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  خسروانیها/8
  

  
  
  

  آشنایی
 

به دنیا   Neckarکنار رود نکار  Lauffenالفن در ) 1770-1843(فریدریش هولدرلین 
اي محلی را به عهده داشت، و هنگامی که فریدریش دو ساله  مدیریت صومعهپدرش، . آمد

 Johanna Christina  نا کریستین هولدرلینیوهابود درگذشت، و چند سال بعد مادرش، 
Hölderlinن شعر در چهارده سالگی هولدرلین به سرود. د، با شهردار نورتینگن ازدواج کر

به دانشگاه  1788 سال. خواندند نش در مدرسه آنها را میاروي آورد، و دوستان و آموزگار
ش ویلهلم در این ایام با فریدری. التحصیل شد فارغ در الهیات آنجا  ازتوبینگن وارد شد، و 

در زیر  .دشدر ستایش انقالب فرانسه همدل و همزبان دوست و ) 1770-1831(هگل 
را با مضمونهاي انتزاعی بیان کرد، و ي وورتنبرگ، هولدرلین مخالفتش  پیشه نظام ستم

  .آمد ي جنبش به حساب می شعر رسانهدر آن دوره اساساً 
  

برخی از شعرهایش را منتشر  او. آشنا شد شیلرفریدریش فن  با 1793در  هولدرلین
ي شعرش را در دفتري  هولدرلین همین نسخهبعدها . The Oaks'بلوطها 'کرد، مانند 

 : گوید میچنین هاي نخست هولدرلین  گوته از گفته .نگاشت و پایان آن را بازنویسی کرد
  '.آید میآن  طرفشاعر دیدگاه روشنی از طبیعت دارد، اما به نظر او فقط از طریق سنت به '

  پرداخت، ها  خانه آموزگاري دربه  Waltershausenهولدرلین در والترشایوسن  1793در 
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  9/خسروانیها
  

در فرانکفورت  Jakob Gontardجاکوب گنتارد  ،بانکدار ثروتمند منزلدر هنگامی که  ،اما 
اربابش اما افالطونی به همسر  رنجاورمهري . اش رخ داد تحولی در زندگی ،داد درس می

employee  سوزته گنتاردSusette Gontard دیوتیما 'او را  در شعرهایش .یافت'Diotima 
 Hyperion نشین یونان گوشه هیپریونپیش از دیدار نخستش از سوزته بر سر  .خواند می

oder Der Eremit in Griechenland  )99-1797 (
فراموشم کن که دیوتیما «: ه بودگفت در آن. کرد کار می

به   همسر سوزته پس از کوتاه مدتی» .میرد می
به هر حال، با هم در ارتباط . پایان دادشان  شادمانی

دیدند؛ آخرین بار در  دیگر را مییکبودند و پنهانی 
هاي سوزته به شاعر  هنام. به دیدار هم شتافتند 1800

  .اند بر جا مانده

  
غنایی، مثالً هولدرلین یا کیتس، مردانی  انبزرگترین شاعر« 

 )چشم باطن( بینی درون ايِ هستند که در آنان قدرت اسطوره
بینش [ بخش آن سرشار و قدرت تجسم شوریدگیدوباره در 
ارنست کاسیرر در زبان و اسطوره، ( »...شکفد می ]اي اسطوره
1946(  

"The greatest lyric poets, for instance Hölderlin or 
Keats, are men in whom the mythic power of insight 
breaks forth again in its full intensity and objectifying power..." (Ernst Cassirer in Language 
and Myth, 1946) 

Horst Janssen: Susette Gontard 
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  خسروانیها/10
  

  

ي آفرینشگرانه به سرودن ا ترك گفت و در دوره 1798فرانکفورت را در  هولدرلین
 و تراژديِ ،همچنین متنهایی فلسفی. ي بزرگ و دومین جلد هیپریون پرداختها چامه

 سرود در فرجامِ .کاره ماند را نوشت، که نیمه Der Tod des Empedokles امپدوکلس
 cultivation  هر آنچه هستنوشتار استوار و تفسیر  پروردنِ«Patmos'  پاتموس'بزرگش 

of the firm letter and the interpretation of what is « شاعري ي پسندیده خویشکاريرا 
 از توانم اکنون می«: کوتاه سخن، پیش از عزیمتش به فرانسه، هولدرلین گفت .نامید

بیم نچه در بر فراز ما و پیرامون ماست، گرچه به وجد بیایم، دیدگاهی بهتر از آ حقیقتی تازه
آن که ایزدان ، رفته است کهن Tantalusتانتالوس بر من همان رود که بر عاقبت دارم 

، در معلم سرخانه بود بردودر که  پس از کوتاه زمانی» .بر سر او بردند بیش از طاقتش
در . یشي اسکیزفرنیا  پیشرفتهي  سفري شوم در مرحله راهیِبه آلمان بازگشت،  1802

اش یکسره  سالمتی دماغی 1805در  .گذشته استشنید که سوزته دردیرهنگام نورتینگن 
  .ي تراژدیهاي سوفوکلس پرداخت به ترجمه و دوباره شوري یافت تا بنویسد. به هم ریخت

  
ي  شوریدگی سپري شد، سالهاي اخیرش را در خانه سال آخر زندگانی هولدرلین در 36

 آخرین کارهاي غنایی هولدرلین. جان داد 1843ژوئن  7وي در . نجاري در توبینگن زیست
، گاگریوي در ستایش مسیح و دیونیزوس، 'نان و شراب  'Brod und Wein :ازین قرارند

لمان جدید به است که آ امید بستهن ي که در آ مهاچک، Der Archipelagus' سفر اکتشافی'
  راین 'و  Heidelberg'یدلبرگ اه'سوي سیماي یونان باستان خواهد شتافت، 
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  11/خسروانیها
  

'Der Rheinژرمنیا'ي  پرستانه میهن شعررود، و  و ، در وصف شهر  'Germanien . 1861در 
ي  اي نوشت درباره مقاله، مشتاقانه از جهان خواهد رفت، که در دیوانگی فریدریش نیچه

  مجموعه آثار هولدرلین،. ، هولدرلین، و کمابیش در آن زمان فراموش شد'شاعر محبوبش'
Ausgewählte Werke را که او تنها در اوایل قرن بیستم بود مد، اما بیرون آ 1874، در

بزرگترین شاعر آلمان پس از گوته 
  .دانستند

  
سرراست با هیچ کدام از دو هولدرلین 

تعامل نداشت، اش  جنبش ادبی زمانه
رومانتیسم، اما  ویمار اکالسیسم و

با هر دو  مشتركاش عناصري  اندیشه
در کاربردش از قالبهاي نظم . دارد

 ،syntax )نحو(  کالسیک و ترکیب
هولدرلین از فریدریش کلپشتک 

Friedrich Klopstock  )1803-1724 (
 کوشید کمال ه میک کرد، پیروي می

 ورا گسترش دهد  زبان آلمانی کالسیک 
هولدرلین . شود همتراز با یونانی و التین

 'edlen Einfalt undاز عشق کالسیکها به 

stillen Grösse' (noble simplicity and calm greatness) سادگی ناب و عظمت آرام   
 Klopstock. Stahls ch um 1760                                     .  
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  خسروانیها/12

  
بهره ، به آن شکل داده بود )Johann Winckelmann  )1768-1717کلمن یوهان وینکه 

ایسم و  اصول پانتههمراه با طبیعت  اش از اي آن را به دریافت اسطورهخود و گرفت، 
کاوید تا در  ییتس، کیهان و تاریخ را می. ب. مانند ویلیام بلیک و و. تصاویر مسیحی افزود

هولدرلین همچنین نقش مهمی در پیشرفت فلسفه از کانت تا . بیابدمعنایی جهان نامعلوم 
  .گرایی آلمان تکوین انگارههگل بازي کرد، و ازین رو در 

  
 ،را شیفته کرد) 1889- 1976(همچنین فیلسوف آلمانی مارتین هایدگر  شعر هولدرلین

با شعر  Poetry is the establishment of Being by means of the word«:  که نوشت
در هستی و ) 1939(ي هولدرلین  مقاالت هایدگر درباره ».ي هستی است شالودهابزار کالم 

 گرچه نیچه. اند آمده )W. Brock )1849براك . وبرگردان  با  Existence and Being زمان
 چنداناول، آثارش در آلمان  به هولدرلین عالقه داشت، تا چند دهه پیش از جنگ جهانی

وار نربرت فن هلینگرات  هواخواهی شوریده پس از یکبارهو ، شدند خوانده و بررسی نمی
Norbert von Hellingrath تادهاي هولدرلین بر سر زبان اف سروده .  

  
ي ملی، را شاعر بیداراو هولدرلین با ارج بر 1930ي  هایدگر در سخنرانیهایش در دهه

، قهرمان هولدرلین در از طنازیهاي روزگار. خواند ي ملت ِ آینده [Seyn]پیامبرِ هستی 
وداع  آن  میهنش را به سبب نظام استبداديریزند و ناگزیر  آرمانهایش فرو میهیپریون 

آغاز یا در پایان عمر جهان شاعران اساساً در «: نی چنین گفتهولدرلین خود زما .گوید می
انش در چهار و دیو بسیار ستودند 1943در در رایش سوم  رااو  با این همه» .خیزند برمی

  .در آمدي آمریکا  هایی تازه از شعرهایش در لندن و ایاالت متحده ترجمه جلد منتشر شد و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  خسروانیها
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  خسروانیها/14
  

  
   لندگراف فن همبورگبراي  پاتموس

1  
  خدا

  .دشوار نزدیک است، و دست یازیدن بر او
  اما جایی که خطر باشد،

د می بخش نیز سر بر ر نجاتگوه آور.  
  برند، عقابان در ظلمات به سر می5

  و فرزندان آلپ
  گذرند پرتگاه  می ازهراس  بی
  .دوام پلهاي کم بر

 ازین رو، وقتی که ستیغهاي
اند، زمان سر به هم آورده10  

نند، و دوستان دلبند کنار هم سر می کُ  
-افتند و بر کوههاي جداجدا از پا می  

 آن گاه آبهاي آرام را به ما بسپار؛
 بسپارمان بالها را، و ذهنهایی استوار

.تا بگذریم و بازگردیم15  
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 15/خسروانیها

  

 
Patmos for Landgrafen von Homburg 
1 
The god  
Is near, and hard to grasp.  
But where there is danger,  
A rescuing element grows as well.  
5Eagles live in the darkness,  
And the sons of the Alps  
Cross over the abyss without fear  
On lightly-built bridges.  
Therefore, since the summits  
10Of Time are heaped about,  
And dear friends live near,  
Growing weak on the separate mountains 
— 
Then give us calm waters;  
Give us wings, and loyal minds  
15To cross over and return.  

  

 
Patmos dem Landgrafen von Homburg 
1 
Nah ist 
Und schwer zu fassen der Gott. 
Wo aber Gefahr ist, wächst 
Das Rettende auch. 
5Im Finstern wohnen 
Die Adler und furchtlos gehn 
Die Söhne der Alpen über den Abgrund 
weg 
Auf leichtgebaueten Brücken. 
Drum, da gehäuft sind rings 
10Die Gipfel der Zeit, und die Liebsten 
Nah wohnen, ermattend auf 
Getrenntesten Bergen, 
So gib unschuldig Wasser, 
O Fi 
ttiche gib uns, treuesten Sinns 
15Hinüberzugehn und wiederzukehren. 
 

با متن  شعرهااز در برخی است و  برگردان فارسی با برگردان انگلیسی همخوانشعرها در شمار مصرعهاي 
  .ناهمخوان است اصلی به آلمانی
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  خسروانیها/16
  

  
  پاتموس

2  
  بدین گونه سخن گفتم، هنگامی که تندتر

  از آنکه بتوانم تصور کنم روحی
  ي خویش ره نمود مرا از خانه

  .هرگز به آن پا بگذارم باور نداشتمبه مکانی که 
  جویبارهاي جنگلهاي پرسایه و20

  ي میهنم خوابالوده
  .زدند روشنا سوسو می در تاریک

  سرزمینهایی که نظر بدوزم برم ستتوان نمی
  گذشتم، اما آن گاه ناگاه میاز آنها 

  میزاتازه، اسرار یدر شکوه25
  آمد که شتابان بر میدر مه طالیی، 

  در پلکان خورشید،
  خوشبو با یکهزار قله،

  .دیکش بر آسیا رویارویم سر 
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 17/خسروانیها

  

 
Patmos 
2 
Thus I spoke, when faster  
Than I could imagine a spirit  
Led me forth from my own home  
To a place I thought I'd never go.  
20The shaded forests and yearning  
Brooks of my native country  
Were glowing in the twilight.  
I couldn't recognize the lands  
I passed through, but then suddenly  
25In fresh splendor, mysterious  
In the golden haze, quickly emerging  
In the steps of the sun,  
Fragrant with a thousand peaks, 
Asia rose before me. 
 

  

 
Patmos 
2 
So sprach ich, da entführte 
Mich schneller, denn ich vermutet 
Und weit, wohin ich nimmer 
Zu kommen gedacht, ein Genius mich 
20Vom eigenen Haus'. Es dämmerten 
Im Zwielicht, da ich ging 
Der schattige Wald 
Und die sehnsüchtigen Bäche 
Der Heimat; nimmer kannt' ich die Länder; 
25Doch bald, in frischem Glanze, 
Geheimnisvoll 
Im goldenen Rauche, blühte 
Schnellaufgewachsen, 
Mit Schritten der Sonne, 
30Mit tausend Gipfeln duftend, 
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  خسروانیها /18
  

  
  پاتموس

3  
  خیره در جستجوي چیزي30

  فراخآشنایم، از زمانی که خیابانهاي 
   Patoklos جایی که پاتکلس: ندا هبر من ناشناخته بود
  آید، می دتازان فرو Tmolus طالآذین از تملوس 
  ایستند، می Messogisو مسگیس  Taurusجایی که تائوروس 

  و باغها سرشار از گل هستند،35
  بر فرازگاه. مانند آتشی آرام

  برف سیمگون در روشنایی 
  يروزهااز برآمده بالد  ، و لبالب میافتد پیش می

  ناپذیر، باستانی بر دیوارهاي دسترسی
  مانند شاهدي بر زندگانی نامیرا،40

  ي خداساخته را مکانهاي موقرانه و
  ي کنند ستونهاي زنده حمل می

  .بو سرو و برگ
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  19/خسروانیها
  

 
Patmos 
3 
30Dazzled I searched for something  
Familiar, since the broad streets  
Were unknown to me: where the gold-
bejeweled 
Patoklos comes rushing down from 
Tmolus, 
Where Taurus and Messogis stand,  
35And the gardens are full of flowers,  
Like a quiet fire. Up above  
In the light the silver snow  
Thrives, and ivy grows from ancient  
Times on the inaccessible walls,  
40Like a witness to immortal life,  
While the solemn god-built palaces  
Are borne by living columns  
Of cypress and laurel.  

  

 
Patmos 
3 
Mir Asia auf, und geblendet sucht' 
Ich eines, das ich kennete, denn 
ungewohnt 
War ich der breiten Gassen, wo herab 
Vom Tmolus fährt 
35Der goldgeschmückte Paktol 
Und Taurus stehet und Messogis, 
Und voll von Blumen der Garten, 
Ein stilles Feuer; aber im Lichte 
Blüht hoch der silberne Schnee; 
40Und Zeug unsterblichen Lebens 
An unzugangbaren Wänden 
Uralt der Efeu wächst und getragen sind 
Von lebenden Säulen, Zedern und 
Lorbeern 
Die feierlichen, 
45Die göttlichgebauten Paläste. 
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  خسروانیها/20
  

  
  پاتموس

4  
  هاي آسیا اما پیرامون دروازه

  آورند سایه یورش می بی راههاي دریایی45ِ
  ،ناپذیر بینی پیشنزدیک دریاي 

  راها  دانند جزیره گرچه دریانوردان می
  که شنیدم آن گاه. ندبیابکجا 

  نزدیکخشکیهاي یکی از این 
  پیدا کردمرغبت  ، بسیاراستپاتموس 50

  شوم، به غار دریایی تاریکعازم آنجا 
  ناهمانند به. پا بگذارم

  ها، سرچشمه پربار ازقبرس، 
  یا هیچ کدام دیگر، پاتموس

  شکوهمندانه واقع نشده است،55
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 21/خسروانیها

  

 
Patmos 
4 
But around Asia's gates  
45Unshaded sea-paths rush  
About the unpredictable sea,  
Though sailors know where  
The islands are. When I heard  
that one of these close by  
50Was Patmos, I wanted very much  
To put in there, to enter  
The dark sea-cave. For unlike  
Cyprus, rich with springs,  
Or any of the others, Patmos  
55Isn't splendidly situated,  

  

 
Patmos 
4 
Es rauschen aber um Asias Tore 
Hinziehend da und dort 
In ungewisser Meeresebene 
Der schattenlosen Straßen genug, 
50Doch kennt die Inseln der Schiffer. 
Und da ich hörte 
Der nahegelegenen eine 
Sei Patmos, 
Verlangte mich sehr, 
55Dort einzukehren und dort 
Der dunkeln Grotte zu nahn. 
Denn nicht, wie Cypros, 
Die quellenreiche, oder 
Der anderen eine 
60Wohnt herrlich Patmos, 
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  خسروانیها/22
  

  
  پاتموس

5  
  نواز است اما معهذا غریب

  و اگر. تر اي فروافتاده در خانه
  بیاید،اي به سویش  بیگانه

  ،دلگیر ، اي شکسته کشتی یا
  ،درگذشتهسوگوار براي دوستی 60

  شادمان گوش خواهدسپرد، و اعقابش
  نیز، نداهایی

  دمند شنها بر میکه زار داغ، آن سان  در بیشه
  شکافد، دشتها را می و گرما برآمدگی

  شنوند، این نداها را، آنان از او می65
  .افکند و شیون آدمی طنین در می

  جست و زمانی او میازین ر
  پیامبري را که خداوند دوست داشت،

  آنکه در جوانی مقدسش 
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Patmos 
5 
But it's nevertheless hospitable  
In a more modest home. And if  
A stranger should come to her,  
Shipwrecked or homesick  
60Or grieving for a departed friend,  
She'll gladly listen, and her  
Offspring as well, the voices  
In the hot grove, so that where sands blow 
and heat cracks the tops of the fields, 
65They hear him, these voices,  
And echo the man's grief.  
Thus she once looked after  
The prophet that was loved by God,  
Who in his holy youth  

  

 
Patmos 
5 
Gastfreundlich aber ist 
Im ärmeren Hause 
Sie dennoch 
Und wenn vom Schiffbruch oder klagend 
65Um die Heimat oder 
Den abgeschiedenen Freund 
Ihr nahet einer 
Der Fremden, hört sie es gern, und ihre 
Kinder 
Die Stimmen des heißen Hains, 
70Und wo der Sand fällt, und sich spaltet 
Des Feldes Fläche, die Laute 
Sie hören ihn und liebend tönt 
Es wider von den Klagen des Manns. So 
pflegte 
Sie einst des gottgeliebten, 
75Des Sehers, der in seliger Jugend war 
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  خسروانیها/24
  

  
  پاتموس

6  
  دوشادوشند دبا هم قدم زده بو70

  ترین، آن بلندمرتبه همراه پسرِ
  داشت میزیرا آن طوفان بارور دوست 

  .سادگی هواخواهش را
  مشاهده کرد هشیار این گونه آن مرد

  سیماي خداوند را رودررو،75
  آنجا در رمز و راز شراب،

  جایی که کنار هم نشستند 
  ضیافت، هنگامی که خداوندگار باهنگام 

  از پیش دیدآرامی  روح بزرگش به
  پیش گفت و نیزاز مرگ خود را، و آن را 80

  را، چون همیشه دلبندش کنش واپسین
  ،به زبان آوردهایی داشت از مهربانی تا  واژه

  ،در اشراقهایشپس آن گاه حتی 
  .فرو نشانَد غضبناکی جهان راتا 

  بسیاري. ردم سپس. براي همه خوب است85
  سرانجام. گفت توان می آني  درباره

  انهسرخوش دوستانش دیدند چه
  .شد، و چقدر پیروزمند نمایان
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Patmos 
6 
70Had walked together inseparably  
With the Son of the Highest,  
Because the Storm-Bearer loved  
The simplicity of his disciple.  
Thus that attentive man observed  
75The countenance of the god directly,  
There at the mystery of the wine,  
Where they sat together at the hour  
Of the banquet, when the Lord with 
His great spirit quietly foresaw his  
80Own death, and forespoke it and also 
His final act of love, for he always  
Had words of kindness to speak,  
Even then in his prescience,  
To soften the raging of the world. 
85For all is good. Then he died. Much  
Could be said about it. At the end 
His friends recognized how joyous 
He appeared, and how victorious.  

  

 
Patmos 
6 
Gegangen mit 
Dem Sohne des Höchsten, unzertrennlich, 
denn 
Es liebte der Gewittertragende die Einfalt 
Des Jüngers und es sahe der achtsame 
Mann 
80Das Angesicht des Gottes genau, 
Da, beim Geheimnisse des Weinstocks, 
sie 
Zusammensaßen, zu der Stunde des 
Gastmahls, 
Und in der großen Seele, ruhigahnend 
den Tod 
Aussprach der Herr und die letzte Liebe, 
denn nie genug 
85Hatt' er von Güte zu sagen 
Der Worte, damals, und zu erheitern, da 
Ers sahe, das Zürnen der Welt. 
Denn alles ist gut. Drauf starb er. Vieles 
wäre 
Zu sagen davon. Und es sahn ihn, wie er 
siegend blickte 
90Den Freudigsten die Freunde noch 
zuletzt, 
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  خسروانیها/26
  

  
  پاتموس

7  
  که شامگاه آنکگریستند،  و هنوز مردم می

  ،همه را بردندرسیده بود، و ناگهانی 90
  ،ر بودندسرشااز سگالهاي بزرگ زمانی که 

  ورزیدند، و در روشنایی به زیستن عشق می
  خواستند ترك کنند سیماي و نمی

  .شده بود مأوایشانخداوندگار را، که 
  ،کردرخنه مانند آتشی درون آهن داغ  در آنان95

  زد و آن که آنان دوست داشتند در کنارشان قدم می
  پس او فرستاد. اي مانند سایه

  را بر فرازشان، و منزل جانان
  لرزید و تندر ایزد غلتید

  ، هنگامی کهبر سرهاي منتظر100
  آنان با قلبهاي سنگین گرد آمدند،

  مانند قهرمانانی محکوم به مرگ،
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Patmos 
7 
And yet the men grieved, now that 
evening  
90Had come, and were taken by surprise,  
Since they were full of great intentions,  
And loved living in the light,  
And didn't want to leave the countenance  
Of the Lord, which had become their 
home.  
95It penetrated them like fire into hot 
iron, 
And the one they love walked beside 
them  
Like a shadow. Therefore he sent  
The Spirit upon them, and the house  
Shook and God's thunder rolled  
100Over their expectant heads, while  
They were gathered with heavy hearts,  
Like heroes under sentence of death,  

  

 
Patmos 
7 
Doch trauerten sie, da nun 
Es Abend worden, erstaunt, 
Denn Großentschiedenes hatten in der Seele 
Die Männer, aber sie liebten unter der Sonne 
95Das Leben und lassen wollten sie nicht 
Vom Angesichte des Herrn 
Und der Heimat. Eingetrieben war, 
Wie Feuer im Eisen, das, und ihnen ging 
Zur Seite der Schatte des Lieben. 
100Drum sandt' er ihnen 
Den Geist, und freilich bebte 
Das Haus und die Wetter Gottes rollten 
Ferndonnernd über 
Die ahnenden Häupter, da, schwersinnend 
105Versammelt waren die Todeshelden, 
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  پاتموس

8  
  پدیدار شد انهنگامی که دوباره بر آن

  اکنون. در عزیمتش
  ي خورشید روز شاهانه105

  او فرو افکند چونفرو نشانده شد، 
  ،عصاي درخشنده را از خویش

  دانست می، اما برد مانند ایزدي رنج می
  .دوباره خواهد آمداو  در همان زماندرست 

  اشتباه نبوده است110
  کنششي  وفایانه بیگسست 

  ساخت شخشنود همواز انسانها، ازین رو اکنون 
  ،را به سر آورد تا شبی مهرورزانه

  و چشمان معصومش را دوخت
  .بر ژرفناي فرزانگی115

  تراوند تصاویر زنده ژرفناك می
  در کوهستان نیز، 
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Patmos 
8 
When he again appeared to them 
At his departure. For now  
105The majestic day of the sun  
Was extinguished, as he cast  
The shining scepter from himself,  
Suffering like a god, but knowing  
He would come again at the right time.  
110It would have been wrong  
To cut off disloyally his work  
With humans, since now it pleased  
Him to live on in loving night,  
And keep his innocent eyes  
115Fixed upon depths of wisdom. 
Living images flourish deep 
In the mountains as well, 

  

 
Patmos 
8 
Itzt, da er scheidend 
Noch einmal ihnen erschien. 
Denn itzt erlosch der Sonne Tag 
Der Königliche und zerbrach 
110Den geradestrahlenden, 
Den Zepter, göttlichleidend, von selbst, 
Denn wiederkommen sollt es 
Zu rechter Zeit. Nicht wär es gut 
Gewesen, später, und schroffabbrechend, 
untreu, 
115Der Menschen Werk, und Freude war 
es 
Von nun an, 
Zu wohnen in liebender Nacht, und 
bewahren 
In einfältigen Augen, unverwandt 
Abgründe der Weisheit. Und es grünen 
120Tief an den Bergen auch lebendige 
Bilder, 
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  خسروانیها/30
  

  
  پاتموس

9  
  هنوز هراسناك است چگونه خداوند بختاورانه

  .چه بسیار دورتا د، و پراکنَ زندگانی را می
  فتنوداع گو چه مهیب بود 120

  افتادنمنظر دوستان دلبند و راه با 
  بر کوهستان، آنجا که دستهادوردرتنها 

  مرتبهروح ایزدي دو 
  .، در یگانگیبه دیده آمد

  :بر آنان الهام نشده بود125
  ربود شانگیسوانگرفتن را با  همهدر واقع 

  درست در آن دم که خداي
  زدندتبعیدي به پشت نگریست، و آنان او را صدا 

  تا بایستد، و دستانشان را رساندند به
  یکدیگر گویی پیچیده در رسنی زرین،130

  -و آن را بد خواندند
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Patmos 
9 
Yet it is fearful how God randomly  
Scatters the living, and how very far.  
120And how fearsome it was to leave  
The sight of dear friends and walk off  
Alone far over the mountains, where  
The divine spirit was twice  
Recognized, in unity.  
125It hadn't been prophesied to them:  
In fact it seized them right by the hair  
Just at the moment when the fugitive  
God looked back, and they called out to 
him  
To stop, and they reached their hands to  
130One another as if bound by a golden 
rope,  
And called it bad —  

 

 
Patmos 
9 
Doch furchtbar ist, wie da und dort 
Unendlich hin zerstreut das Lebende Gott. 
Denn schon das Angesicht 
Der teuern Freunde zu lassen 
125Und fernhin über die Berge zu gehn 
Allein, wo zweifach 
Erkannt, einstimmig 
War himmlischer Geist; und nicht 
geweissagt war es, sondern 
130Die Locken ergriff es, gegenwärtig, 
Wenn ihnen plötzlich 
Ferneilend zurück blickte 
Der Gott und schwörend, 
Damit er halte, wie an Seilen golden 
135Gebunden hinfort 
Das Böse nennend, sie die Hände sich 
reichten – 
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  پاتموس

10  
  او که زیبایی را-میرد اما هنگامی که می

  اي معجزه گوییدوست دارد بیشتر از همه، 
  ، و گرفته استاو را در بر 

  - شگزینند ایزدان بر می135
  زیند و هنگامی که آنان که با هم می

  اش، بهتزده بعدها در خاطره
  یابند شوند و دیگربار درنمی می

  برند یکدیگر را، و هنگامی که سیالنها با خود می
  شنزار و بیدبنان و معابد را،140

  ایزد ي نیمه و هنگامی که آوازه
  شود و حواریونش فوت می

  و حتی آن بلندمرتبه سیمایش را
  گرداند، آن گونه که هیچ بر می

  تواند دیده شود خواه نامیرایی نمی145
  - بهشت باشد یا بر فراز زمین سبزدر 

  ي اینها چه معنایی دارند؟ همه
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Patmos 
10 
But when he dies —he whom beauty 
Loved most of all, so that a miracle  
Surrounded him, and he became 
135Chosen by the gods —  
And when those who lived together 
Thereafter in his memory, became 
Perplexed and no longer understood 
One another; and when floods carry off 
140The sand and willows and temples, 
And when the fame of the demi-god  
And his disciples is blown away 
And even the Highest turns aside his  
Countenance, so that nothing  
145Immortal can be seen either  
In heaven or upon the green earth —  
What does all this mean?  

