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انگیز  شعرهای غم ،ای تاریکه در اتاق ،کرد و در لندن زندگی می گیسال وپنج در بیست لئونارد کوهن

به سال گردد  برمیها  گذراند. این روزگار می سه هزار دالری انجمن هنر کانادا ی هزینه و با کمک سرود می

در برابر ششصد هزار نفر اجرا کند. در آن  1ی وایت ی جزیره که در جشنواره خیلی قبل از آنیعنی ، ۰۶۹۱

او که از . ی ادبی مونترال جویی از صحنه و پناهبود  ،، والیتی خارج از کشورنجیمزی یهودیِیک روزها او 

بوهمی تباری با نازبالشی در دست  نسبت به خود داشت. دوگانهبود، دیدگاهی  ای مهم و فرهیخته خانواده

 . او2بربری فروشگاه رنگ از و یک بارانی آبیبود تی مارک اولیوِ که اولین خریدش در لندن یک ماشین تایپِ

داشت. در ذهن  اش مورد عالقه از مخاطبان روشنیتصویر  ،چندانی داشته باشد پیش از آن که مخاطبِ حتا

 درجات مختلفِ با یعشاقمحور، -بزرگساالن درون»آمده است تا برای  ،ای به ناشر خود نوشت که در نامه

  بخواند. «گرایان پاپنگاری، راهبان ِپرمو و  هرزههای ناامید، تماشاگران ِ فالطونیدرد و رنج، ا

کرده و آسمان خاکستری لندن به  داشت از هوای دمکم  که کم ،کوهنها بود که هوا بارانی و سرد بود.  هفته

گذرش به های عقلش را کشیده بود،   داندان یکی از تازگی پزشک انگلیسی هم به یک دندان آمد و می ستوه

کارمند گفت که تازه  ؤال کرد.س اش تیرهی  پوست برنزه ی رهدربا تاد و از یکی از کارمندان بانکیک بانک اف

 هواپیما خرید. یک بلیت کوهناز سفر یونان برگشته است. 

چیزی نگذشت که در یونان پیاده شد، از آکروپولیس دیدن کرد، به بندر پیرائوس رفت، سوار قایقی تفریحی 

که  دیدمردم را بود،  رفتهبیرون  کمیکه تازه سرما از استخوانش  کوهنی هایدرا پیاده شد.  شد و در جزیره

و   رفت. خورند میو ماهی کبابی نوشند  میرستینای خنک  های لب آب، اسبی، در کافه در این لنگرگاه نعل

در ط فقرساندند. برق  ها می بردند و به خانه باال می طوالنیهای  ها آب را از پله آمد اتومبیل ممنوع بود. االغ
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یک ماه اجاره کرد و عاقبت با برای جایی را  ،با چهارده دالر ،کوهنبرخی ساعات روز جریان داشت. 

دالر برای خودش  ۰۰۱۱به قیمت  جزیره را ای سفیده خانهیکی از ای که از مادربزرگش به او رسید،  ارثیه

 خرید. 

عشق بعد از  کاغذ خالی، های اضافی، اتاق: را داشتداد که آرزویش  را به او می ای هایدرا نوید زندگی

تختخواب آهنی گیر آورد: یک  دست دوم ی مقداری اسباب و اثاثیهچراغ مومی و چندتایی او تاریکی. 

، روی رمانی روزدر  .«کشید هایی که ونگوگ می صندلی»هایی شبیه به  و صندلی روسی، یک میز تحریر

کار « هایی برای هیتلر گل»عنوان  با شعر ای مجموعهو نیز « بازی محبوب»به نام  خیالیوهمی و  شهوانی و

خورد تا ذهنش را  برخی روزها هیچ نمی نوسان بود.گاه در  باط شدید و رهاکردن گاهانضاو بین کرد.  می

ها  . سال: ماریجوانا، آمفتامین، اسیدش را وسعت دهدذهن کرد تا مصرف می متمرکز کند و گاهی هم چیزهایی

رفتم، در انتظار خدا! و  ام در یونان نشسته بودم و از سفری به سفری دیگر می روی تراس خانه»بعد گفت: 

 «شد. همیشه هم کارم به یک سردرد بد ختم می

اسلو بزرگ شده  اطرافِطبیعت در  بود و ماریان ایلندید. نام او  زن نروژی زیبایی را می ،آن اطرافگاهی 

طال سخن از تو قرار است با مردی آشنا شوی که با زبانی : »ه بودگفتوقتی بچه بود، مادربزرگش به او بود. 

 ،نویسی از نروژ ، رمانآکسل جنسنکرد که با این مرد آشنا شده است:  ماریان فکر می تا آن موقع« .گوید می

ازدواج کرده بود و یک  جنسنکرد. او با  پیروی می براوسویلیام و  واککر جک تِشتن از سنّکه در نو

به قول  ،که بود  هپسرشان چهار ماه هنوزنبود و  قدمی ثابتشوهر  جنسنکوچولو. اما  آکسل پسر داشت:

 «پلکید. میکه سن و سالی از او گذشته بود هر بار با زن دیگری  با این» ،ماریان

رادیویی ی  در یک برنامه ماریانبود. چند دهه بعد  مغازه-یک کافهبا پسرش در  ایلنیک روز بهاری، 

بطری آب و شیر بردارم و او در چهارچوب در و  من با سبدم ایستاده بودم تا یک ،مغازه توی»نروژی گفت: 

 « پشت به آفتاب ایستاده بود.

شلوار خاکی، کفش تنیس و  کوهنبه او و دوستانش بپیوندد.  آمد، بیرونوقتی از او خواست که  کوهن

ای توصیف  گونه او را به ماریاندار به سر داشت.  و یک کاله لبههای باالزده پوشیده بود  ینپیراهنی با آست

ام احساس  و بچه خودمنسبت به از او در درونم، مهربانی عظیمی »درخشیده است.  کرد که گویی می می

 « کردم، یک جور سبکی مرا احاطه کرده بود.
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که  اوبرای دانست.  ی آن ها خیلی چیزها می دربارهت. هایی در جذب زنان داش قبال موفقیت کوهن

بارها پیش آمده بود که در آغوش دیگران  -ی افسرده را گرفت بعدها لقب پدرخواندهبود، و  غم 3تروبادورِ

شباهت  -در پدرخوانده آل پاچینونقش -قبل از پیری ی ئونهکورلمایکل وقتی جوان بود، به امان یابد. 

وقتی که ش بود. روان ادب بسیار و زباندر  . اما جذابیت اوسبزه با چشمان آبی تیره و اندکی قوز داشت:

خدمتکار  خواند و این دانش تازه را روی ی خواب مصنوعی )هیپنوتیزم( سیزده سال داشت کتابی درباره

اش  دست رد به سینه ونیکهایش را از تن درآورد.  سلبانتیجه این شد که خدمتکار خانواده آزمایش کرد و 

اش بود به عنوان یک دوست برای او ماند اما او را شاعر خلوتگاه زنان  که زمانی معشوقه جونی میچلزد و 

 ها استثنا بودند. خواند و به این ترتیب او را مرخص کرد. اما این

ورزیدند، کارهای  می رفتند، عشق ها به ساحل می گذراند. آن می ماریانتری را با  هر روز وقت بیش لئونارد

در  لئوناردو  بودند در نروژ آکسلو  ماریان-یک بار وقتی که از هم دور بودند دادند. خانه را انجام می

تمام  خانه مال تو باشد.»تلگرافی فرستاد:  ماریانبرای  -ن بودآورد با چنگ و دندان دنبال پول درمونترال 

 «نیاز من زنم و پسر اوست. با عشق، لئونارد

کرد، ممکن بود به  مست می که وقتی ماریان. انداخت فاصله میجدایی، مشاجره، و حسادت شان  بینگاهی 

خدای من! »ت: گف ماریانود داشت. )ها وج از سمت هردوی آن نیز هایی وفایی بی بدل شود.خشمی تاریک 

 (« خودم را بکشم. لهئپیش بروم که به خاطر این مس جایی، ممکن بود تا ی دخترها دنبالش بودند همه

یافت،  میکرد و به تدریج شهرت جهانی  هایش را ضبط می ترانه داشت کوهنی شصت، که  دهه اواسطدر 

هایی از  ترانه» ،کوهنبر جلد دومین آلبوم  الهام. منشأباستانی، را شناختند: ، آن تندیس ماریاناو  هواداران

 شان در ی در خانهای روی میز پیچیده در حوله نقش بست که ماریانادماندنی از ی ی به، عکس«یک اتاق

باهم بودن، این رابطه اندک اندک، به تعبیر کوهن مانند اما پس از هشت سال  هایدرا نشسته بود.

  از هم پاشید. ،«خاکسترهای فرو ریخته»

مدتی را در  آکسلو  ماریانگذراند و تری را دور از هایدرا ب مجبور بود زمان بیشبه خاطر کارش  کوهن

. اما زندگی ش بازگشتازدواج به دوباره ماریانسرانجام رفتند.  ماندند و سپس به نروژ می هایدرا می

 ناچه طرفدار که مشکالت جسمی مزمنی داشت. آن آکسلبه خصوص برای  ،های خودش را داشت سختی

، این رسم آهای»، «ی روی سیم دهپرن: »الهام بخشید چه یی او بود و آندانستند زیبا می ماریاناز  کوهن

 کوهندر تماس بودند. وقتی که دورادور  ،کوهناو و «. بدرود، ماریان»و بیش از همه « خداحافظی نیست

                                                           
 . موسیقیدان قرون میانه 3
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نوشتند و  برای هم نامه می کرد. مالقات می ، او راپشت صحنه، ماریانرفت،  برای اجرا به اسکاندیناوی می

زدند،  شان حرف می از رابطه مطلع نگاران و یا با دوستانِ کردند. وقتی که با روزنامه ایمیل رد و بدل می

 واژهایشان آکنده از شیفتگی بود.

