حیوانی سخت کمیاب
گزیدهی شعرهای

آنا سوئیر

ترجمهی
محسن عمادی و مینو مهرآذر
خانهی شاعران جهان
زمستان ۱۳۸۹

آنا سوییر شاعرهی لهستانی در سال  ۱۹۰۹به دنیا آمد .آنا ،فرزند یک هنرمند نقاش و یک خواننده بود .پدرش تاثیری
نهمما کممودکی و پممدر و مممادرش
یاش نهاد .او از خود شعرهای زیادی به جا گذاشت کممه پیرنممگ اصمملی آ 
شگفت بر زندگ 
هستند.
نهمما بممر آن
یکوشممد تمما غبممار شمماعرانهای کممه قر 
یکند و م 
شعر سوییر از زنانگی ،جنسیت و کالبد زنانه اسطورهزدایی م 
نشستهاست را بزداید.
در نگاه نوسیستیک سوییر ،در جهانی بدون هر نشانهی نجات ،تنها ،بیمار و محکوم بممه پمموچی مممرگ ،تنهمما چیممزی کممه
نحال خانهی مرگ ،درد و رنممج
واقعن داریم ،بد یا خوب ،تنمان است .تن سرچشمهی زندگی ،لذت و وجد است ،در عی 
منظیر آمریکایی به جهانیان
است .شعر سوییر را چسلو میلوش ،شاعر تبعیدی لهستانی به همراهی لئونارد ناتان شاعر ک 
معرفی کردند .آنا سوییر در سال  ۱۹۸۴درگذشت.

محسن عمادی ،روستای امره
مینو مهرآذر ،آتن
بهار ۱۳۸۶

این مجموعه به دلیری و وجدان

نسرین ستوده
نزمین
و همهی مبارزان زن ایرا 
یشود
تقدیم م 

نها او را کشتند بممه
یآورم که وکیل بود و فعال سیاسی .آ 
یکنم ،میلدا هوراکووا را به یاد م 
وقتی به نسرین ستوده فکر م 
جرم اقدام علیه امنیت ملی.
یها در  ،۱۹۳۹میلدا به نهضت مقاومت پیوسمت و گشمتاپو او را در  ۱۹۴۰دسمتگیر
پس از اشغال چکسلواکی توسط ناز 
کرد ،نخست او را به اعدام محکوم کردند ،ولی در نهایت حکم حبممس ابممد را برایممش بریدنممد .او را بممه اردوگمماه ترزیممن و
نهای بسیار دیگر در آلمممان فرسممتادند .پممس از پایممان جنممگ و آزادی در  ۱۹۴۵میلدا بممه پممراگ برگشممت .در ۲۷
زندا 
یپرورانممده اسممت .زیممر
سپتامبر  ۱۹۴۹دستگیر شد و محاکمه شد که برنامهی براندازی حکومت کمونیستی را در سممر م 
شکنجه روحی و جسمی پلیس مخفی چکسلواکی مجبور به اعتراف شد.
محاکمهی او و دوازده همرزم او در سال  ۱۹۵۰آغاز شد ،محاکمهای که قرار بود در آغاز علنی باشد ،در رادیو پخش شود
یدانست چنین
و ناظران روسی بر آن نظارت کنند .هوراکووا سرسختانه ایستاد و از خود و آرمانهایش دفاع کرد گرچه م 
یکند .او را به مرگ محکوم کردند و در  ۸ژوئن  ۱۹۵۰میلدا و سه تن از همراهانش را به
تتر م 
دفاعی شرایطش را سخ 
قتل آوردند.
مشاهیری بسیاری چون آلبرت اینشتین ،چرچیل و رزولت برای نجات او کوشیدند ولی در نهایت حکممم اعممدام او تاییممد
شد و در زندان پانکراک در  ۲۷ژوئن  ۱۹۵۰به دار آویخته شد .او تنها  ۴۸سال داشت.

