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  :مترجم فارسي گفتار پيش

  

او خودش . اعتراف نيست، حقيقت است كه شعر پازوليني هرگز تسال نيست

م يديد، پس بيهوده نيست اگر بگوي سخنوري و بالغت ميهم تسال را در 

شعرش گرچه تسال نيست اما رفيق راه است، شانه است، تا با او از هر راه و 

چه در راه  گذري بايستي، درنگ كني بر اشيا، بر هر آن راه كه مي كوره

ها، و زماني  بيني كه گاه آواز چلچله است، گاه صداي ناقوسي در دوردست مي

ها  ي اين و همه. كند اي كه مادر را تداعي مي اندود آشپزخانه وري مومهم ت

دن و لمس كردن سردبادهاي دعوت شاعر است به آگاهي، به ديدن، شني

  . گذرد چه در تاريخ مي آگاه شدن به آن شمال و باز

شود و  شعر پازوليني  هم تمام مي  ي سومين مجموعه با اين كتاب ترجمه

شروع شد و با » وطن من كجاست«هاي  گانه كه با كتاب شود گفت اين سه مي

به » شده شعرهاي فراموش«ادامه پيدا كرد حاال با » در قلب يك كودك«

كه اين سه كتاب در  ، كه البته با توجه به اين»گانه سه«: نوشتم. رسد پايان مي

دليل هم  شان چندان بي گانه شمردن اند سه ي زماني سروده شده يك دوره

ي پازوليني  اين سه مجموعه را كه كنار هم بگذاريم دنياي شاعرانه .نيست

گويد و كار و جشن و كار و در  ها مي در يكي از بدبخت: گيرد برابر ما جان مي
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ها  ي بدبخت ي ورود به طبقه آمادهديگري از بلوغ همان نوجواني كه دارد 

ت كه ي جوانان ديگري هم هس قصه» شده شعرهاي فراموش«اما شود  مي

ي مهاجرت اين جوانان از كازارسا  اند و اين قصه اند و ديگر بازنگشته رفته

داستان سربازان : شود نوشت ي مرگ است و خون؛ رساتر مي نيست، قصه

همان وطني كه شاعر مدام   وطن است اما كدام سربازان؟ كدام وطن؟

   ؟پرسد وطن من كجاست گيرد و مي اش را مي سراغ

  است يمن عطش يوطن برا«

  .يسوخته از خشك يا نهيدر س محصور

  .كس هزار سال كار مرا دوست ندارد چيه

  »...من در عطش عشق من است وطن

خواندش؛ براي همين  دانست، كتاب دانايي مي ليني انجيل را تسال نميپازو

شعرش راه به درون اشيا . راز و رمز شاعرانگي كالم اوست» آگاهي«هم 

ي ديگري هم هست كه در  ز زندگي و اين ميان نكتهبرد تا آگاهمان كند ا مي

پازوليني شعرها را به زبان فريولي سروده، زباني بومي در . افتد زبان اتفاق مي

اين كار و . اش اش، بهتر بگويم زمين مادري شمال ايتاليا، كازارسا موطن اصلي

تار اي ايستادن در برابر كش كند گونه داشت زبان فريولي مي آنچه براي پاس

جا سالح پازوليني كلمه است،  اين. هاي بومي ايتاليا هم هست فاشيستي زبان

دارد و به زباني  ن زندگي را كه دوست ميآكند  ايستد و شاعرانه مي مي
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نويسدش كه زبان اوست، هويت اوست، مادر اوست و اين ايستادن هم با  مي

 . افتد تكيه بر كلمه و آگاهي اتفاق مي

شود اين افراد فرودست  ي ديگري نمي كه با هيچ واژه(ها » بدبخت«عشق او به 

كه در فيلم سالو به بهترين شكلي به (اش با فساد حاكم  ، دشمني)را نوشت

و نگاهش به انجيل و مسيحيت از منظر يك ماركسيست ) نمايش درآمده

آيد و همين به بهترين شكلي ساختار و  طلب همه و همه در شعر او مي عدالت

  . سازد ي شعر او را مشخص مي يهما درون

اما اهميت پازوليني شاعر در چيست؟ امروز هم كالم او تازه است چون نگاه 

او مشمول مرور زمان نشده، چون هرآنچه او به عنوان خوبي ستوده هنوز هم 

شان عوض شده  خوب است و هنوز هم فساد ارباباني كه شكل و شمايل

براي همين است . تصوير شود» سالو«ي آن است كه در فيلمي مثل  شايسته

كه خوانش اشعار او شايد مرور تاريخي موازي باشد كه اگرچه از آن شصت 

كه  رود سالي يا شايد هم بيشتر گذشته اما جهان به چنان سمتي مي

شوند و جان  گاني است كه پير مي اي آزادههنوزاهنوز آزادي و برابري رؤي

مداراني  هان امروز ماست با سياستاين ج .يابند دهند و نشاني از آن نمي مي

ي آن است كه با زبان پازوليني  در تمام اين گستره كه هنوز هم شايسته

   :خطابشان كنيم و گوييم

  چيز از آن تو بود، يستا همه ارباب، در ماالفي«
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  و من، برعكس، هيچ نداشتم؛

  : من براي خودم تنها همين چيز را داشتم

  » ؟شا براي چه از من دزديدي

  : خوانيم از زبان او مي در همين كتاب اگرچهو 

  كند شادتر است  كه فراموش مي آن«

  »...آورد از كسي كه به ياد مي

  : اما حرف شاعر چيز ديگري است

  دهم، من اين زندگي تازه و مرده را ترجيح مي«

  كنم اين زمستان كوتاهي كه سپري مي

  كه در كازارسا زماني

  ».كند رخشان ميزمستان ابدي حياط را د

  

بايد دست بگيريم به آگاهي و پيش . نبايد فراموش كنيم. قصه همين است

  :برويم و با پيرپائولوي شاعر بخوانيم
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 شود، مي باران ابر! شويم متحد«

 شود مي گندم دانه

 شود مي جوبار چشمه

 !شوند مي آگاه ها بدبخت

 رسد، مي بهار! شويم متحد

 زايند، مي نهرها جنازه از

 بهار، هاييم، جنازه ما

  !»عشق« در زند مي جوانه كه قلب هزار

با  ، قرار است بهاري در راه باشد،قرار است درخت آگاهي به بار بنشيند

؟ در چه زماني قرار است چشمه جوبار شودقرار كجاست؟ اين همه  اين

  . دانم نمي

  مهدي مرعشي

  مونترال –خورشيدي  1395اسفند  27
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   :گفتار پيش

