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سنگ
دايرهای از َ
پِيتر سوان بورن PETER SWANBORN
برگردان :کوشيار پارسی
"دايرهای از سنگ" مجموعهی ِ◌ِ نُه شعر است دربارهی مردی که تازه درگذشتهاست .در شعرِ نخست ،مرد ھنوز در
خانه است و ساکت پشت ِِ◌ ميز نشستهاست .خيلی زود خانه را ترک میکند و به چشماندازی رويايی ،در جھانِ ديگر
پای میگذارد.
"خانه"" ،دروازه"" ،راه"" ،جنگل" و "دشت" ،چند عنوان شعرھای جدا از ھم ھستند .مرد ِ ُمرده ،در راه نه تنھا به
چشماندازھای غريب برمیخورد ،بلکه مناظرِ خيالی و سرابگونی را در آب ،جنگلِ تاريک و دشتِ خشک میبيند .مرد
پايان
مرده است ،اما ھمزمان به زندگی ادامه میدھد و مرگ را به گونهی ِ رويايی بزرگ يا شگفت تجربه میکند .در
ِ
مجموعهی ِ شعرھا ،مرد به نقطهی ِ آغاز برمیگردد و خود را در اتاقی میبيند ،نشسته .ھمانجا که سفرش آغاز
شدهاست.
ھرشعر ،بخشی به نثر دارد .اين بخشھا برای دادن ِ آھنگ و لحن ِ◌ ديگری به شعرھا آمده است.
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 ١خانه
آفتاب ِ◌ محتاط
میپاشد بر شيشهی چھارگوشهی کمرنگ
چون درزھایِ ساييدهیِ
کف ِ◌ کاشی ِ بسيار پاخورده
برمیآيند و پنھان میشوند
در خطھای خاکستری
سرب ِ◌ شيشهنگهدار
٠
ميزی جلوی ِ◌ پنجره
اشيای چوبين ،بطریِ آب و
از پشت اگر بنگری
مردی ُمرده.
لباسش نيز
مناسب ِ◌ موزه است.
ی خودگزيده ناشناس پس رانده شوی نو بود و از بسياری جنبهھا غريب .پيری
فکر به اين که از پس ِ سالھا مبارزه ِ
احترام آموخته داشت توانش را از دست میداد .آسمان سبز بود ،آب ِ سرخ و
ديگر ارزش ِ◌ انتظار را نداشت و نيز
ِ
مردم خيابان رفتاری شاد داشتند.
ِ
ِگردآمده در يک اسم
که تو را به يا ِد
برادری سختگيرانه میانداخت
ِ
فقر انجيلباورانه،
يا ِ
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جمالشناسان ِ◌ پير به پاييز نگاه میکردند
بر انگشتان ِ◌ سپيد ِ◌ استخوانیشان.
ھمهی ِ◌ پنداربافیشان
دربارهی ِ ھمسازی ِ کامل
به يک ضربه ،اکنون و اينجا
به نقصانی نامنتظر
از داشتن ِ◌ صدا
نابود شده.

 ٢دروازه
نيمدايرهای از سنگ ،نتراشيده و
رنگشده ھمچون
باران ِ◌ پُشت ِ◌ قوسھا.
بیجان و ھم
بیتحرک
 تصويرش از جھان آشفتهو بيگانه از دنيای خارج -
مرد ِ◌ ُمرده به جستوجوی ِ گوشی شنوا بود
يا دستکم توجيھی.
بر ديوارھا چند واژه
تنھا نشانهای ،زندگیِ تندگذر
و آشفته در خطنوشتهای به تعجيل
سپرده شده به جوانترينھا
مومنان ِ قشرھای ِ پايين
و ارواح ِ فاسدشده.

