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نامهای در دو نيمه که نيمهی ِ دوم ،روزنامهی خاطرات است
پِيتر سوان بورن PETER SWANBORN
برگردان :کوشيار پارسی
يادداشت:
شعر ِ پيتر سوانبورن پيچيده است .پيچيدهگی ِ انديشه و تصويرھا ،باری افزون بر پيچيدهگی و در عين حال عنای
شگفتانگيز زبان ِ شعری اوست .اين ھمه بار برشانهی مترجم سنگينی میکند اگر دستکم بخواھد کوششی کرده باشد
برای انتقال لذتی که خود از خواندن شعر برده است .مترجم اينجا حق را به شاملو میدھد که گفته است":برگردان شعر
گاھی به شنيدن ِ گزارش مسابقهی فوتبال از راديو شباھت دارد ".نھايت ِ کوشش مترجم اين بوده است که به ساخت و
بافت ِ زبان و تصوير و معنای شعر وفادار باشد و از صيقل دادن پارهای بخشھا که به پارسی خوشآيندتر و
دلنشينتراند ،پرھيز کند .اما اين شعری نيست که بتوان يک بار شنيد و از ياد بردش .شعری است که بارھا بايد خوانده
شود.
اين شعر در فوريه  ١٩٩۶در گاهنامهی ِ "راهنما –)"-De Gidsيکی از کھنترين و بااعتبارترين گاهنامهھای فرھنگی و
ادبی ھلند( چاپ شده است.
از پيتر سوانبورن در آوريل  ،١٩٩٨کتاب شعری با عنوان "تا مرگ بر دريا – "-TOT DE DOOD OP ZEE
انتشار يافتهاست که شعر بلندی در چند بخش است و ريتا کناويستينگ نِيفن –  - Rita Knuistingh Nevenبر آن
قطعهای موسيقی نوشته است.
از نامهی شاعر به مترجم" :شايد در پيشگفتار بتوان نوشت که ’نامهای ...روايت مردی است که به جستوجوی کسی
است که ناپديد شده است .فکر میکند با به کار بستن تجربهی مشترک و پا جای پای او گذاشتن ،بتواند پيداش کند .در
نيمهی دوم به نظر میرسد که او خود ديگر شده است و يا به عکس .جا به جايی به طور ِ نامحسوس انجام گرفته است’.
بخشی از ’نامهای ’...بر شعرھای ’تريستيا  ’-Tristia -استوار است که اويديوس  -Ovidius -در تبعيدگاھش بر
کرانهی دريای سياه سروده است".
 -١خلش در جان
به من بیاعتمادند
در آگھی آمده بود ،آگھی ِ نخست
نوشته بر زانوی ِ زن ِ ميزبان ،دريا،
به من بیاعتمادند ،از شکلی که گرفتهام
با حقيقتھای ساده
از جستوجويم سوی ِ بندر ِ ديگران
پنھانی ،مصمم
از ناآرامی ِ غريب،
در آستينھای پيرھن ،سپيد از آھک
با پسنه بر زانو
راه را در پيش ِ رويم ديدم
ديوار ِ در گور ِ زمين،
پست ِ سر
وروز ِ خرمگس ِ طاليی
فرزندخواندهی نيشدار ِ جذبه
پسر و پيشکار ِ ايزدبانوی تقدير
معتاد ِ گرمای تنھای
نيمبرھنه ،ھيواليی که خشم
و سرعت میانگيزاند ،تا
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تسليم.
با ھيچ برآمدهگی دوست نمیتوان شد
نه انسان و نه زبان را میفھميدم.
بوی ِ تُند ِ کپَک ِ گوگرد
رود ِ سپيد ِ غمانگيز ِ يخ.
کرانه و زمين تسخيرشده
واگذارده انگار .گذشته از غرورش
از خليج کوچک تا مرداب ِ شورمزه.
تھديد بیوقفهی بربرھا
چوپانان نيز حتا کالهخود به سر داشتند
و آب تُرش بود و شراب
جامد در غرابهھا.
در قطعهھای مکعب به فروش میرسيد.
شاخهای مرده از رودخانه
مرا به ميان کوه کشانيد ،محاصره در
ميان ِ ديوارھای شيبدار ِ دستساز.
دشتھای ِ آبی ِ ھموار .آسمان ِ سبز و سنگی
ھوا در آن گودی ھم چون آب بود در ليوان.
