
فلوِرسری از خولیو اشعا –" من "گلهای سیاه  

 ترجمه از: زهره مهرجو

۲۰۱۷ هیژوئ ۱۷  

 

 

 "صراحت"

 
!آبی.. آبی.. آبی بود آسمان  

مالیم تابستانی رانسیم تو   

 بیدار کردی،

... مخمل چمنزار  

دادمی تشکیل برکه ای را  ،آنجا که رودخانه  

.شتگ میطالیی رنگ   

 

یدودکشاز دود  …در دوردست  

عروسیک نقاب دست نخورده  همچون  

اج و خموشی مو  پرواز با  

 به باال برمی خاست ...

 و در خالء گم می شد.

 

 بناگاه گفتی:

پاک و لطیف است، "عشق من  

رودآن  بسان  

بر زمین می غلتد!" که در دوردست ...  

 

 و آرام 

 به من چشم دوختی ...

 با مردمک هایی که روحت را

 آشکار می کردند،

آبی بود .. و روحت  



آسمان! مثل  

 

  

"من "گلهای سیاه  

 

  گوش کن:

...های احساسات من  ویرانهزیر  در  

ق این روحاعماو در   

؛دیگر نمی شناسد ... که شادی را  

یاها ...رؤاوهام و ن غبار در میا  

 گلهای سیاه من

!به خاموشی می گرایند  

 

*   *   *  

... آنها رنج های من انند  

یدر هم تنیده ادردهای   

... ریشه دوانیده اند، نکه در م  

  سرخسهایی بسان

!در شکاف مرطوب کوهها  

 

ها، خودسری  فرمان ها و  

...آنها  اند فریب ها و پیمان شکنی های تو  

اتو مرتعش  سوزانبوسه های و   

!اند بر گلبرگ های سیاه و سرد طوفان  

 

ی هستند،تساعا خاطرات    

شکاری در بازوان من که همچون  

.خواب فرو می رفتی ..ه ب  

طلوع چشمانت انتظاردر  ،و من  

...آه می کشیدم   

!من نبود از آن  که ، طلوعی  

 

*  *  * 



... های من مالمت ناله ها ..  

  پنهان شده در روحی

.ید ..به وجد نمی آ ،از تو که دیگر  

اند... هتیر ..شب های قطبیهمچون   

 گل های سیاه من!

 

رالطیف پس این دسته گل   

محزونتیرۀ های  لکه من از آن گ    

!بگیر، می کنم به تو پیشکش  

:اندیشه مکنبدار،  شنگاه  

... غنیمتی ستکه   

ای عمیق من.دلتنگی هاز باغ   
 

  

"جدال"  

 
 اگر از آنجا که  

 بسان خدمتگزاری

 فروتنانه در پیشگاهت فرود می آیم

 و شرمسار ... از چشمانت 

ای نگاهی می کنم؛تمن    

 اگر از آن روی که در حضورت

 غرق در احساس می شوم،

 بر این باوری که 

 قلبم خواهد شکست ...

 و مرا برای همیشه

تو خواهد ساخت ... بندۀ عشق  

 در اشتباهی، در اشتباهی ..!

 

ز؛  نوگل عطرآگین ر 

 من غرورت را 

 بسان کارگری که صخره ها را می شکافد،



 خواهم شکست!

 
*   *   * 

،ما برانگیزانیاگر می خواهی به مبارزه   

 من آمادۀ نبردم ...

  

 تو کفی،

  من دریایی

به خشم خویش باور دارد!که   

 تو می گریانیم،

 ولی روزی من نیز

 تو را خواهم گریانید ...

 و بعد؛ 

 فرو افتاده در برابرم

... تسلیم خواهی گشت  

 و در ازای بخشش من،

 تمام هستی ات را 

 پیشکش خواهی کرد.

در زیادت ؛زیرا خشم من  

 نهایتی نمی شناسد!

