
پانزده شعر از سیروس آتاباي

:خوانید اینها ستپانزده شعري که در اینجا می
.چاپ شده است»اندیشه و هنر«ي بیژن الهی که احتمالن در مجله به فارسی"شش شعر از سیروس آتاباي"

چاپ شده در کتاب «شعر دیگر کتاب اول» مهرماه 1347که بدون ذکر نام "چهار شعر از سیروس آتاباي"

نظارت و یاري به آلمانی متن از برگردان - آتاباي سیروس مترجم چاپ شده است با این توضیح: "شعرهاي
شاعر" خود

که این شعرها هم بدون ذکر 1343ماهآبان»دومطرفهنگج«درشدهچاپ" پنج شعر از سیروس آتاباي"و 

.ه استي آتاباي چاپ شداي کوتاه دربارهبه همراه مقدمهنام مترجم 



شش شعر
______________________________________________________________________________

)1(سیروس آتاباي 

___________

)2( اکتئون
__________________________________

–هیچ مردي 

–اگر مرد بود 

:کرد در پیش آتش حکایت نمی
»... دیدم که « 
زدند،الف میغالمان(

از باد بروت
دانستندشد، که نمیدست رومی

.)رودچه می
دانستیمما همه می

که باید چه بهایی گزاف بپردازیم ،
ساکت بودیم،

قانع به کرکها و کبکها،
انگور و پنیر بز،

میاسودیم، راه میفتادیم ،
همیشه دنبال عطر یک گوزن ،

.آرتمیس



ماند ،کالمی ناشنیده نمی
ه جداییک

روي بود ،همیشه پیش
شکارچی که خرامیده بود سوي شکار

گشتدیگر بازنمی
.سوي دوستان 

ها را که بازگشادم ،شاخه
زیر آبشار تو را دیدم ،

برد ،جان تو پیچشم من به جانِ
امخیال تو در خاطره

.جاي ماند گزند بهبی

من تاب نیاوردم
برابر نیرویی جادو

فت ،گروکه مرا فر
رفتمبه استحاله که می

زرگشت به جلد گوزنی
.با هواي دلم سازگار بود 

همه دورادوربا این
)3( همان گاه تازیان الکنی 

الیشی داشتند ،
،)5( ، کرتی  )4( تازیان لکریایی نره 



.شناختندکه صاحب خود را نمی

:معمم
برخی گویند

–مغلوب جمال شد « که 

». جمال وجود ناب
دیگران
براي کمال«این که 

».دریا زد دل به
هرچه افسانه بگوید

ازو که آن شگرف را به مصاف خاند ،
ي شماخشنودي

همین است ،اگر به
:بشنوید 

، آکتئون دربارهي در تمام قصههاي
( 6 ) . او دریده میشود



_____________________

حرکت تو
__________________________________

،ست، افتاده، پیش دشمنرخها
،امها را همه از دست دادهپیاده

،از کشور خویش مرانم
.آرم، پیشکی براي تو میاممغربی

جان وزیرانبال به
. چینندکه اسباب دروغ و حیله می

،، بدون اسببدون سرباز
،امهاي تو ایستادهپیش باره

)7( . حرکت با توست: -ز یک شاه پاکبا



_____________________

بانگ مخالف
__________________________________

جااین
ي تنهایی ،در چله

جا ، دور و براین
زار ،همه شوره

شود ،بانگ مخالف بلند می
:نه ایمن ، ولی پایدار 

تکدرختی شکوفان
چادري سپید زد

)8(.مانبر ای



_____________________

بگذار سر شب آید
__________________________________

تو نیامدي به هنگام ،
جاي تو

.سر شب آمد 
انگیزشب تن کشید برق

روي شهر ، در تماس
.با نخستین ستارگان 

به دیاران غریب ، به جاهاي غریب ،
تو بهنگام میا ،

خود بگذارجاي
)9(.سر شب آید 



_____________________

)10(شناسه ها
__________________________________

هاي توشناسه
آسان شناختنّی و

:نه آسان شناختنی 
ي سفیدآن لکه

.که قول داده شد به گلوله 
شورمزّگی

هنوز بر زبان ؛
شکارچی ،دست

،داد که توتک می
