
 .كس شاعر بزرگ ُكرد ي از اشعار شيركو بي ا  گزينه

  دا لوه ج ـ ھه.ك: ي ترجمه

ھاي زيباي  اما اشعار كوتاه او ھم از نمونه. بيشتر مديون اشعار بلندش است» كس بي«بيگمان شھرِت : نگاه
  ي گزينش شدهاشعار اين مجموعه كام8ً ذوق. نمايند شعر معاصرند و تنھا در قياس با اشعار بلندش كوتاه مي

  .ھاي شيركو ندارد و حكايت از بھترين

دريا و «، و ) ٢٠٠٧(١»ي سيار پنجره٧٠«، ) ٢٠٠٦(»از گل تا خاكستر«اشعار از سه ديوان اخير شاعر 
  .گرفته شده است) ٢٠٠٨(٢»آبخيز

  .داردي آثار شيركو بر امثال اين قلم تقدم  كه در شناساندن و ترجمه) تاپو(مجاور  رضا كريم: به جھتِ 

   

   

   

١  

  داركوب اگر عاشق شود

  ماند رازي نھان نمي

  ھر آنچه را كه ھست

  بعد از دو روزي

  كوبد و  ي درختان مي بر ساقه و تنه

  !فھمند جمله جھان مي

  )ازگل تا خاكستر(

   

   

٢  

  شوند ھنگاْم كه گلھا بيوه مي

  بادھا بدانھا بيشتر نظر دارند

  اگر ھم فرصتي دست داد

  !ربايندشان مي



  )ازگل تا خاكستر(

   

   

٣  

  اي نيست كه از آب ھيچ كشتي

  خسته نشده باشد و

  نخواھد كه به خشكي بگريزد

  چون در استراحتگاه بندرھا نيز

  تا زانوانشان در آب است و

  .اذن خروج ندارند

  )ازگل تا خاكستر(

   

   

٤  

  غم مخور! پروانه

  كه عمرت بدين كوتھي است،

  .غم مخور 

  در اين چشم بھم زدن

  اندازه كه توآن 

  اي عمِر دراز به شعر بخشيده

  عمر نوح نبخشيده،

  !پروانه غم مخور

  )ازگل تا خاكستر(

   

   



   

٥  

  :خزان گفت

  در اين باغ

  و در ميان اين ھمه رستني و

  دار و درخت

  پس از آمدنم

  تنھا چند درخت

  رنگ سبزشان را

  !ھنوز خواھند داشت

  :زندگي گفت

  روي اين زمين و

  ا از اين مردمدر ميان ميلياردھ

  پس از رفتِن من و آمدِن مرگ

  اي تنھا عده

  آينه و

  پرتو روشن جاويد را

  !ھنوز خواھند داشت

  فردايي بس دور ھم

  :به من گفت

  در ميان اين ھمه چكامه و شعر

  ات در باغچه  كه روئيده

  من كه بيايم

  بيشترشان را باد برده است و

  برگريزان پوشانده،



  خواھند ماند  تنھا اندكي

  !كه من در آرزوي ديدارشان باشم

  )ازگل تا خاكستر(

   

   

   

٦  

  گاني كه در كودكي واژه

  گيرند و مدام رعشه مي

  گويند؛ شبھا در خواب ھذيان مي

  در بزرگسالي

  .شوند بدل به شعر مي

  )ازگل تا خاكستر(

   

   

٧  

  نويسند ـ ـ ھمه با ھم مرا مي

  خواھم من مي

  كاغذي سپيد باشم و

  گاه گاه

  زدني بي بال

  آرام بگيرم و

  ساْل ھنگامي

  اي فصلي چون رودخانه

  استراحت كنم و



  چون درختي خزاني

  !ھيچ ننويسم

  اما چگونه؟

  خدا و اندوه و عشق شاھدند

  اذِن من كه بي

  آيد واژه خود مي

  ھمچو چّكه

  آيد خيال خود مي

  ھمچو پرنده

  آيد و قلم خود مي

  چون پرتو و

  ھمه با ھم

  نويسند؛ مرا مي

  چه كنم؟من بايد 

  )ازگل تا خاكستر(

   

   

   

٨  

  ]ھاشم شفيق: براي [

  نه معجزه داشت و

  نه افسانه و

  نه فرشته

  نه اسب بالدار

  اما يك وجب بيش نمانده بود



  .كه به پيشگاه خداي رسد

  )ازگل تا خاكستر(

   

   

   

٩  

  ي خود نيستم تنھا من غريِب خانه

  خانه ھم غريِب محله و 

  محله غريِب شھر و 

  ريِب كشور استشھر ھم غ

  كشور غريِب جھان و 

  .جھان غريِب گردون

  )ي سيّار پنجره٧٠(

   

   

