
  

  

   و اشعار ديگري شرقي ترانه

  
  كافِدِريكو گارسيا لورْ

Federico Garcia Lorca 
  

, اگر هم وجود داشته باشد. چرا كه واژه اي براي بيان آن ها وجود ندارد, چيزهايي هست كه نمي توان به زبان آورد<
اما هرگز اين ... رك مي كنياگر من از تو نان و آب بخواهم تو درخواست مرا د. كسي معناي آن را درك نمي كند

  >.درك نخواهي كرد, دست هاي تيره اي را كه قلب مرا در تنهايي گاه مي سوزاند و گاه منجمد مي كند

بازجويي ها دو روز ادامه مي يابند و سرانجام نوزدهم ماه آگوست است كه خون اسپانيا سرخ تـر                   , شاعر دستگير مي شود   
  .اسپانيا خون گريست جهان براي هميشه لوركا را از دست داد. شاعر تيرباران شد... از هميشه در شريان جاري مي شود
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 >اسيمخ و سانچزيگناسيا< يه برايمرث
Ignacio Sanchez Mejias  

 زمي دوست عزيبرا
 وس ون لوپس خوليانکارناس

١ 

 زخم و مرگ
 .در ساعت پنج عصر 

 .درست ساعت پنج عصر بود
 آورد د راي سفي  پارچهيپسر

 عت پنج عصردر سا
 ش آمادهي آهک، از پيسبد

 در ساعت پنج عصر
 مرگ بود و تنها مرگ  همهيباق

 در ساعت پنج عصر
 يسو  پنبه را هريها باد با خود برد تکه
 در ساعت پنج عصر

 کل و بذر ِ بلور افشانديو زنگار، بذر ِ ن
 .عصر در ساعت پنج

 وز و کبوتريز ِ ينک ستيا
 .در ساعت پنج عصر

 بار بتيمص يخ با شايران
 .در ساعت پنج عصر

 خي دود و زرنيها ناقوس
 .عصر در ساعت پنج

  سوگ و نوحه را آغاز کردنديکرنا
 .در ساعت پنج عصر
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 ي خاموشيها دسته در هر کنار کوچه،
 .در ساعت پنج عصر

  ماندهيو گاو نر، تنها دل ِ برپا
 .ساعت پنج عصر در

  کرد و عرق بر تن نشستشيچون برف خو
 .ت پنج عصردر ساع
 دان رايکسر سطح ميد يد فروپوشيُ چون

 .در ساعت پنج عصر
 کرد ضهي گرم بيها مرگ در زخم

 در ساعت پنج عصر
 .ش و کم در ساعت پنج عصريچ بيه يب

 در حکم بسترش  ستيتابوت چرخدار
 .در ساعت پنج عصر

 نوازند يها در گوشش م ها و استخوان ين
 .ساعت پنج عصر در

 داشت يش نعره برميه سوتازه گاو ِ نر ب
 .در ساعت پنج عصر

  بودين کمانياتاق از احتضار مرگ چون رنگ که
 .در ساعت پنج عصر

 از دور ديرس يا ميقانقرا
 .در ساعت پنج عصر
  سبز ِ راني بوق ِ زنبق در کشاله

 .عصر در ساعت پنج
 ديسوخت چون خورش يها م زخم

 .در ساعت پنج عصر
 ها و درها را چهيمردم درِ  يو در هم خرد کرد انبوه

 .در ساعت پنج عصر

 .در ساعت پنج عصر
 ! بودي، چه موحش پنج عصريآ
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 !ها ساعت يساعت پنج بود بر تمام
  ! شامگاهيکيساعت پنج بود در تار

 

  

  



 فدريكو گارسيا لوركا: شرقي و اشعار ديگره تران احمد شاملو ةترجم
 

 5

 ٢ 

  خون منتشر
 !نمشيخواهم بب ينم

 ديايبگو به ماه، ب
 خواهم يچرا که نم

 .نميبب ها و را بر ماسهيگناسيخون ا

 !نمشيواهم ببخ ينم

 ماه ِ چارتاق
  راميان ِ ابرهاينر
 الي ِ خيدان خاکيو م
 .اش هيحاش دبُنان ِيبا ب

 !نمشيخواهم بب ينم

 .خاطرم در آتش است
 ديها را فراخوان اسمني

 !شان  کوچکيديبا سپ
 !نمشيبب خواهم ينم

 ريماده گاو ِ جهان پ
 نشيبه زبان غم

 ديکش ي ميي سه بر پوزهيل
 نتشر بر خاک، ميخون ي آلوده

 »ساندويگ«و نره گاوان ِ 
  سنگيمي مرگ و نيمين

 دند آن سان که دو قرنيکش ماغ
 .دن بر خاکي کشيخسته از پا
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 !نه
 !نمشيخواهم بب ينم

 ويگناسيشد ا يپله پله برم
 . مرگش بردوشي همه
 جست يدمان را م دهيسپ
 .دمان نبود دهيسپ و

