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  چاپخانه خيام پانصد نسخه، ،1343ارديبهشت  نشر طرفه،ست نخاپ چ

  ، ويرايش و چند يادداشت از نادر ابراهيمي1368نشر فكر روز،  دوم چاپ 

  1392، اسفند Do-Library ال -كتابخانه الكترونيكي دوبازسپاري الكترونيكي :تين نخس

 نگليسي شعر هم آورده شده]متن اي مهرداد صمدي، برگرداندهمتن  در كناراين نسخه در [
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   –ي بازسپاري اين نسخه توضيح دربارهپاره
  

از روي مجموعه  ن انگليسي شعرها را سپارنده، درستست؛ متفارسي ،تنها ،وي چاپ نخست نشر طرفه آماده شده)(اين نسخه از راصل كتاب 
نعلِ فابر اند فابر است، جز ط شعرها نعل به الخه افزوده (رسم)، بدين نسخFaber and Faber ،2002 شعرهاي اليوت (انتشارات فابر اند فابر

ن ممك بندي جدا كرده در امتداد سطر در نهايت اي بيش افتاد، آن را بابندي و كلمهدر صفحه و جا نداد كم آمدي سطر در صفحه ادامهچون  اينكه
  جاگيرش كرد، اينگونه:

There they were as our guests, accepted and   
                                                                   [accepting. 

 الخط به تمامي همان باشد). تا رسم
  

اجعه كرده، انها مرحاشيه و توضيح ندارد و اسمها و عناوين كتابهايي كه بدمتاسفانه ، ياد مهرداد صمديو ارزشمند زندهمفصل  و تفسير بعالوه مقدمه
به نام  نتوانست مفسرياز شوربختي، و در پانوشت آورد ( انست ارجاعات مكرر را رديابي كردسپارنده تا آنجا كه تو . پساست هوردبه التين نيا

  مترجم، آنچه رديابي شد را در [بند] نهاد.  معدود پانوشتهاياز  ها). براي ويژه كردن اين پانوشترا، كه صمدي به او اشاره كرده، رديابي كند هيوكنر
افزوده را سپارنده به فارسي برگردانده، سنجاق اين نسخه كرده  1ي چهاركوآرتتازينها، در انتها، يادداشتهايي كه جان هِيوارد بر برگردان فرانسهجز 

 ي كه مترجمآن واژگان فارس چند از ،خود آقاي صمدي آورده كه »ي ناآشناشرح چند واژه«به  اينكهو  ي بيشتر.اي براي مطالعهنامهبه همراه كتاب
   شرح افزوده در [بند]. اين فهرستِبه  سپارنده ندانسته،  "ييناآشنا "و درخور ابرنهاده در ترجمهبر

  

نادر ابراهيمي بر  1368تر در سال و سپس در پانصد نسخه در چاپخانه خيام طبع شد 1343پس اين همان كتاب نخست نيست كه در ارديبهشت 
. تنها چون گمان ما . اگرچه طرف امانت نگاه داشته شده و ترجمه همان كه بود، بي كم و كاست، بازسپاري شدهآن يادداشت افزود و بازچاپ شد

  . آمدها ناگزير نمودار شود، افزودنياين بود كه اهميت اين منظومه شايان 
  حكيمي امير                                  

                                                            
١ “Quatre Quatuors”, traduit par Pierre Leyris, Notes de John Hayward, ١٩٥٠ 
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ست. شاعر آزاد است تا براي هر كسي كه طرفهي شاعر با شعرخوان يكبسياري از خوانندگان شعرهاي اليوت، از ابهام اشعار وي شكايت دارند. ولي معامله
انتخاب شاعر با خواننده. اگر شاعري را برگزيديم بايد شرايط او را بپذيريم خواهد بسرايد. انتخاب شنونده با شاعر است و اي كه ميخواهد و به هر شيوهمي

بايست گفته شود، بگويد. يكي از داليل ابهام شعر اليوت، پشت پا زدن او به قواعد بديعي است. و خدا را شكر بگوييم كه كسي توانسته است آنچه را كه مي
هاي كوچك شكلي را به پاي شكلدادند و عظمت طبيعي بيو هر جزيي را جدا از ديگري ارايه ميكردند پيش از او شاعران احساس خود را تجزيه مي

ليت كنيم يك كشد. اما در هر لحظه هرآنچه ما حس ميرنگي اسير رنگ ميكرد و بيبندي ميكردند؛ شاعر شعرش را براي عرضه در بازار بستهقرباني مي
رسيد، ي مسيحي به ما ميشود، پراشيدن اين جرم كشتن احساس است، شعر آن شاعران چون مردهجربه ميدهد و مثل يك جرم تروحي را تشكيل مي

  جان ولي نيك آراسته. بي
خواهد جريان سيل خيالش را بمشتي خزه سد كند، شعر او زنده است. در ادبيات پارسي غزليات شمس تبريزي نمونه اشعار زنده است، ولي با اليوت نمي

جان كردند، گسترش سبك هندي جان شعر پارسي را گرفته است، و براي ما كه هنوز گرفتار ها شعر انگليسي را بي»كالسيك«يد گفت: همانطور كه اندوه با
عني متوان از تمام شعر جدا كرد و از آن توقع ي سبك هندي هستيم، دريافتن شعر اليوت سخت است. ابيات شعر اليوت را نميهاي موميايي شدهپرورده

ون چ داشت. شعر اليوت زنده است و بيت به بيت معني كردنش مثله كردن آن است، همه شعر را بايد در نظر گرفت و آنگاه احساس تماس خواهيم كرد،
دارد  وت كوششي قصابي. آنچه را كه اليشرحهجنبشي در هوا، و چون بويي، و كليتي را درخواهيم يافت، و جرمي تجربه خواهد شد، و نه گوشتهاي شرحه

باشد و اين ي بزرگ تماس، روابط ميان نمودهاي مختلف آن يك تجربه است كه موضوع سخن شاعر ميتوان بيان كرد. واسطهتا بگويد به زبان ديگري نمي
د حرف توانداند، او فقط ميميتر از شعر او حاصل نخواهد شد. براي بازگو كردن آنچه كه تر و متكلفتر و سادهتر و ظريفاي خشنتماس با هيچ وسيله

  .2»بدهم داشتم كه بتوانم توضيحزنم كه بفهمانمت، دوست ميتوانم حرف بزنم، حرف ميكنم، فقط ميبراي اينكه فكر نكني توضيحي را پنهان مي«بزند 

                                                            
  نقل از اليوت  2 
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  اي كه موالنا چنينش وصف كرد: لحظه است، از آن 3»ي جادويي اوجلحظه«ي اليوت، موضوع منظومه است. سخن از باعث ديگر ابهام اين منظومه
  

  بياييد بياييد كه گلزار دميدست 
  بياييد بياييد كه دلدار رسيدست 

  بياريد به يكبار همه جان و جهان را 
  به دلدار سپاريد كه خوش تيغ كشيدست 

  كه ديوانه دگر بار ز زنجير رهيدست 
  ها و دگر هيچ نگوييد بكوبيد دهل

  جان نيز رسيدست  چه جاي دل و عقل است كه
  

  است:  ي آزاديخود كرده و در آنجا دلش بي او گشاده است، حكايت از لحظهحكايت از سفري است كه شاعر بي
  هللا كه ز پيكار رهيديم  المنت

  زين وادي خم در خم خونخوار رهيديم 
  زين جان پر از وهم پرانديشه بترسيم 

  زين وادي خم در هم خونخوار رهيديم 
  مشهود بياراست جهان را  چون شاهد

  از شاهد و از پرده و بلغار رهيديم 

                                                            
  ست از خانم فروغ فرخزاد. عنوان شعري 3 
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  اي سال چه سالي تو كه از طالع خوبت 
  ي پار و غم پيرار رهيديم زافسانه

  ست كه: ايزمان است، سخن از لحظهسخن از نقطه برخورد زمان با بي
  ي سرمست من اشتر ديوانه

  ي عقل دريدن گرفت سلسله
  زينهار  ي بيي آن بادهشعله

  بر سر و بر ديده دويدن گرفت 
  باز درين جوي روان گشت آب 

  بر لب جو سبزه دميدن گرفت 
  باد صبا باز روان شد به باغ 

  بر گل و بر الله وزيدن گرفت 
  خلق عصايند عصا را فكند 

  ي هر كور كه ديدن گرفت ديده
  بس كن زيراكه حجاب سخن 
  پرده به گرد تو تنيدن گرفت 

  

آري بيشتر معارف حقيقي بشر به مدد همين نور است «ست كه غزالي را از تاريكي نجات داد. شكافد، سخن از آن نورياست كه طور ميتجلي سخن از آن
ا ري الهي بيخبرند. از حضرت رسول منعي اين آيت نظر و از رحمت واسعهاند كوتاهو بس. كساني كه راه كشف را منحصر به دليل و برهان عقلي دانسته
ور القلب فيشرح به الصدر. پرسيدند عالمتش چيست. فرمود التجافي عن دارالغراهللا فيپرسيدند: فمن يرداهللا ان يهديه يشرح صدر لالسالم؛ فرمود نور؛ يقذفه
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ت كه بايد راهنما قرار داد و به و االتابة الي دارالخلود. همين نور است كه پيغمبر فرمود: ان اهللا خلق الحق في ظلمة فرض عليهم من نوره. همين نور اس
بكم في ايام : ان لرتابد و بيدار و هشيار بايد بود تا فرصت از دست نرود كه پيغمبر فرمودواسطه آن حقايق را كشف كرد. همين نور است كه گاه به دلها مي

  .4»دهر كم نفحات االفتعرضوا لها
  

  ه مدد نزديك شدن به ارش تجربه، خود تجربه را باز بپردازد، بازآمده است تا قفل زندان را بشكند: خواهد باي را داشته است و اكنون مياليوت چنين لحظه
  

  باز آمدم باز آمدم تا قفل زندان بشكنم     
  خوار را چنگال و دندان بشكنم وين چرخ مردم

  از شاه بي آغاز من پران شدم چون باز من   
  5خوار را در زير دندان بشكنم تا جغد طوطي 
  

خواهد درياي محيط را در سبو كند. در اين كند، و ميعر در مرز خودآگاهي به اكتشاف مشغول است، او در جهاني كه بيرون از اين خاكدان است سير ميشا
  و پرده است. مانند، آنجا است كه سخن پرده بردار نيست ها بر جاي ميشود ولي آرشها ذوب ميجهان كه جهان نيست، فراتر از ثغور خودآگاهي واژه

  

  اممرد مقاالت ني     ام ام آينهآينه
  6ديده شود حال من ار چشم شود گوش شما 

  

                                                            
  نامه غزالي 322امام محمد غزالي. المنقذ من الضالل. ترجمه جالل همايي ص  4 
  مولوي  5 
  مولوي  6 
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***  
  
  

رده، بندوباري ظاهري، در عين آنكه قافيه و مفعله را به سيالب سپقالبي كه اليوت براي عرضه شعرش برگزيده سخت مناسب است. قالبي است كه در عين بي
، خود اشاره بدانست كه قالب اين منظومه معادل »چهار كوآرتت«باعث آزادي است همچون زندان مسعود سعد. نام منظومه،  باشد؛ ولي اين تكلفمتكلف مي

در موسيقي كالسيك غربي است. منظومه از چهار شعر درست شده است و هر شعر پنج پاره دارد كه » كوآرتت«و يا » سونات«يا » سمفوني«شعري فرم 
هاي اول هر يك از چهار شعر چون موومان اول سونات در موسيقي؛ شامل دو مطلب متضاد و منسوب در موسيقي است. پاره» انمووم«هاي شعري معادل

رخالف شود. پاره دوم، بگردد تا تضاد آنها تاكيد شود. هدف منظومه آشتي دادن تضادهايي است كه در اين پاره ارايه مياست كه يكي پس از ديگري ارايه مي
رد. در گيي موسيقي كه يك بار سازي تجلي آن است و سپس ديگر سازي آن را برميكند، مثل يك نغمهول، يك مطلب را دوجور مختلف بيان ميپاره ا

ويد، رشود. پاره سوم هسته و مغز شعر است، گلداني است كه آشتي در آن ميها و تجريدها معرفي ميبخش اول پاره دوم، موضوع به كمك تصويرها و تشبيه
گردد. پاره چهارم تغزلي و كوتاه است. پاره پنجم همه آنچه را كه در شعر مورد شود و راه صلح نمايانده ميآنچه در دو پاره اول بيان شده است، سنجيده مي

خش ي اول باست ولي برخالف پارهسازد. اين پاره نيز در دو بخش ها عزمي ميشدهي بيانآورد و از تضاد و آشتي آنان با بقيهبحث بوده است به هم مي
  گردد. اول گفتگووار است و در بخش دوم تصاوير بازمي

رت تكرار وجه صوتر است. طرز ارايه تصويرها، و بازگشت مكرر آنها (كه به هيچشباهت اين منظومه با موسيقي از شباهت قالب شعر با فرم سونات عميق
شود تغييري كرده است، تحولي در آن صورت گرفته است، معناي ديگري به خود گرفته است. مثلن كرار ميندارند) يادآور موسيقي است. هر تصويري كه ت

كه  شود و هربارآيد و هربار ديگرگونه است. به همان ترتيب چند واژ] در شعر تكرار ميها كه در سه كوآرتت منظومه ميتصوير مسافران و تصوير واژه
  خوريم: برمي» برنت نورتون«بار در براي نخستين "انجام". به واژه "آغاز"و  "انجام"گسترشي يافته است؛ مثلن آيد، آرش آن اي ظاهر ميواژه

  7»كندآنچه ممكن بود باشد با انچه كه بوده است هر دو به يك انجام اشاره مي«        

                                                            
  برنت نورتون، پاره اول 7 
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جم است ي پنشود، باز هم معناي آن روشن نيست، فقط در پارهمي در اينجا معني انجام چيست؟ مطمين نيستيم. و وقتي كه اين واژه در آخر پاره اول تكرار
   :گيردي انجام، آرشي در خود ميژهكه اين وا

  يا به عبارت ديگر انجام مقدم بر آغاز است و انجام و آغاز هميشه «
  » در آنجا بوده است پيش از آغاز و پس از انجام

  ا سبب غايي را در خود گرفته است. و در اينجا واژه انجام معاني تكميل، منظور، و حت
واژه مورد توجه آغاز است و شعر با همين واژه شروع » ايست كوكر«اگر در برنت نورتون واژه آغاز فقط براي روشن كردن آرش انجام به كار رفته، در 

  شود: مي
  »در آغاز انجام من است«

  يابدو با همين واژه پايان مي
  » در انجام من آغاز من است«

  

  ي آغاز. ست دربارهيست كوكر شعريا
  شود: فقط يك بار هويدا مي "انجام"اصلن به كار نرفته است و  "آغاز"ي ، واژه»دراي سليوايژس«در 

  » پذير نيستو زمان انجام«
  زمان بي بدايت و نهايت است.  –در اينجا منظور از انجام، نهايت است 

شود و هر دو واژه باز و باز تكرار مي» ليتل گيدينگ«هاي منفي در ها و پاسخكار آمده است اما فقط در پرسشدر پاره دوم اين شعر، لغت انجام بسيار به 
ان شود ولي با اطميندرباره آغاز و انجام تكرار مي» برنت نورتون«ي گردد و باالخره گفتهشود و معادلهاي تصويري ارايه ميها ارايه ميبراي هر دو مترادف

  بيشتر: 
  خوانيم، اغلب انجام است و به انجام رسانيدن نچه را كه ما آغاز ميآ«
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  »كنيم.ست، انجام كجاست كه از آنجا آغاز ميآغاز كردن
  

  . گرددهاي مختلف آنان كشف ميشود و آرشهاي ديگري چون حركت، سكون، گذشته، آينده و اكنون، در تمام منظومه تكرار ميو به همين ترتيب واژه
  خوريم: برنت نورتون به اين عبارت برمي وقتي در

  »اكنون زود، اينجا، اكنون، هميشه«
ترين شود، يكي از شگرفها، باز در اواخر ليتل گيدينگ همان عبارت تكرار ميها و پژوهشها و كاوشآيد، ولي وقتي پس از گسترشمعني ميدر نظرمان بي

  گردد. حاصل ميهاي ما در خواندن چهار كوآرتت و حادترين تجربه
ي شود. ولي در هر تكرار شاياني آنها گسترشي يافتهاست. مثلن تصوير موش، براي اولين بار در پارهو به همين ترتيب چند تصوير در سراسر شعر تكرار مي

  خوريم: اول ايست كروكر برمي
  » كه بر آن خر موش همي دود«

  : خوريماند. ديگربار در ليتل گيدينگ، به اين تصوير برميهاي انساني شريكنهدام پديدآوردهي عوامل طبيعي است كه در ادر اينجا موش مظهر همه
  » ديوار و تخته و موش –اي بود غباري كه تنفس شد، خانه«                        

  در اينجا خود موش نيز تباه شده است و خاك شده است. 
  د و با فصلي و با عنصري: ها با محلي بستگي دارزنجيرهاي ديگري نيز در كارست، هر يك از كوآرتت

  ست؛ و با ابتداي تابستان. نشدنيي تماس است و خود لمسهاست و واسطهبرنت نورتون، با هوا كه حامل زمزمه
  كوكر، با خاك كه از آنيم و آن خواهيم شد؛ و با اواخر تابستان. ايست

  زان.و دِراي سليوايژس، با اب كه حد خشكي است و خود حدناپذير است؛ و با خ
  و ليتل گيدينگ، با آتش كه خرابگر است و ريم آهنگ، و با زمستان. 

  ست كه جايي در تاريخ دارد. ايست و دراي سليوايژس نام چند صخره است و ليتل گيدينگ دهكدهكوكر روستاييبرنت نورتون باغي است، ايست



١٢ 
 

   Do-Library 
http://do‐lb.blogspot.com 

شود و در جايي ديگر و ها در جايي و در زماني آغاز مي. هر يك از كوآرتتهاشان نيست ولي با آنها مرتبط استها وصف سرلوحهيك از كوآرتتهيچ
  وادار شود. » ي گرفتار به پيرهن دريدنغنچه«يابد. و در اين رفت و آمد، كوشش بر آن است كه زماني ديگر انجام مي

  به وجود آمده است.  8»براي آسان كردن تماس«ودي خود ي اشعارش با عناصر عمدي نبوده است و به تدريج و به خاليوت تصريح كرده است كه رابطه
  

  بار است). ي اين اثر براي هر مترجمي خسارتي ترجمه بايد گفت (اگرچه جسارت ترجمهسخني چند درباره
د و هركس به قدر قوت اي به معناي آن وارد نيايد. معناي شعر اليوت سطوح مختلف داري اين منظومه لطمهكوشش من بر اين بوده است كه در ترجمه

اي در ترجمه ام كه چند واژهي اين سطوح را در ترجمه حفظ كنم. حتا روا داشتهتوانم همهام كه تا آنجا كه ميخويش در آن غوص خواهد كرد. كوشش كرده
زبان  يتوان آن را زمينهشود و ميان ميست و شامل حال همه مترجماضافه كنم تا معنايي از بين نرود. اين گستاخي من دو دليل داشته است، يكي كلي

  ي ادبيات دانست و آن، كابوس مترجم اليوت است. توان آن را زمينهخواند و ديگري جزيي است و مي
 را رنگي ايكند و مردمان جريان دارند. معتقدات مذهبي، خصوصيات نژادي و شرايط اقليمي و تاريخي هر كلمهدر هر كلمه از هر زباني شهرها زندگي مي

مظهر سخاوت است ولي اگر كسي اين اضافه را عينن به انگليسي ترجمه كند، قاتل شعر است.  "ابر بهار"ي دهد؛ مثلن در شعر فارسي كلمهبه خصوص مي
تشنه و بوي خاك و جوي خشك آزاري را در نظر خواهد آورد. ما ياد زمين بيشتر از آنكه سخاوت را به ياد بياورد مردم "ابر بهار"يك انگليسي در خواندن 

سه چهار بار تكرار شده  "سرخدار"ي ي اليوت كلمهكنيم، و انگليسي ياد سيل و مه و چتر و داروي دماغ خواهد كرد. در همين منظومهو جنبش گياه مي
رخداري ه تقريبن در هر حياط كليسايي، سي پارسي زبان جز كنجكاوي چيزي برنخواهد انگيخت، ولي يك انگليسي كي خوانندهاست. اين تصوير در مخيله

افتد. من اگر جراتم بيش از اين ، به ياد مرگ مي»ي سرخدارلحظه«ها زده، به محض خواندن ديده است كه بر سر قبور سايه افكنده و ريشه در جسم مرده
 ها بيفتد ونده از اين تصوير به ياد چنارهاي كهن امامزادهنشستم كه خوانگذاشتم و اميدوار ميمي "چنار كهن"، "سرخدار"بود كه هست همه جا به جاي 

ي چهارم كه در پاره "كبوتر"هايي كه شاياني مذهبي دارد ناميسر است. منظور از ي واژهدر لذت خواننده انگليسي شريك شود. و به همين ترتيب، ترجمه

                                                            
  ست كه اليوت براي محصلي امريكايي نوشته است. اينقل از نامه 8 
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كه در پاره سوم ليتل گيدينگ آمده شاياني تاريخي  "گل"نازل شد. و يا واژه  القدس است كه به موجب انجيل چون كبوتريليتل گيدينگ آمده است، روح
  دارد:

ي پادشاهي انگلستان است و دو شبعه از آن خاندان: شعبه يورك كه نشانشان گل سپيد بود و شعبه لنكستر كه نشانشان گل سرخ ي خانوادهگل نشانه
ي اين جنگها و باز زنده كردن همه 9»احضار كردن شبح گل«كشت و پسر پدر را. پس بود، مدتها بر سر هيچ و پوچ جنگيدند و پدر پسر را 

  هاست. خونريزي
  

د به روسروبااليي مي«گويد تر از اشكال اول است ولي باز هم تا حدي كليت دارد. سعدي ميي ادبيات است. اين اشكال جزيياشكال دوم ترجمه، زمينه
فرستد. اگر مترجمي اين عبارت را كلمه به كلمه به انگليسي ترجمه كند، خواننده انگليسي اگر خيلي ز را به صحرا ميو يك دنيا لطف و مالحت و نا» صحرا

گفت: نگارم كه اندام او ميان همگنانش به تناسب باالي سرو ميان ساير هم به مغزش فشار بياورد، آدم قدبلندي را در نظر خواهد آورد؛ سعدي بايد مي
دهد كه به جاي اين هفده واژه لوس، دو واژه سخت موثر بنويسد. به طور ي ادبيات فارسي به سعدي اجازه ميولي زمينه –رود صحرا مي درختان است به

ر ادبيات ند: داست كه براي مختصر كردن كالم از آن كمك گرفتهاند و اساطيريست كه پيش از او سرودهي شاعرانيي ادبيات آثار همهكلي براي شاعر، زمينه
  هاي اصلي ادبيات است. انگليسي اساطير يونان و روم و داستانهاي تورات و انجيل زمينه

هاي او دارد و اين زمينه در شعر هر شاعري دگرگونه است و اين است كابوس مترجم تر آثار يك شاعر بستگي به تربيت و تحصيل و خواندهي جزييزمينه
  اليوت! 

ريگي كه با اليوت رسيده است، عالوه بر ادبيات انگليسي و امريكايي شامل ه اندازه اليوت بر ميراث ادبي خويش تكيه كند و مردهشناسم كه بشاعري را نمي
ه اشخاص ب شود و كنايات بسيار به آثار ديگران وهاي زياد ديده ميقولشود. در شعر اليوت نقلادبيات اروپاي غربي و به ويژه ادبيات ايتاليا و آثار دانته مي

ها ازگفتههاي ديگران فقط خود باند كه آن اشارات و كنايات را بجويند و شرح بدهند. اگر منظور اليوت از بازگفتن گفتهتاريخي. مفسران وي سخت كوشيده

                                                            
  يتل گيدينگ، پاره سوم ل 9 
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ردن كنايات و اشارات شعر او گريزي ام. ولي از روشن كها پرهيز كردهباشد، اشكالي در فهم شعر پديد نخواهد آمد و من از توضيح دادن اينگونه بازگفته
بدون » يرانسرزمين و«بود و فهم كامل يكي از اشعار وي موسوم به اش بسيار است، اين توقع در شعرهاي جواني او بيشتر مينيست. توقع اليوت از خواننده

  در حفظ داشتن چند كتاب و چند اسطوره هرگز ميسر نخواهد شد. 
شان را در سر پرورانيده و ازين لحاظ، چهار كوآرتت، نوشته است كه هميشه آرزوي داشتن» خوانندگان بسيار و متفاوت«آن اليوت، چهار كوآرتت را براي 

   :خوانيمترين اشعار اوست و با وجود اين كنايات مبهم بسيارست: در برنت نورتون پاره پنجم ميتوقعيكي از كم
  » مثل نظمي كه در تصوير ده پله حكمفرماست«      

ست كه سالك بايد در خود پرورش ها نمودار صفتيست كه قديس يوحناي صليب براي يكي شدن با خدا قرار داده است و هر يك از آن پلهايور پلهمنظ
اي آن، م به جتوانيي يوحنا نيست. آن ده پله نمودار هرچه باشد، در فهم شعر تفاوتي نخواهد كرد. ميدهد تا به خدا برسد. ولي مقصود اليوت خود ده پله

اي . اگر در پله10»تفصيل آن نظم حركت است«ست براي رسيدن به سكون، نظمي است براي صعود و الطير را بگذاريم. تصوير ده پله راهيهفت وادي منطق
  ساكن بمانيم، هرگز به سكون نخواهيم رسيد. 

