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  بيابانكارگران 
  

  يي مريوان حلبچه: علي ــ برگردانبختيار 
  

  ي شاعر درباره
هاي علمي بـه پايـان    دانشگاه بغداد را در رشته. شد در سليمانيه از مادر زاده 1961در سال  بختيارعلي

گاه در آن زمان بـه چـاپ    اما آثارش را هيچ ي هشتاد ميالدي به شعر گفتن پرداخت از اوايل دهه. رساند
ي شـعر خـود را بـه نـام      مجموعه نخستين 1993كردهاي عراق در سال  1991نرساند تا پس از انقالب 

رو شد او بـا چنـان سـرعتي     چاپ كرد كه با استقبال خوب خوانندگان و منتقدان روبه ارنادانيگناه و ك
هـاي   سـمينارها و جلسـه   دائـم  اوهـا   در همان سـال . آور بود معروف و مطرح شد كه براي همگان تعجب

 1995اوايـل سـال   . كـرد  مـي  برگـزار سياسـي روز  ي فلسفه و ادبيـات و موضـوعات    راني در زمينه سخن
ته بود، به نام شوها پيش ن كه سالرا رماني  1997در سال . شد آلمان پناهندهو به كرد كردستان را ترك 

 1998در سـال   .فتـد اهـا بي  و اين باعث شد كه بار ديگر نام او بر سر زبان. چاپ كرد ي دوم مرگ يگانه
ي ادبـي   اين رمان چند بار تجديد چاپ شد و چند مجله. چاپ شد انهپرو  غروباش يعني  رمان معروف

ي  مجموعـه  2000در سـال  . بعدها به چندين زبـان ترجمـه شـد    و اش انتشار دادند هايي درباره نامه ويژه
در همـان سـال رمـان    . رو شـد  چاپ كرد كه با اسـتقبال خـوبي روبـه    ها بوهمي و ستارهشعري به نام 

عمـل   چندبار تجديد چاپ شد و از آن استقبال خوبي بـه هم  كه آن رساندرا به چاپ  آخرين انار جهان
همـان  در . چاپ شـد  هاي فردوسي كار در جنگلبه نام  شي شعر ديگر مجموعه 2004در سال . آمد

هاي انتقـادي   كه يك سري از مقاله به چاپ رسيد مخاطب كُشندهبه نام  اش هاي ي مقاله مجموعهسال 
ي نقد كـه پاسـخي بـه     كتاب ديگر او در زمينه. ل آكادميك استئي ادبيات و سياست و مسا او در زمينه

. چاپ شـد نيز در همان سال  جو و دانشايمان و جنگبود، به نام  فاروق رفيق وشنفكر كردركتاب 
مـاه    در ظـرف هشـت  كـه  چاپ شـد   هاي سفيد شهر موزيسينآخرين رمان او به نام  2006در سال 

  .هزار جلد از آن به فروش رفت ده
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ي تو، بار ديگـر درخـت    هاي ناديده كردن به گل ايم، براي خدمت جاي گرد سپيد، ما براي خدمت به تو اين اي بيابان
كند، شن تـو   مي كه برفي جاودان خون تو را سرد كاريم، اي بيابان سپيد، اي آني خيال، سرو اميد، زيتون وفاداري مي

  .تكه شدن عشق، خشك شدن آسمان چون برگ خرد شدن زمان، تكهي ابديت،  پاره بند چيست جز گردن
  .خوانيم نويسيم، فواره مي نوشيم، آب مي آييم، به مهماني تو شبنم مي ما همراه غبار باران مي

آوريم، انگوري كه  گونه براي چمنزارت مي آيند، گل بهشت كند از آالله آن روزگاراني كه مي رنج ما ريگ تو را پر مي
زار،  يي شراب داريم براي قبايل دوردست شـن  ايم، قافله ما خادمان تو. شيد بدهد، انجيري لبريز از تابستانطعم خور

در زير آفتاب سپيد او افسر شويم، با بـاد شـرق بجنگـيم، آسـمان را بـه      . ايم ساقي پادشاهان غمگين تو باشيم آماده
شـان بـر روح مـا     ي آن شاعراني كه غبار مرگ طال، پيالهيي، جام  آوريم، ابريشم اعصار نقره چالش بطلبيم، ما عطر مي

ساز با خود داريـم، عكـس    آييم آبشار دست مي. رويد جا نمي خادمان گلي كه تا ابد در اين. ايم ما خادمان تو. بارد مي
  .دهيم يي از اين گرماست، عكس آب را به اين تشنگي نشان مي دريا نشانه

دانم كه  ي خويش در دامان مزرعه، من مي اي گندم سراسيمه از مرگ دوبارهاي زردي همچون سيماي قلندران كهن، 
شـوند از   داند كه چـرا در دسـت تـو كبـوتران پـر مـي       تواند به تو نزديك شود، كسي نمي داند كه چرا نمي كسي نمي

هـاي   شـود، چـرا شيشـه    مي اش با خون محك زده است كه عيارهاي چرا تو را زري  سوي المكان،پروازي وحشي به 
  شاهان سياه؟  ي ند از توفاني سبز، از شرابي مثل سراب سفيد، از زهري مثل نطفها عطر تو لبريز
  .كنيم ات بند مي تواند آسمان را بگيرد، ما آسمان را براي ها كه شن تو نمي ايم، غروب ما خادمان تو

