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  :كتاب استاين ي  خوانيد ترجمه آنچه مي

  

Dans le cœur d’un enfant 

Tal cour di un frut 

Édition bilingue 

Traduit du frioulan par Vigji Sscandella 

Édition : Actes Sud, 2000 

اين برگردان براي . ارسي كتاب را از آدرس زير دانلود فرماييدبرگردان ف

  .پرينت، كپي يا فروش نيست

  !فايل را از اين آدرس منتقل نكنيد .فقط براي خواندن است

  

 

http://mehdimarashi.com  
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  :فهرست

  فارسي گفتار مترجم پيش

  گفتار پيش

I .كازارسا  

  )1941(ي زيتون  شنبهيك

  )1943(به يك كودك 

  )1942(جشن مادرم 

  )1943(فوريه 

  

II .در قلب يك كودك 

  )1949(رباني 

  )1945(دو ترانه 

  )1945(ها  قرن
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  )1945(شب ماه مه 

  

III .ي فريوالن دنباله 

  )1946(ي فريوالن  دنباله

  )1947(آه مادرم بر يك رز 

  )1952(هاي قديمي  طعم

  )1952(پرسه 

  

IV .شان پلور  

  )1947(از آلمان 

  )1949(شان پلور 

  )1951(به سوي پاردنونه و جهان 

  )1951(مرخصي 
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  ي پازوليني به ناشرش نامه

  چري يادداشت، آندرينا چي
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  : گفتار مترجم فارسي پيش

  

را » وطن من كجاست«شعر ديگري از پازوليني به نام  آن زمان كه مجموعه

كردم  ن دنياي غريب و آرماني كه دارد، به اين فكر ميكردم با آ ترجمه مي

كند  نويسد و يادي مي اش سطري مي كودكي اين راوي، كه گاه از آن دوران

اي باشد پيش از آن، زماني، جايي كه پاي آدمي روي  كجاست، انگار دوره

ها  ها و سال ي روزها و ماه آموزد و از روي شانه شود، رفتن مي زمين سفت مي

تماع آيد تا كار كند و كار كند و در اج ميرسد و  به بلوغ ميذرد و گ مي

براي من » در قلب يك كودك«شعر،  اين مجموعه .جاي بگيرد» ها بدبخت«

  : كه بگويد انگار راوي آن شعرها قبل از آن. بازيابي همان مرحله است

 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

  

اي پاك، با مادري كه در آسمان است و  از جايي دورتر شروع كرده، از شنبه

يني در پازول. در زمين است و گاه خود اوست و نگران اوست و در اوست

زياد ) القدس پدر، پسر و روح(گانه  با اقانيم سه» در قلب يك كودك«شعرهاي 

كند و مادر، همان به  ها بيشتر به پسر كفايت مي شود اما از آن خور مي دم

گمان من اقنوم اساسي غايب در مسيحيت، مادري كه نيست و مسيح با تمام 

  پسر اين مادر نيست،شود تو گويي  مهري كه در اناجيل از او تصوير مي

كه راوي شعرهاي » پسر«بينيم اما اين  نميبه مادر ي چنداني از او  عاطفه

پازوليني در اين مجموعه است گويي آمده تا آن نقص بزرگ مسيحيت را با 

اين كتاب شايد انجيلي است كه اقنوم . اي سرشار به مادر برطرف كند عاطفه

آه مادرم بر يك «يني كه در شعر اولش مادر است و اقنوم دوم، پسرش، هم

القدس و پدرش هر دو يكي  خوانيم و روح آثار استمنايش را بر ملحفه مي» رز

  . ي پازوليني است كاري شاعرانه اند و اين دست و هر دو جهان



ير پائولو پازوليني پي  8

اي  گويد اما كلمه هاي جنسي زياد مي پازوليني در اين كتاب از بلوغ و نشانه

حتي وقتي خطاب به ارباب داد . ن نيستكه بر چيزي خاص داللت كند در آ

  : زند مي

  چيز از آن تو بود، يستا همه ارباب، در ماالفي... «

  و من، برعكس، هيچ نداشتم؛

  : من براي خودم تنها همين چيز را داشتم

  »اش؟ براي چه از من دزديدي

عضوي و آلت لذت تواند  دقيقاً همان چيزي است كه مي» چيز«اين 

اما در شعر جز همين . ي مردانگي باشد كه ارباب دزديده بخش و نشانه شادي

ي  نكته. به همين نكته وفادار مانده آيد و مترجم فارسي هم طبعاً نمي» چيز«

ام از  ي قبلي ي شعرهاي اين مجموعه، بر خالف ترجمه كه در ترجمه ديگر اين

نه ام؛  ي فارسي زبان همراه شده بيشتر با خواننده» وطن من كجاست«كتاب 

به اين معنا كه چيزي حذف يا اضافه كرده باشم؛ اگر در آن ترجمه اصرار 

زبان (داشتم شعرها مثل كاري كه مترجم فرانسوي كتاب از زبان فريولي 

ها درست و كلمه به كلمه با  كرده، در سطربندي) اصلي شعرهاي پازوليني

، در )هطور كه مترجم كتاب به فرانسوي كرد همان(متن مبدأ مطابقت كند 

ها در سطرها، تا جايي كه با اصالت شعر در  جايي كلمه اين ترجمه از جابه

» حق«زبان  ي فارسي كنم خواننده ام و فكر مي تضاد نباشد خودداري نكرده
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هايي را هم براي فهم بهتر متن  پانويس. خواند لذت ببرد از متني كه ميدارد 

  . ام اضافه كرده

شعر ديگري از پازوليني به نام  مجموعه ي كه ترجمه و آخرين نكته اين

كنم خوانش هر  ام كه فكر مي را هم تقريباً تمام كرده» شده شعرهاي فراموش«

ها در كنار هم درك زيبايي شعر پازوليني را چندبرابر كند،  ي اين مجموعه سه

كم به اين اعتبار كه در يك دوره سروده  دست(انگار اين هر سه كتاب را 

وطن «ي  ميان انتشار ترجمه. شه با هم و در كنار هم بايد خواندهمي) اند شده

تقريباً يك سالي فاصله افتاد » در قلب يك كودك«: و اين يكي» من كجاست

ام و  ها و كارهاي ديگري كه در دست داشته كه بگذاريد به حساب گرفتاري

 ي سوم به اين سرنوشت اما اجازه بدهيد دل خوش كنم كه اين ترجمه. دارم

  . زودي آن را هم تقديم دوستداران پازوليني خواهم كرد شود و به دچار نمي

. گيرد اين كتاب هم به صورت الكترونيك و رايگان در اختيار شما قرار مي

  . هدف خوانده شدن اين شعرهاست

  . باقي بقايتان

  مهدي مرعشي

  مونترال

   2016دسامبر بيستم 
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  : گفتار پيش

