
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادداشت مترجم
 

معروف به آناتول فرانس، نویسنده، شاعر،  4فرانسوا آناتول تیبو
نگار و منتقد ادبی مشهور فرانسوی، نگارش خاطرات خویش را روزنامه

اثر از این مجموعه خاطرات، سالگی آغاز کرد. نخستین یکودر چهل
پیش روی « زندگی من»ان است که اکنون با عنو 9«دوست من بِکتا»

شود که خاطرات طور برداشت میشماست. از عنوان اصلی این اثر، این
چنین نیست و آناتول دوست آناتول فرانس است، اما در حقیقت، این

نام دارد، خود را پنهان  9ی قهرمان کتاب که پیئر نوزیئرفرانس ورای چهره
 طرفی، در صفحات آغازین کرده تا بهتر به شرح خاطرات خود بپردازد و از

                                                                                                        

1. François-Anatole Thibault 

2. Le Livre de mon Ami 

3. Pierre Nozière 
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کند. این کتاب، آناتول فرانس از زندگی با عنوان دوست دیرینش یاد می
یادداشتی آن را  منتشر شد، آناتول فرانس همراه با 4441وقتی این اثر در 
نگار فرانسوی هدیه داد، در آن یادداشت، آناتول ، روزنامه4به ارنست دوده

ر این کتاب به پیئر نوزیئر مربوط فرانس خاطرنشان کرد که هر آنچه د
شود، کامالً خاطرات دوران کودکی خود اوست، به جز مسائلی مثل می

فروش بود و نه پزشک. همین دالیل شغل پدر آناتول فرانس که کتاب
 را برای این اثر انتخاب کنم.« زندگی من»باعث شد تا عنوان 

ت دوران در بخش نخست این کتاب، آناتول فرانس به شرح خاطرا
پردازد و در بخش بعد، می« پیئر نوزیئر»کودکی و نوجوانی خود با نام 

گذارد و در خاطرات دوران کودکی دخترش سوزان را با ما در میان می
های پریان میان سه شخصیت هایی را در مورد قصهبخش آخر، گفتگویی

 کند.نقل می
ر اب پیئر نوزیئپس از این اثر، از مجموعه خاطرات آناتول فرانس، کت

 4299در  9هاو زندگی در آغوش گل 4244در  9، پیئر کوچولو4422در 
 یعنی دو سال پیش از درگذشت او به چاپ رسید.

پس از این توضیح کوتاه، برای آشنایی خواننده گرامی این متن، 
ضروری دانستم بخشی از سخنان دکتر قاسم غنی را در باب زندگی و مقام 

 جا نقل کنم:س در اینعلمی آناتول فران
 ،است و آن نام برجسته و درخشندهیک نام  ،ر ادبیات معاصر فرانسهد

در آسمان ادب و معرفت  لودر اـهای قتارهـاست که مانند س آناتول فرانس

                                                                                                        

1. Ernest Daudet 

2. Le Petit Pierre 

3. La Vie en Fleur 
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 د.درخشمی

میالدی که آناتول فرانس با  4444از اواخر قرن گذشته یعنی از سال 
وقت  طلوع کرد تا امروز و تا هر 4«جنایت سیلوستر بونار» تصنیف کتاب

یگری د ساتول فرانـیعنی آن ؛شودـنپیدا باالی دست او  دیگری که دست
دولت بر بام او  دست دست اوست و نوبت ،در قلمرو ادب ،ظهور نکند

 .نواخته خواهد بود

گیر شده یعنی از سرحدات وطن و مولد هرت او عالمـش که هاستسال
 .تـیده اسـهان رسـاطراف و اکناف ج هب ،او تجاوز نموده

کرات ترجمه شده ه های جمیع ملل متمدن جهان بزبانه های او بکتاب
اتول فرانس ـآنقدر ه ـدر زمان حیات خود ب اینویسنده هیچ شاید است،

