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 سمفوني تاريك

 و ظلمتي كه باغ مرا بلعيده، از بوي. غنچه هاي ياس من امشب شكفته است

 .ياس ها معطر و خواب  آور و خيال انگيز شده است

  

 با عطر ياس ها كه از سينة شب بر مي خيزد، بوسه هائي كه در سايه ربوده شده و

 ئي كه تنها خواب آلودگي شب ناظر آن بوده است بيدارخوشبختي ها

 .مي شوند و با سمفوني دلپذير ياس و تاريكي جان مي گيرند

  

 و بوي تلخ سروها ـ كه ضرب هاي آهنگ اندهزاي گورستاني است و به

 يأس هاي بيدار الالي مي گويد ـ در سمفوني ياس و تاريكي مي چكد و

 اب آلود، شب لجوج را از معجون عشقميان آسمان بي ستاره و زمين خو

 .و مرگ سرشار مي كند

  

 و اينك،. . . عشق، مگر امشب با شوهرش مرگ وعدة ديداري داشته است 

 .دستادست و باالبال بر نسيم عبوس و مبهم شبانگاه پرسه مي زنند

 دلتنگي هاي بيهودة روز در سايه هاي شب دور و محو مي شوند و پچپچه شان،

 اي گيج و كشدار سنج، در آهنگ تلخ و شيرين تاريكي به چون ضربه ه

 .گوش مي آيد
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 و آهنگ تلخ و شيرين تاريكي، امشب سرنوشتي شوم و ملكوتي را در آستانة

 .رؤياها برابر چشمان من به رقص مي آورد

  

  

 امشب عشق گوارا و دلپذير، و مرگ نحس و فجيع، با جبروت و اقتدار زير

 . . .رت بر سرزمين شب سلطنت مي كنند آسمان بي نور و حرا

  

 امشب عطر ياس ها سنگر صبر و اميد مرا از دلتنگي هاي دشوار و سنگين روز

 . . .باز مي ستاند 

  

 امشب بوي تلخ سروها شعلة عشق و آرزوها را كه تازه تازه در دل من زبانه

 . . .مي كشد خاموش مي كند 

  

 اندوه كهن و لذت سرمدي را در دل منامشب سمفوني تاريك ياس ها و سروها 

 . . .دوباره بهم مي آميزد 

  

 . . .امشب از عشق و مرگ در روح من غوغاست 

 
 
 
 
 
 
 



)کتاب هشتم( تازه هوای   3

 آواز شبانه براي كوچه ها

 

 !خداوندان درد من! خداوندان درد من، آه

 خون شما بر ديوار كهنة تبريز شتك زد

 درختان تناور درة سبز

 بر خاك افتاد

 سرداران بزرگ

 ر دارها رقصيدندب

 و آئينة كوچك آفتاب

 در درياچة شور

 .شكست

  

 فرياد من با قلبم بيگانه بود

 من آهنگ بيگانة تپش قلب خود بودم زيرا كه هنوز نفخة سرگرداني بيش نبودم

 زيرا كه هنوز آوازم را نخوانده بودم زيرا كه هنوز سيم و سنگ من در هم

 .ممزوج بود

 رغ و قفس بودمو من سنگ و سيم بودم من م

 و در آفتاب ايستاده بودم اگر چند،

 سايه ام
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 بر لجن كهنه

 .چسبيده بود

  

  

 ابر به كوه و به كوچه ها تف مي كرد

 دريا جنبيده بود

 پيچك هاي خشم سرتاسر تپة كُرد را فرو پوشيده بود

 باد آذرگان از آنسوي درياچة شور فرا مي رسيد، به بام شهر لگد مي كوفت و

 .وله هاي خشمناك را به روستاهاي دوردست مي افشاندغبار ول

 سيل عبوس بي توقف، در بستر شهر چاي به جلو خزيده بود

 فراموش شدگان از درياچه و دشت و تپه سرازير مي شدند تا حقيقت بيمار را

 .نجات بخشند و بياد آوردن انسانيت را به فراموش كنندگان فرمان دهند

  

 را از فراز تپة شيخ شنيدممن طنين سرود گلوله ها 

 ليكن از خواب بر نجهيدم

 زيرا كه در آن هنگام

 هنوز

 خواب سحرگاهم

 .با تغمة ساز و بوسة بي خبر مي شكست
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 لبخنده هاي مغموم، فشردگي غضب آلود لب ها شد ـ

 .)من خفته بودم(

  

 ارومية گريان خاموش ماند

 و در سكوت به غلغلة دوردست گوش فرا داد،

 )شق هايم را مي شمردممن ع(

  

 تك تيري

 غريو كشان

 از خاموشي ويرانة برج زرتشت بيرون جست،

 )من به جاي ديگر مي نگريستم(

  

 :صداهاي ديگر برخاست

 بردگان بر ويرانه هاي رنج آباد به رقص برخاستند مردمي از خانه هاي

 تاريك سر كشيدند

 .و برفي گران شروع كرد

  

 :ح ناكرده بودپدرم كوتوال قلعه هاي فت

 .دريچة برج را بست و چراغ را خاموش كرد
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 )من چيزي زمزمه مي كردم(

  

 برف، پايان ناپذير بود

 اما مردمي از كوچه ها به خيابان مي ريختند كه برف

 .پيراهن گرم برهنگي شان بود

 )من در كنار آتش مي لرزيدم(

  

 من با خود بيگانه بودم و شعر من فرياد غربتم بود

 گ و سيم بودم و راه كوره هاي تفكيك رامن سن

 نمي دانستم

 اما آنها وصلة خشم يكدگر بودند

 در تاريكي دست يكديگر را فشرده بودند زيرا كه بي كسي، آنان را به

 .انبوهي خانوادة بي كسان افزوده بود

  

 آنان آسمان باراني را به لبخند برهنگان و مخمل زرد مزرعه را به رؤياي

 در برف و تاريكي بودند و از برف و تاريكي. ند مي زدندگرسنگان پيو

 مي گذشتند، و فرياد آنان ميان همه بي ارتباطي هاي دور، جذبه ئي

 :سرگردان بود

 . . .آنان مرگ را به ابديت زيست گره مي زدند 
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 و امشب كه بادها ماسيده اند و خندة مجنون وار سكوتي در قلب شب لنگان

 د حصار تنهائي من پر كينه مي تپد، كوبندة نابهنگامگذر كوچه هاي بلن

 درهاي گران قلب من كيست؟

  

 اشباح و! تاريكي ها و سكوت: لعنت بر شما، ديرآمدگان از ياد رفته! آه

 !گرايش هاي پليد انديشه هاي ناشاد! تنهائي ها

 !لعنت بر شما باد

  

 من به تاالر زندگي خويش دريچه ئي تازه نهاده ام

  رنگ هاي نهان را از دهاني ديگر بر لبان احساس استادان خشمو بوسة

 .خويش جاي داده ام

  

 ديرگاهي ست كه من سرايندة خورشيدم

 و شعرم را بر مدار مغموم شهاب هاي سرگرداني نوشته ام كه از عطش نور

 .شدن خاكستر شده اند

  

  من براي روسبيان و برهنگان

 می نويسم
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 براي مسلولين و

 نشينان،خاكستر 

  براي آن ها كه بر خاك سرد

 اميدوراند

  و براي آنان كه ديگر به آسمان

 .اميد ندارند

  

 بگذار خون من بريزد و خإل ميان انسان ها را پر كند

 بگذار خون ما بريزد

  و آفتاب ها را به انسان هاي خواب آلوده

 ...پيوند دهد

  

  

 !استادان خشم من اي استادان درد كشيدة خشم

  از برج تاريك اشعار شبانه بيرون مي آيممن

 و در كوچه هاي پر نفس قيام

 .فرياد مي زنم

 من بوسة رنگ هاي نهان را از دهاني ديگر

 بر لبان احساس خداوندگاران درد خويش

 .جای می دهم
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 . . .با سماجت يك الماس 

 و عشق سرخ يك زهر

 در بلور قلب يك جام

  

 و كش و قوس يك انتظار

  يك اقدامدر خميازة

  

 و ناز گلوگاه رقص تو

 . . .بر دلدادگي خنجر من 

  

 و تو خاموشي كرده اي پيشه

 من سماجت،

 تو يكچند

 .من هميشه

  

 و الك خون يك امضا

 كه به نامة هر نياز من

 زنگار مي بندد،
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 و قطره قطره هاي خون من

  كه در گلوي مسلول يك عشق

 می خنددد،

 و خداي يك عشق

 تخداي يك سماج

  كه سحرگاه آفرينش شب يك كامكاري

 -می ميرد، 

 