اند، در  را تشكيل داده» در قلب يك كودك«عني شعرهايي كه اين مجموعه ي

اما . اند ير پائولو پازوليني نوشته شده ي فريوالن پي ي چهل، در دوره ها سال

هم بر اساس وضعيتي كه باعث تقدم در انتشار آن شده و  ،اين دفتر

ي او مثل  ي شاعر از ساير كارهاي اين دوره طور اصالت رفتار هنرمندانه همين

  . شود متمايز مي» وطن من كجاست«يا » شده راموششعرهاي ف«

اي  ها، او كه آموزگار دهكده خواري اقليت به دنبال افشاي رشوه 1949در 

اش را از دست  شغل ،مجاور كازارسا است، جايي كه مادرش به دنيا آمده

او از فريول  1950ي  در ژانويه. شود دهد و از حزب كمونيست اخراج مي مي

ي رم جاگير  تنها كسي كه به او وفادار مانده در حاشيه ،مادرش گريزد و با مي

كسي ديگر ... «: نويسد او محرمانه به پسردايي خود نيكو نالديني مي. شود مي

. گذرانم من روزهايم را با تحقير كردن خودم مي. نويسد به من نامه نمي

س به از اين پ. نتوانستم براي تدريس حتي يك كالس براي خودم پيدا كنم

 *».پيوندم آخرين مرزهاي نااميدي مي

ي   چري، پزشك فرهيخته در اين شرايط آزاردهنده است كه لوئيجي چي

بستگي خود را  اودين، مركز فريول، به اين فكر كرد كه به او لطفي كند و هم
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او به پازوليني كمك مالي كرد و به او پيشنهاد كرد كتاب . با او نشان بدهد

در قلب يك «با نام  1953او را چاپ كند كه در سال كوچكي از شعرهاي 

چاپ دوم اين كتاب همچنان با . شود در انتشارات فريولي منتشر مي» كودك

در انتشارات فروم جولي در اودين منتشر  1974چري در  ابتكار لوئيجي چي

  .شود مي

 را **شعر  در كازارساتر  فرانكو كونتيني، منتقد ادبي كه ده سال پيش جيان

او در يك داوري . كشف كرده بود، درواقع به كشف شاعري دست يافته بود

 پديدهبر من همچون يك » در قلب يك كودك«: نويسد برانگيز مي ستايش

گوييم  طور كه مي همان(ي   ي شاعرانه ظاهر شد، به بيان درست يك ماده

البخش كه كامالً ناب، كامالً اصيل، كامالً حياتي و كامالً تس) ي تصويري ماده

  . »به قلمرو ادارك من وارد شده باشد) بسيار دور(هاي دور  از سال

براي دانستن » در قلب يك كودك«به جز شرايط خاص انتشار اين كتاب، 

مشخص شده  ***اي از غرابت ها همچون گونه ها و الهام نمود تجربي تكنيك

، در يك دم، اند رسد كه اين شعرها در يك فوران نوشته شده به نظر مي. است

سبك، به ترتيب، سودازده، . انگيز است حاصل كار شگفت. »بي ندامت نقاش«

  . انگيز است پيچ در پيچ، فوراني، تأثربرانگيز، احساساتي، گنگ، دروني و غم

  ويجي اسكاندال

  1997مارس 
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* Actes Sud, collection “Un endroit où aller », Arles, 

septembre 1996  

** “Al limite della poesia dialettale”, Corriere del Ticino, 

24 avril 1943 

   1952دسامبر  22ي پازوليني به ناشرش،  نامه ***
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  در قلب يك كودك
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I 

  كازارسا
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  ي زيتون يكشنبه

  

  پسر

  زده، كنم، وحشت مادر، نگاه مي

  ميرد در تاريكي  به بادي كه مي

  بيست سالفراتر از 

  .از زندگي مسيحي من

  

  شامگاهان، درختان خيس،

  كشند، ها فرياد مي كودكان نوپايي كه در دوردست

  مادر، ببين
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  .اي را كه از آن گذشتم دهكده

  

  

  )در آسمان( مادر

  چرا، از احشاي من 

  اشك زاده نشده،

  كه بگريد

  ام؟  شده اي پسرِ متبرك

  

  

  اي اشك، من مادرت خواهم بود،

  ون يك ستاره،روشن همچ

  و در صداي سبك شامگاه 

  ...ات خواهم كرد نوازش
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  خواند او كه براي تو آواز مي

  هميشه در دهكده تنهاست،

  تاريك، در علفزارهاي سبز گسترده،

  !ها، ديوارهاي قديمي ميان آتش

  

  

  )با زيتوني در دست در حال گذر از دهكده( كودك- مادر

  .»پاك«ي  بنواز شنبه

  .سمان باطراوتهاي روشن، آ برگ

  خواهيد؟  آيا زيتون مي! اي جوانان

  »پاك«شب روشن 

  .جويبار روشن، آسمان باطراوت
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  .زيتون، زيتون، زيتون

  

  

  پسر

  دخترك زيتون،

  . اي دهي بشتاب تا از آن به من شاخه

  ،از رزي ا تو، در چهره

  . خندي ها، مي در گذر از برگ

  

  كند اما مادرت، براي تو، زندگي مي

  : را در چشمان اشتياقش

  بازد دهكده رنگ مي

  ...لرزي ات مي و تو، با تمام تن
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  كودك - مادر

  نلرزم، مرد جوان؛ نه، من نمي

  لرزد هاست كه مي اين آسمان برگ

  زير آفتاب سبكي

  .خندد كه بر فراز سرهايمان مي

  

  لرزد، باطراوت، اين صنوبر است كه مي

  لرزد، روشن، اين دود است كه مي

  ت، در گيتارها،اين قريه اس

  .لرزد، مرگ در روشنايي كه مي
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  پسر