گورھای در سراشيبی ،دخمهگورھا
فروريخته و به تاراج رفته ،تنھا
يکی با گل
در مدخل خاک بر آتش
بوی رعد در درختھا
چند استخوان ِ تيز شده
قوطیای .ھستهی زيتونی.
فضا ،ديوارھای کور
پَھن و چرب و مرطوب
سکوت ِ يکی اندرون
جمود ِ کامل بر چخماق ِ سرد.
انديشيدم
اينحاست که جان پِی در پِی میرويد.
و جان کاری نمیکند جز
جداسازی کاری روزانه
خطای زندهگان ،توانايی ِ آگاھی.
و ديدم
نه ساعتی و نه سالی به پايان رسيده است .آماده
و راضی از کاستیھای روزمره.
آنچه که بوده است به پيش میرود
قائم ايستاده بر اکنون
چونان مدار ِ سولی بر مدار ِ عرضی
به سان ِ مردی به کار ِ مزرعه
پشت به خط ِ آھن.
زمان از فراموشی تن میزند.
آن که ديروز بودهام
میزيد ،تنھا ديگر آنجا نيستم.
اين نگاه ِ درونی
از پس ِ رويشی بیپروا
چونان پرندهای به چنگالم بود.
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پسآنگاه ،ھمچون پيشدرآمدی از پس ِ
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تير ِ سرخ ِ نوری به ھوا شليک شد.
دير ،آغاز شده است.
 -٢زير ِ زمين
نه حقيقت ندارد ،تخيل ندارم من.
تنھا با رفتار و کردار خود را میشناسم
سه بار جوشاندن آب در روز
برای خالی نبودن ِ عريضه .چونان مراسم ِ آيينی
و بارھا تيزکردن ِ گوشھا
تا استواری شکاکيتام
سنگ را لمس میکنم ،چينی را
داوری ِ ھمين زمانه.
طرد شده از قديم
بیشمار ھم چون شھروندان ،خراشخورده
با گچ ،حک شده با ميخ
تکراری بیوقفه و
به نيرو و نفرت ِ جمع ِ بیشمار
يک ماه ،تنھا يکی ماه ِ تنھا
آه ،مدام و بیوقفه...
ھم از نحست دانستهام
که طنين ِ واژهگان
به اندازهی پناهگاھی خطرناک است
در کف ِ سپيد ِ دستان ِ من،
آخرين خطر ،سقوط
و ھيچ بيماری بر من غلبه نمیتواند کرد و
انديشيدن ھم میتواند انسانی را سقوط دھد.
من اين را ديدهام و ھخمآنگونه که میگويند
باقی را در خيال ساختهام .دشتھای جھان
ويران شدهاند .شھرھای نياز
نفرين شدهی ی خدای خانهگی و محراب مذبحاش.
با دستانی استوار جلودار ِ نيزهی بربرھا شدن
و غوغای انفجار را گرفتن
زمزمهای که مرگ را در بر میگيرد
ديوانهگی ،گسيختهگی ،از ھم پاشيده.
ُکرهی ِ مغز چنين دواری دارد.
ھر پاسخی مرا چنين در ھم میشکند.
و چنين است که سکوت در میگيرد
به سختی ِ لعاب ِ چينی.
رشتهھای تَ َرک ،پارهگی
شيارھا ھمچون رگهھای سيماب
روان در جسدی ويران،
آنان ،آنان انديشه را شکل میدھند
يا از آن پيشتر ترس ِ از انديشيدن را.
در آنان انسان پژواک ِ تصويرش را ارد
نه زاللیش را.
در زير زمين ،اينجا
جايی که زمين بوی آزادی دارد
دور از ش ٌدت ِ باد و گرما
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چشمانداز آشناست.
موسيقی ،رقص ِ يکی سايهی ِ نيمرُخ
آنجا ،کنار ِ بازماندهی ِ دروازه
آفتاب در َگرد ِ برخاسته.
اين غار ِ من است ،ديوارھا
بيش و بيش رو به
کرانهی دريا میروند.
اين برای ھيچ کس ِ ديگری نيست.
زندگی ،به تمامی از ياد رفته.
آنچه را که انسان ديده
و يافته ،پشت ِ سر مینھد
و ھمهی آنچه را که باقی است
ھمراه ِ خود میبرم.
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