ديگر كه از ياد رفته، مردند؛ است و منظور از اين كنايات برانگيزاندن  ي سوم، سخن از شاهي در شب و سه نفر ديگر و چند مرددر ليتل گيدينگ پاره
  پرستان ديگر به فرمان كرامول سر به باد دادند. ي شارل اول و مطران لود و امير استفورد است كه با شاهخاطره

مه ام كه جان هيوارد بر آن ترجچهار كوآرتت مدد گرفته ي فرانسهاغلب كنايات شعر، در تفسير روشن شده است و من براي توضيح اين اشارات از ترجمه
  ] 11حاشيه نوشته است.[

                                                            
  برنت نورتون 10 
 1944است كه در سال  éeClaude Vigهاي فرانسوي چهاركوآرتت از ترين گردانهشدهشناختهديگر از . يادداشت و تفسير بر آن افزود John Haywardو  ) 1907Pierre Leyris‐2001(ست به كوشش اين برگرداني 11 [

 انجام گرفت.]



١٥ 
 

   Do-Library 
http://do‐lb.blogspot.com 

شود، در همين منظومه بسياري از ابيات اشعار قبي ميراث ادبي اليوت عالوه بر آنكه شامل آثار تمام شاعران قبل از اوست، شامل اشعار قبلي خود او نيز مي
» مارينا« و» سرزمين ويران«و » چهارشنبه عيد خاكستر«هاي و منظومه» بازگرد آمدن خانواده«و نمايشنامه » ي صخرهتعزيه«شود، به ويژه ابياتي از او تكرار مي

وجه حالت تكرار مكررات ندارد. همانطور كه درك عظمت شكسپير با خواندن يك نمايشنامه از او ميسر نيست، براي خوب شناختن ها به هيچو اين بازآمدن
اياني يابد كه آن داستان را پشود درميگويد و هرچه پيرتر ميگويد و بازميست كه مدتها است داستاني را ميآثارش را خواند. اليوت مردي اليوت بايد تمام

  نيست. 
  

ه من نداد، تفسيري اينها عذرهاي من بود كه چرا تا آنجا كه جرات داشتم ترجمه را انگولك كردم و براي جبران آنچه كه جرات قاصرم اجازه تغييرش را ب
  دراز نوشتم. 

ر اين شعر يكتابهاي بسياري در نقد و تفسير چهار كوآرتت نوشته شده است. براي ترجمه اين اثر، اغلب آن كتب مورد مراجعه من بوده و براي نوشتن تفس
اند و براي هر ي اين منظومه را شعري تمثيلي پنداشتهشوند. برخام. به طور كلي مفسران چهار كوآرتت در چند گروه به صف مياغلب تفاسير را بازخوانده
را  "محتضر پرستار"و  "آدم ابولبشر"را  »دراي سليوايژس«در پاره سوم  "ثروتمندان مفلس"اند. آنان اند و آنگاه شعر را معني كردهتصويري معادلي انگاشته

آيند ود و ميرار كورآرتت شعر تمثيلي نيست، درست است كه تصاوير مكرر مياند. ولي چهرا عيسا مسيح پنداشته "جراح مجروح"و  "كليساي راستين"
ان سرخدار آيا انگشت«كند. واضح است كه درياي ايست كوكر و درياي دراي سيلوايژس يكي نيست و اگر در ولي هربار معني و منظور از اظهار آنها تغيير مي

  ، آرش سرخدار ديگرگونه شده است. »نه خيلي دور از سرخدار«در منظور از سرخدار مرگ باشد  12»به سوي ما خواهد خميد

                                                            
  ه چهارمبرنت نورتون، پار 12 
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بسيار مورد استفاده من بوده است،  ]13[ هنر تي.اس. اليوتموسوم به  گاردنر هلناند. از اين دسته كتاب خانم اي ديگر اين شعر را مذهبي تفسير كردهدسته
ي شعر اشارات بسيار به زندگي مسيح شده است، ولي همانطور كه بحث اليوت را درباره دانم. در اينگرچه مبناي تفسيرهاي مذهبي اليوت را نادرست مي

بت جزء تواند مظهر نسالفظي معني كرد و بايد در نظر گرفت كه نسبت كلمه به شعر و نت به نغمه ميها) نبايد تحتهاي پنجم كوآرتتواژه (در آغاز پاره
زمان همانطور كه كريشنا مظهر است و اگر در اين ترجمه به جاي مسيح، ي برخورد زمان با بيمظهر نقطهست؛ به كل باشد؛ مسيح اين شعر نيز مظهري

  آمد. اي به معني وارد نميگذاشتم، خدشهحسين منصور مي
م با مبناي كار بوده است. گرچه بازه بسيار مورد استفاده منناهويدا  شاعرموسوم به هيوكنر اند. از اين دسته كتاب اي ديگر شعر را فلسفي تفسير كردهدسته

ي ست و ويژهدهد كه شخصياي را شرح ميكند. تجربهكند و چيزي را نفي نميآنچنان مفسران مخالفم. شعر اليوت شعر فلسفي نيست، چيزي را ثابت نمي
  اوست. 
انسته است. درست است كه اليوت زماني سخت تحت تاثير آن ] د14[برادلي  هربرت فرانسيسي اين چهار كوآرتت را كم و بيش بيان شعري فلسفه هيوكنر

عر به در اين ش برادليرا فراموش كرده است و اگر هم پژواكي از فلسفه » پر و فراك«فيلسوف عجيب بوده ولي شاعر چهار كوآرتت، مدتهاست كه شاعر 
ا كنيم. شعر توانستيم آن را از قالبش جدبود ميا مذهبي يا غير از آن ميگوش برسد، حس كردن آن فلسفه است نه بيان آن. اگر اين شعر تمثيلي يا فلسفي ي

  اليوت شعر مطلق است و قالب اين شعر، تن شعر است نه لباس شعر. 

                                                            
منتشر شده. ديگر  1979و سپس در  1949كه نخست در سال  The art of T.S Eliotهنردان اشتباه نشود) منتقد و پژوهشگر ادبي انگليسي. از او دو كتاب درباره اليوت مانده است. يكي  هلن گاردنر (با هلن گاردنر تاريخ 13[

 چاپ شده.]   1978ست به بررسي همين چهاركوآرتت، و به سال كه ويژه ”The composition of Four Quartets“ست با عنوان كتابي

رساله 9141آليسم آلماني دلبسته از امپريسم و يوتيليتياريسم انگليسي گريزان بود. اليوت در سال ) فيلسوف انگليسي كه به خالف ديگر فيلسوفان جزيره، به ايده ,18846Francis Herbert Bradley‐1924هربرت بردلي ( 14[
  اش بازداشت.]نوشت كه همزماني با جنگ جهاني اول او را از سفر به امريكا و دفاع از رساله "دانش و تجربه در فلسفه اف.اچ بردلي"دكتري خود در دانشكده فلسفه هاروارد را با عنوان 
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م (به ويژه از ايافتم، آن را در تفسير خود نقل كردههدف من در تفسير، گريختن از تحديد بوده است. و هرجا كه تفسير يكي از مفسران را محدودنكننده مي
گي به چيزي بدهم كه باطنن يكدست و يك تخت تكهخواستم ظاهر چهلها را در گيومه نگذاشتم، براي اين بود كه نمي]) و اگر آن وام15گاردنر و كنر[

  است و دريافت من است از اين شعر. 
انسان بر  ام؛ ولي تسلطوش تفسيرش كردهام و صوفيز شعر را محدود كردهي خودم را بازخواندم، دريافتم كه من نياقرار دارم كه بعد از آنكه تفسير نوشته

  ». موج را ز آبگير جدا نتوان كرد«كنند كه ها پس از به كاغذ آمدن زندگي ديگري را آغاز ميها محدود است و واژهواژه
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

                                                            
  پيدا نشد] "كنر"شوربختانه ردي از  15[
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  تفسير
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  برنت نورتون 
BURNT NORTON 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ست نامسكون. دويست سال پيش به جاي بناي كنوني، كوشكي ديگر برپاي ديدن كرد؛ و آن قصري» برنت نورتون«، اليوت از كوشك 1934در تابستان سال 
وهفتمين در خزان سروده شده است، در چهل 1935بود كه از بن سوخت و مردمان قصري را كه بر خاكستر بنا شد برنت نورتون ناميدند. اين شعر به سال 

 عر. خزان شا
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  اول  پاره
   

  ست به مدد تصوير. ست درباره خودآگاهي و بخش دوم نمايش آن خودآگاهيهايياين پاره در دو بخش است: بخش اول گوياي انديشه
اها چون صد پيچد و در حافظه آنچه ممكن بود باشد با آن چه كه شده است، هميشه حاضر است. اينست كه در حافظه مياولين تصوير شعر صداي پاهايي

گويد برد. شاعر نميرساند)، ما را به باغ ميهايي كه ساكن قصور قديمي است (و قهرمان داستان را به آغوش بانوي دلخواه يا به چنگال جادوگر ميآن زمزمه
به  و ما –نمايد شده را تحريك ميچيزي را كه مرده است و در حال دفن  –كند كه اين صداها چيست، ولي هرچه باشد غبار حامي گلبرگين را آشفته مي

نياي مان برويم. شايد اين دنيا، دها به دنياي نخستينخواهد كه به دنبال پژواكهاي گوناگون است. و سترگ از ما ميرسيم كه آسايشگاه پژواكگلستان مي
و يا باغ عدن باشد، و آنها اوليا اول باشند قبل از نافرماني  16»استي آن روح روحي كه روح ما ادامه«پدران ما باشند » آنها كه آنجا بودند«كودكي ما باشد و 

  نخست. 
ي محدود ما، دنياي اولمان و آن روح كه اي در دراكهاي آنچه ممكن بود باشد، با آنچه كه شده است هر دو هستند. براي لحظهستانيم و براي لحظهلدر گ

تواند زيادي آن را شود. ولي اين لوني از واقعيت است كه انسان نمينچه كه بوده همه با هم دريافت ميي آن است، آنچه هرگز، نبوده است با آروح ما ادامه
خته، تاالب بي آب است و آبوها سو!» ! برويد! برويدبرويد«د وشگذرد. بانگ پرنده كه در آغاز دعوت بود، آژيري ميتحمل كند و با گذشتن ابر، آن لحظه مي

  ته همانند باغ عدن است وقتي خشم خدا آن آسايشگاه را به زمين زحمت مبدل كرد. سوخاين گلستان گل
  
  
  

                                                            
  اليوت  16 
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  دوم  پاره
  

» اقوتسير و ي«ي حركات را در خود گرفته است. واري همهشود كه جريان دايرهاين پاره نيز دو بخش است: در بخش اول به مدد تصويرهاي بسيار بيان مي
، محور سپهر باشد كه يك سر »محور چرخ«و بدبو، ارجمند و ناچيز، نرم و سخت، نبات و جماد، درخشان و كدر، و شايد بو نماينده يك دنيا تضادست: بي

هاي رنگارنگ ساخته شده باشد و اين گنبد ست كه از شيشهزندگي مثل گنبدي«دارد؛ آن در گل، در زمين ما گير است و سير و ياقوت محور را از كار بازمي
شود (آنچه در كارگاه . و سپس همبستگي اجزاء حيات بيان مي17»خرده نمايدكند تا آنكه مرگ آن را خردهدار ميد ابديت را براي مدتي لكهدرخشندگي سپي

ا شدن ، كه جريان خون در بدن ما با جابج)18تقدير بافته شده است با آنچه در شوراهاي شاهزادگان بافته شده است به همچنين در مغز ما بافته شده است
ها نظمي حكمفرماست. چشمه اين نظم چيز در جريان است و بر همه جريانستارگان در كهكشان و با جريان شيره تابستاني در درخت منسوب است. همه

  كدامست؟ 
  ست ساكن در اين دنياي گردان. اينقطه

عادل جاي خود را به م» محور«و گذشته و آينده است. تصوير ي نسبت بين سكون و حركت ي ساكن موضوع بحث بخش دوم است. بحث دربارهاين نقطه
اي بدانيم كه در آن حركات يكديگر را خنثا توانيم اين مركز را نقطهي آن شتاب كند، مركز آن ساكن است. ميدهد: تصويرِ چرخ، كه هرچه لبهمجردتري مي

  خواند. ي نيروبخش ميكنند ولي ارسطو آن را نقطهمي
  داشتي ساكن، رقصي وجود نميآن نقطه نبود، آن نقطه اگر به خاطر«

  19»حال آنكه جز آن رقص چيزي وجود ندارد.
  

                                                            
  شلي 17 
 ؛ اليوت»قتل در كليسا« 18 

  اليوت  19 
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  :بخش است. دريافتي ازين نقطه بود كه گلستان را نورباران كردنقطه ساكن، آرش
  دنياي نويني و دنياي كهنه هر دو تصريح گرديده«

  »اش درك شدهي جزيياش در تكميل نشئهعزم وحشت جزيي
ه اي، هر آنچه كدر هر لحظه«واسطه] ناميده است: [بي» تجربه فوري«ين شرح خودآگاهي است ولي نه خودآگاهي مقبول فالسفه، بلكه آنچه برادلي آن را ا

ه وسيله حتا ب شو و نه چون اجزايي مجزا، كهدهد و همچون جرم همزيستي تجربه ميكنيم و هستيم) يك كليت روحي تشكيل ميكنيم (عمل ميما تحمل مي
تواند ست كه انسان نمي، ولي اين همان واقعيتي»هاستي تشخيصمناسبات همزيستي به هم متصل شده باشد، اين خودآگاهي شامل همه مناسبات و همه

آيند و ير به دير برميزنجيري گذشته و آينده نگهبان انسانيت است در مقابل آن. اما لحظات خودآگاهي زودگذرند و دزيادي آن را تحمل كند. و هم
  ، ولي تنها سالح ما عليه زمان ياد آن لحظات است و خاطره، كه در زمان است، ضابط آن ياد است. »خودآگاهي در زمان بودن نيست«
  » فقط به مدد زمان فتح زمان ميسر است«
  
  

  سوم  پاره
  

و اكنون در دنياي هميشه شبگير متروي لندن مسافريم (تصوير مسافران در چهار  ايمشود. گلستان را ترك گفتهي شعر به كلي عوض ميدر اين پاره، زمينه
شود). در اين دنياي زيرزميني حركت سريع قطار كه صفحات تاريك و روشن كوآرتت تصويري اصلي است و در سه شعر اولي در ابتداي پاره سوم ظاهر مي

نيكي روشنايي و تاريكي است. در ديناي اين آشتي ظاهري، گردش هست اما دوام نيست، تاريكي گذراند، نمودار آشتي مكارا با شتاب از برابر چشمان مي
  بخشد. كند. روشنايي هست، اما سكون نميهست ولي تصفيه نمي
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جا كه از آنجا ست بين كستييابند؛ حال براي آنان ايروند و در اكنون معنايي نميشان از ايستگاهي به ايستگاهي مي شدهمسافران با صورتهاي لگدكوب زمان
  روند، بين گذشته و آينده. آيند و كجا كه به آنجا ميمي

  »داردوزد چرخان ميهاي كاغذ را باد سردي كه قبل و بعد زمان ميمردان و تكه«
ن روشنايي و تاريكي است، براي دريافتكشند. گرچه سوسوي قطار آشتي ظاهري بين در هر ايستگاه قطار، ارواح ناسالم را به درون هواي پژمرده تجشاء مي

ت كه در هومر اس» هادس«توان دريافت. دنياي جيرجيرو يادآور آشتي واقعي بايد فروتر رفت. آن آشتي را در اينجا در تاريكي، در اين دنياي جيرجيرو نمي
دسته از سقف آويزان بودند، بزرگي منزل كرده باشند. دسته اي جغد بودند كه در زواياي غارآنها چون گله«اديسه، ارواح ساكن آن را چنين وصف كرده: 

ير جير پريدند و در آشفتگي جافتاد، همگي به اين طرف و آن طرف مييكي به ديگري آويخته و ستونها درست كرده بودند. تا يكي از آنها از ستون جدا مي
ت دريافت ولي نه به كمك توجه نكردن به ذلت و تنهايي، بلكه با پذيرفتن كوير. بايد از حركتوان آشتي را در دنياي تنهايي ابدي مي» فروتر بياييد«؛ »كردندمي

جاست ترك گوييم و وضع واقعي خود را درك كنيم. اين هبوط عمدي به دنياي  جا به هيچدنيا بين گذشته و حال و آينده كناره گيريم، اين سفر را كه از هيچ
ي ر پارهاست. د» جستن بدون جهش«ي اول شاعر از آن گفتگو كرده، راهي نيست، آن آشتي است، راه ديگر كه در پاره تاريكي ابدي يك راه براي دريافتن

ي تنهايي ربهتج ست، هر دو لحظه: لحظهاي بود كه به دنبالش نبوديم. در اين پاره صحبت از بازجستن آن تجربه است و هر دو راه يكياول صحبت از تجربه
  دهد و هر دو لحظه آزادي است. ي پدرامي، ما را از قيد بندگي گذشته و آينده نجات ميهو لحظه تجرب

در لندن گرفته است و آن ايستگاه سخت دودزده و تاريك است و اليوت  "1گلوستر "اليوت گفته است كه تصاوير اين پاره را از ايستگاه متروي خيابان 
ها كه يك پلهه، يا از راتربايستي فروتر شود به دنيايي تاريكد در اين ايستگاه قطار عوض كند و براي تعويض ميبراي رفتن به اداره ناشرش، مدتها مجبور بو

  ». غيبت از حركت«سانسور كه همان راه است ولي نه در حركت، بلكه در آراه است و يا با 
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  پاره چهارم 
  

لوع آبستن، و ما منتظر تماسيم، چه تماس مرگ (انگشتان سرخدار) و چه تماس زندگي گرديم. سخن از طلوع است، طبا اين پاره به گلستان بازمي
ان خوارك نشگردان)، چه تماسي كه ماليم و مهربان است و چه تماسي كه سخت سرد است. گرچه ابر سياه خورشيد را ربوده است، برق بال ماهي(آفتاب

  دهد كه روشنايي، در كجا منزل دارد. مي
  
  

   پاره پنجم
  

ه فقط شود. واژ، پاره آخر سه شعر ديگر با بحثي درباره كلمات شروع مي»دراي سليوايژس«گردد. به جز در اين پاره با پژوهشي در طبيعت كالم آغاز مي
اي نغمه هبا ساير نت هاي ديگر منسوب باشد. مثل نت موسيقي كه به خودي خود آرشي ندارد و مفهوم را، در همزيستي اين نتوقتي معني دارد كه با واژه

يط ست كه شراقيدي» نظم«بخشد. قيد دهد، مثلن شعر به واژه زندگي ديگري، ماوراء زندگي واژه در گفتار ميآسا دوام ميواژه را معجزه» نظم«بايد جست. 
  ده است. معرفي ش» نظم«كند. در اين قسمت نيز چون در پاره اول، حركت و زمان به عنوان لوازم آزادي را بيان مي
و دنيا به اي دباشد براي بازگفتن رويايش و ناگهان براي لحظه» ديدهگنگ خواب«سرايد كه شايد شرح اشكاالت آن ها مياي در مرگ واژهسپس شاعر، مرثيه

دانستند، در چيز ميي همهن ريشهرا كه فالسفه يونا "واژه"آورد كه يوحناي حواري گويد، و اكنون به يادمان ميها سخن ميخورد، شاعر از واژههم مي
  انجيل خود پذيرفت: 

درخشيد و تاريكي نخست واژه بود و واژه با خدا بود و واژه خدا بود... در او زندگي بود و آن زندگي روشنايي انسان بود و آن روشنايي در تاريكي مي«
  »شناخت.مييافتش... او در جهان بود و جهان به وساطت او پديد گشت و جهانش ندرنمي
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ند و رنج و مسيحيان باور دارند كه آن واژه مجسم شد و در ميان ما قرار گرفت و در زمان شد و به صحرا شد و وسوسه شد كه روحش را از اكنون جدا ك
  كشيد و مسيح شد. 

  
ند. در انتهاي بخش، خورشيد باز ابر دريدن پيشه كوار توصيف كرده بود، به تجربه بيان ميدر بخش دوم اين پاره، شاعر آنچه را كه در بخش اول مكالمه

قبل  گيرد واي اينجا و اكنون شاياني هميشه را به خود ميآيد و براي لحظهشود. گذشت زمان، دروغين به نظر ميي كودكان بلند مينمايد و صداي خندهمي
ي حالصي برقرار است، خالصي اند. باز لحظهزمان، ارزش از آنان ستردهبي هاي زمان هرز غمناكي هستند كه لحظاتدهد. آنها جنبهو بعد ديگر، آزار نمي

  معني زندگي. از تسلسل بي
  
ي دنياي خصوصي هريك از ما و در اين دنيا، آنچه ممكن بود بشود، با آنچه كه شد، در ضمير با هم وجود دارد. در اين ست دربارهشعري» برنت نورتون«

ا ست كه ما ممكن بود بايتر از زندگياند، غيرواقعيكردهمي» برنت نورتون«اشناس در قرن هفدهم، و قبل از آن، در اين كاخ اي كه اشخاصي نشعر، زندگي
  خانواده خود در آنجا داشته باشيم. 
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 كوكر ايست
East Coker  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
ي اند و از همين دهكده نيز يكي از آنان به دنياي نو مهاجرت كرد و شاخهزيستهست در انگلستان، اجداد اليوت در اين دهكده مياينام دهكده» ايست كوكر«

  آمريكايي خاندان اليوت را پايه گذارد. 
  ]20[» در آغاز انجام من است«

  در ماه مارس سروده شده است.  1940اين شعر به سال 

  
                                                            
[٢٠ “In my beginning is my end”]  
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  پاره اول 
  

نظم  ست و سوختن. اينست و پختگياره گردوني سپهر و نظم زندگي انساني كه خاميست دربهايياين پاره در چهار بخش است. بخش اول شامل انديشه
  بر كليه مظاهر حيات حكمرواست. 

شود. مثل سيلي كه غرّان از كوه بيايد و دشت وار، بعد از آن همه حركت، تصويري از سكون ارايه ميدر بخش دوم، ناگهان بعد از آن همه گردوني ديوانه
 "باي خفتهزي"ي اي ما در قصر شاهدخت افسانهخيزي خفته است. براي لحظهست كه در بعد از ظهر تابستاني خوابتصوير روستايي تشنه فرو بردش.

د منتظر جغدي باشد كه به زودي خواه«خار جادو انگشت شاهدخت را خليده و همه كاخ را خواب گرفته است و بايد منتظر بوسه عشق حقيقي بود: هستيم: 
  ». آمد

برد ولي اين روستا گلستان برنت نورتون كه در جهت خود مصر است، ما را به روستا مي» گذرگاه ژرف«يابد. در بخش سوم، مفهوم بخش اول گسترش مي
  كنند. را حفظ مي» آهنگضرب«اند ولي در مرگ نيز اند كه مردهطبعان روستايينيست. ساكنان روستا اشباح خرم

ده گرفته كروكر بوتاثر تامس اليوت، يكي از اجداد شاعر كه اهل ايست» حكمران«اند كه از كتاب چرخند، با كلماتي توصيف شدهاشباحي كه گرد آتش مي
  شده است. 

اي از افتد، سخن از فضله و مرگ است. لغت فضله در اينجا يادآور جملهشود و ميآور زندگي است. از پاهايي كه بلند ميدر اين بخش، سخن از نظم مالل
ح عيسي چيز را نيز به سبب فضيلت معرفت خداوند خود مسياما آنچه مرا سودي بود به خاطر مسيح زيان دانستم. بلكه همه«باشد: مي ساله پولس به فيليپيانر

  » چيز را زيان كردم و فضله شمردم تا مسيح را دريابم.دانم كه به خاطر او همهزيان مي
شود، سكون مطلق شبگير روزي كرد، ناگهان باز تصويري از سكون ارائه ميآور زمان را مدح ميخيز كه حركت سرگيجهلآور مالپس از اين بخش كسالت
  كند. گرم كه در دريا طلوع مي
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  21»من اينجايم يا آنجا، يا جاي ديگري در آغازم«
  

  پاره دوم 
  

غرد اند. فصول به هم ريخته است، تندر بهاري در خزان ميو آرامش را از ميان برداشتهبخش اول اين پاره، عليه مالل نظم پاره اول رايت برداشته است. نظم 
ي نزديكي كه بين رقص در سرخرگ، و گردش اختران موجود بود، جاي اند. رابطههاي بهار با هم شكفتهاالسد و گلهاي زمستاني و شكوفهو گلهاي قلب

آن  سازد،ها را به هم مربوط ميالبروج در كارست، در اين سپهر در هم ريخته، تنها چيزي كه خردهنگ بينخود را به سپهري از هم پراشيده داده داست و ج
  كند، به سوي آتشي كه خواهدشان سوخت و خاكسترهاشان يخ خواهد بود. است كه همگي به سوي نيستي شتاب مي

نيست و  پردازد، آنجا نيز نظميپسندد و به بيان همين آشفتگي در زندگي فردي ميبايست گفته شود و شاعر آن را نمياين راهي بود براي گفتن آنچه مي
آورد و پيري آرشي ندارد. زماني كه انسان بداند هرگز خواند. تجربه، خرد نمي» وقار پاييزي«توان سكنات مردان را در پاييز عمرشان پيشرفتي نيست. نمي

ل سازد. ما هميشه در جنگرا برقرار مي "نظمي"زند و ديگرگونه اي تمام نظم را بر هم ميست. هر لحظهرسد. خامي و پختگي و سوختن را ترتيبي نينمي
يان خواهيم گذشته را بچسبيم و گذشته از متاريكيم صراط مستقيم را گم كرده، و هميشه در گردابيم و پاياني نيست. در اين جنگل، بر لبه اين ورطه مي

  بلعد. مي ها را تپهروند و كومهخواهند الگوي بنفشه را بروي زرورق ببرند. رقاصان مرده به زير خاك مين كودكاني هستيم كه ميلغزد و همچوانگشتان ما مي
  
  
  

                                                            
  از متن شعر 21 
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  پاره سوم 
  

  »اي تاريكي، تاريكي، تاريكي«
  

شنامه، اثر ميلتون نقل كرده است و در آن نماي» رزشمشون مبا«ي اين فرياد شمشون است وقتي كه ميل بر چشمش كشيدند و اليوت اين عبارت را از نمايشنامه
  گويدشمشون كور مي

روشنايي "اي تاريكي، تاريكي، تاريكي... در ميان لهيب ظهر، تاريكي غليظ خسوف كلي بي هيچ اميد روز، اي نخستين شعاع و اي فرمان بزرگ، كه «... 
و و ن ست كه خورشيد برايم تاريك است و خاموش، همچون ماه، وقتي كه بين طلوع ماه، چرا اين موهبت اولين از من دزديده شده"بشود و روشنايي شد

  ]22»[كندغروب ماه كهنه در غار خود استراحت مي
د.. نهاي مشهوركسي ما نيز با آنان در تشييع خاموش شركت داريم با همه ناخدايان، بانكداران و غيره... كه هيچچيز را فراگرفته است و همهتاريكي همه

كند؛ ولي ستايش تاريكي تنها به خاطر خرابكاري آن نيست، تاريكي چشم را ستايد كه ارواح پژمرده را به درون هواي ناسالم تشجاء ميشاعر تاريكي را مي
  كند. بندد و بر عالم علوي باز ميبر عالم مادي مي

  
                                                            
[٢٢ O dark, dark, dark, amid the blaze of noon 
Irrecoverably dark, total eclipse 
Without hope of day!  
O first-created beam, and thou great Word,  
“Let there be light, and light was over all,” 
Why am I thus bereaved thy prime decree?  
The sun to me is dark  
And silent as the moon 
When she deserts the night,  
Hid in her vacant interlunar cave.  
 