 جست ي ِ خود را مي واقعي چهره
 .کرد ر سرگردانکسيو مجازش 

 جست ي ِ خود را مييبايجسم ِ ز
 .افتي خود را ي رگ ِ بگشوده

 دييد، مگوييمگو !نه
 .نميش بنشيبه تماشا

 دنيد  راي جوشاني من ندارم دل ِ فواره
 که کنون اندک اندک

 يند از پاينش يم
  ِ پروازشييو توانا

 اندک اندک    
 .زد از تنيگر يم

  خونست از  که چراغان کردهيفوران
 دانين را در ميري زيها صُفّه

 است آنگاه ختهيو فرور
 .جان دوستي هيها و چرم گروه  مخمليرو

 اديدارد فر ي برميچه کس
 که فرود آرم سر؟

 دييد، مگويي مگو! نه-
 .نميش بنشيتماشا به

 دين سان ديآن زمان کا
 کيها را نزد شاخ



 فدريكو گارسيا لوركا: شرقي و اشعار ديگره تران احمد شاملو ةترجم
 

 7

 .نفشرد ها برهم پلک
 مادران خوف

 اما 
 سربرآوردند

 ل ِ جمع برآمدوز د
 ن آهنگينهان ا يبه نواها

  الهوتي ورزوهايسو
 :رنگ ي بيپاسداران ِ مِه

 ليو در شهر سه
  نبوديي شهزاده

 ر،يش کند تدبيکه به همسنگ
 يقتجويحق  همچنوينه دل

 .ري شمشيکير او ينه چو شمش
 آور ِ او رتي حيزور ِ بازو

 ران بودي ز شيي غرنده شط
  از سنگيکريو به مانند پ

 .ان بودير او نماينقش تدب

 ي آندُلسيي نغمه
 آراست يم    
 .ن بر گرد ِ سرشي زريي هاله

  بودياش سُنبل ِ روم خنده
 و نمک بود

 .و فراست بود

 داني بزرگ در ميورزا باز
 .ل در کوهستانيبد ي بينينش کوه

 ها سنبله  بايچه خوشخو
 !زيچه سخت با مهم
 چه مهربان با ژاله
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 بازارها، هر در هفتيچه چشمگ
 !زيانگ  ِ ظلمت چه رُعبيي نهاي١۴زهيو با ن

 نک اما اوستيا
 ش در دنباليداري نه بي خوابي خفته

 هرز اه ِيها و گ و خزه
 اش را  جمجمهي غنچه

 نانيبه سر انگشتان ِ اطم
 .شکوفانند يم
 ديآ يساز ِ خونش باز م ترانه و

 ها و از چمنزاران د سرخوش از تاالبيسُرا يم
 لرزان ها  به طول شاخغلتد يم

 جان يتپد ب يغ بر خود ميان ميدر م
 چانيپ  ورزوها به خودياز هزاران ضربت پاها

 - و غمناک يره و طوالني تيچون زبان
 ها ستاره تا کنار رودباران ِ

 .دي در وجود آيباتالق احتضار

 !ايد اسپانيوار سفيآه، د
 !اه ِ رنجي سيآه، ورزا

 !ويگناسيا آه، خون سخت
 !شيها  رگيها بلبلآه 

 نه،
 !نمشيخواهم بب ينم

 ست،ين
 ينه جام

 ش نگهدارد که   
 يينه پرستو

 ش بنوشد، که   
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 ينور ي خچهي
 .که بکاهد التهابش را  

 . از گلي خوش و خرمنينه سرود
 ستين
 يبلور نه

 .م ِ خام درپوشديش به س که    

 !نه
 !نمشيخواهم بب ينم
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٣ 
  ن تخته بند ِ تنيا
 نالند ياها در آن ميست سنگ که رو ي ِ سختيشانيپ
 .خ زدهي سرو ِ يآب موّاج و ب يب

 ست سنگ، تا بار زمان را بکشد يي گُرده
 .ش رايها ستاره و درختان اشکش را و نوارها و

 ها  موجيام من دوان از پ دهي را ديي رهي تيها باران
 ش برافراشته بودنديخو ي ختهيکه بازوان بلند ب

 .شان نرانند ي پرتابي رهتا به سنگپا
 که به آن يشکند ب يشان را در هم م يها اندام  کهيي سنگپاره

 .شان آغشته کند خون

 آورد يها و ابرها را گرد م چرا که سنگ، دانه
 .ه روشن رايگُرگان ِ سا ها را و  چکاوکيبند استخوان

 آورد، نه بلور و نه آتش، ياما نه صدا برم
 .حصار ي بيها دانيو، تنها، مدان يم. نباشد دانياگر م

 .ِ سنگ  مبارک زاد است بر سريويگناسينک ايو ا
 :دياش بنگر ش آمده است؟ به چهرهي چه پ- !ن و بسيهم

 دهيده رنگش فروپوشيپر مرگ به گوگرد ِ
 . مغموم بدو داده استي١۵رخسار ِ مرد گاو

 بارد، ي باران به دهانش م!کار از کار گذشته است
 گود وانهاده اش را نهي سيي وانهيهوا چون د

  برف،يها  اشکي و عشق، غرقه
 .کند يم  گرم١۶ گاوچري خود را بر قله

 .ناک برآسوده استي بوي سکوت-ند؟ يگو يچه م
 بند تن ن تختهيرود ا يم شيم و، در برابر ما از خوييما
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 ؛که طرح آشکار ِ بلبالن را داشت
 .شود يه مديانتها پوش ي بييها حفره مش که ازينيب يو م

 .ستيند راست نيگو يچه م کند؟ آن ي کفن را مچاله ميچه کس
 ديگر ي مي به کنجيخواند نه کس يم ين جا نه کسيا

 .زديگر يم  وحشتزدهيشود نه مار ي زده ميزينه مهم
  گشودهي به فراخيستم جز چشماني نيزيگر خواستار چين جا ديا

