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 شل سيلور استاين     
 
١٩۵٢فعاليت هنری خودشو در . در شيکاگو ١٩٣٢متولد سال :شل

ن شعر و کشيدن کاريکاتور برای مجالت شروع کرد با چاپ با سرود
 به شهرت رسيدبعد از اونم در ١٩۶۴کتاب درخت بخشنده در سال 
آهنگسازی و فيلمنامه نويسی -نمايشنامه نويسی-نوازندگی-زمينه های کارتون پردازی

همچنين برای نوشتن .رو گرفت)ميشيگان يانگ ريدز(ادامه داد و جوايز گوناگونی مثل 
 شل در زمينه.نامزد دريافت اسکار شد)کارت پستال هايی از لبه ی دنيا (موسيقی فيلم 

ی ادبيات اشعار گوناگونی برای بزرگساالن سروده ولی شهرتش در امريکا و اروپا به 
شل با تخيل قوی .خا طر داستان ها ی کوتاه و صميمی و ساده ی اون برای بچه هاست 

شل .وسبک و زبان ساده نگاه های تازه ای به ادبيات کودکان عرضه کرده و طنز عميق
  .ثر عارضه قلبی در گذشت بر ا١٩٩٩سيلور استاين در سال 

 
 



 
 

 بيا تا فقط با بيست و پنج سنت
 

 فال ات را در جام بلورين ببينم
 

 بگذار گذشته ات را برات بگويم
 

 امروز ناهار اين چيزها را خوردی
 

 سوپ نخود فرنگی و آب سيب
 

 کلم برگ و گوجه فرنگی آب پز
 

 شير کاکائو
 

 همه اش را درست گفتم نه؟
 
 ف کنم کهخب بايد اعترا
 

 اين ها را نه با نگاه کردن به جام بلورين
 

 بلکه با نگاه کردن به لباست فهميدم
 
 
 

 زمانی به زبان گل ها سخن می گفتم
 

 زمانی هر کلمه ای را که کرم ابريشم می گفت می فهميدم
 

 زمانی در خفا به وراجی سارها می خنديدم
 

 و در رختخوابم با مگسی گپ می زدم
 

 ام سوال های جيرجيرک ها گوش می دادمزمانی به تم
 

 و به تمام آنها جواب می دادم
 

 و با گريه هر دانه برف در حال مرگ که فرو می افتاد
 

 همدردی می کردم
 

 زمانی به زبان گل ها سخن می گفتم
 



 چه شد که اين ها همه از يادم رفت؟
 

 چه شد که اين ها همه از يادم رفت؟
  
 

 
 زندگی می کنممن جوجه ام دراين تخم 

 
 اما نمی خواهم بيرون بيايم نمی خواهم از تخم بيرون بيايم

 
 مرغ ها همه اش قد قد می کنند خروس ها همه اش التماس می کنند

 
 اما من از تخم بيرون نمی آيم که نمی آيم

 
 آن بيرون صحبت از جنگ است و آلودگی

 
 دادا و فرياد مردم است و غرش هواپيماها

 
  خواهم همين جا بمانم جايی که امن و گرم استاين است که می

 
  من نمی خواهم از تخم بيرون بيایو

 
 
 

 :اگر می خواهی بزنی

 :اگر می خواهی بزنی

 گرازه را با پارو بزن

 خوکه را با شالق يابو بزن

 ماره را با چوب الو بزن

 سموره را با ترکه ی البالو بزن

 زنبوره را با دسته ی جارو بزن

 که می رسیاما به من 



 حتما با پر قو بزن

 ---شل سيلور استاين---

 

 "خواهدها"و " شايدها"و " بايدها"تمام   
 

 توی آفتاب لميده بودند و
 

 درباره کارهايی که بايد بکنند و شايد بکنند و می خواهند بکنند سخن سرايی می کردند
 

 کوچولو پيدا شد" کردم"اما به محض اين که سر و کله يک 
 

 "خواهندها"و " شايدها"و " ايدهاب"تمام 
 

 پا به فرار گذاشتند و هفت سوراخ قايم شدند
 

 ))شل سيلور استاين((
 
 