پدرش كارلو . در بولوني زاده شد 1922 ولو پازوليني پنجم مارسپير پائ

مادرش سوزانا . بود» راونه«اي اشرافي در  نظام و از خانواده آلبرتو افسر پياده

هاي قديمي كازارسا در فريول،  ي يكي از خانواده كلوسي، آموزگار بود و زاده

در  1975ر دوم نوامبر پازوليني د. اليه شمال شرقي ايتاليا اي در منتهي منطقه

  . اوستيه، نزديك رم درگذشت، به داليلي كه هنوز هم ناشناخته مانده است

از جانب پدر : آثار پازوليني از نظر زبانشناسي و فرهنگي با دو سو پيوند دارد

به فرهنگ و زبان ايتاليايي و از طرف مادر به زبان و فرهنگ فريولي كه 

هاي سينما  ما كارهاي زياد او را در زمينه. توابسته اس پازوليني سخت به آن 

به زبان ايتاليايي ) ها، شعرها، جستارها و نقدها نامه ها، نمايش رمان(و ادبيات 

اما شعر او كه به زبان فريولي و به طور مشخص در دوران جواني . شناسيم مي

. شده نيست نوشته شده چندان شناخته 1953و  1942هاي  او بين سال

  شك يكي از گوياترين بي *»شده شعرهاي فراموش«حاضر  ي مجموعه

 شمار بي يها جنبه شعر از آن جهت اهميت دارد كه اين مجموعه. هاست آن

  .كشد يم ريرا به تصو ينيتوانگر و متضاد پازول تيشخص

. ي مادري برد، در كازارسا، بين خانواده پازوليني گاه به گاه در فريول به سرمي

جا در ميان  آن. را در آنجا گذراند 1949تا  1943ه از سال او به صورت پيوست
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را راه انداخت كه » آكادمي كوچك زبان فريولي«گروهي از نويسندگان جوان، 

  .كرد جنبش باززايي را در زبان و هنر دنبال مي

در جستجوي مطلق، پازوليني به دنبال زباني خالص و درواقع بكر براي شعر 

او زبان . و در شكل اصلي خود باقي مانده باشد بود كه آلوده نشده باشد

اش را برگزيد، رنگارنگي غربي فريولي كه بر خالف فريولي شرق  مادري

  . كند مركزي، سنتي نوشتاري و محدود را عرضه مي

در روزگار پرشور جواني پازوليني به روشني بر آنچه بايد بيان شاعرانه باشد 

اي آن را براي  شود، هر نويسنده بان ميزماني كه يك لهجه ز«: كند تأكيد مي

به طور خالصه هر . برد ها، شخصيت و تمناهاي خود به كار مي بيان انديشه

اي  كند و هر نويسنده نويسد و تركيب مي نويسنده به شكلي متفاوت مي

اين سبك چيزي دروني است، امري پنهان، خصوصي و . خود را دارد "سبك"

. نه ايتاليايي است، نه آلماني و نه فريولييك سبك، . خصوص فردي است به

   ».چيز همين است اين سبك از آنِ شاعر است و همه

و اين همان   –گويد  شناس آموزشي مي متناين از اين گذشته پازوليني، 

:  -كند  ي او از زبان فريولي را مشخص مي ي استفاده چيزي است كه شيوه

بندي من متعلق به خود من  بندي من فريولي نيست، چرا كه جمله جمله«

كند،  بندي من را مشخص مي بندي فريولي است كه جمله اما اين جمله: است
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ي فريوالن حساسيت تصويري من را مشخص  طور كه منظره همان

  **.»كند مي

وران فريولي خود را در  گويش. ها دامن زده شعرهاي فريولي پازوليني به جدل

با اين همه با . شناختند بازنمي» مِ گسنشين و مالي زبان متكلف دل«اين 

هوش و فراست نويسنده، اين ويژگي تمام شعر فريولي را دربرگرفت به طوري 

آيا روستاييان توسكاني خود را در . ناپذير شد كه بدل به مرجعي اجتناب

شناختند؟ با اين همه از همين رهگذر بود كه  دانته بازمي "كمدي الهي"

ي  جزيره شبه مسلمن ايتاليايي تبديل شد، زبان ملي و ي توسكاني به زبا لهجه

  .ايتاليا

. ي خانوادگي رنگ تباهي گرفت جواني پازوليني در فريوالن با يك حادثه

كه مخالفان نازيسم او را با نام ارمس (ترش گيدو آلبرتو  برادر جوان

مرگ و "ديالكتيك . در پرزوس كشته شد 1945در كشتار ) شناختند مي

خصوص در چهار  دهد، به كه گاه خود را در اشعار پازوليني نشان مي "زندگي

شعر اول اين مجموعه، فريادي از سر عصيان است در برابر از دست رفتن، 

  . اش جنگ، و فريادي است برآمده از گلوي جوانان دهكده

: يابد ي الهام ديگري نيز مي  اما حساسيت شعري پازوليني، سرچشمه

هاي روستايي، روشنايي خاص دشت  يز زمان، صحنهنوستالژي كودكي، گر

 ي ابراز همه زانيو به همان مفريوالن، عشق، رويا و چيزهايي از اين دست، 

  .داشته يبه او ارزان ليكه قدرت تخ يزيآن چ
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كند شادتر  كه فراموش مي آن«: گويد پازوليني در آخرين شعرش با ما مي

  همان راز زندگي ناهموار او بود؟ آيا اين » .آورد كه به ياد مي است از آن

  ويجي اسكاندال

  1996ژوئن 

  

  

  

  

  

  

 poesie اين كتاب را با عنوان La Societa Filologicaانتشارات  *

dimenticate   منتشر كرد كه در آن  1992و  1976، 1965هاي  در سال

ي ايتاليايي در پايين صفحه  اصل شعرها به زبان فريولي نوشته شده و ترجمه

  . دهآم

  چري ي پير پائولو پازوليني به لوئيجي چي از نامه **
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  چري هاي متعلق به لوئيجي چي شته نو به قلم پير پائولو پازوليني در دست  خودنگاره
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  هايش روشنايي يكشنبه

  

هايي كه  جموعهخوانش اين شعرهاي پير پائولو پازوليني، با توجه به تمام م

وگو  كند كه باب گفت پيش از اين منتشر شده، ما را به اين سمت هدايت مي

امروز اگر درس . را در مورد آفرينش ادبي او به زبان فريولي آغازكنيم

پازوليني، قدرت كامل را پس از آن گسست به فريولي برگردانده به اين دليل 

. ر رخ داده و به تأييد رسيدهاي در حال حاض  است كه اين امر همچون تجربه

ي سخت كه پازوليني در فريوالن گذراند يك سرگرمي آني نبود و  آن دهه

آمد،  گيري و بسط شخصيت پازوليني به شمار مي دريافتي از خط شكل

با  انيكه ب رديگ يسرچشمه م جايي آناز   مسأله: كننده منسجم هرچند نگران

هاي متعهدانه و  ضطراب انتخابطور كه ا همان ،شود يم  گون اخالق هم

شود، نگراني از نفوذ چرايي  جا آغاز مي ضرورت بررسي مداوم هم از همين

بسيار اسرارآميز چيزها و بخصوص خودآگاهي عروضي گسترده همچون 

در دوران اقامت او در فريوالن، وقتي زيباترين . »كردن«معادلي براي فعل 

كه  د، انگار ساخته شده بود براي اينكر اش را سپري مي روزهاي زندگي انساني
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ي الماس عرضه كند، تا به طرزي اساسي تنها باشد  خود را به عنوان نقطه

