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ا دريامبازى رر      
     بهتر كه خديو كشورى باشم

اطيسذيمقر       
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ديباچه

اينده، شـعـر، يـك نـيـاز، يـك پـاسـخ بـهاى اين سـربـر
هـبــتيـحـه و مــو"قــر ادهسـتـاخـيــز درونــى اســت و نــه زر

ىارمـيـايـى از سـنـگـهـا بــه دشــوانـه"اش و   ايـن مــوشـاعـر
اود.مى"تر

اخ «شعر» سروده اماسر عمر، در طيفى فربا آنكه سر
مى ازانه هاى رؤيائى كه اينك دفتر دو(از چكامه ها تا تر

ا «شاعر»گز خود راين دست، نشر مى"يابد)، با اينحال هر
نپنداشته ام. و اين سـخـنـى اسـت بـه حـق، بـى فـروتـنـى

انه.ياكارغين و ردرو
 من ساختـه همـراده مى"شوند و كسانـى از زان زشاعـر
مى"شوند.
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ايندهان سرا بعنواهند مرلى اگر سخن سنجانى بخوو
ن خردى بـر» بشناسنـد، از روزّتنها در اين «شكـل خـاص

اهد بود كـهى، هنگامى جامع خـويسته"انـد. داورمن نگـر
ضه اسـت!)اسر طيP (در آن بـخـش كـه در خـورد عـرسـر

گار تا كنون بدانى روزارگسترده شود و متأسفانه، ناهمو
االى ديروز وا ادب ويرصت نبخشيده است. چه باك! زفر

ى در اين ميانه باخت نمى كند.امروز ما چيز
ا و مضمون استها، محتوى چيزدر هنر، مانند بسيار

گ ما مى گفت:ى بزرلوكه ماهيت ميسازد. مو
 كيسـت؟ يـا كـهِ جامـهِعـر و تـا درونِعـر اسـت شَ ش «جامـه

ن.»َى جامه كيب و يا كه ديوى جامه زحور
ى، تا پابلوازى و سعدى شيراجه عبدالله انصـاراز خو

ا مـانـنــدانـه رس، نـثـر مـوزون شــاعــران پـرنـرودا و ســن ژ
ى اين شكل شعرى به كار برده اند. من نيز بسواردست"افز

م. آنچه در اين ميان اصلايش دارانه» است كه گر«ناشاعر
هر سخن چـيـسـت و يـا الاقـل چـهاست، اينـسـت كـه جـو

يحه هاىاى عروج قـرار، برلو ناشيانه و ناهمـوا، وكانى رّپل
استين ديگر ساخته است. اگر چون «شاپور نـقـاش» درر

ه دستى نبود، الاقلگر چيرين» نظامى، نگار«خسرو و شير
هكنى باشد، با نهيب احـسـاسـى بـى شـائـبـه وهاد كـوفر

ان سنگيده و بـى قـلـب جـهـانهسـارس، در اين كـوسالـو
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شانيـم،ا نمى پوانيان عاطفه و رنج خـود رمايه، و ما ايرسر
ى احساسى كه در ماست.از تندى و تيز

يگها و الماسـهـا» ايـن دفـتـر شـايـدپس از «از مـيـان ر
اى» از نوع شـعـر، ران چيـز ديـگـراستـار «خـوِسـنـدىناخـر

 هلى صداقت در آنست كه هـر كـس در عـصـارانگيـزد. وبر
شد: «كه از آنخود، با عشق به تبار انسانى خويـش بـجـو

مون آز هم، مى رويم.» و آنگاه  در كـورَدست كه مى پـرورد
گارن روزالد از سفال، پـرويـززر از مس جدا مى شود و پـو

در كار است.
هم كه در اين دفـتـرَر دِهاىآيند اينهـمـه تـصـويـرو بر

"انسان» است و شاعر در پـس هـر انباشته شده «حـمـاسـه
ا پنهان ساخـتـه"خـود ر ى باغى از عاطفه و انـديـشـهسطـر

        ا. ط.ى تا بيابى!است پس بجو
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ِــشّاب خـزر بـر مـاسـه هـا چـنـگ مـى كــشــد و چــكخـيــز
نگخـر سرِلفـاناند. در زير زا مى لـرزا ره هاى افرب پـركودار
ند.هاى جنگلى مچاله مى0شولك ها در بزروموس»، مار«تو

ِازد و من پـرومال ميـسـازا برشيد فلس آجـريـن آنـهـا رنور خـور
د.ى خاور مى0پرا مى بينم كه بسواغچه اى رريب زُا

شگـوان است؛ چـار بـار@ده از سـاچـمـهها، آمـاس كـرابـر
شانده0اند.نگ پـوابى آبى رئى با خـوا گوسته رُهاى شارچمنـز

ىنـدگـى و بـو زِـطـرَد، عميـن آبـلـه رو از چـالـه هـاى گـل آلـوز
د.اه دارنگ همرهاى چدنى را در شيارها ريادگار

هقاب ها و ماندابـهـا طـفـرشيد از غـرفى خـور شنـگـرِىگو
نه،گوده، با نگاهى بيمارند: بر پشته اى كمانى تكيه كرمى0ز

١
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ار كهربايـى آشـفـتـه وا مى افشـانـد. شـالـيـزد رشعاعـهـاى خـو
ب در بستر احتضار است.شيد غروخور

ند. بـر سـرار، گنجشـكـان مـى پـرغ نـزى از فروايـردر دو
د. كه ناگاهُرا نمى برَدشان فشاخه ها جيك جيك هذيان آلو

@ن يال آشفتـهان چوهاى بارآسمان ابرو در هم ميكشـد و آويـز
ا مـىد رابـه خـوّ فربه و آهـنـيـن فـام، شـرِهـاىسمـنـدهـا، از ابـر