لوسیا پاپکروچکووا
پراگ

۱

شصت ساله است،
یزید
یاش را م 
گترین عشق همهی زندگ 
بزر 
یزند
بازو به بازوی یارش قدم م 
یخورند
موهایش در باد تکان م 
یگوید:
باش م 
محبو 
یزنند.
گیسوانت به مرواریدها طعنه م 
یگویند :
بجههایش م 
آه ،ابله.

۲

آمدنت و رفتنت
یکنند:
به یک اندازه شادم م 
یعنی تو
یدهی
دو جور شادی به من م 
ولی امروز نیا!
چندتایی مهمان دارم.
مهایشان
اس 
خسته از تشریفات رمانتیک ،تمسخر ابدیت و نفرت است.
یاند.
نها خارج 
آ 
یدانی
زبانشان را نم 
بهتراست بروی سینما.

۳

یبرد.
بهایش را با خود م 
یکند ،کتا 
پیرمرد خانهاش را ترک م 
یقاپد
بها را م 
سرباز آلمانی کتا 
یکند.
به میان گل و لی پرتابشان م 
یدارد،
پیرمرد برشان م 
یکند
سرباز ،مشتی حوالهی صورتش م 
یافتد،
پیرمرد م 
یزند
سرباز با قنداق تفنگ او را م 
یشود
و قدمزنان دور م 
خوابیده در لجن و خون
پیرمرد
یکند
زیر خود احساس م 
بهایش را.
کتا 

۴

واقعن در من مردهای
نگاه که دیگران به من شادی دادند.
نه آ 
در من مردی
وقتی که دیگران به من فقط رنج دادند.

۵

گل مرواریدی سفید
و دو چشم بستهام.
یکنند.
نها ما را از جهان حفظ م 
آ 

۶

حلقهزدهام ،در یک توپ
مثل سگی
که سردش است.
چه کسی به من خواهد گفت
که چرا زادهشدم
چرا این هیول
یشود
زندگی خوانده م 
یزند .باید
تلفن زنگ م 
برای شعرخوانی آماده شوم.
یشوم
وارد م 
هزار نفر ،هزار جفت چشم.
یشوند
یکنند ،منتظر م 
نگاه م 
یدانم چرا.
م 
نها بگویم
درنظر داشتم که به آ 
چرا زادهشدند.
چرا این هیول
نامش زندگی است.

۷

یتوانی این دریا را اهلی کنی
نم 
نه با تحقیر ،نه با جذبه.
یتوانی بخندی
ولی م 
در صورتش.
خنده
را کسانی اختراع کردهاند
یکنند
که کوتاه زندگی م 
چون انفجار قهقههای
دریای ابدی
هرگز خندیدن نخواهد آموخت...

۸

یبرم
دراز کش ،پاهایم را بال م 
یپرد
نهایم م 
روحم اشتباهی به را 
کار راحتی نیست برایش
چون باید تقسیم شود
وقتی دو ران دارم
یایستم
روی سرم که م 
یخزد
روحم به سرم م 
و حال درست سر جایش است.
یتواند
ولی آدم چقدر م 
واقعن روی سرش بایستد؟
بخصوص اگر ندانی
چطور باید روی سرت بایستی.

۹

یاعتدالی
آواز ب 
قدرت ،لطافت نیرومند
خلسهی زاری.
شکوهمندی
رقصیدن محبوبانه
یلرزم
یخودی م 
چون تنی در ب 
یلرزم
چون بالی م 
انفجاری هستم
یروم
از خویش فراتر م 
فوارهای هستم
جهش فوارهام.
یاعتدالی،
ب 
یاعتدالی
هزار ب 
قدرت،
آواز فوارهی قدرت.
تهاست.
در من موهب 
شکفتن از سرشاری
یکنند.
حلقههای نوری که گریه م 
یآورد
شعلهای که کف به دهان م 
و بلوغ مغرورش در حال رسیدن است.
سهای تشعشع
اقیانو 
سرخ چون سقف دهانی بزرگ در خلسه.
نام
حیرا 
یغرم
فراز منخرینم ،م 
جهانی غران از حیرانی
یبرد.
با سیلبش مرا م 

