
  ٢٨  قند پارسي

  

  ♦چيترا
  ∗فتح اهللا مجتبايي: ترجمه

 است که در سال ي هند  بزرگةسنديشاعر و نو )م ١٨٦١-١٩٤١( ندرانات تاگوريراب
 گذارده ي باقيز آثاري نيسيزبان انگل ي بهو . نوبل شناخته شدي ادبةزي جاةبرندم  ١٩١٣

  .آن زبان درآورده است  به خود را شخصاًيها  از نوشتهياريو بس
ز ي استاد و در فلسفه نياش و نقّيقيبلکه در موس ا در شعر و ادب،تاگور نه تنه

 . خود داشت نيمسرز ه بود که بيات او عشق مفرطي از خصوصيکي .نظر بود صاحب
  .اد نخواهد بردياو را از  .ي و فرهنگيت هند هرگز خدمات اجتماعملّ

 يعني عد، بي چند ي گرفت ولي لردة انگلستان درج از دولِتم ١٩١٥ در سال يو
مردم هند روا  ه ب  نسبتيسيال انگلن و عمي که مأمورياتيت تعدعلّ ه بم ١٩١٩در 

  .نظر کرد از آن مقام صرف داشتند، يم
 ةليوس ه بم ١٩١٦  در سال گذرد، ياز نظر شما م »ترايچ« نام ه که اکنون بيا شنامهينما

 در يدرپ يان سال سه بار پ درآمد و در بهار هميسيانگل ي بهاز زبان بنگال  آن،ةسندينو
  .ديچاپ رس هانگلستان ب

 يبستگ )مي هند قد يها کتاب افسانه(» مهابهارتا« يها  از داستانيکي هاصل داستان ب
  .»م.ف« . داده است آن ه بيگريرنگ د فکر و قلم تاگور، نجا،ي در ايدارد ول

  لاوة صحن
  ؟ييپروردگار عشق تو کان،ي پنج پيا خدايآ :چيترا

                                                   
  .هاي تاگور است نام يکي از نمايشنامه ♦
  .ان رايزِن سابق فرهنگي ايران در هندوست.استاد و پژوهشگر ايراني  ∗

 



  چيترا  ٢٩

  

   نهاد من بودم و منم آنيهست ه بيبزرگ پاة نندي که در قلب آفرين کسينخست :امادان
  .سازد ير مي اسي رنج و شادي مردان و زنان را در بندهاي که جان و زندگيکس
 خداوند  يا»يستيو تو ک ـ شناسم يک ميها با خبرم و آن بندها را ن من از آن رنج :چيترا

  من؟
 نبودم و ياگر مرگ و زوال را من در پ :خداوند فصولـ  اودوست   ـمن وازانتا :وازانتا

 يمن جوان. خوردند يم استخوان فرو ها را بيدن زدم، يخون نميهمواره بر آنها شب
  .١جاودانم

* 
  . خداوندگاريا وازانتا، کنم، يم ميتو تعظ هب :چيترا
عذاب  ش را باي شاداب خويو چرا جوان با؟يزة گاني بيا ست،ي تو چياتمنّ او ام :مادانا

بگو تو  .ستيده نيه پسندين فدينچنيپرستش عشق را ا ؟يساز ياضت پژمرده مير
  ؟يچه حاجت دارو  يستيک
 تاجدارم  ياين  بهوايپروردگار ش .پور هستمي مانيدختر خاندان شاه ترا؟يمن چ :چيترا

  قول و نيا وجود  بايول .از فرزندان ذکور وعده فرموده بود وسته،ي پيا سلسله
وجود  ه که در زهدان مادرم بياتيحة در دگرگون ساختن شعل ،ي وييفرمان خدا
ر ييعتم از آغاز مستحکم و تغيطب من اگرچه زن هستم،  ـاثر ماند يب آمده بود،

  .ر بوديناپذ
 پرورش  ترا همچون پسر خودش روست که پدرت، نيو از هم دانم يم ،يآر :مادانا

  تو آموخته ه را بيدار وه ملکير و کمان و شي تکاربردن هق بيدهد و تاکنون طر يم
  .است