ند.آويز
ان، پـلـك هـائــىاهـا — كـه دمــى ســوزكـيـن ورزپـاى چــر

مين هاى شفاف مانندند — بر اين زه هايى بور دارسنگين و مژ
د.ان، مى گذرالماس، لغز
شىحشى باتالقها، خمو وِغابيان گه گاهى مر@و صيحه

ا نمى شكند.سنگين ر
@ها بــر جــهــان غــربــيــل مــى كــنـــنـــد. زوزب رذغــال غــرو

مندس غم انگيز سگان گله بان: دهقانى تنوشغالهاست و پار
ادكى، زبـان راغ نفتى نشسته و كـو چرِىسوبر نمدى در سـو

شق مى0نويسد.َانده، من لغزاز ميان دندانها برو

لبند او
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د، دشنام گويان0خو@فاى سايـهش از ژربا گامهاى مغشو
د انديشـه، درج و خشمـالـو0لز@هّل، با مـادَغَه هاى دسطـورُبه ا

 هستـى، ازِلـبُت، در زير آسمـان صشيدن سـكـوى نوآرزو
م.ن مى خزد برو خو@هحفر

َِتطوَسُرقه هاى پَد0َنمور در حِب بادها در اين غروِبارُغ
من كين مى انبايد.

دان بنـدى رودى در استخوعضالت آب با تابهاى عـمـو
ه اشباح است.گويى رژ
ت وانـى بـا سـيــنــه هــاى يــاقــوم: يــاران مـيــروى يــاربـســو

د برانمرنانى جـواهزهر بيـز، راپا گوشكهاى المـاس، سـرسر
حشى باكسهاى وشت نام؛ آنگاه كه كرنوگ سر بزر@اين جاده

٢
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غاگراالن مى جنگند و در عظمت ساعات كالغان غو غز@ّهگل
ند.مى پر

دمان تب0آلوت و نيرو. رو0سطو@م: الههند شهريورمن فرز
هاىكين ميدمد. تا باورناى انهدام جهانهاى كهنه و چردر كر

ين.ّايى است زران شيدايم جوياى نو«اريحا» فرو پاشد. رو
ايـش ديـو بـچـگـان، در ايــن مــه هــاىم. از زهـا مـيــســوزبـا آز

آشفته ام.مين، برل زدين، بر جدوفرور
اعهاى سپيد در اين شامگاههايشم با شرَاهان رآه كه خو
 اطاقها: به عشقِن در خفقانشهاى نقب زن موسياه، يا چو

 سبز از خستگىِانهاىاى تكاندن استخوآميز، براخائى عنبرفر
د.ده از درو ماهيچه هاى انبو

ن، دردابـهـائـى تـهـى از افـســومـردى بـيـشـه هـا، بـردر گـو
ماهان گريزه آب، همه جا خو يك قطر@هائى لب تشنهارنمكز

ىسازاى نـوتو، بـرايشگاه پـرى زاز نگاه گستـاخ شـب، بـسـو
شد، با لمس انگـشـتـان الغـر عـدم و لـرزجهان و پـيـكـر خـو

گ.ايشى ديگر در مراى زد سايه ها: برنامشهو
ـريــان تــا مــغــزُد. عادگــان خــود و در نــودر نـيــاكــان خــو

صـلـه، در تـهـيـگـاه بـيـگــانــهان، تـهـيـدسـت، بـى حــواسـتـخـو
ه هاى شوربـخـتـماژد وجومى0زيم. در شـعـلـه هـاى دريـاى و

 نامم با انفجار@همين ها و خدايان ميود. در تصادم زبخار ميشو
دد.انم در گلى سياه تخمير مى0گرفرو مى پاشد. و رو

مبند دو
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بى نصيب از عشق و نعمت، پايان تكوين مـن اسـت:
ده از الژورئى، بـى بـهـراسـو فـرِسدن در اقـيـانـوطـه زاى غـوبـر

ش، در تبـعـيـدىهاى آتـشـبـاران ابـرآسمـان هـاى آيـنـده و فـور
د.د و نبو0بو@گانه دو@ك، منعكس در آئينهپو

ن.گان بانگزگ و ستاردم با پادشاهان تگرلى باز ميگرو
اى لشتـن آتـشنبـلـه هـا. بـرُگـيـر ساز فر@هدم با عـصـارباز مـيـگـر

حم در ميان دندانهـاى0رو@مينه نر@نده ها. و تافتهست شما زپو
م ريشه ها همـاهـنـگـى گـر@دم تا در هـمـهشماست. بـاز مـيـگـر

ازيم:ا بنوآسمانها ر
م.ى معصودر روز
دمند.ى خردر روز

مبند دو
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شـن امـيــد0طـپـنـده آه رو@در ايـن شـب بـنـفـش كـه از سـيــنــه
مـه اىمزنده زم خـزد. و نگاهى ناشناس بر ضـمـيـربر0مى0خيـز

ى، منگَى مينوالل ساغرئى از زه كه گواند، وسپيد مى0خو
انم!و حير

هاانه راجى ديـودر اين شب بنفش كه ساحر هسـتـى امـو
اسان با آفريده هائى بـالـدارن و هرگومى كند و بادهائـى دگـر

.مداديور كي شياز هارب مشچ دادماب ات .دنيشن ىم هناخ ماب0رب
انـم بـراك لـرزد و پـژوآلـوخم بـا پـيـشـانـى ابـردر ديـگ دوز

ندگان گريان با لفظى مبهم.ن پره0هاى بم سخن گويند چوز
ه هاى لعل، نه سرو نـازارفت ها و نه گهـوَ زرب@طـهنه غو