ي ديگران، همانند آنها  تاريخ، و هرچند شناسندههمچون هرچند آگاه، اندك، 

  . شناسند كه ديگر خودشان را نمي

  

ي »ادميوتاآك«هاي برانگيخته بر سر  براي بسياري كه در زمان او  بحث

رفته و  هاي ازدست كنند اين خوانش، يادآور فصل كازارسا را دنبال مي

  . رفته خواهد بود احساسات از اين پس تحليل

شناسيم در اين زبان كه رو به تشخصي مطبوع  ما خوانندگان، خود را بازنمي

: اش تبار نخستين رشت روميسشده در  دارد، رو به يك نرمي زمخت، بازسازي

يك از  يابيم، نه هيچ هاي زباني آشنا را بازنمي ي پذيرش ما كاربرد ساده

هايي كه خود را در طول زمان  الوات زباني پردازي و نه شكل هاي جمله شكل

  . اند ي محلي جاگذاشته ي خود را در حوزه اند و ريشه چند اليه كرده

 "وران گويش"ي ديدمو چيريكو كه در  هاي خودزندگينامه ما در يادداشت

هاي مرزهاي ميان ونيز و  دره پيكربندي در شكل آب  :نيمخوا ثبت شده مي

شناسي به اين  زبان *پوزهاي ها، سنگ كنارها، تاالب ها، آب فريولي، چشمه

ور است،   اش غوطه در روشنايي نيلگون يساختگ يكنواختدشت كه با ي

شناسي همچون او را  ها پوشاندند تا زبان شده از سايه لباسي رنگارنگ و اشباع

  ".ا و ديوانه كنندشيد
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شناس با يك بارِ هيجاني كه تقريباً در سطح  ي اين متن شور ساده و زنده

گذرد و گاهي هم دراماتيك است مانند يك ژست قرون وسطايي  پوست مي

در سطح (شاعرانه را به صورتي واقعاً معنادار - شناسانه پيوسته، يك عمل زبان

انديشيده همراه  گيري آزاد و ازپيش واماو با . توليد كرده است) بااليي معنادار

به  "بازيافته"يافته را از  بار زبان نظام ها و يك زيركي خشونت با دانسته

اي براي نوشتار بدل كرده  هاي صرفاً واژگاني را به شيوه و ايده "برساخته"

عرفاني، از يك  –عمل شاعرانه، غيرمنطقي در آفرينش امر نفساني . است

و . احساس برسد -تصوير –انه گذشته تا به انتخاب واژه حضور شفاف منتقد

  . كشد با واژه، شاعر بار سرنوشت، مسائل و روح عميق مردم را بر دوش مي

ها، سالمت  هايش، نواي ابدي ناقوس كسالت سبك فريول، روشنايي يكشنبه

شوند تا انتهايي  اش در آواز او وارد مي اش و جوانان ساده كهن مردم

آگاهي  ها در يك مرگ ر، تا جايي كه صداي مردگان فصلناپذي وصف

اين دنياي پرترديد پوسيده، كه ميان ايمان . رسد وار به گوش مي داستايوسكي

اين . و كار در نوسان بود در دست او با فروتني بسيار بدل به يك اسطوره شد

يي ها، به روشنا هاي اجدادي بود، به دوردست براي پازوليني بازگشت به دوره

شود  شود، و شبيه مي دهنده مي جا كه آواي شاعر، بسيار تكان اما آن. گذشته

فروتن و واال باال ) اپوس(به فريادي از اعماق، و تا اشعار رزمي پيشينيان 

اي در  جايي است كه خنجر درد براي جواني بربادرفته جا همان رود، آن مي

كه هنوز در خاطرات ما  خواند، براي تمام مردگاني گي آواز مي بيست ساله
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بهتر : رسد اي كه گريستن بر آنان طبيعي به نظر نمي خندند، در نقطه مي

ميان اين جوانان گيدو . است صدايشان بزنيم تا با آنها در ارتباط باشيم

كه  جهان  ، زماني1945دم  هاي ما، در آن سپيده پازوليني هست، مانده بر كوه

. »كند است كه همچنان قلب ما را تيره مي رنج«اين . تمامي اميدوار بود به

براي شاعر صداي شعر همچون چيزي براي . زندگي آنان بهاي زندگي ما بود

  . ماند، براي بخشيدن معنايي به اين مرگ اعتراض باقي مي

  چري آندرينا چي

  1965مه  20

خواستم دستي ببرم در يادداشت باال، چراكه همان زمان پير پائولو آن را  نمي

منتشرشده (» در قلب يك كودك«كاري كه براي   زبيني كرده بود، همانبا

كرده ) 1974و چاپ دوباره در سال  1953چري در سال  توسط لوئيجي چي

ها در  طور كه ترك ي كتاب را هم تغيير نخواهم داد همان من مؤخره. بود

 .).چ. توسط ل 1976اين هم منتشرشده در سال (فريول را 

  چ.آ

  1992فوريه 

 يآب ی دهيهر پد اي اچه،يدر ا،يكه در در ياز خشك يخشب: پوز سنگ   *

  )پدياي فارسي ويكينقل از ( .نديگو يرفته باشد را سنگپوز م شيپ يگريد
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  كند شادتر است كه فراموش مي آن

  . آورد كه به ياد مي از آن
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  جوليا

)1943(  
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I  

 

  . از او شفقت خواستيم

  .رگ عطا فرمودو او به ما م

  .نه. نه به ما

  نه به اين دهكده، 

  .اما به جواني

  و ما،

  به جاي كفران

 بريم، كنيم و روي به سوي او مي هنوز به درگاهش دعا مي

  رس، شده در آسمان، ميان جوانان تازه روشن

  .عريان، مجروح، منجمد از سرما

  دهد، سالم ما به ما حق فراموشيِ اين مردگان را نمي



ير پائولو پازولينيپ  24

  شان كه هر روز بگرييم) ن حق را داريماي(اما 

  و بر آن زندگي كينه ورزيم كه از از آن ماست

  . چراكه اين زندگي ديگر از آن آنان نيست

  .آري، بايد بگرييم چراكه ما سرور آنان را در اختيار داريم

  .كشيم چراكه ما هواي آنان را نفس مي

  .بينيم هاي آنان را مي چراكه ما خانه

  .شوييم جويبار آنان خود را مي چراكه ما در

 .كنيم چراكه ما در آفتاب آنان خود را گرم مي
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II  

