
 
 
 «یدیقَیته توغیلگن پری کویله»

 :سیپلم تانیتمهۉلگن  بو تۉلریدن عبارت بترجمه فروغ فرخزاد نینگ حیاتی و شعری
 
نگ ېا لیلی آرقهۉلگن. بیز ترجمه یېری بیلیم و هنرنی خلق ارا یاییب کېره لردن بېپ اۉچیلیک کترجمه 

وزاق الماقده میز. ېینگی اثرلردن خبر تاپیب ک -ینگی و لیشلللللل  نهۉکشفففففف یاگ و ینگی ادبی یینگی علمی 
چه زمانلرده ترجمه تمیشۉا مهاون یک رواجلن ېدی؛ فرهنگی و ادبی آلیش ل گه  –گن ا بېریشففففففلر اۉرته 

تیب گن اېدی؛ چاپ صففففففنکتی و کتابلر کېنگ کۉلم ده با ففففففیلیبد ارزان بنا ده همه نینگ قۉلیگه یېکېلمه
 یمیزشفففاعرلربیزنینگ  فففیده اېدی.  فففی ج ده آز و تار دایرهثیرلنیش چېگرهابیریدن ت -بارالمسفففدی و بیر

 ففففففی هم عرو  لری بیلن تانیش اېدیلر و ب لرنینگ برچهفقط فارس و عرب و اۉزبېک ادبیاتی نم نه
 وزنلری و مکین ف رملرگه ا ا لنگن اېدی.

 ی ج ده بیریشلر و تأثیرلنیشلر دایره-بۉلگن. حاضر فرهنگی آلیشاېندی اېسه دنیا ج ده کیچیک و یقین 
ییبد آ فففان و تی کېنگهکندی. ترجمه تیلی ج ده رواجلنگن و نه فقط چاپ صفففکېنگ و تېزلیکده ی ز بېره

له فاصفففففف یالر  ید ماعی ترماقلر و م که انترنت و ت رلی اجت یل ارزان بۉلگند بل لرنی زمان و مکان و ت
 کۉترگن.  جنتلریدن اۉرته دن

گی بیر ی رگ و اېلی دنیانینگ اېنگ غربی تمانیده جایلشگن ی رگ و اېندی دنیانینگ اېنگ شرقی تمانیده
 ففففففیدن عین زمانده خبردار بۉلیب ت رگن. ب  خبر بیر  ففففففیا ففففففی کیچیک واقکه -اېلی نینگ هر بیر کته

 می یا که اقتصادی یا که فرهنگی و ادبید بری بیر. واقکه
 ففففیده بیز نیمایی ف رو و وزنید آق شففففکر نیمه و قنداق لیگینید قیسففففقه شففففکر و قلیک نتیجهانه شفففف  یاوو

 .یتی و خص صیتلرینی ت ش نیب آلدیکگن هایک لرنینگ اهمجاپانده کېنگ ترقلگن و ب ت ن دنیاگه ییره
زگرتیره ۉالینی ۉسکین ایز قالدیره دیلر و ادبی آقیم یېادبی جریانده بکضی بیر شاعرلر ج ده چ ق ر و ک

 فروغ فرخزاد دیر. لیک چاغداش شاعردیلر. انه ش  شاعرلردن بیرید ایران
چه ا انیش بیر  ففففففیما.تلیمیزگه ېفروغ فرخزاد بیزنینگ ا قیبد ب  تیلنی ۉچ نکه بیز مکتب ده فار فففففف

و آذربایجانلرده اونی  د همده قزاقسففتاند قیرغیز ففتانزبیکسففتاند ت رکمنسففتانۉرگنگنمیزد اما ق شففنی اۉا
 یدیلر. وش نالمهت سیزیدیلر و شکرلرینی ترجمهنیمهتا لیکاونچه

دیر. فروغ دن آلدین همد شففاعر  فروغ فرخزاد عیاللیک شففکرینی بیزگه تانیتگن بیرینچی جسففارتلی عیا 
رککلر ېچیبد اۉچ قضلللیونی   و شلللیتدید اما اولر جمکیت قرهېین هم انچه عیا  شفففاعر یشفففب ایجاد اېک