  

 
Patmos 
10 
Wenn aber stirbt alsdenn 
An dem am meisten 
Die Schönheit hing, daß an der Gestalt 
140Ein Wunder war und die Himmlischen 
gedeutet 
Auf ihn, und wenn, ein Rätsel ewig 
füreinander 
Sie sich nicht fassen können 
Einander, die zusammenlebten 
Im Gedächtnis, und nicht den Sand nur 
oder 
145Die Weiden es hinwegnimmt und die 
Tempel 
Ergreift, wenn die Ehre 
Des Halbgotts und der Seinen 
Verweht und selber sein Angesicht 
Der Höchste wendet 
150Darob, daß nirgend ein 
Unsterbliches mehr am Himmel zu sehn ist 
oder 
Auf grüner Erde, was ist dies? 
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  خسروانیها /34
  

  
  پاتموس

11  
  ،این عمل بوجاري است

  اندازد وقتی که او گندم را می
د به هم میو درون هواي پاك 150 آور  
  .کوبی خرمن میدانچرخاند آن را در  و می

  ریزند، اما کاهها بر پایش می
  .آید دانه سرانجام بیرون می

  دست برود،از اندکی  بد نیست اگر 
  اش سرزنده طنین کالمیا اگر 155

   بدین سان. دهدر رو
  :ایزدان به کار ما ماننده است کار

  خواهد  آن بلندمرتبه نمی
  .گرفته یابدیکباره همه را انجام 

  ند،گذار میآهن را وا محورها همان گونه که 160
  اش را، و چراغ الکلی صمغهاي درخشنده

  ام داشته ییانپس  منابع شا
  تا تصویر او را شکل دهم و ببینم

  .دمانَ به چه میمسیح 
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Patmos 
11 
It is the action of the winnower,  
When he shovels the wheat  
150And casts it up into the clear air 
And swings it across the threshing floor.  
The chaff falls to his feet, but  
The grain emerges finally.  
It's not bad if some of it gets lost,  
155Or if the sounds of his living speech  
Fade away. For the work  
Of the gods resembles our own:  
The Highest doesn't want it  
Accomplished all at once.  
160As mineshafts yield iron,  
And Etna its glowing resins,  
Then I'd have sufficient resources  
To shape a picture of him and see  
What the Christ was like.  

 

 
Patmos 
11 
Es ist der Wurf des Säemanns, wenn er 
faßt 
Mit der Schaufel den Weizen, 
155Und wirft, dem Klaren zu, ihn 
schwingend über die Tenne. 
Ihm fällt die Schale vor den Füßen, aber 
Ans Ende kommet das Korn, 
Und nicht ein Übel ists, wenn einiges 
Verloren gehet und von der Rede 
160Verhallet der lebendige Laut, 
Denn göttliches Werk auch gleichet dem 
unsern. 
Nicht alles will der Höchste zumal. 
Zwar Eisen träget der Schacht, 
Und glühende Harze der Ätna, 
So hätt' ich Reichtum, 
165Ein Bild zu bilden, und ähnlich 
Zu schaun, wie er gewesen, den Christ, 
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  پاتموس

12  
  بر زداما اگر کسی خودش را مهمیز 165

  غمناك، يوشنید درازاي جاده و، در گفت
  که آن سان، ام کرد یورش آورد و شگفتزدهبر من 
  -باشم  خدمتگزاري تصویري از خدا ساختهمانند 

  زمانی دیدم خداوندگارانِ
  بهشت آشکارا برآشفتند، نه170

  اینکه بخواستم چیزي متفاوت بشوم،
  .بیاموزم خواستم بیشتر میاما 

  کنند حکمفرمایی میکه د، اما آنان مهرباننخداوندگاران 
  یابند به میدگرگونی ، هنگامی که انسانها از سخن کذب بیزارندبیشتر 

  ستچون نه آنان، بلکه سرنوشت نامیرا. ناانسان175
  ، و کنششانراند که حکم می

  .رسد می آخرسرعت به  و بهرود  خودبخود از دست می
  رود پیمایی اهورایی فرازتر پیش می وقتی راه

  آنگاه پسرِ سرخوشِ آن بلندمرتبه را
  .خواند آن توانمند مانند خورشید فرا می180
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Patmos 
12 
165But if somebody spurred himself on 
Along the road and, speaking sadly, 
Fell upon me and surprised me, so that 
Like a servant I'd make an image of the 
god —  
Once I saw the lords  
170Of heaven visibly angered, not  
That I wanted to become something 
different,  
But that I wanted to learn something 
more.  
The lords are kind, but while they reign  
They hate falsehood most, when humans 
become  
175Inhuman. For not they, but undying 
Fate  
It is that rules, and their activity  
Spins itself out and quickly reaches an 
end.  
When the heavenly procession proceeds 
higher  
Then the joyful Son of the Highest  
180Is called like the sun by the strong, 

  

 
Patmos 
12 
Wenn aber einer spornte sich selbst, 
Und traurig redend, unterweges, da ich 
wehrlos wäre 
Mich überfiele, daß ich staunt' und von 
dem Gotte 
170Das Bild nachahmen möcht' ein Knecht 
-- 
Im Zorne sichtbar sah' ich einmal 
Des Himmels Herrn, nicht, daß ich sein 
sollt etwas, sondern 
Zu lernen. Gütig sind sie, ihr Verhaßtestes 
aber ist, 
So lange sie herrschen, das Falsche, und es 
gilt 
175Dann Menschliches unter Menschen 
nicht mehr. 
Denn sie nicht walten, es waltet aber 
Unsterblicher Schicksal und es wandelt ihr 
Werk 
Von selbst, und eilend geht es zu Ende. 
Wenn nämlich höher gehet himmlischer 
180Triumphgang, wird genennet, der 
Sonne gleich 
Von Starken der frohlockende Sohn des 
Höchsten, 
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  خسروانیها/38
  

  
  پاتموس

13  
  آوازي ي خوشههمچون اسم رمز، مانند 

  دهد، که زیرینها را نشان می
  کند بیدار می. چون هیچ چیز عادي نیست

  .اند نپوسیدهکه هنوز را مرده را، کسانی 
  کشند که دیدگانشان  و بسیاري انتظار می185
  .رمد براي دیدن سرراست روشنایی می هنوز
  در  رود کارشان خوب پیش نمیآنان 

  .دارد را باز میشان  طالیی مانع دالوري عنان: پرتو تیز
  د بار اما هنگامی که پرتو آرام فرو می190

  از کتاب مقدس، با
  شده و دیدگانِدنیاي فراموش 

  ، آنگاه آنان شاید از آن فیض لذت ببرند،فراخشان
  .کاوندبو روشنایی را در آرامش 
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  39/خسروانیها
  

 
Patmos 
13 
As a watchword, like a staff of song  
That points downwards,  
For nothing is ordinary. It awakens  
The dead, who aren't yet corrupted. 
185And many are waiting whose eyes are  
Still too shy to see the light directly.  
They wouldn't do well in the sharp  
Radiance: a golden bridle 
Holds back their courage.  
190But when quiet radiance falls  
From the holy scripture, with  
The world forgotten and their eyes  
Wide open, then they may enjoy that grace,  
And study the light in stillness.  

  

 
Patmos 
13 
Ein Losungszeichen, und hier ist der Stab 
Des Gesanges, niederwinkend, 
Denn nichts ist gemein. Die Toten wecket 
185Er auf, die noch gefangen nicht 
Vom Rohen sind. Es warten aber 
Der scheuen Augen viele 
Zu schauen das Licht. Nicht wollen 
Am scharfen Strahle sie blühn, 
190Wiewohl den Mut der goldene Zaum 
hält. 
Wenn aber, als 
Von schwellenden Augenbraunen 
Der Welt vergessen 
Stilleuchtende Kraft aus heiliger Schrift 
fällt, mögen 
195Der Gnade sich freuend, sie 
Am stillen Blicke sich üben. 
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  خسروانیها/40
  

  
  پاتموس

14  
  ،ورزند مهر میو اگر ایزدان مرا 195

  کنم، آن سان که اکنون باور می
  پس بسی بیشتر

  .ورزند مهر میخویش به آنان 
  ي دانم که اراده میچون 
  پدر ازلی200

  .بزرگوارانه نگرانت خواهد بود
  در زیر آسمانی تندرکوب

  .ش خموش استنشان
  ه استداایست و کسی هست که 

  .او فرمانبه اش  در سراسر زندگانی205
  .زنده استمسیح هنوز  پس

  ي فرزندانش اما قهرمانان، همه
  اند، و کتابهاي مقدس آمده

  ،در باب او
  بخشد  در حالیکه کردار زمین روشنایی می210

  ي دوي  آذرخش را، مانند مسابقه
  بازش داشت توان که نمی

  و او نیز اینجاست،
  آگاه از کارهایش

  .برآمده از آن آغازیدن حتمی215
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  41/خسروانیها 
  

 
Patmos 
14 
195And if the gods love me,  
As I now believe,  
Then how much more  
Do they love yourself.  
For I know that the will  
200Of the eternal Father  
Concerns you greatly.  
Under a thundering sky  
His sign is silent.  
And there is one who stands  
205Beneath it all his life.  
For Christ still lives.  
But the heroes, all his sons  
Have come, and the holy scriptures  
Concerning him,  
210While earth's deeds clarify  
The lightning, like a footrace 
That can't be stopped.  
And he is there too,  
Aware of his own works  
215From the very beginning.  

  

 
Patmos 
14 
Und wenn die Himmlischen jetzt 
So, wie ich glaube, mich lieben 
Wie viel mehr dich, 
200Denn eines weiß ich, 
Daß nämlich der Wille 
Des ewigen Vaters viel 
Dir gilt. Still ist sein Zeichen 
Am donnernden Himmel. Und Einer stehet 
darunter 
205Sein Leben lang. Denn noch lebt 
Christus. 
Es sind aber die Helden, seine Söhne 
Gekommen all und heilige Schriften 
Von ihm und den Blitz erklären 
Die Taten der Erde bis itzt, 
210Ein Wettlauf unaufhaltsam. 
Er ist aber dabei. 
Denn seine Werke sind 
Ihm alle bewußt von jeher. 
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  خسروانیها/42
  

  
  پاتموس

15  
  از دیرباز

  جالل ایزدان
  .ناپیدا شده است

  براستی باید آنان
  نویسیم انگشتانمان را ره بنمایند، همچنان که می220

  با سراسیمگی کارمایه و 
نداز قلبهایمان    .شود ه میکَ

  هر موجود اهورایی پس
  ،طلبد می یک قربانی

  شود، این غفلت می ازو هنگامی که 225
  .آید بر نمیاز آن  پسندیداريهیچ 

  ایم بدون آگاهی پرستش کرده
  مادر زمینمان را، و روشناي

  نیز، اما آنچه پدرمانرا خورشید 
  خواهد  میبیشتر  ،راند هر چیزي فرمان می که بر230

  را استواراین است که کالم 
  ، و آنچهپی بگیریم با درنگ
  .آورد خوب تفسیر شود تاب می

  .دبخوانَي آلمانی باید با این  ترانه
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  43/خسروانیها
  

 
Patmos 
15 
For far too long  
The honor of the gods  
Has been invisible.  
They practically have to  
220Guide our fingers as we write,  
And with embarrassment the energy  
Is torn from our hearts.  
For every heavenly being  
Expects a sacrifice,  
225And when this is neglected,  
Nothing good can come of it.  
Without awareness we've worshipped  
Our Mother the Earth, and the Light  
Of the Sun as well, but what our Father  
230Who reigns over everything wants 
most 
Is that the established word be 
Carefully attended, and that 
Which endures be interpreted well. 
German song must accord with this.  

  

 
Patmos 
15 
Zu lang, zu lang schon ist 
215Die Ehre der Himmlischen unsichtbar. 
Denn fast die Finger müssen sie 
Uns führen und schmählich 
Entreißt das Herz uns eine Gewalt. 
Denn Opfer will der Himmlischen jedes, 
220Wenn aber eines versäumt ward, 
Nie hat es Gutes gebracht. 
Wir haben gedienet der Mutter Erd' 
Und haben jüngst dem Sonnenlichte 
gedient, 
Unwissend, der Vater aber liebt, 
225Der über allen waltet, 
Am meisten, daß gepfleget werde 
Der feste Buchstab, und Bestehendes gut 
Gedeutet. Dem folgt deutscher Gesang. 
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 خسروانیها/46

  

  
  آشتیسوران

1  
  تاالر مقدس، آشنا، برساخته از دیرباز،

  یبادخورنده، سرشار از پژواک
  .آهنگین یِینوا باهستگیِ، سبک، و اهورایی

  فرستد خوشی رایحه میسر ابرِ
  درخشنده در. سبز هايبر فرش5

  هاي پیالهدوردست، ردیفی شکوهمند از 
  .هاي رسیده ، پر از میوهاند نیک چیدهرا تاج  زرین

  اند، برآمده باالي هگذاشتها  میزها را در کناره
  اکنون شامگاهان. یکنواختزمین 

  .اند رسیدهدستها اند، از دور گرد آمده گرامیمهمانان 10
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  47/خسروانیها
  

 
Celebration Of Peace 
1 
The holy, familiar hall, built long ago,  
Is aired, and filled with heavenly,  
Softly echoing, quietly modulating music.  
A cloud of joy sends fragrance  
5Over the green carpets. Shining in the  
Distance, a splendid row of gold-wreathed  
Cups stands, well-ordered, full of ripe 
fruits.  
Tables stand at the sides, rising above  
The leveled ground. For now in the 
evening  
10Loving guests have gathered, coming 
from far.  

 
  

 
Friedensfeier 
1 
Der himmlischen, still wiederklingenden, 
Der ruhigwandelnden Töne voll, 
Und gelüftet ist der altgebaute, 
Seeliggewohnte Saal; um grüne Teppiche 
duftet 
5Die Freudenwolk' und weithinglänzend 
stehn, 
Gereiftester Früchte voll und 
goldbekränzter Kelche, 
Wohlangeordnet, eine prächtige Reihe, 
Zur Seite da und dort aufsteigend über dem 
Geebneten Boden die Tische. 
10Denn ferne kommend haben 
Hieher, zur Abendstunde, 
Sich liebende Gäste beschieden. 
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  خسروانیها/48
  

  
  آشتیسوران

2  
  دیدتوانم  اندیشم می باز می ي نیمه با دیدهو 

ي جشنواره را، شاهزاده خود  
  .انهروز سنگینزنان از میان کار لبخند

  ات را انکار کنی، گرچه دوست داري منشأ خارجی
  اندازي، خسته فرو می و حتی وقتی که چشمانت را15

  -گینآ کبارانه سایهفراموش شده، سب-طوالنی ياز جهاد
   ،گیري به خود می را و منظر آشنایی

  ات ؛ برتريآورد به جا میهر کسی تو را  باز
  .شکند درهم میکمابیش فرد را بر زانوانش 

  فهمم با نبودن چیزي در حضورت، می20
  تواند  شخص خردمند می. نیستی فناپذیر

  ،پدیدار آیدبسیار شرح دهد، اما جایی که ایزدي 
   .دگرسان هست ترتیبی
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  49/خسروانیها
  

 
Celebration Of Peace 
2 
And with half-shut eye I think I can see  
The prince of the festival himself,  
Smiling from the day's earnest work.  
Though you like to deny your foreign 
origin,  
15And even when you lower your eye, tired 
From the long crusade — forgotten, lightly 
shadowed — 
And you assume the appearance of an 
acquaintance,  
Still you're recognized by everyone; your 
superiority  
Alone almost forces one to his knees.  
20Being nothing in your presence, I know  
You are not mortal. A wise person can  
Explain a lot, but where a god appears,  
There is different clarity.  

 
Friedensfeier 
2 
Und dämmernden Auges denk' ich schon, 
Vom ernsten Tagwerk lächelnd, 
15Ihn selbst zu sehn, den Fürsten des Fests. 
Doch wenn du schon dein Ausland gern 
verläugnest, 
Und als vom langen Heldenzuge müd, 
Dein Auge senkst, vergessen, 
leichtbeschattet, 
Und Freundesgestalt annimmst, du 
Allbekannter, doch 
20Beugt fast die Knie das Hohe. Nichts vor 
dir, 
Nur Eines weiß ich, Sterbliches bist du 
nicht. 
Ein Weiser mag mir manches erhellen; wo 
aber 
Ein Gott noch auch erscheint, 
24Da ist doch andere Klarheit. 
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  خسروانیها/50
  

  
  آشتیسوران

3  
  آید؛ ناخوانده نمیاو از زمان حاضر نیست، هنوز 

  نه از آتش هراسید  میو آن که نه از سیل 25
  آرام است، یکسرکند، اکنون که  بی دلیل ما را شگفتزده نمی

  .و سلطنت در میان ارواح و انسانها ناپیداست
   ،شده استرسا  خویشکاريدرست اکنون این سان، 

  .، از بامداد تا شامگاهآن بودیم در تداركزمانی دراز 
   هزارساله،و پژواك تندرکوب، آن طوفان  30
  افکن خروشد به سوي آسایشگاه، طنین حساب می بی

  .آیند نداهاي آرامبخش بر فراز آن بر می ودر راهها، 
  :داریم تان می گرامیروزهاي برائت، اي اما 

  !، اي دلبندانگذارید بر میشما امروز جشن را 
  تراود، و روح در سکوت شامگاهی می35

  با شما مشورت کرد، اي دوستان، تا فراهم ساخت  تاجهاي گل راو باید 
  مانیم، اینک ما به جوانمردان ازلی می چونو خوراکی را، 

  . اشندحتی اگر موهایمان خاکستري  ب
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  51/خسروانیها
  

 
Celebration Of Peace 
3 
He isn't of the present, yet doesn't come 
unannounced;  
25And one who feared neither flood nor 
flame  
Doesn't surprise us without a reason, now 
that all is quiet,  
And dominion is invisible among spirits 
and humans.  
That is, just now the work become audible,  
Long in preparation, from morning to 
evening.  
30For the thunderer's echo, the thousand-
year storm,  
Roars immeasurably down towards rest, 
resounding  
In the depths, while peaceful sounds rise 
above it.  
But you, days of innocence, become dear to 
us:  
Today you bring the festival, beloved ones! 
35And the spirit flourishes in the evening 
stillness,  
And I must counsel you, friends, to prepare 
the wreaths  
And the food, since now we're like eternal 
youths,  
Even if our hair were silver grey.  

  

 
Friedensfeier 
3 
Von heute aber nicht, nicht unverkündet ist 
er; 
Und einer, der nicht Fluth noch Flamme 
gescheuet, 
Erstaunet, da es stille worden, umsonst 
nicht, jezt, 
Da Herrschaft nirgend ist zu sehn bei 
Geistern und Menschen. 
30Das ist, sie hören das Werk, 
Längst vorbereitend, von Morgen nach 
Abend, jezt erst, 
Denn unermeßlich braußt, in der Tiefe 
verhallend, 
Des Donnerers Echo, das tausendjährige 
Wetter, 
Zu schlafen, übertönt von Friedenslauten, 
hinunter. 
35Ihr aber, theuergewordne, o ihr Tage der 
Unschuld, 
Ihr bringt auch heute das Fest, ihr Lieben! 
und es blüht 
Rings abendlich der Geist in dieser Stille; 
Und rathen muß ich, und wäre silbergrau 
Die Loke, o ihr Freunde! 
40Für Kränze zu sorgen und Mahl, jezt 
ewigen Jünglingen ähnlich. 
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  خسروانیها/52
  

  
  آشتیسوران

4 

  بسیاري را بایسته است دعوت کنم، اما تو،
  اآلن نیزو ، دل بسته بوديبه بشر  دوستخواهانهکه 40

  بماند در چاه خواست میکه  ، و آنبه جد
  دشتهاي ....در زیر نخلهاي سوریه، نزدیک شهر

  فروسرما در باد،  مدنددرآ  خش خشبه گندم 
  دار، از کوهسار مقدس سایه ریخت

  و ابرهاي شاهوار، دوستانت،45
  ،هایشان را پیرامونت فکنده سایها

  درخشید گونه که تابش مقدس و ارجمندت ناب میآن 
  !در میان برهوت برفراز آدمیان، آي جوان

  بر تو سایه افکنداما بعد تقدیري مرگبار 
  تاریکتر، مخوفانه و قاطع50

   این سان. هایت هاژدر میان و
  .گذرد، اما نه بیهوده شتابان می تباري یبهشتهر 
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  53/خسروانیها
  

 
Celebration Of Peace 
4 
There are many I should like to invite, but 
you,  
40Who were devoted to mankind in a 
friendly, yet  
Earnest way, and who liked to stay at the 
well  
Under Syrian palms, near the city... the 
fields  
Of grain rustled in the wind, the coolness 
drifted 
Down from the shaded holy mountain, 
45And the loyal clouds, your friends,  
Cast their shadows around you,  
So that your holy, daring radiance shone 
gently  
Through the wilderness upon men, o 
Youth!  
But then a deadly fate enshadowed you  
50More darkly, terribly and definitively  
In the middle of your words. Thus 
everything  
From heaven passes quickly, but not in 
vain.  

  

 
Friedensfeier 
4 
Und manchen möcht' ich laden, aber o du, 
Der freundlichernst den Menschen 
zugethan, 
Dort unter syrischer Palme, 
Wo nahe lag die Stadt, am Brunnen gerne 
war; 
45Das Kornfeld rauschte rings, still 
athmete die Kühlung 
Vom Schatten des geweiheten Gebirges, 
Und die lieben Freunde, das treue Gewölk, 
Umschatteten dich auch, damit der 
heiligkühne 
Durch Wildniß mild dein Stral zu 
50Menschen kam, o Jüngling! 
Ach! aber dunkler umschattete, mitten im 
Wort, dich 
Furchtbarentscheidend ein tödtlich 
Verhängniß. So ist schnell 
Vergänglich alles Himmlische; aber 
umsonst nicht; 
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  خسروانیها/54
  

  
  آشتیسوران

5  
  ، همواره با دانستن میزان درست،ایزديهر 

  هاي خانهبر  )اي درست لحظه( یارد دست میممسکانه 
  .هنگامداند چه  هیچ کس نمی ناگهان، و- آدمیان55

  ظهور کند، شایداما بعد چیزي زمخت 
  .برسدو وحشیگري از دوردستها به مکان مقدس 

  خواهد گرفت،انداختنی سبعانه، جنون را در بر  با چنگ
  .نظر خواهد آمد به کمی این گونهو 

  برخاسته موهبت به دنبالِسپاسمندي 60
  :گیرد سر نمیدرنگ  بیاز ایزدان 

  .کاویدژرفاژرف آن را باید نخست 
  ،بود نمیهشیار  بخشایشگرچون اگر 

  از برکت آتشدان هر دو
  .ندآمد ها بر می کف و سقف در شعله65
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  55/خسروانیها
  

 
Celebration Of Peace 
5 
For a god, knowing always the proper 
measure,  
Touches sparingly and just for a moment 
the homes  
55Of men — unexpectedly, and no one 
knows when.  
But then something boisterous may 
appear,  
And wildness may come to the holy place 
from afar.  
Grasping about roughly, it touches upon 
madness,  
And fills some intention thereby.  
60Gratitude doesn't follow the gift  
From the gods immediately:  
It has to be deeply studied first.  
For if the giver hadn't been cautious,  
From the blessing of the hearth both  
65Floor and ceiling would have gone up 
in flames.  

  

 
Friedensfeier 
5 
55Denn schonend rührt des Maases allzeit 
kundig 
Nur einen Augenblik die Wohnungen der 
Menschen 
Ein Gott an, unversehn, und keiner weiß 
es, wenn? 
Auch darf alsdann das Freche drüber gehn, 
Und kommen muß zum heilgen Ort das 
Wilde 
60Von Enden fern, übt rauhbetastend den 
Wahn, 
Und trift daran ein Schiksaal, aber Dank, 
Nie folgt der gleich hernach dem 
gottgegebnen Geschenke; 
Tiefprüfend ist es zu fassen. 
Auch wär' uns, sparte der Gebende nicht 
65Schon längst vom Seegen des Heerds 
Uns Gipfel und Boden entzündet. 
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  خسروانیها/56
  

  
  آشتیسوران

6  
  .ایم ما از جانب ایزدان بسیار دریافته

  ، و سیالنِاند دستمان دادهآتش به 
  خیلی بیشتر،. را اقیانوس و ساحل

  اند اخت گرفتهنیروهاي بیگانه  دربرابر
  ستارگان. در راهی انسانی با ما70

  توانند چیزها به شما بیاموزند، بر فراز سرمان می
  . توانید با آنها همگن شوید گرچه نمی

  زندگان که از جانبشانیکسر آن باهنوز 
  -آید بسی کامرانی و ترانه بر می

  .آرام توانمند واست پسري 75
  آوریم، با شناختن پدرش، او را به جا می

  ي جهان اکنون که جان بلندمرتبه
  بر آدمی فرود آمده است

  .بر پا داردتا تعطیالت را 
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  57/خسروانیها
  

 
Celebration Of Peace 
6 
We've received much from the gods.  
Fire was handed to us, and the ocean's  
Flood and shore. Much more,  
For alien powers have become familiar  
70To us in a human way. The stars  
Over your head can teach you things,  
Although you can't equal them.  
Yet of the all-living ones — from whom  
Issue much pleasure and song —  
75One is a calmly powerful son.  
Knowing his father, we recognize him,  
Now that the high Spirit of the World  
Has descended to mankind  
To keep the holidays.  

  

 
Friedensfeier 
6 
Des Göttlichen aber empfiengen wir 
Doch viel. Es ward die Flamm' uns 
In die Hände gegeben, und Ufer und 
Meersfluth. 
70Viel mehr, denn menschlicher Weise 
Sind jene mit uns, die fremden Kräfte, 
vertrauet. 
Und es lehret Gestirn dich, das 
Vor Augen dir ist, doch nimmer kannst du 
ihm gleichen. 
Vom Alllebendigen aber, von dem 
75Viel Freuden sind und Gesänge, 
Ist einer ein Sohn, ein Ruhigmächtiger ist 
er, 
Und nun erkennen wir ihn, 
Nun, da wir kennen den Vater 
Und Feiertage zu halten 
80Der hohe, der Geist 
Der Welt sich zu Menschen geneigt hat. 
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  خسروانیها/58
  

  
  آشتیسوران

7  
  تا شده بود  سترگ از دیر بازاو 80

  ، و قلمروشباشد خداوندگار زمان
   هنگامچه ....ها گسترش یافتدستتا دور

  يایزد هر؟ اما از پاي درآمد
  ،نیز برگزیندندگی دنیوي را ممکن است زمانی ز

  .و سرنوشت نصیبشان شود مانند فانیان،85
  دارد را بر آن می قانون سرنوشت مردمیک 

  بدین سان وقتی که یکدیگر را بشناسند، 
  .خواهد بودنیز گردد، زبان  باز می سکوت
  ،یم، ما نیز حاضرباشدروح در کار  هر جا

  نزد من، بهترین. زنیم ي آنچه بهترین است گپ می و درباره90
  ، و هنرمندرسیده باشدانجام به که تصویر  هنگامی است

   ،یافته در کارگاهش تجلیدارد و گام برد سانبرپایان به کارش را 
  خداي آرام زمان، و تنها قانونِ

 .یابد عشق از اینجا به بهشت گسترش می خشنودگر
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  59/خسروانیها
  

 
Celebration Of Peace 
7 
80He had long become too great to be  
The Lord of Time, and his territory  
Extended far... when would it  
Have exhausted him? But a god  
May once choose mundane life also,  
85Like mortals, and share their fate.  
One law of fate requires that people  
Should know each other, so that when  
Silence returns, there will also be a 
language.  
Where the spirit is at work, we are present 
too,  
90And talk about what is best. To me, the 
best  
Is when the picture is done, and the artist  
Finishes and steps transfigured from his 
workplace,  
The quiet God of Time, and only the 
reconciling  
Law of love extends from here to heaven.  