دریافت کرد  ماریان، یکی از دوستان نزدیک کریستین مالستاد یانایمیلی از  کوهندر اواخر جوالی امسال، 

ی  به او گفته بود که خانه ماریانداد. در آخرین ارتباطشان،  به سرطان خبر می ماریانابتالی  که از

خیالش راحت باشد اما از بیماری خود چیزی  آکسلاش را فروخته است تا از بابت نگهداری از  ساحلی

 بی درنگ نوشت: مانده است. کوهننباقی  ماریانبرای  تر بیش د روزشد که چن نگفته بود. حاال معلوم می

مان از هم بگسلد. و  قدر پیر شویم که بدن زمان آن که ما این باالخره زمانش رسید.بسیار خب ماریان، پس »

قدر به تو  هستم، آنبدان که من پشت سرت این را . آیم میکنم که من هم خیلی زود به دنبالت  فکر می

دانی که من همیشه تو را به  . و میستم را بگیریکنم بتوانی د نزدیکم که اگر دستت را دراز کنی، فکر می

 تبگویم زیرا تو خود چیزی اما اصال نیازی نیست در این باره ام ت دوست داشتها زیباییو  خرد خاطر

م برایت آرزو کنم که سفر خوبی داشته باشی. خداحافظ دوست هخوا می فقطدانی. اما حاال،  آن را می ی همه

 «بینمت. ین جاده میپایان، پای قدیمی. عشق بی

 دو روز بعد، کوهن ایمیلی از نروژ دریافت کرد:

 لئونارد عزیز،»

 از این جهان به در شد. در آرامش کامل، در میان دوستان نزدیک. ،در خواب ،دیروز عصر، ماریان به آرامی 

وقتی نامه را توانست در هوشیاری کامل صحبت کند و بخندد.  ی تو زمانی به دستش رسید که هنوز می نامه

جا که گفته بودی تو درست  . آنلبخند بزند توانست گونه که فقط او می برای او خواندیم، لبخندی زد آن

 توانی دستش را بگیری، دستش را بلند کرد. قدر نزدیک که می پشت سرش هستی آن

او قدرت  شد. و دعای تو برای سفرش به روانش که تو از احوال او باخبری باعث آرامش عمیقِ این

را برایش زمزمه « ی روی سیم پرنده»ی  تری داد... در آخرین ساعت حیاتش، دست او را گرفتم و ترانه بیش

، بعد از پرواز روحش از پنجره برای کشید. و وقتی ما از اتاق بیرون رفتیم کردم و او به آرامی نفس می

 «بدورد ماریان   زمزمه کردیم. اش را بوسیدیم و آخرین کلمات تو را ، پیشانی ی تازهماجراهای

●●● 

ای مختلط و نه چندان پر زرق وبرق از  ای معمولی در میدشایر، منطقه ی دوم خانه لئونارد کوهن در طبقه

بیش دائما در حال و کم 8002تا  8002او هشتادوهشت سال دارد. از سال کند.  آنجلس، زندگی می لس
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چنین کارهای سختی را با او بدهد،  ی ی دوباره اش اجازه متیکه سال بوده است. احتمال این برگزاری تور

مفاهیمی چون میرایی،  که درگیر-آید بسیار اندک است. کوهن آلبومی تازه دارد که همین اکتبر به بازار می

 اما دوستان و اهل -«خواستی رو می ترش تو تاریک»گی، و در عین حال طنزآلود است، به نام انگیخت-خدا

مگر به صورت خیلی محدود: گویند که عجیب است که او بتواند دوباره روی صحنه اجرا کند  موسیقی می

 به و یا اقامتی کوتاه در یک محل برگزاری. وقتی که به کوهن ایمیل دادم تا او را برای شامشاید،  تک اجرا

 «.توانم از سربازخانه بیرون بیایم نمیتقریبا »گفت  بیرون دعوت کنم

، استاد رابرت فاگن-که از دوستان قدیمی من است ،کنندگان همیشگی کوهن دی پیش یکی از مالقاتچن

، در پای کوه دید سوپرمارکتیک بیست سال پیش کوهن را در  فاگنی او برد.  مرا سمت خانه -ادبیات

اه است. هر دوی آنجلس یک ساعت ونیم ر جا تا لس کوه سن گابریل، که از آن بالدی، بلندترین کوه در رشته

و  فراستی  کرد و درباره در اتاقکی زندگی می )رابرت فاگن( بابکردند:  ها نزدیک قله کوه زندگی می آن

های درسش برسد؛  کرد تا به کالس کنا در کلرمونت رانندگی می جا تا کالج مک نوشت و از آن می ملویل

ی سرد  فاگن که داشت گوشت تکهی کوچک و بودایی ذن یک راهب رسمی بود. ا کوهن اما در صومعه

ی کوچک و  را در مغازه شنید؛ به انتهای راهرو نگاه کرد و مرد سرتراشیده آشناییبم خرید، صدای  می

تخصص کرد.  زمینی با یکی از کارکنان صحبت می ی انواع ساالد سیب را دید که با دقت درباره تروتمیزی

و  خودش را  گران آثار کوهن است بود تا موسیقی پاپ. اما او یکی از ستایش ماهلری  تر درباره یشفاگن ب

 اند.  ها دوستان صمیمی بوده آنبه بعد، زمان آن به او معرفی کرد. از 

های  درد شکستگی پرسی کرد. داخل یک صندلی طبی بزرگ آبی نشست که برای کاهشِ کوهن با ما احوال

قیافه است با سری پر از موهای سفید و  شکمرش مفید بود. حاال خیلی الغر است اما هنوز خو متراکمِ

در  حتا -به رنگ آبی عمیق به تن داشت دوخت خوشتیز. کت و شلواری  ی و چشمان تیره خاکستری

اش فرو کرده بود. او مانند یک کاپیتان  و سنجاق کراواتی به یقه -پوشید شلوار می ی شصت هم کت دهه

 تامعمق صدایش چیزی بین  «جا بنشینید ن، لطفا، لطفا همانسالم دوستا»ی موقر با ما دست داد:  بازنشسته

تعارف کرد:  ما اش را به ی پذیرایی است. و سپس مانند مادرم، بروشورِ کامل گنجه ادی کندریکسو  ویتس

در ساعاتی که با هم گذراندیم، هر « .شاید یک چیز دیگر»، ای کیک ای جوجه، تکه آب، آبمیوه، شراب، تکه

این از آن  «کمی پنیر و زیتون میل دارید؟»کرد.  های بسیاری به ما تعارف می مهربانی خوردنیبار با 

و اگر به مادرم  «اشناپ؟ ودکا؟ یه لیوان شیر؟»بشنود.  4اکسل روزآدم بتواند از مثال هایی نیست که  تعارف

 .باشد که بهترین کار این است که بگویید بله

                                                           
  ی هارد راک خوانندهو  سرا ترانه. 6
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ایمیلی به دوستی -اش مبهوتِ این بود که چطور نامه ذشته بود و کوهن هنوزتنها چند هفته از مرگ ماریان گ

داران کوهن. او قصد نداشت که احساسات  ی دوست دست به دست گشته بود، حداقل در حلقه -محتضر

تا   از او اجازه خواست که یکی از دوستان ماریان در اسلواش را برای عموم باز کند اما هنگامی  شخصی

شود، و نیز یک داستان...  مربوط میبه او ای هم هست که  چون که ترانه»نامه را منتشر کند، مخالفتی نکرد. 

 «داستان شیرینی است. بنابراین از آن نظر مخالفتی نداشتم.

شمارد. به نظر  می مانند امور عادی روزمرها ها ر فقدان وسال، کوهن نیز مانند هر کس دیگری در این سن

روی »تر تحت تاثیرِ دورانی است که با ماریان گذرانده تا شکست و اندوه ناشی از مرگ او.  رسد بیش می

یک ساندویچ کوچولو. خوشی و صفا در  کرد. ظهرها م اتاق را عطرآگین میمیز کارم یاسمنی بود که تما

 «جا. همه

اند. نیم قرن پیش یکی از  طور بوده اند، اما همیشه از همان اولین شعرهایش همین زده های کوهن مرگ ترانه

 « ها پیر نیستی؟ یک نگاهی به دور و برت بینداز بچه. تو یه کم برای این»هایش به او گفت:  لیدکنندهتو

کوشی و ذهن روشن همیشگی را دارد  ، سختکه چندان خوب نیست ،اش سالمتی وضعاما کوهن برخالف 

. در اتاق نویسد شود و می است. قبل از طلوع آفتاب بیدار می هایش وفادار و مانند یک سرباز به عادت

کننده، دوتا  نشیمن کوچکی که نشستیم چندتایی گیتار آکوستیک تکیه داده به دیوار ، یک کیبورد ترکیب

 پت اش، کوهن به همراه همکار قدیمیتاپ، یک میکروفون پیچیده برای ضبط صدا وجود داشت.  لپ

و ر ترش تو تاریک»اش  تر کار آلبوم تازه، بیشه امتیاز تولیدکنندگی را داردک آدام، و پسرش لئونارد

شده را برای  های ضبط  فایل ،را در همان اتاق نشیمن انجام داده بود و برای کیفیت بهتر «خواستی می

  آورد. با خود می -نه مورد عالقه هرچند-آرامش مفیدی حسکرد. پیری و انتهای آن،  همکارانش ایمیل می

ام حواسم پرت چیزهای دیگر  های زندگی دوره تر از باقیِ کم ،ی االنم ، در این مخمصهاز یک منظر»او گفت: 

به زمانی که باید نسبت کار کنم  تریدهد که با تمرکز و پیوستگی بیش یمکان مشود و درواقع این به من ا می

بودم. آن مسائل حاال شدیدا کم شده است. تنها چیزی که مانع از  و همسر و پدر می آوردم پول درمی

 «شود شرایط جسمی من است. خالقیت کامل می

هایم را دارم. امکانات زیادی  به چند دلیل عجیب و غریب، من تا همین حاال تمام مهره»دهد:  او ادامه می

ی  هایش طبقه شرایط نیز بستگی دارد: دخترم و بچهها در سطحی شخصی است ولی به  دارم، بعضی از آن

خوشبختم. دستیاری دارم اندازه  تر در همین خیابان. پس من بی کنند، و پسرم دو بلوک پایین پایین زندگی می

کنند.  بار میام را پر که متعهد و کاربلد است. دوستی مثل باب و یکی دوتا دوست دیگر دارم که زندگی

هایش را  ی خاص، اگر آدم هنوز مهره وقت اوضاعم بهتر ازاین نبوده... در یک نقطه هیچ بنابراین از یک نظر
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و باشد و مشکالت مالی جدی هم نداشته باشد، این شانس را دارد که خودش را سروسامان بدهد   داشته

سطوح  تمام درسکنی ها کلیشه است، ولی به عنوان مُ که این حرفاش را بهبود ببخشد. درست است  زندگی

ترین  بخش یکی از آرام ،ر را انجام بدهدکم گرفتیمش. این سروسامان دادن، اگر آدم بتواند این کا دست

 «.ای دارد اندازه و فواید بی کارهاست

بود و نه مثل  5فیلیپ راثکِ رشبیه نیوانه او اما  ی پس از جنگ است. مونترالِ کوهن متعلق به دوره

 ی باال طبقه ی ازهای بزرگ شد که یهودی ،زبان ای انگلیسی مونت، منطقه در وست. او 6آلفرد کازینبراونزویلِ 

ی یهودی مونترال بودند.  ویژه از طرف پدری، رهبران جامعه ی او به کردند. مردان خانواده زندگی میدر آن 

گیری  ای از موسسات یهودی در زمان شکل گذار مجموعه کوهن به من گفت که پدربزرگش، که بنیان

، او باعث شد که «ترین یهودی کانادا بوده احتماال مهم» بودروسیه پادشاهی های ضدسامی در  برنامه

، پدر لئونارد، شرکت فریدمن، یک تجارت ناتان کوهنشماری راه خود را به کانادا بیابند.  جویان بی پناه

خر بود. او زنی ی از مهاجران متأا ، از خانوادهماشاکرد. مادر او،  ی پوشاک را اداره می خانوادگی در زمینه

 پدرِ« اش عمیق بود. خنده و گریه»بود و به قول لئونارد  "چخوفی"مهربان، افسرده و از نظر احساسات 

ی قوانین عرفی و شرعی دین یهود و اهل  شده گر شناخته ، پژوهشکلونیتسکی کالین نسلیمامادرش، 

گیل و  نوشت. لئونارد به مدارس خوبی رفت از جمله مکرا « فرهنگ لغات متشابه عبری»لیتوانی بود، او 

 و آسایش خانواده بیزار نبود.  مراقبتمدتی هم به کلمبیا. او هرگز از 

م ساخته بودند. من در ردیف ادای بزرگ شدم که اجد ن در کنیسهمای عمیق دارم.  طایفه حسهمیشه نوعی »

های خوبی بودند، اهل دوستی و معاشرت بودند.  های نجیبی بودند. آدم ام آدم نشستم. خانواده سوم می

 «ام. وقت احساس شورش و طغیان نداشته بنابراین، من هیچ

بود که او با وقتی که لئونارد نه ساله بود، پدرش از دنیا رفت؛ این لحظه، این زخم آغازین، اولین باری 

