
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یادداشت مترجم

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

سالگی آغاز کرد. مجموعه خاطرات او در چهار مجلد یکودر چهل
؛ 4422در  8پیئر نوزیئر؛ 4445در  9زندگی منمنتشر شده است: کتاب 

یعنی دو  4299در  5هالزندگی در آغوش گو  4244در  1پیئر کوچولو
 سال پیش از درگذشت او به چاپ رسید. 

س ورای چهرۀ قهرمان کتاب که در این چهار اثر، آناتول فران
نوزیئر نام دارد، خود را پنهان کرده تا بهتر به شرح خاطرات خود پیئر

                                                                                                        

1. François-Anatole Thibault  

2. Le Livre de mon Ami  

3. Pierre Nozière  

4. Le Petit Pierre  

5. La Vie en Fleur 
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منتشر شد، آناتول فرانس آن را  4445در  زندگی منبپردازد. وقتی اثر 
نگار فرانسوی هدیه داد، در روزنامه 4تی به ارنست دوده،همراه با یادداش

چه در این کتاب به پیئر نوزیئر آن یادداشت، او خاطرنشان کرد که هر آن
شود، کامالً خاطرات دوران کودکی خود اوست، به جز مسائلی مربوط می

 بود و نه پزشک.  فروشکتابمثل شغل پدر آناتول فرانس که 
سعادت را داشتم که نخستین کتاب از این این  ترپیشنگارنده 

را به فارسی ترجمه کنم که  زندگی منمجموعه خاطرات، یعنی کتاب 
منتشر شد،  4822سال اعتبار سخن در  توسط انتشارات محترم و صاحب

، سومین اثر از پیئر کوچولواکنون بسیار خرسندم که توفیق ترجمۀ کتاب 
 . اماین مجموعه خاطرات را پیدا کرده

خاطره در قالب داستان است که هرچند  85کتاب پیئر کوچولو شامل 
گردد، اما همانند دیگر آثار به خاطرات دوران کودکی آناتول فرانس بازمی

 او، سرشار از مفاهیم جدی و عمیق فلسفی است. 
حال و آثار پرشمار آناتول فرانس نیازی به معرفی ندارد، اما شرح

جای هر نوشتۀ  خوانندۀ گرامی این متن، به ضرورت دارد برای آشنایی
دیگری، بخشی از سخنان دقیق دکتر قاسم غنی را در باب سبک نگارش 

 جا از نظر بگذرانم: آناتول فرانس در این
نویسی از خصایص سبک تحریر آناتول فرانس سادگی و روشن یکی»

 های نویسندگی است و مخصوصترین سبکاست. این سبک مشکل
مطلب و  ،نویسینویسی و سادهروشن بـرای زیرا ارباب قلم است بزرگان

شود و از می نویسنویسنده وقتی مغلقت. فکری الزم اس ۀمعنی و سرمای
جمیع جهات مطلب آشنا نباشد ه ب گردد کهروانی و سادگی منحرف می

سبک . خالصه مـوضوع را خـوب نداند ،باشد کافی نداشته ۀو احاط

                                                                                                        

1. Ernest Daudet  
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سبک اساتید و متقدمین به از نظر کلی  کهدرحالیانس رای آناتول فانش
فریبنده و شیوا و بکر است که همه را  به حدی ،فرانسه است زبان

غالب نقادان تقلیدپذیـر نـیست یعنی  ۀعقیده که ب است سبکی فریفته،
آناتول  ابتکار آن سبک و روشی کهه غیرممکن است که دیگری ب تقریباً

و  که سبکی است سهلحاصل آن ،بتواند چیزی بنویسد ،است فرانس
فکر و  ،فرانس مانند حافظ و خـیام بـا زبردستی عجیبی آناتول. نعمتم

 بیا صاح فکرگری با یعنی صنعت ،هنر را با یکدیگر ترکیب نموده
 4.«فکری هنرمند است

خواندنی و بسیار خشنود و مفتخرم که توفیق یافتم یکی دیگر از آثار 
فلسفی آناتول فرانس، این نویسندۀ نامدار و متفکر فرانسه را به زبان 

چه برای توضیح دهم که آنشیرین فارسی ترجمه کنم، این را نیز توجه 
های مبهم کتاب، الزم بوده است، در پاورقی بیشتر برخی مطالب و نکته

آثار آناتول  دانمنعالقه موردپسندام. امید است که این ترجمه، شرح داده
 فرانس قرار گیرد. 