 )عاشقانه ها......(بابا چی ميشه اگه

 چی می شه اگه خورشيد ديگه در نياد؟،بابا

 پيش مياد؟،چی

 تعجب می کنی،اگه خورشيد نتابه

  شیو با چشمای از حدقه در اومده به اسمون خيره می

 و باد نور چشماتو به اسمون ميبره

 و خورشيد دوباره شروع به تابيدن می کنه

 بابا چی می شه اگه باد نوزه؟

 اون وقت چی پيش مياد؟

 زمين خشک ميشه،اگه باد نوزه

 پسرم بادبادکت هم ديگه پرواز نمی کنه،قايقت ديگه حرکت نمی کنه



 اون وقت چمن مشکل تو رو به باد می گه

 ره شروع به وزيدن می کنهو باد دوبا

 اگه چمن ديگه رشد نکنه چی؟،بابا

 اون وقت ديگه چی می شه

 اشک هات سرازير می شه،اگه چمن رشد نکنه،بابا

 و زمين با اشک چشمهای تو سيراب می شه

 چمن ها هم بزرگ می شن،بعد مثل محبت تو به من

 و دوباره شروع می کنن به رشد کردن

 داشته باشم چی؟اگه من تو رو دوست ن،بابا

 اون وقت چی ميشه؟

 خورشيد ،اون وقت ديگه چمن رشد نمی کنه،اگه تو ديگه منو دوست نداشته باشی
 

 تابه و باد هم نمی وزه نمی

 اگه می خوای اين دنيای قديمی به کارش ادامه بده

 .........باز هم،باز هم،بايد باز هم منو دوست داشته باشی

 باز منو دوست داشته باشی

  شنوی پسرم؟می

 بهتره منو دوست داشته باشی

 )تو منو دوست داری پسرم؟بله(

 ....بهتره منو دوست داشته باشی

 

 يک گلوله برفی برای خودم درست کردم ---
 

 آنقدر گرد و خوشگل که فکر ش را هم نمی توانی بکنی
 



 بعد فکر کردم برای خودم نگهش دارم
 

 خودم بخوابانمش و پيش
 

  درست کنمبرايش لباس خواب
 

 يک بالش هم برای زير سرش
 

 ديشب ديدم که گذاشته رفته
 

 !اما پيش از رفتن جايش را خيس کرده بود

 ---شل سيلور استاين

 



 

                                                               

 ---شل سيلور استاين ---

 

 :شير جه ی بی نظير

 محشرترين شيرجه ای که تا به حال ثبت شده

 به خانم مليسای جنگل نشين تعلق داره



 يد تو هوارمليسا جست زد از رو تخته پرش و پ

 چرخيدو بعد از چهار پشتک رفت ان باال باال ها

 تاب دادوموهاشو افشان کرد. سری پيچ

  جک زد وپشتک واروسی و چهار شيرجه ی

 وقتی اومد پايين بعد از نه و يک چهارم پشتک عالی

 استخر را ديد ان پايين که خشک و کامال خالی بود

 --- شل سيلور استاين ---                                   

 

 

 )باال افتادن:(صدا

 در دل تو صدايی است

 :که صبح تا شام زمزمه می کند 

  من درست استفکر می کنم ان برای

 می دانم اين کار اشتباست

 نه معلم نه واعظ نه پدر نه مادر،اره

 نه دوست نه هيچ ادم دانايی نمی تواند بگويد

 چه کاری برايت درست و چه کاری نادرست است

 فقط به صدايی گوش بده

 که دلت می گويد درست است

 ---شل سيلور استاين و من---



 

 
 

 :چراغ زير شيروانی

 کرکره ها بسته،خانه تاريک است

 چراغی روشن است،اما،در اتاق زير شيروانی

 سوسوی لرزانش را می بينم

 و می فهمم يعنی چه

 زير شيروانی چراغی روشن است،اری

 از بيرون می توانم ببينمش

 ته ایو خوب می دانم تو انجا نشس

 و به بيرون نگاه می کنی

 ---شل سيلور استاين---

 

 يادگار 

 اوازی بخوان ،شعری بگو،چيزی بکش

 شانه هايت را بردار اهنگی بزن

 حاال اگه پرت و پال بود

 بود که بود،اگه شرو ور بود که بود 

 توی اشپزخانه رقصی بکن از اين سوبه اون سو

 شد که شد،اگر شتری شد 



 ی از خودت به جا بذارخالصه يه خل بازي

 چيزی که در اين روزگار پيش از تو نبوده

 ---شل سيلور استاين---

 

 

 محبوب ازار طلب

 از وقتی محبوبه ازار طلبم رفت و مرا تنها گذاشت

 چيزی ندارم جز ديوار،برای مشت کوبيدن

 وقتی که کتکش می زدم دوستم می داشت

 اما من شيوه ی بهتری را پيش گرفتم

 گاه با او بر سر مهر نباشماينکه هيچ

 او همان کسی است که در رويايم می ديدم،بله

 و ادم هميشه کسی را که دوست می دارد می ازارد

 از وقتی که محبوب ازار طلبم رفت و مرا تنها گذاشت

 برای مشت کوبيدن چيزی ندارم جز ديوار

 جز تخم مرغ،برای له کردن

 جز شلوار،برای کمربند بستن

 دن جز بستنیبرای پرت کر

 جز ساعت،برای زدن بر سرش

 جز کبريت،برای اتش زدن

 جز ديوار،برای مشت کوبيدن

 ---شل سيلور استاين ---

  



