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 14/01/2017         م. اسحاق نگارگر

 ست؟یچ یزندگان

 ینقش ها شینما یرا برا سپهر ما داور دوارمیام .میکن یبد ادا م ایخوب  یزندگان شنامه  ینما را در خود ما نقش

 Sir) یوالتر رال شعر سر ندهد. حاصل گرید یزیما چ یبرا نینفر که آن نقش ُجز لعن و باشد دهیبرنگز یمنف

Walter Ralegh )الس دو از بعد نکیا خود گذاشته بودم و بُک سیصفحه  ف در 201۵ یجنور1۴را من در 

است که من به عنوان  دهیگرد داریصفحه  من پد است در 2017 یجنور1۴بُک امروز که  سیبه همت مسؤوالن ف

 برمنگهم نگارگر .کنم یم میتقد خاطره آنرا باز دیتجد

 

 
 

 ست؟یچ یزندگان

-1552)" یسر والتر رال"با  مینکته مجبور کیجداگانه داشته باشد اما در  یفیتعر یکس زندگان هر یممکن است برا 

عهده  به یهر کس نقش یزندگان ۀشنامینما در است و شینما کی یکه زندگان مییموافقه نما یسیشاعر انگل (1618

 و یدیتراژ شیوجد، نما شیاشخاص ممکن است نما تینظر به موقع شینما نیا کند. یآن نقش را باز دیدارد که با

رگز ه است و یشان ابد یبرا شینما نیا ییکه گو چسپند یرا آنقدر دو دسته م یزندگان یبرخ باشد.  یدیکم یحت

 یبها را در زیگذران است همه چ و قتیمؤصورت که در هر  ییبه هدف ها دنیرس یبرا نیا بر بنا ندارد و یانیپا

چون گرد  و اندوزند یثروت گرد م اندازند و یآنجا دست م جا و نیا آز با حرص و و دهندیم یچند روز زندگان

 گرانینه به د برند و ینه خود بهره م کنند یکه گرد م یثروت از ندارند و یمکنت غالباً گشاده دست آورندگاِن ثروت و

 ییمنف نقش یزندگان ۀشنامیشوند که در نما یم داریغفلت ب از خواب یروز دهند و یم آنچه اندوخته اند از یسهم
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 2از 2

 شیمان نیهم استند که در ا یگرانیشود د یم دهیکش ژیست یپرده ها و رسد یم انیدرامه به پا کرده اند و یرا باز خود

 یم گرانید ۀسیتاده باشد از کفرس گرانیآنان را به عنوان مهمان د نیجهان آفر نکهیمثل ا مانند و یکامالً منفعل م

 نظر به نقش شینما نیگذارند. هنرمندان ا ینم شتنیاز خو یتن پرور و یُجز کاهل یادگاری و نوشند یم و خورند

 .چیه گرید و نیکنند هم یرا جلب م نندگانیب نینفر ای نیتحس شیخو

 زند یگره م شینما ۀجداگان یرا به صحنه ها یمختلف زندگان است که مراحل نیشعرش هم در یوالتر رال سر هنر

 شیسال پ ستیکم ب یزیچ یعنی 1995 لیدهم اپر خیرا به تار ر اوعمن ش .دهدیادامه م یزندگان انیتا پا آن را و

 یاست و ما به سرعت م یبر جا وقت ای و گذرد یدانم که وقت به سرعت م یدرست نم نکیا ترجمه کرده بودم و

 :شعر یدر ۀترجم نکی. امیگذر

 ست؟یچ یزندگ

 دوج شینما کی ست؟یچ یزندگ

 فـــه اش آنـوق ساز ستیشادمان

 ردــخُ  کادران اتاقـــــم ـــمَرحِ 

 داننـــرمـــنــهُ  شـیآرا هـــــرـب

 نــــــیرـِر بهــپـداور س نیزبـیت

 نانـاره کـد نظدهـ ینُمـره ها م

 رآخـ که در یرده اـگور خود پ

 انـد پنهر کناز نظـــ ه راصحن

 رگم ا دمـت مــیرگـیازـه بـمـه

 نداشت ُمـرد آسان یه نقشآن ک

 
What is our life ? 

 What is our life ? A play of passion; 

 Our mirth the music of division; 

 Our mother wombs the tiring houses be 

 Where we are dressed for this short comedy 

 Heaven the judicious sharp spectator is 

 That sits and marks still who doth act a miss; 

 Our graves that hide us from the searching sun, 

 Are like drawn curtains when the play is done 

 Thus march we playing to our latest rest, 

 Only we die in earnest that's no jest. 

 

 Sir Walter Ralegh 1552-1618 