فه اى از آرزو هستم باشى. تنها شكوخوانه سربهشتى و نه تر

٣
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نسار، در اين شب بيدار.ى نگوسايه اى سبكسار، بر آبگير
گـانا و ستارتان صحـرنده و عنكبـومهاى جـوچه بس كـر

ــم بــاَـمَى غ قــصــه گــوِنــگنــگ؛ آژار شــبــرغــزنـده بــر مــرمــيــر
انه هاىاز پويم از كره هاى درنگ، در يوزنره0هائى خوخاطر

نگ.َگ
دوـبك — لگ0@هتوب رـاخ و رهّطم لـاله اب شفـنب بش نيا رد

نه0گو فيروزِىاهباتزاب و نونج ىايلوخام و نوژاو ميسن و نوماه
أمانى بستـر وگ، در تو بى مـرِگنده بر گلبـرو جنبشهـاى رو

 صبور.ِگانشيزنجور دون بر بالين رگور، چو

مبند سو
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هائى خسته از ساليان، در اين بامداد نـيـلـى مـهـرانـوبر ز
هــاىم و جـالـيــزانـى مـيــرو خــز@ى بـاغـهـاى شــوريــدهمـاه بـســو

ك.تروَم
 مو و پيچك شانه0هايمِدل آلوِ و پيس و گّپنجه هاى لك

فته استكند. چمن پاكوَد ريگها مى ژ0كبو@ا مى سايند. جادهر
نگار بسته ود، چاله0ها زان شسته است و سرمين بارد، زَرو ز

د.ر درُپ
سـان در نـور روز عـرو@ن اللـه گلـى فـامـى چـوٍشمـعـدانـى

م0هاىرِشنى اسـت در جخنه هاى معجز آساى رود.رمى0لرز
جد و الماسده زبرنگر است كه از جسم مرى افسوگره. زرتير

خد. و گنبد صيقلى بادمجان در جاليز و اطلـس سـرمى0ساز

٤
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نگان از شاخه هاى بنفش.ين، آوّ زرِهِ ب@كينهُر ك@هّجه ها و قبگو
دگى سنگ ها.اش استادى است به سالخورّو نق

قص در همد، ره هاى صمغ آلوها با ميوى سرو نازآنسو
ن.خــتــچـــه هـــاى شـــعـــلـــه زپــيــچ شـــاخـــه هـــاى بـــيـــد، و در

@د گل مـيـنـا، و تـقـالى اوبـاشـانـهنبـور بـر گـرغـاگـر ز0غـو@هچنـبـر
مگسى بر جدار شيشه ها...خر

شنى فرو مى كـاهـد. و ايـن هـر دود. روما مى گـريـزگر
هر زيستن است.گو

اد رد خــــو زرٍگــــنــــجــــشــــك هــــا بــــر چــــفــــت چــــوبــــيــــن
فته. درا در حصـار گـرهاى چينـه اى بـاغ رارند.ديـومى0جـور

ديده0اند.شت بدل گرى به كاه زپاى آنها علفهاى سر سبز بهار
گهاى پالسيده شاخه اى شكستهس برسفند ابلق و عبودو گو

شت خفتـهه اى زين فام در خـمـيـازّغى مـسا مى خايـنـد و وزر
است.

ندگى بر دريچه چشم نشسـتـه اسـت و بـه بـالنيمـى از ز
ان تاد. از خـاورغى در فضاى اشـبـاع از نـور مـى نـگـربال مـر
ه قفائـىه هاى كـونگـرُده. بـر كش گشـوى آغوان سپـهـرباختـر

ى مى كند.ه گر نخستين جلوِفململ بر
ِد اخم آلوِ افـقِىكين مى نشينم. از آنـسـو0چر@هبر سنگپـار

لـىُ! پا ميدهم. پائـيـزش فر0بهـار گـوِع نامسمـو@دهمان، به مـژز
ايش.ال تا زاست از زو

مبند چهار
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ده،ب، سگى كـز كـر بى آشوِشـى يك تيغ، خامـوِدكبـو
ّتگربه اى پير. ايست تاج طالئى تبريزيها. لحظه اى از ابدي

د.ار گريخت و مى0گريز انگشتانم ماسه وِكه از الى

مبند چهار
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ا بر  خويش انگيختم:استم انسان باشم و دو سپاه رخو
دم: آشنا وتم و نادانى و آتش از دو سنگر بر خويش گشوِس

كسان نداشتـم. بـابيگانه. چنگال ددان نداشتم. مـنـقـار كـر
د گريختندم. از ناورائى در سينه نبودم. با خارنيش كينه نبو

مستم. بند حقيقـت پـايـگـيـرُد آميختـن نـجاستم. با نـامـرنخـو
انال كـه دورّب اى طبم شد. بكوشت آژيرنـو سرِورُشد. ص

ح.ح در روفان نون بر خاك. طودباد خورِخش است: گچر
ى اســت كــهسـتــمــانــش بــايــســتــى. بــحــرُمــى اســت كــه ررز

الك ناچـيـزاعـم در ايـن كـوسنـدبـادانـش شـايـسـتـى و مـن شـر
است.

