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 های وزندنکواگنر: لیت
 ماتیلده ِوِزنُدنک

 

 اشهاِی وزنُدنک: واگنر و ايزولدهليت
از سيکِل اپرايِی والکوره ِی کار بر را بر اساِس پنج شعر از ماتيلده وزنُدنک و در ميانههاِی وزنُدنک ليتواگنر سيکِل آوازِی 

ِی حلقه، زيگفريددارند. واگنر، پس از آن، بر سِر تريستان و ايزولده ها پيوندي ناگسستنی با آفريد. اين ليتِی نيبلونگ حلقهعظيِم 
 را خلق کند. تريستان را براِی مّدتي کنار گذاشت تا نيبلونگ 

را به خاطِر آن نوشت که تريستان و ايزولده اين نکته که آيا واگنر »نويسد: می موسيقِی سمفونيکِی کتاِب ادوارد داونز، نويسنده
ساخت به عشِق ماتيلده گرفتار شده بود، پرسشي ست که را میتريستان و ايزولده که چون ِی ماتيلده شده بود و يا آنعاشق و شيفته

يخی باخبر ايم که واگنر، پيش از ولی ما از اين واقعّيِت تار« اي بيابد.کنندهتوانست براِی آن پاسِخ قانعبسا خوِد واگنر هم نمیچه
ام، هرگز سعادِت راستيِن عشق را نچشيده ام، جا که من، در سراسِر زندگیاز آن»اي به فرانتس ليست نوشت: ، در نامهتريستانآفرينِش 

يباتريِن همهمی تمام خواهد رسيد. طرِح يک  ِی رؤياهايم يادماني بر پا دارم که، در آن، از آغاز تا پايان، عشق به لبريزِی بايد براِی ز
 «را در سر دارم.تريستان و ايزولده 

. پس از شکسِت شورِش انقالبِی درسدن، که واگنر در آن مشارکِت گسترده داشت، حکِم دستگيرِی واگنر صادر شد، و او ۹۴۸۱
يِز شوهرش به ستوه آمده بود، و واگنر در آمبا يارِی ليست، و به همراِه همسرش مينا، به زوريخ گريخت. مينا از دسِت کارهاِی مخاطره

اش ُاتو وزنُدنک، تری داشته باشد. اين زن کسي جز ماتيلده، همسِر حامِی مالیهاِی او همدلِی بيشآرزوِی زني بود که با بلندپروازی
ند. واگنر هر روز پياده نزِد ماتيلده ِی زوريخ ساختند، و واگنر و مينا را در آن سکونت دادمانندي در حومهها ويالِی کاخنبود. وزنُدنک

گاه بود و با آن چوناِن خدمتي به هنر -و-هاِی موسيقايِی خود را براِی او بنوازد. ُاتو از َسررفت تا طرحمی ِسِر مياِن همسرش و واگنر آ
 کرد.مدارا می

نيافتنِی خود رسيد. جز اين پيوندهاِی ِل دستبه کماتريستان درآمِد هارمونِی کروماتيِک واگنر اند که در پيش هاِی وزنُدنکليت
توان يافت. طنيني از تِم ميانِی ليِت نخستين، میتريستان ويژه موسيقايِی فراواني مياِن اين سيکِل آوازی با اپراهاِی سپسيِن واگنر و به

ِی تشويِش هارمونيِک ديداِر شبانه درآمدِ ، پيش«خموش باش!»خواهيم شنيد. تشويِش موسيقايِی ليِت دوم، حلقه ، را در «فرشته»
، براِی واگنر در «خانهدر گل»کند. ليِت سوم، شکوه می« روز»ها از ِی دوم است. شاعر در هردوِی اينتريستان و ايزولده در آغاِز پرده

هاِی نخستيِن کند. طنيِن ميزانمیديده را توصيف کاِه عاشِق زخمبوده است که رنِج جانتريستان ِی سوِم حکِم اتودي براِی پرلوِد پرده
ِی دوِم ، پيشاپيش از دوئِت دو عاشق در پرده«رؤياها»توان بازشنيد. ليِت پنجم، میتريستان ِی يکِم ، را در پرده«هارنج»ليِت چهارم، 

 زند.می« خندلب»بر آن دو « رؤياِی عشق»جا که دهد، آنخبر میتريستان 
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 فرشته
 

 کودکی در نخستین روزهاِی 

 شنیدم گفته از فرشتگانی،فراوان می

 دهندفر خوشِی آسمان میکه شاه

 تا که آفتاِب زمین بستانند.