  .دهيم ات مي تو ما را به مطلق نزديك كن، ما انتهاي دريا را نشان
  .مان بياور آوريم، تو با باد، شن سفيد را از خداوند براي ات سايبان مي خويش از شهرهاي دور برايما به دوش 

  
  ي كارگران روشنايي حمله

كنـيم، سـنگ را از سـتارگان     مان پر است از نسيم صبح، كار مـي  تشنگي. روياند مان روشنايي مي كنيم، عرق ما كار مي
به هنگامي كه فشنگ، خميده . شود ند به هنگامي كه نور ناراست زاده ميك آوريم، چكش ما روشنايي را راست مي مي

  .گردانيم به آهنگران مهتاب را باز مي. كنيم ما نور را راست مي. شود از تفنگ رها مي
  .باشد از روشنايي چنان محصوالتي بسازيم كه خورشيدش نديده

سود از مكر زرگـران  . بينند اند، ديگر نمي را نوشيده قدر شب ي مخلوقاتي كه آن بريم، سود از ديده از ظلمت سود مي
گـران را   سـاز صـنعت   طالي آغشته به مس، ياقوت غش، مرواريـد دسـت  . كنند كه عيار خويش را به جادو بسيار مي

مان را  ي سياه كنيم، پياله دهيم، روح فقيرمان را به تو نزديك مي مان آزارت مي هاي اي روشنايي، ما با چكش. خريم مي
مان را به خورشـيد   كني، غريزه كني، پروازمان را عيان مي حد عذاب روشن ميكنيم، تو كه انسان را تا سر ر مياز تو پ

  .گيرند لوشان را از تو ميما صيد آرزوهايي شديم كه تأل. سپاري مي
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كنـي، از آن   مـي  ات كـه از آهنگـران اسـتقبال    بينـيم  مـي . كنـد  مان مي سردي تو را سپاس كه در روز باراني گرم خنك
ي مـا روي آن   همـه . زننـد  هاي دور نقب مـي  آيند و به سوي ملكوت كني كه از ژرفاي زمين مي براني استقبال ميرنج
  .برند كنيم كه تو را به سوي مطلق مي هايي سست كار مي پل

زبـان بـه    شـماريم،  مي جا با پنجه خداها را قدر دور كه ديگر بال را سودي نباشد، آن ست آن كار ما پرواز به بلندايي
شب . خيزد گاه كه خميده از خواب برمي كنيم آن نوشيم، ما صبح را راست مي زنيم، از آب قيامت مي شبنم ملكوت مي

سـراب  . ميرد كشيم كه به هنگام پرواز مي براي مرغ دريايي خط مي. نهد كنيم كه ابلهانه رو به تاريكي مي را راست مي
  .گردانيم ميكشان به سوي آب باز را كشان
  .سازيم مان مي بريم و از آن قايقي براي اميدهاي مثال نجارها روشنايي را مي... كنيم كار مي

يي  خانه بنديم، كتاب مان را به قلم روشنايي بار مي هاي قافله. سازيم مان مي هاي بريم و از آن كلكي براي بچه نور را مي
گير شد، نـي صـبح را    هرگاه كه دل. دهيم ش مي يفون آفتاب آشتيهرگاه معشوقي گريست، با سكس. سازيم از نور مي

مهتـاب را بـه نـت    ... ايـم  گـردانيم، مـا خادمـان آوازهـايي     قهر كه كرد با فلوت مهتاب بازش مي. نوازيم ش ميا براي
ايم، ريتم دريا  ارهايم، گيتاشناس ماه آسماني آو هاي غمگين مورخ روشنايي... كنيم روشنايي را موسيقي مي... كشيم مي

كند، صـداي شـهرهايي كـه نـور آنـان را بـراي هميشـه         نشيني مي گيريم كه در زير توفان روشنايي عقب را اندازه مي
ايم كه نور بـر   ما مهندس آن درختان. وزد كنيم كه خزان تاريكي در آن مي هايي را پاك مي كوچه. است فراموش كرده

  ...ش نور بباراندا ست، كه ابرهاي ال آسمانيهركس به دنب. سازد فرازشان النه مي
  .بگذار بيايد نزد ما چنين آسماني هست

  ...اش از نور باشند گردد، ماهيان هركس كه دنبال دريايي مي
  .ما چنين دريايي را داريم

  
  ي پرندگان سفيد حمله
  .سازيم ايم كه غروب را دوباره آباد مي ماي

بـه  . نشـيند  بريم كـه بـه پـيش عقـب مـي      رود، به سوي آب حمله مي نمي مان پيش ست، زمان مان تا انتها آغاز حيات
هايي كه مخلوقـات سـياه را    كنيم از كشتي كنيم، لبريزش مي بريم و از امپراتوري سفيد لبريزش مي ها حمله مي درياچه

هاي ناطق  هپرند. نوشند اش خون سفيد مي به سوي سرزمين ابريشمي، به سوي كشوري كه جنگاوران. دهند انتقال مي
  .كنند باالي سرمان پرواز مي

