسي هايِ سلطنتيِ گياه باغ

  ٢٩٣ـ٢٩٤سطرهايِ 
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