 

 می دانی در آن لحظات  آکنده از خشم  

 چه خواهم کرد ..؟

بیرون خواهم کشید ...قلبت را از سینه   

بوسه اش خواهم ساخت!غرق و   

 

«به کلمبیا»  

 
ای بر تنۀ کشتی ،دریا  

دسازکه مرا از تو جدا می   

 ضربه می زند ...



 سرزمین محبوب من!

... تیره آسمانو  نیمه شب است  

 سیاهی

در برابرم.ست؛ ی طوفان بیکرانپهنۀ   

 

از عرشۀ سخت کشتی ،نگاهم  

...در سایه های عمیق خالء   

؛ندکمی  رسوخ  

نمی بینند .. چیز چشمان مرطوبم، هیچ  

... هوا چه سوزان است  

!مسینه ادر  ستمایی چه سر  

 

 و من

  ،موطن امآه .. 

اندیشم ... ا حسرت میب  

!داشتنخواهم  یدیداربا تو دیگر  که  

بی انتها و در سیاهی    

.ی سر می دهمعمیق الۀن  

 

... ملوانی بیدار می شود، می نشیند  

... دسپارمی با دقت به تاریکی گوش   

د:پرسمی آرام که  ،می شنومو   

  ؟" .. می گرید "چه کسی

 

 

 

:فلوِرسدرباره خولیو   

 
اولین اشعار خود را در سنین  ،شاعر کلمبیائی "Julio Flórez Roa" (۱۹۲۳ فوریه ۷ – ۱۸۶۷ماه مه  ۲۲) روئا فلورسخولیو 

در نوجوانی به دلیل مشکالت و نابسامانی های مربوط به جنگ داخلی که در سراسر کشور جریان داشت؛ ناگزیر به کودکی سرود. 



و شخصیت های مهم  با کلوب های شعررا ارتباط نزدیکی اما در همان سالها، گشت. در رشته ادبیات متوقف ساختن تحصیالت خود 
 .فراهم ساختشعر و هنر زمینه  دررا شکل گیری فعالیت های او زمینۀ آگاهی و که  ؛نمودد برقرار ادبی معاصر خو

 
میالدی، او را  ۱۸۸۴در سال " Candelario Obesoسو" "الریو اوب  در مراسم تدفین دوست هنرمندش "کند  سرودن شعر زیبایی 

و آغاز حرفه هنری او گشت. دو سال  ؛انشاعردر محفل راه یافتن وی منجر به  و ،قرار داد اعران و هنرمندان حاضرمورد توجه ش
 . ه بودبه فهرست شاعران مشهور همزمان وی اضافه شد فلورسبعد، نام 

 
شهرت او را از مشکالت زندگی مصون نداشت. همان طور که خود اشاره می کرد "گرسنگی  شاعران" را تجربه کرد؛ اما  ،با این وجود

آن  که مخالف سیاست های وقت یمیانه رو دولت از سویمقام یا هدیه ای هیچگاه به ود، بر خالف بسیاری از روشنفکران همزمان خ
 . تمایلی نشان نمی داد ؛بود
 
ش بدست می آورد، گذران زندگی خویی که از فعالیت های ادبی اندکاز طریق درآمد  فلورس تماما  میالدی به بعد،  ۱۸۸۷سال حدود از 

 ؛ و سپسدر اثر جراحت جنگرا " Alejandroاندرو" "ش "ال خبرادربه ترتیب، ابتدا میالدی  ۱۸۹۲و  ۱۸۹۱ هایدر سالمی کرد. 
   .از دست دادرا  "Policarpo María Flórez" "فلورس"پ لیکارپو ماریا  شپدر
 

 میالدی انتشار یافت. ۱۸۹۳" در سال Horasبا نام "ساعتها" " ویاولین مجموعه شعرهای 
 
Clímaco , Luis Maria Mora, Guillermo Valenciaی چون سرشناس همکاری هنرمندانبا  فلورسمیالدی،  ۱۹۰۰ر سال د

