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  )ھلند(بورن نواسچند شعر از پيتر 
 

منتشر شده در سال ] Bij het zien van zijn lichaam, Peter Swanborn" [ديدن ِ تن ِ او با"از مجموعه شعر 
٢٠٠٧.  

  
  کوشيار پارسی: برگردان

  
   .، آ١شماره 

  
  گرماشبا ديدن ِ تن ِ او، 

  زيبايی ِ بی بزک و 
  ش، کاری دست

  يشه اين فاصله؟انديشيدم چرا ھنوز و ھم
  

  تر انديشيدم،  و به پيش
  ھمه تUش نافرجام  آن

  به رسيدن عشق ِ کسی 
  .که ھيچ نداشت جز بخشش ِ زيبايی ِ بی دريغ

  
  بازی بود، پيکاری،

  کند اما شکار نابينات می
  ديگری تنھا تنديسی است و بسکه  از اين

  
  .خواھم او باشم که خود می از آن

   مھربان ِدر کمين، کشيده، با نگاه
  . دھد صيقل میام  که زير ِ پا زره به ديدن ِ آن

  
  

   .س، ٢شماره 
  

  خانه، جا، بار يا می ايم آن ايستاده
  نگريم به ھم، خواھان می

  در گفت و گو از فيلم، موزه، فرھنگ
  ای؟ که چند زمانی است جدا شده و اين

  
  دھيم، آدابی به کمال، پرسيم، گوش می می

  ای شايد، مهدو ساغر، نه بيش، لق
  ست، کنيم که گپ از چيز ديگری نبوده انگار می

  ھمه نزديک، چرا که کيلومترھا فاصله، اين
  

  شنويم، ناjن، نوميد، صدای خود می
  راه ِ گلو بسته از اندوه ِ زمانی پيش،

  چرا من، چرا من نه؟
  

  شويم، آری، چون دوست جدا می
  .ی ديدار خواھيم گذاشت دوباره وعده
  . گريزم باز به اندوه توانم، می انتظار نمی
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  . ، ف۶و شماره . ل
  

  در انديشيدن به تن ِ او، برھنه،
  در لذت ِ از خود، 

  :شنوم زنم در اسکله و صدای مادرم می قدم می
  جا؟ نيمکتی نيست اين

  
  کشند سوی ِ خود،  ھا نگاه می قاصدک

  اجازه دارم؟. راند بر دل ِ امواج قايقی می
  ش، يک، دو، سه،ش در آغو گيری می

  .وزد ش می باد به چھره
  

  اش تراشيده از چوب،  تن
  آغشته به روغن،

  .ای نه حتا به نرمی تراشه
  

  .گرديم گويم، بيا، بازمی می
  . دمد می دگيرم، ھوايی به ريه، با اش را می دستان

  . ام ، چه خستهباز دمی ديگر
  
  

  . ، س٨شماره 
  

  در، شدنزنگ، ھيجان، صدای پا، باز 
Uگرمای راھرو چنان کثيفم، س  

  زند که او، تنھا زيرشلواری به پا، چشمک می
  ربوده به کمال، و من،

  
  انديشم پروردگار مھربان می
  گونه اين بازوان برنزی، پاھای مسين، چه

  شوند ی دور ِ چشمان آفريده  که ذوب می حلقه
  .مشتاقی ريايی ِ  گاه، اين خنده کنند و آن و التماس می

  
  دھی، بافی، گوش می نوشی، دروغی می میچيزی 

  شوی، دستی به نوازش، گامی به پس، ھمراه می
  ی موعود، با اندکی شرم انگار گاه به لحظه و آن

  
  ."غنيمت، شکار، قربانی:"نگاھی و پچ پچی

  آيد، شود، تھوع می فلز زود و تند خم می
  . رود، لعنت به خودم لذت می

  
  
  .ل
  

  وبه؟ جوری خ لرزان، ملتمس، اين
  او برھنه از پس ھشتاد سال، در بخار ِ آب،

  من، آکنده از ترديد، به انتظار پاسخی،
  .ای حالتی، حوله
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  را محکم بگير،  جوری خوبه؟ دستگيره اين
  .ھوده نيستند که بی

  توانی، اين ھم صابون، نه، خودت می
  توانی، يا پرستار بيايد؟ خوب می

  
  ذشته،کنم به بارھای بسيار، در گ و فکر می

  مرا شسته است، در گرمابه، تشت ِ رويی،
  .ی زبر بر پاھام و حوله

  
  گاه، و شرم ِ نخستين موی ِ شرم

  ی دست نيافتنی، فاصله –اکنون خود بايد 
  جوری خوبه؟  ست، اين سرانجام رخت بر بسته

  
  

  اند ھا از ياد رفته ھا و نشانه شماره
  

  ای به برلين، خيابانی در پاريس، خانه می
  ه ِ خيره به شکار، به تصادف،نگا

  مشتاق، سينمای خلوتی در روتردام،
  .ی او لمسی ظريف با پشت دست بر گونه

  
  با تنھا يک ھدف در برابر چشمان،

  ش بر ترديد،  گی ديدن ِ چيره
  گاھی دراسپانيا ای کنار ِ رود، ايست خانه ايوان می

  .ام بی اندکی غفلت از توجه
  

  وم، يکی به زمزمهشن چه می شنوم آن تا که می
  خندم، و می." با من بيا:"ديگر به گرمای آتش

  . ، دمی م فرونشانده گی گرسنه
  

  .گويم اين ھمه چيزی نبوده جز شکار نمی
  . نخست گاز، بعد شانه بر خاک فروکوفتن

  . که ھرگز نبودم. که رفته بودم. که کسی نخواھد ماند
  
  
     

 


