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  ی از َسنگ ا دايره
 

  PETER SWANBORNبورن   پِيتر سوان
  کوشيار پارسی : برگردان

  
 
 نخست، مرد ھنوز در  ِدر شعر. است درگذشتهی مردی که تازه   نُه شعر است درباره ِ◌ِ  ی مجموعه" ی از سنگا دايره"

 ديگر  ِاندازی رويايی، در جھان کند و به چشم ی زود خانه را ترک میخيل. است ميز نشسته ت ِ◌ِ پشخانه است و ساکت 
  . گذارد پای می

 بهُمرده، در راه نه تنھا  د ِمر. چند عنوان شعرھای جدا از ھم ھستند ،"دشت" و" جنگل" ،"راه" ،"دروازه" ،"خانه"
مرد . بيند  خشک می ِو دشت تاريک  ِگونی را در آب، جنگل ی و سراب خيال ِخورد، بلکه مناظر اندازھای غريب برمی چشم

در پاياِن . کند رويايی بزرگ يا شگفت تجربه میی ِ  را به گونه مرگدھد و  زمان به زندگی ادامه می مرده است، اما ھم
سفرش آغاز  کهجا  مانھ. بيند، نشسته گردد و خود را در اتاقی می  آغاز برمی ِ ی مرد به نقطه شعرھا، ی ِ مجموعه

  . است شده
  . شعرھا آمده است بهِ◌ ديگری    آھنگ و لحن ِ ھا برای دادن اين بخش. ھرشعر، بخشی به نثر دارد

   
  
  
  
   خانه  ١

   
  ِ◌ محتاط  آفتاب

  رنگ  ی کم ی چھارگوشه پاشد بر شيشه می
    ِی  ساييده ِچون درزھای

   بسيار پاخورده  ِ ِ◌ کاشی کف
  شوند  ن میآيند و پنھا برمی

  ھای خاکستری  در خط
  دار نگه ِ◌ شيشه سرب

٠   
  ِ◌ پنجره   ميزی جلوی

   آب و  ِاشيای چوبين، بطری
  از پشت اگر بنگری 

  . مردی ُمرده
  لباسش نيز 

  . ِ◌ موزه است مناسب
   

پيری . غريب ھا بسياری جنبه ازِی خودگزيده ناشناس پس رانده شوی نو بود و  ھا مبارزه  سال ِ فکر به اين که از پس
رخ و ب ِ سآسمان سبز بود، آ. داد توانش را از دست می داشتِ◌ انتظار را نداشت و نيز احتراِم آموخته  ديگر ارزش

  .داشتندمردِم خيابان رفتاری شاد 
   

  ِگردآمده در يک اسم 
  که تو را به ياِد 

  انداخت  گيرانه می  سخت ِبرادری
  باورانه، يا فقِر انجيل
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  کردند پير به پاييز نگاه میِ◌  شناسان جمال
  .شان ِ◌ استخوانی سپيد ◌ِ   بر انگشتان

  شان  ِ◌ پنداربافی ی ھمه
   کامل  ِ سازی  ھم ِ ی درباره

  جا  به يک ضربه، اکنون و اين
  به نقصانی نامنتظر

  ِ◌ صدا  از داشتن
  . نابود شده

   
    
   

  دروازه   ٢
    

  ای از سنگ، نتراشيده و  دايره نيم
   چون شده ھم رنگ
  . ھا قوس ◌ِ  پُشت ◌ِ   باران

  
  جان و ھم  بی
  تحرک  بی
  تصويرش از جھان آشفته  -

  - و بيگانه از دنيای خارج 
   گوشی شنوا بود ِ جوی و ِ◌ ُمرده به جست مرد

  .کم توجيھی يا دست
  بر ديوارھا چند واژه 

  گذر  تند ِای، زندگی تنھا نشانه
  ای به تعجيل  نوشته و آشفته در خط

  ھا  ترين جوان سپرده شده به
   پايين  ِ  قشرھای ِ مومنان

  .شده  فاسد ِ و ارواح
  

ی pزم بود برای روشنايی بسيار  ِوجدان. گفتند پيچيده ای تاريک و چنان که می ِ◌ ُمرده تاس بود و پر از ماده ِ◌ مرد سر
  .  سخت ِر بوی معاش و ھستیپريده و به ناگزي رنگ ھا ماھيچهرفته،  نفس پس. نه شمع، نه آواز. انداختن بر اين ماده