2

وجدان بسياری الزم بود برای روشنايی
ِ
سر ِ◌ مرد ِ◌ ُمرده تاس بود و پر از مادهای تاريک و چنان که میگفتند پيچيده.
انداختن بر اين ماده .نه شمع ،نه آواز .نفس پسرفته ،ماھيچهھا رنگپريده و به ناگزير بوی معاش و ھستیِ سخت.
روغن ِ◌ چراغ میپريد
و نخست وزش ِ◌ باد ِ سرد
بيشتر آھی از دل
به نرمی از چشم اندازی میگفت
با جذابيت و سبکی ِ◌ جوانانه ،اما
در زمان ِ◌ خودش
به گذشته پيوسته بود.
ملخ ،ماسهسنگ و رسيدنِ شب
ب زير ِ◌ پُل
ھوا چون آ ِ
جذاب و قھوهای
چون پوست ِ◌ سنگ ،يکی شده با ھم
بی ساروج ،به استادی
بار نخست.
بی مرمت ،در ھمان ِ
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 ٣راه
در نقش زدن به طرحھای بی دفاع
ت پايهگذاری غريب
ساختهی ِ دس ِ
در کتابھا چنان بدگمان
ب حماقت اکنون
زير ضر ِ
که انگار به ِ
به اشتياق ِخ َر ِد ظنزآميز را میجُ ست
و با ظرفيتی پرتوان
ت کودکانه
تا سکو ِ
وقتگذرانی و بازی ِ◌ ناآزمودهاش را.
آب ،ابرھا و فلسفه
ھمراه با دَه قاعدهی ِ◌ دستور زبان
تنھا بخت برای نظمی بودند که،
در اندازهای محدود و با آگاھیِ
آز خطر و در ذات
اندک و نيز ِ
برابر
انتظار توانايی از او در
ِ
ِ
واژگا ِن ھوشمند درافتاده به ناسازگاری
يا بنبست مکتبی برای
به جريان انداختن ِ◌ چيزی نو.
چشمان او به کندی و
منظر را ِه شنیِ پوشيده از خاربوتهھا .زمان گذشت ،تن سرد و در
چنين میانديشيد مر ِد ُمرده در
ِ
ِ
ماتی آستانهای شيشهای ظھور کرد.
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 ۴جريان
کنار آب ،سياه و تيره
ِ
ھنر
با
ناآشنا
ِ
فرود آمدن -
مر ِد ُمرده راھش را جُست
سکندری که میخو َرد نگاه می ُکند و
پرندهای میبيند در پرواز ھمچون
انگشتی با استخوان ِ◌ سياه
به اشاره و گم شدن در
صفی از درختان ِ◌ گرهدار،
سياه ،دور و بلند
در دشتی سوخته از آفتاب.
ب حسابگری .در جویھای حاشيهی
ت سر،
زير سلطهی جُستن ِ◌ سود و فري ِ
شھر در پُش ِ
صبح زود پا به راه گذاشته ،به ِ
ِ
ب آغشته به رنگِ نفت و کف .در خانهھايی که به
آ
در
است
شناور
جانوران
تن
ی
بازمانده
راشيب
س
◌
ِ◌ خيابانھای
ِ
ِ
نور آبی.
سپيدی میزنند ،با
جوھر بسيار سکوت جاری است ،خواب در ِ
ِ
پرسه زنان در ميدان ِ◌ بازار
که تصويرھايی از زمانھای
بی سرعت و آگاھی
اما پر خشونت را به ياد میآ ُورد
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يک باره و در زير
ت مسافر
نگا ِه جماع ِ
به احساسی بزرگ و پرتسلط
از حقارت گرفتار شد.
جانش بيش از
ھر چيز ديگری به رفتن نياز داشت
در آن دَم
پسر مغرور
در راهِ ،
کس ديگری.
برگزيدهتر از ھر ِ
ساکت به آدمھا نگاه میکرد
احساسی بزرگ به او نزديک شده بود.
 ۵جنگل
ت خورشيد
صف درختان به دس ِ
ِ
پرچين بندی شده سياه ،آسمان
چسبيده به زمين که ديگر
حاصلخيز نيست ،بدگمانی و ھَم
رفاه با ھم و حافظهای بد
گذران را بیفايده میکردند.
بلوط سر به زير و
چند دَه
ِ
اسب وحشی باز ماندهاند
چند
َ
و تنھا آناناند
نگهدارندهی آيين ِ◌ کھن
ديوانهگی ِ پُرتقاضا
و رجحانی بیلباس
اما با فريادی بلند
و آتشين.
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چراغھای سنگی اکنون خشکيدهاند.
نه بدون ِ◌ خنده ،زيرا نخستين بار توانايی بازشناختن ِ◌ اين محيط ِ◌ بیحاصل را دارد ،مر ِد ُمرده از بختش سود
ب بی پوست میرود .شاھدی زاده شده .مغزی تھی از عشق .توانايی ِ◌ انديشه کردن از ھراس
میجويد و به ژرفای چو ِ
ِ◌ گرفته شده از او.
گذر ساکت
بسيار دور ،در ِ
دور شھر
ت
پش ِ
ديوار باال بلن ِد ِ
ِ
خوراکشناسا ِن پير.
بيزار و خسته و
بيش از ھمه آشنا به
تقليد ،زندگی شک ِل
ديگرگونهای و يا حتی بدتر
ھر شکلی از معنا
بدل شده به زيور.
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 ۶خاک
رفتار غريب
با استعدادش در
ِ
و در دگرگونیھايی که مشکل بيانش می توانست کرد
از سالھای صامت و ساکتی ديدن ِ
انباشتهگی ِ◌ خيال،
رھگذر ناآشنايی
برای ھر
ِ
طلوع ما ِه بیستاره
ِ
و زبا ِن شا ِد ِ◌ شيفته
که از سردابهھا و اطاعت
بر لب جاری میشد
سخت بود
نامی بر آن نھادن.
تنھا با پوشاندن ِ ديوانهگی و آشنايیاش در حفظ ِ◌ خير و شر برای مخاطبانی سزاوارتر ،مر ِد تاس ،توانست تا ديرزمانی
از حمله باز ايستد تا ديرتر ،به زمانی مناسبتر .ھستی ِ◌ تھمت خوردهاش صلحآميز ،دوستان قديمش نا آگاه ،با
لنگزدنھاش مدارا شد.
تا که
دبيران پردرآمد
ِ
در تاريکی ظھور کردند
با آخرين وقايعنگاریھای
نوشته شده با دقت
و جوھرھای رنگين.
يکی يکی و
بی صدا تمبرھا را باطل کردند.
پسر مغرور ،مر ِد ُمرده.
ِ
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زمين ِ◌ باتالقی
به ھر گامی
شکل ِ◌ ميوهی چالنده میگيرد.