  

 
Friedensfeier 
7 
Denn längst war der zum Herrn der Zeit zu 
groß 
Und weit aus reichte sein Feld, wann hats 
ihn aber erschöpfet? 
Einmal mag aber ein Gott auch Tagewerk 
erwählen, 
85Gleich Sterblichen und theilen alles 
Schiksaal. 
Schiksaalgesez ist diß, daß Alle sich 
erfahren, 
Daß, wenn die Stille kehrt, auch eine 
Sprache sei. 
Wo aber wirkt der Geist, sind wir auch 
mit, und streiten, 
Was wohl das Beste sei. So dünkt mir jezt 
das Beste, 
90Wenn nun vollendet sein Bild und fertig 
ist der Meister, 
Und selbst verklärt davon aus seiner 
Werkstatt tritt, 
Der stille Gott der Zeit und nur der Liebe 
Gesez, 
Das schönausgleichende gilt von hier an 
bis zum Himmel. 
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  خسروانیها/60
  

  
  آشتیسوران

8  
  بامدادان، از ه استآدمی بسیار آموخت95

  توانیم گوش بسپاریم  هستیم، و می يوشنود گفتبراستی ما چون 
  .بزودي آواز خواهیم بود. به یکدیگر

  گذارد، روح بزرگ را رها می تصویر زمان، که و 
  میثاقیکه  فهماند و می ،قرار گرفته است رویارویماناي  مانند نشانه

  .ددار ن، خودش و قدرتهاي دیگر وجودبین خودش و دیگرا100
  نه او تنها، بلکه همچنین فانیان و تصور ناشدنیها

  ،آیند به دیده میدر تصویر 
  ،بیند میرا  همچنان که مادرمان، زمین را، خویشدرست 

  .رستنی سلطنتو روشنایی و هوا، در میان 
  جشنواره آمدنِ یکسر گردهم اما روز105ِ

  ي واپسین عشق، گواهیِ نشانه
  .وجودت، آي نیروهاي مقدس
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  61/خسروانیها
  

 
Celebration Of Peace 
8 
95Man has learned much since morning,  
For we are a conversation, and we can 
listen  
To one another. Soon we'll be song.  
And the picture of time, which the great 
spirit unfolds,  
Lies as a sign before us, indicating that a 
covenant  
100Between himself and others, himself 
and other powers exists.  
Not he alone, but also the unconceived and 
eternal ones  
Are recognizable in the picture,  
Just as our mother, the earth, recognizes 
herself,  
And light and air, through the plant 
kingdom.  
105But the all-gathering day of the festival  
Is the ultimate sign of love, the witness  
Of your existence, o holy powers.  

 
  

 
Friedensfeier 
8 
Viel hat von Morgen an, 
95Seit ein Gespräch wir sind und hören 
voneinander, 
Erfahren der Mensch; bald sind wir aber 
Gesang. 
Und das Zeitbild, das der große Geist 
entfaltet, 
Ein Zeichen liegts vor uns, daß zwischen 
ihm und andern 
Ein Bündniß zwischen ihm und andern 
Mächten ist. 
100Nicht er allein, die Unerzeugten, 
Ew'gen 
Sind kennbar alle daran, gleichwie auch an 
den Pflanzen 
Die Mutter Erde sich und Licht und Luft 
sich kennet. 
Zulezt ist aber doch, ihr heiligen Mächte, 
für euch 
Das Liebeszeichen, das Zeugniß 
105Daß ihrs noch seiet, der Festtag, 
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  خسروانیها/62

  

  
  آشتیسوران

9  
  شوند، معجزات آشکار نمی باایزدان اکنون 

  مانند؛ نادیده باقی نمی )در طی طوفانآن گونه که (هیچ یک 
  کنند، اکنون یکدیگر را مانند مهمانان دیدار می110

  اي مقدس، مقدس در هر شیوه، شماره
  .همسرایان آوازو حاضر در 

  که دوست دارند بیشترین،را و کسی 
   .شان، اینجاست سوگلی

  یام به ضیافت بنابراین تو را فراخوانده115
  ، تو، فراموش ناشدنی،آمادهاکنون 

  به سوي شامگاه زمان، آي جوانمرد،
  .ي جشنواره شاهزاده باش

  به خواب نخواهد رفتو نژادمان 
  ود، ازلیتا زمانی که همه ي ایزدان معه120

  اینجا در راهروها هستند
  .تا بگویند از بهشتشان
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  63/خسروانیها
  

 
Celebration Of Peace 
9 
The gods aren't revealed in miracles now,  
Nor do they remain unseen as during a 
storm;  
110Now they are met together as guests,  
A holy number, holy in every way,  
And present in choruses of song.  
And the person they love most,  
Their favorite, is here.  
115Thus I've summoned you to the 
banquet  
Now prepared, you, the unforgettable one, 
To the evening of time, o Youth,  
To be the Prince of the Festival.  
And our race will not sleep  
120Until all the promised, immortal gods  
Are here in our halls  
To speak of their heaven.  

  

 
Friedensfeier 
9 
Der Allversammelnde, wo Himmlische 
nicht 
Im Wunder offenbar, noch ungesehn im 
Wetter, 
Wo aber bei Gesang gastfreundlich 
untereinander 
In Chören gegenwärtig, eine heilige Zahl 
110Die Seeligen in jeglicher Weise 
Beisammen sind, und ihr Geliebtestes 
auch, 
An dem sie hängen, nicht fehlt; denn 
darum rief ich 
Zum Gastmahl, das bereitet ist, 
Dich, Unvergeßlicher, dich, zum Abend 
der Zeit, 
115O Jüngling, dich zum Fürsten des 
Festes; und eher legt 
Sich schlafen unser Geschlecht nicht, 
Bis ihr Verheißenen all, 
All ihr Unsterblichen, uns 
Von eurem Himmel zu sagen. 
120Da seid in unserem Hauße. 
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  خسروانیها/64
  

  
  آشتیسوران

10  
  سبکبارانه بادهاي دمنده

  ؛کنند ورودت را اعالن می
   د،ده یکسره از تو خبر می غبار دره125

  .از طوفانافکن  طنینو زمین، هنوز 
  ؛کند ها را رنگ می گونهامید 

  مادر و کودك
  نشینند، جلو در خانه می

  .اندازند بر آشتی نظر می130
  :دهند جان می گویا کمی

  از روشنایی طالیی،فرستاده ، يهشدار
  د؛دار روح را باز می

  .کند نویدي سالمندترین را ابقا می
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  65/خسروانیها
  

 
Celebration Of Peace 
10  
Lightly breathing winds  
Proclaim your arrival;  
125Valley mists announce you all,  
And the earth, still sounding from the 
storm.  
Hope colors the cheeks;  
Mother and child  
Sit before the house door,  
130Looking upon the peace.  
Few seem to die:  
A premonition, sent from the golden light,  
Holds the soul back;  
A promise retains the eldest. 

 
Friedensfeier 
10  
Leichtathmende Lüfte 
Verkünden euch schon, 
Euch kündet das rauchende Thal 
Und der Boden, der vom Wetter noch 
dröhnet, 
125Doch Hoffnung röthet die Wangen, 
Und vor der Thüre des Haußes 
Sizt Mutter und Kind, 
Und schauet den Frieden 
Und wenige scheinen zu sterben 
130Es hält ein Ahnen die Seele, 
Vom goldnen Lichte gesendet, 
Hält ein Versprechen die Ältesten auf. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  خسروانیها/66
  

  آشتیسوران
11  

  رنجها،ي  اکنون همه135
  چاشنی زندگی،

  .در باال شوند میکامل و  حاضر
  است، وشایندخ همه چیز

  .چیزهاي ساده بیشتر
  آرزوآن 140
  ي زرین میوه

  از درخت باستانی افتاده است
  پس از طوفانهاي مهیب،

  اي گرانبها، ، مانند داراییدارد آن را پاس میولی آن گاه 
  :تقدیر مقدس با سالحهاي ناب145

  .این شکل ایزدان را دارد
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  67/خسروانیها
  

 
Celebration Of Peace 
11 
135Now all labors,  
The seasoning of life,  
Are prepared and completed above.  
Everything pleases,  
Simple things the most.  
140The long-awaited  
Golden fruit  
Has fallen from the ancient tree  
After terrible storms,  
But then is guarded, like a treasured 
possession,  
145By holy Fate with gentle weapons:  
This has the shape of the gods.  

  

 
Friedensfeier 
11 
Wohl sind die Würze des Lebens, 
Von oben bereitet und auch 
135Hinausgeführet, die Mühen. 
Denn Alles gefällt jezt, 
Einfältiges aber 
Am meisten, denn die langgesuchte, 
Die goldne Frucht, 
140Uraltem Stamm 
In schütternden Stürmen entfallen, 
Dann aber, als liebstes Gut, vom heiligen 
Schiksaal selbst, 
Mit zärtlichen Waffen umschüzt, 
145Die Gestalt der Himmlischen ist es. 
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  خسروانیها/68
  

  
  آشتیسوران

12  
  شیري، اي مادر، مانند ماده

  دهی، طبیعت، شیون سر می
  .اي که فرزندانت را از دست داده آن زماناز 

  دوست داشتنی،دشمنت، آن همه 150
  آنها را از تو ربوده است،

  اي تعمید داده وکم از وقتی که او را بیش
  گرفتندجاي تا پسر خودت باشد، 

  .هاsatyr ساتیرپرستان،  شهوت هیئتخدایان در 
  پس بسیاري را آفریدي155

  و بسیاري را سوزاندي،
  را که آوردي زیرا آن

  ،پرنیروتا خیلی زود روشنایی دهد، آن 
  .ورزد تو نفرت می اکنون بر

  پذیري، و می یابی درمیاما این را نیز 160
  دهد میترجیح انگیزاند  بر میترس را چه چون هر آن

  خیال در زیر بغنود بی
  .رسدتا زمانش ب
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  69/خسروانیها
  

 
Celebration Of Peace 
12 
Like a lioness, Mother,  
Nature, you lament,  
Since you lost your children.  
150Your enemy, all-loving one,  
Has stolen them from you,  
Since you adopted him almost  
To be your own son, placing  
Gods in the company of satyrs.  
155Thus you've created much  
And buried much,  
Because that which you brought  
To light too soon, all-powerful one,  
Now hates you.  
160But this too you recognize and accept, 
For whatever arouses fear prefers 
To rest insensate below 
Until its time has come.  

  

 
Friedensfeier 
12 
Wie die Löwin, hast du geklagt, 
O Mutter, da du sie, 
Natur, die Kinder verloren. 
Denn es stahl sie, Allzuliebende, dir 
150Dein Feind, da du ihn fast 
Wie die eigenen Söhne genommen, 
Und Satyren die Götter gesellt hast. 
So hast du manches gebaut, 
Und manches begraben, 
155Denn es haßt dich, was 
Du, vor der Zeit 
Allkräftige, zum Lichte gezogen. 
Nun kennest, nun lässest du diß; 
Denn gerne fühllos ruht, 
160Bis daß es reift, 
furchtsamgeschäfftiges drunten. 
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  خسروانیها

 
 

  نان و شراب
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  خسروانیها/72
  

  

  براي هینزه نان و شراب
 1  

  ، خیابانهاي درخشنده آرامو است همه جا شهر آرمیده
  .شتابند، آراسته با مشعلها ها می ، و درشکهاند گرفته

  ؛ سرشار از کامیابیهاي روزانهروند تا بیاسایند،  شان می اشانهمردم به ک
  سنجند را با خشنودي می شانسود و زیان اندیشناكسرهاي 

  ،آساید میبازار . در خانه5
  .ها خالی از گلها و انگورها و پیشهاکنون 

  :رسد از باغهاي دوردست به گوش می  اما آهنگ سازهاي زهی
  اندیشد نوازند، یا مردي تنها می می آهنگی آنجادر شاید دلدادگان 

  اش؛   به دوستان دور، و به جوانی
  .اند هاي خوشبوي گلها جاري الیه هاي جوشان کنار چشمه10

  افکنند، و نگهبانی ناقوسها بنرمی در هواي شامگاهی طنین می
  .کند، نگران زمان ساعت را اعالن می

  -مالد زار را می بیشهآید و کاکل  اکنون نسیمی بر می
  ي زمینمان، بنگر چگونه ماه، مانند سایه

  رسد، و شب رؤیایی می! آید نیز در خفا بر می15
  -اعتنا شاید به ما سرشار از ستارگان، بی

  اي نزد انسانها، درخشد، بیگانه شگفتاورانه شب می
  .انههاي کوهسار، فرهمند غمناك بر قله
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  73/خسروانیها
  

 
Bread and Wine To Heinse 
1 
Round about the city rests. The 
illuminated streets grow 
Quiet, and coaches rush along, 
adorned with torches. 
Men go home to rest, filled with the 
day's pleasures; 
Busy minds weigh up profit and loss 
contentedly 
5At home. The busy marketplace 
comes to rest, 
Vacant now of flowers and grapes and 
crafts. 
But the music of strings sounds in 
distant gardens: 
Perhaps lovers play there, or a lonely 
man thinks 
About distant friends, and about his 
own youth. 
10Rushing fountains flow by fragrant 
flower beds, 
Bells ring softly in the twilight air, 
and a watchman 
Calls out the hour, mindful of the 
time. 
Now a breeze rises and touches the 
crest of the grove — 
Look how the moon, like the shadow 
of our earth, 
15Also rises stealthily! Phantastical 
night comes, 
Full of stars, unconcerned probably 
about us — 
Astonishing night shines, a stranger 
among humans, 
Sadly over the mountain tops, in 
splendor.  

 
Brod und Wein. I  An Heinze 
Rings um ruhet die Stadt; still wird die 
erleuchtete Gasse, 
  Und, mit Fakeln geschmükt, rauschen die 
Wagen hinweg. 
Satt gehn heim von Freuden des Tags zu ruhen 
die Menschen, 
  Und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges 
Haupt 
5Wohlzufrieden zu Haus; leer steht von Trauben 
und Blumen, 
  Und von Werken der Hand ruht der 
geschäfftige Markt. 
Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten; 
vieleicht, daß 
  Dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer 
Mann 
Ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit; und 
die Brunnen 
  10Immerquillend und frisch rauschen an 
duftendem Beet. 
Still in dämmriger Luft ertönen geläutete 
Gloken, 
  Und der Stunden gedenk rufet ein Wächter die 
Zahl. 
Jezt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel 
des Hains auf, 
  Sieh! und das Schattenbild unserer Erde, der 
Mond 
15Kommet geheim nun auch; die 
Schwärmerische, die Nacht kommt, 
  Voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert 
um uns, 
Glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin 
unter den Menschen 
  Über Gebirgeshöhn traurig und prächtig 
herauf. 
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  خسروانیها/74
  

  

  نان و شراب
2  

  مهربانی شب بلندپایه شگفتاور است، و هیچ کس
  .آید، یا از او چه بیرون خواهد زد داند او از کجا می نمی20

  :دهد، و ذهنهاي امیدوار آدمیان را این گونه جهان را حرکت می
  سازد،  داند او چه فراهم می حتی خردمند نمی

  خواهد؛ پس خداي دادار، که تو را بسیار دوست دارد، این گونه میآن 
  .دهی را به شب ترجیح می تعارفازین رو تو روز م

  ورزد، ها نیزعشق می اما گاهی چشم روشن به سایه25
  خود پیش آید،خواب کوشد براي لذت بخوابد، پیش از آنکه  و می

  : یا مردي دلیر نیز دوست دارد مستقیم درون شب را خیره شود
  کنیم، ا و آوازهایی پیشکششگله یقیناَ به جاست تاج

  مقدس است، نزد گمشدگان و مردگان چون
  . اما او خود سر به سر در روح وجود دارد، همواره30

  سپارد، می بر مانسیان و سرمستی مقدس را 
  در درنگگاهی، در ظلمات،

   .مانتا دربرگیرد آید به جانبمان میچیزي 
  خواب  سپارد، بی کالم توفنده را به ما می

  ، وباکانه بی همان گونه که دلدادگان هستند، و فنجانی لبریز، و زندگی35
  .دارد ي مقدس نیز، شبانه ما را بیدار نگاه می خاطره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  75/خسروانیها
  

 
Bread and Wine 
2 
The kindness of exalted Night is 
wonderful, and no one  
  20Knows where she comes from, or 
what will emerge from her.  
Thus she moves the world, and the 
hopeful minds of humans:  
  Not even a sage knows what she's up to.  
The highest god, who loves you very 
much, wants it so;  
  Therefore you prefer reasonable day to 
the night.  
25But occasionally a clear eye loves the 
shadows as well,  
  And tries to sleep just for pleasure, 
before it's necessary,  
Or a brave person likes to gaze directly 
into the Night:  
  Surely it's right to dedicate wreaths and 
songs to her,  
Since she is holy to those who are lost or 
dead, although 
30She herself exists totally free in spirit, 
forever.  
But she must grant us oblivion and holy 
drunkenness,  
  That in the hesitating interval, in the 
darkness,  
There'll be something for us to hold on to.  
  She must grant us flowing words, 
sleepless  
35As lovers are, and a fuller cup, and 
bolder life, and  
 Holy remembrance as well, to stay 
wakeful at night. 
 

 
Brod und Wein 
2 
Wunderbar ist die Gunst der Hocherhabnen 
und niemand 
20Weiß von wannen und was einem 
geschiehet von ihr. 
So bewegt sie die Welt und die hoffende 
Seele der Menschen, 
Selbst kein Weiser versteht, was sie bereitet, 
denn so 
Will es der oberste Gott, der sehr dich liebet, 
und darum 
Ist noch lieber, wie sie, dir der besonnene 
Tag. 
25Aber zuweilen liebt auch klares Auge den 
Schatten 
Und versuchet zu Lust, eh' es die Not ist, 
den Schlaf, 
Oder es blickt auch gern ein treuer Mann in 
die Nacht hin, 
Ja, es ziemet sich ihr Kränze zu weihn und 
Gesang, 
Weil den Irrenden sie geheiliget ist und den 
Toten, 
30Selber aber besteht, ewig, in freiestem 
Geist. 
Aber sie muß uns auch, daß in der 
zaudernden Weile, 
Daß im Finstern für uns einiges Haltbare sei, 
Uns die Vergessenheit und das 
Heiligtrunkene gönnen, 
Gönnen das strömende Wort, das, wie die 
Liebenden, sei, 
35Schlummerlos und vollern Pokal und 
kühneres Leben, 
Heilig Gedächtnis auch, wachend zu bleiben 
bei Nacht. 
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  خسروانیها/76
  

  

  نان و شراب
3  

  کنیم، ما استادان و شاگردان هر دو، قلبمان را پنهان می
  .نشانیم بی هیچ دلیلی مان را فرو می بیهوده، و برانگیختگی

  کند؟ را بر ما نهی  کامجوییتوانست آن را باز دارد، یا  چه کسی می  پس
  راند تا ره بسپاریم شبانه آتش ایزدان ما را می40

  پس بیا، بگذار بنگریم به آنچه آشکار است،. روز
  .و بکاویم آنچه ما راست، دورافتاده آن گونه که تواند بود 

  چیزي مسلم است؛ میزانی همیشه وجود دارد، در نیمروز
  یزاما ن. ي ما شب، معلوم بر همه یا در نیمه

  شود؛ بر هر یک از ما چیزي شخصی عطا می45
  .آید هر جا که او بخواهد رود و می هر کسی می

  ،به سخره گیردرا  گویی بنابراین جنون بازیگوش ممکن است خود مسخره
  .رباید وقتی که در شب مقدس ناگاه خنیاگران را می

  *باشیم، آنجا که Isthmusآن گاه بگذار در جوار برزخ 
  خروشد و برف می Parnassusدریاي فراخناك در پارناس 50

  زند، سوسو می Delphicپیرامون ستونهاي معبد دلف 
  ،Cithaeronي سیتران  ، بر قله Olympusآنجا در سرزمین المپ 

  در زیر کاجها، میان تاکستان، که از آنها
  .Cadmusخروشند در سرزمین کادموس  می Ismenos و ایزمنس  Thebes تبس 

  **.دهد را نشان می سر آید، و پشت خداي نزدیک شونده از آنجا می55
 

  :را از همین مصرعSusan Ranson ان رنسان سوزببینید برگردان  *
Come to the Isthmus, then! Come where the open sea surges 

  :مصرعرا از همین  Maxine Chernoff and Paul Hoover ماکسین چرنف و پل هووربرگردان  و
Then comes to the Isthmus, where the open sea roars 

  :را از همین مصرعSusan Ranson ان رنسان سوزببینید برگردان  **
From there he comes, and there he is pointing, the approaching god.  

  :را از همین مصرع Maxine Chernoff and Paul Hoover ماکسین چرنف و پل هووربرگردان  و **
     From there comes and points back the approaching god. 
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Bread and Wine 
3 
We, masters and apprentices both, hide our 
hearts  
  In vain, and repress our enthusiasm for no 
reason.  
For who could stop it, or forbid us our 
pleasure?  
 40The fire of the gods drives us to set 
forth by day  
And by night.  So come, let us look at what 
is apparent,  
  And seek what is ours, as distant as it may 
be!  
One thing is certain: a standard always 
exists, at noon  
  Or at midnight, common to all of us.  But 
also  
45To each of us something personal is 
granted;  
 Everyone goes and comes where he can.  
Thus playful madness may mock mockery 
itself, 
 Seizing singers suddenly in the holy night.  
Then let's be off to the Isthmus!  There, 
where  
 50The open sea roars at Parnassus, and the 
snow  
Shines around the Delphian cliffs,  
  There in the land of Olympus, on 
Cithaeron's peak,  
Under the pines, amid vineyards, from 
which  
  Thebes and Ismenos roar in the land of 
Cadmus.  
55The approaching god comes from there, 
and points back.  
 

 
Brod und Wein 
3 
Auch verbergen umsonst das Herz im 
Busen, umsonst nur 
Halten den Mut noch wir, Meister und 
Knaben, denn wer 
Möcht' es hindern und wer möcht' uns die 
Freude verbieten? 
40Göttliches Feuer auch treibet, bei Tag 
und bei Nacht, 
Aufzubrechen. So komm! daß wir das 
Offene schauen, 
Daß ein Eigenes wir suchen, so weit es 
auch ist. 
Fest bleibt Eins; es sei um Mittag oder es 
gehe 
Bis in die Mitternacht, immer bestehet ein 
Maß, 
45Allen gemein, doch jeglichem auch ist 
eignes beschieden, 
Dahin gehet und kommt jeder, wohin er es 
kann. 
Drum! und spotten des Spotts mag gern 
frohlockender Wahnsinn 
Wenn er in heiliger Nacht plötzlich die 
Sänger ergreift. 
Drum an den Isthmos komm! dorthin, wo 
das offene Meer rauscht 
50Am Parnaß und der Schnee delphische 
Felsen umglänzt, 
Dort ins Land des Olymps, dort auf die 
Höhe Kithärons, 
Unter die Fichten dort, unter die Trauben, 
von wo 
Thebe drunten und Ismenos rauscht, im 
Lande des Kadmos, 
55Dorther kommt und zurück deutet der 
kommende Gott. 
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  خسروانیها/78
  

  

  نان و شراب
4  

  ي ایزدان، اگر حقیقت داشته باشد، ي همه کاشانه! یونان مقدس
  شنیدیم؟ در جوانی ما نخست چه می

  پوشش اقیانوس است، که میزهایش  سرسراي جشنگاه، که کفش
  مکانهاي کهن بر ساخته براي منظوري یگانه،از  -کوهستان هستند

  اما کجا هستند سریرها؟ معبدها، آوازها،60
  خدایان؟ خرسنديِها سرشار از شهد براي  کوزه

  درخشند مایلها و مایلها؟ کجا هستند سروشهایی که می
  افکند؟ در خواب است، و آن تقدیر بزرگ کجا طنین میDelphi دلفی 

  شکند، سرشار از سرخوشیِ وشت ناگاه در هم میکجا سرن
  فراگیر، رعدآسا بیرون از آسمان پاك، بر دیدگانمان؟65

  برافراخت زبان به زبان  و سر آمدبانگ ! Father Aetherپدر اثیري 
 *تنه زندگی را برتابد؛ بایست یک یکهزار بار، و هیچ کس نمی

  بیگانگانسهم بردن، چنین اقبالی خوشی است، دادوستد با 
  -بالد انجامد، با خفتن،  قدرت کالم می به سرافرازي می

  رسد، افکنَد، تا جایی که می نشان کهن طنین می! سرخوشی! پدر70
  .ریگ از بزرگان، زایا ، گیرا مرده

  ریزد شوند؛ این گونه فصل خدایان می این گونه ایزدان وارد می
  . لرزاند ها بر آدمیان، اعماق را می از سایه

  
  :مصرعدو را از همین Susan Ranson ان رنسان سوزببینید برگردان  *

Father Ether! the cry that from tongue to tongue flew onward, 
 Thousandfold, for indeed, not one of them bore life alone.  

  :مصرعدو را از همین  Maxine Chernoff and Paul Hooverبرگردان ماکسین چرنف و پل هوور  و
Father Aether, one cried, and it flew from tongue to tongue 
     A thousand fold, for no one could bear such a life alone; 
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Bread and Wine 
4 
Holy Greece!  Home of all the gods — so 
it's true,  
  What once we heard when we were 
young?  
A festival hall, whose floor is the ocean, 
whose tables  
  Are the mountains — anciently built for 
a single purpose.  
60But where are the thrones?  Where the 
temples, the songs,  
 The vases full of nectar for the pleasure 
of the gods?  
Where are the oracles that shine for miles 
and miles?  
  Delphi sleeps, and where does great Fate 
resound?  
Where does Fate suddenly break forth, 
full of omnipresent  
 65Joy, thundering out of clear air over 
our eyes?  
Father Aether!  It called and flew from 
tongue to tongue 
A thousand times, and nobody had to 
endure life alone.  
Shared, such fortune is a joy; exchanged 
with strangers,  
  It becomes jubilant.  Sleeping, the power 
of the word grows:  
70Father!  Joyful!  The ancient sign 
resounds, as far it reaches,  
 Inherited from the elders, striking, 
creating.  
Thus the gods enter; thus the season of 
the gods falls  
  From the shadows down to men, shaking 
the depths.  
 

 
Brod und Wein 
4 
Seliges Griechenland! du Haus der 
Himmlischen alle, 
Also ist wahr, was einst wir in der Jugend 
gehört? 
Festlicher Saal! der Boden ist Meer! und 
Tische die Berge 
Wahrlich zu einzigem Brauche vor Alters 
gebaut! 
60Aber die Thronen, wo? die Tempel, und 
wo die Gefäße, 
Wo mit Nektar gefüllt, Göttern zu Lust der 
Gesang? 
Wo, wo leuchten sie denn, die 
fernhintreffenden Sprüche? 
Delphi schlummert und wo tönet das große 
Geschick? 
Wo ist das schnelle? wo brichts, 
allgegenwärtigen Glücks voll 
65Donnernd aus heiterer Luft über die 
Augen herein? 
Drum! und spotten des Spotts mag gern 
frohlockender Wahnsinn 
Wenn er in heiliger Nacht plötzlich die 
Sänger ergreift. 
Drum an den Isthmos komm! dorthin, wo 
das offene Meer rauscht 
Am Parnaß und der Schnee delphische 
Felsen umglänzt, 
70Dort ins Land des Olymps, dort auf die 
Höhe Kithärons, 
Unter die Fichten dort, unter die Trauben, 
von wo 
Thebe drunten und Ismenos rauscht, im 
Lande des Kadmos, 
Dorther kommt und zurück deutet der 
kommende Gott. 
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  خسروانیها/80
  

  

  نان و شراب
5  

  کوشند به آنها کودکان می. نایافته آیند میدر آغاز خدایان 
  کند و شان گیج و کور می اما درخشندگی. نزدیک شوند75

  شناسد نامهاي خدایی می نیمه. انگیزد برمیترس را 
  اما. شوند او نزدیک می هایشان به م را، که اکنون با تحفهمرد

  سختی  آکند، و به  شان قلبش را می خوشیسر. شان بسیار شگرف است دالوري
  شود دست به کار میفهمد با چنین پیشکشیها چه انجام دهد؛ او  می
  شوند، ، و چیزهاي نامقدس کمابیش مقدس میدهد  به هدر میو 80

  .گیرد می آنها را با دستی متبرك، نابخردانه و مهربانانه
  آورند تا زمانی که بتوانند، و آن گاه در حقیقت  ایزدان تاب می

  گیرند و مردم خو می. سازند خودشان را ظاهر می
  آشکاران، سیماي آنبه روز، و ، به به این اقبال

  'یکی و همه،'کشیدند  که پیشتر فریاد می85
  ، و نخست و تنهاسازند می ي خموشی را خشنود ژرفناك  هر سینه

  یچیز خوبهر هنگامی که . روند مردم به این راه می. آکنند را می آرزوییهر 
  سازد که بر آنان فراهم میهست خدایی و حتی وقتی که  شود، ظاهر می

  نخست باید. یابند آن را بینند و درنمی نمی، ییهدایا
  .خوانند فرا میشان را  نزدیکترین دارایی به آن خو بگیرند؛ آنگاه90

  .د، مانند گلهاآوربر خواهند سر هاي ستایش  و فقط در این زمان واژه
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Bread and Wine 
5 
At first the gods come 
unperceived.  Children try to get  
 75Near them.  But their glory dazzles and 
blinds and  
Awakens fear.  A demi-god scarcely 
knows the people  
  By name, who now approach him with 
gifts.  But their  
Courage is great.  Their joy fills his heart, 
and he hardly  
  Knows what to do with the 
offerings.  He busies himself  
80And becomes wasteful, and unholy 
things almost become holy,  
 Which he touches with a blessing hand, 
foolishly and kindly.  
The gods tolerate it as long as they can, 
and then in truth  
  They appear themselves.  And people 
become accustomed  
To this fortune, to the daytime, and to the 
sight of the manifest  
85Ones, the faces of those formerly called 
the "One and All," 
Deeply making every silent breast 
content, and first and alone  
  Filling every desire.  It's the way people 
are.  When something 
Good appears, and even when it's a god 
that provides them 
  With gifts, they don't see or recognize 
it.  First they have  
90To get used to it; then they call it their 
closest possession.  
 And only then will words of praise arise, 
like flowers.  
 