١٠  

  تو چيستي؟: اي پرسيد رودخانه

  كِس ماھي ماھيم، شيركو بي: گفتمش

  در كدامين رود؟: گفت

  ي شعر در رودخانه: گفتم

  و اگر اين رودخانه بخشكد؟: گفت

  !ميرم اينكه عيان است؛ مي: گفتم

  )ي سيّار پنجره٧٠(

   

   



١١  

  من اگر خود ھم فرصت نكردم

  نزد ھر اندوه و آرزويم

  فرستم؛ اي را مي واژه

  را نزد ابري كه» خيس«ي  واژه

  بارد دلتنگ است و نمي

  را نزد درختي كه» سبز«ي  واژه

  اش كرده، جنگل بازنشسته

  اي كه را نزد nنه» جرأت«ي  واژه

  باد كام8ً بيزارش ساخته،

  اي كه سايه را نزد» آفتاب«ي  واژه

  ولرزش انداخته، سرما به تب

  را نزد شعري كه» نو«ي  واژه

  !دھد برگ و بار تازه نمي

  اما من خويشتن مردي

  بسيار بدگمانم

  كوشم بجاي خود ھرچه مي

  ي توانم واژه نمي

  يا» لميدن«و» رقص«و» بوس«

  ھرگز... ھرگز ... ي ديگر را  چند واژه

  نزد دلدار بفرستم،

  ...ترسم ه، ميترسم از اينك مي

  اين است كه حتماً 

  !بايد خود بروم

  )ي سيّار پنجره٧٠(



   

   

١٢  

  در رگھاي ريز يك برگ

  بينم و ھا را مي بيشه

  اي آب، دريا را در قطره

  در كلوخي كوچك

  سرزمين و

  در ديدگاِن تو

  !آسماِن بيكران را

  )ي سيّار پنجره٧٠(

   

   

١٣  

  خواھم َكر باشم مي

  ،»دروغ«در مقابل 

  مرگِ عزيزان  يِ رويارو

  خواه ناخواه

  شوم شوم، nل مي كور مي

  »حقيقت«و در برابر 

  ھميشه بايد خم شده و

  .ُكرنش كنم

  اما من

  روزھاي َكر شدنم

  از حِد شمار بيرون است



  روزھاي nل و كور شدنم

  كم نيست

  و روزھاي ُكرنشم

  !بسيار نادر است

  )ي سيّار پنجره٧٠(

   

   

   

١٤  

  ھر زمان كه باغ

  اش را برگھاي ريخته خش خشِ 

  شنيد

  آنھنگام با خويشتن

  پچ افتاده و به پچ

  بھارھاي يادگار را

  .آورد بخاطر مي

  )ي سيّار پنجره٧٠(

   

   

   

١٥  

  من از طريق سوزي

  براي اولين بار خزان را شناختم

  من به ياري خزان

  براي اولين بار



  تنھايي را شناختم

  من از طريق تنھايي

  غربت را و

  از طريق غربت

  عشق را و

  از طريق عشق

  .شعر را شناختم

  )ي سيّار پنجره٧٠(

   

   

   

١٦  

  ـ اگر ـ

  خدايا

  اگر دوزخي بودم

  با آن آتش بسوزانم

  .كه از انفال برخاست

  خدايا

  اگر بھشتي بودم

  ات آن چھل حوري ارزاني

  .اين حوريم را بازگردان

  )دريا و آبخيز(

   

   

١٧  



  ـ باده ـ

  !تو اي باده

  ھر شب بيا پيشم

  در بزن و نه

  نه بپرس كه آيا

  ام يا نه؟ خانه

  من ھميشه اينجايم

  بكم در سرزميني تھي و صمٌ 

  چه بگويم و كجا روم؟

  )دريا و آبخيز(

   

   

   

١٨  

  ـ سنگ كن ـ

  :كوھي به سنگ كن گفت

  اي زخمي است ھر گودي

  بر پيكرم

  بريش و ھر آن سنگ كه تو مي

  .سنگ گوري براي طبيعت

  )دريا و آبخيز(

   

   

   

١٩  



  ـ لباس ـ

  :گفت مي* »كس بي«

  پوشم ھر آن شادي كه مي

  آستينھايش دراز است

  يا كوتاه

  .يا گشاد است و يا تنگ

  پوشم  ھر آن غم را كه مي

  كام8ً تنم است، انگار

  بھر من دوخته باشند

  !باشم ھر كجا 

  )دريا و آبخيز(

  ــــــــــــــ

  .پدر شيركو كه شاعري مبارز بود  كس فايق بي*

   

   

   

٢٠  

  ي»باَونور«پيرزني 

  اش را ياد داده بود طوطي

  :گفت مدام مي

  من ھرگز روزي از روزھا

  ام؛ نديده

  نه تنھا خوِد خدا

  ھم  كه حتّي مأمور سرشماري

  !به ما بزند



  )دريا و آبخيز(

   

   

   

٢١  

  ـ بلندترين چكامه ـ

  اين خزان را سراسر

  به گردآوردن واژه

  مشغول خواھم بود

  تانبر آنم كه در زمس

  بلندترين چكامه را

  .براي عشقت بسرايم

  )دريا و آبخيز(

   