 
 فریبا مجیدی

 4822زمستان 

                                                                                                        

. برای آگاهی از متن کامل سخنان دکتر قاسم غنی نک: سخنرانی آقای دکتر قاسم غنی، 1
، سلسله انتشارات دانشکدۀ معقول «آناتول فرانس»استاد دانشگاه تهران دربارۀ احوال و آثار 

 .45 -11، ص 7، ش 1111و منقول، بهمن ماه 
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 1بشناسای فرزند خردسال، مادرت را از لبخندهایش 

های کرد که چه اتفاقبرایم تعریف میها بیشتر وقتمادرم 
من جذابیت قدر برای اما آنجورواجوری در روز تولدم افتاده بود، 

کردم برای همین ها نمیمن توجه چندانی به آن نداشتند که برای مادرم!
 اند.از یاد و خاطرم رفته

 

 آیدوقتی نوزادی به دنیا می
  9های بسیاری پذیرایش باشند...زنکخالهباید قابله و 

                                                                                                        

1. The Works of Virgil translated into English Prose, London, 

1826, vol.1, p.21. 

های روستایی و نویسنده از میان اشعار ویرژیل، شاعر کالسیک روم و نویسندۀ ترانه *
عنوان سرفصل این بخش انتخاب کرده است. برای اطالعات سرودهای شبانی، مصرعی را به

 ها به قلم مترجم است.( ه در سطر باال رجوع شود. )همۀ پانویسبیشتر به اثر یادشد

2. Recueil de Poésies Françoises des XVe et XVIe Siècles…, 
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توانم بگویم این آداب و رسومی که یک ها میشنیده بنا برکم دست

آورد، تا پایان سخن به میان می شاعر قدیمی پاریسی در این بیت از آن
 ،کامالً از بین نرفته و همچنان مرسوم بوده است 4سلطنت لوئی فیلیپ

های محترم و باشخصیت در اتاق خانم چون تعداد زیادی از خانم
آمده و منتظر تولد من بودند. ماه آوریل بود؛ نسیم خنکی  گرد 9نوزیئر

کشید، چهار یا پنج نفر از شدت درد میوزید. وقتی مادرم داشت بهمی
بیوه و  1، خانم شاندلیهفروشکتاب 8های محل از جمله خانم کومونخانم
 6ریختند و نوشیدنی معطر گرمهیزم در شومینه می 5دانکن خانم

 نوشیدند. می
 گفت:خانم کومون می

طوری خانم نوزیئر، داد بزنید! با تمام وجودتان داد بزنید! اینــ 
 شوید.تر میآرام

را جایی  0اش، اِلویرسالهخانم شاندلیه نتوانسته بود دختر دوازده
مراه با خودش آورده بود و مدام از اتاق بگذارد، به همین خاطر او را ه

ترسید که دختر نوجوانش شاهد تولد ناگهانی کرد چون میبیرونش می
 من باشد و این اصالً مناسب سن او نبود. 

هم  مدام با ها، این خانمقدیم رسد که به رسمطور به نظر میاین

                                                                                                        

Paris, 1855, vol.1, p.23. 

1 .Louis-Philippe  است.  1353تا  1311: دوران پادشاهی لوئی فیلیپ از 
2 .Nozière  .مقصود مادر نویسنده است : 

3. Caumont  

4. Chandelier  

5. Danquin  

6 .Vin Chaud های مختلف. دار شده با ادویهو طعم دهیگرما د: نوشیدنی 
7. Elvire  
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اکی کردند. خانم کومون ماجراهای وحشتنزدند و پرچانگی میحرف می
آمد. کرد که مادرم هیچ خوشش نمیرا دربارۀ تأثیر نگاه کردن تعریف می

شناختم، چون چشمش یک خانم بارداری را می»گفت: خانم کومون می
هر دستش یک اتو داشت،  یافتاده بود به یک گدایی که پا نداشت و تو