 

 
Brod und Wein 
5 
Unempfunden kommen sie erst, es streben 
entgegen 
75Ihnen die Kinder, zu hell kommet, zu 
blendend das Glück, 
Und es scheut sie der Mensch, kaum weiß 
zu sagen ein Halbgott 
Wer mit Namen sie sind, die mit den Gaben 
ihm nahn. 
Aber der Mut von ihnen ist groß, es füllen 
das Herz ihm 
Ihre Freuden und kaum weiß er zu brauchen 
das Gut, 
80Schafft, verschwendet und fast ward ihm 
Unheiliges heilig, 
Das er mit segnender Hand törig und gütig 
berührt. 
Möglichst dulden die Himmlischen dies; 
dann aber in Wahrheit 
Kommen sie selbst und gewohnt werden die 
Menschen des Glücks 
Und des Tags und zu schaun die 
Offenbaren, das Antlitz 
85Und des Tags und zu schaun die 
Offenbaren, das Antlitz 
Derer, welche schon längst Eines und Alles 
genannt 
Tief die verschwiegene Brust mit freier 
Genüge gefüllet, 
Und zuerst und allein alles Verlangen 
beglückt; 
So ist der Mensch; wenn da ist das Gut, und 
es sorget mit Gaben 
90Selber ein Gott für ihn, kennet und sieht er 
es nicht 
Tragen muß er, zuvor; nun aber nennt er 
sein Liebstes, 
Nun, nun müssen dafür Worte, wie Blumen, 
entstehn. 
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  نان و شراب
6  

  .ارج بگزارندایزدان مقدس  بینند تا بر به جد تدارك میو اکنون 
  .برخوانندرا از آنان  باید واقعاَ و براستی ستایش همه
  .رسد نمیبر بلندپایگان به روشنان  ناخوشاینديهیچ 

  .اثیر نیستند در خور  کوششهاي بیهوده95
  در پیشگاه ایزدان،  شایستهبنابراین، با ایستادن 

  و معابد ،خیزند به آیین شکوهمند ملتها بر می
  آیند استوار و باشکوه، که بر میشوند،  زیبا و شهرها ساخته می

  ؟، اما کجا هستند-هاي آبها نهبر فراز کرا
  تاجگذاري جشنواره؟،  کجا هستند شهرهاي مشهور، درخشنده100

  کوبند به هم نمی را افزارها جنگ آیا. پالسند تبس و آتن می
  ؟ آیا نیستنددر مسابقاترا هاي طالیی  المپیا، یا ارابه بر

  را آذین ببندند؟Corinth ل تا کشتیهاي کرینت هاي گ دیگربار حلقه
  چرا تئاترهاي کهن مقدس خاموش هستند؟

  سرخوشانه؟ آیینیِ چه رخ داد بر رقص105ِ
  گذارد، ایی نشانش را بر پیشانی آدمی نمیچرا خد

  بر شخصی که کوبیده است؟گذارد  مینبه جا و عالمتش را 
  بخش، و شکل آدمی را  تسلی خواهند آمدیا، آن گونه که خدایان عادت دارند، 

  بندند؟ برکنند و ي خدایان را کامل  تا جشنواره،  assumeدگیرن به خود می
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Bread and Wine 
6 
And now they prepare in earnest to honor 
the holy gods.  
  Everything must really and truly proclaim 
their praise.  
Nothing displeasing to the high ones may 
come to light.  
 95Idle endeavors aren't proper for the 
Aether.  
Therefore, to stand worthily in the presence 
of the gods,  
 Nations rise in splendid order and beautiful  
Temples and cities are built, strong and 
noble, which rise  
  Above the banks of the waters —but where 
are they?  
100Where are the famous, flourishing cities, 
crowning the festival?  
  Thebes and Athens are fading.  Don't the 
weapons clash  
At Olympus, or golden chariots at the 
games? Are there 
No longer wreaths to decorate the ships of 
Corinth?  
Why are the ancient holy theaters silent?  
 105What happened to the joyful ceremonial 
dancing?  
Why doesn't a god place his sign on a 
human forehead,  
 Leaving his mark on the person he has 
struck?  
Or, as gods used to, come comfortingly, and 
assume human  
  Shape, then complete and close the festival 
of the gods?   

 
Brod und Wein 
6 
Und nun denkt er zu ehren in Ernst die 
seligen Götter, 
Wirklich und wahrhaft muß alles 
verkünden ihr Lob. 
Nichts darf schauen das Licht, was nicht 
den Hohen gefället, 
95Vor den Äther gebührt 
Müßigversuchendes nicht. 
Drum in der Gegenwart der Himmlischen 
würdig zu stehen, 
Richten in herrlichen Ordnungen Völker 
sich auf 
Untereinander und baun die schönen 
Tempel und Städte 
Fest und edel, sie gehn über Gestaden 
empor – 
100Aber wo sind sie? wo blühn die 
Bekannten, die Kronen des Festes? 
Thebe welkt und Athen; rauschen die 
Waffen nicht mehr 
Und bekränzen sich denn nimmer die 
Schiffe Korinths? 
Warum schweigen auch sie, die alten 
heilgen Theater? 
Warum freuet sich denn nicht der 
geweihete Tanz? 
105Warum zeichnet, wie sonst, die Stirne 
des Mannes ein Gott nicht, 
Drückt den Stempel, wie sonst, nicht dem 
Getroffenen auf? 
Oder er kam auch selbst und nahm des 
Menschen Gestalt an 
Und vollendet und schloß tröstend das 
himmlische Fest.  
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  نان و شراب
7  

  اند، راست است که ایزدان زنده. ایم اما، اي دوست، ما دیر آمده110
  .گون اما بر فرازمان، باال در دنیایی گونه

  دارند، و گویی کمی نگرانند به عهده پایان بیاي  در آن فرازگاه وظیفهآنان 
  .پرهیزند ایم آیا یا مرده، بسیار از ما می زندهکه 

  تواند آنان را در برگیرد؛ جام سست همواره نمی
  بنابراین. توانند غناي ایزدان را برتابند آدمیان تنها گاهی می115

  اما سرگشتگی و.شود ي آنها می زندگی خود رؤیایی درباره
  ،ددهن می پریشانی و شبانه نیرو: رساند مان می خواب یاري

  هاي فوالدینشان ببالند، تا قهرمانان بسنده در گاهواره
 بود  چنینبا قلبهایی به نیرومندي ایزدان،  همچنان که 

  با این همه  اغلب. آیند تندرآسا بر می120
  .اندیشم بهتر است در خواب بمانیم، تا بدون همنشینان سر کنیم می
  دانیم چه کنیم یا چه بگوییم در انتظاریم، نمی اینک

  آیند؟ در چنین دوران عسرت شاعران به چه کاري می. در این اثنا
  اما خواهی گفت آنان مانند کاهنان مقدس ایزد شراب هستند،

  .پویند که از سرزمینی به سرزمینی در شب مقدس ره می125
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Bread and Wine 
7 
110But friend, we come too late.  It's true 
that the gods live,  
  But up over our heads, up in a different 
world.  
They function endlessly up there, and 
seem to care little  
  If we live or die, so much do they avoid 
us.  
A weak vessel cannot hold them forever; 
humans can  
 115Endure the fullness of the gods only 
at times.  Therefore  
Life itself becomes a dream about 
them.  But perplexity  
 And sleep assist us: distress and night-
time strengthen,  
Until enough heroes have grown in the 
bronze cradle,  
  With hearts as strong as the gods', as it 
used to be.  
120Thundering they arise.  Meanwhile I 
often think it is 
Better to stay asleep, than to exist without 
companions,  
Just waiting it out, not knowing what to 
do or say  
  In the meantime.  What use are poets in 
times of need?  
But you'll say they're like holy priests of 
the wine god,  
  125Moving from land to land in the holy 
night.  
 

 
Brod und Wein 
7 
110Aber Freund! wir kommen zu spät. Zwar 
leben die Götter 
Aber über dem Haupt droben in anderer 
Welt. 
Endlos wirken sie da und scheinens wenig 
zu achten, 
Ob wir leben, so sehr schonen die 
Himmlischen uns. 
Denn nicht immer vermag ein schwaches 
Gefäß sie zu fassen, 
115Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der 
Mensch, 
Traum von ihnen ist drauf das Leben. Aber 
das Irrsal 
Hilft, wie Schlummer und stark machet die 
Not und die Nacht, 
Bis daß Helden genug in der ehernen Wiege 
gewachsen, 
Herzen an Kraft, wie sonst, ähnlich den 
Himmlischen sind.  
120Donnernd kommen sie drauf. Indessen 
dünket mir öfters 
Besser zu schlafen, wie so ohne Genossen 
zu sein, 
So zu harren und was zu tun indes und zu 
sagen, 
Weiß ich nicht und wozu Dichter in 
dürftiger Zeit? 
Aber sie sind, sagst du, wie des Weingotts 
heilige Priester, 
125Welche von Lande zu Land zogen in 
heiliger Nacht. 
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  نان و شراب
8  

  -آید بر ما زمانی دراز می-از دیرباز
  . رفتند رو به باال می ،ساختندشادمان مان را  ي آنان که زندگی همه

  گرداند، اش را از آدمی بر  پدر چهره
  .سرراست بر فراز زمین آمد يو سوگوار

  سرانجام فرهمندي آرام پدیدار شد، و آسایشی فراهم آورد به طریقی130
  مانند، او که پایان آن روز را برخواند، و ناپدید شد،ایزد

  اي  گذاشتند، مانند نشانههمسرایان اهورایی هدایایی را وا
  تاشان،  حضور و بازگشت احتمالیاز 

   .ایم خو گرفته، همچنان که سپاس بگزاریممان  در روال انسانی
  بالیده بود سرخوشیبراي  بسیار شگرفآن که برتر است 135

  نیرویی نداردهیچ کس  وانگهی. روح در میان آدمیان همراه
  .ه استماند  به جا گزارياندکی سپاس خموشانهترین خوشیها، گرچه  راي بلندپایهب

  .سود برکت روشنایی ي زمین است، ولو دست نان میوه
  .رسد خداي رعدآسا میاز لذت شراب 

  روزگاريکه را آوریم ، آنان  ما خدایان را به خاطر میاین گونه 140
  .در زمان مقرر، و بازخواهند گشت بودند با ما

  خوانند، و  ازین روست که شاعران صادقانه از ایزد شراب آواز می
  .شود افکنشان از آن کهن بیهوده تدبیر نمی و ستایشهاي طنین
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Bread and Wine 
8 
Some time ago — to us it seems like a 
long time —  
 All those who made our lives happy 
climbed upwards.  
The Father turned his face away from 
people,  
  And sorrow came rightly upon the earth.  
130Finally a quiet genius appeared, 
comforting in a god-like  
 Way, who announced the end of the day, 
and disappeared.  
The choir of gods left some gifts behind, 
as a sign  
  Of their presence and eventual return, 
which we  
May appreciate in our human fashion, as 
we used to.  
 135That which is superior had grown too 
great for pleasure  
With spirit among men.  And to this day 
no one's strong enough 
For the highest joys, although some 
gratitude survives quietly.  
Bread is the fruit of the earth, yet it's 
blessed also by light.  
  The pleasure of wine comes from the 
thundering god.  
140We remember the gods thereby, those 
who were once  
 With us, and who'll return when the time 
is right.  
Thus poets sing of the wine god in 
earnest, and their  
  Ringing praises of the old one aren't 
devised in vain. 

 
Brod und Wein 
8 
Nämlich, als vor einiger Zeit, uns dünket sie 
lange, 
Aufwärts stiegen sie all, welche das Leben 
beglückt, 
Als der Vater gewandt sein Angesicht von 
den Menschen, 
Und das Trauern mit Recht über der Erde 
begann, 
130Als erschienen zuletzt ein stiller Genius, 
himmlisch 
Tröstend, welcher des Tags Ende verkündet' 
und schwand, 
Ließ zum Zeichen, daß einst er da gewesen 
und wieder 
Käme, der himmlische Chor einige Gaben 
zurück, 
Derer menschlich, wie sonst, wir uns zu 
freuen vermöchten, 
135Denn zur Freude mit Geist, wurde das 
Größre zu groß 
Unter den Menschen und noch, noch fehlen 
die Starken zu höchsten 
Freuden, aber es lebt stille noch einiger 
Dank. 
Brot ist der Erde Frucht, doch ists vom 
Lichte gesegnet, 
Und vom donnernden Gott kommet die 
Freude des Weins. 
140Darum denken wir auch dabei der 
Himmlischen, die sonst 
Da gewesen und die kehren in richtiger Zeit, 
Darum singen sie auch mit Ernst die Sänger 
den Weingott 
Und nicht eitel erdacht tönet dem Alten das 
Lob. 
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  نان و شراب
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  دوزد، شب و روز را به هم میگویند که او  آري، راست می
  -آورد و ستارگان سپهر را به فراز و نشیب می145

  همواره خرسند، مانند کاج همیشه سبز
  گلی را او برگزید از پیچک، دارد، و تاج دوست می خودکه 

  آورد از خدایان تبعیدي می نشانیدوام دارد، و  چون
آنان که باید بزیند در غیابشان در فرودست.  

  :از کودکان خدا کنند فرزندان نیاکان پیشگویی می هآنچ150
  ! Hesperiaي هسپریا  ماییم، ثمره! بنگر

  عیار؛  در میان انسانها شگفتاور است و تمام
  اما بسی. باور کنند، اند آزمودهقضیه را بگذار آنان که 

  قلبیم هاي بی ما مانند سایه: دهد، هنوز چیزي به بار ننشسته است رخ می
  . د و به ما همه تعلق گیردمان ما را بشناس اثیري تا پدر155

  آید در میانِ می د، فرو Syrianپسر، آن سوري آن باري 
  .آن بلندپایه ها، همچون مشعلدارِ سایه

  درخشد از  کنند؛ لبخندي می خردمندان مقدس آن را مشاهده می
  .افروزد می بردربند؛ چشمانشان در روشنان  روحِ
  - بینند، خفته در بازوان زمین ترك رؤیا می آهسته Titansتیتانها 160

  .رود آشامد و به خواب می آن رشکورز، می Cerberusحتی سربرس 
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Bread and Wine 
9 
Yes, they say rightly that he reconciles 
day with night,  
  145And leads the stars of heaven up and 
down forever —  
Joyful always, like the boughs of 
evergreen pine  
 That he loves, and the wreath he chose of 
ivy,  
Since it endures, and brings a trace of the 
fugitive gods  
  Down to the darkness of those who must 
live in their absence.  
150What the sons of the ancients foretold 
of God's children:  
  Look, it's us, the fruit of Hesperia!  
Through humans it is wonderfully and 
exactly fulfilled;  
  Let those believe who've examined the 
matter.  But so much  
Goes on, yet nothing succeeds: we are 
like heartless shadows 
 155Until our Father Aether recognizes us 
and belongs to us all.  
Meanwhile the Son, the Syrian, comes 
down among  
 The shadows, as torchbearer of the 
Highest.  
Holy sages observe it; a smile shines out 
from  
  The imprisoned soul; their eyes thaw in 
the light.  
160Titans dream more softly, asleep in the 
arms of the earth—  
  Even jealous Cerberus drinks and falls 
asleep. 
 

 
Brod und Wein 
9 
Ja! sie sagen mit Recht, er söhne den Tag 
mit der Nacht aus 
145Führe des Himmels Gestirn ewig 
hinunter, hinauf, 
Allzeit froh, wie das Laub der 
immergrünenden Fichte, 
Das er liebt und der Kranz, den er von Efeu 
gewählt, 
Weil er bleibet indes die erkrankte Erde der 
Gott hält 
Langsamdonnernd und Lust unter das 
Finstere bringt. 
150Was der Alten Gesang von Kindern 
Gottes geweissagt, 
Siehe! wir sind es, wir; Frucht von 
Hesperien ists! 
Wunderbar und genau ists als an Menschen 
erfüllet, 
Glaube, wer es geprüft! aber so vieles 
geschieht 
Keines wirket, denn wir sind herzlos, 
Schatten, bis unser 
155Vater Äther erkannt jeden und allen 
gehört. 
Mit allen Himmlischen kommt als 
Fackelschwinger des Höchsten 
Sohn, der Syrier, unter die Schatten herab. 
Selige Weise sehns; ein Lächeln aus der 
gefangnen 
Seele leuchtet, dem Licht tauet ihr Auge 
noch auf. 
160Sanfter träumet und schläft in Armen der 
Erde der Titan, 
Selbst der neidische, selbst Cerberus trinket 
und schläft. 
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 آن گونه که در روز
  یتعطیل
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  خسروانیها/92
  

  

  یتعطیل آن گونه که در روز
1  

  يکه کشاورز هنگامی، یتعطیل آن گونه که در روز
  زند تا کشتزارش را بنگرد، سحرگاهان، بیرون می

  ،گرم یپس از فرو ریختن آذرخش سرد در میان شب
  د،افکنَ طنین میدر دوردستها تندر همچنان  و
  گردد، هاي خود باز می و جویبار به کرانه5

  شود، و زمین سرسبز و شاداب می
  آرامند میرسیده از سپهر  شادمانِ هاي بارانِ و چکه

  زار بر تاکها، و درختان در بیشه
ایستند درخشان رام میآ در خورشید-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  93/خسروانیها
  

 
As On A Holiday 
1 
As on a holiday, when a farmer  
Goes out to look at his fields, in the 
morning,  
After cool lightning has fallen through the 
hot night,  
And thunder still echoes in the distance,  
5And the stream returns to its banks,  
And the earth becomes green and fresh,  
And drops of joyful rain from heaven rest  
Upon the vines, and the trees in the grove  
Stand shining in the quiet sun —  

  

 
Wie wenn am Feiertage ... 
1 
Wie wenn am Feiertage, das Feld zu sehn, 
Ein Landmann geht, des Morgens, wenn 
Aus heißer Nacht die kühlenden Blitze 
fielen 
Die ganze Zeit und fern noch tönet der 
Donner, 
5In sein Gestade wieder tritt der Strom, 
Und frisch der Boden grünt 
Und von des Himmels erfreuendem Regen 
Der Weinstock trauft und glänzend 
In stiller Sonne stehn die Bäume des 
Haines: 
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  یتعطیل روز آن گونه که در
2  

  :ایستند می دلگشاشاعران در هواي  سانهمان 10
  ، بل بیشتر طبیعت،ستادرا که نه ا آنان

  پیشکشیِ آن نیرومند و زیبا در الوهیتش، 
  .دپرورانَ جهانی، با آغوش شریف میو شگفتامیز 

  تا در چند فصل بغنود، کند جلوه میهر گاه طبیعت مانند و 
  میان گیاهان یا ملتها،خواه در آسمان خواه در 15

  .استشاعران نیز سوگوار  ي سیما
  .پایدار استشان  آیند، اما غیبگویی آنان به نظر تنها می

  .مداآر است، پس می پیشگوخود چون طبیعت 
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As On A Holiday 
2 
10Thus poets stand in favorable weather:  
Those whom no master, but rather Nature,  
Mighty and beautiful in its divinity, 
wonderfully  
And universally present, educates with 
gentle embrace.  
And when Nature appears to sleep at some 
seasons,  
15Either in the sky or among plants or 
nations,  
So the aspect of poets is also mournful.  
They seem to be alone, but their 
foreknowledge continues.  
For Nature itself is prescient, as it rests.  

  

 
Wie wenn am Feiertage ... 
2 
10So stehn sie unter günstiger Witterung, 
Sie die kein Meister allein, die wunderbar 
Allgegenwärtig erzieht in leichtem 
Umfangen 
Die mächtige, die göttlichschöne Natur. 
Drum wenn zu schlafen sie scheint zu 
Zeiten des Jahrs 
15Am Himmel oder unter den Pflanzen 
oder den Völkern 
So trauert der Dichter Angesicht auch, 
Sie scheinen allein zu sein, doch ahnen 
sie immer. 
Denn ahnend ruhet sie selbst auch. 
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 خسروانیها/96

  

  
  یتعطیل آن گونه که در روز

3  
  منتظر بودم تا آمدنش را ببینم،! اکنون روز است

  !ت راقداساند  هایم از پیش گفته واژه -دمو چه دی20
  طبیعت، که سالمندتر از زمان است، اازیر

  ایستاده بر فراز خدایان باختر و خاور،
  .بیدار شده استبا صداي دستان 

افتد به شور میآفرینشگر یکسر  طبیعت،  
  از اثیر تا مغاك،25

  همان سان که او از آشوب مقدس زاده شد،
  .پایدارن قانون آ ي پایهبر 
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  97/خسروانیها
  

 
As On A Holiday 
3 
Now it is day! I waited to see it come,  
20And what I saw — my words bespeak 
holiness!  
For Nature, who is older than time,  
Standing above the gods of the Occident 
and Orient,  
Has awakened to the sounds of arms.  
All-creating Nature feels the enthusiasm 
anew,  
25From Aether down to the abyss,  
As when she was born of holy Chaos,  
According to the established law.  

  

 
Wie wenn am Feiertage ...  
3 
Jetzt aber tagts! Ich harrt und sah es 
kommen, 
20Und was ich sah, das Heilige sei mein 
Wort. 
Denn sie, sie selbst, die älter denn die 
Zeiten 
Und über die Götter des Abends und 
Orients ist, 
Die Natur ist jetzt mit Waffenklang 
erwacht, 
Und hoch vom Äther bis zum Abgrund 
nieder 
25Nach festem Gesetze, wie einst, aus 
heiligem Chaos gezeugt, 
Fühlt neu die Begeisterung sich, 
Die Allerschaffende, wieder. 
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 خسروانیها/98

  

  
  یتعطیل آن گونه که در روز

4  
  یآدم ي دیدهدرخشد در  همان گونه که آتش می و

  ،ریزد میشگرف  یطرح هنگامی که او
  فروزد در ذهنهاي دوباره بر می ی هم هست کهآتش30

  .ها و کردارهاي جهان با نشانهشاعران، 
  ،یافتهکمتر هرچه پیشاپیش روي داده است، 

  شود  آشکار میاکنون نخستین بار 
  زنند و آنان که دشتهایمان را شخم می

  شادابران زاکارگهیئت در 35
  شوند همچون نیروهاي اکنون تصدیق می

  .ي خدایان زنده یکسر
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  99/خسروانیها
  

 
As On A Holiday 
4 
And as fire shines in a man's eye  
When he plans something great,  
30So a fire is kindled again in the minds  
Of poets, by the signs and deeds of the 
world.  
What happened before, scarcely sensed,  
Becomes apparent now for the first time.  
And those who plowed our fields  
35In the form of smiling laborers  
Are now recognized as the all-living  
Forces of the gods.  

  

 
Wie wenn am Feiertage ... 
4 
Und wie im Aug' ein Feuer dem Manne 
glänzt, 
Wenn hohes er entwarf; so ist 
30Von neuem an den Zeichen, den Taten 
der Welt jetzt 
Ein Feuer angezündet in Seelen der 
Dichter. 
Und was zuvor geschah, doch kaum 
gefühlt, 
Ist offenbar erst jetzt, 
Und die uns lächelnd den Acker gebauet, 
35In Knechtsgestalt, sie sind erkannt, 
Die Allebendigen, die Kräfte der Götter. 
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  خسروانیها/100
  

  یتعطیل آن گونه که در روز
5  

  ،جنبد میآواز  درپرسید؟ روحشان  آیا از آنها می
گرم، روز و زمینِ روییده از خورشید  

  ، و دیگرانبرخاستگان هواوفانها، و از ط40
   ،گیرند سرچشمه میترك پیشدر میان ژرفناي زمان 

  تر و معنیدارتر نزد ما، دریافتنی
  .بین سپهر و زمین، و در میان ملتهاشناور 

  از جان همگانی،هستند آنها خیاالتی 
  د،نرس آرامی در ذهن شاعر به پایان می به45
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  101/خسروانیها
  

 
As On A Holiday 
5 
Would you question them? Their spirit 
moves in song,  
Grown from the sun of day and the warm 
earth,  
40And from storms, those of the air, and 
others  
Originating farther within the depths of 
time,  
More perceptible and meaningful to us,  
Drifting between heaven and earth, and 
among nations.  
They are thoughts of the common spirit,  
45Quietly ending in the mind of the poet,  

  

 
Wie wenn am Feiertage ... 
5 
Erfrägst du sie? im Liede wehet ihr Geist 
Wenn es der Sonne des Tags und warmer 
Erd 
Entwächst, und Wettern, die in der Luft, 
und andern 
40Die vorbereiteter in Tiefen der Zeit, 
Und deutungsvoller, und vernehmlicher 
uns 
Hinwandeln zwischen Himmel und Erd 
und unter den Völkern 
Des gemeinsamen Geistes Gedanken 
sind, 
Still endend in der Seele des Dichters, 
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  خسروانیها/102
  

  یتعطیل آن گونه که در روز
6  

  طوالنی با الیتناهی، ، آشناییِاین هم که
  .آید به لرزه درمی یادمان همراه آنشود، و  کوبیده می شتابان

   پرتو مقدس، باآتش را  انگیختهبر
  ي زاده از عشق، آن میوه-آفریند آوازي می

  کار خدایان و آدمی،50
  .بار آید هر دو تا شاهدي بر

  د،نشین فرو می Semeleي سیلمه  پس آذرخش بر خانه
  خواست ببیند زمانی کهدهند،  آن گونه که شاعران گزارش می

  ،کوبیده خدا آن . هخدایی را بشخص
  ،کودکی زاییدمقدس  ِ Bacchus باکوسنزد 55

  .ي طوفان میوه
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  103/خسروانیها
  

 
As On A Holiday 
6 
Which, long familiar with the infinite,  
Is struck quickly, and shakes with the 
memory.  
Set on fire by the holy radiance,  
It creates a song — the fruit born of love,  
50The work of gods and man,  
Bearing witness to both.  
Thus lightning fell on Semele's house,  
As poets relate, since she wanted to see  
A god in person. Struck by the god,  
55She gave birth to holy Bacchus,  
The fruit of the storm.  

