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  يِ  ترجمه
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  دو حرف و نشرِ سي







  
  
  
  
  
  

   آستانه
  شن



  
  : منتشر شده است

  
 يِ شعر، گزيده، يِ کتاب در آستانهِادُمن ژابِس، 

 با دو ُجستار از
  ،ُزدودگي َوِادُمن ژابِس َو پرسشِ کتاب  ژاک دريدا:

ِادُمن  اي از او:  مقدّمه با ،يِ محمود مسعودي ترجمه
هايِ ادبي، رّدهايي از يک  س، کيمياگرِ آخشيجژابِ

  ،در تبعيد زندگيِ
  ،٢٠٠٥ودو حرف، تابستاِن  نشرِ سي
  ]٢٠٢٠ويراسِت پاياني، [

  
  
  

  



  ِادُمن ژابِس
  

   آستانه
  شن

  
  

  شعر
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  

  يِ ترجمه

  محمود مسعودي
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 دو حرف و نشرِ سي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  دو حرف و نشرِ سي
  
  

  ِادُمن ژابِس
  
  آستانه
  شن
  شعر
  ١٩٤٣ـ  ١٩٨٨

  ]کاملديواِن [
  يِ محمود مسعودي ترجمه

  

 ٢٠٢٠دسامبرِ  ٢٠نشرِ يکم، 
  
  

https://mahmoodmassoodi.wordpress.com/ 
  يِ حقوق برايِ محمود مسعودي محفوظ است. همه



  ياد باد
  
  
  

  آنان که از آنان حقِّ زيستن گرفته شدياد باد 
  

  هر اويي که رانده شدياد باد 
 خواِه خود از خانه و خاِک دل

  مکان و در هر زمان در هر
  به هر زبان
  و وامانده نشد
  آشياني ديگر ساخت
  برايِ خود
  در تواِن خود
  و هنگامِ يورشِ يادهايِ ُپرزور
  از آن خانه و آن خاِک دور

  نهان کرد هايِ غريبانه مويه
  

  ياد باد نوازان هايِ گشوده نمِک مهمان  هايِ پذيرا آغوش   خاکياد باد 
  
  
  محمود مسعودي





  
  
 
 

 
 

   ِادُمن ژابِس
 : آرتورو پاِتن عکس

  



  
ِارِاف،  ، ِان١٩٤٣ــ١٩٨٨، ديواِن کامل، آستانه  شنِادُمن ژابِس، 

  صفحه ٤٠٢، ١٩٩٣/گاليمار، شعر



  

 يِ  گونه است که در نسخه همانبه  درست نظم و ترتيبِ شعرهايِ اين کتاب
بي که  ،را برخالِف آنجا خوراِک ديوهايي برايِ  ترانهشعرهايِ بخشِ که  جز اين فرانسوي، به

، بر خالِف اينجادر نيز » فهرست« .ام با فاصله آَورده آمده اند،پشِت هم  سرِ صفحه رفتن
 و آن را هماننِد آنجا در انتهايِ کتاب گذاشته ام.  است  کامل آنجا،

 ها همه از من است. پانويس 

 هايِ بزرِگ التين که در  گذاري، برايِ نشان کردِن حرف در شعرهايِ بدوِن نقطه
دهند،  گذاري از شروعِ جمله و عبارت خبر  توانند افزون بر نقطه هايِ به اين خطْ مي زبان
اي  هيچ جمله »ِپايان«يِ  گذاشته ام. اين نقطه، نقطه يِ بعدي بي فاصله با واژه اي  نقطه

، در يا عبارت است که در متنِ مبدأ  يک جمله »ِآغاز«يِ  دهنده نيست، بلکه فقط نشان
 نمونه: است. آمدهبا حرِف بزرِگ التين  گذاري، شعري بدوِن نقطه

 Et depuis cette histoire        داستان.و از پسِ اين 

 اي را با حرِف بزرگ آَورده حرِف نخسِت واژه در متنِ شعرها هر بار که ژابِس 
اي به آن بدهد، من زيرِ نخستين حرِف برابرِ فارسيِ  َبرشونده تر و تا بارِ معناييِ افزوده است

 .Justiceدالت، برايِ عچنين:  آن خط کشيده ام، اين

 ِيِِ ناچيزِ من،  مقدّمه به نگاه کنيد ،ن ژابِسآشنايي با زندگي و آثارِ ِادُم براي
ه دو ويژه ب و به ،»هايِ ادبي، ردهايي از يک زندگيِ در تبعيد ِادُمن ژابِس کيمياگرِ آخشيج«

، و نيز به کتابِ ٢٠٠٥ودو حرف،  ، نشرِ سييِ کتاب در آستانه :ُجستار از ژاک دريدا
 .زودي) (بهودو حرف،  يِ من، نشرِ سي نگاري، به ترجمه ، َتکِادُمن ژابِس، آن کُوز ِمري

  من با پيونِد آوايي به  هايِِ ها و ترجمه نوشته جايِِ را در همه» و«حرِف ربِط
ــُــ«پيش از آن  يِِ واژه تلفّظ کنيد، جز در ابتدايِ سطر (به معنايِ مصراع و آغازِ  )o( »ـ

ويرگول، نقطه، و سه نقطه، که در اين موردها، بدوِن  پاراگراف)، پس از ويرگول، نقطه
ديگر نيز با زَِبر (َو) ) خوانده شود. هرگونه استثنايِ va» (َو«ضرورِت افزودِن زَِبر، بايد 

  شود. مشّخص مي
  م.م.
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دانيم  يا حافظه؟ مي سازد ميبرخاطره آيا را  مّدت
؛ اّما کنيم مي  هم سرِهامان را  که تنها ما ايم که خاطره

ها، که به زبان  تر از خاطره  کُهناي هست،  حافظه
، به هياهوپيوسته است، به موسيقي، به صدا، به 

، يک گفته، يک اشارهاي که يک  سکوت: حافظه
داد  ادي، يک تصوير، يک روييا ش فرياد، يک درد

در ما ها که  يِ زمان يِ همه تواند بيداَرش کند. حافظه مي
  ست. آفرينندگي دلِخواب است و در 

  . ژ.ا
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  آستانه
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  از آستانه. گذار
  .آه سوِگ نخست

  
سکوت به نوشته؟  گذر از پذيرد ميگونه انجام  چه

 ْ اين لرزش کند؛ يک لرزشِ نوشتار، گاهي، برمالش مي
که   و ازيادرفته واپسين نوِدُشاست،  نودُشيِ  انگيخته
زند. اّما  به هم ميزبان و انديشه را، در جايي، تعادلِ 

از کاستي  پذيرفتنِ دور ازبه  معجزه اين است که زبان
  پذيرد. مي به آن ُپرمايگي ،آن
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  سازم م را مي آشيانَ
  )١٩٤٣ـ  ١٩٥٧(
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 برکه  َبريد سودچه تان دهم،  نشاِن او را اگر
؟ مهم آن است که گواهي دهيد آشکار حقيقتي چنان
 بر او ش آَوريد، ، به زبانَش داريدَرباو بي ديدِن او
  ش داريد. سوگند خوريد و پاَس اوبه  گواهي دهيد،

  ١ُدن کيشوت
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  برايِ آرِلت
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  آبِ چاه
١٩٥٥  
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  آبِ چاه را برِکش. بده
  به تشنگي يک َدم
  آرامش؛ به دست

 رهانيدن. بخِت
  

*  
  

  شبِ مژگان. ديده شدن.
  درخشد هرچيز. را مي  دست

  َچَرد هياهو. هياهو مي
  گيرد. آب حافظه را ِگرد مي
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*  
  

  . پيشاَجهان.پايان
 . نگراني ْ سپري

  رخدادوفادار است 
 . مرِگ رؤيايِ در آتش به ناقوسِ

  
*  

  
  ،هستم. بودم. پيوندگر

  رجِ درازِ درندگان.
  گرميِ پشت. واهم ديدبخبينم،  مي

  درخت را به ميوه.
  

*  
  

  ها سياهک روزهايِ گچ. تخته
  تپند از سرآغازها. مي

  پايد. نشانه مي پسِ واژه از
  اندازِ از مرکّب. چشم

  
  



٢٩ 
 

*  
  

  کرانگي. ها. بي جاده
  ِدهشِ چهره.

  ها. ها، چروک به فصل
  رودهايِ بزرگ. به زمين،

  
  
  
  

  



٣٠ 
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  غيبِت مکان
١٩٥٦  

  
  



٣٢ 
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١  
  
  

 مند. يِ وسوسه زمينِ خالي، صفحه
  
  ست يک آشيانخوابيِ ديرپا بي

  . ٢ها يِ معدن بر راِه سرپوشيده
  

  روزاِن من روزاِن ريِشگان اند،
 اند. ستاييدهيوغِ عشقِ 

  
  ست و ْ همواره گذرکردني آسمان

  هايِ نو. ي به شبدادن  مهتابي خوراک
  

  سازد مي   ماتمِ طرزِ راه رفتنِ من حيطه
  در روشنايِ کدرِ ديوارها.
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  َست در ْ غرقيده زمين

  يِ سفر.  بيهودهرؤياهايِ 
  
  

٢  
  
  

  کنم من يک ساعِت  اوراق مي
 را. کاهنان يِ شکيبايِ ويژه

  
  

٣  
  
  

  هايي که رؤيايِ آن داريد تا خواهراِن سپيده باشيد، رقّاصه
  هايِ آفتابي. با چرخِ پيراهن   در فراموشيِ معجزه برقصيد

  
  گذشت است برايِ هر اويي که ْ بي راه

  پيمان نيست. دست را هم کند. خشک به آن ُپشت مي
  



٣٥ 
 

  
٤  

  
  

ها بر  اي که در آن شاهينِ شن (اّما زمان هنوز مانده است تا زاده شود، زماِن مرزي
  کند.) يروايي م فرمان  شمارِ هراسيده هايِ بي مردمک

  
  

٥  
  
  

  دارد کدام آرزويِ جاودانگي انسان را باز مي
 که هنوز بيدار است؟ آن از کار حال

  
  

٦  
  
  

  کَنَدش از که خورشيد مي َشب زمينِ فراـ
  انديشي و از خارهايِ شک. ژرف

  



٣٦ 
 

  کشد. ساقه  آميزي به رخ مي سادگيِ شيطنت  ْ گُل
  کند. ردِّ ماجراجوياِن بزرِگ فضا را دنبال مي

  
  ها روان است در مياِن سنگ عسل

  شان خواهد کرد. ُجفِت که سيمان هم
  
  

٧  
  
  

  آَوَرد. خود را درمي شنگيِگُادايِ   ها، جهان بر ِگرِد شاخه
 ناِک همه فرياد برايِ يک درخت، خدايِ بوي اين

  کاشتني، خماندني به چنبري جادويي.
  
 درآَوردند انضباطبه 

  يگر.ْ بها ندارد د يِ ُرشد شيره را. حلقه
  

  هايِ ميوه اند. رازهايِ من باغ
  ْ بي شيطنت است. ِسّر
  

  ،شعشقِ من، گُلِ سرخي در موها
  پيامِ انسان و زمين.
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  هايي برايِ خوراِک ديو ترانه
  ١٩٤٣ـ  ١٩٤٥

  
  

  به ياِد ماکس ژاکوب
اي هست در پيوند با کودکي  ...چه شايد ترانه

ها  ترين زمان که شوربختي و مرگ را در خونين
  کشد. وتنها به چاِلش مي تک
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  ترانه برايِ شاِه شب
  
  

  را سياهشاِه  آن شناسي آيا مي
  که در دل دارد

  ل؟يکي شمشير و بسي گُ
  
  ش را؟َ شناسي آيا خواهران مي
  

  کند، مي باد را بيدار ْ آن نخستين
  .راَفراشتهَب انْ، دستگشوده  گيسوانْ

  
  : شوراَند ميدومي اقيانوس را 

  ش است.َ د سالص
  

  ست  يموش سومي
   آويخت که شاه

  ش.به کراواِت پسَر
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  يِ حسود، سي شاهزاده

  صبحي،
  شان را کُشتند.خداوندگارِ

  
  بارِ اين است داستاِن غم

  شاِه سياه ماالکو
  که در دل دارد
  گريند. سه شبح که مي
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  نام يِ بي ترانه
  

 به گَبي َو رِيُمن اَگيون
  

  ان.و از پسِ اين داست
  ها را چهار بال است پرنده

  عروس را يک انگشتر
  گُل  جزروَمد را يک دسته

  سنگ را يک زبان تخته
  برايِ ُپرچانگي کردن، برايِ ُپرچانگي کردن...

  
  .و از پسِ اين شب

  ديوارها را چهار بام است
  را يک َرخت  غم

  زيبايي را يک النه
  خواب را يک دکل و تخِت

  ناور بودن...برايِ شناور بودن، برايِ ش
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  شکستگي .و از پسِ اين ِکشتي

  دريا را چهار دست است
  ها يِ موش وداع را همه

  مرواريدها را يک ِدشنه
  آسمان را يک سقف

  برايِ گريه کردن، برايِ گريه کردن...
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 يِ متعّجب ردهترانه برايِ سه ُم
  
  

  رده بوديمما سه ُم
  ايم  دانستيم پيِ چه آمده که نمي

  رِ گشوده.در اين گو
  »ست! زيبا«گويد :  مان مي ترينِ سال کهن

  »هوا گرم است...«ديگري : 
  بودم،  و من که تازه از خواب درآمده

  گويم : طبعاً مي
  »به همين زودي؟«

  ما سه سايه بوديم
  بي لب، بي گردن

  ها با خنده
  زيرِ بغل
  رؤيا. جايِ

  و دختري جوان
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  به شبداده  پس
  نشينيِ ما. برايِ هم
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  يِ سه توفان ترانه
  
  

  سه گُلِ سرخ و سه کژُدم
  اي از کف.  گردند پِيِ النه مي

  شکند. گلِ سرخ النه را مي
  دزدد. کژُدم کف را مي

  
  سه گُلِ سرخ و سه کژُدم

  و شايد يک بوتيمار.
  شود با باد بوتيمار جفت مي هم

  و گُلِ سرخ با کژدم.
  

  سه گُلِ سرخ و کوير.
  سه کژُدم و آذرخش.

  ه به سفر خواهيم بود آياهموار
  دريا؟ بر پشِت هوا و پهن



٤٦ 
 

  
  سه گُلِ سرخ و سه ماه

  ها و زمينِ تنها. مياِن آسمان
  يک پرده، چرا سبز اّما؟

  هايِ قلم. و چه شمار مرده
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  پاره يترانه برايِ تصوير
  
  

  ناِک فراموشي، يِ غم پشِت شيشه، شيشه
  بود، بود، کسي بود

  .نگريست ميکه به دوردست 
  

  ناِک راه، يِ غم شيشه، شيشه پشِت
  اي بود بود، بود، چهره

  کُشت. مي را که تصويرها
  

  نگري. تو به من نمي
  تو هرگز مرا نديدي.

  است.   م آمدهَ داني که از تو خوش با اين همه مي
  

  ها، ناِک بوسه يِ غم شيشه، شيشه پشِت
  اي بود ردهبود، بود، َب



٤٨ 
 

  بافت. که ساليان مي
  

  ي.را داريِ م معشوقهيِ  تو خنده
  است.  سپيده تو عطرِ عطرِ
  کنم. مي  تو را ترسيم لباِن

  
  ناِک باغ، يِ غم شيشه، شيشه پشِت

  اي بود بود، بود، زِن مرده
  گذاشت. که تاج بر بامداد مي
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  يِ من ترانه برايِ خواننده
  
  

 ارم. جايِد مي تر دوست آني را که يابين ي خواننده،ها، ِا در اين ُجنِگ ترانه
   شَ  يِ تازهمژگاِن تو. اين نگاهي که هواگرِ ندودزراَ ِد، در باآن ديگري پنهان است

  را بشنوي...م  َ  ، ترانهرفته اي  که به خواب آخر آن َدم... بايد آن  دده مي
يِ تو. آنجا  خندي، خنده م که تو ميا شب نيستم. من آنجا سرايِ چکامهمن 

 بر لباِن همه جهان هايِ تو. شيره هايِ ر شگفت از اشکگريي، زنبورِ د که تو مي
  بخواني... آواز رايِ م شوي، ترانه مي آن َدم که بيدار آخر تو. بايد
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  يِ من ترانه برايِ طلوع و غروبِ ترانه
  
  

يِ من، دختري جوان، فروآمده از آسمان،  همه زود برخاسته يِ اين برايِ ترانه
رود. زنبور به  داند به کجا مي ه شد با بامدادان. نميبار يکي گرفت همه که اين
ِ اوست که  ها به فرمان دارند. باد در دست هايِ او را گُل آَوَرد و گام ش مي شگفَت

بار با  همه ها بر سر، که اين وزد. کَنده از خورشيد، دختري جوان، تاجِ پرنده مي
هايِ خون هست که او ست. رّد راِه کي به داند که چشم شب يکي گرفته شد. نمي

  همه دير. يِ من، ُخفته اين همه فرياد در نگاِه او، برايِ ترانه کند و اين دنبال مي
  



٥١ 
 

  
  
  
  

  يِ کوچک برايِ آبِ ُزالل َترانه
  
  

کند.  اي ستاره صيد مي هايِ او سوخته اند. کوتوله چيند. دست غولي ستاره مي
ه صبح؛ آخر يکي آب روشن کنند به هم تا ب هايِ او يخ زده اند. پشت مي دست
  کند. ش مي کند آنگاه که ديگري خاموَش مي
  



٥٢ 
 

  
  
  
  

  يِ مياِن راه ترانه
  
  

  سه دخترک بودند
  زدند زيرِ خنده که مي
  ها يِ مّدتي که پسرک همه

  کردند. صرِف سوت زدن مي
  رويِ درخت هم يک پرنده

  در آب هم يک ماهي :
  دادند آشکارا عالمت مي

  به سنِگ کور،
  که اطمينان داشتبه سنگي 
  َش ندارد. کَس دوست که هيچ

  
  سه دخترک بودند

  زدند زيرِ گريه که مي
  ها يِ مّدتي که پسرک همه
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  کردند. صرِف از نفس افتادن مي
  رويِ جاده هم يک سنگ

  رويِ درخت هم يک سيب :
  دادند آشکارا عالمت مي

  يِ پريده، به پرنده
  به ماهيِ خوابيده

  در َتِه دريا.
  



٥٤ 
 

  
  
  
  

  من وفادارِه برايِ جوهرِ تران
  
  

  بودي. درخت هايِ اگر سبز بودي، اشک
  يِ هوا بودي. اگر آبي بودي، پاپيکره

کشيم.  مي دشوار است که با هم بر هايِ ي و اينها کاخا من ْ خود اّما تو
اي هست  . محبوبهشَ  رهانم مي آنهاست که من يک ازدخِت شوربختي در هر  شاه

  دارم. مي  شَ ست که دوست هم اويي برايِ هر صفحه و همواره
  ها بودي. اگر سفيد بودي، غريقِ چشم

  يِ آتش بودي. قهعاشاگر سرخ بودي، 
  .که از آنها بيم دارند کنيم مي ها ي و با هم معجزها سِ منرِ سياه، در دست

  



٥٥ 
 

  
  
  
  
  

  يِ جاودان برايِ ترانه يِ کوچک هتران
  
  

يِ وفادارِ مرا  گو. دستي که ترانه غزل پايد مگر به دسِت کاخِ کهنه ديگر نمي
سرخي در کمينِ  دخِت مرموز، به روز. گُلِ راس، شاهَهزند. َم مي  بر رود زخمه
دهد در  مي  گُلکه ي گويکه بس دور است،  آن : خورشيد است. نه بيداريِ توست

  باغ.
  



٥٦ 
 

  
  
  
  

 يِ عاشقانه يِ کوچک برايِ يک افسانه ترانه
  
  

دخِت غرقيده نوشيد. َپرياِن همه  يِ چشمه و از دهنِ شاهسوارِ ُپرُشکوه ايستاد پا
ش بند آمده است. ديگر هيچ آبي برايِ  َ خوبان، بياييد دوان! سنِگ لو رفته َنفَس

  خوابي در هم و، زيَرش، دو َدمپايي. دوستيده شدن، بلکه تنها تخِت
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  يِ برهنه ترانه برايِ يک عاشقه
  
  

  ست آبي زني
  موها.پشت بازنهاده به 

  
  ست سرخ زني

  پشت بازنهاده به شانه.
  

  ست لُخت. زني
  دهي به او. ت را مي ناَم
 

  درِد دليرِ من
  در بند، برپا.

  
  سرِ راِه من.  زني
  دهي به او. ت را مي َ چهره
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  دهد. گردم، او پاسخ مي پِيِ تو مي
  

  ست زني
  شفّاف

  پشت بازنهاده
  به چراغ.

  
  ست زني

  درازِکش
  که رؤيايِ او دارد

  آسمان.
  

  ست زني
  ُخفته

  که تو بر او 
  روي تنها. راه مي

  
  ست زني

  نوُشده
  گَردد که برايِ او مي

  زمين.
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  ست زني
  ناشناس
  ها َجويده دست
  ها. به ميوه
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  ترانه برايِ تو
  
  
  کرد  نخواهم  بس
  گُنگ را، دارهايِدي هايِ بخوانم ناقوس آوازکه 
  را، عطرآگين هايِ هايِ تخت دسته
  را، همگون عظيمِ پرندگاِن ايِه سقوط

  لرزان را. هايِ جاودانه آينه
  
  کرد  نخواهم  بس
  گزيدگيِ سرخِ لبان را، بخوانم دندان  آوازکه 

  گير، غافل هايِ کتِف نافرمان، زيربغل
  يِ ديدار را. شبانه شناسِ قرارهايِ هميشه وقت هايِ پستان

  
  کرد  نخواهم  بس
  يِ خاکستر، بارگرفتهيِ تو را غ بخوانم چهره آوازکه 

  ها، يِ چراغ را به وقِت بامداِد دميده ناکاميآخرين 
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  آغوشي، ت را دررفته از هم َ پشِت گردن
  .چيزيکند  نمي  ت را که برمالشانَيها قدم
  
  کرد  نخواهم  بس

  ت را، َ  بخوانم کمرگاِه ژرف که آواز
  ت را غريقِ ابرها،َيها وزکق

  زن، پرسه هايِ انديشه همهاين 
  .رّبانيدوِد  همهاين 

  
  کرد  نخواهم  بس
  ت را َ  بخوانم گيسواِن روان آوازکه 

  ها درخت تک در پايِ
  .ها زخم چشمها و  زخميِ برگ

  
  کرد  نخواهم  بس
  ديوار را، را، باغ کوچه را،بخوانم  آوازکه 
  شناسم، که تو را مي چون
  شناسم. دارم و تو را مي مي  که تو را دوست چون

  
  کرد  همنخوا  بس

  بگيرم بخندم، که ياد
  کنم و بخندم که نقّاشي
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  ها؛ کاخ در عمقِ
  دارم،  که از تو واهمه چون
  دارم.  دارم و از تو واهمه ميکه تو را دوست  چون

  
  کرد  نخواهم  بس

  که قفل بسازم،
  قفلِ آويز و کمربند

  آسمان، يِدرازنا بر
  دارم، مي  تو را نگهمن که  چون
  دارم. مي  دارم و تو را نگه مي  که تو را دوست چون

  
  کرد  نخواهم  بس

  ت را، َ انکنم دست  که قطع
  ت راَيها بازوان و مچ

  تا که هرگز وداع
  .َردآب بر نيا سر از
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  ترانه برايِ يک شبِ مهتابي
  
  

  کني. جا مي ها را جابه خيابان
  ست. شهر هزارتويي

  آَورم هميشه. سر از خياباِن تو در مي
  

  کني.  مي نام عوض
  هايِ من اند. روزها پلّه

  يِ تو چه باالست. پنجره
  
  کنم. َت مي گُم

  يِ تو   دزدي پايِ درِ خانه
  کند به قفل. اندازي مي دست

  
  گيري. رؤياهايِ مرا دربرمي

  روي از زمين، در مي
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  ها. از زمستان، از اشک
  



٦٥ 
 

  
  
  
  

 نشان    يِ مارِ ماهان ترانه
  
  

  که او َزنگَنده بس .آن
  تر تا زنگوله. زنده

  
  که او خزنده بس .آن
  تر تا ترکه. نرم
  

  ست .اين شب همچو دستي
  ش سوزان باشد، که انگشتانَ

  
  ست  ش سرپناهي که کََف

  زني، نگران. که تو آنجا پرسه مي
  

  که او گذرنده بس .آن
  تر تا باد. کننده پريشان
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  خبر است از زمين .زمين بي
  افتاده از نفس   و دونده

  
  يِ آسمان. ود در کرانهَر وا مي
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  ترانه برايِ يک شبِ باراني
  
  

  مردي منتظر بود
  ببازد.  تا دل

  
  ها در دور  ناقوس
 َدَرنگيدند. مي

  
  بي اميد

  مرد منتظر بود.
  

  هر در که بسته باشد
  دارد. مي  رازِ خود نگه 

  
  مويد مي مردي 
  ُبرده... بر دل
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  ترانه برايِ يک روزِ از دست رفته
  
  

  ست وز افتادهر
  همچو فريادي رسيده.

  فريادها را خوش ندارم.
  

  ست روز افتاده
  همچو خورشيدي رسيده.

  شب را خوش ندارم.
  

  سوزد اين روزي که مي
  در درِد من.

  
  ست روز افتاده

  اي پير. همچو پرنده
  زمين را خوش ندارم.
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  ست روز افتاده

  همچو رؤيايي کَُهن.

  دريا را خوش ندارم.
  

  ميرد ه مياين روزي ک
  ها. در نگاه

  
  ست روز افتاده

  در مياِن راه.
  ش. کَسي برنداشَت
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  ترانه برايِ يک دوسِت دخترِ شوربخت
  
  

گذشت،  ها پيش از درخت بيدار شدند. شبحي که مي صبحِ امروز، پرنده
ها نشستند آنگاه بر هر  ش و خميازه کشيد. پرنده سوت کشيد. درخت شنيَد

قرعه يک  ها، شبح، آبِ ِسُترگ؛ و سپس به َدله بر روز. پرنده انديشه، همچو زنبورِ
به درآَوردِن بادام از پوست. جاده پوشيده بود   ماهي. ما ده نفر بوديم پايِ درخت

  کرد. ، عشق را خاک مي دست ها زده باال تا آرنج، زني، هم از مرده. آستين
  



٧١ 
 

  
  
  
  

  ترانه برايِ نااُميديِ دريا
  
  

کند؛  ها، ديارِ زادگاهيِ خود را ترک مي ، سيراب از ستارهآنگاه که يک ماهي
يِ  وجويِ چهره آنگاه که يک َچنگار، دل داده به ابرها، بيرون از شن در جست

آيد که دريا در هم بشکند َو باد در بازسازيِ آن فرسوده  خويش است؛ پيش مي
ا بيابد يک خواهد خود ر خواهد برود يک ماهي، آنگاه که مي شود. آنگاه که مي

  يِ من خوانده شود... َچنگار، و ترانه
  



٧٢ 
 

  
  
  
  

  يِ زِن بيگانه ترانه
  
  

  ايستاده بود او
  پشت داده به درخت.

  لُخت بود.
  جنسّيِت درخت بود.

  
  به راِه مرد بود او  چشم

  و، از عشقِ آنها،
  رفت که زاده شود. جهان مي

  
  بود او.  رنگ پريده

  عشق بود.
  کرد َش زمزمه مي براي  و مرد

  َش را. نامِ برادران
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  مرده بود او
  زد. چنان حرف مي و مرد هم
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   بيگانه مرِديِ  ترانه
  
  

  وجويِ در جست
  شناسم، که نمي  ام مردي

  است خوِد من نبوده  اين همهکه هرگز 
   .وجويِ او ام در جستمگر از وقتي که 

  ،رادارد، دستاِن م راآيا چشماِن م
  همگون هايِ يِ اين انديشه و همه

  اين زمان را؟ هايِ ِکشتي شکستهبا 
  شکستگي، شتيهزاران ِک فصلِ
  ماَند از دريا بودن، ميوا دريا 

   گورها. ِ آبِ يخ شده است
  داند دورتر؟ کَسي مي  ، دورتر، چهاّما

  وان َر  پس خواَند پس مي دخترکي آواز
  شب بر درختان، کند روايي مي فرمان و

   .مياِن گوسفندان دخترِ چوپان
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   يِ نمک تشنگي را از دانه نيدبرکَ
   کند. نمي  شَ  اي سيراب که هيچ نوشابه

   کند خودخوري مي ها، سنگ ، باجهاني
   .نباشد جا  از آِن هيچهمچو من  که

  



٧٦ 
 

  
  
  
  

  يِ زِن نشسته ترانه
  
  

  ست نشسته زني
  يِ خورشيدها. خورده

  
  ها هايِ او در گذشته اشک

  زار کردند. زمين را بيشه
  
  آتش گرفته است. ش دلَ
  

  ست نشسته زني
  حواس، رويِ زانوهايِ من. بي

  کند. روزشماري مي
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  يِ روزهايِ صلح ترانه
  
  

  دوشنبه، يک سوزن
  ست. راِه نخِ دوزندگي به چشم

  
  شنبه، يک دهن سه

  نم. زند به شب لبخند مي
  

  چهارشنبه، دسِت تو است
  داده به روشنايي. وعده

  
  شنبه هايِ تو، پنج اّما پستان

  روزي بيش برايِ زيستن ندارند.
  

  جمعه، ديگر هيچ ُسخني :
  راِه آينده ايم. به چشم
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  شنبه يک معجزه است

  تنبلي بر تن.
  

  هايِ تو شنبه، نوازش يک
  برند که پير شوند. از ياد مي
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  بار يِ سالِ غم ترانه
  
  

  ژانويه، برِف سرخ
  کند. آينده را سد مي

  
  مرگ، فورّيه،يِ ُخرُخرهايِ َدمِ  همه
  کنند. يِ ُخرُخرهايِ َدمِ مرگ توطئه مي همه

  
  ها مارس، صدايِ مرده

  کند. گير مي ها را غافل ِفسي ِفس
  

  يِ ُخرُخرهايِ َدمِ مرگ، آوريل، همه
  دهند. يِ ُخرُخرهايِ َدمِ مرگ گُل مي همه

  
   کند زمين ِمه، بازي مي

  که چهره دگر کند.
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  ئن،يِ ُخرُخرهايِ َدمِ مرگ، ژو همه
  کنند. ريزي مي يِ ُخرُخرهايِ َدمِ مرگ خون همه

  
  شود ْ َسقَط مي ژوئّيه، اميد

  همچو سگي گَر.
  

  ترها در اوت است که پيش
  گرفتيم. کوهستان را جشن مي

  
  يِ ُخرُخرهايِ َدمِ مرگ، سپتامبر، همه
  رنند. يِ ُخرُخرهايِ َدمِ مرگ غُر مي همه

  
  اکتبر، يک نااُميد
  کند. ي ميهاي به زمين اشاره

  
  خورشيد، نوامبر، خورشيد

  کند. زمين را کمي گرم مي
  

  يک شبِ دسامبر
 ُمردم از انتظارِ تو.
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  نواختيِ زمين يِ يک ترانه
  
  

  به رِيُمن ُمرينو
  
  

  هايِ زمين دست
 هاشان کم بود. شگفتي

  
  مردي به آنها دادند

  برايِ ساختن و خوابيدن.
  

  زني به آنها دادند
  راه کردن. و گُمبرايِ شکوفاندن 

  
  درختي به آنها دادند.

  دريا به آنها دادند.
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  هايِ سرخورده به آب در دادند دست

  صبحي روشن، زمين را.
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  يِ من رنِگ ترانه
  
  

  خوانم اي مي ترانه
  ها بلد اند، که شاخه
  ها ياِدشان رفته. که سنگ
  ها؟ زند به آدم دستي مي يعني يک

  باري خون، خ يک سر
  ري آب،با يک  سبز

  به ياَدم بيار، گدايِ پير،
  َم را. هايِ ترانه لفظ
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  برايِ يک شهبانويِ مرده  ترانه
  
  

 شهبانويِ زيبايِ کارَنماها

  کَُند ُپرگُل  کاخِ گوهرهايِ جانانه مي
  َپرستد آنجا که خداوندگاَرش مي

  چاقو و آب بر تن.
  

  يک َدم، يک لبخند،
  . اشک  يک جاودانگي

  
  بُِمرد شهبانويِ زيبا

  کاخِ َمفَرغي بشد ويران
  رو، ِکشد خداوندگارِ سبزه آنجا که زوزه مي

  کوب بر ديوار. ش ميخ پوستينِ غَم
  

  يک َدم، يک آه،
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  . اشک  يک جاودانگي
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  برايِ يک ِگدابانويِ مرده  ترانه
  
  

  در تِه غار،
  يابد هايِ خود را بازمي زني خنده

  اّما نان ندارد.
  و نه بسنده خنده

  رايِ خريدِن نان.ب
  و نه بسنده خنده

  برايِ دزديدِن نان.
  و نه بسنده خنده

  برايِ دررفتن.
  

  در تِه غار،
  پيچد. ها مي هايِ دختربچه خنده

  اّما نه بسنده بلند
  برايِ بلند کردِن زني افتاده بر زمين.
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  اّما نه بسنده بلند
  برايِ بيدار کردِن دوستي بي سرزمين.

  اّما نه بسنده بلند
  ايِ جاِن دوباره دادن به زني ُمرده.بر
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  برايِ دو فيلِ بهشت  ترانه
  
  

  بود، يکي بود يکي نبود
  خوابيدند. دو فيل که نمي

  شان ِ درشِت هميشه روشنِ دو چشم
  کردند. زده مي جهان را و ساليان را وحشت

  
  شان کنند بر آن نهاده شد که به زنداِن

  سي.شان برنيامد کَ اّما از پسِ ُبردِن
  

  بود، يکي بود يکي نبود
  جنبيدند. دو فيل که نمي

  
  خيره مدام به يک نقطه

  که گويي، هر بار، دورتر بود.
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  آُزرِدشان، هيچ شالّقي نمي
  هيچ دردي، زخم هم هيچ.

  
  بود، يکي بود يکي نبود

  مردند. دو فيل که نمي
  

  بيهوده بود تير زدن به آنها،
  آمدند. ناخواسته از پسِ آن برمي

  
  يد بسته شد که شبانه بسوزاننِدشان،ام

  شد. شان خاموش مي آتش، به سايشِ
  

  شان کوشيدند، پس به غرقاندِن
  پيشِ روشان دريا به زانو افتاد.

  
  بود، يکي بود يکي نبود

  دادند. شان نمي دو فيل که نامِ
  

  شان را  کردند هزار زندگيِ رازناِک سر مي
  دارد. ميْش باز ن خود که چيزي  ِ در دروِن نگاه

  
  هايِ هميشه فروافتاده، با خرطوم
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  بوييدند. هاش مي زمين را در انديشه
  

  بود، يکي بود يکي نبود
  شان نداشت. کَس دوسِت دو فيل که هيچ
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  برايِ بازگشِت پرستوها  ترانه
  
  

  گرفتم هات را مي .اگر دست
  کردم ش مي و چهار پارَه

  .همان اندازه دست داشتي
  بودي که اگر چهار تن

  
  ها .شاه

  و چهار
  .شهبانوها

  ها .چهار شادي
  و چهار

  ها رنج
  

  گرفتم ت را مي .اگر دهَن
  کردم ش مي و چهار پارَه
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  .همان اندازه دهن داشتي
  که اگر چهار تن بودي

  
  .درياچه
  و چهار

  ها  ماه
  چهار بوستان

  و چهار
  آلوها.

  
  گرفتم ت را مي .اگر قلَب

  کردم ش مي و چهار پارَه
  دازه قلب داشتيهمان ان

  شکستي که اگر چهار تا را مي
  

  .کندوها
  و چهار
  ها حلقه

  چهار سبو
  و چهار
  ها. جهان
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  هايِ بسته برايِ پلک  ترانه
  
  

کند. شب است. جهاِن خورده ديگر  ديو، سرِ اشتها، دوروبَرش را خالي مي
  اب اند.خورد آنهايي را که خو ها را. ديو نمي شکل است. تند باش، ببند چشم بي
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  يِ سرزمينِ من برايِ يک خرِ مرده  ترانه
  
  

هم هست که   کند مدام. گاريچي پدرمادر که عرعر مي خري هست بي
يِ خود. يک جاده هم هست که گاوها  کند به هر ضربه زنَدش، و ُتف مي مي
چرنَدش َو يک سوراخ که جهّنم است. يک درخت هم هست َو خر وارو بر  مي
  آن.
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  يِ خاکستر بر سه نغمه  انهتر
  
  

  م دميدند. َ م شيپور است و در دهناَ گفتند سينه
  مرگ. تا به  م کردندَ  کوب م طبل است و پاياَ گفتند سينه

  نه شيپور نه طبل.
  د.ه انم فروختد و به باَديگردان م که زمين را ميبوداي  گفتند ترانه
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  يِ مرموز برايِ يک عاشقه  ترانه
  
  

  ها بود رگتويِ ب
  خنديد زني که مي

  شد ازو ساخت چنان کوچک که مي
  ها. سفالي برايِ بام

  زني برايِ هر خنده
  گُليِ گُلي

  ها. برايِ پوشاندِن بام
 توانستم تويِ درد مي

  َش کنم  همچو يک آسمان ميخ
  به خون، به باد

  يِ درخت يا به سايه
  هاش. يا تازه به بال
  گيَرم کرد اّما عشق غافل

  م بلنِد نفرَت در شبِ
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  در آغوش.  اي مرده با پرنده
  م کنم؟ توانم بکوشم که فراموَش تا به کجا مي

  زني بود
  در مياِن زمين،
  يِ راز چنان خورده
  گرفتنَدش. اي پوسيده مي که جايِ ميوه

  کردند ش مي و مردها لگدمالَ
  تا که رؤياهايِ او از او برکَنند؛

  ها زده از لب يِ ولرمِ بيرون شيره
 نوشيد. ش به دهاِن باز مي ه زميَنک

  اي پوسيده گذارم مگر وِل بگردد ميوه مي
  ش در فصلِ رنجِ بزرَگ

  َش؟ زادي هايِ ُمرده با جيغ
  زني بود

  با طرحِ اندامِ موسيقايي،
  يِ َزر گُلِ مينايِ چمني با هاله

  يِ ماه. هم ماننده
  گاِه بيداري ــــ مطمئن ام آيا؟ ــــ

  م کردِن خودپرپر به خاطرِ سرگر
  در برخورد با هزار انگشت.

  ش بودم و من چشم در راِه پياَم
  همچو در زيباترين روزهايِ زندگي.
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  چيزي نيامد. کَس ندانست که من مست ام
  از بازتابِ خودم در درياچه

  يِ تيرخورده آرميده بود. آنجا که پرنده
  گيرد کند که پِي  شب چه کار مي

 پرورانم؟ را که من در نهان مي  اي بدي

  کند همچو يک زنداني م مي تسليَم
  نااُميدي بسته. ها به دست

  ها ريخته شد از آن هنگام. چه اشک
  افتند. بلعد که مي ْ تنها آنهايي را مي شب

  زني بود
  بر راِه سنگيِ سرِ شب

  ش را بگويد  خواست ناَم که هرگز نمي
  نهاد يِ من بازمي که شانه به شانه آن حال

  گفت. ن ميو از آينده سخ
  يِ او. آگاه نبودم من از چهره

  آَورم ش را به ياد نمي مگر لبانَ
  بس که در هوا 

  هايِ شگفِت کُند بود حشره
  هايِ َسُبِک برنج بودند. که هماننِد دانه

  زني بود
  خنديد يِ من مي  که بر شانه

  و من همچون درختي بودم
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  ُبرد. اي با خود مي که پرنده
  روم. ميدانم به کجا  ديگر نمي
  ها به سر آمده است. گاِه گُل

  
  



١٠٠ 
 

  
  
  
  

  آسا دخترِ معجزه  يِ ترانه
  
  

  برايِ اَنژِل َو گَسُتن ُرسي
  
  

به   چاره ُمرده بود چشم زند؛ اسبِ بي اي صدا مي ماه با ردايِ سفيَدش کالسکه
  راِه ماه.

هايِ زيرِ بغل، آسمان را  چوب يِ مست از دنبال کردِن خود، با آتشين ستاره
  کند. باران مي ارهست

  آسا دارند. اي معجزه ريشه  يابم، همه بازمي  هايي که من واژه
  دهد. سر مي ست اين که به ِشش دانگ آواز گورها گشوده، دختري شادخوار ا

هايِ  يِ واژه ْش مداد گرفته است و به ديگر دست باد ــــ برايِ همه به دستي
  يِ من. ترانه
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  موعود برايِ يک ارضِ  ترانه
  
  

ها خشمِ  کند. ديوانه شني است و ماه را لگدمال مي  گويد که ماه کالهي مي
هايِ خود را به  هايِ نمک اند و خوراک ها تاج گويد ستاره باورنکردني دارند. مي

ها جادوگر اند. من اين ترانه را با خوابيدن در گيسواِن  زند. ديوانه دو بار نمک مي
گويد که  چنين مي کني. او هم م مي َ که تو در کجا فراموشدانم  تو يافتم. ديگر نمي

  گويد. هايِ ما يک شال خواهد بافت، اّما دروغ مي با دست
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 سه فيالِن سرخ  يِ ترانه
  
  

  يِر ِسِگرس به پي
  
  

  زدن سه فيالن خنده مي
  فروشان. يِ کتاب تويِ راسته

  
  سه فيالن و خيابان

  يه مرواريد و خيشِ گاوان.
  
  ها پزشکا، ن تو، ديوونهبياي

  شن قاتال. بخشوده مي
  

  سه فيالن و پلّکان
  پايِ هم گُريزان. هم
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  اي، شيشه هايِ چشم جِنده
  برقي. صد هزار تيرِ چراغ سي

  
  بياين تو، متجاوزا، قّديسا،

  گيرن واسه قاتال. جشن مي
  

  کُنون ْ گريه سه فيالِن سرخ
  مون. پايِ درِ خونه

  
  سه فيالن، خيابان

  ترِ نازِ عريان.يه دخ
  

  بياين تو، پيرايِ کارگردان.
  سه فيالِن خوشگلِ هرزگان.

  
  شب و سه فيالن
  شان. ِ دلِ نرم و رنج

  
  بياين تو، درودگرايِ خاکا،

  چوبِ فروشي دارم جايِ اونا.
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  راه ئه اي روبه آتشِ گُنده
  يِ سنگ و مو ئه. واسه

  
  ها، بياين تو فقيرا شاه

  .گيرها اندازها کمان فالُخن
  

  ِکش، نمناکا َزنايِ کارت
  تويِ باد و تويِ قوطّيا.

  
  شبِ عسل و عّياشي

  واسه خاک و شمعِ مومي.
  

  بياين تو، پرياي ناز و زياها،
  صداها. هايِ بي ديو، مسخره

  
  خطي از َپرا روزايِ تابستون خط

  وتنها تک  کنه زنبور ش مي که روشَن
  

  سه فيالن نشسته رو صندلي،
  سحري. يِ يه شاهين و سپيد
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  برايِ شهبانويِ هفت ماهي  ترانه
  
  

  هفت ماهي در آبِ زالل
  خواهاِن يک شهبانو اند. آنها

  هفت ماهيِ هفت دريا اند.
  

  ماهيِ َزري، شهبانويِ من
  از کاله بايد.

  
  ماهيِ سرخ، شهبانويِ من

  از چاقو بايد.
  

  ماهيِ سبز، شهبانويِ من
  بايد. ٣از َجهاب

  
  ها، ببوقيد، فوالِد جاده
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  هراسد. جهان از شما مي
  

  هفت ماهي و هفت شهبانو
  بر سرِ دريا دعوا دارند.

  
  ماهيِ سفيد، شهبانويِ من

  لُخت بايد.
  

  ماهيِ زرد، شهبانويِ من
  روشن بايد.

  
  ماهيِ آبي، شهبانويِ من

  بخار بايد.
  

  هايِ تاريکي، بخروشيد پري
  کند. تان مي  شِ ْ شمار شمار

  
  هفت ماهي در آبِ سرد

  گزينند. آنها هبانويِ خود را برميش
  هفت ماهيِ هفت لنگرگاه اند.

  
  ها ــــ گويد ماهيِ رنج و من ــــ مي«
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  »خواهم خودم شهبانويِ خودم باشم. مي
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  برايِ سوگُليِ سلطان  ترانه
  
  

  هفت شهبانويِ آسمان،
  همه گريان همه ترسان

  شان سوخته. شان گَزيده، همه همه
  ها  اند ستارهها  کارترين نابه

  دختراِن تاريکيِ حماسي
  شان. يِ نگاِه با دشته

  ْ گدايان، شهبانوهايِ همه
  ْ نازکشيدگان، شهبانوهايِ همه

  و درجا سپيده پاک خيره
  رود  داند به کجا مي که نمي

  سازد. داند چه کاَرش را مي که خوب مي
  جات نياَورده بودم به

  ها، در روزِ بزرِگ کوهستان
  ت ستوه از گيسوانَ هات به شانه
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  ت، گرِ انداَم ت ترسيم هايِ عريانَ وبال دست
  هايِ جنون سرِ با شاهين يِ گران رقصنده

  نه هرگز دورتر از رؤيا
  برپاگرِ در فضا

  جايگاهي ُجنبان برايِ عشقِ من.
  يِ در باِد کور رقصنده

  يگانه در مياِن هزاران به تباه کردِن من
  َوردنينيا هايِ تاب به ضربِ فراخواني

  ُربا. هايِ دروغينِ ِدل و بوسه
  هايِ تو همه معجزه اند. کرشمه

  کند. ها را انکار مي کوير تشنگيِ آب
  جات نياَورده بودم به

  ت هايِ وحشَي با ردايِ ُجلبک
  يِ يک صخره. گشوده در گوديِ دهان

  يِ من خورشيد به حدِّ انگشِت بلندکرده
  ست. همچون سنِگ زرِد شادي

  ابر، تو از غُبار تو از موج تا
  شوي. تا پرتوِ فرجامينِ مردگان، زاده مي

  کردم، ت نمي من گمانَ
  يِ بلورينِ موِشکاف، چشمه

  ها. يِ ُربايندگاِن انسان در تقويمِ کهنه
  اين است جهان. زيرِ چيرگيِ تو.
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  ِکشان، ش را به آتش و تو مي روي، پسِ گردنَ
  هايِ گوشتالويِ او از او َبرکَني، تا لب

  هر گامِ ناگهانيِ خون. به
  تو را نشنيدن. ايستاده،  برايِ ديد

  همچو تصويري بر مردمک
  اي هرگز همان همچو چهره

  دارد از آن. که شبِ نگران پرده برمي
  م داري رقصيدي که نگَه و تو مي

  در سرزمينِ شگفتي که من آنجا نوشيده بودم
 از درخِت باران در فصلِ گرما.
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  اغِ يک راهبهبرايِ ب  ترانه
  
  

  چه مايه خنده، بگوييد، چه مايه گُلِ سرخ
  بنِد يک راهبه. در سينه

  چه مايه گُلِ ُسرخِ پالسيده،
  يِ خورده، چه مايه خنده
  هايِ لگدمال چه مايه َتن

  تنها برايِ يکي که نيست.
  

  چه مايه رؤيا، بگوييد، چه مايه تب
  بنِد يک راهبه. در سينه

  ،زده چه مايه رؤياهايِ پس
  هايِ سوخته، چه مايه تب
  پاره هايِ پاره  چه مايه دل

  تنها برايِ يکي که نيست.
  