را باردار  4اش بدون پا به دنیا آمد. خود من، وقتی دخترم نوئمیبچه
ودم، یک خرگوش از بین پاهایم رد شد و خیلی ترسیدم، برای همین ب

 « جنبید.تیز بود و مدام میهایش نوکنوئمی که به دنیا آمد، گوش
ای در زایمانش پیش شب دردهای مادرم فروکش کرد و وقفهنیمه

ای را ای بود چون پیش از این، مادرم بچۀ مردهکنندهآمد. وضعیت نگران
ه بود و ممکن بود این بار جان خودش را از دست بدهد. هر به دنیا آورد

 9دادند و پیشخدمت مسن، خانم ماتیاها نظری میکدام از آن خانم
دانست به حرف چه کسی گوش دهد. پدرم که رنگ به رخش نمی

حرفی از آن خارج  هیچبینمانده بود، هر پنج دقیقه یک بار وارد اتاق و 
شد عمل اهری بود و هر زمان که الزم میشد. هرچند پدرم پزشک ممی

کرد و دخالتی نمی همسرش حمل داد اما در وضعزایمان را نیز انجام می
خواسته بود  1مسن، شاگرد دکتر کابانیس 8از همکارش، آقای دکتر فورنیه

تا این کار را به سرانجام رساند. همچنان شب بود که دوباره درد به سراغ 
 مادرم آمد. 
 ساعت پنج صبح پا به این دنیا نهادم.و من 

 «ست!ا بچه، پسر»دکتر فورنیه گفت: 

                                                                                                        

1. Noémi  

2. Mathias  

3. Fournier  

4 .Pierre Jean Georges Cabanis پیئر ژان ژرژ کابانیس، پزشک، فیزیولوژیست و :
 فیلسوف فرانسوی.
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ها باهم فریاد کشیدند و گفتند که درست حدس وقت همۀ آن خانمآن
 زده بودند. 

مرا در یک تشت مسی گذاشت و با اسفنج بزرگی  4بعد خانم مورَن
 های قدیمی مربوطشروع کرد به شستن من. این توصیف یادآور نقاشی

به زایمان مریم مقدس و تولد عیسی مسیح است اما در حقیقت، من در 
 یک دیگ مرباپزی شسته شدم. 

یک لک قرمز روی پهلوی چپش هست، به نظرم »خانم مورن گفت: 
هوس گیالس کرده  9مادرش وقتی حامله بوده، تو باغ عمه شوسون

 « بوده!
مورد تحقیر و  پایه و اساس عامۀ مردم رادکتر فورنیه که باورهای بی

پس چه خوب که خانم نوزیئر »داد، به خانم مورن گفت: تمسخر قرار می
اش چنین آرزوی کوچکی کرده، اگر آرزوی پر، در مدت بارداری

جواهرات، شال کشمیری، کالسکه با چهار اسب، هتل، قصر و پارک را 
کرد، روی پوست نحیف این بچه به اندازۀ کافی جا برای رد این می

  «ماند!های بزرگ نمیآرزو
خواهید دکتر، هر طور مایلید، شما هر جور می»خانم کومون گفت: 

وقتی باردار بود، شب کریسمس که شد،  8فکر کنید، اما خواهرم مالوینا،
 «کرد و بعد دخترش...  1شدت هوس رویونبه

 دکتر حرفش را قطع کرد و گفت: 
طور غش آویزان بود، ایناز دما 5حتماً وقتی به دنیا آمد، یک بودَنــ 

                                                                                                        

1. Morin  

2. Chausson  

3. Malvina  

4 .Réveillon.رویون، غذای مخصوص شب کریسمس : 
5 .Boudin  .بودَن، نوعی سوسیس فرانسوی : 
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 نیست؟ 
 و بعد به خانم مورن سفارش کرد که مرا محکم قنداق نکند. 