  

  بايد سهم خود را اَدا كنيم

  تواند كه از اين پس هرگز تسلي نمي به آن

  كساني كه با خوشبختي در انتظارمان نيستند و آن

  . اگرچه دردمند، ما در جهان بخنديم

  ي ما، انان مردهتاريك، كور، بدبخت، خاموش، جو

  شما زين پس به ما از آسمان خواهيد نگريست

  » پدر«همانند يك 

  . نگرد كه خشمناك به پسرانش مي

  حرمتي ما آه، بي

  سرورِ همچنان زنده بودن،

  كه به لطف مرگ شما  از اين



ير پائولو پازولينيپ  26

  !ايم مان را نجات داده زندگي

  خندد، به ما مي» او«اما 

  م،ماني آن هنگام كه ما در اين دنيا مي

  و ميان تمام گناهان،

 ...خوانيم همچنان براي او نماز مي
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III  

 

  اي مادر خداوند،

  كاري كن تا به گردت خرسند و تازه بچرخند

  و هيچ در آسمان نباشد،

  نه آواز،

  نه روشنايي،

  !ي جوانان گوشت زندهنه سوزاندن 

  تا آن باال نياموزند

  ها، پهلوها،  ها، چشم خوار شمردن لب

  اند نب و جوش كودكاني را كه بزرگ شدهج

  از پس زماني اندك، در اين دهكده، 

  ت از ياد نبرند»پسر«تا در مقابل 
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  با دستاني بر دهانخنده 

  .اند طور كه بر پلكان محراب كليسا نشسته و سوت زدن را، همان

  .شان بستايند كاري كن تا تو را با نيكي

  اند، رباني ستايش كرده و اگر تو را تنها زمان كوتاهي در عشاي

  ديده در آفتاب و تاريكي آنها هم مانند پسرت با تني شكنجه

  . اند ها را برگزار كرده هميشه و هميشه جشن بدبخت

  ات برگرفته نشود باشد كه چشمان

  هاي توانايشان  از نگريستن گناهي كه تن

  . پراكند شان را مي گناه عاشقانه هاي بي و خنده

  !اي مادر خداوند

  اگر پس از چند رگبار تگرگ

  اي از زمين و از بخار  عطر تازه

  از اين دهكده به سوي بهشت برخيزد،

  تا در دل احساس نكنند كاري كن
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  ها  ي ناقوس ضربه

  ها را  سرسبزي دشت

  . هاشان را پوش بوي تن
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IV 

 

  : آنها مانند ما بودند

  هاي نو در لباس جشن و كفش

  !خوب هاي در آفتاب يكشنبه

  شان گي ميان اولين بهارشان و بيست ساله

  .گيسوان مادرشان خاكستري شد

  . و در نگاه آنان اين گيسوان هرگز سفيد نشدند

  

  توانيم بگرييم اما ما چگونه مي

  هاشان را با گل بپوشانيم؟  و تن

  !شود نگفت اما نمي

  : ي دردناك نداريم ما از آنها حتي يك خاطره
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 خندند، آنها مي

  خندند مي آنها

  . در اين روزها كه ديگر نيستند

  هايي كه ماييم، بيچاره پسربچه

  ما كه در اين اعماق

  كشند شنويم كه فرياد مي صدايشان را مي

  "!ها ركها، ُت ركُت"

  بريم، مان لذت مي در آن زمان كه ما از جنگ

  انديشيم  به اين نمي

  . كه آن بازي، واقعي بود

  ا لمس كرديمشان را كه م هاي كودكانه تن

  اند ناپديد شده

   - كجا؟ چرا؟  -
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  .و شايد اين رؤياي دهكده باشد

  اين گورِ خالي، از آنان است

  جا هستند حاال كه آنها همه

   –در هوا، آب، آسمان  -

  . مردگان
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  به ورسوتا

)1943-1945(  

  

  

  

  

  

  

  



ير پائولو پازولينيپ  34

  

  بامداد 

  

  اي پستان برانگيخته 

  !با خورشيد تازه

  اي بستر گرم

  !ها يس از اشكخ

  با روشنايي ديگري،

  شوم بيدار مي

  كنند گريان  بر روزهايي كه پرواز مي

  ! ها به دورها همچون سايه
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  آه

  اي شلوارهاي كوتاه به رنگ روشن،

  ...اي پيرهن گرمِ جسم پيشين و كوچك من

  

  ها آه، چه باراني از غبار سال

  .نوا ي بي بر اين سينه نشسته
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  ي جشندار زنده شب

  

  هاي باطراوت زنگ

  پشت سرم

  در هواي روشن، 

  . كنند جشن را اعالم مي

  

  اما تاريكي كهني 

  . پوشاند آسمان را مي

  شوند، ها خاموش مي و دشت

  .باخته رنگ

  

  تنها، آويخته بر طنابي در عمق باغ،
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  يك لباس جشن سپيد

  ...سوزد انگار مي

  

  لباس دختربچه

  خيستابان و 

  همچون جهان پير،

  . طراوت همچون جهانبا

  

  

  

  

  

  



ير پائولو پازولينيپ  38

  

  ي دور يكشنبه

  زن بدلي چشمك

  : راه شود در باريكه آونگ مي

  .زند خيال و خرسند سوت مي جواني كه داردش بي

  

  خواند، اي آواز مي قورباغه

  .شده در عمق شيارها گم

  ماند  او در هيچ جاي اين جهان نمي

  . ي خاك مگر در آن گوشه

  

  و جوانكي كه بدلي دارد

  انديشد به روزهاي جشن مي

  . نوازد آن زماني كه ناقوسي در دوردست مي
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  ها مويه

  

I 

  . بگذار تا روشنايي به اين تختخواب بدبخت بيايد! ايوان كوچك

  .جاييم براي نماز خواندن ما اين

  . افتد تاريكي بر جهان فرومي

  .جاييم براي نماز خواندن ما اين

  ...ر اين تختخوابكني ب درنگي مي! و تو، ايوان كوچك

 

II 

  هاي سياه از مرگ، اي گونه

  .كشد خاكستر شما را انتظار مي

  دان،  آنجا درآتش
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  .ميرند سوخته مي هاي نيم ذغال

  . پايين بيا، مادربزرگ كوچك، بيفروزشان

 

III 

  !چه دير است، چقدر دير

  : سوزد روز در آفتاب مي

  چوب براي بريدن،

  شير براي نهادن روي آتش،

  .اي تميزكردناجاق بر

  !چه دير است، چقدر دير
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  آفتاب

  