و مرید در عالم نداشته و  قدر خوانندهشهرت نیافته و هیچ مؤلفی این
 طبع شحیات خود هدر دور ،ه تألیفات اوـقدر کنـألیفی ایـباألخره هیچ ت

 .است نرسیده طبعه ب ،و ترجمه شده است شرو ن
چاپ  هاز روی نسخ 9«طائیس» ارسی کتابـف هترجم مثالً

 هاز روی نسخ 9«عصیان فرشتگان» و ترجمه کتابهشتم سیصدوهفتادو
اب عصیان که کتدرحالی ،ده استـعمل آمه ـب نهمو  نود و اپ یکصدـچ

سال بعد یعنی تا  و ده میالدی تصنیف شده بود 4241سال  در فرشتگان
تا این  ،او کتب طبع رسیده و بعضی ازه سال وفات مصنف دویست بار ب

 ت.اس اپ شدهـتاریخ بیش از پانصد بار چ

نه فقط در فرانسه در  ،این همه شهرت و اهمیت در عالم نویسندگی

                                                                                                        

1. Crime de Sylvestre Bonnard 
2. Thaïs 
3. La Révolte des Anges 
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 ،سایر ممالک هم احدی نتوانسته است در بلکه ،هصد سال اخیر نظیر نداشت
 د.شوباو  برقی

هم نویسندگان معروف  نهتمدـلل مـسایر م ،سال گذشته صد البته در
و  بلژیک در 9گدر انگلستان و مترلین 4اوش برناردو  مولر از قبیل ،اندداشته
 ه،ردر هند و غی الیا و تولستوی در روسیه و تاگورتدر ای 9تسیودانون هگابریل

دازه این انه هایشان بو کتاب نشده جهانیاین درجه ه یک بهیچ شهرت ولی
 ت.رجمه و خوانده نشده اسـبع و تـط

یار های بسها و مقالهها و رسالهمعاصرینش کتاب ،فرانس آناتول هدربار
 از یاعده مخصوصاً ،اندنقد او پرداختهه اند و از نظرهای گوناگون بنوشته

 عمر خود را در صحبت ،عنوان تلمذ و ارادتهاند که بفضال و اهل نظر بوده
و  اندو ضبط کرده را ثبت استادجزء مطالب ه ب رده و جزءـب سره ـب او

 .دهندبرای ما شرح می خود آن جزئیات را در تألیفات ،اینک

 و گفتار و اخالق شود که روحها خوب معلوم میاین نوشته هاز مطالع
ه نفوذ و تأثیری داشته ـصر چـکر آن عـروشنف هدر طبق این مرد بزرگ
 بافیو ادب فرانسه از افسانه که اهل ذوقبعد از آن ،او است و کتب

 هالقپایه مورد ع بودند تا چه شده خسته «ناتورالیسم» و خامی «مسرمانتی»
 .مردمان با ذوق بوده است

معروف عصر بوده و و  بزرگ ویسندگانـن از ودـه خـک 1ژول لومتر
 «سدریفو داستان» آناتول فرانس را در کشمکش هزندـتقاد گـانه بارها مز

ین نژاد الت هترین گل قریحعالی ،آناتول فرانس» گوید:می ،چشیده است
                                                                                                        

1. George Bernard Shaw 
2. Maeterlinck 

3. Gabriele D'Annunzio 

4. Jules Lemaître 
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 .«است

 که نژاد التین نژادی است ،یستـوچکی نـک ، حرفحرف این
 ،هدانت ،9هوراس ،4لوکرس یسرون،ـس ،د ویرژیلبزرگی مانن هایقریحه

در عالم  رهغی و نرنا روسو، ،ولتر مولیر،، راسین کورنی، ،9رابله ،سروانتس
 .تـاس پرورانده نظم و نثر