یدین أ -ت یغ لرینی آچیق-للیک حسز عیاۉاقاب غیگه کیریبد  مهآ تال دیلر. فروغ فرخزاد ېلگن اېک یی
 تدی. ېا بیی  بی ن خییل  ی-نویغو عییل و نی ی عییل شع ینی عییل و دیچیمهۉچ دی،رقمهۉق

-زگیېشففکری هم عینن انه شفف  عیاللیک  فف لیکک عیالېزبۉشففرق دهد اینیقسففه ت ری دنیا ففیگه باغلیق ا
اوزاق قالگنی اوچ ن فروغ فرخزاد نینگ شفففففکرلرینی ت ری دنیا فففففی ادبیاتیگه هم تانیتیش هیجانلریدن 

لردی و ب نی بیر عیا  ۉلی بیلن ممکن بۉدی. شفف  مقصففدنی عملگه آشففیریش البته فقط ترجمه یېا کرهېک
بیر عیا   ره ۉرکک دن کېاحسفففلرینی -ت یغ شفففاعرنینگ گه که عیا  ېدید نېشفففاعر قیلیشفففی ضفففرور ا

 تیشی ممکن. ېچ ق رراق انگلب یشاعر 
زگه ت تگن حالده فروغ فرخزاد نینگ حیاتی و ایجادی حقیده بیر تحقیق قیلیبد ۉانه شففففف  ضفففففرورتنی ک

لیک محنت بیلن ییل اوچ سلللللیچمهدیم. گه ی کلهو لکهېز یۉتیشفففففنی اېپلم لریدن تنلبد ترجمه اۉشفففففکری ت
 پلم قیلیبد ترقتدیم. ۉت بی  آستی ه عنوانی« ی یک یلهیته ت غیلگن پری ق  » یمنیلرترجمهب   لگنېلگه کۉق

لریم ته شففففففکری ترجمه ۷-۶  قی گن شللللللع ل ی   و مفروغ فرخزاد حقیده یازگن بیر مقالهبیرینچی گل 
 مجله یا ژورنالیده« ناسللللی» دیگی لهۉ ففففی تمانیدن هر اود آیده نشففففر بانهخلچیېکسففففتانده ایران اېزبۉا

لر  ففففففانینی ن جمه یتی یب،نگهېک نیراق مقالهینېد اما کلدییتدېیا  ففففففیریلیک خشیده نشففففففر ا چهکریل
ده بیر افغان مسففففلکی با ففففمه خانه عرب یازوویده پلمد ۉت بو. دیمتیارله پلم شففففکلیدهۉبیر ت یتی یب،پهۉک

 چیقدی.  با یلیبییلی  و. ۲۰۰۷/ش.۱۳۸۶  تمانیدن «قلم انجمنیافغانستان »مینگ نسخه ده 
  .منرهېزلب بۉچه آغیز  ېندی انه ش  اثر حقیده بیر نېا

و . مقدمه ده فروغ فرخزاد نینگ آغیر دیر ت شکری ترجمه دن عبارگېب ۸۰ت مقدمه و ېب ۱۲پلم ۉب  ت
ک عیاللیک ېد ش نینگدلریقیلگن فکالیتلری و آلگن جایزه یدهلر احهقیسقه حیاتید همده شکرد فیلم و هنر 

ه اونینگ دز ی ریتیلگن. مقدمه نی یازیشۉ یده قیلگن خدمتی و ت تگن اول شی حقیده   احهشکری 
 .لردن فایده لنیلگنشکرلریدن و ت رلی مقاله

  جهتی   شکل و مضمو  ل،زهۉنگ گېپلمیدن اۉشته تېفروغ فرخزاد نینگ با یلیب چیققن ب دسهېمتن ده ا
 :گیچهتیلگن. شکرلر ق ییدهېوزنی و ف رمیده ترجمه از ۉنیبد انن ه شع ل ی دیگی لهۉرنک بۉا
 پرچه شکر ۷پلمیدن ۉتیا ت تق ن  «ا یر»
 پرچه شکر   ۴پلمیدن ۉت «دی ار»
 پرچه شکر ۲پلمیدن ۉتیا ت غیان  «عصیان»
 پرچه شکر ۱۳پلمیدن ۉتقیته ت غیلیش یا  «ت لدی دیگر» 