  در ميان دشت آرام،

  . خورند ها به هم برمي راه كوره

  جا، زير آفتاب تند، آن

  ماند مرد جواني منتظر مي

  

  داده بر توتي كوچك، تكيه

 *هاي ورسوتا جا در دشت آن

  هايش با لب

  . گيرد گل پامچالي را تنگ مي
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  افتد، و شب فرومي

  . كي آراميك تاري

  تنها در سكوت،

  .درخشد اين گل مي

  

  

  

  

  

  

  

  

    

* versuta 
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  عطر شامگاه

  

  معصوميت در عطر

(iniquitatem mean 

Ego cognosco)   

  گيرد با تن، ميرد مي روزي كه مي

(et peccatum meum 

Contra me est simper)  

  ها  علف رنگ

  . در كورسوي شامگاه

  خواند، و گوشت براي من آواز مي

  . رشار از تمنايي تاريكس

  كند  درخت ايزوپ نمناكم مي
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  زند  ام مي و بر تن

  ...هاي عريان ابرنوري سفيد را همچون برف 

  معصوميت شامگاه، 

  در تن هر روز،

  :خواند، عطرآگين آواز مي

“Miserere mei Deus.”  
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  صبح درد

  

  گريد از زيستن در فوريه ام مي دل

  شود  عتنا زاده ميا گاه كه خورشيد بي آن

  .بر دشت ميان كوه و دريا

  روشنايي بي هوس، روشنايي پير،

  كنند بر پرتوهايي كه به سختي باز گرم مي

  .هاي عريان و علف خشك را شاخه

  فرستد جويبار باز مي

  هايي را ي بنفشه گراييده تصوير انبوه به زردي

  . اند مرده  كه در نطفه
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  توسكا

  

  يي نمايان،توسكا

  تا بنوازم  بگذار

  گوشت ُتردت را 

  ات را در باد و گيسوان

  

  ات جواهرات دست نخورده

  خندند خندند، بله، مي مي

  از شرم در نگاه من 

  .ترسي گناه مي كه تو بي

  

  كوچك خاموش،  تن
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  شادمان، سرشار از شرم،

  ات بگيرم بگذار تا در آغوش

  .ام روي قلب سوزان
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  عشق  *نيزيوتي

  

  هاي زيبا  ، دهكده***»ويازيله«، اي **»ورسا«اي 

  اي كليساي كوچك كازارسا، اي جويباران

  ام، من، در ميان شما، زنده و جوان، من

  . ناباور به مرگ، اما شاد و مجنون

  ،»ساگراتو«گاهي بر گاري، گاهي در علف، گاهي در 

ي  ، اي كليساي مقدس، اي جويباران، اي دختربچه»ويازيله«، اي »ورسا«اي 

  زيبا،

  . خواند اين نيزيوتي عشق است كه امروز آواز مي

* Nisiuti 

** Versa  

*** Villasile  
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  به يك كليسا

  

  اي شبنم ديوارها

  در سبزي سبك چمنزار،

  نشين لتزروشنايي مقدس و ع

  .هاي زمردين ميان تاق

  

  خون غروب و ظهر

  كردند، ها را خيس مي سنگ

  . ان دوردستي شامگاه ديرهنگام، در سايه زن  چشمك

  

  اي روشنايي سرخ خاموش شو،
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  آوري روز از پس روز، به ياد مي

  اند ها فراموش شده بسيار زمانكه 

  .توانِ گريستن گردآوردنبراي 
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  ها ترانه

)1949(  
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  دزدان

  

  ي مادرت كه برسي به خانه

  ات احساس خواهي كرد آيا همچنان بر لبان

  هايي را  بوسه

  مچون دزدي به تو دادم؟ كه من ه

  

  !آه، دزدان، هر دوي ما

  هوا در چمنزار تاريك نبود؟ 

  ما پنهان نكرده بوديم

  ي تو؟  ها را در كوله ي تبريزي سايه

  

  ها امشب خرگوش
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  .علف نداشتند

  ات و لبان به يغمارفته

  ...بوسند نخستين ستاره را مي
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  ي ميخانه  باغچه

  

  كند مادر چراغ را روشن مي

  خواند و پسر جوان آواز مي

   با صدايي نكره

  .در حال به نيش كشيدن هلويي سبز

  

  درخشد  دشت مي

  زير نور ماهتاب و مادر

  تر چراغ را روشن كرده است قبل

  . روي زمين بازي گوي
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  ساله، چي سيزده ميخانه

  كند هسته را پرتاب مي

  : به روشنايي ماه

  !رسند ات مي دوستان
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  ن هوايي سبك همچو

  

  !اي تويي كه باز فرشته شده

  ات را بيانداز  هاي لباس دگمه

  ام  ها، دل ميان بنفشه

  . گردد اش بازمي به سوي سرنوشت

  

  ...اما اين سرنوشتي به روشنايي چشمان توست

  اي، و تو، تو ايستاده

  شده در شبي گم

  .ميرد كه بي من مي

  

  آري، تو شبي خواهي داشت،
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  معصوم، از دهقان جوان و

  شكلي از هواي سبك را 

  .بوسد با عشق من كه تو را مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ير پائولو پازولينيپ  58

  

  اولين حركت قطار

  

  روي سنگفرش سپيد

  ،به ابرها  خيره

  ام از جايي كه نشسته

  .بينم اولين حركت قطار را مي

  

  هاي كودكان، قلب

  در هواي بهاران پير،

  اي هستند هاي تازه همچون بنفشه

  . بر شن

  

  گريزم  مين ميدهكده، من در ز
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  بنفشه از يك باريكه راه بي

  و در قلب كودكان 

  . گذارم بهاران تازه را مي
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  پس از ناهار

  

  *باد مدونا 

  آورد، ي موي كودكي را به حركت درمي به سختي حلقه

  كه زير نور ماه نوميد

  .خندد به من مي

  

  .ي يك كودك نيست اين خنده

  خندي آه، بچه چرا مي

  همچون جوانانبا چشمي 

  به جوان ناشناس؟ 

  

  داني اما تو هيچ نمي
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  ات در قلب خوشبخت

  كند چه كسي زندگي مي

  . »مخلوق«در اولين شعف 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

* Meduna  
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  شامگاه تابستان 

  

  .ها، ببوسيدش چشم

  آيا نبوسيده بود 

  ؟ ...جز مادرش را

  !ببوسيدم: گويند اش مي همه چشمان و با اين

  

  چگونه دانست 

  ... بان ديگر خاموش عشق راز

  كه زبان،  و اين

  بوسد؟  مي) آن هم(و نه فقط لب، 
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  !شب است. زين پس شب است

  كند، خفاش پرواز مي

  ميرد لبك مي ني

  . هاي ناقوس در مويه
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  ساعت شب

   

