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  غرض مرگ هاي بي ضميمه. 1

                                                             
گردانَــد، گشــوده شــدن درهــاي  ســنگيني روي بــر مــي در ايــن زمــان كــه آســمان بــه1
امان با آب ور رفتن پـيش   و بيدربان يعني چه؟ اين همه دست كوبيدنهاي شاهانه  بي

  .از چه خواهد بود؟ بگو تا زاري كنيم
***  
چيزهايي كه در عمرمان آرزومندانه و با لذت انباشـته بـوديم، در هـواي شـامگاهي     2
دانـم   مـي . نگرنـد  نشـينند و خودكامانـه مـي    ي تاريك مي زنند، بر حاشيه زردي پر مي به

اند كه بر هيچ چيزمان گـواهي   ي را گذراندها اند و روزگار بيهوده چنان جفتگيري كرده
  .نخواهند داد

***  
شمارش كه آب  ام را ديدم با چنگالهاي استخواني بي گور، ننه ي بي يا فاطمه3
  .اش كشيد و زير موهايش نشسته بود در آخرين صيحه مي
  .كچلم كن تا خوشبخت شوم: گفت4    
  .ي من اين است عاطفه5    
  ي كچل كوچولو؟ ي ديگر چگونه بنشينم، اي زادهبا آن روزها: گفت6    
  .شب به خير. و شب شد7    
***  
بايست دور هم بنشينيم و در استكانهاي  شامگاهان شامگاهان هنگامي كه مي8

كنيم و خيس و  مان رديف مي طاليي چاي بنوشيم، تختهاي فلزي را بر نگاه سيماني
و آن . بلند درگير گفتگومان كنند آن حجمهاي ،مبادا حجمها. رويم چرب به خواب مي

ي مالقاتي، سر در الك هم  ايم، چه وعده نشين شده گاه كه يكسر در غلظت شب ته
  .گويند كنند و بولهوسانه ماجرا را مي فرو مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
***  
در آن فضــاي . ســرم را در ســيمان بــزرگ گذاشــتم و گريــه كــردم. خوشــحال شــدم9

  . برنده چشمهايم را گشودم
اي را بـا فريـاد و بيـداد از گـرد      از خويشانمان بزهاي سياه و بيگانـه  مرد دهقاني10   

اعتبـار   هـاي بـي   با پـدرم غريبانـه نشسـته بـودم و نقشـه     . گريزاند جاروهاي سبزي مي
تر نشويم، ريش مرد را كندم و پيش بزها  سپس براي آنكه خسته. كشيدم جنگي مي
  .ريختم

***  
ي آشـغالهاي   ايد تا در سـايه  مهمان شدهجنگد و شما فقط  مردي آجري در رقص مي11

  .آسمان بازيگوشانه وراجي گرمي بدميد
  .ديد پيراهنش دريد اما هنوز چشمانش را مي12   
  .ايد تا از ته لجن عكسبرداري كنند دخترهايتان را فرستاده13   
  .طبيعي است اشكش بخشكد: اولين جنگ اوست14   
 ***  

مان  بر گليم سياه مالط شيطاني. اي پري دسته بر گليم سياه نشسته بوديم همچون15
و آرايشـگري كـه   . پيچيدنـد بـه انگشـتانمان    )عقـرب ( مژدگلهـاي كـَ  . را به هـم زديـم  

و . آه، چـه نامهـايي  : گفت صبرانه مي -هاي ما نهاد و بي دعوت شده بود، گامي در چهره
  . كرد رو به سوي نيكي نمي

روز بــه خــون كشــانديم تــا مــاجرا را     انــدوه و ســنگدل را آن   قربانيهــاي بــي 16   
روشـنايي ديـديم كـه سراسـيمه رؤيايمـان       و خيـره و بـي  . وسواس به آنها بسپاريم بي
  .گريزد مي
***  
  .رفت هايي كه با مدادرنگي كشيده بودم، يكنواخت باال و پايين مي پدرم از تپه17