Samson Agonistes, John Milton] 
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  اديپوس آندره ژيد وقتي كور شد فرياد كشيد: 
   اي تاريكي روشنايي من«

  به روحم گفتم ساكن باش و بگذار تاريكي فرايت گيرد 
  » چه آن تاريكي خدا خواهد بود.

  

دانند كه ايم. تماشاگران تياتر كه در تاريكي منتظرند و ميگيرد و ما بدنبال تاريكي نبودهدر اينجا نيز چون در پاره سوم برنت نورتون، تاريكي روح را فرا مي
ست، اين اند. تنها فعاليت الزم شكيبايييك تالشي نكردهدانستند عوض خواهد شد و مسافران قطار و مريض بيهوش هيچزي ميي باهمه آنچه را كه زمينه

راه  راه فروسو و«زمان با زمان نوشته، هر دو راه را شرح داده است و ست براي رسيدن به خدا. اليوت در آنچه تا بحال براي وصول به تقاطع بي"راه منفي"
رد، يكي كرا نوشت، دنياي وجود را محصور بين دو ابر فرض مي "ابر ناداني"عارف ناشناس انگليسي كه در قرن چهاردهم ميالدي كتاب ». ستو يكيبرس

  ]23افتادن.[ ديگريكند و ابر برين خالق را؛ براي رسيدن به معبود دو راه است، يكي جستن و زير و ديگري زبر. ابر زيرين خاليق ديگر، و كارها را پنهان مي
  

ست و در سكون، رقص است و در سكوت، آواز. اين پاره با ترجمه آزاد يكي از كند چه در تاريكي، روشناييبخش دوم اين پاره نيز دعوت به نزول مي
  پذيرد: غزلهاي قديس يوحناي صليب (كه يكي از مبلغين راه فروسو بود) انجام مي

چيز نباشي... براي رسيدن به لذت بردن از راهي برو چيز دعا كن كه مالك هيچز هيچ چيز لذت نبري. براي تملك همهبراي لذت بردن از چيزي بكوش تا ا«
  ]24»[بري... براي داشتن آن چيز كه نداري بايد از راهي بروي كه ملك تو نيست...كه از آن لذتي نمي

                                                            
 Apophaticسنت  اش پشتهست كه در قرن چهاردهم به زبان انگليسي ميانه نوشته شده. ده، از عارف انگليسي ناشناسيبرگردان "ابر ناداني"كه مهرداد صمدي آن را به  ‘The cloud of Unknowning ’كتاب 23 [

Theology  ياNegative Theology (االهيات سلبي) مدي از ست كه صر عرفان اسالمي، يادآور آنچهناپذيري خداوندند. الهوت و ناسوت دست و نوافالطوني. در كالم اسالمي، متكلمين معتزله و ابن ميمون داعيان بيان
  ]مراجعه شود The Cambridge Dictionary of Christian Theologyدر  Apophatic Theologyكتاب مذكور متذكر شده. براي مطالعه بيشتر به مدخل 

[٢٤ “Afin de parvenir à prendre plaisir à toutes choses, 
Désire ne prendre plaisir à rien.  
Afin de parvenir à posséder toutes choses, 
Désire ne posséder rien. >>> 
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  پاره چهارم 
  

اندازه كه در آن نشئه را نيز راه هست و در ميان دود شود. سخن از رنجي است بيپيروزي جمع ميگردد و حرمان و در اين پاره رنج انساني عرضه مي
  كند. رباي نسترن دماغ را پر ميي آتش اين رنج، ناگهان بوي هوشكنندهخفه

شايد  بيمارستان، مردنگاه است و شفاخانه وتر شويم و تمام زمين بيمارستان ماست و اگر براي دانستن بايد هيچ ندانيم، پس براي خوش شدن بايد ناخوش
هاي ما را بر خود گرفته است و دردهاي ما را برخويش حمل شفا يافتن، مردن است و شايد مرگ بهترين شفاهاست. در اين بيمارستان، جراح مجروح كه غم
. دراين گويداشعيا نبي از او سخن مي ست كهدمتكار رنجبريكرده است و به سبب تقصيرهاي ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گرديده است، يادآور خ

گشايد و ما را از دهشت عظيمي كه پرستار محتضر و ثروتمند مفلس (و نفريني كه آدم ابوالبشر به گندمي بخريد) فراهم مردنگاه تنها اوست كه معما را مي
جوييم و با وجود اين، گوشت و خونش غذاي ماست (عيسي در هاي وي، ما شفا ميآيد و از زخمبخشد. تاديب سالمتي ما بر وي مياند، نجات ميآورده

ها معتقدند كه براي دريافتن عيسي مسيح، الزم است شراب عشاء رباني، نان و شرابي را كه بين حواريون قسمت كرد خون و گوشت خود ناميد و كاتوليك

                                                            
<<<  Afin de parvenir à être toutes choses, 
Désire n’être rien. 
Afin de parvenir à connaître toutes choses, 
Désire ne connaître rien. 
Afin de parvenir là où tu ne prendras nul plaisir, 
Tu dois aller par une voie où tu ne prendras nul plaisir, 
Afin de parvenir à ce que tu ne connais point, 
Tu dois aller par une voie que tu ne connais point 
Afin de parvenir à ce que tu ne possèdes point, 
Tu dois aller par une voie que tu ne possèdes point. 
Afin de parvenir à ce que tu n’es point  
Tu dois passer par ce que tu n’es point.” 
Saint Jean de la croix, l’Ascension du Mont Carmel, I, XIII]  
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خوانيم (در زبان انگيسي روز تصليب عيسي را جمعه خوب ي خوب ميچليپا كشيدنش را جمعهاي را خورد) و با وجود اين همه، روز به و نان دعاشده
   ]25خوانند[مي
  

  پاره پنجم 
  

وف، هاست. گوينده شاعر است (صنعتگر كلمات)، نه فيلسترين كوآرتتترين و شخصيآلودهكروكر، غمي كلمات است. ايستتگويي دربارهآغاز اين پاره گف
  ست. عملي پس بحث،

باشد و نه از  ايآمدهشايد اين بيست سال نه بدست«ست كه بيشتر آن ضايع شده است: ناپذير شاعر است. سخن از بيست ساليسخن از شكست اجتناب
آلوده صر زباناين عنباشيم. سخن از مشكالت شعر گفتن است در » خرد پيري«و » وقار پاييزي«؛ ما فقط بايد به كوشش خود ادامه دهيم و منتظر »ايشدهدست

ي احساسات قرار دارد و انضباط ابراز كند، قبلن دلزده شده است. ماده هنر شاعر ثابت نيست و تحت سلطهست كه از آنچه كه كشف ميو سخن از شاعري
  گيرد. را به خود نمي

اي نوين است دهد: كه هر لحظه لحظهداده بود، عموميت مي وار درباره زندگي خودش توضيحدر بخش دوم اين پاره، شاعر آنچه را كه در بخش اول مكالمه
اي كه در شود. و سپس اين احساس را به زندگيدهد و توسط حال دگرگونه ميست كه گذشته در حال زنده است و حال را تغيير ميو هر انجامي آغازي

مسافران كه در دو شعر ديگر در همين نقطه عرضه شد، با كاشفين روبرو دهد و به جاي تصوير اند، انتقال ميآن مردگان و زندگان يكسان سهيم "نظم"
يابند و به كجا كه از آنجا آغاز كرده بودند، كنند و باز ميروند، راه خود را گم مياي كه بخواهند ميشويم. آنها كه حركتاشن محدود نيست و به هر خطهمي

كند كه در سكون خود حركت كنيم تا بتوانيم از ميان تاريكي سرد و تنهايي هاي شعر، شاعر ما را دعوت ميگيرند. در انتگردند و باز جستجو از سر ميباز مي
  خيز و نشانه ابديت است. انگيز است و زيباييكه هراس» ماهي و مرغابي درياييآبهاي خوك«بگذريم و به آبهاي باز و وسيع دريا برسيم، 

                                                            
[٢٥  Good Friday] 
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  وايژس دراي سل

DRY SALVAGES  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

ست كه نزديك ساحل شمال شرقي نيوانگلند قرار دارد. شاعر، شباب خود را در اين سواحل گذرانده است. شعر دراي اسليوايژس، نام چند صخره دريايي
  ، در زمستان، سروده شده. 1942به سال 
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  پاره اول 
  

شد آهنگش در اتاق بچگي شاعر شنيده ميي اين رودخانه و ضربدارد. زمزمه پي قرارسيسيلويي به دنيا آمد و آن شهر بر كنار رود مياليوت در شهر سنت
نيم كست. زماني كه مادر تپش نبض خود آن را حس ميگردش زمان را در فصول [اين] رود دريافت. در اين پاره رود مظهر زمان فرديبار و شاعر نخستين

  ترده بود و بعد از عصر اتم نيز خواهد گسترد. و دريا مظهر زما بزرگ است، زماني كه قبل از عهد حجر گس
و جريان زندگي آدمي از شباب به پيري تشبيه شده است، در ابتداي بخش رودخانه خداي زورمندي جريان رودخانه به جريان فصول از بهار به زمستان 

ود و زده بكه در بدويت به رود ميافكنيديم با چشمان دهشتي انسان درآمده است. نظري است و بر انسان سلطه دارد ولي در انتها، رودخانه تحت سلطه
م توانيايم، اين زمان رود را ميكنيم و اين رود يادآور آن است كه ما تمدن را به قيمت از دست دادن طبيعت خريدهاكنون با چشمان حسابگر نگاهش مي

 دارد در انتهاي اين بخش اول، تصويرذيرش و به مدد باليا در خاطره ما برقرار ميناپاي فراموش كنيم ولي زمان خود را به مدد پيشرفت اجتناببراي برهه
هاي معيني را از نوباوگي، هاي زمستاني كه لحظهچرهدهد: اتاق كودكي و درخت عرعر و بوي انگور و شبتري ميكلي رود جاي خود را به تصاوير جزيي

انسان  يابيم و اسطورهدهد كه چگونه با نخستين دريافتمان از زمان، خود را جزيي از نظمي طبيعي ميكند. شاعر نشان ميكودكي و جواني شاعر تعريف مي
  دهد و شايد همين منشاء آن اسطوره باشد. بدوي را درباره خداي رود با دريافت غريزي كودك ربط مي

رانند و پس از كوتاه ماوراي تاريخ، مردان سفاين عمر بر اين دريا مي بخش دوم شعر درباره درياست. دريا نوع ديگري از زمان است، زمان تاريخ و زمان
نماياند، تكراري بي هيچ نظم، كه سفر عمر هر يك از ما چيزي جز خود، بدان معنايي ميشوند. اين تصوير، زندگي را جريان مداوم بيزماني غرق و نابود مي

  افزايد. نمي
شود كه تهديد دايم دريا را در خشكي به ياد و دو تصوير ارايه مي». شمار دارددريا خداهاي بي«گردد، ود برميدر آخر اين بخش شاعر به اسطوره خداي ر

شود و بر اي غرق ميو در دريا: كشتي» نمك بروي نسترن«شود، مرگباري دريا در خشكي آورد. و سپس تصاويري براي نماياندن مرگباري دريا ارايه ميمي
 خراشد و در ميان اين آشفتگي، ناگاه آوايشكستگان ديدار آشنا باز بينند و بر عرشه تالش است و صداهاي دريا گوش ميكشتي ساحل تالش است تا
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رسد نه در تپش قلب. اين زماني نيست كه بتوان آن را ست، زماني كه زنگش از اعماق اقيانوس به گوش ميآيد كه مقياس زمان ديگريناقوس به گوش مي
آورشان بر دريا در ، زناني كه شايد نان»شمارندتر از كرنومترها و زماني كه زنان مضطرب ميقديم«ست قطعه كرد، زمانيسال و ماه و روز قطعهبا كارد 

كليساي  ] گوش را براي آخرين جمله شعر كه از حمد له26»[گاهيقبل از پاس صبح«كنند اين عبارت كوشش است. زناني كه قبل از پاس صبحگاهي دعا مي
اي خداوند از اعماق نزد تو فرياد برآورم... اي «آورد كند و در عين حال پاس ملوانان را با كلمات مزمورنويس به هم ميانگليس گرفته شده است، آماده مي

 او اميدوارم. جان من منتظر خداوند استخداوند آواز مرا بشنو... مغفرت نزد توست تا از تو بترسند... منتظر خداوند هستم... جان من منتظر است و به كالم 
  . 27»كه هست و از آغاز بود«شود اي از حمدله وصف ميتر از تموج زمين كه با جملهست قديمزماني» قبل از پاس صبحگاهي
  شكند. خوابان را جرنگ ناقوس درهم ميخاموشي پرخروش بي

  

  پاره دوم
  

گذارند. شان حاصلي در ياد ماننده ندارد و به جز كسرات و ضايعات چيزي بر اقيانوس برجا نميه زندگيست براي ناشناساني كايبخش اول اين پاره مويه
سازد، اميد است و تالش است و هاشان تاريخ ميي زندگيگذرد و باد است و مجموعهست كه زندگي آنها بر آب ميتصوير شعر، تصوير ماهيگيراني

ماند، روند و جز كسرات چيزي برجاي نميدروند و ميكارند و ميآيند و ميگيرد. ميبزرگ، همه را در خود مي حسابگري است و حرمان. و دريا، زمان
سواريم، شاعر، منظور زندگي و نقش مقصود را » زورق سوراخ«پس منظور از اين آمدن و رفتن ما چيست و چرا در اين ». دعاي استخوان را انجامي نيست«

  يابد. معني مي» باشد در من همانگونه كه فرمان تست«بيند. زندگي ما در سخنان مريم كه ياتحاد مادي با ابدي م

                                                            
  ست.]آمده 130در مزمور  ،"اي خداوني از اعماق نزد تو فرياد برآورم..الخ"و بعدي:  Before the morning watch اين عبارت  26 [

 
٢٧ “As it was in the beginning, is now and ever shall be”, Ibid  
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، آنها »چنان دوامي كه زمان دارد«، چه از رنج دوام دارد با »نورباران ناگهاني«ها چه از پدرامي باشد شود. پيغامدر بخش دوم اين هدف جزيي، توسعه داده مي
ذشته توانستيم از گبود ميكند. نظم گذشته، توالي يا ترقي نيست اگر چنان مياند، چون خاطره در زمان حفظشان ميراجع ي ما هستند وجزيي از تجربه

توانستيم از گذشته چشم بپوشيم، اما گذشته بدورافكندني نيست چه آن شامل گذشته بود ميچشم بپوشيم اما گذشته بدورافكندني نيست؛ اگر چنان مي
  ست. امل گذشته انسانيديگران است، ش

  »ي گذشته كه در معني باز زنده شود؛ تنها تجربه يك زندگي نيست، بلكه تجربه نسلهاي فراوان استام كه تجربهقبلن گفته«         
  شاعر قبلن چنين نگفته است اما مفهوم خودش را بيان نموده. 

  . »شودهايي كه خوانده نميتهسوزد و نه فقط عمر يك انسان، بلكه عمر گورنبشعمري كه در هر لحظه مي« 
دهد، هرگز از ما بيرون نخواهد شد و چون معناي آن را دريابيم، به صورت واقعيت باز زنده خواهد گرديد. همانطور كه گذشته در ما به بودن خود ادامه مي

ايم ولي گردد. تجربه را داشتهير رودخانه و دريا برميپاشد. در آخر اين بخش، شاعر باز به تصاووحشت انسان بدوي، هنوز در اعماق قلوب ما تاريكي مي
و بازي  اندكند: رودخانه كه بار كاالش زنگيان مردهپردازد و تصاوير را باز برقرار ميايم و تالش ما براي درك معني، تجربه را بازميمعناي آن را درك نكرده

  ي ناهموار. قرار با صخرهدر پاي بي
  
  

  پاره سوم 
  

  ي گذشته واقعي برپا كرد. توان بر پايهدرباره آينده و اين آينده را فقط ميست شعري
ست كه كسي بين اوراق كتابي آن را خشكانده و ديگر ايم؛ همچون گليست كه هنوز با آن برخورد نكردهايگذشته شامل آينده است و آينده همچون گذشته

توان ت كه گل خشكيده را خواهد بوييد. نفس گذشته ما با نفس كنوني ما مغايرت دارد گرچه نميكسي به آن برنخواهد خورد آنكه گل را چيد، آني نيس
  ي كنوني ماست. خودآگاهي اكنون ما، آگاهي ما بر گذشته است. دانيم بخشي از تجربهگذشته را به دور افكند. هر آنچه ما از گذشته مي
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  » ستپس يكي و راه ست و راه پيشو راه فروسو و راه برسو يكي«
و  »ايستگاه را ترك كرديم«شرحه كردن شخصيت خودمان است. چه ما همان مردماني نيستيم كه قطعه كردن زمان به گذشته و حال و آينده، شرحهو قطعه

اي در كار نيست و كرد كه گويي آينده] چنان بايد عمل 28» [آرزوي ميوه عمل نبايد انگيزه ما در كارها باشد...«رساند كه شاعر آواز كريشنا را به گوش ما مي
  ي مرگ استو اين عمل در زندگي ديگران ميوه خواهد داد. اي، لحظههر لحظه

  ست كه در آنجا هستيم. رويم، همين جاييشخصيت فقط در حال معني دارد. مقصد حقيقي ما اينجاست و كجا كه به آنجا مي
  
  

  پاره چهارم
  

ا ياد ر» استال ماريا«كنند و هر صبح قبل از زورق به آب افكند هاي عادي دارند و با ايمان زندگي ميست كه شغلردمانيست به مريم عذرا. دعاي مخطابي
كند كه در حق آنهايي كه صداي مداوم كنند و ارزش زندگي آنها در تجارب نادر و شايانشان نيست، بلكه در ايمان آنان است و شاعر از مريم استغاثه ميمي

شود تا به ياد مردمان بياورد كه خدا در پسر مريم هاست و انژلوس به خاطر آن نواخته ميمادر غم» ماتر دلوروزا«شنوند، دعا كند چه مريم س را نميانژلو
  مجسم شد. 

  
  

                                                            
  كريشنا در بخش دوم بهاگاواد گيتا، آرجونا را چنين گويد: 28 [

Let right deeds be Thy motive, not the fruit which comes from them. [  
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  پاره پنجم
  

هد. پس به جادوگران و غيبگويان متوسل دتوانند درك كنند و آزارشان ميدر ابتداي شعر، سخن از ترس مردمان است از آينده و اكنون، وضعي كه نمي
مرمان اند. اغلب ما در سراسر عست كه آنان لياقت تحصيل آن را كسب كردههاست. موهبتيزمان با زمان، كار قديسشوند، ولي در يافتن نقطه برخورد بيمي

  . ايمست زندهبينيم و به مدد چنين لحظاتيفقط براي چند لحظه خود را از قيدها آزاد مي
گذرد، همچون تماشاگراني كه در سالن سينما به انتظار بنشينند و نورافكن آپارات خاموش باشد ولي فيلم بگردد و گاه به گاه زندگي ما در تاريكي مي

اي از طبيعت، چه غرق هاي سرمدي (محيط دريافت هرچه باشد، چه منظرهاي روشن شود و باغ را به آنان بنماياند. اين ادراكنورافكن براي لحظه و لمحه
اي كه خود ما نيز موسيقي بوديم، كه خود ما نيز آبشار بوديم، شود و پس از آنكه لحظه دريافتشان گذشت (لحظهشدن در موسيقي)، همه در حافظه حفظ مي

پنداشته و موهبت ي نيمخواهد داد. و اين اشاره كه دريافتنده و دريافته يكي بودند، كه متفكر و فكر يكي بودند، كه خواستار و خواسته يكي بودند) نيز ميوه
توانيم اين تقدير سپنجي را تحمل كنيم و فضله و مرگ دريافته، تجسد خداست. چه خدا روح خود را بر ما ريخته است، و بمدد اين لحظات است كه مينيم

   پنداشته است.ي نيمرا بپذيريم. منظور زندگي ما و منظور از آفرينش همين اشاره
شود، ولي بايد به تالش خود ادامه دهيم. اگر عمل ما درست باشد و انگيزه آن ميوه عمل نباشد، از جباري گذشته و آينده خالص خواهيم هيچكس پيروز نمي

گرچه خود غله را غذا خواهيم ناسزا خواهد بود و آنگاه كوشش ما در زندگي ديگران ثمر خواهد داد،  -اميد به آرمان  -شد. بايد بي اميد كوشيد، چه اميد ما 
  ».زمين شايان را«بود و بازگشت ما به خاك، زمين را قوت خواهد داد، 
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   ليتل گيدينگ

LITTLE GIDDING  
  
  
 

] كه مردي متدين و غني بود، اين دهكده را خريد 29ست تاريخي در انگلستان. نيكالس فِرار[ايليتل گيدينيگ، نام دهكده
شدند به آنجا كوچيد. قبل از او روستا از سكنه خالي شده بود، و او به كمك خويشانش كه سي نفر ميي خود و با خانواده

آن را باز بساخت و او و خانواده وي، زندگي خود را در آن روستا وقف خدا كردند و دير خانوادگي بساختند. دايمن دعا 
شد زنگي به صدا خواندند. هر دسته كه خسته ميمي ماندند و مزاميردسته بيدار ميخواندند و حتا در شب دستهمي

كردند و همه خاست و اين چنين هر بيست و چهار ساعت يك بار، تمام مزامير را ختم ميآورد و دسته ديگر برميدرمي
] در دوران جنگهاي داخلي اين صومعه را خراب كردند و مردمانش را 30عمر آنها بدين منوال گذشت. سربازان كرامول[

  پراكندند. ب
  به ماه اكتبر سروده شده است.  1942اين شعر به سال 

  

                                                            
[٢٩ Nicholas Ferrar (١٦٣٧ – ١٥٩٢)] 
[٣٠ Cromwell] 
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  پاره اول 
  

  اين پاره در سه بخش است: 
اهنگ پردازد، پيشالدلو را ميناپذير است. آذرخشي كه بهار قلبآسا كه منطقست معجزهايدهد و آن موهبتي و تجربهالدلو را شرح ميبخش اول، بهار قلب

، آيد. سخن از حاضران ناپيدا در گلستان نيستدارد كه در آنجا بويي زميني در دماغ نميست. پرده از جايي برميگشايينيست، بل پردهي جادويي اوج لحظه
شود؛ صفر، چون حرارت در آن خنثا شده است، گرچه نه با سرما چون حركت در آن بلكه به وجود فصلي به وهم نامدني، به وجود تابستان صفر اشاره مي

القدس كشد، چنان آتشي كه ناگاه بر حواريون نشست و همه را از روحانجام يافته است، گرچه نه در سكون. آتش عيدالخمسين است كه بر يخ زبانه مي
  مملو كرد. 

  كند. مي جايي معين»... تمركز بدون گريز از گسترش«و » نه از جايي، نه به طرفي«اين تابستان صفر، براي همه تجردات و افكار قبلي 
كند. چه اين مكاشفه در محلي اتفاق افتاده كه همه كه را به آنجا تر ميزدهاي در اين بخش دوم شاعر، ما را شگفتاي بود و مشاهدهبخش اول، شرح مكاشفه

ست كه مقاصد خواهد كرد. اينجا جاييخيز بنايي چشم را بدرقه ي ماللو جبهه  راه است. جاده ناهمواري را بايد پشت سر گذارد و به پشت خوكداني بپيچد
ست كه نيايش ديگر مردان آن را خجسته كرده است. سازد. اينجا محليارزش ميجويند، بيدهد و كنجكاوي مردان را كه در گذشته و آينده ميرا تغيير مي

ر وسوسه نشد و در خوكداني بازنايستاد و به سنگ گو اگر شما بدينجا چون نيكالس فِرار بياييد، كه در جهان بسيار گشت و بسيار آموخت ولي تسليم
اي بدينجا پناه آوريد چون چارلز اول، كه در غلظت تاريكي در حين فرار از كرامول دانست كه براي چه آمده است، يا چون شاه شكستهنزديك شد و مي

او از آمدن صورت ديگري بخود گرفت، و يا اصلن ندانيد كه براي چه  پس از شكست نهايي خود به اين روستا پناه آورد و اين روستا تغييرش داد و منظور
  ها را باز سپيد خواهيد ديد. ايد، منظورتان گسترش خواهد يافت و شما پرچينآمده
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و زبان آنها گويند ست كه در آن مردگان سخن ميگردد. اينجا جاييشود، ولي در آخر به تصاوير بخش اول بازميبخش سوم، چون بخش دوم آغاز مي
ت ايم. جايي كه در انگلستان اسايم و خود را بيرون از جا و زمان يافتهاي معين در آنجا بودهايم، در لحظهست كه عمدن بدانجا سفر كردهآتشين است. جايي

  و بي جاست. 
  