 از زمين عشق سرخش (

با دهان خونين يك 
 زخم

بوسه ئي گرم مي 
 :گيرد

 !ـ اوه، مخلوق من«

 مخلوق من. باز هم

 »!باز هم

 و

 !)مي ميرد

  

 و تالش عشق او
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 در لبان شيرين كودك من

 مي خندد فردا،

  

 و از قلب زالل يك جام

را در آن نوشيده كه زهر سرخ يك عشق 
 ام

 و از خميازة يك اقدام

 كه در كش و قوس انتظار آن مرده ام

 و از دلداگي خنجر خود

كه بر نازگاه گلوي 
 رقصت نهاده ام

 و از سماجت يك الماس

كه بر سكوت 
 بلورين تو مي كشم،

 !به گوش كودكم گوشوار مي آويزم

  

 و بسان تصوير سرگردان يك قطره باران

يزان كه در آئينة گر
 شط مي گريزد،

 :عشقم را بلع قلب تو مي كنم

 عشق سرخي را كه نوشيده ام در جام يك قلب كه در آن ديده ام گردش
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 مغرور ماهي مرگ تنم را كه بوسة گرم خواهد گرفت با دهان خونالود

 زخمش از زمين عشق سرخش

  

  و چون سماجت يك خداوند

 خواهد مرد سرانجام

 

  يك كام،در بازپسين دم شب آفرينش

 و عشق مرا كه تمامي روح اوست

 چون ساية سرگردان هيكلي ناشناس خواهد بلعيد

 !گرسنگي آينة قلب تو

  

 و اگر نشنوي به تو خواهم شنواند

 حماسة سماجت عاشقت را زير پنجرة مشبك تاريك بلند كه در غريو

 :قلبش زمزمه مي كند

 ـ شوكران عشق تو كه در جام قلب خود نوشيده ام«

 .اهدم كشتخو

 و آتش اينهمه حرف در گلويم

 كه براي برافروختن ستارگان هزار عشق فزون است

 در ناشنوائي گوش تو

 »!خفه ام خواهد كرد
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 ركسانا

 .بگذار پس از من هرگز كسي نداند از ركسانا با من چه گذشت

  

 بگذار كسي نداند كه چه گونه من از روزي كه تخته هاي كف اين كلبة

 رفت و آمد كفش هاي سنگينم را بر خود احساسچوبين ساحلي 

 كرد و ساية دراز وسردم بر ماسه هاي مرطوب اين ساحل متروك

 كشيده شد، تا روزي كه ديگرآفتاب به چشم هايم نتابد، با شتابي

 . . .اميدوار كفن خود را دوخته ام، گور خود را كنده ام 

  

  

  همه چيز ايستاده ام و دراگر چه نسيم وار از سر عمر خود گذشته ام و بر

 همه چيز تأمل كرده ام رسوخ كرده ام؛

  

 همة حوادث را، ماجراها را،: اگر چه همه چيز را به دنبال خود كشيده ام

 عشق ها و رنج ها را به دنبال خود كشيده ام و زير اين پردة زيتوني

 رنگ كه پيشاني آفتابسوختة من است پنهان كرده ام، ـ

  

 ام اينها را نخواهم گفتاما من هيچ كد

 الم تا كام حرفي نخواهم زد
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 مي گذارم هنوز چون نسيمي سبك از سر بازماندة عمرم بگذرم و بر همه

 همه چيز را دنبال. چيز بايستم و در همه چيز تأمل كنم، رسوخ كنم

 همة حوادث و: خود بكشم و زير پردة زيتوني رنگ پنهان كنم

 ا را مثل رازي مثل سري پشت اينماجراها را، عشق ها را و رنج ه

 پردة ضخيم به چاهي بي انتها بريزم، نابود شان كنم و از آن همه الم تا

 . . .كام با كسي حرف نزنم 

  

 بگذار كسي نداند كه چه گونه من به جاي نوازش شدن، بوسيده شدن،

 !گزيده شده ام

  

  جزو از ميان همة خدايان، خدائي! بگذار هيچ كس نداند، هيچ كس

 .فراموشي بر اين همه رنج آگاه نگردد

  

 و به كلي مثل اين كه اين ها همه نبوده است، اصالً نبوده است و من

 همچون تمام آن كسان كه ديگر نامي ندارند ـ نسيم وار از سر اين ها

 همه نگذشته ام و بر اين ها همه تأمل نكرده ام، اين ها همه را

 . . .نديده ام 

  

 نداند، هيچ كس نداند تا روزي كه سرانجام، آفتابي كه بايدبگذار هيچ كس 

 به چمن ها و جنگل ها بتابد، آب اين درياي مانع را بخشكاند و مرا
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 چون قايقي فرسوده به شن بنشاند و بدين گونه، روح مرا به ركسانا

 .ـ روح دريا و عشق و زندگي ـ باز رساند

  

 اب را مي فرسايد و دلهرهچرا كه ركساناي من مرا به هجراني كه اعص

 و محكومم كرده است كه تا روز. مي آورد محكوم كرده است

 خشكيدن درياها به انتظار رسيدن بدو ـ در اضطراب انتظاري

 . . .سرگردان ـ محبوس بمانم 

  

 و اين است ماجراي شبي كه به دامن ركسانا آويختم و از او خواستم كه مرا

  روح دريا و عشق و زندگي ـ در كلبةچرا كه ركسانا ـ. با خود ببرد

 چوبين ساحلي نمي گنجيد، و من بي وجود ركسانا ـ بي تالش و

 بي عشق و بي زندگي ـ در ناآسودگي و نوميدي زنده نمي توانستم

 . . .بود 

  

  

 سرانجام، در عربده هاي ديوانه وار شبي تار و توفاني كه دريا تالشي. . . 

  زندگي را در جامة قارچ هايزنده داشت و جرقه هاي رعد،

 وحشي به دامن كوهستان مي ريخت؛ ديرگاه از كلبة چوبين ساحلي

 و توفان با من درآويخت و شنل سرخ مرا تكان داد و. بيرون آمدم

 و سرماي. من در زردتابي فانوس، مخمل كبود آستر آن را ديدم



)کتاب هشتم( تازه هوای   16

 .پائيزي استخوان هاي مرا لرزاند

  

 به دقت از نور نيمرنگ فانوس مي گريخت و در پناهاما ساية دراز پاهايم كه 

 من به ظلمت خيس و غيلظ شب مي پيوست، به رفت و آمد تعجيل

 و. و دلم در آتش بود. و من شتابم را بر او تحميل مي كردم. مي كرد

 و شب سنگين و سرد و. موج دريا از سنگچين ساحل لب پر مي زد

 و من در شنل سرخ. ودزمين پر آب و هوا پر آتش ب. توفاني بود

 خويش، شيطان را مي مانستم كه به مجلس عشرت هاي شوق انگيز

 .مي رفت

  

 اما دلم در آتش بود و سوزندگي اين آتش را در گلوي خود احساس

 . . .و باد، مرا از پيش رفتن مانع مي شد . مي كردم

  

 كنار ساحل آشوب، مرغي فرياد زد

 .و صداي او در غرش روشن رعد خفه شد

 و در. و ريسمان قايق را از چوبپايه جدا كردم. و من فانوس را در قايق نهادم

 واپس رفت نخستين موجي كه به زير قايق رسيد، رو به درياي

 و در ولولة موج و باد ـ در آن شب نيمة. ظلمت آشوب پارو كشيدم

 خيس غليظ ـ به درياي ديوانه درآمدم كه كف جوشان غيظ بر لبان

 .يدكبودش مي دو
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 موج از ساحل باال مي كشيد

 و دريا گرده تهي مي كرد

  

 و من در شيب تهيگاه دريا چنان فرو مي شدم كه برخورد كف قايق را با

 ماسه هائي كه درياي آبستن هرگز نخواهدشان زاد، احساس

 .مي كردم

  

 اما مي ديدم كه ناآسودگي روح من اندك اندك خود را به آشفتگي دنياي

 .كار بيرون وا مي گذاردخيس و تالش

  

 .و آرام آرام، رسوب آسايش را در اندرون خود احساس مي كردم

  

 ليكن شب آشفته بود

 و دريا پرپر مي زد

 و مستي دير سيرابي در آشوب سرد امواج ديوانه به جست و جوي لذتي

 . . .گريخته عربده مي كشيد 

 و من ديدم كه آسايشي يافته ام

 بدر مي مانم كه در زير و زبر رفت بي پايان شتابندگانو اكنون به حلزوني در

 .دريا صدفي جسته است
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 و مي ديدم كه اگر فانوس را به آب افكنم و سياهي شب را به فروبستگي