)11(. مرگبار ، همان 



_____________________

قراربی
__________________________________

جاام ایندر خانه
،این جا در تاریکی

.چراغها آرام از نور افتاد
یکوقت صداهایی و آهنگی بود

که فرونشست ، حال
،هاي خاموش دلخوشمبه نشانه

. اتمپیشبین اشار
باد رحم تاریکیستوده

که دران یأس
رسد به یأسیمی

.که آن اوست

قرار منتظرمبی
،که فیلم پاره شود
:که آن لحظه شود

)12(.ي برق و خیرگیلحظه



ژن الهی با نظارت خود شاعري بیبه فارسی

__________
تا به . نویسدست که به آلمانی میست ، در آلمان بالیده و دیرزمانیدهشسیروس آتاباي ، که در ایران زاده - 1

. هنوز در ایران ، آن گونه که باید ، معرفی نشده -دریغ- حال هفت کتاب در آن جا چاپخش کرده ، اما 
یی ست کامال شخصی از شعر و نثر دیرین پارسی که همین پارسال ي گزینهي آلمانیکتابش گرداندههشتمین 

.در آلمان چاپخش شد ) گرفته از سهروردي(» لغت موران«به نام 
النوع افتاد ، به بدن عریان ربهActéonکرد، چشم در چشمه آبتنی میArtémisچون هنگامی که ... -2

. ي مخصوص او را به حمله بردن به وي واداشت آورد و پنجاه سگ شکاريآرتمیس او را به صورت گوزنی در
. پیر گریمال. فرهنگ اساطیر یونان و رم. (که صاحب خود را بشناسند او را پاره پاره کردندآنسگها بی

.)ي احمد بهمنشترجمه
3-Laconic4-Locriean5-Cretan

»اندیشه در کارگاه بافندگی«از - 7»آمدنها و رفتنها«از - 6
»حقیقت دو گانه«از - 9»    برابر خورشید«از -8

)چون سالک و جاي زخم و مثل آن(» عالمت مشخصه«به جاي » شناسه«- 10
از شعرهاي منتشر نشده-12»     حقیقت دو گانه«از - 11



شعرچهار
______________________________________________________________________________

مهرماه یکهزار و سیسد و چهل و هفت. کتاب اول»  شعر دیگر«چاپ شده در
برگردان از متن آلمانی به یاري و نظارت خود شاعر-شعرهاي سیروس آتاباي 

سیمرغ

ناپذیرصاحب
رانده 

میان باد     میان سالها

:دیارناپذیرا 
خیره   و   اشغال

بپر
چه تفاوت به کجا
از شب     به شب



جریان

یی ساختمانهخ
بادش برد ، برد

.تا به افق 
بام آن بدرود گفت ،

دودکش
.به بادبادکها در پیوست 

از در یک سراب گذشتم،
زیستم

.د در فضاهاي ناکجاآبا
ي منخانه

شود با شن ،آواره می
کشد ، نفس ،دیوارهاي آن نفس می

.فراخ یا که تنگ 
هرقدم جوابگوستکف آن به

.به طنین دگري 
.ریزد حال ، فرومی. روید حال ، می



مجنوننیزعاقل

یی کنار رود ، نشسته بر خاره
گرم از آفتاب ،پشت

نگرد ،ها میدر شرشره
ي ریزش، گیج ؛یاز هماهنگ

گرداندیکباره لیک ، روي می
تا حتم کند

.پایندش که نمی
مجنوننیزعاقل

خویشیخود به دست بی
نتواند که سپرد ، 

–آرد ورنه باید به حساب

ماموران
کوبندمیاش را درهمکلبه

.گناهی به جرم بی



ي سیارهچهره

آساي غولتماشاي سنگپاره
:کشاند ي تو را به چشم میینماي دقیانوس

اتزمانی رویه
جهان ساکن سنگ بود ،

کراني بیتا برون از شورابه
.زندگی به تراشیدن کرانهاي تو چنگ انداخت 

دورانها داغها به جاي نهاد
ي تو ،بر زمینه

هاولی باز با گلها و پرنده
شدندخواستگارانی پدید می

راندندکه فرا می
:مالل تو را 

ییزن شکوفهو
ساخت ،سیماي تو را دگرگون می
و روشنا پیام لبخند تو را

.برد میان فضا می



شعرپنج
______________________________________________________________________________