  پاره دوم
  

رتون؛ هاي سوخته و غبار، از برنت نوگلر ديگر گرفته شده است. سرخست براي دنياي مادي ما. تصاوير اين بخش از همه سه شعايبخش اول اين پاره مرثيه
  كوكر و آب مرده و ريگ مرده، از دراي سليوايژس. تصويرخانه و موش، از ايست

ه سازد، سوختان ميرود. آنچه انسرسد. عواطف انساني و شهوت انساني بر باد ميمظهرگرايي چهار پاره كه از چهار عنصر مايه گرفته، در اينجا به اوج مي
اي را كه ما شود و ثمره كوشش وي رقابت آب مرده است با خاك مرده و آب و آتش، همه را فراخواهد گرفت و قربانياندوزد، زدوده ميگردد. آنچه ميمي

  االحرام صومعه ليتل گيدينگ را تباه خواهد نمود. انكار كرديم، مسخر خواهد كرد و حتا حرم
» تچيز امن اسهمه«افكن و سوت ست بين دو نفر كه در خياباني در شهر لندن، در شبگير در زماني بين دور شدن آخرين بمبايمهبخش دوم شعر مكال

نشاني باشد ولي در نظر تواند آتشرسند، راهگذري و مردي ديگر كه ميآمد) به يكديگر مي(اين سوت در موقع جنگ در پايان حمله هوايي به صدا مي
لي را داند كه حيوان سيرشده سطل خاشود و تنش را بر ساحل دور ترك گفته است. شبح ميحي است كه سخنانش به مدد زباني آتشين پخش ميگذري رو

تواند سخن بگويد و به كلماتي كه كند، او ميلگد خواهد زد، ولي اكنون كه دو دنياي ديگرگون به هم شبيه شده است و آتش جنگ كار آتش برزخ را مي
  دهد. و ميلتون چنين گفت: پژواك سخنان ميلتون است كه پيري را شرح مي

  ] 31»[ات كه به پژمردگي مبدل خواهد شدات بميري.... بعد از قوتت... بعد از زيباييتو بايد بعد از جواني«        
                                                            
[٣١ “This is old age; but then thou must outlive 
Thy youth, thy strength, thy beauty, which will  change 
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پدر هاملت كه دسيسه را بر او فاش نمود و خواستار  آيد (همچون روحسازد، سحرگاه آنگاه، كه صور به صدا ميو شبح پس از آنكه سه رنج پيري را فاش مي
  شود. انتقام بود) محو مي

  

  پاره سوم
  

اند. شاعر گذشتن ست از اميال براي آنان كه هرگز مايل نبودهتفاوتي است. آزادي ظاهريشود. پيوستگي و گسستگي و ناشكوفايي كه بيسه وضع تعريف مي
 وليانايجداند. از خودي خود رستن، به او پيوستن است و منيت از ميان برداشتن، همه او گشتن است. سستگي الزم ميي گي پيوستگي را به مرحلهاز مرحله
ناپذير ناه اجتنابگ«ي گناه در دنيايي كه عشق خالق آن بوده چيست؟ و شبي ندايي به او جواب داد كه ، عارف انگليسي بسيار آشفته بود كه سرچشمهنورويج

  ]. 32»[ه خوب خواهند شداست، اما هم
ل را به ياد اوتاريخ ممكن است بردگي باشد و ممكن است آزادگي باشد، اما همه انواع اشيا خوب خواهند شد. اگر شاعر به ليتل گيدينگ بيانديشد و چارلز 

تبعيد شدند و بخاطر عقايدشان مردند و اگر بياد بياورد. و اگر به خاطر آورد سه مرد ديگري را كه با او بر سكو سر به باد سپردند و ديگران كه از وطن 
آرام خود، زبان سرخش مداح كرامول و پاكدينان بود. اگر شاعر درباره همه اين مرداني كه در عصر را كه آرام و كور مرد و در تمام زندگي بي نبياورد ميلتو

ن در عصر خود بود، امروز مايه پيوستگي آنان شده است. زدند و كشتند و خود به خون هم تشنه بودند، فكر كند درخواهد يافت كه آنچه مايه گسستن آنا

                                                            
To withered, weak and grey…“ 
٥٤٠-٥٣٨, XI Book, Paradise Lost, Milton] 
 

 "رمديي عشق سگانهمكاشفات شانزده"ي زن انگليس هم اوست. كتاب مانده از او ست. نخستين نويسندهعرفاي كاتوليك انگليسياز برگزيدگان   ) ;1342Saint Julian Of Norwich‐1416سن جوليان نورويچ ( 32 [
)Sixteen Revelations of Divine Loveي سيزدهم اين كتاب است: ) است. آنچه اليوت به آن اشاره كرده، برداشته از مكاشفه  

‘Sin is behovely [necessart, appropriate, beneficial], but alle shalle be wele, and alle shalle be wele, and alle maner of thinge shalle be wel.’  
  

  ]”All shalle be wele”: T.S. Eliot’s Little Gidding and Julian of Norwich Shoings“: ستاز ليتل گيدينگ، خواندني Jewel Spears Brookerگزارش خانم 
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هايشان در زندگي ما ثمر خواهد داد و به ياد آوردن آنان و احضار شبح گل (عالمت قديم خانواده سلطنتي ناپذير است. و كاشتهگناه كردند كه گناه اجتناب
ي عمل را بزداييم، همه چيز خوب هي ما، چه آنان كاشتند و ما بايد بدرويم. اما اگر رنگ انگيزهانگلستان) ساحري نيست، زنده آوردن تاريخ است در آگا

  خواهد شد. 
  

  پاره چهارم 
  

 گفت كه تويي فرزند محبوب من، كهالفور از آب برآمده ديد كه افالك شكافته و روحي چون كبوتري بر وي نزول نمود و هاتفي از عالم علو ميو في«... 
؛ تنها اميد يا تنها حرمان، بستگي به اين دارد كه كدامين آتش را انتخاب كنيم، عشق به »و خشنودم و در لحظه روح او را (عيسا را) به بيابان اخراج نموداز ا

عشق زندگي انيم بيتوسوزند. دنيا را عشق به وجود آورده است و عشق، خداست و خدا عشق است و ما نميهاي مردمخدا يا عشق به نفس و هر دو آتش
  عشق نقش مقصودر را در كارگاه هستي بخوانيم، اما مختاريم كه يكي از دو آتش را براي سوختن انتخاب كنيم و اين تنها اختيار است. توانيم بيكنيم. نمي

 

  پاره پنجم 
  

ريقي گرفته شده است كه گذشته و آينده براي معني يافتن، به شود. همبستگي مرموز كلمات در شعر، مظهر طها آغاز ميبخش اول با پژوهشي درباره واژه
ناپذير شاعر، يكي از دارد. در اين بخش شكست اجتنابآيند. رقص شعر و رقص زندگي هر دو پيرو يك قانون است و همان حقيقت را بيان ميهم مي

لمات و معاني، نوعي از اكتشاف است كه مداومن ما را به كجا كه از شرايط وجودش شناخته شده و شايد اين تنها شرط وجودش باشد. كشتي جانگزا با ك
ر قدمي كه كند. هكوكر نزديك ميهاي ناخواناي گورستان ايستگرداند تا باز آغاز نماييم، هر كاري كه بكنيم ما را به سنگنبشتهآنجا شروع كرديم، بازمي

كند و وطن ما انجام ماست و به انجام رساندن همان كجاست كه انسان از آنجا آغاز مي ست به سوي نيستي و آنجا وطن ماست، چه وطنبرداريم، قدمي
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گيريم و از آنجا كه آييم، در هيچ شدن زندگي را از سر ميشويم و با زندگان به دنيا ميميريم و از منيت خود خالص ميآغاز كردن است. با مردگان مي
شود، لحظه گل سرخ و لحظه سرخدار، لحظه دريافت عشق و لحظه دريافت مرگ، يك اندازه مرگ معين ميكيفيت زندگاني ما توسط اعمالمان در لحظه 

سرخدار  يي انتخاب يكي از دو آتش است. لحظهي تاريخي لحظهكند و لحظهزمان مملو ميكشد. تاريخ عرصه عمل كبوتر است كه بازمان را از بيطول مي
  تا اكنون در اين صومعه دورافتاده، درين بعد از ظهر زمستاني. و لحظه سرخ گل هميشه حاضر است، ح

ست، ايهي كوفتكدام قلب بيچاره«كند و تمامي آن جمله چنين است: كه وصفش گذشت از بخش دوم جدا مي» ابر ناداني«اي از كتاب بخش اول شعر را جمله
گذريم گرديم و از دروازه نخست مينورتون بازمي، و با اين بخش به برنت33»شودنمي ي اين عشق و صالي اين صدا، بيداروار، كه با جذبهي خرگوشخفته

  گذاريم و كودكان آنجايند، در درختان سيب. و به دنياي اولمان قدم مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
[٣٣ “What weary wretched heart and sleeping in sloth is that, the which is not wakened with the drawing of this love and the voice of this this calling?”, The cloud 
of Uknownig] 
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  كوآرتت چهار
Four Quartets  
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τοῦ λόγου δὲ ἐόντος ξυνοῦ ζώουσιν οἱ πολλοί 
ὡς ἰδίαν ἔχοντες φρόνησιν 
                                                   I. p. ٧٧. Fr. ٢. 

ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ὡυτή 
I. p. ٨٩ Fr. ٦٠. 

         Diels: Die Fragmente der Vorsokratiker  
                              (Herakleitos). 

 
 

  زيند ست، بيشتر مردان چنان ميبراي همه يكي» واژه«اگرچه 
  كه گويي هريك براي خود بصيرتي ويژه دارند. 

  
  راه برسو و راه فروسو هر دو يك راه است. 

  ]34[ هراكليتس                         
                                                            
[٣٤ “Although logos is common to all, most people live as if they had wisdom of their own.” 
“The way upward and the way downward are the same.” 
Hercalitus]   
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  برنت نورتون 
Burnt Norton  
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I 
 
Time present and time past 
Are both perhaps present in time future, 
And time future contained in time past. 
If all time is eternally present 

٥         All time is unredeemable. 
What might have been is an abstraction 
Remaining a perpetual possibility 
Only in a world of speculation. 
What might have been and what has been 

١٠ Point to one end, which is always present. 
Footfalls echo in the memory 
Down the passage which we did not take 
Towards the door we never opened 
Into the rose-garden. My words echo 

١٥ Thus, in your mind. 
                              But to what purpose 
Disturbing the dust on a bowl of rose-leaves 
I do not know. 

                         Other echoes 
٢٠ Inhabit the garden. Shall we follow? 
           Quick, said the bird, find them, find them, 
           Round the corner. Through the first gate, 
           Into our first world, shall we follow 
           The deception of the thrush? Into our first world. 
٢٥       There they were, dignified, invisible, 

 يك
 

گذشته و حال شايد هردو در آينده حاضر باشد، و شايد گذشته شامل آينده 
ست. ي زمان بازناخريدنيي زمان، جاودانه حال باشد، همهاست. اگر همه

ست كه فقط در دنياي پندار، احتمالي ناميرا آنچه ممكن بود باشد تجريدي
 ت، هر دو به يكماند، آنچه كه ممكن بود باشد و آنچه كه بوده اسباقي مي

  كند، و آن انجام هميشه حاضر است. انجام اشاره مي
  
 

پيچد، در داالني كه از آن گذر نكرديم، به سوي صداي پاها در حافظه مي
 هايشود. واژهدري كه هرگز آن را نگشوديم، دري كه به گلستان باز مي

گردد، اما غرضش از بر هم زدن من نيز چنان در جان شما منعكس مي
  غبار نشسته بر جامي گلبرگين، چيست؟ 

  دانم. من نمي
  

  هاي ديگري نيز ساكنند. دنبالشان بكنيم؟ در گلستان، پژواك
ا از ر راه، زود بيابينشان. فريب باسترك پرنده گفت: بيابيدشان، پشت خم

ميان نخستين دروازه، به درون دنياي اولمان دنبال بكنيم؟ به درون دنياي 
  اولمان. 
 نجا بودند، باوقار، ناپيدا، آنان آ
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Moving without pressure, over the dead leaves, 
In the autumn heat, through the vibrant air, 
And the bird called, in response to 
The unheard music hidden in the shrubbery, 

٣٠ And the unseen eyebeam crossed, for the roses 
Had the look of flowers that are looked at. 
There they were as our guests, accepted and  
                                                                   [accepting. 
So we moved, and they, in a formal pattern, 
Along the empty alley, into the box circle, 

٣٥ To look down into the drained pool. 
Dry the pool, dry concrete, brown edged, 
And the pool was filled with water out of sunlight, 
And the lotos rose, quietly, quietly, 
The surface glittered out of heart of light, 

٤٠ And they were behind us, reflected in the pool. 
Then a cloud passed, and the pool was empty. 
Go, said the bird, for the leaves were full of children, 
Hidden excitedly, containing laughter. 
Go, go, go, said the bird: human kind 

٤٥ Cannot bear very much reality. 
Time past and time future 
What might have been and what has been 
Point to one end, which is always present. 

 
هاي مرده در گرماي خزان، از ميان هواي لرزان فشاري از روي برگبي

نهان ها پاي كه در گلبني ناشنيدهكردند. و پرنده به پاسخ نغمهحركت مي
ها گلبود، آواز سر داد. و پرتو نگاهي به ديد نيامده گذر كرد، زيرا سرخ

  كنند. نمودند كه بر آنها نگاه ميهايي ميچون گل
آنجا ميهمانان ما بودند، مقبول و قابل. پس ما و آنان در وصفي  آنان در

ه ته ي شمشاد باراسته به راه افتاديم، از گذرگاه خالي گذشتيم تا در دايره
آبگير آب كشيده، نگاه كنيم. آن آبگير خشك، كه سمنت خشك بود با 

ر ح داي، از نور آفتاب با آب پر شد، و نيلوفر، آرام، آرام. سطي قهوهلبه
درخشيد و آنان پشت ما بودند و در استخر منعكس شده قلب نور مي

  بودند. 
آنگاه ابري گذشت و آبگير خالي بود. پرنده گفت: برويد! چون برگها پر 

شان را فرو برده بودند و با شوق پنهان شده از نوباوگاني بود كه خنده
اقعيت مل زيادي وبودند، پرنده گفت: برويد! برويد! برويد! انسانها تاب تح

  را ندارند. 
گذشته و حال، آنچه ممكن بود باشد با آنچه كه بوده است، همه به يك 

 كند كه هميشه حاضر است. انجام اشاره مي
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II 
 

Garlic and sapphires in the mud 
٥٠ Clot the bedded axle-tree. 

The trilling wire in the blood 
Sings below inveterate scars 
Appeasing long forgotten wars. 
The dance along the artery 

٥٥ The circulation of the lymph 
Are figured in the drift of stars 
Ascend to summer in the tree 
We move above the moving tree 
In light upon the figured leaf 

٦٠ And hear upon the sodden floor 
Below, the boarhound and the boar 
Pursue their pattern as before 
But reconciled among the stars. 
At the still point of the turning world. Neither flesh nor                                              
        fleshless; 

٦٥ Neither from nor towards; at the still point, there the dance     
                   is, 

But neither arrest nor movement. And do not call it fixity, 
Where past and future are gathered. Neither movement   
        from nor towards, 
Neither ascent nor decline. Except for the point, the still            
        point, 
There would be no dance, and there is only the dance. 

  دو
  

دارد. به خاك افتاده را از كار باز مي» محور چرخ«ها در گل، سير و ياقوت
هاي سرايد و جنگهاي ديرينه، ميسيم تحريرساز در خون، زير تراز داغ

بخشد. رقصي كه در سرخرگ برپاست و جريان از يادرفته را تسكين مي
ان ستلنف، در جابجا شدن ستارگان معلوم شده است و در درخت به تاب

كند؛ ما بر فراز درخت متحرك، در نور، باالي برگهاي معلوم صعود مي
ي گلي زيرين ما، يوز و گراز شنويم كه در عرصهكنيم؛ و ميحركت مي

 كنند، اما در ميان ستارگان؛ آنها آشتيچون پيشتر نظم مقدرشان را دنبال مي
  اند. كرده

  
  

ي، در فتن؛ نه از جايي به طريدر نقطه ساكن دنياي گردان، نه تنومند، نه ب
ي ساكن، آن رقص آنجاست؛ ولي نه سكنه و نه حركت و ثبوت نقطه

مخوانيدش؛ جايي را كه گذشته و آينده در آن جمع آمده است. نه از جايي، 
 ينه به سويي، نه صعود، نه زوال. اگر به خاطر آن نقطه نبود (آن نقطه

  رقص چيزي وجود ندارد.  داشت؛ حال آنكه جزساكن) رقصي وجود نمي
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٧٠ I can only say, there we have been: but I cannot say   
                                                                                            [where. 

And I cannot say, how long, for that is to place it in time. 
The inner freedom from the practical desire, 
The release from action and suffering, release from the  
                                                                                    [inner 
And the outer compulsion, yet surrounded 

٧٥ By a grace of sense, a white light still and moving, 
Erhebung without motion, concentration 
Without elimination, both a new world 
And the old made explicit, understood 
In the completion of its partial ecstasy, 

٨٠ The resolution of its partial horror. 
Yet the enchainment of past and future 
Woven in the weakness of the changing body, 
Protects mankind from heaven and damnation 
Which flesh cannot endure. 

٨٥     Time past and time future 
Allow but a little consciousness. 
To be conscious is not to be in time 
But only in time can the moment in the rose-garden, 
The moment in the arbour where the rain beat, 

٩٠ The moment in the draughty church at smokefall 
Be remembered; involved with past and future. 
Only through time time is conquered. 
 
 

توانم بگويم كجا ايم، اما، نميتوانم بگويم كه در آنجا بودهمن فقط مي
ايم؛ چنان گفتاري آن تجربه را در ايم و براي چه مدتي در آنجا بودهبوده

عملي، رهايي از عمل و رنج، زمان جاي خواهد داد: آزادي دروني از ميل 
ساس، نور رهايي از اجبار دروني و بروني، اما محاط در عنايتي از اح

سپيدي ساكن و متحرك؛ جهش بدون جستن، تمركز بدون گريز از 
گسترش، دنياي نويني و دنياي كهنه هر دو تصريح شده، عزم وحشت 

  اش درك گرديده. ي جزييجزيي آن در تكميل نشئه
اما زنجير كردن گذشته و آينده كه در ناتواني بدن متغير سرشته شده است، 

رين و عرش، كه تن توان تحمل آن را ندارد، انسانيت را در مقابل نف
  كند. محافظت مي

دهد، خودآگاهي در زمان ي خودآگاهي ناچيزي را ميگذشته و آينده، اجازه
توان: لحظه را كه در گلستان، بودن نيست اما فقط در زمان است كه مي
زد. و لحظه را كه در كليساي لحظه را كه در آالچيق، آنجا كه باران مي

ريخت، همه را درگير گذشته و آينده به خاطر زمان كه دود ميگير، آنباد
  آورد. 

  فقط به مدد زمان، فتح زمان ميسر است.
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III 
 
Here is a place of disaffection 
Time before and time after 

٩٥ In a dim light: neither daylight 
Investing form with lucid stillness 
Turning shadow into transient beauty 
With slow rotation suggesting permanence 
Nor darkness to purify the soul 

١٠٠ Emptying the sensual with deprivation 
Cleansing affection from the temporal. 
Neither plenitude nor vacancy. Only a flicker 
Over the strained time-ridden faces 
Distracted from distraction by distraction 

١٠٥ Filled with fancies and empty of meaning 
Tumid apathy with no concentration 
Men and bits of paper, whirled by the cold wind 
That blows before and after time, 
Wind in and out of unwholesome lungs 

١١٠ Time before and time after. 
Eructation of unhealthy souls 
Into the faded air, the torpid 
Driven on the wind that sweeps the gloomy hills of 
London, 
Hampstead and Clerkenwell, Campden and Putney, 

١١٥ Highgate, Primrose and Ludgate. Not here 
Not here the darkness, in this twittering world. 

  سه
  

ست. زمان قبل و زمان بعد؛ در روشنايي تاري: نه اينجا محل نارضايي
اي عطا كند؛ كه سايه را با روشنايي روز كه به پيكر، سكون درخشنده

به زيبايي زودگذر برگرداند. و نه تاريكي  –يادآور دوام  –چرخش آرامي 
دي ماكه روح را تصفيه نمايد، كه شهواني را با محروميت خالي كند، كه 
هاي را از محبت بشويد. نه فراواني نه خالء؛ فقط سوسويي بر چهره

ي پايكوب زمان شده كه توجه نكردن از پريشاني منصرفشان رفتهدرهم
قيدند و اند از معني، بياند از اوهام و تهيساخته است و پر شده

  شان پرباد است، چه توجه و تمركز در كارشان نيست. قيديبي
 

وزد، چرخان هاي كاغذر را باد سردي كه قبل و بعد زمان ميكهمردان و ت
آيد. زمان قبل و رود و درميهاي ناسالم فرو ميدارد. بادي كه در ريهمي

زمان بعد. تجشاء ارواح ناخوش به درون هواي پژمرده؛ تنبالن رانده شده 
 مدِنكَ، وِلنركِلِكِو  دمپستِهَروبد: را مي لندنآيند هاي ناخوشبر بادي كه تپه

 يت، پريمروز و لودگيت. گِ؛ هايپاتنِيو 

  نه اينجا؛ نه اينجا: نه اين تاريكي، در اين دنياي جيرجيرو
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Descend lower, descend only 
Into the world of perpetual solitude, 
World not world, but that which is not world, 

١٢٠ Internal darkness, deprivation 
And destitution of all property, 
Desiccation of the world of sense, 
Evacuation of the world of fancy, 
Inoperancy of the world of spirit; 

١٢٥ This is the one way, and the other 
Is the same, not in movement 
But abstention from movement; while the world moves 
In appetency, on its metalled ways 
Of time past and time future. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فروتر بيايد، تنها به دنياي تنهايي هرگزي فروشويد. دنيا. نه دنيا، اما آنچه 
دنيا نيست: تاريكي دروني، خود را از متعلقات خالي و محروم نمودن، 

ي دنياي تخيل، از كار افتادن دنياي روح. خشكاندن دنياي احساس، تخليه
حركت، بلكه هاست و راه ديگر هم همين است؛ اما نه در اين يكي از راه

هاي كند بر راهدر غيبت از حركت وقتي كه دنيا در خواستاري حركت مي
  سنگفرشش كه راه گذشته است و راه آينده. 
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IV 
 

١٣٠ Time and the bell have buried the day, 
The black cloud carries the sun away. 
Will the sunflower turn to us, will the clematis 

  Stray down, bend to us; tendril and spray 
Clutch and cling? 

١٣٥ Chill 
Fingers of yew be curled 
Down on us? After the kingfisher's wing 

  Has answered light to light, and is silent, the light is still 
At the still point of the turning world. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چهار
  

. ربايدزنگ و زمان، روز را به خاك سپرده است. ابر سياه، خورشيد را مي
آيا آفتابگردان به جانب ما خواهد گرديد؟ آيا كلماتيس فرو خواهد شد، به 
سوي ما خواهد خميد؟ ايا تركه، برخواهد چسبيد؟ آيا پيچك، برخواهد 

  پيچيد.
د؟ پس از آنكه بال ي سرخدار بسوي ما خواهد خميآيا انگشتان سرمازده

خوارك، نور را با نور جواب گفته و خاموش است آن نور: در نقطه ماهي
  ساكن دنياي گردان، ساكن است. 
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V 
 

١٤٠ Words move, music moves 
Only in time; but that which is only living 
Can only die. Words, after speech, reach 
Into the silence. Only by the form, the pattern, 
Can words or music reach 

١٤٥ The stillness, as a Chinese jar still 
Moves perpetually in its stillness. 
Not the stillness of the violin, while the note lasts, 
Not that only, but the co-existence, 
Or say that the end precedes the beginning, 

١٥٠ And the end and the beginning were always there 
Before the beginning and after the end. 
And all is always now. Words strain, 
Crack and sometimes break, under the burden, 
Under the tension, slip, slide, perish, 

١٥٥ Decay with imprecision, will not stay in place, 
Will not stay still. Shrieking voices 
Scolding, mocking, or merely chattering, 
Always assail them. The Word in the desert 
Is most attacked by voices of temptation, 

١٦٠ The crying shadow in the funeral dance, 
The loud lament of the disconsolate chimera. 
 
The detail of the pattern is movement, 
As in the figure of the ten stairs. 