 نيمی از اسب و نيمی انسان،رو اون تپه سنتوری و استاده

 سم های يه اسب،سمهاش

 قدرت يه اسب،قدرتش

 غرور يه اسب،و غرورش

 اشکه يه مرده،اما اشکش

 در حاله تاختهسنتور ،باالی تپه

 دور کوه گشتی می زنه و دوباره بر می گرده

 دور از دنيای روياها

 و ماورای دنيای ادمها

 يه بار سنتور عاشقه ماديانی شد که همه جا در کنارش می تاخت

 دنبال هم می کردن،تو دشت و صحرا با هم مسابقه می دادن

 سنتور و ماديان وحشی

 دناما بعد از مسابقه و دنبال هم دوي

 ساکت ساکت همون جا ايستادن

 هر چند سنتور حرف هايی برای گفتن داشت

 يه اسب رو داشته باشه،اما ماديان فقط می تونست فکر و احساس

 باالی تپه سنتور در حاله تاخته

 دور کوه گشتی می زنه و دوباره بر می گرده

 دور از دنيای روياها

 و ماوای دنيای ادمها

 شدکه احساسات طالييشو درک می کرديه با سنتور عاشق دختری 

 ميون جنگل اروم اروم صحبت می کردن قدم می زدن و

 سنتور و اون دختر دوست داشتنی



 اما وقتی قدم زدن و نجوا کردن به پايان رسيد

 ساکت ايستادن و بعد با هم گريه سر دادن

 رو حس ميکنه چون سنتوری که وزش نسيم

 ثل اسب بدوهبه کسی نياز داره که بتونه باهاش م

 از کوه باال می ره و پايين مياد،رو اون تپه

 دور از دنيای روياها

 و ماورای دنيای ادمها

 .رو اون تپه سنتوری واستاده

 ---شل سيلور استاين---

 

 گدايان بهر روزی کودک خود را کور می خواهند

 طبيبان همگی مخلوق را رنجور می خواهند

 ردنه خلقمرده شوران راضيند بر م،گل فروشان

 بنازم مطربان را جملگی مخلوق را مسرور می خواهند

 ---نمی دونم از کی----

 ---شل سيلور استاين ---                                        

 

 عمر
 اين روز ها برف کمی سنگين تر از قبل نمی باره؟

 اين روز ها پله ساختمونها رو کمی شيب دار تر نمی سازن؟
 .های زيادی واقعا در حاله تغيرهشهر از جنبه 

 عمر
 عمر
 عمر

 جوونها بيش از حد رشد می کنن
 خيلی خيلی کوچک ميشه،و حروف چاپی روز نامه ها

 .طوريکه به هيچ وجه نمی تونی بفهمی چی می گن،و ادما خيلی اروم صحبت می کنن



 عمر
 عمر
 عمر

 جک ها به بامزگيه لطيفه های قديمی نيستن
 لی دختری رو که تو خاطرم هست ندارنو دختر ها نصف خوشگ

 خطاب کرد"پدر جان"يه مرد جوون من رو ،تو پارک......می دونی ....و امروز
 عمر
 عمر
 عمر

 ديگه مثل سابق نگران شهرت و موفقيت نيستم...اره
 و چشمم دنبال اون دختريه که لباس ساده و معمولی می پوشه

 سه ی گرمی دلبستگی پيدا می کنمو کمی بيشتر از قبل به هر ناز و نوازش و بو
 عمر
 عمر
 عمر
 نفسم کمی سنگينی می کنه،حاال وقتی از يه تپه باال می رم

 چه خبره؟االن زندگی من واقعا خيلی خيلی پر تر از قبله
 .....ولی اونا در حاله خراب کردن ساختمونايی هستن که من شاهد ساختنشون بودم

 عمر
 عمر
 عمر

 ---شل سيلور استاين---

 

 :وقتی گريه می کنه

 .هيچ کس بانوی منو وقتی تنهاست نمی شناسه

 هيچ کس رويا و ترسهای درونی بانوی منو نمی بينه چون اونها رو مخفی ميکنه

 ،اينها کسايی هستن که تو عشق و خنده ی اون شريک شدن

 .بجز من...نمی شنون،ولی هيچ کدوم صدای بانوی منو وقتی گريه می کنه

 .نوی منو وقتی اشک ميريزه نمی شنوههيچ کس صدای با

 مجبورت می کنه بدو بدو،وقتی گريه می کنه

 خورشيدو تعقيب کنی و برش گردونی

 تا گوشه ای از اسمونهای تاريک و عذاب اورشو روشن کنه

 .وقتی اشک می ريزه



 ،در صبح مه گرفته قدم می زنه

 .تو چشمهاش منعکس ميشه،رويای گذشته های طاليی

 از همه طرف محاصره ش می کنن، سايه های بعد از ظهر ولی به زودی

 ...برای من...وبانوی منو می ترسونن تا وقتی اشکش در بياد

 .بانوی منو می ترسونن تا اشکش در بياد

 ،ممکنه ديده باشيش که زير نور چراغت دراز کشيده 

 و عجيب نيست اگه پچ پچشو هم شنيده باشی

 باهاش قسمت می کنهپس همونی باش که لبخند پنهانشو 

 به خاطر من...ولی بانوی منو وقتی گريه می کنه بهم باز گردون

 .بانوی من وقتی گريه ميکنه به من نياز داره

 مجبورت می کنه بدو بدو،وقتی گريه می کنه

 خورشيدو تعقيب کنی و برش گردونی

 تا گوشه ای از اسمونهای تاريک و عذاب اورشو روشن کنه

 .وقتی اشک می ريزه

 ---شل سيلور استاين---

 