کشیدم که همه تصور کردند داشتم خفه با این حال، چنان جیغ می
 شدم. می

سرخگون و  فرنگیگوجهگویند، من همچون طور که همه میآن
خیز موجود زشت کوچکی بودم. وقتی مادرم خواست که مرا ببیند، نیم
اش شد و آغوشش را به رویم گشود، لبخندی به من زد و بعد سر خسته

های لطیف و را روی بالش رها کرد. مادرم با این لبخند منقوش بر لب
گوید بدون این طور که شاعر میناب خود به من خوشامد گفت. همان

  4ها.بخند، انسان نه شایستۀ سفرۀ خدایان است و نه بستر الههل
ترین اتفاقی که در روز تولدم افتاد، این بود که سگ ما، به نظرم جالب

گذاشتیم، همزمان با من در اتاق کناری  8که بعدها اسمش را کِر 9پوک
از نژاد  1روی یک فرش قدیمی و کهنه به دنیا آمد. هرچند مادرش فینت،

و اصیلی نبود اما خیلی باهوش بود. یکی از دوستان قدیمی پدرم، خوب 
زد تا طلب بود، فینت را مثال میکه لیبرال و اصالح 5آقای ادلستان بریکو

از هوش طبقات پایین جامعه تعریف کند. پوک مثل مادرش موهای 
ای مجعد نداشت بلکه موهایش زردرنگ، کوتاه و کلفت بود. اما قهوه

هم بزرگ شدیم و پدرم  پوک شبیه به مادرش بود. ما با رفتار و هوش
تر از هوش پسرش رشد ناگزیر شد بپذیرد که هوش سگش خیلی سریع

                                                                                                        

1. The Works of Virgil translated into English Prose, London, 

1826, vol.1, p.21.  

2. Puck  

3. Caire  

4. Finette  

5. Adelestan Bricou  
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کرد. بعد از پنج یا شش سال، پوک در مقایسه با پیئر نوزیئر کوچولو می
درک بهتری نسبت به مفهوم زندگی و شناخت طبیعت داشت. پذیرفتن 

سخت بود چون پدرم بود و از سویی دیگر این موضوع برای پدرم خیلی 
توانست سهمی اعتقاد داشت که عقل و شعور مختص انسان است و نمی

 از این شعور را برای حیوانات قائل شود. 
پزشک به وجود  9وقتی ناپلئون متوجه شد که اومئارا 4در سنت هلن،

با خداوند باور داشت خیلی تعجب کرد. اگر ناپلئون پدرم را دیده بود، 
شد که همانند اومئارا به خدایی مجزا از این پزشکی مذهبی مواجه می

 جهان و روحی مجزا از این جسم اعتقاد داشت. 
 گفت:پدرم می

روح جوهره و ذات است اما جسم ظاهر آن است. خود این ــ 
شود اما کلمات بیانگر این است که ظاهر آن چیزی است که دیده می

 از نظرها پنهان است.  جوهره و ذات چیزی است که
ای پیدا کنم. اما طرز وقت نتوانستم به متافیزیک عالقهمتأسفانه، هیچ

فکر پدرم را الگوی خویش قرار دادم. پدرم روح و سرنوشت بشر را 
شد دانست و این باور موجب میبسیار رفیع، واال و متعلق به ملکوت می

زندگی جدی و گاهی  بین باشد. اما در روابط معمولیتا او فردی خوش
ای به خندید و هیچ عالقهندرت میبه 8شد. مثل المارتینافسرده می

 1توانست کاریکاتور را تحمل کند، آثار رابلهنمایش کمدی نداشت. نمی

                                                                                                        

1. Sainte-Hélène  

2 .Barry Edward O’Meara باری ادوارد اومئارا، جراح ایرلندی که در سنت هلن :
 کرد. عنوان پزشک ناپلئون اول، او را همراهی میبه
3 .Alphonse Lamartineمدار فرانسوی. : آلفونس المارتین، شاعر، نویسنده و سیاست 
4 .François Rabelais بزرگ رنسانس فرانسه.: فرانسوا رابله، ادیب، پزشک و نویسندۀ 
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فکری هم لذتی برایش نداشت. ذهنش را نوعی پریشان 4و الفونتن
د؛ افکار و راستی فرزند زمان خویش بوبود. او به در برگرفتهشاعرانه 

کرد و کردار همان دوران را داشت. مدلی که موهایش را آراسته می
های سبک رمانتیک هارمونی داشت. پوشید با ویژگیهایی که میلباس

شک کردند. بیمردان آن نسل موهایشان را نامرتب و پریشان درست می
ها چنین آشفتگی خاصی به آن عیاریتمامبا مهارت و زبردستی 