پرچه  ۴پلمیدن ۉت ی یکلتیرهېک ایمی  نیشیگه اووق فصل باشلهیا  «ایمان بیاوریم به آغاز فصل  رد» 
 شکر

ین بیرینچی ېپلمیدن قیلینگن. اوندن کۉت «قیته ت غیلیش» دپ ترجمهۉکد اینگ کېنینگیزدریب ت رگهۉک
نگ ېا و نیشپلمی شففاعرنینگ شففکللهۉیا ت تق ن دن دیر. ب نینگ البته دلیلی بار. ا ففیر ت« ا ففیر»پلمی ۉت

پلم انه شفف  ۉینگی ایککی تېپلم دیر. کۉتگن تېشففقینلیگینی عکس اۉشففاعرلیک جت غیان قیلگن حسففیاتی و 
 دی. لهپلم نینگ دوامی  نهۉت

ب  عصففففففیانچی  ددیې ففففففی ازگریش و ب ریلیش نقشهۉپلمی بیر اۉت یا ت لدی دیگر« قیته ت غیلیش»اما 
زینی و ۉا فففففل ب بیلن ا و نیل ینگی بی ن، فورم ینگی بی ن، شپلم ده شفففففاعر ینگی قرهۉشفففففاعرگهت ب  ت
پلم ۉشاعر ب  تگه که ېن .دییلب تنلهۉمسد اې تدن اۉی. ب  عن ان یا آتنی تصادفی یا تتدېهنرینی نمایان ا

قیغ لرینی  -ز دردۉلیبد فقط اۉپلم بیلن بیر اجتماعی و ریالسففففتیک شففففاعر بۉبیلن قیته ت غیلدی و شفففف  ت
تیشففففماوچیلکد ېی قیینچی یک، گیقیغ لرید جمکیتده -مسد بلکه ب ت ن انسففففان و انسففففانیلیک دردېگینه ا

 لرگه یانداشتی.عدالتسیزلیکد قاالقلیک کبی ت رلی مسأله
)م تر  لیمیۉا لیاونینگ فاجکه« ی یکلتیرهېک ایمی  نیشللللیگه ففففاووق فصففففل باشففففله»پلمی ۉنگی تۉ فففف

 نگ چ ق رمکنالیېرتته اۉتشکرلری  انی آزلیگی اوچ ن پلمیده ۉب  تین با یلیب چیقدی. ېکتصادفی(دن 
 ینی تنلبد ترجمه قیلدیم.و ج ده کرکترلی شکر

شفففکلیده یازیلگن شفففکرلرینی عین « چنار پاره»رتلیک ۉریلگن. تېترجمه ده امانتدارلیککه ج ده اعتبار ب
زیگه ۉز ف رمی و وزنیده و اۉعینن ا نیشفففففف  ف رو و حتا عین وزندهد نیمایی ف رو و وزنیده یازیلگنلری

 تدیم.ېا ن جمه حیل ه گن قلهز آهنگینی ۉآهنگلی آق شکرلرینی هم عین اخاص 
-ایککی ه . دیمبیر آلیب ایش اوستیگه ل جمهییل ب  تراود  سیچمهن ېدی. مېمس اېب  ایش البته آ ان ا

لرنی اصففلی بیلن  ففالیشففتیریب چیقدیم و هر بیر ک ترجمهېجکت قیلیبد بیر منتقددمراینه ین ېآیدن ک اود
  دیگی لیق ادا قیلهۉشففففففه م ن منی تۉمقصففففففد قیلگن افرخزاد فروغ  دلچبۉا -یلبۉقیته ا-نی قیتهزیۉ فففففف
 ادیب   گیکسفتاندهېزبۉریلگن و اۉلر قیته کن ایککی مرته ب  ترجمهۉا -نۉزگرتیردیم. کمیده اۉگه ازۉس
شففاعرد لگن ۉمشففن ر بلر قیلگنی بیلن ن جمه لزهۉگ کبی  د  خییم عطیر، موالنی، اینیقسلله مت جم  ، و