یبلعم
یاعتدالی را م 
ب 
یشوم
از سرشاری خفه م 
لام .
من مثل حقیقت ،محا 

۱۰

آهسته
در بسته شد وقتی رفت
بچههای خفته
تکان نخوردند.
تنها بامدادان
غافلگیر خواهند شد،
در خانهشان
بهنگام
که ش 
چنین خموشانه
یریخت.
فرو م 

۱۱

نامادری بدی بود.
یمیرد
نکاه م 
حال در پیری چه جا 
در کلبهای خالی.
یلرزد
م 
مثل دستهی کاغذهای سوخته.
یآورد که بد بود.
هیچ بهخاطرنم 
یداند
ولی م 
که سردش است.

۱۲

قدمزنان تا وعدهی عاشقانهای با تو
در گوشهی خیابان پیرزنی گدا را دیدم
دستش را گرفتم،
ناش را بوسیدم
گونهی شیری 
با هم حرف زدیم،
در درون ،نسخهی دیگر من بود
از همان جنس
این نکته را زود فهمیدم
یشناسد
عین سگی که با شامهاش سگ دیگری را م 
به او پول دادم
یتوانستم از او دور شوم
نم 
نها گذشته آدم نیاز دارد
از ای 
به کسی که نزدیک باشد.
یدانستم
و از آن پس دیگر نم 
یآمدم.
چرا به سوی تو م 

۱۳

شب عشق
بدیع چون کنسرتی از ونیز کهن
در نواختن سازهای شگفت.
سالم
چون کفل فرشتهی کوچکی.
فرزانه
چون تپهی مورچگان.
شعلهور
یوزد.
چون هوایی که در ترومپت م 
رایج چون سلطنت زوج زنگی شاهواری
نشسته در دو اورنگ زراندود
شب عاشقانهای با تو
نبردی باروک
و دو فاتح.

۱۴

یگیرد ،زوزهکشان ،کودکش را
در آغوش م 
که چیزی نمانده خفه شود،
یسوزد.
ناش را که م 
یدود پلکان آپارتما 
سراسیمه م 
از طبقهی اول به دوم،
از دوم به سوم
از سوم به جهارم
تبام برسد.
تا به پش 
نجا در اختناق هوا ،چسبیده به دودکش
آ 
یکند
به پایین نگاه م 
یشنود
صفیر شعلههایی را م 
یآیند.
که بالتر و بالتر م 
یشود
یحرکت و صامت م 
نگاه ب 
آ 
یکند.
شاش را تا آخر حفظ م 
آرام 
تا لحظهای
یبندد.
کهایش را م 
که ناگهان پل 
یدارد
بر لبهی بام گام برم 
یکند
تهایش را به جلو پرتاب م 
و دس 
حال کودکش را پایین انداختهاست
دو ثانیه
نکه خودش پاپین بپرد.
پیش از آ 

۱۵

باید دلیر بود تا برای یک روز زندگی کرد
یماند چیزی جز لذت اشتیاق نیست-لذتی بس نفیس.
نچه بهجا م 
آ 
اشتیاق
نکه پرواز،
یآورد چنا 
خلوص م 
یبخشد مثل تلش
قوت م 
یدهد به روح
شکل م 
یدهد.
چون کار که شکم را شکل م 
یماند ،به دوندهای
به ورزشکاری م 
یایستد
که هرگز از دویدن باز نم 
و این بدو
یبخشد
تحمل م 
اشتیاق
برای فرد نیرومند ،مقوی است
یماند
به پنجرهای م 
بر برجی بلند
که از آن
یگیرند
بادهای استواری وزیدن م 
اشتیاق،
بکارت سعادت است.