  ها پرگويي است،  ي اين همه

  . من چيز ديگري نخواستم يك شاخه،

  لرزد كه مي دانم، من، همان مي

  .آرامش ي بي  در دهكده

  

  مادرم كودك بود

  مرده ي  و اين همهمه

  گذشت   مي

  . بر دلِ ساكت ديوارهاي پير

  

  كودك –مادر 

  نوازد است كه مي» يد پاكع«اين ناقوس 

  ها، شده در دامنه گم
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  در قلب خورشيدي

  .افكند بر دردهاي ما كه پرتو مي

  

  شوند  ها پوشانده مي صليب

  .با گوهر؛ هوا آوازي است

  هاي ناقوس ها، برج در دشت

  . خوانند روز خداوند را مي

  

  پسر

  !دانم ها نمي من هيچ از صليب

  شده در صدايم، گم

  شنوم، يتنها صدايم را م

  .خوانم من صدايم را مي
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  كودك –مادر 

  و آسمان چه؟ 

  

  پسر

  .سوزد او در سكوت مي

  

  كودك –مادر 

  ها؟  و سال

  

  پسر

  .اند مرده
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  كودك –مادر 

  ها؟  تن

  

  پسر

  ...پذير آه، آوريل دل

  

  كودك –مادر 

  ها؟  زن

  

  پسر

  .تنها صدايم
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  )باز روح شده است( مادر

  . آه، اي مسيح

  

  پسر

  ميرد، ي هميشه ميزن برا

  هاي تاريك، جا در دشت آن

  صداي غمگيني

  .پراكنم كه من مي

  

  ايستد او بازنمي

  زير آسمان خاموش،

  شود  او گم نمي

  .در باد دوردست

  



در قلب يك كودك                                                                      

                                                                    

25 

  ميرد كنم كه مي ي شامگاهان او را حس مي همه

  روي ديوارهاي پير

  .هاي تاريك و دشت

  

  

  )در آسمان( مادر

  صداي تو كافي نيست! پسر

  : شبيه شدن به پدران براي

  ها كالم روشن آن

  .كند ات زندگي مي در سينه

  

  اند  هايي مرده ها حرف اين

  از خرسندي و از خواهش؛



ير پائولو پازوليني پي  26

  اين آوازها را با من بخوان،! پسر

  . اين آوازها را براي رستگاري خودت بخوان

  

  

  مادر و پسر

  !ها پدر ما در دوردست

  در  فضاي آسمان

  نه در قلب زمين، 

  .خوانيم ه در رؤيا، ما تو را ميانگار ك

  

  متبرك باد نام تو،

  هايمان  خوانده بر لب

  و بر لبان برادرانمان،

  . بخشيم چرا كه ما يكديگر را مي
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  ي ما را به ما ببخش نان روزانه

  تا روز مرگ،

  كه به آسمان خواهيم رسيد زماني

  . تا ديگر زنده نباشيم

  

  )بازگشته، تنها، در دهكده( پسر

  بارد آتشي مي

  ام؛ تاريك بر سينه

  اين خورشيد نيست

  . و اين روشنايي نيست

  

  روزهاي آرام و روشن

  كنند؛ ها پرواز مي به دوردست



ير پائولو پازوليني پي  28

  ام اي گوشت من، تكه

  .گوشت كودك

  

  اگر باران آتش ببارد

  ام، تاريك بر سينه

  زند، مسيح صدايم مي

  .اما بي روشنايي
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  به يك دختربچه

  

  سپيدت دور، با پوست

  از رزها،

  تو رزي هستي

  . گويد كند و سخن نمي كه زندگي مي

  

  اما زماني كه در سينه،

  صدايي تو را به دنيا بياورد،

  تو هم، بر دوش خواهي كشيد،

  . خاموش، صليب مرا
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  خاموش بر كف اتاقك زير شيرواني،

  روي پله،

  روي زمين جاليز،

  ...ها در غبار اصطبل

  

  خاموش در خانه،

  هم فشرده با كلمات به

  شده در دلِ از اين پس گم

  .راه سكوت در باريكه
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  جشن تولد مادرم 

  

  سپيد در علفزاران،

  تاريك در آسمان،

  زند زنگ مي» سالم«

  .وقفه بي

  

  بين تمام دردهايي

  كنم، كه حس مي

  ها روشنايي بر دامنه

  و سايه بر سينه،
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  ترس، بي عشق،

  نگريد باز هم  آيا مي

  به اين دختربچه،

  هاي خداوند؟ اي چشم
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  فوريه

  

  برگ بود، هوا بي

  ...ها، درختان توت ها، دشت راه آب

  ديديم ها را مي در دورها قريه

  .زير كوهساران روشن

  

  خسته از بازي بر درخت،

  در آن روزهاي فوريه،

  جا خودم را اين

  .كردم خيس از لزجي هواي سبز احساس مي
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  .تابستان، به آنجا بازگشتم

  جا، در دهكده، و آن

  ها چه رازي در برگ

  .هايي كه گذشتند و چه سال

  

  فوريه، اين همحاال، 

  ...ها، درختان توت ها، دشت راه آب

  نشينم؛ جا روي درخت مي اين

  . اند ها براي هيچ گذشته سال
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II  

  در قلب يك كودك
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  رباني

 

I 

  

  ! خدا آه كشيد! آه كشيد

  از سر خرسندي،رقصيدند  ستارگان مي

  رقصيدند، ها و جويباران مي كوه

  . رقصيدند ها و گنجشككان مي سهره

  

  رقصيدند،  هاي درختان مي شاخه

  رقصيدند خرگوشان صحرايي در آفتاب، مي

  ها،  ها در دامنه رقصيدند كرم مي



در قلب يك كودك                                                                      

                                                                    

37 

  . رقصيد رقصيدند، درخت غرق در گل مي هاي گندم مي خوشه

  

  رقصيدند دختران جوان مي

  رقصيدند،  ن جوان در لباس يكشنبه ميو مردا

  رقصيدند، هاي آتش در خانه مي شعله

  .رقصيدند زارها مي زارها و شن يونجه

  

  خدا بر زمين راه رفت

  و زير پايش علف

  و زير پايش علف

  .و خدا، زير پايش علف بود

  