انند كه تا كى از فشار دشنه بر سينه فرياداهان نگربدخو

٥
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دمــنــدى درشـى اســت؛ خــرى در خــامــولــى دالورم.وآوربــر
ابم پيمان ايستاده ام. از خودريافتن است. لب بسته با عز

شىاهى است. و سرو چشم بر@عشهى من رتا عذاب، بيدار
@ا بكش تا اين سفيـنـه آينده رِسن هـاىان ر توِمى گويد با تمـام

اتر آيد.اتر و فرد، فرجهاى كt آلون مود، از دروهر آموگو
از مـكـن!ى! پـروفـرهـاى نـيـلــوبـرَغ آتـشـيـن بـر ااى سـيـمـر

اهنـد.كنان انباشتـن مـى خـوا گورريچه0ام تنـگ اسـت و آنـرُك
ا بستههاى كريچه راندكى بپاى! چه دانى كه تا صبح ديگر در

نيابى؟
از است.ا بالها از پروغ رلى سيمرو

بند پنجم
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ى.اير اسيـراز جـزى بر فر0پيـر@ى از پنبـهم با بـاراينك ميـرو
 شعـر و@د و چشمهفانها و سيب تـركت طـوديگر كجاست بـر

@انهد ديوائى و كبوخى تلخ گل صحردش؛ و سر الژور@شابهنو
ف. گلبر@سهان و بوترق و نشست كبو بر@افق و دريچه

مستانى در افتاد و كالغانشيد سيمينم در مغـاك زخور
نمـان، چــوا زدنـد و دقـايــق را در ربـودمـكــم رچـيـنـه هــاى مــر

اج تـاريـك خــويــش كــشــانــيــد.مـاهـى0هــاى طــالئــى در امــو
ــلــىُن گه هـا چــواژم فـرو خــشــكــيــد و وــهــبــازَ شِچـنــگ0هــاى

ده0اند.مرپژ
دكانى كوى تهى از هياهـوانى هستم در كويـراينك وير

ار» لعـنـتنى هـا «تـكـرگوگهـا. در بـطـن دگـرو خش0خـش بـر

٦
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انـد آدمــى رى و خـداوهـسـتـى اسـت: مـالل آور و خـاكــســتــر
ىگرار» تمرين است و در تمرين زرلى «تكرمند آفريد. وآرزو

انى غبار مـالل رگوى ياخته ها و گويچه ها و دگـره كارو ريز
د.رُمى ست

ه0ها.اژم چوبينه است: شمشير وم و شمشيرد ميروبه نبر
سهسوكيده ام. شيطـانـهـاى ود چرو خو@ى انديشـهدر پاسـدار

ك ازلند مانـنـد سـلـيـمـان بـر عـصـائـى،پـونـم مـى لـوامودر پـيـر
گختان بلـنـدبـاال بـا اشـك بـران،ايستـاده ام. درجويـدن مـور

گ.گ و مرمى0گريند، با اشك بر
د. در اين خو@ق گمشـدها مى بويم، در شوميـن رعطر ز

لى زبـاننگـم وُا مى جويـم. گانـه اى رهاى ناشنـاس كـرگدار
ئى هستـم مـهـتـاباب روا ميـدانـم؛ خـونگـيـن ره هـاى رحشـر

اج كشـيـده0انـد، مـنست. و آنـدم كـه خـفـتـگـان سـر در دوپـر
دانم. پس كسى است بدنبـال تـو اىگره ها سـرّبر0بامها و هـر

ِىاپسين بارومن است. تا وِن اكت در اندروامى من! پژوگر
ا مى جويم.مان ترز

دار انسانى نموِمرند تا مرَكا بايد بركين ره هاى چرّبُچه ج
افگانّام بياسايد. ما مانند زرگ در خليج آرد. و كشتى بزرشو

دن نكشيده ايم. آخر در اين كهكشانهاگها گراى جويدن بربر
ى.ئيم: از بوزينگى تا آدمى0گرا مى جوى رچيز

اهيم ازهنگى ديرينه ايم و مى0خونج كش فـرنگيان رما ز

بند ششم
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اللَد كنيم. آنجا كه ه جاذبه بگذريم و به المكان صعوِىتور
.ميچيپ0ىم نيورپ رب هجنپ .تسا هارمگ بالرطسا و تسيا هّلپ

.مينك0ىم زيخاتسر اهديشروخ نازورُف سامآ رد و
ان كنجكاو،شگرادگانيم: شورما آدمى ز

دمند، قافله اى كش پايان نه.ان خرمور

بند ششم
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مان با مكان،ا بگشاى! گالويز ز0بلورين خفتن ر@هازدرو
مين با آسمان، سايه با تصوير، اينسو بان با گذشته. زاكنو

اسو، خاور با باختر.فر
هـاىچيـن و نـاوهـاى داراره و بازى كاخـهـاى فـيـروزبسـو

م.َرَ حِس آبنو@دگان و شبكههاى برنان و قطاردرياز
ىنـاب0نخـلگ هاگ ،ـدنوانيز ىراـوسهش هـاگ ،ىـشيورد هاگ

اه.ى گمرهروفى بر دار و گاه ربر0خاكستر، گاه عار
ت.ّدر آئينه هاى سپنجى نسبي

 عبور.@در كتاب بى عاطفه
م:ا مى0گيـرعبت ساز رُشت انسانى گريبـان ل درِبا مشت

دد و عناد خـوازير مكن! بـا خـوقهاى نيستـى سـرا به صنـدومر

٧
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د آمده ام. تا ماننـد گـل تـاججـواى وگ به سـرى بزراى كـاربر
ختىن درد چو خوِشتخشم. در سرس با صد زبان بدرخرو

نده نغمـها ببالم و بر باالترين شـاخـه ام زيـبـاتـريـن پـرتناور فـر
سر0دهد.
نقَفتن؛ خوران راغ استادكارله بار تيشه و ماله به سربا كو

د بـدراسر انسانـيـت بـرپـا داشـتـن؛ از خـواى سـرا برن رنيـلـگـو
گى از بيشه اىا برد رسيدن. خوسهاى عبث نپوآمدن؛ در هو

خش نگـاهكت خيز فـرو بـاريـدن؛ بـا درش بردن؛ با بـارشمـر
هان ستـارارى با هـز تابناك بـيـدار@ختن. در پـهـنـها افروجهـان ر