   

   

٢٢  

  ـ خروس ـ

  دم بود سپيده

  تنھا خروسي ديد

  دختر عاشِق روستا را

  در ُكنج كاھداني

  !چگونه سربريدند

  اين بود كه او

  اش بازگشت و به nنه



  اعتصاب كرد و پيمان بست

  !دمان نخواند كه ديگر سپيده

  )دريا و آبخيز(

   

   

   

٢٣  

  ـ پاسخ ـ

  پس از مرگ حلبچه

  اي بلند به خدا نوشتم نامه شكايت

  قبل از ھر كسي

  پيش درختي خواندمش

  !درخت گريست

  اي پستچي در كنار او پرنده

  :گفت

  رساند؟ ات را مي اما چه كسي نامه

  روي من حساب نكن

  !رسم من به عرش خدا نمي

  شباھنگام

  پوِش شعرم ي سيه فرشته

  غم مخور: گفت

  برمش تا كھكشان يمن م

  دھم اما قول نمي

  او تحويلش بگيرد

  داني تو خود مي



  كه خداوند بزرگ را 

  بيند؟ چه كس مي

  !پرواز كن... سپاسگزارم : گفتم

  ي الھام فرشته

  ...را با خود برد و پريد نامه  شكايت

  فردا كه بازگشت

  مسئول درجه چھاِر دفتِر خدا

  نامي» عبيد«

  نامه زير ھمان شكايت

  :بان عربي نوشته بودبا ز

  اَبله

  اش كن به عربي ترجمه

  فھمد و اينجا كسي ُكردي نمي

  !رسانيم به خدايش نمي

  )دريا و آبخيز(

   

   

   

٢٤  

  ـ فقر ـ

  !اي فقر

  تو به اميد عدالْت اينجا نباش

  چون او نمي آيد،

  اگر ھم روزي بيايد

  گردد و ماسك زده مي



  پنھاني دست در دستِ 

  ...شاِه دزدان دارد

  )ريا و آبخيزد(

   

   

   

٢٥  

  ـ زباِن من ـ

  ام اي بدل نكرده من زبان را به بيشه

  *بان كه تنھا بيشه

  ره بدان ببرد،

  ام من چكامه را به آبي بدل نكرده

  كه تنھا ملوان

  ره بدان ببرد،

  ام گذرگاِه آفتاب است و  من بيشه

  براي ھمه،

  من آبم تنھا ُگدار ي ندارد و

  . راه بر كسي نبسته است

  )دريا و آبخيز(

  ـــــــــــــــ

  ...، ھمتراِز باغبان و جنگلبان و)نگھباِن بيشه(در مقابِل *

   

   

٢٦  

  ـ طوق ـ



  آلوِد زن اي فرياِد خون

  اي خواستار كدام يكساني

  !كه چون من باشي

  ام كه ھنوز خود مردي

  پاسباِن خرافات و

  طوق در گردِن غيبيات و

  عقلم اسير است؟

  )دريا و آبخيز(

   

   

   

٢٧  

  ھا ـ ـ امانت

  وقتي كه او

  به كوھستان رفت

  سه كودك و زنش را

  .ھمچون امانتي به خدا سپرد

  ھنگاْم كه به خانه بازگشت و در زد

  ھا نبودند امانت

  تنھا خدا بود،

  .كه او ھم در برويش نگشود

  )دريا و آبخيز(

   

٢٨  

  ـ خلوت ـ



  اين مرد

  به خلوِت اين جھان خزيده

  تا خدا را ببيند و

  وج بگيرد وا

  .روحش به كھكشان رسد

  آن مرد ھم 

  سوزد و در دوزخ اين جھان مي

  آرزومند ھم نيست

  خدا را ببيند يا نيبند

  اوج بگيرد يا نگيرد

  تنھا آرزويش اين است

  ناني بيابد و

  روي زمين

  !معنايي به بودن ببخشد

  )دريا و آبخيز(

   

   

   

   

٢٩  

  ـ ميراث ـ

  بعد از مرگ من

  آيند و گرد ميشعرھايم در خانه 

  ي زيبا بر ميراِث واژه

  بر ساماِن آفرينش



  احتماnً در بينشان

  !نزاعي داخلي ھم دربگيرد

  چيزي كه از آن ھراسانم

  اين است كه اشعاِر زشت

  كودتايي كرده و پيروز شوند

  و اشعار زيبا ھم

  .كمترين ارث را ببرند

  )دريا و آبخيز(

   

www.halvada.blogfa.com       

kjhalwada@gmail.com          

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

اند، ھر چند معناھايشان ھمان است اما تا  ترجمه شده» آبخيز«و » سيار«كه به » زنه«و » روك گه«: ٢و١
  . ي معناييشان در اين انتقال محدود شده است حد زيادي گستره

  

http://halvada.blogfa.com  