   
  پريد  ِ◌ چراغ می  روغن

   سرد ِ باد ◌ِ  و نخست وزش
  تر آھی از دل  بيش

  گفت  به نرمی از چشم اندازی می
  ِ◌ جوانانه، اما   با جذابيت و سبکی

  ِ◌ خودش  در زمان
  .به گذشته پيوسته بود

   شب  ِسنگ و رسيدن ملخ، ماسه
  ِ◌ پُل  ھوا چون آِب زير

  ای  جذاب و قھوه
  ِ◌ سنگ، يکی شده با ھم  چون پوست

  بی ساروج، به استادی 
  . بی مرمت، در ھمان باِر نخست
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  راه   ٣
  

    
  ھای بی دفاع  در نقش زدن به طرح

  گذاری غريب   دسِت پايه ِ ی ساخته
  ھا چنان بدگمان  در کتاب

  که انگار به زيِر ضرِب حماقت اکنون 
  ست جُ  به اشتياق ِخَرِد ظنزآميز را می

  و با ظرفيتی پرتوان 
  تا سکوِت کودکانه 

  .اش را ِ◌ ناآزموده  گذرانی و بازی وقت
  

  آب، ابرھا و فلسفه 
  دستور زبان  ◌ِ   ی ھمراه با َده قاعده

  تنھا بخت برای نظمی بودند که،
    ِای محدود و با آگاھی در اندازه

  اندک و نيز آِز خطر و در ذات 
   انتظاِر توانايی از او در برابرِ 

  واژگاِن ھوشمند درافتاده به ناسازگاری 
  بست مکتبی برای  يا بن

  . ِ◌ چيزی نو به جريان انداختن
  

تن سرد و در چشماِن او به کندی و  گذشت،زمان . ھا  پوشيده از خاربوته ِانديشيد مرِد ُمرده در منظِر راِه شنی چنين می
  . ای ظھور کرد ای شيشه ماتی آستانه

   
  

    
  جريان  ۴

   
    

  کناِر آب، سياه و تيره 
  ناآشنا با ھنِر  -

   -فرود آمدن 
  مرِد ُمرده راھش را ُجست 

  ند و کُ  یَرد نگاه مخو سکندری که می
  چون  بيند در پرواز ھم ای می پرنده

  ِ◌ سياه  انگشتی با استخوان
  به اشاره و گم شدن در 

  دار، ِ◌ گره صفی از درختان
  سياه، دور و بلند 
  .از آفتابدر دشتی سوخته 

   
 ی ھای حاشيه در جوی. یگر حسابِ◌ سود و فريِب  ی ُجستن شھر در پُشِت سر، صبِح زود پا به راه گذاشته، به زيِر سلطه

ھايی که به  در خانه. در آِب آغشته به رنگِ نفت و کف استی تن جانوران شناور  راشيب بازماندهسِ◌  ھای ِ◌ خيابان
  .وت جاری است، خواب در نوِر آبیسک بسيارزنند، با جوھِر  سپيدی می

   
  ِ◌ بازار پرسه زنان در ميدان

  ھای  که تصويرھايی از زمان
  بی سرعت و آگاھی 

  آُورد اما پر خشونت را به ياد می
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  يک باره و در زير 
  نگاِه جماعِت مسافر 