  

 
Wie wenn am Feiertage ... 
6 
45Daß schnellbetroffen sie, Unendlichem 
Bekannt seit langer Zeit, von Erinnerung 
Erbebt, und ihr, von heilgem Strahl 
entzündet, 
Die Frucht in Liebe geboren, der Götter 
und Menschen Werk 
Der Gesang, damit er beiden zeuge, 
glückt. 
50So fiel, wie Dichter sagen, da sie 
sichtbar 
Den Gott zu sehen begehrte, sein Blitz 
auf Semeles Haus 
Und die göttlichgetroffne gebar, 
Die Frucht des Gewitters, den heiligen 
Bacchus. 
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 خسروانیها/104

  

  
  یتعطیل آن گونه که در روز

7  
  برند فرو میفرزندان زمین اکنون  این گونه

  .بی هیچ خطريآتش ملکوت را 
  بایستیمکه شاعران، اي ، و این خویشکاري ماست

  وفانهاي خداوند،با سر برهنه در زیر ط60
  با دستان خود برگیریم

  ،همین پرتو پدر را
  ي ملکوت را پیش کشیم، و هدیه

  .، به مردميپیچیده در آواز
  کودکان، همچون، باشنداگر قلبهایمان ناب 65

  و دستانمان معصوم،
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  105/خسروانیها
  

 
As On A Holiday 
7 
Thus the sons of earth now drink in  
The fire of heaven without danger.  
And it is our duty, poets, to stand  
60Bare-headed under the storms of God,  
Grasping with our own hand  
The Father's beam itself,  
And to offer the gift of heaven,  
Wrapped in song, to the people.  
65If our hearts are pure, like children,  
And our hands are guiltless, 

  

 
Wie wenn am Feiertage ... 
7 
Und daher trinken himmlisches Feuer 
jetzt 
55Die Erdensöhne ohne Gefahr. 
Doch uns gebührt es, unter Gottes 
Gewittern, 
Ihr Dichter! mit entblößtem Haupte zu 
stehen, 
Des Vaters Strahl, ihn selbst, mit eigner 
Hand 
Zu fassen und dem Volk ins Lied 
60Gehüllt die himmlische Gabe zu 
reichen. 
Denn sind nur reinen Herzens, 
Wie Kinder, wir, sind schuldlos unsere 
Hände, 
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  خسروانیها/106
  

  
  یتعطیل آن گونه که در روز

8  
  خشکاند؛ پدر نمی تابش ناب

  برد از لرزان، بهره می سختو قلب 
  ،توانمندخداي  هاي داده رنج
  .یدآ نزدیک می اوژیان را بر خواهد تابید هنگامی که  طوفانهاي70

  ..............اما افسوس، اگر از            
................................................  

  !افسوس                                                       
  ......بگویم توانستم میاکنون  کاشو 

  آمده بودم تا خدایان را ببینم،75
  اندازند، به زیستن در میخود مرا 

  مرا، کاهن کاذب، فرو در تاریکی،
  .درند بیاموزنداکه قرا آنان  هشدار بدهمآوازي با  تا

  ........آنجا
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  107/خسروانیها
  

 
As On A Holiday 
8 
The Father's pure radiance won't sear;  
And the deeply shaken heart, sharing  
The suffering of the stronger god,  
70Will endure the raging storms when he 
approaches. 
But alas, if from - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Alas!  
And if I now say - - - - -  
75I had come to see the gods,  
They themselves cast me down to the 
living,  
Me, the false priest, down to darkness,  
That I sing a song of warning to those 
able to learn.  
There - - -  

  
Wie wenn am Feiertage ... 
8 
Des Vaters Strahl, der reine, versengt es 
nicht 
Und tieferschüttert, die Leiden des 
Stärkeren 
65Mitleidend, bleibt in den 
hochherstürzenden Stürmen 
Des Gottes, wenn er nahet, das Herz 
doch fest. 
Doch weh mir, wenn von 
 Weh mir! 
 Und sag ich gleich, 
 70Ich sei genaht, die Himmlischen zu 
schauen, 
Sie selbst, sie werfen mich tief unter die 
Lebenden, 
Den falschen Priester, ins Dunkel, daß 
ich 
Das warnende Lied den Gelehrigen 
singe, 
 Dort 
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  خسروانیها

 
 

  زادبومبازگشت به 
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  خسروانیها/110
  

  

  بازگشت به زادبوم
1  

  هنوز در کوههاي آلپ شبی درخشان است، و ابري،
  .پوشاند ي خوابالوده را می ي سرخوشی، دره گزارنده

  آشوبند، و پرتویی تازند و بر می نسیمهاي بازیگوش کوهسار می
  .شود و ناپیدا می درخشد از روشنایی ناگاه بر سراسر صنوبرها می

  .شتابد تا پیکار بجوید خاویه، لرزلرزان و سرخوشانه، آهسته می5
  گیرد انگیزانه را جشن می برورو، همچنان نیرومند، نبرد دل جوان و خوش

  جنبد در حصار مرزهاي آید و می بر می. ها در میان صخره
  .آید اش، و در این دم سحرگاهان رقصان به وجد می جاودانی
  رود، و ساعات مقدس، آهنگتر پیش می رون از اینجا تندسال بی

  .آمیزند گیرند و درهم می تر نظم می روزها، جسورانه10
  ماند در هواي  گذارد، و فرا می اي طوفانی زمان را نشانه می پرنده

  .کند بین کوهها، روز را اعالن می
  باکانه، بی. شود ي کوچک در فرودست بیدار می اکنون دهکده

  .زند ها زل می ا بلندیها، پرنده فراسوي سرشاخهآشنا ب
  ریزند، یابد، و بدان گاه جویباران کهن مانند آذرخش فرو می بالیدن را در می15

  .گذارد هاي ناب را در زیر آبهاي در هم شکسته وا می و زمین مه
  پیچاند، افکند، و کارگاه فراخ دستان خود را می طنین میپژواك 

  .فرستد، شبانه روز میهدایایش را پیش 
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  111/خسروانیها
  

 
Homecoming 
1 
It is still bright night in the Alps, and a 
cloud,  
Authoring joyfulness, covers the 
yawning valley.  
Playful mountain breezes rush and toss 
about, and a ray  
Of light shines abruptly through the firs 
and disappears.  
5Chaos, quivering with joy, hurries 
slowly to do battle.  
Young in form, yet strong, it celebrates a 
loving quarrel  
Among the cliffs. It ferments and shakes 
within its eternal  
Limits, for the morning accelerates in 
ecstatic dance.  
The year advances more rapidly out 
there, and the holy hours,  
10The days, are more boldly ordered and 
mixed.  
A storm bird marks the time, and stays 
high in the air  
Between the mountains, announcing the 
day.  
Now the little village awakens down 
below. Fearless,  
Familiar with the heights, it peers up 
beyond the treetops.  
15It senses the growth, for the ancient 
streams fall like lightning,  
And the ground yields fine mists under 
the crashing waters.  
Echo resounds, and the vast workplace 
flexes its arm,  
Sending forth its gifts, by day and by 
night.  

 
Heimkunft An die Verwandten 
 1 
Drin in den Alpen ists noch helle Nacht 
und die Wolke, 
   Freudiges dichtend, sie deckt drinnen 
das gähnende Tal. 
Dahin, dorthin toset und stürzt die 
scherzende Bergluft, 
   Schroff durch Tannen herab glänzet und 
schwindet ein Strahl. 
5Langsam eilt und kämpft das 
freudigschauernde Chaos, 
   Jung an Gestalt, doch stark, feiert es 
liebenden Streit 
Unter den Felsen, es gärt und wankt in 
den ewigen Schranken, 
   Denn bacchantischer zieht drinnen der 
Morgen herauf. 
Denn es wächst unendlicher dort das Jahr 
und die heilgen 
   10Stunden, die Tage, sie sind kühner 
geordnet, gemischt. 
Dennoch merket die Zeit der 
Gewittervogel und zwischen 
   Bergen, hoch in der Luft weilt er und 
rufet den Tag. 
Jetzt auch wachet und schaut in der Tiefe 
drinnen das Dörflein 
   Furchtlos, Hohem vertraut, unter den 
Gipfeln hinauf. 
15Wachstum ahnend, denn schon, wie 
Blitze, fallen die alten 
   Wasserquellen, der Grund unter den 
Stürzenden dampft, 
Echo tönet unher, und die unermeßliche 
Werkstatt 
   Reget bei Tag und Nacht, Gaben 
versendend, den Arm. 

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  خسروانیها/112
  
  

  بازگشت به زادبوم

2  
  درخشند، هاي سیمگون ساکت در آن باال می قله
  .و برف پرتأللو سرشار از گلهاي سرخ است20

  زید خداوندگار، ناب فراز روشنایی میبلندتر بر 
  .و مقدس، از نمایش الهی پرتوهاي روشنایی خشنود است

  .سیمایش تابان است: زید او همین جا آرام و یگانه می
  در اثیر میان خانه به گمان آماده است تا زندگانی عطا کند 

  اندك اندك و باامساك،. و برایمان سرخوشی را بیافریند25
  روي و نیازهاي د ضرورت میانهآور به یاد می

  فرستد به شهرها زیستن را، او سعادت راستین را می
  ها، ي حومه ریز را به پهنه ها، و بارانهاي نرمه و خانه

  .و نسیمهاي سبک و مجالهاي لطیف بهاري را
  ،با دستی شریف غمزده را مسرور30
  دهد کند، آن آفریننده، توان می فصلها را تازه میو 

  .قلب آرام سالخوردگان را مالد و می
  : گسترد درون ژرفنا نفوذش فرو می

  .کند درخشنده، همچنان لطف می آشکارا  و 
   رعنایی. شود و اکنون زندگانی دوباره آغاز می35

   گیرد، و جان بدان سان که از پیش بود برگ و بار می
  آید، و میلی شود و نزدیک می حاضر می

  .انبارد سرخوشانه بالهایش را می
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  113/خسروانیها
  

 
Homecoming 
2  
Peaks of silver shine silently above,  
20And the sparkling snow is full of 
roses.  
Still higher above the light lives the god, 
pure  
And holy, pleased with the divine play 
of light beams.  
He lives there quietly and alone: his face 
is bright.  
At home in the ether he seems ready to 
grant life  
25And create joy for us. Gradually and 
sparingly,  
Remembering the necessity for 
moderation and the needs  
Of the living, he sends true happiness to 
the cities  
And houses, and mild rains to open the 
countryside,  
And soft breezes and gentle seasons of 
spring.  
30With a gentle hand he cheers the 
saddened,  
Renews the seasons, the creative one, 
refreshes  
And touches the quiet hearts of the 
elderly.  
Down into the deep his influence 
extends: it  
Reveals and illumines, just as he pleases.  
35And now life begins again. 
Gracefulness  
Flourishes as it did before, and the Spirit  
Is present and approaches, and a joyful  
Disposition fills its wings.  

  

 
Heimkunft  
2 
Ruhig glänzen indes die silbernen Höhen 
darüber, 
   20Voll mit Rosen ist schon droben der 
leuchtende Schnee. 
Und noch höher hinauf wohnt über dem 
Lichte der reine 
   Selige Gott vom Spiel heiliger Strahlen 
erfreut. 
Stille wohnt er allein und hell escheinet 
sein Antlitz, 
   Der ätherische scheint Leben zu geben 
geneigt, 
25Freude zu schaffen, mit uns, wie oft, 
wenn, kundig des Maßes, 
   Kundig der Atmenden auch zögernd und 
schonend der Gott 
Wohlgediegenes Glück den Städten und 
Häusern und milde 
   Regen, zu öffnen das Land, brütende 
Wolken, und euch, 
Trauteste Lüfte dann, euch, sanfte 
Frühlinge, sendet, 
   30Und mit langsamer Hand Traurige 
wieder erfreut, 
Wenn er die Zeiten erneut, der 
Schöpferische, die stillen 
   Herzen der alternden Menschen erfrischt 
und ergreift, 
35Und hinab in die Tiefe wirkt, und öffnet 
und aufhellt, 
 Wie ers liebet, und jetzt wieder ein Leben 
beginnt, 
 Anmut blühet, wie einst, und 
gegenwärtiger Geist kömmt, 
   Und ein freudiger Mut wieder die Fittige 
schwellt. 
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  بازگشت به زادبوم

3  
  اندیشند گفتم به او، چون هر چه شاعران می بسیار میباید 

  .خوانند در اصل خطاب به او و فرشتگانش است یا می40
  بسی او را طلبیدم، دور از عشق به میهن،

  .ریزد این گونه است که جان ناگاه بر ما ناخوانده فرو نمی
  بسی نیایش کردم براي شما نیز، اي مردمان سرزمینهایم، که بیمها دارید 

د سپاسگزاري سپندانه، لبخندزنان، باز می که به سویتان: درون وطن   گردانَ
  جنبانَد، در همان وقت قایقم را دریا می. تبعیدیان را45

  .دکن گیرد و راهیِ سفرمان می و سکاندار به آرامی جا می
  خروشیدند، ریاچه خیزابهاي سرخوش در زیر بادبانها میي د دور بر پهنه

  خیزد، ي صبح بر می و اکنون شهر درخشان در سپیده
  دار آلپ در آمد مان از کوههاي سایه و قایق نیک رهنمود شده

  وگرم هست اینجا ساحلی . تا در بندرگاه بیارامد50
  آشنا هستند، تابناك ازو ی فراخ یها دره

  .بسته و درخشنده رویاروي من ني زیبا، آذیگذرگاهها
  شکفند، آواي پرندگان میدارند هاي تابان  ، جوانهاند باغها پرپیچ وخم لمیده

  آید؛ هر چیزي آشنا به نظر می. گویند گان را خوشامد می آواره
  کنند، گویی شوند با هم احوالپرسی می حتی مردمی که از کنار هم رد می55

  .آید نند خویشاوندي به نظر میاي ما دوست یکدیگرند، و هر چهره
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Homecoming 
3 
I had much to say to him, for whatever 
poets think  
40Or sing about is addressed mainly to him 
and his angels.  
I asked him for much, out of love to the 
Fatherland,  
So the Spirit wouldn't suddenly fall upon 
us unbidden.  
I prayed much for you too, my 
landspeople, who have cares  
Inside the Fatherland: to whom holy 
gratitude, smiling, brings  
45Back the exiles. At the same time the 
lake rocked my boat,  
And the steersman sat quietly and 
approved our journey.  
Far on the lake's surface joyous waves 
surged under the sails,  
And now the city rises brightly in the early 
morning,  
And our boat came well guided from the 
shaded Alps  
50To rest in the harbor. Here the shore is 
warm  
And the open valleys are friendly, 
brightened by  
Beautiful pathways, flourishing and 
shining toward me.  
Gardens lie round about, bright buds open, 
the song of birds  
Welcomes the wanderer. Everything seems 
familiar;  
55Even people passing by greet each other 
as if they were  
Friends, and every face appears like kin.  

 
Heimkunft 
3 
Vieles sprach ich zu ihm, denn, was auch 
Dichtende sinnen 
   40Oder singen, es gilt meistens den 
Engeln und ihm; 
Vieles bat ich, zu lieb dem Vaterlande, 
damit nicht 
   Ungebeten uns einst plötzlich befiele der 
Geist; 
Vieles für euch auch, die im Vaterlande 
besorgt sind, 
   Denen der heilige Dank lächelnd die 
Flüchtlinge bringt, 
45Landesleute! für euch, indessen wiegte 
der See mich, 
   Und der Ruderer saß ruhig und lobte die 
Fahrt. 
Weit in des Sees Ebene wars Ein freudiges 
Wallen 
   Unter der Segeln und jetzt blühet und 
hellet die Stadt 
Dort in der Frühe sich auf, wohl her von 
schattigen Alpen 
   50Kommt geleitet und ruht nun in dem 
Hafen das Schiff. 
Warm ist das Ufer hier und freundlich 
offene Tale, 
   Schön von Pfaden erhellt grünen und 
schimmern mich an. 
Gärten stehen gesellt und die glänzende 
Knospe beginnt schon, 
   Und des Vogels Gesang ladet den 
Wanderer ein. 
55Alles scheinet vertraut, der 
vorübereilende Gruß auch 
   Scheint von Freunden, es scheint jegliche 
Miene verwandt. 
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  بازگشت به زادبوم

4  
لیک البته، این است زادگاهت، خاك  

  دست است و کنی دم آنچه جستجو می: کشور خویش
  ایستد، مسافر رویارویت می. آید تا تو را بیابد بر می

  در حصار خیزابها، مانند فرزنديي شادمان، Lindauاي لنیدائو 60
  .خواند خوي بر درگاهت  یشتهایت را می گرم

  خواندت ي خوشامدگویی به ملت، می  این است دروازه
  نوردي، جایگاه پیمانهاتا آن مسیر را در

  ها، آنجا که راین، مانند حیوانی و معجزه
رد، اي، راه خود را در فرودست دشتها می اسطوره65 ب  

  آورد از میان کوهستانهاي  ي فرخنده سر در می و دره
  دریاي گشاده ، یا دور ازComoتابان به سوي کمو 
  ي مقدس اما دروازه. در مسیر خورشید

  انگیزاند تا در عوض راه  خانه را بگیرم، مرا بر می
  جایی که بزرگراههاي شلوغ برایم آشنایند،70

  هاي زیباي براي دیدن حومه و دره
  ، و جنگلها، جایی که بلوطی سرسبز وNeckarنکار

  آورند، و بنان و غانهاي ساکت سر به هم می خدایگونه و آلش
  .اي خودمانی در کوهستان مرا حالیا در خود گرفته است نقطه
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Homecoming 
4 
But of course, this is the land of your 
birth, the soil  
Of your own country: what you seek is 
close by and  
Rises to meet you. The traveller stands 
before you,  
60O happy Lindau, surrounded by 
waves, like a son  
At your door affectionately singing your 
praises.  
This is a welcoming gate to the nation, 
inviting you  
To travel forth into the distance, a place 
of promises  
And miracles, where the Rhine, like a 
mythological  
65Animal, breaks its way downwards 
into the plains,  
And the jubilant valley leads through the 
bright  
Mountains toward Como, or off toward 
the open sea  
In the direction of the sun. But the 
sacred  
Gateway prompts me to go on home 
instead,  
70Where the busy highways are familiar 
to me,  
To visit the countryside and beautiful 
valleys  
Of the Neckar, and the forests, where 
godlike green  
Oak and beech trees and silent birches 
gather, and  
A friendly spot in the mountains still 
holds me captive.  

  

 
Heimkunft 
4 
Freilich wohl! das Geburtsland ists, der 
Boden der Heimat, 
   Was du suchest, es ist nahe, begegnet dir 
schon. 
Und umsonst nicht steht, wie ein Sohn, am 
wellenumrauschten 
   60Tor' und siehet und sucht liebende 
Namen für dich, 
Mit Gesang ein wandernder Mann, 
glückseliges Lindau! 
   Eine der gastlichen Pforten des Landes ist 
dies, 
Reizend hinauszugehn in die 
vielversprechende Ferne, 
   Dort, wo die Wunder sind, dort, wo das 
göttliche Wild 
65Hoch in die Ebnen herab der Rhein die 
verwegene Bahn bricht, 
   Und aus Felsen hervor ziehet das 
jauchzende Tal, 
Dort hinein, durchs helle Gebirg, nach 
Komo zu wandern, 
   Oder hinab, wie der Tag wandelt, den 
offenen See; 
Aber reizender mir bist du, geweihete 
Pforte! 
   70Heimzugehn, wo bekannt blühende 
Wege mir sind, 
Dort zu besuchen das Land und die schönen 
Tale des Neckars, 
   Und die Wälder, das Grün heiliger Bäume, 
wo gern 
Sich die Eiche gesellt mit stillen Birken und 
Buchen, 
   Und in Bergen ein Ort freundlich 
gefangen mich nimmt. 
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  بازگشت به زادبوم
5  

  .گویند در اینجا دارم که مرا خوشامد می  دوستانی گرامی75
  !آواي مادرم! آي آواي شهر

  .تو بساویدي و بیدار کردي هر چه را از دیرباز آموخته بودم
  درخشند، خورشید و سرخوشی براي شما می: براستی همانهاستاما 

  .آید عزیزانم، کمابیش تابانتر از هر چه در دیدگانتان می
  کامیاب و رسیده،. آري، هنوز همان گونه است80

  .زید و دوست دارد چشم بپوشد از وفاداري بیهوده می
 بهتر از همه، این قدر هست، که در زیر رواقِ

.شود اید، براي جوان و پیر یکسان اندوخته میآس آشتیِ مقدس می  
اما فردا. لذتی ناب است. ابلهانه سخن گفتم  

کاویم، رویم وکشتزاران شاداب را می و پس از آن، هنگامی که بیرون می85  
شکوفند، هنگامی که درختان در تعطیالت بهاري می  

.ن ارجمندممن سخن خواهم گفت و امیدهایم را با شما تقسیم خواهم کرد، دوستا  
ام، اما من  مان بسیار شنیده در وصف پدر بزرگی  

سازد، را باز می سپري شده او بر فراز بلندیها زمان. ام چیزي نگفته  
دارد هدایاي بزودي ارزانی می. راند و بر کوهستان فرمان می90  

.فرستد خواند و بسیاري جانهاي نیک را می ي تابانتر را فرا می بهشتی را و ترانه  
  و شما،! فرشتگان سال! بیا، شما نگاهدارندگان
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Homecoming 
5 
75Dear friends are there to welcome 
me.  
O voice of the city, voice of my 
mother!  
You touch and awaken what I learned 
long ago.  
But it's really them: sun and joy shine 
for you,  
My dear ones, almost brighter than 
ever in your eyes.  
80Yes, it's still the same. It thrives and 
ripens,  
For nothing that lives and loves 
relinquishes loyalty.  
Best of all, this treasure, which rests 
under the arch  
Of holy peace, is reserved for young 
and old alike.  
I speak foolishly. It's pure joy. But 
tomorrow  
85And after, when we go out and view 
the living fields,  
When the trees are blossoming on 
Spring holidays,  
I'll speak and share my hopes with you, 
dear friends.  
I've heard much about our great Father, 
but I've said  
Nothing. He renews passing time 
above in the heights,  
90And he reigns over mountains. He'll 
soon bestow heavenly  
Gifts and call for brighter song and 
send many good spirits.  
Come, you preservers! Angels of the 
year! And you,  

 
Heimkunft 
5 
75Dort empfangen sie mich. O Stimme der 
Stadt, der Mutter! 
   O du triffest, du regst Langegelerntes mir 
auf! 
Dennoch sind sie es noch! noch blühet die 
Sonn' und die Freud' euch, 
   O ihr Liebsten! und fast heller im Auge, 
wie sonst. 
Ja! das Alte noch ists! Es gedeihet und 
reifet, doch keines 
   80Was da lebet und liebt, lässet die Treue 
zurück. 
Aber das Beste, der Fund, der unter des 
heiligen Friedens 
   Bogen lieget, er ist Jungen und Alten 
gespart. 
Törig red ich. Es ist die Freude. Doch 
morgen und künftig 
   Wenn wir gehen und schaun draußen das 
lebende Feld 
85Unter den Blüten des Baums, in den 
Feiertagen des Frühlings 
   Red' und hoff' ich mit euch vieles, ihr 
Lieben! davon. 
Vieles hab' ich gehört wom großen Vater 
und habe 
   Lange geschwiegen von ihm, welcher die 
wandernde Zeit 
Droben in Höhen erfrischt, und waltet über 
Gebirgen 
   90Der gewähret uns bald himmlische 
Gaben und ruft 
Hellern Gesang und schickt viel gute 
Geister. O säumt nicht, 
   Kommt, Erhaltenden ihr! Engel des 
Jahres! und ihr, 
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  بازگشت به زادبوم
6  

  ایدون قدرت بهشت بگسترد! فرشتگان خانه، بیایید
  هاي حیات، سرافراز کند و نیرو دهد ي رگه در سراسر همه

  آن سان که فرشتگان سرخوش مراقبت کنند از! و در اندازد خوشی را95
  منشی آدمی در هر ساعت روز، و آن نیکو

  گذرانم، هنگامی که دلباختگان اي که من اکنون می خوشیچنان 
  .شود ي تقدیس می پیوندند، شایسته نیکی به هم باز می به

   کنیم، بر آن کسی که باید بخوانم، هنگامی که خوراك را تبرك می
  کنیم، مرا بگو، و هنگامی که پس از تالش روزانه استراحت می100

  ترین را به نام بخوانم؟ مرتبه ندچگونه سپاس بگزارم؟ آیا باید آن بل
  مان شاید خوشی. پسندد خداوند آنچه را ناجور است نمی

  اغلب باید ساکت بمانیم،. نباشد تا او را دربرگیرد شگرف آن قدر
  کوبند و هنوز قلبها دارند می-رود زبان مقدس دارد از دست می

  تواند پدیدار شود؟ اما نوابانگ زه سخن نمی105
   کند  اندازد، و شاید خشنود  طنین میساعت به ساعت 

  نگرانیهایی بیاغاز نوا را، و دل. خدایان نزدیک آمده را
  .روند اند کمابیش بر باد می مان را بر هم زده که خوشی

باید دل ببندندخشنود یا ناخشنود، شاعران اغلب خود   
   .لیک و نه به جز اینها، همینهابه 110
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Homecoming 
6 
Angels of the house, come! May the 
power of Heaven spread  
Through all the veins of life, 
ennobling and invigorating  
95And dispensing joy! So that joyful 
angels attend upon  
Human goodness every hour of the 
day, and that  
Such joy as I experience now, when 
loved ones  
Are properly reunited, be suitably 
sanctified.  
When we bless the meal, upon whom 
shall I call,  
100And when we rest after the day's 
activity, tell me,  
How will I offer thanks? Should I call 
the Highest by name?  
A god doesn't like what is 
inappropriate. Maybe our joy  
Isn't big enough to grasp him. We 
must often remain silent,  
A sacred language is missing — 
hearts are beating and yet  
105Speech can't emerge? But the 
sound of string music  
Resonates hour by hour, and perhaps 
that pleases  
The approaching gods. Begin the 
music, and the worries  
Almost vanish which would have 
affected our joy.  
Willingly or not, poets must often 
concern themselves  
110With such things, but not with 
others.  

 
Heimkunft 
6 
Engel des Hauses, kommt! in die Adern alle 
des Lebens, 
   Alle freuend zugleich, teile das 
Himmlische sich! 
95Adle! verjünge! damit nichts 
Menschlichgutes, damit nicht 
   Eine Stunde des Tags ohne die Frohen und 
auch 
Solche Freude, wie jetzt, wenn Liebende 
wieder sich finden, 
   Wie es gehört für sie, schicklich geheiliget 
sei. 
Wenn wir segnen das Mahl, wen darf ich 
nennen, und wenn wir 
   100Ruhn vom Leben des Tags, saget, wie 
bring ich den Dank? 
Nenn ich den Hohen dabei? Unschickliches 
liebet ein Gott nicht, 
   Ihn zu fassen, ist fast unsere Freude zu 
klein. 
Schweigen müssen wir oft; es fehlen heilige 
Namen, 
   Herzen schlagen und doch bleibet die 
Rede zurück? 
105Aber ein Saitenspiel leiht jeder Stunde 
die Töne, 
   Und erfreuet vielleicht Himmlische, 
welche sich nahn. 
Das bereitet und so ist auch beinahe die 
Sorge 
   Schon befriediget, die unter das Freudige 
kam. 
Sorgen, wie diese, muß, gern oder nicht, in 
der Seele 
   110Tragen ein Sänger und oft, aber die 
anderen nicht. 
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  یادبود
1  

  وزد، صبا مینسیم 
  محبوبم در میان بادها،

  دهد نوید می ی راروح آتشین ازین رو
  .و سفر دریایی خوبی براي دریانوردان

  بفرست بر اما برو اکنون، و درود5
  ،Garonneي دلنشین گارن  رودخانه

  ،Bordeaux وباغهاي بردو 
  ادامه دارد تاجایی که راه 

  ي سراشیب، کرانه ي هکنار
  ،افتد فرو میژرف  رودبار درو جویبار 10
  و سپیدارهاي از بلوط  شکوهمند جفتیو 

  .نگرند از باال به پایین مینقره 
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Remembrance 
1 
The northeast blows,  
my favorite among winds,  
since it promises fiery spirit  
and a good voyage to mariners. 
5But go now, and greet  
the lovely Garonne,  
and the gardens of Bordeaux,  
where the path runs  
beside the steep bank,  
10and the brook runs into the deep stream,  
and a noble pair of oak and silver  
poplars look down from above.  