ی پدرش را که در  و جریان تشییع جنازه« خاطراتی از او در ذهنم است»گونه صحبت کرد:  کلماتی مقدس

برخالف سنت « ها که پایین آمدیم، تابوت در اتاق نشیمن بود از پله»خانه برگزار شده بود، تعریف کرد: 

ها فکر  تان بود و کوهن داشت به گورکنیهودیان، کارکنانِ مراسم در تابوت را باز گذاشته بودند. زمس

بعد به خانه »رود.  زده سخت است. او پدرش را تماشا کرد که به درون زمین می کرد: کندن زمین یخ می

 م چرا این کار را کردم ولی... حتادان ی او رفتم و یک پاپیون آماده شده پیدا کردم. نمی برگشتم و سر گنجه

کنم  فکر می–ای کاغذ نوشتم  از دو قسمت پاپیون را کندم. چیزی روی تکهولی یکی  دانم... نمی االن هم

                                                           
 نویس آمریکایی . رمان4
 نویس و منتقد آمریکایی . رمان5
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ی  و آن را در سوراخ کوچکی در حیاط پشتی دفن کردم. و آن نوشته -یک جور خداحافطی با پدرم بود

 « ای غیرممکن بود. دادن پاسخی آیینی به حادثه آن تو گذاشتم... فقط نوعی جذبه برای عجیب را هم

ماشا و دو فرزندش یعنی لئونارد و خواهرش  ، عموهای کوهن تالش کردند کهپدر خانوادهبعد از فوت 

دابلیو. آر.  کرد: گری عمویش کار می ؛ در ریختهخواند ، مشکل مالی نداشته باشند. لئونارد درس میایستر

د گرفت که ی پوشاک یا ریخت، و در کارخانه ها می گاتبرت و شرکاء، فلز گداخته را درون سینک و لوله

 اش آموخت؛ دهمهارت مفیدی برای کار آین زمان اما هم چروک نشود تاوشلوار را تا بزند  چطور کت

خودش را یک نویسنده تصور نوشت، همیشه  جایی که در یک نشریه مطلب می اما از آن. گرد ی دوره نوازنده

عدالتی در دل،  ای از بی با سابقه بارانی به تن، کاله داغان پایین کشیده تا روی چشمان نافذ،»کرد،  می

زنان در امتداد بلواری خیس، و به دنبالش ترحمِ حاضران  ای آزاده که توان انتقامش نیست، قدم چهره

 «توانند به او دست یابند. شمار... محبوب دو یا سه تن از زنان زیبا که هرگز نمی بی

، در سیلوی سیمونزطور که  یسنده شود. همانآمد، پس تصمیم گرفت که نو رول به او نمی اند زندگی راک

ی کارآموزی کوهن در  کند دوره آشکار می ،«من مرد تو هستم»که نوشته است،  ای حال بسیار عالیح شر

بودند )نام دخترش را از اسم لورکا برداشت(.  لورکاو  ییتزهایش  های او بود. وقتی که نوجوان بود، بت نامه

ای از شاعران  و سپس در حلقه خواند تولستوی، پروست، الیوت، جویس و پاوند می گیل، ی مک مجلهدر 

سالگی منتشر  را در نوزده« مونت  شیطان در وست». کوهن که اولین شعرش آیروینگ لیتونویژه  افتاد به

چطور تا ابد  من به او یاد دادم چطور لباس بپوشد و او به من یاد داد»ی لیتون گفت:  بار درباره کرده بود، یک

ی  در شماره« راهت را هادی باش»کوهن هرگز از نوشتن شعرِ موزون دست برنداشت؛ شعر « زندگی کنم.

 ماه ژوئن این مجله منتشر شد.

ای از  که چکیده ،«های مردم کتاب ترانه»از هایی را  ی موسیقی نیز بود. وقتی که بچه بود ترانه بسته کوهن دل

و دیگر خوانندگان موسیقی  هنک ویلیامزحفظ کرده بود، از رادیو به صدای  ،های محلی قدیمی بود ترانه

پسران »در گروه کانتریِ کوچکی به نام  سالگی با کت جیر پدرش در شانزده سپرد، و کانتری گوش می

 زد. ساز می« باکسین

گرفت. پس از  بیست سالش که بود، از یک اسپانیایی که در زمین تنیس با او آشنا شده بود، درس گیتار می

ی چهارم، خبری از مرد اسپانیایی نشد. کوهن با  رفت کرد. جلسه در آکوردهای فالمینکو پیشچند هفته، 

اش در  ن در سخنرانیها بعد، کوه خودش را کشته است. سالاو خدمتکار او تماس گرفت و فهمید که 

دانستم، چرا به مونترال آمده بود... توی آن زمین  ی آن مرد نمی چیز درباره من هیچ»آستوریاس اسپانیا، گفت: 
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های  ی تمام ترانه کرد، چرا خودش را کشت... همان شش آکورد، همان الگوی گیتار، شالوده تنیس چه می

 «من بوده، و تمام موسیقی من.

ها و  خوان و ترانه -رابرت جانسون، سانی بوی، ویلیامسون، بسی اسمیت–د بلوز بود کوهن عاشق اساتی

انداخت تا  ی موزیک سکه می . او بارها داخل جعبهژاک برلو  ادیت پیافسراهای فرانسوی چون  داستان

بخواند، گوش کند. اما وقتی  ری چارلزو هر چه که « والتس تنسی»، «بازِ بزرگ نقش»به دوباره و دوباره 

من به آن چیزهایی عالقه دارم که بخشی از بقای من باشند. »«تفاوت بود.  ها بی آمدند، نسبت به آن 7ها بیتل

شان احترام  کردند. من به عالقه شان از بیتلز، حسابس اذیتم می دخترهایی داشتم که با هواداری دوست

آن نوع خوراکی که  ها در کردم. ولی آن را ستایش می« آهای جهود»هایشان مانند  گذاشتم و بعضی ترانه می

  «خیلی ضروری نبودند.طلبیدم  من می

کوک شد، پنج سال بعد،  باب دیلنبرای نخستین بار با صدای  0690هایی که در  همان جفت گوش

ای از تبار  زاده نجیب را کشف کرد،ها  بود که آن جان هاموند، لئونارد کوهن را کشف کرد. این 0699در

او در ضبط و ترین ارزیاب و تولیدکننده در تجارت موسیقی.  تاکنون، باهوش، و 8دربیلت ی فان خانواده

، دخیل بود. هاموند بیلی هالیدی، و آرثا فرانکلین، بنی گودمن، بیگ جو ترنر، کنت بیزیانتشار اولین آثارِ 

ی کوهن شنیده بود، از او  کردند، درباره شهر را دنبال میکه از برخی دوستانش که موسیقی محلی مرکز 

 خواست تا برایش اجرا کند.

 الویسگرچه یک سالی از  نویسی که آثارش به چاپ رسیده بود، اما ودو ساله بود، شاعر و رمان کوهن سی

ده بود که از راه سرایی روی آور تر به این خاطر به ترانه بیش کار بود و ر بود، موزیسینی تازهت بزرگ پرسلی

وسوم اقامت  بیستی چهارم هتل چلسی، در خیابان  او در طبقهتوانست پول زیادی درآورد.  نوشتن نمی

کرد و روی صحنه افرادی  ها اجرا می هایش را در باشگاه ها ترانه شبکرد.  سیاه میداشت و تمام روز، کاغذ 

)که در  جیمی هندریکسکرد(،  را ستایش می« ابازندگان زیب»)که رمان کوهن  لو رید، پتی اسمیتمانند 

را  جانیس جاپلینرای یک شب هم شده، و اگر ب (به روی صحنه رفتبا او « سوزان»ی  خواندن ترانه

 دید.  می

ها  روزی هاموند کوهن را برای ناهار دعوت کرد و بعد از آن پیشنهاد کرد که به اتاق او در هتل بروند. آن

و چند  «ی این غریبه ترانه»، «آهای، این رسم خداحافظی نیست»، «سوزان» روی تخت نشستند و کوهن

 . اجرا کردی دیگر را  ترانه

                                                           
7. Beatls 
8. Vanderbilt  
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  «همینه!»وقتی کوهن اجرایش تمام شد، هاموند خندید و گفت: 

وشلواری پوشید و به استودیوی ضبط کلمبیا، نزدیک مرکز شهر، رفت تا کار بر  چند ماه بعد، کوهن کت

ها  کرد. و بعد از یکی از ترانه مش را آغاز کند. بعد از هر ضبط، هاموند او را تشویق میروی نخستین آلبو

 !« مواظب باش دیلن» گفت: 

اما  -یهودی، ادبی، اشتیاق به تصویرهای کتاب مقدس، و حمایتِ هاموند–ربط کوهن به دیلن واضح بود 

و  تر غیرارتباطیتر،  کارها با هم متفاوت بودند. دیلن حتی در اولین کارهایش، به سوی زبانی سورئال

 . کرد رول حرکت می اند اشتن مطلقِ راککنارگذ

 

ی هشتاد، کوهن برای  کردند. در اوایل دهه میها، دیلن و کوهن گاه به گاه یکدیگر را مالقات  در طول دهه

ی کارهای اخیرشان با هم  ای درباره ها در کافه تماشای اجرای دیلن به پاریس رفت و صبح روز بعد، آن

دیلن زیبایی پیوند میان تقدس و کفر را را دوست داشت. « 9هاللویا»ی  خصوص ترانه دیلن بهصحبت کردند. 

را با اجراهای جدید « هاللویا»که سیصد خواننده دیگر  حتی قبل از ایند، در این ترانه تشخیص داده بو

های ثابت  بیاید و یکی از ترانه« شرک»که این ترانه در ترکِ صوتی  خیلی قبل از اینو  مشهور سازند،

 از کوهن پرسید چقدر طول کشید تا این ترانه را بنویسد. دیلن شود.« آمریکن آیدل»ی  برنامه

 ولی دروغ گفت.« دو سال»داد: کوهن پاسخ 

کشید ها طول  نوشت و نوشت و سال زیادی تابیادر واقع، نوشتن این ترانه، پنج سال طول کشیده بود. او 

هایش برای نوشتن این ترانه، درحالی که فقط  چند بار پیش آمد که در تالشی نهایی آن برسد.  تا به نسخه

  هتل بکوبد. لباس زیر به تن داشت، سرش را به کف اتاق

 «در طول کشید آن را بنویسی؟قا دوست دارم، چر« من و من»من خیلی ترانه »گفت:  کوهن به دیلن

 «حدود پانزده دقیقه.»دیلن پاسخ داد: 

با توجه  «کنیم هایمان بازی می طوری با کارت ما این»نظر پرسیدم، گفت:  ی آن تبادل تی که از کوهن دربارهوق

اما کوهن ظاهرا  هستند،« دعا»ها مثل  گفته بود آن در آن زمان، های کوهن ی ترانه هدربار که دیلن به این

  ها ندارد. وموم کردن راز خلقت آن تمایلی به مهر

                                                           
 (Halleluja. در عبری یعنی سپاس خدای را. ) 9
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دهم، توضیح دادنش خیلی سخت است. با نزدیک شدنم به پایان  دانم دارم چه کاری انجام می من واقعا نمی»

ی زندگی یا کار افراد  های ظاهری درباره چیزی پشتِ عقاید و ارزیابیکه چه  ام به دانستن این زندگی، عالقه

این ای به این موضوع نداشتم و االن هم  تر بودم عالقه تر شده است. حتی وقتی سالم تر و کم وجود دارد، کم