  رونيلباس مردان درآمده و از کنج خلوت زنان ب هن سبب بيهم هو ب ،يآر :چيترا
بازوانم  .خبرم يب برند، يکار م هها ب د دلي که زنان بهر صييها من از افسون .ام جسته

 يکماندار (CuPid) دي هرگز از کوپيول  خم کردن کمان قدرت کامل دارند، يبرا
  .دانم ي را نمين نظربازييام و آ اموختهين
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  ٣٠  قند پارسي

  

 خود را اموخته کاِرين چشم، .ستي نيازيت استاد نمنّ  بهن هنر رايا با،ي دختر زيا :مادانا
  .ردي را نشانه گيداند که چگونه و قلب چه کس يک ميکند و ن يم
کنار رود  هکنان ب حيو تفرش گرفتم يعزم شکار راه جنگل را درپ هب  تنها،يروز :چيترا

درون  ه بي گوزنيپا رديدر پ  بسته،يدرخت هاسب خود را ب آنجا، .دميپورنا رس
ه يان سايشم بود که از ميچ در پيک و پرخم و پي باريراه . انبوه قدم نهادم يا شهيب

ها   زنجرهيصدا ها با ها و شاخه برگ .گذشت ي درهم رفته م يها روشن شاخه
 يبر رو دم که در راه،ي دي من خود را در برابر مرد ناگاه .ديزلر ي مينرم هب

 زد،ي او را گفتم که از سر راه من برخ خشونت با .ده بودي خشک خوابيها برگ
 شخند،ير و ريتحق هب ش،ي خو کمانة گوش با .دي نجنبي نکرد و از جايي اعتنايول
ده ي کشيقامت با زد،يبرخخاکستر ة  که از توديا ناگهان چون شعله . او زدميپهلو به

ة ظاهر کودکان هد بيشا .ز بر لبانش گذشتيآم  مسخرهيا خنده .و بلند از جا جست
زن بودن خود را احساس کردم  ،ين بار در زندگيل اويبرا روز، آن .ديخند يمن م

  .ستاده استي ايو دانستم که در مقابلم مرد
 را  ن درس بزرگيمردان و زنان ا هن لحظات فرخنده و مبارک است که بيدر چن :مادانا

  پس از آنچه شد؟ .آموزم تا خود را بشناسند يم
  “؟يستيتو ک” دميبا وحشت و تعجب از او پرس :چيترا
  .“ از خاندان بزرگ کورويمرد .من آرجونا هستم” :گفت

ميستادم و فراموش کردم که او را تعظي خود اي خشک در جايا مهمن مانند مجس  
ها  سال ،يآر  من است؟ياهايبت بزرگ رؤ کتاي  آرجونا،تقيا حقيآ .م کنميو تکر

ست سال در ي چگونه نذر و عهد کرده است که بيده بودم که وين شنيش از ايپ
سربرد ه ب ييد و تنهاتجر.  

آرجونا افکنم و در ة زيزه در نيده بود که ني خام در دلم شعله کشييبارها آرزو
  .١ دليا ان سازم؟ي خود را بر او عي و چاالکزور بازو و مهارت تن، به  تنينبرد

* 

                                                   
  .٥١٥ص , ٥٣ ة شمار,سخنمجلّة   .1



  چيترا  ٣١

  

توانستم  يخته است اگر ميکجا گر هاکنون ب  تو،يها يها و گستاخ يريآن دل !وانهيد
ر قدوم آرجونا يکه در ز  خاک سرد،يآن را با مشت  به بستهيآرزوهاة  خود و هم يجوان

 آن هنگام که او دانم در ينم .شدم ي بس بزرگ نائل ميسعادت هب ض کنم،ياست، تعو
 .ور بودم االت غوطهي از اوهام و خيشد من در چه گرداب ي از نظر دور م ان درختانيم در

 ي و نه پوزشيان نهادي در مي سخنيو نه با ،ي گفتي او را سالم نه !وانهي زن ديا
 و او با استهزاء و يستادي خود ايان در جايهمچون وحش ساکت و مبهوت، .يخواست