 چشمان خود تعبير كنم، به بوداي بي دغدغه ماننده ام كه درد را از

 .آنروي كه طليعه تاز نيروانا مي داند به دالسودگي بر مي گذارد

 .اما من از مرگ به زندگي گريخته بودم

 و بوي نمكسود شب خفتنجاي ماهيخوارها كه با انقالب امواج

 برآمده همراه وزش باد در نفس من چيده بود، مرا به دامن دريا

 .كشيده بود

 و زير و فرارفت زنده وار دريا، مرا بسان قايقي كه باد دريا ريسمانش را

 بر آب رانده بودم،بگسلد از سكون مرده وار ساحل 

 .و در مي يافتم از راهي كه بودا گذشته است به زندگي باز مي گردم

 و در اين هنگام

 .در زردتابي نيمرنگ فانوس، سركشي كوهه هاي بي تاب را مي نگريستم

 .و آسايش تن و روح من در اندرون من به خواب مي رفت

 و شب آشفته بود

  بسان مستي ناسيراب بهو دريا چون مرغي سركنده پرپر مي زد و

 .جست و جوي لذت عربده مي كشيد

  

  

 در يك آن، پنداشتم كه من اكنون همه چيز زندگي را به دلخواه خود



)کتاب هشتم( تازه هوای   19

 .يافته ام

  

 يك چند، سنگيني خرد كنندة آرامش ساحل را در خفقان مرگي بي جوش،

 بر بي تابي روح آشفته ئي كه به دنبال آسايش مي گشت تحمل كرده

 !آسايشي كه از جوشش مايه مي گيرد ـ :بودم

 و سرانجام در شبي چنان تيره، بسان قايقي كه باد دريا ريسمانش را

 .بگسلد، دل به درياي توفاني زده بودم

 .و دريا آشوب بود

 و من در زير و فرارفت زنده وار آن كه خواهشي پرتپش در هر موج

 زيافتهبي تابش گردن مي كشيد، ماية آسايش و زندگي خود را با

 .بودم، همه چيز زندگي را به دلخواه خويش به دست آورده بودم

 اما ناگهان در آشفتگي تيره و روشن بخار و مه باالي قايق ـ كه شب گهواره

 جنبانش بود ـ و در انعكاس نور زردي كه به مخمل سرخ شنل من

 .مي تافت، چهره ئي آشنا به چشمانم سايه زد

 .رار بي آرام در تب سرد خود مي سوختندو خيزاب ها، كنار قايق بي ق

  

 »!ركسانا«: فرياد كشيدم

  

 اما او در آرامش خود آسايش نداشت

 و غريو من به مانند نفسي كه در توده هاي عظيم دود دمند، چهرة او را
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 و اين غريو، رخساره رؤيائي او را بسان روح گنهكاري. برآشفت

 ن را احساس كند،شبگرد كه از آواز خروس نزديكي سپيده دما

 .شكنجه كرد

 و من زير پردة نازك مه و ابر، ديدمش كه چشمانش را به خواب گرفت و

 .دندان هايش را از فشار رنجي گنگ بر هم فشرد

  

 »!ركسانا«: فرياد كشيدم

  

 اما او در آرامش خود آسوده نبود

 و بسان مهي از باد آشفته، با سكوتي كه غريو مستانة توفان ديوانه را

 در زمينة خود پر رنگ تر مي نمود و برجسته تر مي ساخت و برهنه تر

 :مي كرد، گفت

 »!ـ من همين درياي بي پايانم«

 و در دريا آشوب بود

 . . .در دريا توفان بود 

  

 »!ركسانا«: فرياد كشيدم

  

 اما ركسانا در تب سرد خود مي سوخت

 و كف غيظ بر لب دريا مي دويد
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 و در دل من آتش بود

  

 و زن مه آلود كه رخسارش از انعكاس نور زرد فانوس بر مخمل سرخ شنل

 من رنگ مي گرفت و من ساية بزرگ او را بر قايق و فانوس و روح

 خودم احساس مي كردم، با سكوتي كه شكوهش دلهره آور بود،

 :گفت

 ـ من همين توفانم من همين غريوم من همين درياي آشوبم كه آتش صد«

 »! در هر موج بي تابش شعله مي زندهزار خواهش زنده

  

 »!ركسانا«

  

 .ـ اگر مي توانستي بيائي، ترا با خود مي بردم«

 تو نيز ابري مي شدي و هنگام ديدار ما از قلب ما آتش مي جست و

 . . .دريا و آسمان را روشن مي كرد 

 در فريادهاي توفاني خود سرود مي خوانديم در آشوب امواج كف كردة

 د آسايش مي يافتيم و در لهيب آتش سرد روحدورگريز خو

 . . .پرخروش خود مي زيستيم 

 اما تو نمي تواني بيائي، نمي تواني

 »!تو نمي تواني قدمي از جاي خود فراتر بگذاري

 ـ مي توانم«
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 !ركسانا

 . . .» مي توانم

  

 ـ مي توانستي، اما اكنون نمي تواني«

  

 هست كه ميان ابرهائي كه در آسمانو ميان من و تو به همان اندازه فاصله 

 ». . .و انسان هائي كه بر زمين سرگردانند 

  

 ». . .ـ ركسانا «

 .و ديگر در فرياد من آتش اميدي جرقه نمي زد

  

 ـ شايد بتواني تا روزي كه هنوز آخرين نشانه هاي زندگي را از تو باز«

 ية ساحلنستانده اندچونان قايقي كه باد دريا ريسمانش را از چوبپا

 . . .بگسلد بر درياي دل من عشق من زندگي من بي وقفه گردي كني 

 با آرامش من آرامش يابي در توفان من بغريوي و ابري كه به دريا

 .مي گريد شوراب اشك را از چهره ات بشويد

 تا اگر روزي، آفتابي كه بايد بر چمن ها و جنگل ها بتابد آب اين دريا را فرو

 الي بي آب و بي ثمر كرد، تو نيز بسان قايقي برخشكاند و مرا گود

 خاك افتاده بي ثمر گردي و بدينگونه، ميان تو و من آشنائي

 .نزديكتري پديد آيد
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 اما اگر انديشه كني كه هم اكنون مي تواني به من كه روح دريا روح عشق و

 !روح زندگي هستم بازرسي، نمي تواني، نمي تواني

  

 »ان. . . سا . . . ـ رك «

 .و فرياد من ديگر به پچپچه ئي مأيوس و مضطرب مبدل گشته بود

  

 .و دريا آشوب بود

 .و خيال زندگي با درون شوريده اش عربده مي زد

 و ركسانا بر قايق و من و بر همة دريا در پيكري ابري كه از باد به هم بر

 :مي آمد در تب زندة خود غريو مي كشيد

  

 زي كه من بسان دريائي خشكيدم، و تو چونرو: ـ شايد به هم باز رسيم«

 قايقي فرسوده بر خاك ماندي

 اما اكنون ميان ما فاصله چندان است كه ميان ابرهائي كه در آسمان و

 .»انسان هائي كه بر زمين سرگردانند

  

 ـ مي توانم«

 !ركسانا

 ». . .مي توانم 
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 !ـ نمي تواني«

 »نمي تواني

  

 ». . .ـ ركسانا «

 عي در صدايم مي گريستخواهش متضر

 .و در دريا آشوب بود

  

 ـ اگر مي توانستي ترا با خود مي بردم«

  

 تو هم برين درياي پر آشوب موجي تالشكار مي شدي و آنگاه در التهاب

 شب هاي سياه و توفاني كه خواهشي قالبشكاف در هر موج

 بي تاب دريا گردن مي كشد، در زير و فرارفت جاويدان كوهه هاي

 ».ش، زندگي مي گرفتيمتال

  

 بي تاب در آخرين حملة يأس كوشيدم تا از جاي برخيزم اما زنجير لنگري

 .به خروار بر پايم بود

 .و خيزاب ها كنار قايق بي قرار بي سكون در تب سرد خود مي سوختند

 و روح تالشندة من در زندان زمخت و سنگين تنم مي افسرد

 پيكر ابري كه از باد به هم برآيد، با سكوتيو ركسانا بر قايق و من و دريا در 

 كه غريو شتابندگان موج را بر زمينة خود برجسته تر مي كرد فرياد
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 :مي كشيد

  

 !ـ نمي تواني«

  

 .و هر كس آنچه را كه دوست مي دارد در بند مي گذارد

 و هر زن مرواريد غلتان خود را به زندان صندوقش محبوس مي دارد،

  