ي  ها به وسيله ها صحبت كنيم، كه از مناره با فاخته. اش بسپاريم توانيم به هنگام كشتن كبوتر گوش به فرياد رفقاي مي
. شويم پر از گنجشكان ذكرگوي، تيترواسكي زاهد، از ققنوس بـا ايمـان   وارد حريمي مي. كنند بال با خدا صحبت مي

در سـرزمين  . دهـد  مان توضـيح مـي   آيد و هجران را براي دهد، بلدرچين مي مان شرح مي آيد و غربت را براي سار مي
. كنـد  سپاريم هنگامي كـه خـود را تفسـير مـي     سپاريم، گوش به باران مي پرندگان سفيد، ما گوش به شرح درخت مي

مـان   هـاي  شـيطان گـوش بـه توبـه    . كنـد  گاه صيدشان مي سپارد و آن جا پلنگ، ابتدا گوش به شكارهاي خويش مي نآ
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ي آن شـرف بلنـدي كـه از كـودكي يـاد       ي خويش، با همه كند، ما هم به نزاكت ديرينه مان مي گاه اغفال سپارد، آن مي
  .كنيم گاه نابودشان مي كنيم و آن مان مي ايم طلب پوزش از دشمنان گرفته
كـه برآيـد، بـا     آيـد، آفتـاب قبـل از آن    رضـايت روز مـي   خواند، تاريكي با ميشان را باز از همان غروب رازهاي شب

  .كند ستارگان مشورت مي
خنجر رمز دارد، هر دلي را كه بخواهد با . كند اش مي يي را بخواهد، با نامه راضي جا فانوس دفتري دارد، هر پروانه آن

  .زند اش مي رمز صداي
  .آوريم آييم و با خود سكوتي سفيد مي ما مي

جـا درختـان قبـل از مـردن سـر       توانيم با سكوت خويش از سكوت رهايي يـابيم، آن  ان سفيد، ميدر سرزمين پرندگ
ها را غرق كند، راز خـويش را مثـل    كه كشتي آويزند، گرداب قبل از آن شان مي هاي خويش را مثال روشنايي به شاخه

كنـد و روي دل خـويش    وشـن مـي  كه بميرد مرغان دريايي را مثـال شـمع ر   آويزد، قايق قبل از آن چراغي به آب مي
  .نهد مي

ي  هـاي جاويـد نالـه    گاهان بعد از خستگي گوش فراسپردن به صداهاي سـحرآميز آسـمان، هنگـامي كـه زنـگ      شبان
هاي خويش را به بـاد   ل ترسگشوند، يكي در ميان جن صدا مي كليساهاي دور، فرياد مسجدهاي غمگين درون مه بي

هاي شب باور  كند كه به غريبه ها را جادو مي خواند، گل و اقبال پرندگان را مي سپارد، توپي بلورين در دست دارد مي
كنـد كـه بـا     يي خواب مـي  هاي ريزش لبريزند از رباعيات ترس، شبنم را به گونه كند كه برگ ندارند، مينا را جادو مي

بـا عينـك چنـد پزشـك بـد، مثـل        ...كند كه با باران هوشيار نشـود  فرياد زمين بيدار نشود، پاتونيا را چنان مست مي
خنـدد، بـاالي بيـد مجنـون روز      شـان مـي   هـاي  گيرد كه ماه روي برگ درختاني را مي. پروا به باغ بگذرد يي بي بدكاره
هاي سـپيد   برد كه زبان آن را بلدند، هرچيزي كه راز ساعت نويسد، زبان گياهاني را مي هاي سفيد خويش را مي حمله

  .كند ي او را برمال كند، واژگون تفسيرش مي هرچيزي كه رمز اين شمشير مستانه .شكند او را افشا كند مي
  .آورد آيد و سكوتي سفيد با خود مي او مي
ست كـه در خـون    نوازد، نور از پرندگان نشستن روي آب را آموخته، آزموده هاي خويش را مي جا انار آهنگ دانه اين

  .سيار شود، بگذار آفتاب زايمان كندگويد؛ بگذار خورشيد ب مي... شما تخم بگذارد
هاي گرمـي   نگرند كه پر است از احتمال انفجاري مهيب، آن درياچه آيند، آن فضاي سكوت را مي جانداران سفيد مي

  .شوند اش غبار مي اش تبخير و ناخدايان هاي نگرند كه كشتي را مي
هـا   كند، تابستان به خاموشي، بخور درياچه اللي سر ميبلبل بهار را با كر و ... خوانند آيد ديگر پرندگان نمي روزي مي

صـدا همچـون    ريـزد، بـي   مـي صدا همچون برجي از شن فرو بد، بيچس اش به آسمان مي هاي فرياد، بال مكد، بي را مي
  .شكند خار ميبصدا مثال پرستويي در  شود، بي مرواريدي در توفان گم مي

  
  نوشت پي
  .است چاپ شده 86و فروردين  85، اسفند 17ي  ، سال سوم، شمارهنقدنوي  نامه تر در ماه شعر پيشاين 


