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  :فهرست

  گفتار مترجم پيش

  جشن

  خشنودم

  شده روزهاي دزديده

  معدن سنگ

  ها علف براي خرگوش

  زيبا همچون اسب

  مسيح واقعي خواهد آمد

  آبقلب بر روي 

  ام فايده من بي

  )1(ديدم كه ثروتمندم  خواب مي

  )2(ديدم كه ثروتمندم  خواب مي
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  )3(ديدم كه ثروتمندم  خواب مي

  متحد شويم

  عهد قرآن

  عشق دوست

  روحاني

  وطن من كجاست

  هاي قلب من شط
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  :گفتار مترجم پيش

  

اش شعري  پازوليني سينمايش شعر است، شعرش سينماست، زندگي

اين كتاب را از سر . كند جا كه زشتي را تصوير مي حتي آن ،ستسينمايي ا

اش  بنا نبود ترجمه. اش جذبم كرد كنم كه عنوان اعتراف مي. اتفاق پيدا كردم

گرداندم و بعد ديدم انگار دارد عادتم  طور شعري را برمي ها همين اول. كنم

. اندن كار بوداش از ترس ناتمام م كنم كه تمام كردن و باز اعتراف مي. شود مي

دانلودش كنيد، . رايگان ،جاست پيش روي شما پس تمامش كردم و حاال اين

بود، رؤيايش عدالت بود، برابري ها شعرهاي شاعري است كه  اين. بخوانيدش

حتي مسيح هم مردي عادي . در شعرهايش هيچ كس باالتر از ديگري نبود

  .دوربين آمد جلو باره مي بود كه يك

است،  1948گفتار كتاب بيشتر شعرهاي اين كتاب متعلق به سال  طبق پيش

اين شعرها در دوران فريوالن خود سروده، زماني . 1947چندتايي هم سال 
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برده، شور كمونيسم به سرش بوده و  ي مادرش به سرمي كه در دهكده

ماند و همين  ن عمر با او مياي كه تا پايا خوانده، ايده كس ميديالكتيك مار

  .ها شكل داده نگاهش را به هستي و كارگران و بدبخت

ها، از كارگران و وطن، و  گويد، از بدبخت در اين شعرها از شور نوجواني مي

وطن من «: پرسم من هم مي. »وطن من در عطش عشق من است«: گويد مي

وجوي  اش شايد جست خواندن اين كتاب و به فارسي نوشتن» كجاست؟

سش باشد، بيش از شصت سال پس از سرودن اين شعرها، در جايي همين پر

و . ي دوربين من و تو ديگر و اين بار به زباني ديگر، از نگاهي ديگر، از دريچه

  :گويد جا كه مي ، آن»متحد شويم«: شايد هم پاسخ در اين شعر او باشد

 شود، مي باران ابر! شويم متحد

 شود مي گندم دانه

 شود مي جوبار چشمه

 !شوند مي آگاه ها بدبخت

 رسد، مي بهار! شويم متحد
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 زايند، مي نهرها جنازه از

 بهار، هاييم، جنازه ما

  !»عشق« در زند مي جوانه كه قلب هزار

  

  !گويد شاعر، اما كو تا ابر ما باران شود راست مي

  

  مهدي مرعشي

  2015م دسامبر مونترال، بيست
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  جشن

  

  .لويا لويا، هله لويا،هله هله

  

  اي از شمعداني وحشي  سوزاندم دسته مي

  روم كه راه مي در گلو، در حالي

  رو سفيد و صورتي روي پياده

 ميان خورشيد و دختران كوچك  

  . صورتي چشم

  

  .لويا لويا، هله لويا،هله هله

  

  آه جشن صورتي در گلو

  مانند پيكان خاكستر

  زند گريه را به گلويم  كه گره مي

  است اي  و ميل خنديدن لرزه

  !در گلو
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  .لويا لويا، هله لويا،هله هله

  

  شنود؟  چه كسي صداي فرشتگان را مي

  فهمد؟ چه كسي عذاب يك بدبخت را مي

  شنود؟  چه كسي آواز فرشتگان را مي

  داند؟  كينو چانور مي: چه كسي نام من را

  چه كسي به فرشتگان ايمان دارد؟ 

  