 پنج
  

كند، ولي فقط در زمان، اما آن كند، موسيقي حركت ميها حركت ميواژه
رسد، ها بعد از گفتار به سكوت ميتواند بميرد. واژهزيد فقط ميكه فقط مي

تواند به سكون برسد؛ يقي ميفقط به مدد ترتيب يا نظمي واژه و موس
نه سكون كند. چيني، كه همواره در سكون خود حركت مي يسكون كوزه

ويولن آنگاهي كه هنوز يك نت طنين دارد، نه فقط آن، بلكه همزيستي؛ يا 
به عبارت ديگر، انجام مقدم بر آغاز است و انجام و آغاز هميشه در آنجا 

ها بوده است، قبل از آغاز و بعد از انجام. و اكنون همه؛ هميشه است. واژه
شكند، زير بار، زير دارد و گهگاهي ميخورد؛ ترك برميپيچ و تاب مي

 كند. در جايشود؛ نارسايي ضايعش ميلغزد؛ نابود ميسرد؛ ميفشار، مي
كند، يا هايي كه سرزنش ميخود نخواهد ماند؛ ساكن نخواهد ماند. جيغ

كند، هميشه بر آن رزم خواهد كرد. بر كند، يا فقط وراجي ميمسخره مي
وسه و سايه گريان در وسآن واژه در صحرا بيش از همه چيز: نجواهاي 

  كند.خراش كيمراي پريشان؛ رزم ميرقص تشييع مرده، و زاري گوش
   

  تفصيل آن نظم حركت است. مثل نظمي كه در تصوير ده پله حكمفرماست.
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Desire itself is movement 
١٦٥ Not in itself desirable; 

Love is itself unmoving, 
Only the cause and end of movement, 
Timeless, and undesiring 
Except in the aspect of time 

١٧٠ Caught in the form of limitation 
Between un-being and being. 
Sudden in a shaft of sunlight 
Even while the dust moves 
There rises the hidden laughter 

١٧٥ Of children in the foliage 
Quick now, here, now, always— 
Ridiculous the waste sad time 
Stretching before and after. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ميل به خودي خود حركت است كه به خودي خود مطلوب نيست. عشق 
حركت است؛ عشق فقط سبب و انجام حركت است؛ به خودي خود بي

ي زمان كه به شكل محدوديت بين زمان و ناخواستار مگر در آن جنبهبي
  بودن و نبودن گرفتار است. 

كند. ، حركت ميناگهان در پرتوي از نور آفتاب، حتا در همان زماني كه غبار
  شود. ي نهفته نوباوگان در شاخ برگها بلند ميي خندهصداي خنده

   –زود اكنون، اينجا، اكنون؛ هميشه 
  مزخرف است زمان هرز غمناكي كه قبل و بعد، گسترده است. 
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  ايست كوكر
East Coker   
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I 
 
In my beginning is my end. In succession 
Houses rise and fall, crumble, are extended, 
Are removed, destroyed, restored, or in their place 
Is an open field, or a factory, or a by-pass. 

٥ Old stone to new building, old timber to new fires, 
Old fires to ashes, and ashes to the earth 
Which is already flesh, fur and faeces, 
Bone of man and beast, cornstalk and leaf. 
Houses live and die: there is a time for building 

١٠ And a time for living and for generation 
And a time for the wind to break the loosened pane 
And to shake the wainscot where the field-mouse trots 
And to shake the tattered arras woven with a silent motto. 

In my beginning is my end. Now the light falls 
١٥ Across the open field, leaving the deep lane 

Shuttered with branches, dark in the afternoon, 
Where you lean against a bank while a van passes, 
And the deep lane insists on the direction 
Into the village, in the electric heat 

٢٠ Hypnotised. In a warm haze the sultry light 
Is absorbed, not refracted, by grey stone. 
 
 
 
 

  يك
  

ريزد. خيزد و فرو ميها به ترتيب برميست. خانها در آغاز من انجام من
كنند، كنند، خرابش ميگسترانندش، جابجايش ميشكند، ميدرهم مي

اي، يا گذرگاهي. ست، يا كارخانهسازندش، ياد در جايش ميدانگاهيبازمي
ه و بهاي نهاي نو، و آتشسنگ قديم به بناي جديد، تير كهنه به آتش

آن خاك گوشت است و پشم  خاكسترها، و خاكسترها به خاك، و خود
ي ط است. استخوان انسان است و استخوان حيوان است، و ساقهاست و غاي

ست براي ساختن و ميرد: زمانيزيد و ميها ميگندم است و برگ. خانه
ي ست كه در آن؛ باد، شيشهست براي زيستن و زادن. و زمانيزماني
ر هاي بر ديوار كوبيده را بلرزاند كه بي پنجره را بشكند، و تختهدهشسست

دود و اراس ژنده را بلرزاند كه با شعار خاموشي بافته آنان خرموش همي
  شده است. 

ريزد، و آن گذرگاه در آغاز من انجام منست. اكنون روشنايي به ميدانگاه مي
بعدازظهر، تاريك  ها پوشيده شده است، درژرف را كه با انبوه شاخه

خواهد عبور كند؛ مجبوري بر ديواري گذارد، آنجاكه وقتي كاميون ميمي
تكيه كني. و گذرگاه ژرف، مسحور در گرماي برق، مصر است كه جهتش 

  را به سوي روستا حفظ نمايد. 
دهند، آن را جذب در مه گرم؛ سنگ خاكستري، نور سوزان را پس نمي

  كند. مي
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The dahlias sleep in the empty silence. 
Wait for the early owl. 

In that open field 
٢٥ If you do not come too close, if you do not come too   

                                                                          [close, 
On a summer midnight, you can hear the music 
Of the weak pipe and the little drum 
And see them dancing around the bonfire 
The association of man and woman 

٣٠ In daunsinge, signifying matrimonie — 
A dignified and commodiois sacrament. 
Two and two, necessarye coniunction, 
Holding eche other by the hand or the arm 
Whiche betokeneth concorde. Round and round the fire 

٣٥ Leaping through the flames, or joined in circles, 
Rustically solemn or in rustic laughter 
Lifting heavy feet in clumsy shoes, 
Earth feet, loam feet, lifted in country mirth 
Mirth of those long since under earth 

٤٠ Nourishing the corn. Keeping time, 
Keeping the rhythm in their dancing 
As in their living in the living seasons 
The time of the seasons and the constellations 
The time of milking and the time of harvest 

٤٥ The time of the coupling of man and woman 
And that of beasts. Feet rising and falling. 
Eating and drinking. Dung and death. 

  خوابد. ها در خاموشي خالي ميكوكب
  منتظر جغدي باش كه بزودي خواهد آمد. 

شبي تابستاني، اگر زياد نزديك نشوي اگر زياد نزديك نشوي؛ در آن ميدانگاه؛ نيم
ناي ناتوان و طبل كوچك را بشنوي و آنان را ببيني كه به گرد ي تواني نغمهمي

اي ست از ازدواج كه شعيرهايرقصند؛ همپايي مرد و زن در رقص، نشانهآتش مي
دست در دست يكدگر دارند يا  –قران بايسته  –ست. دو به دو موقر و برازنده

اي در خندهوار با وقار، يا ست. روستاييبازو در بازو كه عالمت يگانگي
 ايپرند، و باز در دايرهها ميچرخند، از روي شعلهوش، گرد آتش ميروستايي
 كنند، پاهايهاي سنگين بلند ميشان را در كفشآيند. پاهاي سنگينگرد مي

شود خاكي، پاهايي كه از خاك باغچه است، در شادماني روستايي بلند مي
اند و غله را غذا. آنان به زير خاكست شادماني آناني كه ديرزماني

گونه كه در كنند؛ همانشمارند و در رقص رعايت ميآهنگ را ميضرب
نمايند، زمان هاي زنده، ضرب و زمان را رعايت ميشان در فصلزندگي

فصول و زمان بروج را، و زمان دوشيدن را، و زمان درو كردن، و زمان 
 افتد. خوردنشود و ميميگيري مرد و زن و ددان را. پاهايي كه بلند جفت

  و نوشيدن. فضله و مرگ.
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Dawn points, and another day 
Prepares for heat and silence. Out at sea the dawn wind 

٥٠ Wrinkles and slides. I am here 
Or there, or elsewhere. In my beginning. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ديگري براي حرارت و خاموشي حاضر كند، و روز شبگير اشاره مي
  لغزد. دهد و ميشود. در دريا، باد شبگيري، آژنگ ميمي

  اينجايم يا آنجا، يا جاي ديگري در آغازم. 
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II 
 
What is the late November doing 
With the disturbance of the spring 
And creatures of the summer heat, 

٥٥ And snowdrops writhing under feet 
And hollyhocks that aim too high 
Red into grey and tumble down 
Late roses filled with early snow? 
Thunder rolled by the rolling stars 

٦٠ Simulates triumphal cars 
Deployed in constellated wars 
Scorpion fights against the Sun 
Until the Sun and Moon go down 
Comets weep and Leonids fly 

٦٥ Hunt the heavens and the plains 
Whirled in a vortex that shall bring 
The world to that destructive fire 
Which burns before the ice-cap reigns. 
 
That was a way of putting it—not very satisfactory: 

٧٠ A periphrastic study in a worn-out poetical fashion, 
Leaving one still with the intolerable wrestle 
With words and meanings. The poetry does not matter. 
It was not (to start again) what one had expected. 
What was to be the value of the long looked forward to, 

٧٥ Long hoped for calm, the autumnal serenity 
And the wisdom of age? Had they deceived us 
Or deceived themselves, the quiet-voiced elders, 
Bequeathing us merely a receipt for deceit? 
 

  دو
  

ا هاي گرماي تابستان، و بنوامبر ديررسيده را: با آشوب بهاري، و با آفريده
هاي ختمي كه خاكستري را شود، و با گلگلهاي حسرتي كه پايكوب مي

فته كه ي ديرشكگلهاي فروافتادهكند و با سرخخيلي بلند با قرمز هدف مي
  از برف زودرسيده پر شده است، چه كار؟

هاي ست كه در جنگهاييگردان بغلطاند، همانند ارابه تندري كه ستارگان
 جنگد، تا ماه و آفتابالبروج صف كشيده. برج عقرب با آفتاب ميبين

ها را آسمان و دشتپرد، گرد و لئونيدها ميفروافتد ستارگان گيسودار مي
آيند كه گيتي را به آن آتش كنند و همگي گرفتار گردبادي ميشكار مي
  سوزد. اند كه پيش از شروع شاهي گندب يخ ميكشمخرب مي

  
زياد  راهي كه –گفت اين يك راه بود خواستم براي گفتن آنچه مي

اي، استعاره در سبك شعري سخت فرسودهبخش نيست: تمريني پررضايت
ها برعهده ها و آرشو بعد از آن هنوز بايست كشتي جانگزايي را با واژه

شعر نبود (براي باز آغاز كردن) كه انسان  گرفت. شعر اهميتي ندارد، آن
ان سخت انتظارش را كشيده و نيك سنانتظارش را داشت. آن آرامشي كه ا

بايست داشته باشد؟ وقار پاييزي و اميدش را پرورانيده بود چه ارزشي مي
  ن ــشاريگصدا ما را فريفته بودن كه تنها مردهخرد پيري؟ آيا آن پيران آرام
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The serenity only a deliberate hebetude, 
٨٠ The wisdom only the knowledge of dead secrets 

Useless in the darkness into which they peered 
Or from which they turned their eyes. There is, it seems to  
    us, 
At best, only a limited value 
In the knowledge derived from experience. 

٨٥ The knowledge imposes a pattern, and falsifies, 
For the pattern is new in every moment 
And every moment is a new and shocking 
Valuation of all we have been. We are only undeceived 
Of that which, deceiving, could no longer harm. 

٩٠ In the middle, not only in the middle of the way 
But all the way, in a dark wood, in a bramble, 
On the edge of a grimpen, where is no secure foothold, 
And menaced by monsters, fancy lights, 
Risking enchantment. Do not let me hear 

٩٥ Of the wisdom of old men, but rather of their folly, 
Their fear of fear and frenzy, their fear of possession, 
Of belonging to another, or to others, or to God. 
The only wisdom we can hope to acquire 
Is the wisdom of humility: humility is endless. 
 

١٠٠ The houses are all gone under the sea. 
 
The dancers are all gone under the hill. 
 
 

ست؛ قبض رسيد نيرنگ. سكون پروقار آنها بالهتي ـــ قبض رسيدي
اي كه بر آن عمدي بود و خردشان علم بر اسرار مرده، و در آن تاريكي

  اي نبود. گرداند علمشان را فايدهچشم دوخته بودند يا از آن چشم مي
به حاصل شود ارزش محدودي دارد. آن علم به نظر ما، علمي كه از تجر

ي اكند، چون آن نظم در هر لحظهكند پس تحريف مينظمي را تحميل مي
ي ست از همهنظمي نوين است، و لحظه ارزيابي جديد و سخت شگفتي

نمايانند كه چاه نماياندن ايم. تنها  در جايي راه را به ما ميآنچه كه ما بوده
  برساند. تواند آسيبي ديگر نمي

ي راه، بل، در تمام راه، در جنگل تاريكي در ميانه هستم، نه فقط در ميانه
اي، آنجا كه پاياب امني نيست، ديوان تهديدم در خارزاي، بر لب ورطه

دهند، و خطر مسحور شدنم در هاي تخيلي آزارم ميكنند و روشناييمي
هم كه دجيح ميكارست. مبادا سخني از خرد پيرمردان بگوش من برسد. تر

به وصف ابلهي آنان، به وصف ترسشان: از ترس، از به شور آمدن، از 
تملك، از تعلق داشتن به ديگري، و يا تعلق داشتن به ديگران؛ و يا تعلق 

توانيم اميد تحصيلش را داشتن به خدا، گوش بدارم. تنها خردي كه مي
  پايان است. ست، فروتني بيداشته باشيم، خرد فروتني

  

  است.  ها همه به زير دريا رفتهخانه
  

 اند. رقاصان همه به زير تپه رفته
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III 
 
O dark dark dark. They all go into the dark, 
The vacant interstellar spaces, the vacant into the vacant, 
The captains, merchant bankers, eminent men of letters, 

١٠٥ The generous patrons of art, the statesmen and the rulers, 
Distinguished civil servants, chairmen of many  
                                                                        [committees, 
Industrial lords and petty contractors, all go into the dark, 
And dark the Sun and Moon, and the Almanach de Gotha 
And the Stock Exchange Gazette, the Directory of   
                                                                         [Directors, 

١١٠ And cold the sense and lost the motive of action. 
And we all go with them, into the silent funeral, 
Nobody's funeral, for there is no one to bury. 
I said to my soul, be still, and let the dark come upon you 
Which shall be the darkness of God. As, in a theatre, 

١١٥ The lights are extinguished, for the scene to be changed 
With a hollow rumble of wings, with a movement of      
        darkness on darkness, 
And we know that the hills and the trees, the distant  
        panorama 
And the bold imposing facade are all being rolled away— 
Or as, when an underground train, in the tube, stops too  
        long between stations 

١٢٠ And the conversation rises and slowly fades into silence 
And you see behind every face the mental emptiness  
                                                                               [deepen 
Leaving only the growing terror of nothing to think about;  

 

  سه
 

اهاي روند، فضي آنها در تاريكي فرو مياي تاريكي، تاريكي، تاريكي. همه
خالي بين ستارگان؛ خالي به درون خالي، ناخدايان، بانكداران تاجر، مردان 

، و فرمانروايانبرجسته دنياي ادب، حاميان سخاوتمند هنر، سياستمداران 
خدايان عالم صنايع  هاي فراوان؛ي دولت، روساي مجمعرتبهكارمندان عالي

روند. و خورشيد تاريك كاران ناچيز، همگي در تاريكي فروميو مقاطعه
ي بازار سهام؛ و راهنماي است و ماه تاريك است و سالنامه گوثا، و نشريه

گشته. ي عمل گمراهنمايان همه تاريك است. و حس سرد است و انگيزه
ييع كنيم. تشخاموش شركت ميي ي ما نيز با آنان در آن تشييع جنازهو همه

  مرده كسي نيست. چون كسي نيست تا دفن شود. 
به روحم گفتم ساكن باش و بگذار تاريكي فرايت گيرد، چه آن تاريكي؛ 

ها خاموش گونه كه در تماشاخانه، چراغتاريكي خدا خواهد بود. همان
 –اي در پشت پرده عوض گردد خش خاليشود تا صحنه با خشمي

ي ها و درختان، و منظرهدانيم كه تپهيكي بروي تاريكي، و ما ميحركت تار
كنند. يا چون ها، همه را جابجا ميي عمارتدور، و نماي جسور و گيرنده

و ايستد، و صداي گفتگوقتي كه مترو بين دو ايستگاه زياده از اندازه مي
د ينيباي ميگردد. و پشت هر چهرهشود و ارام در سكوت محو ميبلند مي

گذارد كه هردم شود و فقط ترسي را بجا ميتر ميكه خالء روحي ژرف
   ه ــكو يا وقتيگردد. ترس از نداشتن موضوعي براي تفكر. افزون مي
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Or when, under ether, the mind is conscious but conscious  
                                                                        [of nothing— 
I said to my soul, be still, and wait without hope 

١٢٥ For hope would be hope for the wrong thing; wait without  
                love, 

For love would be love of the wrong thing; there is yet  
                                                                                     [faith 
But the faith and the love and the hope are all in the  
                                                                               [waiting. 
Wait without thought, for you are not ready for thought: 
So the darkness shall be the light, and the stillness the  
                                                                               [dancing. 

١٣٠ Whisper of running streams, and winter lightning. 
The wild thyme unseen and the wild strawberry, 
The laughter in the garden, echoed ecstasy 
Not lost, but requiring, pointing to the agony 
Of death and birth. 

١٣٥    You say I am repeating 
Something I have said before. I shall say it again. 
Shall I say it again? In order to arrive there, 
To arrive where you are, to get from where you are not, 
      You must go by a way wherein there is no ecstasy. 

١٤٠ In order to arrive at what you do not know 
      You must go by a way which is the way of ignorance. 
In order to possess what you do not possess 
      You must go by the way of dispossession. 
In order to arrive at what you are not 

١٤٥       You must go through the way in which you are not. 
And what you do not know is the only thing you know 
And what you own is what you do not own 
And where you are is where you are not. 

  تحت تاثير اتر، روان آگاه است، ولي از هيچ چيز آگاهي ندارد.  ــ 
به روحم گفتم ساكن باش و بدون اميد انتظار دار. چون اميد؛ اميد به آرمان 
ناسزا خواهد بود. بي عشق منتظر باش چون عشق؛ عشق به معشوق ناسزا 

يدن خواهد بود، ولي ايمان، عشق و اميد همگي در انتظارند. بدون انديش
انتظاردار چه تو شايسته انديشه نيستي. و آنگاه تاريكي، روشنايي و سكون، 

  رقص خواهد بود. 
  ي نهرهاي روان و آذرخش زمستاني.زمزمه  
  ي به ديد نيامده و تمشكپونه  
  ست كه از دست نرفته اما توقع   ايشدهخنده در باغ، نشئه منعكس  

  كند.ا رفتن اشاره ميدارد و به شكنجه به دنيا آمدن و از دني
گويم. من آن را ام بازميگوييد من چيزي را كه پيش از اين گفتهمي

بازخواهم گفت. باز بگويمش؟ براي رسيدن به جايي كه در آن هستيد و 
دور شدن از جايي كه در آن نيستيد بايد راهي را برگزينيد كه بيخودي را 

يد نيد بايد راهي را پيش گيردابه آن راه نباشد. براي دانستن چيزي كه نمي
كه راه نادناني است. براي داشتن آنچه نداريد بايد راه نداشتن را اختيار 
كنيد. براي رسيدن به آنچه كه نيستيد بايد آن راه را درپيش گيريد كه خود 

  دانيدست كه ميدانيد تنها چيزيو آنچه نمي     در آن نيستيد. 
  ست كه نداريدچيزي و آنچه داريد تنها              

  و كجاكه هستيد آنجاست كه نيستيد                      
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IV 
 

The wounded surgeon plies the steel 
١٥٠ That questions the distempered part; 

Beneath the bleeding hands we feel 
The sharp compassion of the healer's art 
Resolving the enigma of the fever chart. 
 

Our only health is the disease 
١٥٥ If we obey the dying nurse 

Whose constant care is not to please 
But to remind of our, and Adam's curse, 
And that, to be restored, our sickness must grow worse. 
 

The whole earth is our hospital 
١٦٠ Endowed by the ruined millionaire, 

Wherein, if we do well, we shall 
Die of the absolute paternal care 
That will not leave us, but prevents us everywhere. 
 

The chill ascends from feet to knees, 
١٦٥ The fever sings in mental wires. 

If to be warmed, then I must freeze 
And quake in frigid purgatorial fires 
Of which the flame is roses, and the smoke is briars. 
 

The dripping blood our only drink, 
١٧٠ The bloody flesh our only food: 

In spite of which we like to think 
That we are sound, substantial flesh and blood— 
Again, in spite of that, we call this Friday good. 

 

  چهار
  

برد؛ پوالدي كه از عضو جراح مجروح پوالد را باز بر دستي به كار مي
آلود وي ما شفقت هوشيار شفاگر كند. و زيردستان خونناخوش سوآل مي

  ا بگشايد. كوشد تا معماي منحني آب ركنيم كه ميرا حس مي
  

اگر از تيمارگر محتضر اطاعت كنيم، تنها خوشي ما ناخوشي خواهد بود. 
 اش براي خوشنود كردن ما نيست بلكه برايروزيتيمارگري كه تيمار شبانه

تار ست كه آدم ابوالشر گرفآنست كه نفريني را كه ما دچار آنيم؛ و نفريني
براي باز خوش شدن؛  آن شد، به يادمان بياورد و گوشزد كند ما را كه

  ناخوشي ما بايد شديدتر شود. 
  

همه زمين بيمارستان ماست؛ كه ثروتمندي مفلس آن را وقف كرده و در 
اين بيمارستان اگر خوش رفتار كنيم از توجه مطلق پدرانه خواهيم مرد كه 

  جا جلوگيرمان خواهد بود و تركمان نخواهد گفت. همه
  

اي سرايد، اگر برهاي روحي ميد، تب در سيمكنلرز، از پا به زانو صعود مي
ايي هآهنگ بلرزم؛ آتشهاي سخت ريمفسرم و در آتشاگرم شدن بايد بي

  شان گل سرخ است و دودشان نسترن. كه شعله
  

ي ماست و گوشت خوني تنها خوراك ماست و خون چكنده تنها نوشابه
 گوشت و خونبا وجود اين دوست داريم كه خود را تندرست بپنداريم و 

  خوانيم. مي» خوب«واقعي انگار كنيم و باز با وجود اين همه اين جمعه را 
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V 
 

So here I am, in the middle way, having had twenty  
  [years— 

١٧٥ Twenty years largely wasted, the years of l'entre deux     
                                                                                [guerres 
Trying to use words, and every attempt 
Is a wholly new start, and a different kind of failure 
Because one has only learnt to get the better of words 
For the thing one no longer has to say, or the way in  
                                                                                [which 

١٨٠ One is no longer disposed to say it. And so each venture 
Is a new beginning, a raid on the inarticulate 
With shabby equipment always deteriorating 
In the general mess of imprecision of feeling, 
Undisciplined squads of emotion. And what there is to  
        conquer 

١٨٥ By strength and submission, has already been discovered 
Once or twice, or several times, by men whom one cannot          
         hope 
To emulate—but there is no competition— 
There is only the fight to recover what has been lost 
And found and lost again and again: and now, under     
         conditions 

١٩٠ That seem unpropitious. But perhaps neither gain nor loss. 
For us, there is only the trying. The rest is not our business. 
 
 
 
 

  پنج
  

 ام، بيست سالي كهام؛ بيست سال را داشتهي راه رسيدهپس من به نيمه
ردن ام تا راه بكار ببيشتر آن به زيان شد، سالهاي بين دو جنگ، كوشيده

ها را بياموزم، و هر كوششي آغازي تمام نوين است، و واژه
راز را تنها براي اب هاست از شكست. چون انسان تسلط بر واژهايديگرگونه

آموزد و يا براي قالبي كه ديگر بدان رغبت آنچه ديگر نبايد بيان كند مي
زبان با ست بر آرش بيست نوين و رزميندارند، پس هر اقدامي آغازي

كارافزاري ناقص كه هميشه در حال پراشيدن است در آن آشفتگي همگاني، 
اط عاطفه. و آنچه بايد به انضبهاي بيو ولنگاري احساس. در ميان دسته

مدد قدرت و تسليم فتح گردد، پيش از اين يكبار، دو بار، يا چند بار. توسط 
تواند اميد همسري با آنان را بپروراند؛ كشف شده مرداني كه انسان نمي

 ست براي باز به بچنگ آوردنجنگي –ولي رقابتي در كار نيست  –است. 
رن از ميان رفته است، و آن هم اكنون، آنچه گم شده و پيدا شده و باز مكر
آيد. ولي شايد نه سود و نه زيان در كار با اوضاعي كه ناسازگار به نظر مي

  باشد. تكليف ما فقط كوشيدن است. جز اين كار ما نيست. 
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Home is where one starts from. As we grow older 
The world becomes stranger, the pattern more        
                                                                 [complicated 
Of dead and living. Not the intense moment 

١٩٥ Isolated, with no before and after, 
But a lifetime burning in every moment 
And not the lifetime of one man only 
But of old stones that cannot be deciphered. 
There is a time for the evening under starlight, 

٢٠٠ A time for the evening under lamplight 
(The evening with the photograph album). 
Love is most nearly itself 
When here and now cease to matter. 
Old men ought to be explorers 

٢٠٥ Here or there does not matter 
We must be still and still moving 
Into another intensity 
For a further union, a deeper communion 
Through the dark cold and the empty desolation, 

٢١٠ The wave cry, the wind cry, the vast waters 
Of the petrel and the porpoise. In my end is my beginning. 

  
 
 
 
 
 

شويم، دنيا ميكند. هرچه پيرتر كه انسان از آنجا آغاز ميوطن كجاست
 گردد. نه آنتر ميشود و نظم مردگان و زندگان آن پيچيدهتر ميشگفت
ي حاد منفرد؛ كه قبل و بعدي ندارد؛ بل عمري كه در هر لحظه لحظه
نده هايي كه خواان، بلكه عمر سنگنبشتهسوزد؛ و نه فقط عمر يك انسمي
  شود. نمي

  ست براي گذراندن غروب در نور اختران زماني
ست براي گذراندن غروب، در نور چراغ (غروبي كه با آلبوم عكس و زماني

  گذرد)مي
 ترين چيزهادهد نزديكآنگاه كه اينجا و اكنون شاياني خود را از دست مي

ا پير بايستي كاشفي پيشه كنند، اينجا و آنج به عشق خود عشق است. مردان
  اهميتي ندارد. 