  ها راه رفت  خدا ميان شكوفه
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  كشيد و بلبلي فرياد برمي

  كشيد و بلبلي فرياد برمي

  . كشيدند بلبالن فرياد برمي و

  

  خدا خنديد

  ها، و باران در بنفشه

  ها باران در بنفشه

  !ها رقصيد در بنفشه و باراني كه مي

  

  هاي خيس، رقصيدند در برگ گنجشككان باطراوات مي

  اي در فرياد باد  و بنفشه

  . لرزيد مي

  . زدند بر آب گنجشككان پرپر  مي
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  نرقصيدند بر مجارستا گنجشككان مي

 *ها در سردباد بورا رقصيدند بنفشه و مي

  

  

  كرد، از سمت مارانو باران شكوه مي

  ها؛ از مارانو    رقصان بر باتالق

  تلخ به سوي وارمو، 

  رقصيد زمان در پاهايي از پر، مي

  

 رقصيد زمان  مي

  ي جگني تلخ  در تئور، فشرده بر كنده

  .رقصيد بر كف دريا مي

   .به يكي از خدايان اساطيري يونان دارد شمال كه اشارهباد   :بورا *
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  كردند ها و جويبارها تف مي و ناودان

  هاي مست از طراوت دريا را بر كلوخ

  و كبوتران مست از طراوت

  .ها رقصيدند در النه مي

  

  دستي فروزان كودك با چوب

  رقصيد با سردباد بورا كودك مي

  بر سنگفرش ولرم و خيس 

  . ددرخشي و دريا، در چشمانش، مي

  رقاصاندندش در پا، ها مي و مرداب

  كشيد  پايي كه نفس مي

  . شده در آب در قلب گنجشككان گم
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II 

 

  گويند روستائيان، پير همچون زمين، كفر مي

  ها رقصد بين ديوارها و قريه و خدا مي

  .ها در پاهاي عريان با آفتاب آوريل و جواني

  ها ها بين ديوارها و قريه رقصند جواني مي

  ها با پايي در جويبار، قصند جوانير مي

  ها با نسيم آوريل، رقصند جواني مي

  ها رقصد در ميان درختان هلو و دامنه مي »او«و 

  . زيند با روستائياني كه از هزار قرن پيش مي

  .شده زاده  زند، سپيد، كبوتري تازه و پرپر مي

  . رقصد رقصد در گل و علف گرم مي خدا مي

  *هاي كارينا  وي كوهدرخشند ر برهنگان مي

  .ها ، روي باتالق***و تريسته **و به سمت دريا، ميان كائورله
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  رقصد، هاي قديمي، مي خدا، ميان ديوارها و قريه

  ...ها و درياها قلبي پر از زمين

 

  

  

  

  

  

  

  

  

* Carina 

** Caorle 

*** Trieste  
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   دو ترانه

  

I 

  

  )در قلب يك كودك(

  درخشند توسكاهاي جوان مي "

  كشد كودك رياد ميف -

  -اش  در حال رفتن به سوي خانه

  

   "!درخشند توسكاهاي جوان مي

  فرياد 
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  .رسد به قلب لرزان مي

  

  ".ميرم آه مادر، من دارم مي"

  ايستد براي كوبيدنِ داس و او مي

  . فريادكشان
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II 

  )شنبه ها، يك بر دشت( 

  

  كند رنگ مي شب بي

  سپيدي ابرهاي كوچك را

  . اند ا تاريك شدهه و دشت

  هاي انتهاي شيارها، اما سپيدي

  . درخشند ها مي نرگس

  

  

  ها، پيرزني ريزنقش،  نزديك گل

  كند، در آخرين روشنايي تالش مي

  دور از دهكده
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  .هاي باريك براي گردآوردن شاخه

  !ي آرامي چه يكشنبه

  

  دم او را خواهد ديد سپيده

  ي شاخ و برگ خميده زير اين كپه

  :اش تش كوچك ناشناسروي آ روبه

  واپسين روزهاي شيفتگيِ

  .يك زندگي پنهان
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  ها  قرن

  

I  

  

  هزار قرن قبل، در بهار،

  علف افروخته شد

  دويدند، خالي، زير پاهايمان كه مي

  جا در كازارسا   اين

  . بين توسكاهاي حيران

  

  پرتو اين علف 
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  محو شد روي ديوارهايِ 

  كليساي تاريك

  . ماو روي سر خاكستري 
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II 

  

  !گناه نوايان بي بيل را برداريد، بي"

  ببينيد، بعد از دو ضربه، 

  در روشناييِ يك صبح خنك مرده، 

   ".ها به چراگاه كودك را در حال بردن بوقلمون

  

  افتد، بيل از دستان شما مي

  نواي كازارسا ، مردمان بي

  :هراسان

  . است زنده ماندن  معجزه اي
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III  

  

  كند؛ مين، گوشت سنگيني ميروي ز

  .آيد در آسمان روشنايي مي

  نوا، چشمان را پايين ميانداز، كودك بي

  . اگر در سينه، سايه سنگين است

  

  پاي، بخند، تو، جوان سبك

  و با صدايي بلندتر گريه كن

  زمين گرم و تاريك 

   .روشن راو آسمان باطراوت و 
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  نوا ي كليساي بي در ميانه

  از گناهان است،ات سرشار  تاريكي

  ات اما در روشنايي سبك

  . خندد سرنوشت يك معصوم مي
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  شب ماه مه

  

I  

  سو در نگاهي كم

  گرفتار در تورِ 

  آلود، هاي خون چروك

  بينم، اي نمي »گذشته«

  

  اما تنها ساليان تاريك

  هاي ازيادرفته، و شب

  و شورهاي مدفون

  . در زماني تهي از روزها



در قلب يك كودك                                                                      

                                                                    

53 

  

II 

  ماندهات بر جا  تن

 براي گرم شدن زير رواق 

  جا در چند روز شادمانه آن

  .پر از آفتاب مرده

  

  اما تو، پير،. ات تن

  جا، شادمان، تو كيستي، آن

  با اين چشم 

  ماند؟  زده مي كه به اشكي يخ
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III  

  

  آه، نگاه كن

  به آبِ خاكستري آن انتهاي سپيد؛

  جا، در انتهاي انتها، آن

  .خواند پسري جوان آواز مي

  

