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 03/09/2017             م. اسحاق نگارگر

 زن دست نگاه دار! تبر

زن دست نگاه دار! شعری است که من در میان آنچه از شعرهای انگلیسی ترجمه کرده ام بسیار دوستش دارم  تبر

وانسته نتزنان بیشمار ویران کرده اند و من یکی را هم  که ُگلشن خاطرات کودکیی من یعنی وطنم را تبر یبه دلیل

 برمنگهم2017سپتمبر 2زن! نگارگر ام مالمت کنم. این شما و این هم شعر تبر

 

ن دورا خاطراتخواهد درخت . می زنی کهباشد این شاعر انگلیسی با تبر . می نسان بعضاً به خاطرات خود بسیار دلبسته ا

می  .زن من ن کدام تبر. ستویران کرده اکودکیی مرا کامالً  پی کند سِر پرخاش دارد ولی بدبختانه وطن دوران کودکی اش را

دوارم شعر این شاعر انگلیسی که من مسؤولیت ترجمه اش میا. ا. دانم چه کس را برای این کار مالمت کنم. می حتی نو دانم 

  تان بیاید! گردن دارم خوشرا به 

 

 برای تبـرزن

 شعر از جارج پوپ موریسن

 . نگارگر ترجمه به شعر دری م. ا

 

 زن، را ای تبر خدا

 !را یک طرف بگذار این تبر

 پیر کوته کن، دست خویشتن را زین بلوطو 

 زن دستی،هم م به شاخش

 جوانی ها، که هنگام

 من این جا بود، پناهگاه

 آن برگمن بَُود هر شاخ و  پناهکنون اندر 

** * ** 
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 3از 2

 آنکه آوردش من بود همانا یک تن از اجداد

 گهوارۀ فرزند بنشاندش؛و اینجا پهلوی 

 !همچنان بگذار ،زن را ای تبر تو او

 آسمان عظمتش ساید، که سر بر

 این آشنای پیر، ن. می دانی که روزی این درخت،

 به روی خشکی و دریا،

 . می گسترد؛هم جالِل خویشجمال و 

 تو اکنون ریشه هایش را مزن بیباک،

 خاک، او با که باشد رشتۀ پیوند

 حالش، بر را بگذار پیر بلوطوین  برو تو

 که گرچه خشک گردیده ولی تا حال،

 آسمان ساید.  خویشتن بر پُر از غرور سرِ 

 ــ تنبل و بی کاره ای این جا جوان

 . می کرد؛به زیر شاخ هایش روزهای خویش شب

 نه تنها من که این جا خواهرم با آرزومندی،

 بازی بود.  همیشه گرم

 دلسوز، مادرروی مهربانی  به روی من ز

 سایه اش هر روز، ربه زی

 خود می کاشت.  عشق ُگل صد بوسه را از

 را که از روی محبت بود، بابا فشار دست

 . می کردم. . . . در اینجا من به روی دست خود احساس

** * ** 

 ببخشا، قطرۀ اشکم اگر از روی نادانیست،

 !حاِل خود بگذار بر را ولی این آشنای پیر

 !آشنای پیر آگه باشتوهم ای 

 رنجورم؛ تمام تارهای قلب



  
 

 

 3از 3

 پیچیده، به سان پوست در دوِر تو

 مشو نومید ازین ُخشکی

 به روی شاخ هایت باز هم مرغان خنیاگر،

 می خوانند، اندر بهاران، گرم خویش را سرود

 بهاری تند بخرامد سحرگاهان؛ چون بادو 

 تمام شاخه های تو،

  آری. ندخود خم ک برای احتراِم او سرِ 

** * ** 

 ها؛ توفان پیشدالور باز هم در  تو ای پیر

 را سپر سازی، مقاوم سینۀ خود چو سرباز

 هرگز میا اینجا؛ تبر زن ترک کن این بیشه را،

 این تبر هرگز، کاری دارم آخر که تا من دست

  ....ِر من ضربی نخواهد زدبه پای آشنای پی
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