 «تر شده. کم  عالقه

چیز را به خانه   همه» های تر با سنت و فرهنگ غیرشهری مواجه بوده است، اما وقتی ترانه گرچه کوهن بیش

ها بعد، وقتی آن دو با هم  از دیلن را شنید، از جایش پرید. سال «۹۰ی بزرگراه  بازدید دوباره »و « برگردانیم

خواهد  آنجلس، تماس گرفت و گفت که می دیلن با او در لسدوست شده بودند، یک روز بعدازظهر، 

 آنجلس آمد. ن سوار ماشینش شد و به لسای را که خریده است، به او نشان بدهد. دیل وسیله

یا  «درست مثل یک زن». فکر کنم شدهایش از رادیو پخش  ی از ترانهیک»آورد که:  کوهن به خاطر می

چرخ از روی این پل رد  جدهیه عالمه ه»ودش رسید، دیلن گفت: همچین چیزی بود، وقتی آهنگ به اوج خ

دیلن به رانندگی ادامه داد و بعد از مدتی به کوهن « است.اند، منظورش این بود که اوجش خیلی قوی  شده

« م.ا خیلی خب، باب، تو درجه یکی ولی من درجه دو»سرای مشهور به او گفته است که:  گفت که یک ترانه

نم تو درجه یکی و دا و به من گفت: تا جایی که من میسپس دیلن برگشت : »ادامه دادکوهن لبخندی زد و 

و البته آن موقع آماده جواب دادن – ظورش تا جایی که آن موقع من فهمیدم این بود کهمن درجه صفرم. من

 «ها است ولی کار من نسبتا خوب است. کار او فراتر از اندازه -نبودم

اما ثابت کرد که مشتاق  کند، قد موسیقی را بازی نمیتدیلن، که هفتاد و سه سال دارد، معموال نقش یک من

از او پرسیدم و او دقیق و  یک ی درجه ای سوال درباره لئونارد کوهن است. من مجموعهی  بحث کردن درباره

 های دوپهلو. بدون طفره رفتن و حرف -ها پاسخ داد منتقدانه به آن

اندازند، که به نظر من، در کنار اشعار  های او را از قلم می زنند، ملودی ی لئونارد حرف می وقتی افراد درباره»

شخصیتِ آسمانی  هایش به ترانه –در آثار او تراز شوند. حتی خطوط هم او محسوب مین نبوغ تری او، بزرگ

دانم در موسیقی مدرن، کسی به این سطح نزدیک نشده است.  دهند. تا جایی که من می می و بار ملودیک

دارند که  تراز همکه بر اساس دو آکورد پایه، ساخته شده است، خطوط « قانون»ها مثل  ترین ترانه حتی ساده

ضروری هستندو هرکسی که به اجرای این ترانه فکر کند و شعرش را دوست داشته باشد، مجبور است که 

 «بسازد.تراز  همآن را با همین خطوط 
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« خواهران رحمت»ی  است. در ترانه 10استعداد یا نبوغ او در اتصالِ او به موسیقی کرات»دیلن ادامه داد: 

کنند... اما  بینی حرکت و تغییر می پیش  برای نمونه، شعر از چهار خط اصلی درست شده که در فواصل قابل

رود. و بعد از آن هر  گوید و می آید و واقعیتی را به شما می بینی نیست. ترانه می آهنگ اصال قابل پیش

و  تحقیرگذارد که این اتفاق بیفتد. لحن و صدای او از  و لئونارد می افتد، اتفاقی ممکن است بیفتد و می

هاست.  همیشه باالتر از این فهمد. لئونارد شق است که جواب رد نمی . او عاشقی کلهتقلید بسیار دور است

 و سرایی، در چهار خط مشخص، با وزنِ عالی، بدون هم ی استهای پشت سرهم مصرع« خواهران رحمت»

رود و  شود. دومین خط از مینور به ماژور می اولین خط در کوک مینور شروع می های نمایشی. هپر از صحن

ای متفاوت  رود و به درجه خط سوم از این هم باالتر می دهد. را تغییر می واریاسونرود و ملودی و  می ترباال

 ای فریبنده و غیرعادی ی تکرارشونده، ملودی این قطعهگردد.  رسد، و سپس خط چهارم به آغاز برمی می

فهمد که به سفری موسیقایی  قدر زیرپوستی است که شنونده نمی است، چه باکالم و چه بدون کالم. اما آن

 «کالم. رفته است و یک جایی هم خوابش برده، با کالم یا بی

اجرای  تفاوت نسبت به اجراهایی مانند در سبک بلوز و بیرا « هاللویا»ی هشتاد، دیلن  در اواخر دهه

 تورهای خود از شهری به شهری دیگر اجرا کرد.در  ،12جان لی هوکریا اجرای  11جف باکلیی  شده بزک

باز هم، این ملودی است که به زیبایی ساخته برای من معنی خاصی دارد. « هاللویا»این ترانه، »دیلن گفت: 

خورد سرجای اولش، خیلی سریع. ولی این ترانه  می شود و سر  تدریج کامل می رود، به شده و باال می

ی آنیِ ترانه که  و این جنبه« آکورد مرموز»آید، قدرت خاصی دارد. این  هماهنگی دارد که وقتی میسرایی  هم

 «های خاصی دارد. ، برای من خیلی معنی«شناسم بهتر از خودت میمن تو را »گوید  به آدم می

وبوی نزدیک شدن به پایان دارند، ترجیح  تر رنگ های اخیر کوهن را که بیش دیلن پرسیدم آیا ترانهاز 

، «رفتن به خانه»های لئونارد را دوست دارم، چه قدیمی چه جدید.  ی ترانه من همه»دهد؟ پاسخ داد:  می

ای هستند و از طرفی  قانهاد، عمیق و صهای عالی ترانهمثل همیشه شان  همه« تاریکی»، «آنجا را نشانم بده»

من دارند.  ای ملودیک هستند و آدم را به فکر کردن و احساس کردن وامی به طرز غافلگیرکننده چندبعدی و

گی داشت که ا یک سادهه ها دوست دارم. از طرفی قبلی تر از قبلی های اخیرش را بیش حتی بعضی از ترانه

 «آن را هم دوست داشتم.

                                                           
کند و به آن  ی نسبت های موجود در حرکات اجرام آسمانی مانند خورشید، ماه و غیره بحث می . مفهومی فلسفی که درباره 10

harmony of the spheres گویند. نیز می 

11 . Jeff Buckley 
12 . John Lee Hooker 
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گویند موسیقی او برای این خوب است که آدم رگ دستش را بزند، از  دیلن در مقابل این انتقاد رایج که می

را ساخت؛ و  «ی ایستر رژه»کند که  مقایسه می 13او کوهن را با یهودی مهاجر روسیکند.  کوهن دفاع می

و روشنی در کالم او هست  بینم. همیشه احساس مشخص من اصال ناامیدی در کالم لئونارد نمی»گوید:  می

زند اما شنونده به  می  حرفکه گوید، فقط اوست  کند و چیزی می وگو می انگار که دارد با آدم گفت

توان  سرایی در تاریخ مدرن که می است، تنها ترانه آیروینگ برلیندهد. او واقعا از نسل  دادن ادامه می گوش

نیز همان طور است. برلین هم مثل کوهن به نوعی  برلینهای  لئونارد را مستقیما با او مقایسه کرد. ترانه

 های ترانهشد. و او نیز مانند لئونارد، احتماال آموزش موسیقی کالسیک ندیده بود.  ی آسمانی مربوط می کره

ی طویل تشکیل    ساده شعرهایآور و  اعجاب های نصفه، کامل و فواصل افتادند و از خط برلین نیز جا می

کند که به نظر کالسیک  رفتِ آکورد می از پیشی خاصی  استفاده ها ماهرند. لئونارد هردوی آن .شدند می

    «چه فکرش را بکنید. تر از آن موسیقیدان باهوشی است، زرنگ  آید. او خیلی می

بود.  0691خواست اجرایی مهم انجام دهد در سال  ترسید. اولین باری که می کوهن همیشه از اجرا می

جنگ ویتنام داشته باشد. نیویورک، اجرایی خیریه بر ضد  14از او خواست که در تاون هالِ کالینز جودی

زمانی های او که  ، یکی از نخستین ترانهباشد« سوزان»ی  ایش با  ترانهرشروع اج که پیشنهادش این بود

 . ها شد ترین پرفروشبه کمکِ کالینز جزء  و بعدبود   کوهن آن را پشت تلفن برایش خوانده

 «میرم. کار را بکنم جودی. از خجالت می توانم این  من نمی»کوهن به او گفت: 

حاضرین گفت:  کوهن به ،15در اورشلیم یدر اجرای تور مشخص بود که مشکلی وجود دارد.از همان موقع 

واقعا احساس گردانم.  ا برمیی پولتان ر کنیم و من همه راه نشد، کنسرت را تمام می ببینید، اگه اوضاعم روبه»

ها هم  ها آدم خیلی حالش خوب است و بعضی شب گذاریم. بعضی شب کنم امشب داریم سرتان کاله می می

 16کاباالنستیم خوب باشیم، و در اای ندارد. و امشب ما نتو شود! و دروغ گفتن هم فایده کنی، نمی هر کار می

اگر نتوانستید از زمین بیرون شوید، پس بهتر است : » -ی او به تورات خندیدند جمعیت به اشاره– آمده که

گوید اگر آدم و هوا رو در روی هم نایستند، خداوند بر تخت  می کاباالگوید،  روی زمینتان بمانید. نه، می

رو در رو بشوند، خود نخواهد نشست، و در واقع امشب دو طرف مرد و زن وجودم حاضر نیستند باهم 

توانم روی تختم بنشینم. و این در اورشلیم اتفاق وحشتناکی است. پس، گوش کنید. ما صحنه  بنابراین نمی

این « کنیم که پشت صحنه، عمیقا تمرکز کنیم تا بتوانیم به حال اولمان برگردیم. کنیم و سعی می را ترک می

                                                           
 است.  Easter Paradeمنظور آیروینگ برلین سازنده موسیقی فیلم موزیکال .  13

14 . Town Hall 
 المقدس . بیت 15

 . بخشی از تورات 16
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او به خوبی آن شب را به  -چرخد ترنت دست به دست میاش در این فیلم زنده–اندازم  اتفاق را به یادش می

 آورد. خاطر می

کردم کارم خیلی ضعیف است. به اتاق رختکن رفتم، و مقداری  این آخر تور بود. فکر می»کوهن گفت: 

 جمعیتلئونارد اسید را مصرف کرد. در همان حین، بیرون در سالن، « ی گیتارم پیدا کردم. اسید در جعبه

ای سنتی  خواستند او را تشویق کنند که روی صحنه برگردد. ترانه به خواندن برای او، گویی میشروع کردند 

 .«ایم ما آرامش را برایت آورده»خواندند  می

چه تماشاگری ممکن است تا این حد مهربان باشد؟ بنابراین، با گروهم به روی » آورد:  کوهن به خاطر می

ناگهان ماریان را دیدم که درست مقابل من و «. بدرود ماریان»اندن صحنه رفتیم... و من شروع کردم به خو

کنند. و تبدیل شد  ها هم دارند گریه می ایستاده بود و شروع کردم به گریه کردن. برگشتم و دیدم که نوازنده

 من با هم یکی شدند. یک یهودی! و به جمعیتی  دار است. همه به ماجرایی که االن به نظر نسبتا خنده

برد!  کاری از پیش نمیام، و این  ه گفتند: دیگر چه چیزی برای نشان دادن داری بچه؟ من خیلی چیزها دید می

ترین بخش سنت ماست. نه که فقط بزرگ باشد بلکه یک وجود بسیار عظیم است. نوعی  و این مشکوک

احساسات همیشه در  آمد چون آن بودن داشتم که به نظرم خیلی هم اصیل و واقعی می حس بطالن و پرت

زنی؟ برای چه و برای چه کسانی؟ و اهمیت  شوی و حرف می کجاست که بلند می»زد.  ذهنم دور می

تر از عمیق،  تر کنم. عمیق کنم این تجربه مرا دعوت کرد که تمرینم را عمیق من فکر می« حرفت در چیست؟

 «هرچه که بود، آن را جدی گرفتم.