۱۶

پنج دقیقه پیش از تولدم،
هنوز بدنیا نیامدهام.
یتوانم برگردم
هنوز م 
یام.
به نزاییدگ 
حال ده دقیقه قبل است
حال یک ساعت قبل از تولد است
یگردم
بر م 
یدوم
م 
یام با علمت منفی.
به زندگ 
یروم انگار در تونلی
یام راه م 
از میان نزاییدگ 
ماندازهای غریب ده سال قبل
با چش 
صد و پنجاه سال قبل
یکنند
قتق م 
شهایم ت 
یزنم ،کف 
قدم م 
در سفری خیالی
از میان اعصاری که در آن منی در کار نبود.
یاست زندگی معکوس من
چه طولن 
یمرگی است.
ینداشتن ،چقدر شبیه ب 
هست 
نبود دختر ترشیدهای باشم.
اینجا دورهی رمانتیسیسم است ،که ممک 
یعشق شوهری شریر باشم.
یتوانم همسر زشت و ب 
حال دورهی رنسانس است و م 
یبرم.
حال دورهی میانهاست ،که به میخانهای آب م 
یروم
هنوز پیشتر م 
عجب انعکاسی...
یکنند
قتق م 
شهایم ت 
کف 
در میان زندگی معکوسم
در میان معکوس زندگی.
به آدم و حوا می رسم
هنوز چیزی دیده نشدهاست ،تاریک است.

ینداشتنم بمیرد
حالست که هست 
با مرگ مبتذل داستانی ریاضی.
با ابتذال مرگی که اگر حال بهدنیا آمده بودم
یداشت.
یام م 
زندگ 

۱۷

روزی تهی ،روزی بی اتفاق
یگیرد
یاندازه وسعت م 
نرو ب 
و از ای 
مثل فضا
و ناگهان
ی بودن
شادمان ِ
ینهد.
قدم در من م 
در ضربان قلبم
تولد زمان را
شنیدم
و از آن پس لحظات حیات
یکی پس از دیگری
یارزش
چنان هدایای ب 
یآورند.
به آن هجوم م 

۱۸

دقایقی هستند
یکنم
که بیش از همیشه ،به وضوح احساس م 
یکنم.
نام همراهی م 
که با خویشت 
یکنم
ییابم ،اطمینان پیدا م 
آرامش م 
یشوم
دلیر م 
یام
مثل تن سهبعد 
یشود.
که با سایهی واقعی خودم ،دلیر م 
دقایقی هستند
یکنم
که من بیش از همیشه ،به وضوح احساس م 
که همراه خویشتن هستم.
می ایستم
در گوشهی خیابانی تا به سمت چپ بگردم
یشد اگر
یمانم که چه م 
و در حیرت م 
نام به سمت راست قدم بر می داشت.
خویشت 
تا به حال چنین اتفاقی نیافتاده است
ولی سؤال هنوز سر جایش هست.

۱۹

در آینه نگاه کن .بیا با هم نگاه کنیم.
این تن عریان من است.
ظاهرن دوستش داری
من اما دلیلی ندارم.
یبندد ،مرا و تنم را؟
چه کسی ما را به هم م 
چرا باید بمیرم
به همراه آن؟
نمان کجا رسم شدهاست
حق دارم بدانم که مرز میا 
من کجا هستم ،من ،خود من.
مام هستم؟ در رودهها؟
شکم ،آیا در شک 
در چاه آلت؟ درپنجهای؟
یبینمش.
ظاهرن در مغز .نم 
مغزم را بیرون بکش از جمجمه.
حق دارم که خودم را ببینم،
نخند.
ترسناک است ،تو گفتی.
من نیستم که تن خویش را برساختهام.
یپوشم.
سهای مستعمل خانوادهام را م 
لبا 
مغزی بیگانه را ،میوهی بخت ،گیسوانم را
به تقلید مادر بزرگم.
مآمده از چند بینی مرده.
بینی بهه 
نها در چه چیزی مشترکم؟
با همهی آ 
یگذارم،
چه چیزی را من با تو به اشتراک م 
تو که مثل زانوانم هستی
و زانوانم چه چیز من هستند؟