ى جـهـانـيـانا شـمـع آسـا بـسـوتـافـتـن و انـگـشـتـان شـعـلــه ور ر
داشتن...بر

 خيلى بى خيالِاهساز به ميـانگر گمرمانى من، جـادوز
اختم. گفتم كـهافتادم و بر آنها طنبور افسانه هاى محـال نـو

دم واد نبوّادى صيّشهر آرزو در پس اين پيچ است و من شـي
د!اى شگفتا شهر آرزو در پس پيچ بو

انم پخـشن ساز در كهربـاى شـمـا روه هاى فسـواژاى و
مان!از ز در@سمار گنگ در جادهاى سوشد. در شمانيز

هاى گذشته0هاارن». بين ديو «اكنوِغريبم در اين سامان
ه»اژار  «وار. و در افزلبكى نااستوُتاه، جو آينده ها: گامى كو

ا دريابار. آنرنامم، اى باستان شناس، نقشى است از اسر
د باشك نياى خـود. بر سـرنده شوم زتا در پيكر تو خاكـسـتـر

بند هفتم
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د حـافـظ! چـنـانـكـه مـن نــيــز بــا ســروشـخـنـدى سـخــن گــونـو
ق گيـرشته كشيـده0انـد. دلـهـا بـرا اينجـا بـرزيسته0ام. جـانـهـا ر

انها، بر شماس روتر قاصد شعر، اين جاسودلهاست و كبو
د،َـرِت خد مى آيد، بر شما اى جهـانـهـاى شـاد بـا جـبـروفـرو

نج پيشينيان.خت سدر و بدور از ر در@جائى در سايه
ا مى شناسيد؟ليده ر ژو@اين غريبه

بند هفتم
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@ه ها و بندها بر تندهد با گره آلوسنگى ديدم خزا خرد رخو
مـنــد آرزو در حــصــارنـى بــا ريــشــه هــاى آزتـگـاه؛ يــا نــاروپــر
ى در پايم.چين0هاى خار؛ لك لكى بر تاجم و چشمه سارپر

غـى درتى مفـرُد. يا بدآلـوى گر تارِد در كمـيـنُرتى خيا عنكـبـو
اشان.ّ خفِشگاهّانه؛ پرمعبدى وير

كانّى تا اين پـل0آفرينشم در تمـريـن ابـدى آن، آر@نامـهمزر
اگير وى فرد با نـورا گنبد آسمان شيـدايـم بـوى، زيرآدمى گـر

مانند شكيـبـاى ز سحابيـهـا. و خـداوِفيـنكش هاى شنـگـرتر
اه نشست.ه چشم برارنها هزميليو

د؟ا پرنه فردچگوكنده به آشيان آسمانى خورَماى پُو اين ه
@م. نه گلهن داران در درو روِدىان از كبوى يك جهان بى كرآر
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 سنگ:ِىن، نه دلپر0نستر@ه، نه شاخه ستار@شهنم. نه خوگوز
انسانم.

مد، سر آن دارن مغز نام و كاالى خر سيمابگو@دهبا اين تو
م. بـهم. تـا از ذغـال بـه نـور بـدل شــواه انــدازغـايـى بـركـه غــو

د گويم كه ايـنـك مـن! بـازگ خويـش دروكيهان،مـادر سـتـر
آمده0ام.

اپـام. ســرانـه ســرنــده و ديــون جـو، شــوره كـه چــه فــزوَو
نم زبانه زلگاهى نمى آسايم. عـشـق و آزستخزيم. در منـزر

است.
اپاى قبيله0ام.تم. من سرد  در تابود و زربدان منگر كه سر

ل تا ميخ ابـد.ندينم از ميـخ از پرِنََسانم و راپاى كـارومن سر
اشيدها رم. بشكيب تا خور0كاه و من در آن اخگر@دهجهان تو

اكنم.ده بپرا در فضاهاى مرلعم و پويائى زيستن رَفرو ب
گمگ رسيده ام. از را بيوايش رى زهدان انتظار ديرِدر ز

ى شيفـتـگـى، از نـصـيـب خـويـشد. از بـسـيـارآتش مـى گـذر
اهه نرويم!» كمتر كسانىدم: «به بيرى جستم. فرياد زاربيز
ى پنداشتـنـد. در سـايـه زبـان گـنـجـشـكـى نـشـسـتـم.ّا جـدآنـر

ار كن تاان بار تكرارا هزد رد خورِا پريد و گفت: «وى فرتركبو
ن اسفنجىده ها بخشكد، قلبت چود، روزبانت چوبينه شو

د.ن بدل شوت به خاك و سينه0ات به خوكد. مغزده بچرومر
غـىن وزا بر0كن و چوندت. چشمـانـت ر لعنت بياويـزِاز دار

بند هشتم
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ا از طلسم شيـطـانكور جستن كنان بدنبالـشـان بـرو و آنـهـا ر
!»ر دارَذَبر0ح

دم.و من نيز چنين كر
دند.هان بسيار با من بوو همر

بند هشتم
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ش مى كننـد:ازا نـود ر خوِك هاىان، شعـرداگراين سـو
هاىارشان بـازلى آنها دستـفـرواق، وّس و برسكهائـى لـوعرو

از0گيسو،دى غريب، درند، ناگهان مرَان خويشتنگند. سفير
ار بـر سـمـنـدى بـالـدار دراريـد، سـوى، خـنـده مــروـق مـوَـبَش

ت! منه مى كشد: اى مستان غـرور و شـهـوسد، و نعـرميـر
لك0پو@هاهم نشست.  اين سفرى شما نخوارلخو0نزو@در دكانچه
ا به باد دهيد! بـا دلـى مـاالمـال از آتـش وسـك هـا رها و عـرو