. دارم از هم  دوست ندارم. نقطهتوانم این کار را بکنم،  نمی. »گریستدر اتاق رختکن، کوهن به شدت 

گوش کنید، مردم، من و گروهم »و بار دیگر به روی صحنه رفت تا با جمعیت صحبت کند: « پاشم. می

خواهم به شما  تر از آن هستیم که بتوانیم ادامه دهیم. فقط می کنیم. داغان همگی داریم پشت صحنه گریه می

 «که ممنونیم و شب خوش.بگویم 

از حد توان او خارج است: « زندگی راک»سال بعد، نیمه شوخی نیمه جدی به مطبوعات گفت که  

خیالش  کنم زندگی که االن دارم خیلی لحظات شادی در برندارد. بنابراین، تصمیم گرفتم که بی احساس می»

 کر گفت.گرِ ملودی می ها جمالتی بود که به گزارش این« بشوم. و بروم

هایش  که خریدار داشته باشد. گرچه آلبوم تر مورد احترام بود تا این های زیادی پس از آن، کوهن بیش سال

ی  رفت، در مقایسه با آثار بزرگ راک، حرفی برای گفتن نداشت. در اوایل دهه به طورکلی خوب فروش می

آلبوم باشکوهی که حاوی  –را به شرکت ضبط آثارش ارائه داد « های گوناگون موقعیت» وقتی آلبوم هشتاد،
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اس  بی ، مدیر سیوالتر یتنیکوف -«باشدمشیتِ تو این اگر »، و «مرا برقصان تا نهایتِ عشق»، «هاللویا»

 ها با او مشاجره کرد. رکوردز، بر سر میکس آهنگ

در خاطراتش آورده است که باالخره توانست او را به  کالینزک، ی اجرای کوهن در تاون هالِ نیویور درباره

پاهایش داخل شلوار »توانست ببیند که کوهن مشکل دارد  اجرا راضی کند، اما آن شب، از جناح صحنه می

 «لرزید. قسمت اول شعر را تا نصفه خواند و بعد زیر لب عذرخواهی کرد و از صحنه خارج شد. می

کرد او را وادار کند تا به فریادهای  ی کالینز گذاشت که سعی می سرش را روی شانهپنهان از دید جمعیت، 

و سرانجام، او « گردی ولی برمی»کالینز گفت: « توانم. نمیتوانم برگردم. نمی»تشویق جمعیت پاسخ دهد. 

 به پایان برد.را « سوزان»ی  داد، ترانه موافقت کرد. ادامه داد و به همراه جمعیتی که فریاد خوشحالی سرمی

از آن زمان تا کنون، کوهن هزاران کنسرت را در سراسر دنیا اجرا کرده است، اما تا هفتادسالگی هنوز اجرا 

گفتند وقتی روی  هایی نبود که می وقت از آن موسیقیدان کردن برایش امری طبیعی و راحت نبود. او هیچ

های زیادی برای  که روش با این ی خود هستند. نهکنند ، انگار که در خا میزنده بودن صحنه هستند احساس 

داد  باز هم اجرای کنسرت حس طوطی را به او می -مقاومت، مواد، نوشیدنی–اجرای موفق به کار می بست 

هنوز هم « بارانی آبیِ مشهور»گرا نیز هست. حس کالسیکِ  او کمالای زنجیر کرده باشند.  پایهکه پایش را به 

 با اوست.

خواهد خوب باشد، خوب  قدری که دلش می آید که آدم آن جا می به نظرم این از آن»کوهن به من گفت: 

ناآرامی و اضطراب است. همان بار اولی که جودی کالینز باعث شد به روی صحنه بروم، این علت –نیست 

 «احساس کردم که این آخرین بار نیست.

 گروه کاملی از نوازندگان و خوانندگان، وارد اورشلیم شد. کوهن بادر اواخر یک تور طوالنی، ، 0618در 

سنگینی بود. )سال بعد، هنگام جنگ اسرائیل و مصر، کوهن پیدایش شد با بودن در آن شهر، برای او باری 

ی خودم  من وظیفه»ای گفت  امید که جای کسی که به جنگ رفته بود را بگیرد. آن زمان در مصاحبهاین 

کرد.( روی صحنه،  و در روز چند بار برای سربازان اجرا می« ای ملت یهود حمایت کنم.دانم که از بق می

وقتی جمعیت اولین آکوردها و عبارات را با تشویق پاسخ دادند، « ی روی سیم. پرنده»شروع کرد به خواندنِ 

 کوهن ساکت شد.

جا ایستادم به اندازه  برم. ولی همین که این دهید لذت می ها را تشخیص می که این ترانه من واقعا از این»

لنگد. پس اگر  کنید، یه جای کار می کنم هر بار که شروع به تشویق کردن می و فکر می ترسناک هستکافی 

 «شود فقط دست تکان بدهید؟ ید، میده ای را تشخیص می ترانه
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نمود، ناشی از  های او که اول بار نوعی جذابیت اجرایی می ومنی کرد و معلوم شد که حرف ه مناو دوبار

اند و گاهی...  ها برای من مثل مراقبه شده امیدوارم با من کنار بیایید. این ترانه» اضطراب واقعی است.

گذارم. دوباره  کاله می کنم که دارم سرتان دانید، آن احساسی که باید داشته باشم ندارم و احساس می می

خودمان  ی هه. دلیلی ندارد ترانه را خراب کنیم تا وجکنم کنم. اگر بهتر نشد، اجرا را متوقف می می ام را سعی

 «را حفظ کنیم.

 کند:  یکی از ما اشتباه نمی»ندن کوهن شروع کرد به خوا

 «روشن کردم... شمع سبزرنگ نازکی 

زد  که همچنان لبخند می حالی و در . بازهم شوخی ومن، و باز هم مندوباره ساکت شد، خندید، عصبی بود. 

 «خودم. حق دارم  خب حق دارم که این باال بشینم و حرف بزنم واسه»گفت: 

دانیم که کی  دانیم که تو عالی هستی، ولی نمی ببین لئونارد، ما می»به او گفت:  اس رکوردز بی سی مدیر    

اس تصمیم گرفته است که آلبوم او را در آمریکا منتشر  بی سرانجام، کوهن دریافت که سی« خوب هستی.

ای  عانهی متواض این عالقه »ای، از شرکت ضبط آثارش تشکر کرد:  ها بعد، در حال دریافت جایزه نکند. سال

 «اند، همیشه مرا تحت تاثیر قرار داده. که به کارم داشته

ای  سرایی که اکنون پنجاه سال دارد، گاهی اوقات روی صحنه، داستان بامزه ، خواننده و ترانهسوزان وگا

ساله بود، در اردویی تابستانی   وقتی که هیجدهوگا کند.  های کوهن تعریف می پنهانی دست  ی لرزش درباره

سیمایی که  . یک شب، توی جاده، با مرد جوان خوشآدیرانداک، مشغول آموزش رقص و آواز محلی بود در

لئونارد »او اهل لیورپول بود و اولین حرفی که زد این بود که:  مشاوری از اردوی مجاور بود، آشنا شد.

 «کوهن دوست داری؟

وگا، هواداران لئونارد کوهن در آن روزها مثل ی  گردد و در حافظه قبل برمیاین ماجرا تقریبا به چهل سال 

ی آن مرد جوان داد:  معصومانه-شد جواب مناسبی به سوال نیمه بودند. عالوه برآن، می« انجمن سری»نوعی 

کرد اگر این را نگوید، دوست  وگا فکر می «ها. ولی فقط بعضی وقت–آره، لئونارد کوهن دوست دارم »

جایی که مرد  ولی از آن(. کند میگوش ای است )که همیشه کوهن  فسردهکند که او آدم ا جدیدش فکر می

من همیشه لئونارد کوهن »، جواب داد: ها نبود آمریکایی« های قالبی وبکوب بزن»بود، و اهل  جوان انگلیسی

 ها تا آخر تابستان با هم دوست بودند.  نتیجه این شد که آن« دوست دارم.

وگا همین  ، تاثیر حیاتی داشتند.توانایی و دقت او در درک شعری درکوهن های  های آینده، ترانه در سال

ی مسائل پیچیده ترانه بگوید. خیلی صمیمی و  توانست درباره این طوری بود که می» اواخر به من گفت:

دستی که آزادانه تکان »ایِ  ی هشت دقیقه برد، ترانه های جهان هستی می شخصی بود. دیلن آدم را به غایت
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کردم یا ممکن بود بکنم خیلی فاصله  کارهایی که من می  را خیلی دوست دارم، ولی این از آن« دهد یم

های لئونارد، ترکیبی از جزئیات واقعی و حسی مرموز بود، مثل کلمات  . خیلی زمینی نبود. اما ترانهداشت

  «دعا یا ورد.

بار زمانی که کوهن و وگا با هم صمیمی شده بودند، او با وگا تماس گرفت و  و یک چیز دیگر هم بود. یک

دیگر را مالقات کردند. کوهن از او  ر کنار دریاچه یکدها  از او خواست که به هتل محل اقامتش بیاید. آن

اش  ی تازه ی او از ترانه ه دکلمهوقتی که داشتم ب»گفت:  اش گوش دهد. وگا می ی تازه خواست که به ترانه

دیدم که چندین خانم با لباس شنا، یکی یکی پیدا شدند و در  -ی طوالنی بود ترانه-کردم گوش می

متوجه آن »گفتم: او  اش تمام شد، به که دکلمه د از اینهای روی ساحل، پشت سر لئونارد نشستند. بع صندلی

وبرش بیندازد گفت:  که نگاهی به دور تفاوت، بدون این ی بیا و او با قیافه «هایی که آمدند شدی؟ خانم

 «افتد. همیشه همین اتفاق می»

ی  در دهههایی نیز در پی دارد.  هایش، هزینه دنیایی که این همه شیفتگی در خود دارد، عالوه بر ارمغان

پایان یافتنِ این دهه،  با اما لورکا و آدام. ، دو فرزند داشت:سوزان الراداش،  هفتاد، کوهن از همسر عرفی

های خودش را داشت ولی از طرفی، سرزندگی را از او  برگزاری تور جذابیتها نیز پایان یافت.  ی آن رابطه

قبل از اجرا، »کرد:  احساس تهی بودن می، کوهن کامال 0662گرفته بود. بعد از یکی از این تورها در 

 زیادی شراب  هزینه»کرد. او گفت:  بقیه هم لیوانی تعارف میو به « خوردم. تقریبا سه بطری شاتو التور می

شد!  تر از سیصد دالر بود. ولی با موسیقی خیلی خوب می کنم شاتو التور، بیش بود. حتی آن موقع، فکر می

ها  مثل دیوانهدانم چرا. وقتی که اجرایی نداشتم، خوردن آن هیچ معنایی نداشت. احتماال موقع اجرا  نمی

 «عد از آن بی معنی بود.خوردم و ب مشروب می

او عاقل »رسید:  ه پایان خودش میهنرپیشه، داشت ب مورنیِ  ربکا دوی طوالنی او با  در همان زمان، رابطه

 «ی آن است. دارشدن و بقیه  به درد او بخورم، منظورم ازدواج و بچهتوانم  دید که من نمی باالخرهبود. 

