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 :نوشته ی رسول پدرام به نقل از
https://rassfarsi.wordpress.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

کوتاه و کوتاه تر  فاصله ها هر روزدر آن  کهشده است می گویند جهان به دهکده ی کوچکی ُمبدّل 
 . می شود

 
در  مشّخصافراد . قرار داده ام جا در این خاص یک علّتبه  وخاطر  همین به من دو عکس زیر را

هیچیک از آن ها  دو نفر شما در . این عکس ها که همگی از شاگردان من بودند هر کدام از یک کشور هستند
 .آمده باشند واحد را نمی یابید که از یک کشور

 

 گیتی تماشاخانه است

https://rassfarsi.wordpress.com/
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 همکار دست چپ در عکس، استاد آمار و از اهالی شیلی بود

 
 
 

" آن طور که بخواهی " قرار دادن این عکس ها در سایت، به یاد مطلبی از نمایشنامه ی هنگام 
(As you like it)   اثر شکسپیر افتادم که خوشبختانه ترجمه ی فارسی آن را با برگردان شیوا و استادانه

به )شادروان دکتر لطفعلی صورتگر در میان یاد داشت های خودم پیدا کردم که همراه با متن اصلی ی 
ارسی فقط در تایپ دوباره ی ترجمه ی ف. در دسترس عالقمندان می گذارم( انگلیسی و در قالب پی دی اف

 .اندک تغییری از نظر امالیی در متن داده شده است
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 9531در ضمن محض اّطالع جوانانی که پس از غائله ی 

هاده اند این نکته را توضیح بدهم که نپا به عرصه ی هستی 
از دانشگاه امریکایی بیروت ،معتبر ترین  پسدانشگاه تهران 

دانشگاه خاورمیانه به شمار می آمد و کم، کم داشت به یکی از 
که دریغ و درد به دست  ترین دانشگاه های دنیا تبدیل می شد ارجدار

  .مشتی آخوند مرتجع نادان، به مکتب خانه ای پر از کثافت ُمبدّل شد
 

گار دانشگاه تهران استادانی که در دانشکده های آن روز
نه در سطح داخلی، بلکه در سطح  تدریس می کردند، هر کدام

. بودنددر رشته ی خود جهانی از دانش و دانایی به شمار جهانی، 
های کنونی  "آبجی جلسه ای"و  "اوستا معلّم ها"درست برعکس 

 . محسوب می شوندکه نمونه ی بارز جهالت و کانایی 
 

یل، همین شادروان دکتر لطفعلی یکی از آن استادان بی بد
و هم او بود که در . صورتگر، استاد ادبیّات کالسیک انگلیسی بود
 . دانشگاه شیراز،  دانشکده ی ادبیّات تاسیس کرد

 
 

هم  حاالو  ام ، فردی بی قرار و نا آرام بودهام در جای دیگری هم قبالً نوشته ام که من از همان آغاز زندگی
( کارتوگرافی)من با اینکه در رشته جغرافی . به ساحل آرامش نرسیده امهنوز قرار دارم،  آن که در پایان

اجازه ی می گرفتم تا  صاحب ناماز استادان همیشه  ام در دوران دانشجویی تحصیل می کردم، ولی در عوض
 . در ساعت تدریس شان، افتخار حضور داشته باشم

 
در ضمن معلّم انگلیسی اعلیحضرت محّمد رضا شاه فقید  که) راجع به میزان فضیلت دکتر صورتگر 

به روزی . ، مطالب زیادی شنیده بودم و حضور در کالس درس او از آرزو های قلبی من بود(هم بوده است
حضور  ه می فرمایید که بازاستاد اجا: " کالس، رفتم خدمت شان و پس از عرض سالم گفتم هنگام خروج از

خدا بیامرز در شوخ طبعی و بذله گویی  ."مستفیض بشوم؟ داشته و افتخاری بنده هم در ساعت تدریس جنابعال
اگر قرار باشد با : " و گفت -انداخت به من  از آن نگاه های عاقل اندر سفیه  – نگاهی. شهره ی آفاق بود

: " ؛ و ادامه داد"من اینجوری حرف بزنی، بهتر است بروی به کالس درس آخوند های مدرسه ی سپهساالر 
 ! ".مرا که نمی خوری. آره جانم بیا، این همه شاگرد به کالس درس من می آیند، تو هم یکی از آنها

 
از آن روز به بعد، روز های سه شنبه ی هر هفته که من در دپارتمان جغرافی درس نداشتم، ساعت 

 .ده صبح در کالس استاد صورتگر که در طبقه ی هم کف دانشکده ی ادبیّات تشکیل می شد، حاضر می شدم
 

