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  دو شعر از رضا اسپيلي
  

  
 سكوت مطلق

 9در تـاريخ   Les Contes du Jour et de la Nuit ي فرانسوي اين شعر در راديو فرانسـه، برنامـه   ي ترجمه
راديو فرانسه  Laissez‐vous conter ي برنامه درو همچنين ژه به ترجمه و با صداي ورونيك س 2011ژانويه 

 .است خوانده شدهبه زبان فارسي  2011اوت   6در تاريخ 

  
  

  مرگ سكوت مطلق نيست
  سكوت مطلق

  شرشر جويبار است و جير جير زنجره
  .كه به ديرسالي مرگ در من زيسته اند

  رفتن و نرفتن گيسويي با باد
  .پيراهني در نسيم

  
  هيچگاه نزيستم براي مرگ

  :من براي آن دم زيستم كه ديگر نيستم و از من نمانده مگر همين سروده
  شدم، شعري نوشتم،عاشق 

  .عشقم رفت، شعرم ماند
  با هر شعر كه نوشته ام مرگ يكباره را هربار به سكرات موت كشانده ام
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  .عهد من با شعر از عهدها برگذشته است
  

  با اين همه يك شب از وحشت مرگ از خواب پريدم
  در بهتي ممتد قلم مرا به دست گرفت
  و جوهرم را بر سپيدي كاغذ نشاند

  !د و شد كه شعر هستي نانيست يافتو چنين بو
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  !چه جانمي جان
به زبان فارسي  2011اوت   6راديو فرانسه در تاريخ  Laissez‐vous conter ي برنامه يي از اين شعر در گزيده
 .شد خوانده

  
  هايي برهنه شانه

  با شُرشرِ روانِ آب
  تازه                                 

  عريانشپوشيده در هرچنديِِ خودنماييِ 
  سرخ نرفته زيرِ ساتن رخشانِ برآمدگيِ همچين رفته

  تمامي گردن باشدهاي جمع كرده چنان كه گردن ب ي سر و گردني با بافه تكانه
  !يي بر آن مانده به مانده هرچه ته                                                                                                                                                        

  يندازدخواهد راست ب و گردني كه چه ساتن را مي ي سر تكانه
  آمدگيِ چه رفته نرفته آن زيررقيِ برو شق

  )اي بارها ديده(اين همه نرم، نرمي پيشاپيش، نرمي پساپس 
  ي گوش، نرمتر از الكپشت دو چشم، الك پشت دو چشم نرمتر از نرمه

  نرم از مهتاب در تاريكاروشنِ هردمِ اندام
  ان از تري، يا تري از رخشانزن درون سپيدي، رخش ني ي ني چونان چون سياهيِ درخشنده

  ها تا كف جان ي بافه ترين قله ربا در شارش فالت رفيع اندام از حساسيت هوش
  خوديِ درست پيش و پسخودي در با اين همه بي

  دامني گسترده، باد است و نسيم خود
  شود در شكاف ميان گاه جمع مي
  !يي گردن چه برافراشته

  !چه ستبري سينه
  !چه رهايي اندام

  !يي جان چه كشيده
  !چه جانمي جان

  يي گاه تكانه
  گاه بي هيچ تكاني،

  ...گاه با
  ...گاه بي
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  ...اين همه همانطور كه هست، همانطور كه بود، همانطور كه خواهد
  روانيِ آب و وزانيِ باد و همانيِ رنگ و تاريكاروشنيِ نور

  .ي زندگي اين همه چند لحظه