بايد ساكن باشيم و به درون انبوهي ديگري فروشويم براي يگانگي 
تر براي آميزش ژرفتري، از ميان سرماي تاريك، و متروكي خالي، گسترده

ماهي ي خوكاز ميان فرياد موج و از ميان فرياد باد و از ميان آبهاي گسترده
  ردك دريايي. و ا

  در انجام آغاز منست.   
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  لوايژسدراي س
           Dry Salvages 
 
 

 
(The Dry Salvages—presumably les trois sauvages—is a 
small group of rocks, with a beacon, off the N.E. coast of 
Cape Ann, Massachusetts. Salvages is pronounced to 
rhyme with assuages. Groaner a whistling buoy.)    
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I 
 
I do not know much about gods; but I think that the river 
Is a strong brown god—sullen, untamed and intractable, 
Patient to some degree, at first recognised as a frontier; 
Useful, untrustworthy, as a conveyor of commerce; 

٥ Then only a problem confronting the builder of bridges. 
The problem once solved, the brown god is almost  
                                                                              [forgotten 
By the dwellers in cities—ever, however, implacable. 
Keeping his seasons and rages, destroyer, reminder 
Of what men choose to forget. Unhonoured, unpropitiated 

١٠ By worshippers of the machine, but waiting, watching and  
        waiting. 
His rhythm was present in the nursery bedroom, 
In the rank ailanthus of the April dooryard, 
In the smell of grapes on the autumn table, 
And the evening circle in the winter gaslight. 
 

١٥ The river is within us, the sea is all about us; 
The sea is the land's edge also, the granite 
Into which it reaches, the beaches where it tosses 
Its hints of earlier and other creation: 
The starfish, the horseshoe crab, the whale's backbone; 

٢٠ The pools where it offers to our curiosity 
The more delicate algae and the sea anemone. 
It tosses up our losses, the torn seine, 
The shattered lobsterpot, the broken oar 
And the gear of foreign dead men. The sea has many  
                                                                                 [voices, 
 

  يك
  

كنم كه رود، خداي ، ولي فكر ميي خدايان زياد نيستدانش من درباره
 ايناوردني، تا اندازهآشتي و نارام و به راهست، بياي رنگيزورمند قهوه

اي براي نقل بار كاال مفيد شكيبا؛ نخست مرز قرارش دادند. چون وسيله
ي بود و اطمينان را ناشايسته و سپس رود فقط مشكلي بود براي سازنده

 اي را رنگ تقريبنپلها. يكبار كه مشكل گشاده شود، شهريان خداي قهوه
ود هاي خها و خشمناپذير؛ همواره فصلكنند. ولي رود تسكينفراموش مي
بردنش را  كند. خرابگرست و يادآوران چه كه انسان از يادرا حفظ مي

بخشند كنند و تسكينش نميگزيند. پرستندگان ماشين مفتخرش نميبرمي
  ولي او منتظرست، مواظب است و منتظرست. 

خت عرعر سرسبز حياط جلويي ام و در درآهنگ او در اطاق كودكيضرب
ها به دور داريزندهي خزان، و در شببهار، و در عطر انگورها بر سفره

  چراغ گاز زمستان حاضر بود. 
ين ي زمرود در درون ماست، دريا دور ما را فرا گرفته است. و نيز، دريا لبه

 يهايي كه بر آن ستارهرسد و ساحلاست. خارايي كه دريا به درون آن مي
تر هاي دريا به آفرينش قديماشاره –ي پشت نهنگ دريايي، خرچنگ و تيره

تري به ي ظريفهايي كه در آن، دريا هديهاندازد، و تاالبرا مي –و ديگر 
ا را هاي مباختهكند: جلبك و شقايق دريايي. درياكنجكاوي ما تقديم مي

 ـــ ارافزار مردانآورد: تور پاره، سبد پراشيده، پاروي شكسته و كباال مي
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٢٥ Many gods and many voices. 
                                                 The salt is on the briar rose, 
The fog is in the fir trees. 
                                                 The sea howl 
And the sea yelp, are different voices 

٣٠ Often together heard: the whine in the rigging, 
The menace and caress of wave that breaks on water, 
The distant rote in the granite teeth, 
And the wailing warning from the approaching headland 
Are all sea voices, and the heaving groaner 

٣٥ Rounded homewards, and the seagull: 
And under the oppression of the silent fog 
The tolling bell 
Measures time not our time, rung by the unhurried 
Ground swell, a time 

٤٠ Older than the time of chronometers, older 
Than time counted by anxious worried women 
Lying awake, calculating the future, 
Trying to unweave, unwind, unravel 
And piece together the past and the future, 

٤٥ Between midnight and dawn, when the past is all  
      [deception, 

The future futureless, before the morning watch 
When time stops and time is never ending; 
And the ground swell, that is and was from the beginning, 
Clangs 

٥٠ The bell. 
 
 
 

  ار و خدايان بسياريي بيگانه. دريا آواهاي بسيار دارد. آواهاي بسمرده
  

  نمك بر نسترن است.   
    

  مه در ميان درختان كاج است.   
  

بيشتر با هم به گوش  ي دريا و پارس دريا دو آواي گوناگون است كهزوزه
، شكندكه روي آب مي ها، تهديد و نوازش آبكوههان رسنآيد: ناله در ميمي

اي كه هاي آژيرنده از دماغهرفت و آمد دور در دندانهاي خارايي، و ضجه
وري كه عازم شود؛ همه آواهاي درياست، و خشاب غوطهنزديك مي
نگ زنگ، زمان را باشد و چنگر: و زير بار مه خاموش، جرساحل مي

زند، شتاب زمين ميشمارد ولي نه زمانِ ما را كه زنگش را تموج بيمي
تر از زماني كه زنان مشتاق و تر از زمان كرنومترها، قديمزماني قديم
 يشمارند: زناني كه بين نيمشب و شبگير، آنگاه كه همهمضطرب مي

وقتي  صبحگاهيآينده است، پيش از پاس گذشته نيرنگ است و آينده بي
وشند ككشند و ميپذير نيست) بيدار دراز ميايستد و (زمان انجامزمان مي

تا گذشته و آينده را كه رشته شده است پنبه كنند، كه پيچيده شده است از 
اند باز به هم آرند؛ كه هم باز كنند و گذشته و آينده را كه در هم كرده

زمان تموج زمين كه هست و از  تر ازاند باز جمع آرند. و قديمپراشيده
  آغاز بود، 
 زند ناقوس مي  
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II 
 
 
 

Where is there an end of it, the soundless wailing, 
The silent withering of autumn flowers 
Dropping their petals and remaining motionless; 
Where is there and end to the drifting wreckage, 

٥٥ The prayer of the bone on the beach, the unprayable 
Prayer at the calamitous annunciation? 
 
 

There is no end, but addition: the trailing 
Consequence of further days and hours, 
While emotion takes to itself the emotionless 

٦٠ Years of living among the breakage 
Of what was believed in as the most reliable— 
And therefore the fittest for renunciation. 
 
 

There is the final addition, the failing 
Pride or resentment at failing powers, 

٦٥ The unattached devotion which might pass for     
                                                                    [devotionless, 
In a drifting boat with a slow leakage, 
The silent listening to the undeniable 
Clamour of the bell of the last annunciation. 
 
 

Where is the end of them, the fishermen sailing 
٧٠ Into the wind's tail, where the fog cowers? 

We cannot think of a time that is oceanless 
Or of an ocean not littered with wastage 
Or of a future that is not liable 
Like the past, to have no destination. 
 

  دو
  

هاي يابد، و در كجا پژمردن خاموش گلاي صامت انجام ميكجا اين مويه
انجامي هست. در  –ماند ريزد و ساكن ميها فرو ميگلبرگ كه –خزان را 

رسد. در كجا راند به انجام ميكجا اين كسراتي كه آب دريا به اطراف مي
نيايش  –دعاي استخواني را كه بر ساحل افتاده است انجامي هست 

  ي دريافتن پيغام دهشتناك. ناشدني در لحظهنيايش
  

هاي ي روزها و ساعتت: حاصل درماندهانجامي نيست، افزايش در كار اس
تاثري را كه در ميان كسرات زيسته شده ديگر، همانگاه كه تاثر، سالهاي بي

گيرد، كسرات آنچه بيش از همه شايسته اطمينان باور است در خود مي
  شد و پس، براي فدا كردن از همه سزاوارتر بود. مي

م كاهنده به نيروهايي كه ك يهنيست غرور با كيش باقيو هنوز آخرين افزا
ر وابستگي كه ممكنست سرناسپردگي به نظر آيد، دشود، پرستندگي بيمي

كند، گوش فرا دادن خاموش به قايقي كه آب به آهستگي در آن نفوذ مي
  هياهوي انكارناشدني ناقوس آخرين پيغام. 

  

ه نجا كرانند آي باد ميانجام آنان كجاست. ماهيگيراني كه به درون دنباله
يانديشيم كه بي اقيانوس باشد و يا توانيم زماني را بمه در كارست؟ نمي

ذشته اي كه همچون گاقيانوسي كه بر آن ضايعات نپاشيده باشند و يا آينده
  جا باشد. مقصد بودنش بيگمان بي
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٧٥ We have to think of them as forever bailing, 
Setting and hauling, while the North East lowers 
Over shallow banks unchanging and erosionless 
Or drawing their money, drying sails at dockage; 
Not as making a trip that will be unpayable 

٨٠ For a haul that will not bear examination. 
 
There is no end of it, the voiceless wailing, 
No end to the withering of withered flowers, 
To the movement of pain that is painless and motionless, 
To the drift of the sea and the drifting wreckage, 

٨٥ The bone's prayer to Death its God. Only the hardly,  
        barely prayable 
Prayer of the one Annunciation. 
 
It seems, as one becomes older, 
That the past has another pattern, and ceases to be a mere  
       sequence— 
Or even development: the latter a partial fallacy 

٩٠ Encouraged by superficial notions of evolution, 
Which becomes, in the popular mind, a means of  
      disowning the past. 
The moments of happiness—not the sense of well-being, 
Fruition, fulfilment, security or affection, 
Or even a very good dinner, but the sudden illumination— 

٩٥ We had the experience but missed the meaning, 
And approach to the meaning restores the experience 
In a different form, beyond any meaning 
We can assign to happiness. I have said before 
That the past experience revived in the meaning 

في (كه ي نه ژردربايستيم كه آن ماهيگيران را آنگاه كه باد برين، روي كناره
شود گرفتار آب كشيدن و آماده گردد) خم ميونه نميفرسايد و دگرگنمي

ند و يا گيركه پولشان را ميكردن و رسن كشيدن بيانديشيم، و يا در حالي
و نه در حال اقدام به سفري كه ها در دريابار. مشغول خشكاندن بادبان

تواند آزمايش را تحمل اي كه نميسودي به ثمر نخواهد داشت بخاطر پروه
  كند. 
صدا را انجامي نيست. و انجامي نيست براي پژمردن گلهاي ي بيهموي

حركت است، و جابجا شدن دريا و درد و بيپژمرده، و حركت درد كه بي
كسرات شناور و نيايش استخوان به خدايش مرگ. تنها انجام، نيايش هنگام 

  ست. شدنيسختي و به زحمت نيايشه دريافت آن تنها پيام است كه ب
رسد كه گذشته نظمي ديگر دارد و تنها شود. بنظر ميسان پيرتر ميهرچه ان

 ست جزيي كه توسطاين آخرين، خطايي –توالي و يا حتا ترقي نيست 
شود و در روح عوام ي تكامل تشويق ميهاي سطحي دربارهاضمار
هاي پدرامي، نه لحظه –گردد براي دست از گذشته شستن اي ميوسيله

ن، به ثمر رسيدن، برآورده شدن، امنيت يا محبت و نه آگاهي بر: خوب بود
ي آن تجربه را دشتيم ول –بلكه آن نورباران ناگهاني  حتا غذاي نيك خويي

آرش آن را درنيافتيم و نزديكي به آرش تجربه را در ديگر شكلي بازخواهد 
توانيم به پدرامي بدهيم. پيشتر ست كه ما ميپرداخت كه ماوراي هر آرشي

  عمر ـ ي يكي گذشته كه در آرش احيا شود، تنها تجربهام كه تجربهگفته
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١٠٠ Is not the experience of one life only 
But of many generations—not forgetting 
Something that is probably quite ineffable: 
The backward look behind the assurance 
Of recorded history, the backward half-look 

١٠٥ Over the shoulder, towards the primitive terror. 
Now, we come to discover that the moments of agony 
(Whether, or not, due to misunderstanding, 
Having hoped for the wrong things or dreaded the wrong  
          things, 
Is not in question) are likewise permanent 

١١٠ With such permanence as time has. We appreciate this  
                                                                                 [better 
In the agony of others, nearly experienced, 
Involving ourselves, than in our own. 
For our own past is covered by the currents of action, 
But the torment of others remains an experience 

١١٥ Unqualified, unworn by subsequent attrition. 
People change, and smile: but the agony abides. 
Time the destroyer is time the preserver, 
Like the river with its cargo of dead negroes, cows and  
        chicken coops, 
The bitter apple, and the bite in the apple. 

١٢٠ And the ragged rock in the restless waters, 
Waves wash over it, fogs conceal it; 
On a halcyon day it is merely a monument, 
In navigable weather it is always a seamark 
To lay a course by: but in the sombre season 

١٢٥ Or the sudden fury, is what it always was. 
 
 

هاي فراوان است بدون فراموش كردن چيزي ي نسلبلكه تجربهــ نيست 
پشت  افتد بهكه شايد اصلن نتوان تجربه كردش، نگاهي كه به پشت مي

  دوي. افتاده؛ به سوي وحشت بنگاه به پشتشده و نيموشتهاطمينان تاريخ ن
يابيم كه لحظات زجر (كه اين زجر نتيجه سوءتفاهم است و اكنون، درمي

يا اميدواري به آرمان ناسزا و يا ترس از چيزهاي ناسزا مورد سوآل نيست) 
اي كه زمان دارد. ما اين را نيز همچنان هميشگي هستند، با چنان هميشگي

ايم زجري كه ما زجر ديگران، زجري كه خود نيز تقريبن آن را آزمودهدر 
ي يابيم تا در زجر خودمان، چون گذشتهدارد، بهتر درميرا نيز گرفتار مي

 ستايهاي عمل پوشيده شده است. ولي زجر ديگران، تجربهما با جريان
  كه محدود نخواهد شد و برخوردهاي بعدي نخواهندش ساييد. 

ماند. زمان خندند، ولي آن زجر برجاي ميشوند و ميديگرگونه ميمردمان 
مخرب همان زمان محافظ است. چون رودخانه با بار كاالش كه زنگيان 

ها، چون آن سيب تلخ و آن گاز در مرده است و گاوهاي ماده و مرغداني
شويندش، ها روي ميقرار، آبكوهههاي بيي ناهموار در آبسيب. و صخره

ست در كنندش؛ در روزهاي آرام آن صخره بناي يادبوديپنهان ميمدها 
ري توان به مدد آن مسيدريايي كه مي ستايهواي مناسب كشتيراني نشانه

را معين كرد. ولي در فصل عبوس يا در خشم ناگهاني، او همانست كه 
  هميشه بوده است. 
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III 
 

I sometimes wonder if that is what Krishna meant— 
Among other things—or one way of putting the same  
       thing: 
That the future is a faded song, a Royal Rose or a lavender  
       spray 
Of wistful regret for those who are not yet here to regret, 

١٣٠ Pressed between yellow leaves of a book that has never  
       been opened. 
And the way up is the way down, the way forward is the  
       way back. 
You cannot face it steadily, but this thing is sure, 
That time is no healer: the patient is no longer here. 
When the train starts, and the passengers are settled 

١٣٥ To fruit, periodicals and business letters 
(And those who saw them off have left the platform) 
Their faces relax from grief into relief, 
To the sleepy rhythm of a hundred hours. 
Fare forward, travellers! not escaping from the past 

١٤٠ Into different lives, or into any future; 
You are not the same people who left that station 
Or who will arrive at any terminus, 
While the narrowing rails slide together behind you; 
And on the deck of the drumming liner 

١٤٥ Watching the furrow that widens behind you, 
You shall not think 'the past is finished' 
Or 'the future is before us'. 
At nightfall, in the rigging and the aerial, 

  

  سه
  

در بين چيزهاي  –گويم كه آيا منظور كريشنا اين بود گاهي با خود مي
، هست پژمردديگر. و يا ديگر راهي براي بيان همان مطلب كه آينده، آوازي

مي از اندوهي مشتاق براي آنان كه رَاسپَشاه گلي پادشاهي يا شاخهخسر
هنوز اينجا نيستند تا اندوه بدارند، كه بين اوراق زرد كتابي كه هرگز گشوده 

  اندش. نشده خشكانده
  و راه برسو همان راه فروسوست و راه پيش همان راه پس است. 

ست است كه زمان توانيد بپذيريدش، ولي نيك راست كه نميچيزي
شفابخش نيست، چون شفاجو ديگر اينجا نيست. آنگاه كه قطار به راه 

 (و دانهاي اداري قرار گرفتهها و نامهها و مجلهافتد و مسافران با ميوهمي
آور اند) همراه ضرب خوابشان كردند سكو را ترك گفتهآنها كه بدرقه

ود و حالت خالصي شهاشان از حالت غصه رها مييكصد ساعت، چهره
  گيرد. مي

هاي ديگر و يا حتا به پيش رويد اي مسافراني كه از گذشته به زندگي
گريزيد. شما همان مردماني نيستيد كه ايستگاهي را ترك گفتند اي نميآينده

سرد و به هم نزديك آهن پشت سرشان ميو يا همان مردماني كه خطوط راه
 –پياده شوند. و به روي عرشه كشتي شود تا آنان در ايستگاه ديگري مي

نخواهيد  گسترد،نگيرد كه ميي پشتتان را ميشما كه آبدره –گيرد كه دم مي
  ـــپنداشت كه گذشته تمام شده است و يا اينك ما و آينده. شباهنگام در 
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Is a voice descanting (though not to the ear, 
١٥٠ The murmuring shell of time, and not in any language) 

'Fare forward, you who think that you are voyaging; 
You are not those who saw the harbour 
Receding, or those who will disembark. 
Here between the hither and the farther shore 

١٥٥ While time is withdrawn, consider the future 
And the past with an equal mind. 
At the moment which is not of action or inaction 
You can receive this: "on whatever sphere of being 
The mind of a man may be intent 

١٦٠ At the time of death”—that is the one action 
(And the time of death is every moment) 
Which shall fructify in the lives of others: 
And do not think of the fruit of action. 
Fare forward. 

١٦٥                          O voyagers, O seamen, 
You who came to port, and you whose bodies 
Will suffer the trial and judgement of the sea, 
Or whatever event, this is your real destination.’ 
So Krishna, as when he admonished Arjuna 

١٧٠ On the field of battle. 
                                  Not fare well, 
But fare forward, voyagers. 
 
 
 
 
 
 
 

دهد (گرچه نه به ست كه صال درميبادبانها و در دكل بزرگ صداييـــــ 
پيش رويد شما كه «گر زمان، و نه به هيچ زباني) هگوش آن صدف زمزم

پنداريد در سفريد، شما همانان نيستيد كه بندرگاه را ديدند كه دور همي مي
شد، و يا آنان كه كشتي را ترك خواهند گفت اينجا در ميان ساحل پيشين 
و ساحل پسين اكنون كه زمان از ميان برداشته شده است. گذشته و آينده 

ي عمل يا غيرعمل نيست، اي كه لحظهبررسي كنيد. و در لحظهرا يكسان 
ي وجود كه روح مردي در در هر كدامين كره«توانيد اين را دريابيد. مي

ست كه در و آن تنها عملي» ست بدان توجه داشته باشدزمان مرگ ممكن
ي اي زمان مرگ است به ميوهزندگي ديگران ميوه خواهد داد: و هر لحظه

  نديشيد. عمل نيا
  پيش رويد اي مسافران، اي دريانوردان

آييد و شما كه جسدهاتان محاكمه و قضاوت دريا و شما كه به بندر بازمي
  »آمد ديگري را تحمل خواهد كرد، اين است مقصد واقعي شماهر پيش
  گاه ارجونا را نكوهش نمود. چنين كريشنا وقتي در جنگ  
  نه بدرود      
  به پيش اي مسافران.        
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IV 
 
 
 
Lady, whose shrine stands on the promontory, 
Pray for all those who are in ships, those 

١٧٥ Whose business has to do with fish, and 
Those concerned with every lawful traffic 
And those who conduct them. 
 
Repeat a prayer also on behalf of 
Women who have seen their sons or husbands 

١٨٠ Setting forth, and not returning: 
Figlia del tuo figlio, 
Queen of Heaven. 
 
Also pray for those who were in ships, and 
Ended their voyage on the sand, in the sea's lips 

١٨٥ Or in the dark throat which will not reject them 
Or wherever cannot reach them the sound of the sea bell's 
Perpetual angelus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  چهار
  

بانوي ما كه پرستشگاهت بر فراز دماغه مرتفع قرار دارد، براي همه        
شان با ماهي بستگي دارد و هايند دعا كن، آنان كه شغلآنان كه در كشتي

اند و براي آناني دعا كن كه و نقل قانوني مشغول آنان كه به هرگونه حمل
  راهبر آنهايند. 

  

و همچنين دعايي در حق آن زنان بنماي كه شوهرانشان و پسرانشان        
  را بدرقه كردند و ديگر بازنديدند. 

  اي دختر پسر خويش، بانوي عرش.        
    

دند و سفرشان ها بوو همچنان براي آنان دعا كن كه در روي كشتي       
هاي دريا، يا در آن گلوي تاريكي كه دفعشان نخواهد را به روي شن، در لب

كرد، به پايان رسانيدند. و يا در هر جايي كه جرنگ مداوم آنژلوس زنگ 
 رسد.دريايي به گوششان نمي
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V 
 

To communicate with Mars, converse with spirits, 
To report the behaviour of the sea monster, 

١٩٠ Describe the horoscope, haruspicate or scry, 
Observe disease in signatures, evoke 
Biography from the wrinkles of the palm 
And tragedy from fingers; release omens 
By sortilege, or tea leaves, riddle the inevitable 

١٩٥ With playing cards, fiddle with pentagrams 
Or barbituric acids, or dissect 
The recurrent image into pre-conscious terrors— 
To explore the womb, or tomb, or dreams; all these are  
                                                                                  [usual 
Pastimes and drugs, and features of the press: 

٢٠٠ And always will be, some of them especially 
When there is distress of nations and perplexity 
Whether on the shores of Asia, or in the Edgware Road. 
Men's curiosity searches past and future 
And clings to that dimension. But to apprehend 

٢٠٥ The point of intersection of the timeless 
With time, is an occupation for the saint— 
No occupation either, but something given 
And taken, in a lifetime's death in love, 
Ardour and selflessness and self-surrender. 

٢١٠ For most of us, there is only the unattended 
Moment, the moment in and out of time, 
The distraction fit, lost in a shaft of sunlight, 
The wild thyme unseen, or the winter lightning 
Or the waterfall, or music heard so deeply 

  پنج
  

الي ارواح، گزارش كردن رفتار هيوتماس گرفتن با مريخ، گفتگو داشتن با 
ديدن شده، زدن به كمك اندرون حيوان قربان روامُدريايي، خواندن زايجه، 

طالع در گوي، مشاهده كردن ناخوشي در امضا، فراهم آوردن شرح حال 
از روي خطوط دست و برانگيختن غمنامه از روي انگشتان، فال گرفتن به 

ناپذير به مدد سوراخ كردن اجتنابمدد جادوگري يا برگهاي چاي، سوراخ
ريح پر و يا اسيد باربيتوريك تشاوراق گنجفه، بازي كردن با ستارگان شش

آگاهي، كاويدن زهدان يا گور يا هاي پيشكردن تصوير راجع، به هراس
هاي مناسب ها و مخدرهاي معمولي و سرفصلگذرانرويا، همه اينها وقت

هد بود بويژه برخي از آنان در زماني كه هاست و هميشه خوابراي روزنامه
زدگي در كار باشد چه بر سواحل آسيا و چه در خيابان فاجعه ملل و شگفت

  رياِجو
ي كند ولي در يافتن نقطهكنجكاوي انسان در گذشته و آينده پژوهش مي

هاست، نه شغلي نيست بلكه زمان شغل قديسبرخورد زمان با بي
رفته شده در مرگ يك عمر، در عشق و ست داده شده و بازگموهبتي

سوزندگي و از خودي خود رستن و خود را تسليم كردن. براي بيشتر ما 
ي خود آمده وجود دارد آن لحظه كه در زمان است و در فقط آن لحظه

 هگشته در پرتوي از نور آفتاب، پونست، گمي آشفتگيزمان نيست؛ حمله
 ـبشار، يا موسيقي كه چنان ژرف شنيدهبه ديد نيامده يا آذرخش زمستان يا آ
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٢١٥ That it is not heard at all, but you are the music 
While the music lasts. These are only hints and guesses, 
Hints followed by guesses; and the rest 
Is prayer, observance, discipline, thought and action. 
The hint half guessed, the gift half understood, is  
                                                                       [Incarnation. 