حال، گفت: ح ی شر ا کوهن حفظ کرده است، به سیلوی سیمونز، نویسندهاش را ب که هنوز دوستی مورنی دو

وقت احساس مسئولیت و  های مختلفی آشنا شود و ارتباط داشته باشد اما هیچ او زیاد پیش آمد که با زن»

خواهد  اش با کارش و این حس که این اولین و آخرین کاری است که می تعهد نداشت... و ارتباط طوالنی

 «)باعث شد جدا شویم(.بکند 

●●● 

نوی بود. وجوگری مع تنشست، جس ی پدربزرگش در کنار عموهایش می کوهن از همان زمانی که در کنیسه

ی  در اواخر دهه« کنم. که موثر باشد، دنبال میرا دی، هر چیزی  اس رومی، بودایسم، ال هر چیزی، کاتولیک»

http://khabgard.com/
http://khabgard.com/
http://khabgard.com/


کوهن به روایت نیویورکر  دیوید رمنیک ـ برگردانِ ناهید رضازاده

 

 18  Khabgard.com خوابگرد

 

ی  درجه»آموزش مختصری دید و مدرک  ،گرایی علمکرد، در یک مرکز  شصت، که در نیویورک زندگی می

IV ی اور  ی بسیاری را در کنیسه و عصرهای دوشنبه  های شنبه های اخیر، صبح گرفت. در سال« رهایی

 .گذراند می جا، آن خاخامبا  کاباالی متون  ، به بحث درباره، در بلوار ونیزهاتور

که تخیل نسل من را به خود معطوف کرده بود، وجوهایی  جست من در تمام »کوهن یک زمانی گفته: 

شان را نپوشیدم و عضو نشدم، اما هر  لباسخواندم و رقصیدم.  17شرکت کردم. حتی با کریشناهای هار

 «.کردم شد امتحان می چیزی را که می

 ، انجیلترین متن عرفانی یهودی یعنی مهم 18های چند جلدی زوهار کوهن تا به امروز مشغول خواندن نسخه

های عرفانی، کاباالی  ی انجیل او دربارهوگویی که با هم داشتیم،  در گفت. عبری، و متون بودایی است

که ادعا خاخامی حال ساباتی سوی،  کارل یونگ، شرح« پاسخ به کارِ»های فلسفی هندو،  لوریانی، کتاب

های معنوی  نسبت به آموزهکوهن  است، سخن به میان آورد.ام  در قرن هفدهکرد مسیح موعود قوم یهود  می

 دهد.  ، گوش می19کند، و به سخنرانی یاکوف لیب هاکوهیان اینترنت بسیار راحت برخورد می

لقب افتخاری  روشی)کیوزان جوشو ساساکی روشی او به مدت چهل سال با استاد ژاپنیِ ذن به نام 

، که دو سال پیش در روشیبود. آشنا  کند( معلمان مورد احترام است و کوهن او را با همین لقب ذکر می

ی دومش را  آنجلس آمد ولی هرگز زبان خانه به لس 0698سن صد و هفت سالگی از دنیا رفت، در 

اش معماهای سنتی ژاپنی طرح  درستی نیاموخت. او به کمک مترجمان خود، برای شاگردان آمریکایی به

قامت و  مردی کوتاه روشی« کنی؟ نندگی میبری وقتی که داری را از کجا به طبیعت بودا پی می»کرد:  می

گفت  ی اقامت موقتش در آمریکا می و درباره نوشید اسکاتلندی گران می تنومند بود، ساکی و ویسکی

 «شود از ته دل خندید. ها یاد بدهم که چطور می خواهم به آمریکایی جا که خوش بگذرانم. می ام این آمده»

های  در مرکز ذن یا در کوه بالدی، به مطالعه مشغول بود و دوره روشیی نود، کوهن به همراه  تا اوایل دهه

را به چشم یک  روشیگذراند. او  کشید، می از دو یا سه ماه در سال طول می  یادگیری و مراقبه که بیش

براین، اندک زمانی بعد از آن و بناکرد.  دوست صمیمی، استادی معنوی و تاثیری عمیق بر کارش نگاه می

 جا ماند. ، به کوه بالدی خزید. این بار تقریبا شش سال در آن0662شاتو التور در  تورِ

و  کنند رود. بعضی مردم این کار را می ی ذن نمی گر به صومعه کس به عنوان گردش هیچ»کوهن به من گفت: 

ا خیلی سخت است. باید ساعت دو و نیم صبح بیدار ج مانند چون زندگی آن جا نمی تر آن البته ده دقیقه بیش

                                                           
 . یکی از مانتراهای مهم در اوپانیشادهای هند 17

 . کتاب عرفانی تعلیمات یهود 18

اش زندگی  های سن برناردینو با دو سگ و چهار گربه ه. کابالیستی که به ترتیب به اسالم، کاتولیک، و هندویسم گروید و در کو 19
 کند. می
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ها فقط چند ساعتی  آتش روشن کنی. اتاق زندوشود، ولی تو باید در  شوی؛ تمام اردو ساعت سه بیدار می

آید تو. نیمی از روز را به پارو کردن برف  ها برف می شوند. از زیر درهای بدساختِ اتاق در روز گرم می

این نوع شوی. این که  سرسخت می . بنابراین، به نوعینشینی میزندو را توی گذرانی. و نیم دیگر  می

دهد که آه و ناله  تحمل کند و یادت می تاکند  ؛ به آدم کمک میی معنوی دارد قابل بحث است جنبه زندگی

 «ترین پاسخ در برابر رنج است. در همین حد، خیلی ارزشمند است. کردن نامناسب

تاپ  ساز، یک شمعدان، کیبورد، و یک لپ کرد که آن را به یک قهوه کوهن در اتاقکی کوچک زندگی می

آشپزی کند و  روشیشست. افتخار این را داشت که برای  شویی می  ی افراد، دست مجهز کرده بود. مانند بقیه

چندین ساعت در گزیند.  یده به اتاق معلمش متصل بود، سکناسرانجام در اتاقکی که با راهرویی سرپوش

برد،  اگر هنگام مراقبه، او یا هر کس دیگری، چرتش می پرداخت. نیلوفری به مراقبه می  روز به حالت نیمه

اش  ای محکم و سریع بر شانه ای چوبی، ضربه آمد و به چابکی با ترکه یکی از راهبان به سراغش می

 نواخت.  می

طور نیست.  . اصال اینصومعه مکانی برای آرامش و تفکر استکنند که  مردم معموال فکر می»کوهن گفت: 

توانند حرف بزنند  آورند، به ندرت می جا درمی و بسیاری از افرادی که سر از آن جا یک بیمارستان است آن

طور راه بروند،  شود به آموزش این افراد که چه مربوط میجا  های آن یا راه بروند. بنابراین، خیلی از فعالیت

  «های خودشان را پارو کنند. بزنند و نفس بکشند و غذایشان را آماده کنند و در زمستان راه حرف

دهد؟ کوهن در جواب گفت که او  گونه یهودیت را با ذن آشتی میاز او پرسید که چ آلن جینزبرگیک بار 

زند؛ توقع ندارد که  ای نیست و با مذهبی که دارد مشکلی ندارد. ذن حرفی از خدا نمی به دنبال مذهب تازه

 تمرینِ آداب بود تا مذهب؛ تر نوعی انسان خودش را طبق بیان کتب مقدس، وقف کند. برای او، ذن بیش

« بود و آن هم لباس فرمش بود. روشیی  جا مدرسه پوشیدم چون که آن من آن ردا را می»وجوگری.  جست

برگ  م و به هایدلگرفت آلمانی یاد می بود،برگ  اد فیزیک دانشگاه هایدلاست روشیاگر »گوید  کوهن می

 «رفتم. می

به بدرفتاری جنسی متهم شد. هرگز شکایتی علیه او نشد، اما برخی از شاگردان  در اواخر عمر روشی

هایی به خود او گفتند که او بسیاری از شاگردان و  و نیز در نامه های چتِ اینترنتی شین او در اتاقپی

، هیئت بودایی تایمزبر اساس خبر و مورد سوءاستفاده قرار داده بود.  بور کرده بودمجرا  ی بوداییها راهبه

ی آن  خواستند درباره افتاده و افرادی که می ی هفتاد اتفاق می مستقلی اعالم کرد که این رفتارها از دهه

 شدند. افشاگری کنند، ساکت، اخراج، تحقیر ویا مجازات می
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اردوی پسران پیشاهنگ بوده  قبل از آنآن مرکز ذن در باالی کوه برد که مرا به  یک روز صبح، باب فاگن

ی خیلی  ها. عجیب بود که عده است و متشکل از تعدادی اتاقک درب و داغان بود در حصار سروها و کاج

جانشینی به جای خودش نگمارده است و  روشییکی از راهبان به من گفت که کمی آن دور و بر بودند. 

ی خود، این زحمت را به خود داد که  کوهن به نوبهآمده رها نشده است.  مرکز هنوز از رسوایی پیش

 «او خیلی آدم شیطانی بود!»که توجیه کند، توضیح دهد:  را بدون این روشیتجاوزهای 

سال بعد  العمر؛ دو له او را از افسردگی مصون نکرد، انتقامی مادام، کوهن راهب شد، اما این مسئ0669 در  

هایی  ام، دوره از سن بلوغ تا به حال با افسردگی دست به گریبان بوده»افسردگی بر او غلبه کرد. او گفت: 

های دیگری هم بود که کامال  توانستم از کاناپه جدا شوم، دوره کرد طوری که حتی نمی بود که مرا ناتوان می

کوهن داروهای ضد افسردگی را  «ادامه داشت. زمینه، همچنان فعال بودم اما آن صدای اندوهگین در پس

گفت که قصد دارد از کوه  روشیامتحان کرد. سعی کرد با آن مبارزه کند. هیچ یک فایده نداشت. باالخره به 

 نوشت: « کتاب آرزوها»ای از اشعارش به نام  او در مجموعهپایین برود. 

I left my robes hanging on a peg 

in the old cabin 

where I had sat so long 

and slept so little. 

I finally understood 

I had no gift 

for Spiritual Matters. 

هنوز یک هفته از بازگشتش به خانه وجویش به پایان رسیده بود.  توان گفت که کوهن جست نمیدر واقع، 

اتاقی در یک هتل معمولی رسی کند. نگذشته بود که به بمبئی پرواز کرد تا راهنمای معنوی دیگری را بر

، معلمِ رامش بالسکاررفت که در آپارتمان  های معنوی می بحث و 20،به اجتماعات معنوی روزانه گرفت،

 را خواند« گوید سخن می آگاهی»کوهن کتاب بالسکار، شد.  ودانتا آدوائیتا، که آدابی هندو است، برگزار می

ی آزاد فردی و هر آن چه را  ، این آموزه اراده«من»و نه « تو»دهد، نه  که تنها یک آگاهی کلی را آموزش می

 کند.  است، انکار می« فاعل»که بگوید انسان 

ی روز را به شناکردن، نوشتن، و  زد و بقیه ها به بالسکار سر می او تقریبا یک سال را در بمبئی گذراند. صبح

داند، افسردگی او از میان  می« غیر قابل نفوذ»به دالیلی که او در حال حاضر  گذراند. هر میزدن در ش پرسه

کند، پر از تواضع و شک و  ی بازگشت به خانه بود. داستانی که کوهن اکنون روایت می رفت. او آماده
                                                           

20. satsang  
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و او درست قبل از  آورد که نوشتن آن ده سال طول کشیده بود. را به خاطرم می« سرود»ی کرِ  تردید، ترانه

 به کوهستان برود، آن را ضبط کرد:که  این

Ring the bells that still can ring 

Forget your perfect offering 

There is a crack in everything 

That’s how the light gets in. 

