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 بر ترجمة منثور دفتر اشعاِر رابيندرا نات تاگور ١ييتس مقدمة چشمگير ويليام باتلر
تاگور خود از متن بنگالي انجام داده بود و  که ”Songs Offerings“نام  جلي بهگيتانْ از

  :شود قرار آغاز مي يد، بدينچاپ رس م به ۱۹۱۲در ساِل 
وجود اينکه من  يکي از پزشکان معروِف بنگالي گفتم که با چند روز قبل من به”
اي از اشعاِر يک شاعر آلماني مرا  زبان آلماني آشنايي ندارم ولي اگر ترجمه به

موزة  تحِت تأثير بگذارد و من عمق احساس آن را حس کنم من بدون تأمل به
زباِن انگليسي که دربارة احواِل  کردِن کتابهايي به پيدا  رفت و بهبريتانيا خواهم

اگرچه اين . هاي او در آن مندرج باشد بپردازم زندگاني و تاريخ انديشه
داده است، ولي  هاي منثوِر رابيندرا نات تاگور مرا تحِت تأثير خود قرار ترجمه
ي که کسي از هند بيايد انم آشنا بشوم تا وقتتو زندگي و تفکّراِت وي نمي من با

  .“ مرا آشنا نکندو در اين مورد
  :او ادامه داد و گفت

توانم  خواندِن فقط يک سطر از او مي خوانم و با من رابيندرا نات را هر روز مي”
  .“هر رنج و آشفتگِي دنيا را فراموش کنم

                                                   
 .٢م، شمارة  ١٩٦١، ١٤ج ، ”Gleanings from Gitanjali“ايندو ايرانيکا،   •

  .نو انشگاه جواهرلعل نهرو، دهليدانشجوي پيِش دکتري، مرکز مطالعاِت فارسي و آسياي مرکزي د  ∗
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 دوم در لندن زندگي ١يچاردرييتس گفتم که اگر يک انگليسي که در عصِر  من به
دست آورد که پاسخ   بهتوانست کتابها ديد و نمي  مي٣ و دانته٢ها از پتراچ کرده و ترجمه

 ٥ يا از بازرگاِن لومبارد٤هاي خودش را بدهد و احتماالً از کسي مانند فلورنتاين پرسش
دانم که شعر پرمفهوم ولي  پرسم و چنانکه مي طور که من دارم از شما مي پرسد همان مي

توانم در  ها نمي جود آمد ولي من بجز شنيدهو  رنسانس در کشوِر شما بهنغز و سادة دور
  .مورد آن اطّالعي داشته باشم

پاي تاگور برسند ما اين  که به اند او پاسخ داد که ما ديگر شعرا هم داريم ولي کم
ايم، چنانکه در عصِر ما شاعرِي معروف در اروپا   ناميده»عصِر رابيندرا نات«عصر را 

قدر قدرت داشت که در موسيقي و  او در شعِر همان. شود او کمتر ديده ميمانند 
. شود که زباِن بنگالي رواج دارد، سروده ميجا هر  هاِي او از مغرب هند تا برمه و به ترانه
ِن خود ين رمادست آورده بود، وقتي که او نخست سالگي او شهرت بسزا به سِن نوزده به

هاي  تر گرديد چنانکه نمايشنامه هايش معروف  نمايشنامهعلّت را نوشت و کمي بعد به
من کامالً شيفتة کماِل زندگِي . شود و محبوب هستند وي هنوز در کلکته نشان داده مي

او هستم، وقتي که او جوان بود احتماالً از سن بيست و پنج تا سِن سي و پنج ساِل او 
 زندگِي ت و اين دوِر اندوهگيِنفقط در باغ نشست و در مورِد طبيعت و اجزاي آن نوش

زباِن ما سرود که شعر بسيار نغز و لطيف   او شعر عاشقانه بهوي بود و در اين دورة
  :گويد اتمام صميميت مي سپس ييتس به. “رود شمار مي به

زبانم از ابراز احساساتي که در هفده سالگي براي شعر عاشقانة وي داشتم ”
عاجز است و فرهيختة شعر عاشقانة او هستم ولي بعداً انديشة هنرمندانة او 

تمام ارمانها و ارزشهاي بشري در اشعاِر . تر و داراي افکار فلسفانه گرديد عميق
ست که از زندگي فرار نکرده و او از نخستين پيامبراِن سخن ما. شود او پيدا مي
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همين علّت در قلِب ما  اما دربارة زندگي و از خود زندگي سخن گفته و به
  .“جايگزين شده است

رود که من الفاِظ منتخبة ييتس را در فکر خود عوض کرده باشم ولي  گمان مي
 سرودهاي هايي از اي از جوهر پاره ام و در اينجا گزيده انديشة او را هرگز تغيير نداده

. کنيم  معروف است را ترجمه مي»گيتانْجلي«نام  اي اين شاعر بزرگوار که به جاودانه
اني در ادبيات يعني جايزة نوبل در هتريِن ج ناگفته نماند که اين کتاب برندة جايزة عالي

  :م شد ۱۹۱۳ساِل 
  آنجا که ترس و هراس نيست و سربلندي است

  آنجا که دانش مرزي ندارد
  ديواري نيست هاي کوچک بسته به ه جهان در تکهآنجا ک

  ريزند ها از عمق قلِب حق مي آنجا که انگيزه
  ستگي گشاده استرافرا هاي خود به آنجا که مبارزه دست

  آنجا که جوي ناب خرد مسيرش را در دشت مفهوم مثِل ريگ گم نکرده
  آنجا که دانش با فکر گشاده و عمِل راهنماست

  . آزاد بگذار که کشورم بيدار شودسآن فردودر ! خداوندا
* 

  ات بوسه خواهد داد آن روز که مرگ بر دروازه
  اش خواهي کرد؟ چه چيزي تقديم

  من پيِش مهمانم جامي پر از زندگِي خود بگذارم! آي
  رودنگذارم که او تهي دست ن

  هر قطرة شراِب شيريِن روزهاي پائيز
  و شبهاي بهار

  و تمام سرماية نقد و خردم را
  ِش او بگذارمپي

  پايان برسد روزي که زندگي به
  . شودخانة من وارد روزي که مرگ به

*  
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  ترين تمنّاي زندگي اي زنده
  اي مرگ بيا
  مژده بده

  که روزهاي روزها در انتظاِر تو
  ام سپري نموده
  ام در فراقت مرده

  ها بيا که تمام شادماني
  ها تلخ کامي

  ام برايت چشيده
  بيا آنچه که من هستم

   آنچه که من دارمبيا
  بيا من اميدوارم
  سوي تو روان است تمام عشق به
  در سکوت

  گوشة چشمي کن! هان
   تو بودِلتا زندگِي من که ما

  ! تو باشدِلما
  