١١٢ 
 

  ش، يِ تابانَ اّما، بر باره
  اينک رهاننده.

  راهبه، به زانو، پذيرايِ او،
  لرزان همچو برگي
  و سپيد همچو درد.

  
  چه مايه آب، بگوييد، چه مايه ستاره

  بنِد يک نامزد. در سينه
  يافته،چه مايه رودهايِ باز

  ها، هايِ آراسته به پرچم چه مايه ِکشتي
  هايِ جادو، چه مايه کرانه

  برايِ روزي که پديد خواهد آمد.
  

  َبرَدش سوارِ عشق مي
  يِ سنگينِ ِدير آنگاه که دروازه

  شود؛ بر ساليان بسته مي
  

  هايِ در حالِ دعا بر راهبه
  ها. که ديگر نخواهند بود از سنگ
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  يِ دو نفره هبرايِ خند  ترانه
  
  

خواهد  خنداَند. مي کند؟ آب را مي کار مي داني چه خنده در آب است. مي
جا را که نه صابون دارند نه آب بلکه تنها  هايِ نابه پاک باشد تا خوار کند خنده

ْ تويِ موها. خنده پاک سفيد است. انگاري خرچنگي رام. سري تکان  شپش
برايِ من دست تکان مي دهد ــــ که اين ». درود«م،  َ دهد ــــ که يعني، به گمان مي

که باحياست.  هايِ من را ببندد چون کوشد چشم مي». بدرود«م،  يعني، به گمانَ
  خور نخواهم کرد. آخر يک بار نزديک بود خود بغرقد. من يکي که خنده را دل
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   يِ کوچک برايِ تصويرِ آشنايِ تنبل ترانه
  
  

خواهم بخوابم ــــ  مي«ِکشد.  يا را به رويِ خود ميهايِ در يِ موج تنبل همه
شما هم » م. يِ سفيَدم و پتوهايِ آبَي کند او ــــ گرم و نرم زيرِ مالفه خواهش مي

  دست است. باوَرش کرديد؟ خورشيد با او هم
  
  



١١٥ 
 

  
  
  
  

  يِ رايج برايِ يک فلسفه  ترانه
  
  

  سه غازِ يارِ غار
 گردند پِيِ گورِشان در آسمان. مي

  
  گويد اّولي. ، مي»خسته شدم«
  گويد دّومي. ، مي»خسته شدم«
  

  سه غازِ چاق و زشت
  ها. کنند در سبزه بازي مي  سرِ جهان

  
  گويد سّومي. ، مي»خسته شدم«
  

  هايِ خود، نشسته بر ُتخم
  دهند. سه غاز گاوي را شکست مي
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  »روم پيشِ خدا تنها مي«
  گويد اّولي. مي
  »ش بيايد از من خوَش سازم از خودم که او فرشته مي«
  گويد دّومي. مي
  

  زده دو غازِ شگفت
  زده. شوند صاعقه پا مي کلّه
  
  گويد سّومي. ، مي»کنم من هم مثلِ آنها مي«
  »گويم تا آخرين روز. کُفر مي«
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  يِ اينجا برايِ سه زِن ديوانه و سه مرِد ديوانه  ترانه
  
  

  يِ سبزه بر تن سه زِن ديوانه
  يِ ماه بر سر؛ هو سه مرِد ديوان

  يک سِگ درياييِ با پيشانيِ گوزن
  و سه روزِ ابري برايِ هدر دادن؛

  
  سه روزِ باراني و حنايي :
  زند. يک طاووس که چتر مي

  زنِگ درهايِ اُخرايي را بزنيد
  خوابي برايِ هدر دادن سه شبِ بي

  
  تا آن زمان، تا آن زمان

  يِ زيبا َدندان. سپيده
  

  ِد ديوانهسه زِن ديوانه و سه مر
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  تن و سر به سبزه و ماه پوشيده؛
  سه روزِ آزگار بي شما

  . و هزار درِ اُخرايي
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  برايِ سه عروسِک قندي  ترانه
  
  

  سه عروسِک قندي
  و يک قّناد.

  سه عروسِک زيبا
  و قلبِ نرمِ آنها.

  
  يک ُبرجِ ورق

  َنورِد پير. و سه ره
   سه بانويِ ريزه

  و اشِک شوربختيِ آنها.
  

  بنِد َيشم دنسه گر
  و يک ُزلِف دوتا.

  سه دخترِ ُتُپل
  آنها.  ي سنگينِ و گيسِ بافته



١٢٠ 
 

  
   سه عروسِک همه شادي

  ها. و زمين ُپر از گُل
  آتش به انبارها

  ْ باوفا. و زمان
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  برايِ اّولِ آوريلِ يک پنجره  يِ کوچک ترانه
  
  

هايِ  کردِن گوشه ها، ِگرد خندند پايِ پنجره برايِ خوار کردِن چمن دخترها مي
ها  خوانند پايِ پنجره ها، خستگي در کردن از تنِ کوه. دخترها آواز مي درخت

ها. دخترها  ور کردِن مورچه کوبيدِن شب، گَرد کردِن دريا، شعله  برايِ خال
  ها برايِ غرقاندِن باران... گريند پايِ پنجره مي
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  برايِ يک تاجِ َسحر  ترانه
  
  

  تاريکيِ غليظ
  ها، نظرگاِه چشماز 

  شب است آيا هنوز؟
  خوِن غليظ

  برايِ دست، پا.
  گير. درختي غافل

  کند، م مي يِ تو روشَن چهره
  شب است آيا هنوز؟

  َبرد راه  صدايِ تو مي
  هايِ صدا را گلّه

  به سويِ زمين
  يِ تو آنجا که ميوه

  کند خود را برايِ گشنگيِ نخستين انسان. باز مي
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  يکيِ درِ بار ترانه
  
  

  اشتباهي آمديم تو.
  کارها را زديم. درِ مالِ خدمت

  کردند. هاشان را دود مي ها ستاره تابستان بود، ناوهايِ بزرِگ جاده
  چيز کثيف بود. همه
  آلود بودند: ها خون زن

  شان بود. پيراهنِ
  مردها لُخت بودند:

  شان بود، اونيفورمِ
  قَروقاطي، رويِ زمين، همه الغر عينِ طناب.

  ان بودسرِدم
  سوختند و شهرها مي
  ها و درخت

  زدند. هايِ جهان را دامن مي آتش
  مان بود گُشنه
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  يِ َنفَس، دويد به همه و نان مي
  دانيم به کجا! کرد نمي نان فرار مي

  مان بود  تشنه
  از َمرَمر بود.  و آب

  همه با هم بيدار شديم،
  يک صبح،

  ناشناس و کريه
  ها. عينِ ِکرم
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  پسين کودِک يهودييِ وا ترانه
  
  

  برايِ ِاديت کُهِن
  
  

  پدَرم آويخته است به ستاره،
  غلتد با رود، مادَرم مي

  مادَرم تابان است
  پدَرم کَر،

  گرداَند، در شبي که از من رو مي
  کند. م مي در روزي که داغانَ

  نان به پرنده همانند است
  پرد. کنم که مي ش مي و من نگاَه

  هايِ من است. خون بر گونه
  تر خالي اند وجويِ دهاني کم هايِ من در جست دندان

  در خاک يا در آب،
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  در آتش.
  جهان سرخ است.

  ها همه نيزه اند. نرده
  چنان زنند هم سواراِن مرده تاخت مي
  هايِ من. در خوابِ من و چشم
  شده بر تنِ داغاِن باغِ گُم

  ِشکفد ِشکفد، دستي مي گُلِ سرخي مي
  بود ديگر. از گُلِ سرخي که من نخواهم

  َبرنَدم. سواراِن مرگ مي
  شان بدارم. زاده شده ام که دوسِت
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  خو يِ دخترِک درنده ترانه
  
  

  دخترک
  با کالِه دلقکي

  ش. ــــ شناسَم ست؟ نمي ــــ کي
  هايِ خود را َبرد، خندان، دست فرو مي
  ها. هايِ به خواب رفته در چشم

  ها، عاشقِ خواب
  خو درجا. همه درنده اين
  ش. ــــ َ شناسم ست؟ نمي ـــ کيـ

  شناسَدم، او هم نمي
  يِ خودشان، هايِ من، واله که چشم چون
  ديگر را در شب.  درند يک مي
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  سه پيرزِن کوچِک نشسته يِ ترانه
  
  

  سه پيرزِن کوچک
  ند ِگرِد هما بيدار
  خود. اتاقِ نشيمنِدر 
  است يخ کردهشان  ِ روح

  و اشکي گاهي 
  .زنخدانان تا شسوزاَنِد مي

  اند  بوده  عاشق
  ها به شاهي در گذشته

  که نتوانست برگزيند
  از مياِن آن سه.

  به نخستين، شاه گفت:
  »بود.  خواهي تو من سرزمينِ شهبانويِ«

  به دّومين، سوگند خورد شاه
  دارد همه عمر مگر او را. نمي  که دوست



١٢٩ 
 

  بست شاه  به سّومين، پيمان
  ا کُشت.ش بميرد و خود ر َ که براي

  
  کوچک هايِ پيرزن

  خود را دارند خاطراِت
  ببرند. يشدهد صليبِ خو مي  شان ِ که ياري

  خندند، و مي ديگربه هم کنند بِّر و بِر نگاه مي
  آييِ خود؛  از ِگرِدهم بخت خوش

  ناپذير خستگي
  گويند، ميسخن از آينده 

  نشسته هر سه
  در زمان، همان سان که شاه

  شان.برنشانِد
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  برايِ دسِت سمجِ سربازِ ُمرده يِ کوچک هرانت
  
  

يِ تفنگ.  دسِت سربازِ مرده مانده آويخته بر درخت، انگشِت نشانه بر ماشه
اي ما را.   انداخته  اين همه ستاره، قربانياِن او. هاي، سرباز، آسماِن آتشبازي راه

اي؛   وابيدهعّشاق است. هاي، سرباز، خ ها بر سرِ سرپناهتابستان است. زيباترين 
  که تو را ببيند؟ و کَسياّما ک
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  بخت يِ دخترِک خوش برايِ چهره  هتران
  
  

يِ ُپرمويِ بهار. موهايِ او از آن  است رويِ سينه  خترک سَرش را گذاشتهد
بافند.  يِ رؤياهايِ ما را مي هايِ شکننده هايِ او ساقه بو شده اند؛ انگشت خوش

کند؟ چنين روزي ممنوع است. برايِ او قند  ديگر چه کسي ردِّ دعوت مي
 ها َو خورشيد ِگرد همچو تيله. ست در درازنايِ شاخه مايعي
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  برايِ پستاِن مصلوبِ راهبه  هتران
  
  

توان کرد عليِه  ها. هيچ کاري نمي ورود به ِدير را ممنوع کرده بودند به گُل
گونه؟  خر کجا، آخر چهداد. آ ش مي اي در نهان پرورَش يک گُلِ سرخ. راهبه

هاش را پرپر کردند.  ن را که دريدند، او تويِ خون بود. پستانآْ  پيراهنِ خواهر
يِ  هايِ بر هم نهاده هايِ مرده. و دو کَفتر بودند دست خوانـْد، با لب لُخت دعا مي

بينم ــــ زمين پاسخ  من مي» «بيني چيزي بيايد؟ ِن من، نميآْ  خواهر، خواهر«او. 
چون، ــــ يعني حدس نزده بوديد؟ ــــ برايِ خفه کردِن » ــــ گُلِ سرخي تا به بامداد 

  خاک کردند.  کار را با سندل رسوايي، زِن گناه
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  هايِ جنگلِ سياه يِ درخت  هتران
  
  

  در جنگلِ سياه
  ها، زنند به درخت ها لبخند مي آنجا که به دار آويخته

  ند،ده آنجا که سربازها نگهباني مي
  گيرد. درمي  سوزي يک آتش

  ها را روشن کرد؟ آخر چه کسي مشعل
  ها را به آتش کشيد؟ آخر چه کسي درخت

  شوند، سربازها که سراسيمه مي
  کردند کارِشان ساده است ــــ ــــ بودند کساني که گمان مي

  کنند به صدايِ بلند، درخواسِت کُمک مي
  هايِ خود فرار کنند، کوشند از اسلحه مي
  گل اينک پاک سرخ استجن

  خندند، چنان مي ها هم و به دار آويخته
  سوزند. اّما نمي
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  يِ غمناک  هتران
  
  

  آنگاه که ِشش اسبِ شکم دريده
  رسيدند سرانجام! به آبادي،

  ، در جهاِن ُپرُجدايي
  گرفت. ديگر هيچ انساني شادي را جشن نمي

  
  آنگاه که ِشش اسبِ شکم دريده

  ه آبادي،رسيدند سرانجام! ب
  کرد؟ ــــ يِ سال ــــ کي فکَرش را مي از همه

  آَورد. ْ انساني نمي حّتي يک روز
  

  آنگاه که ِشش اسبِ شکم دريده
  رسيدند سرانجام! به آبادي،

  بر ِگرِد چاِه متروک،
  ترکانـْد. هايِ خود نمي حّتي يک درخِت خرما خنده
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  آنگاه که ِشش اسبِ شکم دريده

  آبادي،رسيدند سرانجام! به 
  رانـْد نمي  حّتي يک حشره فرمان

  يِ علفي زنده. ترين ساقه بر کم
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  بسترِ آب
١٩٤٦  
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  گويم .از تو سخن مي
  م نه از چراغِ تاريکَي
 م َ از گامِ همچو تازي

 يِ طال .باد در پاشنه

  يِ چاه باد در لبه

  ْ َدرون ْ بيرون باد
  شنويم همديگر را .ديگر نمي

  
  گويم .از تو سخن مي

  کند پاسخ مي  .جمعّيتي
  هايي بي صدا بي فرياد .مورچه
  همه .و با اين

  کُشد همچو مرگ  سکوت مي
 رواست تنها بر زاده شدن سکوت فرمان
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  گويم .از تو سخن مي

  و تو نيستي هرگز نبوده اي
  کني هايِ من پاسخ مي .به پرسش

  کند .عنکبوت با َنفَسِ ديوها برخورد مي
  برايِ پايان دادن به آن  زده هايِ شتاب ا سوزِن پيراهنب

  افکند و آتش به ميدان مي .َنرگا
  کند آنجا که شاه قلمروِ خود را گدايي مي

  يِ درد ْ پاپيکره يِ خون لکّه
  

  ْ تو نيستي .بلندترين
  هايِ تو هايِ مردمک يِ رشته .همه
  خورده به خورشيد گره

  شود .جهان ُعريان مي
 زند در ميان انسان داد مييِ  و چهره

  .هيچ مگر تو ستوِن خاکسترهايِ با النگوهايِ َيشم
  هايِ پوسيده ريشه هايِ با  و نوارِ سرخِ زنبق
 هايِ ناشناس که بر سرِ توست و دستارِ جزيره

  
  گويم .از تو سخن مي

  زارها تازيِ سبزه هايِ تو در پيش از پستان
  يِ تو هايِ خفته از آبِ زاللِ پستان
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  هايِ غرقيده به آن از کرانهو 
  

  گويم .سخن مي
  هايِ مرموَزت يِ چشم از آينه
  هايِ نااُميدي بان يِ ديده همه
  يِ عطرآگين هايِ دامنه يِ پيچک همه

  ْ محو شود ازدحام .خيابان خالي مي
  

  شناسم گويم از اويي که نمي .سخن مي
  هاش را  از اويي که نخواهم شناخت هرگز مگر واژه

  برگشته هايِ ريخت عروسکبرايِ تو 
  

  کس .اينجا هيچ
   زاد  لِک رؤيايِ ُمرده لک

  يِ برکَنده از پيچک پروانه
  

  کس .هيچ
  ها يِ بال مگر مسِ کوبيده

  
  کس .هيچ

  ها مگر فسردِن فلزِّ رنج
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  کس .هيچ
 هايِ به زبان نياَورده مگر شاهنشاهيِ کابوس

  ها وزغ ْ بهرِ چترِ ُبزاق
  

  کس .هيچ
   ناالن مگر شبِ زندانيِ

 آَوَرد باال مي  ها را بند که گُرگ يک

  
  کس .هيچ

 آرامي بااطمينان آيي به .و تو برمي

  سنِگ با موهايِ پشمين همچو تخته
  يِ با منقارِ َپرين همچو پرنده

  شويد و دريا تو را مي
  

  کس .هيچ
  گويم برايِ پوسِت نمکيِ تو .سخن مي

  يِ تو برايِ خوابِ پوسِت سبزه
  شبِ در شب

  يِ تو کوبيده ْ خال پايان يِ پوسِت بيبرا
  

  کس .هيچ
  ْ مسِت .هيچ مگر لَتي از تن



١٤٣ 
 

 آَورنَدش ها مي سرديِ خود که موج

  که قفا به قفايِ آبِ ناهنجار
 کند در مرگ سفر مي

  
 کس .هيچ

  خوري به او .هيچ مگر اويي که تو َبرمي
  سردي به کني  ش مي گُذرا و سالَم

  
  گويم .سخن مي
  هايِ سبز يِ چشمها برايِ خوشه

  ها چسبيده به پنجره
  يِ خاکستر برايِ تّپه

  يغما َبرد به که باد مي
  

  کس .هيچ
  ُدوروَبر

  .هيچ مگر يک نام
  يِ گذاشتنِ نامي بر تو زده واپس مگر نيازِ

  از تاک يا از گُدازه
  

  .هيچ
  مگر هاللِ سوزاِن چند حرف
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  بر بااليِ جهان
  

  يِ ما بسته هايِ پينه بر دست  .خون
  يِ شباويز بر گُرده  ونخ

  هايِ ِگرِد بهار بر گونه  خون
  .هيچ

 ُجفِت ما هايِ هم بر لب  مگر هماهنگيِ خون

  
  دليل  گويم بي .سخن مي

  ها روهايِ خانه در راه
  رفتامدگاِه قوها

  ها يِ کاخ ِ فرساييده بر ايوان
  ايستاده در برابرِ زمان

  
  ها هيِ باستانيِ ويران ْسينه  .سوارهايِ با سنجاق

  تان هايِ گَرِد ُپرطنينِ  برنشسته بر باره
  َتپِش  .دل اينجاست سخت به

  آيد دروِن محبوبه که نزديک مي
  .سوارهايِ ديارهايِ پايين

  يِ فضا به يک خيز َدراننده
  

  .هيچ
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  هايِ توفاني اَفشاني مگر روزِ با شيارهايِ ُتخم
  

  .هيچ
 اي مدفون  مگر ِکششِ روز به سايه

  
  .هيچ

 وار  نَدت مارِکاهيخ مگر لب

 ها ِ کوي ت مخمل مگر لقَب

 
  يِ .به گاِه همهمه
  آبشارهايِ دور

  .به گاِه بانِگ شتاباِن
 شده  هايِِ افسون سوسن

  هايِ گيسواِن آبيِ زنگاري ماهي
  .هيچ

 شده هايِ زاده يِ شکاري مگر سرچشمه

  
  .هيچ

  مگر فرواُفتيِ آتش
  اي بلوري  بر دانه
  جنبد سرخِ آهني مي .گلِ

 شده در شورِ نيست
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  پس از ما پس از تو
  

  شناسيم يا اصالً است که همديگر را خوب نمي  ها ازين .روزن
  .دسِت برهنه در آزمون است

  درازکرده همچون برايِ واگذار کردِن خود
  شرمانه است انداز بي .چشم

 
 گويم .سخن مي

 هايِ وحشي برايِ نخستين گيالس

  ها ديدگي از آسيبهايِ پس  هايِ شوَمخ برايِ ايستگاه
  شده هايِ دو نيم  برايِ تصويرهايِ ُسربيِ رقصنده

  
  گويم .سخن مي
  يِ پاروهايِ سنگين در تن برايِ لبه

  
  دارم   ت مي .آه دوسَت
 يِ جنون   دخترِ چشمه

  خواهرِ آبِ برپاشيده
  هايِ من   کند بر رگ َم شنا مي تشنگي
  کار به دنبالِ تو بوده است که نابه بس

  وفادارِ زندانيِ ناگزير به بيگاريتشنگيِ 
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 گويم برايِ جويبارِ با پيشانيِ سنگي .سخن مي

  ها سوختگيِ کوه فشان برايِ آفتاب يِ آتش برايِ دهانه
  يِ با َرخِت طاووس برايِ خواسته

  ت ندهم عشقِ من تا که ديگر از دسَت
  

  ها گويم برايِ فالِت بِيَرق .سخن مي
  زارها ينيِ بوتهِ با سوراخِ ب برايِ َخليَجک

  ها يِ ِشنِ زورق ها و همه يِ صدف همه
 ت ندهم عشقِ من تا که ديگر از دسَت

  
  ها گويم برايِ نسترِن باران .سخن مي
  گيرِ بيدها برايِ صاعقه
  خورده هايِ مهاجرهايِ کُتک برايِ گريه

  ت ندهم عشقِ من تا که ديگر از دسَت
 

  گويم برايِ صحنِ کندوها .سخن مي
  ها گاِه ُپرِازدحام از عقاب اببرايِ خو

  انگيز يِ انقياِد غم برايِ سفره
  ت ندهم عشقِ من تا که ديگر از دسَت

  
  ت نکنم عشقِ من َ تا که ديگر َترک

  گويم من برايِ مگس گويم سخن مي گويم سخن مي سخن مي
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  ها هايِ ُجلبک ها برايِ برگه يِ کاج برايِ پوسته
  برايِ باد در دريا عشقِ من

  
  ْ عشقِ من هايِ بيني نمِک در سوراخ برايِ

  يِ مجوسان شده ريش واليِ ريش برايِ ِگل  برايِ گوجه
يِ سفيد برايِ مّدِت کار  برايِ بادَنمايِ با شادمانيِ شالِ گردن برايِ يک صفحه

  برايِ هيچ عشقِ من
  

  .هيچ
  مگر برايِ سرگرم کردِن تو

  
  .هيچ

  آينِد تو بودن مگر برايِ خوش
  

  .هيچ
  رايِ زنده ميخ کردِن تومگر ب

  در کنارِ خودم
  

  يِ تو .هيچ مگر برايِ ُپرازدحام کردِن خاطره
  آيد از زمين به سببِ تاريکي که برمي

  شود به سببِ آسمان که نااُميد مي
  به سببِ قلبِ من عشقِ من
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  م م به سببِ دهَن وبالَ به سببِ دست
  

  .تنها
  يک بار

  
  .تنها

  يک آن
  

  .به سببِ باد
 کند تو را مي که دنبال

  
  .به سببِ خون

  ُجنباَند تو را که مي
  

  .به سببِ زمان
  شتاباَند تو را که مي

  
  .َوه شکيبا باش صبر کُن

 زند ْ بر سرِ انگشتاِن ماست و خورشيد نيش مي .روز

  .به سببِ عشقِ من به سببِ
 يِ عشقِ من کُننده تورِ کور

 پرتابانده امشب بر رويِ جهان
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 يِ من محلّهسه دختراِن 
  ١٩٤٧ـ  ١٩٤٨

  
  

  ناپذير ْ انتظارِ تحّمل .انتظار
  يِ گياه .در چهار طبقه

  .در سه قطبِ آبيِ مار
  آسايِ َمالل .در دو َدکَلِ غول
 يِ تاريِک شب .در يگانه نقطه
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يِ من نامزدهايِ خود را به شوربختي واگذاشتند؛ سه  سه دختراِن محلّه
ي. ديگر اَخباري از قلبِ زمين نداريم. سه دختراِن خندگان، سه ستارگاِن دمدم

نشان، سه  سوزد. سه آتش شان تويِ شب مي ْ عوض کردند؛ پيشانيِ يِ من نام محلّه
گردند پِيِ نامزدهايِ خود. ماهي و پرنده از آن ناآرام  غّواص، سه عاشقِ پريشان مي

ْ راه را  سوراخريزه، سه  جاست. سه گاوِ اخته، سه سنگ اند، آخر عشق در همه
 شناسيم. زنيم که مي هايي را مي کنند. در سد مي
  

*  
  
دخِت مهمان از پوسِت قاقُمِ قهرمان. فريادهايِ  شوند پاهايِ شاه حس مي بي

شکنند، قلبِ توست که نشاِن دالوريِ  هايِ ما را در هم مي فروخورده اند که سينه
ها، که تو در آنها،  نند آينهک تر مي من است. يک صندلِ صدساله! تردستي را آسان

هايِ ُرسيِ خود را دارد.  شوي. اين قرن نيز ستيغ گُم، از پيراهنِ خود باز زاده مي
ها به نقشِ تو اند. دريا ِکشتيِ  يِ نشان دارم. همه ت مي گردم، نگَه پِيِ تو مي

 زند. شکسته را پس مي
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*  
  

يي بيگانه اند اينها که ها کند خنده در تاالرِ دودآلود. چهره ُشلوپ مي شاالپ
ها فروبسته. هيچ مگر دهان، خرگاِه آواساز، جايِ  تنهايي، چشم کنند به سفر مي

زايِ تنيده  هايِ حسرت هايِ غرقيده و بادبان اي؛ گردابِ جهان َنما. هيچ واژه راه
  ترها، در گلو: تنها، پيش

  
  

  يِ خود ِده به معشوقه
  ناک هايِ سايه يِ اُرگ حلقه

  
  يِ خود َدَهم هبه معشوق

  گلوبنِد پرهايِ عقاب
  
  

  يِ خود ِده به معشوقه
  هايِ سرِکش دامنِ موج

  
  

  يِ خود  دريغ دار اّما از معشوقه
  يِ گرفته از خورشيد دشته
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تر  خنده با بدگماني بود. هر زخمي، پديدار که شود، تابناک است؛ بسي بيش

  ست. آنگاه که ناديدني
  

*  
  

هايِ موسيقايي بر ِگرِد خود  روز اند، نغمه دارِ سه رقصندگاني که دوست
هايِ نان که پرنده در کمينِ آنهاست. و آن  افشانند، همچو بذرها، همچو ُخرده مي

شان، لگدمال کردن را ديگر نه راه دارد نه رؤيا،  دختري که عاشق است به يکي
گرِ  نيدارِ شب اند، از گيسويِ تبا بلکه تنها درِد خود. سه رقصندگاني که دوست

به فرمان اند. هرگز نخواهم  ها همه  گشايند. شانه خود بر رويِ جهان گره مي
  دهم اگرکه يکي از آنها نباشم. دانست که چه از دست مي

  
*  

  
يِ زني ناشناس بودن و مگر شگفتيِ او نبودن. با چترهايِ آفتابي  شيفته

انجامينِ زنده  خوابيدن. مرگ، ماه است، چيزي مگر مشعلي فروکُشته نيست، َدمِ
همه نزديک نبوديم، هرچند که نتوانستيم از  بسوخته. اّما شناختنِ هم را هرگز اين

ها،  همه گرايش به ناپديد شدن نداشتيم. شبح هم نظرخواهي کنيم. هرگز اين
کنند، کندويِ جزا ديده. شمارشِ  تان، کَنده بر سنِگ اسطوره، وزوز مي هايِ نام

چنين  تاجِ از ُجلبک، و سپس هم يِ با نيم . زِن بيگانهشکست را، ما دو تن بوديم
  ِشن.
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*  

  
هايِ خود  دارم درختي را که از خاستگاه َنفَس نگه توانم آنجا تازه شيبي که مي

دانم که  کََند. و اين بيش از يک معجزه است: شکوفاييِ جاوداني. ديگر نمي مي
ا رسم و آسمان را تکثير که خطِّ عزيمت ر زمان در کجايِ کار است. نه مگر اين

شود تا  کاوي براَنگيخته مي کرده ام برايِ هر ريشه؟ شامگاه، زمين از کنج
که ستاره ديگر خود را تنها گمان نکند؛ تا تو را  کوهستان در آسايش باشد، و اين

 ِ خشنود باشد. نيز آغوش
  

*  
  

و تر است. ت هاست. مرگ زبردست شده بر جاده خنده زِن جواني چهارشقّه
ِکشي: ديدارگاِه ما. تاريخ به  ها را به آتش مي اندازهايِ برکنده از پلک چشم

دارند؛   ها درخششي ويژه مخاطره است. آنگاه که جهان سرخ است، دندان
چيز ساده و اّما انديشيده است. بندي نازک  کنند. با تو همه ها آنجا خطر مي قُمري

 ست. َرهيده، و زخميچيز حاد،  بندد. همه گيتي را به مچِ تو مي
  

*  
  

اي از زمين برداشته شد،  ترين دخترمدرسه آن گُلِ سرخ که به دسِت رؤيايي
يِ من است. اينک اين دستي نافرمان که  ْ همواره چراغِ کُشته ش در زمان رقيَب
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زند. آخر زمين چندان آگاه  مي  هم  شده را به بيني هايِ پيش نمايشِ خاستگاهيِ شکل
بار، تاج از سرِ  کنم که بِشگفتانم. يک شوم، بس نمي اه پديدار مينيست. و من ناگ

  کند. کس بسترِ خود را ترک نمي صبح برانداختم، و ديگر هيچ
  

*  
  

چيزي  ترين خوابِ مصنوعي بود. هيچ کارانه غرقيدن در فريب  يِ صبح آماده
شکست،  داشت. زمين زمين را در هم مي اي را روا نمي پاشي بينيِ چنين ازهم پيش

همه  چهره، با اين ها پيش، ديوانگيِ بي از هزاره  گرفته بر باد از خشمِ ناديده
چنين  برديم که اين ُسريد ــــ هرگز آيا گمان مي نشينيِ دريا بود. و بر هاري مي شب

اي که دو عاشق در آن جا گرفته بودند. اّما  نااميدانه کف به دهن آَوريم؟ ــــ ِکشتي
لقيِ  بار نيز، نخواهم گفت از ترسِ دست زدن به يک دهن ينآنها را، ا  نامِ

 آَور. مرگ
  

*  
  

هايِ خاِک  يِ با بال ُهشيار! و تنها يک زن که نيست، بلکه هزارها پرنده
کوب کردِن بهار، درخِت در باد و گيسوهايِ پريشان. در نگاِه  نمناک برايِ ميخ

هايِ تو هست که  ويژه لب هاو آن نخستين َدمي هست که من تو را در آن ديدم. ب
ها، رام بر  يِ توفان ِکشد. در همه شب به خاطرِ آنها از خفه کردِن جهان دست مي

شوم، او پاسخ  ها. من هرگز شکلي به او ندادم؛ اّما من که پديدار مي سرِ انگشت
  کند. مي
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*  

  
ها، کمربنِد خود را از  ريزه هايِ سنگ رود در چشم دخترِ جواني که راه مي

ها خون  ُزفت اند. ميوه  ها همه نسازد. شاخه  کند تا پيشينه رخت دريغ ميد
اعتنا  توان سوزاند زبان را که بي يِ ناکار. از ماه مي ريزند بر ِگرِد پرنده مي
چنين به باِدشان  توان هم توان خاکسترهايِ خود را رنگي کرد، مي ليسِدمان. مي مي

م بگيرم. من در دريا پرتوهايِ آن را سوا درداد. من يکي نيستم که از ماه انتقا
  ِکشم. کنم. جايي ديگر تاريکي را به جاِه جادوگر برمي مي

  
*  

  
ها  داد. چشمه مي  آنگاه که ياري رساندي به تنديس، در حياط، دخترکي جان

يِ مژگان و راه  تواني باز ماني در آستانه را، همچو گدايان، دستي يازيده بايد. مي
هايِ خود.   مانند دارند در انبان  يِ بي ها. تصويرها صد شکنجه بندي بر مردمک

همين بس که پشت کني به خيابان تا از آن آزار گيري. همين بس که دري 
يِ  گيرد، شيارخورده کُندي فرا مي بِگُشايي تا پرواز کُني. اّما علف، که روز را به

  هايِ نوين است. ستاره
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*  
  

ِ خوِد او داد، زِن غرقيده  که درياچه به دست  اي قهنگراِن محافظت کردن از حل
هر   دزدد. دارم، خود را از آب مي ش مي َ َدمي که در آن دوست برايِ بلورين

هايِ  يِ ميوه ْ آن چيزِ بازيافته در آينه ديده است. همانندي حضوري از پيش تدارک
نزديک شدِن صبح، بايست، به گاِه  که گويي مي هاست، چنان تلخِ آويخته بر پنجره

کند،  زِن با النگوهايِ جادويي نابود مي ش را تکرار کرد تا شنيده شد. غرقيده ناَم
يِ جهان را. بخت به هرگونه يارِ من است که  زده خزان، تصويرِ شگفت خزان

  عاشقِ او باشم.
  

*  
  

ش  دارد که خاک نگَه را برمي  اي رقصان آرشه برايِ گُلِ سرخ، گروِه هم
ِشکُفي.  در ماه. بر چهارراِه گوهرها ايم آخر که تو در آنجا ميداشت  مي

هايِ  به نشان  شده دوزي دهد. ردايي که به تن دارد، سوزن گوژُپشتي آزاَرت مي
اي آزرمگين بر   ت همچو پرنده آلود، که لبانَ ُدخِت خواب خانوادگيِ توست، شاه

کدام زخم از همان درِ گشوده گردي.  لباِن من آرميده اند. تو راِه رفته را بازمي
ِکشاَند؟ شامگاه برايِ نخستين بار همچو اشکي  نگاِه کنجکاو را به سويِ خود مي

باک َپرَپَرش  يِ خود را برايِ بوييدِن آن ُتهي که باِد بي سياه است. خاک کُن چهره
  َبري از خارها. در مي َبرد. جان به دارآويخته طناب را مي کُند. به مي
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*  
  

بس که پرندگاني بر تنديسي درنشينند تا ايمان بياوريم به تناسخِ  همين
زنانه شوند. شب در   ها همه ها. همين بس که پستاني بلغزد در چاهي تا آب سنگ

هاست. زمين چرا بايد بگردد  پشيماني مرده است. هميشه چشمي در کمينِ ماهي
درگذشت. اندکي  نامه گير بي گذاشتنِ وصّيت اي؟ آخرين ماهي در توري نقره
ها بس برايِ بيدار کردِن جنايت. دستي بلند شده بس برايِ تکثير  خون بر پلک

ها نيست. آب به ياريِ هوا  کردِن سايه. ديگر دليلي برايِ آب دادن به چمن
گزارِ يک ابر است. نردباني بس برايِ گُل انداختنِ  شتابد. هر گردني باج مي

 يِ معشوق. چهره
  

*  
  

هايِ  شکيبي، درازِکش بر برگ بود سفيديده به آهک. مي اين درِد من
دارم به جايِ  ت مي کني. دوسَت ِگردآَورده. بايد بتوان هماننِد باد بود. پرواز مي

  هر شاخه.
  

آلوِد ما. اندامي شگفت جداگشته از شامگاه: او  لبخندي بود بر انگشتاِن تب
  دي.دي کرد. اّما تنها تو مي جهان را برايِ ما کشف مي

  
َبرم. ديواري پيونِدمان  باوَرت دارم، زيرِ کاراييِ من اي، از تو فرمان مي

 دهد. تو را هرگز همان چهره نيست. مي
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*  

  
سرد! اگر خواهاِن آن اي که مرمر تو را به شهبانويي برگزيند، بايد که خود 

اينها ت بسپاري و به زمان خيره َشوي.  هايِ از حدقه بيرون زدَه را به آفتابِ چشم
کنند، ابريشم است اين  ها را بر تو سبک مي يِ چهره مژگاِن تو اند که بارِ هرروزه

شنوي. دريا قهر کرده  ْ اين تنديس. اّما تو نمي ، تو خواهي بود در خاک افقِ گُم
ت  ت، گيسوانَ ت، گيسوانَ خيزاَند. گيسوانَ  است؛ همچون تو، هزار موج مي

ريزه بس  صخره بس که سجده کُني. يک سنگاسبي با منخرينِ کَف است. يک 
تواني زيرِ پايِ  ها و ماه است. تو مي بنِد تو زنداِن پرنده گيجاندِن چاه را. سينه

  ها همواره کور خواهند بود. اقيانوس را از علف خالي کُني، گُل
  

*  
  
خواستي دست باشند انگشترها.  ت کُني. مي خواهي انگشترهايِ نور دسَت مي
ترگ، به شب. پرتوهايِ حناييِ موهايِ تو يک رشته است. تو بر هايِ س صدف

توان نه خاک را  شود. نمي تر مي ش به گذارِ تو کُلُفت روي که گردنَ ديوي راه مي
بايست تا تو واقعي  ها مي يِ سده و نه اقيانوس را با مرواريدها به صليب کشيد. همه

ست. ديگر نه تو اي که آن شکسته ا ْ درهم يِ تو، کف بوده باشي. همچو سايه
 َنمايد نه کَسي ديگر، نه من. جهان ربوده شده است. سايه برمي

  
*  
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رستشگاه کدام ستاره در آسايش است؟ از کِف پهايِ  در مياِن ستون

گردد. زمين به او  يِ خود مي خور است. زني در خواسته هايِ ماست که دل دست
هايِ تو  هراسي، اّما بال ايِ جاريِ من ميه دانم تا به کجا از گره َبرد. نمي رشک مي

ست که من از آن نفرت دارم، گسترده بر  آني  کارترين از بدگُماني برکنار اند. نابه
کند. زيباترين  مان : نيستي را از ديوانگيِ خود آگاه مي نوِک چوبِ پرچمِ خوِن

م که به کُشَدم؛ درَدش درِد من است. اينک سه تا اي شب مي ست که به نيمه آني
  گوييم. صبح دروغ مي

  
*  

  
تواني  هاست که روان بودِن خوِن زمين را مي ک هايِ ريزي بر قوز ها را زخم تّپه

هايِ  از آنها ببيني. هر گياهي يک زخم است.  هيچ مگر درد، عشقِ من؛ اّما پستان
يِ تو، بيش از آن است که بتوان تاب  هايِ به درخت آويخته يِ تو، پستان دريده
ها، خواهراِن آب يا  ديگر اند بر بااليِ قرباني هايِ ما به پرسش از يک رد. دستآَو

هايِ به باال  خواهي از ستارگان اند. چشم ها در کوششِ فرجام خواهراِن دشنه. تّپه
 يِ ما به آنها همانند است. گرفته
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  صدايِ ُمرکّب
١٩٤٩  
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  يِ خواب خانه مهمان
  
  

۱  
  
  هاَيم با دشنه.

  ُربوده از فرشته
  سازم َم را مي آشيان

  
  ت بر ديوارهارنِگ موهاَي.
  روشنْ تاريکت در داَر ستوِن پيراهنِ چين.
 آغوش در  فشردهچراغِ  پنجتو برِگرِد  هايِ کالمسهمِ موعوِد .

  شنگيبنِد گُ  پيشانيبا  مادراِن شوهرنديدهت  َ خواهران.
  تماِه تولَّد از پسِ اِهپنج م ْ ت پنج حس َ خواهران

  
  هاَيم با دشنه.

  ُربوده از فرشته
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  سازم َم را مي آشيان
  
س نيست که جاِن سبز و رِ س را بر تو دستکَ هيچ آنجا کهتّبِت دوردست .

  يابي بازمي نخورده دست ت رازيباَي
  اعتنايي مزه بي هبيان که فرزانگان ب هايِ شيرين قلمهگريخته از کليساها در مياِن 

  کنند يم
  افروزي مي هاشان ه جّرقهيِ َمالل که شب را ب مدادهايِ شکننده

  سرخ را هايِ لگُ خواهشِ ْ به عشق رامرگ  دهي مي پيوند.
  ناپذير  به زمينِ هولناِک گذشته عنکبوت را به زاغِ تحّمل

  
  هاَيم با دشنه.

  ُربوده از فرشته
  سازم َم را مي آشيان

  
  است  رفته از آسمان درنهايت  بي پرگارِيِ با  پرنده.
  خواَند  مي يِ تو آواز او نااميديِ ساليان را بر شانه.
  او هايِ از النه يک را در هر او هايِ است دريا آتش   بسته  راه.
  خوابي يِ بي کهنه يِ صفحهالکل با  هايِ ساعِت با درجه.
  است ترين از مياِن همه راستين دارد هنگامِ تو را که مي باز

 تو يِ پايدارِ شنبه هايِ يک بر ِگرِد مردمک سفيديِ آن

  
  هاَيم با دشنه.
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  ُربوده از فرشته
  سازم َم را مي آشيان

  
  شبنم هايِ شگفِت زوبين هايِ  غوطه.

  يِ خود را  کند کِف خشمِ فروخورده مي  ميوه ُتفآنجا که 
  باغِ ماليخولياييِ خود را  يِ دهد افشره خميازه مي ْ ُدرجآنجا که 

  ست دين ا بي هايِ تمشکيِ  خورده نيش خيزرافقِ عط.
  است   شده درحالي که ُحکم از قاضياِن گچي صادر

  نشيند در ميها  جنايت بر ناخن هايِ نِي هايِ ياقوت
  
  هاَيم با دشنه.

  ُربوده از فرشته
  سازم َم را مي آشيان

  
  شکشاننَد ميَته مطلق به  هيمالياهايِکه   خورده رکّبِ بامداداِن تَرکُم.

  آيد برايِ تپيدن مي ألارواحِ خ موجِ آنجا کهَمهدهايِ خزه  در طولِ
  ها  کتاب يقِغر هايِ شيل از يک به هايِ خود يک به سوزن کند سر باز مي

شکارِ  همچون يِ ت برايِ شيرهَ  ت بدارند برايِ منطقِ پرياييَ خواهي دوست مي.
  ت َ مغلوب

يِ ِکشند مضطرب تورها مي.بيرون    اند در کمينِ تو جاري هايِ ِن آبداا.صي
  تاريِک خود را

  انگيخت برمي هايِ آنها را گامکه  آن خيالبودي در  ِ آنها تو در پس.
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 ندا گونه سرکشانه مغرور بر ماسه بنگر چه شاناز رّدها.

  
  هاَيم با دشنه.

  ُربوده از فرشته
  سازم َم را مي آشيان

صورِت  صِجز نق ديگر به ْ زشنواآنجا که چنگ و  آساني تنو  الوريآنجا که د
  لعنتي تاجِجز درماندگيِ  نيست به ظاهر

  يِ زمان آويخته در حافظه هايِ يِ عقاب شدهمنفجرآرامشِ  نقشِيگانه  و همان
  خواريِ عظيمِ اسفنج .جا بگشاييد برايِ دروغ در نوش   .اَه

  ْ برف شود صداَيش زيرِ شنيده نمي که ديگر اوييجا بگشاييد برايِ هر 
  شتبعيَد هايِ شعاع هايِ کانونش َ ِ خاک زفافزمستاِن 

  آوران مجوسان و پيام يِ شده جاودان ْ اخترِ بخش يروشن حصيرهايِ حناييِاخترِ 
  
  هاَيم با دشنه.

  ُربوده از فرشته
  سازم َم را مي آشيان

  ها تاالب توريِبا 
  روهاو ُدرِّ َس

  با بيوگيِ سنگ
  جهشِ خرگوش نخستيناز .

  شيِ سالحِ منتا بالِ وح
  ندارد  کاشانه دست
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  سازم َم را مي آشيان.

  اندوزم صبورانه دارايي مي
  دارد  کس از شگفتي گله چه.
  کرد توان شهر را نابود مي.
  پيچ هر سرِ ري برَد.

  رهگذر يِ هبه خواست شود ميگشوده 
  
  سازم َم را مي آشيان.

  باد هايِ پوستبا 
  زنگاري هايِها در بامداد در غروب سبز صورتي

  
  در خواب بازيافتي .تو 
  شدي  زاده که آنجارا  شفّافييِ  محلّه

  کند مي   فرش ِشان کمان هاَيش که رنگين با کوچه
  َش تلخ ميداِن بلورِ اب

  باليم ميست که .آنجا
  هامان چنگال در انتهايِ

  بي شهادتي هرگز
  رنگيِ ُجلَبک پريدهبر نه 

  رنگيِ توفان پريدهنه بر 
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  مهاَي با دشنه.
  ُربوده از فرشته

  سازم َم را مي آشيان
  با متقالِ طرحِ ُجغد

  ها خفّاشو تعويِذ 
  نوروزيهايِ  ايِ مرغ شيشه هايِ نعلين با
  زَند مي  بيرون نهَدش بر جا ميخون که پاشنه  يِ چالهاز هر .

  است  نکرده  را ترک دخو که هرگز تنِ اويي آزادي برايِ يک سقِف
  يِ زندان ردشدهْ ِگ رسوم از هايِ ميله.

  اند  وحشيانه گواِه پيکارهايِ باستانيِ
  کني مي  فرياد است که مرا کشف .در دروِن

  دهد در باِد ِلرد هايِ خود را فوران مي دشنام بان.زندان
  کنند مي گيري  ها کناره ديوارها آينه.پس از 

  چه متغّير است چهره.
  .آن را

  است جنگليک  گرِ ْ نهان خشرآذ
  آندر .
  منتظر اند ْ مجذوب دنياهايِ ِکتار
  يي يابنداز برجِ ناقوس رها که تا

  .برايِ آن
  آويزند خود را ميبان و ُجَعالن راِه

  شمشيرها يِ گُريزنده بر گردِن
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  آن در.
  دارند مومي بينيِ مورچگان سوراخِ

  همسان دارند يچشمان ههم يِ موميها شمع.
  شده غارت يِها ويترينبا 
  شگفت برداشتم ييها چهره ْ از چهرکمن .
 ما م تمشکي که در حسرِت آنيال ايِ خ هدنبالمن .

  
  سازم َم را مي آشيان.

  ولگرد هايِ با مخّمرِ سگ
  هايِ سوخته کبريت قبايِو 
  در حيرت اند شده  انگشتاِن سياه.

  ندانسته به مرگ کَلَک زده اند گويي که
  هايِ آن خاستگاه داده به   جهاِن بازپس .خلوِت

  کند مي  شقّه ارهچ  ها که آب چه قرن.

  ه غبار شده اندها هم تنديس.
  
  سازم َم را مي آشيان.

  يصدف موهايِ قلم اب بر پژواِک
  خيره هايِ يِ هاله شبکّيه و بر

  
  ي ايمان داردغيب يِهابه ندا دختري.

  اوست که هستم.برايِ 
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  است  کرده را کشف شده گُم يِ هاو نشان.
  زند مي  گاز شَ بر پيشانيِ باران که زمين

  شود مي باز  رِ برگزيدگاناکه با گذ انبانو در تِه 
  کند آنان را ِقي مي  کنجکاوي.
  
 پيشه همهمه هايِ ِسهره يِ با  معجزه.

  کند مي  گيرِشان  غافل  که گيره  گيري پرنده هايِ  شِک دستبا 
  خود را دارد موسيقي تبّرِکم يِ  يِ ِگردهصمغهايِ  نستو.

 خود را معصومّيِت ِ سفيِد هرا هايِ پاليک

  
  سازم َم را مي آشيان.