  .دور شدر از تو يتحق
 نهاده  يالنگو بر دست و خلخال بر پا  افکندم؛يکنار هگر لباس مردانه را بيروز د

 و  لباس تازه .پوش ساختم  تنير ارغواني از حريراهنين بر کمر بستم و پي زريا حلقه
ش شتافتم و ي مطلوب خويجستجو ه من بيول افزود، ينامأنوس بر شرم و خجلتم م

  .افتميتنها  وا،يآرجونا را در معبد ش
 از  ام ده شدهييها زا  هستم که در دلييمن خدا :من بازگو هآخر ب  بهداستان را تا :مادانا

  .جانات روح آگاهمي قلب و هيها ن طپشياسرار و مواز
تو  هق را بياز من مخواه که حقا .دميخاطر ندارم که چه گفتم و چه شن هخوب ب :چيترا

  ا نتوانست زبون و درهمام .ود آمدشرم همچون صاعقه بر من فر .ميبازگو
 گشتم، يم خانه باز ه که بيهنگام . بس استوار و مردانه دارميعتيطب .ام سازد شکسته

 :گفته بود .رفت يم  گداخته در گوشم فروينش مانند سوزني آخريها گفته
 تو يشوهرة ستي کنم و شاي زندگيد و منزوام که مجر ان عهد کردهيخدا با”
  .“ستمين

 را  ياريزاهدان و عاقالن بس  عشق،ي خدايتو ا .مان مردانياز عهد و پآه 
 نثار يزن کباره در قدومي  خود را،يک عمر زهد و تقواي که حاصل يشناس يم

  .اند کرده
در بازوان  .ک در آتش افکندميک بيرها را يمن کمان خود را درهم شکستم و ت

زار يدن زه کمان شرمنده و بيکشستم و از يچشم حقارت نگر هرومند خود بينرم و ن
  .گشتم



  ٣٢  قند پارسي

  

ة  مردانيروي را که من از نيتو غرور و نخوت عبث . خداوند عشقيا  عشق،يا
 آموخته بودم در ي و دالوري و آنچه را که از مرديديخاک کش هش داشتم بيخو

من  هفان را بي ضعيروين .اموزي بينک مرا درسيپس ا .ي خود نابود ساخت ير پايز
  .ارم بگذاريسالح را در اخت ي بيها ح دستکن و سال عطا

 تا  سازم ير تو ميروز شده اسيا پي را که بر دنييآرجونا .کنم ي مياريمن تو را  :مادانا
  .نديد را در چنگال تو بب و تمرين سرکشي ايجزا
  ياري هکردم و ب ير ميج تسخيتدر هداشت قلب او را ب ي ميشترياگر فرصت ب :چيترا

ن ياسبان خشمگ .ماندم يکدل با او مي يهمچون دوست . نبوديازيانم نيخدا
شبانگاه  .بستم يخدمتش کمر م هد و شکار بيهنگام ص هب .راندم ياش را م گردونه

 يري از نجات و دستگي پهلوانيکارهاة در هم .کردم ي م ياش پاسبان مهيگرد خ بر
شک  يب .مودمن ي معاونت مي و داد با و فان و بسط عدليازمندان و حفظ ضعين

 ست؟ين پسرک کيا د،يرت در من بنگرد و بگويح د که بايرس ي ميعاقبت روز
امروز از من جدا  هر تا بين من است که همچون عمل خيشي از بندگان پيکيا يآ”

  ١“نشده؟
* 

   پرورشي و خاموشييستم که حرمان را در تنهايمن از آن زنان ن  خداوند عشق،يا
ة شکوف . صبورانه پنهانش کنميش سازم و روزها با لبخندرابيها با اشک س دهم و شب

د تا يت با رنج و مشقّيا عمرام .ار و بر نرسد پژمرده نخواهد گشتي ه من تا ب يآرزو
ش قرار يم و ستاي تکرمورِد د،يکه با که هست بشناساند و چنان  خود را آنچنانيکس