  .لويا لويا، هله لويا،هله هله

  

  ند جشن من چيست؟ دا چه كسي مي

  جشن من پر است از من مانند گلي 

  . با عطرش

  داند نام گل را، چه كسي مي

  جشن من را؟ 

  

  .لويا لويا، هله لويا،هله هله

  

  .گريد گل در عطرش مي

  .دهد بله، پيكان صورتي رنجم مي
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  كند، گل عطر خود را احساس نمي

  نشاط جشن در بيرون است، 

  .با عطر

  

  .لويا ، هلهلويا لويا،هله هله

  

  .نوازند ها براي ثروتمندان مي ناقوس

  :شنوم هاي ديگري را مي من ناقوس

  هاي نزديك براي ثروتمندان ناقوس

  هاي دور براي من ناقوس

  .مانند ثروتمندان

  

  .لويا لويا، هله لويا،هله هله

  

  !اما عطر گل، سرخ است

  .)كنم و من، هراسان، راهم را دنبال مي(

  !سرخ استاما آواز فرشتگان 

  و من، شرمگين، در دست (

  .)ي سرخ را دارم شمشير فرشته

  

 .لويا لويا، هله لويا،هله هله
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  خشنودم

  

  شنبه، پاكدر شب 

  از ديدن مردم خشنودم

  .ها، خندان در هواي آزاد بيرون از خانه

  

  قلب من نيز در هواي آزاد است

  خندند و در چشمانم مردم مي

  .زند مي هايم شنبه سوسو واره و در گوش

  

  جوان، خشنودم از شنبه،

  بدبخت، خشنودم از مردم،
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  .زنده، خشنودم از هواي آزاد

  

  .من به مشقت شنبه عادت دارم
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  شده روزهاي دزديده

  

  ما، كه بدبختيم، كه زمان اندكي داريم

  :براي جواني و زيبايي

  .تواني بي ما بماني تو مي! دنيا

  

  !ما بردگان تولديم

  اند، گاني كه هرگز زيبا نبوده پروانه

  .ي زمان مرده در پيله

 

  :پردازند ثروتمندان براي زمان بهايي نمي

  شده از زيبايي ما روزهاي دزديده
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  .و از زيبايي پدرانمان

  شود؟ ي روزگار تمام نمي روزه
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  »معدن سنگ«

  

  شده هاي گم كبدي خشك دارم از جرعه

  !تي، خورشيدهايي مرده از ناراح استخوان

  .كني، نام خبيث دلسردم مي

  

  دور انداختن نام خبيثش! آه

  ي گداخته با خورشيد، اي سنگريزه از پشته

  .سوزانند شده را مي جايي كه روزهاي گم

  

  ت از دست خواهد رفت،ا مادر، اموال

  اگر پسرت بهراسد، از خورشيد،
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  .از پريشان شدن، نام خبيث

  !ات رفتهسانته، سانته، آه، اموال برباد
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  »ها علف براي خرگوش«

  

  گذرم مي* از دشت سستو
   هاي برهنه اي بر شانه با كوله

  .ها، زير نقره و ابريشم بين برگ
  

  .جهان نقره است و ابريشم
  هاي خام هستم من تنها، از علف

  . پسر زني از سستو
  

  !اند روستائيان سستو بدذات
  دزدم اگر مرا ببينند كه ابريشم مي

  !كنند شان را بلند مي از علف، دستان خشن
  

  . يابم ي سستو مي خودم را در سايه
  
  
  
 *Sesto :روستايي در تيرول جنوبي در شمال ايتاليا. 
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  »زيبا همچون اسب«

  

  :پدرم به من صد فرانك داد

  ساله، زيبا همچون اسب، بيست

  .ها و از شادي درخشيدم از جشن مي

  

  در سينما، در رقص، در شادي،

  :راني جشن، تو اسب را مي

  .ارزي حسرت، تو صد فرانك مي

  