آناتول : »گویدمی 1«فرانس های آناتولگردش» کتابه باچـدر دی 1ووشک
 هایی که از خواندن کتابافالطون ده،ـش دهـزن فرانس افالطونی بود از نو

 .«بود راسین و ولتر پخته و معتدل شده رابله،

عالم در »گوید: یـم «رانسـاتول فـهای آنگردش» مصنف این کتاب
 تـی اسهانـج» شاعر ایرانی قوله ب یا «فرانس نهفته شده بود آناتول ضمیر

 .«اینشسته در گوشهـب

 در ضمن ،بزرگ هاین نویسند دفن یعنی روز 4291در هجدهم اکتبر 
ت و بزرگان فرانسه و ـوق جمهورسـرئی ضورـکه با ح یثو مرا خطب

او  هاروپا که برای تشییع و تجلیل جناز سایر ممالک مخصوص نمایندگان
من هم جزء حضار مستمع  و تصادفاً شداء میـالق ،ودندـپاریس آمده به ب

رانسه ـادمی فـآک داراالنشاء یـدائم رئیسو  ضوع، 6هانوتو گابریل .بودم
 :آکادمی در مقابل تابوت او گفت نامه ب

                                                                                                        

1. Titus Lucretius Carus 

2. Quintus Horatius Flaccus 

3. François Rabelais 

4. Couchoud 

5. Sándor Kémeri, Promenades d’Anatole France, préface de P. L. 

Couchou. 1927. 

6. Gabriel Hanotaux 
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را از  ودـخ تخارـنسل معاصر فرانسه تاج اف ،با فقدان آناتول فرانس»
ه زبان فرانس و مالک صاحب ،استحقاقه ب وارث فرانس آناتول دست داد،

ی فرانسه بدون سرپرست و صاحب بانه زـود کـثل آن بـاز ولتر م بعد .بود
انسه رـیکی از اطفال فه که بآن تا باشد سرگردان نسِه در سواحل رودخان

گر با یکدی ،انس گرفته هم با دو این ،برخورد فرانس آناتوله وسوم بـم
ان فرانسه دیگر از سرگردانی خارج ـزب ستند،ـرادری بـعهد خواهری و ب

 ،مایدـمانند مالکی که در ملک خود تصرف ن نسزیرا آناتول فرا ،شد
و حافظ و مدافع آن  رپرست زبان شد و تا پایان عمر حامیـو س احبـص

 ،ده بردندیدو از یکدیگر فا رادری هرـواهری و بـدر این عهد خ .گردید
 فرو تهگذش اعماق اعصاره زبان فرانسه ب هوسیله از طرفی آناتول فرانس ب

 هبا مهارت و زبردستی عجیبی باز راه او، ان ـزب ،گرـاز طرف دی ،رفت
 .«تشار یافتـجا انمهـدماغ نسل معاصر داخل شد و در ه

کی از بزرگان اساتید ـو ی اریخـت ندر آ ارئیس مجلس شور، 4پینلو
 آن روز طی نطق خویش گفت: درپاریس  دانشگاه

 رجاتبلندترین ده آناتول فرانس پس از عمر طوالنی و رسیدن ب»
 اـما .وفات کرد ،آن برسده ب تـاس مکنـعلمی و ادبی که بشر م مفاخر
م در تما ،او در دنیا انتشار یافت بر مرگـه خـب دوازدهم اکتبر کـدر ش

 بر خود انگیزوحشت شنیدن این خبر از نظریهر صاحب ،تمدنـهان مـج
د ش سطح خررگـمقامی بود که در شب مه لندی فکر او بـرا بـزی ،لرزید

 .«دـن آمـییپا و دانائی

ترین ن ماتم که بزرگـای در» :فتـوزیر معارف گ 9آلبر افرانسو

                                                                                                        

1. Paul Painlevé 

2. François Albert 
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لو ـع ارساست،ـم نلهر عبارتی برای بیان تأ ،های فکر فرانسه استماتم
ود ـراف خـچشمی در اطسود و همـه حـود کـمقام آناتول فرانس این ب