  يدوک بر بيداريِ آلبالوهايِ
  چينند که کودکان مي

  
  

۲  
  

    اند هايِ جنگل  روشن   باراِن پهنه هايِ گلوله .خاطرات روبان
  يالد بر زمينمهايِ باِد  بيرق

  
  هايِ پنهاِن خود را دارند ها شکاف .جنگل
  يِ خود را الماسکههايِ عسليِ ُجغدهايِ ب شانه
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  ايِ مينايِ نورِ خود پاره  هايِ لّته و طوق
  را انپري  برايِ پوشاِک

  
  خاطرات اند  ها بندهايِ يشمِ اشک .گلو

  هايِ سفيد بر نشيبِ قلب سورتمه
  

  زدي َم صدا مي .تو مرا به نام
  يکاشت شکستگان مي شتيِک يِ هايِ فطير بر مادگيِ يقه و ميخک

  زدي م صدا ميَ .تو مرا به اميال
  زده بر خاک به نوازشِ گرماگرمِ شتک

  روز هايِ نيم هايِ ُسربيِ مباحثه َْحّبه به خزِ انگور
  

  زدي َم صدا مي .تو مرا به تب
  هاَيم به ويولُنِ ِگردوييِ تپش

  به جيرجيرِک ساباِط هر مشعلِ نيستي
  

  زدي .تو مرا به صداَيم صدا مي
  چنِگ عشقِ وفاداَرتِ  اي   به بازوبنِد ُپرتکّبرِ الله

  يِ عشق از همان نخستين فرياِد َملَمليِ شاخه
  کند پت مي که در آتشدان پت
  اند پاهايِ نخاعِ سکوت  .خاطرات چوب

  گرداَند َش مي .خورشيد جهان را در قفسِ نِيي
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  نمايند مي   راه  شَ .کودکان
  
  

  
  

  ْ هوا سايه .بّنايِ آب
  جا آَوردم  َش به من او را به هيکل

  َش هايِ ژرف هايِ دست ه نقبب
  َش  شفّاف جا به  جا هايِ دست

  هايِ روز بر موج مثل لکّه
  

  شوند هايِ من رسيده مي راه  .چاقوهايِ او در باريکه
  زنند در هوا همچون ستارگان .چرخ مي
  که در خواب ام شوند وقتي هايِ شبِ من مي و پيکان

  
  ْ طُعمه ْ پشم .بّنايِ برف

  سويِ درهم شده از شيپورهارويِ ديگرِ يک گي
  َش به جا آوردم گري من او را به ستم

  هايِ شپشوش به خرمنِ پوسِت سر کَنيِ عّياشي
  خنديد به وحشِت من .مي

  هايِ اسفنکس گرِ چنگول کرد تراش روايي مي .فرمان
  ْش  هشتي آورِ  هايِ سرگيجه .به جاش آوردم به درسِ ديرک
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  گذريم که شانه به شانه از آن مي
  َم کني  آنگاه که ياري

  
  ها توکاها گردي روزي که قورباغه .تو برمي
  کشي ْ آنجا که تو دراز مي بخشند هوا را از علف رهايي مي

  َت هايِ کبوتري گردي با وعده .برمي
  شادمان از پذيرفتنِ مرگ برايِ باز زاده شدن

  .به جاش آَوردم برپاگرِ صليبِ صورت را
  نصورِت تو در برابرِ صورِت م

  
  

٣  
  

  هاَيم .با دشنه
  ُربوده از فرشته

  سازم َم را مي آشيان
  تراشِ باد با سنگ

  و گونيايِ غّواص
  گير با آُجرِ پرنده

  سازم َم را مي .آشيان
  در شکمِ آهِک آبيِ دريا

 کنند کولي آنجا شورا مي .زناِن
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  يِ هر سرپناهي اند .در مشاجره
  اي از آِن خود نيست کجا کسي در خانه  .به هيچ

  
  زننده هايِ گول کوليِ با داس .زناِن

  ها شود گندمِ ديوان به هّمِت شماست که َپرَپر مي
  هايِ جذرومدها دانه ها شاه چاودارِ سيالب

  ها سنگ يِ ُخرده ها را خنده لرزاَند برج .مي
  هايِ خود را دارد در بهاران .صخره ِاجالس

  دهد آب ْ گياهاِن خود را مي .زيايِ احساساتي
  در بخاريِ ديواري خود را دارد يِا  هايِ دوده درختي کوچه.باغْ 

  کن را اين نخستين کارِ بزرگ نيست  پاک .بخاري
  

  هاَيم .با دشنه
  ُربوده از فرشته

  سازم َم را مي آشيان
  

  هايِ رازيانه کوليِ با صدايِ سرآستين .زناِن
  يِ شما هزارداالِن ابزارهايِ ورشکسته

  مردمزدِن  از بيهوده گول  ذلّه
  زند ناآگاه حريق را دامن مي

  
  ْ آبشارهايِ خود را کند جهان .گُم مي
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  اسنگيِ خود را هايِ بامدادي و خار ناقوس
  .تصويري از همه سو برايِ مرور 

  ش َ اي   هايِ شعله با سکّه
  .هزارداالن در خدمِت ما

  ها همه رام در پِيِ هم .راه
  توان زندگي را سنجيد .مي

  
  ازيِ ابرهايِ کَبکب ِلي .برايِ ِلي

  کولي زناِن 
  

  هايِ روزهايِ فراغت .برايِ نرگس
  کولي زناِن 
  

  هايِ عرق .برايِ سوزانندگيِ گدازه
  کولي زناِن 
  

  هايِ وحشت .برايِ اعتراِف چوپان
  کولي زناِن 
  

  پاهايِ ماِه آوريل هايِ هشت .برايِ پاتاوه
  کولي زناِن 
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  .برايِ بندرِ کشورِ ناشناس
  کولي زناِن 
  

  يِ اقبال .برايِ بهايِ زنجره
  

  کنيم ها را مبادله مي .ما َخمِ خليجک
  

  ها هايِ ُسنبل ْ همه فلس کولي .زناِن
   افتادگيِ چاه در امتداِد از َنفَس

  رود که سر گيج مي ْ وقتي بندهايِ هتک با دست
 ها ِکشِ براَندازِ زاغه با شن

  
  هايِ تب دوخته به پولک هايِ حاشيه کوليِ با شال زناِن 

  دارِ ماللِ کُشنده با نوارهايِ ابريشمِ موج
  گيرد  هاتان در مي ْ نبردها در ُمخ .همگان مست

  شود  هاتان خالي مي ها در حلق .بطري
  

  يِ گچِ جادو هايِ گُنده پياله کوليِ با  .زناِن
  يِ نقّاشيِ آبنوس به تأّمل است شاگرِد منضبط  گاِه پرده .در پيش

  اريکيزايد ت .تاريکي مي
  خيزد در برابرِ تاريکي .تاريکي برمي
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  ها هايِ آيين هايِ ُپر ازدحام از نخل کولي در کاخ .زناِن
  بسته از کَرکوَهن  هايِ نيايشيِ کبره با آشکوب
  َش گرفته است پوشد نقّاش از نقّاشي   .روز او را در ُمشت .چشم مي

  آيد .بازارِ مکّاره ُپر شده است   .شاعر به وجد مي
  
  ها ها از موش گوش هايِ پوشيده از سه کوليِ بر فرش زناِن.

  ناک بايد بود از آني که يک نام بيش ندارد .بيم
  .واهمه بايد داشت از آني که يک شکل بيش ندارد

  يِ تاريخ خانه .ميز بر پا شده است در شراب
  

  کوليِ .زناِن
  زارها هايِ بيشه برفي هايِ معطّر از گُلِ  با جليقه

  
  کوليِ .زناِن

  ها گونه يِ هايِ شکنجيده ْ با چال با روپوشِ گشاد
  

  کوليِ .زناِن
  ها با چراغِ تابنده برايِ شکوفاييِ لب

  
  کوليِ .زناِن
 در تنهايي هايِ خورده ْ ساب يِ ماهها  با تيغه
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  کوليِ . زناِن
  يِ عشق ها کشيده ُرس سارانْ هايِ چشمه ريسه با گُل

  
  کوليِ . زناِن

  ها يِ ميوه   غار در دلِ ژوليدهبا ويارهايِ ُم
  

  کوليِ . زناِن
  ْ واگذارده به شب اي نقره هايِ  هايِ رشته با مگس
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  خورشيِدستان
  
  

  هايِ اعالنات چنگال دارند .کشوري که در آن تخته
  .داخل نشود آنجا هر که بخواهد

  يِ زمين شده هايِ داغان ها بيرون اند از پلک .آنجا که سنگ
  کند نجا خطر مي.تاريکي آ

  کنند مي   ها متوقّف تشنگيِ ميوه هايِ  را چه شمار ِگره ها به صبح   .شاخه
  ها از ريشه

  .يک کشور يک شهر در پايِ يک ديوار
  آنجا که کودکان به بازيِ در جرگه انداختنِ هوا اند

  به ترکاندِن چشماِن درشِت آبيِ هوا
  زنند را باال مي شان ْ پيراهنِ عرقِ َرياحينِ آنجا که دختران

  شب به نيمه
  .عشقِ من يک کشور يک شهر يک اتاق

  دهد مي ش َ  هايِ لواليي ادامه که روغنِ پنجره
  کند که ُدرِّ کوهيِ شبِ فرو اُفتان محدوَدش مي
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  هايِ کليِد رؤياها اند ها ُدرج آنجا که چِفت
  نويسي که تو نامِ خود را بر آنها مي

  شود اري ميآنجا که آب از اليِ انگشتان ج
  شود آنگاه که چراغ ُسست مي

  خواب .عشقِ من يک کشور يک شهر يک اتاق يک تخِت
  ْ گوشي هايِ سياه  ْ کفي هايِ عنکبوتي زند آنجا به شکلِ فالَخن .کيهان جوانه مي

  هايِ کند رگ شود که زندگي متوّرم مي .شنيده مي
  سکوت را

  نشيند آيد و خوش مي .همه چيز به لمس مي
  خود در شکلِ

  خواب يک ُمرده .عشقِ من يک کشور يک شهر يک اتاق يک تخِت
  يابد که جريان مي

  شود آنگاه که همه چيز خاموش مي
  .من هرگز از او با تو نگفته ام

  پيماِن من برادرِ من هم
  آيد ش مي تنها کسي که ياَد

  گرداَند  نهايت مي بي يِ جان را به بسته ايِ تسبيحِ يخه که دانه
  کشد آتش مي به  .درد

  زنند کمان مي رنگين ها تاريکي را   .شقيقه
  ناخواسته

  خواب يک ُمرده يک سقف .عشقِ من يک کشور يک شهر يک اتاق يک تخِت
  کند .ساندريون النگوهايِ جشن را در رود بيدار مي



١٨٣ 
 

  يِ خود با پايِ برهنه
  درخشاَند هايِ زّرينِ شادخواري را مي .ارکستر ُمهره

  جوگندمي بر ِگرِد گيسواِن
  خوانيم گونه که آواز مي کُشيم همان .مي

  هايِ ولنگاريِ خود را يِ دامنِ تمشک .دختري گُم کرده است دنباله
  هايِ خود را هايِ دلواپسي و چکاوک

  ها ها در آينه .فصل
  کنند هايِ تقلّبيِ خود را رو مي ورق

ف خواب يک ُمرده يک سق .عشقِ من يک کشور يک شهر يک اتاق يک تخِت
  بند يک گردن

  ندنک ش برميَ .تقصير با پوششِ تيغِ ماهي نيست که پوست
  و نه با مرواريِد پناهنده در انبارِ زيرشيرواني

  .دريانورد را قافيه فراخ است
  کشد شاخِ نهنگ به ُرخ مي يِ ش گوشواره َ .معشوقه

  گوزن هايِ بّچه و کمربندي از تيغه
  خواب يک ُمرده يک سقف خِت.عشقِ من يک کشور يک شهر يک اتاق يک ت

  بند را دادم گردن .پس
  خواب يک ُمرده .عشقِ من يک کشور يک شهر يک اتاق يک تخِت

  . فرو ريخت سقف 
  خواب .عشقِ من يک کشور يک شهر يک اتاق يک تخِت

  .دفن شد ُمرده
  .عشقِ من يک کشور يک شهر يک اتاق
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  خواب .نامرّتب است تخِت
  .عشقِ من يک کشور يک شهر

  الي است اتاق.خ
  .عشقِ من يک کشور
  .کدام بود اين شهر
  .عشقِ من عشقِ ما

  .بي کشور
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  تشنگيِ دريا
  
  

  نبايد که بجنبي.

  نفس بکشينبايد که .

  نشسته بماني که بايد.
  من پيشِ رويِ

  ش َ درخت با سايه مثلِ
  آسمان با دريا مثلِ
   آزار مثلِ هوا بي

  و مثلِ ماسه
  در ظهرِ تابستان

  بزني  که حرف نبايد.

  بزني  نبايد که لبخند.
  کني  يا که گريه

  بزنم  با من است که نامِ تو را حدس.
  به تصوير برگردانم
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  ت راهاَي انديشه
  بخوانم ت را همه آوازَ حرکات
  بدارم پيش از  تَ دوست
  ت َ زندگي

  نبايد که بکوشي.
  که بفهمي

  خسته نه که برخيزي
  تا بروي

  ام  ها را پراکنده من جاده.

  ام  داده نما را به آب در راه تيرهايِ.

  است  تنها فضاست که مانده.
  خالي
  شبتنها 
  تو و همه بينِ

  طغيان کنينبايد که .

  بسا بشکني چراغ را چه.
  درخشد ت ميَ که بر زانوان

  کني جهان را  بسا گم چه
  ايم  و ديگر ندانيم که

  شبي.
  کردم  َرتتصّو
  مرده
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  ت را داشتيَ و همين چشمان
  کنند مي  مَ ه نگاهک

  سوزان را هايِ ريزه همين سنگ
  ها زنند با گرگ مي  که پرسه

  در جنگلِ سياه و سبز
  ها را داشتي همين دست.
  مصرف   بي

  همين پيشانيِ نگران
  همين پاها

  شده با هم خم
  پريشان و اين موهايِ

  گيسواِن توفان ناي
  ثابت بر سر

  انديشيدم و من مي.

  است  مرده.

  خواستم  و من مي.
  رِد مارداِگکه هر چه بر ِگ

  شود ناپديد
  که زمين صاف باشد

  و صيقلي
  تو مثل دسِت

  تابد مثل آينه که در آن بازمي
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  تو دسِت
  ترها در آن بازتابيدند که پيش

  برايِ جفت بودن
  سان بودن برايِ هم
  تو چشماِن
  هات گوش
  پاهات

  انديشيدم و من مي.

  از زندگيِ من خواهد زيست.

  دادم  ا به تو ميو جهان ر.
  کم کم

  انديشيدم و مي.

  داشت م خواهدَ دوست.
  با حشره
  با جغد
  با ماه

  يک شب.
  کني مي  اين شبي که تو روشن

  تَ خواستم
  تَ خواهم مي
  اراده  بي
  هدف  بي
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  رؤيا  بي
  نبايد که بخندي.
  بگيري نبايد که ياد.

  تازه بخندي
  برايِ اّولين بار

  اي  تو مرده.

  شد  خواهي پايِ من  به اشاره.
  ندک  خاموش سپيدهوقتي که 
  چراغ را

  رفت  خواهي راه  يِ خود  بر سايه.تو 
  که بداني بي آن

  ت پاهاتَدنبر به کجا مي
  .راه خواهي رفت

  من به سويِ
  ام که از هميشه در انتظارِ تو

  ام  هرچه آفريده به سويِ
  برايِ تو

  آتش سويِ  آب به سويِ  به
 کنم مي  که حمل

  شبي.
  داري  شبي که در آن خانه اين

  تَ خواستم



١٩٠ 
 

  تَ خواهم مي
  سرد مثل نخستين روزِ

  جهان
  مرمرين است ْ که در آن آب

  مدفون ْ و آتش
  سفيد ْ و درختان
  بي نام و جهانْ

  که در آن پرنده در خواب
  انديشم و من مي.

  آغازي که تو مي
  که شب

  افتد مي اينک فرو هم
  کند مي  و خود را کوچک

  توپيشِ پاهايِ 
  کني  شَ کوبلگد تا
  انديشم و من مي.

  ي جهانا که تو
  کني پديداَرت  که اينک است و هم

  به يک بار
  گيري  همه را فرا که اينک است که هم
  باره به يک

  نگاه ْ شنوايي.
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  المسه
  با تورهاشان

  اينک مرطوب از هم
  شدن به دريا  با نزديک

  انديشم و من مي.
  يکَن ت را ميَ اينک پيراهن که هم

  تا برهنه بسوزي
  در مياِن تو

  کند مي زنبور وزوز.
  هات پستان نوِک بر

  ست سرخ اعلف 
  برايِ گردِن تو

  کند مي  خون لخته
  ت َ يِ لبان بر گوشه
  يِ مردگان خوِن همه
  يِ زندگان و همه
  تابِ پوسيدن بي
  زمين برايِ آنهاست.   هست از آنها بسي.

  تا اعماق
  زمين برايِ آنهاست.

  درياچهتا آخرين 
  يِ سياه تا آخرين صخره
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  آنهاست خواستارِشب .
  پاشد شب ستاره مي

  بر راِه خود
  شبيابنَد کهبرايِ آنها 

  هايِ شب زيرِ ريشِ تّپه
  يِ پرندگاِن شکاري در سايه

  انديشم و من مي.
  اي که تو زيبا
  برايِ من
  شب در دلِ

  بود  و اين که تو زيبا خواهي
  ها مّدت

  زمانهمچون 
  در خورشيدتپد  که مي
  آسا معجزه ِ نبض

  مثل باران
  بر کوير

  يِ درختان بر دسِت يازيده
  برايِ ميوه
  ِهقِ شن برايِ ِهق

  برايِ آب به همين سادگي
  برايِ تسالّ و لبخنِد



١٩٣ 
 

  آب
  نوشيدنيِ  هاي پيام

  جفت  ها هم يِ دست کاسه
  انديشم و من مي.

  ردآَو  مرا بر زبان خواهي که نامِ
  اّول از همه
  يِ جهاندر بيدار

  گرفت جاّده را  خواهي  عوضي.
 يِ منمن يا پا بازويِبا 

  گرفت م را خواهيسَر.
  يک چهارراه جايِ  به

  زد بر من  و گام خواهي
  مست از جهان

  درجاو .
  برايِ پاهات

  شوم با خاک تن مي هم
  برف يا اقيانوس

  بلعم جاده را همه مي هايِ سنگ
  دننک ت َ زخمي ندتوان که مي

  شبي.
  امشب

  تَ واستمخ
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  تَ خواهم مي
  ماَند اويي که ميِاي 
  اويي که نامي داردِاي 

  بريده از زمين
  بيرون از زمان.

  برايِ هميشه من زِن
  روزها مماسِ
  ها و شب

  غّواصاِن هرروزهاين 
  غّواصاِن غريقاين 
  نا به خونتاع بيِاي 

  کند مي که ماهي را قرمز
  ابرها اين و

  بيگانه با دسِت خونينِِاي 
  ن و التقهرما

  شبي.
  امشب
  تَ خواستم

  تَ خواهم مي
  جهان يِتنها

  در کمينِ
  اّولّين فراخواِن عشقِ من



١٩٥ 
 

  خميده بر آن
  همچو بر کودکي خوابيده

  ناديدني
  ندکن مي شالبرَم شها سفَکه َن

  نگري و تو به من مي
  کشي مي را انتظار ت َ  و تو زندگي

  داني چه مي
  رسد اينک وقِت تو مي که هم
  شوي مي پا اينک که هم

  برايِ هميشه
  ُبرده خواهد شد  و از تو فرمان

  کني چرا که تو بذلِ عشق مي
  با دانه
  و نور
  داني چه مي

  اند  افتاده مردان از پاکه 
  شانِ يِ خالي در آشيانه

  که ديگر دل ندارند
  کوبِ ديوار کنند ميخ

  زباننه ديگر 
  اشکنه ديگر 
  شتُمنه ديگر 
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  شانِ هيچ مگر خالي.
  يِ آنها در سينه ست اي گشوده دهنسوراخِ  که مثلِ

  کند مي ژژِغمثل چاهي که ِغ
  کشند مي بيرون از آن شورابآنگاه که 

  مرد که آنها خواهند و اين
  بي چهره

  هاشان در مياِن ويرانه
  و نفرِت پرطنينِ آنها

  افکَند به شب مي آتش
  شبي.

  امشب
  تَ خواستم

  تَ خواهم مي
  اميدِاي 
  بِ زاللبرِگ سبزِ بر آِاي 

  صبحِ ناظر يِ بافته گيسويِالجوردين 
  ديوانهزني  همچوخود رويِ و تو خواهي دويد به پيشِ 

  خواهي دويد بر من
  و بر جهان

  با باد
  و غبارِ برخاسته از باد

  شانِکفريادنامِ تو را 
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  نامِ مرا
  شده  شِک لباِن پيش يِ پهنهبر تماميِ 

  عشق زراَندوِدلباِن 
  سپيدهپيش از 

  يک مردبرايِ 
  برايِ تشنگي و عشقِ يک عاشق

  زِن شبنم ليس
  ستارگان يِ اننده گذر   پنهان

  در فريادهايِ زمينِ
  تحقيرشده

  دَرد که خود را مي
  اي در زايمان ماده همچو

  



١٩٨ 
 

  
  



١٩٩ 
 

  
  
  
  
  
  

  ٤سنِگ تاج
١٩٤٩  

  
  



٢٠٠ 
 

  
  



٢٠١ 
 

 
  
  
  

  سنِگ تنهايي تخته
  
  

  ٥صدايِ يکم
  

  ها ها و کَمانه ست از نيرنگ .تنهاييِ تو باغي
  ست از خاکسترها و شمشيرها .تنهاييِ تو ناقوسي
  هايِ جوان به تنديس   ست بريده .تنهاييِ تو حصيري
  ها يِ ساعِت ايستگاه از صفحه  ست ربوده .تنهاييِ تو چشمي
  ها ست از مارها و کالغ .تنهاييِ تو بيرقي
 هايِ نردبان يِ پنجره ست کودکانه در همه اي .تنهاييِ تو چهره

  
  

  ٦مصدايِ دو
  

  .تنهاييِ من هست
  ها  يِ شمع در تخمِ خيره
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  .تنهاييِ من هست
  ها يِ خانه هايِ شکسته  در شيشه

  
  .تنهاييِ من هست

  ها يِ تيله شده هايِ چهارپاره گوش در سه
  

  .تنهاييِ من هست
  ها در شورِ رودها و فصل

  
  

  صدايِ يکم
  

  .تنهاييِ تو
  ست  يک اسبِ ُسربي

  
  .تنهاييِ تو

  رابِ سيب استيک کليسايِ ش
  

  .تنهاييِ تو
  ست ها   يک ميداِن طاووس

  
  .کليسا را خواهيم نوشيد



٢٠٣ 
 

  .ميدان را َپر خواهيم کَند
  .اسب را خواهيم غرقانـْد

  
  

  صدايِ دوم
  

  .در مياِن دو
 ِ ما سکوت

  هست دريا
  ها هست ماهي

  اميالِ ما اند اينها
  ها سنگ هست تخته

  ها زني يِ پس همه
  و جزيره

  آسودگيِ شيرين
  هست آسمان

  که همان خواب است
  و چمن
 بيداري
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  ٧صدايِ سوم
  

  .تنهاييِ من هست
  ها يِ سياه و سفيِد مورچه در تخته

  
  .تنهاييِ من هست

  ها هايِ ِسيل ها و شاخ در ناخن
  

  .تنهاييِ من هست
  داِن زمين و آسمان در ِشن

  
  .تنهاييِ من هست

  ْ انسان در اميِد نخستين و واپسين
  
  

  صدايِ دوم
  

  .در مياِن دو
  ِ ما غيبت

  هست باد
 و شن

  ست ْ نمايي .ساحل
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  از غرقيده
  ها  ِ صدف بر سَرش تاج

  پراکََند  .موج در آن مي
  سخن
  ْ نگاه و باد

  
  

  صدايِ يکم
  

  .تنهاييِ تو را
  ست ُجغدي

  همچون دوست
  

  .تنهاييِ تو را
  ست  زني کُولي

  همچون َبَدل
  

  ست .شالِ او ابري
  بنديِ طيِ او داوِ يک شر .شانه

  ناشدني
  

  .تنهاييِ تو را
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  چه مايه فرياد است
  همچون چاقو

  
  

  صدايِ دوم
  

  .در مياِن ما دو َتن
  هست خورشيد
  ها ريزه هست سنگ
  ها و درخت

  پيوندها اند اينها
  هايِ ما و دارايي

  هست شب
  ها  هست تله

  ها بست و ُبن
  هايِ ما اند اينها تب
  
  

  صدايِ يکم
  

  .تنهاييِ تو
  هاست نجابيکي الفبايِ س
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  ها از بهرِ جنگل
  

  .تنهاييِ تو
  چکاِد شکافته است

  ش آبشار .زخَم
  

  .تنهاييِ تو
  يِ ريسمان است  يک ِگرده

  آويز .صداست حلق
  
  

  صدايِ سوم
  

  نامي دپِيوَند .همچو دريانورد که مي
  پروايِ دکل بر نامِ بي

  در نشانه آيا تو تنها اي
  
  

  صدايِ يکم
  

  ٨.تنها
  همچو ناقوس
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  .تنها
  ْجي مچو کَره
  

  .تنها
  همچو پشيزي از صدف در همياِن آب

  
  .تنها

  کَس همچو قلبي از آِن هيچ
  
  

   صداهايِ بيگانه
  

  چيز نشنيدن .اّما هيچ
  چيز نگفتن .اّما هيچ

  .اّما ديگر نلرزيدن
  .اّما ديگر نکاميدن
 .اّما ديگر برنتافتن
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  صدايِ سوم
  

  سازِ تاريکي .همچو پيله
 تند ايِ خود ميه يِ ستاره که پيله

  من در طاليِ خود تنها ام
  
  

  صدايِ يکم
  

  ٩.تنها
  ها همچو کبوتر بر بامِ ويرانه

  
  .تنها

  هايِ تابستان همچو زنبور در تا
  

  .تنها
  همچو گويِ شناور بر دريا

  
  

   صداهايِ بيگانه
  

  چيز نگرفتن .اّما هيچ
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  چيز ندادن .اّما هيچ
  چيز نياغازيدن .اّما هيچ
  پايان نرساندن چيز به .اّما هيچ
 بيهوده

  
  

  صدايِ چهارم
  

  هايِ توفان  فشاِن با ژنده هايِ آتش .دهانه
  هايِ ها تبرزين .نهال

  تنهاييِ من اند
  
  

  صدايِ پنجم
  

  کماني هايِ رنگين يِ ُزجاج .باغچه
  با درپوشِ عطرهايِ ُتنِد

  تنهاييِ من
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  صدايِ ششم
  

  .سبدهايِ بهرِ فراموشي
  کردني تا به ِلرِد خالي

  تنهاييِ من
  .هميشه يک تصوير است

  کند مان را رو مي که دسِت
 يِ خود با تاجِ بيهوده

  
  

   صداهايِ بيگانه
  

  .همچو زبانچه در حلقِ آوازخوان
 تنهاست ١١او ١٠.با او

  
  

  پژواک
  

  .همچو آب
  و فوران

  
  همچو علف
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  و سکّو
  

  ١٢.تنها
  همچو راِه آهن

  با خيابان
  
  

  صداهايِ بيگانه
  

  سرشِت باد .همچو بادَنما در
  تنهاست ١٤او ١٣.با او

  
  

  پژواک
  

  .همچو چهرک
  و چهره

  .همچو حلقه
  و انگشت

  
 ١٥.تنها

  همچو ميخ
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  با َپر
  
  

  صدايِ يکم
  

  ها را .بگشاييد دست
  ها ها اند دست .چِفت
  ها ها اند دست .تسبيح

  .بگشاييد بهرِ پيش رفتن
  .بگشاييد بهرِ شمردن

  ْ يگانه کردن ريخت دادن
  است ها را بهاران .دست
  ريزان است در پاييز برگ

  ها را .لگد نکنيد دست
  دارند مي  که نور را نگه

  کنند شان مي ها خاِک که موريانه
  
  

  صدايِ سوم
  

  .همچو مرواريد در گوديِ صدف
  در کانوِن عشقِ تو من تنها ام



٢١٤ 
 

  
  پژواک

  
  همچو ِگردباد ١٦.تنها

  .تنها همچو شيپور
 يِ مرگ تنها همچو هيمه

  
  

  صدايِ يکم
  

  ذاريد پس بگذاريد.بگ
  ها تجزيه کنند مرده
  دوشان را به هايِ ما خانه جمله

  بگذاريد پاپيچِ هر حرف شوند
  دردهايِ ما را بتراشند

  هايِ ما را سوا کنند شادي
  االّبختکي انتخاب کنند

  .کليد را آنها دارند
  خداها .آنها اند خانه

  هايِ ها و حرکت با سخن
  شان بنياديِ

  شان با رمزواژه



٢١٥ 
 

  جاودانگي برايِ
  
  

  صدايِ دوم
  

  کُن .همچو تاسي در دسِت نمناِک بازي
  باکيِ تو من تنها ام هايِ بي وجوش در جنب

  
 

  پژواک
  

  ١٧.تنها
  .همچو پارو

  در برف
  

  .تنها
  همچو گونيا

  در فضا
  

  .تنها
  همچو اَنُبر
  در آتش
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 صدايِ يکم

  
  کردند ميوه را در درِد درخِت .آنها حک مي
  تنهايي
  ردند درخت را در چوب و آهنِک .آنها حک مي
  تنهايي
  هايِ يِ گُل کردند ابر را در گَرده .آنها حک مي
  تنهايي
  هايِ انداز را در دلِ سنگ کردند چشم .آنها حک مي
  تنهايي
  هايِ سنگ کردند دريا را در پهلويِ تخته .آنها حک مي
  تنهايي
  هايِ يِ ُجلبک کردند فانوسِ دريايي را در آينه .آنها حک مي

  نهاييت
  کردند دانه را در َدمِ باِد .آنها حک مي
  تنهايي
  کردند انسان را در خاکسترِ ديوارهايِ .آنها حک مي
  تنهايي
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  صدايِ سوم
  

  .زمين زمين زمين
  .از پسِ سرگيجه

  شکوفد قالّب مي
  ها .در دلِ زندان

  کنند ها کور مي ميله
  خوَرد .شهر تلوتلو مي
  ها مست از زباله

  بو از شرابِ فاضال
  .اّما کجا ايم ما

  ت ِکشانَم گيرم مي .تصميم مي
  در ردِّ خودم
  که دير شده باشد پيش از آن

  که همه چيز از دست رفته باشد
  دهند مان مي  با آنهايي که رهايي
  کنند م مي و آنهايي که دنبالَ
  هايِ نامشّخص همه با طرحِ اندام
  دهند م مي با آنهايي که ادامَه
  کنند بر زمين ن ميو آنهايي که درازِما
   مردماني همه غول

  کني از من روم   .تو پيروي مي .باال مي
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  زنند مي  شان پياپي پِلک هايِ سرخِ .چشم
  کشند به هوايِ پاک هاشان سوت مي .ُشش

  داشتند .اّما در امان نگه
  .فرارسيده است زماِن

  گُزيدن و پِيَونيدن
  .دو تن بوديم   .َده تن ايم

  بودها خواهيم  .مليون
  شدن برايِ مردن و باز زاده 

  با زمان
  ها ها و رنگ بويه با خوش
  با تاريکي

  
  

  صدايِ دوم
  

  م را دادم .ناَم
  به تنهايي

  
  ت را دادم .ناَم

  به عادت
  

  .آزاد ايم
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  نيافتني دست
  آنجا که همه چيز ساده است
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  وزِن شب
  
  

  .اين شب
  آرامد بر شب  مي

  همچو بام
  بر کوچه

  همچو کودک
  بستردر 

  .يک شب َو سپس يکي ديگر
  از نياغازيدن  شگفت به

  از هرگز پايان نگرفتن
  بازيافته  َرفته ازياد

  .اين شب
  و سپس يک روز
  اي آفتابي همچون جزيره

  همچون ناوي رو به نابودي
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  بريده از کرانه
  زنم آنجاکه تو را صدا مي

  شنوي آنجاکه مرا مي
  زودي مگر ما کسي نخواهد بود  .به

  عاشق بودنبرايِ 
  .ايستاده بر خواب
  همچو بر يک ابر

  ديگر مگر تو نيست
  غروَرت  در روبارويي به

  يِ ناممکن با آينده
  دهد مي  که قلبِ تو وعده
  .اينجا ديگرجا

  در فراسويِ تاريکي
  آَوَرد که تو را به ستوه مي

  کنند ت مي هايِ تو دنبالَ گام
  کني .به گماِن خود راه عوض مي

  و ديدار کرده ام.من هميشه با ت
  در آنجا که تو گفته بودي بروم

  در آنجا که ديگر مطمئن نبودي باشي
  .کَمينيده غرقيده

  همچو دستي
  تر در دستي بزرگ



٢٢٢ 
 

  همچو مردمک
  در چشم
  همه و با اين
  سنگ تو اي  تخته

  در برابرِ پيشامد در برابرِ شيفتگي
  .تنها تو اي که کَشنده اي

  بِسياري و مي
  .تو سامان اي

  هايِ شماريده اِن شبسام
  يِ نخستين اي .تو گشنگيِ در سده

  .تو هستي
  يِ انسان برايِ ماهيچه

  شکوفاَند ِ او که زمين را مي برايِ دسِت راست
  .تو اي پشتيبان

  برايِ هر چيزِ راستين
  برآمده از تاريکي

  داده به تاريکي بازپس
  ت شناختَم .من مي
  هات از انديشه

  هاش به خاطرِ گيرايي
  اندازِ شورآفريني که تو نماِد آن اي طرِ چشمبه خا

  ت شناختَم .من مي
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  يِ گندم به خاطرِ شبنم به خاطرِ دانه
  به خاطرِ دريا

  يِ َتني هماهنگ .معجزه
 ناز و برهنه 

  تر .اينجا و بيش
  در ديگرجا

  آنجاکه تو سرگردان اي بي يادها
  آموزم کورکورانه مي

  که هماننِد تو باشم
  .اين شب
  ر شببرنهاده ب

  همچو زنبوري بر گُلِ سرخ
  همچو آشوب

  بر آب
  .يک شب َو سپس يکي ديگر

  همانند
  به کارِ بازسازيِ جهان

  به صورِت ما
  تنها به خواسِت تو
  برايِ دوستيده بودن

  



٢٢٤ 
 

  
  
  
  

  ناديدني هستيم ما
  
  

  .دور که هستي
  تري هست تاريکيِ بيش

  در شب
  چنين هم

  تري سکوِت بيش
  کشند ها نقشه مي .ستاره

  هايِ خود ر سلّولد
  آهنِگ فرار کرده اند

  توانند اّما نمي
  کند آنها زخمي مي  .آتشِ
  کُشد نمي

  .به سويِ آن گاهي
  کند جغد سر بلند مي

  سپس قوقو



٢٢٥ 
 

  از آِن من است  .يک ستاره
  تر تا از آِن خواب بيش

  تر تا از آِن آسماِن و بيش
  ْ ناپديد دور

  ْ زِن هراسان  زنداني
  قهرماِن تبعيدي

  ر که هستي.دو
  تري هست خاکسترِ بيش

  در آتش
  تري دوِد بيش
  پراکَند .باد مي

  ها را يِ کانون همه
  آيند .ديوارها کنار مي

  با برف
  .يک زماني بود

 کردم که من تصّوَرت نمي

  يِ تو منِد چهره که وسوسه
  ها کردم در خيابان ت مي دنبالَ

  شدي بي ِشگفتيِ چنداني .تو رد مي
  م در آفتابيِ تو بود .من سايه

  آَوردم باغِ ساکت را .به جا نمي
  که تو آنجا به من پيوستي



٢٢٦ 
 

  .تنها ما دو تن
  گرفته به رؤياهامان کناره

  هامان مياِن دريايِ گفته
  رهاشده

  خوابم .من در جهاني مي
  ياب است که خواب در آن کم

  ترساَنَدم جهاني که مي
  م هماننِد ديوِ کودکَي

  شوي .تو پديدار مي
  ايِ منه پشِت پلک

  ها مثلِ آن زمان
  هات که برايِ کَندِن لباس وقتي

  پوشاندي چراغ را مي
  داد که آزاَرت مي

  خوابيم .پهلو به پهلويِ هم مي
  سازِدمان در شبي که مي

  برايِ عشق
  هات را دهم دست . به تو مي

  هايِ من افتاده از دست
  و صدات را

  جاآَوردني نيستي .به
  .گُل



٢٢٧ 
 

  رسد تا به زانويِ تو مي
  يافتني ِ دست جامِ گُل

  ت برايِ گيسوانَ
  گُلِ خون
  َدمد .برمي
  اعتنا بي

 خورده هايِ مهتاب ريزه در مياِن سنگ

  ها برايِ جان دادن آنجاکه مرده
  در تالشي فرجامين

  درند کمربنِد خاک را مي
 که در ميان دارند

  .يک زماني بود
  ت که تَن
  گشود ها را مي راه

  شدي .يکي مي
  با افق

  بينم مي.ديگر ن
  کشي کجا َنفَس مي

  کني از خود .دفاع مي
  هايِ من هايِ تو را در خود داشته اند چشم .چشم

  پاهايِ من پاهايِ تو را از هم گشودند
  هايِ تو را و دهاِن من لب



٢٢٨ 
 

  دهم .من آن نامي را به تو مي
  کنند ش مي ْ هايِ تو هّجي که حس

  .تو اي پژواِک
  گوشت و استخوان

  تصويرِ وفادارِ
  م نَشد

  .يک زماني بود
  م داشتَي که به شگفتي وامي

  ت که برايِ يافتَن
  کردم بايستي مبارزه مي مي

  با خستگي
  ها با دسيسه

  هايِ ما .در پرتوِ بوسه
  آمدند ها پديد مي قاره
  هايِ ما بودند دست هم

  کردند و خود را بر ما نمايان مي
  مردمان  ديار به  به

  .زمين آتش گرفت
  غرقيد از آن سپس

  وجوش ايم در فضا .به ُجنب
  چسبيده به آب
  ها آويخته به شعله



٢٢٩ 
 

  سوخته غرقيده
  .منتظر ماندي که از تو پيش افتم

  م بيايي تا به دنبالَ
  تو به من خيانت نکردي

  خوابم .در جهاني مي
  ها در آن در اشتباه اند که زنده

  هايِ باالَخزنده بر بااليِ ويرانه
  کَني و هايِ جان بر ستون
  چاقوها

  کند .شب با ما روبارويي مي
  هايِ خوِد ما با َبَدل

  .يک زماني بود
  که برايِ باور داشتن به شادي

  هايِ تو بودم نيازمنِد خنده
  .روز در من است
  چرخي تو در آن برهنه مي

  .بندهامان را در هم دريده ام
  بي سرخ شدن

  شان بوديم زيرِک  گراِن همه مارهايي که ما افسون
  دارم ت مي آنجا که من بزرَگ .تو آزاد اي در

  کني تو از من پشتيباني مي
  هامان را کَندم .من ريشه



٢٣٠ 
 

  وپاگير همه دست
  خيزد از زميني که برمي

  يِ چنگ انداختن به ما آماده
  .درخت باَدش خوابيده است

  داد ما را نشان مي
  به ديگران

  زنيم ما .ُتهي را گول مي
  .ناديدني هستيم ما

  
  



٢٣١ 
 

  
  
  
  

  ١٨زيبايِ روز
  
  
١  

  هايِ .در چرِخشگاِه ُبت
  ها در هياهويِ بزرِگ چاالب

  غرقيده
  
٢  

  هايِ سوسني .زيبايِ شب با انگشت
  به گاِه بيداريِ پرهايِ جيجاق

  
٣  

  لبک .زيبايِ روز با پاهايِ نِي
  دارِ گوسفندهايِ سفيد در دريا با دامنِ دنباله

  
٤  



٢٣٢ 
 

  گاه آسوده  ْ .آينه
   سازد النه آنجا که پرنده مي

  اي ْ کاخِ شيشه و ِکرم
 برايِ مرگ َو برايِ زندگي

  
٥  

  .پاهايِ او يخ اند
 افروزي  هايِ او برايِ آتش و مچ

  
٦  

  رود او از زمستان .در مي
  يِ بندهايِ قلبِ خود به ياريِ همه

  هايِ نوين يِ احساس هايِ شکننده شاخک
  
٧  

  بخوابند روند  ها مي .گلويِ او آنجا که عقاب
  آن از ياد بَِبرند  تا زمين را در جزئّياِت

  هايِ هزارتوييِ اّولِ ماِه ِمه سرخ گُلِ 
  شود عشقِ عاشق آنجا که گم مي
  تر ش هربار عريان و او پشِت گردنَ

  هايِ نمکين در تورِ با بافه
  تر به هر رده يگانه



٢٣٣ 
 

  يِ صّياد برايِ بوسه
  
٨  

 .زيبايِ روز با مداِد گندمي

 هايِ گدا برايِ گُشنگيِ نگاريده بر پلک

 برايِ ناوهايِ الجورِد ناب و

  اي ديگر اي به قاّره از قاّره
  برايِ آوازِ دريانوردها

  دل و برايِ ِمهردارويِ نامزدهايِ ساده
  ستاينِدشان ها مي که افسانه

  
٩  

  .آنجا که شيرجه ممنوع است
  ريزد هايِ او در آفتاب خون مي از دست

  .ُدر
  همچو يک چشمِ نوزاد

 از اقيانوسدارد  ش مي ْ نهانَ که صدف

  
١٠  
  .زيبا

  به هر تنفّسِ روزِ بيمناک
  روند ها پاورچين راه مي آنجا که زّرافه



٢٣٤ 
 

  بيرون از جهان  سر
  به هر لرزشِ آبِ بارَور

  يِ هايِ کارآزموده کنند ماهي ش مي که وِجيَن
  هايِ جوشنيِ ساالراِن جوان با ِفلس

  
١١  

  .مرد چاقوهايِ خود را گذاشته خشک شوند
  ها و دستارها تيغه در روزِ مذهبيِ

  راَند آنجا که او فرمان مي
  

١٢  
  .زيبا

  توان بود  گونه که مي تنها همان
  به گاِه جنايت

  زباِن زورقِ تشنگي
  کنند ها برَمالش مي شکسته که فريادهايِ ِکشتي

  به سکوت
  

١٣  
  هايي دارد يِ قفل چنگول .او برايِ هر بدنه

  هايِ مرموز و کليدي با حرکت
  



٢٣٥ 
 

١٤  
 گرفته هايِ پايان تجاوزِ با هيجان .زنبورهايِ

  هايِ سرخ يِ گُل در بويِ نخستينه
  اي .هر نغمه را ساقه

  هايِ ِاعجاز اند ها حنجره .ريشه
  کنند ش مي که جاودانَ

  
١٥  
  .زيبا

  هايِ هوا با گيسواِن الماس
  تراشَدش اي ِسرِتق مي که َبرده

  
١٦  

  ها اند .پيوندها پژواک
  
  

١٧  
  هها چلچل ترِ وقت .بيش
 ست اي بر گردِن گُشنگي زنگوله

  
١٨  

  .واقع بر ِگرِد دروغ



٢٣٦ 
 

  يِ همچو سپيداري در سرگيجه
  سامان به ساماِن خود هايِ به برگ

  دستانه هايِ چيره برکشيده به سويِ آسمان با ُبرِش
  

١٩  
  .زيبا

  با تنبليِ شبنم
  بندزده بر هر خارِ پوزه

  
٢٠  

  يِ جهان .شب در شکمِ نقشه
  برايِ او

 ش تاريکي را بجوند  هايِ آتشيَن موشگذارد  مي

  
٢١  
  .زيبا

  هايِ همهمه با شقيقه
  هايِ جويبار با خنده
  در َتن

  
٢٢  

  ست برايِ کُرچي هايِ خود را نهاده ا .مرد مشت



٢٣٧ 
 

  آراَمد آنجا به زيرِ هر مرزَنمايي که او مي
 مياِن دو موج

  
٢٣  

 شده با هلهله در روزهايِ نزديکي .تحسين

 وارهايِ بلنِد دي در شب

  کنند جهاني را .چهار ُمهر نشان مي
 کند که او ُپَرش مي

  
  چرخند .تنها آنجا که کمندهايِ افکنده مي

  هايِ وحشي هايِ همچو ماديان بر بااليِ هنگام
  هايِ لگدمال در ستبريِ خاکستريِ شيشه

  کند خروسي يِ خود را پاره مي و در هر چراغي که آنجا حنجره
  

  ها َپره نجا که شب.تنها در غارِ امنِ خود آ
  کنند شان پيام را نهان مي در پاياِن گردشِ

  آَوَرد گويان را ِگرد مي آنجا که بوف احضارگراِن مردگان را و پيش
  هايِ گُنِگ کودکان يِ خواب برايِ ترجمه

  
٢٤  

  .مجوساِن با پيشانيِ زمّرد به شماره افتاده است آناِت شما 
  شود که او بيدار مي  اي به اندازه



٢٣٨ 
 

  يِ يک تيله رجا صبح همچو نيمه.د
  يِ او هايِ بسته و بازتابِ جهان بر خليَجِک چشم

  
  هايِ چاالک پايِ با بادِکش هايِ هشت .درجا راه و تله

  يِ صداهايِ بريده در پرواز ها گوهايِ زيرزمينيِ با گره اَندرونه
  

  درجا
 ش کبريتيِ سترَگ پرست و ُدمِ چوب ْآفتاب شهر

  ها يِ دودي گرفته ديهايِ زر اليِ انگشت
  
  
  



٢٣٩ 
 

  
  
  
  

  محکومان
  
  

   هايِ زنداِن بيگاري زنند در باغ ِستاني مي گاِه جان .تخت
 سر ها   .دخترِ جواِن ِگران در باغِ کلّه

  کند ت مي که خورشيد َدَک
  زنند بر غياب  ِستاني مي گاِه جان تخت

  هايِ نازک از بهرِ دوختنِ مرگ .ساطورِ با سوزن
  خنِد دژخيم تريِ ماه از بهرِ لبساطورِ با زلِف چ

راِه  هايِ راه زنند از بهرِ ديرآمده ِستاني مي گاِه جان ها تخت آويخته دار .قرِن به
  ْخورده   .زندگي ديگر ندارد رازي  ْموش  زبان

  کند پرسش ها نگاِه تنها به راه است و مي .تنها چشم
  ها  زنند بر هراسِ توده ِستاني مي گاِه جان .تخت
  زنند ش مي ش پَس خواهد که بشنونَد درمي .علف

  زودي خواهد ُمرد َبرد از ياد بر آن که به .آن علف که محکومِ به مرگ مي
 ِشکنجاَند .ساطورِ همچون کاکُلِ پرندگان که باد را مي

  هايِ عروساِن جواِن باد را کند گونه گون مي که گُل



٢٤٠ 
 

 دالتعيِ ها يِ تابوتهايِ عاشقانه کارِ مرثيه .ساطورِ نابه

  جهاني وراُفتاده آويخته است به فرواُفتيِ آن
  سايند بر زمين بيرون که پاهايِ او ديگر نمي ْ جهاني زبان
  دهد به هر سو سردي نوسان مي و باَدش به

  جاشان بياَورم ها را همه به ياد دارم   .زماِن درازي گذاشتم تا به .چهره
 به درازيِ روز

  پا آموزگار  زند با سنِگ د بر ناشکيبايي   .سوهان ميزنن ِستاني مي گاِه جان .تخت
  کشيده را هايِ خواري هايِ مرکّبِ دبستاني زند او انگشتاِن قلميِ با لکّه ساب مي 

  گناهي را هايِ بي خوانم واژه خواني مي .مي
  کند ساطور شان مي که قطعِ
  ١٩وزِ خدارزنند بر هر  ِستاني مي گاِه جان .تخت

  يِ گشوده دفترچه افتد در .َسري مي
  يِ دژخيم زنند بر حافظه ِستاني مي گاِه جان .تخت

  يِ زندگي و مرگ بر حافظه
  بر درماندگيِ عشق

  بر گيسي بريده
 بر مويي زده

 بر گردني

  شکسته



٢٤١ 
 

  
  
  
  

  هايِ ديد اسلحه
  
  

  .همه پارويِ کُندي
  بهرِ تيمارِ فراموشي

  پيشاني خورده بر زمين 
  

  هايِ خود ن.گواِه ديگري نداريم از پيما
  هايِ خود و از چهره

  
  کند  .آينده گوسفندهايِ خود را هدايت مي

  َروان پس پس
  سازد شهر را مي

  
  افکَند .يک راه َو اميد پرتو مي

  
  هاشان  کنند مردم را از خانه .بيرون مي



٢٤٢ 
 

  هايِ چشم را   هايِ چشمه شکنند شيشه .مي
  هايِ پيروزي را هاي موزه و ويترين
  هايِ اَقاقياهايِ بنفش را   ينکنند ماش .چپه مي

  
  يِ ماِه ِمه .زيبا زيبا زيبا سپيده

  تر به شادي .به شوربختي باور داريم و بيش
  اي هايِ دّره تر به سوسن هايِ جنگلي و بيش به تمشک

  .باور داريم به ُخمپاره بيش از روشنايي
 کنيم .اشتباه مي

  
  رود همچو خنده .سنگ وامي

  در رود
  همچو دشنه

  در گلو
  

  .کرانه نامِ خود را گُم کرده است 
  هايِ خود را و آسمان نارنجک
  اي گشوده است .شهر همچو جزيره

  
  شويند هايِ مقّدر آنها را مي هايِ ناشناس که پستان .مرده

 ست در هر بندر  .حافظه فانوسي

  



٢٤٣ 
 

  زيبا زيبا زيبا فصلِ ماِه ِمه
  هايِ برافراشته پشِت پرچم

  ريزند خاموش ها فرومي خانه
  غرقند خميده ها مي درخت

  
  کنند هايِ جنايت سيراب مي .تاريخ را به چشمه

  کنند .آسمان را با شلّيِک توپ کشف مي
  

  يِ ماِه ِمه .زيبا زيبا زيبا زِن غرقيده
 هايِ چاالِک همچو شوکاها با دست

  پوشاَنِدشان با پاهايِ تشنه که آْب چکمه مي
  گيسو ديگر هرگز برهنه .آشفته

  د او به خواستهگوي دروغ مي
  به همان سختيِ جنگ است او

  سازد در آفتاب .اقيانوس سرودي مي
  شده هايِ ُسربيِ اّره فرياِد جهانيِ ويرانه

  هايِ برکَنده همچو خارها حرف
  ها از ماهي

  
  يِ ماِه ِمه .زيبا زيبا زيبا محبوبه

  ْ پيوسته به پاييز است  ِفلس
  و گندم به تاجِ تابستان
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  گستراَند ارِ خود را ميد ْ َدمِ موج قلع
  ْ بازنهاده به تاُرمي ْ آرنج زمستان

 نگرد هايِ خود مي به يخ بستنِ کاخ

  
  به پيش  .يک جاده و مهلکه

  .دخترهايِ جوان مادگيِ خود را به خزه سد کرده اند
  ْ خارپشِت ِگرد .چشم

  زند راز را پس مي
  

  کند هايِ خود را رنگ مي ْ صدف .قلب
  

  منِ ماِه ِمه.زيبا زيبا زيبا خر
  ها خواَند در نِي نور آواز مي

  کند کرانه چکادهايِ خود را صدفي مي
  کند آنجا که هر سايه تو را َده برابر مي

  
  .فردا َو سپس فردا

  کني  .تو روز را زِن بذراَفشان پخش مي
  ها را داده به انسان زارهايِ حناييِ وعده کشت

  کنند که جغدهاش درو مي
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  گذارند ها رد مي واژه
  ١٩٤٣ـ  ١٩٥١
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  ٢٠هايِ کُمکي در
  
  

ها، دست بيابم به شعر؛ اّما  کوشم، با واژه مي
ش  او درجا در آنها پناه ُجسته است. با دنبال کردنَ

در آنجايي که او شده است صدايِ من، تنها من ام، 
  آزارم. پس، که خودم را مي

  
  

  يِ جادويي.) اژهست. (رمزواژه، و اي هر دري را چون نگهبان واژه
*  

  واژه را ديدني کردن، يعني سياه.
*  

برم که واژه را  م، گمان مي يِ سفيد. در خيابانَ ِکشد از صفحه شهر سر برمي
  گردانم. به قالّده گرفته ام؛ سگ نيست هرگز که من مي

*  
ها بيگانه به انسان، همه مستقر  ش، واژه َ هر اندازه که گربه به چگونگيِ پشم

ها. و  کنند، خودکامه هايي که شکارِمان مي هايِ ما، واژه  ي در حافظهآسودگ  به
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بخشد. و همواره به خاطرِ يکي از  ْمان مي ست که رهايي ا  چنين يک واژه هم
  کنيم. آنهاست که خودکُشي مي

*  
هايِ همواره بسته  تو، بيرون از خواب، يک جعبه اي. به سويِ ديگر جعبه

تواند  ت؟). کليد است. هرکسي مي (يا دوسَت روي. صدايِ تو دشمن است مي
  گزارِ او خواهي بود. بَرش دارد. آنگاه تو فرمان

*  
بر ِگرِد يک واژه همچون بر ِگرِد يک چراغ. ناتوان از رهانيدِن خود از آن، 
حشره ناگزير است که گردن نهد به سوختنِ خود. هرگز برايِ يک ايده بلکه 

هايِ شاعر را به صليب  نشاَند، بال خاک مي برايِ يک واژه. ايده شعر را به
کشاَند. سخن، زيستن را، بر سرِ يافتنِ معناهايِ ديگر برايِ واژه است، پيشنهاِد  مي

هايِ او  ها، تاکه او خيره شود، و آتش ترين ها، دالورانه ترين هزار معنا به او، شگفت
آور  هايِ سرگيحه  رواُفتيبس کنند که کُشنده باشند. اينها همه پروازهايِ پياپي َو ف

 اند تا به افتادن از نا.