 

 نگران
ْ

 که، هرجا يکی آسیمه دل

 کامی کشد، از گیتی نهان،تشنه

 که، هرجا خون فشاندن بخواهد خموشیده،

 وز میان رفتن به سیِل آِب ديده،

 

 شور او را نمازکه، هرجا گرم

 کند تنها نیاز،رستگاری می

 َکشد َپر،گه فرشته فروسو میآن

 َکشدش باِز آسمان َبر.و می

 

 ای هم بر من،آری، فروشد فرشته

 پِر روشن-و-و بر آن بال

 دورا ز همه درد، مرا جان

 برکشد کنون باِز آسمان.می

 

 

 آرام گیر!
 

 کش، غّرنده چرخ،زمان را زوزه

 سنج؛-ای جاودانگی

 فروغانی به کیهاِن پهناور، سپهرهاِی 

 کشید اندر بر؛مان را میُکرهکه جهان

 آفرينِش ازلی، ديگر درنگ آر،

 ام بگذار!شدن بس، بودن

 

 بار،-بايستان خويش را، زوِر آرنده

 ُکند کار!انديشه، کو جاودانه می-َسر

 دم فروگیر و نیاز فروبنشان،

 خاموشی گیر تنها يکی آن!

 بر ضربان؛ نبِض آماسنده، بند زن

Der Engel 
 

In der Kindheit frühen Tagen  

Hört ich oft von Engeln sagen, 

Die des Himmels hehre Wonne 

Tauschen mit der Erdensonne, 

 

Daß, wo bang ein Herz in Sorgen 

Schmachtet vor der Welt verborgen, 

Daß, wo still es will verbluten, 

Und vergehn in Tränenfluten, 

 

Daß, wo brünstig sein Gebet 

Einzig um Erlösung fleht, 

Da der Engel niederschwebt, 

Und es sanft gen Himmel hebt. 

 

Ja, es stieg auch mir ein Engel nieder, 

Und auf leuchtendem Gefieder 

Führt er, ferne jedem Schmerz, 

Meinen Geist nun himmelwärts. 

 

 

Stehe still! 
 

Sausendes, brausendes Rad der Zeit, 

Messer du der Ewigkeit; 

Leuchtende Sphären im weiten All, 

Die ihr umringt den Weltenball; 

Urewige Schöpfung, halte doch ein, 

Genug des Werdens, laß mich sein! 

 

Halte an dich, zeugende Kraft, 

Urgedanke, der ewig schafft! 

Hemmet den Atem, stillet den Drang, 

Schweiget nur eine Sekunde lang! 

Schwellende Pulse, fesselt den Schlag; 
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 بفرجام، خواست را روِز جاويدان!

 

رين فراموشِی فّرخ
ّ
 پیکه تا در شک

 بشايد که به هر خوشی َبَرم پی!

 ِی چشم نوشد،هنگام که چشم خوش باده

 جان سراپا خويش را در جان فروپوشد،

 يابد خويش را گوهر به گوهر،بازمی

 دهد خبر؛و هر امید ز فرجاِم خود می

 

 بار،دم به خاموِش حیرتکشد لب درمی

 درون ايچ خواهش نخواهد دگر آوردن بار:

 شناسد آدمی جاودانگی را نشان،بازمی

 گشايد چیستان!و تو را، ِاسَپنت طبیعت، می

 

 

 خانهبه گل
 

 وار،کمانهاِی افراختهتاجبرگ

 هاِی زمّردين،نسايبا

 هاِی دور،ای کودکاِن خاک

 زاريد؟بگويیدم، از چه می

 

 هاتان،خمانید شاخهخموشان می

 هايی در هوا،نگاريد نقشمی

 هاتان،و، گواِه گنِگ رنجش

رين عطر می
ّ
 آيد َبرسو.شک

 

 به  کاِم آرزومند از هم

 تان را،گشايید دستاِن وامی

 کشید در َبرو پندارگیر می

 هوده را.تهیگِی ُمرده ِشکوِه بی

 

 نوا:دانم، گیاِه بیخوب، می

 انبازيم،سرنوشت میدر يکی 

 گر اندر پرتِو نور و درخش ايم،

 جا نیست!مان اينخانه

Ende, des Wollens ew'ger Tag! 

 

Daß in selig süßem Vergessen 

Ich mög alle Wonnen ermessen! 

Wenn Aug' in Auge wonnig trinken, 

Seele ganz in Seele versinken, 

Wesen in Wesen sich wiederfindet, 

Und alles Hoffens Ende sich kündet; 

 

Die Lippe verstummt in staunendem Schweigen, 

Keinen Wunsch mehr will das Innre zeugen: 

Erkennt der Mensch des Ew'gen Spur, 

Und löst dein Rätsel, heil'ge Natur! 
 

 

 

Im Treibhaus 
 

Hochgewölbte Blätterkronen, 

Baldachine von Smaragd, 

Kinder ihr aus fernen Zonen, 

Saget mir, warum ihr klagt? 

 

Schweigend neiget ihr die Zweige, 

Malet Zeichen in die Luft, 

Und der Leiden stummer Zeuge 

Steiget aufwärts, süßer Duft. 

