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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  ھاترجمه اشعار الھوتی  

  جاويد: فرستنده 
  رکیوماکسيم گ

  ٢٠١٩ جنوری ٢۶
  

  سرود شھباز 

       ١  

  ماری به کھسار خزيد و آنجا 

  در تنگ نمناک گره پيچ خوابيد

  به بحر نگران

  در چرخ بلند آفتاب می تابيد

  کھسار دم گرم می دميد  به چرخ

  ...موجھا در پائين کی خوردند به سنگ

  تاريک بين رشحه ھااز تنگ 

  سيل شتابان بود

ُ با غلغلۀ سنگھای غل   ...انتُ

  سر سفيد ، پر زور پوشيده از کف،

  کوه را بريده، با غريو خشم 

  به دريا می ريخت

  ناگھان آنجا که مار پيچان بود

  شھبازی افتاد

  ...با پر خونين، سينۀ مجروح

  او با فريادی پائين افتاده

  در خشمی عاجز به سنگھای سخت

  سينه می کوبيد

  َمار ترسيد و جلد خزيد از وی دور
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  ولی زود فھميد که از عمر مرغ

  ...َدوسه دم باقيست

  نزديکتر خزيد به مرغ مجروح

  ِوراست به رويش ايستاده  فشيد 

  ــ چه شد؟ می ميری؟

  ُــ آری می ميرم ـ پاسخ داد شھباز 

  با آھی عميق

  ...بخت را شناختم... ــ من با فخر زيستم 

  ...ديدم فلک را ... باک جنگيدمبي

  ...تو چنان نزديک نخواھی ديدش

  !ای بيچاره تو

  يک جای تھی ــ خوب، چيست آسمان؟

  نجا چون خزم؟آ

  ــ!گرم است ونمناک... من اينجا خوشم

  چنين گفت آن مار به مرغ آزاد

  ودر دل خنديد به ھذيان وی

ِبپر يا بخز: پيش خود فکر کرد َِ  

  عاقبت پيداست

  زمين خواھند خفت، ھر چيزھمه در 

  ...خاک می شود، خاک

  شھباز جسور ناگه تکان خورد

  نيم خيزبه اطراف نظری انداخت

  از سنگ سرب رنگ در تنگ تاريک

  آب می تراويد

  ُھوا خفه بود وپر تعفن

ُشھباز فرياد زد، پر درد ، پر اندوه ُ  

  با ھمه نيرو

  ...َــ کاش باری ديگر به فلک پرم

  ...به زخم سينه... خصم را فشارم

َتا در خون من غرقه،  بميرد َ...  

  !...ای لذت رزم

  شايد در چرخ: مار به فکر فرورفت

  راستی دلکش است زيستن که اين مرغ

  ...چنين می نالد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  :او پيشنھاد کرد به مرغ آزاد

  !پس بيا پيشتر تا لب دره  و پائين بيفت

  بلکه بالھايت تو را بر دارند وکمی ديگر

   زندگی کنی َدر عالم خود

  به خود لرزيد باز، فرياد زد مغرور

  در نم سنگھا ، لغزان با چنگال

  سوی پرتگاه رفت

  به پرتگاه رسيد

  بالھا گشاده از عمق سينه نفسی کشيد

  چشمش درخشيد وخود را انداخت

  خود مانند سنگ از روی سنگالخ

  َبالھا شکسته، پر فروريخته، پائين می غلتيد

  دهامواج سيالب او را ربو

َخونش را شست ودر کفن کف بردش به دريا ِ  

  ...موجھای دريا ، با صفير غم، به سنگ می خوردند 

  ...پيکر شھباز در پھنۀ بحر نمايان  نبود

  ادامه دارد

  
  