یشک
ب 
می خواستم مدل دیگری انتخاب کنم.
یکنم
نجا رها م 
هردوی شما را ای 
زانویم را و تو را.
دهن کجی نکنید.
یگذارم تا با آن بازی کنید.
برای همهی شما ،تنم را به جا م 
و خودم می روم.
نجا نیست
که جای من ای 
نجا که ظلمتی کور است منتظر تباهی.
ای 
یگیرم
یدوم ،از خویش سبقت م 
م 
می دوم
چون مجانین
سام.
تا واپسین نف 
شتاب باید کرد
نکه مرگ بیاید.
پیش از آ 
که پس از آن
یدهد
انگار سگی که قلدهاش را تکان م 
باید برگردم
به این تن رنجور مزاحم.
تا به میان آخرین جشن مزاحم تن برویم.
شکست خورده از تن
و نابود شده به آهستگی
به خاطر تن.
واماندگی کلیه خواهم بود
یا قانقاریای رودهی بزرگ
و در شرم منقضی خواهم شد.
و جهان با من منقضی خواهد شد
فروکاسته

به از کار افتادگی کلیهای
و قانقاریای رودهی بزرگ

۲۰

چنان کودکی
انگشت بر آتش نهادم
تا قدیسی شوم.
مثل دخترکی
یکوبیدم
هر روز سرم را به دیوار م 
مثل دختری جوان
از پنجرهی اتاق زیر شیروانی
روی بام رفتم
تا بپرم
مثل زنی
همهی تنم شپش برداشت
یترکیدند
نها م 
یکردم ،آ 
وقتی ژاکتم را اتو م 
شصت دقیقه صبر کردم
تا اعدام شوم
شش سال گرسنه بودم.
بچهای زاییدم
یکردند
نها مرا تکه تکه م 
آ 
یهوشم کنند.
یآنکه ب 
ب 
سرانجام آذرخشی سه بار مرا کشت
مجبور بودم سه بار از مرگ بلند شوم
نکه کسی کمکم کند
یآ 
ب 
یتوانم استراحت کنم
حال م 
بعد از سه رستاخیز.

۲۱

بوس و کنارمان خیلی طول کشید
تا مغز استخوانمان به هم عشق ورزیدیم
یشنوم،
نهامان را م 
صدای خرد شدن استخوا 
یبینم.
تهایمان را م 
اسکل 
حال منتظرم بروی،
شات دیگر شنیده نشود.
قتق کف 
صدای ت 
حال ،سکوت.
یخواهم تنها بخوابم
امشب ،م 
در جامهی خواب عفاف.
تنهایی
نخستین میزان بهداشتی است.
تنهایی
یکند.
دیوارهای اتاق را بلندتر م 
پنجره را خواهم گشود
خزده به درون خواهد آمد
و حجم انبوه هوای ی 
سالم مثل تراژدی.
اندیشههای بشری به درون خواهند آمد
یهای انسانی هم
و دلواپس 
فلکت دیگران ،قداست دیگران.
یکنند.
نها آرام و عبوس اختلط م 
آ 
دیگر نیا
من حیوانی هستم
سخت کمیاب.

۲۲

پدر همهی زندگیش را آواز خواند.
وقتی جوان بود در ورشو
تمام زمستان در کارگاه سرد
آواز خواند
تهای آبی و سردش چسبیدهبود.
ممویش به انگش 
قل 
وقتی برگشت و به مادر گفت
دستمزد پرترهی عکسی را نگرفتهام
و فردا نانی در کار نیست
یاش را بردارد
یخواست لوح نقاش 
دلش م 
و آواز سر کند.
در کراکو وقتی نود سالهشد
و در گوشهی کارگاهش
فهای بلند مثل کلیسا
با سق 
مرگ پشت تصویری پنهان شدهبود
یخواست همهی صبح را آواز بخواند
م 
و همهی عصر را.
او با صدای بلند و زیبا آواز خواند
یایستادند
مردم روی پلهها م 
گوش می دادند
مبهوت.
یهایش را
وقتی مرد و نقاش 
از کارگاه برداشتند
من شروع به خواندن کردم
یکنی؟" دخترم گفت
"چی کار م 
یخونی؟
بابابزرگ مرده و تو آواز م 
یشه رو پلهها شنید؟
آنقدر بلند که م 