د خوانمی «معلم» او را ،بود لمی کهاـع رـههرکس در  یعنی ،باقی نگذاشت
 .«بود عترفاستادی او مه و ب

ین تربزرگ قطـه فـآناتول فرانس ن این است که این مطالب هخالص
 للـم میعـج ساسـلکه در فکر و احـود بـعصر خود در فرانسه ب هنویسند

 .ثیر مهمی داشته استأـعصر خویش ت نهمتمد
 است؟ از چه راه اهمیت داشته ببینیم چرا مهم بوده و الاح 

 هدر شهر پاریس در خان 4411ل ـانزدهم آوریـآناتول فرانس در ش
ه ـب موسوم سن و قسمتی از ساحل ههای ساحل رودخانمحقری از خانه

 .متولد شده است هـاالکـساحل م

ا است که رانسوـف ام پدرشـو ناست  نام خانوادگی او تیبو
نام  هاز ابتدای جوانی ب ،طسمتو هسبه و طبقـک عادته ـمشهریانش بـه

ت این نام شهرت یاف تدریجهب است. افرانسو خففخواندند که مفرانس می
ار ام را اختیـپسرش آناتول هم این ن که نام تیبو فراموش شد، طوری هب

 .و مشهور جهان ساخت هنمود
در همان  هبوده ک یفروشکتاب ،پدر آناتول فرانس یعنی فرانسوا تیبو

که گاهی  طوریبه  .فروشی داشته استمنزل و دکان کتاب ساحل ماالکه
 خصاً ش .شدفروشان دیده مینف کتابـدر ص در بعضی از کسبه مخصوصاً

اهل علم و ادب  ،ها در دکان خودو غالب شب بوده اهل هنر و تتبع و ذوق
رانده ر سخن مینموده و با ایشان از هر دجمع می یشرد خوگو تاریخ را 

 .است

و اکثر اوقات نزد پدر  بوده ند این پدرـرزند دلبـآناتول که یگانه ف
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شنیده مباحثات ایشان را می، در آن انجمن ادبی حاضر بوده غالباً  ،زیستهمی
ه ب ،سپردهخود می هحافظه ی بیچیزها ،مقتضای آن سنه ب ،و در هر سنی

ه ب را مرـاز عـآغ میشه آن یادگارهایه ،خویش کتب عدها درـکه ب طوری
با  ،چهار کتاب بسیار نفیس، در سه مخصوصاً  ،شوددلکشی متذکر می نحو

ایام کودکی و آغاز  اطراتتجزیه و تحلیل این خه و شور غریبی ب شوق
 .است پرداخته عمر

همان  در ،شودـوشتن بـخواندن و نه که قادر ببل از آنـاید قـش
 و در عالم خواب ،نشستهزانوی پدر میه، روی که در کتابخان ییهاسال

های پر از کتاب را منابع اسرارآمیز و قفسه ، آنکودکی ایام خیال
 .است شمردهانگیزی میشگفت

ه ب رطیفـشق مـمحیط کتاب است که عو نمای در مناسبت نشو ه ب
 ،شته و تا آخر عمردا هاآن و تزیین آوری کتاب و انتخابمطالعه و جمع

خواندن و یادداشت ه او ب ،اوقات و غالب این عشق سوزان در او باقی مانده
 تگوید که بهترین لذمیاو خود  ،اوراق گذشته استتصفح برداشتن و 

این کار و  کار و احساسات استـصور و اف آوریمعـج ،دگیـزن من در
 .گیردمی با جمع و مطالعه کتب بهتر صورت

ی از خصوصیات ضعـب هـک ستا این ،ه مقدور استـتنها چیزی ک
 :نحو اختصار ذکر کنیمه او را ب تحریر هسبک و شیو