 .ستينش ندين تخته بند تن که امکان آرامي ايتماشا يبرا

 . سخت دارندي هستم که آوازيدار مردانين جا خواهان ِ ديا
 .ابندي يها ظفر م کنند و بر رودخانه يرام م ون راي که هَيمردان
 ديآ يدرم هاشان به صدا  که استخوانيمردان

 .خوانند يد و چخماق ميو با دهان پُر از خورش

  سنگ،ين جا، رو در رويدار آنانم من، ايِ د خواستار
 .عنان گسسته است  کهيکرين پيدر برابر ا

  کجاستييخواهم تا به من نشان دهند راه رها يم
 .وسته استيکه به مرگ پ ن ناخدا رايا

 ي آموزند، چنان چون روديي هيخواهم مرا گر يم
 ژرف يف و آبکناراني لطيبا مِه
 و را با خود ببرد و از نظر نهان شوديگناسيکر ايتا پ

 .ورزوان را بازشنود اعفآن که نفس ِ مض يب

  مدوّر ماهي دانچهيتا از نظر پنهان شود در م
 يکه با همه خُرد
 .دينما ي باز ميحرکت يب جانور محزون

 ها يماه تا از نظر پنهان شود در شب ِ محروم از سرود ِ
 .د ِ دود ِ منجمديو در خارزاران ِ سپ

  فروپوشندياش را به دستمال خواهم چهره ينم
 .خوکند  که در اوستيتا به مرگ
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 !ز حسرت مخوريابانگ شورانگي به ه!ويگناسيبرو، ا
 .رديم يز ميا ني در- !اراميب ! پرواز کن!بخسب
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۴ 

  ب از نظريغا
 ربُنيشناسد نه انج ينه گاو نرت باز م

 .ات نه اسبان نه مورچگان خانه
 شناسد نه شب يکودک بازت م نه

 .يا گر مردهيچرا که تو د

 شناسد ي بازت منه صُلب سنگ
 .يشو يه مي که در آن تجزياهينه اطلس س

 شناسد يگر بازت نميز دي خاموش تو ني خاطره حتا
 .يا گر مردهيچرا که تو د

 ها سَکيز خواهد آمد، با لييپا
  درهمشيها  ابر و قُلهيها با خوشه

 کس را سر آن نخواهد بود که در چشمان توبنگرد چياما ه
 .يا گر مردهيچرا که تو د

 يا گر مردهيتو د چرا که
 .نيگان زم  ِ مردهيهمچون تمام

 شوند يفراموش م گان که همچون همه آن مرده
 . خاموشيها  از آتشزنهيي ر پشتهيز

 ميسرا ياما من تو را م. شناسد، نه يچ کس بازت نميه
  تو را و لطف تو راي چهره ميسرا ي بعدها ميبرا

  ِ معرفتت رايگ کمال ِ پخته
 طعم ِ دهان مرگ را و را به مرگ و تياشتها

 . ِ تو بوديي شادخوي را که در ژرفايو اندوه

 - خود اگر زاده تواند شد -د ير خواهد انجاميزادنش به د
 .ن سرشار از حوادثي، چنيصاف ني چني مرديآندلس
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 ديمو ي که مينجابتت را خواهم سرود با کلمات
 .آورم يد به خاطر مگذر يزاران م توني اندوهگن را که به زيمينس و
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 يل قدسيجبر
 )ليسه و(

١  
  نرمي جگنيباي زي بچه

 ک اندام،يفراخ شانه، بار
 شبانه ب ِيش از سيرنگ و رو

 درشت چشم و گس دهان
 - سوزان ي و اعصابش از نقره
 .گذرد يم از خلوت ِ کوچه

 اش ياه ِ برقيکفش ِ س
  کهيبه آهنگ مضاعف

 ديسرا يم  راي موجز ِ بهشتيدردها
 .شکند يکدست را مي يها يکوکب

 ا کناريبر سرتاسر ِ در
 ست که بدو ماند،ي نخل نيکي

 اورنگ  بريارينه شهر
 . تابان در گذريي نه ستاره

 چندان که سر
 فروافکند شيشم ِ خوي ي نهيبر س

 زديخ يها برم  دشتيوجو شب به جست
 .ديتا در برابرش به زانو درآ

 نديآ ين درميتارها به طنيتنها گ
 ل، ملک مقرب،ي جبرياز برا

 دبُنان وي بي خورده خصم سوگند
 .کاني قُمري رام کننده
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 !سيل قديهان، جبر
 .ديگر يکودک در بطن ِ مادر م

 را ات اد مبر که جامهياز 
 .اند دهيان به تو بخشيکول
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٢ 

 سروش پادشاهان مجوس
 ن جامهيماه رخسار و مسک

 رسد يفرا م  تنگي  که از کوچهيي بر ستاره
 .کند يدر فراز م

 س، مَلِک مقرب،يل قديجبر
 سوسن است  لبخنده وي زهيکه آم
 .ديآ يدارش ميبه د
 اش ي گلبوته دوزي قهيبر جل
 تپند يم  پنهانيها زنجره

 گان شب و ستاره
 .شوند يها مبدل م به خلخال

 سيل قدي جبر-
 نک، منميا  
 يخ شادي به سه ميزن  

 !مجروح
 ام رت زدهي حي رخساره بر  
 .يآور يها را به تابش درم اسمني  

  سروشيت نگهدارد اي خدا-
 ! اعجازي  زادهيا  
  خواهم داديتو را پسر  
 .باتريم زي نسيها از ترکه  