و یکی بعد دیگری
یخواند وقتی جوان بود
همهی آوازهایی که م 
وقتی نود ساله بود
همراه مرگ
منتظر در پشت تصویری
یهایش
در کارگاهی فقیرانه مثل جوان 
نبار آواز خواندم
برای آخری 
میان دیوارها
سیاه از دوده
نجا که سی سال رنج کشید
آ 
نجا که او را برداشتند
وآ 
بی رنج
در خواب مرگش
یآید
چه کسی یک شب آرام بیرون م 
از پشت تصویری در گوشهی اتاق؟

۲۳

پنج صبح
در خانهاش را زدم.
از پشت در گفتم
در بیمارستان خیابان اسلیسکا
یمیرد.
پسرت ،یک سرباز ،دارد م 
در را تا نیمه باز کرد
زنجیر را برنداشت
پشت سرش زنش
یلرزید
م 
یخواهد
گفتم  :پسرت م 
مادرش بیاید.
گفت :مادرش نخواهد آمد.
یلرزید
پشت سرش زنش م 
گفتم :دکتر به ما اجازه داده برایش شراب ببریم
گفت :چند لحظه صبر کن
به من از پشت در یک بطری داد
در را قفل کرد
در را با کلید دیگری قفل کرد
پشت در همسرش شروع به فریاد کشیدن کرد
یکرد
انگارداشت زایمان م 

۲۴

وادارم نکردی که رنج بکشم
ینداشت که انتظار نفرتم را داشته باشی
پس لزوم 
که هدیهای نفیس و پرشکوه خواهد بود.
یارزی
هرگز به قدر ذرهای از جسم نم 
به سادگی
حضورت را در خویش کشتهام .
حال ،تطهیر شده،
یرقصم.
در بزم رقص مردگان م 

۲۵

روح بر ساحل
یخواند
کتاب درس فلسفه م 
یپرسد
روح از تن م 
چه کسی ما را به هم بستهاست؟
تن گفت:
وقت برنزهکردن زانوهاست
روح از تن پرسید
آیا حقیقت دارد
که ما واقعا وجود نداریم؟
تن گفت:
یکنم
دارم زانوهامو برنزه م 
روح از تن پرسید
یشه
مرگ کجا آغاز م 
از تو یا از من؟
تن خندید
زانوهایش را برنزه کرده بود.

۲۵

نبار
برای آخری 
یشویم
پیراهن پدرم را م 
که مردهاست.
یدهد.
پیراهن ،بوی عرق م 
بوی عرق را از کودکی به یاد دارم
لهای بسیار
سا 
یشستم
پیراهن و زیرپیراهنش را م 
با اتو در کارگاه
یکردم،
خشکشان م 
نها را اتو نکشیده بپوشد.
یخواست آ 
دلش م 
نهای جهان
ن همهی ت 
از میا 
نها
حیوانات و انسا 
یداد
فقط یک تن ،آن بوی عرق را م 
نرا بو کشیده بودم.
بارها و بارها آ 
حال با شستن این پیراهن
یبرم.
این بو را برای همیشه از بین م 
حال
یدهد
فقط نقاشی او را نجات م 
با بوی رنگ روغن.

۲۶

یاهمیت
شاد چنان چیزی ب 
یاهمیت.
و رها چون چیزی ب 
یکند
چونان چیزی که کسی تقدیرش نم 
یگوید.
و خود نیز خود را سپاس نم 
چیزی که همگانش دست انداختهاند
یخندد به تمسخر دیگران.
وم 
چنان لبخندی ،بی دلیلی جدی
یتواند خود را به بیرون برکشد
نعرهای که م 
شاد ،انگار که اهمیت ندارد از چه
چون کسی که اهمیت ندارد که.
شاد
مثل دم سگ.

