
 شاعر نفریدهدو شعر از شارل بودلر، 
 

ی  ( جهانی فاصله دارد از شرایط زندگی روزمره. بودلر شده است نماد و نمونه1867-1821شارل بودلر ) موقعیت ِ
از ی ا گزیدهبه وجود آمد که پل ورلن  1884به سال  'شاعر نفریده'مفهوم  . ' poète mauditشاعر نفریده /'

(، Tristan Corbièreی نوزدهم منتشر کرد. بودلر، آرتور رمبو، تریستان کوربیر ) در سدهشاعران نفریده شعرهای 
ریده در این گزیده فی شاعران ن (، استفان ماالرمه و کومته لوتریامون از جملهGérard de Nervalژرار د نروال )

گرفت، ویران  ارزش و معیارهای بورژوازی را به سخره میگرفت،  بودند. شاعر نفریده، بیرون از اجتماع قرار می
گرفت، مواد  ی ادبی نادیده می های شناخته خواهانه، فن های کام کرد در گرایش کرد قداست ِ خانه را، زیاده روی می می

 مرد.  اعتنا بود و در جوانی نیز می کرد، به زندگی بی مخدر مصرف می
ی  د. سرگذشت او مصرف مواد مخدر است، فقر و بدهکاری، زندگی عاشقانهگنج بودلر به تمامی در این شرح می

ش بود که شهرت یافت. انتشار دفتر ِ  اما شخصیت ادبی بودلر به دلیل نوگرایی –پرماجرا و سخت، بیماری )سفلیس( 
 گامی نو بود در شعر. ( 1857) 'های رنج گل' جنجالی
درایی ممنوع شد. ممنوعیتی که در  از نخستین چاپ به دلیل هرزههای رنج خود حکایتی دارد. چند شعر  دفتر گل
ای گذاشت که چون شعر خودش  اش روی مجموعه ی زندگی کوتاه بودلر همهبرطرف شد.  1949ی آزاد به سال  فرانسه

 شعر است.  151ی  ی نهایی این دفتر دربرگیرنده است. نسخه
ست ابداع بودلر. در  ای واژه "Spleen "برگردان شعر آسان نیست، به ویژه اگر شاعر واژه نیز ابداع کرده باشد. 

 معنای رساننده باشد.  'اندوه دلپذیر'ها اگر بگردیم و معناها کنار هم بگذاریم، شاید  نامه واژه
 

 Spleen/  اندوه دلپذیر
 

 شود سنگین میبه گاهی که سقف ِ آسمان ِ به زیر آمده 
 کشد از اندوه، بر جان ِ ما که آه می

 و خط ِ افق ِ زمین
 پاشد، تر از شب می ناک ی روز، اندوه نور ِ تیره

 
 شود چاله می به گاهی که زمین به سردی سیاه

 در آن شور ِ ما چون خفاشی که 
   کوبد   ها می با سنج ِ رموک به دیواره

 نمور،خورد به سقف ِ گرم و  و با سر می
 

 آغازد بی وقفه باریدن میبه گاهی که باران 
 زندانی وسیع، های در ِ به تقلید میله

 های مهوع چون رویای ساکت ِ عنکبوت و هم
 تند درون ِ فکرهای ما، تار می

 
 زنند در خشم ِ ناگهانی ها جرقه می ساعت

 کنند وارشان رو سوی آسمان می و در برآشفتگی دیوانه
 اند به دور از وطن راه گم کردهچونان آوارگانی که 

 ی بی وقفه. افتند به زنجموره در میو 
 
 ی طوالنی تشییع بی طبل و ساز رژه -

 ی آخر ام؛ از پس ضربه گذرد از جان آرام می
 ترحم، که ِله کرده مرا، امید به ناله، و ترس ِ بی

 ام.   نشاند در سر ِ فروافتاده اش می سیاه  پرچم
 
  

 
 
 
 



 آلباتروس
 

  اما وقتی به زمین فرود آید، همان ،تواند پرواز کند های پرتوان می شود که به یاری بال در این شعر، شاعر با آلباتروس برابر گذاشته می

 اش نکنند.  درک 'هنران بی'شود تا بگریزد از زندگی بر زمین. هنرمند محکوم است تا  های پرتوان مانع می بال

 
 گی راندن کالفهتر، به  دریانوردان بیش

 های گشاده، گیرند که بر بال آلباتروس می
 نزدیک هر کشتی تواند بماند سفری تنبل، می چون هم
 لغزد بر سطح ِ تلخ اقیانوس. که می

 خواهند تا بر عرشه بنشیند، هرگز اما نمی
 یا که این پادشاه ِ آبی به آرامی
 کشد می با خودکوبد و  دو بال ِ عظیم ِ سپید بر هم می

 به دو سو، غریب و ناباور.
 نفس افتاده، بی دست و پا! دار، از سفر ِ بال هم

 زشت و مضحک نیز، بیش از پیش لذتی برای چشم!
 سوزاند و دیگری منقارش را می  یکی با پیپ

 پناه پرواز کند. ی بی گذارد تا پرنده می
    هاست، ی آسمان زاده شاعر درست همین شاه

 خندد به تیر و تیرانداز؛ هاست، می توفاناو که در گیر 
 کنند، گان تحقیرش می تبعیدی زمین، که مسخره

   اش هستند اکنون. مانع اش  پرشکوههای  بال
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