 :خيلی خوب به خيلی بد

 .خيلی زود....خيلی زود تبديل شد به خيلی بد...خيلی خوب

 هيچ کس به من چيزی نگفت و به همين دليل هيچ وقت سردرنياوردم

 که خيلی خوب چقدر زود تبديل می شود به خيلی بد

 به باران،تبديل شد به سايه...آفتاب

 به درد،ه لذتتبديل شد ب...شورو شوق

 ترنم ترانه های دل انگيز عاشقانه جايش را داد به سر دادنه



 خيلی زود...سرود های غم انگيز 

 هيچ وقت،شروع شدوابد تبديل شدبه گاهی"تا ابد"با 

 جايی هم در قلبت برای من" تبديل شد به" مرادوست داشته باش"و

 .خيلی زود" ...در نظر بگير

 فکر می کرديم تبديل شد به خيلی بدزودتر از انکه ...خيلی خوب 

 .خيلی زود...

 حاال ديگر بايد بدانی،اگر هيچ کس به تو نگفته باشد

 .خيلی زود...خيلی زود تبديل می شود به خيلی بد،که خيلی خوب

 ---شل سيلور استاين---

 

 می مونم.......اگه منو نمی خوای!ماری

 .من تنها کسی هيتم که اشکاتو با بوسه پاک می کنه

 .از دست بديم...حيفه چيزی رو که داريم!ماری 

 تا ابد نگه دارم....اينه که می خوام اونو نگه دارم

 کوهی که بلنده و نمی تونی از اون باال بری..ماری ديگه به فکر کوهت نباش 

 .تخته سنگی که به جستجوش بودی همين جاست...ماری ديگه پی کوهت نگرد

  دارمماری می دونم تو ذهنت يه جايی

 يه کوه پشت سرت سر به فلک کشيده!ماری

 امتحان کن،برو...اگه می تونی از اون باال بری

 اما هميشه وقتی که باال می ری خوشحالی

 .و وقتی که پايين ميای غمگين

 ديگه به فکر کوهت نباش!ماری

 کوهی که بلنده و نمی تونی از اون باال بری



 ديگه پی کوهت نگرد!ماری

 همين جاست،ه جستجوش بودیتخته سنگی که ب

 ---شل سيلور استاين---

  

 :شل سيلور استاين

 يه راهی پيدا کردم که هميشه با هم دوست باشيم

 هر چی من می گم تو انجام بده

 

 ):ايستادن بيرون از پناهگاه تو......(شل عزيزم

 ،بيرون از پناه گاهت می مانم و درون را نگاه می کنم

 ،بمب می ريزند، هر سواز،در حالی که در اطرافم

 تو در داخل پناهگاهت چقدر سرحال و در امان و خوشحال به نظر می ايی

 ايا گفته بودم که من به اين چيزها توجخ می کنم؟

 ايا گفته بودم که چقدر شگفت اوری؟

 و چقدر ناراحتم که از هم جدا شده ايم

 پناهگاه تو ايستاده ام عزيزم من بيرون

 قلب تو باشمکه در  اما اميدوارم

 ---شل سيلور استاين---

 



 

 