  

 
Andenken 
1 
Der Nordost wehet, 
Der liebste unter den Winden 
Mir, weil er feurigen Geist 
Und gute Fahrt verheißet den Schiffern. 
5Geh aber nun und grüße 
Die schöne Garonne, 
Und die Gärten von Bordeaux 
Dort, wo am scharfen Ufer 
Hingehet der Steg und in den Strom 
10Tief fällt der Bach, darüber aber 
Hinschauet ein edel Paar 
Von Eichen und Silberpappeln; 
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  یادبود

2  
  آورم به خاطر میخوب 

  چگونه تاج درختان نارون
  ،افتند فرو میبر روي آسیاب 15

  .روید ی در حیاط میبنو انجیر
  تعطیالت زنان سیاه پوستدر 

  زنند، بر زمین نرم قدم می
  و در مارس،

  :اند وقتی که شب و روز مساوي20
  ندگذر نسیمهاي در کالف پیچیده سبک می

  در طول گذرراههاي لطیف،
  .سنگین با رؤیاهاي طالیی
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Remembrance 
2 
I remember well  
how the crowns of the elm trees  
15lean over the mill,  
and a fig tree grows in the courtyard.  
On holidays dark-skinned women  
walk upon the soft earth,  
and in March,  
20when night and day are equal:  
cradling breezes waft  
across the gentle pathways,  
heavy with golden dreams.  

  

 
Andenken 
2 
Noch denket das mir wohl und wie 
Die breiten Gipfel neiget 
15Der Ulmwald, über die Mühl', 
Im Hofe aber wächset ein Feigenbaum. 
An Feiertagen gehn 
Die braunen Frauen daselbst 
Auf seidnen Boden, 
20Zur Märzenzeit, 
Wenn gleich ist Nacht und Tag, 
Und über langsamen Stegen, 
Von goldenen Träumen schwer, 
Einwiegende Lüfte ziehen. 
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  خسروانیها/128
  

  یادبود
3  

  دهد اما کسی به دستم می
  فنجانی خوشبو،25

  پر از روشنایی تاریک،
  .شایدآرامم کندکه 

  شیرین خواهد بود
  .ها در میان سایهخوابیدن 

  خوب نیست30
  نااندیشناك ماندن

  .با افکار انسانی
  از طرف دیگر، گفتگو

  به زبان آوردنِ: نیز خوب است
  افکار قلب،35
  روزهاي عشق، بسیار گوش سپردن بهو 

  .دهند و اعمالی که رخ می
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  129/خسروانیها
  

 
Remembrance 
3 
But someone hand me  
25the fragrant cup,  
full of dark light,  
that I may rest.  
It would be sweet  
to sleep among the shadows.  
30It isn't good  
to stay mindless  
with human thoughts.  
On the other hand, conversation  
is also good: to speak  
35the thoughts of the heart,  
and to hear much of days of love,  
and of deeds that occur.  

  

 
Andenken 
3 
25Es reiche aber, 
Des dunkeln Lichtes voll, 
Mir einer den duftenden Becher, 
Damit ich ruhen möge; denn süß 
Wär' unter Schatten der Schlummer. 
30Nicht ist es gut, 
Seellos von sterblichen 
Gedanken zu sein. Doch gut 
Ist ein Gespräch und zu sagen 
Des Herzens Meinung, zu hören viel 
35Von Tagen der Lieb', 
Und Taten, welche geschehen. 
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  خسروانیها/130
  

  
  یادبود

4  
  -اما کجایند دوستانمان

  و همدمانش؟ Bellarminبالرمین 
  به سرچشمه بروند، ترسند بسیاري می40
  .گنج در دریا پیدا شدنخست که  زمانیاز 

  آورند، مانند نگارگران، آنان زیبایی زمین را گرد می
  گیرند، و جنگ هوایی را به سخره نمی

  زیستن به تنهایی براي سالها خواه
  -دکل لختدر زیر 45

  هاي شهر جایی که جشنواره
  خواه، آیند به درخشش درنمیدر میان شب 
  .بومی هايپاي کوبیدنآواي زهها و 
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 131/خسروانیها

  

 
Remembrance 
4 
But where are our friends —  
Bellarmin and his companion?  
40Many are afraid to go to the source,  
since treasure is first found in the sea.  
Like painters, they gather up earth's beauty, 
and they don't scorn winged war,  
or to live alone for years  
45beneath the bare mast —  
where the city's festivities  
don't flash through the night, or  
the sound of strings and native dancing.  

  

 
Andenken 
4 
Wo aber sind die Freunde? Bellarmin 
Mit dem Gefährten? Mancher 
Trägt Scheue, an die Quelle zu gehn; 
40Es beginnet nämlich der Reichtum 
Im Meere. Sie, 
Wie Maler, bringen zusammen 
Das Schöne der Erd und verschmähn 
Den geflügelten Krieg nicht, und 
45Zu wohnen einsam, jahrlang, unter 
Dem entlaubten Mast, wo nicht die Nacht 
durchglänzen 
Die Feiertage der Stadt, 
Und Saitenspiel und eingeborener Tanz 
nicht. 
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  خسروانیها/132
  

  
  یادبود

5  
  اما اکنون مردم

  ....اند به سوي هندوستان هزیمت کرده50
  هاي بادخیز از قله
  تاكهاي پوشیده از  و تپه

  Dardogne جایی که داردگنه 
  Garonneي  آید با گارنه می دفرو
  آن گونه که اقیانوسی گستردهبزرگ؛ 55

  .زدری میرودخانه را بیرون 
  برد اما دریا می

  را، یادمانگیرد  و می
  ،گذارد کار میساعیانه دیده را و عشق 

  دارند و شاعران به پا می60
  .کشند به دوش میآنچه را 
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  133/خسروانیها
  

 
Remembrance 
5 
But now the men  
50have left for India...  
from the windy peaks  
and vine-covered hills  
where the Dardogne  
comes down with the great  
55Garonne; wide as an ocean  
the river flows outward.  
But the sea takes  
and gives memory,  
and love fixes the eye diligently,  
60and poets establish  
that which endures.  

  

 
Andenken 
5 
Nun aber sind zu Indiern 
50Die Männer gegangen, 
Dort an der luftigen Spitz' 
An Traubenbergen, wo herab 
Die Dordogne kommt, 
Und zusammen mit der prächt'gen 
55Garonne meerbreit 
Ausgehet der Strom. Es nehmet aber 
Und gibt Gedächtnis die See, 
Und die Lieb' auch heftet fleißig die 
Augen, 
Was bleibet aber, stiften die Dichter. 
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  خسروانیها
 
 
  مموزین
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  خسروانیها/136
  

  

  مموزین
1  

  اند، غلتان در آتش، ها رسیده میوه
  و هست قانونی،. پخته و آزموده بر زمین

   خزند، که چیزها به کردار ماران می
  .هاي بهشت پیامبروار، در رؤیاي تپه

 * ]؟[ باقی بماند، باید که می این قدر هستو 5

  .اي بر دوش هیمهمانند 
  .اما گذرراهها خطرناکند

  و قوانین کهن زمین captured به چنگ آمدهاصول 
  اشتیاقی مدام هست. رانند مانند اسبان میگیجاگیج 

  بایسته است بسیاما  .است نامحبوس چههر  ه جانبب10
  .است الزمو صداقت . باقی بماند

  .هنوز ما نباید پیش و پسمان را بنگریم
  کالف در آییمبه باید بگذاریم خودمان 

  .اي دریاچههمان گونه که قایقی جنبان بر 
  

And there is much that needs to be retained*  
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  137/خسروانیها
  

 
Mnemosyne 
1 
The fruits are ripe, dipped in fire, 
Cooked and sampled on earth. And there's 
a law, 
That things crawl off in the manner of 
snakes, 
Prophetically, dreaming on the hills of 
heaven. 
5And there is much that needs to be 
retained, 
Like a load of wood on the shoulders. 
But the pathways are dangerous. 
The captured elements and ancient laws 
of earth 
Run astray like horses. There is a constant 
yearning 
10For all that is unconfined. But much 
needs 
To be retained. And loyalty is required. 
Yet we mustn't look forwards or 
backwards. 
We should let ourselves be cradled 
As if on a boat rocking on a lake.  

 
Mnemosyne 
1 
Reif sind, in Feuer getaucht, gekochet 
Die Frucht und auf der Erde geprüfet und 
ein Gesetz ist, 
Daß alles hineingeht, Schlangen gleich, 
Prophetisch, träumend auf 
5Den Hügeln des Himmels. Und vieles 
Wie auf den Schultern eine 
Last von Scheitern ist 
Zu behalten. Aber bös sind 
Die Pfade. Nämlich unrecht, 
10Wie Rosse, gehn die gefangenen 
Element' und alten 
Gesetze der Erd. Und immer 
Ins Ungebundne gehet eine Sehnsucht. 
Vieles aber ist 
Zu behalten. Und not die Treue. 
15Vorwärts aber und rückwärts wollen 
wir 
Nicht sehn. Uns wiegen lassen, wie 
Auf schwankem Kahne der See.  
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  خسروانیها/138
  

  
  مموزین

2  
  ورزیم؟ اما از چه رو مهر می15
  بر زمین، و غبار خشک را، نگریم خورشید را درخشنده می

  ها،   زار و سایه و در میهن بیشه
  بامها، و دود شکوفا از پشت

  .آسوده، نزدیک برجهاي تاجدار باستانی
  اند، نشانهاي زندگانی روزمره خوب این20

  خیزي با مغایرت الهی کنشیحتی هنگامی که 
  .داده استآزار را روح 

  ،شود پخش می برف بر مرغزار آلپ و چون
  سبزه، حاکی از سخاوت درپوشیده نیمی 

  - ي موقعیتها، مانند گلهاي ماه مه روح در همه25
  زند سرگردانی قدم می اي گردنهباال بر  آن
  زند غضبناك با دوستی از صلیبی حرف میو 

  کسی ه یادبودبیند، نشانده ب که در دوردست می
  دهد آن؟ چه معنی می.... که بر جاده مرد
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  139/خسروانیها
  

 
Mnemosyne 
2 
15But what about things that we love? 
We see sun shining on the ground, and the 
dry dust, 
And at home the forests deep with 
shadows, 
And smoke flowering from the rooftops, 
Peacefully, near the ancient crowning 
towers. 
20These signs of daily life are good, 
Even when by contrast something divine 
Has injured the soul. 
For snow sparkles on an alpine meadow, 
Half-covered with green, signifying 
generosity 
25Of spirit in all situations, like flowers in 
May — 
A wanderer walks up above on a high trail 
And speaks irritably to a friend about a 
cross 
He sees in the distance, set for someone 
Who died on the path... what does it 
mean? 

 
Mnemosyne 
2 
Wie aber Liebes? Sonnenschein 
Am Boden sehen wir und trockenen 
Staub 
20Und heimatlich die Schatten der 
Wälder und es blühet 
An Dächern der Rauch, bei alter Krone 
Der Türme, friedsam; gut sind nämlich, 
Hat gegenredend die Seele 
25Ein Himmlisches verwundet, die 
Tageszeichen. 
Denn Schnee, wie Maienblumen 
Das Edelmütige, wo 
Es seie, bedeutend, glänzet auf 
Der grünen Wiese 
30Der Alpen, hälftig, da, vom Kreuze 
redend, das 
Gesetzt ist unterwegs einmal 
Gestorbenen, auf hoher Straß 
Ein Wandersmann geht zornig, 
Fern ahnend mit 
35Dem andern, aber was ist dies? 
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  خسروانیها/140
  

  مموزین
3  

  آشیلم30
  در کنار انجیربنی جان داد،

  کشد آژاکس در غارهاي دریایی دراز می
  – Skamandros نزدیک جریانهاي اسکامندرس

رد آژاکس بزرگ بیگانه م  
  ، Salamisدنبال آیینهاي سرسخت ساالمیسبه 35

  - ندایی تازان در معابدش
  .در جوشن شاهانه جان داد Patroclusاما پاترکلوس 

  .بسیار دیگري نیز مردند
  ، Eleutheraiئوترایی  اما اله

  شهر مموزین، روزگاري بر پا شد بر روي40
  شامگاهان. Kithaeronکوه کیتائرن 

  اینکه خداوندگارگیسوانش را افشاند، پس از 
  .پوشش را درآورد تن

  شوند در برابر ایزدان رنجیده می
  اگر شخص نسراید45

  .را نسپارد و خویش
  اما آدمی باید به همان بپردازد،

  .و اندوه زود رخت بر خواهد بست
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  141/خسروانیها
  

 
Mnemosyne 
3 
30My Achilles 
Died near a fig tree, 
And Ajax lies in the caves of the sea 
Near the streams of Skamandros — 
Great Ajax died abroad 
35Following Salamis' inflexible customs, 
A rushing sound at his temples — 
But Patroclus died in the King's armor. 
Many others died as well. 
But Eleutherai, the city 
40Of Mnemosyne, once stood upon 
Mount Kithaeron. Evening 
Loosened her hair, after the god 
Had removed his coat. 
For the gods are displeased 
45If a person doesn't compose 
And spare himself.  
But one has to do it,  
And grief is soon gone.  

 
Mnemosyne 
3 
Am Feigenbaum ist mein 
Achilles mir gestorben, 
Und Ajax liegt 
An den Grotten der See, 
40An Bächen, benachbart dem 
Skamandros. 
An Schläfen Sausen einst, nach 
Der unbewegten Salamis steter 
Gewohnheit, in der Fremd, ist groß 
45Ajax gestorben, 
Patroklos aber in des Königes Harnisch. 
Und es starben 
Noch andere viel. Am Kithäron aber lag 
Eleutherae, der Mnemosyne Stadt. Der 
auch, als 
50Ablegte den Mantel Gott, das 
Abendliche nachher löste 
Die Locken. Himmlische nämlich sind 
Unwillig, wenn einer nicht die Seele 
schonend sich 
Zusammengenommen, aber er muß doch; 
dem 
55Gleich fehlet die Trauer.  
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  خسروانیها

 
  

روزگاري که 
  اي بودم پسربچه
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  خسروانیها/144
  

  

  اي بودم روزگاري که پسربچه
1  

  ي بودما بچهکه پسر روزگاري
  رهانید خدایی اغلب مرا می

  .از فغان و غضب آدمیان
  کردم میآن گاه، ایمن و نیک، بازي 

  با گلهاي مرغزار،5
  و نسیمهاي بهشتی

  .آمدند ام می به بازي
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  145/خسروانیها
  

 
When I Was A Boy 
1 
When I was a boy  
a god would often rescue me  
from the shouting and violence of 
humans.  
Then, safe and well, I would play  
5with the meadow flowers,  
and heaven's breezes  
would play with me.  
 

 
Da ich ein Knabe war . . . 
1 
Da ich ein Knabe war,  
 Rettet' ein Gott mich oft  
  Vom Geschrei und der Ruthe der 
Menschen,  
   Da spielt' ich sicher und gut  
    5Mit den Blumen des Hains,  
     Und die Lüftchen des Himmels  
      Spielten mit mir. 
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  خسروانیها/146
  

  اي بودم روزگاري که پسربچه
2  

  کردي قلبِ خوشحال می گونه کهو آن 
  گشودند بازوانِ گیاهان را، و می

  سوي تو،لطیفشان را به 10
  ،Heliosپدر هلیوس 

  کردي، قلبم را خوشحال می همان سان
  و من دلبندت بودم،

  ! Endymionي مقدس، درست مانند اندیمیونLunaلونا 
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  147/خسروانیها
  

 
When I Was A Boy 
2 
And as you delight the heart  
of plants, stretching their tender  
10arms toward you,  
Father Helios,  
so you delighted my heart,  
and I was your beloved,  
holy Luna, just like Endymion!  

 
Da ich ein Knabe war . . . 
2 
Und wie du das Herz  
Der Pflanzen erfreust,  
10Wenn sie entgegen dir  
Die zarten Arme streken, 
So hast du mein Herz erfreut  
Vater Helios! und, wie Endymion,  
War ich dein Liebling,  
15Heilige Luna!  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  خسروانیها/148
  

  اي بودم روزگاري که پسربچه
  3و  4

  یکسره مؤمن15
  !دوستدار خدایان
  آرزومندم بدانی

  !چقدر روحم دوستت دارد
***  

  صدایت کنمتوانستم  طبعاً نمی
  بردي مینپس آنگاه،  به نام20

  ، گویی-نام مرا، آن سان که آدمیان
  .شناسند براستی یکدیگر را نمی
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  149/خسروانیها
  

 
When I Was A Boy 
3, 4 
15All you faithful  
friendly gods!  
I wish you knew  
how my soul loved you!  
 
Naturally I couldn't call you  
20by name then, nor did you use  
mine, as humans do, as if  
they really knew each other.  

 

 
Da ich ein Knabe war . . . 
3, 4 
Oh all ihr treuen  
Freundlichen Götter!  
Daß ihr wüßtet,  
Wie euch meine Seele geliebt!  

20Zwar damals rieff ich noch nicht  
Euch mit Nahmen, auch ihr  
Nanntet mich nie, wie die Menschen sich 
nennen  
Als kennten sie sich.  
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  خسروانیها/150
  

  اي بودم روزگاري که پسربچه
  5و  6و  7

  اما با تو بهتر آشنا بودم
   .انسانهابا  تا

  :شناختم را می Aetherمن سکوت اثیر 25
  .فهمیدم هرگز کالم انسانها را نمی

***  
  نواي مرغزارِ

  ؛داد مرا تعلیم می لرزان
  .آموختمعشق را در میان گلها 

***  
  .در دست خدایان بزرگ شدم30
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  151/خسروانیها
  

 
When I Was A Boy 
5, 6, 7 
But I was better acquainted with you  
than I ever was with humans.  
25I knew the stillness of the Aether:  
I never understood the words of men.  
 
The euphony of the rustling  
meadow was my education;  
among flowers I learned to love.  
 
30I grew up in the arms of the gods. 
 

  

 
Da ich ein Knabe war . . . 
5, 6, 7 
Doch kannt' ich euch besser,  
25Als ich je die Menschen gekannt,  
Ich verstand die Stille des Aethers  
Der Menschen Worte verstand ich nie.  

Mich erzog der Wohllaut  
Des säuselnden Hains  
30Und lieben lernt' ich  
Unter den Blumen.  

Im Arme der Götter wuchs ich groß.  
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  خسروانیها

 
  
  نکار
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  خسروانیها/154
  

  

  نکار
  1و  2و  3

  ،به سر بردهایت  در تنگهخیزد تا  برمیقلبم 
  کردند، میخیزابهایت در اطرافم بازي 

  شناسی، باشکوهی که میهاي  ي تپه و همه
  .اند ، بر من نیز شناختهرهنورداي 
***  

  آسمانبر آن ستیغها بادهاي 5
  ،رهانیدند میمرا از رنجهاي بردگی 

  ،ندددرخشی آبی از میان دره میو  اي نقرهخیزابهاي 
  .ییلبریزان ازسبو ،مانند سرخوشی زندگی

***  
  شتافتند، ن کوهسار به سویم فرو میجویبارا

  ر امتدادبمد، و تو ما را بردي آنها آ قلبم با10
  در فرودست، شکوهمندراین آرام و 6

  .آن بخشو جزایر لذت به سوي شهرها
***  
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 155/خسروانیها

  

 
The Neckar 
1 , 2 , 3 
My heart awakened to life in your valleys, 
  Your waves played around me. 
      And all of the fair hills that know you, 
        Wayfarer, are known to me as well. 

  
5On those peaks the winds from the sky 
  Relieved me from pains of bondage, 
      And silver-blue waves shone forth 
from the valley, 
        Like the joy of life pouring out from a 
chalice. 

 
Mountain springs hurried down to you, 
  My heart with them, and you took us 
along 
      To the quietly splendid Rhine, down 
        To its cities and pleasant islands. 

 
Mountain springs hurried down to you, 
  10My heart with them, and you took us 
along 
      To the quietly splendid Rhine, down 
        To its cities and pleasant islands. 

  

 
Der Neckar 
1 , 2 , 3 
In deinen Tälern wachte mein Herz mir 
auf  
   Zum Leben, deine Wellen umspielten 
mich,  
      Und all der holden Hügel, die dich  
         Wanderer! kennen, ist keiner 
fremd mir.  
  
5Auf ihren Gipfeln löste des Himmels 
Luft  
   Mir oft der Knechtschaft Schmerzen; 
und aus dem Tal, 
      Wie Leben aus dem Freudebecher,  
         Glänzte die bläuliche Silberwelle. 
 
Der Berge Quellen eilten hinab zu dir,  
   10Mit ihnen auch mein Herz und du 
nahmst uns mit,  
      Zum stillerhabnen Rhein, zu seinen  
         Städten hinunter und lustgen 
Inseln.  
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  خسروانیها/156
  

  

  نکار
  4و  5و  6

م نگرد، و دیدگان زیبا میدنیا هنوز   
  ،کاوند را میزمین  افسونهايبا میل و هوس 

  ، Smyrnaي اسمیرناها طالیی، کرانه Pactoclus پاکتکلوس  بر15
  ام چقدر دوست داشته. Ilium جنگل ایلیوم  رب

*** 
به ساحل بیایم، و بجویم راه ساکت را در سونیوم  

  بادهايرویارروي  !یت، اي المپیاستونها به سوي

  کنم  دفن میتو را نیز  یوفانطو  کهنسال
  هاي معابد آتن، خرابهدر 20
***  

تو چونهاي ایزدانش،  در کنار مجسمه   
افتخار دنیایی اي، از دیرباز تنها مانده  

  و جزایرِ .که دیگر وجود ندارد
  نسیم دریا، جایی که  Ionianایونیازیباي  

***  
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 157/خسروانیها

  

 
The Neckar 
4 , 5 , 6 
The world seems to me yet beautiful, and 
my eyes 
  Search out with desire the charms of the 
earth, 
      15To golden Paktolos, to Smyrna's 
shores, 
          To Ilion's woods.  How I'd like to 
 

Go ashore at Sunium, and ask for the 
silent road 
  To your pillars, Olympia!  Before age 
      And storm winds bury you as well 
        20In the ruins of Athens' temples, 
 

Along with the statues of its gods.  For 
you 
  Have long stood alone, pride of a world 
      That no longer exists.  And the 
beautiful 
        Islands of Ionia, where sea air 
 
 

 
Der Neckar 
4 , 5 , 6 
Noch dünkt die Welt mir schön, und das 
Aug entflieht  
   Verlangend nach den Reizen der Erde 
mir,  
      15Zum goldenen Paktol, zu Smyrnas  
         Ufer, zu Ilions Wald. Auch möcht 
ich  
  
Bei Sunium oft landen, den stummen 
Pfad  
   Nach deinen Säulen fragen, Olympion!  
      Noch eh der Sturmwind und das Alter  
         20Hin in den Schutt der 
Athenertempel  
  
Und ihrer Gottesbilder auch dich begräbt,  
   Denn lang schon einsam stehst du, o 
Stolz der Welt,  
      Die nicht mehr ist. Und o ihr schönen  
         Inseln Ioniens! wo die Meerluft  
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  خسروانیها/158
  

  

  نکار
  7و  8و  9

  غاردر میان  تازد میکند و  حل گرم را خنک میسوا25
  کند، تاکستان را گرم می گامی که آفتاب، هنانبن

  وردآ درمیو، آه، جایی که پاییز طالیی 
  ،را به آواز یانآه کشیدن بینوا

***  
  درختان پرتقال  ورسد،  هنگامی که درخت انار می

  دهند، و درختان صمغ در شبی سبز سر تکان می30
  افکنند کشند، و طبلها و سنجها طنین می سر می

  .رقصهاي مارپیچ بر
***  

  بیاورد مرا  پشتیبانمروزي پروردگار بهتر است 
  هایم اندیشه حتی آنگاهاما به سوي این جزایر، 

  مانند به نکار نمی وفادار35
   .اش و سواحل چوپانی دلکش با مرغزارهاي
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 159/خسروانیها

  

 
The Neckar 
7 , 8 , 9 
25Cools the hot shores and rushes through 
the woods 
  Of laurel, when the sun warms the 
grapevines, 
      And, oh, where golden autumn 
changes 
        The sighs of the poor people into 
songs, 

  
When the pomegranate ripens, when the 
orange trees 
  30Nod in a green night, and the gum 
trees drip 
      Resin, and drums and cymbals 
resound 
        To labyrinthine dances. 

 
Perhaps someday my guardian deity will 
bring me  
    To these islands, but even then my 
thoughts  
      35Would remain loyal to the Neckar 
        With its lovely meadows and 
pastoral shores.  

 

 
 
 

 
Der Neckar 
7 , 8 , 9 
25Die heißen Ufer kühlt und den 
Lorbeerwald  
   Durchsäuselt, wenn die Sonne den 
Weinstock wärmt,  
      Ach! wo ein goldner Herbst dem 
armen  
         Volk in Gesänge die Seufzer 
wandelt,  
  
Wenn sein Granatbaum reift, wenn aus 
grüner Nacht  
   30Die Pomeranze blinkt, und der 
Mastixbaum  
      Von Harze träuft und Pauk und 
Cymbel  
         Zum labyrinthischen Tanze klingen.  
  
Zu euch, ihr Inseln! bringt mich 
vielleicht, zu euch  
   Mein Schutzgott einst; doch weicht mir 
aus treuem Sinn  
      35Auch da mein Neckar nicht mit 
seinen  
         Lieblichen Wiesen und Uferweiden.  
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  خسروانیها

 
 

سرود سرنوشت 
  هیپریون
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  خسروانیها/162
  

  

  سرود سرنوشت هیپریون
1  

  دارید میگام بر فرازگاهآن قدس، در اي ارواح م
  .در روشنان، بر زمین نرم

  درخشنده گوننسیمهاي خدا
  کشند، بر شما نجیبانه دست می

  همان گونه که سرانگشتان زنی5
  .دننواز هاي مقدس را می زه
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 163/خسروانیها

  

 
Hyperion's Song Of Destiny 
1 
Holy spirits, you walk up there  
in the light, on soft earth.  
Shining god-like breezes  
touch upon you gently,  
5as a woman's fingers  
play music on holy strings.  

  

 
Hyperions Shiksaalslied 
1  
Ihr wandelt droben im Licht 
Auf weichem Boden, selige Genien! 
Glänzende Götterlüfte 
Rühren euch leicht, 
5Wie die Finger der Künstlerin 
Heilige Saiten. 
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  خسروانیها/164
  

  سرود سرنوشت هیپریون
2  

  خفته طفالنمانند خدایان 
  آورند؛ بدون هیچ تدبیري دم بر می

  د هموارهشکوف جان می
  نشانده،، عفیفانه در آنان10

  اي کوچک، همچنان که در غنچه
  و دیدگان مقدسشان

  پایند   همواره می
  .را روشنان جاودانی
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Hyperion's Song Of Destiny 
2 
Like sleeping infants the gods  
breathe without any plan;  
the spirit flourishes continually  
10in them, chastely kept,  
as in a small bud,  
and their holy eyes  
look out in still  
eternal clearness.  

 
Hyperions Shiksaalslied 
2  
Schicksallos, wie der schlafende 
Säugling, atmen die Himmlischen; 
Keusch bewahrt 
10In bescheidener Knospe, 
Blühet ewig 
Ihnen der Geist, 
Und die seligen Augen 
Blicken in stiller 
15Ewiger Klarheit. 
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  خسروانیها/166
  

  سرود سرنوشت هیپریون
3  

  جایگاهی براي آسودن15
  .نصیبمان نشده است

  انسانهاي رنجور
  افتند کاهند و کورمال می میفرو 

  ،ساعت به ساعت
20رتابیدهمانند آبی پ  

  دیگر اي اي به صخره از صخره
  سالها سال،

  .ناپیداییفرو ریخته در 
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  167/خسروانیها
  

 
Hyperion's Song Of Destiny 
3 
15A place to rest  
isn't given to us.  
Suffering humans  
decline and blindly fall  
from one hour to the next,  
20like water thrown  
from cliff to cliff,  
year after year,  
down into the Unknown.  