  ناك، كودكان ي نم در قريه

  :گويند با آخرين چلچله سخن مي

  .مان ساكتزند در آس زند، گيج مي او چرخ مي

  

  آه، گوش اسرارآميز

  شنود كه حرفي را نمي

  اي كه  از لبان تازه

  . كشند زير ايوان سرپوشيده فرياد مي

  

  . شوند ها روشن مي چراغ

  شوند  و كودكان گم مي
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  با پرواز چلچله 

  . در آسمان دريا
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  دعاي گلوريا

)1950-1953(  
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  زمين دوردست 

  

  برمي گردم

  :خواند چنين آواز مي اي كه اين ت ناقوس مردهبه سم

  كنم من زندگي مي"

  ."در زمين دوردست زندگي كه ديگر نيست

  

  عشق به زميني دوردست،

  .كشد دل من براي تو رنج مي

  

  خواهم بشنوم نمي

  :خواند چنين مي اي را كه اين ناقوس زنده
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  ميرم من مي"

   ".در زمين دوردست مرگ كه ديگر نيست

  

  ي دوردست،عشق زمين

  ... كشد دل من براي تو رنج مي
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  هاي كازارسا صبح

  

  .جوند ها ديگر نمي موش

  .خوانند ها سخت آواز مي چلچله

  گريند  ها ديگر نمي دختربچه

  : هاي مهربانشان در گاهواره

  هاي به سختي بيدار اما ناقوس

  .نوازند در آسمان سپيد مي

  *.ژان از زمان گلريس، ارچنيكو، سن

  شنويم در آسمان درخشان مي

  .هاي شادمان را هاي ناقوس نبرد ضربه

* Gleris, Orcenico, saint-Jean 
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  زند ديگر كبوتر پرنمي

  .ها در هواي پاك زير پنجره

  ها هستند  در اطراف تلمبه مرغ

  . كنند كه گل و الي خشكيده را زير و رو مي

  افشاند،  اين فانوس نيست كه پرتو مي

  آيند، هايي كه به صدا درمي ي ناقوس برآمده با زمزمهآفتاب است، 

  ...ها نواز، بر شيشه چشم

  نوازند، ها براي توفان مي  در ابر سياه انگار ناقوس

  .ي كليساهاي دوردست را»ماريا آوه«سرودهاي 

  شود در باغ گشوده مي

  پريده آيد، رنگ ي كوچك دوان دوان مي بچه

  ها زند، بر سنگريزه بعد، چمباتمه مي



شده                                                                  شعرهاي فراموش  

                                                                       

71 

  .با چوب درخشاني در روشنايي

  مادرش، بر آجرهاي فرسوده

  شكند، ها را با زانوانش مي شاخه

  افروزد، ها را مي كبريت

  دمد، آويزد و مي اجاق شير را مي

  .ها خسته و ازپادرآمده، بر شراره

  

  ! بيست سال! پانزده سال

  اش، آورند براي چشيدن جا تاب مي تان آن فرزندان

  . مچون دو سپيداربا شكم برهنه، ه

  و نزديك تلمبه، زير ناودان،

  ...كشد يكي خودش را مي شويد و ديگري شانه مي

 ...شود ناقوس خاموش مي
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  روز جشن 

  

  پر از رز و گل،  در كازارسا جشن بود

  .براي جشن خداوند  پر از رز و گل،

نه براي نمازخواندن به درگاه   رفت، كاترين به عشاي رباني مي

  خداوند،

  . براي نمازخواندن به درگاهش بر زانوان  راي ستايش مريم مقدس،كه ب

  راه در لباسي راه  رفت، كاترين به عشاي رباني مي

  .مردان جوان را  نگريست، و در حال خنده و با سري افتاده مي

  در لباس آبي عثماني،  رفت، كاترين به كليسا مي

  .بهترين پسرها  براي ديدن شلوارهاي

  .پسرت، فرزند خوب عشق  كنند، اش خيانت مي انچشم! آه مريم مقدس"
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  ".خوانند از درد آواز مي  خوانند، بلبالن آواز مي

  .خواندند هاي بدبختي را كه آواز مي بچه  زد، خاموش، كاترين ديد مي

  

  .هايشان خاموش شدند در سينه  بلبالن خاموش شدند،

  "!گشته در عشق را اين دختر گم  بيا و رهايي بخش! اي پسر"

  "!ناكش با چشمان شرم  نگرد ست و شش سال است كه ميبي"

  ".ات را اين دختر بدبخت محروم از عشق  با اين حال رهايي بخش،"

  كنار اتاقك اعتراف،  رو كيست اين جوان خوب"

  پوشاند؟ ها مي اش را با دست سينه  كه در حال نماز خواندن

  كه سخت مانند اسب است؟  رو كيست اين بلوند خوب

  "به روشنايي محراب؟    نگرد ميكه عاشقانه 

  :گويد با خنده به مرد مي    اش رسيده به خانه

  "زمان خوردن غذاست  .رو وارد شويد مرد جوان خوب"
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  .رسد ظهر فرامي    .نوشند خورند، آنها مي آنها مي

  .آلود دارد سري خون  و مرد پيشاني و 

  ".به باغ پايين برويم    رو، بنوازيد، بخوانيد، مرد جوان خوب"

  .آلود با انگشتان خون    نوازد، رد گيتار ميم

روي تختخواب درازش   كند، بعد دختر او را به سمت اتاق هدايت مي

  كند،  مي

  هاي نامرتب، دگمه  .كند كمربندش را باز مي

  .اش غرق خون است سينه  .آورد اش را درمي پيراهن

  .تو پسرت را فرستادي  ي من، در خانه! اي مريم مقدس"

  "!اش و يك روز براي يافتن  اش، براي گم كردن بيست و شش سال
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  پادشاه جهان

  

  ديوارهاي قصر را،  كند پادشاه جهان سرنگون مي

  .زير نور آسمان  و بارابارا تنهاست

  "!به خداوندت خيانت كن  خيانت كن دختر جوان و زيبا،"

  "!ام به روشنايي قلب  كنم نه، نه، من خيانت نمي"

  .اي مرگشيپوره  شيپورها نواختند،

  .قطعه قطعه كرد  هايشان را بدن  با شمشيري از طال

  "!به خداوندت خيانت كن  خيانت كن، دختر جوان و زيبا،"

  "!ام را روشنايي قلب  خواهم از دست بدهم نه، نه، من نمي"

  لباس سپيدش را،  كشند اش بيرون مي سربازان از تن

  .اش را بر قلب كوچك  اين پيراهن سپيد
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  همچون كودكي،  ندشديد همه برهنه مي

  .گريد ها همچنان كه مي دست    كه خودش را پنهان كرده با

  "!به خداوندت خيانت كن  خيانت كن، دختر جوان و زيبا،"