٢٢٠ Here the impossible union 
Of spheres of existence is actual, 
Here the past and future 
Are conquered, and reconciled, 
Where action were otherwise movement 

٢٢٥ Of that which is only moved 
And has in it no source of movement— 
Driven by daemonic, chthonic 
Powers. And right action is freedom 
From past and future also. 

٢٣٠ For most of us, this is the aim 
Never here to be realised; 
Who are only undefeated 
Because we have gone on trying; 
We, content at the last 

٢٣٥ If our temporal reversion nourish 
(Not too far from the yew-tree) 
The life of significant soil. 

 
  
  
  

 
 

 كه موسيقي ادامه دارد شماــ شده كه اصلن شنيده نشده است ولي تا زماني
  هستيد. موسيقي 

شوند و ها روان ميپندارها پس از اشاره –ها و پندارهايند اينها تنها اشاره
بقيه دعاست و امتثال است و انضباط است و تفكر است و عمل است. 

دريافته؛ تجسد خداست اينجا وحدت غير پنداشته؛ موهبت نيمي نيماشاره
ده است و ست. اينجا گذشته و آينده فتح شممكن كرات وجود واقعي

بود، عمل، حركت آني بود كه آشتي كرده، كجا كه اگر غير از اين مي
ي حركت ندارد و محركش نيروهاي دهند و در خود، چشمهحركتش مي

بودند و عمل درست آزادي از گذشته و آينده است. شيطاني و اهريمني مي
ست كه هرگز اينجا نيست تا بدان دست رسد، براي بيشتر ما اين هدفي

ايم و هايم و كوشيدمايي كه تنها سبب مغلوب نشدنمان اينست كه كوشيده
در آخر خشنود خواهيم بود اگر بازگشت مادي ما خاك شايان را غذا باشد 

  –نه خيلي دور از سرخدار  –
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  ليتل گيدينگ 
Little Gidding    
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I 
 

Midwinter spring is its own season 
Sempiternal though sodden towards sundown, 
Suspended in time, between pole and tropic. 
When the short day is brightest, with frost and fire, 

٥ The brief sun flames the ice, on pond and ditches, 
In windless cold that is the heart's heat, 
Reflecting in a watery mirror 
A glare that is blindness in the early afternoon. 
And glow more intense than blaze of branch, or brazier, 

١٠ Stirs the dumb spirit: no wind, but pentecostal fire 
In the dark time of the year. Between melting and freezing 
The soul's sap quivers. There is no earth smell 
Or smell of living thing. This is the spring time 
But not in time's covenant. Now the hedgerow 

١٥ Is blanched for an hour with transitory blossom 
Of snow, a bloom more sudden 
Than that of summer, neither budding nor fading, 
Not in the scheme of generation. 
Where is the summer, the unimaginable 

٢٠ Zero summer? 
 

                        If you came this way, 
Taking the route you would be likely to take 
From the place you would be likely to come from, 
If you came this way in may time, you would find the  
                                                                           [hedges 

٢٥ White again, in May, with voluptuary sweetness. 
It would be the same at the end of the journey, 
If you came at night like a broken king, 

  يك
  

ست گرچه نزديك غروب خيس خود. ازليست براي الدلو فصليبهار قلب
باشد. و در زمان، بين قطب و استوا، آويزان است   زماني كه روز كوتاه مي

زودگذر، يخ را، در  ترين روزهاست خورشيدبا برفك و آتش، روشن
سوزي كه گرماي قلب كند، در سرماي بيور مي، شعلوهندهاآبگيرها و آبك

كند كه در اول بعد از ظهر، نعكس مياست. و در آينه آبي درخشش را م
اي شديدتر از شعله شاخه يا ذغال، روح الل را كوري است. درخشندگي

 گاه سال. ميانجنباند باد نيست، آتش عيدالخمسين است در تاريكمي
لرزد. بويي زميني يا بويي از چيزي ي روح ميگدازيدن و افسردن شيره

ي نه در پيمان زمان، اكنون پرچين زنده در دماغ نيست. اين بهار است ول
كفتن تر از شي زودميراي برف، سپيد است، شكفتني ناگهانيبا شكوفه

  تابستان، نه جوانه زدن و نه پژمردن نه در نقشه زايش
  كجاست تابستان، فصل بيرون از وهم، تابستان صفر. 

گزيديد كه گزيدنش از شما آمديد و راهي را برميسوي مياگر بدين
آيد. اگر در ماه آمديد كه از آنجا آمدن از شما برميآيد و از جايي ميبرمي

 يرينيافتيد در ماه مه، به شيها را باز سپيد ميآمديد. پرچينمه بدينسوي مي
  مولعي 

اي آمديد چونان شاه شكستهبود، اگر شبانه ميگونه ميدر انجام، سفر همين
  د گونه خواهايد. همينبراي چه آمده دانستيدآمديد و نميو يا اگر به روز مي
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If you came by day not knowing what you came for, 
It would be the same, when you leave the rough road 

٣٠ And turn behind the pig-sty to the dull facade 
And the tombstone. And what you thought you came for 
Is only a shell, a husk of meaning 
From which the purpose breaks only when it is fulfilled 
If at all. Either you had no purpose 

٣٥ Or the purpose is beyond the end you figured 
And is altered in fulfilment. There are other places 
Which also are the world's end, some at the sea jaws, 
Or over a dark lake, in a desert or a city— 
But this is the nearest, in place and time, 

٤٠ Now and in England. 
 

                                  If you came this way, 
Taking any route, starting from anywhere, 
At any time or at any season, 
It would always be the same: you would have to put off 

٤٥ Sense and notion. You are not here to verify, 
Instruct yourself, or inform curiosity 
Or carry report. You are here to kneel 
Where prayer has been valid. And prayer is more 
Than an order of words, the conscious occupation 

٥٠ Of the praying mind, or the sound of the voice praying. 
And what the dead had no speech for, when living, 
They can tell you, being dead: the communication 
Of the dead is tongued with fire beyond the language of  
        the living. 
Here, the intersection of the timeless moment 

٥٥ Is England and nowhere. Never and always. 
 

بود، چون راه درشت را ترك كنيد و پشت خوكداني بپيچيد، بسوي نماي 
ستي ايد فقط پوپنداشتيد كه براي آن آمدهخيز و سنگ گور. و آنچه ميمالل

ا نخواهد دريد مگر برآورده شود بود، پوستي آرشي كه منظور، آن پوست ر
اگر هرگز برآورده شود. يا شما هيچ منظوري نداشتيد و يا منظورتان از 
انجامي كه انگاشته بوديد فراترست و يا در حين برآوردن، منظورتان را 

  ست. ديگرگونه شده
هاي جاهاي ديگري نيز هست كه همچنين انجام دنياست، برخي در آرواره

االب تاريكي، در كويري يا در شهري ولي اينجا نزديكترين دريا، يا بروي ت
  آنهاست، در جا و در زمان، اكنون در انگلستان. 

آمديد، از هر راهي و از هر جايي در هر زماني و در هر اگر بدينسوي مي
ار بوديد كه حسن و نيت كنبود، دربايست ميفصلي هميشه همينگونه مي

تي چيزي را ثابت نماييد، كه خودآموزي نهيد؛ شما اينجا نيستيد كه درس
تان را سير نماييد و يا گزارش ببريد، شما اينجاييد كه به كنيد، يا كنجكاوي

زانو درآييد و نيايش كنيد كجا كه نيايش مستجاب بوده است. و دعا، از 
چند واژه كه پشت هم روان شود و يا اشتغال آگاه روان نيايشگر، و يا 

الترست و آنچه كه مردگان به گاه زيستن صوت صداي نيايشگر وا
گويند. مردگان به مدد ايد به شما ميتوانستند گفت، اكنون كه مردهنمي

  زباني آتشين با ما ارتباط دارند كه فراتر است از گفتار زندگان. 
  جاستزمان انگلستان و بيي بيي برخورد لحظهاينجا نقطه   
  هرگز و هميشه.    



٨٢ 
 

   Do-Library 
http://do‐lb.blogspot.com 

II 
 

Ash on and old man's sleeve 
Is all the ash the burnt roses leave. 
Dust in the air suspended 
Marks the place where a story ended. 

٦٠ Dust inbreathed was a house— 
The walls, the wainscot and the mouse, 
The death of hope and despair, 
         This is the death of air. 
 

There are flood and drouth 
٦٥ Over the eyes and in the mouth, 

Dead water and dead sand 
Contending for the upper hand. 
The parched eviscerate soil 
Gapes at the vanity of toil, 

٧٠ Laughs without mirth. 
         This is the death of earth. 
 

Water and fire succeed 
The town, the pasture and the weed. 
Water and fire deride 

٧٥ The sacrifice that we denied. 
Water and fire shall rot 
The marred foundations we forgot, 
Of sanctuary and choir. 
          This is the death of water and fire. 
 

٨٠ In the uncertain hour before the morning 
   Near the ending of interminable night 
   At the recurrent end of the unending 

  دو
  

لهاي گست كه سرخي خاكستريكمي خاكستر بر آستين مرد پيري، همه
ه ست كگذارد. غباري كه در هوا آويزان است نشانه جزييسوخته بجا مي

ديوار  –اي بود باري كه تنفس شد؛ خانهغداستاني در آنجا به انجام رسيد. 
  مرگ اميد و حرمان؛ اينست مرگ هوا –و تخته و موش 

  

بر چشمان و در دهان، سيالب و تفنگي در كارست. آب مرده و ريگ مرده 
ي جان از دهد. زمين تفتهمي براي بدست آوردن پايگاه برتر مسابقه

ت كه دهان گشاده زده كرده اسداده را بيهودگي كوشش چنان شگفتدست
  خندد، اينست مرگ زمينآنكه شاد باشد ميمانده و بي

  

شود. آب و آتش آن شهر و مرغزار و گياه هرز را آب و آتش جانشين مي
الحرام اهاي پوسيده حرمكند. پايهاي را كه ما انكار كرديم مسخره ميقرباني

 اهد كرد. وينستايم، آب و آتش تباه خوو سرود نگاه را كه از يادشان برده
  مرگ آب و آتش.

  

ر پايان. ددر ساعت مردد پيش از بامداد؛ نزديك به انجام رسيدن شب بي
ود، افق ور بانجامي، پس از آنكه كبوتر سياه، كه زبانش شعلهانجام راجع بي

وطنش را پيش گرفت و رفت، همانگاه كه برگهاي مرده به روي اسفالت 
 بان، آنجا كه صداي ديگري نبود، بين كرد، در خياخش ميچون حلبي خش
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After the dark dove with the flickering tongue 
   Had passed below the horizon of his homing 

٨٥    While the dead leaves still rattled on like tin 
Over the asphalt where no other sound was 
   Between three districts whence the smoke arose 
   I met one walking, loitering and hurried 
As if blown towards me like the metal leaves 

٩٠    Before the urban dawn wind unresisting. 
   And as I fixed upon the down-turned face 
That pointed scrutiny with which we challenge 
   The first-met stranger in the waning dusk 
    I caught the sudden look of some dead master 

٩٥ Whom I had known, forgotten, half recalled 
   Both one and many; in the brown baked features 
   The eyes of a familiar compound ghost 
Both intimate and unidentifiable. 
   So I assumed a double part, and cried 

١٠٠    And heard another's voice cry: 'What! are you here?' 
Although we were not. I was still the same, 
   Knowing myself yet being someone other— 
   And he a face still forming; yet the words sufficed 
To compel the recognition they preceded. 

١٠٥    And so, compliant to the common wind, 
   Too strange to each other for misunderstanding, 
In concord at this intersection time 
   Of meeting nowhere, no before and after, 
   We trod the pavement in a dead patrol. 

١١٠ I said: 'The wonder that I feel is easy, 
   Yet ease is cause of wonder. Therefore speak: 
    I may not comprehend, may not remember.' 
 

آمد؛ گويي خوش ميسه محله دودخيز، كسي را ديدم كه شتابان و خوش
اي فلزي، كاهوار، بسوي من رانده كه باد شبگيري شهري او را چون ورقه

را كه  اي. و چون من آن نگاه تيز پژوهنده را (كه با آن نخستين بيگانهبود
ايين سر پ يخوانيم) روانهبينيم، به ستيزه ميپريده ميدر شبگير رنگ

زماني  دانستماي را دريافتم كه ميي او كردم، نگاه ناگهاني استاد مردهافتاده
بخاطر آوردمش، بخاطر  ام و آنگاه نيمام و فراموشش كردهبا او آشنا بوده

 يآوردني مبهم، چه او در خاطر من يك نفر بود و چند نفر بود و در چهره
اي رنگش، چشمان شبحي مركب و آشنا به من نگريست چشماني كه قهوه

  شد. صميمي بود و شناخته نمي
پس من مجسم كردن دو رل را بر عهده گرفتم و فرياد زدم و فرياد صداي 

اگرچه ما آنجا نبوديم؛ من هنوز » شگفتا شما اينجاييد!«ديگري را شنودم 
شناختم، و در عين حال؛ ديگر كسي بودم، و او همان بودم؛ خود را مي

  شد. اي بود كه هنوز مشكل ميچهره
ها توانايي آن را داشتند كه شناسايي را دربايست گذارند تا پس از آنان واژه

ي چه برا –رو را متحدگونه دهروان شود، و پس، پيرو آن باد مشترك پيا
جا؛ در اين زمان برخورد ديدار در بي –سوءتفاهم خيلي غريبه بوديم 

اي كه من شگفتي«اي پيموديم؛ گفتم: پس؛ در گشتي مردهپيش و بيبي
كنم آسان است اما آساني باعث شگفتي است پس بگو، شايد احساس مي

  ـها وبراي بازگفتن انديشه«ت و او گف» ياد آرم من درنيابم شايد نتوانم در
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And he: 'I am not eager to rehearse 
   My thoughts and theory which you have forgotten. 

١١٥    These things have served their purpose: let them be. 
So with your own, and pray they be forgiven 
   By others, as I pray you to forgive 
   Both bad and good. Last season's fruit is eaten 
And the fullfed beast shall kick the empty pail. 

١٢٠    For last year's words belong to last year's language 
   And next year's words await another voice. 
But, as the passage now presents no hindrance 
   To the spirit unappeased and peregrine 
   Between two worlds become much like each other, 

١٢٥ So I find words I never thought to speak 
   In streets I never thought I should revisit 
   When I left my body on a distant shore. 
Since our concern was speech, and speech impelled us 
   To purify the dialect of the tribe 

١٣٠    And urge the mind to aftersight and foresight, 
Let me disclose the gifts reserved for age 
   To set a crown upon your lifetime's effort. 
   First, the cold friction of expiring sense 
Without enchantment, offering no promise 

١٣٥    But bitter tastelessness of shadow fruit 
   As body and soul begin to fall asunder. 
Second, the conscious impotence of rage 
   At human folly, and the laceration 
   Of laughter at what ceases to amuse. 

١٤٠ And last, the rending pain of re-enactment 
   Of all that you have done, and been; the shame 
   Of motives late revealed, and the awareness 
 

ايد، اشتياقي ندارم. اين چيزها هاي خودم كه شما فراموش كردهپنداشتهـ 
گونه با هميناند؛ بگذار در جاي خود بمانند و خدمت خود را گزارده

انديشه و پنداشته خودت رفتار كن و دعا كن كه ديگران آنها را ببخشايند، 
همانگونه كه من از شما تمنا دارم كه خوب و بد آن، هر دو را ببخشيد. 

شود و دد سير به سطل خالي لگد خواهد زد. ي فصل پيش خورده ميميوه
هاي سال ديگر چشم هاي سال پيشين از آن گفتار آن سال است واژهواژه

 اه روح تسكينبراه صدايي ديگر. ولي از آنجا كه اكنون گذرگاه، رادع از ر
ماننده سرگردان همروحي كه بين دو دنياي به -نيافته برداشته است 

ا جيابم كه زماني كه تنم را بر ساحل دوري بههايي را ميواژه -باشدمي
هايي انگاشتم در اين خيابانا نميها رگذاشتم، هرگز به زبان آوردن اين واژه

  پنداشتم. كه هرگز بازديدنشان را نمي
ي لهجه گذارد، كهي ما گفتار است و گفتار دربايستمان مياز آنجا كه مشغله

اني را بيني واداريم، بگذار هذيبيني و پسايل را بپاالييم و روح را به پيش
 تارك عمري تالش تاجياند تا بر كه براي سالخوردگي كنار گذاشته شده

بگذارند، برايت فاش سازم، نخست مالش سرد محتضر، بدون مسحوري 
مزگي گزارد مگر بيبه گاه آغاز فراق افتادن ميان جان و تن، كه پيماني نمي

  اي كه سايه است. تلخ ميوه
دو ديگر به خشم آمدن از بالهت انساني با خشمي كه بر ناتواني خويش 

 ا در مقابل چيزي دراندن كه توان خنداندن را از دست آگاه است. و خنده ر
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Of things ill done and done to others' harm 
   Which once you took for exercise of virtue. 

١٤٥    Then fools' approval stings, and honour stains. 
From wrong to wrong the exasperated spirit 
   Proceeds, unless restored by that refining fire 
   Where you must move in measure, like a dancer.' 
The day was breaking. In the disfigured street 

١٥٠    He left me, with a kind of valediction, 
   And faded on the blowing of the horn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ايدي آنچه كه كردهاي كه از باز كردن همهيگر درد پراشندهدهد و سه دمي
هاي شود و خجالتي كه انگيزهايد حاصل ميي آنچه كه بودهو همه

آورند و آگاه شدن بر كارهايي شوند به بار ميناهويدايي كه بعدها آشكار مي
 رايد و زماني آن كاشان به ديگران آسيب زدهايد و يا در كردنكه بد كرده

خردان پنداشتيد؛ و نيش آفرين كمها را بكار انداختن پارسايي خود ميكردن
  شود. دار ميو شرفي كه لكه

رود، مگر آن آتش روان سخت و خشمناك از نادرست به نادرست پيش مي
كند، كجا كه شما بايد با آهنگ گام برداريد، چون  اشپاليدهآهنگ ريم

  رقاصي. 
  

ن مسخ شده او مرا لوني از وداع گفت و ترك روز همي شكست، در خيابا
 كرد و چون صور به صدا درآمد، ناهويدا شد. 
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III 
 

There are three conditions which often look alike 
Yet differ completely, flourish in the same hedgerow: 
Attachment to self and to things and to persons,      
                                                                         [detachment 

١٥٥ From self and from things and from persons; and, growing   
      between them, indifference 
Which resembles the others as death resembles life, 
Being between two lives—unflowering, between 
The live and the dead nettle. This is the use of memory: 
For liberation—not less of love but expanding 

١٦٠ Of love beyond desire, and so liberation 
From the future as well as the past. Thus, love of a  
                                                                            [country 
Begins as attachment to our own field of action 
And comes to find that action of little importance 
Though never indifferent. History may be servitude, 

١٦٥ History may be freedom. See, now they vanish, 
The faces and places, with the self which, as it could,  
        loved them, 
To become renewed, transfigured, in another pattern. 
Sin is Behovely, but 
All shall be well, and 

١٧٠ All manner of thing shall be well. 
If I think, again, of this place, 
And of people, not wholly commendable, 
Of no immediate kin or kindness, 
But of some peculiar genius, 

١٧٥ All touched by a common genius, 
 

  سه
  

ماننده به ديد هما هم تفاوت كلي دارد ولي اغلب بهسه وضع است كه ب
از  و آيد. پيوستگي به خود و به چيزها و به مردم، و گسستگي از خودمي

تفاوتي كه بين آن دو ناشكوفا رويان است، بين چيزها و از ديگران؛ و بي
ي مرده و شباهتش به آن دو وضع ديگر، شباهت مرگ ي زنده و گزنهگزنه

بخش است. از عشق است به زندگي. خاصيت خاطره اين است كه آزادي
وه را عالگستراند، پس خاطره انسان كاهد بلكه آن را فراتر از هوس مينمي

پرستي كند و چنان است كه آغاز ميهنبر گذشته از آينده نيز آزاد مي
ست به ميدان عمل خودمان، ولي درخواهيم يافت كه آن عمل پيوستگي
   تفاوت نخواهيم بود؛اهميت است گرچه هرگز نسبت به آن بيسخت بي

آنان  نشايد تاريخ بندگي باشد و شايد تاريخ آزادگي باشد، و ببين كه اكنو
توانست به ها و جاها و آن نفسي كه تا آنجا كه ميشوند، چهرهناپديد مي

شوند تا در نم ديگر باز نو شوند و مسخ ورزيد، ناپديد ميآنان عشق مي
  گردند. 

ناپذير است، ولي همه خوب خواهند شد و همه انواع اشيا گناه اجتناب
  خوب خواهد شد. 

هم  مردمي كه زياد –بدين مردم بينديشم اگر من باز بدينجا بينديشم، و 
اي با من نداشتند و مهري با من نداشتند. ولي ستودني نبودند و خويشي

  آنها را نبوغي مشترك لمس كرده بود، و  برخي نبوغي ويژه داشتند و همه
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United in the strife which divided them; 
If I think of a king at nightfall, 
Of three men, and more, on the scaffold 
And a few who died forgotten 

١٨٠ In other places, here and abroad, 
And of one who died blind and quiet 
Why should we celebrate 
These dead men more than the dying? 
It is not to ring the bell backward 

١٨٥ Nor is it an incantation 
To summon the spectre of a Rose. 
We cannot revive old factions 
We cannot restore old policies 
Or follow an antique drum. 

١٩٠ These men, and those who opposed them 
And those whom they opposed 
Accept the constitution of silence 
And are folded in a single party. 
Whatever we inherit from the fortunate 

١٩٥ We have taken from the defeated 
What they had to leave us—a symbol: 
A symbol perfected in death. 
And all shall be well and 
All manner of thing shall be well 

٢٠٠ By the purification of the motive 
In the ground of our beseeching. 
 
 
 
 
 

اگر به شاهي در  –اند اكنون در همان شغلي كه جدايشان كرد، يگانه شده
ي اعدام، و چند مرد ديگر كه از شب بينديشم، به سه مرد و بيش بر صفه

هاي بيگانه. و به او بينديشم كه آرام و ياد رفته مردند در اينجا يا در زمين
  ن را بيش از محتضران تقديس كنيم؟ كور مرد، چرا بايد اين مردگا

احضار كردن شبح گلي، غيبگويي نيست و پس جرنگدان زنگ نيست. 
يم را هاي قدتوانيم سياستتوانيم احزاب قديم را باز زنده كنيم و نمينمي

ه با اي راه بيفتيم. اين مردان و آناني كبرقرار نماييم و يا بدنبال طبل عتيقه
دند و ديگراني كه مورد مخالفت اين مردان بودند، كراين مردان مخالفت مي

پذيرند و يك حزب منفرد همه آنها را در همه قانون خاموشي را مي
  گيرد. برمي

خوردگان، آنچه را كه هرآنچه كه از نيكبختان به ارث بريم، از شكست
ست   مظهري كه در مرگ ايم و آن مظهريبايست برايمان بگذارند گرفته

هامان همه خوب بمدد پالودن انگيزه، در زمين درخواستكامل شده و 
  ي انواع اشيا خوب خواهد شد. خواهند شد و همه
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IV 
 

The dove descending breaks the air 
With flame of incandescent terror 

  Of which the tongues declare 
٢٠٥ The one discharge from sin and error. 

The only hope, or else despair 
   Lies in the choice of pyre of pyre— 
   To be redeemed from fire by fire. 
 

  Who then devised the torment? Love. 
٢١٠ Love is the unfamiliar Name 

Behind the hands that wove 
The intolerable shirt of flame 
Which human power cannot remove. 

     We only live, only suspire 
٢١٥    Consumed by either fire or fire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  چهار
  

درد، و زبانهاي ي دهشت وهاج ميآيد هوا را با شعلهكبوتري كه فرومي
زند. تنها اميد يا حرمان، بسته آن شعله، تنها رهايي از گناه و خطا را جار مي

سوز را برگزينيم تا آتش از آتش هاي مردمين از هيمهاست به اينكه كدام
  بازخردمان. 

  

ت ست، پشپس زجر را كدام كس ساخته است؟ عشق. عشق نام ناآشنايي
دستاني كه پيرهن تحمل ناشدني شعله را ببافتند. پيرهني كه نيروي انساني 

م ايم و دزيتش كه ما فقط ميي آتش يا آنش را ندارد. اوباريدهتوان كند
 زنيم. مي
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V 
 

What we call the beginning is often the end 
And to make and end is to make a beginning. 
The end is where we start from. And every phrase 
And sentence that is right (where every word is at home, 

٢٢٠ Taking its place to support the others, 
The word neither diffident nor ostentatious, 
An easy commerce of the old and the new, 
The common word exact without vulgarity, 
The formal word precise but not pedantic, 

٢٢٥ The complete consort dancing together) 
Every phrase and every sentence is an end and a  
                                                                           [beginning, 
Every poem an epitaph. And any action 
Is a step to the block, to the fire, down the sea's throat 
Or to an illegible stone: and that is where we start. 

٢٣٠ We die with the dying: 
See, they depart, and we go with them. 
We are born with the dead: 
See, they return, and bring us with them. 
The moment of the rose and the moment of the yew-tree 

٢٣٥ Are of equal duration. A people without history 
Is not redeemed from time, for history is a pattern 
Of timeless moments. So, while the light fails 
On a winter's afternoon, in a secluded chapel 
History is now and England. 
 

