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ترجمه به شعر دری م.ا.نگارگر

شعر از جارج پوپ موریسن
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برای تبــــــــــــــــــــــــــرزن
خدارا ای تبرزن،
این تبررا یک طرف بگذار!
ت خویشتن را زین بلوطِ پیر کوته کن،
ودس ِ
به شاخش هم مـــــــزن دستی،
هنگام جوانی ها،
که
ِ
پناهگا ِه من این جا بود،
کنون اندرپنا ِه من ُب َود هر شاخ وبرگِ آن
*********************
همانا یک تن از اجدا ِد من بودآنکه آوردش
واینجا پهلوی گهوارۀ فرزند بنشاندش؛
تو اورا ای تبرزن ،همچنان بگذار!
که سر برآسمان عظمتش ساید،
نمیدانی که روزی این درخت،این آشنای پیر،
به روی خشکی ودریا،
جالل خویش میگسترد؛
جمال وهم
ِ
تو اکنون ریشه هایش را مزن بیباک،
که باشد رشتۀ پیون ِد اوباخاک،
برو تووین بلوطي پیررا بگذاربرحالش،
که گرچه خشک گردیده ولی تا حال،
غرور خویشتن برآسمان ساید.
سر ُپر از
ِ
ِ
جوان تنبل وبی کاره ای این جاــ
ِ
زیر شاخ هایش روزهای خویش شب میکرد؛
به ِ
نه تنها من که این جا خواهرم با آرزومندی،
گرم بازی بود.
همیشه ِ
مادر دلسوز،
به روی من زروی مهربانی
ِ
زیر سایه اش هر روز،
به ِ
ازعشق خود می کاشت.
ُگل صد بوسه را
ِ
ت بابارا که از روی محبت بود،
فشار دس ِ
ِ
ت خود احساس میکردم....
در اینجا من به روی دس ِ

**************************
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ببخشا ،قطرۀ اشکم اگر از روی نادانیست،
پیررابرحال خود بگذار!
ولی این آشنای
ِ
توهم ای آشنای پیر آگه باش!
ب رنجورم؛
تمام تارهای قل ِ
دردور توپیچیده،
به سان پوست
ِ
مشو نومید ازین ُخشکی
به روی شاخ هایت باز هم مرغان خنیاگر،
سرو ِد خویش رااندر بهاران ،گرم میخوانند،
وچون با ِد بهاری تند بخرامد سحرگاهان؛
تمام شاخه های تو،
سرخود خم کندآری.
برای
احترام او ِ
ِ
*********************
درپیش توفانها؛
پیر دالور باز هم
ِ
تو ای ِ
سرباز مقاوم سینۀ خودرا سپر سازی،
چو
ِ
تبر زن ترک کن این بیشه را،هرگز میا اینجا؛
ت کاری دارم آخراین تبر هرگز،
که تا من دس ِ
پیـــــــر من ضربی نخواهد زد....
به پای آشنای
ِ
پایان
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