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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 

  ماکسيم گورکی
  ٢٠١٩ جنوری ٢٨

  

  سرود شھباز

       ٢  

  مار، والميده، ديری انديشيد

  در مرگ شھباز، در عشق آسمان

  پس نظر افکند به چرخ کبود که چشم  را دايم

  .با اميد بخت فرح می دھد

  ــ آخر چه می ديد شھباز مرده

   بی کران ؟در آن فضای بی سقف،

  ھم جنسان او چرا پس از مرگ

  با عشق پرواز بر فلک، روح را اغوا می کنند؟

  ک می کنند آنھا؟چه چيز آنجا در

  آخر اينھا را می توانستم من ھم بفھمم،

  اگر به فلک کمی ھم باشد، پرواز می کردم

  : کردءگفت واجرا

  چنبره زد پريد به ھوا،

  .مانند نوار در آفتاب رخشيد

  !...َھاد، کی پرواز کندخزنده ن

  .اين را فکر نکرد که به سنگ افتاد

  ...افتاد، وليکن نمرد و خنديد

  ! پرواز به چرخ در اين استۀــ پس، جذب

  !مرغان مضحک! در افتادن است
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  خاک را نشناخته  در آن دلتنگند،

  به چرخ شتابان شده

  .در آن تفته  دشت حيات می جويند

  ،نور فراوان ھست. آنجا تھی است

  .ليکن غذا نيست و تکيه گاه نيست تن زنده را

  پس کبر بھر چيست؟ سر زنش چرا؟

  برای اين که با آن پوشانند

  جنون ھوس، وعجز خود را

  در کار حيات پنھان نمايند؟

  !...مرغان مضحک

  وليکن ديگر من فريبشان را نمی خورم

  ...ديدم فلک را ... من خود آگاھم

  .آنجا پريدم، پيمودم آن را

  .ُليک خرد نشدم . تادن را ھم آزمون کردماف

  ُفقط محکم تر من اکنون به خود  اعتماد ئارم

  آنھا که خاک را دوست نمی دارند 

  !بگذار با موھوم زندگی کنند

  من به حقيقت پی بردم ، ھرگز

  .به دعوتشان دل نمی دھم

  .من خاکزاده ام، با خاک زنده ام

  مار در روی سنگ کالف پيچ شده

  .ی باليده خود مب

  دريا برق می زد در تابش نور،

  .موج خود را سخت به ساحل می زد

  در آن شيرانه غرش امواج

  .طنين انداز بود سرود در وصف مرغ سر افراز

  صخره می لرزيد از ضربت موج،

  :می لرزيد فلک از رعد سرود

  !شور وجنون دالوران را ثنا می خوانيم

َشور وجنون دالورانست  خرد حيات ِ!  

  ... جسور شھباز، خونت ريخته شد ای

  ليک آيد آن روز که قطره ھای خون گرم تو،

  ھمچون اخگر در ظلمت حيات

  باک رخشان می شوند ودر بسياری  دلھای بی
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  . ِبر می افروزند مجنونوار عشق آزادی  ونور

ِگر چه تو مردی ، ليک در سرود ُ  

  حکمروحان و دليران ، جاويد، با قی خواھی ماند،م

  !زادی ونورآده تمثال، چون دعوت سوی چون زن

  !شور و جنون دالوران  را ثنا می خوانيم

١٩۴٨  

  

  