  به احساسی بزرگ و پرتسلط
  .از حقارت گرفتار شد

  جانش بيش از 
  داشت ھر چيز ديگری به رفتن نياز 

  در آن َدم 
  در راه، پسِر مغرور

  . تر از ھر کِس ديگری برگزيده
  کرد  ھا نگاه می ساکت به آدم

  . احساسی بزرگ به او نزديک شده بود
   
   
  جنگل  ۵ 
   

  صِف درختان به دسِت خورشيد 
  پرچين بندی شده سياه، آسمان

  چسبيده به زمين که ديگر 
  خيز نيست، بدگمانی و ھَم  حاصل

  ای بد رفاه با ھم و حافظه
  . کردند فايده می گذران را بی

  
  چند َده بلوِط سر به زير و 
  اند چند اسَب وحشی باز مانده

  اند  و تنھا آنان
  کھن  ◌ِ  ی آيين دارنده نگه

   پُرتقاضا  ِ گی ديوانه
  لباس  و رجحانی بی

  اما با فريادی بلند
  .و آتشين

   
  . اند ھای سنگی اکنون خشکيده چراغ

  
ُمرده از بختش سود  مردِ حاصل را دارد،  ِ◌ بی ِ◌ اين محيط ِ◌ خنده، زيرا نخستين بار توانايی بازشناختن نه بدون

 انديشه کردن از ھراس ◌ِ  توانايی. ی تھی از عشقمغز. ھدی زاده شدهشا. رود جويد و به ژرفای چوِب بی پوست می می
  . ِ◌ گرفته شده از او

   
  بسيار دور، در گذِر ساکت 

  پشِت ديواِر باp بلنِد دوِر شھر 
  .شناساِن پير خوراک

  بيزار و خسته و 
  بيش از ھمه آشنا به 
  تقليد، زندگی شکِل 

  ای و يا حتی بدتر  ديگرگونه
  ا ھر شکلی از معن
  . بدل شده به زيور
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  خاک  ۶
  

   
  با استعدادش در رفتاِر غريب 

  ھايی که مشکل بيانش می توانست کرد و در دگرگونی
    ِ ھای صامت و ساکتی ديدن از سال
  ِ◌ خيال،  گی انباشته

  برای ھر رھگذِر ناآشنايی 
  ستاره   ماِه بی ِطلوع

  و زباِن شاِدِ◌ شيفته 
  ھا و اطاعت  که از سردابه

  شد ر لب جاری میب
  سخت بود

  . نامی بر آن نھادن
   

مرِد تاس، توانست تا ديرزمانی  سزاوارتر،ِ◌ خير و شر برای مخاطبانی  اش در حفظ گی و آشنايی  ديوانه ِ تنھا با پوشاندن
، با آميز، دوستان قديمش نا آگاه اش صلح تھمت خورده ◌ِ   ھستی. تر مناسباز حمله باز ايستد تا ديرتر، به زمانی 

  . شد مداراھاش  زدن لنگ
   

  تا که 
  دبيراِن پردرآمد

  در تاريکی ظھور کردند 
  ھای  نگاری با آخرين وقايع

  نوشته شده با دقت 
  .و جوھرھای رنگين

  يکی يکی و 
  .بی صدا تمبرھا را باطل کردند

  .پسِر مغرور، مرِد ُمرده
   

  ِ◌ بات�قی زمين
  گامی  ھربه 

  . گيرد ی چ�نده می ِ◌ ميوه شکل
   
   

  
  تپه  ٧

   
   

  ھا   راه ِ ک�سيک ِ بر تقاطع
  سه بار نگاه انداخته به 

  بينی نشده   پيش ِديداِر خانوادگی
  ِ◌ ُمرده مانَد، مرد ساکت می

  با دستمالی بر پيشانی
  .ِ◌ پاھا عصايی کنار

   
  تنھا آرزوش 

  ھايی از شيشه و ماسه  تپه
  ُکند و َکِدر کناِر ھم آھيخته

  دلتنگی شجاعت 
  ھا  خواه از يادبردن تا آستانه دل به
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  ای چون پوسِت سنگ  ھا قھوه صخره
  نه واقعی، اما پيش بينی شده 
  ای  نه pزم، نه بيش تر از دقيقه
  شايد اما در عين حال ممکن 