 يلک ِ عمرم، اي جبر-
 ! منيها  ِ چشمين يل ِ نيجبر  
 بَرنشانم تا تو را  
  نو شکفتهيها خکي از ميتخت  
 .ديبه خواب خواهم د  
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  سروشيدارد ا هت نگي خدا-
 !ن جامهي ماه رخساره و مسکيا  
 خواهد بود و يپسرت را خال  
 .نهيسه زخم بر س  

 !لي، جبري تو چه تابان-
 !لک ِ عمر منيجبر  
 ميها در عمق پستان  
 .کنم يزند احساس م ي را که فواره ميگرم ريش  

  سروشي خدات نگهدارد ا-
 !ي شاهي  مادر ِ صد ساللهيا  
 ات ميعق يها در چشم  
 ي سواري منظره  
 .رديگ يرنگ م 

□ 

 زده رتي هاتف ِ حي نهيبر س
 خواند کودک يآواز م

 اش في ظريو در صدا
 .لرزد يمغز بادام سبز م سه

 يس از نردبانيل قدّيجبر
 رود يبر آسمان باال م

 گان شب و ستاره
 .شوند يگان مبدل م جاودانه به
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   خوابگردي نغمه
  وسي ينه و فرناندو دولس ريا خي گلوريبرا

 خواهم، ي که سبز مييسبز، تو
 ها سبز ِ باد و سبز ِ شاخه

 و هياسب در کوهپا
 .ايزورق بر در

 نديب يه، دخترک خواب ميسراپا در سا
 دهيش خمي ِ خوي مهتابي بر نرده
 يو سبز مو يسبز رو

 . از فلز سرديبا مردمکان
 )خواهم ي که سبزت مييسبز، تو(

 ي کولماه ِ ريو ز
  به تماشا نشسته استيزيهمه چ
 .ديد تواندشان ي را که نميدختر
□ 

 .خواهم ي که سبز مييسبز، تو
 نيخيگان ِ   ستارهي خوشه

 دمان است دهي راه ِ سپي ندهيگشا ه را کهي ِ سايماه
 .کند يع مييتش
 شاخسارش ي ربُن با سمبادهيانج

 .زند يباد را خِنج م
 ي وحشيي غ کوه همچون گربهيست

 .افرازد ياش را راست برم ياهيگ  دراز ِيموها
  »د؟ و خود از کجا؟يآ يست که مي آخر ک-«
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 شي ِ خوي مهتابي خم شده بر نرده
 ،ي و سبز مويسبز رو
 .است اياش در  تلخيايو رو

□  

 ي به من دهيخواه ي م! دوستي ا-«
 ات را در برابر اسبم خانه    
 ن و برگميات را در برابر ز نهيآ    
 ...ت را در برابر خنجرم؟يقبا    
 ن غرقه به خونيچن نيمن ا    
 ».ميآ ي کابرا باز ميها از گردنه    

 داشتم ي ميارياخت  اگر از خود! پسرم-«
 .رفتميپذ ين را مين چني اييسودا    
 منم گر نهياما من د    
  ».ستيگر از آن ِ من نيام د و خانه    

  آن به سرم بودي هوا! دوستي ا-«
 رم،ي بمي در بستريکه به آرام    
  فوالدي با فنرهايتخت بر    
 ... کتانيها ان مالفهيو در م    
 ينيب يم ن زخم رايا    
  مراي نهيکه س    
  »ده؟يتا گلوگاه بردر    

 نميبي ِ قهوه رنگ ميصد سوري س-«
 است دت را شکوفان کردهيراهن سفيکه پ    
 و شال ِ کمرت    
 . تو را گرفته خونيبو    
 منم گر من نهيکن ديل    
  »!ستيگر از آن من نيام د و خانه    
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 ميد به باال برآي دست کم بگذار-«
  بلند،يها ن نردهيبر ا    
 ميد به باال برآيدم، بگذاريبگذار    
  سبز،يها ن نردهيبر ا    
 ماه که آب از آن يها بر نرده    
  ».غلتد ير ميآبشاروار به ز    

 اران دوگانه به فراز بر شدندي    
 . بلنديها به جانب نرده    
 خون بر خاک نهادند  ازيردّ    
 . از اشک بر خاک نهادنديردّ    
 يچند  ِي قلعيها فانوس    
 ديها لرز يبر مهتاب    
 نهيو هزار طبل ِ آبگ    
  .زد صبح کاذب را زخم    

□ 

 .خواهم ي که سبز مييسبز، تو    
 .ها  ِ باد، سبز ِ شاخهسبز    

 .همراهان به فراز برشدند    
 شان باد ِ سخت، در دهان    
 .حان و پونه به جا نهادير طعم زرداب و    

 ، او کجاست؟ي دوست، بگوي ا-«
  »ات کجاست؟ دخترَکَت، دخترک تلخ    

 ديچه سخت انتظار کش    
 ديدش کشيبا ي چه سخت انظار م-«

 يواه ميس  ويتازه رو    
  »! سبزيها بر نرده    
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□ 

  آبداني نهييبر آ    
 خورد ي قزک تاب ميکول    
 يمو  و سبزيسبز رو    
 . از فلز سرديبا مردمکان    
  از ماهي نازکي خپارهي    
 .داشت يآبش نگه م بر فراز    
 تر شد يشب خود    
 ي کوچکي دانچهي مي به گونه    
 گان، مست گزمه و    
 ...درها کوفتندبر     

□ 

 .خواهم ي که سبزت مييسبز، تو
 ها، سبز ِ باد، سبز ِ شاخه

 و هياسب در کوهپا
 .ايزورق بر در
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  ي شرقي ترانه
 نيدر انار ِ عطرآگ 