 

 
Hyperions Shiksaalslied 
3  
Doch uns ist gegeben, 
Auf keiner Stätte zu ruhn, 
Es schwinden, es fallen 
Die leidenden Menschen 
20Blindlings von einer 
Stunde zur andern, 
Wie Wasser von Klippe 
Zu Klippe geworfen, 
fahrlang ins Ungewisse hinab. 
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  خسروانیها

 
 
  سفر
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  سفر
1  

  !، مادرم، سرزمین شادمانمSueviaیا وسوئ
  ترت تو نیز مانند خواهر درخشنده

  بر آن سوهستی  Lombardyلومباردي 
  جاري در میانت ي رودخانهبا صد 

  شمار، سفید با شکوفه یا قرمز و درختان بی5
  ، سبز سیر، درختان وحشیانبوه، گون و تیره

  افکنند، بر تو نیز سایه میسوئیس و کوههاي آلپ 
  وار؛ چون نزدیک کانون خانه همسایه

  دریافتتوانی  و می بري به سر میتو جایی است که 
  اي نقرهاز میان جامهاي 10

  ریزد میاي را که پرشور سر  چشمه
  ودهبسکه  هنگامیاز میان دستان پاك 
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  171/خسروانیها
  

 

The Journey 
1 
Suevia, my mother, happy land! 
You also are like your more shining sister 
Lombardy over there 
Flowed through by a hundred streams 
5And trees in plenty, white with blossom 
or reddish 
And the darker, deep, full green, the wild 
trees 
And the Alps of Switzerland overshadow 
you too, 
Neighbourly; for near the hearth of the 
house 
Is where you live and you can hear 
10Inside from silvery vessels 
The spring rushing that issues 
From pure hands when touched 

  

 

Die Wanderung  
1 
Glückselig Suevien, meine Mutter, 
Auch du, der glänzenderen, der 
Schwester 
Lombarda drüben gleich, 
Von hundert Bächen durchflossen! 
5Und Bäume genug, weißblühend und 
rötlich, 
Und dunklere, wild, tiefgrünenden Laubs 
voll, 
Und Alpengebirg der Schweiz auch 
überschattet 
Benachbartes dich; denn nah dem Herde 
des Hauses 
Wohnst du, und hörst, wie drinnen 
10Aus silbernen Opferschalen 
Der Quell rauscht, ausgeschüttet 
Von reinen Händen, wenn berührt 
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  خسروانیها/172
  

  

  سفر
2  

  پرتوهاي گرمبا 
  یخ بلورین و در غلتیده

  ،با نور سبک جانبخش15
   گیرد ستیغ برفی فرا میزمین را 

  ازین رو. با نابترین آب
  سخت است. تو پاك سرشتی

   .نهدرا وا  خود جایگاه اش در کنار سرچشمه يموجود
  ییو کودکانت، شهرها20

  ي دراز در مه بر دریاچه
ربید و بر راینبر نکار پ  
  یشنداند همه می

  .شود بهتري براي زیستن یافت نمی جاي
......................................  
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  173/خسروانیها
  

 
The Journey 
2 
By warm rays 
Crystal ice and tipped over 
15By the lightly quickening light 
The snowy summit drenches the earth 
With purest water. For that reason 
You are born loyal. Hard 
Living near the source to quit the place. 
20And your children, the towns 
On the long lake in the haze 
On the willowy Neckar and on the Rhine 
All think 
Nowhere would be better to live.  
...........................  

 
Die Wanderung  
2   
Von warmen Strahlen 
Kristallenes Eis und umgestürzt 
15Vom leichtanregenden Lichte 
Der schneeige Gipfel übergießt die Erde 
Mit reinestem Wasser. Darum ist 
Dir angeboren die Treue. Schwer verläßt, 
Was nahe dem Ursprung wohnet, den Ort. 
20Und deine Kinder, die Städte, 
Am weithindämmernden See, 
An Neckars Weiden, am Rheine, 
Sie alle meinen, es wäre 
Sonst nirgend besser zu wohnen. 
...........................................  
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  خسروانیها

 
 

   ایزدان گام  روزگاري
 ...داشتند برمی
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  .....داشتند ایزدان گام برمی روزگاري
1  

  داشتند میان آدمیان، روزگاري ایزدان گام برمی
  جوانشکوهمند و آپلو  ایزدهنران

  .تو گونه کههمان یافتیم، درست  دادند و شفا می ما را الهام می
  نزد من گویی یکی از آن مقدسان هستی خودو 
   ، و خیالٍداشته بودگسیل مرا به درون زندگانی که 5

  ، آید می دلبندم با من
  و هر کجا که بمانم و هر چه بیاموزم،

  م،ا ههمه را از او آموخته و به دست آورد
  .مرگ ادامه دارددم با عشقی که تا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 177/خسروانیها

  

 
Once Gods Walked... 
1 
Once gods walked among humans,  
The splendid Muses and youthful Apollo  
Inspired and healed us, just like you.  
And you are to me as if one of the Holy 
Ones  
5Had sent me forth into life, and the 
image  
Of my beloved goes with me,  
And wherever I stay and whatever I learn, 
I learned and gained it from her,  
With a love that lasts until death.  

  
  

 
GÖTTER WANDELTEN EINST. . . 
1 

Götter wandelten einst bei 
Menschen, die herrlichen Musen 

Und der Jüngling, Apoll, 
heilend, begeisternd wie du. 

Und du bist mir, wie sie, als hätte der 
Seeligen Einer 

Mich ins Leben gesandt, geh ich, 
es wandelt das Bild 

5Meiner Heldin mit mir, wo ich duld' 
und bilde, mit Liebe 

Bis in den Tod, denn diß lernt' 
ich und hab' ich von ihr. 
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  .....داشتند ایزدان گام برمی روزگاري
2  

  کشم میزجر  تو آنکه با اوزندگی کنیم،  نماپس بگذار10
  کوشم به سوي زمانهاي بهتر میو پرهیزگارانه 

  .و صادقانه، چون ما همانها هستیم باورمند
  آورند اگر مردم هر دومان را به یاد  و

  شود، آیند، هنگامی که روح دوباره مستولی می که میدر سالهایی 
  مهرورزانه یگانه گویند که این افراد میآنان 15

  .آفرینند، شناخته فقط بر خدایان جهانی رازآمیز می
  گرداند زمین این دلواپسان را بر می

  روند  تر میدیگران باال. چیزهاي ناپایدار همراه
 * ]؟[ است  ودهکه وفادار ب روشنان اثیريآن به سوي 

  به سوي عشق درون خودشان، و به سوي روح20ٍ
  خداوندگار سرنوشتند پس آنان. ایزدان

  .در بردباري و امید و آرامش
  

To ethereal Light who've been faithful*  
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Once Gods Walked... 
2 
10Then let us live, you with whom I suffer  
And inwardly strive towards better times  
In faith and loyalty. For we are the ones.  
And if people should remember us both  
In years to come, when Spirit again 
prevails,  
15They'd say that these lonely ones 
lovingly  
Created a secret world, known to the gods 
alone.  
The earth will take back those concerned  
With impermanent things: others climb 
higher  
To ethereal Light who've been faithful  
20To the love inside themselves, and to 
the spirit  
Of the gods. Thus they master Fate  
In patience, hope and quietness.  

  

 
GÖTTER WANDELTEN EINST. . . 
2 

Laß uns leben, o du mit der ich leide, 
mit der ich 

Innig und glaubig und treu ringe 
nach schönerer Zeit. 

Sind doch wirs! und wüßten sie noch 
in kommenden Jahren 

10Von uns beiden, wenn einst 
wieder der Genius gilt, 

Sprächen sie: es schuffen sich einst 
die Einsamen liebend 

Nur von Göttern gekannt ihre 
geheimere Welt. 

Denn die Sterbliches nur besorgt, es 
empfängt sie die Erde 

Aber näher zum Licht wandern, 
zum Aether hinauf 

15Sie, die inniger Liebe treu, und 
göttlichem Geiste 

Hoffend und duldend und still 
über das Schiksaal gesiegt. 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  خسروانیها

 
 

  به ایزدمهر
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  خسروانیها/182
  

  

  به ایزدمهر
  1و  2

  راخاطرم کجایی تو؟ اي سرمست، 
  درست دیدمت؛ چون  وجد تمام گیرد به دنبال می شفق

  ،ایزد جوان فریباچگونه 
  سفرهایش، خسته از

***  
  .هاي طالییرا در ابرباطراوتش  شسته گیسوان5

  کنند، او را دنبال میو اکنون چشمانم 
  يبه سوي ملتهاي ارجمنددور اما او رفته است 

  .گزارند که او را ارج می
***  
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  183/خسروانیها
  

 
To The Sun God 
 1, 2 
Where are you?  Drunk, my mind becomes  
    Twilight after all your ecstasy.  For I just 
saw  
          How the enrapturing young god,  
              Tired from his journey, 
  
5Bathed his youthful hair in the golden 
clouds.  
    And now my eyes follow after him,  
          But he is gone away to reverent  
              Nations which still honor him.  

  

 
Dem Sonnengott 
 1, 2 
Wo bist du? trunken dämmert die Seele 
mir 
Von aller deiner Wonne; denn eben ists, 
Daß ich gesehn, wie, müde seiner 
Fahrt, der entzückende Götterjüngling 
 
5Die jungen Locken badet' im 
Goldgewölk; 
Und jetzt noch blickt mein Auge von selbst 
nach ihm; 
Doch fern ist er zu frommen Völkern, 
Die ihn noch ehren, hinweggegengen. 
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  خسروانیها/184
  

  

  به ایزدمهر
  3و  4
  

  . کند با من مویه می، که را دارم زمیندوست 
  مان  اندوهناکیریزند،  مانند کودکان هنگامی که به هم می10

  صداگر يهمچنان که بادهاو . انجامد به خواب می
  کنند زههاي چنگ نجوا می بر

***  
  آورد به دام میتا زمانی که انگشتان خداوندگار 

  مه و خیاالتنوایی ناب را، این گونه 
  گردد، باز می دلبندتا زمانی که آن ، کنند پیرامونمان بازي میدر 15
  .گیرانَد را در ما میعشق و روح و 
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 185/خسروانیها

  

 
To The Sun God 
 3, 4 
I love the earth, which mourns with 
me.  
      10Like children when they are 
upset, our grief  
              Changes to sleep.  And as 
rustling winds  
                      Whisper over harp 
strings  

  
Until the fingers of a master entice  
      A prettier music, thus mist and 
dreams  
                15Play around us, until the 
beloved returns,  
                        And charges us with 
life and spirit. 

  
  

 
Dem Sonnengott 
 3, 4 
Dich lieb ich, Erde! trauerst du doch 
mit mir! 
10Und unsre Trauer wandelt, wie 
Kinderschmerz, 
In Schlummer sich, und wie die Winde 
Flattern und flüstern im Saitenspiele, 

 
Bis ihm des Meisters Finger den 
schönern Ton 
Entlockt, so spielen Nebel und Träum 
um uns, 
15Bis der Geliebte wiederkömmt und 
Leben und Geist sich in uns entzündet.  
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  خسروانیها
  

 
 

 زندگانی سیر
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  خسروانیها/188
  

  سیر زندگانی
  2و  1

  ، اما عشقخولستید بهترین چیزها را میشما نیز 
  بیش از پیشخماند ما را  اندوه می .کشانَد ي ما را به زیر می همه

  گردند  آنان باز نمی انه، اماناگزیر
  .به سرآغاز آن بی دلیلی

***  
  ،گجسته ، در شبفرادست یا فرودست5

  سازد، را مقرر می ي آیندهروزها آنجا که طبیعت گنگ
    Orcusارکوس ترین درپیچ پیچراند در  آیا آنجا فرمان نمی

  چیزي راست و درست؟
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  189/خسروانیها
  

 
The Course Of Life 
1, 2 
          You too wanted better things, but 
love  
          forces all of us down.  Sorrow 
bends us more  
          forcefully, but the arc doesn't return 
to its  
          point of origin without a reason.  
 
   
          5Upwards or downwards!  In holy 
Night,  
          where mute Nature plans the 
coming days,  
          doesn't there reign in the most 
twisted Orcus  
          something straight and direct?  

  

 
Lebenslauf 
1, 2 
Größers wolltest auch du, 
aber die Liebe zwingt  
   All uns nieder, das Leid 
beuget gewaltiger,  
      Doch es kehret umsonst 
nicht  
         Unser Bogen, woher er 
kommt.  
  
5Aufwärts oder hinab! 
herrschet in heilger Nacht,  
   Wo die stumme Natur 
werdende Tage sinnt,  
      Herrscht im schiefesten 
Orkus  

         Nicht ein Grades, ein Recht noch 
auch?  
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  خسروانیها/190
  

  سیر زندگانی
  4و  3

  بر آگاهی منهرگز  .ام آموختهمن این را 
   اي ایزدان ، شما
  استادانِمانند ، نگاهدارنده- یکسرشما اي ایزدان 10

  دننمودی ره مرا فانی ، 
  .درستبه راهی 

***  
  که آدمی باید بیازماید  گویند خدایان می

    پروریده آن سختهر چیزي را، و 15
  :او براي هر چیزي سپاسگزار باشد، و دریابد

  .سپارد ره می هر جا که او بخواهد  آزادي
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  191/خسروانیها
  

 
The Course Of Life 
3, 4 
         This I have learned.  Never to my 
knowledge  
          10did you, all-preserving gods, like 
mortal  
          masters, lead me providentially  
          along a straight path.  
   
          The gods say that man should test  
          everything, and that strongly 
nourished  
          15he be thankful for everything, 
and understand  
          the freedom to set forth wherever 
he will. 

  

 
Lebenslauf 
3, 4 
Dies erfuhr ich. Denn nie, 
sterblichen Meistern gleich,  
   10Habt ihr Himmlischen, 
ihr Alleserhaltenden,  
      Daß ich wüßte, mit 
Vorsicht  
         Mich des ebenen Pfads 
geführt.  
  
Alles prüfe der Mensch, 
sagen die Himmlischen,  
   Daß er, kräftig genährt, 
danken für Alles lern',  
     15Und verstehe die 
Freiheit,  

        Aufzubrechen, wohin er will.  
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  خسروانیها

 
 

 در میانگاه زندگانی 
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  خسروانیها/194
  

  در میانگاه زندگانی
1  

  زمین فرو آویخته است
  دریاچه، آکنده ازبر 

  .هاي زرد و سرخگلهاي خودرویگالب
  سرمست با ،دلفریبقوهاي اي 

  برید سر فرو میها  بوسه5
  .بخش درون آبهاي مقدس و هوش

***  
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  195/خسروانیها
  

 
At The Middle Of Life 
1 
The earth hangs down 
to the lake, full of yellow  
pears and wild roses.  
Lovely swans, drunk with  
5kisses you dip your heads  
into the holy, sobering waters.  

 
Hälfte des Lebens 
1 
Mit gelben Birnen hänget 
Und voll mit wilden Rosen 
Das Land in den See, 
Ihr holden Schwäne, 
5Und trunken von Küssen 
Tunkt ihr das Haupt 
Ins heilignüchterne Wasser. 
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  خسروانیها/196
  

  

  در میانگاه زندگانی
2  

  اما با آمدن زمستان،
  کجا خواهم یافت

  آفتابگلها را، 
  ؟ي زمین را و سایه10

  اند دیوارها ایستاده
  ،سرد کالم و  بی

  بادنماها
  .مویند در باد می
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  197/خسروانیها
  

 
At The Middle Of Life 
2 
 But when winter comes,  
where will I find  
the flowers, the sunshine,  
10the shadows of the earth?  
The walls stand  
speechless and cold,  
the weathervanes  
rattle in the wind. 

  

 
Hälfte des Lebens 
2 
Weh mir, wo nehm ich, wenn 
Es Winter ist, die Blumen, und wo 
10Den Sonnenschein, 
Und Schatten der Erde? 
Die Mauern stehn 
Sprachlos und kalt, im Winde 
Klirren die Fahnen. 
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  خسروانیها

 
 

براي زدن بیرون 
  گردشی
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  خسروانیها/200
  

  
  یزدن براي گردشبیرون 
  ي جنگل زیباست، حاشیه

  .هاي سرسبزاي بر سراشیبی همان گونه که نگاره
  انگیز دلزنم، و آشتی  پرسه می

  يها تیغه به پاسدهد  پاداشم می
  بالیده است ویرام، هنگامی که  سینه میان5

  از آغاز یدرستبه تاریک، چون 
  .ندا ههنر و اندیشیدن ارزش درد کشیدن را داشت

  ره هست،انگیزي در د تصاویر دل
  باغها و درختان، مثالً
  رو باریک، و جویبار، و پل پیاده10
چه زیبا. سختی پدیدار به  

  درخشد، مسیر شادمانه، انداز می چشم
  آیم مانند تصویري باشکوه، جایی که می

  .است عتدلتا دیدار کنم هنگامی که هوا م
  نماید نخست الوهیتی مهربان مرا ره می15

  سازد، ابرها را فراهم می، آن گاه نیلگون ه سويب
  به شکل گنبدهاي خاکستري، با

  ن،آذرخش پالسیده و تندر غلتا
  ،رسد سر می کشتزارها آن گاه  فریباییِ

  تراود از و زیبایی می20
  .تصویر ازلیآن ي  سرچشمه
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  201/خسروانیها
  

 
Out For A Walk 
The margins of the forest are beautiful,  
as if painted onto the green slopes. 
I walk around, and sweet peace  
rewards me for the thorns 
5in my heart, when the mind has grown  
dark, for right from the start 
art and thinking have cost it pain. 
There are lovely pictures in the valley,  
for example the gardens and trees,  
10and the narrow footbridge, and the 
brook,  
hardly visible. How beautifully  
the landscape shines, cheerfully distant,  
like a splendid picture, where I come  
to visit when the weather is mild. 
15A kindly divinity leads us on at first 
with blue, then prepares clouds, 
shaped like gray domes, with  
searing lightning and rolling thunder,  
then comes the loveliness of the fields, 
20and beauty wells forth from  
the source of the primal image.  

  

 
Der Spaziergang 
Ihr Wälder schön an der Seite, 
Am grünen Abhang gemalt, 
Wo ich umher mich leite, 
Durch süße Ruhe bezahlt 
5Für jeden Stachel im Herzen, 
Wenn dunkel mir ist der Sinn, 
Den Kunst und Sinnen hat Schmerzen 
Gekostet von Anbeginn. 
[Ihr lieblichen Bilder im Tale, 
Zum Beispiel Gärten und Baum, 
Und dann der Steg der schmale, 
Der Bach zu sehen kaum,] 
Wie schön aus heiterer Ferne 
10Glänzt Einem das herrliche Bild 
Der Landschaft, die ich gerne 
Besuch' in Witterung mild. 
Die Gottheit freundlich geleitet 
Uns erstlich mit Blau, 
15Hernach mit Wolken bereitet, 
Gebildet wölbig und grau, 
Mit sengenden Blitzen und Rollen 
Des Donners, mit Reiz des Gefilds, 
Mit Schönheit, die gequollen 
20Vom Quell ursprünglichen Bilds. 
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  خسروانیها

 
 

  سرنوشت یزدانبه ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       Susette Gontard 
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  خسروانیها/204
  

  

  سرنوشت ایزدانبه 
  ام بدارید، اي توانمندان، تنها یک تابستان ارزانی

  و یک پاییز براي آوازهایی نغز،
  تا قلبم سرشار از آن نواي

  .درونم بمیرد خشنودانهخوش، 
  ،برتافتهمیراث یزدانی خود از جان، که 5

  .نخواهد آسوددر هادس نیز 
  شعري همین مقدس است،  اما اگر آنچه نزدم

  -آورد می بر ، سرآرمیده استکه در قلبم 
  !ها پس خوش آمدي، اي جهان ساکت سایه

  نیست منچنگ  خودخرسند خواهم بود، گرچه 10
  یکبار . کند ام می که بدرقه

  .ام مانند خدایان، و بیش ازین نیازي نیست زیسته
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  205/خسروانیها
  

 
To the Fates 
 
Grant me just one summer, powerful 
ones, 
And just one autumn for ripe songs, 
That my heart, filled with that sweet 
Music, may more willingly die within me. 
5The soul, denied its divine heritage in 
life, 
Won't find rest down in Hades either. 
But if what is holy to me, the poem 
That rests in my heart, succeeds — 
Then welcome, silent world of shadows! 
10I'll be content, even though it's not my 
own lyre 
That leads me downwards. Once I'll have 
Lived like the gods, and more isn't 
necessary.  

  

 
An die Parzen  
 

Nur Einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen!  
   Und einen Herbst zu reifem Gesange mir,  
      Daß williger mein Herz, vom süßen  
         Spiele gesättiget, dann mir sterbe.  
5Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht  
   Nicht ward, sie ruht auch drunten im 
Orkus nicht; 
      Doch ist mir einst das Heilge, das am  
         Herzen mir liegt, das Gedicht, 
gelungen,  
Willkommen dann, o Stille der 
Schattenwelt!  
   10Zufrieden bin ich, wenn auch mein 
Saitenspiel  
      Mich nicht hinab geleitet; Einmal  
         Lebt ich, wie Götter, und mehr bedarfs 
nicht. 
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  خسروانیها

 
 

  اعصار زندگانی
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  خسروانیها/208
  

  

  اعصار زندگانی
  شهرهاي فرات و
  و شما Palmyraخیابانهاي پالمیرا 

  جنگل ستونها در برهوت یکنواخت،
  چیستید اکنون؟

  تاجهایتان را، چون5
  گذشتید از حصارِ

  جان،
  برگرفتند

  ي سپهر؛ دود و شعله در
  که هر کدام(نشینم  اما من در زیر ابرها می10

  در ) آرامشی دارد
  میان بلوطهاي مرتب، بر

  جان خجستگان و بی خلنگزار آهوان، و اشباح شگفت
  .شوند بر من پدیدار می
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  209/خسروانیها
  

 
Ages of Life 
Euphrates' cities and 
Palmyra's streets and you 
Forests of columns in the level desert 
What are you now? 
5Your crowns, because 
You crossed the boundary 
Of breath, 
Were taken off 
In Heaven's smoke and flame; 
10But I sit under clouds (each one 
Of which has peace) among 
The ordered oaks, upon 
The deer's heath, and strange 
And dead the ghosts of the blessed ones 
15Appear to me.  

 
Lebensalter  
Ihr Städte des Euphrats! 
Ihr Gassen von Palmyra! 
Ihr Säulenwälder in der Eb’ne der Wüste, 
Was seid ihr? 
5Euch hat die Kronen, 
Dieweil ihr über die Grenze 
Der Otmenden seid gegangen, 
Von Himmlischen der Rauchdampf und 
Hinweg das Feuer genommen; 
10Jetzt aber sitz’ ich unter Wolken (deren 

Ein jedes eine Ruh’ hat eigen) unter 
Wohleingerichteten Eichen, auf 
Der Heide des Rehs, und fremd 

Erscheinen und gestorben mir 
15Der Seligen Geister.  
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  خسروانیها

 
 

  هیاهوي انسانی
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  خسروانیها/212
  

  

  هیاهوي انسانی
  1و  2

  از زیبایی زندگی، تر، سرشارنیست آیا قلبم مقدس
  بیشتر ام اشتیام؟ چرا تو دوست د ن گاه که در عشق افتادهاز آ

  تر بودم، سرشارتر  هنگامی که مغرورتر و سرکش
  تر؟ تهی و بازها،  از واژه

***  
  در رود به فروش می چه را، جمعیت دوست دارد هر اوه5

  اي برده به جزبازار؛ و هیچ کس 
  تنها آنان که. گزارد انسانهاي قاهر را ارج نمی

  .خدایان را باور دارند ،خودشان ایزدمانند هستند
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Human Applause 
1, 2 
Isn't my heart holy, more full of life's 
beauty,  
    since I fell in love?  Why did you like 
me more  
        when I was prouder and wilder, more 
full  
              of words, yet emptier?  
  
5Well, the crowd likes whatever sells in the 

 
    marketplace;  and no one but a slave  
          appreciates violent men.  Only those 
who 
              are themselves godlike believe in 
the gods. 

 
  

 
Menschenbeifall 
1, 2 
Ist nicht heilig mein Herz, schöneren 
Lebens voll, 
  Seit ich liebe? Warum achtetet ihr mich 
mehr, 
    Da ich stolzer und wilder, 
      Wortereicher und leerer war? 
 
5Ach! der Menge gefällt, was auf den 
Markplatz taugt, 
  Und es ehret der Knecht nur den 
Gewaltsamen; 
    An das Göttliche glauben 
      Die allein, die es selber sind. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  خسروانیها

 
 

  پاس داشتن
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  پاس داشتن
  است، ندهبراي هر کسی تاب شروز دلگشا با تصاویر

  شوند، هنگامی که کشتزارهاي خرم بر دشت دوردست پدیدار می
  شامگاهی خود را به شبگیر واگذارد،پیش از آنکه روشناییِ 

  .کاهد ي روز را می و بازتابهاي روشنایی دماغه
  ابرآلوده آید درمیهستی باطنی جهان اغلب 5

  شوند از تردیدها و پنهان، و اذهان مردم سرشار می
  اندازد، اما طبیعت باشکوه روزهایشان را به شعف می و آزردگیها،

ندمان می روا بیگانهتردید  و پرسشهاي تاریک.  
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Looking out 

The open day is bright with pictures for 
everyone,  
when green fields appear on the distant 
plain,  
before the light of evening yields to 
twilight,  
and reflections of light alleviate the noise 
of the day.  
5The inner being of the world often appears 
clouded  
and hidden, and people's minds are full of 
doubts  
and irritation, but splendid nature cheers up 
their days, 
and doubt's dark questions stay distant. 

 
  

 
………… 
 
………………………. 
……………………………. 
………………………………. 
………………………….. 
……………………. 
…………………………. 
………………………….. 
…………………………………… 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  خسروانیها

 
 

  براي زیمر
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  براي زیمر
  ند،ا گون خطوط زندگانی گونه

  .بریدگیهاي کوهسارها، و  مانند جاده
  تواند آنجا کامل کند، ، ایزدي میآنچه ما اینجاییم

  .با هماهنگیها، پاداش الیزال، و آشتی
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For Zimmer 
The lines of life are various,  
Like roads, and the borders of 
mountains.  
What we are here, a god can 
complete there,  
With harmonies, undying reward, 
and peace.  

  

 
An Zimmern 
Die Linien des Lebens sind 
verschieden, 
Wie Wege sind, und wie der Berge 
Grenzen. 
Was hier wir sind, kann dort ein 
Gott ergänzen 
Mit Harmonien und ewigem Lohn 
und Frieden 
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  گزارش

  جیمز میشل
  
  
  
  
  
  

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  خسروانیها/224
  

  
  
  

  ي ترجمه درباره
  

 Hoddypollاین برگردانها در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا در انتشارات هادیپل  1978در 
Press  روز ره بسپاریم د تا شبانهرانَ اسم آتش ایزدان ما را میبه The Fire of the Gods 

Drives Us to Set Forth by Day and by Night متن حاضر با کمی ویرایش از  .منتشر شد
  .فراهم شده است نخستکار همان 

  
که  از آنجا که فریدریش هولدرلین یکی از آخرین شاعران رؤیابین ادبیات اروپایی است

نیز وابستگی از دست رفته را، متقاعد کننده، ته است، و مضمامین مذهبی را به کار گرف
 ي شاعر بیشترین ناگزیري رؤیابینانهنماینگر ام که در نظرم  عرهایی را برگزیدهمن ش

و ازین رو بیشتر شعرهاي . کاوند ي انسان با ایزدان را می ، و آنها که صریح رابطههستند
 Friedrichتوان یافت در را میاي فراگیرتر از ترجمه  گزیده. اند نامدارش در اینجا آمده

Hölderlin: Selected Poems, translated by David Constantine, Published by 
Bloodaxe Books, expanded Second edition 1996. نیز  وHymns and Fragments 

Friedrich Hölderlin Translated and introduced by Richard Sieburth, princeton 
university press, 1984   نویسها و نیز  ها و پیش بسیاري از قطعه وبسیار مفید است که

  . هاي شگرف را دربردارد چامه
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ضروري بنابراین . اند اند اما در آمریکا ناشناخته گویند اشعار هولدرلین همه باقی مانده می

اي فراهم سازیم که معناي شعرها را نشان دهند تا اینکه شکل و وزن و قافیه  ترجمه است
اي  است به تنها ترجمه یها واکنش ازین رو این ترجمه. و بویژه نحو شعرها را مجسم سازیم

 ,Friedrich Hölderlin:Fragmants and Poems  در دسترسم بود، به نام1978که سال 
by Michael Hamburger, London, 1966  نشر اساسی شد براي  1998که بعدها در

چنین احساس کردم که  ،مانند اکنون ،من. Penguinدر کتابهاي پنگوئن  ویرایش تازه
ي همبورگر به بازآفرینی شکلهاي اصلی شعرها از معناي واقعی خود شعرها  کوشش دلیرانه
  . باز مانده است

  
را شعر اصلی بار زیباشناختی  Literalness' اللفظی تحتي  ترجمه' آن گونه کهکنم  تصور می
، )بدیع و بیان(دارد، در حقیقت اشکال نظم و فصاحت و بالغت آلمانی  کند و نگه می حمل می

پس خود را گاهی از  .راه یابند دنتوان نمیدر ترجمه اغلب به تقلید از قالبهاي یونانی، قطعاً 
ها و  ي واژه ام، یا از ترجمه هاي خبري باز نداشته به جمله نشان بیهاي  تغییر دادن جملهحتی 

 mind'ذهن 'و  heavenly'اهورایی 'ي رمانتیک، مانند  خیالپرورانه در قاموسعبارات معین 
 جوربا متن از روي قراین به نظر  هایی که به واژه of the gods'از ایزدان 'و   soul'روح 'و 
  .آید میدر
  
داشته خواند، به خاطر  هولدرلین را میکه نخستین بار با این ترجمه  اي یدوارم خوانندهام

برد، و  به کار میشکلهاي هلنی آلمانی شده را  بیشترو  ار شعر او ساده نیستساختکه باشد 
صناعتهاي شعر معاصر را این شکلها و توانست او . گرایید ي خود نیز می زمانه بیانبه زبان و 

هراس داشتم مبادا این ترجمه نیز فهمیده ازین رو  .بریزد اي تازهشگفتاور قالبهاي  در
  . نشوند
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 ,friedrich Beissner, friedrich Hölderlin: ي انتقادي است متن این ترجمه از این نسخه

Sämtliche Werke, Stuttgart: 1961-1943.  
  