نگـواژ ابـعـاد و@م تـا هـمـهن آمـده ام. پـيـامـى سـهـمـنـاك دارخـو
درِند. من رياضيات خازشدگان باال بيافـرار خو@ند. همـهشو

اهـمانـى عـتـيـق خــوايـم خــوا جـانـشـيـن عـزل تـجـربــه رو شـاقـو
اـرم .مروآ دوخبا م تا شما رده مى0تازساخت. بر بساط گستـر
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و ــقــشع ىـاه0هرــاـتس مدــوجو رد ـهك ــديـرــمـشن ىدــوبـان لــوسر
!مبالقنا نم .تسا ىگتسبمه و ىگدنزاس رهوگ ،ىگتسبلد

د.ار كبوغز آستان مررد نيگآراخ ىخالگنس
ا دريابيم! بـهكـان رى استخر خـوبه دريا برويم تا نـاچـيـز

شيدها كنيم! نغمه خورا رش رن پوَژَه هاى كّآئيم تا تپستيغ بر
ش نباشيم!ها بشنويم تا به بانگ قاشقكها دل خوا در مدارر

ا بگشائيم!ده رهاى ناگشو شهر@هازدرو
ــهـنـيس ـرب ار دـوخ روآ هـدـنخ ىـاه ــكمدآ ،ـتعـاـمج نآ و

النسو0ر@ همه:تسا ىكانرطخ @هناويد درم نيا :دنتفگ و دندرشف
ا بايـدنى رگوان دگـر پيام آور@ناكند. همـهانگان خطـرآينده ديـو

ا بايد بـصـلـيـبد رجـوان بتهـاى مـو0منـكـر@د. هـمـهدر خاك كـر
سند شدند. اما بانگ چندش آوردند و خركوبيد. چنين كر

ارد. سواز0گيسـو  آنـجـا بـوار دراند. سـوا لـرزنده اى آنـهـا رَخ
امـشش كه آرل آورسته آنجاست و هذيـان هـواز0گيسو پيـودر

 زر درِسـهـاىسـتـه آنـجـاسـت. نـاقـوا مـى آشـوبـد پـيــون رافـيـو
ىانـگـيــزنـد، چـه آهـنـگــهــاى شــورـلـور مــى لــرزُ بِه0هـاىمـنــار

ند.ا مى0پرانى از هوهاى نورند. قواندازامش برند كه آرازمى0طر
دكان در بنفشهختان مى0خندند. كومين با آسمان آميخته، درز
ند.ى دريا مى خزد نيلى بسون دوند. بيشه ها چوها ميدوارز

نـداريد آبستن ميشواع است. صدفها از مـرواسر شردريا سر
ا مى0انبايد.گاه رى مشك بندرسد و بوا مير نهنگ ها فر@سده

بند نهم
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ن مى بينـم.گوا در اين دخمه  قيـرمن پويش افسانه هـا ر
ه است نه خلنگّمدوُئيد:0اين نه قد رواز خاك سياه گياه خر

ن؛ اين طوباى بهشتى است.َو نه آويش
گاهم ايـسـتـاده.گ بر در جنـگ و مـرِكنميدانـم كـه گـور

دن عين القضاة جزسيد. گران نركراط جز به شودستان سقر
انـهـاى ابـن مـقـفـع جــز بــاسـيـد. اسـتــخــوا نـبــوئـيـن رسـن مــور

مر خفته است. مر@ه0تنور آشنا نشد. هنوز لنين در مقبر@شعله
ده0مـژ@ چيچستـه اسـت. هـمـه@تشت در دريـاچـه زر@هنوز نطـفـه

سيد.اهند را خواه افتادگان فرلى براهند. وخ پى در رگويان فر
شخند تو زيسته0ام. من! با رؤياى نو@ها ببخش اى نبيرمر
 ناساخته از مكان@مان، در دخمهاسته از زشه اى ناخودر گو

ان پندار بافتم تا از آن حقيقتسازان و اكسيرو مانند كيمياگر
دن.دن است و آرزو پرورى خطر كرايد. هر آغازبز

نگاه من مسافر شب پـيـمـا چـو اطلسين سـحـرِدر آستـان
دم. ايستادم، خم شدم، نشستم، خفتم، جانرُسِتنديسى ف

خش جـاويـددادم، خاك شدم، بادم افـشـانـد و بـدسـت چـر
0من!@هم. اى0نبيرى انسانى تو بنگرد تا به لبخند پيروزرُسپ

هاىارد. در گـلـز من نبـر@شـهد و تـونصيب مـن آسـيـب بـو
شت نياى تو ونون! سرگينى من تسخر مزآد بر خارامش خور

ى اسـتى است مى گـفـتـم. ديـرد. ديـرنياكـان تـو آسـان نـبـو
مى0دانستم.

بند نهم
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اابر من است، چردگى برگ و برى گفت: «تا مرم آوررز
انائى گفت: «تا دبيرمانروگان باشم؟» فرار ستارجوياى اسر

ىا تن آسائى و جهاندارم، چرش و غالمان مطيع داردفروخو
ا آرزو نكنم.»ر

م استه اى نيست كه افشاء كنيم. تنها عمل الزاز تازر
سته چنيند و ايكاش پيوسته چنين بون سازيم. پيوگوتا دگر
مباد!