یسی نواز خصایص سبک تحریر آناتول فرانس سادگی و روشن یکی
 های نویسندگی است و مخصوصترین سبکاست. این سبک مشکل

لب و مط ،نویسییسی و سادهنوروشن رایـب زیرا ارباب قلم است بزرگان
 ت.فکری الزم اس همعنی و سرمای

شود و از روانی و سادگی منحرف نویس و مبهم مینویسنده وقتی مغلق
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 ،باشد کافی نداشته هجمیع جهات مطلب آشنا نباشد و احاطه ب گردد کهمی
 .وب نداندـوضوع را خـخالصه م

د و سبک اساتیبه  که از نظر کلیسبک انشای آناتول فرانس درحالی
به حدی فریبنده و شیوا و بکر است که همه  ،فرانسه است متقدمین زبان

یست یعنی ـر نـغالب نقادان تقلیدپذی هعقیده که ب است سبکی را فریفته،
آناتول  ابتکار آن سبک و روشی کهه غیرممکن است که دیگری ب تقریباً

و  ه سبکی است سهلک حاصل آن ،بتواند چیزی بنویسد ،فرانس است
 .نعمتم

هنر را  فکر و ،ا زبردستی عجیبیـیام بـفرانس مانند حافظ و خ آناتول
کری هنرمند ف بیا صاح فکرگری با با یکدیگر ترکیب نموده یعنی صنعت

 4.است
بسیار خشنود و مفتخرم که توفیق یافتم یکی از آثار خواندنی و فلسفی 

ی مدار و متفکر فرانسه را به زبان شیرین فارسآناتول فرانس، این نویسنده نا
دهم که آنچه برای توضیح بیشتر برخی مطالب ترجمه کنم، این را نیز توجه 

 ام. امید استهای مبهم کتاب، الزم بوده است، در پاورقی شرح دادهو نکته
 مندان آثار آناتول فرانس قرار گیرد.عالقه موردپسندکه این ترجمه، 
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 زندگی پیئر

 

 ...811دسامبر  98

 ...8زندگی ما راهمهیندر 
 

امشب شاید برای صدمین بار است که این بیت آغازین نخستین سرود 
ت تحاست که مرا  کند. اما اولین باریدانته به ذهنم خطور می کمدی الهی

 دهد.قرار می ریتأث

                                                                                                        

1. Nel mezzo del cammin di nostra vita... 

«  بودم. راه زندگی ما، خویشتن را در جنگلی تاریک یافتم، زیرا راه راست را گم کردهدر نیمه»
این بیت آغازین سرود نخست دوزخ کمدی الهی دانته است، شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی 
قرن سیزدهم یعنی قرن دانته و کمدی الهی موجب یک دوره آوارگی ممتد برای دانته شد. در 
 حقیقت، تنها تسلی دانته برای جبران فقدان وطن و خانواده، سرودن کمدی الهی بود که این امر

بپیوندد و تنهایی و انزوایش را جبران کند. هر چند شاعر خود « ما»ای شد برای شاعر تا به وسیله
ا گزیند تا دیگران را نیز بیابد اما او یک موسیقی دوضربی را برمیرا تنها در جنگلی تاریک می

 دی الهینگاهی به ترجمۀ جدید کمفرهادی، سمانه، »خود همراه کند. برای اطالعات بیشتر نک: 
ها به )همه پاورقی.« 047-010، ص 48، ش 11فصلنامه مترجم، س ، «به قلم کاوه میرعباسی

 قلم مترجم است.(
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جه و تواندیشم و چقدر قابلبه آن می با چه میل و رغبتی باری دیگر
توانم معنای این بیت را به خودم آید! زیرا این بار میپرمعنی به نظرم می

ای از عمرم رسیدم که دانته رسیده بود، ربط دهم. من نیز به همان نقطه
تابید. من نیز سال بر اولین سال قرن چهاردهم هنگامی که خورشید کهن

که این راه برای همه یکسان باشد و هستم، به شرط این زندگی راهمهیندر 
 به دوران پیری بینجامد.