  
  
  

*  
هايِ عاشقانه؛ َده سده برايِ  يِ آبِ کرانه سواراِن آواره، حلقه يِ طالييِ شه  حلقه

راستي  سوزي، اين است به يِ تن ها برِگرِد کوره يِ رقصِ دبستاني کمربند و حلقه
 انگيزِ روز. پاياِن غم

*  
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  ترس سبز است همچو آب.
*  

  ها. دواليه کردِن درهايِ سفيد.  رفت قلب کردِن برون
*  

  از خود گفتن همواره در تنگنا انداختنِ شعر است.
*  

  افزارها به پيروزمندان. دادِن جنگ
*  

  باز به نوشيدن. هايِ زناِن آب کوشيده ام در دست
يِ او بر لبِ بااليي   الن هست، سر به زير، موها تراشيده. زِن همسايهفُخانمِ 

هايِ  ست. ُمد شده است دگرآزاري. زخم الي دارد: جايِ نيشِ ُخمپاره اخ
ها اند.  دان يِ جغرافي هايِ ناشناخته گشته خود جزيره دگرسان هايِ چهره دخترک

زمان. برداشتنِ يک پايِ کج بسنده  توان در دريا بود، در دوزخ، و در هوا، هم مي
  است.

  خنديدن. باز به هايِ زناِن آب کوشيده ام در دست
شان را  هايِ عسلي دارند؛ زنبوري خوابِ شناسم که پستان شان را مي چند تايي

  ها. ها، کندوها بهترين جا را دارند، و در بسترها، لب کند. در باغ آشفته مي
 باز به گريختن. هايِ زناِن آب کوشيده ام در دست

*  
بازيِ با ورق رفته به سرقت؛ اّما اين  ٢١ُهشدار از بهرِ حقيقت، پوسِت خرس

بندم. اين  يِ َشر شرط مي ست. من بر شعله پيرايگيِ ظريفي ، بي را، بر ِگرِد يک گور
گشايد:  ْ سگک از پيراهنِ ماه مي پوش است، ذلّه از راَزش، با شيفتگي بانويِ سياه



٢٥٠ 
 

کند. بعدش هم، اين ژنرالِ بازنشسته است  ِکشي مي دخترِ اوست، که او اَزش بهره
کار با هم کنار  برِف توبه شود آيا به َده گُلِ ناپذير است. مي آسيبش  که ُخرُخَر

م را به من پس بدهيد. زماني بود، آن بهار هست که در آن  آمد؟ علِف راِه زندگَي
ْخانگي؛   هايِ گُل گذارد بر وفاداري دوستيده بودم. شب، با شکوِه بسيار، اثر مي

ترين  ا در دروِن آدمي، آخر ستبرتر سرد است در بيرون ت که هوا اغلب کم چون
 شان قلب است. ابرها خاستگاِه

*  
هايي هست هرروز، از اشتباِه  . مرده شده هايِ خفه هايِ َتن هست با واژه ُمرده 

شويم  اي که بر آن مي شويم؛ يعني، به اندازه رفته آرام مي ما، به همان اندازه که رفته
هايِ خود را با آنها بنا  چهار، که عادتتا که ديگر چند َتني بيش نباشيم، سه يا 

  نهيم. مي
  شوند. ها باز فرومايه مي ها و واژه هايي هست هربار که انسان مرده

  
  
  

*  
اي   يِ جوهرِ َتِه جمله  موجودهايي هستند که، در سراسرِ زندگيِ خود، لکّه

  ناتمام باز مانده اند.
*  

پنجره را باز کنان، کردي، صبح،  هيچ از خودت پرسيده اي که چه کار مي
  ديدي؟ اگر در دوروَبَرت مگر دريا نمي
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گشتي، صبح، پنجره را باز کنان،  هيچ از خودت پرسيده اي که پِيِ چه مي
يِ تو را  هايي که خانه ديدي، مگر خانه َت را نمي اگر در دوروَبَرت مگر خيابان

  ت را؟ موسيقيِ محلَّه کنند، مگر اهلِ محل، مگر جعبه تکرار مي
*  

  زند. مي ت  يِ تو گولَ انديشه
*  

  ها خواهد داد. يِ خود را به انسان روزي، شعر چهره
*  

  کنند؟ بو مي يِ چيزهايي را که خوش شناسيم آيا هرگز همه يک ساقه آتش! مي
*  

هايِ  َتِه خيابان، جلويِ ويترينِ يک عطرفروشي ايستاديم. در هر شيشه، ناقوس
نواختند که در آن  آنها ساعِت ششم را ميآمدند.  ها به نوا در مي گسيختگي

شود آيا در بويايي  شکنند. مي ها را با هياهو مي هايِ آبيِ بر پا خاسته ويترين اسب
هايِ ظريف نيستند. هر زن عطرِ محبوبِ  ها اغلب مگر دام غرقيد؟ رودها و اقيانوس

  کي.ها به خش شکسته آيند، همچون ِکشتي خود را دارد. آنها به سويِ ما مي
 

*  
  ُزدايد پيشين را. تابد، نمي اي که در آينه بازمي چهره

*  
  ست. تنها خواننده واقعي

*  
  و تازه
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فروِد پيشاني، دو   ْ يِ چمن هايِ تو سبز بودند؛ دو برکه هنگامِ بيداري، چشم
  يِ ُدزدان. خانه نهان

يِ چيدنيِ تو،  يِ تو، همچو بادامي ديگر بر درخت، چهره چنين است چهره
هايِ تو،  وَبرز. چنين اند دست َنمايِ ِکشت کندنيِ تو، َرمزگونه سال تپوس

ْ  شان پيش از مردن يِ تو در انتهايِ طنابِ هايِ براَفراشته پاروهايِ رؤيا، و پستان
  . زبانْ بيرون
رفتم بر آن  دانم چه مي کني که من نمي اي را مچاله مي يِ من، تو صفحه محبوبه

کني، همچو در انباري  هايِ خود را مچاله مي ن در پلکبنويسم، تو خورشيِد نها
يِ تنها   ريزد. از تو يک اشاره َش، هراندازه تندتر َنفَس بکشند، فرو مي که سقف

  بس بود تا زمين هماننِد تو باشد.
ساِن  يابم، نامِ چشمه يِ تو است که من بازمي بنِد تو، جاِن آرام و تازه در سينه

هايِ به رنِگ تند هست که در  اندازد. بر ديوار، حمايل ميم  تو است که به وحشَت
يِ تو هست در آن ميان که  جنبند، و سايه ناپذير مي مياِن چاقوهايِ سيري

  رسد. زمان با مالِ آبشارها فرا مي ش هم روايَي فرمان
*  

  گون. ديگرجا که نتوان به آن رسيد مگر به سکوت؛ نيل
*  

يسا. جا که گرفتي جايي، جايِ گرمي چون به کل درون شدن به سکوت، هم
  هستي، به تو تو گويي با جاِن او.

*  
 ش. گزارانَ يِ سکوت هست، با قّديسان و روحانيان و پيام فرقه

*  



٢٥٣ 
 

يِ  کرده  کند در سکوت. گوش که سکوت است رخنه چشم رخنه مي
  صداست، با حرکت.

*  
  ها بريده. يِ ِگره بي انديشه، بي خواسته، همه

*  
  ها. سکوت، دريدِن شکمِ موش ساکت کردِن

*  
در سکوت، همچون در خواب، زيستن، عشق ورزيدن، مردن بيرون از 

  جهان.
*  

ست که  چيز اندازه و دليلِ خود را از دست داده است. چي به خاطرِ تو، همه
رود. ديگر هيچ  چيز از درون وا مي تر است؟ همه ست که بزرگ بزرگ است؟ چي

  شود. چيز بند نمي
  
  
  

*  
بينيم. روز  ست که سوسو زدِن پاهاش را مي آسايي هزارپايِ غولشب 

  شنويم. هاش را مي گاه َبع ست که گَه  اي َبره
*  

َبري؛ ورايِ نگاه،  ش گُمان  کودکي، پختگي، پيريِ خورشيد. ناپديَد
  گيرد از سر. کورکننده، خواب را راِه خود مي
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*  
  د.مير بر فرازِ باران آنجا که خورشيد از تشنگي مي

*  
دخترک يک ِگردي ِکشيده بود رويِ ديوار؛ زمين بود با سر و رويي 

  تراويدند. هاش هيوالهايي مي غيرِمنتظره که از چشم
  چنين خواهند پوسيد. ها ِقل خواهند خورد، هم ميوه

  کَس را تواِن پادرمياني نيست. باد برخاسته است. 
چه رو  ار بود از آنوواج. دخترک بيز هايِ هاج هايِ الغر، دهان فصلِ ران

توانست در برود، آخر آن شوربختيِ  ترسانـَْدش. اّما او نمي کرد. آذرخش مي مي
  خوِد او بود.

*  
ها. پشتش توفاِن بزرگي آمد که  هايِ شاخه اعتنا بود به خواسته درخت بي

مهماني » شود. بهتر نمي«داد:  همگان در شگفت شدند. فشارسنج نشان مي
همه مرده بود،  مان شد که چرا آن تازه حالي» گ است؟نکند جن«درآمد که: 

ها. اّما دخترک توانسته بود  يِ مرده شده کَن  يِ ريشه همه ِمه و خون تا خوِد خنده آن
کند. بعدش او   هايِ جنگ سبدي را ُپر از گيالس با وِل گشتن تويِ ميدان

که همه او را خوب ها را فروخت، تويِ بازاري  هايِ قهرمان ترين انديشه  خودماني
 شناختند. مي

*  
کرد، تويِ  بود؛ اّما او تويِ آفريقا زندگي مي» ٢٢ميداِن ِتغتـْغ«آخرين نشانيِ او 

کردند،  بيني مي ها فاجعه را پيش کرد. روزنامه ش مي اي که يک زِن سياه ادارَه کلبه
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خميرِ گَنِد  ها ديگر چيزي مگر يک ْ که داد، قاّره خوانـْد. روي اّما او روزنامه نمي
 ».ِتغتـْغميداِن «خاکستري نبودند. جوري که او توانست رويِ در بِکََند: 

*  
  کند. ش مي ردهايِ سکوت هست بر ِشن که انسان پاَک

*  
  خواب يگانه پاداش است.

*  
  سنگ داور است.

*  
  ساختن بر آب (هرگونه کناره بيهوده). ساختن بر َمرَمرِ خيالي.

  
  

*  
ش يا بايد يک چراغِ جيبي رويِ آن  . برايِ ديدنَاهسيشعر دخترِ شب است. 

کوب در شگفتيِ خود، به نظرِ بسياري از  روست که، ميخ نشانه گرفت ــــ ازين
ُجفت شدن با  ها را بست برايِ هم آيد ــــ يا چشم اي مي شاعران همچو مجّسمه

از صدايِ  شب. ناديدني، چراکه سياه در سياه، شعر آنگاه برايِ تجلّي کردن بر ما
شود. همه اعتماد، ديگر شگفتي  کند. شاعر از آن نرم مي خود استفاده مي

گيرد: او نيز  گيرد آنگاه که اين صدا برايِ او شکلِ يک دست را به خود مي نمي
  هايِ خود را به سويِ او دراز خواهد کرد. دست

*  
  ديدن، اغلب خاموش کردن است.
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*  
منداِن  شمارِ سال يِ بي ها هست هماننِد خانه هايي سال خانه هايِ کهن برايِ واژه

  جهان.
*  

  مانند. ها از پسِ آن بازمي که ساخته شد. واژه ميرد همين جمله مي
*  

که گورهاشان را گاهي به گُل    هايي خوشگل دارند همه مرده ها محبوبه واژه
  آرايند. مي

*  
  برگزيدند. که خسته از کُشتن تنهايي را» فسوساَ«هايي هستند همچون  واژه

  
  

*  
ساز شوند بر معنايِ هر واژه، شعر ديگر علِّت  ها با هم هم آنگاه که انسان

  وجودي ندارد.
*  

  بستاِن واژگان نيست. بسا مگر بده دوستي چه
*  

دم. (تا آّوا (شعر) به ارمغان داد روزي به حافسانه. سروده آن سيب است که 
  جاودانه از او زاده شود.)

*  
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رنگ است.  هايِ کم چين م کشيدِن گذرگاِه شعر به نقطه از شب به شب. هدَف
آميزد با خطِّ انجام. هيچ مگر خطّي گچي همچو  شگفتي در هم مي اّما خطِّ آغاز به

هايِ با آغوشِ بزرِگ خود  راه، ديگر مگر چشم به يِ شمشير در ُتهي. چشم کوبه
  ِخردي. نيستم: دو مردمِک بي

*  
شوند، آغاز و انجامِ شب.  غروب باز شب ميبا نزديک شدِن شعر، سپيده و 

يِ  کند، همچو صّياد در دريا، تا که دست يابد به همه شاعر آنگاه تور را پرت مي
رنگ، بي َدم و بي وزن، که  يِ بي بالَد، اين کُرورها باشنده چه در ناپيدايي مي آن

خواهد  گيرانه به تصّرِف خود در ساکناِن سکوت اند. او جهاني ممنوع را غافل
ْ مانعِ نابوديِ  ويژه از پسِ تسخير خبر است، و به آَورد که از حدود و تواِن آن بي

ها، مرگ را به از  سازند، همچو ماهي آن خواهد شد؛ باشندگاني که آن را مي
  دهند. دست دادِن قلمروِ خود ترجيح مي

، پلِک راز اي مخملين را يِ برايِ هميشه ماندگار، پرده منِد هر سايه  او، وسوسه
 درد. را، مي

*  
گشايد؛  گشايد؛ زن شب را مي هايِ خود را مي ، دخترک مشت شب
ش؛ پنج  ش؛ شبِ کتانَ رفِت زمانَ هايِ پس ش، مشت َ هايِ انگورِ رسيده مشت
يِ شفّاِف با  صفحه هاش،  جاش؛ مشت ش َو هيچ کََس ش، همه ش؛ شبِ هرکََس مشَت
َش،  هايِ باران هايِ رشته سيماِن ندايِ غيبي؛ مشت ش، ُبزاقِ ؛ شَب هايِ نوراني عقربه

هايِ  ْش، مشت هايِ کماِن رؤيايي ابوش؛ مشتتْش؛ شبِ  پوِد کالِف موسيقايي
شوي،  ست که چون شناخته مي ش. و هم آنگاَه دسَت ش؛ شبِ هم َ اسفنجِ از الماس

ها کوبيده  مکي ام من؟ هرگز همان. تو بر درهايِ کَرِ چش«آَوري که:  به زبان مي
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رفتم. اّما  پس ميکه من پس اي، و گمان بردي که از پيشانيِ من رد شده اي چون
هايِ پاياِن فصلِ  ش، مشت َ هايِ همه سايه مشت  ـــــــ » تو برايِ من هميشه غايب اي

توانم  ست که مي ها؛ و آنگاَه  لک يِ لک کرده ش رخنه ها؛ شَب تاريخِ عشقِ مشت
يِ تو را  ر بسترِ ِسيل، تپيدِن قلبِ تو را، دخترک، قلبِ شکنندهسرانجام بشنوم، د
ت، قلبِ  َ ت، قلبِ انگشتري َ يِ جهان، قلبِ هولناِک از ُرس بر جنگلِ خفته

 . ت که به انتظارِ آن اي، شب ت، قلَب زورقَي

*  
  ست : شعر. شعر را عشق يکي

*  
  ها به نرمي بر سينه نهاده همچو َننو. دست

*  
 بسترِ آب، سنگ از پسِ سنگ. برِکشاندِن

*  
  زنيِ شورمندانه تا به انسان.  گام

*  
  که َسُبک، باِد گذرا پيراهن از چشمه برِکشيد. بس

*  
گذاَرد، ناگزير ام من تا به شعر از  واميخود زالل که خود را به بهايِ آبِ 

مه پيش از ه آنها را رعايت کنم َو يِها هايِ او گذر کنم، دگرگوني يِ مرحله همه
که بنايِ آن برايِ او برين نهاده است که آب نباشد. من آنها را انگيزترينِ  شگفت

هايِ ابر و باران  اعتنايي نام ثَناييدِن او را تا به آسمان خواهم رفت، آنجا که او با بي
خواسته در  از او را که خواب است يا عاشق. من گيرد بسته به اين به خود مي
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زمين به هر گام. من او را از شادي  ازگياهان، و  ايِه اشکخواست، در   خواهم
همچو ش  ش، از زوج که او براَي بر خواهم ِکشيد، از انساِن در کمالَ

، از درد که او ست اي درياچههمچو ش  ، از تنهايي که او براَيست اي رودخانه
ها، دريايِ چهار دکلِ در هم شکسته،  : دريايِ توفانستدريا همچو َش براي
مياِن مردگان.  در ش روان شود گذارَم َدمان. و سپس، مي ها و سپيده ايِ غرقيدهدري

از بخشي از کويرهايِ آنها، او يک آبادي خواهد ساخت که يادها و ثناهايِ ما 
چنين از او خواهم خواست که بند آَوَرد تشنگيِ  در آنجا گُل خواهند داد. من هم

ريزاَند. من  ها را مي ها و کوچه که خوِن بامهريارِ همه استخوان را شااُميدي، اين ن
  .از او خواهم خواست که عرقِ َمَشقّت را بپذيرد

  
  
  
*  

  ها. زرد همچو َدمِ موميايي
  سفيد همچو گلوگاِه روز.
 آبي همچو خاکسترِ دريا.

*  
هايِ انسان را به کار  ها و دست ، برايِ ديدن، برايِ لمس کردن، چشم شعر

  گيرد). ْ مالِ معشوق را وام مي گيرد (آنجا که عاشق مي
*  

  پروراَند. شود، مگر عروسيِ خود در سر نمي تصوير َدمِ بخت که مي
*  
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دهد. در  رامِ خواسِت نويسنده، تصوير گاهي به ازدواجِ مصلحتي تن در مي
  سراسرِ عمَرش از خواننده انتظارِ طالق خواهد داشت.

*  
  ان.يِ مورچگان، زنجرگان اند چشم در جشنِ ساالنه

*  
  ها.  تنِ سرِد طناب

*  
ترسم، اين است که خودم را بر خاک ببينم.  چه اَزش مي به دنبالِ تصوير. آن

  هنگام از ديوانگي و مرگ. گرمِ فرارِ به گيرم، دل م را از سر مي آنگاه، ناَم
*  

  م را هميشه به جايِ سرآغازِ گيسواِن او گرفته ام. سراَنگشتانَ
  

*  
که جامه از تن  رهاَند همين دارد که مي اي نهان  ود پرندهبنِد خ هر زني در سينه

 کند. در مي به

*  
 طنز شعر است. کُميک نثر است.

*  
  رو به زني چيره شد. توان دو بار بر يک پياده هرگز نمي

*  
د گرداَن با جعبه باروت به زيرِ بغل که او با خود ميست  ْ اين انساِن ناديدني طنز

  .ش پرد به هوا سرِ راَه چيز مي دهد. همه و او را لو مي
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*  
به «اي به عاشقِ خود.  گويد، پيش از کنسرت، زِن بيوه ــــ مي» روح ايد بي«

زودي  به» «اندازد. تان را به ياَدم مي خاطرِ پيراهنِ عزايِ شماست که شوهرِ مرحومِ
رد را کند آنگاه زِن بيوه م ــــ زمزمه مي» هايِ شما خواهم بود ْ چنان رامِ لب لُخت

  »که ديگر مگر موسيقي در آغوش نخواهيد گرفت.«کنارَزنان ــــ 
* 

ها را پديدار  همه استعداد. بلد است ماهي همه جوان و اين انگيز. اين زِن شگفت
، با من در ميان »شويم زودي غرق مي به«و ناپديد کند. جادوگرِ خوشگلِ آب. 

خته اند. ساعتي بعد، َتِه آکواريوم، ها آُم م با نگراني. اّما ماهي گذارد همسايَه مي
  ور نمانده بود. اي شعله مگر برنامه

*  
  نيست کردِن طنز نيست. کس در خيالِ سربه توان کُميک را کُشت. هيچ مي

*  
است    کند، شايد آن ُنِت سرگرداني اي که برايِ ستون کارِ پاپيون را مي پروانه

  َزش در وحشت است.بندوباريِ آن ا داني به سببِ بي که هر موسيقي
*  

طنز هيچ پيوندي با زندگي ندارد. از آِن مرگ است و الگوهايِ لعنتيِ آن را 
هايِ خود زندگي  نوع يِ هم کند. موجودهايي که در حاشيه در اين دنيا نمودار مي

  ها. ها و عليل کنند، همچو روحاني مي
*  

  خوَرد، شغال. طنز الشه مي
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*  
  رد به شک برايِ رفتامد.همچو کور به عصا، طنز نياز دا

*  
  گونه که منطقِ جنايت هست. منطقِ طنز هست همان

*  
هايي در بشقابِ خود، در خطرِ مردن از گرسنگي نيستي. يک کارد  با گالبي

ساتي هستيم که يک  برايِ تو مانده است، اّما نه چنگال. در قصرِ مارکيِ تورـ
است، اّما   نبارِ او ُپر از موششود. ا وسيقي گشوده ميميِ آن رو به روِد   پنجره

يِ برهنه آماده اند که با همان عالمِت  شرابِ او ُشهرت دارد. دوازده باکره
ترينِ آنها امال  باخته نخست خوِن خود را بدهند. مارکي خاطراِت خود را به دل

نامي درخواست   بيهودهکه يک گدا در نزديکيِ قصر، برايِ خود  کند، در حالي مي
  کند. مي

  
*  

  خوارِ طنز است. کِـْرمِ نااُميدي جيره
*  

  يابد. ورايِ جِناس آنجاکه تصوير از خود آگاهي مي
*  

 روزيِ خود. سيمايِ سيه هايِ بي گردد پِيِ مادَرش در ُبرج پوش مي دخترکي ژنده

*  
  هايِ عشق است. دارآويخته آغوشِ تو در مالِ من ِگرِه ِخفـِْت به

  شناسيم. زمين چه مي
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  کَِت من. زن، همبازِ
*  

که ِگرِه  تواند باز بپوشاَند مرد و زن را، آنگاه اي مي جامه کدام خواب
  هايِ آنها گشوده شده است؟ آغوش

*  
  ست که موسيقي غالِف آن است. ْ شعر شمشيري

*  
  ها برپا کرد. يِ عمر زندان توان برايِ همه ها، مي با سه سگ، با قناري

*  
  ست. ْ ه ديگريکه اي تو، اگرنه، نخست، اوُدختي ک
*  

  ها ايم که سفرِ دورِ دنيا را برايِ درد ساده کردند. راه دارِ بزرگ وام
 

*  
همه ناو  هايِ سيراب از نمک، اين هايِ نوَنوار. بر جاده بارِ پوشاک شبِ غم

ها فريادها دارند  پوساَند. ملوان ها را مي هايِ ِکشتي ْ پروانه غرقيده اند. خورشيد
رقصند در  فريادهايِ دردهايِ کهنه که بر نوايِ آنها مي برايِ گرامي داشتن،

. فريادهايِ ُپرِمهرِ عشقِ بها نداده که  بيهودهْگويِ  هايِ جان، اين شناور ِميکده
اي که هست در جهان. شبِ  توان کرد با آن در اين زمانه دانسته نيست چه مي

دهند.  ها را سر مي زمان يِ آن  هايِ خالي. سه مرِد مست يک ترانه خانه بارِ ِمي غم
ها تاريخِ  ست که بتواند باز هم عشق را انکار کند؟ شادابيِ گونه اکنون کي

  ست. گون هميشگي ماست. زِن بنفشه
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*  
توانند رويِ اين  هايِ دخترهايِ جواِن خفته باور دارند، مي آنهايي که به چشم

ها که غيبت را برمال شمارِ يادبوِد مردگان نيستند تن َدم حساب کنند. بناهايِ بي
هايِ داغان نيز نه. َمغاکي  هايِ چهره هايِ نمونه و چروک  زن کنند؛ قلبِ بيوه مي

ش کرده اند. دستي به  ها نشانَ کني. کَرکَس ُپَرش مي  فَراخ هست که تو از گُل
در امان نيستند. ماريا،   ها همه ها؛ آخر دارايي يِ جِنده باش هست در سينه آماده
آيد. سخن بر سرِ بازيافتنِ به موقعِ  کامي، آسمان به هر گام بر آنها پايين مي ِلئونيد،
 ست که از مار يک فرشته ساخت. قفلي

*  
  اي رهايي يافته است. انسان همواره به معجزه

  
  
  

*  
کند به آنهايي  گسلد. پشت مي ها، زمين پيوندهايِ خود را مي بر ِستيغِ ستون

هايِ  هايِ تناور، سگ هايِ باوفا، سگ شکيبند، سگ يِ دري بسته مي که در آستانه
  جاودان.

   شود، نارسيس. يِ خود مي شعر شيفته
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  نمايش
  
  

دستي، واژه جنسّيت و جان  گاهي، به ياريِ هم
خندد  کند. از ُبهِت ما و از وحشِت ما مي دگر مي

شتابند.  ش مي َ داران به ستايش آنگاه. انبوِه دوست
ها سخن  نِت اين ستايشکسي هرگز از خشو چه

خواهد گفت؟ زماِن درازي گذاشتم تا دريابم که 
هايِ خود، ما  تر از نيرنگ واژه برايِ حظ بردِن بيش

َبَرد.  يِ يک تماشاخانه مي خبر به رويِ صحنه را بي
دارِ آن  يِ نثر يا نظمي که ما عهده در برنامه، صفحه

 گيرد. خواهيم شد، آنگاه که نمايش پايان مي

  
  
  زند. زمان را به نور سنجاق مي  قابُع

*  
  گسترند. ها نوارهايِ تاريکي بر ِگرِد روشناييِ به دست آمده مي واژه
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*  
  ِسکس همواره يک مصّوت است.

*  
  گونه که در آينه. خوريم به خوِدمان، همان ايستاده، برمي

*  
  شود. هاش : چهره آشکار مي کَُند تويِ لُپ دخترکي باد مي

*  
  کند. هايِ قاقُم را هّجي مي نام  کي، آبگوش کن، يواش

*  
  ِسپيداَند. برف چشم را مي

*  
  بازخوانيِ خود : خود را تنها يافتن، در تاالرِ آراسته، به فردايِ جشن.

*  
  گزينند. هايي را دارند که آنها را برمي ها اغلبِ سنِّ همان واژه

*  
هايِ او  وا دارد به کتاباندک،  ها را، اندک هنرِ نويسنده برين نهاده است که واژه

  .ِکشش کنند
*  

  گزينند. ها شاعر را برمي واژه
*  

  پيوندند. هايِ مردانه، با شاعر، به مقاومت مي واژه
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*  
 کنند. دار مي هايِ يک اثر را نشان ، گاه خونين، مرحله َتن به برخوردهايِ َتن

* 

  ها به قدرت برسند. گذارد واژه انديشه مي
*  

  هاست. واژهشيِ سرِکديوانه قربانيِ 
*  

  بنِد نجات خواهد کرد.ْ خود را  تاس را بغرقانيد، انگشت
*  

ست که نقصِ عضوِشان  اي برگشته هايِ کودکان ُپر از موجوداِت ريخت دفترچه
  گيرد. سرچشمه مي  ها از يک غلِط اماليي ترِ زمان بيش

*  
  ش کند. دهد تا خاموَش ْ خود را به آتش مي آب

*  
  ود : بازپس دادن به گيتي صداش را.بيرون ريختن از خ

*  
  ميرند. تر برايِ زاده شدن، ديرتر از همه مي ها، نيازمنِد زماِن بيش چشم

* 

  سنِگ سکوت است. در يک شعر، پژواک هم
*  

ها بر سرِ آن با او  دارد که واژه مي آهنگ تعادلي را نگه شاعر به ياريِ ضرب
  کنند. هماوردي مي
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*  
  کند که در پِيِ ديدن باشد تا ُرباينده شود. بس ميَدمي هست که در آن چشم 

*  
  شود که در رؤيايِ آن اند. هايي ساخته مي تصوير از واژه

*  
  گيرد. همواره در سرزمينِ بيگانه، شاعر شعر را همچو مترجم به کار مي
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  ها رگ
  
  
  

 برايِ َمرتين َو اُزيريس واِصف

  
  
  

١  
  

  .دخترکي تويِ ِشن خواب بود 
  چي به جايِ تيرِ چراغ.قي

  در طولِ شب
  .قيچي برايِ بريدِن ديوارها
  ها برايِ بريدِن جاده و پلک

 .ديدن اّما نه ديگر پس کشيدن
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٢  

  
  خواستيد بگوييد سواراني که ديگر نمي .شه
  يِ خارايي مايه سواراِن ِگران شه

  ها  شود بر مرمرِ جنگل .َتن چيره مي
  ها وبرگ شاخدهد به فراگرفتنِ  .خون ادامه مي

  کند که پرنده از آنها دفاع مي
  

  ها،  .گوش ايستادن پشِت پنجره
  سوزد همچو صدايي از کاه انداز مي .چشم

  ها، .گوش ايستادن پشِت پنجره
  پنبه  .زمين شناور است همچو آوايي از چوب

  بر رويِ آب
  

  ها و پوست يِ گوِد از رگ هايِ تو النه .دست
  برايِ خواب

  ها هايِ ِگرِد ناخن شتيِ شگفِت با پنجرههايِ تو ِک .دست
  برايِ سفرها

  ها اند  ها اشک ْ نيزه سواران .شه
  َسختيده در دروغ

 ها ابرهايِ سنگين اسب
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  ها بر راه
  

 دانيم فاصله را .ديگر نمي

  کند آسمان را از جهان  که جدا مي
  .از تو تا من از تو تا من
 ِ يک کودک جداييِ نه حّتي دست

  
  کََند در هر پيشاني .زمان فرومي

  تر سوراخي هر بار بزرگ
  زودي تو ديگر ريخت نخواهي داشت .به

  همچون سخن و نور
  

  هايِ کورکور سواراِن با کارِستان .شه
  ماهي و خورشيد با تواِن اّره

  هايِ شما  ْ چشم پوشيده است از کشيدِن پوششي بر چشم .غبار
  ها را روگَردان کرده اند هايِ شما ِکرم .مژه

  
  ها،  .نگاه کردن از پنجره

  ْ عينِ بومـَْرنگ گردد گيج اندازِ َمستيده مي .چشم
  ها، .نگاه کردن از پنجره

  کند  .زمين برايِ هر ستاره گويِ شناوري پرتاب مي
  شکستگي يِ ِکشتي در ميانه
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  بالَد شب .علف مي
  ها در َتِه پرتگاه

  
  ست اي زده چنبرک  .جزيره زِن گدايِ
  کند ت دريافت ميکه از دريا ِخيرا

  
  ت . تو تنها اي با گيسوانَ

  جنبند که هزار پروانه در آن مي
  

  .از تو تا من از تو تا من
  ستبريِ نه حّتي يک خزه

  
  سواراِن درنگيده بر ساحلِ شني .شه

  کُند به شامگاه تشنگي درمي  آنجا که موج
  

  پيشِ پايِ شما چادري سياه است  .سايه
  آيند ش مي تَنها برايِ برداش زن که بيوه

  
  ها همه خارها اند .فريادهايِ قرباني

  ها يِ سنگ هايِ شکننده  بر نوِک ساقه
  

  ها و شن هايِ شکوفه سواراِن با ترانه .شه
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  چهره در قابِ آويزِ شبنم
  
  

٣  
  

  ش َ بندهايِ فراموشي .با چنبرِ نور و پيشاني
  جا آَورده است يِ خويش به زِن ديوانه خود را در سايه

  
  شمار بندهايِ بي با گردن.شبِ 

  هايِ يک سده برايِ سرُبريده
  حس ِ بي شان چاه گردِن

  
  ْ صدايي نمناک است .سکوت

  دوش به سختي دريافتني برايِ خانه به
  

  ها  .ديگر نبودن مگر به لب
  در ديارِ تلخ

  
  

٤  
  

  نشدني هايِ رام .گوش
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  ش  فرودادِن صدا به گاِه پيدايَش
  

  گوييِ گشته پژواک .پيش
  يِ باد ْزداده َور
  

  هايِ جواِن در بند .َپري
  معجزه را پس زدند

  به خاطرِ عشق
  

  درهم شکست آذرخش را   .توفان
  سالحِ ِفرَزش
  وراُفتاد فرياد

  
  

٥  
  

  گَردان از َدمِ خود ْ .روي
 پاره يِ او پاره .افسانه

 ناتوان از خنديدن و وانمود کردن هم

  
  ها يِ دوران سوارِ همه .شه

  ِف خود را دارد.سالوس هم غال
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  .بترسيد از حافظه
  

  دست بگردانيد  به .قوطي را دست
  ها ناشکيبا اند .دودي

 .دود بها ندارد 

  
  ْ دشمناِن شما سوار .شه
  يِ ما را چروکانده اند  چهره

  و دفترهايِ ما را سياه کرده اند
  

  .هر چروک يک سنگر است
    ريسه هر جمله يک گُل

 يِ آتشفشان است .انديشه دهانه

  
 ْ راز سوار .شه

  هايِ ما را زرد کرده است برگ
  خورند ها زمين را مي .گُدازه

  
  .گرفتن برايِ گرفته شدن
   .درنگيدن در سرچشمه

  .خون روان است در زندان
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  هايِ ما .زنجيرها اند همسايه
  هايِ تودرتو هايِ ما َدخم .زخم
  کنيم هامان را پهن مي .نقشه

  
  ريزند .شهرها فرومي
  هايِ ما ه به شانهخود بازنهاد

  آَوَرد .تاريکي کليدها را ِگردمي
  

  ِکشند .ديارها لنگر برمي
  کليد .پيانو بي تخته

 افتد پايِ درها از نا مي بندر

  
  ْ خواب سوار .شه

  قاپد افسارهايِ شما را مي
  .نيستي را محاصره کرده ايد

  
  .صدا مالفه است 

  ْ باِلش .مردمک
  کنيد .شما رويارويي با بذر مي

  
 گرانيِ وحشيانه.ن

  هايِ ما زند در مياِن دست موج مي
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  هايِ ما يالِ باره
  

  گيرند وگو را مي .نبضِ گفت
  زيرِ پوسِت نازِک هوا

 کنند هايِ روز را لگدمال مي رگ

  
  

٦  
  

  آاليش هايِ عشقِ بي .خطِّ شعله
  ْ گواه در افق
  کشد ْ تباهي را از تخت فرومي .شن
  بينَدش .شاه مي    ْ گُم .تاج
  دهد ش مي يِ روز او نشانَ ه.هم

  به انگشت   .هر سنگي برايِ او يک اشک هزينه دارد 
  يِ روز تا شب .همه

  توانيم سرانجام باوَرش کنيم که آنگاه مي
  .خطِّ آتشِ نوشتار

  گريزد .زنداني مي
  گرفته ميرد برق .مي

  يِ او ْ سايه ختَبـپيشِ پاهايِ 
  مانده ايستاده
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  پايايي
  
  

 ها داستاِن پشم
  

١  
  

  هايِ نمِک دريا را ُبريديم هايِ آب را و رشته .رشته
  ها را با خاک يکسان کرديم سنگ را و قلوه  سنگ .تخته

  .يک شانه و موهايي برايِ ساختنِ يک درخت
  .ساحل را جارو کرديم 

 ها به دريا درداديم فايده را با ُجلبک هايِ بي و پشم

  
٢  

  
  م يِ سرزميَنْ ريشِ سرخِ بلنِد تا به زانو .رود

  باک ْ بي .آرايشگر
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  روزان و شبان
  هرگز سرِ وقت

  
٣  

  
  شوند  .از تّپه سرازير مي

  تر ها آبي ها از گرسنگيِ کوسه چشم
  تر و از تاقِ آسمان بيش
  َنهد بر زمين بازمي  آرنج  از همان َدم که سپيده

  
  ها  داستاِن سنگ

  
١  

  
 .رازِ سنِگ ُتهي

  کوشد بگشايد ش مي َ که کلنگ
  کند که خورشيد هرگز رخنه نمي ا آنج

  دارند  .چند تن اند که نگه
  هايِ خود .همه خميده بر زخم

  اين يگانه دارايي
 تواند بورِشان کَُند  بي خبر اند تا به کجا تب مي
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٢  
  

  ْ شکسته در زيرزمينِ خود در بالِ خود .روز
  شکسته در َوجـْگَنِ زنامرَدش

  هايِ موج روزِ خون بر شقيقه
  ها دسِت غّواص و در کِف

  .نامِ گُلي در دهان
  ها اي در گذرگاِه پروانه .نامِ شعله

  ها در َتِه ويرانه
  

٣  
  

  توان کَند .يک نامِ تنها 
  هر بار

  در مرگ
  حقِّ تنها يک نکوداشت توان داشت

  يک گورنِگاشِت تنها
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  داستاِن سفر
  

١  
  

  يِ تبعيِد .جغجغه
  ِمهرآميزترين موعد

  يِ مسير  چهيِ آن بر دفتر .سايه
 همچون يک گُلِ سرخ

  
٢  

  
  رهاَند از آغوشِ بندر  .ِکشتي خود را مي

  يِ يک زن هايِ از توان افتاده همچو دست
  شود .فراموشي سوارِ ِکشتي مي

  
٣  

  
  .فردا تو ديگر زمين را به جا نخواهي آَورد

  موها سفيد همچو دريا
  سنگ يا طاسِ همچو تخته

  همچو تّپه  پشت خميده
  عصا درختي جايِ



٢٨٢ 
 

  .فردا تو ديگر نام نخواهي داشت
  .گذرگاهي برايِ خود خواهي گشود

  هايِ ناشناس در مياِن شانه
  هايِ خود را پهن خواهد کرد زني رخت  .بيوه

 ت بر خطِّ افَق

  
٤  

  
  .بوف جايِ خروسِ بادَنما

  .جغد جايِ آينه
  

  ها داستاِن واژه
  

١  
  
  يِ خود هايِ درمانده قلم توفان با چوب.

  چه در زمين نوشته شده است يِ آن بريم به همه .پِي نمي
  ها نانوا شايد نان درست خواهد کرد .از زيباترين پيام

  و از پيامِ هر زِن دوستيده همچون تويِ تنها
  شوند هايِ مرد هماهنگ مي که حروِف آن زيرِ گام

 جنبند تويِ آفتاب ها مي سپس به آرامي در مياِن گندم
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٢  
  

  هايِ روزهايِ بزرگ رييِ شکا .گلّه
  هايِ شکار هايِ پيروزي از نوشته

  ها ها تفنگ ْ سگ آَوَرد ِگرِد هم شيپور .مي
  هايِ خود  پوشاک .غرقانده است جزيره ژنده

  ش زاغه بامِ َسُبَک
  .ِسيل برايِ هم امسال است

  ِشنا فرار در تن .به
  ِشنا آذرخش در دل .به

 تر اند شتاب ها کم .زّرافه

  
٣  

  
  يِ وسواس دانه.از هر 

  زند ناشکيبا واژه جوانه مي
  اَفزاري ناشناخته همچو جنگ
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  ها  داستاِن چشم
  

١  
  

  هايِ ها چيره اند بر سرزمين .شاهين
  سوداگراِن شن و گَرد

 ها هاشان َدرنِشانده به مردمک .چنگال

  
٢  

  
  هايِ تازه .در ِازايِ طال و سازش
  يِ نور در جدال با هر ريسه

  طناب بر گردن
  جالّد همچو گروگان

  
٣  

  
 هايِ اثير .در درازنايِ سکّو

  کنيم به هم  به سر سالم مي
  ها ها و نشانه هايِ نگاره واره .سنگ

  لنگر در َتِه آب
 شيفته  حافظه
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 دارد وداع را  مي .نمک نگه

  
٤  

  
  .غروب

  هايِ دشمنانه جوشنِ خواسته
  َدم .سپيده
  داري رنِگ مينايِ خويشتن تخته

  .زِن لُخت
  زدخ مي

 در چشمِ شفّاِف نقّاش

  
٥  

  
 .مرگ برايِ عروسِ

  هايِ کتابِ دعا ِکش با دست
  با کمربنِد خاس

  
٦  

  
 ش هايِ گشاِد مشّبَک .روزن

  حيواِن زردَپشمِ افتاده در جرگه



٢٨٦ 
 

 کشد که گُرگ گُرگ شهر زوزه مي

  
٧  

  
  پاها .شکارچيِ زيبايِ بر چوب

  
٨  

  
  يِ خاکسترهايِ تماشايي ها کننده .برايِ مشايعت
  ها يِ پيچِک ملّت برايِ ِسکِسکه

  هايِ تهديدآميز برايِ ترازويِ با گونه
  کند. هايِ کهنِ خود را ُتف مي زمين ُسرب
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  نمِک سياه
  
  
  

  در دلِ ديد
  

ها دوره کرده  ها را سگ کنم. پرنده ُبريده زندگي مي هايِ ُنک من در مياِن پرنده
ها، کارگزارهايِ  اري. گاهي، صبحهايِ ناگزير به بيگ ها را زنداني اند و سگ

هايِ عصبي يا  شود. اّما هميشه، در هر ساعتي، با دست دادگستري پيداشان مي
کند َو پرنده به زماِن خوشِ  هايِ مرگ زخمي مي ْ خودش را به خنده منقبض. سگ

 يِ آنها.  نويسم، به ديکته ها. من تويِ خون مي گيوتين

  
*  

  
هايِ زنانه را  جايي که پيراهن ها تلنبار شده اند،  که ِايوان صندوقِ خالي، جايي

شان چپانده اند. گُل همواره  هايِ شگفِت ها را با کاله هاشان، و بام با خيابان
داني بود، تويِ  ها، يک پرنده خواهَدش. در گذشته چرخد به سويِ اويي که مي مي
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را از آن بيرون ش  ْ زيورآالِت صدَف صندوقِ به آب در داده از نااُميدي. ساحل
  َش کرده بود، ديگر سَرش را آنجا پيدا نکرد. ِکشيد؛ اّما اويي که خاک

  
*  

  
يِ با  ترين است. در آينه ظهر، راهي که زنبور کشيده است، احتماالً نامطمئن

کنند. يک بار در آن افتادن، برايِ  همه چهره ايستادگي مي هايِ ژرف، اين شبکه
هايِ خود. اّما گياه آيا  هايِ آن، تغذيه از عمل هميشه است. نوشيدن از بازتاب

 تواند آن را حدس بزند؟ مي

  
*  

  
راِه  به کندو آويخته بود به نور. تويِ کندو، رويِ کَلَکي، مردي درازِکش چشم

ها به کاروبار بودند. ُخرُخرهايِ َدمِ آخرِ او، همه تيرهايِ  مرگ بود. دوروَبر مگس
ْشان، آنها را   ش، تويِ شوربختي وقَت کردند. آن يکوب م آتش، آنها را به شب ميخ

گرفتند. سحر، درماندگي، اين بنِد بي انتها، جهان را مّساحي  ها مي به جايِ ستاره
 کرد. مي

  
*  

  
آزاَرد.  ها را مي ِ انسان اي رؤيايِ صلح يِ ميز، جزيره مو، در ميانه در تاالرِ آشفته

که فريادهاش با مالِ ماها در هم آسا  يِ آساِن يک گياِه بوميِ غول طعمه
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ش که ناپديد شد زيرِ بارِ هزاران مرغِ نوروزي. برايِ آزاد  آميخت، و من ديدَم مي
  ُسفتند. موهايِ آنها را مي  بيهودهور  کردِن ما، سيگارهايِ شعله

  
*  

  
  
  

  ها  يگانه عالمت
  

 گليمِ خود را از آتش کشيدن.