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  .توان دمي آسوده نشست در كنار حوضي حوض حو حـُ  حـ  مي18   
گيـرد تـا بتركـد بـراي دلخوشـكنكي، همـواره        ر طـول شـب سـبزي كـه اوج نمـي     د19   
  .كنند شماري قايق از پيشاپسمان دوران مي بي
مـان تـا از آسـمان آن لجـن      ي خانـه  خواستيم بـراي گـود كـردن بركـه     كسي را مي20   

  .دمادم انباشته بر نگاهمان نگردد
  .دي چنين گفتگويي هرگز در ميان نبو كاش اجازه21   

***  
جشـن يـا سـوگ سـهمناكي نيسـت تـا       . مـاجرايم  چـه بـي  . خواهم مرگم را بجويم مي22

در آن فضاي پرتقالي به دنبال كسي، شايد . به ياد خود ره بسپاريم. همراه آن شويم
ام مــن، مطلبــي كــه از تــه آفــرينش  تــو، راه افتــادم تــا بــه زودي بــرايش بنگــارم كــي

  .پرسند مي
  ***  
اي را ديدم كه شهسواري دريده بود و به بـاغ سـالم    يدم و پردهدو به روي نور مي23

به يـاد  . رفتي اي بودي كه در خاطرات مردگان فرو مي زنده و تو آنجا صورتك. شتافت
  .پرسيدي پس ماجرايت كو آر، آن گاه كه پيوسته مي

***  
  . آي گربه فلج بشم خوام توي آي طوري شده كه مي24

  .ست به هوا، اميدي به بازگشتش نرفتاي كه برج مرد يا زوزه25   
  .ام در عمرم به اين فارسي لعنتي صحبت نكرده. بايد لباس ديگري بپوشم26   
ها بياييد آرايش موهايمان را به هم بريزيم تا شباهتي به آن قهرمانان  بچه27   

  .واي، فكري كنيد جور ديگري بخوريم. نداشته باشيم
خس   مشنو، كه خس. افزايد و تنگي اين گوي مي افسوس، هر كالمي به سنگيني28   

  .آميزد پاي دختران گوشتي گريزان در سرخي راهروها جانت را به زهر در مي
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
بايست كسي لباسهايمان را بشويد، كسي كه اجازه داشت؟ و ايـن زنهـا چـه     مگر نمي2

  .به آبم افكند ام دارند كه در كودكي ي گرانمايه اي با آن خاله نزديكي بيچاره كننده
نمــود زمــاني كــه در ســاعت موعــود ســر در بيزارگاهمــان فــرو  و چــه آســوده مــي30   
در چـه حاليـد ديگـر؟ و    : پرسـيد  گاهي مـي  . غنود آورد و در رنجمان سبكسرانه مي مي
  .رستاخيز را دمي بنگر: گفتيم بايستي مي نمي
***  
  .انداختيم به سوي ريسمانها چنگ مي31

خواستيم بازگرديم تا پليدانـه مـاجرا را حكايـت     سوخت و نمي مي مان روح سربي32   
هـاي   شتافت از ميـان مـاه و گربـه    ديديم زني را كه مي كنيم، وگرنه از فراز تپه ها مي

شـنوم امـا ايـن چشـمها را كجـا       دادوقـال دوزخ را مـي  : داد زيرزميني و چنـين سـر مـي   
  ام؟ انداخته

  فن دوختنمان از پي چه كاري است؟ي آخرت ديگر كدام سو؟ اين ك خانه33   
غلتنــد از آنچــه  شــرم مــي گــور ترســان و بــي ي گوربــه پروردگــارا، دختــران زنــده34   

  . شوند پرسيده مي
  .واي از روزي كه در هم نگريستيم35    
***  
كـرد، يعنـي مـردي عليـه مـردي ديگـر        در شبي سفيد مردي روسياه بازيگوشي مـي 36

  .آمده بود
  .افروخت د را بپوشانم ولي برق آسمان دستهايم را بر ميخواستم خو مي37   
. دم آن روز خواندند بام نام مردگان تازه را سپيده هنگام صبحانه از باالي پشت38   