  خندم با صد فرانكم مي

  ها و با چشمان سرخ از شادي با گوشواره

  .و ناداني اسب
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  .ارزم ثروتمندان، من براي شما صد فرانك مي
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  »مسيح واقعي خواهد آمد«

  

  : شهامت داشتن رؤياها را ندارم
  آبي و خاكستري لباس كار

  . هيچ به جز آن در قلب كارگر من
  

  مرده براي چهار فرانك، كارگر،
  افتخار، تو لباس كار را دوست داشتي،

  .ات را از دست دادي و رؤياهاي بسيار واقعي
  

  پسري بود كه رؤياهايي داشت، 
  .پسري آبي همچون لباس كار

  مسيح واقعي خواهد آمد، كارگر،
  

 .د آموختو به تو داشتن رؤياهاي واقعي را خواه
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  »قلب روي آب«

  

  من تنهايم! يكشنبه است

  .»لمنه«در قايقي كوچك بر روي 

  .از مخمل است» بورينو«

  

  اند و من تنهايم همه در حال برگزاري جشن

  .»لمنه«برهنه در دل  نيمه

  كنم ام را در آفتاب مخملين گرم مي هاي مندرس لباس

  

  ِ حتي يك سو ندارم، تنها ارباب

  ام هستم بر لمنه موهاي طاليي
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  .سرشار از ماهيان مخملين

  .هاي ناخواسته است ام پر از هوس دل جداافتاده
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  »ام فايده من بي«

  

1  

  تمام روز چه خواهم كرد؟

  

  .ام فايده من بي

  

  پزد سوسيسي كه مي

  روي آتش سرخ بدبختي

  .بوي روز من را دارد

  

  دوزم لباسم را مي
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  دهد، كه بدبخت مي

  .روم د پايين مياز پاگر

  

  از پاي بدبختم

  اي را سوسيس سياه مرده

  .كنم حس مي

  

  

2  

  

  بدبختي، در سوزن

  :ام ي زندگي رشته

  خواند ميمرغي را 

  خشكيده با گچ
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  صبح صحرا،

  

  كرده در كفش، پاهاي عرق

  

  شده زنان گم

  .در غبار خشك كود

  

  خواستم بخندم، من، مي... 

  شاد باشم در كار،

  آوازِدر دل داشته باشم 

  گرم را در صبح، مرغ نيم

  .كرده را آواز زنانِ عرق
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  خندد؟ كه مي

  .آسمان گچي

  

  

3  

  

  مردي در شهري مرده،

  .نهري خشك

  

  مرد مرده از خوشحالي،

  مرد نابينا از خوشحالي،

  مرد دور از خوشحالي،

  كاملخوشحال در روشنايي  نهر

  آوازهاي فرشتگان دورافتاده
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  شنود، كه هيچ كس نمي

  هاي طاليي د تا بازي كنند با توپان رفته

  بيند، كه هيچ كس نمي

  ها هاي درخشان روي كف اتاق جشن

  !شادمان دريا هاي نزديك كناره

  

  در خانه، مادرم

  .كند آتش را زير سوسيس روشن مي

  ام، ت و دو سالهسمن بي

  .كار بي

  .ام فايده من بي
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4  

  

  .*رويم تا سانته ما مي

  .كنم يدر راه با دوستانم برخورد م

  خنديم، خرسند و شوخ، مي

  كند تعريف مي **شنبه در گلريس يكي از يك

  ...وقتي

  

  لرزد راه مي

  زير پاهامان،

  هايي هاي دوچرخه زير چرخ

  جاي دنيا، جا و آن رانيمشان اين كه ما مي

Sante*  

Gleris **  
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  ***دنياي گلريس، رزا

  ،****ليگونيانا

  دهد  دنيايي كه بوي سرهايمان را مي

  مجروح كردن سرنوشت

  

5  

  .جامي شراب همچون مشتي ولرم 

  مشتي ولرم

  اندازد مرا مي

  .در شعف لباني تلخ

  

  

Rosa ***  

Ligugnana****   
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  تلخ -ماليم