حافظه، حضور ذهن، و بذله گویی و سر زنده نگه داشتن مدّت زمانی که داشتن قدرت از نظر 
درس ش که تمام می شد، همه آرزو می کردند که دست کم یک ساعت . کم نظیر بودس ادامه داشت، یدرت

یکی در ادبیّات  –دو دکترا داشتند ( که انگلیسی بود)هم خودش و هم زنش . دیگر کالس اش ادامه پیدا کند
 .دیگری در ادبّیات فارسی انگلیسی و

 
دست راستش را به . سر پا می ایستاد. وقتی شعری از شعرای کالسیک انگلیسی تدریس می کرد

در همان زمینه و مضمون از شعرای قدیمی ایران می  -از حفظ  -کمرش تکیه می داد و قصیده و یا غزلی 
که با بیت زیر شروع می شود خواند   Mathew Arnoldروزی یادم می آید که شعری طوالنی از . خواند

 :و به انگلیسی توضیح داد

“Had we but world enough and time, 
This coyness Lady, were no crime.” 

 
عنان گردش زمان و مکان در دست ما بود، تو اگر " که برگردان آن با ترجمه ی الکن من می شود 

 ".بکنی ای نازنین می توانستی هر چقدر که بخواهی ناز 
 

از منوچهری از ( اگر اغراق نباشد، حدود دویست بیت)ولی در عوض استاد صورتگر قصیده ای 
 . حفظ خواند و همه ی ما را مات و مبهوت ساخت

 

 یجوان یها سال در صورتگر ردکت از یریتصو1
 در کنار ملک الشعرای بهار
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تدریس، مخصوصاً  وسط ساعتدر  همیشه ؛ استاد،خشک و بی روح نباشد ،برای اینکه محیط درس
روزی در . و بذله گویی می کرد نکته هایی می پراند هنگام صحبت در باره ی موضوع های دشوار و پیچیده،

ک انگلیسی ... : " گفت و در اشاره به همسرش سر کالس ّ  –فی الواقع این خانم من یک دیکشنری ُمتََحر 
هم دکترای ادبیّات انگلیسی داشت آن خانم در باال اشاره شد  هچون همانطوری ک". )فارسی و بالعکس است 

هنوز حرف استاد تمام نشده، که یکی از این مموش خان های قرتی بی مزه، که سر و کله ی (. و هم فارسی
: " یک و یا دو تن از امثال آن ها همیشه در همه ی کالس های درس، مخصوصاً در ایران پیدا می شود، گفت

خیلی متاسفم : " استاد هم در پاسخ گفت!" ود این دیکشنری تان را یک شب به من امانت بدهید؟استاد، می ش
آن دیکشنری خیلی سنگین است، تو نمی توانی آن را حمل کنی، ولی در عوض من می توانم فلشی را که 

انک خفقان جو!". بکنم نبرای جدا کردن صفحات الی آن می گذارم هر چند شب که بخواهید تقدیم حضور تا
     .    گرفت و از آن روز به بعد دیگر در سر کالس مزه پرانی نکرد

          
 در یسیانگل زبان به غّرا ینطق رادیا با آموزگار دکتر بودش ادی مجلس در.  باد یگرام ادشی و شاد روانش
 بر لرزه ،یتیگ یداریپا یب و یوفائ یب از صحبت هنگام و گذاشت تمام سنگ تهران، دانشگاه یفردوس تاالر
 !باد شاد دو هر روان. ساخت اندوه و ماتم از زیلبر را همگان وجود و انداخت حاضران اندام

 

 
 گیتی تماشا خانه است

 ویلیام شکسپیر
 

 ترجمه ی شادروان دکتر لطفعلی صورتگر
 

 "  آنطور که بخواهی " از نمایشنامه ی 
 صحنه ی هفتم –پرده ی دوم 

 

All the world’s a 

stage 
 

By William Shakespeare 

 

As you like it – Act II Sc. VII  
 
 
 
 

 
 است، ییفراخنای جهان به مثابه تماشا خانه 

 و این همه مرد و زن که در آن زندگی می کنند،

 .بازیگرانی بیش نیستند

هر یک به نوبه ی خویش از دری به صحنه ی 
 .نمایش وارد شده، و از در دیگر بیرون می روند

چندین قسمت [ اجرای]هر یک از این بازیگران 
 گوناگون را به عهده دارند، 

که به اقتضای سن به هفت دوره منقسم می 
نخست طفلی پدید می آید، که در آغوش : شود

 .دایه دست و پا می زند و تی تی می کند

آنگاه پسری پیدا می شود که چهره اش مانند 
انبانکی  آسمان بامدادی پر طراوت و فروغ است و

بر پشت نهاده مانند َحلَزون با بی میلی فراوان 
پای بر زمین کشیده به مکتب می رود، آنگاه 