داستايفسكي بـود، چنـان خـالي از ريـا و يكرنـگ خنديـد كـه آرزو         يكي از ما كه شبيه
  .كردم روزگاري ستايشش كنم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  .گريزند كه از هيبت ناگهاني دريا مي ي بوديمآن گاه پرندگان39   

***  
خيره در جهان آنها سر فرو . اند شان رودررو نشسته سگها با خواهرهاي طاليي40
  .چه آفتاب و باراني، نه باراني و نه آفتابي. جهد آه، حتي خونمان بر خاك نمي. بريم مي
  .ريمشك سخن و گمانمان هراسناكتر از آن بود كه دمي ديگر تاب آو بي41   
آه، اي مـرگ چـه   . ي كماني ما را با اين سـياره فاصـله اسـت    اكنون تنها به اندازه42   

  .خواني آوازي مي
  .و طبيعت، آن بزرگترين، هرگز به ما نخواهد انديشيد43   
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  اره كردن جمشيد. 2

  
  پس از صد سال

   شنوطي گُدر بل
  .پناه خواهم گزيد

***  
  پيش از آنكه آسمان سرد

  جيغ بلبلهاي خاكستري  از واپسين5
  يكباره از هم بگلسد

  هاي زنگي آذرنگ دندانه
  در عصبها و استخوانهاي درخت ناباور

  .خلند نكبتوار مي
***  

  .سنگي ببند در كنار درياي چين مرا به تخته10
  .1ميكند، ج سرم درد مي

  تا سنگ سياه ماه بيرون آب مانده است
  ات را خيسهاي چرك و خوني  كهنه

  .در گرماي چسبناك پسين بگستران
***  
  ها را روخواني كرده بوديم يك بار اين واژه15

  .شنويم ي بازگشت آنها را مي اينك همهمه
  كند كداميك ما را خوشبخت مي
  كدام را كنار آب رها كنيم؟

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  .زي گردآلود خزيديمي مر به آن دهكده

  اش تاك آسياب يكه گاهي تيك20
   راه سيسنبرهاي سوزناك در نيمه

  .تركيد بر ريگهاي داغ مي
  ي آخر چند هفته. شنيده بود 2اين را والتر بنيامين

  انديشيد پوش مي اندوهگين به دو يهودي ژنده
  .كه آنان را در آب سرد نوروزي غلتانده بودند25
***  

  .يك سويم بر زمين كوبيده شده است
  ام  شايد از اسب پيري بر افتاده

  ي زيلوي گلي اش در چارگوشه كه سايه
  .آرميده است

  البته نام و سرگذشت شومي دارد30
  .شويد افشانش جراحتم را مي و با تاج گل

***  
  ترسم گوييم، مي آنچه اكنون مي

  ي آن هزاران سالي باشد كه سايه
  نشست ر پنجدري سبز ميكارد سرد ماه د

  و جمي نابينا كه دختر مانده بود35
  .شد هاي پاس آخر تاريكي پياده مي در دمدمه

  ريش و سبيل تنكي در آورده بود
  پرسشي كه وزغها از ديدنش بي

  .ي تاريك كوبيدند بر سروكول چشمه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
40جا كرد پاهايش را در پاشويه جابه 3هيج.  

  كشيد ي تيزي بر قوزكش مي الشه سنگ
  .جويد ها را مي و سنجاقك چاقي بر نوك آن پشه

  موجي خون سفت چنان بر پوست آب باريد
  كه ماهيهاي كور طاليي از ترس

  ي ماه حلقه زدند بر گرد پنجه45
  ي خرمگسي و گوش دادند به مويه

  شد ديگر جهي ساخته مي  كه از نيمه
  .تشنه و زخمي بر سنگ زبري

***  
  .شنوم ر دو سويم ميهزار اسب را جمي، د ي ده زوزه

  شايد برخي دختري در عقد دارند50
  .يا سگي بلعيده باشند

  شان يك مرد است جمي، همگي
      4يعني بيوراسب

  .كه دروغي نگفته است
***  

  ايم چه پتياره55
     :ها ي وزغها و چلپاسه در قيلوله

  .بنگاريم ي ديگر خواهيم هزار واژه مي
  .تر بگوييم اكنون از آنچه نادرست است آهسته

***  
  .كنم پرتگاههاي اقيانوس را گم مي

  .اند پشتها آب تلخي جسته سنگ60
  .ما چندان كهن نيستيم

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  آنچه سالها پيش سپري شده بود