: این رسمدانستم که به این نقطه میخدای من! از بیست سال پیش می
قدر به کردم. در آن زمان، هماندانستم اما احساسش نمیموضوع را می

صعود  ز این تپهاندیشیدم که به راه شیکاگو. اکنون که ازندگی می راهمهین
گردانم تا به این مسیری که چنین شتابان از آن گذر کردم، سرم را برمی

کردم نگاهی بیندازم و این بیت از این شاعر فلورانسی مرا چنان به عالم 
خواهد امشب را کنار آتش بگذرانم و برد که دلم میوهم و خیال می

 ان!اند مردگارواحی را احضار کنم. افسوس، چه سبکبال
اند این برد، چه دلنشینسکوت شب ما را به خاطرات گذشته می

خواند، چرا که ارواح سرشتی آرامش شب ارواح را فرا می خاطرات!
انزواطلب و گریزان دارند و خواهان ظلمت و محفل خلوتی هستند تا 

های و بازمانده خود نجوا کنند. پرده حضور یابند و در گوش دوستان زنده
کنند. های پرچین درها روی فرش سنگینی میکشیده شدند و پردهها پنجره

ام. نور مالیم باز است و من ناخودآگاه به آن چشم دوختهتنها یک در نیمه
شود کشد؛ نواهایی مالیم و موزون شنیده میفامی از آن سرک می 4اوپال

 توانم نوای مادر را از نوای فرزندان تشخیص دهم.و حتی خود من هم نمی

                                                                                                        

 نگس معنای به سانسکریت و در فرهنگ شده سنگ مشتق معنای به . واژه اوپال از کلمه هندی1
 کمانى دارد.رى رنگینهاى نواست و طیف معروف خوشبختی طلسم به قیمتی است. اوپال
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 بخوابید، عزیزانم، بخوابید!
 راه زندگی ما...در نیمه

 ام ورود، غرق افکار خویش شدهدر کنار آتشی که رو به خاموشی می
، امکنم که در این جاده بزرگ زندگی که نیمی از آن را پیمودهتصور می
زند و نواهایی ناب شنیده با این اتاق که در آن چراغی سوسو می این خانه

 متروکی بیش نیست. هکلبشود، می
 بخوابید، عزیزانم؛ فردا باری دیگر رهسپار خواهیم شد!

 ها بود، این کلمه را بهفردا! زمانی این کلمه برای من زیباترین افسون
آوردم و تصاویری غریب، ناآشنا و زیبا در برابر دیدگانم نمایان زبان می

در « ا!بی»گفتند: میکردند و زیر لب شدند، با انگشت به من اشاره میمی
آن زمان، چقدر شیفته زندگی بودم! همانند معشوقی به زندگی اعتماد 

کردم که زندگی بتواند با من با خشونت رفتار کند، داشتم و تصور نمی
 رحم است.هرچند زندگی بی

ها هایی به دیگران زده که مرا از آنکنم، زیرا زخمزندگی را متهم نمی
م اعتنا، دست نوازش هاهی این زندگی مقتدر و بیمحفوظ داشته و حتی گ

هایی بر سرم کشیده! آنچه زندگی از من گرفته یا دریغ کرده در برابر گنج
که به من ارزانی داشته خاکستر یا دودی بیش نیستند. با این حال، امیدم را 

توانم کلمه ام، هرچند احساس نگرانی و اندوهی ندارم اما نمیاز دست داده
 را بشنوم.« افرد»

نه! دیگر هیچ اعتمادی به زندگی، این دوست دیرینم ندارم، اما هنوز 
اش را بر سه پیشانی اش هستم. مادامی که درخشش پرتوی الهیشیفته

سپید، سه پیشانی عزیزانم ببینم، خواهم گفت که زندگی زیباست و آن را 
 ستایم.می