  
*  

  
  ْ يک هسته است. سکوت کََند، برايِ اويي که صدا پوست مي

  
*  

  
  چشمِ سوزن به يک نخ ترکيده است.

  
*  

  
  تواند پديدار شود. يخِ آينه وارفت، مهمان مي
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*  

  
  پايد. آب از پسِ پااليه مي

  
*  

  
  ها شناور اند بر آب. باره َسُبک، زندان گشته يک

  
*  

  
  آَوَرد. مرداب سرمستيِ خوابيدن بر خود را پديد مي

  
*  

  
 کند؛ نوشته، شنا. مي پرواز  گفته، واژه

  
*  

  
  ايستاَند. مرکّب آب را مي
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*  
 

اي که، شب، صّيادان در آن رفتامد  يِ خشکيده يِ نوشتار، درياچه صفحه
  کنند. مي

  
*  

  
  تواند سقوِط کتاب را به دنبال داشته باشد. سقوِط يک واژه مي

  
*  

  
ر آن را از گسترد که شاع برايِ پشتي کردن از واژه، نويسنده زيرِ او توري مي

  کند. او دريغ مي
  

*  
  

گردانند.  زنان مي هايِ ناگزير به بيگاري، چسبيده به آن، گام زمين را زنداني
 شوند. مي  آَوريم که آنها با افتادن موجبِ آن مرگ را به ايستي به جا مي

  
*  

  
  کند. مال حفِظ ظاهر مي علِف لگد
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*  
  
  کند درخت به گاِه گذرِ گوسفندان. َبع مي َبع
  

*  
  

  گشايد. دشواري راهي برايِ خود مي از چاهي به چاِه ديگر، تشنگي به
  

*  
  

 گويد با کَرها. که الماس سخن مي گودالِ هياهوها جايي

  
*  

  
َبرد. شاعر، هراسيده،  هايي ناشناس را، تصويرهايي را، با خود مي شعر واژه

  سازد. کند، سدها را مي ها را استوار مي کرانه
  

*  
  

  ا نيز آشناست.ه شعر به طغيان
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*  
  

  ها را دارند. هايِ انسان ها خواسته واژه
  

*  
  

نيست؛ و   ها هايي از واژه   هايي هستند که آثارِشان مگر خوراک نويسنده
  ديگراني، مدفوعات.

  
*  

  
  تواند از رود سخن بگويد. تنها يک غرقيده است که مي

  
*  

  
  زند. ْ سياِه شعر را چوب مي  چشمه زاغ

  
*  

  
 دهد. خواننده، تصويرِ خود را. خود را به اثر ميشاعر نامِ 
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*  
  

  ش را بدزدد. کند تا کِف دهَن دريا اسب را دنبال مي
  

*  
  

  .برايِ مردن بخشد مي رفتنيبه روزِ را  هايِ خود چشمجغد 
  

*  
  

  اَفزايد. شب آنها را براَندازد. ها را هم ْ آينه روز
  

*  
 ست. معنيِ زندگي سايه در کوير هم

  
*  

  
  روز است.  گيگرسن

  
*  

  
  چيره است بر خورشيد.  ديوار
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*  

  
  ست. کاويدن دنبال کردِن راِه تاريکي

  
*  

  
  کران سياه است. بي
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  يِ جهان پوسته
  ١٩٥٣ـ  ١٩٥٤

  
  
  

  به ُرنه شار
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  ناِانساني
  
  

 ش َ  هايِ چرمي .دست
  هايِ توفان اند پستان

 بنِدشان در سينه
  

  شدند از دستها  .زيباترين حرکت
  

  َبرد از ياد اندازد مي .زن چنگ مي
  .خون شده است

  ها هايِ مورچه چاالب
  

  گذارد گذر کند رؤيا .نگاه مي
  

  ها باردارِ .درخت
  هايِ خود اند نقش ته
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  ها با برگ
  

  دهند آن را مي  ها بهايِ .گُل
 نکردني را يِ دريافت مزه  .ميوه
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 آسماِن پيکاسو
  
  

  هايِ کاهيِ خود م.مرگ با چش
  گيرند هرگز  که آتش نمي

  ِکشد از خاکسترِ خود  .مرگ باز سر برمي
 تر پوش خوش سرتر ِگران

  
  سراهايِ باشکوه همانمانگيزِ  .مرِگ غم

  
  .خورشيِد زيبايِ پيکاسو

  .شاخِ نرگاو
  است  يِ تنها دريده به يک ضربه

  آسماِن گاوباز را
  

  ِکشند ها در پِيِ خود مي .اسب
  کران را تا بيجهان 
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  .شهبانويِ کمند

  ماه
  گيرد ها را به چنبر مي بوته

  
  روند شود که در مي .شنيده مي
  گردند بر جايِ خود  که باز مي

  خطر برده از ياد
  

  دارآويخته  کشد به .فريادهايي برمي
  آزارند کار را مي که دخترِ خدمت

  
  ها ْ دهليزِ آينه .مرگ
  يِ خود گُم کرده است نقّاش .چهره

  
  خواستي انديشه کني .اگر که 
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 ترين ستاره کوچک
  
  

 هايِ چاه .سرِ با چشم

  .سرِ بريده در تشنگي
  

  .دسِت گسسته در دريا پاها
  ست سره ابري باراني   .آسمان يک

  
  ْ تاريکيِ وحشيانه .مياِن دو شب

  .مياِن دو تولِّد آمرانه
  

 ترين ستاره بر گردِن او .کوچک
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 بست بن
  
  

  بِ.َجها
  شادي
  هايِ باران .گام

  در درد
  .ردِّ بي اميد

  بست .فراموشي   .بن
  ها پيروِ پاگرد اند .پلّه
  يِ فريادها داوطلبانه اند .همه

  گرِ صدا .نرده وسوسه
  رسد به گوش از َدري به درِ ديگر  .نداها مي

  ها کنند در مياِن خود همسايه بستان مي کرانگي بده .بي
  .َجهاب

  انتقامِ آب
  رهايِ زنانهبر چت

  .تنها درد
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  بي خار است
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 آينه
  
  

  ها .در خوابگاِه همانندي
  هايِ خود را دارند ها انديشه برگ
  هايِ ها آشنا اند به زمزمه .سنگ
  سازند که زنبورها مي  زّرين
  ْ پيونِد نزديک دارد .روز

  شان شان با گوشِ با نااُميديِ
  ِ زمان  .برايِ هوا آب

  رقصد طبيعت مي
  لف را در زمين.ع

  رود پايي برهنه است که پيش مي
  .اّما تو هرگز نخواهي شنيد 

 غُرغُري از خستگي
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 نويسم آَور برايِ شما مي من از سرزميني رنج
  
  

  به زيباييِ دسِت جانان
  بر دريا.

  به همان تنهايي.
  

  د.شو هايِ دل از آن شنيده مي زني ْ صدف است. قطره نويسم. َدرد برايِ شما مي
هايِ از  يِ ماجرايِ عاشقانه، برايِ گياِه با برگ نويسم، در آستانه برايِ شما مي

  ها، برايِ گُلِ سرخِ عشق. آب، با خارهايِ از شعله
نگارد، برايِ  هايِ َرخشان که مرِگ من آنها را مي نويسم برايِ هيچ، برايِ واژه مي

  ماَند. َدمِ زندگي که تا به ابد دادني بازمي
  

  اييِ دسِت جانانبه زيب
  بر نشانه.

  به همان تنهايي.
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هايِ زندانيِ  آَور هماننِد گام تان از سرزميني رنج نويسم. من برايِ من برايِ همه مي
نويسم، از شهري هماننِد شهرهايِ ديگر که در آن فريادهايِ  ناگزير به بيگاري مي
ها سکوت را  مژه پيچند؛ از اتاقي که در آن ها به خود مي استتارشده در ويترين

  کم در هم شکسته اند. کم
  آَورِ روز و شب. بخشِ شادي شما، مخاطبِ مقّدرِ من، دليلِ نوشتنِ من ايد؛ الهام

  يِ آسمان ايد. شما گلويِ غويِ تشنه
  

  به زيباييِ دسِت جانان
  ها. بر چشم

  نشيني. به همان دل
  

  نويسم. شما مي هايِ شتابان و از نفس افتاده و سرخ برايِ من با تنِ واژه
هايي ايم که در من  يِ واژه گيرند. من همه راستي که آنها در ميان مي شما ايد به

دارند. من نياز دارم به شما  زيند َو يک يِک آنها شما را به صدايِ من بزرگ مي مي
گزينند. نياز  هايي که مرا برمي م بدارند اين واژه تا که دوست بدارم، تا که دوسَت

  هايِ شعر باز بازبمانم. هايِ شما تا از پسِ زخم ج بردن از چنگدارم به رن
پيکان و هم آماج، پياپي. نياز دارم که به فرماِن شما باشم تا که خودم را از خودم 

  بِرهانم.
ها به من آموخته اند که بدگمان باشم به چيزهايي که آنها نماِدشان اند. چهره  واژه

  خواهم که کور َشوم. . آرزو ميشده است هايِ دنبال پناهگاِه چشم
  

  به زيباييِ دسِت جانان
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  بر لبخنِد کودک.
  به همان زاللي.

  
يِ  شدند، دارنده هايِ پنج سالگيِ خودم ام. تا از آِن من مي بازي يِ اسباب در انديشه
که آنها را به من هديه کنند،  توانم، پيش از آن کردم که مي شدند. گُمان مي من مي

َم  توانم بسته به ُخلق ه کارِشان بگيرم. خيلي زود پِي بردم که ميبه ميلِ خودم ب
خواهم، سازوکارِشان را پاس بدارم، جاِن  مي  شان نابوِدشان کنم؛ اّما اگر زنده

  شان را. جاوداِن
  چنين. زبان هم هم

دارِ  َم را، وام سالي م را، دفترهايِ بزرگ هايِ دبستانَي هايِ دفترچه شادي و اشک
  ام. ها واژه

  م را هم. و تنهايَي
هايِ آنها که  کوشم پاسخ بگويم به پرسش ها ام. مي دارِ واژه  َم را وام من نگراني

 هايِ سوزاِن من اند. گري پرسش
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  خطِّ افق
  
  
  

١  
  

  .شاخابه
  تاولِ دريا

  
  هايِ کَف .اسبِ با يال
  ْ دهنه افق در دهان

 
  بندهايِ نقشين اند ها شيشه .صدف

  پايان بياز صداهايِ 
  ْ جهاِن گَردشده همه نهاده بر شن

  هايِ گيج ها گروگان .ماهي
  

 هايِ ديگر باران .آنجا گلوله



٣١١ 
 

  ها يِ ُجلبک فرياهايِ خفه
  

  .دخترِ جواِن
  با عطرِ وداع

  هايِ داغان با باغ
  ناپذير هايِ پايان ها و روبنده مال دست
 ها به شکلِ بلندگو دست

  
  ِشان زيرِبغل  ها با چوبِ .سده

  شان شان با مستيِ هايِ مرده از درخت
  هايِ باز به چنگ آمده از شاخه

  
  هايِ درنده)  ها پوسته (سده

  
  .ناوها اند گورها

  
  .ناخدا سمج
 خدمه گُم

  
  هايِ ديگر .آنجا قفس

  هايِ باشکوه خوان پيش
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  .همان خورشيد
  زندانيِ معدن
  همان زنبورها
  وارثاِن زنجيرها

  
  .شاخابه
  تاولِ دريا

  
  ها ن تب.نخستي

  بذرهايِ بالغ
  

  کند .اقيانوس جادو مي
  زار را ِکشت

  
  .باران باران باران باران

  داشته نشاهايِ بزرگ
  

٢  
  

  شب اينشب 
  يِ پيداناکردني آينه
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٣  
  

  ِ پرستو .دخترِ جواِن با زخم
  گيرد گيسويِ تو را .بهار دربر مي

  در باد
  

  .خورشيد
  رفته بر آتشِ دوربينِ نشانه

  خشم
  عشق

  
  نه خال يک کوبشِ بال.يک دا

 فروشي يِ َبرده .ماجراجويي در بازارِ کهنه
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 دو شعرِ دوستيِ سوگوار
  
  
  

 به ُپل ِالوآر

 ياد را

  
  

١  
 

  پوش شده اند ها سياه .راه
  ْ آگاهيِ شب .چراغ

  
  .تصويرها

  يِ که من چال کرده ام آينه جايي
  مجوساِن بازگردانده را

  هايِ خيره را کليِد علف
 شيد.خور
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  هايِ َنويد داده است رسِ دست در دست
 .ِدِهشِ توفاِن واداده

 هايِ َرخشان تير

  
  بينم .مي
  هايِ آراميده را انگيزِ اُرگ يِ شگفت چهره

  يِ کليساها در آستانه
  هايِ سنجيده را بر زمين   يِ گام خوره

 ها ُجلبِک تنبل را در درازنايِ بام

  
  پوش شده اند ها سياه .راه

  اهيِ شبْ آگ .چراغ
  

  .تصويرها
  يِ هايِ ديارهايِ غرقيده سپرده

  رؤياهايِ تراشيده
  ها ِ فصل .صداهايِ به رنگ

  ها باورِشان نکردند .انسان
  شان مردند اّما برايِ

  .دورنماهايِ روزهايِ ديار و
  خوابي بي
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  پوش شده اند ها سياه .راه
  ْ آگاهيِ شب .چراغ

  
  بينم .مي
  هايِ نند آنجا مورچهک اي را که خستگي در مي   ورطه

  بازگشته به روشنايي
  باخته را هايِ رنگ يِ چنگک   نرده

  شان بود ْ تاريخِ .خواب
  روند اي که با تکرارِ آن پيش مي افسانه

  از گَزِش تا به گَزِش
  

  بينم .مي
  يِ ديوارها را هايِ چرنده  يِ رخنه رمه
  ناپذيرِ ذهن را هايِ پايان راه

  در يخدارد  شان مي که سنگ نگِه
  چوبِ انداخته بر آتشِ معجزه را

  شده آتش آن هم
  

  بينم .مي
  م شوند و بميرند از چراغَ هايِ خودم زاده  چشم
  کنند  شان مي ها روشن و سپس خاموشِ هايِ دوقلو که گاه درياچه

 سکوت در ژرفايِ خوِد آنها َدم برآَوَرد همچون زني 
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  و چين بدهد آه ِکشان به عنبّيه
  

  پوش شده اند ها سياه .راه
  ْ آگاهيِ شب .چراغ

  
  

٢  
  

  .شب
  خود را نهان کرده است در شبِ

  مرِگ تو
  کند .ستاره ستاره را تکرار مي
  و زمين صدايِ ما را دارد

  
  چهره است .سپيده بي 

  .مالِ تو را به او خواهيم داد
  برايِ دوست داشتن َو مردن

  
  .شب

  خود را نهان کرده است در شبِ
  ماجراهايِ عاشقانه

  ها خواهد خنديد ظهر بر سنگ.
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  به اويي که تو درجا هماننِد او اي
  و ما در آنها حک خواهيم کرد 

  وبرِگ زيبا نامِ تو را شاخ
  

  در آنها
  آرام دهد  شان مي تکاِن  بيهودهو در باد که 
  ها َْچنبره نامِ تو سبز

  زند بيرون که پرنده از آن مي
  گيجِ خواب

  
  ها را واژه.گُمان کرده بودي گُم کرده اي 

  با گشودِن فضا برايِ آنها
  کردند .زمستان آنها قلبِ تو را گرم مي

  هايِ خود به وفاداريِ بال
  

  ها .واژه
  هايي که تو در آنها بازيافتي و گنج

  ت با انگشتاِن انسانَي
  

  کنند مان مي .هم آنها اند که نزديِک
  آَورند آنگاه که به جامان مي
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  ْ علِف نمناک .درخِت لُخت
  انه گواهاِن توفان انديگ

  در نخستين پرتوِ خورشيد
  

 هايِ ما اند هايِ ما در چشم زخم .جايِ

  هايِ سنگين ْ اين پلک .زمان
  کورِمان نخواهد کرد
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 گويم سخن با تو مي
  
  

درخشد  هايِ َتراَنهاده. مي بازي ِلي هايِ ِلي گويم. پژواک. مرجان سخن با تو مي
  کنم از ِدِهشِ خواسته، دريايِ بي گذرگاه، دهان. ت مي َهخبرِ خوش امروز. آگا

  
  همانند. يِ برف، در آنجا، بي هايِ با سرِ ماديان، شيهه با تو، سرکشيِ ستيغ

  
  کرده. هايِ خانه هايِ نخستين، فرصِت داده به سنگ با تو، عشقِ شديد، حقيقت

  
يِ  يِ ناگشوده نقشهها، سروِد از برايِ صخره،  با تو، تنها برايِ تو، سوِگ شمع

 نشانه.
  

*  
  

که  ت. صدف. پيوندهايِ وحشيِ هوا و آب. همين خورده در سادگَي زخم
  ها، همراهاِن موج. ها نمايان، ران رها، زيباتر، پستان
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  گُريز. و پابنِد عشقِ آسان
  

*  
  

ترکند  هايِ زمخت. مي هايِ آرزوکرده. الفبا، تاَول عدد. ُدرج. بازيِ نشان
  ه.ها با جمل لب

  
*  

  
هايِ ناشکيبا. اينجا، مردمان ماندگار  ها، اين سرزمين گسترم. صفحه اينجا، مي

کند، رود َو  بندي مي زمين را عايق  کنم. مرکّب کارم، بناها مي کنم، درختان مي مي
  باران.

  کُني. روايي مي اينجا، تو فرمان
  

*  
  

  ه.شد وگو، ُجلبِک حنايي يِ گفت کنم به تو. شن. ميوه تقديم مي
  

  و نمک در آوارها، ساحلِ فروکاسته.
*  

  
  جنبش. پاسخِ چراغ. بي
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 ها در ِشگفتي. فردا ُجدا دست

  



٣٢٣ 
 

  
  
  
  

 هايِ جشن دخترِ جواِن با چشم
  
  

  دارد به صبح ْ پرده برمي .در
  هايِ راه از خستگي

  
*  

  
  هايِ کوهستان راه .کوره

  .قاطرهايِ حافظه
  

*  
  

  گشايند ها گره از گيسو مي .مردمک
  ها که قصِدشان يِ مژه جسورانه حرکِت

  ْشان  شوم است تقديرِ دروني
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*  
 

  ها ران  .چشم گردانيد قايق
  ها از برگ تا ريشه

  
*  

 
  مانند .ابرها مي
  ميرند مي   هايِ گُم که آسمان هنگامي

  
*  

  
  افتد اي ورمي .پرتابيده   .هر فاصله

  کند خواهيِ خود را برايِ بخشودگي آماده مي ْ فرجام .سنگ
  

*  
  

  .روشنايي رازِ خود را برمال کرده است
  ست اي ْ فرصِت تازه .شب
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*  
  

  .چيزها خود باردارِ ردِّ 
  هايِ درازِ چشم اند چنگال
  گيرد اندازِ منقلب انتقام مي .چشم

  
*  

  
 .سفيد برايِ اثباِت

  يِ شسته است صفحه
  

*  
  

  .چشم برايِ دگمه بستن
  بستان کردن .چشم برايِ بده

  ن انباشتنچشم برايِ پخشيد
  برشمردن برچسب زدن پِيَونيدن

  برآَوردن
  

*  
  

  .چشمِ دو کرانه



٣٢٦ 
 

*  
  

  هايِ تقليدشده .نشان
  .نخلِ اهداشده

  در خلوِت آشنايان
  

*  
  

  يک چشم است  .سخن
  پايَدش مي  .سکوت

  
*  

  
  .پاهايِ چشم برايِ راه رفتن

  يِ چشم برايِ خوابيدن شانه
  

*  
  

  ها .و دست
  کنند تخّيل مي
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*  
  

  چنين برخاسته.زيبايي 
 ْ نهانيده .راز
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  بان زمين
  
  

  صدايِ يکم
  

  هايِ کالن دارم من به ذخيره .خنده
  گاريِ بارريزِ فراموشي

  زده هايِ سياِه گردن خوابيِ با گُل هايِ بي ُدرج
  

  زنند هايِ من نقشِ آن مي .دهاِن تو دارم که واژه
  هايي که تو آنها را قسمِت من کرده اي) (واژه

  
  آَورِد آسمان و زمين ِن تو دارم پيونِد َبخت.دستا

  يِ آن را من به تو آموخته ام که جاذبه
 

  .ِاي عشقِ من
  هايِ انبوِه به گاِه بيداري ها در علف رنِگ قوزک

  رنِگ ِکرمِ پروانه به گاِه آفتابيِ مرگ
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  صدايِ ناآشنا
  

  ها گاه .در ناشناختگيِ خواب
  هايِ خود مست است واژه از آينه

 ها خفه خيزند چراغ پا مي  ها به .اشک

  .جهاِن باژگونه جهاِن تنهايي
  اي مشترک دارند برايِ خوابيدن گونه

 
 

  صدايِ يکم
  

  دهم بر بام .ناِن پرندگان را ورز مي
  .انگشتاِن بلنِد بي بدگُماني دارم

  
  دار ت تورِ گُل .به بانِگ صداَي

  يِ تو گشوده پچِ گيسواِن گره .به پچ
  

  ها را ده ام زيستنِ سنگ.ديري نگاه کر
  کنم  اند   .آشيان مي  هايِ آنها انديشه  .جنبش

  
  در ِمِه زخمِ مبهمِ تو
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  همچو غنايِ شمارناپذيرِ زمين
  

 .دلبرِ بازيافته با کتابِ گشوده

 
  

  صدايِ ناآشنا
  

  .به کدام َدم به کدام َمثَل
  افتد .آب برخيزاَند آب را که مي

  
  حلزون روم هماننِد .من در نگاه راه مي

  ست .آلونِک او چشمِ سختيده از شوربختي
 
  

  صدايِ دوم
  

  روي .تو در نگاِه سفيددفتريِ من راه مي
  روي .داستاِن تو داستاِن من است   .در َدمِ من راه مي

  روي انگيزد   .تو راه مي مي  زارهايِ سايه .هوا نقشِ نخل
  در موهايِ من در آغوشِ من در زباِن من

  امين ام در رسيدن به نوشتار.من منزلگاِه فرج
  يِ آغشته به رؤيايِ تو ْ مالفه ُسست و استوار
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  صدايِ يکم

  
  .ردِّ تشنگيِ ما

 چهبيضي همچو دريا

 
 

  صدايِ ناآشنا
  

  هايِ گريز است .او تاجِ با تيغ
  جنباَنَدش نوباوگي هايِ پريان که مي ِ سرزمين وبرگ شاخ

  تيِ غرقيده اس ها   .او جزيره با آرنجِ موج
  کنند هايِ آن راه بر مسافر گُم مي که گره

  يِ کبوتريِ خود کنند آيا با گردِن شکننده .آشيان مي
  کند شان مي هايِ خندان که روشنايي پراکنده شمع

 
  

  صدايِ يکم
  

  ْ سفيد .مياِن او و من

  شالِ شدن
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  صدايِ ناآشنا
  

  زدها را ست رؤيايِ نام اي  .شب حلقه
 انگيز شگفت .ماه عشقِ آنهاست سرپوشِ

 
  

  صدايِ يکم
  

  ها به پاها کوب به کندو آهن .ميخ
 يِ وحشيِ من زندانيِ ناگزير به بيگاريِ حافظه

  هايِ ناسور گُرِگ با پستان همچو ماده
 کند مومِ کُهنِ .زنبور لعن مي

  بندوبارِ آن است هايِ ما را که عسل خواهرِ بي ُمهر
  اريد يِ زمستاني ام که تو بسته مي .من ِکرِکره
  يِ جاودان ام دويِ با مشعل .من چشمه

  شود .زمين به پستاِن نمايش سيراب مي
  
  

  صدايِ ناآشنا
  

  ِ خود رنگي شود با پريده يِ درازنا هماهنگ مي .آسمان در همه
 ها همه نخ اند موضوع گم شده است .ريزش
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  داده به خود کند اقيانوسِ بازپس مرکّبي که قلم رها مي
 
 

  صدايِ دوم
  

  هايِ اندک است  با امکان  يِ زنجيري حلقه.قايق 
  ها را کند فانوس از ساحلي به ساحلِ ديگر   .رود دانه دانه مي

  آَورند به هم صدا   .دو جهاِن متخاصم سر فرود مي به نيم
  هاشان دهند خود را   .ناقوس دو کليسايِ جامع به هم مي
  رقصند را مي  فرش دختراِن جواِن بر صحنِ سنگ

  آمده از دور بس دور با چرخِ  .تو و من
 ران داده به هاللِ قايق ْ بخِت وعده خواب

 
  

  صدايِ يکم
  

 تاج .تو و من بس دور با ديوارِ درخشاِن نيم
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 ُبت
  
  

  هايِ خود کني در چشم .پاسـباني مي
 ها  هايِ تاريکي از خيزران

  .چراغي برايِ ديگران
  پايند آنهايي که تو را مي

  هايِ د بر شيشهنشين در مي  .خون
 يِ ما  هايِ ويرانه خانه

  ْ تو در پيِ مردگان اي هايِ ُخرد .همه سايه
  هايِ ما بر ردِّ گام

  
  هايِ خاردار .ُخنکايِ خطوِط سيم

  دهيم  هايِ گُلِ سرخ به هم عالمت مي  .با تيغ
  شوند يِ خود رو در رو مي  .عاشقان با چهره
  ها را  کند موج .صدايِ آنها ُپر مي

  ين سرزمين تا به سرزمينِ تواز ا
  هايِ ستارگان تا ورطه
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  .جا بگشاييد

  ها برايِ آبي که راکد است در آبِ گوديِ دست
  هايِ زياده گشاَدش برايِ سرهايِ ما برايِ هوا برايِ کاله
  هايِ پايِ ما يِ انگشت ْکوچکه ْ خواهر برايِ شن برايِ علف

  
  .جا بگشاييد
  ها به آغُلْ ِکشانده  هايِ باد برايِ ميش

  هايِ تگرگ برايِ گاوهايِ کَر بر رده
  برايِ روباه برايِ سِگ ُپرهياهويِ روزان و شبان

 
  .جا بگشاييد

  يِ سبزِ بناها برايِ کالمِ بررونده
  هايِ آنها به کُلُفتيِ زمان ها برايِ پارو برايِ پنجره

  گربه هايِ ميوميوهايِ بّچه برايِ بادَنمايِ افراخته بر چرخ
 

  شاييد.جا بگ
  هايِ سوسنيِ آنها ْ برايِ قزن هايِ َدم برايِ َپري

  برايِ گيسوها در صنوبرهايِ اُرگ
    هايِ ماهي برايِ قالبِ صورتيِ پوزه

  
  .جا بگشاييد

  هايِ نِيي يِ هيجان برايِ برجِ خميده
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  هايِ بزرگ برايِ زنگارِ انتظارهايِ بادبان
  ميالدهايِ  برايِ دريايِ با شهرهايِ معلّق با ناقوس

  
  .جا بگشاييد

  ها برايِ بررسيِ رسميِ پلّه
  برايِ درسِ ُپرگُل

 
  .سخن با خورشيِد برآمده بر رويِ آبِ دهن است

  هاست داِن بوسه ودو چراغ .سخن با سي
  

  شب .نيمه
  با بذرهايِ ماه

  
  .روز در َتِه زمين است

  ها در ِمِه سنگ
  ها واليِ شاخه در رؤياهايِ ُپرِگل

  
  يِ بينيِ خرگوش استها .روز در سوراخ

  خيزند هايي اند که برمي هايِ او عروسک .جهش
  

  .ساحلِ با پشمِ تراشيده ميهنِ گوزن
  گذرند از آن ت که ناوها مي  َوجـْگََن
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  ْ موج ْ کند موج خواهي ُتف مي کام
  

  هايِ نمک است .ماجرا ُبتي با پستان
  گيرند ْش مي  .دريانوردها با تشنگي عوضي

  
  .ُبِت ديوانه

  ر همچو پستاِن توشع
  نه آغاز و نه پايان دارد

  
  زن بازِ خنده .زناِن آب
  کار تان مارهايِ بي .بازوهايِ

  دهيد .بويِ عشق مي
  

  گرديم پِيِ .در آوازهايِ شما مي
  ها ها و برگ يک ميداِن عصب

  هايِ ما نامي برايِ تّپه
  

  کنند ْ نخِ خود را تحسين مي هايِ فرياد .سوزن
  شوند  ودوز زاده مي به دوخت سرانجام  .همه کور

  
  سر ُبِت گران

  ْ پيراهنِ ريزشِ شبنمِ توست شعر
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  ْش اي يِ زنجره پريده بنِد رنگ با سينه
  

  بازِ غرقيده .زناِن آب
  ِکشيم ما از پيماِن فرجامينِ شما سر برمي

  با آتش
  

  هايِ زنبق بر سر دارد .آسمان تاجِ نمازخانه
   لک يِ لک هايِ تپنده با محراب

  
  جا بگشاييد.

  هايِ صدا در گلويِ چنار برايِ زاغ
  هايِ برايِ کودکان ها افسانه برايِ گچ بر بام

  هايِ اقيانوس گاهبرايِ خوابِ مرکّبِ سياه در خواب
  

  .جا بگشاييد
  ها برايِ ُمهرهايِ موميِ آنها هايِ ايست  برايِ حلقه

  ها هايِ به طرزِ ميوه ِ کَُهنِ ُپر از خنده برايِ بوستان
  ها هايِ ساعت بان هايِ آهنيِ واال ديده برايِ نرده

 
  

  .جا بگشاييد
  ها ها در شيارهايِ خاکستريِ ُپل  هايِ تاقي برايِ موميايي
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  چشم هايِ يک برايِ غبارِ رودها شب بر قايق
  ها هايِ رواِن جهان گيراِن خميده بر ريشه برايِ ماهي

  
  .جا بگشاييد
  ها شکستگي يِ ِکشتي حلقههايِ هزار  هايِ جزيره برايِ تسمه

  کاري هايِ جوش َدمان پرتوهايِ برايِ چراغ هايِ سپيده  برايِ نعلبکي
  هايِ نمناک هايِ حريق در درازنايِ لب برايِ تاَول

  
  .جا بگشاييد
  ْگذرا  يِ خوش ها  .انديشه هايِ جبهه برايِ چهارراه

  شان ِ هايِ ُپشت بازنهاده به زبان برايِ خياباِن چشمه
  يِ بامداد زده يِ شگفت هايِ عنبر بر چهره کُرک برايِ

  
 .جا بگشاييد
  سنِگ خودپسنِد ْ بر تخته يِ از کَف برايِ دفترچه

  هايِ ما بندگي
  

  ها سنگ هايِ آبيِ آب هايِ کف است در سوراخ .سخن با انگشت
  يِ کوه يِ برهنه کمان است بر شانه .سخن با رنگين

  
  .درياچه

  آسيابِ درازِکش
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  بال .بر نوِک
  کند گندم گندم آسياب مي

 
  سازيم ها مي .بر کرانه

  پيماِن زيستن
  هايِ جغد را به مشعل

  
  کند در بلور بِل مي روشنايي بِل

  هايِ پرتگاه برگ رنِگ با گُل تخته
  

  شکافد .گاوميش ستون را مي
  

  ْ ُبت .سرخ
  گزينيم مان برمي گيريِ پيوندهايِ برايِ واحِد اندازه

  يِ َدمِ تو را دهکنن هايِ تحريک چين
  

  يِ آهاريِ فانوسِ دريايي .به يقه
  زني  آهن و سرب را تو گره مي

  خالِ سرودها کراوِت خال
  

  گاه شماَرد به هر ايست .َدرد برمي
  شان همه از ُدر هايِ خود را   .جامه کَرکَس
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  .سکوِت مسلّم

  .وحشت برايِ ميخ است
  ستايند .ديوارها مي
  ها گويند مرده .دروغ مي

  
  فرش کند هامان را سنگ يده ايم توفان گنبدهايِ عذاب.د
  ها ها بر پرتگاه شنبه کي

  هاشان را در ُتهي َدرنشانند بند  ها شيشه ِهق و ِهق
  

  يِ پسنديده ها علوفه .ديده ايم ساعت
  گُلِ نخوِد خاکسترهايِ خود را بر تابستان بپراکََند

  هايِ خود را در گرما حک کنند ببرها پنجه
  

  يم ُمشت َنفَس تازه کند.ديده ا
  جو  و به ابرها دست  يابد سنجابِ انتقام

  ش .ديده ايم چوب سوِء قصد کند به کمانَ
  

  ست هايي هايِ هجوم در چشمه  آَورد يِ آب ْ پاره .شعر
  ها به هم َبَرند که راه

  
  رواييِ جاوداني ْ فرمان .طبيعت
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  ها در قلبِ قلعه
  .جغد به گردن دارد همچو گلوبند 

  ِد سنگينِ مجوسان راکلي
  

  هايِ کُنامِ .شعر قالّده است در پيرامون
  ُبِت با شيرها

  
  .جا بگشاييد
 ديده ْ جبرهايِ آسيب باک گَرِد بي برايِ خواب

  شان هايِ بريده از حافظه برايِ دويِ گوراَسب
  هايِ لگدمال يافته از آينه برايِ گيايِ رهايي

  
  .جا بگشاييد

  ها رؤيايِ حناييِ جنگلناپذيرِ  برايِ زخمِ درمان
  هايِ خود کني در چشم .پاسباني مي
  ت سالَ هايِ هم از شمشاد

  گرفته دخترِ جواِن الهام
 

  ْ سرنوشِت توست .دژ
  هاست که در شهربنداِن سده

  هايِ ما پيچيده در پرچم
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  کنيم برايِ گشنگي .قيچي مي
  وبسِت مشعلِ چفت

  هايِ نازِک آذرخش را با شرابه
  

  گرداَند دست مي .گذشته دست به
 

  زنان زني گام .تو کنار مي
  هايِ شکننده را هات اين ميله مژه

  ُبِت با پژواِک
 هايِ ناکام   حرکت
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  ها فصل
  
  

  هايِ خود را سوزانده است .زمين گفته
  ها زيرِ برِف زمستان

  يِ بلوريِ تخم ْ پوسته .تابستان
  ها .تابستان برايِ پروازِ رازناِک کرکس

  
  هايِ از گَرد بال .زِن با
  يِ تخِت سيانور با سينه

  
  گير ِ پِي هايِ ِفرزگُذر  ْ يالِ شعله .تابستان

  آَور از پشِت گردني سرگيجه
 

  هايِ متغيّير هايِ او به برگ ْ اعتراف .شاديِ درخت
  .هيوال در پيشِ پاهاش معّما 

  
  هردارشاالجاه وْ کليِد َسُبک بر شکمِ  .تابستان
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  شده شهرهايِ بياينده ک.کليِد شهرهايِ خا
  ها همه دروازه .کليدي يگانه برايِ اين

  
  .زمان شهرهايِ خود را سوزانده است

  هايِ جوگندميِ خود هايِ خود درخت دهکده
  اندازد ها را به گريه مي .پاييز درختچه

  آنها را  هايِ نياکاِن و شبح
  

  هايِ خود را سوزانده است .زمان انگشت
  در تماسِ توفانيِ مرگ

  
  ها همه خالي اند .پنجره
  چند خوابان ْ دانه بر مي .مرغ

  شکند ها را مي نواختيِ جاده .رؤيا يک
 

  هايِ خود را به آب در داده است هايِ بيست سالگي .آسمان کتابچه
  هايِ گَُسل   گراياَند در شکاف ْ جان را به سرخي مي .ترس
  ها اند   .انتقامِ درد گرفته شد ْ چروک هايِ صورت .زخم
  يِ جنبيدن نيست ها را ُجربزه .لب

  
  پوش پوشيده است .زماِن خوش

  هايِ خود را ِکش بندها و دست ساق



٣٤٦ 
 

  ها برايِ درِد دل کردن با الل
  کورکورانه

  
  هايِ خود کند به عشق .سنگ هديه مي
  هايِ خود را يِ سن يگانه عکسِ همه

  شکستگي َروايِ را از ِکشتي يِ کام پا تجربه هشت
  

   هي.چه شمار ما
 صيِد ُپربار
  زنند در صداها وول مي

 هايِ پديد آمده .دريا آمده پيدا با واژه
 خشکانند ها مي گويد   .سخن کرانگي سخن مي .بي

  
  .انساِن با قيچيِ جاودانه در روز

  زند يِ خود ُبرِش مي اي به قواره سايه
  هايِ غبار مِ با چشم ْ غولِ آرا د همزا

  تابانه با َشسِت پيچکي با زايماِن بي
  

  بي سرپوش است  .فردا دياري
  بي سرسبزي بي بويِ خوش

  کند ش خيانت مي چاهي که آَب
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  از اميد اند  پاهايِ تشنگي گود .جايِ
  

  يِ ناخواسته   .راه رفته ام با همهمه
  سازد در علف در هوا ش مي که سکوَت

  يِ کَُهنِ .راه رفته ام با باد و سرگيجه
  گنبدها   .واپسين ايسِت

  هاست خون فر   .در گُلمسا
 ها را پاتوقِ خود کرده اند آشامان باغ خون

  
  ست بي برگزيده .فردا کويري

 خوابد .وداع رويِ انگورهايِ خود مي
  کند هايِ خود را چند برابر مي .شراب بالَک

  يِ بازديِد دهد به دريچه بيهوده   .فردا جهت مي
  هر مرزَنما

  
  ت.زمستان ِلرَدش را به آتش کشيده اس

  خانه در نخستين مهمان
  

  بخشد هايِ خود را مي .بهار رنگ
  کند به نرده که مس با آن هماوردي مي

  
  ت را .از دست داده اي آشيانَ
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  ها فرارکُنان از زمان
  

  ديده ست مبهم .فردا ساحلي
  کند  گاه نمايان مي که هر جاي

  گيسويي درمانده
  يِ رؤيا کاره در ُتهيِ بي

  من چشم در راه ام  .فردا را برايِ توست که
  هايِ بلنِد ياد در موج

  در خودکُشيِ تحقيرآميزِ
  ها َممه
  

  .شير خوش است در اقيانوس
  ش همچو قاقُم در پوسَت

  
  ها .ستاره
  هايِ غرور گُل دسته

  هايِ تو در دست
  

  .ديوانه اي شبابِ آتش
  پرتگاِه مضطرب برايِ کمربند

  
  ديِ سبزِ تنهاييِ خود را دريدن ها پرده .نهال
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  دهنده يِ نجات ست بر سرِ خميده ش خالي .تاج جاَي
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  بهايِ سکوت
  
  

  جهاَند  .فرياد صدا را مي
  آب را  همچون سنگ

  غرقد سپس مي
  ست  .فرياد چاقويي

  بهره از دسته ْ بي تيز
  کنند همچون ش مي ها دنبالَ .دست
  ْ تّوهمِ ساحل را موج
  غرقند و مي
  کُشند در تِه آب .مي

  يِ ناشناسِ زيبا بهايِ رياچهاست د  .خون
  سکوت
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  مسخِ جهان
  
  

  ها که کاله بگذارند بر سرِ آ کنند شعله .چه پيله مي
  شد مشّخص برايِ فردايِ مسابقه  .آغاز

  يابند با انگشت ها که دست مي زنند برايِ کوتوله .دست مي
  ها به ناِف فصل

  کنند ها در مسخِ جهان همکاري مي .پرنده
  که پرواز کند سرانجام  دادِن امکان به ستاره .پريدن برايِ

  .سر که َته باشد، سببِ بودن نيست پاها را
  مگر ترکاندِن ابرها

  ها   .انسان برايِ خود .آتش افتاده است به خانه
 همه گرما نبود خواستارِ اين

  اّما
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  چيزشده يِ بي لحظه
  
  

  يِ بريده چيزيِ لحظه .بي
  ش سَر از دودماِن ِگران

  ش از نياکاِن سفيد و سياَه يدهبر
 شان  هايِ برمالشده با جايِ زخم

 .تواِن تقليد دارد طال دنداِن گشنگيِ
 روزهايِ بد

  
  يِ خود آگاه َشوي يِ دروازه .در آستانه

 از آن َدم که مانده است ما را برايِ زيستن
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  بيگانه
  
  

  رباييِ چيزها .دل
  که هستند چنان نمايند 
  قه است.جهان يک فر

  .بيگانه مشکل دارد خود را در آن بفهماند
  ش را واشاره و زبانَ گيرند به او ايما .ُخرده مي

 ش .و در برابرِ نزاکِت ُپرشکيَب
  کند بدوبيراه و تهديد درو مي
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  يِ درياها بر پاپيکره
  
  

  ُر بِــيُرلبرايِ فيليپ 
  

  يِ درياها .بر پاپيکره
 کند همهمه خون را آرام مي

  هايِ هماهنگ لُخِت با حرکت زِن
  هايِ ْ زِن لُخِت با حرکت با موج
  ديده به تاجِ کف پاداش

 هايِ ها از جزيره .آتشي اند جانانه
  همه نشين با اين ْ دل هايِ خاراسنگي کاج

  ها ها و ميوه با برگ
  هايِ ما  رسند ترديدهايِ ما و زخم که به پايان مي .اقيانوس آنجا
  دگيِ من برايِ هميشهبار بر زن .داغ زد يک

  ها زنند زنگوله ها وِر مي .در اردوگاِه برده
  همچو نوزادها   .شکيباييِ

  ها اعتماِد  ديوارها بايد برايِ بازداشتنِ زنداني
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  چنين مرگ بايد ُسرب و آهن   .هم
  شده  بنِد جويبارِ گُم با گردن

  يِ درياها .بر پاپيکره
  يک کرکس است خورشيد

  کنند ش مي که بادها مسِت
  .ديگر هرگز

  زارها ها گُل نخواهند داد بر آبِ ِکشت اشک
  هايِ لو داده راه .ديگر هرگز شورش َنگـْذَرد از کوره
  .راه نمايان است بگويم من به شما

  ْ استوار هايِ شاعران و گام
  دهد ست که دل به آن گواهي مي ْ گُلي .نگرانيِ زيستن

  هايِ دقيقِ تبعيد اند ش بوش جايگاه شکلَ
  .رؤيا نشسته است در مياِن اين دو جالّد

  بازند و هم آنها اند که رنگ مي
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  چِهرِک مرگ
  
  

  .چِهرِک مرگ
  يابد هايِ خود را بازمي خاستگاه

  کنيم سنِگ توخالي که در آن سفر مي
  هايِ نيرومنِد شکن در هم شکست موج  .حقّانّيت

  ها گستاخي را   .راه
  ُبرند ها مي يِ آب يکديگر را در قلبِ از جا کنده

 يِ سه است قاعده  .حقّانّيت
  ها .به سادگيِ جادويِ چراغ

 ها شب در اتاقِ توطئه
  يِ روز .تو خواب خواهي بود ديري پيش از رسيدن به کرانه

  هاش را که دريا جزيره .من رؤياهايِ تو را سوا خواهم کرد چنان
يِ  هايِ پالوده گاهنمايِ با گذر يِ جهان .تو خواب خواهي بود همراِه نقشه

  هايِ تو يک نگاه بيش نخواهند داشت دادوستدها   .اّما چشم
  .چهرِک مرگ

  يابد خطوِط خود را بازمي
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  گرفته از افسانه وام
  افتد .نقّاش به زانو مي
  وُرفته هايِ شسته يِ با پيکان  پيشِ يک سايه

  کُند برايِ مردن موشان مي که او قلم
  د.تو با فراموشي خواهي خوابي

  هايِ انسان يِ شب چشمه
   هايِ چراغاني بر ميدان

  .خواهي خوابيد پاروها افتاده
  ْ وِل به حالِ خود زورق
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  کليدهايِ شهر
  
  

١  
  
  

  صدايِ يکم
  

  .شهريارِ فراموشيِ خطرناِک واپسين دادرسيِ خون
  هايِ بس ُپر يِ دست در توده

 هايِ َنر هايِ بارها گسسته به ناله در راهرويِ هرزگي

  ْ طرحِ آن گاهي ِکشد آسمان  در شيارِ فريادهايي که مي
 
  

  صدايِ دوم
  

  َدم .خداوندگارِ خوابِ درياها برايِ ُچرِت ُپربارِ توتياهايِ سپيده
  ناپذير است بيني ش پيش در قلبِ انساِن ناديدني که تابندگَي
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  ريختني هم گرِ جهاِن پيوسته بازساختني و در در کانوِن زوزه
  
  

  صدايِ يکم
  

  بار در .شهريارِ روزِ برافتاده   .رازِ تو بِگـْشود يک
  هايِ خود را سوزان به ضرباهنِگ طبلِ مرگبار بال  پروانه

  کرده هايِ دنبال سرا برايِ دخترک يِ داستان دالنه طاووسِ با تصويرهايِ ساده
 يِ گرفتار در عشقِ ناشدني به خود هايِ کُرورها حشره با ِلنگ

 
  

  صدايِ دوم
  

 يِ شهرساز را دشمن ْ فرزانه ريارِ بسترهايِ زور.شه

  ها زنند تمساح ْ آنجا که قهقهه مي يِ با ُنخاعِ الي کرانه
  کند ش مي َ شب که درِد به شگفِت تو ُپرستاره دهد به شغالِ نيم گشنگي مي
 کُني تو بر هر گُنبد بر هر راِه تشنگي .شاهي مي

 ايِ خودپسنديه ها ِمنار هايِ هوا شکنجه .شهريارِ آماج
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  صدايِ يکم
  

  صدا هايِ گرفته .خداوندگارِ وداعِ جاودانيِ رودها و آينه
ِ تو را از  کَُند کاخ ش ُپر مي داشِت خرِد بکرِ تو که رقَص ست گاِه بزرگ فرارسيده ا
  ها پرنده

 ها .در درِد ارغوانيِ چکادها و در طاليِ منقبضِ معدن

ها را برايِ ُشکوِه تو به چاِلش  ْ سده هايِ وقِف سکوت هزار زوجِ شده شمع
 گيرند  مي

  
  

  صدايِ يکم َو دوم
 

  پس آيا ايستادگي کُني تو در برابرِ آينده .زين
  
  

٢  
  
  

  صدايِ سوم
  

  خواه  دل ِ به کار .بي
   بيهودهيِ تو  ُبنه
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  صدايِ چهارم
  

 شمارِدمان .تب مي

  ْپوشِ راه اند   .فريادها پاي
  
  

  صدايِ سوم
  

  وبِ آذرخش.به گاِه غر
  ت اسبِ سفيد کمانَ

  است ٢٣ُنه طرحِ ُنه
  
  

  صدايِ چهارم
  

  ناپذير بيني .ديدارهايِ پيش
  ها پايِ نشانه .هشت
  ُنه است طرحِ ُنه
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  صدايِ سوم
  

  هايِ فراطبيعيِ .اعالن
  اي    هايِ حومه با خنده

 خاني با خوابِ پيش

  
  

  صدايِ چهارم
  

  .فضايِ تو به شمار افتاده است
  ها هايِ سنجاق تانمادرِ با پس

  خورشيد در شير
  
  

  صدايِ سوم
  

  .اسفنجِ خودکُشي
  ناُبردني يِ گمان ها ديوارنِگاره
  کنند کار مي  تا مصّمت
  يِ تاس زيرِ پاشته

  کند تا حافظه کار مي
  زده هايِ دل شقايق
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  صدايِ چهارم
  

  ها خورک .شهرِ با ُدمِ غم
  هايِ گوگرد با باله

   زيرِ آب  .کبريت
 کند خود را هدايت مي تبعيدهايِ

  يِ ديگر اي به غرقيده از غرقيده
  شده هايِ آزاد کرانه

  از نخستين تا واپسين
  حرِف رامِ سال

  
 

  صدايِ سوم
  

  هايِ خود .شهرِ خميده بر سخن
  ها همه تارهايِ صوتي .کوچه
  ْ َنرُبزِ طليعه .سکوت

٣ 
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  صدايِ يکم
 

  هايِ گُشنگي  .سالم بر آگهي
  برق ته از تيرهايِ چراغرف يِ ناِن ِکش نرمه
 
  

  صدايِ دوم
  

  خوابي .سالم بر انگورهايِ بي
  .تاريکي و روشنايي کشمکش دارند سرِ تاکستان

 
  

  صدايِ يکم
  

  هايِ پريان هايِ داستان .سالم بر عقاب
   هايِ ساده در دل  ها .انجام گرفت بازي

  
 
  
  

  صدايِ دوم
  

  دار هايِ دنباله ها بر ستاره .سالم بر موشک
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  زنند يِ خود را تاخت مي ها ها نوبرانه ه.محلّ
 
  

  صدايِ يکم
  

  ليسان  هايِ ُجلبک .سالم بر ايستگاه
  روها چيز شده اند پياده هايِ بي .ساحل

 
  

  صدايِ دوم
  

  هايِ بنفشِ شک .سالم بر خرچنگ
  زيند در دريا .زجرهايِ زهرآگين مي

  
  
  
  
  
  

٤  
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  صدايِ سوم
  

  .ديده ام
  هايِ تاق ايِ خود را به قالّبه زناِن جادوگر گره زنند گيس

  هايِ کاغذيِ ناهنجار و تاب خورند فانوس
  
  

  صدايِ چهارم
  

  .ديده ام
  هايِ زرد بپوشانند فروشان هوا را به هجونامه کُهنه

  نگاشتند به منقارِ خود ش مي َ که پرندگان
  
  

  صدايِ سوم
  

  .ديده ام
  ها گيريِ شاخه به َسَحر به گاِه واپسين در آغوشِ هم 

  هايِ صمغيِ درختان هايِ خود را بدوزند به زخم هايِ روستايي زخم هنشم
  
  

  صدايِ چهارم
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  .ديده ام

  هايِ خود را بسوزاَند و برود به شهر دبستاني کتاب بّچه
  شده در مياِن دو زنداِن پژواک فضايِ توافق

 
  

٥  
  
  

  صدايِ پنجم
  

هايي که  ستونيِ شهر و  آَوردم برايِ هر برکه ش مي .نامِ تو، من به زبانَ
هايِ عظيمِ آشنا،  ها اي ــــ اين تنه کردند ــــ آخر تو از آِن جهاِن تنديس ت مي دنبالَ

بارِ پير شدن را  ُبردم در آنها خوانده ام، همچو درد، ناُميّسريِ اندوه که گمان مي
يِ تو. محبوبه، اين  بخشيدند به چهره در درازنايِ رونِدشان، خطوِط ديوانگي مي

هايِ تو  کردم تا در کِف دست زده خود را آماده مي شق نبود که شگفتمگر ع
  هايِ ما. يِ سرنوشت بنوشم، در چشمه

رفتم  بافتي بر تنِ خود که مي کردم انگار که پيراهنِ کتاِن هجرت مي ت مي نگاَه
ت آمد و برايِ آسان کردِن کارِ  که تمام شد. دسَت کنم آن را، همين   پاره

  شان کُني. ر آن شدي که مسِتهايِ من، ب دست
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يِ اهريمن،  ها، خنده يِ انسان به کدام نخ بافته شده بود اين پيراهن؟ خواسته
انگيزترين زيور را  روز، از هيچ سالحي چشم نپوشيدي که دهشت متغّيرِگيسويِ 

  با آن بسازي.
  