  .رويد بر پوست و ناخنمان مي
***  

  .اند مسم كنند زنك، كارگاه ساخته
  .عينكهاي لوچم را پيدا كن65

  .شدم بهتر بود در آن شهرك مرزي تباه مي
  .شست جهي مرا در تاريكي مي. جهي، جهي

  .رود خوابم نمي. خواهم سرپيچي كنم نمي
  .خزم چون سردم است، به درون درختي مي

  
در . شود و جمي در ريگ ودا برادر و خواهرند، و جم شاه سرزمين مردگان مي) جمشيد(جم . جمي. 1

  .شوند جدا شدن فره از جم، او و خواهرش صد سال در جهان سرگردان مي روايتهاي پهلوي پس از
اش همواره ميان دو  تا پايان زندگي. اي يهودي در برلين به دنيا آمد در خانواده 1892در . والتر بنيامين. 2

رت با به قد. روش و باطني و ديگري نگرشي ماترياليستي و دنيوي يكي عرفاني نهان: گرايش در ترديد بود
با پيشروي ارتش نازي در خاك فرانسه به سوي اسپانيا . رسيدن هيتلر راهي تبعيد شد و به پاريس رفت

ي خروج به مهاجران  پليس فرانسه اجازه. توقف كرد) روستاي پوره يو(رفت و در مرز فرانسه و اسپانيا 
  )مت، بابك احمديخاطرات ظلبرداشت از . (بنيامين خودكشي كرد 1940سپتامبر  27در صبح . نداد

او . رساند انگيزد و ياري مي نام دختر اهريمن است كه اهريمن را به تاختن به جهان اهورايي بر مي. جهي. 3
  .اند فريبنده و اغواگر مردان است، و در اساطير زرتشتي، زنان از او پديد آمده

  .است) ضحاك(هاك  هزار اسب، لقب اژدي ي ده به معني دارنده. بيوراسب. 4
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  شوخيهاي ميالن كوندرا. 3
 

  .پس از آن همه سال دوباره به ميهنم باز آمدم
  و آواي خشك جلبكها و صدفها 

  .هايم وزيد بر گونه
  اند  و با نخستين نيمروزي كه ديده

  .جنبند اي و خيس مي چشمان فيروزه5
  و بازوان و ساقهاي گداخته و خشنود بچگان

  .آورند كش ميدر سيماي نيمروز 
  هاي آتش و سپاسگزارم كه زبانه

  .بالند هاي رازدار همچنان مي در نَفَسها و قيلوله
  مردي است كه اكنون ،اما نخستين كسي كه  بايد بجويم10

 .!اش گرفته است تو شوخي ورزد و سربه به من مهر مي

***  
  اي انگشتشمار پس از آن همه سال چند كوه قهوه

  برگ رگو گنبدهاي پهناور و ب
 اند در خاك فاسد سايه شده

  .آيند اما همچنان پل و يادبودي و يا فرشتگان سراميك به گمان نمي15
 انديشيدم  و چه بهتر، بارها كه به همين دره مي

  انداخت روشن مي سياه چشمها را سايه ي درهو بوي 
 .2شنيدم بر اندام خود رويش گرم موها را مي

***  
  اه ترسناكي كرديم؟گويي اشتب آيا تو هنوز مي

  پوشيديم زود از باور خود چشم مي20
  زمستاني كه آرزو داشتيم چرت بزنيم ه آن هم در پار

  
  
  
  
  
  
  
  



  .و شوخيهاي گوارايت را به سرود مادري در آوريم
  آه خيلي طول كشيد تا به من پرداختي 

  2.االن ميل را به سوي ميالن كوندرا كنده بودي ،اگر گاوي بودي

***  
  هايم  ي گونهو يك روز ديد25

  ات  آبرنگهاي خشكيده در روشناي
رد شدند و شكافتندگ.  