 و هر روز ان پسر....او عاشق يک پسر کوچک بود.....روزگاری درختی بود

 خت ونقش شاهو از انها تاج می سا...واو برگهايش را جمع می کرد...می امد

 اخه هايشــــــاز ش...او از تنه درخت باال می رفت......جنگل را بازی می کرد

 ايم باشک بازیـــــو با هم ق......و سيب هايش را می خورد.....تاب می خورد

 اشقـوپسر ع...زمانی که خسته می شد زير سايه اش می خوابيد.....می کردند

 و پسر....اما زمان گذشت.... خوشحال بودو درخت.....خيلی زياد....درخت بود

 سپس يک روز پسر پيش درخت...درخت تنها بودوبيشتر وقتها .....بزرگ شد

 ه هايمـــــــــبيا و از تنه ی من باال برو و از شاخ،پسر،بيا:درخت گفت....رفت

 من بزرگتر از انم: پسر گفت...اد باشـــتاب بخور و در سايه ام بازی کن و ش

 .می خواهم چيزهايی بخرم و تفريح کنم......رخت باال بروم و بازی کنمکه از د

 افسوس:درخت گفت....تو می توانی کمی پول به من بدهی؟.کمی پول می خواهم

 شهرسيب هايم را بردار و انها را در .تنها برکو سيب دارم.اما من پولی ندارم

 درختپر از ....در اين صورت پولدار می شوی و خوشحال خواهی شد.بفروش

 اما پسر....و درخت خوشحال بود....باال رفت و سيب ها را چيد و با خود برد

 سپس يک روز پسر برگشت..و درخت ناراحت بود...مدت زيادی باز نگشت 

 زاز تنه ام باال برو و ا،بيا پسر:درخت از شدت خوشحالی تکان خورد گفت

 برای باال ...رفتارمخيلی گ:پسر گفت....شاخه هايم تاب بخور و شاد باش



 بنابرين.من می خواهم صاحب زن و بچه شوم....رفتن از درخت وقت ندارم

 خانه ای:درخت گفت...ايا تو می توانی به من خانه بدهی؟.احتياج به خانه دارم

 اما تو می توانی شاخه هايم را ببری و خانه،جنگل خانه ی من است.ندارم

 بنابرين پسر شاخه ها را.......در اين صورت خوشحال خواهی شد.بسازی

 اما پسر مدت...ودرخت خوشحال بود.بريد و انها را برد تا خانه اش را بسازد

 درخت چنان خوشحال شد که،و زمانی که باز گشت.زيادی باز نگشت

 :پسر گفت...بيا پسر بيا و بازی کن:او زمزمه کرد.نمی توانست صحبت کند

 قايقی می خواهم که مرا به.برای بازی کردن خيلی پير و خسته هستم

 تنه ی مرا:درخت گفت....می توانی قايقی به من بدهی؟.دور دست ها ببرد

 .....در اين صورت می توانی قايق رانی کنی.قطع کن و يک قايق بساز

 قايقی ساخت و.بنابرين پسر تنه ی درخت را قطع کرد....وخوشحال باشی

 بعد......اما نه در واقع......ودرخت خوشحال بود..... قايق رانی شدمشغول

 متاسفم پسر اما ديگر چيزی برايم:درخت گفت.از مدت زيادی پسر برگشت

 دندانهايم برای:پسر گفت....سيب هايم تمام شدند....نمانده که به تو بدهم

  توانینمی،شاخه هايم از بين رفته اند:درخت گفت..سيب خوردن مناسب نيست

 برای تاب خوردن از شاخه ها خيلی پير:پسر گفت...از انها تاب بخوری

 ......تنه ام قطع شده است نمی توانی از ان باال بروی:درخت گفت...شده ام

 متاسفم کاش می توانستم:درخت گفت....برای باال رفتن خيلی خسته ام:پسر گفت

 من فقط يک کنده پير... استاما چيزی برايم باقی نمانده......چيزی به تو بدهم

 فقط مکان ساکتی.اکنون چيز زيادی احتياج ندارم:پسر گفت.....افسوس.هستم

 :درخت گفت.......خيلی خسته ام.را می خواهم که بنشينم و استراحت کنم

 .)...خودش را تا جايی که می توانست هموار کرد.......(بسيار خوب

 تراحت کردن مناسببسيار خوب يک کنده پير برای نشستن و اس



 ....و پسر همين کار را کرد.....بنشين و استراحت کن.بنشين،پسر،بيا.است

 ...و درخت خوشحال بود

 ---شل سيلور استاين---

 از وقتی شير فروشه با تو فرار کرده

 .مشغوله خوردنه بلغور ذرت با شکر و قطره های اشک هستم

 همه ارزو هامو دزديد،اون

 .ها رو بگزارهوفراموش کرد سر شير 

 برای همين اينجا ميشينم و نمی دونم چی کار کنم

 کمی قهوه با شکر و قطره های اشک می خورم

 .قطره های اشک و ليمو ترش تو چايم می اندازم

 محلول همزنی اشک و مالت اشک می سازم

 و همه چی طعم نمک به خودش می گيره

 .تا روزی که شما دو تا برگردين پيشم

 —ستاينشل سيلور ا--

 

 قايقی که تازه ساختيم و جنسش از چوبه

 خيلی هم خوبه،بی خود نگو که خوب نيست 

 کناره ها و پشتش که معرکه اس

 .....خير سرم فقط تهشو رويادمون رفته به نظرم

 --شل سيلور استاين--

 

 )بمبارون کنين(

 فقط ارزو دارم فردا بمبارون کنن



 بهت يه درسی داده باشن،یتا به خاطر اينکه از پيشه من فرار کرد

 اونوقت بدو بدو

 به پناهگاه گرم خانوادمون ميرم

 و در رو از روت قفل می کنم و تو رو بيرون نگه می دارم

 ...و کليد رو هم می ندازم دور

 اونوقت من تو خونه او و سهم هر دومون رو می خورم

 اما تو بيرونی و هر روز الغر می شی

 جيغ می کشی،داد می زنی،وقتی موج انفجار می گيردت

 اما من اصال اصال اصال اصال اصال

 ...نمی ذارم بيای تو

 شل سيلور استاين

 

 :پسر نامرئی

 اين شما و اينم پسر نامرئی

 تو يه خونه ی خوشگل مرئی

 که داره ميده يه تيکه پنير نامرئی

 به يه موش نامرئی

 من هم می خوام،وای عجب تصوير قشنگيه

 وير نا مرئی بکشی برام؟ميشه بی زحمت يه تص

  شل سيلور استاين

 

 شست اونايی که شستشونو مک ميزنند

 شايد خيس به نظر بيادو چروکيده



 اب لمبو و پالسيده،يا سفيد عين برف

 اما در عين حال مزه شست دس

 شيرين ترين مزه اس

 )می دونيم و بس،فقط ماها که شستمونو مک ميزنيم(

  )شل سيلور استاين(

 يلی خسته خ،يه مربع

 کنار کلبه مستطيلی اش

 آروم نشسته

 مثلث افتاد پايين

 خورد توی سرش

 !آی

 :مربع زخمی داد ميزد

 ببريدم درمونگاه،دارم ميميرم

 دايره داشت رد می شد از اونورا

 اومد و بردش درمونگاه

 شل سيلور استاين

 