  خواند، در ميان توسكاها آواز مي

  زيبا همچون پسرت،

  درخشد تصويرش مي

  . در جويبار آرام
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IV 

  سرنوشت،  زندگي بي

  :هالك با تن

  از پسري پدرشده

  .از اجاقي به زمين

  

  بياييد، مسيحيان

  در تماميت اين سكوت 

  وزش صدايي را بشنويد

  . رود كه از صليب پايين مي
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III  

  ي فريوالن دنباله
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  ي فريوالن  دنباله

I 

  نگرد، كودكي در آينه به خود مي

  . خندد، سياه اش به او مي چشم

  نگرد ناخرسند به عقب مي

  .تا ببيند اين شكل آيا يك جسم نيست

  

  بيند اما او تنها ديوار صاف را مي

  .يا تار عنكبوتي شرور را

  بيند گردد و در آينه مي تاريك، او برمي

  .اش را، همچون پرتوي بر شيشه شكل
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II 

  نگرم من، كودك، در آينه مي

  خندد، سبك، و خاطره به من مي

  زيد زنده ام مي ي زندگي خاطره

  .همچون علفي بر ساحلي سياه

  

  گردم اما، ناخرسند، به خودم برمي

  .دهد ام مي تا ببينم آيا چيزي رنج

  پرتو، يك پرتو است؛

 ...آن تنها سپيدي يك پرتو است
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III 

  

  گيرد جا، پشت شيشه، آتش درمي آن

  اي مرده، ي دهكده در ميانه

  ي روشنايي،  در قريه

  .ناقوسي نزديك، در قلب، دور، در زمان

  

  روشنايي زندگي من است، 

  گرفته؛  نوازند جشني را براي من، در آسمان زنگار و مي

  نوازد روشنايي مادر كودك من است و مي

 . اش روشني  جشن را در گاهواره
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IV 

  پشت آينه، مادر كودك من

  .كند در فضايي خشك بازي مي

  كند او چشمان تمثال مريم مقدس را استشمام مي

  . هاي تازه ميان درختان انجير و صمغ بلوط

  

  بند مرجان، با گردن

  ها، گذارد، خرسند، روي دامنه خود را به تماشا مي

  در پرتو زندگي هزار و نهصد و دو، 

  ...در يك آه
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  آه مادرم بر يك رز 

  

  ي سفيد،  يابم در ملحفه تو را مي

  رز سفيد،

  در حال مرتب كردن رختخواب پسرم؛

  .يابم تو را در ملحفه مي

  

  رز كوچك پسرم،

  ؟ دست پسرم كجا تو را چيد

  چراكه او تو را چيد،

  . دست پسرم
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  !ساكت شو، تو، وحشي

  دتواند حاال مانند او را بياب چه كسي مي

   -داند كجا؟  مي كي  -

  !اش با صلح سركش

  

  ي آسمان همچون در سينه

  ات شوي در كفن خاموش مي

  و قلب جوان من 

  .شود به تنهايي زير آسمان خاموش مي

  

  هر دو ازيادرفته،

  !مادر و گل سرخ

   -داند به كجا؟  كه مي –رود  طور كه مي او همان
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  . ما  را فراموش كرده است
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  هاي قديمي مطع

  

  هاي تازه يك تاج سوگواري از گل

  اي وحشتناك، كه گذاشتم، به گونه

  :ام در موهاي به سبك آلمانيِ جواني

  ها گرماي شب

  و ظهرها، در گورستاني گرم، 

  شده در دهكده،  در آفتابِ مادرم و كودكان زاده

  .شده براي هميشه براي من، گم

  

  هاي خشك، يك تاج سوگواري از گل

  اهم بگذارمش، اكنون سيراب،خو مي
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  :ام در موهاي به سبك يونانيِ سالمتي

  هاي روي پيشاني تا چروك

  محو شوند، سبك،

  ي انحراف زمان حقيقي  در نقطه

  كند كه حركت نمي

  . در طراوت يك قلب هميشه تازه

  

  توانند دستانم آيا مي

  هاي خشك را بتابند  گل

  كه در روزهايي همچنان

  ن؟ تر از اكنو  دوردست

  كنم؛ ديروز، امروز، اشتباه مي

  گيرد  اي در آغوشم مي اما انديشه: فريب خورده بودم
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  چنان سبك،  آن

  يا رنجي كوچك، 

  سوزد ام مي قلب

  . هاي قديمي مرگ در طعم
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  پرسه 

  

  همراه با بوي باران گرم،

  بينم ام را مي در خود تن

  د آور شوم به يادم مي طور كه خيس مي كه همان

  .خود را در زماني مرده  روح

  زنده در تازگيِ  روحِ دوباره

  گرم باران و در گوشت تن،

  گذاري تو مرا سرگشته و غريبه وامي

  .خوابد اي كه در ابرها مي در زمان زنده
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  شود ها ريش ظاهر مي بر گونه

  ها؛ كركي يا لجني از كرم

  اش رود، جنازه با باالپوش مي

  جهان، خارج از دنيا، تنها در 

  اي درخشان از باراني قديمي  و در كوچه

  شود كه گم مي

  به سوي خانه، 

  رود، انگار در صحرايي، او راه مي

  .دل بي هيچ حسرت ديگري در

  

  پاييز است يا بهار؟ همان است



در قلب يك كودك                                                                      

                                                                    

69 

  براي كسي كه، براي زيستن، 

  هاي خسته، بايد از نو حس كند، در استخوان

  پير و لرزانش، و در دهانش،

  هاي پير، نااميد، از حرف

  هستن: با احساساتي دوگانه

  اند ها بازگشته آن. و بودن

  به جهان، 

  . هايي كه از آن من بودند فصل
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IV 

  شان پلور
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  از آلمان 

  

I  

  مادر، مرا آرام بگذار،

  خواهم تنها بمانم؛ مي

  ام جا در اتاق اين

  در رختخوابي از برگ ذرت

  .و روتختي سپيد

  .ن برو، در آشپزخانهزود پايي

  جا، برو مادر، دور از اين

  تبر را بردار،
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  . بگذار خودم را جمع و جور كنم

  

II  

  شنبه است يا جمعه؟ پنج

  پشت ايوان،

  . شود خاموش مي *كارنيا

  امروز شنبه است؟ 

  ظهر يا شامگاهان؟

  .كنند پرندگان فرياد مي

  داس بزنيم يا شراب را ظرف به ظرف كنيم؟

  تاب است آيا،اين سپيد، آف

  يا برفي در آفتاب؟

  اي تاريخي در فريوالن ايتاليا  منطقه  *
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III  

  اي آلمان، 

  . ام من بازگشته

  .ام ام به دهكده خداوندا، من بازگشته

  .بينم نه، خواب مي

  برهانيدم از خواب،

  در انتظار فريادهايم يا آوازها؟ 

  :مادر، مادر، بيا، به من بگو

  رده؟ من پسر تو هستم يا يك م

  .دلداري دهيم همديگر را، آواز بخوانيم... 