  گاھی چون راِه فرعی 
  تقاطِع خيابانی فراموش شده 
  نيمی جست و جو شده نيمی 

  . ه باشدکه انتخاب شد آن شناخته شده، اما بی
   

ھای  پرت شود از شکل حواسشتر بی آن که  ای غير از پيش اندازد، به گونه  بلندی مرد نگاھی به اطراف می ِدر اوج
ھا در معده يا  و کارامد ھم سان و خودانگيخته تپش رگ نادرای،  نگرد به اشاره صبورانه می. غريب، سانسور يا نستالژی

  . مغز
   

  خدايان را آواز خواھد داد
  گياھان، حيوانات، بر کِف دستانش

  .ترين مھربانِی ممکن بزرگ
  به پشِت سر نگاه نخواھد کرد 

  ِ◌ سنگ شدن و  از ترس
  . شود صدايی که نزديک می ِ◌ بی ديدار

  
   

  دشت   ٨
   
   

  گياِه بلند و سنگ، ط� 
  تا زانو، طاقِت 

  ياِد پايداری، سر و صدای ز
  ھای در حال رشد و  زنجره، خاربوته

  . ِ◌ دارويی گياھان نيز
  

  رسد به گاھی که  خشکی در می
  زنان به اطراف و  ماسه پخش شود چرخ

  ابری پودر سياه بپاشد بر 
  پرستی  ای، آفتاب پرنده

  اعتماد گرانه، بی حساب
  نشيند در تنھا حالِت  می
  .ش زمانی بی

   
. فرسا در افتاده سکونی طاقت بهفاع و باد روزی به رغِم ارت ی  ھای غله، آفتاب سوخته و در نيمه مزرعه پر از دانه

  . ديگر ِ◌ يک ِ◌ زباله و خوردن سپرده، در خوردن تاريکشرمانه خود را به نيازھای  لشگری از َجَوندگان بی
   

  به ابھام، بر راِه فرعی 
  که ممنوع نيست، اما فراموش شده 
  و ديری است که گياه بر آن روييده

  آَوَرد پرسشی را، مرد به ياد می
  که انسان آيا و   اين ِپرسش

  يا که خوِد او توانش را دارد 
   جدی را  ِآرزوھای با ارزش

  چه  عوض کند با آن
  ی جدی آرزوش را دارد  خود به گونه
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  و يا که بايد مرزھای قلمرو را 
  درنََوردد

  و يا که اين حقيقت دارد
    ِ  تھی ِ  شادی ِپاسخ

  .توان داشت دانستن که بازش نمی
   
   

  
   

  شھر  ٩
   
   

  نواخت  بادی گرم و يک
  .گذرد سايد بر پوست و می می

  ی راِه آھن و  بازمانده
  ی حمل و نقل  ابزاِر عتيقه

  سِر زنگ زدن ندارند
  چون خورشيدی که 

  .کند تنھا مسيرش را عوض می
   

  با عصاش و با احساِس 
  ناپذيِر  بزرگ و آسيب

  تواضع، مرد با خاطِر آسوده 
  جويد  راه میگياه  ◌ِ  در ميان

  نگرد  خورد و می سکندری می
  بيند صفی از  و می

  دار، ميان  ِ◌ سياِه گره درختان
  ِ◌ سپيد  ای از سنگ دايره نيم

  ای  زند و با عشوه چشم را می
  . ِ◌ ماِه فرو رفته در زمين ی چون نيمه

  گذشته از دروازه
   

ی در ميدان و جلوی پنجره، ا خانه. گرم  خون ِشکِل ھستیگر است ويرانه، رويای ديرسال، شھِر وانھاده از ھر  سپيد عشوه
  .تاس، ساکت، عرق کرده سر،بر ميز يک .  مرطوب ِرنگ، ميِز چوبی ِی آبی پنجره

   
  ای با  قھوه پوسِت سرخ

  ھايی چون دايره به دوِر  چين
  ھا و دھان، نگاه  چشم

  ای، خيره به آب  به گوشه
  ابرھا و نوِر چراغ خواب 

  شود  می ر کف گمتر د که پيش
  و دست نايافتنی 

  کند با  بازی می
  رنگِ  ی کم شيشه

  . بسيار ضخيم
 