  
  

  پنج
  

خوانيم اغلب انجام است. و به انجام رساندن آغاز آنچه را كه ما آغاز مي
كنيم و هر عبارت و ه ما از آنجا آغاز ميكردن است. انجام كجاست ك

ي خويش است، و جاي اي كه درست باشد (كجا هر واژه در خانهجمله
نه  اي كه نه كمروست وهاي ديگر باشد. واژهخود را گرفته تا پشتيبان واژه

ي عاميانه كه دقيق است خودنما، در تجارت آساني، تجارت كهنه و نو، واژه
ها ي رسمي كه صريح است و پرباد نه؛ و همه واژهو زننده نيست و واژه

ست؛ هر ست و آغازياي انجاميبا هم در رقص) هر عبارت و هر جمله
ست بسوي صفه اعدام، بسوي ست. و هر كاري گاميايشعري گورنبشته

است اي ناخوانا، و از آنجآتش، و يا فرود گلوي دريا، و يا بسوي سنگنبشته
  كنيم. كه آغاز مي

مردگان  رويم. باروند و ما نيز با آنان ميميريم. ببين! آنها ميمحتضران مي با
  آورند. گردند و ما را با خود ميشويم، ببين آنها بازميزاده مي

  
  

تاريخ ي سرخدار يك اندازه طول دارد. مردمي بيگل و لحظهي سرخلحظه
زمان، پس يست از لحظات برا از زمان باز نتوان خريد چه تاريخ نظمي

اي متروك، پژمرد در بعد از ظهري زمستاني؛ و در صومعهآنگاه كه نور مي
  تاريخ؛ اكنون است و انگلستان است 
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٢٤٠ With the drawing of this Love and the voice of this 
                                                                               [Calling 
We shall not cease from exploration 
And the end of all our exploring 
Will be to arrive where we started 
And know the place for the first time. 

٢٤٥ Through the unknown, unremembered gate 
When the last of earth left to discover 
Is that which was the beginning; 
At the source of the longest river 
The voice of the hidden waterfall 

٢٥٠ And the children in the apple-tree 
Not known, because not looked for 
But heard, half-heard, in the stillness 
Between two waves of the sea. 
Quick now, here, now, always— 

٢٥٥ A condition of complete simplicity 
(Costing not less than everything) 
And all shall be well and 
All manner of thing shall be well 
When the tongues of flame are in-folded 

٢٦٠ Into the crowned knot of fire 
And the fire and the rose are one. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  با صداي اين صال با كشش اين عشق و
  

هاي ما ي كاشفيما از كشف كردن دست نخواهيم شست، و انجام همه
رسيدن به كجا خواهد بود كه از آنجا آغاز كرديم تا آنجا را براي نخستين 

ي ناشناس در يادداشته آنگاهي كه آخرين بار بشناسيم. از ميان دروازه
درازترين رودها،  ست كه آغازگاه ما بود؛ در سرچشمهي زمين آنيخطه

صداي آبشار پنهان و كودكان ناشناس در درخت سيب (ناشناس چون 
اند اما در سكون بين دو اند) كودكان شناخته نشدهسراغشان را نگرفته
  آيند. آبكوهه بگوش مي

وضعي از سادگي كامل كه بهاي آن  –زود؛ اكنون؛ اينجا، اكنون؛ هميشه 
خوب خواهند شد و همه انواع اشياء چيز نيست و همه هيچ كمتر از همه

خوب خواهد شد. آنگاه كه زبانهاي شعله بسوي هسته تاجور آتش خم 
  گل يكي باشد. شود و آتش و سرخ
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  شرح چند واژه ناآشنا
  

  برنت نورتن.   
  

  ست كندرفتار و تيزپروازايپرنده      باسترك 
  . شودپنداشتند كه خوردن آن باعث فراموشي ميدانستند و ميگل را مقدس مي آورده شده است. مصريان قديم اين Lotosبجاي       نيلوفر
  باشد. در ادبيات انگليس بويژه در ادبيات عهد اليزابت، رقص مظهر هماهنگي اجزا عالم وجود مي      رقص

  ست. نوعي پيچك تزييني Clematis    كلماتيس
  اي رومي نوان مظهر ابديت بكار رفته است. اليوت شعري درباره مجسمههاي هنري در شعر انگليسي به عانواع پديده    كوزه چيني

  سخت مشهور است. » اي يونانياي براي كوزهقصيده«ساخته است و شعر كيتز موسوم به 
  باشد. ميرد و در ادبيات مظهر فريب و سراب ي بز و دم اژدهاوش دادم كه سر شير، تنهست آتشنام اژدهايي Chimera  كيمرا

  
  كوكر.ايست  
  

 شود كوكر با مقلوب شعار ماري استوارت شروع ميبافتند. ايستي كوچكي كه بر آن عالمت و شعار خانواده را ميقاليچه Arras  اراس
  »در آغاز انجام من است.«يابد: و با اصل آن شعار پايان مي

  شعيره عبادت را گويند ويژه براي حج. جمع آن شعاير است.       [شعيره]
  چين، شكن، نورد. ترنجيدگي كه بر اندام افتد از خشم يا پيري و يا بيماري. / دهخدا      نگ][آژ

  بماشد. نام ستارگان گيسودار منظومه لئومي مي      لئونيد
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  شود. كوكر است كه امروز خوانده نميهاي گورستان ايستاشاره به سنگنبشته    سنگنبشته
  

  سلوايژس. دراي  
  

  گذارند تا كشتي را از نزديكي برحذر دارند. هاي دريايي كار ميآورده شده است و آن عالمتي كه در روي تپه Groanerدر مقابل       خشاب
  آورده شده است.  Purgatorialزداينده است و بجاي در لغت به معني چرك    ]آهنگريم[

  آورده شده است.  Annunciationبه پيروي از ترجمه انجيل در مقابل       پيغام
هاي روم باستان ر آيينكه دنهاده  haruspicateبا  آن را برابردر لغت به معناي فال نيك و نيكوست. مترجم اسم است و مُروا   وا زدن][مُر

  اي از پيشگويي و تفال بوده به جگر حيوان قرباني.  گونه
  اشد (ن.ك به مدخل واژه در دهخدا). ست با ورق كه در دوره صفوي رواج بيشتر داشته و شبيه به حكم بوده بايبازي  [گنجفه]
  زنند. هاي كليسا به ياد تجسد خدا ميست كه زنگنام آواي مخصوصي      آنژلوس

  پنداشتند. تيوريك را در قديم داراي خواص جادويي ميپر و اسيد باربيستاره شش    پرستاره شش
  

  ليتل گيدينگ.    
  

  »او بجايي رفته است كه ديگر پريشاني و خشم توان دراندن قلبش را ندارد«باشد: ويفت ميي جاناتن ساين واژه يادآور گورنبشته      دراندن 
  . روشن و درخشندهافروخته و فروزان و در لغت به معناي       [وهاج]

با ابر را برآن مترجم بلعيده شده.  ست كه ناجويدهاوباريده آنچهبلعيدن است.  فرودادن و كه به معني ناجويده "اوباريدن"از مصدر   [اوباريده]
consumed  .نهاده  
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  1 افزودني
  Pierre Leyris(35ي پير لِيريس () بر برگردان فرانسهJohn Hywardيادداشتهاي جان هِيوارد (

  
  

  . يك

  نت نورتون بر
  

  : است  The Family Reunionيادآور سطوري از ديگر اثر اليوت  - 14و  12سطر 
 
“I only looked thorough the little door 
When the sun was shining on the rose-garden: 
And heard in the distance tiny voices…” 
 

 دوازدهم بهشت دانته:  سرود 28ر سط) يادآور The surface glittered out of heart of light( - 39سطر 

‘del cor dell’una delle luci nuove’ 
  ):1378، اميركبير، بهشت، شفاكمدي الهي، ، 1281الدين شفا اين سطر را چنين برگردنداده (صفحه شجاع    

  "از دل يكي از فروغهاي تازه صدايي برخاست"                               
  

                                                            
  “١٩٥٠Leyris, Notes de John Hayward, traduit par Pierre ”, Quatre Quatuors برگرفته از كتاب ٣٥ 
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  است : Murder in Cathedralي از اثر ديگر اليوت يادآور سطر - 45و  44سطر 
“Human kind cannot bear very much reality.” 

        

  يادآور دو سطر از دو اثر استفان ماالرمه : - 50و  49سطر 
“Tonnerre et rubis aux moyeux” (de «M’introduire dans ton histoire») 

“bavant boue et rubis” (de « Le Tombeau de Charles Baudelaire ») 
  

نام دارد،  Triumphal March، بخش اول كه Coriolanدر شعر ديگر اليوت،  ”At the still point of the turning world“عبارت  - 64سطر 
 برداشته  اثر چارلز ويليامز  The Greater Trumpsهيوارد معتقد است كه اليوت اين تصوير را از پي توصيف فيگورهاي رقصانِ تاروت در رمان عينن آمده. 
  ست. ي تعادلياتفاقن غايت جادو يافتن نقطه :كند كهو اضافه مي

  

  ست. وچهارم اوديسهيادآور هادس هومر در بخش بيست –(تا آخر اين پاره از شعر)  115سطر 
  

  :  "صخره"يادآور اين سطور از بخش نهم شعر ديگر اليوت  – 156تا  152سطر 
“Out of the slimy mud of words, out of the sleet and hail of  
          Verbal imprecisions, 
Approximate thoughts and feelings…” (The Rock, IX) 

  

  فلوبر. » ي سن آنتوآنوسوسه«يادآور انجيل يوحنا و  – 161تا  158سطر 
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  دوم. 
  كوكر ايست

  
به جرم توطئه عليه اليزابت  –ي معدوم اسكاتلند ) ملكهMary Queen of Scots 1542-1587ست كه از مري اول  (يبرگرفته از عبارتاين سطر  – 1سطر 

  به زبان فرانسه، منقول است:   -اول ملكه انگلستان 
“En ma fin est mon commencement”  

  م (در آغاز انجام من است)، سطر را از آن خود كرده. . چنانكه پيداست اليوت با جابجايي آغاز و انجا"در انجام آغاز من است"يعني 
  

  ، آيات اول تا هفتم است. "سفر جامعه"يادآور  –(تا انتهاي اين پاره از شعر)  9سطر 
  

. ي سر توماس اليوت كه از اجداد اليوت بوده استنوشته"	The boke named the Gournour – 1513"ست از كتاب يادآور خطوطي – 34تا  29سطر 
  ام را چنين نقل كرده: 21هيوارد اين پاره از كتاب اول، بخش 

“…the associating of man and woman in daunsing… was not without a 
special consideration, as well for the necessarye coniunction  of those 
two persones as for the intimation of sondry vertues, which be by them 
represented. And for as moche as by the association of a man and a 
woman in daunsing may be signified matrimonie, I could in declarynge 
the dignitie and commoditie of that sacrament make intiere volumes… 
In every daunse, of a most auncient custome, there daunseth together a 
man and a woman holding eache other by the hande or the arme, which 
betokeneth concorde.”  

  هاي ايتاليك را نعل به نعل از روي اصل انگليسي آن آورده.)ها و عبارت(هيوارد كلمه
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  : يادآور دوسطر آغازين سرود اول دوزخ دانته – 91و  90سطر 
“Nel mezzo del cammin di nostra vita  
Mi titrovai per una selva oscura.” 

  ): 1378كبير، ، امير، دوزخ، كمدي الهي، شفا79الدين شفا اين دو سطر را چنين برگردانده (صفحه شجاع
  راه زندگاني ما، خويشتن را در جنگلي تاريك در نيمه"                        

  "يافتم.
     

  كوكر در تفسير بدان اشاره شد]سوم ايست پاره 21يادآور سامسون ميلتون [پيشتر در پانوشت  –اره از شعر) (تا آخر اين پ 102سطر 
  

   ]بدان اشاره شد.كروكر چهارم ايست پاره تفسير 23پانوشت در ديس يوحناي صليب [پيشتر ي از قيادآور بخشي از غزل –(تا آخر اين پاره از شعر)  103سطر 
  

  سطر دوازدهم چنين نوشته:  Religio Medici II) در كتاب Sir Thomas Browneسر توماس براون ( – 159سطر 
  

“For the world I count it not an Inn, but an Hospital, and a place not to live, but to die in.”  
  "بمردنست، نه جاي زندگي، كه در آن ست، تيمارگاهيجهان در نگاه من نه كاروانسرايي"

  

داند؛ چه آنچه از بيمارستان سپارنده اين واژه را درجاي بيمارستان شايان مي[ يتيمارگاههم گيتي را به  "The Family Reunion"اليوت پيش از اين در 
  تشبيه كرده است.  ]مجسم شود شكل مدرن و كنوني آن است

  

  گورهاي كهن ديگر قابل بازشناسي نيستند.  كوكر دارد كه آنجااشاره به گورستان ايستاين سطر   - 198سطر 
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  سوم. 
  يجِز لوِ دراي سَ 

  

  .پاره اول دراي سليوايژس مهرداد صمدي بر فسيردرباره رودخانه نزديك محل زندگي كودكي اليوت ن.ك به ت - 1سطر 

  

كه چند سطر دورتر » شناور زنگدار«باست با نميخواند كه مي» زنانشناوري سوت«را آورده كه در يادداشتي آن را  groanerاليوت واژه عاميانه  - 34سطر 
  خوانده.]  "ورخشاب غوطه"برگردانده و آخري را  "ي شناوري دماغههاي آژيرندهضجه"آمده يكي پنداشته شود. [اولي را مترجم به دقت 

  

  ور است. ، مزامير را يادآ130از مزمور  6[پيش از پاس صبحگاهي] آيه  Before the morning watch - 46سطر 
  

  [كه هست و از آغاز بود] يادآور سطري از نيايش كليساي انگلستان است:  That is and was from the beginning - 48سطر 
“As it was in the beginning, is now and ever shall be.” 

 

 مشده ميلتون: اول بهشت گ ي ممنوعه دارد و به كتابط و ميوهسيب در اين سطر اشاره به هبو - 119سطر 

“… The fruit  
Of that forbidden tree, whose mortal taste 
Brought death into the world, and all our woe…” 

  

  : )1379 ،نخستيننشر  ، بهشت گمشده،9(ص  الدين شفا اين سطرهاي آغازين كتاب اول بهشت گمشده را چنين برگرداندهشجاع     
  اش مرگ را به جهان آورد ي ممنوعه، كه طعم كشندهرهي شجو ميوه«...                     
  »هاي ما را...ي بدبختيو جمله                    
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  ي سوم اين بخش، يادآور گفتگوي كريشنا و آرجونا در بهاگواد گيتاست كه مترجم در تفسير خود بدان اشاره كرده. و تمام پاره - 126سطر 
  

  ر بخش سيزدهم گيتا. ي كريشنا ديادآور خطابه - 160تا  158سطر 
  

  يادآور بخش دوم گيتا. اليوت دو سال از تحصيلش در هاروارد را به زبان سانسكريت و آشنايي با آيين هندو پرداخت.  - 163سطر 
  

 بهشتِ دانته:  33سطر اول از سرود يادآور  - 181سطر 

‘Vergine marde, figlia del tuo figlio’  
  ):1378اميركبير  ،، بهشت، كمدي الهي1621ا آن را چنين برگردانده (صفحه الدين شفشجاع                

  »اي مادر باكره، اي دختر پسر خويشتن...«                            
  بهشت دانته:  31از سرود  100يادآور سطر  - 182سطر  

‘… la Regina del cielo’ 
  ): 1594همان (صفحه          
    ..»و شهبانوي آسمان.«                          

  : The Rock – "صخره"يادآور سطرهايي از شعر  - 211و  210سطر 
“… a moment in time and of time,  
A moment not out of time, but in time, in what we call history…” 
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  چهارم.
  ليتل گيدينگ

  

  ناه برد. نيكالس فرار (فارر هم گفته شده) چنين نوشته: ، مدتي به ليتل گيدينگ پNasbey  چارلز اول پس از شكست در جنگ نَزبي: - 27سطر 
  

“…very privately, in the darkness of night, he came… to Gidding” 
  

اي هوايي واقع شده. تمام اين لندن، درست پيش از بامداد و پس از حمله ]Kensingtonي كنزينگتون [اي] در محلهي دانتسك [دانتهاين صحنه - 80سطر 
، دوزخ، 281پانوشت ص  –ي دانته و برونتو التيني [ سده سيزدهم، دانشمند و سياستمدار فلورانسي كه سفير فلورانس در دربارهاي مختلف بود پاساژ، مواجهه

  الدين شفا]، در سرود پانزدهمِ دوزخ دانته را يادآور است. عدانته، شجا
  

  ته: دوزخ دان 30تا  25يادآور سطور  - 100تا  96سطر 
Ed io, quando il suo braccio a me distese,  
     ficcai gli occhi per lo cotto aspetto  
     si che il viso abbruciato non difese  
la conoscenza sua al moi intelleto ;  
     e chinando la mia alla sua faccia  
     risposi : « siete voi qui, ser Brunetto? »  

  

  ): 1378الدين شفا، اميركبير، ، دوزخ، كمدي الهي، دانته، شجاع281الدين شفا چنين است (ص برگردان شجاع
 كه اش نگريستم، و سوختگي صورتش مانع از آن نشدشدهي بريان و من، چون وي دست به سويم آورد، به دقت به چهره« 

  »پايين آوردم و پاسخ دادم: سر برونتو، شماييد كه اينجاييد؟اش ست بشناسم. الجرم دست به سوي چهرهوي را به فرا
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  از سرود يازدهم بهشت دانته.  73يادآور سطر  - 119و  118سطر 
  

  سروده بود: 1939تر در كه اليوت پيش "The Family Reunion"يادآور اين سطور از شعر  - 124سطر 
“You and I  
My dear, may very likely meet again 
In our wanderings in the neutral territory  
Between two worlds”.   

  ، كتاب ششم انئيد ويرژيل:314يادآور سطر  – 127سطر 
“Tendebantque manus ripae ulterioris amore”. 

 
 Oxford Lectures on“، در A.C Bradleyست از گفتاريعالوه بر ويرژيل، به درس ي اليوت، در اين سطر و سطر بعدي، به گمان ما،[اشاره

poetry”گفتار كه . در اين درس“Poetry for Poetry’s Sake”  فيلسوف  ،برادر اف اچ برادلي -، برادلي اديب و اسكوالر ايراد شده 1901و در
ي از اي.سي برادل - در فلسفه برادلي نوشت دكتري خود در هاروارد را درباره علم و تجربهي متاثر از او بود و رساله آليست انگليسي كه اليوتيدها

  گويد: ي اين سطر از ويرژيل سخن ميناممكني ترجمه
“If I take the famous line which describes how the souls of the dead 
stood waiting by the river, imploring a passage from Charon: 
Tendebantque manus ripae ulterioris amore. 
and if I translate it, “and were stretching forth their hands in longing for 
the further bank”, the charm of the original has fled. Why has it fled? 
Partly (but we have dealt with that) because I have substituted for five 
words, and those words of Virgil, twelve words, and those my own. In 
some measure because I have turned into rhythmless prose a line of 
verse which, as mere sound, has unusual beauty. But much more 
because in doing so I have also changed the meaning of Virgil’s line. 
What that meaning is I cannot say: Virgil has said it. But I can see this 
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much, that the translation conveys a far less vivid picture of the 
outstretched hands and their remaining outstretched, and a far less 
poignant sense of the distance of the shore and the longing of the souls. 
And it does so partly because this picture and this sense are conveyed 
not only by the obvious meaning of the words, but through the long-
drown sound of ‘tendebantque’, through the time occupied by five 
syllables and therefore by the idea of ‘ulterioris’, and through the 
identity of the long sound ‘or’ in the penultimate syllables of ‘ulterioris 
amore’- all this, and much more, apprehended not in this analytical 
fashion, nor as added to the beauty of mere sound and to the obvious 
meaning, but in unity with them and so as expressive of the poetic 
meaning of the whole.” (Poetry for Poetry’s sake, A.C Bradley, Oxford 
Lectures on Poetry, 1999, New Delhi; p21)  

اي ، طعنهآورده impel فعل و پس از آن speechي واژه ، كه"گذاردفتار دربايستمان ميگفتار است و گ ي مااز آنجا كه مشغله"گويد اليوت در سطر بعدي كه مي
  ا.ح] –. است درسگفتار برادلي در كالم خود نهاده –به گمان، به اين سخنراني 

  

  ي ماالرمه: "گور ادگار آلن پو"يادآور  – 129سطر 
“Donner un sens plus pur aux mots de la tribu”. 

  

  :  ]در شرح دراندن ك به شرح چند واژه ناآشنا،ن.[ جاناتان سوييفت كه به التين نوشت Epitaphيادآور سطري از شعر  – 139تا  137سطر 
“Ubi saeva indignatio  
ulterius  
cor lacerare nequit” 

 تر، جان باتلر ييتس به انگليسي برگرداند، برگردان او ازين سه سطر چنين است:اين شعر را سپس

Savage indignation there  
Cannot lacerate his Breast. 
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  ام برزخ دانته: 26از سرود  148يادآور سطر  – 148و  147سطر 
“Poi s’ascose nel foco che gli affina” 

  ، برزخ، كمدي الهي، دانته): 919الدين شفا چنين برگردانده (ص شجاع
  »د.كند، پنهان شو چون اين بگفت، در درون آتشي كه اينان را از آاليش گناه پاك مي«                   

  

  : )كندجايي كه مارچلوس به شبح پدر هملت اشاره مي( ي اولِ اكت نخست نمايشنامه هملت شكسپيراز صحنه 157يادآور سطر  – 151و  150سطر 
“It faded on the crowing of the cock” 

  

  . )32پانوشت  ،بخش تفسير(ن.ك  اشاره به جوليانا نورويچ  - 170تا  168سطر 
  

ها، ، و كنت استرافُرد دارد كه در ميان ديگر اعضاي خانواده سلطنتي، به دست كرُموليLaudاشاره به چارلز اول و دو همراهش اسقف اعظم  – 178و  177سطر 
  در جنگ داخلي، به مرگ محكوم شدند. 

  

، Lorette، كه در لُرِت Richard Crashawنام ريچارد كراشاو ست انگليسي به ، به شاعري"و چند مرد ديگر كه..."ي اليوت در اشاره – 180و  179سطر 
  رفت. ، همان سال كشته شدن چارلز اول، كاتوليك شد. كراشاو در آن زمان در كمبريج بود و اغلب به ديدن ليتل گيدينگ مي1649، كه در مرد

  

  و شاعري كه كور و خاموش مرد، جان ميلتون بود.  – 181سطر 
  

  : و سطوري از كتاب مكاشفاتش جوليانا نورويچاشاره به  – 201سطر 
“I desired often times to wit in what was our Lords meaning: and 
fifteen years after and more, I was answered in ghostly 
understanding, saying thus: ‘What?’ Would’st thou wit thy 
Lord’s meaning in this thing? Wit it well: Love was His meaning. 
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Who shewed it thee? Love. What shewed he thee? Love. 
Wherefore shewed he thee? For Love’… Thus I learned that 
Love is our Lords meaning. And I saw full surely that ere God 
mage us, He loved us; which love was never slacked, nor ever 
shall be. And in this love He hath made all things profitable to 
us; and in this love is our life everlasting. In our making we had 
beginning but the love wherein He made us was in Him from 
without beginning; in which love we have our beginning. And all 
this shall we see in God, without end.” 

  

  ) است:در تفسير 23(ن.ك پانوشت  "ابر ناداني" اين سطر منقول از سطور آغازين بخش دوم كتاب – 240سطر 
“What weary wretched heart and sleeping in sloth is that, the 
which is not wakened with the drawing of this love and the voice 
of this calling?” 
 

  چنين سروده:  The Family Reunionتر در اليوت پيش – 253تا  249سطر 
“… the distant waterfall in the forest,  
Inaccessible, half heard.  
And I hear your voice as in the silence,  
Between two storms, one hears the moderate  
     usual noises, 
In the grass and leaves, of life persisting.” 

  

  اش نيست. اي در كودكياي ويژه به واقعهآمده، اگرچه اشاره به كودكي شاعر دارد، اما اين اشاره 250كه در سطر  "و كودكان ناشناخته در درخت سيب"به عالوه 
  سرايد:، آنجا كه مي1935تا  1909عار اليوت از در مجموعه اش "نيو همشاير"همچنين ن.ك به شعر 

“Children’s voices in the orchard 
Between the blossom- and the fruit-time…” 
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The Art of T.S Eliot, Helen Gardner, E. P. DUTTON & CO. INC. PUBLISHERS, New York, 1950 
The Composition of Four Quartets, Helen Gardner, Oxford University Press, New York, 1978 
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 ]گر است.، ياريام ازين آثارر كوآرتت هر كدچها يمنظومه بايد، اما در شناختازين بيش  ،به يقين ،آشنايي با اليوتو شنهادي براي مطالعه بيشتر فهرست پي[


	جلد
	شناسنامه
	پارهتوضیح درباره بازسپاری

	مقدمه
	تفسیر
	برنت نورتون
	پاره اول
	پاره دوم
	پاره سوم
	پاره چهارم و پنجم

	ایست کوکر
	پاره اول
	پاره دوم
	پاره سوم
	پاره چهارم
	پاره پنجم

	درای سلوایژس
	پاره اول
	پاره دوم
	پاره سوم
	پاره چهارم
	پاره پنجم

	لیتل گیدینگ
	پاره اول
	پاره دوم
	پاره سوم
	پاره چهارم و پنجم


	چهارکوآرتت
	پیشانی
	برنت نورتون
	یک
	دو
	سه
	چهار
	پنج

	ایست کوکر
	یک
	دو
	سه
	چهار
	پنج

	درای سلوایژس
	یک
	دو
	سه
	چهار
	پنج

	لیتل گیدینگ
	یک
	دو
	سه
	چهار
	پنج


	شرح چند واژه ناآشنا
	افزودنی یک- یادداشتهای جان هیوارد
	یک. برنت نورتون
	دوم. ایست کوکر
	سوم. درای سلویجز
	چهارم.لیتل گیدینگ

	افزودنی دو  - کتابشناسی

