
پل

همیشه از پرسیدن شروع می کنی
کی میخوای بریم منزل؟

همیشه از نفهمیدن شروع می کنم
بعد دوباره می پرسی

به خنده می گویم چند بار می پرسی
به دنبال تو راه می افتم

به لبه هر چیز تکیه می دهم
به لِب پل نزدیک می شوی

لبالب از میل آویزان شدن به کسی
ِمه، دور من می پیچد

در مه تو دورتری
تصویری عاشقانه

روی پل
زیِر چراغ هایِ پل

در ِمه
تکیه داده ای

بتو
آویزان



Pont 

Tu commences toujours par demander : 
“Quand veux-tu que nous rentrions à la maison ?” 
Je commence toujours par "ne pas comprendre" 
Ensuite, tu demandes à nouveau  
En riant, je dis : combien de fois tu me le demandes ? 

Je te suis 
Je m'appuie sur les bords de toute chose  



Tu t'approches du bord du pont 
Débordante du désir de m'accrocher à quelqu'un  
Le brouillard s'enroule autour de moi  
Dans le brouillard, tu es plus loin  
Une image romantique  
Sur le pont 
Sous les lumières du pont 
Dans le brouillard  
Tu t'es appuyé  
Accrochée  
À toi 


جا


روی  لولۀ بخاری

گل نرگس روییده

و ازدِر باِز اتاق


رؤیایِ گربه می روید

 ماهی ها با نخی به سقف آویخته اند


و ترجمۀ یونانیِ ُمعلق را

بی صدا هجی می کنند




تعجب نکنید تب دارم

همه چیز با بُریدن تَبَم


بر می گردد

در رؤیایِ زمانی که تب نداشتم


نرگس در گلدان

گربه در حیاط


ماهی ها آسوده در تنگشان

و از خاطر نمی خواستم بگذرد


که بگویی

برای همیشه

بر نمی گردم






Place


Sur le tuyau de chauffage            

Une fleur de narcisse a poussé

Et de la porte ouverte de la chambre 

Le rêve du chat pousse         


Les poissons sont accrochés au plafond avec un fil 

Et épellent en silence

La traduction en grec de “suspension”     

 

Ne soyez pas étonnés, j'ai de la fièvre...

Tout redeviendra comme avant,

Avec la tombée de ma fièvre


En rêvant du temps où je n’avais pas de fièvre :

La narcisse dans le pot de fleur,          

Le chat dans la cour,

Les poissons tranquilles dans leur bocal


Je ne voulais pas que cela passe dans ma tête, 

Que tu dises :

Je ne reviendrai 

Plus Jamais... 



در بطن خبر

من ِ دیوانه را در مدرس
بستری کردند

در مدرس٬ در تیمارستانی
بستندم به تخت

تو آمدی در خیالم
با هم دعوا کردیم
از آتش میان ما

تیمارستان در آتش سوخت
بستندم به تختی در تیمارستانی

در مدرس
زنجیرم روی ِخاکستر ِاستخوانم

نمی تواند
نگذارد دست ِ تو را بگیرم

نمیتواند، نگذارد
نگذارم بروی

از این آواره کننده تر
حرفی دیگر

برای گفنت نبود
الی اوراق ِ بها دار
الی اوراق تنهایی

در بطن ِ خبر
شنیدم

تیمارستانی در آتش سوخت
شعله ور

در بطن ِ خبر



Au cœur de l’actualité

Au Modaress*
Ils m’ont hospitalisée
Moi, la folle
Au Modarres, dans un asile de fous,
Ils m’ont attachée au lit
Tu es venu dans mon délire 
Nous nous sommes querellés
Du feu d’entre nous
L’asile de fous brûla, dans le feu
Ils m’ont attachée au lit, dans un asile de fous,
Au Modarres



Ma chaîne, sur la cendre de mon os
Ne peut pas 
M’empêcher de prendre ta main
Ne peut pas empêcher
Que je t’empêche de partir

Plus déroutant que cela
Il n’y avait pas d’autre mot
À dire
Entre les papiers-valeurs 
Entre les papiers de la solitude
Au cœur de l'actualité 
J’entendis :
Un asile de fous brûla, dans le feu,
En flamme
Au cœur de l’actualité
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