 جوان را می بینیم  عاشقی

All the world's a stage, 
And all the men and women merely 
players; 
They have their exits and their entrances, 
And one man in his time plays many parts, 
His acts being seven ages. At first, the 
infant, 
Mewling and puking in the nurse's arms. 
Then the whining schoolboy, with his 
satchel 
And shining morning face, creeping like 
snail 
Unwillingly to school. And then the lover, 
Sighing like furnace, with a woeful ballad 

بخشی از قصیده ای که آن بزرگوار به 
اکنون  مناسبت هزاره ی رودکی سرود و

نظام جهل آخوند در باره ی  در زمان ما هم
اکم بر ایران، مصداق پیدا کور دل حهای 
 :کندمی 
 

 چون سپاه نابکاران پهنه میهن گرفت،

 . از مدائن تا هری را سیل بنیان کن گرفت

 کشوری کز فّره آهورمزد آباد بود،

 . رو به ویرانی نهاد و بوی اهریمن گرفت

 برگ های کارنامک هرسویی بر باد رفت،

 . خاک غم بر دَخمه ی شاپور شیراوژن گرفت

 هــَزار،نغمه های پهلوی افسرد در نای 

 . زاغ بر سوک عزیزان چمن شیون گرفت

 ،پارسی گویی پدید آمد در آن روز سیاه

  .در حریم دولت سامانیان مسکن گرفت

 ،چنگ را با نغمه های پهلوانی ساز کرد

  .دشمن گرفت ی ان هنر از پنجهرّ ـــ  تیغ ب

 ،اوستادان بزرگ اوستادای ! رودکی

  .گرفتای که بر یاد تو باید جام مردافکن 

  ،بار تو کز بهر تو آفرین بر طبع گوهر

 نام نیک جاودانی را به پاداشن گرفت 

 
 

   

http://internetshakespeare.uvic.ca/Library/SLT/life/lifesubj+1.html#puke
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 آه آتشین می کشد آهنگران که مانند کوره ی

 و بر لبش غزلی سوزناک 

پس از آن  .در ستایش ابروان دلبندی می گذرد
 سربازی مشاهده می شود،

 عجیب بر زبان آورده، که ناسزا های 
در پاس شرف و  و ریش پیچیده و تیره رنگ دارد؛

 ناموس آماده،

 و برای نزاع و پیکار بی تاب و نا بردبار است؛
و شهرت و نام بلند را که چیزی جز حبابی بر روی 

آب نیست، در همه جا، حتی در دهان توپ 
بعد دادستانی پدیدار می . جستجو می کند

و درشت دارد و دیدگانش  گردد،که شکمی فربه

 . بسیار ایراد گیر است
را کوتاه کرده، هر چه می گوید اندرز یا  ریش

 .سخنی حکیمانه و به اقتضای موقع است
این شخص نیز نقش خویش را بازی کرده می 

 .گذرد
آنگاه شخصی الغر اندام با چهره ی چین خورده 

به صحنه می آید که کفش نرم پوشیده عینکی 

 بینی نهاده، [ روی]
پا هایی باریک دارد که از پیمودن پهنه ی گیتی 

آهنگ مردانه و رسایش به صدای . می لرزد
کودکان ُمبّدل گشته، به جای اصوات از دو لبش 

 .صدای صفیر شنیده می شود

ی آخر که پایان این تاریخچه ی پر حادثه  در منظره
و شگفتی آور زندگانی آدمی است؛ دوباره دوره 

ی کودکی پدیدار گشته ُجثّه ای بدون چشم، بی 
دندان، بی ذوق و بی هر چیز را که برای عبرت ما 

ساعتی چند به صحنه ی تماشا خانه آورده از در 
 .دیگر بیرون می برند

  

 
 

صحنه ی  –پرده ی دوم  ،"آنطور که بخواهی )" 
 (هفتم

Made to his mistress' eyebrow. Then a 
soldier, 
Full of strange oaths and bearded like the 
pard, 
Jealous in honour, sudden and quick in 
quarrel, 
Seeking the bubble reputation 
Even in the canon's mouth. And then the 
justice, 

In fair round belly with good capon lined, 
With eyes severe and beard of formal cut, 
Full of wise saws and modern instances; 
And so he plays his part. The sixth age 
shifts 
Into the lean and slippered pantaloon 
With spectacles on nose and pouch on 
side; 
His youthful hose, well saved, a world too 
wide 
For his shrunk shank, and his big manly 
voice, 
Turning again toward childish treble, pipes 
And whistles in his sound. Last scene of 
all, 
That ends this strange eventful history, 
Is second childishness and mere oblivion, 
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans 
everything. 

 
 

 
(As You Like It, 2. 7. 139-167) 
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