 دقيقه به رفتن٢۵

 ...گر در جهنم خواهم بوددقيقه دي ٢۵...بيرون سلولوم،چوبه دار بر پا می کنند

  دقيقه مانده٢٣...اخرين غذای من کمی لوبياست.دقيقه وقت دارمبيست و چهار

 به فرماندار نامه... دقيه مانده است٢٢...هيچ کسی نمی پرسد چه احسای دارم.است

 به شهردار تلفن. دقيقه ديگر بايد بروم٢١...اه...لعنت خدا به همه انها،نوشتم

 :کالنتر می گويد. دقيقه ديگر وقت دارم٢٠...ر بخوردرفته ناها،می زنم



 به صورتش نگاه... دقيقه مانده است١٩))...پسر می خواهم مردنت را ببينم((

 ... دقيقه وقت دارم١٨...به چشمهايش تف می کنم...می کنم و می خندم

 . دقيقه باقيست١٧...رئيس زندان را صدا می زنم تا بيايد به حرفهايم گوش دهد

 دقيقه وقت ١۶حاال فقط.))...سه هفته ديگر خبرم کن،يک هفته ديگر نه:((گويدمی 
  دقيقه١۵...م م م م.متاسفم نتوانستم کاری براست انجام بدهم:وکيلم می گويد...داری

 اگر خيلی ناراحتی بيا جايت را با من عوض کن،اشکالی ندارد...مانده است

  دقيقه١٣در اين...تا روحم را نجات دهدپدر روحانی می ايد ... دقيقه وقت دارم١۴...

 اما من احساس می کنم که سخت سردم،از اتش و سوختن می گويد...باقی مانده

 پشتم،چوبه دار را ازمايش می کنند. دقيقه ديگر وقت دارم١٢...است

  دقيقه١٠.چوبه دار عالی است و کارش حرف ندارد...دقيقه وقت دارم١١...می لرزد

 اما اين که فيلم سينمايی.ازادم کنند...نتظرم که عفوم کنندم...ديگر وقت دارم

 حاال از نردبان باال می روم...دقيقه ديگر وقت دارم ٨... به جهنم،خب...بلکه،نيست

 بهتر است حواسم جمع... دقيقه ديگر وقت دارم٧...تا بر سکوی اعدام قرار گيرم

 حاال پايم روی...وقت دارم دقيقه ديگر ۶...و گرنه پاهايم می شکند. قدمهايم باشد

 چيزی بياوريد،ياال عجله کنيد. دقيقه ديگر باقيست۵...سکوست و سرم در حلقه دار

 حاال می توانم تپه ها را تماشا.... دقيقه ديگر وقت دارم۴....و طناب را ببريد

 به راستی،مردن انسان،مردن... دقيقه ديگر باقيست٣...اسمان را ببينم،کنم

 ...صدای کرکس ها را می شنوم... دقيقه ديگر وقت دارم٢...نکبت بار است

 ... دقيقه ديگر باقی مانده است١...صدای کالغ ها را می شنوم

 ... .و حاال تاب می خورم و م ی ی ی ی رو م م م م م 

 .پايان

 

 پاهای کثيف



 زيادی برای اينکه مدت...پاهای کثيفی دارم...نمی توانم تميزشان کنم...پاهای کثيفی دارم،اه
من با پاهای کثيف از انجا می ،در خيابانهای کثيف با اين و ان دست به يقه می شدم

ولی نمی توانم از انها ،پاهايم کثيف اند...پاهای کثيفی دارم که به انها افتخار نمی کنم...ايم
 .شايد کثيف کنم مالفه های تميز و قشنگ را با پاهای کثيفم...جدا شوم

از ميان تمامی انچه می توانستم بدست بياورم.تها پاهای کثيفی دارم...ادر اين دني،در زندگی
اما من غريبه ای هستم با ،شما افکار لطيف و مطبوعی داريد...تنها پاهای کثيفی دارم،

 .پاهای کثيف

کثيف به ...پاهای کثيف...که ديگر خيلی دير شده که انها را تميز کنم،پاهای کثيفی دارم
می دانی چيزی کم خواهی داشت بدون ،اما عزيزم .نها را سوهان کردنحوی که نمی توان ا

 .پاهای کثيف من

که از خود ،پاهای کثيفی دارم...پاهای کثيفی دارم که نمی توان انها را به شکل اول در اورد
به خاطر ...به همين دليل در پی جايی هستم که بر افروخته نشوم،رد کثيفی به جا می گذارند

 .پاهای کثيفم

انها هستند که ...پاهای کثيفی دارم...پاهای بزرگ کثيفی دارم که همچنان بزرگ می شوند
می توانستم احساس کنم ضربانش را با کف ،اگر زمين قلبی داشت ... می برند مرا راه

 .پاهای کثيفم

 .پايان

 

 