  چه حسرتي براي خواندن،

  .زهر -تلخ، عسل -ماليم

  دوستان،

  !دوستان

  .دهم من به شما قلب مي

  ديگر را ببوسيم، هم

  !تلخ -ماليم. زنده و مرده

  بوي تعفن بدبخت. تادماف

  .هاي رز بوي زمان است و بوي گل

  .هاي رز ما جوانيم در زمان و در گل

  هاي تلخ لب

  .خوانند شده در زمان را آواز مي جواني گم

  تلخ، -زمان، آرام



                                     وطن من كجاست                                  

                                                                   

31 

  ها در جيب، با دست

  هاي گل رز هستيم، ما، شكوفه

  .نيت دور از زماندر 

  

  

6  

  

  ها ناقوس. زنگ ظهر

  يدم،هاي ناام در گوش

  .ام فايده من بي

  

  .ها، گرسنگي را آواز دهيد ناقوس

  هاي ضربه. روم ام مي به خانه

  ي بيمار سياه در سينه
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  از يك سالمتي نااميد،

  داند؟ چه كسي از من چيزي مي

  ام من اولين

  كه مادري نااميد دارد

  .در برابر بشقاب لوبيا

  ام من اولين

  از درد بسيار و ضعف كشد كه رنج مي

  .بر بشقاب لوبياهاي نااميددر برا

  

  مادر، مادر بدبخت كه به من

  دهد، بشقابي لوبيا مي

  .زنند غر ميما به ها  ناقوس
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7  

  شود، بعد، شب مي

  كمي جشن

  ناوگاني در هوا 

  .كند كه هيچ كاري نمي نآبراي 

  

  جشن و غبار

  در قلب من كه شرم دارد،

  جشن، غبار، حسرت مرگ

  ...در موهاي شانه زده

  هاي سرد، ناقوس

  ستارگان سوخته

  سوزند اند و مي سرگردان
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  .رهدر بودني هنوز تي
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 »ديدم كه ثروتمندم خواب مي«

  

  

  )1(ديدم كه ثروتمندم  خواب مي

  

  در دريا بودم، 

  در امعا و احشاي 

  . اي شيشه

  

  دريا،  -مادر

  كردم به سوي بام  من شنا مي

  .آسمان

  

  قلبم 
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  عطر بلوط بود،

  . لهيماهي ا

  

  . كردم ي خورشيد شنا مي من در كتان تازه

  وزن جهان بالشي بود

  .درخشان از مرواريدهاي آب و شن

  !هاي دريا شن

  !طالشده ماهي گوشت

  ها  ي درخشان كرجي سايه

  

  

  )2(ديدم كه ثروتمندم  خواب مي

  

  يك شعاع 

  

  ماه يا خورشيد؟ 
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  يا يك قديس؟ 

  

  يا پرتوي از درياهاي دوردست؟ 

  

  بارد تاق باران ميدر ا

  . اي اي در قلب مرده همچون بنفشه

  

  خواند  ام آواز مي صندلي

  با پسران كاه، مژگان خورشيد؛

  كند در خورشيد  شنا مي

  . تختخواب پوشيده از ابريشم سپيد

  

  ها، يافته با همسرايان شعاع امتداد

  هاي كاه كند روي شط اتاق پرواز مي
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  .»ثروتمند«سوخته با نور همسرايان 

  

  ،»ثروتمندان«قدرت 

  همچون شبنم عسل

  .لرزد گذر مي روي راه

  

  

  )3(ديدم كه ثروتمندم  خواب مي

  

  .من به مقابل خدا رسيدم

  شيري به چشمان دختري جوان

  .ظريف

  !امضا كن : او به من گفت

  

  ام را ديدم من دست طاليي

  نوشت كه كلمات را مي
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  .گرم لطيف، درخشان، الجوردي، نيم

  

  ران ثروتمندانفرشتگان، پس

  ها زير بغل با كتاب

  . خواندند سرودهاي مستانه مي

  . كردم من با خنده به آنها نگاه مي

  

  !شود ي من هرگز تمام نمي خنده

  ي من بالي است خنده

  ! بزرگ همچون آسمان

  

 !بال و آسمان تنها يك آه هستند
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  »متحد شويم«