 

 صدايِ ششم

  
  .موهايِ تو طعمِ پنهاِن خون را در خود نگه داشته اند.

  
  

  هشتم صدايِ
  

زند در  ها که ُجغِدشان چاپ مي هايِ آب مرواريدهاست برايِ چشم  .شب را
گستراني همواره گشوده بر سروِد مرگ،  دلِ آبگيرِ پرهايي که تو آنجا بال مي

ها   بنداِن صبح که گوگرِد چمن همتايِ فراخونيِ تو، فراِحّسيِ تو، پديد آمده در يخ
هايِ عميقِ چاقويِ اّتفاق اند که گياهي  اينها ضربهنهايت؛ و  کند تا بي ش مي َ سوراخ

يِ روشنِ هوا که سايه بر درازنايِ سدِّ  کوبد به جليقه کوبد به هوا مي خشمگين مي
گويي  ِ پيش آَوَرد که  هر سنِگ رسوبي ْ آنها را به نمايش درمي صدويک شاخِ نور

که   پذيرِ درهم هايِ دلتاباَند آنجا که، همچو بر فرشي از صدا در خلسه بازِشان مي
کنند، به تاواِن گندم و پارو و جويِ  ش مي َ رنگ بي  ْ هايِ مگس ها و فوج مورچه

هايِ  شکستگي شوي، به خاطرِ ِکشتي يِ خود زاده مي کبوِد درياها، تو از اندرونه
هايِ پرهيزگار ــ که  ندايِ ياسمنِ ناقوس انگيز، از هايِ هيجان بار و کاوش اندوه
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هايِ  يِ موجيِ با دندانه  انگيزد و يک اّره ْ آن را برمي هايِ مرفّه بندهايِ مؤمنه سينه
ش  ْ تنفَّس يِ َخرَبق که گُلِ سرخ يِ ُعصاره کاسه درَدش ــ تا کارانه مي عسلي اّما نابه

ِلهيده به باِد حسوِد    وار اي ديوانه  ِکشد، باکره کند و درمان را از آنجا دارو برمي مي
راننِدشان در  دارِ ناشناس مي هايِ شکاريِ ُپرشور که سواراِن نقاب اسب دشت و

ْ در  کار در دوروَبر  هايِ چرميِ به غروبِ افتاده بر شهر، به ياريِ ربودِن موش
زده، ُحبابِک  يِ برق که آذرخش، نيزه هايِ گُرگ و َسمورِ آبي، در حالي راه کوره

ون سرپناه برگُزيده است، در شتابِ کند که انسان همچ سفاليني را سوراخ مي
يِ زماِن بازمانده برايِ زيستن، همه عارفانه  داشتنِ هزار ذّره خود برايِ در امان نگه

بانواِن  هَشيِ ناِن آگهيِ چهار  يِ پاسخِ کوبنده غلتيده به انتهايِ رؤيا، بازيچه
ره شدن، شان برايِ چي منِد جهان، همگي گرفتار در اسفنجِ ذهنيِ خواسِت شکوه

 هايِ ساختگي، بر دامِ پرستويِ سّميِ خويش. با مکيدِن آن صدِف زرِد بهشت

  
  

  صدايِ ششم
  

  ها هاست مرا همچو دوست .شبح
  همچو عذر و بهانه  جهان

  ْ  شکل گوست مرا همچو هم .زني پيش
  
  
  
  



٣٧٠ 
 

٦  
  
  

  صدايِ يکم
  

  اي .به هر ايست جزيره
  در مياِن پاروزنان

  
  

  صدايِ دوم
  

  تنها خواهي آمد .امشب آيا تو
  ت بر دورِ گردن شالَ
  هات از پوسِت اقيانوس ِکش دست
  هات آبيِ خواب کفش

  
  
  
  

  صدايِ يکم
  

  يِ گياهان .باران پيرايه
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  آسا رؤيايِ پيراهنِ غول
  .درختان به آن بدگُمان اند 

  
  هايي اند سينه ها سنجاق .پروانه

  لُخِت آسمان هايِ سينه برايِ پيراهن
  جور ْ سنجاقِ .مارمولک

 ها لُخِت سنگ با تمام

  
  

  صدايِ دوم
  

  .امشب آيا تو تنها خواهي آمد
  ت َ هايِ يخي با دندان

  ت .نمِک افسانَه
  
  

  صدايِ يکم و دوم
  

  خورده به هم .سرگردان ايم ِگره
  هامان بيگانه برايِ چشم

  بي هدف و بي صدا
  حافظه به جايِ عنبّيه
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  پژواک

  
  هايِ ناتمام .جمله

  بر بالينِ اعتراف
  
  

٧  
  
  

  صدايِ سوم
  

  .استواريِ ديوارها
  جا همانند همه

  
  
  
  

  صدايِ چهارم
  

  ها .موسيقيِ َتله
  هايِ خاکي ويولُن برايِ کرمک
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  صدايِ يکم

  
  سايد ها مي .به سرچشمه
  نظمِ موجود
  سايد هايِ برهنه مي وبال .به دست
  زناِن رام

  
  

  صدايِ چهارم
  

  است  ها را قالّده .مرده
  ها  بر قوزک  بر گردن
  ها را تعّهدهاست .مرده

  کنند به گردن گيريم که ناگزيرِمان 
 
  

  صدايِ يکم
  

  ها پشت کنيم برايِ الک .دعا مي
  ها خانه ِکش در شيره
  ها کنيم برايِ کَرکَس .دعا مي
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  ها در انبارِ چنگال
  
  

  صدايِ سوم
  

  هاست ها را دارايي .مرده
  هايِ اندوخته َدريک
  ْ شنوايي .شن

  
  

  صدايِ دوم
  

  ْ چشايي .برف
  
  
  
  

  صدايِ يکم
  

  .دريا بينايي
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  صدايِ چهارم
  

  .هوا بويايي
  
  

  صدايِ سوم
  

  .سايه بساوايي
 
  

  صدايِ دوم
  

  ها .خوابيدن با مرداب
  ها مهارها با مرده

  ها .خوابيدن بر پشِت شب
  ْ کفلِ ماديان ماه
  
  

  صدايِ يکم
  

  اندامِ ولگرد ْ بريده .ماه
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  پژواک

  
  ها بسياريده .دست
  هايِ در  گيره ها دست گُل سرخ

  
  

٨  
  
  

  صدايِ هفتم
  

  يِ مار .سرِ بريده
  يِ مرِد آويخته به دار  نامه .وصّيت

  
  
  

  صدايِ هشتم
  

  يِ زيتون ْ هسته .تابستان
  خواسته تسبيحِ دل
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  صدايِ سوم

  
  ْ تاالرِ نمايشِ .غروب
  پيکر هايِ غول چشره

  .بازيگران اند قرباني 
  
  

  صدايِ هفتم
  

  همه فرزِ يک کبوتر  زند سر بريدِن اين ي.به سرِمان هم نم
  
  

  صدايِ چهارم
  

  ِ داشت ْ چشم .چشمه
  پوِک کوف

  
  

  صدايِ هفتم
  

  همه کوچک  اي اين زند به دار آويختنِ ستاره .به سرِمان هم نمي
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  صدايِ هشتم

  
   وار .پاورچين گُرگ

  هايِ درنده با گام
  انسان

  کند نيست مي
  انسان را
  کند نيست مي

  آب را
  اهوا ر

  
  

  صدايِ هفتم
  

  .در انتهايِ نردبان کبود گردد ماهي
  
  

  صدايِ چهارم
  

  ش خورَک .هر خوراک را و هر گاه را غم
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  صدايِ سوم

  
  يافته هايِ آرام .فرمان برانيد ريشه

  هايِ شبي دودشده گُل
  هايِ يوناني هايِ آتش مرجان

  ُجفتيده به موجِ شوريده
  
  

  صدايِ چهارم
  

  رفتههايِ ازشيرگ .آوريلِ لب
  هايِ جامِ سرگشته فلس

  .سرودي در کاخ
  
  

  صدايِ سوم
  

 .نيرنِگ جورابِ از خاکسترها

   پايِ زيبايِ درپيچيده
  يِ شادناِک به کرانه

 پرگارِ ابريشميِ
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  يِ من اندازه گردِن بي
  در مياِن شهرِ

  يِ تسليم جرگه
  
  

  صدايِ هفتم
 

  ستون ْ َتک فانوسِ دريايي .کهن
 غرقد خاموش در بندر مي

  
  

  صدايِ هشتم
  

  .گُلِ مينايِ سربلند
  ها چارراِه حس
  کَنده پايتخِت برگ

  يِ تو استخواني در باغچه
  به جايِ يکي ديگر  يک واژه
  ها ها بازگشت  رهسپاري
   ْ ورطه  .در ميان
  مرِد خأل ْ بيوه فراخوان
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٩  

  
  

  صدايِ يکم
  

  ش بودن يِ رنگ بودن پوسَت .شقيقه
  
  

  صدايِ دوم
  

  ش بودن نانَ.تنورِ دست بودن 
  
  

  صدايِ سوم
  

  َش بودن پوش تن يِ درخت بودن کهن  .بالندگيِ دايره
  
  

  صدايِ چهارم
  

  ش بودن يِ جنگلَي  مو بودن ِسهره .قفسِ قلم
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  صدايِ پنجم
  

  ها بودن رؤياش بودن لک .الفبايِ لک
  
  

  يِ صداها همه
  

  پس آيا ايستادگي کُنيم ما در برابرِ آينده .زين
  



٣٨٣ 
 

 
  
  
  

  پاروها گوييِ  هم
  
  

  گوييِ پاروها  .هم
  گُشايي در آب
  در چوب است سخن  .راز

  يِ شيرِدهيِ موج در خواسته
  گشوده ها نيم .بَِخم بر دريا لب

  َوش کرانگيِ شنِ زن .بَِخم بر بي
  ها که رؤيا آب دواَند درِش بهرِ صدف

  هايِ رازآلود که نپندارند مرگ غالف
 شان دهد روزي به خورشيد بازِ
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  يِ در هم شکسته فحهص
  
  

  ها بميرند بارِ ديگر ردهم.ديده ام 
  درازکش بر دريا
  ها پديد آَرند ها پل .ديده ام مرده
  گذشتي .اگر که مي

  آمدم   .هست همواره ت مي پَِي
 يِ مرگ مياِن دو آتش مياِن دو هيمه

  هايِ تراشيده يک شاهنشاهيِ از توفان يا که از سنگ
  يِ شيشه يک مستيِ زهرِ نوشيدني در

  ها پرستوها   .اگر که ماهي
 شدم گذشتي نقشِ پاهات مي مي

  گذاشتم به لجاجِت اسرارآميزِ نخ َو زمان مي
  يِ تو هر اندازه نياز بود برايِ پايدار کردِن چهره

  شوند بر سرِ آواهايِ .روزها شمرده مي
  ها چيز سياه است   .ديده ام مرده خاموش   .سپس همه

  س کنند َو دريايِ زيرينهايِ ما تنفّ با ُشش
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  کردي که تو برپا مي شان را درحالي جاودانه کَُند َدمِ
  اي در هم شکسته  ْ صفحه برايِ هر آنتن
  از شکيبايي
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  از پسِ ِسيل
  
  

  .آرامش در کليد است
  تضادها در گوگرِد

  .تو اينجا اي    هايِ زودگذر روشنايي
  برايِ َدمي   .کويرِ آبي

  ان   .تشنگي برآَورده شده استهايِ بار با تّپه
  سوزي در شب .فضا يک شکاف است   .تو مي

  ت  بينم از روغَن بدوِن ديوارها   .مي
  دهد در ميان يِ آتش که گُل مي از فتيله
  زاغيِ جوان ْ کالغ ت    .آرامش بينم از عشَق .مي

  هايِ ما را دارد شاديِ رنگارنِگ چشم
  از پسِ ِسيل
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  مياِن تاريکي
١٩٥٥  

  
  
  

  به گابريِل بونور
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 امکاني برايِ زاده شدن
  
  

١  
  
  

  گيسو
  

  ْ شب روز بخِت.
  مايه هچست   .آه  بسته به مويي

  هايِ در هم ها دوره  آزمون
 برايِ يک گيسويِ شيدا

  
  

  گوش
  

  را افق  .هر خط
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  را يک زنبور  . هر زهدان
  .دريا را کوير را اميد

  تابي را يک گوش .روزهايِ بي
  
  

  هند
  

  ها .شگفتيِ َدم
  ها کنند لب شان مي که رنِگ

  .ما دو ايم به چشيدِن
  ها کامِ سخن

  
  

  گردن پشِت
  

  گذارد آسمان .ردهايي که مي
  بر شنِ تاباِن رام
  تا به ياِد گُليِ

  واپسين پروازِ فرشته
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  شانه
  

  .از يک کمان به يکي ديگر
  .فرياِد رهاييده
  .روِد گُشادباز
  با شمِّ درنده

  
 

  گلو
  

  .دو شعله همچون
  دو آوايِ دوستيده

  کند روز .ِشگفتي مي
  همه درخشش از اين

  
  

  کفل
  

  کارِ دانستن .بِزِه
  کند به فراموشي اعتراف مي

  .کودکيِ شکل
  هايِ خود را دارد دست ْ هم .تن
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  دست
  

  يِ نازک .ابرِ با آينه
  کنند در آن که پرتوهايِ ُپرشور رخنه مي

  شود به تابستان .ناپديد مي
  ِکش به توفان  کند پيش قلمروي مي.

  
  

  قوزک
  

  زند ميوه را .گره مي
  هايِ استوار به ريشه

  ستاره را به زمين
  چشمه را به خورشيد
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٢  
  
  

  آينه
  

  خوابند .تيرهايِ چراغ مي
  دراز به دراز در فضا

  
  گذر زور است برايِ ره .چه کم

  روشناييِ رؤيا
  

  .ماه بر خيابان
  شده است ابزاري فراموش

  
  .بوف
  گزارِ پيام

  هر دو کرانه
  

  .آه برآييِ آب
  شبِ زيبا
  شود سرريز که مي
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  ميوه

  
 .بارآمده در عشقِ نرمِ

  هايِ بسته بال
  ها برايِ او جايِ .شاخه

  يِ افتاده  گيرند َو ساقه دايه را مي
  جايِ پستان را   .تن

  زند به تن   .شب نارو مي
  خوَرد روز دل را مي

 ه از کارپوست را   .کامِ افتاد

  شّيِت الهيمباور دارد به 
  
  

  ناقوس
  

  پوشاَند .هوا را مي
  ست  .دوزخ استخواني

  کند ِمفَرغ َش مي که وسوسه
  ها کشند زخم .زوزه مي

  بر فرازِ درياها
  ها کشند مردمک .زوزه مي



٣٩٥ 
 

  ها آويخته از پلک
  هايِ .نشسته بر پلّه

  يِ ُپرهمهمه
   سکوت    چشمه

  گريد سرايان مي کودِک هم
  ايِ کليسايِ غرقيدهبر

  
  

  کليد
  

  .قربانيِ هنرِ خود
  به هر جنبشِ

  دهد ْ مي َسر
  ْ امکاِن به نگاه

  زاده شدن يا مردن
  
  
  
  
  
  
  



٣٩٦ 
 

٣  
  
  

  سگ
  

  تر تا نگاه .زبانْ نرم
  

  يِ انسان .سايه
    که خود

  يِ عشق است سايه
 

  تر تا پنجه ْ نرم .نگاه
 

  .و ُدم
  يِ هايِ ساده جمله
 صدا بي

  
  

  ُپشت الک
  

  يِ کُنديِ خود ه.با هم
  يِ همچو عقربه



٣٩٧ 
 

  شکند او ْ در هم مي  شمار ساعت
  جنبشيِ بي

  شبِ سنگيِ 
  شده راه را

 ْ انار است .هدف

  شکافته از انتظار 
  هايِ بزرگ   سهمبه 

  هايِ ْ چشم .تشنگي
  ور را دارد هايِ شعله  يِ هيمه افسرده
 کند او سرِدشان مي که دل

  
 

  مورچه
  

  .برزيگرِ ساليان
  زمينپاگيرِ 

   .خواليگر است تابستان
  ها .با ريشه
 اندازِ جسورانه چشم

  کند او درخِت هّجي مي
  ديروز و فردا را
  .ُدّري بر پيشانيِ



٣٩٨ 
 

  انضباط
  
  

  غزال
  

  .يابد تا حدِّ مرگ
  حناييِ روز  ْ ارزندگي

  دل ُربا کََمکي ساده .دل
  مياِن دو برنِشيني

  ريز .شکارِ شاهينِ خون
  ارمغاِن عشقِ چادرنشين

  يِ او يِ تافته هايِ بسته در چشم.
  خوَرد رؤيا تاب مي

 خورشيد در ننويِ خود 

  
  

  نهنگ
  

  گَرد نهنِگ شب .ماده
  َدمي يِ َدم چشمه

  هايِ او که َجهاب
  َدم زدن اند



٣٩٩ 
 

  رقصند بر ِگرِد او .مي
  در آنها اندازد  ها که شعله موج

  شاديِ دريا
  .روبنده براُفتد

  شود او ناپديد مي
  م وبا رسيدِن هنگا
  دار زنده واپسين شب

  
  

  َپره شب
  

  .نور بر سر
  هايِ خود  گريزد از چشم مي

  از ترسِ مردن
  .ُپرزورتر است آتش
  آنگاه که او را قامت
  از عشقِ نخستين است

  



٤٠٠ 
 

 
  
  
  

  دار هايِ دنباله بوِف با گيسويِ ستاره
  
  

  گو .پيش
  گيرد او را به پرسش باور مي .شبِ خوش

  
  ها  بين  روشن ها برايِ .کرانه برايِ مرده

  کف  ست از .فردا کتابي
  

  کند او ناشکيبا .بررسي مي
  ها و هايِ ناميده را که بوستان ستاره
  هايِ زميني اند  ها آنها را َبدل  درياچه

  
  .خواهرِ ژرفاها
  يِ تنهايِ نوک به يک ضربه

  کند چشمه را بيدار مي



٤٠١ 
 

  
  
  
  

  ها پيوند و گاه
  
  

١  
  
  

  در
 

  يِ مانده تنها .سايه
  ياِن صبحدر م

  زند بر آستانه .خورشيد مي
  ن در کمينِ زماني .چشمِ نگرا

  دهد به انساني  که در آن انساني تن در مي
  کند   .تو که برکناَرش مي

  روي بازآ به زندگيِ مي
  خاموش به نمک به آتش

  خورند ش را مي که مغزِ استخوانَ
  روا .اينجا تو اي فرمان



٤٠٢ 
 

  .يک پرده يک رؤيا برايِ زيستن
  آغازد يش مي.نما

  با تنهايي
  
  

  ميز
  

  .جهاِن سياِه نکاشته
  ها روند آرنج آنجا که فرومي

  دميده دل ْ شهريارِ به .خورشيد
  که زمين است رؤيايِ او

  
  

  صندلي
  

 ها ُپشتيِ هنگام  هايِ تاريکا .پايه

 يِ زماِن تباه ميخيده

  ست بلند راه .َدمي
  ها  آَورند گام آنگاه که کم 

  
  
  



٤٠٣ 
 

  خواب تخِت
  

 ها را  خوابيد شما شب .مي

 آنجا که ما بخواهيم درخشيد

    .ماجرايي عاشقانه اّما هرگز
 از غرقيدن  نهراسيده

  
  

  صندوق
  

  ْ قفلِ رمزي .ماه
  ْ صندوق است و .روز
  شده  يِ خاک ْ گنجينه شب

  .انسان را هيچ رازي نيست
  
  

  چراغ
  

  .زنبورِ با هياهويِ بازگشت
  دده کجا هر گُلِ سرخ تن در مي به آن

  .سپيده َپرَپر کَُند به نهان
  ها را هايِ واپسين چراغ برگ گُل



٤٠٤ 
 

 
  

  بام
  

 هايِ .آشياِن ما را پرچم

  هايِ ماست بيايد زماني عشق
  ها پرده برگيرند که کوه
  هايِ اميد از پرتگاه

  
  

٢  
  
  

  جام گُل
  

 کند  بستان مي .پيوند بده

  سخنِ ناشدني
  .افزارهايِ مرگ

  هايِ عشقِ او اند بال
 
  
  



٤٠٥ 
 

  لگالُي
  

  ْ همه ِدِهش .برَمنِش
  زند به آب و آتش  .به سر به پا مي

  دمد به خواسته گُل  برمي
  از خاِک سياه از تباهي 

  
  

  گَرده
  

  ْ ندايِ .زخمِ جان
  گياِه در خطر
  ها هايِ گُل شوند جام .جوشي مي

  به گاِه گذرِ خدايان
  
  

 روزگَردک

  
  ست آهنگي .زيباييِ او در هم

  يِ چشمها   گذراني .دخترِ خوش
  شود شاخه مي سوزد و شاخه .مي

  کشد .باورمنديِ او آسمان را به آتش مي



٤٠٦ 
 

  
  

 ساقه

  
  .سبز اّما بي حافظه
  .گُل جايِ باِلش

  .رؤيايِ او به غروب
  هايِ معلّق باغ

 
  

  نيلوفرِ آبي
  

  ها با او  چشمي دارند آينه .هم
  ْ هايِ الي در کرانه

 کند او شناور بودِن .احساس مي

 هايِ آب را هيجاِن ستاره

  
  

  گُلِ مريم
  

  هايِ کودکانه بازي يِ با هوس .گيسِ بافته
  لرزاَنَدش .َدم مي



٤٠٧ 
 

 .انباز است با تاريکي

  در نابيِ راز
  
  

  ها هايِ گُل نام
  

  ها  هايِ گُل .همه چهرک اند نام
  شان  همه شمشير در َوجـْگَنِ .اين

  ْ آنها تر از آب .دگرشونده
  ميرند از آسمان زيند و مي مي

  
  

٣  
  
  

  شترگاوپلنگ
  

  .در خواب
  يک شترگاوپلنگ
  .در درازنايِ گردن

  بنِد زنده گردن
  هايِ ما گُم نگاه



٤٠٨ 
 

  گردد .مي
  ِگرِد سکوت

  هايِ خوابد بر ستاره .مي
  خموش   .روز او

  گويد با ابرها سخن مي
  
  

  ٢شترگاوپلنگ 
  

  .در دلِ باغِ جانوران
  يک شترگاوپلنگ

  گذرد .پرنده که مي
   افزايد يک رده مي
  ايه بر گردِن اوس

  .از زمين تا آسمان
   علف است گرسنگي

  و زبان
  
  

  خوار مورچه
  

  .شبِ شومِ پشمالو



٤٠٩ 
 

  جفتيِ چسبناِک هم
 نظم و نيستي

  کند ارزيابي زند تاريکي مي .پرسه مي
  .برايِ مورچه هيچ

  رفِت نادرستي   .جاودانه برون
   ْ نور نردبان

  بلند بهرِ خزيدن باال
  
  

  َنرگاو
  

  ْ شبِ زي به جشن.ميداِن گاوبا
  ها گاوباز   .زوبين

  زنند بر خاک ها سوسو مي نيزه
 .پيروزي برايِ َنرگاو

  هايِ دودزا .خورشيِد با شاخ
  روايي .يک روزِ زور برايِ فرمان

 شمشيرِ .به غروب نيشِ

  کارآيِ ُبِت نو
  ش غرقاَند هيوال را در خونَ مي

 
  



٤١٠ 
 

  پا هشت
  

  هايِ ُپرماهيچه .شعله
 تهاس .آب را سوختگي

  وارِ .گُلِ عشقِ ديوانه
 کار هايِ َتَبه با لب

  .يک انسان يک مگس
  در آماجِ گشوده

  .شبِ تلخ را
  انگيز  خورشيِد دهشت

  سازد عددي  مي
  دهد ش مي سامانَ که مرگ 

  



٤١١ 
 

 
  
  
  

  زائر
  
  

  .هرگز بسنده راه نخواهي رفت
  يِ افق گرِ ديوانه زائرِ رخنه

  .زمينِ آموخته يک زندان است
  هايِ شمرده اند ها راه .ميله

  .هرگز بسنده رؤيا نخواهي پرداخت
  ست خردي ْ بي .دريا دشمن
    نايافتني ِ دست ْ آبيِ آسماني .اّما آسمان
  هايي ست از سنگ پچي پچ فروخورده

 سازد عاشق که زمان از آنها مرزَنما مي

  



٤١٢ 
 



٤١٣ 
 

  
  
  
  
  
  

  ها ها َو از سياهيِ نشانه از سفيديِ واژه
  ١٩٥٣ـ  ١٩٥٦

  
  

  نيهبه ژان گُر



٤١٤ 
 

  
  
  
  
  



٤١٥ 
 

  
  
  
  

  هايِ ما بنانهاده بر قّصه
  
  

  آشياني باشکوه
  
  

١  
  

  ها. ها به جايِ پنجره آشياني باشکوه، پرنده
  خورده از مستيِ بال.)  (رنِگ جنگلِ بکر، بويِ خوشِ رگه

  
  ها، هم نيز.) شب در گوديِ دست است. (در درخششِ چشم

  
  ست. گرانگي يِ بي مرزَنماهايِ گيتي : هر يک جوانه

  



٤١٦ 
 

شکند، به دريا  مي  يِ آبي که بر بااليِ تخِت او درهم  (زن، درازِکش، در همهمه
يِ آزاديِ  گسترانيد و خورشيدهايِ برافتاده داد که زنجيرهايِ خود را مي گوش مي

  انداخت.) پس مي  زيرِ پا نهاده را بر کرانه
 

  زنان. اندازيم َدم سايه مي
  

آيي، با  هم ها، در مياِن ِگرِد نگوئنها پ کردند صبح داَرش مي (دخترک، غّصه
  وارِشان. وپاييِ عليل دست بي

يِ چرخِ از َنفَس افتاده را، در نوسان بر جاده، و  آَوَرد آيا خنده از زمين، به ياد مي
 ؟) کشيد تا سپيده هايِ غبارگرفته را که باال مي آِه پرده

  
ها عشقِ جاودان  سنگ شان را ُشل کردند، آخر در مياِن ِ کم، آغوش ديوارها، کم
  يِ خود را بازيافتند. ها، سرنوشِت ناشناخته يک، در ويرانه  به نيست. يک

  
  

٢  
  

کنم از گرما زميني را که پاهايِ  بهره مي َروان، بي هايِ اميدبسته اند.  راه ها بام گام
  کنند. ش مي من تَـْرَک

  
  
  



٤١٧ 
 

٣  
  

ْ  که تاريکي باشند. (آنجا  ها بر من روا داشته بيش از آني پيش رفته ام که مردمک
  بان.) يِ ربوده از ديده  شود، سرگيجه هايِ رايگان مي رديف

  
ها به اعتبارِ آن دامن  دهد. جنگ ها را آزار مي يِ انسان ْ حافظه دوراِن شفّافّيت

  زنند. مي
  

ست  اي يِ تو آيا آن ستاره دارِ نااُميديِ من است. (چهره يِ خواب گيسويِ تو هاله
  شود؟) از آنجا زاده ميکه صبح 

  
َبرد هيچ  اي که گماِن آن نمي يِ ورطه وار، تا به دهانه خزيدند، وحشي ها مي دست
هايِ نوراني که آسمان را شياردار   دارِ گاه  هايِ موج گذري، مجذوبِ چين ره
  کنند. مي
  
  

٤  
  

برابرِ  مان را در دالنه مان را در جهان، اطميناِن خاطرِ آسوده (بايد پذيرفت نبوِد
بينند. بايد  اي که کودکان در رؤيا مي   شده بازيِ الهام شب هايِ خيمه عروسک

وپاگيرِمان  هايِ دست هايِ اين آفريده ها و آمدن يِ رفتن  بوديِ محترمانه پذيرفت بي
  را.)



٤١٨ 
 

  
 

٥  
  

  رود به سرزمينِ پشتيِ چکادها. من تو را بر آن راِه پاک يافتم که مي
  

هايِ  هامان، که بايستي بگذاريم فرواُفتيم، الماس اوجِ تواندانستيم، در  آيا مي
  بخش؟ دردناکي که ما ايم، در آبِ هستي

  
  

٦  
  

  کوبد. باران بر شکمِ ِگرِد عشق مي
  (توفان سرشار از سرزنش است.)

  
  ِکشد. ايستاده، استوار بر پاهايِ خود، انسان آذرخش را به چاِلش مي

  
  آموزاَند. ْ ديدن مي  ، خورشيد باالُبرده يِ مياِن َشسِت پا و انگشِت نشانه

  
  
  
  



٤١٩ 
 

  
  خاستگاِه نژاد

  
ها، ماجرايِ  ها خواهشِ سخت؛ پاها، دست شکيباييِ نمناکي بود؛ چشم پيشاني 

  بيدارِ يک انسان.
  

هايِ  منِد سده شان، آمده بودند که کارواِن شکوه ها، از سرزمينِ دوردسِت (ستاره
  بازيافته را بسازند.)

  
  شوند، ابروها زراندود. ها سبز مي ، شقيقه ها تا ميوه از ريشه

  
وئل، ردِّ نهايِ درخِت  ْ جوشان به وعده هايِ سرخ بود، شراب يِ گُل ْ دسته زمان
  يِ ما، نزديِک دريا. پيچيده هايِ درهم تن
  
  

  چهرک و روزها
  
  

١  
  

  ها؟) ِ قلّه . (چه رسد بر برف بنا نسازند بر سنِگ پوک
  



٤٢٠ 
 

 بازد. گيرد به همان اندازه که هدف رنگ مي انسان فزوني مي چيرگيِ يادها بر

  
ناپذيرِ زور. پافشاريِ يک اشک بس، پرِ کاهي هوايِ  (ديوارهايِ با نمودهايِ پايان

  بار باشد.) ْ مرگ ْ بس تا که زخم کاري
  

  فردا روزِ دزدهاست.
  

يِ دريا ُپشت سنگي که خستگ فشاَرد؛ تخته يِ ما، يگانه پامي هايِ چندگانه از چهره
 نهد. به آن بازمي

  
  
  

٢  
  

  دارد آيا؟) ها را نگه مي دارد. (کمربنِد غرقيده مي  بندر پيماِن خود را نگه
  

  يِ پرتگاه، تاجِ سوسوَزِن تبعيد. بر لبه
  
هايِ چندشاخه که فضا را  ها با ما در شکوفاييِ چيستان کنند مرده کاري مي هم
  خراشند. مي
  
  



٤٢١ 
 

  
  مسخِ ماّده

  
  کند. ن را در بازارهايِ مکّاره بلند ميمردي زمي

  
هايِ گذشته،  بان اي را ساخته است که در آن، ديده (عرق، قطره قطره، درياچه

 نگرند.) سپيدارهايِ خشک، به خود مي

 
ها در  وچروِک دامن آَورند. (آسمان مگر چين وجوش مي ها را به جنبش ها تاب زن

  )يِ تن. کننده  باد نيست، پرتوهايِ نگران
  
هايِ  يِ دوراِن ما، صدفي گويا (برايِ خود) مياِن انگشت ست در آستانه  ْ تاقي دل

  بين.  زِن پيش
  

کنند سرِ جهاِن شگفتي از موسيقي و فريادها که در آن  بلندگوها بگومگو مي
  کند. صدايِ انسان به شکسِت تحقيرآميزِ خود اعتراف مي

 
  ي.هايِ تجاوز و ُته يِ تماشاييِ خروس مبارزه

  
  ِشُمَرد. بنِد خود را مي تيرِ چراغي مرواريدهايِ زرِد گردن

  



٤٢٢ 
 

ش  ست که بتواند باَزش بدارد از خواسِت سمَج يِ خون است. اّما کي خيابان رگه
  در سيراب کردِن کويرها؟
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  هايِ کنسرت شب
  يا

  هايِ بيگانه واژه
  

  آسمانْ نبود است.
  

*  
  

  کند با زمان. ساز بازي مي آهنگ
  
  
دهيم، جا هم (واژگاِن  ش مي کنيم، خوراَک هست که خدمِت او مي ٢٤ هواژ
هست   ، و واژه»)درد«، »عشق«، »آزادي«آينِد انسان همچو  هايِ خوش   بازتاب
يِ خود،  آيد که، خسته از حالِت ايستاده ثمر. پيش مي هايِ بي به فعلگي  گمارده
که سيگار بکشد. اين، شورشِ دارد بنشيند روش  صندلي بر  خدمت به يِ مأمور واژه

 َبرده است.
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  .هست
  يِ   واژه

  يِ غني  ْ واژه خرج ول
  از تواِن خود

  يِ يِ دهنده دهنده يِ خون   واژه
  آب
  آتش

   آينهـ  .هست واژه
  

  گوزن را تاج است
  ها ُمرواريد را تازي

  
  .پيرايه بر گردِن عروس

 .چشمه در پايِ تّپه

  
  ْ نخستين ِخيراتـ  .هست واژه

  ها شهبنف
  حضِ رضايِ خدام  يِ واژه

  تان خواهد داد  خدا عوضِ
  يِ .هست واژه

 همِ فقيرس
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  آذين در مياِن دو جهان يِ گُل کالسکه
  هايِ آن يِ چرخ به گداها سکّه

 
  يِ يِ شکيبا واژه .هست واژه

  نگران
 َبرد زيرِ پرسش  اي که مي  واژه

  يِ بابِ روز را انديشه
  بابِ شب را
  يِ .هست واژه

  رِ پرسش بردنزي
 

  کند به فيل زاغ اعتراض مي
  واَرش   يِ مورچه سرِ چشمِ گُنديده

  
  يِ يِ بيگانه واژه .هست واژه
  داوندگارِ منخ.ُدرود بر تو 

  .ُدرود بر شما مردماِن دالور
   همه خاکستر و خاستگاه

  يِ نشاِن  .هست واژه
  تاريخي
 يِ نسترن بازمانده
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يِ جهاِن غرقيده است، نشاِن  ن يگانه بازماندهيِ دژهايِ فروريخته. نستر بيگانه
شنا   َروي، پوشد از به هدر دادِن طاليِ خود. در گوشِ پياده چشم مي  موج. روز
  ِ شده خون. پردازد، زخم ْ بهايِ نور را مي کشد، مار. آب سوت مي
يِ نمک، کوري که باورِ  هايِ در هم شکسته يِ درياهايِ ديرين، نوشته بيگانه

  ها همان باورِ آزاِد شعر است. نشانهاو به 
  

  يِ  يِ سايه .هست واژه
  چيني

  .مشعل در معدن
  زهدانـ  واژه
  شگفت  به

  
کند. در  شعَرش است. او ماجراجوييِ به زبان بخشيده را هست مي  شاعر

يِ  بزرِگ جهان، او کوششِ پوچ و همواره ازسرگرفته  صدِف سخِت سخت
  . کرانگي تنِ بيبس  بهرِ قطره  تن است صدِف نرم

  
  ُجفت ـ   .هست واژه

  يِ پيدايش واژه
  ها  شاخهـ  .هست واژه
  حروِف مقّدر
  زالليِ توراتي
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ْ واژه بود، انسان بود. نگراِن شناختنِ خويش، او آن سه حرفي را  در آغاز
  دم.آ، و برايِ نخستين بار نامِ خود را شنيد:  ساخت هّجي کرد که او را مي

تر از خود،  اي پنداشت پيچيده کرد، باشنده او سنگيني مي که تنهايي رويِ ازآن
ش را با انگشتي ِکشيد بر ماسه، رو به دريا،  هايِ ناشناخته. ريخَت ساخته از حرف

  را به جهان آشکار کرد. ٢٥يليتلو آوايِ او 
تواند، برايِ شاديِ خود، همسري  چنين آموخت، با گذشِت زمان، که مي هم

ُبردار و ريزَنقش، سه حرفيِ  بود، فرمان ّواَحيند. و اين از گوشت و خون بيافر
 گرفته از َهوا.

سازترين  ش کرده بود، او نيرنگ تر نوازَش اّما خيلي زود پِي برد که، چون پيش
ش، َترشاخِ  که زيباترين حرَفتنهايي پيدا کرده بود،  رخت را بهداست. آخر او 

ارَوشِ خود آن را بر سنگ حک کرده همچون داسِ َمِه نو، که او از پسِ قامِت د
ش از گاز زدن به  ش کرد که حرِف آغازيَن اي پيشِکَش بود، با او يکي بود. او ميوه

. آدم آن را ٢٦هايِ او بر آن بود ساخت َو همچون جايِ دندان آن يک آرزو مي
شده به  مارِ سه حرفي (همچو زماِن بخشگاز زد و رنج را شناخت. با حّوا و 

داشِت شاعراِن آينده  الفبايِ غرورآميزي در بزرگ ٢٧کنون و آينده)گذشته و ا
   براَفراشت.

  .برايِ نابوديِ خود و عذابِ آنها.
  

  گذرنده ـ  .هست واژه
  ها  نخِ بيدارماني

  
  داشِت پشمينه.  .گذر از سوزن به تصوير، گرامي
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  اسطوره ـ  .هست واژه

  عنبرِ خورشيدي
  

  مرز ـ  .هست واژه
  بار شکسِت خون

  
يِ انساِن رهرو بر راِه َزّرين  گونه که سايه شکنند اسطوره را، همان در هم نمي

ست که سايه انداخته  به انکارِ انساني  بسا وانمود کردن توان ُزدود؛ اين، چه را نمي
 ست و هم خورشيد که پديداَرش کرده اند. است، رد کردِن هم راه

  
  لنگر ـ  .هست واژه

  ها   پا و نشانه هشت
  حمايل ـ  ست واژه.ه

  بار فراخواِن اسف
  

سازنَدش ـــــ همچو انساِن زندانيِ  آزارد. زندانيِ حروفي که مي واژه واژه را مي
ش  يِ دريايِ آرام، به جنبَش بزرگ، در ميانه تنِ خود يا موقعّيِت خود ـــــ اميدي بس

مه. و پيش از انگيزد دشمنيِ خد هايِ نوشتار که برنمي آَوَرد. چه بسيار مسئله مي
ها. واژه دشمنِ ايده است. ايده گناِه نخستينه  يِ ارتباط و گردشِ ايده هرچيز مسئله

شود که نويسنده به هنرِ خويش  تر مي بيش  است. نيازِ واژه به آزادي به همان اندازه
يابد. درخواستي شورانگيز و سرسختانه هست از سويِ واژه. شاعر به  آگاهي مي
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ِشُمَرد. اينجا ديگر  ، نقشِ خود را در پاسخِ به آن بنيادي ميگويد آن پاسخ مي
  ست. موضوعِ آزادي

  
  يِ مو به مو .هست واژه

  .کودِک در رنج
  از بالندگي
  .هست رنجِ

  کودکـ  واژه
  

را درست بنويسم؛ که از  ٢٨»نبقز«خدا جان، کاري کن که من فردا اماليِ «
شود، من بيفتم رويِ هماني که  ييِ آن جورهايي که اين واژه نوشته م مياِن همه

کنند،  ش مي هايي که درسَت درست است. خدا جان، کاري کن که حرف
شان. خدا جان  وکاست و نه زيادي بگذرامِ م بيايند و بي کم خودشان به کمَک

ش  َ کاري کن که آموزگاَرم بفهمد که مقصود همان گُلي است که او اَزش خوش
  ش را به َ توانم َتنه بينم و مي هام مي هميشه تويِ خيالآيد َو نه آن نهنجي که من  مي
دار  هاش را هاشور بزنم دندانه زمينه و َتِه چشم آميزي کنم، و خواِه خودم رنگ دل

 »کنم.