  را من بر پايت نهاده ام، ورنه پيش از آن كه به من رسيو زنجيرهاي گران

 طعمة درياي بي انتها شده بودي و چشمانت چون دو مرواريد

 جاندار كه هرگز صيد غواصان دريا نگردد، بلع صدف ها شده

 . . .بود 

  

 تو نمي تواني بيائي

 !نمي تواني بيائي

  

 ي كه آفتاب مرا وتراتو مي بايد به كلبة چوبين ساحلي بازگردي و تا روز

 بي ثمر نكرده است، كنار دريا از عشق من، تنها از عشق من روزي

 ». . .بگيري 
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 من در آخرين شعلة زردتاب فانوس، چكش باران را بر آب هاي كف كردة

 بي پايان دريا ديدم و سحرگاهان مردان ساحل، در قايقي كه امواج

 . . .د سرگردان به خاك كشانده بود مدهوشم يافتن

  

  

 !بگذار كسي نداند كه ماجراي من و ركسانا چه گونه بود

  

 من اكنون در كلبة چوبين ساحلي كه باد در سفال بامش عربده مي كشد و

 باران از درز تخته هاي ديوارش به درون نشت مي كند، از دريچه به

 رفت و آمد آرام و. درياي آشوب مي نگرم و از پس ديوار چوبين

 مردم كنجكاوي را كه به تماشاي ديوانگان رغبتي دارندمتجسسانة 

 :و مي شنوم كه زير لب با يكديگر مي گويند. احساس مي كنم

  

 .»ـ هان گوش كنيد، ديوانه هم اكنون با خود سخن خواهد گفت«

  

 و من از غيظ لب به دندان مي گزم و انتظار آن روز دير آينده كه آفتاب، آب

 ه باشد و مرا چون قايقي رسيده بهدرياهاي مانع را خشكاند

 ساحل به خاك نشانده باشد و روح مرا به ركسانا ـ روح دريا و

 عشق و زندگي ـ باز رسانده باشد، به سان آتش سرد اميدي در ته

 :و زير لب با سكوتي مرگبار فرياد مي زنم. چشمانم شعله مي زند
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 »!ركسانا«

  

  از دل دريا، با شتاب بي وقفةو غريو بي پايان ركسانا را مي شنوم كه

 خيزاب هاي دريا كه هزاران خواهش زنده در هر موج بي تابش

 :يكريز فرياد مي زند. گردن مي كشد

  

 !ـ نمي تواني بيائي«

. . » !نمي تواني بيائي
. 

  

 مشت بر ديوار چوبين مي كوبم و به مردم كنجكاوي كه از ديدار ديوانگان

 ه به درز تخته ها مي افتد حدوددلشاد مي شوند و سايه شان ك

 :هيكلشان را مشخص مي كند، نهيب مي زنم

  

 ـ مي شنويد؟«

 بدبخت ها

 »مي شنويد؟

  

 .و سايه ها از درز تخته هاي ديوار به زمين مي افتند



)کتاب هشتم( تازه هوای   28

 و من، زير ضرب پاهاي گريز آهنگ، فرياد ركسانا را مي شنوم كه از دل

 ه بادي كه از فرازدريا، با شتاب بي وقفة امواج خويش، همرا

 :آب هاي دوردست مي گذرد، يكريز فرياد مي كشد

  

 !ـ نمي تواني بيائي«

 .»!نمي تواني بيائي
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 غزل آخرين انزوا

 يك

 من فروتن بوده ام

 و به فروتني، از عمق خواب هاي پريشان خاكساري خويش تمامي عظمت

  نسيمي برآيد و.عاشقانة انساني را سروده ام تا نسيمي برآيد

 و من بسان دريائي از صافي آسمان. ابرهاي قطراني را پاره پاره كند

 .پر شوم ـ از آسمان و مرتع و مردم پر شوم

 تا از طراوت برفي آفتاب عشقي كه بر افقم مي نشيند، يكچند در سكوت و

 سرشار» آرامش«آرامش بازنيافتة خويش از سكوت خوش آواز 

 شوم ـ

 اهي ست جز اين قالب خالي كه به دندان طوالني لحظه هاچرا كه من، ديرگ

 خائيده شده است نبوده ام؛ جز مني كه از وحشت خإل خويش

 . . .فرياد كشيده است نبوده ام 

  

  

 پيكري

 چهره ئي

 دستي

 سايه ئي ـ
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 بيدار خوابي هزاران چشم در رؤيا و خاطره؛

  

 سايه ها

 كودكان

 آتش ها

 زنان ـ

  

 آتش هاي زن؛سايه هاي كودك و 

  

 سنگ ها

 دوستان

 عشق ها

 دنياها ـ

  

 سنگ هاي دوست و عشق هاي دنيا؛

  

 درختان

 مردگان ـ

 و درختان مرده؛
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 وطني كه هوا و آفتاب شهرها، و جراحات و جنسيت هاي همشهريان را به

 قالب خود گيرد؛

  

 و چيزي ديگر، چيزي ديگر،

 :چيزي عظيم تر از تمام ستاره ها تمام خدايان

 !قلب زني كه مرا كودك دست نواز دامن خود كند

  

 چرا كه من ديرگاهي است جز اين هيبت تنهائي كه به دندان سرد

 بيگانگي ها جويده شده است نبوده ام ـ جز مني كه از وحشت

 . . .تنهائي خود فرياد كشيده است نبوده ام 

  

  

 نام هيچ كجا و همه جا

 . . .نام هيچگاه و همه گاه 

  

 كه چون سايه ئي به زبان مي آمدمآه 

بي آنكه شفق لبانم 
 بگشايد

 و بسان فردائي از گذشته مي گذشتم
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بي آنكه گوشت 
هاي خاطره ام 

 .بپوسد

  

  

 سوادي از عشق نياموخته وهرگز سخني آشنا به

  ـ.هيچ زبان آشنائي نخوانده و نشنيده

  

 !سايه ئي كه با پوك سخن مي گفت

  

  

 ميده را بر سر بازاري فرياد نكرده، منادي نام انسانعشقي به روشني انجا

 و تمامي دنيا چگونه بوده ام؟

 آيا فرداپرستان را با دهل درونخالي قلبم فريب مي داده ام؟

  

  

 من جار خاموش سقف النة سرد خود بودم

 .من شيرخوارة مادر يأس خود، دامن آويز داية درد خود بودم

  

 اين سرچشمة( انگيز توجيه نكردني آه كه بدون شك اين خلوت يأس

 براي درد) جوشان و سهمگين قطران تنهائي، در عمق قلب انساني
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 .كشيدن انگيزه ئي خالص است

  

 و من ـ اسكندر مغموم ظلمات آب رنج جاويدان ـ چگونه درين داالن

 تاريك، فرياد ستارگان را سروده ام؟

  

 آيا انسان معجزه ئي نيست؟

  

 ني كه خدا را به زير آورد، جهان را به بند كشيد و زندان ها راشيطا. . . انسان 

  ـ كوه ها را دريد، درياها را شكست، آتش ها را!در هم شكست

 !نوشيد و آب ها را خاكستر كرد

  

 !اين متعجب اعجاب انگيز! اين شقاوت دادگر. . . انسان 

 !اين سلطان بزرگترين عشق و عظيمترين انزوا. . . انسان 

  

 اين شهريار بزرگ كه در آغوش حرم اسرار خويش آرام يافته. . . سان ان

 است و با عظمت عصياني خود به راز طبيعت و پنهانگاه خدايان

 !خويش پهلو مي زند

  

 !انسان
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 و من با اين زن با اين پسر با اين برادر بزرگواري كه شب بي شكافم را

  را از بام زنداننوراني كرده است، با اين خورشيدي كه پالس شب

 بي روزنم برچيده است، بي عشق و بي زندگي سخن از عشق و

 زندگي چگونه به ميان آورده ام؟

 آيا انسان معجزه ئي نيست؟

  

  

 آه، چگونه تا ديگر اين مارش عظيم اقيانوس را نشنوم؛ تا ديگر اين نگاه

 آينده را در ني ني شيطان چشم كودكانم ننگرم؛ تا ديگر اين زيبائي

 وحشت انگيز همه جاگير را احساس نكنم حصار بي پاياني از

 كابوس به گرداگرد رؤياهايم كشيده بودند،

 چگونه اكنون! و من، آه

 !تنگ در تنگي دردها و دست ها شده ام

  

  

 !ـ هان«: به خود گفتم

 .من تنها و خاليم

 به هم ريختگي دهشتناك غوغاي سكوت و سرودهاي شورش را

  بياباني بي كس و بي عابرم كه پامال لحظه هايمي شنوم، و خود

 .گريزندة زمان است



)کتاب هشتم( تازه هوای   35

  