  

IV  

  آه كودك زيباي محشر

  .با فالخني در دست
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  . اش تو ديگر نداري

  ها، ي خوب، ميان آبراهه دهكده

  ات، هاي شادمانه با جشن

  . اش تو ديگر نداري

  ي زيباي سبزي دهكده

  شناسم، كه من هر شيارش را مي

  . اش تو ديگر نداري

  

V 

  اي خاكستري ايهس... ببين

  .شود بر نرده فشرده مي

  : گويد زاغي است كه به من مي

  روز به خير مرد جوان،"

  ام من اين زاغ
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  اش،  كه تو در كودكي كشتي

  پيشه، تو، اي موفرفري، اي عاشق

  كشان، من، رنج

  ".كنيم ما در گذشته زندگي مي

 

 

VI 

  آوايي ضعيف ... منتظرم

  كند ي بادگير شكوه مي كه كنار پنجره

  :كند، آرام و زمزمه مي

  روز به خير، جوان موفرفري، "

  من همين دعاي آوه ماريا هستم

  .گاه بيدارت كردم كه صبح

  يك روز جشن بود
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  ام  اندازد به تن لرزه مي  و درد معده

 . "اي از علف تازه مانند دسته

 

VII 

  مادر، تبر را سر جاش بگذار،

  بيا به اتاق؛

  .زيد پسرت آوازخوانان مي

  شلوارهايم را اتو بزن 

  پيراهن ابريشمين را،

  .دستمال سپيد را

  جا، مادر، بيا اين

  .بيا و پسرت را درياب

 . براي ما، فردا عيد پاك است
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  شان پلور

I 

  را داشت؟ من؟ *»ناردو«يك مادر، آيا 

  اما ما اگر هميشه تنها بوديم، 

  هركس براي خود، تنها در خانه،

  

 ! سامان كردن، براي زندگي را بهتنها در دشت، براي خود 

  توانستم قاتلي باشم  من، مي

  . يا بي هيچ حرفي، قديسي شوم

  

  . ي سالنتو جزيره شهري در ايتاليا، در استان لچه، در شبه» ناردو«*
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  توانستيم يك صبح خود را بشوييم مادرم، ما مي

  .و ببينيم كه او زني ناشناس بود

  : من در زندگاني يك سنگ زيستم

  

 . با يك لباس رسمي براي كار و يكي هم براي جشن

  

II 

  .من تنها يك چيز در دنيا داشتم

  اما چه چيز؟ گوش، چشم، 

  .موهاي آفتابي، شلوارهاي جشن

  

  ...يك چيز، اما چه چيز؟ گوش

  خواندند، ها آواز مي شنيدم كه كاكايي مي

  صداي دهقانان، ماهيگيران،
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  ...ها را ها و ترانه ناقوس

  !بيست سال! سالپانزده 

  :هاي يك سنگ، يك مادرِ سنگي رخت

  

  . رقصيدم خنديدم، مي كردم، مي خودم را سرگرم مي. تنها بودم

 

III 

  ...رقصيدم خنديدم، مي كردم، مي خودم را سرگرم مي

  تنها، با اين چيزي كه از سنگ نيست،

  ي ما از اين بيچارگان دهكده

  

  ).شده اربابي داشتم زاده تازه(

  سوخت، چيز در آفتاب نمياما اين 



ير پائولو پازوليني پي  80

  پوسيد، زير باران نمي

  

  - هاي لعنتي نام –و كودكان و دختران جوان 

  كردند، تظاهركنان به خنده، ام مي نگاه

  گي بودم، ساله وقتي در بيست

 . ام از شادي در حال انباشتن قلب

 

IV 

  دانستي ارباب، شايد تو نمي

  بودم در عين رازآلودگيكه من تنها 

  .هاي يكشنبه ن لباسهميشه با هما

  

  توانستي فكر كني ارباب، شايد تو نمي

  كه من بيست سال زندگي كردم 
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  . و در تمام بيست سال بدبخت بودم

  

  

  چيز از آن تو بود، همه *يستا ارباب، در ماالفي

  و من، برعكس، هيچ نداشتم؛

  : من براي خودم تنها همين چيز را داشتم

  

  اش؟  براي چه از من دزديدي

  

  

  

  

* Malafiesta    
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  و جهان  *به سوي پوردنونه

  

  ميزهاي عذاخوري ايستادند، در برابر

  شان پسرها در حال نگريستن با چشمان روشن

  ها،  در روشنايي آشپزخانه

  كه ديگر اجاق را ببينند، بي آن

  هاي دودي، نه تيرك

  اندود، نه سبدها، نه ميز موم

  هاي چوبي را نه كفش

  ها فته در اتاقشان با بوي زيزفونگان سنگرگر كه دختربچه

  . در پايين رها كرده بودند
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  هاي كوچكشان، نگرند با شال دختركان مي

  ي جشن، هاي تيره لباس

  شان، تنها يا دونفري، يا در گاري

  در يكي از روزهاي ماه مه، 

  .نزديك ديوارهاي كليسا يا غذاخوري

  بينند  ها مادرشان را نمي اما آن

  هاي يك دسته چوب تن شاخهخميده در حال شكس

  برابر زانوان، زودهنگام

  .ي آرام بامداد، او و شعله

  

  هاي سرخ و سپيد، اگر روي اين چهره

  درخشد، همان و نه ديگري، اين خنده مي

  ي گستاخ و پهن، همين طرز خنده
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  اند، از باال، جايي است كه آنها اين  از اين