 ٧تپه
کالسيک راهھا
ِ
بر تقاطع ِ
سه بار نگاه انداخته به
ديدار خانوادگیِ پيشبينی نشده
ِ
ساکت میمانَد ،مرد ِ◌ ُمرده
با دستمالی بر پيشانی
عصايی کنار ِ◌ پاھا.
تنھا آرزوش
تپهھايی از شيشه و ماسه
کنار ھم آھيخته
ُکند و َک ِدر
ِ
دلتنگی شجاعت
به دلخواه از يادبردن تا آستانهھا
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ت سنگ
صخرهھا قھوهای چون پوس ِ
نه واقعی ،اما پيش بينی شده
نه الزم ،نه بيش تر از دقيقهای
شايد اما در عين حال ممکن
گاھی چون را ِه فرعی
تقاطع خيابانی فراموش شده
ِ
نيمی جست و جو شده نيمی
شناخته شده ،اما بیآنکه انتخاب شده باشد.
در اوجِ بلندی مرد نگاھی به اطراف میاندازد ،به گونهای غير از پيشتر بی آن که حواسش پرت شود از شکلھای
غريب ،سانسور يا نستالژی .صبورانه مینگرد به اشارهای ،نادر و کارامد ھم سان و خودانگيخته تپش رگھا در معده يا
مغز.
خدايان را آواز خواھد داد
کف دستانش
گياھان ،حيوانات ،بر ِ
مھربانی ممکن.
بزرگترين
ِ
ت سر نگاه نخواھد کرد
به پش ِ
از ترس ِ◌ سنگ شدن و
ديدار ِ◌ بیصدايی که نزديک میشود.
 ٨دشت
گيا ِه بلند و سنگ ،طال
ت
تا زانو ،طاق ِ
زيا ِد پايداری ،سر و صدای
زنجره ،خاربوتهھای در حال رشد و
نيز گياھان ِ◌ دارويی.
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خشکی در میرسد به گاھی که
ماسه پخش شود چرخزنان به اطراف و
ابری پودر سياه بپاشد بر
پرندهای ،آفتابپرستی
حسابگرانه ،بیاعتماد
ت
مینشيند در تنھا حال ِ
بیزمانیش.
رغم ارتفاع و باد به سکونی طاقتفرسا در افتاده.
مزرعه پر از دانهھای غله ،آفتاب سوخته و در نيمهی روزی به ِ
لشگری از َج َوندگان بیشرمانه خود را به نيازھای تاريک سپرده ،در خوردن ِ◌ زباله و خوردن ِ◌ يکديگر.
به ابھام ،بر را ِه فرعی
که ممنوع نيست ،اما فراموش شده
و ديری است که گياه بر آن روييده
مرد به ياد میآ َو َرد پرسشی را،
پرسش اينکه انسان آيا و
ِ
يا که خو ِد او توانش را دارد
آرزوھای با ارزشِ جدی را
عوض کند با آنچه
خود به گونهی جدی آرزوش را دارد
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و يا که بايد مرزھای قلمرو را
درنَ َوردد
و يا که اين حقيقت دارد
پاسخ شادی ِ تھی ِ
ِ
دانستن که بازش نمیتوان داشت.

 ٩شھر
بادی گرم و يکنواخت
میسايد بر پوست و میگذرد.
بازماندهی را ِه آھن و
ابزار عتيقهی حمل و نقل
ِ
سر زنگ زدن ندارند
ِ
چون خورشيدی که
تنھا مسيرش را عوض میکند.
احساس
با عصاش و با
ِ
ناپذير
آسيب
بزرگ و
ِ
خاطر آسوده
تواضع ،مرد با
ِ
در ميان ِ◌ گياه راه میجويد
سکندری میخورد و مینگرد
و میبيند صفی از
درختان ِ◌ سيا ِه گرهدار ،ميان
نيمدايرهای از سنگ ِ◌ سپيد
چشم را میزند و با عشوهای
چون نيمهی ِ◌ ما ِه فرو رفته در زمين.
گذشته از دروازه
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ھستی خونگرم .خانهای در ميدان و جلوی پنجره،
ِ
شھر وانھاده از ھر شک ِل
سپيد عشوهگر است ويرانه ،رويای ديرسال،
ِ
ميز چوبیِ مرطوب .بر ميز يک سر ،تاس ،ساکت ،عرق کرده.
پنجره ِ
ی آبیرنگِ ،
ت سرخقھوهای با
پوس ِ
دور
به
دايره
چون
ھايی
چين
ِ
چشمھا و دھان ،نگاه
به گوشهای ،خيره به آب
نور چراغ خواب
ابرھا و ِ
که پيشتر در کف گممیشود
و دست نايافتنی
بازی میکند با
شيشهی کمرنگِ
بسيار ضخيم.
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