 

Weit in sehnendem Verlangen 

Breitet ihr die Arme aus, 

Und umschlinget wahnbefangen 

Öder Leere nicht'gen Graus. 

 

Wohl, ich weiß es, arme Pflanze; 

Ein Geschicke teilen wir, 

Ob umstrahlt von Licht und Glanze, 

Unsre Heimat ist nicht hier! 
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 و چه شادان بگسلد خورشید

 مايه پرتِو روز،زان تهی

 کشد رنج،راستی میکو بهچو آن

 کشد تاريکِی خموشی را.درمی

 

 وخشآيد، يکی خّش آرامش می

 آکند آسیمه اتاِق تاريک را:می

ه
ّ
 بینم آويزانمیهاِی سنگین چک

 ها.بر کناِر سبِز برگ

 

 

 دردها
 

 گريیخورشید، تو خون می

 با آن چشماِن زيبا هر شام،

 ِی درياهنگام که خودشويان در آيینه

 رسد به تو مرِگ زودهنگام؛می

  

کوِه پارين،می
ُ

 برآيی ولی به ش

 ِی ُبرزش،جهاِن تیره را مايه

 خیزی هر بامداد از نو، برمی

 پهلوانی سرکش!-پیروزچو 

 

 سان بزارم،آوخ، چرا بايد آن

 ِچرات، ای دل، ُچنین سنگین ببینم،

 گر خوِد خورشید را بايد بسوزد اّمید،

 گر که خورشید را فروشدن بايد؟

 

 و گر مرگ تنها زندگی زايد،

 اگر درد تنها خوشی بخشايد:

 گزار ام من، که بخشیدهآه چه سپاس

 طبیعت.سان مرا دردهايی از اين

 

 

 

 

Und wie froh die Sonne scheidet 

Von des Tages leerem Schein, 

Hüllet der, der wahrhaft leidet, 

Sich in Schweigens Dunkel ein. 

 

Stille wird's, ein säuselnd Weben 

Füllet bang den dunklen Raum: 

Schwere Tropfen seh ich schweben 

An der Blätter grünem Saum. 

 

 

Schmerzen 

Sonne, weinest jeden Abend 

Dir die schönen Augen rot, 

Wenn im Meeresspiegel badend 

Dich erreicht der frühe Tod; 

 

Doch erstehst in alter Pracht, 

Glorie der düstren Welt, 

Du am Morgen neu erwacht, 

Wie ein stolzer Siegesheld! 

 

Ach, wie sollte ich da klagen, 

Wie, mein Herz, so schwer dich sehn, 

Muß die Sonne selbst verzagen, 

Muß die Sonne untergehn? 

 

Und gebieret Tod nur Leben, 

Geben Schmerzen Wonne nur: 

O wie dank ich, daß gegeben 

Solche Schmerzen mir Natur. 
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 رؤياها
 

 بگو، کدام رؤياهاِی ُپرشگفتی

 دارند،شهوِد مرا در چنگ می

 تهیهاِی درونکه نه چون کف

 گیر درگذشته اند؟در هیِچ دل

 

 رؤياهايی، که به هر ساعت،

 شکوفند،هر روز زيباتر می

 شانآگهی-و با آسمان

 َکشند؟خجسته از میاِن دل می

 

 َپرُتوانفر رؤياهايی، که چون شاه

 َبرند،خويش را در جان فرومی

 ای جاودان بنگارند:جا نگارهتا که آن

 انديشی!فراموشی، يکهمه

 

 رؤياهايی، مانا که آفتاِب بهاری

 زنان از برف برآَرد،ها را بوسهشکوفه

 فتاده-دل-به-تا به خوشِی هرگز نه

 آمدشان بگويد نو روز،خوش

 

 تا که برويند، تا که گل دهند،

 پراکنند عطِرشان رؤيابینان،می

 بازند،ِی تو ُسرخِی خود مینرم بر سینه

 شان.افتند به آرامگاِه گه فرووان

 

Träume 
 

Sag, welch wunderbare Träume 

Halten meinen Sinn umfangen, 

Daß sie nicht wie leere Schäume 

Sind in ödes Nichts vergangen? 

 

Träume, die in jeder Stunde, 

Jedem Tage schöner blühn, 

Und mit ihrer Himmelskunde 

Selig durchs Gemüte ziehn? 

 

Träume, die wie hehre Strahlen 

In die Seele sich versenken, 

Dort ein ewig Bild zu malen: 

Allvergessen, Eingedenken! 

 

Träume, wie wenn Frühlingssonne 

Aus dem Schnee die Blüten küßt, 

Daß zu nie geahnter Wonne 

Sie der neue Tag begrüßt, 

 

Daß sie wachsen, daß sie blühen, 

Träumend spenden ihren Duft, 

Sanft an deiner Brust verglühen, 

Und dann sinken in die Gruft. 
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