لخرجی، کوهن کال اهل حتی بعد از رهایی از افسردگی، بحران بعدی چندان از او دور نبود. غیر از کمی و

محیط او در مونترال برای سادگی « کند. ای هایم کامال فرق می دوره ی من با هم برنامه»زندگی لوکس نبود: 

داشته را  حداقلِ محیطی که به آدم امکان بدهد کارش را بکند و کمترین پراکندگیِ حواس»ارزش قائل بود: 

آید. یک قصر یا قایق تفریحی، حواس آدم را کامال از  از محیط ساده می ترین محصول ؛ زیباشناسانهباشد

کردم.  های من جور دیگری بود. آن طوری که توی کوه بالدی زندگی می کند. فانتزی اش پرت می برنامه

 «گی داخل یک آلونک را دوست داشتم.گروهی را دوست داشتم. زندزندگی 

آن قدر « هاللویا»ی  هایش داشت. ترانه ها، و حق انتشار ترانه ها، کنسرت توجهی از فروش آلبوم او درآمد قابل

کنم که موقتا تولید آن گفت باید درخواست  شد که کوهن به شوخی می توسط افراد مختلف ضبط و اجرا می

ها و تنی چند از  ش، مادر آنقدر پول داشت که خیالش از بابت دو فرزند مطمئنا او آن .متوقف شود

 وابستگانش، راحت باشد. 

که -اش  ، مدیر مالیکلی لینچاش را به  تقریبا اختیار کامل امور مالیاش،  های معنوی او پیش از ماجرجویی

ها دالر  اند. میلیون هایش خالی شده ، فهمید که حساب۴۱۱۲سپرده بود. در سال  -اش نیز بود زمانی معشوقه

د و بیش از پنج را اخراج و علیه او شکایت کرد. دادگاه به نفع کوهن رای دا لینچاز دست رفته بود. کوهن، 

 . میلیون دالر، حق او اعالم شد

ی شده بود که قدر از شکایت او عصبان آن لینچآنجلس، کوهن قسم خورد که  در دادگاه عالیِ ایالت لس

ها به  کرد که برخی از آن های فراوان او را بمباران می زد و با ایمیل روزی بیست تا سی بار به او زنگ می

، کوهن از دادگاه طبق گزارش گاردین ها هیچ سر وتهی نداشتند. طور واضح تهدیدکننده بودند و آخری

بینم که سرعتش را کم  بار که ماشینی را می وبرم باشم. هر این باعث شده است من مدام مواظب دور»گفت: 

کوهن پس از پنج سال آزادیِ مشروط محکوم شد. به هجده ماه زندان و  لینچ «شوم. کند، مضطرب می می

ی خاص خود، به سوی رقیب برگشت و خطاب به  ی فرهیخته تشکر از قاضی و وکیلش به همان شیوه

 ،آگاهی جنس که روحی از کنم که خانم لینچ در پناه خردِ دین خود قرار گیرد، و این می دعا»دادگاه گفت: 
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آورِ انتقام به تمرین خودسازی  قلب او را از نفرت به ندامت، از خشم به عطوفت و از مسمومیتِ مرگ

 «رهنمون سازد.

ه همچنان در حال پیگیری جا که این پروند مقرر را بگیرد، و از آنهای  کوهن هرگز موفق نشد که خسارت

 گشت. حتا د: او باید به صحنه برمیاش صحبت کند. اما یک نتیجه مشخص بو است، دوست ندارد درباره

 یک راهب ذن نیز باید پول درآورد.

چرا »نیاوردنی دارد. به عنوان شاهد، به کلیپی که در یوتیوب هست نگاهی بیندازید.  ی تاب ا کوهن جذبه

ی  جا یک هنرپیشه کند. آن سازی کوهن را تا پشت صحنه دنبال می فیلم«: خوب است لئونارد کوهن بودن

و او در حالی که پیچ و  زبانی او را با خود به سمت دیگری ببرد کند با چرب ی آلمانی سعی می زیبا با لهجه

 یست. تر از این ن ی او برای مردان نیز کم کند او را از سر باز کند. جذبه خورد سعی می تاب می

کردیم که خیلی  هایمان به خانه او رفتیم و فکر می ی صحبت یک روز بعد از ظهر که من و فاگن برای ادامه

توان تصور  ترین کلماتی که می با سرسختانهکوهن ، یمبود کردههماهنگ  شناس هستیم و از قبل هم وقت

و کاله نمدی پوشیده بود و در   وشلوار تیره کتیم،. در واقع، کوهن که ا هکه به موقع نیامدبه ما فهماند  کرد 

ای  ما را به سکوت واداشت که از زمان مدرسه ابتدایی چنین تجربه اش نشسته بود، طوری صندلیِ طبی

کنم و وقتی پرواز  ای هستم که اگر نگویم هرگز، به ندرت دیر می کننده های کسل نداشتم. من یکی از آن آدم

ها پیغامی را  و آنحال سوءتفاهمی پیش آمده بود  روم. به هر چندساعت زودتر می ها داشته باشم، مثل پیرزن

توضیح  کردیم تا عذرخواهی کنیم و قدر تالش میهرکه برای او و دستیارش فرستاده بودیم، ندیده بودند. 

ادآور اش را ی شدیم. کوهن وضعیت نامساعد سالمتی رو می روبه« له این نیستمسئ»دهیم، با این جواب که 

است.  «سالمندانسوءاستفاده از »نوعی  از وقت اوست. بدقولی است. حتا گفت که این سوءاستفاده شد و می

ی عصبانی بودن من و عذرخواهی شما نیست. او  لهباز هم پاسخ منفی. او گفت مسئبازهم عذرخواهی، و 

ی آزاد نداریم... و  کداممان اراده یچنیستیم، ه« فاعل»خواست به ما بفهماند که ما  اصال عصبانی نبود ولی می

 کرد.  گزندگی ماجرا کم نمیاز غیره. متوجه شدم که این زبان معلم او در بمبئی است. ولی این 

کردم  احساس حقارت میبرای مدتی طوالنی ادامه پیدا کرد.  -آمیز بافانه و اغراق آهنین، منفی–اش  سخنرانی

کند و  شان را خالی کنند، گوینده احساس رهایی می خواهند دل ها می تدافعی داشتم. وقتی آدم و حالت

باالخره کوهن آرام شد و به مسائل دیگر پرداخت. و موضوعی که  نوایی و متهم بودن. شنونده احساس بی

آغاز کرد تا  ۴۱۱۲توری است که در  کرد او را خوشحال میاز دیگر موضوعات   بیشاش  صحبت درباره

ی پشتیبان،  گروه او در این تور، گروهی کامل و شامل سه خوانندهاش را جبران کند.  رفته های ازدست دارایی

ی ساکسوفون )که بعدها جایش را با یک  ت، و نوازندهسی درام، کیبورد، بیسی ی گیتار، نوازنده دو نوازنده

 کرد. . او سه ماه با گروه تمرینبودنواز عوض کرد( ویلون
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ی صدایم  ها را اجرا نکرده بودم. صدایم تغییر کرده بود. گستره پانزده سال بود که هیچ کدام از این ترانه»

را که بلد بودم  هایی پوزیسیونتوانستم آن  هیچ جوری نمیکار بکنم.  دانستم باید چه عوض شده بود. نمی

 Eتر کوک کرد، بنابراین، برای مثال، یک  ینهای گیتارش را دو پله پای ، کوهن سیمبه جای آن «برگردانم.

عمیق و صمیمی داشت، اما حاال با باالرفتن سن، و این  یصدای پایین. کوهن همیشه Cشد یک  پایین می

رازی را  درِگوشیخواهد  همه سیگار، صدایش به غرشی غیرعادی تبدیل شده بود، مغرور انگار که می

طوری  من این»کرد:  ای زیرکانه می رسید، خنده می« برجِ ترانه»ی  نهدر کنسرت، وقتی به این خطِ ترابگوید. 

 «./ من با موهبت این صدای طالیی به دنیا اومدمبه دنیا اومدم، انتخابش با من نبود

ما طوری »ی آمادگی برای کنسرت بسیار دقیق بود:  نحوه گفت که ،ی کیبوردِ گروه ، نوازندهنیل الرسن

کردیم و  کنند. یک ترانه را بارها و بارها اجرا می می طور تمرین آن تقریبا برای ضبطکردیم که  تمرین می

برد تا یک تور به تدریج جا  کرد. معموال زمان می ها را کامل حفظ می دادیم. او متن ترانه تغییراتی در آن می

   «بیفتد. اما این یکی نه. ما قبل از تور آماده بودیم.

سیصد و هشتاد اجرا، -، و سپس در پنج سالی که ادامه داشت به همه جای دنیا رفتتور در کانادا آغاز شد

من و »کرد که  ی اجراها را با این جمله شروع می از نیویورک تا نیس، از مسکو تا سیدنی. کوهن همه

، شارون رابینسون کردند. و واقعا هم این کار را می« گذاریم گروهم هر چه در توان داریم به نمایش می

رقابت  21نکوهن دارد با اسپرینگستیی»گفت:  میی این اجرای طوالنی به شوخی  خواننده و نویسنده، درباره

 «ها تا چهار ساعت برنامه دارند. ها بعضی شب کند. آن می

نرژی او را حفظ کند. کرد تا ا هایش هر کاری می ی هفتادسالگی بود و مدیر برنامه کوهن آن زمان در میانه

های خوب  توانست در آن بنویسد و بخوابد؛ هتل بود که می یکی  یک هواپیمای شخصی درجه اوهواپیمای 

توانست کتاب بخواند و با کیبوردش تمرین کند؛ و ماشینی که به محض پایین آمدن او از صحنه، او  که می

آلبرتا ود، اجراهای اش دیده ب که کوهن در زندگی ترین اجراهایی یادماندنی برخی از بهبرد.  را به هتلش می

جا  رفت و در آن کوکریروستای ی هفتاد به مدتی طوالنی به  ی بلوز که در اواخر دهه خواننده بود؛ هانتر

پرداخت اما در  زندگی کرد. او چندین دهه بود که خود را از موسیقی بازنشسته کرده بود و به پرستاری می

ونارد کوهن مورد مشابه بعدی بود: مردی سالمند، روی صحنه بازگشت. لئ اش به شش سال پایانی زندگی

 خواند.  ها از ته دل می پر از جوهر، که چندین شب در هفته، ساعت

که گفتنی نیست. وقتی نزدیک  دیگری را ها را بلکه یک چیز نه فقط نت ،کردند همه تمرین می»کوهن: 

داخل اتاق رختکن آن را احساس کنید. یک حسی که داخل اتاق قابل لمس  توانستید می  ،یدشد کنسرت می

                                                           
 ی آمریکایی که از دهه هفتاد تاکنون در حال برگزاری کنسرت های طوالنی و چند ساعته است. ساله ۷۶سرای  . خواننده و ترانه 21
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اصال. گاهی اوقات با نیل  ،خوردم اصال نمی»این بار دیگر نیازی به گرم کردن با شاتو التور نداشت:  «بود.