 . . .عابر بياباني بي كسم كه از وحشت تنهائي خود فرياد مي زند 

  

 من تنها و خاليم و ملت من جهان ريشه هاي معجز آساست

 من منفذ تنگچشمي خويشم و ملت من گذرگاه آب هاي جاويدان است

 . . . ملت من عرق و خون شاديست من ظرافت و پاكي اشكم و

  

  ـ پيراهن پشمين صبر بر زخم هاي خاطره ام مي پوشم و ديگر!آه، به جهنم

 هيچگاه به دريوزگي عشق هاي وازده بر دروازة كوتاه قلب هاي

 .گذشته حلقه نمي زنم

  

 دو

 تو اجاق همه چشمه ساران

 سحرگاه تمام ستارگان

 .را به من مي بخشيو پرندة جملة نغمه ها و سعادت ها 

  

 تو به من دست مي زني و من

 .در سپيده دم نخستين چشم گشودگي خويش به زندگي باز مي گردم

  

 پيش پاي منتظرم
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 راه ها

 چون مشت بسته ئي مي گشايد

 و من

 در گشودگي دست راه ها

 .به پيوستگي انسان ها و خدايان مي نگرم

  

 نوبرگي بر عشقم جوانه مي زند

  بر عطش جاويدان روحم مي افتدو ساية خنكي

 و چشم درشت آفتاب هاي زميني

 مرا

 تا عمق ناپيداي روحم

 .روشن می کند

  

  

 عشق مردم آفتاب است

 اما من بي تو

 . . .بي تو زميني بي گيا بودم 

  

 در لبان تو

 آب آخرين انزوا به خواب مي رود
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 و من با جذبة زودشكن قلبي كه در كار خاموش شدن بود

 .ود سبز جرقه هاي بهار گوش مي دارمبه سر
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 غزل بزرگ

 همه بت هايم را مي شكنم

 تا فرش كنم بر راهي كه تو بگذري

 .براي شنيدن ساز و سرود من

  

  ـ!همه بت هايم را مي شكنم ـ اي ميهمان يك شب اثيري زودگذر

 ايششان چوتا راه بي پايان غزلم، از سنگفرش بت هائي كه در معبد ست

 .عودي در آتش سوخته ام، ترا به نهانگاه درد من آويزد

  

  

 گر چه انساني را در خود كشته ام

 گر چه انساني را در خود زاده ام

 گر چه در سكوت دردبار خود مرگ و زندگي را شناخته ام،

  ـ!اما ميان اين هر دو ـ شاخة جدا ماندة من

 ميان اين هر دو

 من

 .درد تالش بي توقف خويشملنگر پر رفت و آمد 
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 .اين طرف، در افق خونين شكسته، انسان من ايستاده است

 :او را مي بينم، او را مي شناسم

 :روح نيمه اش در انتظار نيم ديگر خود درد مي كشد

  

 !ـ مرا نجات بده اي كليد بزرگ نقره«

 »!مرا نجات بده

  

 و آن طرف

   در افق مهتابي ستاره باران رو در رو،

 ...زن مهتابی من 

  

 :و شب پر آفتاب چشمش در شعله هاي بنفش درد طلوع مي كند

 !ـ مرا به پيش خودت ببر«

 !سردار بزرگ رؤياهاي سپيد من

 »!مرا به پيش خودت ببر

  

 و ميان اين هر دو افق

 من ايستاده ام

 و درد سنگين اين هر دو افق

 بر سينة من مي فشارد
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  دويد و پرده هاي آبي و زنگاري را شكافت و من بهمن از آن روز كه نگاهم

 چشم خويش انسان خود را ديدم كه بر صليب روح نيمه اش به

 چار ميخ آويخته است در افق شكستة خونينش،

 دانستم كه در افق ناپيداي رو در روي انسان من ـ ميان مهتاب و ستاره ها ـ

 گر خودچشم هاي درشت و دردناك روحي كه به دنبال نيمة دي

 .مي گردد شعله مي زند

  

 و اكنون آن زمان در رسيده است كه من به صورت دردي جانگزاي درآيم؛

 .درد مقطع روحي كه شقاوت هاي ناداني، آن را از هم دريده است

  

 و من اكنون

 . . .يك پارچه دردم 

  

  

 در آفتاب گرم يك بعد از ظهر تابستان

 .در دنياي بزرگ دردم زاده شدم

 شم بزرگ خورشيدي در چشم هاي من شكفته و دو سكوت پرطنيندو چ

 :در گوشواره هاي من درخشيد
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 »!ـ نجاتم بده اي كليد بزرگ نقرة زندان تاريك من، مرا نجات بده«

 ـ مرا به پيش خودت ببر، سردار رؤيائي خواب هاي سپيد من، مرا به«

 »!پيش خودت ببر

  

  

 كمر پر دردش بر دست هاي من. و درآمدزن افق ستاره باران مهتابي به زان

 موهايش بر گلوگاهش ريخت و به ميان پستان هايش جاري. لغزيد

 ساية لب زيرينش بر چانه اش دويد و سرش به دامن انسان من. شد

 .غلتيد تا دو نيمة روحشان جذب هم گردد

  

 .حباب سياه دنياي چشمش در اشك غلتيد

 .ق زدروح ها درد كشيدند و ابرهاي ظلم بر

 :سرش به دامن انسان من بود، اما چندان كه چشم گشود او را نشناخت

 كمرش چون مار سريد، لغزيد و گريخت، در افق ستاره باران مهتابي طلوع

 :كرد و باز ناليد

 »!ـ سردار رؤياهاي نقره ئي، مرا بكنار خودت ببر«

  

 :و ناله اش ميان دو افق سرگردان شد

 »!ـ مرا بكنار خودت ببر«
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 .و بر شقيقه هاي دردناك من نشست

  

  

 .ميان دو افق، بر سنگفرش ملعنت، راه بزرگ من پاهاي مرا مي جويد

  

 و ساكت شويد، ساكت شويد تا سمضربه هاي اسب سياه و لخت يأسم را

 بنوشم، با يال هاي آتش تشويشش

  

 فقتا تصويرهاي دور و نزديك را ببينم بر پرده هاي ا! به كنار! به كنار

 :ستاره باران رو در رو

 تصويرهاي دور و نزديك، شباهت و بيگانگي، دوست داشتن و راست

 گفتن ـ

 و نه كينه ورزيدن

 . . .و نه فريب دادن 

  

 .ميان آرزوهايم خفته ام

 آفتاب سبز، تب شن ها و شوره زارها را در گاهوارة عظيم كوه هاي يخ

 شان از ساقةمي جنباند و خون كبود مردگان در غريو سكوت 

 بابونه هاي بياباني باال مي كشد؛
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 :و خستگي وصلي كه اميدش با من نيست، مرا با خود بيگانه مي كند

 .خستگي وصل، كه بسان لحظة تسليم، سفيد است و شرم انگيز

  

  

 .در آفتاب گرم بعد از ظهر يك تابستان، مرا در گهوارة پر درد يأسم جنباندند

 ي هرگز مستجاب نشده ام را چونو رطوبت چشم انداز دعاها

 .حلقة اشكي به هزاران هزار چشمان بي نگاه آرزوهايم بستند

  

  

 راه ميان دو افق

 طوالني و بزرگ

 .سنگالخ و وحشت انگيز است

  

 اي راه بزرگ وحشي كه چخماق سنگفرشت مدام چون لحظه هاي ميان

 ندانديروز و فردا در نبض اكنون من با جرقه هاي ستاره ئي ات د

  ـ آيا اين ابر خفقاني كه پايان ترا بعليده دود همان!مي كروجد

 بوي مردار» نافهمي«نيست كه در مشام يك » عبير توهين شده«

 داده است؟

  

 !اما رؤيت اين جامه هاي كثيف بر اندام انسان هاي پاك، چه دردانگيز است
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 افتني ازو اين منم كه خواهشي كور و تاريك در جائي دور و دست ني

 روحم ضجه مي زند

  

 و چه چيز آيا، چه چيز بر صليب اين خاك خشك عبوسي كه سنگيني مرا

 متحمل نمي شود ميخكوبم مي كند؟

  

 آيا اين همان جهنم خداوند است كه در آن جز چشيدن درد آتش هاي گل

 انداختة كيفرهاي بي دليل راهي نيست؟

  

 گار درياي گودو كجاست؟ به من بگوئيد كه كجاست خداوند

 خواهش هاي پرتپش هر رگ من، كه نامش را جاودانه با خنجرهاي

 هر نفس درد بر هر گوشة جگر چليدة خود نقش كرده ام؟

  