  
  دوست  َنواـ  .هست واژه

  يِ شورها واره جشن
  موسيقي ـ  .هست واژه

  کليِد پادشاهان
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  .هنرِ زيستن در سنگ

  معمار ـ  هست واژه
  

يسته است که يک تاالرِ موسيقي سقفي داشته باشد استوار، و در مّدِت با
که بايد به هر  هاش بسته باشند؛ چون اجرايِ اثرهايِ آمده در برنامه، درها و پنجره

 يِ آرامشِ فضا جلوگيري کرد. زننده بهايي از صداهايِ وِلِ برهم

  
  کَندو  ـ  .هست واژه

 چهارراِه چهارپاره

  ه شبکـ  .هست واژه
  گستردگيِ عسل

  
ست رفتامدگاِه اشباح که مسافرهايِ  خاموش، تاالرِ موسيقي ايستگاهي

توان قطارهايِ آيا و َروا را بي  هراسند. ديگر نمي وهوا از آن مي گونه آب همه
  دستيِ اشباحِ آن از هم بازشناخت. هم

  
  کمربند  ـ  .هست واژه

 گَردي بابِ روز است  .دورِدنيا

  يِ دورِ کمرِتان را به من بدهيد شود اندازه .مي
  

  ُهشدار ـ  .هست واژه
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  نمگيريِ  .غافل
  

خواستم به  نمي«مژگاِن زني آمريکايي تماشاخانه رزرو کرده بود در ملکوت. 
ْآموزگارِ پيري به پسرِ خواهَرش   گويد، بور َشوان، خانم چنين نمايشي بيايم ـــــ مي
  »يِ من که با خبر بشوند؟کنند از ماجرا ـــــ شاگردهام چه فکر مي

دهد مرِد جوان ــــ همين   هيچ نياز نيست از چنين چيزي بترسيد ــــ پاسخ مي«
 »نما بيفتد رويِ ما. حاالهاست که چراغِ زِن راه

  
  .هست واژه به واژه 

  ها وگويِ آينه گفت
  
تواني خودت را بپوشاني ـــــ  مي«قوَرد لبِ تاالب.  پيراهن مي  قورباغه بي

  »گويد ماه به او ـــــ عشق که برايِ تو نيست. مي
  قاپد ماه را. اّما مارمولک در کمين است و به يک خيزِ زبان مي

  
  يِ دشواريِ .هست واژه

  بودن
  يِ آزموِن واژه
  شعر

  نواز تکـ  هست واژه
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يِ خود را خشک کند به چهار دستمالِ  شده هايِ عروسِک دل کوشد اشک مي
چيِ  گرداَند از چشمي به چشمِ ديگرِ نااُميدي، ِمزقون برمي َبرد و خورده که مي گره
  نازک. دل

  کاو. کنند، کنج مردم تماشاش مي
  

  ابـْر ـ  .هست واژه
  برگَشتگيِ بخت 

  انداز  چشمـ  .هست واژه
  .تعطيالِت واقعي

 
يِ ايمنيِ تماشاگران).  ست (بايسته گيرِ خواستني  ْ آذرخش چوبِ رهبرِ ارکستر

  گير. ها و چترهايِ آفتاب يِ باراني هايِ کوَچکيده ندگان، نمونههايِ شنو پلک
  
  داده سپاريِ ازدست .َره

  يِ .هست واژه
  نشدني يافت

  
خواهيم در بازگشاييِ ايستگاه باشيم. يک قطارِ  َدمي از دست ندهيم اگر مي

يِ ناشناس.  گريه نکنيد، خانم خوشِگله«کشد.  برايِ هر گوشي سوت مي ٢٩آبي
هايِ  ِ خط دهم. اين درد برايِ فرونشاندِن آتش انگيزي به شما مي شگفت قولِ سفرِ

ش کم  سخت به تکاپوست مياِن جمعّيت. يک چمدانَ .Hآهن الزم بود. آقايِ  
هوايي  اوود تويِ آن است. يعني يک آن سربهداه شاست و درست هماني که 
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گويد  دور است ــــ مياز ِخَرد به «تواند سي سده سربلندي را به خطر بيندازد؟  مي
يِ ُعمر ــــ شرکِت من، که مسؤلِ آن است، ورشکست خواهد    کارگزارِ بيمه

بنِد خود، گونه بر گونه،  درجا، بيرون از تيرَرس، زوجي در واگنِ شيشه» شد.
کند. اّما  ، مانده تنها بر سکّويِ ايستگاه، درخواسِت کمک مي.Hخندند. آقايِ  مي

  ش چيزي نيست. يکي براَي و در نيکوکاري اين ش دارد موسيقي دوسَت
 

  شعر ـ  .هست واژه
  بنِد ناف

  يِ .هست وسوسه
  واژه

  
کرده  از اندازه َبزک توانم خودم را بسپارم به موسيقي و اين زِن جواِن بيش  نمي

شد که پاهايِ ثابت و  َش سبب مي ياب تر شنلِ پوسِت کم را باز نبينم که بيش
ش را هرگز  ْ سرِ راِه او به پشت برگردند تا عطَرش. ناَم يقيوواجِ تاالرِ موس هاج

ش به  يِ حواَس ندانستم. در صندليِ راحِت خود در رديِف نخست، همه
غرقيد تويِ  يارِ خود مي هايِ سرپِزشِک جّراح بود که در مياِن هشتاد دست دالوري

باره بلند  ون، يکش را، ُسرخي گرفته از خ ها و سپس پيروزمندانه تيغِ جّراحَي ُنت
کشد  هايِ پنهاني که از بيمارها بيرون نمي داد (آه چه داستان کرده در هوا تکان مي

دارهايِ تنومنِد سرمست از ماجراها بود که  هوشي)؛ زيرِ چشمِ آزمنِد بانک بي
هايِ  همه چهره کرد؛ در مياِن اين چشمي مي شان هم هايِ همسراِن شان با الماس نگاِه

يِ کدام عصايي شبيه  دانم به قُّبه هاش نمي پوشي که پستان يِ چسبان باکرهآشنا : از 
يِ او هنوز هم به  هايِ درگذشته يِ محترمي که عاشق بود گرفته تا زِن هفتاد ساله
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يِ او آويزان اند؛ از سردارِ بازنشسته گرفته تا قهرماِن سردرگُم؛ اين  بنِد چربِ سينه
کرد.  آمد که زندگيِ همه را تهديد مي ه نظر ميانگيز ب اي شگفت زن همچون تله

تر من بودم. اّما از ياد برده بودم که او نگرانيِ  در برمال کردِن او، از همه چابک
  خوِد من بود. آنگاه، برايِ رهاييِ خودم از او، ناگزير شدم به قلم پناه ببرم.

  بار بياَوَرد.ْ شوربختيِ بزرگي به  خواهد که يک ساعت لذِّت مشترک م نمي دلَ
  

  يِ گيرايِ .هست واژه
  خند ريش

  يِ آگاهيِ .هست واژه
  جهان

   يِ پيراهنِ زنانه .هست واژه
  ُپرِستاره

  
اي  پايه پيراهنِ جغد را بيست ميليون مرده بافتند. دوزندگيِ واال سخنِ بي

  دوزد. تَرش را کسي نمي  نيست. نازک
  

  ٣٠  يِ خائن واژه .هست
  

  هايِ نازک  يِ با ِفلس هَخمانم رويِ واژ .سر مي
  کُننده است  .واژه در دريا گيج

  هايِ کنجکاو   .آيا انديشه دارد از چنگک رود از اليِ انگشت .درمي
 انداز است ديو است ْ چنگ گير .ماهي
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  يِ با پرهايِ زيبا ِکشم رويِ واژه .چشم بر مي
  .در فضا بند است به يک بند به يک شگفتي

ست  هايي ارچي از توفان   .تفنگ را همچو باران مردمکيشه دارد از شک .آيا اند
  کُشند که مي

  کنم من واژه را گير مي .غافل
  دارد او   .بندرِ جزيره

  پاهايِ پنهاِن شن
 يِ بادبان  تنه

  هايِ مرغِ نوروزي دارد او .چشم
  هايِ بزرِگ ُتهي و دست

  جويد جهان که در آنها پناه مي
  ام من واژه را ها دنبال کرده .بر چه بسيار راه
  بار که لبخند بزند به من او .بازايستاد يک
  .سر نداشت

  نه گردن
  وبال هم نه دست 

  گيرِ من و دهاِن غافل
  داد نامِ او را تحرير مي
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  ها رقصنده و چکاد
  
  

يِ  ْ بلند، از يک يا چند واژه هاشان، ناهمگون ها اند که چکاد کوه شعرها رشته
  سيار ساخته شده اند.ب با تواِن گيراييِ بس

  
*  

 
  ُخرُخَرد همچو چشم. ُتهي، حيواِن خوش، مي

  
  يِ آن. کننده هر مردمکي را، رام

  
  ِدَرَود، َبل گندم. داس شعله نمي

  
*  

  
ش  آيد که راستيَن هايِ همباز پديد مي يِ نگاره ْ همواره ِگردگرفته غيبت

  افکَند. مي يِ رقصي که او بر آن پرتو يِ در ميانه نمايند؛ رقصنده مي
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*  
  

  ْ بارَور از يک گام. کوير
  

*  
  

  ها. ْ برپاگرِ جشن آتش
  

*  
  

َشوان تا به مياِن  غلتد سرخ هايِ او برافراشته است، مي مرواريد، آنگاه که دست
  يِ خود. سينه

  
*  

  
يِ آبِ روشن، آنجا که رقصنده،  کنند سرِ سفره ديدني و ناديدني بگومگو مي

کند، تصويرِ جهاِن  د. تصويري که او روايت ميرو ها گشوده، شيرجه مي دست
  گذاَرَدش پيشِ رويِ انسان. ست که روز مي بازآفريدني
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*  
  

ُجفت کردِن آن چيزي را انجام  يِ هم يابد، معجزه رقصنده همانندي را درمي
ها و چيزها،  داد : باشنده که بي او، شايد، ديدارِشان هرگز رخ نمي دهد   مي
هايِ جهاني  ود، زندانيِ ريخِت خود، خاستگاِه خود؛ پارهشده در شبِ خ گم
مند، همه دور از هم از سرِ دغدغه يا وظيفه، از سرِ نياز يا نانواني. او  حس
  گشايد. پيرايه از آنها رمز مي گيرد، در حرکتي بي ها را مي آهنگي ترين هم دروني
  

*  
  

  ها. اساِن آينهپچِ هر کنند؛ پچ ست که دو نفره باَزش مي اعتراف ِگرهي
  

*  
  

دارد از نگاه. رقصنده در پِيِ آن نيست  ِشان مي ْ نهان رازها درهايي اند که شب
  که برَمالشان کند بلکه، ِشگفتيده، از آنها گذر کند.

  
*  

  
تواند آن را  آيد که هيچ چيز نمي پديد مي  مياِن رقصنده و رقص يک همدستي

  . نساما هايِ به بپاشاَند؛ ميان جشن و نگاره
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*  
  

ترين و  يِ آن، رقصنده با َسُبک يِ هنرِ خويش و ساخته از پسِ هم سازنده
آيند. اين  سازد. به نخستين فراخوان، َدوان مي هاست که مي ترين گام شيفته
ِسپاري برايِ  گرهايِ فضا که مسافر بايد به آنها باج بدهد به هر ره نهان

شتابند به دورِ  ِکنِس اند، تو گويي ميَبري از خود، بس که  شان به فرمان واداشتنِ
تر اند، ناشکيبا، بر جاده.  تاز شوند، و حّتي از او پيش او و دست به دامنِ او مي

  شان سالم داد پيش از رسيدن به او. بايد به همه
  

*  
  

که سفيد اند، که  که سياه اند و ازآن هايِ پريشيده اند، ازآن تصويرها اين گُل
چيده است يا که در دورترين   ده آنها را بر چکاِد کوهدانيم رقصن هرگز نمي

 يِ سنگرِ تنهاييِ خود. گوشه

  
*  

  
نگارد که آنها را،  اي گريخته را مي هايِ رقصنده ْ گام يِ سفيد شاعر بر صفحه
  کند. چکيده از قلمِ خود مي هايِ وااليِ فرومي در رؤيا، جذبِ واژه
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*  
  

آيد که  درپِيِ رقصنده پديد مي ايِ پِيه يِ گرفته از موسيقي از جهش جمله
کنند و واپسين هماهنگي، از  هايِ نااُميدانه، آنها را شمار مي ها، فرواُفتي ويرگول

  کند. َنفَس افتاده، آنها را قطع مي
  

*  
  

چنين رقصنده به رقصي که  شود. به هم آزاديِ واژه به آزاديِ شعر سنجيده مي
  نويسد. او را مي

  
*  

  
  بناهايِ خود را به فضاهايِ گسترده نيازمند اند. شعر، رقصنده،

  
  
  

*  
  

  اندازد. ش راه مي کند که مرَگ وگويي را دنبال مي آب با آتش گفت
  

*  
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  کند. واژه دست را مات مي
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  پاروها و بادبان
  
  

  ربايد کو َپَرد. ربايد کو تصوير  ْ واژه  حرف
  

دروغ گويد به  حرف دروغ گويد به واژه کو دروغ گويد به جمله کو
  نويسنده کو دروغ گويد.

  
حرف آرزويِ واژه دارد کو آرزويِ جمله دارد کو واژه برآَورده کند کو 

  جمله برآَورده کند.
  

  ْ واژه رهاَند کو تصوير رهاَند کو روشنايي رهاَند. حرف
  

  جمله واژه آرايد کو حرف آرايد کو نبود آرايد.
  

کَُند کو کتاب هزينه کَُند کو نويسنده حرف واژه هزينه کَُند کو جمله هزينه 
  هزينه کَُند کو خود ورِشکَند.
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* 

  
  هايِ ُمرکّبي يگانه اند. ها و پاسخ ها پرسش ها و چروک نشانه

  
کو آنجا خطر کَُند، خواه َبرده خواه   صفحه همواره سپيد است بهرِ واژه

  خدايگان.
  

* 

  
  واژه تصويرِ انسان است : پس، ديگري.

  
  ش. يِ او و شدنَ انسان است، حافظه  ْ خودواژه 

  
  واژه واژه را ضدِّ خود مسلّح کند.

  
  واژه را ياري نرسد مگر از واژه.

  
  ش. هر واژه را سهمِ مرکَّب

  
  ش شناسد. انسان پشت دهد به انسان همچون واژه به واژه که به آزمونَ
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* 

  
  هايي که هرگز نسوده اند بر زمين. هست واژه

  
* 

  
  آلوِد عاشقاِن جدا مانده را دارند.  گردند، نگاِه غم پِيِ هم ميهايي که  واژه

  
ها بر ِگرِد ميزي يا که آتشِ  گونه که انسان ها ِگرد آيند بر ِگرِد تصوير آن واژه

  اي. هيمه
  

* 

  
  گردند. ها َدم بر تن مي سخن

  
* 

  
  ها، در مستيِ آزاديِ هايِ نيرومند در خود نهان دارند که واژه شعرها مشعل

  روند. خود، آنها را به سويِ شبِ تاريک نشانه مي
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هايِ  گذاري، سبب هايِ نقطه هايِ آزاد، به کمِک نشانه شاعر، با حذِف منطقه
هايِ برداشتي خصوصي را افزايش  کند يا امکان ها را تشديد مي درگيريِ مياِن واژه

  دهد. مي
  

* 

  
  شود که چشمِ خواننده به هر هجا آتشي بيفروزد. مي
  

* 

  
  هايِ خود را دارد. آب نيز، هماننِد آتش، ناتواني

  
  هاست. رؤيا در ريشه

  
  باد پشت بندد به باد.

  
  دختري نقّاشيده به آبي

  کند يِ پژواک را دنبال مي کمانه
 

  دهد شامگاهان. بالِ پرنده وامي
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* 

  
  ست. باِد نگراني ها را غم وزغ

  
 اندازد، هماننِد ميخ.   زمان فرياد را زنگ

  
  ي باردارِگشنگ
  وارِ خود است هايِ صليب پرتو

 
  آيد. از همهمه خون مي

  
  گريد به حالِ زخم. شمشير مي

  
  سياهان سخن گويند با شب
  به آوايِ آهسته زيرِ پوست

  
  از خوابِ گرگ برآيد چشماِن قربانيان.

  
  يِ چاه. وار به شانه سنگ تکيه دهد ديوانه
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* 

  
  خواَند. هوا در آب مي

  
  ست، برايِ ناقوس. نايافتني تزمين بستري دس

  
  جنباننَدش. يِ آبي اند که يادها مي ها ِگردگرفته مرده

  
* 

  
  برگ  برگ
  آتش آتش

 آب بپوندد به

  آب
  

* 

 
  گونه که انسان گيتي را. واژه کتاب را در خود دارد، همان

  
  کند راِه سّريِ روز را با تاريکي. سايه زمزمه مي

  
  آَوَرد.  تواند مرگ ايم. نخستين گامِ کج ميگاه  راِه پرت ها، بر لب با واژه
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  داند. ش نمي گويد که برنَج برف به زباني با سپيدي سخن مي

  
  دارد. واژه تاريکي را دوست مي

  
 نشيند. هم  روشنايي با کتاب

  
* 

  
 ست. فرياِد فرجامين ساددلي

  
* 

  
 هايِ هايِ رنگي را چرخانـْد که گُم شدند در چشم  کودک به انگشتي حلقه

 هايِ او. دست يِ جمعّيت، همه هم فريفته

  
هايِ او همچون جهاِن کور در  تابد در هر يک از پنجره آشياِن جويبار بازمي

  هايِ ما. چشم
  

اي در  هايِ ما همچون جزيزه کند در چشم تصوير، به دام که افتد، آشيان مي
  مياِن دريا.
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* 

  
  .جهاِن تو و جهاِن من در چشماِن ما از هم جدا شوند

  
  

* 

  
رود همچو پروانه در  احساس، در يک شعر، از تصويري به تصويرِ ديگر مي

  زار. يِ ِکشت پهنه
  

* 

  
  کََند که بايستي رازآلود بماَند. اي در آبگينه مي ُسر جمله يِ يخ زِن رقصنده

  
* 

  
کند که خود را خشک بگيرد  وزد، ناگزيَرش مي بادي که بر نامِ شعر مي

 کنند در برابرِ سرما.ها  گونه که انسان آن

  
* 

  
  دهد. ها را سامان مي هنرمند زندگيِ ُپرفُروغِ چشم
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* 

  
َنورِد شتابان به  شود، هماننِد َره نثر، مطمئن به راِه خود، از شعر متمايز مي

  رسد. يِ سرمست که هرگز نمي  خاطرِ هدف، از رقصنده
  
  

  گُلِ سرخ. کند، بالندگيِ آشکارِ جهان بر سرِ شعر با انسان رقابت مي
  
  

  نشاَند. تر آن را فرومي اي سخت ست که خواستاريِ تشنگي اي شعر تشنگي
  
  

  َپرُتواَنَدش. شاعر چسبيده به شعر است، همچون واژه به مرِگ جهان که مي
  
  

  خند، يک ديدار. کند، يک لب شعر َدمي از زندگيِ واژه را جاودانه مي
  
  

  خود را در هوا بقاپد.نخستين حرکِت شاعر است که سهمِ ماندگاريِ 
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*  
  

  شود مگر در زماني دور. ها در شعر بر ما آشکار نمي پِيامدهايِ کُنِشِ واژه
  
  

*  
  

  ها. مرکّب، پرتوهايِ واژه
  

  دهد، همچون صدا، به واژه. ديد ريخت مي
  

  هاست صدا. سخن يِ  سايه
  

*  
  

  کرد. وکوله مي اي را که تصويَرش را کج شعر در واژه درهم شکسته است آينه
  

  ست. جان ا ْ بي انتظارِ آماج
  

  کند. ديوار رويِ زمين حساب مي
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*  
  

و  شعر، مياِن جامِ گُل و پروانه مالِ اننِدهم  ْ ماجرايي عاشقانه است، الهام
  بازيِ آن است. ْ به فرماِن هوس ، که سخنموضوع

  
*  

  
  يِ آب را از نمک زدودن. انضباط : مزه

  
*  

  
  يِ او.  شود چهره بيند که آب مي از آينه به آينه پژواک مي

  
  کنند. رو مي هايِ سفيِد خود را با هم روبه ديوارها واژه

  
  کند. داري مي اندازِ خود نگه اي چشم هر پنجره

  
*  

  
  ها انباشته از چيزهايي اند که آگاه اند از زيروزَِبرِ ما. خواسته
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آلوِد  دندگيِ تب کنيم به هنگامِ يک جاشان مي چيزها مرزَنماهايي اند که جابه
  يافتن به ما. آنها در دست

  
  ها را در تاريکي. کند ميله ش. شاعر اّره مي چيز هست و زندانَ

  
  

*  
  

  ترين نگرانيِ هنرمند است. زيرِ بامِ خود خوابيدن بنيادي
  

*  
  

  داده به شن. ها پس شب کناره هايِ لُخت؛ به  ظُهر ُپر از انديشه ها به  کرانه
  

*  
  

آَورد.  اي که به بار مي هايِ خود در انديشه گردد پِيِ رد مياي  هر انديشه
  يِ نگراِن پسَرش. همچون پدر در چهره

  
*  

 
  کند. وآمد را به انديشه تحميل مي هنرمند منعِ رفت
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*  

  
شود بر انسان که خود را در آن  اثر، همچو آسمان بر دريا، گشوده مي

  کند. وجو مي جست
  

  خود را دارند. مردمان و شعرها صدايِ مردگاِن
  

ِشکستگي، تاريخ صدايِ خود را در فصلِ شهيدان  هماننِد دريا به هنگامِ ِکشتي
  کند. بلند مي
  

  پرواييِ آنهاست. يِ بي يِ مرِگ انسان و واژه به اندازه تجربه
  

*  
  

  کند. هايِ خشک پخش مي کوير واژه
  

  آفريند. خروس را سپيده مي
  

  کنند. مي رؤياها ما را به گاِه آزمون توصيف
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*  
  

  يِ شاعر زماِن اوست. حافظه
  

  کند. شعر زندگي را نه عوض  که تعويض مي
  

  ِگراينده ايم.
  

*  
  

  ست. شعر همانندي
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  هايِ کوچک گُريز
  ها ها و واژه به جهاِن چِهرک
١٩٥٦  

  
 

 پيوستن به طبيعي.
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  يِ سفيد صفحه
  

که  ها، از زخمِ شاخه هايِ  ش، زاده همان نامي را دارد که خواهرانَ
  توان جلويِ نور خوانـد.  شان را مي ِ سرنوشت

  ، َسُبکيِ سودمنَدش را دارد. او از بال
کنند از  گرفته جداش مي  هايِ الهام   همه اعتراف يِ نويسنده، اين خورده شيريني

  يِ عشقي درجا بر باد رفته است. ش، ديگر برگه او، چه به محضِ نزديک شدن بِه
  
  

  گربازي
  

هايِ خود  َهَيجاَند، به َهنايِش ِشگفتاَند، مي هايِ همايش است او. مي کانوِن نگاه
  افزايد. بازيگر به جهان آمده است، به نگاِه همگان. مي

به کودکي، ــــ راست است آيا که سالِ يک واژه را به شمارِ بارهايي 
ها به گريز از  ا زمانسنجند که به کاَرش برده اند؟ ــــ گرايشِ او به بازي بس مي 

  ش. داشَت دبستان وامي
  کرد.  بازي مي  ها ها و َپري ها و گداها را در جنگل برايِ ديو زاده شاه
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تر به پرسش  نگرانيِ او کم پس، دل يِ او شد. ازين رازِ او آبشخورِ نوشينِ آوازه
در آفرينش ها نشستن است، ــــ برايِ اين هم  تر به دل هايِ تازه و بيش گرفتنِ چهره

  يِ او اند. ْ تاالرِ آينه گران آَوَرد ــــ و تماشا کم نمي
کند تا در کناَرش  ها ــــ بدخواهان نيز ـــ که او کمک مي برخي از نويسنده

دارند به نامِ شورِ  آرايند؛ شاعران خواَرش مي بدرخشند، او را به هزار پيرايه مي
 و سخنِ راستينگيِ خود.  تنهايي

  
  

  ران سخن
  

ش  کنم. ديگر نگاَه گاه است، پشِت ميزي چوبي. به او گوش مي بر تخت
هايِ منظّم، صدايِ برگي کاغذ هماننِد ُسريدِن پارويي بر آب   کنم. به فاصله نمي
هايِ  هايِ شيفته و َدم گردانند. به هر ايست، سکوِت مردمک مي  شنوم که بَرش مي

گستراَند که سينه صاف  ز جمعّيت مييِ خود را در تاالرِ درازِ ُپر ا بهاري حيطه
شده،  بيني همه پيش هايي شديد ــــ با اين کردِن غيرِ عاديِ گلويي حّساس، يا ُسرفه

آيند  آَوَرد ــــ اُريب مي بار مي  ست که شگفتي به يِ قرباني قابلِ انتظار، اّما قيافه
خترکي انگيزِ د شکنند. و گاهي هم پسِ گردِن شهوت ش مي خائنانه در هَم

بوِد عشق را بيدار کرده گرفتاَرش  اي دچارِ کم ست که اميالِ شنونده اي مدرسه
کرانگيِ  هايِ آن، همچو ماهي در بي هايِ آن، در گره وَخم کند در پيچ مي

  هايِ خود. بازتاب
کنم که  همه، حس مي نظر به موضوعِ خود تسلّط دارد. با اين  راَند. به سخن مي
تا هست در هر   خود ــــ هميشه مثلِ راگبي سيزده يا پانزدههايِ  در ِسيلِ کالم
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بسا توپ ــــ که به  ــــ چه معجزهـ  واژهيِ درست است،  جمله ــــ در پِيِ واژه
ش،  َدَود پَي دهد. مي آيد. و برايِ اين هم نيست که دل به کار نمي ش نمي چنَگ

گُمان کردم که  زند. َدمي حّتي شود، خود را به آب و آتش مي سرشاخ مي
  ش. اّما نه. گرفَت

ش آَوَرد؛  کنم که اگر رقصنده بود، بس بود جهشي کَُند تا به چنَگ و فکر مي
يِ صد متر بود، بس بود چند َدمي تالش کَُند تا از پيروزيِ خود شاد  اگر دونده

توانم از سَرم دور کنم تصويرِ دردناِک آن  است و نمي  کُنِ راگبي شود. ولي بازي
ي را به ثمر برساَند اّما چنان »آزمون«رفت تا  آتالنتيکي را که ميـ  يِد جواِن فراام

 يِ شديد ِکتفي از رقيب دريافت کرد که از آن ُمرد.  ضربه

  
  

  سرکرده
  

اي که  يک را برگزيد؟ سرکرده اي بودند. اّما کدام ها خواهاِن سرکرده واژه
ند و بنويسند. ديگر هيچ کمابيشي، درستي سخن بگوي ها را وادارد به بتواند انسان

يِ ماندگار  وچرا، شايسته چون اي بي اي به جايِ يکي ديگر. جمله ديگر هرگز واژه
ساز؛  بودن. صدادارها در رؤيايِ يک هنرمند بودند، و چه بهتر يک آهنگ

هايِ جداگانه ساخته بودند،  ها، که درجا گروه اي. فعل صداها يک نظاميِ حرفه بي
ِ اشرافي و نيازِ به    نهاد دادند به خاطرِ عنوان را پيش ٣١مراريِ التزاميماضيِ است

هايِ تعريف، ضميرها، به سببِ نبوِد هيچ نامزدي، اميدهايِ گُنگي  ش. حرف فضلَ
دانند از  که همه مي ها، که چنان هايِ زيرکانه بيان کردند. با حرف بستگي برايِ هم

اختند. آنها عالقه و انزجارِ خود را بر اساسِ ْزني پرد گيرتر اند، به راي همه سخت
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پذيرِ اّتفاقي در ميان گذاشتند. يک  دعواهايِ قديميِ خانوادگي يا ديدارهايِ دل
دارِ همان  واژه، سرانجام، به سببِ شمارِ نامتداولِ هجاهايِ خود، که اعتباَرش وام

کامي، که  با تلخزودي کشف شد،  ها را از آِن خود کرد؛ اّما به يِ رأي بود، همه
  يِ زبان نبوده است. درازترين واژه

 
  

  بيگانه
  

ها، به  گرفته، از کليشه هايِ وام به خواسته زنده بود و به مرکّب. از جمله
 ُپرخونش را  هايِ کودکَي ويژه خانوادگي که چشم ها ـــ به آيي هم يِ ِگرِد اندازه

ش دانسته نبود؛  يزار بود. اصلّيَتها ب هايِ طاليي و از روزنامه کردند ــــ، از کتاب
زد: از اين دست که  يِ او دامن مي ها در باره پاياِن فضول هايِ بي زني و اين به گمانه

کرد ــــ يا شهروندي از  ش هرگز آن را برمال نمي َ آيا بيگانه است ــــ گرچه لهجه
ناختيم. ش يِ او يکي را مي همين کشور ــــ که در اين صورت البد از خانواده

اعتناست، که يک خودخواِه  ها بي گفتند که به موقعّيِت واژه ها مي برخي
ش  َ ايستادند که اگر از همنوعان ناپذير است؛ ديگراني، برعکس، پايِ اين مي درمان

دادند،  هايي به او نسبت مي کند، از آن است که شوربخت است. رابطه دوري مي
ي که تنها برايِ يک روز پيداشان شد و ديگر شان با زناِن مسافرِ مرموز اّما همه

هايِ  ها به ناتوانيِ خود در ربط دادِن او به رساله هرگز کسي آنها را نديد. فيلسوف
شد ــــ گويي مجذوبِ  گيرانه ناگهان از قلم پديدار مي خود معترف بودند. غافل

ُبرد ــــ تا  ميِ آن گمان ن کس به تواِن اغواگري اي که هيچ اي يا آوايِ واژه چهره
 يکي از رازهايِ شعر شود.
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  َنورد کوه
  

ْ پيشِ پاهاش، آن  َنورد، طناب و کلنگ کوه بر رازي ساخته شده است که کوه
کند.  ْ آخر از همه خود را برمال مي گذاَرد. دل شده در ميان مي را با ستيغِ فتح

ش  اِه جهانيان نهانَاندازان در سرِ شب، از نگ برف، با بازتاباندِن خورشيد يا آتش
سنگ را در  ش، ضرباِن خوِن تخته ْ چسبانده به پوسَت دارد. از ورايِ آن، گوش مي

  گذشته شنيده ام.
هايِ سرِ تسليم فرود آَورده است که  ْ سکوِت وِزوِزگرِ کندويِ با گُل رازِ کوه

  َبرد. بر آنها هجوم مي  بيهودهباد 
يِ  ، هماننِد ميوهگفتاراز بازگشت هست، در دور ــــ درجا حاضر ــــ دشِت ُپر 

  روايي بر برهنگيِ انسان. تابِ فرمان يِ خموش، بي تلخِ بر شاخه
  
  

 ديدَزن
  

بسا خواهاِن آن اند، بيدادي  ها چه که برخي يکي دانستنِ او با بدکار، چنان
  است. خطرناک 
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آن رخنه کوشند از راِه پشتاپشتي از درهايِ بسته در  ، که شاعران مي صفحه
ها و  شود، جهاني در حالِ پيدايش از ريشه يِ آن مي  کنند، به چشمي که شيفته

  کند. ها نمايان مي ستاره
شود؛ نخست به هجاها، سپس  جهان، به پيروي از انسان، به الفبا سنجيده مي

هايِ رام نيستند. ديدَزن  ها. نام که گرفتند، ستيغ و ساحل ديگر مگر نشانه به واژه
يِ رمزگشايي از آنها هيچ نيازي به ياريِ مرکّب نيست. تا پا نهادن به را برا
شان بر بالينِ آنها بيدار مانده است. نويسنده همان َدم که آنها را  هستيِ
  شود. خواهد، از آنها جدا مي درمي

شان  اي يکي هايِ مشترِک ناديدني َور است که ايستگاه ديدَزن دوسِت ديد
يِ بذرِ رازها را به نامِ کدام اخالق ــــ آني که از آِن  کرده است. اين پاشنده

گردانند ــــ محکوم  ست که از او رو مي هايي هاست يا آني که از آِن انسان واژه
ها که سخن با دو جهان گويند، ناگزير نخواهند  ها و پرنده توان کرد؟ آنگاه خزنده

 بود آيا که در مکافاِت او با شعر سهيم باشند؟

  
  

 زده نجِ
  

در هم شکستنِ شيطان را ــــ که تصوير است ــــ و برقراريِ ترازمنديِ دهشت 
شده رقصي جادو  هايِ افسون را در اين سو و آن سويِ مرزهايِ مرکّبي، واژه

  هايِ نخستينه. گونه که در قبيله سازند، بر ِگرِد جادوگرِ چهرک بر چهره، همان
  هايِ برابر. به سالح
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ها به شيرِ  هايِ بامدادان که َبره شده به رنگاي دارند نقّاشي   هآنها سينه و چهر
يِ ُربايشيِ خود، آنها را در خوِن سياِه  ها، در پروازِ گسترده خود، و شاهين

  غَرقانند. مي  شکارهاشان
هايِ ُخرد که به خود وا نهاده شدند، تواِن يک  آيين که به پايان رسيد، واژه

شان خود را از آن رهايي   اي بود که روحِ دگرگَرداني هآنها فراخورِ چهر  ساعِت
  بخشيده است.

 شعر برايِ فرداست.

  
  

 درياَنورد
  

  هنگامِ ايستي ــــ دومين، در اين فصل ــــ درياَنوردي به ديداَرم آمد.
جاش آَورده بودم، قلم نهادم و از خانه بيرون شدم پيشوازِ او را   که از دور به نه
شايد از سفرهايِ خود برايِ من به ارمغان آَوَرده  که به اين اميد ،شنييِ  بر تّپه

 را. پرسشِ خودباشد سرانجام پاسخ به 

  
  

 نادان
  

گويند،  گزاران سخن مي رغمِ خود، بر تاَرِک تنهايي آنجا که پيام برکشيده، به
ش  َ پيچ  هايي که پرسش به واژه» نه«پاسخ گويد يا با » آري«داند که بايد با  او نمي
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ست. نگران، همچو  شرارت ا حافظه و بي شان را بر دوش دارد. بي کنند و او بخِت 
هايِ قالّبي که ديگران چه خواهند گفت، به کالغ همانندتر است تا به  قهرمان

اي با  تَرش بود تا آينده ها صد بار شايسته يِ درخت اي در سايه عقاب. زندگي
بازي، شايد  ا بدبياريِ خود را ــــ به هوسبختيِ خود را ــــ ي حروِف درشت. نيک
  دار است. اي ناشناس، وام هم به دانشِ نويسنده

ست برايِ  عنوانيها، در ُشکوه يا خواريِ خود، او  يِ روزها و شب شده بيان
  انديشي. ژرف
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 پيماِن بهاران
١٩٥٧  
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درآمدند اّما صدايِ  ٣٣ها راِه معدن ها به باريکه اژهو٣٢
ْ ِکشتيِ  لمقِ واژگون   ْ دوات کوتسگُم کردند   مرا

و خورشيِد من رودهايِ ساخته  د   شکسته است
ها  يِ برگ افظهحريا بر بااليِ درختان است  د

گيرند   هايِ خود جشن مي ها برايِ گُل هنگام
ها چيده  ب از شاخهشيِ شفّاف است   ْ ميوه وابخ
راز است   يِ ما فسانهاسايه است   ردا بيفشود   مي
سان سپيده سوخت آنجا که سخنِ ستانده  دينب

گويد با اويي که هرگز سخن نگفته  سخن مي
ْ مچاله   رگبيِ خون    خواهد نيستي باشد لکّه مي

حّدومرز  داع بيوِْ ُمشتانده   رنگ ِ پاک پريده دست
هايِ   زَيد مرحله يتي به فراموشي ميگاست  

گون دارند  يِ همنسان َو طبيعت پيوندهااستارگان  
نِ نرمِ تَست   شنگي زمينيتگون   هايِ هم دارايي
ه صد نشانه ياريِ ُزاللِ بها رؤيا اند   گاه سنگ پناه

دانيم کجا ايم  يگر نميدهايِ ربوده   ها چهره چشمه
ْ  ها ساحل سنگ وانيِ ُخردهجافکنيم   کجا پرتو مي
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يِ کوير است ِشن گواهي  زنه بندرِ سنِگ آتش
ها و  روهايِ شما که خزنده بر قلمدهد  مي

ُمرده آنها را پاتوقِ خود کرده اند     هايِ ماده شاهين
ها  بر رنگ  گذاَرد بر بالِ نوآموز ريزِ زمان اثر ميگ

ر منقارِ دکند   مي  اي که دنبال يِ طاليي بر دوره
هاست جاودانگي در زهرِ  گر در چشم رخنه
يِ زخم  ِشکوه يِ من کوهِشهايِ بريده از تنه   ريشه

روايِ  آب فرمان ردهميِ من تاسِ خواسته   است ترانه
ش همه سرما   يِ ديگرِ ريخَت غايب است خودکامه

يِ  کننده  يِ اعالم َست حرکِت ساده وِگرد موسميگ
هايِ  زده در نزديکيِ دروازه تشِ جوانهآخاکسترها  
زارهايِ دادوِستدشده که درِدشان شخم  ما ِکشت

هايِ از  ستدکرده   وِ يراق ْ گا همراِه اميدزند به  مي 
که  تراشنِدمان همين هايي اند که مي رفته دست دست

کرده ديوارهايِ  هرهايِ خانهششکست روايت شد  
هاَيم که نامي  شوم با صدايِ گام مهارشده دور مي

ميني ندارم  مگر زکشند   گرفته به يدک مي وام
اي  رِگ برندهبچنين روز بي روزنه است   ينازمين  

هايِ سخت که پا بر آنها  ندارم مگر بخِت سنگ
هايِ او   خوَرد با َدم رنوشتي رقم ميسشود   نهاده مي

هرِ ظُيِ او عرش از کار برکنار   ها  و سوگنِد بنده
ها  احلسهايِ پاروها در هوايِ شکافته   سراب
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اي   هايِ  شيشه  هايِ خود را دارند زندان  داني پرنده 
مستان در زپاشد   فرياد روز از هم مي ه هربـ

هايِ ما  يِ تلخِ سالح يابد همهمه تهديدها افزايش مي
ودک تواِن زيستن کَبَرد   که زِن نگران به آن پِي مي

بار در کمرگاه است  تـها را در خود دارد   بر شانه
 کادهاچنجا هست عشقِ من عقابِ زخمي  آ

نجا آکنند   يم ميرا تسل  ها کليد بلاند    ها پاپِيکره
کوه بسترِ ِشآور است   گاِه ژرِف مرگ ْ پرت سخن

و خورشيِد دهم آميخته   کالم است روِد صداهايِ به
يِ  رف گيسواِن خود را به ميلهبـهايِ دربند   من آينه

غرقد  خر از همه ميآزند   گاهان گره مي پرچمِ شام
 ها ژواکپکمان و کتابِ گشوده   سر با رنگين
عمه طآماجِ در معرض    بيهودههايِ  وزيراست پير

 ْ پيمان ها راست بهاران وشتهنـراست  برِگ نخل  
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  شن
  



٤٧٤ 
 



٤٧٥ 
 

 
  
  
  
  
  
  

  يِ جهان يِ حافظه همه
  اي شن است. در دانه

  



٤٧٦ 
 

  
  



٤٧٧ 
 

  
  
  
  
  
  

  روايت
)١٩٨٠(  

  



٤٧٨ 
 

  
  



٤٧٩ 
 

  
  
  
  
  
  
  ٣٥ايلش  َو مؤّنثَ ايل٣٤  ١
  
  است. ايل ايلنيست  ايل  ٢

  تنها اقيانوس هست.  
  
  با چه خشونتي، گاهي، بنگر  ٣

  آَوَرد بر غيبِت او دريا هجوم مي      
  سنگ. تر از تخته سخت      
  ها، ديوهايِ همه شور، َوه که سرود! موج  

  
  بود بود، سوراخ، در گذشته کم ايل  ٤

  فراموشي.      
  گونه پيش آمد؟ چه  
  ها يک خاليِ ُپر شده با سنگ  
  ها. در مياِن موج      

  



٤٨٠ 
 

  درياست زمين باالتر از  ٥
  تر؛ و ژرف      
  آيد که آب اّما پيش مي  
  تالفيِ تحقيرِ خود را در آَوَرد.      

  
  چيز ماَند آنجا که، بر ِگرِد او، همه مي ايل  ٦

  لرزد. جهد، مي جنبد، مي مي      
  
  ايستا. تنها.  ٧
  
  جاَنکردني. حضورِ جابه  ٨

  نازدني. غيبِت دست  
  شود چيره مي  کدام  
  بر ديگري؟  

  
  خبر است. بان از رقيبِ خود بيباد  ٩
  

  ست. مرگ بي پشيماني  ١٠
  

  کي خواهد گفت که ايل آمده است؟  ١١
  ــــ به کي؟  

  



٤٨١ 
 

  همه در برابرِ خطر، اين ايلش  ...و مؤّنثَ  ١٢
  اين همه پابرجا.      

  
  ست که ايل سرگردان است. روزي ديرزماني  ١٣

  کند از اين سرزمين. شايد، گذر مي      
  

  ي دوقلوايلهمچو ...روزي،   ١٤
  .ايلبر فرازِ       
 يافته. شفّاف، رهايي نيمه  

  
  ها همه  امکان  ١٥

  ِگردآمده.  
  

  خورشيد از پرتوهايِ خود در امان است.  ١٦
  

  (ُپريِ ِگرد.  
  روشنيِ ُتند.)  

  
  ايل نگفته است که چرا رفته بود  ١٧

  نه ِکي برخواهد گشت احتماالً      
  هيچ نگفت  
  يا تقريباً...  



٤٨٢ 
 

  
  اّما ايلش  مؤّنثَ  ١٨

  سکوت را ديگر نخواهد شکست؛     
  بار... که يک چون  

  
  بار، ِال اميدوار است. از آن  ١٩

  در سکوت.  
  

  ايل نگفت که چرا  ٢٠
  ناگزير شد برود.    

  ش. ندادني مانـْد علَّت توضيح
  

  از  هيچ سخني نيست پيش  ٢١
  هايِ واقعي. رفتن      
  تنها سخنِ آينده  
  کند. ان ميِش همراهي      

  
  َش در باره  ٢٢

  توان ياد کرد چه مي يِ آن همه  
  اين است که، روزي، ايل رفت  
  يِ خود. از خانه  

  



٤٨٣ 
 

  ، پيداست، ايلش  مؤّنثَ  ٢٣
  گزينشي نداشت.      

  
  ايستادگي کردن در برابرِ تهديِد پابرجايِ  ٢٤

  پيرامون،      
  تواند اّدعا کند که کي مي  
  ه است؟خواه بود دل گزينشي به      

  
  فرورفته در خود  ٢٥

  ــــ ِال به آن يقين دارد ــــ  
  ها در برخي از لحظه  
  خواهد بميرد. ش مي ِال دلَ  

  
  ش باشد تواند ناَم بسا نمي اين چه  ٢٦

  يقين:      
  يک خواسِت بيمارگوِن ناپديد شدن  
  تر. بيش      

  
  َش توان داشت درباره (يقين نمي  ٢٧

  شده؛ ودههمه ِمِه ت در برابرِ اين  
  يِ گسترده، فشرده، گستره  
  گون.) شبح  



٤٨٤ 
 

 
  است. ايل ايلنيست.  ايل  ٢٨

  مانند. شوربختي، فاصله بازمي  
  

  جوري ُرخ داد، اين  ٢٩
 گمان. بي    

  در مّدِت يک صاعقه؛  
  سازي. يک بداهه  

  
  يِ گستاخي. زده  يِ نسيان  يک لحظه  ٣٠
  

  ش را گرفته بود. ايل تصميَم  ٣١
  وارههاَيش هم تصميم  
  ناپذير اند. بازگشت      

  
  از آن سپس  ٣٢

  هيچ آسايشي  
  نه آرامشي.  

  
  جا آشوب. همه  ٣٣

  و ايل، ايستاده،  
  در برابرِ ناشناخته.  



٤٨٥ 
 

  
  سَرش بلندتر  ٣٤

  از افق  
  و از جهان.  

  
  ش بر يِ ماليَم ...و سايه  ٣٥

  .ايلشنِ نمناِک   
  

  هايِ کنيم گام هرگز شماره نمي  ٣٦
  غيبت را    

  شان شنويمِ همه، مي اينو، با   
  روشني. به      

  
  هايي گُنگ (...همچو تپش  ٣٧

  در قلب يا در سينه؛  
  همچو، از زباني مرده، پژواِک  
  يِ نزديک.) يِ چند واژه گرفته  

  
  بين، ايل، ِاشراق  ٣٨

  .ايلش  و مؤّنثَ  
  هدف. ايل، بي  
  ِال، هدف.  



٤٨٦ 
 

  
  ...َمسکون، ناَمسکون.  ٣٩

  محکوم به سرگرداني.  
  

  گفته بود... اّما تنها يک واژه.  ٤٠
  ناِشُنفتني. دردناک.  

  
  ، در دم، آن را دريافت.ايلش  مؤّنثَ  ٤١
  

  (بي دريافِت کاملِ آن.  
  يابند برگشِت گونه که درمي آن  
  يک سکوت را،  
  پشِت يک انديشه را.)  

  
  همه، گفته شد، چه، با اين يِ آن درباره  ٤٢

  ناپديديِ زودرس.  
  ردِّ  
  ناپيدا.  

  

 صدا. يب  
  

  ْ ديگر چيرگي ندارد ...آنجا که نگاه  ٤٣



٤٨٧ 
 

  بر چيز.  
  

  راستي گفته شد چه به يِ آن (درباره  ٤٤
  عمد اّما به  
  مغشوش  
  بعدش هم مدفون.)  

  
  است : ُتهي گور ايل  گور هم  ٤٥

 که، به صبحي َرخشان،  آنجا که آرميده آن  
  شد. تازه داشت طرحي از آن کشيده مي 

  
  جداييِ زوج.  ٤٦

  ها: آهن ر و راهفرا  
  يادآَوريِ دوگانه.  

  
  ِ يگانه. ...درماندگي  ٤٧
  

  خواسِت آشکارِ بودن  ٤٨
  دوام آَوردن.  
  با نيستي.  

  
  اميِد سرسخت. ٤٩



٤٨٨ 
 

  
  ِال، ساکن.   ٥٠

  انگيز به جنبش. ايل، چنين ِشگفت  
  

  هرگز سکوت  ٥١
  دهد به سکوت. بازگشت نمي  

  
  هرگز سپيده به سپيده.  

  
  ها، دههاش در س ايل، گام  ٥٢

  کوب ِال، وفادارانه ميخ  
  در َدم.  

  
  (...در مياِن جهاني زنجيردريده،  ٥٣

  يِ خود، ِال، چسبيده به پهنه  
  با زنجيرهايِ سنگينِ  
  يِ خود.)  خورده تاريکي و روشناييِ جوش  

  
  هرگز، به غيبت،  ٥٤

  دهد غيبت. بازگشت نمي  
  

  هرگز، به غروب، غروب.  



٤٨٩ 
 

  
  آيا مگر  اَندازه بي  ٥٥

  آمده؟ دست رفته نيست، بازبه يِ ازدست اندازه      
  آَوردني نيست، آنجا که ديگر تاب  
  ش. َ شود با بلندپروازيِ ناگفته يکي گرفته مي  

  
  جايِ حرکت؛ اّدعايِ نابه  ٥٦

  يِ خود. شکلِ شيفته  
  

  همه ديوارهايِ ْ اين در جهان  
  آميز تحريک      
  و درهايِ ممنوع.  

 
  در ژرفايِ دريا،  ٥٧

  وپال، ها پخش بکُجل  
  چه بسيار پيوندهايِ  
  گسسته!  

  
  َرويِ گامي استوار. ايل، زياده  ٥٨

  آَور، ِال، خاستگاِه سرگيجه  
  زهدان.  

  
  يِ هرگز. ايل، نگفته  ٥٩



٤٩٠ 
 

  افکنده. ِال، گفتنِ پس  
  

  يِ شير.  هنوز آکنده هاش  پستان  ٦٠
  ها. ها و نشانه زِن در مانِدگاريِ سرچشمه  

  
  .ايل ش َو موّنثَ ايل  ٦١

  يِ هر دو آگاه. کرانه و پهنه  
  ْ بيهوده. فانوسِ دريايي  

  
  شده، بيني هيچ بازگشِت پيش  ٦٢

  پذير. انجام  
  

  (نخواهد بود هرگز بسنده زمان   ٦٣
  برايِ برآمدن از پسِ  
  حافظه.)  

  
  يِ يک ِکشتي (...هرگز خدمه  ٦٤

  هايِ جاودانگي، برايِ رويارويي با موج  
  آتش.)هايِ  جاي از شعله جاي  

  
  اي ِسُترگ، هايِ آينه (شکستگي  ٦٥

  يِ بِخـْرد کدام چهره  



٤٩١ 
 

  دلِ خميدن بر آنها دارد؟)  
  

  ْ نهان بود به زيرِ موج َو آب آتش  ٦٦
  يِ حريق؛ ها نبود ديگر مگر نشانه      
  آور.  مگر ماتيِ شرم  

  
  شد بدرخشد، درپي ديده مي پي  ٦٧

  هايِ دود، پشِت پرده  
  .هايِ شگفِت آزمند دشنه  

  
  ها. ديوانگي. زخم  ٦٨
  

  گرفتن توانستن نه پِي  ٦٩
  نه بازماندن...  

  
  ...نه بازگفتن.  ٧٠
  

  چيزي برايِ گفتن نداشتن  ٧١
  و بازگفتن خواستن.  

  
   گفت هيچ نمي ايل  ٧٢

  ،ايلش  و مؤّنثَ  



٤٩٢ 
 

  هر از گاهي  
  گرفت، نگران، نبضِ سکوت را. مي  

  
  (آسمان  ٧٣

  فروتر   
  از رنِگ خود؛  
  فرازتر   
  ها و تاريکي ستارهاز   
  همه آزارنده.)  

  
  (وراُفتاده،  ٧٤

  انديشه.)  
  

  ها جهّنمِ پرتگاه  ٧٥
  ها و قلّه  
  يِ قلم. يِ ماجراجويانه در رشته  

  
  به آتش،  ٧٦

  يِ چه بسيار آتشِ باکره  
  افروخته!  

  
  سوخت زنده مي ايل  ٧٧



٤٩٣ 
 

  ،ايلش  و مؤّنثَ  
  برهنه، در مياِن خاکسترهاش  
  ه.مانـْد، نشست بيدار مي  

  
  آوارگي چهرک است  ٧٨

  براُفتاده،  
  . لگدمال  

  
  تله آستانه است   ٧٩

  . و مهلِت داده  
  ِاي سرآغازِ جاودان.  