رسید طوفان و باد به موهایشان تازیانه یدند طوری که به نظر میبخشمی
چه در  ،سادگی سهمی از این پریشانی برده بود درنهایتزده بود. پدرم 

 گیسوان چه در افکار خویش. 
هرچند پدرم را الگو و سرمشق خود قرار دادم، اما بدبینی و 

بین بود پدرم خوش کهدرحالیزد من موج می وخویخلقسرخوشی در 
طور غریزی نقطۀ مقابل پدرم و افسرده. در همۀ موارد، ناخودآگاه و به 

بودم. او همانند طرفداران سبک رمانتیک شیفتۀ مسائل پیچیده و مبهم بود 
کرد. بعد از اما منطق و نظم باشکوه هنر کالسیک مرا مجذوب خود می

طوری که  ،رفته این تضادها شدت گرفتها، رفتهگذشت سال
تنها صمیمیت و احساس شد اما نهگفتگوهایمان قدری با مشکل روبرو 

دار نشد بلکه بسیاری از نقاط قوت و ضعفم را مدیون این میان ما خدشه
 نظیر هستم.پدر بی

که مادرم شیر چندانی نداشت اما مشتاق بود تا از شیرۀ جان با این
بود،  9مریدان ژان ژاک روسوخویش مرا سیراب کند. دکتر فورنیه که از 

با خواستۀ مادرم موافقت کرد. بنابراین مادرم با اشتیاق شدیدی به من 
خوبی پرورش یافتم. از این بابت احساس شیر داد، برای همین به

                                                                                                        

1 .Jean de la Fontaine نویس فرانسوی.: ژان دو الفونتن، مشهورترین حکایت 

2 .Jean Jacques Rousseau.ژان ژاک روسو، فیلسوف، نویسنده و آهنگساز : 
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خوشایندی دارم زیرا بسیاری بر این باورند که خصوصیات روحی مادر 
 شود. همراه با شیر به نوزاد منتقل می

ای ت و روحی جذاب، زیبا، بخشنده و شخصیت پیچیدهمادرم سرش
گفت داشتنی و عاطفی بود. خودش مینهایت حساس، دوستداشت. بی

برد و مذهب آرامش که برای یافتن آرامش در وجودش به مذهب پناه می
آورد. هرچند از انجام اعمال مذهبی خوشایندی را برایش به ارمغان می

پرهیزکار و باتقوا بود. ناگزیرم این حقیقت کرد اما بسیار پوشی میچشم
را بگویم که مادرم هیچ اعتقادی به دوزخ نداشت. اما بر این باورش نه 

 4آزرد. به همین خاطر آبهکرد و نه بابت آن، کسی را میپافشاری می
پذیرفت. مادرم را می 8آیینگیرنده، مراسم هفتکشیش اعتراف 9موئانیه،

انگیزش و ی و نشاط بود اما دوران کودکی غمگرچه مادرم خواهان شاد
های ناشی از عشق مادری پس از آن پرداختن به مسائل خانه و تشویش

 وتارتیرهحالی کشاند طوری که سرشت و خوی او او را تا مرز پریشان
اش دستخوش مخاطره شد. هجوم افسردگی و طوفان گشت و سالمتی

غم و اندوه فرو برد. در همۀ  های مادرم دوران کودکی مرا نیز دراشک
مسائل، مادرم بسیار آگاه و مصمم بود اما مهر و عطوفت او نسبت به من 
                                                                                                        

1 .Abbé یا راهب است. آبه عنوان محترمانۀ کشیشان فرانسوی  دیرمعنی رئیس : آبه، به
به کسانی  انقالب کبیر فرانسهاست که عضو هیچ فرقۀ مذهبی نباشند. این عنوان، پیش از 

 کلیساشد که معلم سرخانه، استاد دانشگاه یا ادیب بودند و هیچ ارتباطی با اطالق می
 صومعهکردند، از دیر یا هایی که در مراسم مذهبی به کشیشان کمک میآبهنداشتند. 