 !و سكوتي به پاسخ من، سكوتي به پاسخ من

 !سكوتي به سنگيني الشة مردي كه اميدي با خود ندارد

  

  

 ميان دو پارة روح من هواها و شهرهاست
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 ست با تالش ها و خواهش هاشانانسان ها

 دهكده هاست با جويبارها

 .و رودخانه هاست با پل هاشان، ماهي ها و قايق هاشان

 ميان دو پارة روح من طبيعت و دنياست ـ

 دنيا

 !من نمي خواهم ببينمش

  

  ـ:تا نمي دانستم كه پارة ديگر اين روح كجاست، رؤيائي خالي بودم

 . . .شكل و بي نگاه رؤيائي خالي، بي سر و ته، بي 

  

 و اكنون كه ميان اين دو افق بازيافته سنگفرش ظلم خفته است مي بينم كه

 ديگر نيستم، ديگر هيچ نيستم حتي سايه ئي كه از پس جانداري

 .بر خاك جنبد

  

  

 دور شو: شب پرستارة چشمي در آسمان خاطره ام طلوع كرده است

 ينم، ديگر نمي خواهم،ديگر نمي خواهم ترا بب! آفتاب تاريك روز

 !نمي خواهم هيچ كس را بشناسم

 ميان همه اين انسان ها كه من دوست داشته ام

 ميان همه آن خدايان كه تحقير كرده ام
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 كدام يك آيا از من انتقام باز مي ستاند؟

 و اين اسب سياه وحشي كه در افق توفاني چشمان تو چنگ مي نوازد با من

 چه مي خواهد بگويد؟

  

  

  افق شكستة خونين اين طرف، انسان من ايستاده است و نيمه روح جدادر

 :شده اش در انتظار نيم ديگر خود درد مي كشد

 »!ـ نجاتم بده اي خون سبز چسبندة من، نجاتم بده«

  

 و در افق مهتابي ستاره باران آن طرف

  ـ.زن رؤيائي من

 ندو شب پر آفتاب چشمش در شعله هاي بنفش دردي كه دود مي ك

 :مي سوزد

 !ـ مرا به پيش خودت ببر«

 »!سردار رؤيائي خواب هاي سپيد من، مرا به پيش خودت ببر

  

 و ميان اين هر دو افق

 .من ايستاده ام

  

 و عشقم قفسي است از پرنده خالي، افسرده و ملول، در مسير توفان
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 تالشم، كه بر درخت خشك بهت من آويخته مانده است و با تكان

 ه خيزش، سرداب مرموز قلبم را از زوزه هاي مبهمسرسامي خاطر

 .دردي كشنده مي آكند

  

  

 اما نيم شبي من خواهم رفت؛ از دنيائي كه مال من نيست، از زميني كه به

 .بيهوده مرا بدان بسته اند

  ـ خواهي دانست كه جاي!و تو آنگاه خواهي دانست، خون سبز من

 .چيزي در وجود تو خالي ست

  ـ!واهي دانست، پرندة كوچك قفس خالي و منتظر منو تو آنگاه خ

 خواهي دانست كه تنها مانده اي با روح خودت

 :و بي كسي خودت را دردناكتر خواهي چشيد زير دندان غمت

 غمي كه من مي برم

 . . .غمي كه من مي كشم 

  

 ديگر آن زمان گذشته است كه من از درد جانگزائي كه هستم به صورتي

 ديگر درآيم

 درد مقطع روحي كه شقاوت هاي نادانيش از هم دريده است، بهبودو 

 .يابد

 ديگر آن زمان گشته است



)کتاب هشتم( تازه هوای   48

 و من

 .جاودانه به صورت دردي كه زير پوست توست مسخ گشته ام

  

  

 انساني را در خود كشتم

 انساني را در خود زادم

  

 .و در سكوت دردبار خود مرگ و زندگي را شناختم

 :من، لنگر پر رفت و آمد دردي بيش نبودماما ميان اين هر دو، 

 درد مقطع روحي

 . . .كه شقاوت هاي نادانيش از هم دريده است 

  

 تنها

 هنگامي كه خاطره ات را مي بوسم

در مي يابم ديري 
 ست كه مرده ام

  ـ.چرا كه لبان خود را از پيشاني خاطرة تو سردتر مي يابم

 از پيشاني خاطرة تو

  !اي يار

 !دا  مانده ی منای شاخه ی ج
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 حرف آخر

 نه فريدونم من،

  نه والديميرم كه

 گلوله ئی نهاد نقطه وار

 به پايان جمله ئي كه مقطع تاريخش بود ـ

 نه باز مي گردم من

 .نه مي ميرم

  

 صبحم. كه ا(زيرا من 

 و ديري نيست تا اجنبي خويشتنم را به خاك افكنده ام به سان بلوط تناوري

 وير،كه از چهارراهي يك ك

  

 و ديري نيست تا اجنبي خويشتنم را به خاك افكنده ام بسان همة خويشتني

  ـ)كه بر خاك افكند والديمير

 وسط ميز قمار شما قوادان مجله ئي منظومه هاي مطنطن

 .تكخال قلب شعرم را فرو مي كوبم من

  

 چرا كه شما

 مسخره كنندگان ابله نيما
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 و شما

 كشندگان انواع والديمير

 ر به مصاف شاعري چموش آمده ايداين با

 كه بر راه ديوان هاي گرد گرفته

 .شلنگ مي اندازد

  

   و آن كه مرگي فراموش شده

 يک بار

 بسان قندي به دلش آب شده است

 : ـ !ـ از شما مي پرسم، پا اندازان محترم اشعار هرجائي

 اگر به جاي همه ماده تاريخ ها، اردنگي به پوزه تان بياويزد

 ه توانيد كرد؟با وي چ

  

  

 مادرم بسان آهنگي قديمي

 فراموش شد

 و من در لفاف قطعنامة ميتينگ بزرگ متولد شدم

 تا با مردم اعماق بجوشم و با وصله هاي زمانم پيوند يابم

  

 تا بسان سوزني فرو روم و برآيم
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 و لحافپارة آسمان هاي نا متحد را به يكديگر وصله زنم

  

  كلمة همه ديوان ها حك كنم ـتا مردم چشم تاريخ را بر

 مردمي كه من دوست مي دارم

 : ـ!سهمناك تر از بيشترين عشقي كه هرگز داشته ام

  

  

 بر پيشتختة چرب دكة گوشت فروشي

 كنار ساطور سرد فراموشي

 پشت بطري هاي خمار و خالي

 زير لنگه كفش كهنة پر ميخ بي اعتنائي

 تون هاي هزاران هزاري موهايزن بي بعد مهتابي رنگي كه خفته است بر س

 آشفتة خويش

 .عشق بدفرجام من است

  

  از حفرة بي خون زير پستانش

 من

 روزي غزلي مسموم به قلبش ريختم

 تا چشمان پر آفتابش

 .در منظر عشق من طالع شود
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 ليكن غزل مسموم

 .خون معشوق مرا افسرد

 معشوق من مرد

 .و پيكرش به مجسمه ئي يختراش بدل شد

  

 ست هاي گرانم رامن د

  به سندان جمجمه ام

 کوفتم

 و بسان خدائي در زنجير

 ناليدم

 و ضجه هاي من

 چون توفان ملخ

مزرع همه شادي 
 .هايم را خشكاند

  

 !)آدمك هاي اوراق فروشي(و معذلك 

 و معذالك

 من به دربان پر شپش بقعة امامزاده كالسيسيسم

 گوسفند مسمطي
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 نذر

 !نكردم

  

  

  ت مي داريد كهاما اگر شما دوس

 شاعران

 قي كنند پيش پاي تان

 آنچه را كه خورده ايد در طول ساليان،

 چه كند صبح كه شعرش

 احساس هاي بزرگ فردائيست كه كنون نطفه هاي وسواس است؟

  

 چه كند صبح اگر فردا

 همزاد سايه در ساية پيروزي ست؟

  

 چه كند صبح اگر ديروز

 ته ئي جز ندامتگوريست كه از آن نمي رويد ز هر بو

 با هستة تلخ تجربه ئي در ميوة سياهش؟

 چه كند صبح كه گر آينده قرار بود به گذشته باخته باشد

 دكتر حميدي شاعر مي بايست به ناچار اكنون

 در آب هاي دوردست قرون
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جانوري تك ياخته 
 !باشد

  

  

 صبحم. و من كه ا

 با احترامي مبهم: به خاطر قافيه

 !)مرده هاي هزار قبرستاني(م به شما اخطار مي كن

 كه تالش تان پايدار نيست

 زيرا ميان من و مردمي كه بسان عاصيان يكديگر را در آغوش مي فشريم

 ديوار پيرهني حتي

 .در كار نيست

  

