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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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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ اگست ٠۶

 يدنیمعرفی دو اثر به سو
 از اسد رخساريان

  

توسط نشر ارزان در د و نام دار» گانهھای بیآوای موج - Resonansen av främmande vågor«يکی از اين آثار 

اشعاری چند از شاعران مدرن ايران از زبان فارسی  که در آن ایمجموعه.  در استکھلم، انتشار يافته است٠١۵٢بھار 

  .  برگردانده شده استيدنیبه زبان سو

 ۀمجموع. شود  ارائه میيدنیِ شعر مدرن فارسی است که توسط اين مترجم به زبان سوۀاين اثر در واقع دومين مجموع

  . انتشار يافته است٢٠٠٢ طنين فيروزه ای کاشی، در سال - Mosaikens turkosa ekoاول زير عنوان 

  

  

  

ِدر دفتر نخست، اشعاری از نيما يوشيج و شاگردان او از جمله فريدون مشيری، فروغ فرخزاد، اخوان ثالث، احمد 

در دفتر دوم شعر . آيند، ارائه شده استان به حساب می نسل اول نوسرايان ايرشاملو و ديگرانی چند که در زمره

 ۀلوند و با مقدمدر دفتر نخست که با ھمکاری توماس اک. شاعرانی ديگر از نسلی ديگر و با گرايشاتی ديگر آمده است

،  پيدايش شعر مدرن در ايران و معرفی مفصل نيما يوشيج ھمراه استۀ در باریئدرآمد مانا آقاپيش رخساريان و 
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اين امر در دفتر دوم نيز که با ھمکاری مارتين . يک شاعران اختصاص داده شده استای نيز به معرفی يکصفحه

 خود دارد، ادامه يافته، چنان که  دفتر نخست را نيز ضميمهۀای از ماريا ھرن گرن، در بارھولمبری فراھم آمده و تکلمه

  .ّو موقعيت اجتماعی شاعران در دسترس قرار دھد خواننده را با شعر ئی آشنازمينهبتواند پيش

ای جز شعر کالسيک ادبيات ايران در غرب تا به اکنون شناسنامه. ای در غرب داردشعر کالسيک ايران قدمت ديرينه

ھای رخساريان ريشه در اين  تالش. ِشعر مدرن ايران چنان که در خود ايران در غرب نيز ناشناخته است. ايران ندارد

در . ھا چنان چون شاعران غرب مدرنيزه شده استيت دارد که بگويد که ديدگاه ايرانی نيز در ھستی اشياء و پديدهواقع

کم وجه پذيری در برابر ادبيات و شعر جديد غربی، کمر بنيادھای اجتماعی در ايران و انعطافييعين حال در فرايند تغ

اين امر خاصه در دفتر دوم .  خود را يافته استانی و مکانی ويژهھا ويژگی زماختصاصی نگرش شاعر ايرانی در پديده

ھای حسی و فکری خود را به طور مثال شعر اسب سفيد وحشی از منوچھر آتشی رگ و ريشه. خوردتر به چشم می بيش

 ھا و حکايات قصهۀشعرھای کوتاه حسين منزوی گويا برگردان تعبيرھای شاعران. در جنوب ايران يافته است

ھا خوانده شوند و مورد ارزيابی قرار برای رسيدن به داوری ادبی در اين باره بايد اين کتاب. فولکوريک ايرانی است

  ...     گيرند تا بعد 

 ۀنوشت» صدای گل سرخ«توان به ھای گذشته در تھران منتشر شده است، میھای اخير رخساريان که در ماهاز ترجمه

  .ميلکان، اشاره کردُسردار ازکان، توسط نشر 

در »  ايرانیۀغزل برای زيبای خفت« به نام ٢٠١٣آخرين کتاب شعر او در سال .  استيدنرخساريان، شاعر مقيم سو

  .استکھلم منتشر شده است

  

  

 اسد رخساريان

  :»گانهھای بیآوای موج -ای کاشی برده، طنين فيروزهِکتاب نامتخابی از دو چند شعر ان

  

  

  احمد شاملو 

  گريستسالخی می

  .به قناری کوچکی دل باخته بود

En slaktare grät  

Han hade förälskat sig 

I en liten kanariefågel. 
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Ur Mosaikens Turkosa Eko, s. 35 

………………………. 