 .گرفتند، اما لزوماً راهب نبودندمقرری می
2. Moinier  

است  مسیحیتهای دینی در فریضهآن دسته از آیین یا هفت راز یا شعائر، . مراسم هفت3
آید، برخالف مواردی چون نیایش، ها خدا نزد انسان میکه به باور مسیحیان با انجام آن

های رود. این آیینسوی خدا میها، این انسان است که به قربانی و نذر کردن که در آن
تعمید، تدهین، آیین توبه، تبرک، ازدواج، آخرین تدهین، از: غسل  اندعبارتهفتگانه 

 گذاری. برخی اجباری و برخی دیگر اختیاری است. دست

http://wikijoo.ir/index.php/%D8%AF%DB%8C%D8%B1
http://wikijoo.ir/index.php/%D8%AF%DB%8C%D8%B1
http://wikijoo.ir/index.php/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://wikijoo.ir/index.php/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://wikijoo.ir/index.php/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7
http://wikijoo.ir/index.php/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7
http://wikijoo.ir/index.php/%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87
http://wikijoo.ir/index.php/%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
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خواست که من داد. او دلش میتأثیر قرار می درایت و منطقش را تحت
راحتی مرا در آغوشش بفشارد و بزرگ نشوم تا همواره بتواند به

شار برخوردار شوم، بسیار کرد تا از نبوغ و هوشی سرآرزو می کهدرحالی
استعداد شوم تا همیشه نیازمند توانایی او شد که فرزندی بیخوشحال می

داد، او را باشم. هر چیزی که به من قدری استقالل و آزادی می
کرد. خطرهایی را که ممکن بود در نبود او برایم پیش می خاطرآزرده

وجودش را فرا  واریکرد و وحشت دیوانهبیاید، در ذهنش تجسم می
ای گشتم، او را با چهرهگرفت. هر بار که از گردشی طوالنی برمیمی

به های خوب مرا دیدم. مادرم ویژگیبرافروخته و چشمانی نگران می
کرد و هیچ فرصتی را برای نشان دادن آمیز تعریف میاغراق طرزی

 آور بود چونداد. این رفتارش برایم عذابتمجیدهایش از دست نمی
هایی را که سزاوارش نبودم، همچون توهین و همیشه چنین ستایش

دانستم. اما بدتر از همه، این بود که مادر عزیزم رحمانه میتحقیری بی
داد. مادرم ها و خطاهای مرا نیز به همان اندازه بزرگ جلوه میعیب
کرد که کرد اما چنان با لحن تندی سرزنشم میوقت مرا تنبیه نمیهیچ
آمد. چندین بار، طوری با من رفتار کرد که تصور کردم به درد می قلبم

انگار را در ای سهلموقع روحیهام، به. اگر در زندگیعیارمتمامیک مجرم 
شدت سختگیر و دادم، مادرم مرا تبدیل به فردی بهوجودم شکل نمی

گونه احساس تأسف و اندوهی تنها از این بابت هیچکرد. نهوسواسی می
رفتار  متیبا مالدارم بلکه خوشحال هم هستم. تنها کسانی که با خود ن

 چنین باشند. توانند با دیگران نیز اینکنند، میمی
برگزار شد.  4در کلیسای سن ژرمن دِ پره دمیتعمغسلمراسم 
ام بود که مرا بر روی حوضچۀ تعمید نگه داشت. مادرخوانده

                                                                                                        

1. Saint-Germain-des-Prés  
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زدند. همچون صدایش می 4مارسلام یک پری بود. مردم مادرخوانده
ازدواج کرد،  9خورشید زیبا بود. اما با مرد بدریختی به نام دوپون

رویان هستند. وار عاشقش بود چون پریان شیفتۀ زشتدیوانه
درنگ با همسر ام را جادو کرد و بعد بیام، پری من گهوارهمادرخوانده

آغاز دوران  دریاها شد. سویآنهای بدریخت خود رهسپار سرزمین
ای او را همانند سایۀ مجروح ام بود که توانستم برای لحظهنوجوانی

و درخشش پرتوی ماه در مراتع ببینم.  1های مورددر جنگل 8دیدون
هرچند این دیدار همچون صاعقه، آنی بود اما خاطرۀ آن، ذهنم را 

رات ام، آقای پیئر دانکن خاطکند. از پدرخواندهنورافشان و عطرآگین می
توانم او را در ذهنم مجسم کنم، آقای بیشتری به یاد دارم، هنوز هم می