  

 برتر از همة دستمال هاي دواوين شعر شما

 كه من به سوي دختران بيمار عشق هاي كثيفم افكنده ام ـ

  

 بان هاي دراز اشعار قالبيبرتر از همه نرد

 كه دست مالي شدة پاهاي گذشتة من بوده اند ـ

  

 برتر از قرولند همة استادان عينكي
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 پيوستگان فسيلخانة قصيده ها و رباعي ها

 وابستگان انجمن هاي مفاعلن فعالتن ها

 دربانان روسبيخانة مجالتي كه من به سردرشان تف كرده ام ـ ،

 : شعر مصلوب تان خواهد كردفرياد اين نوزاد زنازادة

  

 !پااندازان جندة شعرهاي پير«ـ 

 طرف همة شما منم

من ـ نه يك جنده 
  ـ!باز متفنن

 و من

 نه باز مي گردم نه مي ميرم

 وداع كنيد با نام بي نامي تان

 چرا كه من نه فريدونم

 »!نه والديميرم
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 چشمان تاريك

 چشمان تو شبچراغ سياه من بود،

 ناك من بودمرثية درد

 . . .مرثية دردناك و وحشت تدفين زنده بگوري كه منم، من 

  

  

 هزاران پوزة سرد يأس، در خواب آغاز نشده به انجام رسيدة من، در

 .رؤياي ماران يكچشم جهنمي فرياد كشيده اند

  

 و تو نگاه و انحناهاي اثيري پيكرت را همراه بردي

 پر صالبت و سنگين بر جادةو در جامة شعله ور آتش خويش، خاموش و 

 توفان زده ئي گذشتي كه پيكر رسواي من با هزاران گلميخ نگاه هاي

 . . .كاوشكار، بر دروازه هاي عظيمش آويخته بود 

  

  

 بگذار سنگيني امواج دير گذر درياي شبچراغي خاطرة تو را در كوفتگي

 .روح خود احساس كنم

 را در حريق فريادهايمبگذار آتشكدة بزرگ خاموشي بي ايمان تو م

 .خاكستر كند
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 خاربوتة كنار كوير جست و جو باش

 تا ساية من، زخمدار و خون آلود

 . . .به هزاران تيغ نگاه آفتاب بار تو آويزد 

  

  

 در دهليز طوالني بي نشان

هزاران غريو وحشت 
 برخاست

 هزاران دريچة گمنام برهم كوفت

 هزاران در راز گشاده شد

 . . . تو، گل زرد شعله را از تارك شمع نيمسوخته ربود و جادوي نگاه

  

 هزاران غريو وحشت در تاالب سكوت رسوب كرد

 هزاران دريچة گمنام از هم گشود، و نفس تاريك شب از هزاران دهان بر

 رگ طوالني دهليز دويد

  

 هزاران در راز بسته شد، تا من با الماس غريوي جگرم را بخراشم و در

 .شوم ته رازي عبوس به استخوان هاي نوميدي مبدلپس درهاي بس
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 .در انتهاي اندوهناك دهليز بي منفذ، چشمان تو شبچراغ تاريك من است

  

 هزاران قفل پوالد راز بر درهاي بستة سنگين ميان ما بسان ماران جادوئي

 .نفس مي زنند

 گل ها طلسم جادوگر رنج من از چاه هاي سرزمين تو مي نوشد،

 .د، و من لنگر بي تكان نوميدي خويشممي شكف

  

 من خشكيده ام من نگاه مي كنم من درد مي كشم من نفس مي زنم من فرياد

 :بر مي آورم

 .ـ چشمان تو شبچراغ سياه من بود

 .مرثية دردناك من بود چشمان تو

 . . مرثية دردناك و وحشت تدفين زنده بگوري كه منم، من 
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 ه راه مي رودسرود مردي كه تنها ب

 يك

 .در برابر هر حماسه من ايستاده بودم

  

 و مردي كه اكنون با ديوارهاي اتاقش آواز آخرين را انتظار مي كشد

 از پنجرة كوتاه كلبه به سپيداري خشك نظر مي دوزد؛

 .به سپيدار خشكي كه مرغي سياه بر آن آشيان كرده است

  اش نگران كوچه بود،و مردي كه روز همه روز از پس دريچه هاي حماسه

 :اكنون با خود مي گويد

  

 .مرغ سيا پرواز خواهد كرد. ـ اگر سپيدار من بشكفد«

 ـ اگر مرغ سيا بگذرد، سپيدار من خواهد شكفت ـ«

  

 و دريانوردي كه آخرين تخته پارة كشتي را از دست داده است

 در قلب خود ديگر به بهار باور ندارد،

 ي استچرا كه هر قلب روسبيخانه ئ

 .و دريا را قلب ها به حلقه كشيده اند

  

 و مردي كه از خوب سخن مي گفت، در حصار بد به زنجير بسته شد
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 .چرا كه خوب فريبي بيش نبود، و بد بي حجاب به كوچه نمي شد

 چرا كه اميد تكيه گاهي استوار مي جست

 .و هر حصار اين شهر خشتي پوسيده بود

  

 كشتي را از دست داده است، درو مردي كه آخرين تخته پارة 

 جست و جوي تخته پارة ديگر تالش نمي كند زيرا كه تخته پاره، كشتي

 نيست

 زيرا كه در ساحل

 مرد دريا

 .بيگانه ئي بيش نيست

  

 دو

 .با من به مرگ سرداري كه از پشت خنجر خورده است گريه كن

  

 :او با شمشير خويش مي گويد

 ـ براي چه بر خاك ريختي«

 ساني را كه از ياران من سياهكارتر نبودند؟خون ك

  

 :و شمشير با او مي گويد

 ـ براي چه ياراني برگزيدي«
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 كه بيش از دشمنان تو با زشتي سوگند خورده بودند؟

 و سردار جنگاور كه نامش طلسم پيروزي هاست، تنها، تنها بر سرزميني

 :بيگانه چنگ بر خاك خونين مي زند

  

 سوگندان من؟ـ كجائيد، كجائيد هم«

 .شمشير تيز من در راه شما بود

 ». . .ما به راستي سوگند خورده بوديم 

  

 جوابي نيست؛

 !آنان اكنون با دروغ پياله مي زنند

  

 ـ كجائيد، كجائيد؟«

 ». . .بگذاريد در چشمانتان بنگرم 

  

 :و شمشير با او مي گويد

 . . .ـ راست نگفتند تا در چشمان تو نظر بتوانند كرد «

 :به ستاره ها نگاه كن

 .هم اكنون شب با همة ستارگانش از راه در مي رسد

 به ستاره ها نگاه كن

 ». . .چرا كه در زمين پاكي نيست 
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 و شب از راه در مي رسد؛

 !بي ستاره ترين شب ها

 .چرا كه در زمين پاكي نيست

 زمين از خوبي و راستي بي بهره است

 و آسمان زمين

 !ن هاستبي ستاره ترين آسما

  

 سه

 و مردي كه با چارديوار اتاقش آوار آخرين را انتظار مي كشد از دريچه به

 :كوچه مي نگرد

 .از پنجرة رو در رو، زني ترسان و شتابناك، گل سرخي به كوچه مي افكند

 عابر منتظر، بوسه ئي به جانب زن مي فرستد

 :و در خانه، مردي با خود مي انديشد

  

  مرا دوست مي دارد،ـ بانوي من بي گمان«

 . . .اين حقيقت را من از بوسه هاي عطشناك لبانش دريافته ام 

 »!بانوي من شايستگي عشق مرا دريافته است
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 چهار

 :و مردي كه تنها به راه مي رود با خود مي گويد

  

 !ـ در كوچه مي بارد و در خانه گرما نيست«

 اسه هايم به گورستانحقيقت از شهر زندگان گريخته است؛ من با تمام حم

 خواهم رفت

 و تنها

 چرا كه

 به راستراهي كدامين همسفر اطمينان مي توان داشت؟

  

 همسفري چرا بايدم گزيد كه هر دم

 :در تب و تاب وسوسه ئي به ترديد از خود بپرسم

 »آيا به آلودن مردگان پاك كمر نبسته است؟! ـ هان

  

 :و ديگر

 دروغ همسفران فريبكار منـ هوائي كه مي بويم، از نفس پر «

 گند آلودست؛

 و به راستي

 »آن را كه در اين راه قدم بر مي دارد به همسفري چه حاجت است؟
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 از مرز انزوا