   پِخَم كردي و سياه شدي 
  .و دستم را گرفتي و سوگندم دادي تكان نخورم

  شوخي ديوانه شوي و هوا خنك شود پيش از آنكه شوخي30
  راستش را بگو تو چندمين نفر بودي؟

***  
  هاي مادينه و ماهوش هپار ي تيكه زوزه

  .چرخد در آبدارخانه هنوز مي
  آمد  لبهايش باد كرده بود و خونش بند نمي

 .نخواهد شدسوراخ  سوراخو آسوده پي برد كه ديگر 35

  .كشيد با مهرباني پس از چند ماه به هيكل خود دست مي
  .داد استخوان مي ي طال و درست مزه

  .خواهد شد زدر دشت از نو با
  افسرد ي ديوار مي كه رمزشان بر پوسته درگذشتگاني كفش و لنگه

  سيگار چند روز پيش آنها  و ته40
  .به كارش نيامد

  و من هم چون او سرگرم خود بودم 
  وقت صورتهاي فلكي دادگر نپريشند تا بي

  ونگاري براي اندام خود و نقش
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .پروراندم بدون آب مي45
 ***  

  .تهاي قديمي خوب گرفتن پينه. زياد زور نزن
  .خورد يك روز حالم خيلي ازت به هم مي

  .جا به سر آورده بود ريشت چهار فصل را يك و سر
  .دادي و فربه شده بودي آشنايي نمي

  مگر چند سالت بود؟45
  .ام ات را بد پيدا كرده و اكنون نشاني

  ام من سالها به ميهنم نازيده
  .و از راه بيني آن را به درون كشاندم

***  
  .دق با لبخندي ماتم زديم ي مات در آينه«

  .اي بوديم در دنگال نوراني ي كور نطفه لكه50
  مست بود  و انداممان كه ديري در گرما تپيده و نيمه

  .خود را جور كرد تا هرز رود
  و با نفس گرم به خود نارو زديم

  شديم اما زود كسل و كثيف مي
  .آمد و از خودمان بدمان مي55
  رگاهيروزن سح صدا در خواب بي و بي

  ».زديم تا پاك شويم سگرمه مي
***  

  .نشينم و اين چند سال آخر بر سر بالينت مي
  تركاني هاي آبدارم را مي با شگفتي گونه

  و هستي يكنواختم را ستايش خواهي كرد60
  .باد ديده است و به ميهن باز آمده است و  آب و كه دستخورده

  
  
  
  
  
  
  
  
  



دهي سر مينجموره و ز.   
  ام را  ما همين يك كار تو بس كه جسد طالييا

  .ساعتها دست انداختي و در آينه به كار گماردي
  من دوست داشتم كنار حوضي 65

  رو شوم با تو روبه
 .ي قرمز پهنت را تماشا كني و ترسان و پريشان لكه

***  
  ».چه نثر خوبي داري، ميالن كوندرا«

***  
  .شوخي سياهم نكن شوخي

***  
  :رمابه يك آرزو داشتينه، توي گ«70

  .ام برق بزند ي فلزي كه سينه
  ».سابي و از پشيماني دندانها را به هم مي

 

***  
  .هيچ ؟اين چند سال بر سر خودت چي آوردي

***  
  .تنها چند متن ميانه را ويراستم و شرح دادم«

  ساري نيمروزي ام در چشمه سينه75
  .ريخت فشرد و مي پخت و مي مي

  .ام نداد ي بنفشي رهايي بوتهنامه و  و هيچ واژه
  گُل غريبي به دست گرفتم

  شد كه دماغش سرخ مي
  اما از سردي استخوانم80

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  خوب بود در دو سوي آتشي
   ».شديم دمخور مي