  هاي بدبخت؛ شده در اين دهكده زاده

  پسران تازه است، زمين، در

  : به همان تازگي كه در روزگاران كهنِ پيرساالن بود

  شادمان، با لباس كار، 

  . و لباس جشن

  

  دانند، آنها تنها اين راه جوان بودن را مي

  ورزي را،  اين راه عشق

  خود را در دشت يافتن يا نزديك آتش؛

  اين زمين از آن آنهاست، 

  . اند كه آنها تنها از اين زمين براي اين

  . اند ها رانده شده ها به دوردست و با اين وجود، آن

  ها، بهار، طور كه در سنبله همان
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  : جوانيِ آن باالها در آنان بود

  .شان از آن آنها نبود اما نان

  

  ي پاك مردمكانِ  در دايره

  هاي دوردست،  جوانان زمين

  ها، ي چلچله فرياد دوباره

  افتند  ها فرومي آواز قديمي ناقوس

  .كه آنها را بترسانند بي آن

  "!چقدر دير شده است! آه خداوند": گويد مادر مي

  و پابرهنه بر سنگفرش،

  دود لباس بپوشد براي رفتن به كليسا  مي

  . هاي از پيش روشن در گذر از دشت
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  . اند ها هنوز كمي روشن گردد وقتي دشت او بازمي

  جوشاند، افروزد، شير را مي آتش را برمي

  ها كند روي پرچين پهن مي

  .ها را هاي سپيد را، ملحفه روبالشي

  . خوانند ها در اطراف آواز مي كاكلي

  پسرها از زير موهاي زيبا و بلوندشان 

  : كه ديگر ببينندشان كنند بي آن به آنها نگاه مي

  اند شان را فراموش كرده سنگ آنها قالب

  . در حال پايين آمدن به سوي پوردنونه و مردم

  

  

* Pordenone ي  ي ايتاليا، در ناحيه شهري در استان پوردنونه: پوردنونه

  . ونتزيا جوليا –فريولي 
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  مرخصي

  

  ها،  بهتر است زين پس بودن در دوردست

  . ، ناشناس بودن*فريولي

  ماند زمانِ عشق ما به دريايي مي

  .درخشان و مرده

  در روشنايي، 

  مات پايان يافته است، ظلمتي در سينه ندار نقش

  . ات براي بازداشتن سايه

  

* Frioul  
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  ي پي ير پائولو پازوليني به ناشرش نامه

  

  چري عزيز، چي

فرستم برايم  اي كه درنهايت برايت مي »كتابچه«انتخاب كردن چند متن براي 

به مدت ده سال به زبان فريوالن نوشتم،  1951تا  1941از : آسان نبود

اش در دورترها  هفتاد شعري كه بخشي از *»رومانس«يك : هرچند زياد نبود

) شايد كمي زودتر(پديدار شده بود » شعر در كازارسا«در بولوني با عنوان 

، در فريول، براي 1948، بخشي ديگر شايد خيلي وقت پيش در 1942

ها خيلي ساده نامشان  اولين شعر). وطن من كجاست( **انتشارات آكادميك

» رومانس«، تبديل شدند به بخش دوم »رآنعهد ق«ها،  بود و دومي» كازارسا«

* Romancero 

** Les éditions de l’Academiuta 
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بخش اصلي . اند شدن نويس در انتظار كامل كه همچنان در حالت پيش

كه به سختي از بين ) در قلب يك كودك(فرستم  چيزهايي كه برايت مي

نند بخشي هستند اند، ما يا نشده  ام كه ويرايش شده چيزهايي انتخاب كرده

شان پيدا نكرده، به دليل افراط، يا اگر دوست  سرا جايي براي آوردن كه ترانه

جا  اما در آن. هايش ها و الهام داشته باشي به دليل ويژگي تجربي تكنيك

»  شعر در كازارسا«ي  شده شعرهاي منظم: ام هاي زيادي آورده  افزوده

اي  نشده شعرهاي چاپ) ، فوريهي زيتون، به يك كودك، جشن مادرم يكشنبه(

 Lengas«: اي كه نامش خواهد بود در مجموعه(شوند  كه در رومانس پيدا مي

dai frus di sera» «در »ي فريوالن دنباله ،»Dansis e lieder« ، » آه

به سوي «، و »شان پلور«، »از آلمان«، »عهد قرآن«، در »مادرم بر يك رز

، »پرسه«، »هاي قديمي طعم«(دتاي آخر و درپايان چن  »پوردنونه و جهان

گيرند، احتماالً به  اند اما درنهايت شكل مي كه هنوز نهايي نشده) »مرخصي«

طور كه اولين  من، همان» سال در فريوالن ده«ي رومي در  عنوان يك ضميمه

بيني، اين هميشه همان  تو خودت مي(ي بولونيايي بودند  شعرها يك مقدمه

شعر ). توجه داشته باش كه اين يك نوستالژي زباني استاما : نوستالژي است
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هاي كار  كنم به جوانان فريوليِ بازمانده از اردوگاه را تقديم مي» از آلمان«

به كشاورزان ) شكوه(اجباري در آلمان، شعري با عنوان پروانسي شان پلور 

، به دو را به  به برادران برتولوز» به سوي پوردنونه و جهان«فريول پايين، و 

در «به تو شعر . كنم يري كوئرين تقديم مي مهاجر استراليا، برتو پازوت و پي

  . كنم با قدرشناسي بسيار را تقديم مي» قلب يك كودك

  

  .1952دسامبر  22رم، 
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  يادداشت

  

. ماند اي خاص و سازنده باقي مي تجربهفريول ير پائولو پازوليني براي  شعر پي

به ادبيات ما پيوسته است، سرشار از آموزشي كه » ناز بيرو«پازوليني 

حساسيتش او را قادر . شود پروانسي نيست و در هيچ معنايي محدود نمي

ساخته تا خود را از آراستگي معمولي و رايج خصوصيت ابتدايي مردم فريوالن 

  .ي قديمي زبانش رها كند و از جذبه

از يك : يزي دوگانه استفريول چ –جواري پازوليني  با اين حساب حاصل هم

طرف قدرت طبيعي تمركزي احساسي كه پازوليني را به سوي دراماتيزه 

هاي صدساله و از سوي ديگر آموزش  ها، حس اشاره كردن برده، تا اسطوره

انتظار  هاي غيرقابل شناسانه در ظرفيت اش او را سزاوار كشف ابزاري زبان ادبي
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رنگارنگي كارهايش گيرِ  شمي چ برانگيزاننده. ته استفريوالن ساخ