 . متبلور هستيآسمان
 هر دانه

  استيي ستاره 
 پرده هر
 .يغروب  

  خشک ويآسمان
 .انيگرفتار در چنگ سال

  را مانديانار پستان
  کرده استيمانش پوستوارکه ز

 شود  مبدليي تا نوکش به ستاره
 ها را که باغستان

 . بخشديروشن
 ست خُرد ييکندو

 :است اش از ارغوان که شان
 مگسان عسل آن را

 .اند از دهان زنان پرداخته
 لب را  هزاراني چون بترکد خنده
 !رها خواهد کرد

  را مانديانار دل
 تپد، يکه بر کشتزارها م

  و خوار شمارفي شريدل
 .افتند يگان به خطر نم آن، پرنده که در

 اش  که پوستيدل
 ماست، ، همچون دليبه سخت
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 اش کند اما به آن که سوراخ
 .کند ين را هِبِه ميعطر و خون ِ فرورد

 انار
  چمنزاران سرسبز استي گنج جَنّ ِ سالخورده

 افتاده پرت يکه در جنگل
 -. کند ي مي از آن نگهبانيزاديبا پر 

 شيد ريجنّ ِ سپ
 . دارديقيعق يي جامه

  استيانار گنج
 :کنند ي مي سبز درخت نگهبانيها که برگ

 بها اعماق، احجار گران در
 . مبهمييو در دل و اندرون، طال

 :سنبله، نان است
 .ح متجسد، زنده و مردهيمس

 تونيدرخت ز
 .ست ييشور ِ کار است و توانا

  شهوت استي وهيب ميس
 .ول ِ گناه ابواله-وه يم

 هاست  قرني چکاله
 .کند يطان را حفظ ميتماس با ش که

 نارنج
 د،يگو ي ميها سخن د گلياز اندوه پل
 شيد ِ خويسپ  ِي است که در پاکيطال و آتش

 .شوند يگر ميکدين يجانش

 تاک پرستش شهوات است
 شود يکه به تابستان منجمد م
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 دهد يم ديش تعميسايو کل
 .دتا از آن شراب مقدس بساز

 .اند ها آرامش خانواده شابلوط
 .مانند ي گذشته ميزهايبه چ

 دارند يکه ترک برم رندي پيها مهيه
  را ماننديو زائران

 .که راه گم کرده باشند

 بلوط شعر است،
 . از کار رفتهيها  زمانيصفا

 - ييده رنگ طالي پر-و به 
 .ست يآرامش سازگار

 انار اما، خون است
  ِ ملکوت،يخون قدس

 ن استيزمخون 
 ها، البيس مجروح از سوزن

 نديآ يخون تند ِ بادهاست که م
 اند، درافکنده  که بر آن چنگي سختي از قله

 انوس ِ برآسوده ويخون اق
 . خفتهي اچهيخون در
 ست ي که در رگ ما جاريخون خ ِيماقبل تار

 .در آن است
  خون استي انگاره

 و ترش  سختيمحبوس در حباب
  مبهميکه به شکل

 . راي انساني اءت جمجمهي را دارد و هيح دلطر
 !شکسته انار
  در دل ِ شاخ و برگ،يي  شعلهيکيتو 

 ي ِ ونوسيخواهر جسمان
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 !باغچه در باد ي و خنده
 نديآ يگان به گرد تو جمع م پروانه

 پندارند، يم ات چرا که آفتاب
 و از هراس آن که بسوزند

 .ننديگز ي مير از تو دوريکرمکان حق
  وياتي حنور ِ تو

 .ها وهيان مي، ميگ ماده
 زند ي روشن، که برق ميي ستاره

 .بار عاشقي جوي کناره بر

 شباهتم به تو من يچه قدر ب
 ! شهوت شراره افکن بر چمنيا
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  دان کوچکي مي ترانه
 در شب آرام
 .خوانند يکودکان م

  زالل،ي جوباره
 !ي صافي چشمه

 :کودکان
 تيدر دل خرّم ملکوت

 ست؟يچ

 :نم
  کهيبانگ ِ ناقوس
 .ديآ ياز دل ِ مِه م

 :کودکان
 پس ما را آواز خوانان

 ،يکن يدانچه رها ميدر م
 زالل ي جوباره
 !ي صافي چشمه

 ؟يات چه دار ي بهاريها در دست

 :من
 يگلسرخ ِ خون

 .يو سوسن

 :کودکان
  کهنيها به آب ترانه

 .شان کن تازه
  زاللي جوباره
 !يصاف ي چشمه
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 خ است و خشکدر دهانت که سر
 ؟يکن يچه احساس م

 :من
 يها جز طعم استخوان

 .چي بزرگم هي جمجمه

 :کودکان
 يمي قديي در بلور ِ آرام ِ ترانه

 .نوش کن
 زالل ي جوباره
 !ي صافي چشمه
 ها ن به دور دستيدانچه چنياز م
 ؟يرو يم چرا
 :من
 روم تا مجوسان و يم

 !ابميشاهدُختان را ب

 :کودکان
 ده راراه شاعران سالخور

 که نشانت داده است؟

 :من
 چشمه

 . کهني  ترانهي و جوباره

 :کودکان
 ها ياها و خشکيپس از در

  رفت؟ي دورتر خواهيبس

 :من
 ن منيشميدل ابر
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 ها يياز صداها و روشنا
 ابانگ ِ گمشدهياز ه
 د و مگسان عسلي سپيها سوسن از