  "!ام روشنايي را بر قلب  نه، نه، چرا كه او پوشانده"
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  هاي گلوريا  ناقوس

  

  نوازد گلوريا مي

  كند، اش را حس مي مادرم تپش قلب

  كودك، و بيرونمانند يك 

  كند آفتاب گرم مي

  همانند پنجاه سال قبل

  زماني كه هيچ نبود در جهان

  .جز كازارسا

  

  دخترك بيچاره، خرسند،

  اش غرق گريه، دود، چشمان مي
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  گيرد و او در آغوش مي. اي مرده با پسربچه

  زيتون متبرك را،

  با خنده كمي شرمگين،

  كه گلوريا زمان آن

  در باد،

  ...استتنها صداي جهان 
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  اي انگور  خوشه

  

  خورم، ديدم كه انگور مي خواب مي

  هر بار يك دانه،

  .اي سبزفام و گنديده از خوشه

  تمام سرنوشت يك انسان،

  ها،  بدبختي

  شده، در اين انگور تازه، به سختي چيده

  . و پير همچون جهان

  

  خوردم،  ام، من بودم كه مي در خواب

  خندد، با اين دهان كه مي
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  يچاره، نااميد،ب

  خورده جا، فريب آن

  با رؤيايي تاريك،

  چرا كه او بايد با خنده

  . گاز بزند اين انگور بدبو را

  

  اش گيرم من، زير دندان مي

  گرايد چراكه وقتي كسي به كبودي مي

  : گين است خورد، شرم يا مي

  . انگار به جرَب مبتال بود

  بلعم من مي

  يهاي فشرده را در كورسوي اين دانه

  . فشارد كه بر مردگان مي
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  كازارسا در اين تابش تابستانه

  ميرد، كه هرگز نمي

  سپيد و خشك همچون آهك،

  همه نزديك، اش اين بينم مي

  من، كودك،

  شلوارها و لباس شنا

  . ام چسبيده به گوشت لرزان

  

  ي بزرگ، بيچاره، خانه

  اندود آشپزخانه، ها بر توري موم با مگس

  خالي و خسته،

  بوسد، كه مي

  ي قديمي را، اش تلمبه در قلب
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  .ها را روها و دشت پياده

  

  ها هاي فلزي در اتاق تختخواب

  هاي سپيد و روتختي

  پراكنند هاي مرده را مي بوي َكك

  در زمان عموهايم

  وقتي كه فالكت

  جويد  هاي درخت انجير را مي حتي شاخه

  .در باغ خشكيده

  

  شده، جا، در ميانه، فراموش آن

  پر،  وچك بيي ك چلچله

  . كردم همچون گرماي گناه اش مي حس

  اش داشتم در گرماي گوشت، نگاه
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  جوشان و بزرگ همچون جهاني

  .سوخت كه در كازارسا مي

  

   با راه بزرگ آسفالته *تاگليامنتو

  تمامي سبزفام، و به

  هاي پالسيده گل با دسته

  هاي ذرت،  و جوان دشت

  :ميان دريا و كوه

  .سوختچيز در گوشت من  همه

  . آتشي بود، بدي

  

 

* Tagliamento   
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  پرتو 

  

  كند شادتر است  كه فراموش مي آن

  : آورد از كسي كه به ياد مي

  بهتر است پاره كنم طنابي را 

  . دهد كه مرا به زميني مرده و هنوز تازه پيوند مي

  

  دهم، من اين زندگي تازه و مرده را ترجيح مي

  مكن اين زمستان كوتاهي كه سپري مي

  كه در كازارسا زماني

  .كند زمستان ابدي حياط را درخشان مي

  

  هاي انگور  جا آخرين درشكه آن
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  كنند،  ها را بلند مي راه فرياد سنگفرش كوره

  .پايان را آغاز، و بي هاي زميني بي چين و چروك

  

  ام اين روشنايي را دارند، جا عموهاي مرده آن

  اي كوچك در قلب و در زبان دهكده

  كند بيرونِ زندگي، گي ميكه زند

  . اند در زندگيِ مرداني كه زيسته

  

  جايم من، خاموش، من اين: سرنوشتي ديگر

  ها  زنم، و آن و من حرف مي

  –دانند  ها كه حرف زدن نمي آن –

  . جايند، دور، خاموش در پرتو آن
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  پازوليني . پ.يادداشت پ

  

هاي  تمام مجموعه شده از حذف: شده هستند شعرهايي حذف» ها ترانه«اين 

شده از تمام  طور حذف منتشر كردم، همين 1942كوچكي كه در سال 

 meglio(شده  با نام جوانان فراموش 1953هاي فريولي كه در سال  ترانه

gioventù (در انتشارات سانسوني منتشر كردم .  

“A na glisia” فرانسوا در بولونياست كه من هر روز از -كليساي سن

م ارمس پاريني مدرسه بروم، همراه با بهترين رفيقشتم تا به گذ مقابلش مي

  . كه در روسيه ناپديد شد
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  چري نامه به لوئيجي چي

  

  چري عزيز چي

شود اشتباه  ي من مربوط مي توجه داشته باش كه تو در مورد آنچه به مقدمه

به زمينه بازبخواني پاسخي تلويحي يا صريح  اگر تو آن را بدون پيش: كني مي

جا يك  در اين: كني هايت در مورد كاربرد لهجه پيدا مي آن سرگشتگي

ابزاري ) "زبان"يا مطابق نظر سوسور  "بازيافته"يا (شناسي است  سيستم زبان

در تمام (و نظام زباني ادبي ) شود كه در مراودات عملي يا روزمره استفاده مي(

اثر كه شاعر  مشخص است كه اين آخري يعني): هايش ها و تكنيك تنوع

گرداند، در حال خلق سبك خالص  اش را به سبك برمي هاي صرفاً واژگاني ايده

به اين شكل كه ما آن را از حالت   :خود است كه الزاماً انقالبي و ابتكاري است

ي  اين به مثابه: گردانيم بازيافته به حالت برساخته يا از زبان به گفتار برمي

و شهودش را در  صليب(ست  ي اروپاييشناس ي پنجاه سال متن نتيجه

ها  ي اين ها توجه داشته باش كه من همه ي اين در كنار همه). ايتاليايي ببين

از  بعدگويم، درواقع  آيد مي كه پس از من مي ها را به آن دانم و اين را مي

كه  زماني. اين بازتابي ديرهنگام است، نه يك برنامه : هايم نوشتن مصراع
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"sblanciada da li rosis"  را نوشتم بيست سال داشتم، به زحمت