***  
  گداختي بهتر بود همان اول مي

  رفتي و از دست مي
  و همرنگ شبكورهاي سوخته 85

  .پاشيدي سال و خونالود مي باالدست گلهاي كم
  .بگذريم .رفت چيز از دست نميو هيچ 

***  
  ميالن كوندرا، لطفاً با من صحبت كن تا «

  د و خشنودنهاي خوابم بسته شو روزنه
  زنم آن وقت سگرمه مي. و تيز تراشيده شوم90

  ميالن كوندرا .پرد و چيزي از دستم نمي
  .در گرمابه شوخيمان گرفت. ام با تو خو گرفته

  
   .شوخي، ميالن كوندراز آغاز كتاب بند اول و دوم برداشت ا. 2و  1
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   دانيم ياكنون ما م. 4
  

  ايم دانيم و با چشمان ديگران ديده ياكنون ما م
  .تمام شهر زادگاهم يكباره از بيمارستان گذر كرده است

  يخ و شعله از آخر هفته يستونها
  .اند زورمان را آراييده كم يها پنجه

  گيسوان يموم يها حلقهبا 5
  يدود يو لبها

  قهتيع و اندود كجلب يسنگها يو دندانهاي
  .انديشيديم يخوابيديم و م يپا م سر يپيشساز و مقواي يدر ايستگاهها

   ريشه يب يها دانستيم ريلها و امواج و بال پرندگان از ميان بوته يم
  .د شدنسرازير خواه اموش شدهفر يپيچاپيچ خليج يها در ورطه10

  دختران ي گونه اسب يدست و پا
  روها را  پياده يخوناب طالي

  .ريزد يبه هم م راست و كر صبح سر
  ديوان حافظ يكردن ابتدا ظحفگويا با 

  .آمد بيوگان در ي  توان به جرگه يمخصوص م يدر شبهاي15
***  

  ام را  پشت و پهلو و پيش سبابه
   .چاكم بوييدم كچا ي  در وسط لب و لفچه

حوش بيمارستان و حول يها بيشه در ظلمات  
  .اشك و زمرد تكيه داديم يبا هم چمبره زديم و به بطريها

  .سوزان در بيمارستان گرد آمد يشهر20
  از جنس قلع و سيم يدختركان

  فروختند يم  شمع و ترانه
  .خفتند يسرشب فرو م يو يكباره بر نيمكتها

  
  
  
  
  
  
  



  يو شادمان يروشناي يتاجها
   رند را  -مرد -رخَ يها لهك25
  كردند يشق م يرودرواس يب

  .خواندند يو شكوفه و زايش م يآشت يو به بخشها
  .ما چه خوب شديم

  يپس از مدت
  ساز را  اندوه يتارها30
  دامن خود و ز برا

  خواهيم تكانيد
  يمجان يو در سرسرا

  خواهيم سريد
  ادا چه خوش35
  .مايگان يبما 

  شود يم ي نوبتمانبزود
  به خود خواهيم رسيد

  سر در آب و گل خواهيم نهاد
  .با بناگوش شكوفيده و شوخ40
  خواب  گرما زده و نيمه يهايپر ماه  بر نيمكت چوله در گوش يشهر

  .سوت كشيد و بيمارستان به خلوتگاه خود رسيد
***  

  يقطب ي  ستاره كت ي  خانه  در سايه
   گرفته يچشمان و پيشانبا  يمرد
  ساخت خود در جوهر دست45

  .گرفت يرا به باز يعنكبوت
  در افق سرد لرزيد يطالي يشاخسار يوقت

  .خود خوانديم ي  او را پدر سوخته
  
  
  
  
  
  
  
  



