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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  ياسیس

  

   ترجمه ھااشعار الھوتی 

  جاويد: فرستنده 
  ماکسيم گورکی

  ٢٠١٩ جنوری ٣٠
  

  سرود پيک طوفان
   بحر سر سفيدروی ھامون

  ِابرھای تيره گرد می آرد باد

  مابين ابر ھا ودريای مغرور

  شھپر گشاده پرواز می کند

  پيک طوفان، برق سياه مانند

ِگاه بال بر موج رسانيده  ِ  

  ده چون تيرگاه به سوی ابر پري

  بانگ می زند و ابر می شنود

  شادی در بانگ بی پروای مرغ

  ستادرون اين بانگ شوق طوفان 

  نيروی غضب، شعلۀ ھوس

  ويقين کامل به پيروزی 

  می شنوند ابر ھا اندر اين بانگ

  يا، قوھا می نالند پيش از طوفان،

 .می نالند، می لولند روی دريا

  حاضرند آنھا که در قعر آب

  .د را پنھان نمايندوحشت خو

  ھا نيز ناله می کنند ــ" اسفرود" 

  آنھا ، اسفرود ھا بی خبرند

  .از لذت رزم زندگانی
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  غرش  رعد می ترساندشان

  تن پروارش را ابله  پنگون

  ترسان پنھان می کند در سنگالخ

  تنھا پيک طوفان سر فراز

  می پرد با جرأت، آزادانه

  .َباالی دريای سفيد از کف

  ه تر شده پائين تر ابر ھا تير

  .به روی دريا فرود می آيند

  موجھا می سرايند و رو به اوج

  .به پيشواز تندر می شتابند

  !تندر خروشان

  در کف غضب

  .گرم دفع باد می زارند موجھا

  باد اينک در آغوش می گيرد سخت

  گله ھای موج را وبا ضربت،

  وحشيانه خشمگين، می پرتابد

  روی سنگالخ ودرھم شکسته

   پاره ھای زمردين راکوه

  .َبه گرد، به رشحه بدل می کند

  پيک طوفان، برق سياه مانند،

  می پرد غريوان، گشاده بال

  چون تير از ابرھا گذشته با پر

  . بردیکف موجھا را کنده م

  اين ست می پرد دمان چون شيطان ــ

  ــ. سياه، سرافراز شيطان طوفان

  ...ِمی خندد قاه قاه، می گريد زار زار 

  و به ابر ھای تيره می خندد،ا

  !او از شدت شادی می گريد

  در قھر رعد او، شيطان حساس،

  .چندی ست خستگی  حس می نمايد

  او يقين دارد نخواھد پوشاند

  !ابر آفتاب را ــ نه، نخواھد پوشاند

  ...باد می صفيرد، تندر می غرد

  ِگله ھای ابر شعلۀ  کبود
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  .می افروزند باالی ژرف ِ دريا

  يرھای برق را ربودهدريا ت

  .در قعر خود خاموش می نمايد

  انعکاس اين برقھا در بحر

  ِبه مانند مار ھای آتشين

  .پيچ و تاب خورده غايب می شوند

  !ــ طوفان، به زودی می شورد طوفان

  اين مرغ جسور، پيک طوفان است

  که می پرد مغرور بين برقھا

  روی بحر پر غضب خروشان 

  : می زندپيشگوی فتح است که بانگ

  ! ــ بگذارشديد تر بشورد طوفان

  