 .سرشار است
 ها خواهم رفت به دوردست
 کوهساران و يبه آن سو

 اهاي درياسوفر
 گان، تا کنار ستاره

 بخواهم ح،يتا از سَروَرم، از مس
 م رايروح کهن ِ کودک

 گرفت يها قوت م که از افسانه
 دهد به من باز پس
 نم رايو شبکاله پشم

 .نم راير چوبيو شمش

 :کودکان
 پس تو ما را آوازخوانان

 .يگذار يدانچه وا ميدر م
 زالل ي جوباره
 !ي صافي چشمه

□ 

  ِ گشادهمردمکان
  خشکيها شاخه

 شان زده است که باد زخم
 .نديگر يزده م  خزانيها بر برگ
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   کوچک سه رودباري ترانه
 ريناب گوادل کوپه

 .گذرد يها م زاران و نارنجستان تونياز ز
  غرناطهي دوگانه يرودبارها

 .ديآ ياز برف به گندم فرود م

 غا عشقيدر
 !امديکه شد و باز ن

 ريل کوپهناب ِ گواد
  لعلگونه دارد،يشير

 رودباران ِ غرناطه
 ديگر يم يکي
 .فشاند ي خون ميکي

 غا عشقيدر
 !که برباد شد

 يبادبان يها  زورقياز برا
 ؛ هستي را معبر١٨ليو سه

 بر آب غرناطه اما
 تنها آه است

 .کشد يم که پارو

 غا عشقيدر
 !امديکه شد و باز ن

 ر،يگوادل کو  
 برج ِ بلند و  
 باد  
 .ها در نارنجستان  
 دارو ل ويخن  
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  کوچک ويها برج  
 يگان مرده  
 .رهاي آبگي بر پهنه  

 غا عشقيدر
 !که بر باد شد

 که خواهد گفت که آب
 ادها را؟ي از فريتش برد تاالب يم

 غا عشقيدر
 !امديکه شد و باز ن

 تون رايبهار نارنج را و ز
 !ت ببرياهايآندلس، به در

 غا عشقيدر
 !که بر باد شد
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   ماه، ماهي ترانه
  الورکايتا گارسي کونجيبرا

 ديآ يماه به آهنگر خانه م
 .اش بيالط ن ِ سنبليبا پاچ

 مانده رهيبچه در او خ
 .کند يکند، نگاهش م ينگاهش م

 وزد ي که ميميدر نس
 دهد يحرکت م ش رايها ماه دست
 ش رايد ِ سفت ِ فلزي سفيها و پستان
 .کند يم انيز و پاک، عريهوس انگ

 ! ماه، ماه، ماه! برو!ي ه-
 ها اگر سر رسند يکول  
 ات از دل  
 .سازند يز مير نهيانگشتر و س  
 . بچه، بگذار برقصم-
 نديايتا سوارها ب  
 يا تو بر سندان خفته  
 .يا  کوچکت را بستهيها چشم  

 ! ماه، ماه، ماه! برو!ي ه-
 .ديآ ي اسب مي پايصدا  

 . راحتم بگذار-
 .يکن يام را مچاله م ي آهار ِيديسف

□  

 طبل ِ جلگه را کوبان
 .شود يک ميسوار، نزد



 فدريكو گارسيا لوركا: شرقي و اشعار ديگره تران احمد شاملو ةترجم
 

 34 

  خاموشي و در آهنگرخانه
 . کوچکش را بستهيها چشم بچه،

 -ا ي مفرغ و رو-ان يکول
 تون زارهاياز جانب ز

 نديآ يش ميپ
 ش،ي خويها اسب ي بر گرده
 ها بلند برافراخته گردن
 .ها همه خواب آلود و نگاه

 خواند از فراز درختش، يم چه خوش
 !ريخواند شبگ يچه خوش م

 ؛گذرد يم و بر آسمان، ماه
 يماه، همراه کودک
 .دستش در دست

 در آهنگرخانه، گرد بر گرد ِ سندان
 .انندي گريديان به نوميکول
 مينس و
 .ار استيدار است، هشيکه ب 

 ميو نس
 .دار استي بياريکه به هوش 
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  اي آب دري ترانه
 ديدا خنيرد

 در دور دست،
 ش کف ويها دندان
 .ش آسمانيها لب

 يفروش ي تو چه م-
 ان؟ينه عرين سيدختر غمگ  

 اها راي من آب در-
 .فروشم، آقا يم  

  ِ خونتياه، قاتي پسر س-
 ؟ي داريچ  

 اها راي آب در-
 .دارم، آقا  
  شوريها ن اشکي ا-
 مادر؟ د،يآ ياز کجا م  

 اها را مني آب در-
 .کنم، آقا يه ميگر  

 تينها ي بين تلخي دل من و ا-
 اش کجاست؟ سرچشمه  

 اهاي آب در-
 .سخت تلخ است، آقا  

 ديا خنديدر
 در دوردست،
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 ش کف ويها دندان
 .ش آسمانيها لب
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   ناسرودهي ترانه
  که نخواهم سروديي ترانه

 من هرگز
 . لبانميست رو خفته

 يي ترانه  
 .که نخواهم سرود من هرگز  

 چکي پيباال
  بوديتاب کرم شب

 زد يش ميو ماه ن
 .با نور خود بر آب

 ايدم به روين شد پس که من ديچن
  رايي ترانه

 .هرگز که نخواهم سرود من
 ها  پُر از لبيي ترانه
  دوردست،يها و راه
  ساعات گمشدهي ترانه
  تار،يها هيسا در