  ـ تو مرا هيچ گاه در!چشمان سياه تو فريبت مي دهند اي جويندة بي گناه

 ظلمات پيرامون من باز نتواني يافت؛ چرا كه در نگاه تو آتش

 .اشتيافي نيست

  

 مرا روشن تر مي خواهي

 از اشتياق به من در برابر من پر شعله تر بسوز

 ورنه هزاران چشم تو فريبت خواهد داد، جويندة بيگناه بايست و چراغ

 .اشتياقت را شعله ورتر كن

  

  

 از نگفته ها، از نسروده ها پرم؛

 از نديشه هاي ناشناخته و

 .اشعاري كه بدان ها نينديشيده ام

  

 و باقي ناگفته ها سكوت. ك من درد پري، درد سرشاري استعقدة اش

 .نيست، ناله ئي ست

  

 اكنون زمان گريستن است، اگر تنها بتوان گريست، يا به رازداري دامان تو
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 اعتمادي اگر بتوان داشت، يا دست كم به درها ـ كه در آنان احتمال

 .گشودني هست به روي نابكاران

  

 .ا كه تنها دريچه اش به حياط ديوانه خانه مي گشايدبا اينهمه به زندان من بي

 اما چگونه، براستي چگونه

 در قعر شبي اينچنين بي ستاره،

 زندان مرا ـ بي سرود و صدا مانده ـ

 باز تواني شناخت؟

  

  

 ما در ظلمتيم

 بدان خاطر كه كسي به عشق ما نسوخت،

  

 ما تنهائيم

 د،چرا كه هرگز كسي ما را به جانب خود نخوان

  

 ما خاموشيم

 زيرا كه ديگر هيچ گاه بسوي شما باز نخواهيم آمد،

  

 و گردن افراخته
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 بدان جهت كه به هيچ چيز اعتماد نكرديم، بي آنكه بي اعتمادي را دوست

 .داشته باشيم

  

  

 كنار حوض شكسته، درختي بي بهار، از نيروي عصارة مدفون خويش

 .مي پوسد

 . را از تابش باز مي داردو ناپاكي آرام آرام رخساره ها

  

 .عشق هاي معصوم، بي كار و بي انگيزه اند

 دوست داشتن

 .از سفرهاي دراز تهي دست باز مي گردد

  

 زير سر طاق هاي ويرانسراي مشترك، زنان نفرت انگيز، در حجاب سياه

 بي پردگي خويش به غمنامة مرگ پيام آوران خدائي جالد و جبر كار

 كامي گنداب طعمه جوي خويش اشكگوش مي دهند و بر نا

 .مي ريزند

  

 خداي مهربان بي بردة من جبركار و خوف انگيز نيست،

 .من و او به مرزهاي انزوائي بي اميد رانده شده ايم

 تنهائي تو و ابديت بي گناهي، بر! اي همسرنوشت زميني شيطان آسمان
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 .خاك خدا، گياه نورسته ئي نيست

  

  

 رگشتگي تان نخواهد گريست،هرگز چشمي آرزومند به س

 در اين آسمان محصور ستاره ئي جلوه نخواهد كرد و خدايان بيگانه شما

 .را هرگز به پناه خود پذيره نخواهد آمد

 چرا كه قلب ها ديگر جز فريبي آشكاره نيست؛ و در پناهگاه آخرين، اژدها

 .بيضه نهاده است

  

 ك را به جانب غرقابچون قايق بي سرنشين، در شب ابري، درياهاي تاري

 .آخرين طي كنيم

 . . .اميد درودي نيست 

 . . .اميد نوازشي نيست 
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 . . .تنها 

 اكنون مرا به قربانگاه مي برند

 گوش كنيد اي شمايان، در منظري كه به تماشا نشسته ايد

 !و در شماره، حماقت هايتان از گناهان نكردة من افزون تر است

  

 . پيوندي نبوده استـ با شما هرگز مرا

  

 بهشت شما در آرزوي به بر كشيدن من، در تب دوزخي انتظاري بي انجام

 خاكستر خواهد شد؛ تا آتشي آنچنان به دوزخ خوف انگيزتان

 ارمغان برم كه از تف آن، دوزخيان مسكين، آتش پيرامونشان را

 .چون نوشابه ئي گوارا به سر كشند

  

  از هر آنچه پيوندي با شما داشته استچرا كه من از هر چه با شماست،

 :نفرت مي كنم

 از فرزندان و

 از پدرم

 از آغوش بويناكتان و

 .از دست هايتان كه دست مرا چه بسيار كه از سر خدعه فشرده است

 از قهر و مهرباني تان
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 و از خويشتنم

 . . .كه نا خواسته، از پيكرهاي شما شباهتي به ظاهر برده است 

  

 . از نزديكي در وحشتممن از دوري و

 خداوندان شما به سي زيف بيدادگر خواهند بخشيد

 من پرومتة نامردام

 كه از جگر خسته

 كالغان بي سرنوشت را سفره ئي گسترده ام

  

 غرور من در ابديت رنج من است

 .تا به هر سالم و درود شما، منقار كركسي را بر جگرگاه خود احساس كنم

  

 رم، از بوسة لبان شما مستي بخش تر بودنيش نيزه ئي بر پارة جگ

 .چرا كه از لبان شما هرگز سخني جز به ناراستي نشنيدم

  

 و خاري در مردم ديدگانم، از نگاه خريداريتان صفا بخش تر

 بدان خاطر كه هيچگاه نگاه شما در من، جز نگاه صاحبي به بردة خود

 . . .نبود 

  

 از مردان شما آدمكشان را
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 . به روسبيان مايل ترمو از زنان تان

  

 من از خدوندي كه درهاي بهشتش را بر شما خواهد گشود، به لعنتي

 .ابدي دلخوش ترم

  

 همنشيني با پرهيزكاران و همبستري با دختران دست ناخورده، در بهشتي

 .آنچنان، ارزاني شما باد

 من پرومتة نامرادم

 . گسترده امكه كالغان بي سرنوشت را از جگر خسته سفره ئي جاودان

  

 گوش كنيد اي شمايان كه در منظر نشسته ايد

 :به تماشاي قرباني بيگانه ئي كه منم ـ 

 .با شما مرا هرگز پيوندي نبوده است
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 پشت ديوار

 تلخي اين اعتراف چه سوزاننده است كه مردي كشن و خشم آگين

 در پس ديوارهاي سنگي حماسه هاي پر طبلش

  ـ. پاي درآمده استدردناك و تب آلود از

  

 مردي كه شب همه شب در سنگ هاي خاره گل مي تراشيد

 و اكنون

 پتك گرانش را به سوئي افكنده است

 :تا به دستان خويش كه از عشق و اميد و آينده تهي است فرمان دهد

  

 ـ كوتاه كنيد اين عبث را، كه ادامة آن مالل انگيز است«

  . . .چون بحثي ابلهانه بر سر هيچ و پوچ

 كوتاه كنيد اين سرگذشت سمج را كه در آن، هر شبي

 »!در مقايسه چون لجني است كه در مردابي ته نشين شود

  

  

 من جويده شدم

 و اي افسوس كه به دندان سبعيت ها

 و هزار افسوس بدان خاطر كه رنج جويده شدن را به گشاده روئي تن در دادم
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 رسنه را در قحطسالي اين چنين ازچرا كه مي پنداشتم بدين گونه، ياران گ

 گوشت تن خويش طعامي مي دهم

 و بدين رنج سر خوش بوده ام

 و اين سرخوشي فريبي بيش نبود؛

  

 يا فرو شدني بود در گنداب پاكنهادي خويش

 .يا مجالي به بيرحمي ناراستان

 و اين ياران دشمناني بيش نبودند

 .ناراستاني بيش نبودند

  

  

 ودممن عملة مرگ خود ب

 !و اي دريغ كه زندگي را دوست مي داشتم

  

 آيا تالش من يكسر بر سر آن بود

 تا ناقوس مرگ خود را پرصداتر به نوا درآورم؟

  

 من پرواز نكردم

 !من پرپر زدم
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 در پس ديوارهاي سنگي حماسه هاي من

 .همه آفتاب ها غروب كرده اند

  

 اين سوي ديوار، مردي با پتك بي تالشش تنهاست،

 به دست هاي خود مي نگرد

 .و دست هايش از اميد و عشق و آينده تهي ست

  

 اين سوي شعر، جهاني خالي، جهاني بي جنبش و بي جنبنده، تا ابديت

 گسترده است

 گهوارة سكون، از كهكشاني تا كهكشاني ديگر در نوسان است

 ظلمت، خالي سرد را از عصارة مرگ مي آكند

 تو در پشت حماسه هاي پر نخو

 مردي تنها

 .بر جنازه ی خود می گريد

 

 