 مرا با عينک افتايبم به خاک بسپاريد

در شرف ،سی که شلوار فاق کوتاه می پوشداخرين ک،باالی خيابان ساليوان،در خانه ای سرد
عينک افتابی به چشم داشت و به همين دليل کسی نمی توانست تشخيص بدهد که ،مردن بود

وصيت ...همه معتاد ها و همه عالف ها دور تختش جمع شده بودند...او گريه می کرد يا نه
 اخرين کلمه ها را به زبان اورد؛....کرد تا تکليف اموالش روشن شود

گيتارم را در ،بلوزم را به جالباسی ام اويزان کنيد،کفشهای راحتيم را برای مادرم بفرستيد
خانه ام ...برای اينکه هيچگاه باد نگرفتم ان را چگونه بنوازم،ميدان واشنگتن بسوزانيد

پولها و موادم ...رابه يک ادم مستمند بدهيد و بگوييد که اجاره ان تمام و کمال پرداخت شده
مرا با عينک افتابيم به خاک ...ولی مرا با عينک افتابيم به خاک بسپاريد،دتان بر داريدرا خو

ولی مرا با عينک ،گيتار را در ميدان واشنگتن بسوزانيد...با عينک افتابيم،بسپاريد دوستان
 .افتابيم به خاک بسپاريد

  کسیشعرهايم رابه.گفت؛جوجه خروسهايم را به کسی بدهيد که انها را می خواهد



واهنگ غم انگيزی پخش ،زير کافه برايم قبری بکنيد...بدهيد که انها را می خواند
و مرا با عينک افتابيم به خاک ...،در لحضه ای که مردم،همه را شاد و شنگول کنيد...کنيد

گيتارم را در ميدان ...با عينک افتابيم،مرا با عينک افتابيم به خاک بسپاريد دوستان.بسپاريد
 .ولی مرا با عينک افتابيم به خاک بسپاريد،بسوزانيدواشنگتن 

بلوزش را گذاشتيم همانجا روی ...کفش های راحتی اش را پرت کرديم وسط خيابان
به کسی که می دانست ان را چگونه ،گيتارش را فروختيم در کافه گوشه خيابان...زمين
باب ... را دور ريختيمشعرهايش...پولهايش را خرج کرديم...موادش را دود کرديم...بنوازد

و من هم عينک افتابی فکسنی ان بدبخت را ...و اد کتابهايش را...نوارهايش را برداشت
 .ورداشتم

 .با عينک افتابيم،مرا با عينک افتابيم به خاک بسپاريد دوستان:گفت

 .و مرا با عينک افتابيم به خاک بسپاريد،گيتارم را در ميدان واشنگتن بسوزانيد

 .پايان

 

 خره می ميریباال

نيازهايت را بر اورده ...از خودت مراقبت می کنی،ميبينم که حسابی به خودت ميرسی،خب
خواب و سم زدايی از ،تغذيه،درباره رژيم غذايی،خوب گوش ميدی يا می خونی ...می کنی

و گياهان دارويی برای ...همينطور خريدن وسايلی که ميگن به درد ورزش می خوره...بدن
افشانه هايی که بوی ...صابونهايی که تن را تميز می کنند.وقتی که اسيب می بينی،تجديد قوا

اظافه وزن ...مايعاتی که اسيد ها و حشره کش ها را خنثی می کنند...بدن را از بين می برن
و خوردن قرص های ...زدن امپولهای ايمنی...مجاز برای افزايش قدرت و اندازه عضالت

 ...باالخره قصه به پايان می رسه... که بعد از همه اينهااما يادت باشه...نيرو زا

اما اخر می ،دور مواد رو خط بکشی...اما اخر می ميری،می تونی سيگار رو ترک کنی
،خود رو از خوردن غذاهای چرب و سرخ کردنی منع کنی و در سالمت کامل باشی...ميری

ور کارهای خالف رو خط د...باز می ميری،می گساری هم که نکنی...می ميری اما باز
اخرش ،باز می ميری...از نوشيدن قهوه صرف نظر کنی و کيفور نشی،باز می ميری،بکشی

 .می ميری

 .اخرش می ميری.دست اخر می ميری،باالخره می ميری

توی ...می ميری،اما وقتی موسيقی تموم بشه...می تونی نرمش کردن رو از سر بگيری
باز می ،از نيکوتين فاصله بگيری...از می ميریب،اتومبيل کمربند ايمنی هم ببندی

خوش تيپ تر و تو دل برو تر می ...می تونی ورزش کنی تا چربی رانهات اب بشه...ميری
تو ،می تونی اون باال ...باز می ميری،حمام افتاب هم که نگيری...اما باز می ميری،شی

اما اونجا هم باالخره می ،نشايد اونا تو رو به مريخ ببر...پی بشقاب پرنده بگردی،اسمون 



با کفشهای ...اخر يک زمان می ميری...در نهايت می ميری،بالخره می ميری...ميری
 .اما اونجا هم باالخره می ميری،ريبوک و نايک و اديداس ميتونی تو اسمونا سير کنی

،رو هم که سالم نگه داری ات روده...باالخره می ميری،داروهای نيرو بخش هم که بخوری
،می تونی خودت رو منجمد کنی و در زمان معلق بمونی...باز می ميری،الخره می ميریبا