  
  زيستم روز از پس روز مي

  : هايم تنها با شوق
  مردم شده، مي ر زادهفقي

  . بدي نهايتي ندارد: روز از پس روز
  

  دانم ماهيگيري نمي. جاي تأسف است
  !ي آن هم نيستم اما كشته مرده

  خسته شده  در سايه
  .دردي من ديده از هم عصب عذاب

  
  روح، آور، بي ما ايمان داريم، شرم

  به بدبختي همچنان كه به خدا
  انگورهايمان رگبارهايي هستند

  .اش نداريم اي براي گفتن كلمه و ما
  

  تنها بودم، و تنها
  مادرت، و حاال تو، برادرزاده،

  ي بدبختي، خاكستر برجامانده فروبرنده
  . رود سرد، سوپي كه پايين نمي
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  شود، ابر باران مي! متحد شويم

  شود دانه گندم مي
  شود چشمه جوبار مي

  !شوند ها آگاه مي بدبخت
  

  رسد، بهار مي! متحد شويم
  زايند، از جنازه نهرها مي

  هاييم، بهار،  ما جنازه
  ! »عشق«زند در  هزار قلب كه جوانه مي

  
  سخن گفت،» حيوان«! متحد شويم

  شوند هاي دور با هم يكي مي سرزمين
  : برده بندها را باز كرد

 !ها روحشان را خواهند داشت بدبخت
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  »عهد قرآن«

  

  در سال چهل و چهار

  :ها بودم»تربو«ي  خدمتكار خانه

  روزگار مقدس ما بود

  .سوخته با آفتاب تكليف

  ابر سياه بر فراز اجاق خانه،

  هاي سپيد در آسمان، لكه

ترس بود و لذت  

  .دوست داشتن داس و چكش

  

  پسري شانزده ساله بودم،

  گر، با قلبي خشن و آشوب



                                     وطن من كجاست                                  

                                                                   

43 

  با چشماني همچون رزهاي سوزان

  .و موهايي مانند گيسوان مادرم

  را آغاز كرده بودم، بازي با توپ

  .ماليدن بريانتين به خودم را، رقصيدن در جشن را

  !هاي روشن پيراهن! هاي تيره كفش

  !جواني، زمين بيگانه

  

  رفتيم، ها مي وجوي قورباغه در آن زمان، به جست

  شب با چراغ دريايي و چنگك ماهيگيري

  كرد ها را خونين مي ريكو ني

  ها را با فانوس قرمز و سرشاخه

  .كرد ها را منجمد مي اي كه استخوان سايهدر 

  يافتيم هاي كوچكي مي ماهي» سيل«در 
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  .ها هاي هزارتايي در سوراخ در دسته

  .رفتيم به آهستگي بي هيچ فريادي مي

  

  ي صنوبرها، در بيشه

  ها، ي پسربچه تمام كارخانه

  شد، درست بعد از خوردن غذا، شبيه هم مي

  كرديم رمتي ميح و آنجا، اغلب، به مقدسات هم بي

  .خوانديم و همچون پرندگان آواز مي

  كرديم بعد، كارت بازي مي

  .ي جوها در سايه

  .مادر و پدر مرده بودند

  

  هاي خشن، هايي با قلب شنبه، آدم يك

  رفتيم با دوچرخه مي
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  .فريبِ رايگان به جاهاي دل

  يك شب، نتا را ديدم

  .در روشنايي بيشه

  .گوسفندش را آورده بود بچراند

  اش ا تركهب

  .داد هواي ابريشمين را تكان مي

  

  كردم بوي علف و پشگل را حس مي

  هاي رها و عرق

  ام را؛ ي گرم چرمين بر سينه

   رشته و شلوارهاي رشته

  دم ازيادرفته، ها، هنگام سپيده بر كناره

  هاي رؤيايي را دم ي سپيده حسرت بادكرده
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  پوشاندند نمي

  .و عصرهاي بي طراوت باران

  