  :ما يزيبا يها پدرخوانده
  خواهان مشروطه50

  قمرالملوك وزيري
  دكتر محمد مصدق

  مترجمها يبرخ
  .و همه كس

  :ما ي مادرخوانده55
  س هيچ ك

  .ياستكان ته يبا عينكها
  و از گيسوان سوخته

  شد لبريز مي
  .كرد يو چمن را خوشبو م60

***  
  بدون نواختن سوت، بدون نواختن سوت

  دنيا چه ارزشي دارد بدون نواختن سوت
  از بيمارستان بيرون زدم ييواشك يچرا وقت

  شد؟ يام فراخ م يباد گرم بين يتو
  رفتمبخور و گالب گ يسر راهم از عطار65
  .سقاخانه نذر كردم يتو

  بدون نواختن سوت، بدون نواختن سوت
  دنيا چه ارزشي دارد بدون نواختن سوت

  .بيامدند يبيامدند سراغم كاشك يكاشك
   .و مورت را سر چهارراه حراج كردم  شمع70
  ييطال كسنجاق يچند تاي يوقت

  صورتم يما ميخ شدند رورظهر گ
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ام يسنگ يدم ببخشيدها با دندانهافهمي
  .ام ديدم به آب و گل رسيده يخوابش را م

  دنيا چه ارزشي داردبدون نواختن سوت 75
  خبرم كن يلطفاً هر وقت طالقم داد

  . رسم يخود م يخو و پس از آن به خلق
  . خواهم برد يبه سورچران) پسر باشد ياگر براست(مان را  پسربچه

  .خواهم چيد يرا در شلوغ يگل هر چيز
  پالسيده يمانده، دستمالها شب يآبها80

  خورده هنيم يها نوشابه
  .رد و مس پر خواهند كردز هيكل ما را از

  بدون نواختن سوت، بدون نواختن سوت
  هيس .حاال نوبت ماست

  .نيمكت پا شدم يگرمازده از رو85
  يقطب يا بيمارستان به شكل دهكده

  .ام سوت كشيد چنته يدر چينها
  كار نشوم به خواستم دستاول 

  .طالقم را درست كردم .ي، چه كاريچه كار
  . شوم يدارم از حفظ م. شنوم مي دنيا را
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  خال . 5
  

  جايي است
  مانند آفتاب

  اي دهكده
  بدون برق

  داربستي درخشان5
  چوبهايي 

  ي گوشت آدميان مزه  هم
  كالبدي

  كه فرشتگان
  ها بر نرده10

  اند جا گذاشته
  زي كهو آوا
  ي ابرها به النه

  .در باغچه خواهم گفت
  اي ي سنگهاي نقره الشه15

  وقتي پرنده شدند،
  ي رود ي برشته بر تنه

  ي آفتاب و خاكريزه
  .نوك ماليدند

  انديشديم بيچاره من مي20
  چند روز باراني
  ي شكسته  در ميان آينه
  ي سركش به رودخانه

  
  
  
  
  
  



  به خرسنگهاي دمق
  و بخار بنفش25

  كه و نيهايي
  روييدند اي مي لحظه

  تا دختران صورتي
  در خاكستر 

  هاي گوساله30
  زده را  شگفت
  .ببندند

  گمان كنم 
  در چوبهاي ترك خورده

  و گرم35
  در كنار تلي از نمك سياه

  جايي كه بوي خواب
  پوست را

  اندكي تيره كرد،
  بدون هيچ خشم و گناهي40

  لبخندي سرد سبك با خشكه
  اي كه يدي در گلدستهدراز كش

  .اي را روفته بود سنگفرش كهنه
  گرد كه كوهانها اي هرزه آن گاه ستاره

  و خارشتريهاي سرگردان را پشت سر گذاشته بود45
  .سايه انداخت
  ها خانه و باغي دارند بعضي ستاره

  اي و رذل آدمهايي دارند قهوه
  .كنم كه من شاگرديشان مي

  باران بزنددمي كه  بندم هر سپيده شرط مي50
  
  
  
  
  



  .ها را آب و جارو كني كني تا زير پله نذر مي
  ي پستوي باغ خرابي را خودم ديدم خاكروبه