قاتچی  یده بحثۉهر  فففففف لر ورگش آچیل ف بیلن مصففففففلحتېامترجم و تحقی یبد آخری ک لرز حق نگلیم ۉقیل
 ین چاپ قیلیشگه قرار قیلدیم.ېلگنیدن کۉت
بد امید ېدی دییقه هم سیزل گه و منتهېچیته  ینی تقدیم اېندی  یز عزیزلرگه انه ش  ترجمه لردن بیر نېا

 .منقیله

 تۉلقون
 

  ند تۉلق نكۉزومده  ېن تۉلق ن

 غیانت  ن ریبد قیلهباش كۉته

 مینگ شیرین آرزو شمالی-مینگ

 تارتر  ېنی هردود هرتامان

 

  ن ند  ېن بیر تۉلق ن ېن تۉلق ن

 اویینگ اېسهد حسرگ دریا ی

 نگاهینگنی تارتر اۉزیگه

 اېرته تانگ نینگ رنگید جال ی

 

 شیبداۉزینگ بیلن دایم ك ره

 سن قرار هېچ قچانیتاپالمه

  ن ېن اۉزینگدن قاچیب ی ره

  ند چاپقیرد پریشانكۉك ب ل گ

 

 نې بۉلردی خدایاد اگر



 بۉلسم اېدی بیر آلیس قیرغاق؟

  ېنی ق چیب آلیبد بیر كېچهد

 قاچسم اېدید اوزاققهد اوزاق

۞ ۞ ۞ ۞ 
       

 ساوغه 
 

 یمنزلهمېند ت ن ننایه  یدن  ۉ

  یدن هننایمېند قارانغ لیك 

 یمنله یدن  ۉزهو ت ن ننای

 

 اگر اوییمگه كېلسنگ

 مېنگهد ای منرباند چراغ كېلتیر

 و بیر دریچه كهد اوندن

 بختلی گاوج و كۉچه گه باقسم

۞ ۞ ۞ ۞ 
 

 یشیل وهم
 

 ت ن بۉیی آیینه ده ییغلردیم

 و نی كۉكلمرزهدې

 لر نینگ یشیل اوهامیگه تاپشیرگن اېدیدرخت

 ه  یگه  یغمس اېدیللیالغیزلیگیم پیوج دیم 

 و قاغاز تاجیم ایسی

 گن اېردی ق یاشسیز اۉشه ی رگ آ مانینیب لغه

 

 قیله آلمسدیم

 قیله آلمسدیم

 لر نینگ تاووشیچهكۉ

 لر نینگ تاووشیق شچه

 قالیشی تاووشیۉلر نینگ یپو تۉ

 لر نینگ قاچاغان های و ه ییباله

 صاب ن نینگ ك پیگی دېك

 اوچیدن آ مانگهایپ 

 شینهلر نینگ اۉیاتگن پ فكچیقه ی

 و شما د و شما  كیم گۉیا

 لری نینگ ت بیدهك قارانغ  لحظههماغ شلی



 ن س آلماقده اېدی

  ین دې ارینیم قلکهجیم ایشانچی

 قیسیب ت رگن اېردی

 لردن قلبیمنیكو اېسكی تېشی

 یب چارلردیآگ ت ت

 

 نگاهیم ك ن بۉیی  تېرمیلگن اېدی

 لریگهزحیاتیم كۉ

 -اۉشه قۉرقاق اضشرابلی كۉزلرگه

 كه ثابت نگاهیم دن قاچر اېدی

 و یالغانچیلر كبی

 لر نینگ بېخشر عزلتیگهقباق

 پناه كېلتیرگن اېدی

 

 قیسی چۉققید قیسی اوج؟

  ینگ برچهیلنمه یۉللر نیأب  

 او   اووق   رگ چی آغیز ده

 ش و نقشه  یگه یېتمس م ؟اداغ و تۉقنه

 

 ادهد الداوچی  ۉزلرای  

 اعضالر پرهیزی  لر وستكو ای ای

 مېنگه نیمه بېردینگیز؟

 لر دنشگن ب  قاغاز تاج و الده یهباشیمده  

 نیم م ت نكارراق اېمس میدی؟گه گل تاققهم اچی

 