  لين بار تالش كردمبراي او

  ساله با آن دخترك سيزده

  و پر از تب و تاب فرار كردم

  .تا براي دوستانم آن جريان را تعريف كنم

  ديديم اي بود، و ما نمي شنبه

  .ها حتي سگي را در خيابان

  .سوخت ها مي »سالن«ي  خانه

  .ها همه خاموش چراغ

  

  در ميان ميدان، يك مرده

  .بسته در گودال خون يخ
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  ي صحرايي همچون دريا، كدهدر ده

  چهار آلماني من را گرفتند

  و با فريادهايي از سر عصبانيت، من را بردند

  .به كاميوني كه در سايه توقف كرده بود

  ها مرا آويختند بعد از سه روز، آن

  .به درخت توتي در بيسترو

  

  گذارم من تصويرم را به ارث مي

  .در خودآگاه ثروتمندان

  ايي كهه چشمان خالي، لباس

  .دهند ي مرا مي بوي عرق زننده

  ترسيدم ها من نمي با آلماني

  .ام از خيانت جواني
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  باد شهامت، درد زنده

  !ها و ناخودآگاه بدبخت

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



                                     وطن من كجاست                                  

                                                                   

49 

 

  »عشق دوست«

  

  خوانيمش، تو، آوازي هستي كه نمي

  !خوانند عشق عاشقاني كه آواز نمي

  برويم، تو و من، بميريم در هوا،

  .خوانند كنند كه آواز مي گاني پرواز ميآنجا كه پرند

  

  دل رفيق صادق و گشاده

  قلب است، كنند بي كه ثروتمندان فكر مي

  كشند در هوا پرندگان را مي

  !هاي ما ثروتمندان اربابان قلب
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  ژان- هاي سن راه رويم از باريكه مي

  پوشاند، ژان را مي-زماني كه غروب سن

  رويم رولورهايمان را ببينيم مي

 .اند ژان مدفون شده-ير زمين در قلب سنكه ز
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  »وطن من كجاست«

  

  ايتاليا نام خواهد داشت؟
  در حريمش آواز خواهند خواند،

  ها مرده در حريمش، ميليون
  من در حريمش آواز خواهم خواند؟ 

   ايتاليا، نام درخشان؟ -
  !نه، مرد جوان

  جهالت،
  صبوري،
  زجرها،

  .زجرهاي بي عشق
  !واننه، مرد ج

  جهالت،
  صبوري،

  .زجرها
  ي ابتدايي پنج سال مدرسه

  هزار سال كار، 
  ي  كفر و سايه
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  هاي تلخ، انديشه
  !وطن

  مدرسه، كفر و سايه،
  و صليب كار،

  شده در جهالت، همه گم
  ايتاليا صبوري، 

  .و هزار سال كار
  !نه، مرد جوان

  وطن براي من عطشي است
  .اي سوخته از خشكي محصور در سينه

  .س هزار سال كار مرا دوست نداردهيچ ك
  .وطن من در عطش عشق من است

 !نه، مرد جوان
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  »قلب من هاي شط«

  

  هاي قلب من را بيا و بشنو شط

  هاي قلب من را و بيا بشنو مارگريت

بيا و بشنو، مادر، لكنت  

  !كند، مادر قلبم را كه پرواز مي

  .ها را هاي بدبخت بيا و بشنو شط -

  

  !آخ، مادر

  شيش،ك

  مباشر،

  ها، سگ
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  .هاي ارباب سگ

  !آخ، مادر

  كشيش،

  مباشر،

  .ها سگ

  صليب را در سرخي بگذار،

  به مرگ ثروتمندان رأي بده،

  ها بال بده به دشت

  .و به اجاق درخشش

  !بهشت

  سرخ و مرگ و درخشش،

  ،ها هايي به دشت و بال

  ي كشيش، همه بخشوده به وسيله

  هاي ي مباشر، در شط به وسيله
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  .ها بدبختزندگي 

  !آخ، مادر

  .قلب ما خورشيدي خواهد بود

  .هاي آزاد پرواز خواهند كرد دشت

  هاي طاليي بازي خواهيم كرد شب، ما با سگ

  !از آزادي درخشاندر حياط 

  !آخ، مادر