Samuel Velázquez, Soto  سمبلیست"گروتو محفل ادبی" "Gruta Simbolica"*  با عضویت  . این محفلدنمورا بنیانگذاری
گردآوری شعرهای ارزشمندی را میالدی فعالیت داشت، و  ۱۹۰۳تا  ۱۹۰۰در بحبوحه جنگ های داخلی سالهای حدود هفتاد هنرمند، 

  **جنگ، مملو از توصیفات قهرمانانه و حماسی بودند.ناشی از اتفاقات  متاثر ازکه غالبا  ؛نمود
 

از جمله  – کلیه گرایشات و سبک های هنریاز هنرمندان رکت اشمدر جهت خولیو بر ساخت دمکراتیک این محفل تاکید داشت، و 
مانتیسم، سمبلیسم و مدرنیسم   ."ندا، به جز آنها که خسته کننده همه سبک ها عالقه مندمبه من ": می گفت. او تالش می کرددر آن  –ر 

 
را از آخرین بازماندگان سبک رمانتیسم در  فلورسبلیسم گرایش داشت، در حقیقت می توان ماو خود بیشتر به سبک های رمانتیسم و س

دانست.  آمریکای التین سراسر ، وزادگاهش کلمبیا سرزمین  
 

؛ بارها مورد انتقادات شدید از سوی سرشار و بیانی معترضانه احساساتبا مضامین روشن بینانه و گاها  اروتیک، توأم با  فلورسآثار 
از آنجا رت مورد تعقیب قانونی و دستگیری قرار گرفت؛ و سرانجام تبعید گشت. همچنین، او توسط صاحبان قد. مخالفان وی قرار گرفتند

  که مطالبی را با مضامین مخالفت با خدا و رد نمودن دین مسیحیت نوشته بود، به او القابی نظیر "کافر" داده شد.
 

 انعکاستوان  نیز و داشت؛ و احساسات مردمیافکار و  ،واقعیت ها ی که ازه دلیل درک عمیقبولی علی رغم همه این مشکالت، 
 زادگاهش قرار گرفت. سرزمینمورد توجه وافر و محبت مردم  ؛هنرمندانه آنها در شعرهایش

 
وی دستور به  "Rafael Reyesری ز "رافائل  –وقت  رئیس جمهورفشارها؛ از سوی مشکالت و میالدی، در پی سایر  ۱۹۰۴سال در 

هنگام اقامت  دروی  ترک نمود."کراکس" پایتخت ونزوئال را به قصد ناگزیر زادگاهش به  فلورسیک سال بعد، ده شد. ترک کشور دا
" و Cardos y Lirios" "سوسنو گلهای  بن هامنتشر ساخت، که از آنها می توان به کتاب "خارتعددی را اشعار مخود در این کشور، 

 " اشاره نمود.La Arañaشعر "عنکبوت" "نیز 
 

مسافرت کرد. دو اثر او با نام های "دسته گل مکزیک چند کشور آمریکای مرکزی، از جمله السالوادور؛ و سپس به پس از آن به فلورس 
زپال" " در سان  اشمیالدی، در هنگام اقامت  ۱۹۰۶" در سال Cesta de lotos" و "یک سبد نیلوفر" "Manojo de zarzasر 

 ده اند. سالوادور به تحریر و انتشار رسی
 قرار گرفتند، و این امر زمینه شهرت جهانی وی را فراهم ساخت.فراوانی غالبا مورد استقبال از دوران تبعید،  آثار متعدد فلورس

  
 دوم دبیر مقام، شخصیت این شاعرجهانی شدن  در پیمدت کوتاهی به زادگاهش کلمبیا بازگشت. در آنجا، میالدی به  ۱۹۰۷وی در سال 

 ترک گفت. در همان سال، زادگاهش را برای دومین بار فلورس. شد داده یشنهادبه او پتوسط رافائل ریز  ،اسپانیا کشور کلمبیا در سفارت
 



