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  ] 1927[ بارسلون ، ژوئن 

 آنا ماريا ی عزيز !

ين دکور . تعريف ادلفريب است  بسیار دلکش و )2(سالم گرم و محبت آمیزم را از بارسلون بپذير . دکورھای مرد جوان 
مشکل و دشوار است . به کولسوئلو نصیحت کن که در آشپزخانه اينھمه سروصدا  )3(بمثابه تعريف ابر و قاشق قھوه   ھا

صداھا مرا از نوشتن باز می دارد . از جانب من خرس کوچولو را در آغوش   راه نیاندازد . اين سر و
                            بگیروببوس.

بیشتر طول نخواھد کشید که اورا در کنار مقبره کريستف کلمب خواھم يافت که دارد سیگار برگی دود سه جھار روزی 
 می کند .

خداحافظ آناماريا . ھمه آرزوھای من اينست که عمه ات شفا پیدا کند . سالم مرا به او برسان . يادگارھائی دوشیزه 
 ايل  .م-ستند . آناماريگنیا دالی [ و چند نام ديگر که قابل خواندن نی

                                                                                                                                                 بیگی]
 فدريکو                      

 خواھر سالوادور دالی نقاش . م  )1(

mailto:m.ilbeigi@yahoo.fr


منظور   . بالشکرا بکار برده است ]   Nozيا  Noy ھجه کاتاالن [ قابل خواندن نیست ، شايد لورکا ، در اينجا به ل  )2(
 در بارسلون خلق کرده است .  1927ژوئن  24دکور خیالی سالوادور دالی برای مارياناپیندا است که در 

       استعاره ترجمه ناپذيری است در لھجه کاتاالن .  )3(
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 آناماريای عزيز !

الن چند روزی است که در قرناطه ھستم ، و ھر لحظه مجبورم که تصوير ترا به خواھرانم که الينقطع سنواالتی در مورد ا
 تو مطرح می کنند ، نشان بدھم .

در کاداکس آنچنان موجود خوشبختی بوده ام که که اکنون آن خوشبختی بمثابه خواب و رويای دلکشی جلوه می کند . و 
 که : وقتی که از خواب بیدار می شدم خودرا درمقابل آنچه که از پنجره ديده می شد ، می يافتم . مخصوصا اين مورد

ھیچی . چونکه دوست عزيز من طاقت [ « جواب میدادم :  [ چند کلمه ای به خاطرِ پاره گی کاغذ خوانده نمی شود ...] 
در اينجا سئوال کننده ام ( بشکل [ خوانده نمی » . زندگی ای را که من تحمل می کنم ، ندارد   خوانده نمی شود...]

و من   »ُخب بگو ببینم دلیلش چیست ؟ « ) نوازش داده و فرياد می کشد :   کرپیاست  شود ] چون انحنای ِ تختِ کفش
فیت نادر و ، از دو کی  مرد ی که تنھا در يیالق بسر می برد  از نظر  (...) نامه تو  به ياد چھرهء زادکینی تو می افتادم

 کمیابی برخوردار است : بی پیرايگی و يک رئالیسم درست و کامل .

روزگارش را به   . ادلینا  از اينکه نتوانسته است ماھی تابه را پیدا کند ، در آشپزخانه دارد زار زار گريه می کند) 1( الیکا  
. دورترھا ، از نزديکھای دروازه مادريد ،   ، کتکش میزند، برای اينکه اورا بکار وادارد   )1(و پیالر   خون و اندوه می آاليد

 ، به پیش می تازد .  براه انداخته  دود آبی رنگ بنزين  در حالی که دنباله طويلی از  ماشین پدر ت

خش کن تنبل ببار نخواھد آورد ؟ خاطراتم را بین ھمگان پ  ھرچه زودتر بمن جواب بده . ستايشھائیکه از تو کرده ام ، آيا ترا
. رويت را از دور    )2(فکر کن و بفلسف . خداحافظ ماريانو کامپا لو بیگاره   و بوسه ھايم را در بین کوچولوھا و آنتونیو (... )

 می بوسم.

 فدريکو

 خواھران گیرنده نامه ، خوزه بلو .  )1(

 لقب ريشخندآمیزی که لورکا به گیرنده نامه داده است .) 2(

 

 مجسمه فدریکو گارسیا لورکا 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Garcialorca_madrid_lou.jpg
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بر ديوارھای کھنه   درآن لحظه ای که حتی صاحب شان از وجود آنھا بی اطالع میماند   ( ھمانطور که گیاھان شوره ظريف

یمائی کاستیل بی سابقه ناگھان در درون تو ذوق ادبی پديدار می شود . اين راه پ  به اھتزاز در می آيند ، ھمان گونه
مصری شھر ) 1(البته نه بخاطر ذات آن بلکه از نظر طنین اش . ( دورتر در میان گلھای آھکی و پیاز مريم   است

 بايد برج ھايش را بمثابه ساقه ھای شیشه ای و شن ھای بسرخی گرائیده برافراشته باشد . )   اسکندريه

تبه شاعر بزرگ المارتین که با مادرش داشته است بیاد می آورد . تشريح اين نثر تازه کارانه و ساده دل تو عبارات مکا
 ولی روشن است .  مطلب بدرازا می انجامد

 مالقات کرده است .) 2(پاکیتو در ماه اکتبر به اکسفورد رفته است و قطعا تاکنون با فیلین 

ار قانع و کم خور و در عین حال [ ... پاره گی کاغذ خیلی برای تو سالم رسانده است . من االن اورا در انگلستان آدم بسی
، شايد : خوش ] لباسی و شیک [ خوانده نمی شود ] بتصور می آورم [ خوانده نمی شود ] ولی من و تو ، در اسپانیا 
خواھیم ماند در میان بزھا [ خوانده نمی شود ] ، خروس ھا ، فلق ھا و روشنائی ھای سفیدی که رطوبت بروی سبزی 

ای ھیجان انگیز ديوارھای کھنه و قديمی و بدون روح باقی می اندازد و ايکاش در اين لحظات می توانستی اندلس را ھ
ببینی ، تماشا کنی ! ھمانطوری که موش ھا در میان تاريکی نقب می زنند ، برای پیش روی بايد در میان روشنائی 

بند   شم درخشان میکل آنژی شباھت دارد . خروس بر کله سحردھلیزی حفر کرد . زنھای توانگران به ابري  طالئی رنگ
 شیپورھای تجملی می کارند و [ خوانده نمی شود ... ] من در زير نور خورشید وماه برنزی می گردد (...)

 فدريکو

ای می گیرد را ديده ام ، بوئی تراگو ! تخنته سنگی نقره اس در تصورم ج )3(روی کارت پستال نامه ات کلمه : بوئی تراگو 
مشک فروش دوره گردان ، کشیش ھا آدمھائی باشنل قھوه ای رنگ و   که گرداگرد آنرا کرکس ھا گرفته اند . روی جاده

با سری مانند سر زرافه در پذرند . در ته اين جاده ، باغی است . و در اين باغ ، [خوانده نمی شود ... ] ، خانه تو ، قراردارد 
 ی ، شمشادھا و زنبق ھا .. توی باغ ، گلھای کاسن

 کلمه قیاسی ، در متن اصلی ناخوانا بود . م.ف )1(

 نام خودمانی فیلومنو . م.ف  )2(

)3( Buitrago  در ناحیه کوھستانی گاداراما .اين کلمه ھمچنین در زبان عامیانه اسپانیائی کرکس   شھر کوچکی است
 نیز معنی می دھد . م.ف
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