چيزي بيشتر از يك پسربچه بودم و البته خودم را به قدر كافي پرورش داده 

ي مرموز را دنبال   بودم و آموزگار خودم بودم و براي همين هم يك غريزه

: -احساسي خالص، غيرمنطقي، يا احساسي كه بشود گفت كيهاني –كردم  مي

 sblanciada da li"  :گفت كدام از ساكنان كازارسا نمي قطعاً هيچ 

rosis" گفت يك از اهالي فريوالن نمي طور كه هيچ همان :"quel 

rosignol che si soave piagne” )si parva…(.  ها  اين

در درك   :هايي است كه شاعر بايد اختراع كند هايي ميان كلمهارتباط

به اين ترتيب . ايد دروني شده باشدبندي است كه ب اين جمله. بندي جمله

بندي من متعلق به خود من  من فريولي نيست، چرا كه جملهبندي  جمله

كند،  بندي من را مشخص مي بندي فريولي است كه جمله اما اين جمله: است

در . كند ي فريوالن حساسيت تصويري من را مشخص مي طور كه منظره همان

در مورد بقيه   :همان واژگان كازارسا است مورد واژگان، به طور كامل و دقيق

بايد كمي در مورد آن مطمئن شوي، كافي است كه سوار اولين قطار بشوي، 

آهن و  شوي، جايي كه از راه بعد از حدود نيم ساعت در كازارسا پياده مي

 ,fangu  :گويند شنوي كه روستاييان مي بورژواها دور است و مي خرده

tranquila, planzi, vint, vurda, ades, siga, frugat, 
zent, scunussut, lamentassi, sempri, sculurit  ) يا شايد

فريوالن، * ترين متن تروبادور قديمي:  disculurit  :هم بهتر اين باشد

شايد ) …piruz myo doz inculurit  :شود گونه آغاز مي چيويداله اين

اما  univièrs, imazin, pur: ها سخت باشد براي تو شنيدن اين كلمه
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تواني نه به صورت روزانه اما هفتگي و  هايي هستند كه تو مي ها كلمه اين

 dubel“در تعبيرهايي مثل . ها را بربيانگيزي هاي خودت آن ماهانه با پرسش

sun” يا  “s’a è alc dolimi”ها  بيشتر وقت  “s’a è alc ch’a mi 

doul” ها  حق و حقوق خودشان را دارند، آن ها ها در تمام ادبيات اما قافيه

  :تواني بشنوي تو به عنوان مثال مي. شونده باشند زمان تحريك توانند هم مي

“Al steva ta una pissula ciasa”  يا“I aid at un debul 

colp ta la puarta” . به طورخالصه تقدم صفت پيشين بر موصوف امري

اند و  ها ناآگاه آن: ن فريوالن توجه كردنبايد به ادعاهاي دانشگاهيا. رايج است

بندي و واژگان فريولي را تقليل دهند به يك  خواهند جمله افكن و مي نفاق

خواهند  ها مي آن. گرايي روحي سست متن ابلهانه و كوتوله، به يك اخالق

اخالق سوپ ذرت را عرضه كند، با اين سوءتفاهم ) ”polenta“(سوپ ذرت 

خورد، او هيچ چيز بهتري  سند است كه سوپ ذرت ميفريوالن خر: اجتماعي

اي  ي چنين حماسه»سرا حماسه«  بايد و شاعر مي. خواهد جز سوپ ذرت نمي

  ... باشد

  

  ي قديم سراي فرانسه شاعر و ترانه *

  1953ي  ژانويه 13رم، 
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  يادداشت مسئوالن سومين انتشارات 

(SOCIA FILOLOGICA FRIULANA, Udine, 1992) 

  

اي است كه در  منظور نامه ترجمه  در اين( 111ي منتشرشده در ص  هنام

هاي مشابه  و در نامه ?Ce fastuدر  1985در سال ) آيد ي بعد مي صفحه

و   چاپ شده) Einaudi )1986 -1988نيكو نالديني در انتشارات 

جا  همانند پاسخي است به نظرهاي قطعي ما، به تمام  انتشارش در اين

  . ده در فريول در ارتباط با شعر پازولينيش مسائل مطرح

  

A. C. – G. E. 
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  زباني خالص در شعر 

  

در سرنوشتي يكسان دو پسر كارلو آلبرتو پازوليني و سوزانا كلوسي در 

هويت فريولي محوناشدني ) فوريه 18شايد در همان روز، ( 1945ي  فوريه

در پرزوس كشته شد  "سپواو"هنگام كه گيدو پارتيزان  خود را ابراز كردند، آن

  . را بنياد نهاد» آكادمي زبان فريولي"و وقتي پير پائولو در ورسوتا 

را كشف كرد كه بر لبان مادرش » زبان خالص شعر«پسر شاعر خيلي زود 

هاي بزرگ يك گويش هنوز بكر را  داد، بسيار جوان بود كه امكان شكوفه مي

ت شفاهي، هرچند كه آن خارج از مند و تنها از يك سن بيني كرد، توان پيش

  . شعر بومي خود به كار رفته بود

اي مشهور، به  در مقاله ”Corriere del Ticino“جيانفرانكو كونتيني در 

در  1922ي پنجم مارس  پير پائولو، زاده» ي شعر بومي تا محدوده«عنوان 

  . بولوني را شاعر اختصاصي خود معرفي كرد

اي كه به  اه اين پير پائولو پازوليني در مجموعهدر نخستين نگ«: منتقد نوشت

رسد  يك مؤلف بومي به نظر مي "شعر در كازرسا"فريولي نوشته 

(Bologne, Libreria Antiquaria Mario Landi)  كتابي ،
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كه خيلي هم زيبا  –اي  كوچك با كمتر از پنجاه صفحه همراه با ترجمه

با اين حال اگر آن را با . ده استها را اشغال كر كه نيمي از اين صفحه - نيست

هاي محدود بررسي كنيم  هاي مفرط و حساسيت  روي در مورد سليقه زياده

ي شعر امروز و بنابراين به يك  به زير هاله» بومي«اولين جواز ورود ادبيات 

  ».دگرگوني در عمق اين ويژگي را دريافت خوهيم كرد

عمل اروپايي تبديل شده فريولي به يك «: جوزپه باريگازي آن روز نوشت

  .(Il Giorno, le 23 décembre 1974)» است

 Societaي  به وسيله» شده شعرهاي فراموش«ي  بازنشر مجموعه

Filologica Friulanta  ) پس از 1976، چاپ دوم 1965چاپ اول ،

به ما هواي فصلي ) 1975مرگ فجيع شاعر در شب اول تا دوم نوامبر 

گرداند كه اگر بتوانيم آن را از نظر تاريخي  را بازميفرهنگي و شاعرانه و يكه 

توانيم تأثير ادبيات  در نظر بگيريم هنوز نمي 1949تا  1943هاي  بين سال

  . يافته تلقي كنيم ي احساس خود از فريول را پايان فريولي و شيوه

  

  فرانكو اللرو جيان


