من الشعر االيراني المعاصر
ترجمة  :عمار كاظم محمد
أحمد شاملو  :ولد احمد شاملو في  12كانون االول  1925في طھران ويقف االن في مقدمة الشعر
االيراني الحديث وھو واحد من اكثر الشعراء تأثيرا في الشعر الفارسي المعاصر ايضا وواحد من أھم
مبتكري قصيدة النثر في ايران كذلك .
يقف على رأس الشعراء المحدثين في األدب الفارسي الحديث منذ منذ ثالثة عقود كاحد اشھر الشعراء
واكثرھم شعبية في ايران  .ھناك ثالثة اسباب رئيسية لمكانة احمد شاملو وسمعته غير االعتيادية في
االدب الفارسي  ،ھي اوال مھارته العالية كشاعرواالتساع الكبير للمواضيع التي يتناولھا شعره وتعدد
مواھبه كأنسان فھو شاعر وكاتب وصحفي ومترجم وباحث وناقد اجتماعي .
ھناك ايضا العدد االستثنائي لألعمال التي كتبھا وسبكھا بمواصفات عالية فھو مبدع جاد جدا في عمله
حيث نشرت له  12مجلد من اشعاره وليغدو مجموع اعماله 40مجلدا بما فيھا ترجماته باالضافة الى
قيامه ببحث وجمع موسوعة الفلوكلور االيراني في  100مجلد تم نشر خمسة اجزاء منھا .
يمتاز بنظرته العميقة في المجتمع االيراني واشعاره تتميز بعاطفة كبيرة مثلما تتميز بكونھا االكثر
حيوية وجماال في الشعر الفارسي بلغة ومعرفة ال تضاھى باللغة الفارسية واستخدامه لغة عاطفية قوية
 .تھيمن على شعره ثالثة مواضيع ھي الحب واالنسان والحرية  .توفي الشاعر في الرابع والعشرين
من تموز عام  2000عن عمر يناھز الخامسة والسبعين وقد سار في جنازته في طھران أكثر من
عشرين الفا من المشيعين .

أفق مضيء
يوما ما  ،سنجد حماماتنا مرة أخرى
وسيمد العطف يد المساعدة للجمال
يوما ما  ،حينما تغدو آخر اغنية ھي القبلة
وكل انسان ھو أخ لألنسان اآلخر
يوما ما  ،حينما اليغلقون ابوابھم
والقفل ھو االحداث
والقلب يكفي لعيش الحياة
يوما ما  ،حينما يغدو معنى كل كالم ھو الحب
لذا  ،حينما تحاول ايجاد آخر خطاب  ،فال تحتاج للبحث عن كلمات
يوما ما  ،حينما تغدو نغمة كل حديث ھو الحياة
لذا فانني حين انظم اشعاري االخيرة ال احتاج لجھد لكي اجد االيقاع
يوما ما  ،حين تغدو كل شفة قصيدة
لذا فان اصغر اغنية ستكون قبلة
يوما ما حينما ستأتي ھنا الى األبد
ويكون العطف مساويا للجمال
يوما ما  ،حينما ننثر البذور للحمام
ساتوقع جدا ذلك اليوم
حتى النھار الذي لن اكون فيه ابدا .

ھذه النھاية المميتة
انھم يتشممون انفاسك
ھل قلت لھم باني احبك
سيتشممون قلبك ...
انه لزمن غريب ياحبيبتي
ھم يجلدون الحب
بجانب عوارض الطريق
لذا على الحب ان يختفي في المرحاض
في ھذه النھاية الملتوية المميته
حيث ينعطف البرد
سيبقون النار ملتھبة
باالغاني واالشعار كوقود
التعرض نفسك لخطر التفكير
انه لزمن غريب يا حبيبتي
انه من يطرق الباب ليال
ويأتي لكي يضع النور
على النور ان يختفي في المرحاض
االن  ،القصابون
يقفون على مفترق الطرقات
بسواطيرھم وفؤسھم الدموية
انه لزمن غريب يا حبيبتي
انھم يسرقون البسمة من الشفاه
واالغاني من االفواه
والمشاعر يجب عليھا ان تختفي في المرحاض
الزنبق والياسمين في النار
والكناري كباب
انه لزمن غريب يا حبيبتي
الشيطان يسكر بالنجاح
ويحتفل بنواحنا
فعلى المقدسات ان تختفي ....

حديقة المرآة
بمصباح في يدي
ومصباح يضيء عاليا
سامضي في طريقي
لقتال الظالم
مھود الضجر
توقفت عن االھنزاز

وفي اعماق الشمس
تستھلك انوار المجرات
الصخب ينادي الضياء
حينما تتشكل حبات البرد
في الرحم القلق للغيوم
االلم الصامت للكروم
حينما تظھر عناقيد االطفال
على قمة البعاد
االغصان الملتفة
ربما كان بكاءھا ھروبا من االلم ,
ألنه في اكثر الليالي رعبا
كنت ابحث عن الشمس
بصالة يائسة
لقد جئت من الشموس
من الفجر
لكي تتحاشى ما كان مقدسا وما كان نارا
لقد كنت ابحث عن نظراتك وثقتك
بصالة يائسة
نھر حي
بين موتين
وفي فراغ بين عزلتين
ثقتك ھي شيء يشبه ھذا !
ومتعتك قاسية ونبيلة
انفاسك بين يدي الفارغتين
ھي االغاني والعشب
وسأنھض
بمصباح في يدي
ومصباح في قلبي
سأجلو روحي الصدئة
واضع مرآة قدامك
ألجعل صورتك ابدية .
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