  
  دست نيست هرگز   ٨٠

  گناه. بي  
  

 شده. يِ قربان  صفحه  
    

  
  



٤٩٤ 
 

  
 ٣٦ نامه به م. ک.

  
  
  
  
 

١  
  

يِ  در باره است و جزيرهيک  که ايليِ اين  در باره بگويد زتواند هنو کي مي
  است؟  يک انديشه که» يلا«ن اي

 َو» يلا«تکرار کنيم، که باز  بخواهيم کههمين را  تنها، بگويد تواند کي مي
 ماسيده ؛ گاهماَند ميباز در آنجاپافشرده اند که    اي يگانه در دلِ ُتهي انديشه» ايل«

آيد ــــ؛  وجوش درمي ، که به جنبخود ــــ اّما فضاست، بر ِگرَدش يِ در خواسته
  .ساکن جهانيمنِگ آوارگي ــــ اّما در  گاه

  : نه انتظار، نه ماجرا؛ کند رود. و در هيچ َدمي رد نمي ماَند درمي ه ميک آن
  نه دوگانه بودن،

  دوگانگي نه تنها بودِن 
  ها. و چندگانگيِ تنهايي

وقِف سرگرداني  ْش  همه: بخشي با اين جدااي يگانه، وجودي يگانه،  (...انديشه
  داده به سنگ. وعدهْش   بخشيترين؟ بدترين؟ ــــ ــــ به

  )يِ هيچِ هرگونه اميدي. در نقطه



٤٩٥ 
 

  
مشترک که در  چناناي  نکردِن خود. انديشه برمال باتر ــــ  با گفتنِ بيش

  کند که دوگانه باشد. ثباتيِ خود، بس مي ترين بي شکننده
  .نگفتن مگر نفيِ آن هيچ

 
  ، شد سفر.خود بهرِ، دوستيده هرِببنا کرد به سفر کردن.  ايل يروز(

  )دهد. زمان، پيونِدشان مي کند و، هم کرانگي که جداشان مي در بي
  

  شود. جايي که بر آن نوشته ميآن  سفيدتر ازديگر،  خودي...اين سفيديِ 
  .شگفتهايِ  واژه
  گذرناکردني. يِ فاصلهآخ!  فاصله

 
گيتيِ  اوکه  آن حال، جداييتواند بگويد  ميزده،  شگفت چنين هم کور وکي 
  است؟ در کمالِ خويش محفوظ
  
ناشدني در خواسِت  ــــ يک تنِ بخش ها گاهناپذيرِ ــــ  هايِ جدايي بخش(
  شکند. ش مي ناپذيَرش که پيوند در هَم سيري

  )همه آيا همواره پيمودني؟ اين  ؛ بامغلوب ْ هر گونه فاصله
  

  وخته است.هايِ خودش س عشق، بال ْ تنهاست َو آنجا که درد
آنجا که ديگر  تداوم بخشيدن به آن  بيهوده؛ بسيار کُهنبا گفتنِ انتظارِ 

  فريادهايي نيست مگر دروني.



٤٩٦ 
 

  
  

٢  
  

هايِ تبعيد آنجا که موج  ترين در دوردست »ايل«اين  و سپس
هايِ منگ، بي  واژه گسترده نيست؛ مگر نافرماِن مگر هياهويِ

  .خورند برمي يِ خود مرده حروِفموضوع، که  به 
  

  غبارِ نمک.
  کويرهايِ ديگري در پيش اند.

  
  .ِگرِد خود زورِ گشتن به ِگرد است زمين به

  ش. خواسَت ، چنين ميش که ساخَت  ُتهيآن 
  يِ رّدها تسليمِ انحنا. ست. همه يِ شکيبايي فرآَورده ِگردْي
  کماِن زيبا! رنگين

  
  خواهيم بود فرواُفتيآيا همواره اين جهش و اين 

  در آن خانهکه گشايد برايِ نامي  خود را مي ناْم آندر  که
  دارد؛
  سوزد؟ گشايد برايِ رنگ و مي خود را مي رنْگ که در آن
 .تر است از پسِ حريق ُتهي ُتهي

  



٤٩٧ 
 

  .ازسرگرفتهو سپس اين سرگردانيِ همواره 
  انگيزِ رهايي يافتن از آن. و اين نيازِ فوريِ رقّت

  
  

٣  
  

  است؟ ميخ گُل ، در دلِ ابرها، کهدانيم ميآيا  در افق. تابناکاي  نقطه
  

پويد، از پسِ  (هماننِد نگاه، که همچو فانوسِ دريايي اقيانوس را به نورِ خود مي
 ).شود ماندگار ميگيتي، بر رازِ خود  بر گرفتنِدر 

 
مگر بر زنجيرهايِ خود به راه، در وابستگيِ خود ، آواره! وانمودکردهآزاديِ 
  دهد. گواهي نمي

  ديگري، گويد برايِ پيوستن به تنهاييِ ين تنهايي که با خود سخن ميبر ا
  سخن گام است و لنگر.

  پنج قاره.هر هوايي بسنده بود برايِ غرقاندِن  يک َدم سربه
  ست. دريا بي پشيماني

شمار  هايِ بي زار هرگز مگر زمينِ زخمي از زايش شتو خوشه. ِک دوراهه
  نيست.

  فرِ جاوداني در ناشناخته و در مرگ.يک س ،به شمابگويم سفر، يک 
  تر است تا جهان. جان فراخ

  يم.ما اين پارگي هست



٤٩٨ 
 

  
  

٤  
  
  .موعود ،شده اعالم يِ نامه آغازد مي اينجا(

ش نوشت،  ست، خواهَم ست، به آگاهي رساندني چه برَمالکردني آنآيا 
  ش رسانـْد؟ خواهَم

  يِ سفيد صفحه
  :َخميم ميکه بر آن 

 همان.)
 



٤٩٩ 
 

 
  

  
  
  
  
  

  و دستفظه حا
  )١٩٧٤ـ١٩٨٠(

  
  



٥٠٠ 
 

  
  
  



٥٠١ 
 

  
  
  
  
  
  

  
  دستي در گذشته، بود، 
  به زندگي. را ما   نمونيِ ره
  
  دستيروزي د آيا َوُب
  به مرگ؟را  ما ِ نموني ره
  

  



٥٠٢ 
 

  



٥٠٣ 
 

  
  
  
  

١  
  

  از دو دست
)١٩٧٥(  

  
  



٥٠٤ 
 

  
  
  
  



٥٠٥ 
 

  آنان که از...
  
  
  
  

١  
  

آنان که از آنان حقِّ زيستن گرفته 
شد، استحقاقِ دسِت کم يک انديشه 

  ند.دار
  
  
  

  اي که حقِّ آنان باشد. ... انديشه



٥٠٦ 
 

  
  
  
  
  

  گيرد. يِ صبح در دو دست جا مي همه
  سوزند. ... دستاني که با روز مي



٥٠٧ 
 

  
  
  
  
  

  شب، شايد، سوختنِ دستاِن ما است.
، اشتباه کرد خاکستر را با تاريکي؛ــــ اّما که همه نبايد، با اين

  داند؟ مي
  يق نيست ؟زمان، سرآغاز و پاياِن حر شب آيا ، هم



٥٠٨ 
 

  
  
  
  
  

  تو ديگر دست نداري. خواب اي.



٥٠٩ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ميريم. از دستاِن خود مي
  
  



٥١٠ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ميريم.) (بي دستان مي



٥١١ 
 

  
  
  
  
  

٢  
  

  دهد. ش مي َ کند، از دستي که شکل واژه دست را جدا مي
  
  
  

  کتاب را يک دست بس است.
  
  
  

آن يِ  ْگزينِ دست شده است و واژه ... دست که جاي
  گويايِ تعلّقِ آن است.



٥١٢ 
 

  
  
  
  
  

٣  
  

  در خوابيدِن همهمه.   بسي همهمه
  سکوت برايِ هيچ.

  
  
  
  

  شنود مگر دست را. شنود مگر سکوت را؛ نمي دست نمي



٥١٣ 
 

  
  
  
  
  

٤  
  

کند دست را. ُمشت از نوازش  تنِ نواخته شکوفا مي
باز  چنين، از قلم. ــــ قلم نيمه بهره، هم بهره است؛ بي بي
 ا.کند دست ر مي

  
  
  
  

  گشايد رو به فاصله. گشايد رو به واژه، مي دست مي



٥١٤ 
 

  
  
  
  
  

٥  
  

      قلم دشنه است. دست
  ريزد؛  خون مي  

  آيد. مي    خون
  
  
  
  

  نويسند آيا؟ با خوِن واژه آميخته به خوِن خود مي



٥١٥ 
 

  
  
  
  
  

٦  
  

گونه که زماِن عشق هست ــــ يا  زماِن دست هست، همان
  زماِن مرگ.

  
  
  

  (دست از پسِ دست.)
  



٥١٦ 
 

  
  
  
  
  

٧  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (دست آينده است.)
  



٥١٧ 
 

  
  
  
  
  

٨  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ش. َ دسِت فشرده بر گرسنگي



٥١٨ 
 

  
  
  
  
  

٩  
  

  بارِ ِگران.
  درجا کتاب.



٥١٩ 
 

  
  
  
  
  

١٠  
  

  تونِل
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (مسيرِ ناديدني.)



٥٢٠ 
 

  
  
  
  
  

١١  
  

  ريزد. گذرد گيتي، به َمغاک مي از دست مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بهره اند، ها از هوا بي افق
  نهايي. حدهايِ



٥٢١ 
 

  
  
  
  
  

١٢  
  
  

  ْ تنها. شب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شود.) (کتابِ ُپرستاره مغلوب مي



٥٢٢ 
 

  
  
  
  
  

١٣  
  

  هايِ غبار بود. روشنايي  ها همه روشنايي
  
  
  
  

  ...و گشته غبارِ روشنايي همه باز.
  



٥٢٣ 
 

  
  
  

  دسِت روشده
  
  
  

١  
  

 برايِ بارداشتنِ شبي

 .ي ديگرخورشيد

  
٢  

  
  آيا شناسد کور مي

  يِ نخستينه نشينيِ دل
  شب بودن را؟ همه

  
  



٥٢٤ 
 

٣  
  

 ،نيست از آن آگاه صبحاي ــــ  گفت فرزانه ــــ ميدر ما ست ه  خورشيدي«
  »است. کرده جاودانصبحِ يکي  م را زندگَي که آن حال

  

٤  
  

به  باشد رو نشده هک شفّافّيتيهيچ  فرزانه ــــ چنين  گفت هم نيست ــــ مي«
  .»بار يک

  
  
  



٥٢٥ 
 

  
  
  
  

  باز، دسِت من نيمه
  
  

  باز، نيمه
 دسِت من

  به خستگي. اعتنا  بي
  صداهايِ آنها ها َو نشانه

  در پيِ غرقيدن اند
  فضايِ  باريکهدر 
  قلم. وقِف
  َنفَسزودي،  به

  .خواهد آمدبند 
  خواهد شدصفحه  برنقشِ 
  .دست
 ده.يفريب

  
  



٥٢٦ 
 

  
  
  
  

 که چه اهمّيتي دارد که از راست به چپ باشد يا«(
  از چپ به راست.
 تا سوزاِن از زندگي جهِت نويسد مگر در دست نمي
  گفت او. ، مي»شام تا مرگ، از بام

  
 چنين هم، »يک دست اند اِنطبشب دو قُروز و «
  ).اوگفت  مي

  
  
  
  



٥٢٧ 
 

  
  
  
  

  ين تصويراه هميش
  
  

  ه اين تصويرِهميش
  پيشاني، و دست
  دهيِ بازدا نوشته

  به انديشه.
  

  پرنده در النه، همچو
  است. سَرم در دسِت من

  ،درخت شِتدا بزرگ ماَند مي
  کوير نبود. اگرجا  همه

  
  مرگ. بهرِ ها مرگ بي
  بهرِ است شن

  .سخيِف ارِث ما
  



٥٢٨ 
 

  باشد که اين دست
 ،پناه  است گرفته   جان آنجاکه

  ُپر باشد از بذر.
  

  فردا موعدي ديگر است.
  
  هايِ ما دانستيد که ناخن مي

  ؟ها در گذشته اشک بودند
  خراشيم هايِ خود مي اشک ديوارها را به

  .ما هايِ  قلب کودکانه مچوتي گرفته اند هسخ
  

  رهايي باشدنتواند که 
  . غرقانده است خون به خود جهان کهآنگاه 
  تنها را داريم هايِ خود وبال دست
  پيوستن، شناکُنان، به مرگ. بهرِ
  

  ها، ِستيغ بر فرازِ(فراسويِ درياها، 
  يِ ناشناخته، ريزه  سّياره
  ،ياب کامرِد ِگ هايِ ، دستُجفت هم يِها دست
  از جاذبه.) هايِ رفتهدر
  

  ،به ما آنگاه که حافظه بازگردانده شود



٥٢٩ 
 

  ؟آيابه جا آَوَرد سرانجام وسالِ خود  سّن ْ عشق
  

  مشترک. رازي  کُهن بختيِ نيک
  باز زند ميچنگ در گيتي 

  نخست؛ يِ واژهاميِد 
  مچاله. ورقِدست،  به
  

 بيداري. ي نيست مگر بهرِزمان

  
  



٥٣٠ 
 

  
  
  



٥٣١ 
 

  
  
  
  

٢  
  

  د خوننشوَيون خ
  )١٩٧٦ـ  ١٩٨٠(

  



٥٣٢ 
 

  



٥٣٣ 
 

  
  
  
  

  ...حّتي زخم با نشين دلدسِت 
  
  

١ 
  

  زخم حّتي، نشين با دلدسِت 
  از کتاب.بيرون 

  
  ؛ِت آناي را، دس هر صفحه

 را؛ سّنيهر 

  
  چنين اّما هم
  اي را : هر سايه

  يِ دسِت من. سايه
  
  



٥٣٤ 
 

٢ 
  

  دسِت تو بر دسِت من،
  سايه. رمِن ِستبريِ

  
  

٣ 
  
  ر يک دستهمه اشک د اين
  سيراب کردِن مرگ. بهرِ
  
  

٤ 
  

  .گورسنِگ ايستاده
  ، برآمده از نيستي،يدست
  .ستما سرِ گورهايِباال
  

  ها. اشک ساراييِ
  .مرداريِ ساراينا



٥٣٥ 
 

  
  

٥ 
  

  ها. در برابرِ دستها  دست
  اين خون! ــــ که وهيِ زندگي ــــ  همه
  چکد از يک دسِت باز. مي
  
  

٦ 
  

  هايِ باز، دسِت با انگشت
  يِد مردگاِن ما.خورش

  
  آسمان، امروز،

  .نخستين بامداد است تا در تر آبي
  
  
  
  



٥٣٦ 
 

٧ 
  
  ت را. َ شا، فراخ، دستُبگْ

  .اين گشودگي ست رهايي
  

  آسمان تازه بر بااليِ زمين است.
  .در ُتهي روان ايمما 

 به هر گام.ريزيم  فرو مي يديوار

  
  
  
  
  
  
  



٥٣٧ 
 

 
  
  
  

  آب
  
  

  آب.هست ، تر پيش
  ؛هست آب، تر سپس

  .همواره در درازنا، زنادرادر 
  

  ـــ آبِ درياچه؟
  ؟ـــ آبِ رود
  ـــ آبِ دريا؟

  
  هرگز آب بر آب.

  آب؛ بهرِهرگز آب 
  ؛نيست آب ديگر بلکه آب آنجا که
  يِ آب. يِ مرده بلکه آب در حافظه

  
  در مرِگ روان زيستن

  مياِن ياد و فراموشيِ آب،



٥٣٨ 
 

  مياِن
  تشنگي و تشنگي.

  
 : دآي درون آب 

  آيين.
  دنََما آب 

  :گرددو روان 
  ري.بارَو

  
  آب. بهرِآب  هميشه
  آب بر آب. هميشه

  فراواني.
  

  سرزمينِ من.بود ـــ کوير 
  ،کوير است سفرِ من

  آوارگيِ من.
  

  همواره مياِن دو افق؛
  مياِن افق َو
  ها. هايِ افق فراخواني

  مرز.ـ  فرا
  



٥٣٩ 
 

  درخشد همچو آب شن مي
  در تشنگيِ فروننشستني.

  
  .شب خواباَند ي که فروميا شکنجه

  
  جهاَند. هايِ ما تشنگي برمي گام

  .غياب
  

  ـــ آبِ درياچه؟
  ؟ـــ آبِ رود
  ـــ آبِ دريا؟

  
  زودي، باران ، بهبيايد
  شستنِ جاِن مردگان. بهرِ
  

  هايِ سوخته، ُبگـْذاريد ُبگـْذرند سايه
  شده. هايِ قربان هايِ با درخت صبح

  دود. دود.
  

  ها، ها در ميوه قديم (فريادها
  ها، ر گُلد

  ها در برگ



٥٤٠ 
 

  يِ آنها.) هايِ درازِ درازکرده و دست
  
  .ش هر دست، افَق بهرِ
  هر ميوه، بهرِهر گُل،  بهرِ
  .شان فصلِ
  .ش برگ، گرايَش بهرِ
  

  به سويِ زمين.نگرد  ميآسمان 
  ها امکان داده شود روان شوند تواند اين باشد که به واژه مي نوشتن
  آبياريِ زمين. بهرِ
  باران است جمله ازهر 

  و از روشنايي.
  

  نويسم. من کوير را مي
  روشنايي است تندچنان 

  .باران ه استگشتکه بخار 
  

  تنها شن هست
 گذرم. آنجا که من مي

  



٥٤١ 
 

 
  
  
  

  سوراخ
  
  

ست اگر نه سوراخِ  چييک نقطه مگر ... 
  ؟آورِ هر پايان سرگيجه

  .نمايانــــ وروديِ 
  
  
ست  نقطه دستي بوده ا که گفت مي(

ش  و صاَف ِگرد ْ يِ خود که زمان شيفته
که برايِ هميشه  پيش از آن هه بودکرد

  منجمَدش کند.
  

يِ کوچِک سرخي بر  نقطه مگر لکّه ...
  راه نبود؛

هايِ خود با  به آتش ،آن صبح ،اّما     
 کرد.) خورشيد رقابت مي



٥٤٢ 
 

  
  
  
  

١  
  

  يِ آن. هر حّد را، نقطه
  
  

٢  
  

، انگار رايِ مرگب کرد مي مان نشاِن زن چشمک اي نقطه«
  گفت او. مي» ما  آسماِن ه باشدبوداين  که

  هر پايان. نامحدوديِحّد در 
  
  

٣  
  

  تهي، همواره تهي در اين سو.
  



٥٤٣ 
 

  
  
  
  

  ١، اَفراشت سنگ
  
  

  ها. يِ الماس ، همهبامدادبهرِ 
  .بهره شد خود بيداراييِ شب از 

 .بهرِ او بسا چه ست چيزي بي

  
  .دهد تنها سايه نشان ميراه را 

  
  است خفتهاي  ! ستارهُپرمايگيِاي 

  در چشماِن مردگاِن ما.
  

  
  
  



٥٤٤ 
 

  
  
  
  

  ٢، اَفراشت سنگ
  

  
  ؟ه بودش با ک رويِ سخَنـــ اّما  گفت و مي(
مگر ، ِاي برادراِن من، نور در خطرِتانهايِ  بر َتن«

  »)نبود.  آهنِ گداختهسرخيِ 
  
  

  گويد : (و زن به جايِ مرد مي
  آرامي بود آسماِن«

  چو مرز.و دست هم
 »)خشونت، خشونِت کور.

  
  

  ؟همه عشق از اينبه خود ببالد تواند   ُعمري کدام خزاِن«
گويد » ؟همه خاکستر اين بهگيرد خو که فرجامين  و کدام فصلِ

  گذر. ره



٥٤٥ 
 

  
  
 
  

 ٣، اَفراشت سنگ
  
  

  بيگانه، کدام صدايِ َدم  سپيده
  ؟اينجا کند رخنه  ،اينجا کندخطر تواند 
 ت.اس بيعت  يب يکودک

  
  
  
  
  
  



٥٤٦ 
 

  
  
 
  

  نگوسرن اَفراشِت سنگ
  
  

، »شان، جنايتي يگانه است روشنيِ جهان، خاستگاِه شب َو«
  گفت او. مي
  

  کننده. ژرفايِ خيره
  گروگاِن آن.است خورشيد 

  
  
  



٥٤٧ 
 

  
  
 
  

 ندهبرکَ اَفراشِت سنگ
  
  

  کُني. چال مي ت تَنشبِ ْ گُلگوندر   بيهودهها را  دست
به تو خواهد ش  َ مينکدا ابرها از دخترک، دخترک،

  ؟ش آموخَت
  .د خوننشوَيخون 

  
  



٥٤٨ 
 

  



٥٤٩ 
 

  
  
  
  
  
  

  يفراخوان
  )١٩٨٥ـ١٩٨٨(

  
  
  
  
  



٥٥٠ 
 

  
  
  
  



٥٥١ 
 

  
  
  
  
  

  
  يِ گذشته. . چهرهاينکيِ  چهره
  اي نمناک. کند. پرده جداشان مي   تورييک 

  .کُهنتار، از اشکي  بازچشم، 
  .اندوه. اندوه

  
  
  
  کاهِدمان. چه مي از آنميريم  مي
  
  

  



٥٥٢ 
 

  
  
  
  
  
  

ــــ که  خود گماِنبه اشت ــــ دهزار چيز 
  بگويد
  ؛گفتند که هيچ نمي ها اين واژه به

  ؛رج  بهبودند،  منتظرکه 
  ،گذر پنهانهايِ  اين واژه به

  بي فرجام. بي گذشته
  کرد؛ مي  اندازه آشفته بي او را و اين

هيچ به آن حد که او خود ديگر تا 
  ،نداشت برايِ گفتن
  درجا، درجا.

  
  



٥٥٣ 
 

  
  
  
  
  
  

  ها. نامِ من در تذکره بگرد پِيِ
  پيدا کني و پيدا نکني.

  ها. بگرد پِيِ نامِ من در فرهنگ
  پيدا کني و پيدا نکني.

  ها. نامه بگرد پِيِ نامِ من در دانش
  پيدا کني و پيدا نکني.

  چه اهمّيتي دارد؛ مگر هرگز نامي داشته ام؟
  پس، وقتي ُمردم، نگرد
  ها پِيِ نامِ من در قبرستان

  ا.نه در ديگرجاه
  و بس کن، امروز، به شکنجه دادِن اويي

  که پاسخ نتواند گفت به فراخواني.



٥٥٤ 
 

  هايِ مترجم يادداشت
  

                                                 
  يِ ژابس. متنِ اسپانيايي: ، فصلِ چهارم، ترجمه از فرانسهُدن کيشوتِسروانِتس،  ـ١

—« Si os la mostrara —replicó don Quijote—, ¿qué hiciérades vosotros 
en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla 
lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender; ». 

 را، که مياِن دو تيره آمده، نياَورده است. » پاسخ داد ُدن کيشوت«ژابس تنها 

 ».مداد مغزيِ«به معنيِ چنين  هم ،mine،  معدنـ ٢

 َجهاب: فّواره.. ـ ٣

، در معماري به سنِگ بااليي و پايانيِ La Clef de voûteسنِگ تاج، يا سنِگ تاجِ تاق، ـ  ٤
آيد که  تواند ساده يا دارايِ نقشِ برجسته باشد. به نظر مي شود که مي ساخِت تاق در بناها گفته مي

نيز، که در کتابِ مقّدس چند بار از آن نام برده » يهسنِگ زاو« pierre angulaireمقصود از 
؛ و در عهِد جديد: انجيلِ مّتي، ٢٠ـ  ٢٢، ١١٨شود (از جمله در عهِد عتيق :کتابِ مزامير،  مي
ــ  ٢٢، ٢يِ پولسِ رسول به اَفَُسسيان،  ؛ رساله١٠ـ  ١١، ٤؛ کتابِ اَعمالِ رسوالن، ٤٢، ٢١
سنِگ کُنجِ ديوارِ » سنِگ زاويه« pierre angulaireاست. البّته » سنِگ تاج«)، همين ١٩

دارد. در عربي نيز  خوبي نگه گيرند تا ديوارها را به هايِ ديگر مي بناست که آن را استوارتر از سنگ
 La» سنِگ تاج«را به » سنِگ زاويه«گويند. در تفسيرهايِ عهِد جديد  به آن َحَجُر الزَّاوَِيِة مي

Clef de voûte هايي که  دانند. بنا بر متن کنند و آن را استعاره از عيسي مسيح مي مي هم تعبير
خبر بودند و آن را نپذيرفته  ها گويي بي از کتابِ مقّدس ياد کرده ام، معماران از کارکرِد اين سنگ

، که از کارُبرِد آن در مذهب و ادبّيات »)سنِگ تاج«پديايِ فارسي (زيرِ  بنا به ويکي». رّد کردند«
است، و من پس از » سنِگ تاج«گويد، نامِ درسِت فّنيِ آن در معماري  ي نميچيز

هايي که از آنها در زباِن فارسي و فرانسه ديده ام، چنين  يِ عکس وجوهايي، با مقايسه جست
در زباِن  La Clef de voûteبرابرِ درسِت » سنِگ تاج«گيري کرده ام که همين نام  نتيجه

  فرانسه است.
 مردانه است.  ها، ِ دستوريِ برخي از عبارت کم، بنا بر شکلصدايِ يـ ٥
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 مردانه است.  ها، ِ دستوريِ برخي از عبارت صدايِ دوم، بنا بر شکلـ ٦

 زنانه است.  ها، ِ دستوريِ برخي از عبارت صدايِ سوم، بنا بر شکلـ ٧

 ِ دستوري.  گويد، بنا بر شکل از تنهاييِ مرد ميـ ٨

 ِ دستوري.  گويد، بنا بر شکل از تنهاييِ زن ميـ ٩

 زن. ـ ١٠

 مرد. ـ ١١

 مرد. ـ ١٢

 مرد. ـ ١٣

 زن. ـ ١٤

 زن. ـ ١٥

 زن. ـ ١٦

 مرد. ـ ١٧

[تلفِّظ پاريسي: بِل ُد ژوغ] است، گياهي  Belle de jourيِ سرراسِت  ترجمه» زيبايِ روز«ـ ١٨
شوند.  سته ميهايِ آن در شب با باالرفتنِ َنمِ هوا ب که گُل، Convolvulaceaeيِ  از خانواده

يِ  َنشمه«است. اّما معنايِ َمجازيِ آن در زباِن فرانسه » نيلوفرِ پيچ«يا » نيلوفر«برابرِ فارسيِ آن 
يِ  چنين نامِ فيلمي بوده است از لوييس بونوئل، ساخته بعدها هم» بِل ُد ژوغ«است. » (کار) شب
 ». زيبايِ روز«ت ، که در اين مورد نيز به فارسي سرراست ترجمه شده اس١٩٦٧سالِ 

که » شنبه يک«[تلفّظ: ديمانـْش] است به معنيِ  Dimancheايِ  يِ ريشه ترجمه» وزِ خدار« ـ١٩
 jour[تلفّظ: داييز ُدمينيکوس] گرفته شده است به معنيِ  dies dominicusاز التيِن کليساييِ 

du Seigneur  در فرانسه َوLord's Day =]Sunday .در انگليسي [ 

که ) نامِ اين شعر( Portes de secoursرا ساخته ام برايِ فرانسويِ » يِ کُمکيدرها«ـ ٢٠
است، همان که » هايِ اضطراري خروجي«يا » درهايِ خروجِ اضطراري«دارِ آن  برابرهايِ رواج

 . Emergency exitشود  به انگليسي گفته مي

خرس را نبايد پيش از پوسِت «المثلِ فرانسوي است:  برگرفته از يک ضرب» پوسِت خرس« ـ٢١
 ». کُشتنِ خرس فروخت
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يِ  نامِ ميداِن بسيار معروف و توريستيِ محلّه»] يِ کوچک تّپه«، »َتل[« Tertre  ِتغتـْغـ  ٢٢

َتلِ مارس (خدايِ جنگ)؟ َتلِ شهيدان؟] در پاريسِ هژدهم است که  Montmartre» [َمغتـْغ ُمن«
، بر اين َتل، امروزه Place du Tertre» ِتغتـْغميدان «متر ارتفاع دارد.  ١٣٠يِ آن  بلندترين نقطه

هايِ بزرگي همچون پيکاسو،  ست، اّما در گذشته پاتوقِ نقّاش هايِ بازاري محلِّ کارِ نقّاش
 لوترِک، و مودلياني بود.  تولوزـ

 casting out[به انگليسي  la preuve par neufُنهي، به فرانسه  يِ ُنه ُنه، يا مقابله ـ طرحِ ُنه ٢٣
ninesهايي که ذهني يا سرانگشتي انجام شده   ست در حساب برايِ وارسيِ محاسبه ] روشي
 است. 

 ». کلمه«يِ معناهايِ  به همه» واژه« ـ٢٤

يِ ِليلي و ليلي و ِليالست  نامي که گويا از همان خانواده، ליליתبه عبري ، Lilithليليت  ـ  ٢٥
يهودي نخستين زن و همسرِ  هايِ ها و افسانه طورهدر اس، »)شب«اي به معنايِ  (همه از ريشه

ديو،  ْ ، زنهاش به سببِ سرکشي اغلب،است. ليليت را  »آدم«اين مذهب  نخستينِ نخستين مرِد
 دانسته اند. آمدهايِ بد يِ پيش اندازِ همه ، و راههرين)الّن رودان (بين هايِ ميان يِ شيطان همهگاِه خاست

) که در ١٤:  ٣٤است ( کتابِ اشعياشده است، در  کتابِ مقّدس اي که از او در تنها اشاره
کنند. ژابِس او را تنها يک  آن را ترجمه مي» عفريت«هايي همچو  هايِ رسمي با واژه ترجمه

 داند.  يِ ساده مي »نگاره«

آخر او «يِ ژابس چنين است :  آَورده ام، در متنِ فرانسه ايرانيکچه به  هر آن يِ ترجمه ـ ٢٦
ش، که او آن را  ِ آن، حرِف برزَگ تنهايي پيدا کرده بود که زيباترين حرف را به ]Arbre[ درخت

ش  بِه ]pomme[اي  . او ميوهبود يکي ]Adam[ اّول از همه بر سنگ حک کرده بود، با او
 يِ خوِد او دوتا داشت، همان که کوهستان پيشِکش کرد که از سومين حرِف شناساننده

]montagne خوب، نوشتن ندارد که اين ترجمه، به همين شکل، در » الهام کرده بود.] به او
، خودش را به هايِ ابراهيمي يِ مذهب در يادآوريِ اين اسطوره اينجا، ژابس،زباِن ما شدني نيست. 

َو  (آدم) Adamحرِف نخسِت  که آَورده ام، او، چنان کرده است. مقصوِد محدودزباِن فرانسه 
Arbre (درخت)س حرِف پايانيِ ، و سپAdam (آدم)گرفته از  ، الهامmontagne )کوهستان (

. خالصه که بنويسم، ژابِس زباِن فرانسه را است (سيب) pommeَو دو حرِف تکراريِ ميانيِ 
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گزينيِ آن  کودتا َو جاي«پنداشته است! من هم ناگزير به » زباِن رسميِ بهشت و يگانه زباِن آنجا«

 شدم! » با زباِن فارسي

مارِ «يِ ژابس چنين است :  آَورده ام، در متنِ فرانسه ايرانيک، که باز با هم يِ اين تکّه ـ ترجمه ٢٧
)serpent (ِ (همچو هفت روزِ هفته) که پيداست، در زباِن فارسي شدني  چنان». هفت حرفي

 نيست. 

 : سرراسِت χρυσανθεμον(از يونانيِ   « Chrysanthème »» کَريزانِتم«در اصل:  ـ٢٨
َو  chrysantèmeاست و در زباِن فرانسه با امالهايِ » گُلِ داوودي«، به معنايِ »)گُلِ طاليي«

chrysanthème )به سببِ  شود اّما نوشته مي )تر شکلِ پذيرفتهch ،y ،s ،a ،th و ،é که ،
اد بگيرند، ها، تا ي اي مدرسه هايِ ديگر هم نوشته شوند، برايِ بّچه توانند با حفِظ تلفّظ به حرف مي

هايِ الفبايِ ما ghها و zيِ  ها نه تنها با همه هم در نامِ گُل» زنبق«در امال درِدسرساز است. 
تواند  شود که اين هم در امال مي تلفظ مي» مب«آن هم طبق قاعده »ِ نب«ساز است، بلکه  مشکل
 ها را دوِدل کند.  بّچه

يِ دريايِ  ه قطارهايِ مسيري در کرانهنامي که در فرانسه ب:  train bleu» قطارِ آبي« ـ٢٩
يِ آبيِ  [يعني: کرانه Côte d'Azurيِ کُت دازور  مديترانه داده شد که از چندين شهرِ منطقه

رسيدند. رستوراِن  گذشتند َو به ايستگاِه ليون در پاريس مي آسماني] در جنوبِ فرانسه مي
 بزرگ هست.  در اين ايستگاِه» قطارِ آبي«اي نيز به نامِ  ُپرآوازه

 traître mot. [هست|خائن|واژه] Il y a le TRAÎTRE MOT، »يِ خائن هست واژه«ـ  ٣٠
است، » نه) حّتي يک واژه«(بسيار رايج و خودماني َو به معنيِ  pas un traîre motدر اصطالحِ 

حّتي يک «يعني  ،Je n'ai pas compris un traître mot à ses explications نمونه:
يِ امروز معنايِ واقعيِ آن را  يِ آن در فرانسه مورِد استفاده ».نفهميدم هاش کلمه از توضيحواژه/ 

يِ  يعني: واژه Ne dire pas le traître motکند، اّما در اين ساخِت قديمي چرا:  بيان نمي
رو چيزي از آن گفته  کار / لودهنده/ رسواکننده را نگفتن/ بروز ندادن (و ازين خائن/ خيانت

کارُبرِد رايجي دارد، » زبان«(خيانت کردن) نيز در رابطه با  trahirنفهميدن). فعلِ اين صفت 
زبان به من «ش کرد  توان سرراست ترجمَه که مي La langue m'a trahi يِ رايجِ مثالً در جمله
، »کردم را برمال  نّيِت پنهانَ«، »به من رودست زد«، »م را رو کرد دسَت«به معنيِ » خيانت کرد
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 )خيانت کردن َو ترجمه کردن( traduireَو  trahir .»خواستم نگويم هماني را رسانـْد که مي«

 . )التين؛ َترا بردن، گذراندن، آموزاندن( traducereيِ يگانه دارند:  در زباِن فرانسه ريشه

رِد ادبي تر کارُب در زباِن فرانسه بيش imparfait du subjonctif ماضيِ استمراريِ التزامي ـ٣١
يِ شناخِت گوينده از دستورِ  ش در جمله، نشانه دارد، و صرف کردِن آن، به کار گيريِ درسَت

 زبان است. 

هايي که زيرِشان خط گذاشته ام، قرار است استثنائاً  گذاري، حرف در اين متنِ بي نقطه ـ٣٢
گذاري، به  يِ بي نقطهها گرِ عبارتي باشند که با حرِف بزرگ آغازيده است. در ديگر متن نمايان

ها  يِ همان عبارت گذاشته ام، اّما اينجا که جمله اي بي فاصله با نخستين واژه جايِ اين خط، نقطه
تر دانسته  را مناسب آيند، اين راه اي در پِيِ هم مي روند و با فاصله هايِ شعر سرِ سطر نمي و عبارت

 ام. 

 ». دمدا مغزيِ«چنين به معنيِ  هم ،mine،  معدن ـ٣٣

» ترجمه«اگر آن را  ناپذير کرده است. اين شعر را ترجمه» کوچک«يِ  بازي با چند واژه ـ٣٤
ويژه به اين  بود باشد، بلکه به کرده ام، تنها به اين نّيت نبود که ديواِن ژابِس در زباِن فارسي بي کم

 ده؟ است، مگر نه خوانن» ترجمه«يک جور  خالصه اين همخاطر که دل هم بستم به آن. 

 ،[تلفّظ: ايل. معني: او (ضمير ilيِ  : دو واژه Il et son féminin Ile:  ايلش  َو مؤّنثَ ايل ـ٣٥
؛ )، مؤّنثجزيره (اسمِ عامـ ١: هايِ مورِد نيازِ ما [تلفّظ: ايل. معني îleَو  شخصِ مفرِد مذکّر)] سوم
 . اين دو]گاه يشه؛ انديشهْگاه؛ اند ـ (مجازي و استعاري، بدوِن معادلِ دقيق در فارسي) جاي٢

نيست. ژابِس است که  Ilمؤّنِث  Ileاي مگر جناس و تلفِّظ يگانه با هم ندارند. در واقع  رابطه
 ilآَوَرد. مؤّنِث ضميرِ  فرض را بر اين گذاشته آنها را در اين شعر اغلب با حرِف بزرِگ آغازين مي

 eاست. حرِف پايانيِ ناملفوِظ  )]ؤّنثفرِد مشخصِ م : او (سومل. معنيِا[تلفّظ:  elle[ايل] ضميرِ 
نيز  elleَو  îleيِ  ها [حرفي از الفبايِ فرانسوي، بدوِن برابرِ تلفّظي در زباِن فارسي]، که در واژه

ها  هايِ تأنيث در زباِن فرانسه است (با استثناهايِ بسيار البّته). ژابِس با همين شناسه يکي ازهست، 
، »انديشه«، »جزيره«برايِ » ايل«(ضميرِ مذکّر) ؛ » او«آَورم برايِ  مي» ايل«کند. پس :  بازي مي
 (ضميرِ مؤّنث). » او«برايِ » ِال«گاه (اسمِ مؤّنث، با خطِّ زير) ؛  انديشه

يِ فرانسوي. از  نويسنده )١٩٣٧ـ ( Marcel Cohenمارِسل کُهِن  ؛ .M. Cم. ک.،  ـ٣٦
 . ١٩٨١يِر بِلفُن،  ها با ِادُمن ژابِس، انتشاراِت پي ه، مصاحباز کوير تا کتابهايِ اوست :  کتاب



  
  
  

  فهرست
يِ نخسِت آن را به جايِ  شعر يا دو سه واژه هماننام، سطرِ نخسِت  [برايِ چند شعرِ بي

  ش کرده ام.] اي (*) در پاياِن آن مشّخَص نام در اين فهرست آَورده ام، و با ستاره
  

  آستانه
  

  ١٩        )١٩٤٣ـ  ١٩٥٧سازم ( م را مي آشيانَ
  

  ٢٥            )١٩٥٥آبِ چاه (
  ٣١            )١٩٥٦مکان ( غيبِت

  
  ٣٧      )١٩٤٣ـ  ١٩٤٥هايي برايِ خوراِک ديو ( ترانه

  ٣٩          ترانه برايِ شاِه شب
  ٤١            نام يِ بي ترانه

  ٤٣        يِ متعّجب ترانه برايِ سه مرده
  ٤٥          ترانه برايِ سه توفان

  ٤٧          ترانه برايِ تصويري پاره
  ٤٩          يِ من ترانه برايِ خواننده

  ٥٠      يِ من برايِ طلوع و غروبِ ترانهترانه 



  ٥١        يِ کوچک برايِ آبِ ُزالل ترانه
  ٥٢          يِ مياِن راه ترانه

  ٥٤        ترانه برايِ جوهرِ وفادارِ من
  ٥٥      يِ جاودان يِ کوچک برايِ ترانه ترانه
  ٥٦      يِ عاشقانه يِ کوچک برايِ يک افسانه ترانه

  ٥٧        يِ برهنه ترانه برايِ يک عاشقه
  ٦٠            ترانه برايِ تو

  ٦٣        ترانه برايِ يک شبِ مهتابي
  ٦٥          نشان   انيِ مارِ ماه ترانه

  ٦٧        ترانه برايِ يک شبِ باراني
  ٦٨        ترانه برايِ يک روزِ از دست رفته

  ٧٠      ترانه برايِ يک دوسِت دخترِ شوربخت
  ٧١          ترانه برايِ نااُميديِ دريا

  ٧٢          يِ زِن بيگانه ترانه
  ٧٤          يِ مرِد بيگانه ترانه
  ٧٦          يِ زِن نشسته ترانه
  ٧٧          يِ روزهايِ صلح ترانه
  ٧٩          بار يِ سالِ غم ترانه
  ٨١          نواختيِ زمين يِ يک ترانه

  ٨٣          يِ من رنِگ ترانه
  ٨٤        ترانه برايِ يک شهبانويِ مرده
  ٨٦        ترانه برايِ يک ِگدابانويِ مرده



  ٨٨        فيلِ بهشتترانه برايِ دو 
  ٩١        ترانه برايِ بازگشِت پرستوها

  ٩٣        هايِ بسته ترانه برايِ پلک
  ٩٤      يِ سرزمينِ من ترانه برايِ يک خرِ مرده

  ٩٥        يِ خاکستر بر سه نغمه  ترانه
  ٩٦        يِ مرموز ترانه برايِ يک عاشقه

 ١٠٠          آسا  يِ دخترِ معجزه ترانه

  ١٠١        ترانه برايِ يک ارضِ موعود
  ١٠٢          يِ سه فيالِن سرخ ترانه

  ١٠٥        ترانه برايِ شهبانويِ هفت ماهي
  ١٠٨        برايِ سوگُليِ سلطان  ترانه

  ١١١          ترانه برايِ باغِ يک راهبه
  ١١٣        يِ دو نفره ترانه برايِ خنده

  ١١٤       يِ کوچک برايِ تصويرِ آشنايِ تنبل ترانه
  ١١٥        يِ رايج ترانه برايِ يک فلسفه

  ١١٧    يِ اينجا ترانه برايِ سه زِن ديوانه و سه مرِد ديوانه
  ١١٩        ترانه برايِ سه عروسِک قندي

  ١٢١      يِ کوچک برايِ اّولِ آوريلِ يک پنجره ترانه
  ١٢٢          برايِ يک تاجِ َسَحر  ترانه
  ١٢٣          يِ درِ باريک ترانه
  ١٢٥        يِ واپسين کودِک يهودي ترانه
  ١٢٧        خو درندهيِ دخترِک  ترانه



  ١٢٨        يِ سه پيرزِن کوچِک نشسته ترانه
  ١٣٠      برايِ دسِت سمجِ سربازِ ُمرده يِ کوچک هتران

  ١٣١      بخت يِ دخترِک خوش ترانه برايِ چهره
  ١٣٢        ترانه برايِ پستاِن مصلوبِ راهبه

  ١٣٣        هايِ جنگلِ سياه يِ درخت ترانه
  ١٣٤          يِ غمناک ترانه

  
  ١٣٧            )١٩٤٦(بسترِ آب 

  ١٥١        )١٩٤٧ـ  ١٩٤٨يِ من ( سه دختراِن محلّه
  ١٦٣          )١٩٤٩صدايِ مرکّب (
  ١٦٥          يِ خواب خانه مهمان

  ١٨١            خورشيِدستان
  ١٨٥            تشنگيِ دريا

  ١٩٩            )١٩٤٩( سنِگ تاج
  ٢٠١          سنِگ تنهايي تخته

  ٢٢٠            وزِن شب
  ٢٢٤          ما ناديدني هستيم

  ٢٣١            روززيبايِ 
  ٢٣٩            محکومان

  ٢٤١          هايِ ديد اسلحه
  ٢٤٥        )١٩٤٣ـ  ١٩٥١گذارند ( ها رد مي واژه

  ٢٤٧          يدرهايِ کُمک



  ٢٦٥            نمايش
  ٢٦٩            ها رگ
  ٢٧٨            پايايي

  ٢٨٧            نمِک سياه
 ٢٩٧          )١٩٥٣ـ  ١٩٥٤يِ جهان ( پوسته

  ٢٩٩            ناِانساني
  ٣٠١          آسماِن پيکاسو

  ٣٠٣          ترين ستاره کوچک
  ٣٠٤            بست بن
  ٣٠٦            آينه

  ٣٠٧      نويسم آَور برايِ شما مي من از سرزميني رنج
  ٣١٠            خطِّ افق

  ٣١٤          دو شعرِ دوستيِ سوگوار
  ٣٢٠          گويم سخن با تو مي

  ٣٢٣        هايِ جشن دخترِ جواِن با چشم
  ٣٢٨            بان زمين
  ٣٣٤            ُبت
  ٣٤٤            ها فصل

  ٣٥٠            بهايِ سکوت
  ٣٥١            مسخِ جهان

  ٣٥٢          چيزشده بي يِ لحظه
  ٣٥٣            بيگانه



  ٣٥٤          يِ دريا بر پاپيکره
  ٣٥٦          چهرِک مرگ
  ٣٥٨          کليدهايِ شهر

  ٣٨٣          يِ پاروهاگوي هم
  ٣٨٤          يِ در هم شکسته صفحه

  ٣٨٦            از پسِ ِسيل
  ٣٨٧            )١٩٥٥مياِن تاريکي (

  ٣٨٩          زاده شدن امکاني برايِ
  ٤٠٠        دار دنباله هايِ بوِف با گيسويِ ستاره

  ٤٠١          ها   هگاپيوند و 
  ٤١١            زائر

  ٤١٣      ١٩٥٣ـ  ١٩٥٦ها  ها و سياهيِ نشانه از سفيديِ واژه
  ٤١٥          هايِ ما ده بر قّصهبنانها
  ٤٢٣      هايِ بيگانه يا واژه کنسرتهايِ  شب

  ٤٣٦          هاچکادرقصنده و 
  ٤٤٢           پاروها و بادبان

  ٤٥٧    )١٩٥٦( ها ها و واژه به جهاِن چِهرک هايِ کوچک گُريز
  ٤٦٧            )١٩٥٧پيماِن بهاران (

  
  
  



  شن
  
  

  ٤٧٧            )١٩٨٠روايت (
  

  ٤٩٩        )١٩٧٤ـ  ١٩٨٠حافظه و دست (
  

  ٥٠٣        )١٩٧٥ـ از دو دست ( ١
  ٥٠٥          آنان که از...
  ٥٢٣          دسِت روشده

  ٥٢٥        باز، دسِت من نيمه
  ٥٢٧        ه اين تصويرهميش

  ٥٣١      )١٩٧٦ـ  ١٩٨٠د خون (ـ خون نشوَي ٢
  ٥٣٣      با زخم حّتي... نشين دسِت دل

  ٥٣٧            آب
  ٥٤١          سوراخ
  ٥٤٣        ١، اَفراشت سنگ
  ٥٤٤        ٢، اَفراشت سنگ
  ٥٤٥        ٣، اَفراشت سنگ
  ٥٤٦        سرنگون اَفراشِت سنگ
  ٥٤٧        برکَنده اَفراشِت سنگ



  
  

  ٥٤٩          )١٩٨٥ـ  ١٩٨٨فراخواني (
  

  ٥٥٠          *يِ اينک چهره
  ٥٥٢          *هزار چيز داشت

  ٥٥٣        ها* بگرد پِيِ نامِ من در تذکره
  



  
  
  
  

  
  

يِ ١٦ِادُمن ژابس در 
در قاهره  ١٩١٢آوريلِ 
يِ ١٩، در شدزاده 
 َش زادگاه ١٩٥٧ژوئنِ 

را به قصِد سکونت در 
برايِ هميشه فرانسه 

يِ ٢در  ، وکردترک 
در  ١٩٩١يِ  ژانويه
  .ُمرد پاريس

  
  
  

  م
  م
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