های گرد و دانکن قدکوتاه بود و چاق با موهای خاکستری مجعد و گونه
اش توپر. نگاهی دلنشین و پرمهر، چشمانش را از پشت عینک طالیی

بود، جلیقۀ ساتن  5کرد. شکمش مثل شکم گریمو دو ال رنیئردرخشان می
های خودش برایش گلدوزی کرده بود، یبایی که خانم دانکن با دستز

پوشاند. یک شال ابریشمی مشکی بلندی هم هفت شکم بزرگش را می

                                                                                                        

1. Marcelle  

2. Dupont  

3 .Didon دیدون، شهربانوی شهر کارتاژ و دلباختۀ انئاس بود، هنگامی که انئاس ناگزیر :
شود تا در جستجوی سرزمین التیوم پهنۀ دریاها را بشکافد، دیدون از درد به ترک او می
سوزد؛ روز از درون میدیدون تیره»کشد. زند و خود را میای بر خویش میدوری او، دشنه
ماند در رود. او به میشی میر میانۀ شهر به هر سوی میخویشتن، دسرگشته و بی

های کِرت که به ناگاه تیری پیکرش را سفته باشد. تیری که چوپان از دور در انداخته بیشه
ها و گریزد؛ جنگلبرد؛ میکه بداند تیر تیز و جانشکاف را با خود میآناست. میش، بی

اید، . )نک: )منظومۀ حماسی( انهنورددیرمدهای تنگ و انبوه را در کوهسار دیکت بیشه
 (151، ص 1111کزازی، نشر مرکز،  نیالدجالل ریمسرودۀ ویرژیل، ترجمۀ 

4. La forêt de myrtes  

5 .Grimod de la Reynière فرانسوی. ۀبارشکم: گریمو دو ال رنیئر، نویسنده و 
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گل چهرۀ پیچید و یقۀ پیراهنش همچون نوار دستهبار به دور گردنش می
در شهر  4445. آقای دانکن ناپلئون را در گرفتیدر برمگلگونش را 

 شناسی بود. اش زمینعضو حزب لیبرال و حرفه دیده بود. 4لیون

های منتهی به سواحل رود سن، کودکی به دنیا آمد در یکی از خیابان
داند تولدش رویداد خوبی بود یا نه. ها، نمیکه هنوز بعد از گذشت سال

شان را در گمنامی سپری ها که زندگیدر میان جمعیت کثیری از انسان
ای از سری بزرگ، سخت و بکر همچون تکهکردند، مردی بود با می

هایی ساطع از چشمان پرفروغش شعله ترهاپیشکه  9سنگ خارای برتانی
رفت و  اش فروهای برآمدهرفته چشمانش در حدقهکرد اما رفتهمی

زد. این پیرمرد اندوهگین، ضعیف و رنجور اما کورسویی از آن سوسو می
خود را غرق شکوه و جالل کرد، که قرن ، پس از اینقدرگرانهمچنان 

نام  8با مشقت فراوان چشم از جهان فرو بست. این شخص شاتوبریان
 داشت. 

آمد و پایین می 1گاهی اوقات، پیرمرد دیگری از ارتفاعات ناحیۀ پاسی
زد. موهای بلند سفیدی بر روی در امتداد همان سواحل رود سن قدم می

هایش گلگون بود و یک گونهکرد. سر طاس این پیرمرد خودنمایی می
و لبخندی بر لبش داشت. برخالف آن پیرمرد  گل رز در جادکمۀ لباسش

نمود. دیگری که رفتاری اشرافی داشت، او همچون مردم عادی رفتار می
کردند شدند، قدری درنگ میهمین که رهگذران متوجه حضورش می

  را ببینند. محبوبشانتا شاعر 

                                                                                                        

1. Lyon  

2 .Bretagneدر غرب فرانسه. ای تاریخی و فرهنگی : برتانی، منطقه 
3 .René de Chateaubriand-François  فرانسوا رنه دو شاتوبریان، نویسنده، شاعر :

 سبک رمانتیسم در ادبیات فرانسه. گذارانیبنمدار فرانسوی و و سیاست
4. Passy  