اى سـخـن جـنــبــيــدن، از پــلار اسـت از ســرآه چـه دشــو
اهدده زدن. بيهونده بوا سزنده رى ارز«عمل» گذشتن و كار

سيد و نگفت: «آفـريـنا پاى نبـود بدار آويخـتـه ربسطامـى دز
د اين دار شد.»خورسيد كه درباد! بجايى ر
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ند عمل مى0گداز@تها در بوات عمل است. جهان ر0ذر@همه
هاى مغز دفتر تاريـخو در انبيق عمل تقطير مى0كنند. شـيـار

ئيداست؛ سنگ چندان غلطيد كه گياه شد. گياه چندان رو
عد طلوشيد خراد ناگاه خورنده نژخت. از خزكه خزيدن آمو

 بى0سببىاه هنايزات .گرم ناراب !دولآ نوخ لمع !لمع .درك
گزيده است.اى خويش برا بره و ستم رگار كه زبان ستيزروز

لى ما در اين دهكده نمى ايستيم.و
ان ابديم و جوياى زبانى ديگر.و ما مسافر

اهراس0ـهمشچ رد هك ـميتسـين ىتشد دـنسپدوخ سگـرن ام و
.درگن ىم شيوخب

مانى بـى انـجـامازى فرما تاك آسمانى هـسـتـيـم و  بـه سـو
مى0رويم.
ده0ايم.ات نوريم. دانه هاى زرين در اين كاه بيهوّما ذر

انـى0عـنـو@نـدهديـم. مــا دارا در0مـى0نـورگـان رمـا سـنـگـالخ سـتــار
ك، نهفيم: انسان!! نه مار، نه مور، نه بدبده، نه غوشگر

ه: انسان! با همه طنين بلورينش.هرارپا، نه خرزهز
انيم و پاى درد برا از كلبه خوش نگار پندار رافعيان خو

نج زيستـند. لذت و رت ميروه ياقـوجاده اى نهيم كه به كـو
در همين جاست.
اپس نگر.ه هاى وى غريزو نه در چاكر

بـنــد دهــم
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مم سبك است. به آسمان مى0نگرد مى نگربه چنتاى خو
ى درم ديـگـر مـســافــرد مـى نـگــرـر اسـت. بـخــوَتـنـگ كــالغ پ

اى بر تو اىند است! وه دماوم كوها مى نگرآستانم. به آرزو
!ى ناپذيرد سيرمر

ستان، در تالش بى ريا، در0دو@ها در چهرد رتسكين خـو
سائى دل، در زيبائىده ها،در پارشش تورؤياى آينده،در جو

م:0پشـه اىانم بـاز دارا نمى تـومـان را زطبيعت مى يـابـم. زيـر
س!جهاى غضبناك اقيانود و موخر

ديكانه تاريك نزقم به كربا گامهاى سنگين طپش، زور
انه اى ناشناس.د، كرمى0شو

ب ود مــحــجـــون گــل قــاصـــدى بـــواپــاى عــمــر چـــوســر

١١
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از.ته0پروكو
ان كه چنين بى0دريغنين و جوهاى خوو ستايش باين گور

د دادند.مان و ميهـن و ديـن خـوا بـه آردن راغ بوهر شبـچـرگـو
آسان نيست.

0@هخشان، اين خط نو دميده، اين چهـراين چشمهاى در
اننده،دآور و سوزب درا به ضرد را ببين كه چنين خومند رآرزو

د.ه ها سپرمپارُ خِ سختِبه تكان
ى، ما از كشور شـهـيـدانـيـم. از كـشـور حـجـلـه هـاىآر

تابناك.
ختگان و ذغال سو@مندگانيم. از قبيله رز@ى، ما از قبيلهآر

شدگان.
تــهــاا بــر تــابــود رن خــوهــاى بــنــفــشــه گــوــعــرِى، مــا شآر

مى0گذاريم.
هـا خــمابــر گــورا در بــرد رهـاى سـپــيــد خــوى، مــا ســرآر

مى0كنيم.
ش بانگ مى كشيم.ان سياه پوى، ما با مادرآر
ى، ما از سامان آغازيم.آر
سته ايم.ان آينده جويان پيوى، ما به كاروآر

@انهد و ديون خارپشتى مى0خزشعر در اين ريگهاى داغ چو
 اشك،ِىد است. گاه بـه شـورن و دواس انگيـز خـوى هـربو

ِدىل آلـوِپ، گاه بـه گ تـوِكشد، گاه به تـر سـروَگاه به طنـيـن

بند يازدهم
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نـيـهــا وگــودن و بـه دگــرانـى بــودن و ايــرن». انـسـان بــو«كــارو
دن؟ا منادى تاريخ شمرد ردن و خوشگفتيهاى انقالب دل سپر

ى!ى! غريب كارگارغريب روز
لى ما مغروريم!دشمن سنگدل است و

بند يازدهم
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د. ودنى بـومـرمت اى زيباى مـن و عـشـق مـا نـپـژبيـاد دار
ِخشـتـرَا ساخـت. چنـدگـى رئيـد و زا روبلور مـحـبـت مـا فـر

ه اى تلخ چكانيـد. آه چـه اشـكـهـا و چـهساليان از مـا عـصـار
دهاى نهفته و ناگفته!در

هاست و در پشت سر ما يادهاىو در پشت سر ما گور
ى ست. بسيار@دفن شده

ائيـد و در تـنـهـائـىشى گـرنه خنـده هـاى مـن بـخـمـوچگـو
ن چه طنين هاى دور و غريبه باقى گذاشت.غمگين اكنو

.زين ار اهنادند ام َو ،ميدرشف ار مه ىاهتسد ام
!ميتشذگ اهخزود هچ زا و اهنامك نيگنر هچ زا و

انه غربال شد!مان چه سبكسراريدهاى شب و روزو مرو

١٢
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نگا فرو پيچيد! درد ر0ابريشمين خو@نه عمر طاقهو چگو
دست دارا دونگ رشت آدمى است: درو شتاب هر دو در سر