ر خود  که عالم را مسخّيشق عيا .ام  شما آمدهدرگاِه ه که ب روست نيهم و از رديگ
 ين سادگي بزرگ و اين ناموزونيا ها،  خداوند فصل يا  وازالتا،يا  و تو،يا ساخته

مرا  روز کوتاه، کيفقط  روز، کي يد و برايري برگ زشت و ناهنجار را از جسم من
 .عشقي که ناگهاني در قلبم شکفته شدة  شکوف با چونيز  ـدي داريمثال ارزان ي بيجمال
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  چيترا  ٣٣

  

عهده خواهم  هگر را خودم بي ديروزها. من عطا کنيد هروز کمال حسن را ب  يکفقط
  .گرفت
  .رفتميرا پذو  تيدعا  زن،يا :مادانا
  يها  گليي و دلربايبندگيسال تمام فر کيبلکه تا  روز، کيت کوتاه  مدينه برا :وازالتا

  .کر تو را در آغوش خواهد گرفتي پيبهار

  دومة صحن
 يها هيدر سا ! داشتيقتيا حقي بود يدم خوابياچه دي آنچه در کنار دردانم ينم :آرجونا

  يکيان تاريگذشته بودم که ناگاه از مة شيغروب در چمنزار سبز نشسته در اند
 رون آمد و بر لب آب،يآهسته ب  و جمال،ييباي مظهر زيدرختان شکل کامل زن

 برهنه ير پاهاين در زيد قلب زميبا خود گفتم شا .ستاديد باي سپي تخته سنگ يرو
 که تنش را پنهان داشته است از يفيد حجاب لطيد و شايطپش درآ ه ب دشيو سپ

 طال رنگ يها يرگيگونه که ت همان ـ ل شودين تبدي عطرآگ يوجد و شوق بهوا
  .رود يان مياز م ،ي خاور يها  پربرف کوهيها هصبحدم در قلّ

 از  ناگاه .ديش را در آن ديخو ةاچه خم شد و عکس چهري تابناک درةنيياو بر آ
ي زد و بازويلبخند .ستادي ايسپس آرام بر جا د،يب بر خود لرزترس و تعج 

نه را برهنه يآنگاه س .ختين ري بر زميش پايسوان را در پي داد و گيچپ را حرکت
ن خم کرد و ييپا هسر را ب . افکنديز خوش نظريانگ با و هوسيبازوان ز  بهساخت و

سرور  خته باي آميرتيح .ره شدي و آب و رنگ رخسار خود خ يار جوانبه  بهدر آب
ده يسحرگاهان که د ز،ي نييايد دريلوفر سفينة  غنچ هرگاه .ه افکندينش سايبر جب

گونه از جمال  نيهم به ند،ي را در آب بب شيسر را خم کند و عکس خو د،يگشا يم
ن يشيم پ بعد تبسيا ه لحظ يول .رت خواهد بوديت روز را در حتمام مد خود،
د و يبرچ  را باز، سوانيگ .دي در نگاهش خزياندوهة ياش را ترک گفت و سا چهره

 که ييباي ز د و همچون غروبي کشيآه .ده ساختينه و بازوان برهنه را پوشيس
 در يا  کمال شوق چون جرقهييگو .از نظر دور شد  شب نهان شود،يرگيدر ت

  راند؟ يجلو م هست که در را بين کيا اام… شد زد و باز خاموش ينهاد من برق



  ٣٤  قند پارسي

  

 قلب من، يا .ن اوستيا اوه، )شود يترا در لباس زنانه وارد مين هنگام چيدر ا(
  .ستميش ني بيمن سرباز .مهراس  من،يبانو )ترايچ  بهخطاب( .آرام باش

  ني ادانم که در يکنم و نم ي مين معبد زندگيمن تنها در ا .يز منيهمان عزيتو م :چيترا
  . کنمييرايمکان چگونه از تو پذ

ر يا اگر تعبام. ستو جمال تيدر تماشا  من،ين شادمانيبزرگتر ز،ي عزي بانويا :آرجونا
  . دارميلااز تو سؤ .ديايان ني در مييناروا

  