آبان ماه یکهزار و سیسد و چهل و سه»  جنگ طرفه دوم«چاپ شده در

ستاره ي ولگرد

قدر که بتوانی بر هشیاري خویش بیفزايآن
ها محکم سازو دژ را براي هجوم
شکندولی او سنگر را می

سنگري که تو برپاداشتی
رساندهایش را پنهانی به افکار تو میو جرقه

بینو ترا با درخشش اختران روشن
سازدخیره می

آمد گويورشید چشم را خوشیام آور خپ
او غرش امواج اقیانوس فراي سرت را

برایت به ارمغان آورده است
ات را آتش خواهد زدو خانه

تا سمندرها بر بام برقص آیند
هاي زرین باربرداريو تو بتوانی که از خوشه



••

با کلیدي که میراث آباء منست
کنمفیروزه را باز می

دندزکه در آن چادر می
گشایمي دریا را میو دروازه

گرددکه مرا به خانه ي آبائیم پذیرا می

آتش و خاك و دانه
منزلگاه آنان بود

و اقامتشان را آثار و جا پاها پاداش
اما سفر هماره آنانرا

.رانددر فضاهاي متغیر می
هاي بسیار برايآستانه

استپذیرش من آماده شدم
آبائم در منزل هاشان

ر انتظار منندد



وادي شاپرك ها

هاي ها و مردگیجریان
خون من در رویا

بندد ،نقوش بالهاتان را می
رودها ، گدازه و خاکسترها ،

.ترتیارنمايي دورهمه
اندبا چشمانی که در آن صدف کاشته

تو خورشیدهاي خاموش را بازمی بینی،
قلم آتش ، پوست را با

هاها و سرخسآذرخش
هاي روبرو ، داغ می کندو آینه

.و شب پیغام را تا سحرگه مهر 

ي بیداري بر انگشتانمدر لحظه
خاك وادي نشسته است

آن وادي که در خواب از آن گذشتم
گویمو پیام آور را خوش آمد می
آرایدکه مرا براي سفر مسعود می



حیران

قفل را بگشاي
شب را بپذیر

کند ،م میکه بر قلبت چنان هجو
:دهی که تو ندا می

فرمان ده که باز دارند تگرگهاي سیمین را
و باز دارند تیرهائی را

شکافدکه درونم را می
اما از دشمن ، انتظار چیزي(

)جز تمسخر نداشته باش

شوداکنون صف ستارگان نزدیک می
هاي سرد را حس کنسم

که در پروازشان، بسختی ،
،پاسندبدن خسته را می

فوج غران ستارگان
:رانند که فراز سرافتادگان می

آنگاه آرامش
برداي را میشب مرده



•••••

!می توانی جریان اشیاء را نادیده بگیري 
!می توانی اندوه بداري 

!اما نخواهی توانست که آنرا بازداري 
نده بازنخواهدمانددبازگر

.دور را باز همان نظم را تکرار خواهد کرد و همان
و چنین است که من قصد ندارم

.که وارد جزئیات بشوم 
این کار دیگرانی است

تواندمیايهپندارند قطعکه می
.تمام دایره را بپوشانند 

آنچه یکبار دل از تو برد
)چنان بوي خوش قصیل(
)چنان نور بعد از طوفان(

همیشه مسحورت خواهد کرد ،
را در دست گیريو آنجا است که باز باید رشته 

و فرش را بیشر ببافی
و سایه سان دستی شباهنگام

.فرش را خواهد شکافت
تو باید خواستگارانت را قانع کنی

-و قطعاً دالئل دلپذیر براي خواستنت دارند-
.که بافتنت بیهوده نیست 

تنها در امید خواسگاري هستی



کندکه کمان را خم می
-ردنش نبودتوان خم کسکمانی که در هیچک-

نشاندو ترا تیروار بر زه می
گذردها میو تیر از میان حلقه

نشیندزمان میو بر هدف بی
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