افـتــن رلــى راهـد وا مــى خــود. مـانــدن رلـى شـتــاب مــى ورزو
! چه سيماهاا بياد آرستان ما رندان ما و دومى0بسيجد. و فرز

اتى! دل انگيـز وى! آه چه خـاطـرو چه خصلتهاى دل انـگـيـز
!چندش آور

ا. ما مهمانسر@د و كلبهستى بوان ما مغناطيس دوو رو
ان،ى اسـت تـمـاشـائـى بـا مــعــاصــرى قـصــرو هـر عـصــر
ب هستىچوها. انتظار  در چارت ها، انتظاررويدادها، حير

د. بى انتهائى بوِىن دوزما، سوز
ا باه هاى تاريك اين انتظـار ر0من، حفر@ستيدهو تو اى پر

هاندىشت رنودن سرا از تهى بودى و مركررُد پگ خونور بزر
ف و درياهاى آشفته و در زيره هاى ژرّو ما باهم در كنار در

آسمان خشمناك ايستاديم.
جانجام در خرون، سرناگوو در اين داالن عكسهاى گو

مندم كه از آن تنهـا و نـخـسـتـيـن كـسسد. و مـن آرزوا ميـرفـر
نشاطى از جهان ببينم:0ساليان0پر@ا هنوز باشندهم و ترج شوخار

از.در
انم.ا بى تو پنداشتن نمى توجهان ر
اهم.ا بى تو انگاشتن نمى خوجهان ر

ازدهمبند دو
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ن، انسانها يادگارُاز و بى سر و بچه درار اين كوو  بر ديو
هاىده بسيار است و يادگاردوهاى زشته اند. يادگارا نود رخو

الى رِى چينه0هـاى گم پائيزان نرمانده اندك است. و اين بـار
فرو مى پاشد.

ند...ده مى شودومانها مانند يادگار زو ز
ده اند و تمدنهاى ديريـنق كرا غرها رن ـ بادها، شهرِش

ند و درفته بى0شمارد شده و برباد رگمشده اند و علفهاى زر
زير هر خلنگستانى جهانى است.

دد خواد و بومان و مكان و زه بند زبا اينهمه آدمى در گـر
است.يگانه 

ست!»: بـااه شاهينى: «ايـن اوشتى و خـوُاه سنـگ پخو

١٣
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بند سيزدهم

ىست، به نيروانجام فائوته كه در آن سرُست اثر گدى فائواژمانان تره به قهر- اشار١
د.فلس) پيروز مى شود، بر شيطان (مفيستوعشق خو

ت كنان.انگشت اشار
افكـن. درا درد رگزين و نـه خـوا برد ر، نه خـويگانـهاى 

@ تافتـه@الهى باش بافـنـدهشا. جو0ابدى، كسى بـاش كـو@قافلـه
اه بيابـان،اى رؤيائى، خـوى! در بانگ هـاى درهنگ بـشـرفر

ىا ياران ردسير ديگـراه سرمسير، خـواه گرك، خواه گدوخو
ا بنويـس. ايـند رح يادگـار خـودمند باش! و بـا ذغـال روسـو

الها و كنش آدمى. غزِهى است از نسج بى پايانِرِيادگار، گ
@@نـشـيـن، و جـاى پـاى ســنــگــيــدهمـيـش هـا از انــســان غــارگـاو

ه هـا،ه0ها و تك ياختگـان بـر صـخـرها و نشانـه خـزارن0وميمـو
اهاد چشم بـراسر تاريخ يادگـاه آدمـيـزهمه يادگـار اسـت. سـر

قع.ادهاى خدمت گر و بى تواست. يادگار آدميز
گاه. تو نيز چنيندآادى خوادهايى به آدميـزيادگار آدميز

ى بنويس!يادگار
ام.خنده و بى آرات پويا و چرنش ذرُيادگار ك

ام باش!خنده و بى آرپس تو مانند آنها كنا و پويا و چر

ندى و برى به ابديت مى پيو0سپر@اينجاست كه اى يگانه
»١ستمندى عشق «فـائـوى. اينجا ظـفـرگ پيروز مـى شـومر
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ندگيماه زفلس». و اينجا من و همرى «مفيستواست بر نابكار
ا مى فشريم.ا و دندانها ربار ديگر دستها ر
@مـهدن ميرويم، از كـو بـو@اى زيستن بـه جـادهاينكـه از سـر

ى به كاخ جاويد.سپر
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ِن گلا شنيدى؟ من چـو0پائيز  فرياد بهـاريـم ر@در پچپچـه
ج بابلما مى گشايم. در برا در سرد ريخ نگين كهربائى خـو

ىنند: مگر اين هياهوناگوشعر لهجه ها و زبانها سخت گو
د نيامـد شعر در جان من فرو@د؟ الهـهى بوچم بكارعبث و پـو

ا شعله ور ساخت.خش خدايان مرلى آذرو
شى پياملى از سوزخته ام بى بها و ناچيز. ونده اى سوُك

م.دار
دمندى، آغاز عشق است و عشـق آغـاز انـديـشـيـدن.در

مان مى آيد و كسىار زهاى سخن به جمعه بازهركسى با گو
انلى مى0تو خويش. و@ احساسات پيش پا افتادهىاه0هرهمرخبا 

د نـيــزه هـاى كــبــومـهـركـيـن بـايــن خــر چــر@هدر كـنـار ايـن ســفــر
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دى آنها آسمان است، دريـاسـت، مـاتـمنگريست: در كـبـو
است، پندار است، رؤياست.

د فـام دره هاى نـاچـيـز كـبـومـهـر0ايـن خـر@شنـدهو  مـنـم فـرو
انى.... غمين خز@پچپچه

بند چهاردهم