  زندهيها  ستارهي ترانه
 .بر روز جاودان
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  يهغزل بازار صبحگا
 »رايالو«از بندرگاه  

 نميبرآنم که عبورت را بب
 تا به نامت بشناسم

 .نميه بنشيگر و به

 ن هالل ِ خاکستر ِ ساعت نُهيکدام
 رنگ کرده است؟ دهين پريرخانت را چن

 شعله ورت را بذر ِ
 ند؟يچ يها برم  از سر برفيچه کس

 کاکتوس  کوتاه ِي کدام دشنه
 رساند؟ يبلور تو را به قتل م

 رايز بندرگاه الوا
 نميب يعبور تو را م

 تا نگاهت را بنوشم
 .نميبنش هيو به گر

 يدر بازارگاه، چه گونه آواز
 ؟يده يفر من سر ميبه ک

 يانيهذ چه قرنفل ِ
 ! گندميبر تاپوها
  در کنار تو،- آه -چه دورم 
 !يرو يکه م يک، هنگاميچه نزد

 راياز بندرگاه الو
 نميب يعبور تو را م

 برکشم خبر به يت را بياه تا ران
 .نميه بنشيو به گر
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  انداز چشم
 زار توني زي پهنه

 يهمچون بادزن
 .ديگشا يشود و م يبسته م
 زار تونيز بر فراز
 خته،ي فروريآسمان
 رهي تيو باران

 .گان سرد از ستاره
 رود بر لب

 .لرزد يه روشن ميجگن و سا
 .شود يره چنبره مي تيهوا

 تونيدرختان ز
 دايفر از

 ن است،يسنگ
  ازيي و گله
 ريگان اس پرنده
 را ار بلندشانيدُم ِ بس

 .جنبانند يدر ظلمات م
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  !يآ
 اديفر

 در باد
  .گذارد ي مي به جاي سروي هيسا

 ن کشتزاريد در ايبگذار[
 ] .ه کنميگر

  در هم شکستهيزين جهان همه چيدر ا
 . نمانده استيچ باقي هيبه جز خاموش

 زاربگذاريد در اين کشت[
 ] .گريه کنم

  راييروشنا يافق ب
  .ده استيها به دندان گز جرقه

  بگذاريد [به شما گفتم، 
 در اين کشتزار

 ] .گريه کنم
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  کمانداران
 کمانداران ِ عبوس

 .شوند يک ميل نزديو به سه

 .دفاع ير بيگوادل کو

 ي پهن ِ خاکستريها کاله
 . بلند ِ آراميها شنل

 !ريآه، گوادل کو
 آنان
 نديآ يو ذلت م يشانياران ِ دوردست ِ پريداز 

 .دفاع ير ِ بيگوادال کو

 چ ِ عشق و بلور و سنگي تنگ و پيها و به زاغه
 روند يم

 !ريآه، گوادل کو
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  نغمه
  ش لوپه د ِ وِگايدر ستا

  روديها بر کناره
 .خورد يد که در آب غوطه ميشب را بنگر
 تايلول يها و بر پستان

 .رنديم يشق مها از ع گل دسته

 .رنديم يها از عشق م دسته گل

  اسفندماهيها بر فراز پل
 . بم خواناستيان به آوازيشب عر

 تايلول ديشو يتن م
 .يدر آب ِ شور و سنبل ِ روم

 .رنديم يها از عشق م گل دسته

 سون و نقرهيشب ِ ان
 .درخشد ي شهر ميها بر بام
 و وار نهي آيها  آبي نقره

 .د توي سپيها سون ِ رانيان

 .رنديم يها از عشق م دسته گل
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   جهانيورا
  تسيبه مانوئل انگلز اور

 صحنه
 .دهي سر به فلک کشيدژها

 مي عظيها پهناب

 :فرشته
  رايي ِ زناشويانگشتر
 .کردند بردار ياکانت به دست ميکه ن
 شي ِ خاک خوينير سنگيدست، ز صد
 .خورد ي از آن اندوه ميگ بهره يبه ب

 :من
 شيآنم که در دستان خومن بر 

 کنم، گل ِ سترگ انگشتان را احساس
 .ي از انگشتريتيکنا

 .ستميخواهان آن ن

 .دهي سر به فلک کشيدژها
 .مي عظيها پهناب
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  کارد
 کارد

 ندينش يبه دل فروم
  گاوآهني غهيچون ت

 به صحرا

 .نه
 به گوشت تن من

 اش نکن، خيم
 .نه

 کارد،
 دي خورشي همچون پرّه
 کشد يبه آتش م

 .ز رايانگ اعماق خوف

 .نه
 به گوشت تن من

 اش نکن، خيم
 .نه
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  در مدرسه
 :آموزگار

 کدام دختر است
 کند؟ يکه به باد شو م

 :کودک
 .ها  هوسي دختر همه

 :آموزگار
 اش باد، به

 دهد؟ ي چه ميچشم روشن

 :کودک
 ي بازيها  ورقي دسته

 . رايي طاليو گردبادها
 :آموزگار
 عوض دختر در

 دهد؟ ي چه مبه او

 :کودک
 .اش را لهيله پيش يدلک ِ ب

 :آموزگار
 دخترک
 ست؟ياسمش چ

 :کودک
 !گر از اسرار استياسمش د

  ] .ها دارد  از ستارهيي  مدرسه، پردهي پنجره [
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  کي کبوتران تاري دهيقص 
  درخت غاريها بر شاخه    
 دم،يک ديدو کبوتر ِ تار    
 بود دي خورشيکي    
 .، ماهيرگيو آن د    