 «ای به الکل نداشتم. زدیم ولی هیچ عالقه الرسن نیم شاتی می

کوهن، ام.  اجرایی که من در رادیوسیتی دیدم، یکی از تاثیرگذارترین اجراهایی بود که تا به حال تجربه کرده

 داد. های دقیق ارائه می های آثار خود را با گروهی سرشار از احساس، و نوازنده استاد پیر هنر خود، بهترین

زد و  ی از محبت مردم، یک زانو را بر زمین میکرد، برای قدردان بارها، کلمات ترانه را با حرکاتش اجرا می

 زد.  ها و ترانه نشان دهد، هر دو زانو را به زمین می که عشق خود را به جمعیت، نوازنده گاه برای این

احساس رضایتی را در او تر( بلکه  بیش متحمل شده بود، جبران کرد )و حتا این تور نه تنها ضرر مالی را که

یک بار توی اتوبوس از او »کند که:  شارون رابینسون تعریف میت تجربه کرده بود. ایجاد کرد که به ندر

برد. اما بعد  آورد که واقعا دارد لذت می بری؟ و او اصال به روی خودش نمی پرسیدم: آیا از این کار لذت می

دی برایش اش به من گفت که این تور حس کمال و رضایتِ بسیار زیا از پایان تور، یک روزی توی خانه

ی برگشته که از آن ا کرد که با این تور، کار او یک دور کامل زده و به همان نقطه داشته است. او احساس می

 «آغاز کرده بود و این فراتر از انتظارش بود.

اجرا کرد و عواید حاصل  گان را در استادیوم رامات ۰۶۹۰، اولین اجرایش در اسرائیل، بعد از ۴۱۱۶در سال 

اهلل، در  خواست که در رام او میفلسطین اختصاص داد. -اسرائیل صلحِبرقراری های  از کنسرت را به سازمان

های فلسطینی این کار به لحاظ سیاسی غیرمنطقی  به نظر گروهنیز اجرا داشته باشد اما  ،نوار غربی فلسطین

« و صلح آشتی، سازش»کرد و کنسرتش را به  اش اصرار ستهمخالفت کردند. اما او بر خوابود و با آن 

دستانش را بلند  ار تقدیم کرد. او در پایان کنسرتد های داغ را به خانواده« سرود»ی  اختصاص داد و ترانه

 کرد و مانند یک روحانی، دعای برکت را به زبان عبری بر جمعیت خواند. 

این بود که این امری مذهبی بوده و من هم با آن مشکلی  دانم که برداشت دیگران می»کوهن به من گفت: 

المللی است.  های بین طور نبود که من آگاهانه بخواهم کار مذهبی بکنم. این بخشی از سفسطه ندارم، اما این

 «دارد.این حس را یک حس مذهبی دارد. هر چیزی در عمق خود  ،بینم را می 22جیمز براوناما من وقتی 

خواست که اجرایش نوعی عشق و خلوص را منعکس کند، کمی  پرسم که آیا او عامدانه می وقتی از او می

انگیزد؟ من با تعهد هنری شروع  آیا خلوص هنری، تعهد مذهبی را برمی»دهد:  کند و بعد پاسخ می مکث می

ها را نیز تحت تاثیر  کننده دانم که اگر معنویتی بر روح شما وجود داشته باشد، دیگر دریافت کردم. من می

قرار خواهد داد. ولی من جرات این را ندارم که چنین قصدی را از اول داشته باشم. این مانند گفتن اسم 

                                                           
 . خواننده و رقاص آمریکایی 22
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شانس باشد و مورد مرحمت، و حاضرین نیز در حالت  دهد. ولی اگر خوش آدم انجام نمی-مقدس است

 «اهد شد.تری داده خو های عمیق وقت چنین پاسخ تهنیت باشند، آن

اگر »های عزیمت بودند:  ها، ترانه در اوکلند اتفاق افتاد و آخرین ترانه ۴۱۰۲آخرین شب اجرا، در دسامبر 

اجرایی از گروه  ، و سرانجام«سعی کردم ترکت کنم»، «زمان نهایی»، و پس از آن «مشیت تو این باشد

 «آخرین رقص را برای من بگذار.» دریفترز به نام

کوهن است.  شان است بلکه احتماال آخرین سفرِ که این نه تنها آخرین شب سفر طوالنیدانست  گروه می

رسد. بنابراین، وقتی که بیرون  دانند که هر چیزی زمانی به پایان می همه می»شارون رابینسون به من گفت: 

 «، این فکر توی سرمان بود که: خب، همینه که هست.آمدیم

کند خانواده، دوستان، و کارهایی  بود. حاال چیزی که کوهن به آن فکر میدیگر از تور رفتن خبری نخواهد 

بنابراین در این زمینه ای دارم که باید حمایتشان کنم،  من خانواده»است که روی دستش هستند. او گفت: 

 ام که خیالم از بابت پول راحت باشد. من دوتا بچه قدر نفروخته وقت آن ی فضیلت مطرح نیست. هیچ مساله

جزء  گیری کنارهطور زندگی خودم بنابراین، هرگز  کردم و همین شان می داشتم و مادرشان که باید اداره

که آدم  ی زمان هم هست، که عنصر قدرتمندی است هایم نبود. حاال دیگر عادت شده است. و مساله گزینه

دانم به  ام. و نمی ا کار را تمام کردهام. چندت شده  کند.االن دیگر تقریبا بازنشسته گیری وادار می را به کناره

کنم....  ای که االن هستم شدیدا احساس خستگی می رسم، چون در این مرحله چندتا دیگر از کارهایم می

مسائل »توانم ساز بزنم و وضع کمرم نیز بدتر شده است:  ها مجبورم فقط دراز بکشم. دیگر نمی بعضی وقت

 «اند، که از این بابت عمیقا شکرگذارم. دهام، خداراشکر به سرانجام رسی معنوی

او به های ناتمامی دارد که باید برای ضبط یا انتشار، تنظیم و کامل شوند.  کوهن شعرهای منتشرنشده و ترانه

 ی کتابی است که در آن شعرهایش، مانند صفحات تلمود، با توضیحاتی احاطه شده باشند. فکر تهیه

ترین تغییر، نزدیکی به مرگ است. من خیلی آدم مرتبی هستم. دوست دارم که اگر بتوانم کارها را  بزرگ» 

ام به سرمنزل  چه را شروع کرده تمام کنم. اگر هم نتوانم، خب، اشکالی ندارد. ولی طبیعتم این است که آن

ن روی آن بوده است، یکی از دارد که مشغول کار کرد« قشنگ  ی کوتاه ترانه»او گفت که یک « برسانم.

 بسیار، و ناگهان چشمانش را بست و شروع کرد به دکلمه کردن: 

Listen to the hummingbird 

Whose wings you cannot see 

Listen to the hummingbird 

Don’t listen to me. 
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Listen to the butterfly 

Whose days but number three 

Listen to the butterfly 

Don’t listen to me. 

  

Listen to the mind of God 

Which doesn’t need to be 

Listen to the mind of God 

Don’t listen to me. 

 ها را تمام کنم. شاید، که ن ترانهکنم بتوانم ای فکر نمی»چشمانش را باز کرد، کمی ساکت ماند. سپس گفت: 

های معنوی آویزان کنم.  خودم را به راه کنم دانم. اما جرئت نمی بگیرم، نمی و شاید هم دوباره نفسداند؟  می

ام.  جرات این کار را ندارم. یک کارهایی دارم که باید بکنم. مواظب اوضاع کاری باشم. برای مردن آماده

 «سخت نباشد. برای من همین مهم است.امیدوارم خیلی 

ولی  -«ما هزدن را از دست داد مضرابتوان »-زند  ته گیتار میتر از گذش دست کوهن مشکل دارد بنابراین کم

را  ، چندتا کلیدگرفتاش را به من نشان بدهد. با دست چپش آکوردی  کننده مشتاق بود که کیبورد ترکیب

 ،رفتد یونانی به مُناگهان ، ای در نقطه. نواختو با دست راستش ملودی را  کردامتحان  مختلف دهایدر مُ

به زمان گذشته رفتیم، به دوسکو تاورنا، باره  گیر یونانی، گویی به یک ی ماهی و شروع کرد به خواندن ترانه

 ی هایدرا. در جزیره« های ثابت و در حال سقوط در شب عمیقِ ستاره»در 

حسی که بوی مرگ بدهد از او   ، هر گونهاش مشغول نواختن و تاب خوردن بود وقتی کوهن داخل صندلی 

توانم بفهمم، طلب ن اطالعاتی را که احتمال دارد نم»نمود. چیزی که فراتر از فهم و زبان بود:  دور می

های پایانی، کار  ترین لحظه ثبات، زندگی گردن تا آخرین و سست« کنم حتی اگر آن را به من هدیه کنند. نمی

که حس  «رفتن به خانه»به نام ند از چهار سال پیش خواای  این بود همان چیزی که گفتم. و ترانه–کردن 

 داد:  را به خوبی نشان می اش گی وپابسته دست

He will speak these words of wisdom 

 Like a sage, a man of vision  

Though he knows he’s really nothing 

 But the brief elaboration of a tube 
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سرایان، خواننده  و در میان هم شود آغاز می «خواستیمی ترشوتاریکتو »به نام  ای یاش با ترک صوت آلبوم تازه

  گوید: می

Hineni Hineni 
I’m ready my Lord. 

 «من اینجا هستم/ آماده ام سرورم»

 Hineni  است، پاسخِ ابراهیم به دعوت خداوند برای قربانی « اینجا هستم/ رسیدم»در زبان عبری به معنای

نوعی اعالم آمادگی است از سوی مردی که در پایان کار خود کامال روشن است که این ترانه  .کردن پسرش

اش ی دوران جوانی خوان کنیسه ، آوازهمایر گیدئون زلهاو در این ترانه، از ی خدمت و اظهار خلوص است.  آماده

اش  طبی اوصاف، مردی که روی صندلیتمام این زمینه را بخواند. با  که آواهای پس خواست در مونترال،

 خورده یا تسخیرشده نبود. نشسته بود اصال شکست

دانم که در زندگی هر کسی، یک بعد معنوی وجود دارد، چه بخواهند با آن کنار بیایند و چه نخواهند. این می» 

کنند اما تاثیر آن بر  توانند به آن نفوذ مثل حقیقتی که که نمی-توان این را در مردم احساس کرد  هست، می

. بنابراین، این بعد معنوی در کار است. کاری که ما در زمان مشخصی از روز ها واضح است اخالق و کردار آن

تر  لئونارد وزنت مدام دارد کم»دهیم، نوعی پاسخ است. گاهی فقط در همین حد است:  یا شب انجام می

ه خیلی مشتاقانه با این فرآیندِ مردن همکاری داشته باشی، میری، ولی خب مجبور هم نیستی ک شود. داری می می

  «خودتو مجبور کن یک ساندویچ بخوری.

شنود. آدم آن واقعیت عمیقی را که تمام مدت دارد توی گوشش  منظورم این است که آدم صدای خدا را می»

تواند آن را رمزشکنی کند. حتی وقتی که سالم بودم هم نسبت تر اوقات هم نمی شنود و بیش خواند می آواز می

گوید: لئونارد فقط بچسب به  شنوم که بهم می اما در این مرحله از بازی، میبه این فرآیند حساس بودم. 

. دیگر آن صدایی را که قبال به ام تر از هر زمانی در زندگی کارهایت. در این مرحله، خیلی مهربان است. مهربان

  «شنوم. و این واقعا موهبت بسیار بزرگی است. گفت: گند زدی، نمی ن میم
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