اما باز هم می ...می تونی ازدواج کنی...باالخره می ميری،اما همين که يخت رو باز کنن
می تونی خودت رو از شر فشارهای ...باالخره می ميری،به نقطه اوج هم که برسی...ميری

به غرب اونجا که هوا ...ازمايش ايدز و تست ورزش بدی،نیاستراحت ک،روحی خالص کنی
اما باالخره می ...و از رطوبت خبری نيست نقل مکان کنيو تا صد سال زنده بمونی افتابيه

 .ميری

پس بهتره حاال که زنده ...می ميری،خواه نا خواه،در نهايت...سرانجا در اخر کار می ميری

در اخر ، چون باالخره، غزل خداحافظی رو بخونیهستی از زندگی لذت ببری قبل از اينکه

 کار می ميری

 .پايان

 

 پسری که اسمش سو بود

تنها يک گيتار ...چيز زيادی برای من و مادر نگذاشت،سه ساله که بودم پدرم از خانه رفت
،سرزنشش نمی کنم،از اين که رفت و ديگر پيدايش نشد،کهنه و يک شيشه خالی مشروب

 .نامی دخترانه.سوقبل از رفتن نامم را گذاشت ... بود کهاما بدترين کارش اين

که از اين ،وچه حرفهای خنده داری!خب البد می دانست که اين کار او واقعا مسخره است
با اين موضوع در کشمکش ،انگار که بايد در سراسر عمرم.بابت پشت سر ادم می زنند

رم بر پيشانيم می بعضی دختر ها زير جلکی به من می خنديدند و عرق ش.باشم
برای ،ببين.بعضی از پسر ها هم مسخره ام می کردند و کله شان را داغان می کردم.نشست

 .زندگی کردن چندان اسان نيست،پسری که نامش سو باشد

حاال .مشتهايم محکم شد و هوشم زياد،البته من خيلی سريع قد کشيدم و جان سخت بار امدم
،اما با ماه و ستاره ها عهد بستم...التم را مخفی کنماز شهری به شهر ديگر می روم تا خج

 .بکشم،که همه جا را زير پا بگذارم و مردی را که اين نام عجيب را بر من گذاشت

فکر ،وقتی که با مشقت زياد به کاتلينبرگ رسيدم و گلويم خشک شده بود،در قلب تابستان
پشت ...در خيابانی گل الود،میدر يک رستوران قدي.کردم در جايی اتراق کنم و چيزی بخورم

همان سگ کثيفی که نامم را سو گذاشته ،ميزی نشسته بودو با دکمه سر دستش ور می رفت
 .بود

 



متوجه ،از روی عکس پاره پوره ای که مادرم داشت.اين مار پدر نازنين من است،خب
امت خپله و خميده ق.شناختمش،با ان چشمهای شيطنت بار و زخمی که بر گونه داشت.شدم

من سو :((گفتم...نگاهش کردم و به وحشت افتادم،و رنگ پريده و مسن بود
،افتاد،درست در وسط چشاش،محکم کوبيدم!)).همين حاال کلکت را می کنم!چطوری؟!هستم

يک صندلی برداشتم و .از جا بلند شد و با چاقو تکه ای از گوشم را بريد.اما با کمال تعجب
با لگد ،يز شديم و در وسط خيابان توی گل و خون و اشغالبا هم گالو.حواله چانه اش کردم

 .و چاقو به جان هم افتاديم

مثل االغ ،چه وقت،اما يادم نمی ايد،من با مردهای قوی تری هم دست به يخه شده ام،ببين
می خواست دست ،می خنديد و بد و بيراه می گفت.لگد می زد و مثل تمساح گاز می گرفت

به من نگاه می ،ايستاده بود.ه من زود تر از او دست به کار شدمببرد به سمت هفت تيرش ک
 .کرد و لبخند می زد

چون می .اگه کسی بخواد از پسش بر بياد بايد جون سخت باشه،دنيا باال و پايين داره:گفت
 اون اسم رو روت گذاشتم و،دونستم که نمی تونم کنارت بمونم و کمکت کنم

 و همين اسم باعث شد که تو ،خت بار بيای يا بميریمی دونستم که يا بايد جون س.رفتم
 .قوی بشی

اگه اين کار ،از من متنفری و حق داری که منو بکشی،بی خود با من سر شاخ می شی:گفت
برای خاطر اين همه ،اما بايد قبل از مردنم از من تشکر کنی.سرزنشت نمی کنم،رو هم بکنی

من همونی هستم که اسمت رو گذاشت چون ،بد جنسی و جسارتی که تو چشات موج ميزنه
 .سو

و سرانجام تغيير ...پسرم:و او هم گفت،صدا زدم پدر،نفسم بند امد و هفت تيرم رو انداختم
هر وقت که کار می کنمو هر هر وقت که در کاری ،وحاال به او فکر می کنم.عقيده دادم

ذارم بيل يا گمان می کنم اسمش را بگ،موفق می شوم و اگر زمانی پسری داشته باشم
 !برای اينکه هنوز از اين اسم متنفرم!سويا هر اسمی غير از !جرج

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