 

 زادفروغ فرخ

  زنممن از نھايت شب حرف می 

  من از نھايت تاريکی

  زنمو از نھايت شب حرف می

  من آمدیۀاگر به خان

  بياور» چراغ«برای من ای مھربان 

  و يک دريچه که از آن

   خوشبخت بنگرمۀبه ازدحام کوچ

  

Jag talar om absolut natt 

om absolut mörker 

absolut natt 

talar jag om 

 

Snälla du 

ta med dig en lykta 

om du skulle vilja komma hem till mig 

och en fallucka 

från vilken jag vill se 

trångseln i den lyckliga gränden. 

 

Ur Mosaikens Turkosa eko- s.64 

…………………………. 

 

  ھوشنگِ ابتھاج

 

 بسترم

   استئیِصدف خالی يک تنھا

  و تو چون مرواريد

ِآويز کسان دگریگردن ِ  

  

Känsel  
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Min säng   

är tom pärlemor 

av ensamhet  

och du som pärla  

ett hänge  

runt om andras hals.  

Ur Resonansen av främmande vågor- s.17 

.................................... 

  

  ئیاسماعيل خو

  بينمچه من میآن

  ماندن درياست،

  رستن و از نو رستن باغ است،

  به سوی روز است،تن شب گش

   گذرا بودن موج وگل و شبنم نيست

 گذريم،گرچه ما می

   ماندراه می

 . غم نيست

  

På väg  

 

Jag ser 

det evigt bestående havet 

trägårdens växlande blomsterprakt 

och och hur natten flyr undan dagen 

jag blundar 

för daggens och vågens 

obeständighet 

utan att göra bekymmer 

vandrar vi förbi längs 

vägens ändlöshet. 

 

Ur Resonansen av främmande vågor- s.17 
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............................................ 

  

  

  عباس سماکار

  يادم باشبه

 شوم پشت قابی پنھان می

 تا به عکس خويشم ماننده شوم 

  از خويشم به عکس 

  ن و جانم به تو ِاز درون قاب ت

  نمايانم خويشم را به تو می

  تا زندۀ من

  خويش نماندبی

  

  ت بگذار َعکسم را در دفتر بغلی

  يادم باشیو بگذار کنار قلبت به

  َمن خويش تو ام

 

Kom ihåg mig 

 

Jag gömmer mig  

Till dess jag liknar min egen bild  

jag uppenbarar mig för dig  

först till bilden av mig själv  

sedan ramen omsluter bilden  

och efter ramen  

igenom min själ och kropp  

till dig  

för att en levande människa varelse som jag  

inte ska verka så vilsekommen.  

Bevara min bild i din plånbok  

och låt mig vara 

nära ditt hjärta.  

jag tillhör dig. 

 

ur Resonansen av främmande vågor- s. 117 
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....................................  

  

  

  حسين منزوی 

  ھامثل سيب سرخ قصه

   

  عشق را

  از ميان

 کنيممی دو نيمه  

  ای از آن برای تونيمه 

   ديگر برای منۀنيم 

  ...بعد 

  ھا ھم از مياننيمه 

  شوندمی دو پاره 

  رای روحای از آن بپاره 

  پاره دگر برای تن 

   

Vi delar kärleken i mitten  

som sagornas röda äpple 

en halva till dig 

en halva till mig 

sedan… 

vi delar i mitten 

de halvorna också 

en bit av dem 

för själen 

en annan bit 

för kroppen. 

 

  

§  ur Resonansen av främmande vågor- s. 107  

  

  ٢٠١۵ت گسسوم ا
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، تھيه کنند و يا از آدرس »يدن سو-فروشی ارزان در استکھلم  کتاب«ھا را از ناشر آن  توانند اين کتابمندان میعالقه

  .زير سفارش دھند

Kitab- i Arzan  

Helsingforsgatan 15 

164 78 Kista -Sweden 

se.arzan.www 

info@arzan.se 

0046-8 7527709 

0046- 70 492 69 24 

 

 