 ی قیلیب بیابان روحی تسخیر اېتدی مېنی؟قنده

 یقنده و آی نینگ  حری

   روك ایمانیدن ا ییردی مېنی؟

 یدی؟اولغه ی قیلیب قلبیم یرمیقنده

 دیمهنی بیر ب ت ن ایلهمو هېچ یریم ب  یری

 ی ت ردیم و كۉردیمقنده

 كه آیاغیم آ تیده

 ینچی دن اوزیلیب ت شررد اۉز تهیې

 و ج تیم تنه  ینینگ حرارتی

 یدیزمهو نینگ انتظارینی  ېتنه

 

 قیسی چۉققید قیسی اوج؟

 لرنگمېنگه پناه بېری



 لرتشان چراغپریاې 

 لرینگیز اوزرهاش تام ېرق ی

 لر قۉینیدهمکشر ت ت ن

 ب ت رگنبرهلر هیلپیمی ویلگن كیی

 ای شكاك یاروغ اویلرت

 

 لرنگمېنگه پناه بېری

 لر كه تېری آ تیدنالای  اده و كامل عی

 جنین قیمیرلشینی لذگ بیلن

 نازك برماقلرینگیز  ېزیب ت رر

 نگیز چاكیده دایم ه اقهو ی

 گه قۉشیلرتازه   ت

 

 قیسی چۉققید قیسی اوج؟

 لرنگمېنگه پناه بېری

 ای اۉگ دن تۉلیق اۉچاقلر

 - یك تقهای خ شبختلی -

 لری قۉشیغیشو ای آشخانه نینگ قاره مس اېدی

 شیهو ای تیك و ماشینی نینگ زېریكرلی ك یل

 لر نینگنو ای   پ رگی بیلن قالی

 لریبحث و جنجال ك ندوزگی -كېچه

 لرنگپناه بېری مېنگه

 لریخ اهش لر كه بقا نینگ دردلیص عشقای حری

 گینیهتصرف تۉش

 گه ب لغرو تازه قان جادو   وی

 

 ت ن بۉیی 

 ت ن بۉیی  بیر جسددېك

 لرهاېنگ دهشتلی قای

 و اېنگ چ ق ر دېنگیز نینگ تېشیكلری

 لر تامانگه آقیب بارر اېدیمقو گۉشتخ ار بلی

 لرینگ نازك اوم رتقهو بېلیم نی

  یدن ققشب قالدیلراۉلیم  ېزگی

 

 قیله آلمسدیم

 قیله آلمسدیم

 آیاغیم نینگ تاووشی

 نی انكار قیلردیلیۉ



 لیگیم سو مېنینگ مأی

 راق اېدینگمی دن كېهروحیم نینگ چید

 و او  بنار

 ل اوهاویاتگن او  یشیلهزه ده بۉیهو دېر

 گه ایتردی:مدلی

 گیندقره“

 دینگتمه ېن هېچ قچان آلغه كې

 ندگیقره

 ” ېن  چۉكیب كېتدینگ

۞ ۞ ۞ ۞ 
 

 یته توغیلیشق  
 

  یدبارلیغیم نینگ برچه

 بیر قرانغ  آیه دیرد

 یلبدأكه  ېنی اۉزیده تكرار 

 ابدی اۉ یش و گللش تانگیگه آلیب بارر

 ده  ېنیدمېن ب  آیت

 آه چېكتیمد آه

 دهدمېن ب  آیت

 گه  ېنی پی ند اېتدیم.اۉگ بیلن   و و درخت

 تیریكلیك شایدد ب 

 بیر اوزون خیابان دیرد

 كه هر ك نی بیر عیا 

 بیر  بد بیرله اۉتر اوندن

 ب  تیریكلیك شایدد

 بیر ارقان دیركه كیشید

 یه دن اۉزینی آ گهشاخ

 ب  تیریكلیك شایدد

 یتر مدر ه دنبیر باله دیر كه ق  

 یا بیرار یۉلچی نینگ حیران اۉتیشید

 گهدباشقه یۉلچی ینی آلیب باشیدن كه دوپّی

 ییب  یز بیر جیلمهمکنی

 دېیدی« خیرلی تانگ»

 