 ).ن گفتميبا آنان چن (! کوچکيها هي همسا-«
 »گور من کجا خواهد بود؟    

 .دين گفت خورشيچن»  دامن ِ مني  در دنباله-«
 .ن گفت ماهيچن» گلوگاه من  در-«

 ن رايو من که زم    
 رفتم يش ميش داشتم و پي خوي بر گُرده    
 دم همه از برفيد دو عقاب    
 اني عر سراپايو دختر    
  بوديگري ديکيکه     
 .چ کس نبوديه و دختر    

 )ن گفتميبدانان چن (! عقابان کوچک-«
  »بود؟ گور من کجا خواهد    

 .دين گفت خورشيچن»  دامن ِ مني  در دنباله-«
 .ماه ن گفتيچن»  در گلوگاه من-«

 بر شاخساران درخت غار    
 .دميان ديدو کبوتر عر    
 بود يگري ديکي    
 .چ نبودنديو هر دو ه    
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 يخودکش
   )يآگاه نبود د بدان سبب که از هندسهيشا(

 رفت يجوان از خود م 
 .ساعت ده صبح بود

 دلش اندک اندک
 .شد ي درهم شکسته آکنده ميها پاره و بال  لتهيها از گل

  نماندهي باقيزيش چيبه خاطر آورد که از برا
  بر لبانشيي است جز جمله

 ش را به درآورديها و چون دستکش
 .ديبد ختيش فروريها  را که از دستيخاکستر نرم

 -.شد يده مي دي برجياز درگاه مهتاب
 . احساس کرديخود را برج و مهتاب

 ان قابشيپنداشت که ساعت از م چنان
 .ره بر او چشم دوخته استيخ

  خود را در نظر آورد که آرامي هيو سا
 .تاس دهين دراز کشيشميد ابريوان سفيبر د

 ،يجوان، سخت و هندس
 .نه را به هم درشکستي آيبه ضربت تبر

 يي هي بلند ساي ن حرکت، فوارهيو بد
 . را در آب غرقه کردياليآرامگاه خ
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  وا خوآن بره
  داشت ويکريآسا پ غول 

 .ييکودکانه صدا

 : او مانند نبودير صدايز به تحريچ چيه
 درد مطلق بود به هنگام خواندن

 .يسمنقاب تب ريز

  خواب آلوده رايموزاران ِ ماالگايل
 آورد يبه خاطر م
 اش و شِکوه
 . بوديياينمک در به طعم

 ز چون هومرياو ن
 . آواز خوانديينايدر ناب

 ش در خود نهفته داشتيصدا
 نور و ي بياي از دريزيچ
 .را دهي از نارنج ِ چليزيچ
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  ها  اشکي دهيقص
 ام  را بستهي مهتابي پنجره

 .ها را بشنوم يخواهم زار يچرا که نم
  خاکستريوارهايهمه، از پس د نيبا ا
 .ديتوان شن ي نميچ به جز زاريه

  که آواز بخوانند انگشت شمارنديگان فرشته
 شمارند ند انگشتي که باليسگان

 .گنجد يهزار ساز در کف من م

  سترگ استي سگياما زار
  سترگ استيي  فرشتهياما زار

 .است  سترگي سازيزار
 زند يزه زخم مي باد را به سر نيارز

 .ديتوان شن يچ نمي هيو به جز زار
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 غروب
  )نهاده بود؟ باري ِ من پا در جويا لوسيآ(

 دار گشنيسه سپ
 .ک ستارهي

  غوکاني سکوت فروخورده
  را مانديتور نازک

 .سبز يها  شده به نقشيدوز سوزن

 کنار رود
  خشکيدرخت

 ابدي يخود را شکوفا شده م
 .ر درهميدوابا 

  من بر آبياهايو رو
 .زديگر ي از غرناطه مي دختريبه سو
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  بدرود
 اگر مُردم
  .دي را باز بگذاريدر ِ مهتاب

 .خورد يکودک پرتقال م
  ] .نمشيب ي خود مياز مهتاب[

 .درود يدروگر گندم م
  ] .بينمش از مهتابي خود مي[

 اگر مُردم
 . رايد در ِ مهتابيباز بگذار

 
  



 فدريكو گارسيا لوركا: شرقي و اشعار ديگره تران احمد شاملو ةترجم
 

 54 

  اسبده
 دالل گُل

 سبدش را با خود به باغ برد
 شيو با انبوه ِ عطرها

 .رود يو آن خانه م ن خانهيبه ا

 گان ِ کهن شب، روح پرنده
 .گردد يش بازميبه شاخساران خو

 خشکد ي اشک مي  انبوه که سرچشمهي شهين بيو در ا
 .ديآ ي درمييبه نغمه سرا

 ها  ِ ساليي نامري ندهيآ ن کتاب از پس جعبهيدر ا
 ها گل

 ديآ يبه چشم م  کودکانينيهمچون ب
 .آلود  مهيها شهيپخچ، در پس ِ ش

 دالل گُل در باغ
 اش را د کتاب ِ گُليگشا يزان باز مير اشک

 شانيپر يها و رنگ
 .بازد يدر سبدش رنگ م
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  عكس هاآلبوم 
  

  
  
  

  

  
  
  

  

  
  

  

  
  
  

  