ندا"  مجموعه شعردو داد. می خویش در اسپانیا، همچنان به سرودن شعر ادامه در هنگام اقامت وی  او با نام های "شعرهای فر 
"Fronda lírica قطره های افسنتین" "" و"Gotas de ajenjo"،  وی زمان اقامت در  ؛میالدی ۱۹۰۹و  ۱۹۰۸سالهای در به ترتیب

 بارسلونا منتشر شدند. های مادرید وشهردر 
  

نمود.  خوانی تکبه زیبایی در محفلی در شهر شمالی "بارانکیال" شعرهای خود را به کلمبیا بازگشت، و میالدی  ۱۹۰۹در سال  فلورس
در  واقع" Usiacurí"در شهر کوچکی به نام "یوسی آکوری" ، ینطبق پیشنهاد متخصص و به دلیل رنج بردن از مشکل سالمتی آنجادر 

  .آتالنتیک این کشور سکنی گزید ساحل
 

نو  آشنا شد، و رابطه عاشقانه  Petrona Moreno Nietoوی در زمان اقامت خود در این ناحیه، با دختر نوجوانی به نام پترونا مور 
  ***فرزند انجامید.شش  و ای را با او آغاز کرد که به ازدواج

 
 "De pie los muertos" "را با عنوان "مردگان ایستادهی ، مجموعه شعراول میالدی، متاثر از وقایع جنگ جهانی ۱۹۱۷سال در 

، خود در این سالها برای گذران زندگی، به کار فلورس تقدیم نمود. خویش و به کشاورزان و چوپانان محل زندگی ،منتشر ساخت
برای ثبات مالی را تضمینی  هیچکشاورزی و چوپانی روی آورده بود. شهرت جهانی وی پس از سالها فعالیت در زمینه شعر و ادبیات، 

 وی فراهم ننمود، و این مسئله تا پایان زندگی او را همراهی می کرد.
   

سالمت فلورس در سالهای پایانی عمرش به سرعت رو به تحلیل می رفت. تغییرات چهره او، در نتیجه بیماری که کامال متاسفانه، 
 ساخت.می بوسیله پزشکان تشخیص داده نشد؛ صحبت کردن را برای او مشکل 

، در زادگاهش کلمبیا درگذشت. میالدی، در سن پنجاه و شش سالگی ۱۹۲۳در هفتم فوریه سال این شاعر بزرگ و پر احساس، سرانجام 
     

 

 

:اتتوضیح  

 
  *Gruta Simbolica  .در زبان اسپانیایی، به معنی "غار سمبلیست ها" می باشد 
 
میالدی، همچنین به جنگ هزار روزه معروف اند. ۱۹۰۳تا  ۱۹۰۰* جنگ های داخلی سالهای *  
 
  Hugo, Lira, divine, León, Julio, skyو پترونا عبارت اند از:  فلورس* نام فرزندان **

 

:برخی از منابع  

 
:و انگلیسی اسپانیائی های زبانه ب هاشعرلینک   

http://allpoetry.com/poem/8617093-Candor-by-Julio-Florez 
 

http://allpoetry.com/poem/8617091-Reto-by-Julio-Florez 
 

https://rojitaa.wordpress.com/2012/10/30/to-colombia-a-poem-by-julio-florez/ 
 

، از پرلیتا مورنا:«گلهای سیاه من» دکلمه شعر  

https://www.youtube.com/watch?v=qrWRyxJDN7g 
 

)آهنگساز: ا میلیو موریلو( گاردل کارلوسترانه گلهای سیاه من، با اجرای   



"Mis Flores Negras", By: Carlos Gardel (Composer: Emilio Murillo) 

https://www.youtube.com/watch?v=8MR8e0dtKj8 
 

:فلورسدرباره خولیو   
 

http://jaguarscope.com/lomaximo/english/people/jflorez/index.html 
 

http://thebiography.us/en/florez-julio 

 
 ویکیپدیا:

https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Fl%C3%B3rez 