 ب  تیریكلیك شایدد

 تۉ یلگن بیر لحظه دیرد



 كه نگاهیمد 

 یلرأاۉزینی ویران كۉزلرینگ مردمیده 

 و ب نده بیر حس بار

 گه قۉشگ وكه اونی آی بیله ظلمت بیلیمی

 

 دهداویچه بیر تننالیك اۉلچاوی

 چه دیردویگیمد كه عشق اۉلچای ره

 لریگهد بختی نینگ  اده بنانه

 گهدگی چېچكلر نینگ چیرایلی زوالیگلدانده

 گهدمیز ده اېككن ننال ېن باغچه

 یاتگن چه ك یلهویو درچه اۉلچا

 گهدقناری آوازی

 یدی.قره

 

 …آه 
 و ش  دیرمېنینگ حصه

 و ش  دیرمېنینگ حصه

 ود مېنینگ حصه

 بیر آ مان دیر كه اونید

 دیآ یلگن پرده مېندن آلهبیر 

 ود مېنینگ حصه

 اېسكی نروان دن ق یی ت شماق دیر

 گه اېریشش دیرچیریماق و غربتدهد بیر نر ه و

 

 ود همېنینگ حص

 نیش دیرد بیر محزون ایله

 لر باغیدهخاطره                    

 و جان بېرماق دیرد

 نینگ غمیگهد تاووشبیر                 

 ایتر:كه مېنگه 

 «منقۉللرینگنی  ې ه»

 

 من باغچه دهقۉللریمنی اېكه

 مندیریب یشنهكۉكه

 منمند بیلهمند بیلهبیله

 

 لریم ایچیدهدو ج هرلی برماق

 دیرقلدیرغاچلر تخمینی قۉیگ  ی



 

 كد من ایككی ق الغیمگه زیرهتاقه

 ایككی قیزیل اېگیزك گیالس دن

 و تیرناغیم ی زیگهد

 منیاپیشتیرهراقلرینی پگل ی

 

 بیر كۉچه بار كه اوندهد

 لردمېنگه عاشق باله

 لردحالی هم اۉشه پریشان  اچ

 لر آیاق قیلتیراقو 

 لری بیلهد م ج دو اینگیچكه بۉیین

 و اولرد

 الق نینگبیر كېچه باد آلیب كېتگن قیزه

 لریهگاۉشه مکص و ك لیشینی اېسله

 

 

 بیر كۉچه بارد كه قلبیمد

  یدند لیك دههباله

 اونی اۉغیرلب آلگن.

 

 حجم   رید زمان نینگ خشیده

 ینیدخشو زمان نینگ ب  ق روق 

 حجم ایله حامله قیلماق

 بیر حجم آگاه بیر تص یر دند 

 دیكه كۉزگ  ضیافتی دن قیته

 

 ی دیردو ش نده

 یدكه بیراو اۉلگه

 ی.و بیراو قالگه 

 

 دن غدیگن حقیرانه اریچ ق رلیككه آقه

 مسآوچی مرواریدنی آولههېچ بیر 

 

 

 مېند

 دېنگیزده مسكن ت تگند

 ی گه  ېكین چالگن و كۉنگلینی یاغاد ن 

 بیر غمگین پری گینه نی تانییمن



 بیر غمگین پری گینه نی كهد ت نده

 دیبیر بۉ ه دن اۉله

 و  حر بیر بۉ ه دند

 دیر دنیا گه كېلگ  ی

۞ ۞ ۞ ۞ 
 دیرپرنده اۉلگوچی

 

 گیم  یقیلگنی ره

 گیم  یقیلگنی ره

 

 نیمن و برماغیمای ان گه چیقه

 منیزهکنینگ تارتیلگن تېریسی گه تېكت ن 

 

 لری قارانغ  دیررابشه چراغ

 لری قارانغ  دیررابشه چراغ

 

 بیرار كیشی ق یاشگه تانیتمس مېنی

 لر ضیافتیگه آلیب بارمس مېنیبیرار كیشی چ مچ ق

 

 اوچیش نی اېسلب قا 

 دیرپرنده اۉلگ چی

 

 پلمیدن آلیندی. ۉت« ی یق یته ت غیلگن پری ک یله»لر سلتمه: برچه ترجمهېا