مونیخ دوران  باشم که با آنها درباید سپاسگزار دو تن از دوستان آلمانی خود 
، استاد زبان و Bernd W. Seiler دکتر برند دبلیو سیلر: گذراندم مان را می دانشجویی

، براي کمکهاي ماهرانه و تشویقش، و نیز دکتر  Bielefeldبیلفلدفرهنگ آلمانی در دانشگاه 
، و  Dusseldorfشناسی در دانشگاه دوسلدرف ، استاد زیست Helmut Siesهلموت سیز

، North-Rhine Westphaliaراین شمالی  سرپرست فرهنگستان هنر و علوم در وستفالیل
  .پشتیبانی پیوسته و صمیمانهبراي 

  
کنم، شاعري از  تقدیم می Kenneth Rexrothي کنیت زیکسرت  ها را به خاطره این برگه

نخسیتن بار به من نشان هایش از شعر چین به انگلیسی معمول  سانفرانسیسکو، که ترجمه
) ي ادبی نه شعري ترجمه(داد که متنهاي کهن شعر از زبان و فرهنگ خارجی با این شیوه 

  .آمیز باشد تواند مؤفقیت می
  

  در بهار ناب ناممکن است دوردستها را نظاره کنیم،'
 '.ها را پنهان کرده است و مه برآمده از آب تپه
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  یادداشتها
  
 و زیست در آنجا می St. Johnاي است که جان مقدس  هپاتموس جزیر. Patmos پاتموس .1

نوشته شد و  1803ي  این شعر پیش از فوریه. نوشتهمان جا را  Apocalypseمکاشفات 
 تقدیم شده است، فرمانرواي Landgrafen von Homburgبه لندگراف فن همبورگ 

به Bible student لندگراف شاگردي انجیلی . فرانکفورت استان کوچک آلمانی در نزدیکی
،  Tmolusتملوس: در بند سوم. آمد، و در بند ماقبل آخر به او اشاره شده است شمار می

 Pactolus   (Paktolos) و پاکتلوس کوه هستند،  Messogisو مسگیس  Taurusتائوروس 
  .معادن طالي آنبراي  اي افسانه ورودي است مشهور 

  
،   mystery of the  wine' رمز و راز شراب'. کاود میرا با دیدگاه هلنی  یمسیح انجیل ،شعر

و انجیلهاي نوشته شده مانند زند،  را با دیونیسوس پیوند می Last Supper شام آخر
 .of being a god onselfو الحاق با الوهیت،  انسانی به وجود آمدند به ناممکنیِ واکنشی
بر جا  یمیانجیان و پیامآورانآنان : هستندشاعران سنتی  همانندنویسان  انجیل بنابراین

  .شمارند برمی سخته اند که کردار خدایان را در متونی مانده
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 ،Lunevilleح لونویل از صل الهام گرفته. Celebration Of Peaceآشتیسوران  .2
آشکارا به آن ارجاع ي جشنواره احتماالً مسیح است، که در بند چهارم  شاهزاده. 1801

  .شود می
  
 1800- 1در هولدرلین  ش رابزرگترین شاهکار. Bread And Wineنان و شراب  .3

بند هفتم، به دوستش، . کند تسخیر ایزدان بیان میپس از وضعیت انسان را . نوشت
 سوري'در بند نهم، . ویلهم هینزه اشاره دارد، که البته شعر را به او پیشکش کرده است

Syrian'  دهد مسیح را نشان می.  
  
مانند  را شاعرن شعر چندپاره ای. As on a holiday آن گونه که در روز تعطیلی. 4

اي عصاي درخشان  اي شمنی، گونه میانجی ي به مثابهدهد و  آوري قهرمان نشان می پیام
هنوز  و ، آشکارا پرخطراي  روحی قرار گرفته میان جهانهاي هستیِ فرازین و آدمیان، پیشه

  .واال
  
نوشته شده پس از بازگشت هولدرلین از .  Homecoming بازگشت به زادبوم. 5

و دوستانش در سوابیا پس از فرود به خانواده  بازگشتش ، در شرح1801سوئیس در بهار 
اندازهاي  چشم. یق به سوي لیندائوو عبورش از دریاي کنستانس با قا مدنش از کوهستانآ

  .یابند دگردیسی میساز  آور اسطور به دردگاههاي بهتآلپ 
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نوشته شده باشد، پس از بازگشت  1803امکان دارد در . Remembranceیادبود . 6
گزیند،  میهر دوست نزدیکی بربراي را  Bellarminاو نام بالرمین . هولدرلین از بردو

مانند قهرمانان یونان، دریانوردان بر اقیانوس پیش . هیپریونهمچنان که در داستان 
  .ن را برشمارندگذارند تا رخدادهایشا روند، و شاعران را پشت سر می می

  
هاي اخیر  تهویژگی اغلب نوش نمایاند، میرا  معنایی ایهامی شعر .Mnemosyneمموزین . 7

این . ویرها و تصا استعاره ي زنجیرهها در  اندیشه گسترشرا در اش  هولدرلین، و توانایی
نیز هاي راینر ماریا ریلکه  ها بعد در نوشته دههي استعاري در روایت شاعرانه  اندیشه روند

  .یدنما رو می
  

 ي تاریخی رویدادهاي گذشته امکان دارد خاطرهاینست که آیا و چگونه پرسش هولدرلین 
او با زئوس همبستر . مموزین ایزدبانوي خاطره است. مرگ قهرمانان یونان مانند، حفظ شود

طبیعت به تاریخ  همراهشوند، که فعالیتهایشان  زاده میMuses ه ایزدهنر شود و نُ می
  .پیوندد می

  
 .کردار و رویدادهاي تاریخ هستندهمان بروشنی  fruits'ها  میوه'در بند نخست شعر، 

خزند، یا  می شکافهاي زمیندر شود که مارها  ناپدید می اي از ما به همان شیوه شان خاطره
ما را  مان اغلب نارسا است و رهما نیاز داریم چیزها را به یاد آوریم، اما خاط. ها میان صخره

و اشتیاقی  رایشگهمچنین . مسیرهاي اشتباهبر راههاي مانند اسبها  ،کشاند می ه به بیراه
در زمان حال بگزینیم و به گذشته یا  اي باید آشیانه. ندلغزا میبه نسیان را چیزها  هست که

  .آینده نرانیم
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داریم،  که گرامی می یچیزهاي عاماز بیان ، بندیم چه طرفه می روزمرهزندگی  بیان ازاما 
 مانند کنیم؟ ، ارتباط برقرار میبرتري داردزندگی زمینی  ي که برحتی پس از اینکه با چیز

، کنشی سخاوتمندانه و به یاد آورنده، که روا صلیبی است کاشته بر مرغزاري در آلپ
  .ي آنچه اینجا روي داده است تأمل کند دربارهدارد تا رهپو از مسافتی  می

  
هایی سخت  قهرمانان در تروا به شیوه. دهد بند آخر ما را در محیط اساطیري یونان قرار می

بر کوه کیتائرن به شرایطی که زئوس با مموزین مدیونیم میرند، ما دانشمان از آنها را  می
اي جنسی است در  استعاره  Loosening her haire'از دست دادن گیسوانش' -خوابید

  .ادبیات کهن
  

هنگامی که دوستان یا پهلوانان . سازند ي تاریخی را ایزدان مقرر می بدین سان خاطره
با آفریدن  - میرند، ما نیاز داریم خودمان را کنار هم بکشانیم و اندوه را مغلوب سازیم می

  .آنچه روي داده است در وصفاي  صفحه

  
  .نوشته شد 1797-98این شعر در .  When I was a boyاي بودم روزگاري که پسربچه. 8

  
مانند ، شناور دارددوقطبی  سرشتیوجدان اروپایی هولدرلین اساساً . The Neckarنکار . 9

تا بر قواي راهی  برگاهی به درون آلپ  آونگی بین آلمان و یونان تخیالتش، با یورشهاي گاه
آلمانی نزد او به معناي سوابیاي بومی است، و کالً . دهد گواهی کار به ِ دست'طبیعت'غوالساي 

  .گذرد البته نکار از میانش می که ،وورتمبرگ- استان نوین بادن
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در  1799این شعر سال .  Hyperion's song of destinyسرود سرنوشت هیپریون. 10
بند سوم مثال خوبی است از شکل . آمده است هیپریونجلد دوم داستان هولدرلین، 

  .دهد پلکان هبوط انسان را به نامعلوم نشان می: آورد عینی شعري که محتوي را به هم می
  

  . The Journeyسفر . 11
  

از سوگسرودي  این پاره.  Once Gods walkedداشتند می زمانی که ایزدان گام بر. 12
با او معنوي شده را  عصر طالیی و شهر آرمان: آمیزد دو ویژگی هولدرلین را می ناتمام

 باي شایستگی معنوي را  نهآرمانخواها و  ي نومیدانه کند، و برنامه ایزدان یونان هماهنگ می
 افالطون  Symposionضیافتاز سخن سقراط در  ؤنث، اغلب به نام دیوتیما، ظاهراًم آشنایی

  .ي زندگی واقعی همان سوزته گنتارد است الهه صورتدر این . برگرفته شده است
  

بر طبق اساطیر یونان، ایزدمهر آپلو در طی ساعتهاي .  To the Sun Godبه ایزدمهر . 13
ساکن در آخر جهان  ،ایستد، مردمی شادمان می Hyperboreansیپربریاییان ه کنارتاریک 

 در ستایشاحتماالً رسد و  خواهانه می مجنسعر به نظر هش. کنند از او تجلیل میکه هنوز 
  . آپولو است

  
ناپذیر  بینی این واقعیت که پیشرفت انسان پیش. The cource of lifeزندگی  سیر. 14

چون ما آزادیم، پس این گونه نیست که بگوییم . جبري از آزادي آدمی استخود  ،است
  .بهره داردتخیل شاعر از هراکلیتوس . ناپذیر است بینی پیشرفتمان پیش
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، نه خیلی پیش از 1803نوشته شده در .  At the middle of lifeدر میانگاه زندگانی . 15
همان گونه که در بسیاري از شعرهایش، . اش، و مشهورترین شعرش هجوم شوریدگی

  .دگوی می  پیشاز هولدرلین تباهی خود را 
  

. ] Looking out پاس داشتنو [  Out for a walk بیرون زدن براي گردشی. ] 20و[16
شد تا قواي خود را جمع کند و  هولدرلین گاهی قادر میاش،  در طی سالهاي دراز شوریدگی

  .ي اطراف توبینگن بر حومه سترویهاي او چند شعر برجسته بنویسد، بسیاري حاصل پیاده
  

هنگامی که در بیرون قدم . گشاید می ویرواردر برخی از این شعرها، طبیعت خود را تص
اگر شما . کسهاي طبیعت استعاما کمابیش  خود طبیعت نیست، ،بیند زند، آنچه می می

آن  بهتوانید  ي رود نکار در توبینگن دیدار کنید، می امروز برج هولدرلین را بر کرانه
به سر برد، و سخت نیست تا تصور سال  35آنجا که او بیش از  ،دبرویآپارتمان کوچک 

 بود تصاویري دیدنمانند  نگریستن، نزد هولدرلینکنید چگونه از میان پنجره بر حومه 
  .آویخته بر دیوار

  
شاعر به  خود هبوط. منتشر شد 1799نخست در . To the Fatesبه ایزدان سرنوشت . 17

  .آن هرگز خالصی نیافت ج شش  سال بعد انجام گرفت، که ازپن Hadesهادس 
  

   .Ages of lifeاعصار زندگی . 18
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خواهید به ایزدان دست بیازید، به  اگر شما می .Human applauseهیاهوي انسانی . 19
  .نگرایید داري و ارتش سرمایه

  
  .رجوع کنید 16به یادداشت شماره . Looking out پاس داشتن. 20

  
بیگانگی در طی ایام  را ارنست زیمر، نجاري که هولدرلین. For Zimmerبراي زیمر . 21

بر است  این شعر کوتاه امضاي نهایی هولدرلین. سرپناه داد1843تا  1807اش از  روانی
  .خودهاي  زندگی و نوشته
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  اطیر یونانو جایها در اس کسان
  

 .برند ي برتر هوا که ایزدان به سر می الیه. روشنایی تابان، یا هواي فروزان.Aetherاثیر 
  .آفریند میاثیر زندگی را بر زمین 

  
  .، ایزد شراب، و وجد و سرورDionysusدیونیسوس . Bacchusباکوس 

  
  .ي یونان باستان ، شهر عمدهThebesپایگذار تبس  Cadmus. کادموس 

  
داد،  ي ورود می داد، و اجازه ي هادس نگهبانی می سگی که بر دروازه. Cerberusسربریوس 

  .گرداند می، باز از آنجا برودخواست  یمرا اما هر که 
  

،  Tartarnusاز کائوس زمین، تارتاروس. 'Gaping void' آشوبگاه به معنی. Chaosکائوس 
  .برآمدند) Hesiodهسیود (عشق، ظلمات، و شب 

  
ي مموزین  کوهی در یونان باستان، خانه.  Kithaeron، یا کیتائرن Cithaeronسیتائرن

Mnemosyne.  

  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  235/خسروانیها
  

Corinth استانی در یونان. کرینت.  
  

Delphi وقف به آپلو، شهره به پیشگویی. دلفی .  
  

Demi-Gog را پاس  ي ایزد مجسمهکه خدایی کوچک، یا قهرمانی بلندمرتبه . ایزد-نیمه
  .دارد می

  
Echo پس از عشقی شکست خورده با نارسیسوس. پري پرحرف. اکوNarcissus  نابود ،

آید، بازگویی   ماند، که هنوز در بعضی جاها به گوش می میشود، تنها صدایش به جا  می
  .، پژواكآورند اي که دیگران بر زبان می واژه

  
Eleutherai شهري بر کوه سیتائرن. الئوتراي.  

  
Endymion چوپان جوانی که لونا . اندیمیونLunaهنگامی که . ، ایزد ماه به او دل بست

با جوانی را را برگزیند یا خواب همیشگی زئوس فهمید، پیشنهاد داد که او یا مرگ 
به  )ماه( گاهی لونا و گاهن پس اندیمیون در غارش خفت ا انتخاب دوم از آب. همیشگی

  .آمد دیدارش می
  

Fate  تقدیر(سرنوشت .(ي اعمال   که زمینه جبري؛ بیکران يمایی کلی در فراسوي دنیاش
  .چیند خدایان و انسانها را می
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Helios ؛ روشنایی تابان بر خدایان رود پیش میاي  سوار بر ارابه ،خورشید آسمان. هلیوس
  .و انسانها

  
Hesperia ایتالیا. هسپریا.  

  
Hyperion او و تیا . هیپریونTheia ها را آفریدند روشنایی-از تیتانهایی بودند که ایزد :

  ).غروب(  Eosائس، و )، ماه Lunaلونا(  Selene، سلنه)خورشید(  Heliosهلیوس
  

Ilion ایلیوم. ایلینIlium یا تروا ،.  
  

 Ioniaي غربی آسیاي میانه و جزایر دریاي اژه یونان باستان قسمت مرکزي کرانهدر . ایونیا 
  .نامیدند را ایونیا می

  
Ismenosa اي در بئتیا  رودخانه. ایسمنساBoeothiaدر نزدیکی تبس ،.  

  
Isthmus نشینان  ي کرینت، استانی در یونان مرکزي، محل بازیهاي تنگه تنگه. تموسایس

Isthmian.  
  

Luna سلنه. لوناSelne ایزدبانوي ماه ،.  
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 Olympusجایگاه ایزدان یونانی سپهر؛ محل بازیهاي المپیایی المپ، کوهستان. الیمپوس.  
  

Orcus هادس، جهان زیرین . ارکوسUnderworld .  
  

Paktolos پاکتلوس. پاکتلسPactolus اي در لیدیا ، رودخانهLydia .  
  

 Parnassusاست، و دیگري به  به آپلومختص ي آن  کوهی در یونان، که یک قله. پارناسوس
  .دلفی در همان نزدیکی است. ایزدهنران

  
Semele او دختر کادموس . میلهس Cadmusاي  هدمانند دلدازئوس در هیئت انسانی . است

با رشک ورزید و ) همسر زئوس( Heraهرا . و سپس باکوس را بارور شد نزد او ظاهر شد،
. ا به خود بگیرداش ر وادار کرد تا از زئوس درخواست کند تا شمایل الهیسیلیمه را فریب 

  .سیمیله در خاکستر سوختبه گناه آن داد، و  او همین را انجام
  

Skamandros راسکاماند. اسکاماندرسSkamander . اي در تروا رودخانه.  
  

 Smyrnaي غربی، اکنون ازمیر شهري در ترکیه. اسمیرنا.  
  

 Thebeاسپس. تبه پري، دلبندAsopos  ایزدرودي بئتیانی ،Boethian .  
  

 Titansنمون ایزدان یونانی، فرزندان اورانس  نسل کهن پیش. تیتانها Uranos)و ) سپهر
  ).زمین(  Gaiaگایا
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  خداینامه
  
  
  
  
  

  .رمرا جستجو کن اي تند
  ام  ي کودکی چه بسا به خاطر آورم که در نهانخانه

  ي غاري سبز ي باران خورده از آستانه
  ناپیدایی در افتادم بند در به تماشایت درمانده

  تابانه اي را بی که گاو خستهگاهان  بی5
  افکنده بودي بر زمین در
  اندیشناك خود را دریابد و تا دشت،

  .بر کوهان سختش آرمیدي
***  

  .دنبار بروبرگرد می هاي تاریک بی  اکنون بر سرورویمان واژه
  مان دلزده شدند پس از آنکه سوسکها و جیرجیرکها از الشه10
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  ي دستخط خود چگونه سر به در کنم؟ سنگوارهاز 
  پایی و دست اندام بی چون آل باریک -

  .کند ي پشتش کیف می که از قوس انداختن روزانه
***  

   .جستجویم کن اي تندر
  نگریستند همان گونه که بلوطها آهسته به انگشتان خیسشان می15

  سنگها نشسته بودم ي تخته زیر باران در افق داغدیده
  .کردم خوان پایم را برانداز میو است

  خشمگین از ناکسانی که با اتومبیل گذشته بودند
  کردم اي را جستجو می ي صومعه خرابه

  .وار بخوانم تا نمازي روستایی20
  .آوردم را به یاد می 1عناوین مردوك

  ....... ...... له 
***  

  رموقتی که سوگند خورده بودم تیزاب دیوآساي اروندرود را بب تیره
  آیمر اي د رگرهبایست به شکل الوار پ می
  ترکد هاي دو سوي رود می صداي مهیبی که بردندانه25

  دبسا ي گدازان ماه می دودي که بر سینه
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  .بوید ریگها را می فرصت خرچنگی که بی
  .الي هیاهاي گرگساران هیچ جا نتوانستیم گوش فرا دهیم البه
  .ماهیهاي سنگی کمین کرده بودند خوابستان رود، در
  نگریستند می اختیار چشم بی گاهی زیر تنگ هم،30

  چون شیرهاي تخت جمشید خوابیدند و دوباره می
  .2شیرهاي سنگی اندیکا لندر، سنگهاي گدار

  خواند می اناري سرگذشت دختري را
  .درختان آبی فخرالدین عراقی و

  .تازید فروگوشم  الي مرگباري در الي35
***  

  .دمآ چه خلوتسرایی، چه نامهایی بر زبان می حیف،
  درخشید خنکوار می يخورشید

  گدازد اکنون اما ما را می
  .ي بیکار ي هفت سیاره در چنبره

***  
  .کشم امان جیغ می تنهایی بی خدایی و از این همه بی40

  پل کیست آن که بگوید وسه ي سی طاقیهاي گداخانه در طاق
  .بر او بنگریداینست، 

  آفریدگارا
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  اما در ژرفاي خنک مسجد و باغی
  شان هم تنیده روشن نازك در با سایه45

  گر کنار حوضی لطیف آن که زمزمه
  کیست آن؟ ،امروز هب تابد تا می تابد می

  .ما زره سیاه تنمان را به کنجی کشیدیم
  .3شویم واي از مرگی دیگر شادمان می واي واي
***  
  .وکاست هیچ کم نیمروز بی نیمروز،50

  .عناوین مردوك را به یاد دارم
  .تا نیمروز کم راهی نیست

  .نیمروز گیتی را فرا خواهد گرفت
***  

  .نهادم پا به تاالر خورشید آن گاه برهنه
  .اندم بوي سپیده و  سگی قرمطی در رویم جنبید به رنگ55
  .گویند دروغ نمی به یکدیگرپنداشتیم انسان و جن  می

  یک لحظه پدرم را به یاد آوردم

  دیپا را میگاه میش صبح در و که در گرگ
  .نگرم ي سهمناك می د که اندیشناك به رودخانهرآو و در نظرم می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  خسروانیها/244
  

  هاي خورشید بگذرم کدام از پرده هر از اگر60
  کند؟ چه کار می ،و سبزي را که شسته بود آن همه سیر

  خواهد نگریست ،بیچاره سرانجام به روز کوري که در پیش دارد
  گوید  و با خود می

  .بسبدم .شود که نمی
  
را  یانسرنوشت آدم رفت و به هنگام جشن نوروز مار میدر دوران عظمت بابِل او برترین ایزدان به ش. مردوك. 1

  .زد رقم می
  .بلندیهاي زاگرس است در بخش اندیکاي مسجدسلیمان گدار لندر از. گدار لندر و اندیکا. 2
  .الیوت، سفر مغان: شوم از مرگی دیگر شادمان می. 3
  

  1375 شهریور

   
  

  

            

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  245/خسروانیها
  

  
  شعر/ به همین قلم 

  
  شوخیهاي ناگوار. یکم             ویرانشهر. 1
  متنها. دوم        61-66) و 68(

  بازگویی شوخیها و متنها. سوم                                 
  

  آب و گل عشق: دیباچه. یکم         پادشاهنامه. 2
  گردانی پادشاهنامه: متن: دوم       گردانی  76-67

  شعرهاي مشکوك و الحاقی: پیوست: سوم                                 
  

  ي دیگر آن پاره. یکم اي  ي قهوه کارنامه. 3
  انجام دیوآمیزي بی. دوم        و کبود  78-77

  پیشگویی زمان اکنون. سوم                                 
                               

  زندگی نابجاي هنرمند. یکم             کجنوشتار. 4
  نگاري پته تته. دوم                    80-79

  واپسینشمار. سوم                                 
  

  ي عنکبوت خانه. یکم  ي متن  در حاشیه. 5
  بین دستنویس غیب. دوم          الف     82-81
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  سوت آشکار و پنهان. یکمسوتک گوشتی که  .6
  ي سنگی کتابچه. دوم     سنگ شد        83

                                 
  کالبدخوانی. یکم           کالبدخوانی .7

  پیوستها. دوم                    85-84
  

  ها بر خاکستر و آفتاب بندهاي پیشکشی فرشته. 8
86  

  

  ي عشقی اندوهناك از زمانهاي اکنون گاهی خاطره. 9
87  

  

  پوشم دیوها و دلبند گونی. 10
89-88  

  

  بهشت نو. 11
90  

  

  از عشق و شیاطین دیگر. 12
91  
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  247/خسروانیها
  
  

  نپرداختهواري چپی و  دیباچه. 13
  بر شهربانی کیومرث و نسناسها      93و  92

  
  ي شعرها گزیدهها       وارگه. 14
93-61        

  
  

  برگردان/ به همین قلم 
  

  الیوت. اس. تیخرابستان و شعرهاي دیگر     . 15
  61و  79و  82و  88

  

  سیلویا پالتسگاه زنانه در زایشگاه و پیرامونش     . 16
 88دي 

  

  .....لی بو و ازرا پاوند و گاهان ایزدان و اهریمن     . 17
   88زمستان 

  

  آنا آخماتواچشم      شاه خاکستري. 18
  89بهار  
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  خسروانیها/248
  
  

  رمبوآرتور ها      زیبایی نکبتبار بچه. 19
  89تابستان و مهر  

  

  تایوا مارینا تسوهمرواریدهاي استخوانی     . 20
  89پاییز  

  

  آنا آخماتواقهرمان       شعر بی. 21
  90بهار 

  

  لی بوپیمایی با اژدها در تموز       باده. 22
  90تیر 

 

  روبن داریو      غبارآگین هاي آواز پلنگ لیمویی بر نرده. 23
  و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه 90مرداد و شهریور 

  
  آنا آخماتواآمرزشخوانی      . 24

  90مهر 
  

  جین هیرشفیلدهاي زمردین       الي تیغه البه. 25
  90آبان 
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  249/خسروانیها
  
  

  تایوا مارینا تسوهبرج فراموشی      . 26
  90آذر و دي 

  

  اسیپ ماندلشتام و نیکالي گومیلفدوپیکر      . 27
  90بهمن 

  

  ي شعر جهان گزیده      همبازیان گمشده. 28
91-88  

  

  پل سالنگل سرخ هیچ کس     . 29
  91 بهار

  

  اسپارا استامپاگدرانی      جامه. 30
  91خرداد 

  

  گئورگ تراکلآه، ساعت تلخ زوال     . 31
  91تابستان 

  

  تایوا مارینا تسوهحلزونهاي هرزه پس از نیمروز     . 32
  91مهر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  خسروانیها/250
  
  

  نیکالي گومیلفهاي پر از کاه      سوار بر سرسره. 33
  91آبان 

  

  اسیپ ماندلشتامهاي زمهریر      در پوکه. 34
  91آذر 

  

  نیکالي گومیلف و اسیپ ماندلشتام اي ما چند نفر      اندامهاي نقره. 35
  پاسترناك و آنا آخماتواو بوریس تایوا  و مارینا تسوه                  91دي 

  

  گیوم آپولینرها      بنفشه. 36
  91بهمن و اسفند 

  

  آنا آخماتواآلودش      هاي گل و چشمه. 37
   92فروردین 

  

  خوانی چند نفره پس از یکصد سال و اندي ترانه. 38
  ي شعر روس گزیده     در ستایش بانویی ناشناس           

  92بهار و تابستان و پاییز 
  

  بوریس پاسترناكهاي پیاده      درشکه. 39
  92زمستان 
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  251/خسروانیها
  
  

  لدرلین و راینر ماریا ریلکه وفریدریش ه   نشینان شوم      یتسوآش .40
  برگ باخمن و اینگه و پل سالن و اشتفان گئورگه تراکلو گئورك    93بهار 

  

  لی بو     به دام افکندن شاهباز سفید. 41
  93تابستان 

  

  برگ باخمن و اینگه پل سالن     هاي بیغرض مرگ ضمیمه .42
  93شهریور 

     

  لدرلین وفریدریش ه     خسروانیها .43
  93پاییز و زمستان 

  

  لدرلین وفریدریش ه     رامشگر نابینا و عشق .44
  93پاییز و زمستان 

  
  

   ي شعر جهان گزیده     االن خیزرانالابالیهاي د .45
93-91  

  
  لدرلین وفریدریش ه    اَنگَدروشنان .46

  94بهار 
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  فریدریش
  هولدرلین

  و عشق رامشگر نابینا
Johann Christian  

 Friedrich Hölderlin  
  شاپور احمدي
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  فریدریش
  هولدرلین

  اَنگَدروشَنان
 

Johann Christian  
Friedrich Hölderlin 

  شاپور احمدي
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