افتاده در ) شناسي و ادبيات در معنايي بسيار گسترده گي، واژه شاعرانه(

كننده در  ي ما عاملي تعيين شهر شاعرانه شهامتي، براي آرمان بي *مدياتس

  . فريول شد

ي زندگي بورژوايي  گونه كه فشارهاي پس از جنگ كم كم در شيوه اما همان

خوش  ي ما هم خود را دست هاي دنياي كوچك شاعرانه  اند، تنش هموار شده

ي نوعي سير قهقهرايي به سوي  دهنده اند، نشان نوعي بازگشت يافته

ي يك  هاي تكرارشونده و وسوسه ***و آنونزيو  **هاي پاسكولي دستورالعمل

  .فولكلور ساختگي

از ي كوچك پازوليني، به دليل تنوع تكنيك و روزگاراني كه او  اين مجموعه

  بعضي . رسد ها الهام گرفته همچون اثري تركيبي و برساخته به نظر مي آن

 * mediatas   

** Giovanni Pascoli ،شاعر قرن نوزدهم ايتاليا  

*** Gabriele D'Annunzio ،بيستم ايتاليا ي قرن نويسنده  
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طور كه خودش آن  كند، همان ها تارو پودي تجربي و ادبي را هويدا مي قسمت

دهد، اما يگانگي و پيوستگي از همان ميلي شكل گرفته كه  ا نشان ميرا به م

و گاهي ) »از آلمان«(دهد از لحن گاه اندوهگين  هايش اجازه نمي به مصراع

، اما هميشه برخاسته از آوازي اصيل خود را رها )»رباني«(هم برانگيخته 

  . كنند

كه در است،  شناسي غربي فريوالن پازوليني در همان حد و مرزهاي زبان

، رمق شده ، كمي ضعيف و كمآميزي نژادي چند در هم و، *»ونتو«همسايگي 

كند آواي غريبِ  مي  اي كه او از آن اما اين فريوالن، در پذيرش و استفاده

اش كه از  شده با همسايه رمق كمي ضعيف، كم.  يابد تبار را بازمي بكارتي رومي

  او تصوير  هميشه   معتبر  و زنده عر در ش شده ، آنجا هم با چندنژادي تحريف

 ايتاليا ناحيه 20 از يكي ،)Venetia, Venetian Vèneto التين(ونتو  *

  . است ونيز مركزيت به و نفر ميليون 4٫8 حدود جمعيتي با
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تصوير در شعر او نه به صورت تصنعي در شكلي امپرسيونيستي، كه . است

اي كه به نظر  شود، به گونه يبيشتر به صورتي اكسپرسيونيستي استفاده م

انداز احساسات و چيزها، در شعر او نوساني خاص و درخششي  رسد چشم مي

  . يابد متافيزيكي مي

هاي ناب يك  انداز، ويژگي هاي قطعي يك چشم در شعر او دنبال مضمون

هاي قراردادي  گيري در مورد موقعيت حالت، ابراز وجودي قاطع و يك كناره

انگيز پيشرفت مداوم تأثرها خواهد بود،  واهيم يافت حس غمچه خ آن: نگرديم

هاي سوزان، و همه در امتداد پيشاتاريخ شفقت  خط سيري برانگيخته با تلقين

  . ما

"Un fouc scur" اش  احساس متزلزلي است كه خود را ميان شاعر و مردم

و ن ئو قدرتي مطمها دست بگذارد  بر بحران ارزشتا جايي كه دهد،  جاي مي

 .ها بدبيني ي آن هم با آوازي فراتر از همه ،داوري را تحريك كند بدون پيش

با   نشيني صميمانه وار به تحوالت عميق قلب و هم همان توجه خودشيفته

 Sensualita"شده از حواس مطلق  ربوده  شهوت"پديده، تأثري از جنس 

rapita fuor de sensi" گذارند را برجا مي .  
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، براي ما به شكل نتيجه و "در قلب يك كودك"،  هعنوان اين مجموع

 نسبت به  البته نه در معنايي كه پازوليني. آيد حاصل اين شعر نوبالغ درمي

نباشد، بلكه برعكس تا آن جا كه تعداد ي نداشته مطمئنآگاهي تاريخ خود 

آن هم چنين ناقدانه، آگاه به چنين  ،گاهي دارندآكمي از جوانان از آن 

گويي توصيفي، بي  بي هيچ اضافهگرايي از اين دست  يك برون. يقسخنان دقي

در اين بازي فاخر و عفيف فانتزي مثل  شعر نوبالغ، .هيچ ترديد و ندامتي

ي يك زندگي مبهم ميان واقعيت و رؤيا را  العاده ها ظرفيت خارق بازي بچه

ها، با اين دارد، با اين نگاه نو و عاشقانه به چيزها، با ظرافت و تازگي تصوير

شعر او يك . اند چيزها كه در طعم بادهاي سرد و خشك شمالي تقليل يافته

 soranel discolz"و  "frututa da l'aulif"اليزو است، جايي كه در آن 

اي و آزاد است، فصل  اي اسطوره بلوغ، دوره.  كنند بيرونِ زمان را تجربه مي "

نهد و به سوي  ه زنجير واميكند، ك آن را زندگي نميآرامي كه  يك بدبخت 

كند، جايي كه  زندگي مي "una vita di piera"شود، كه  كار رهسپار مي

شود، فصل  شود و پير مي اند، انگار با آزرم يك شكوه كه پدر مي عواطف پنهان

 راحساسات تند آن ببلوغ در . "una vita sense distin"از پس فصل، در 
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داند چگونه باز  ارتي كه ديگر نميسوخته در آتش اس ،جاي مانده است

  .تواند پوست بياندازد مي

يابد،  ي خود را مي ي فروتن و افتاده در اين شعر، جوان مهاجر فريوالن حماسه

وگوي خاموش ميان مادر كه در  غياب، در گفت –زنده در بازي متقابل حضور 

به سوي پوردنونه و "هاي پسراني كه  اش مانده و عكس صورت هميشگي

  . اند رفته  "هانج

  

  چري آندرينا چي

  .1953تريچزيمو، 

  

  

  

  