  .ريختي و ناكسي مي روز كنار راه هر كس  صد شبانه
  هاشان پشت سر همه كه رفته بودند گلگشت مرده

  .ي گل سرخ طرفهاي عصر زدي به دره55
   .جنها جمع شده بودند دور لَجكيها

  .اجاقشان از گُل سرخ پر بود
  جني كه هنوز ياري پيدا نكرده بود

  ي لب آدم كوبيد گوشه چند خال مي
  .گرفت آن وقت تا آن ور جوي لجن دستت را مي60

  الي آفتاب و از ميان گل
  و شكافهاي انارستاني پاييزي

  آيا به شهر خواهي آمد؟
  آموز شدند دستهايي  اي وقتي پرنده سنگهاي نقره الشه

  .هاي آفتابي را خش انداختند بوته ي رودي برشته و گل تنه65
  ام من وردست همان شاعر تنومندي

  .هايي در آغوشت روشن كرد كه چشمهايش را بوي پيازچه
  ي بعدازظهر از پستوي آن گاه جمعه

  خاكيِ كهكشان خود بيرون خواهي آمد
  .هاي گل و سنبل بچسباني تا در خرابه70

  خواستند از نو شروع كنند ها مي پروانهديشب 
  اما ديگر زبل و خوشگل نبودند

  لبهايشان خشك و پاره بود
  .نواختند و زوركي تارهاي داالنم را مي

  
  
  
  
  
  
  
  



  .دادند بوي دل سوخته مي75
  .شان را در جانم دنبال گرفتم  الاليي

  آيم هر روز سر جو مي
  صدا  جويي كه كالفه است و بي

  كند اي كنار آسمان پنهان ميه اش را بر صخره  سايه
  هاي مار الي پوسته جويي كه از البه80

  زند و بنفشه و لجن بيرون مي
  .شكافد روشن نيمروز را مي جويي كه باالخره سايه

  رنگ ي كم وتوكي پرنده بعد تك
  شوند يواش گم مي دار يواش و غصه

  هاي تاريك جويبار تا باالي دندانه85
  .ندر و فلزي شوهاي چندپ ستاره

  گيرد اي جوي سامان مي اكنون لحظه
  شود و همه چيز آماده مي

  ي سنگ حتي پيكره
  و كالبدي90

  ي جن و پري  كه سايه
  و برگهاي وِرد خوانده

  .اند هوش و گوشش را آكنده
  براي همين بود

  اي تازه كه در دكلهاي دهكده95
  :كرديم چند روزي بازي مي

  سر صبح
  .خيس و افروخته

  
  
  
  
  
  
  
  



  سكوها
  هاي پنهان هو زاوي100

  .و روشناييهاي ناشناس
  لحظه به لحظه

  اگر فرصتي بود
  نيمكتي هولكي

  اي و لبخند پروانه105
  و سبدي از الياف و لجن
  و تخم سبزيهاي شيطاني

  اي جوشان در سينه
  صد شب زمستاني

  و در گوهر كالبدي بيدار110
  .خالي سرگشته

  هاي كوژ خواهم كنار رودي خليده در صخره مي
  اي دردمند را به جان بگيرم رهجوهر ستا

  رودي كه جنهايش
  بافند موهاي خيس خود را با خنده مي115

  اش رودي كه زنهاي ديوانه
  شب هر وقت هوس كنند تا پاسي از نيمه

  .گريزند به دره و كشتزار ديگران مي
  ستاره بودم من خود زماني كه مردي بي

  شدند و تازه داشتند زخمهايم كور مي120
  جواني شدم، مادياني سركش ي زن شيفته

  پوييد كه خاك نيزاري آتشينخو را آزمندانه مي
  اي شوريده در مأوايي كلنگي به رنگ رودخانه

  
  
  
  
  
  
  



  جايي كه
  .شوند آفتاب و ماه در آن قديمي مي125

  ي ام پروردگارا به سايه پناه گرفته
  اي ساكت و دوردست، اي در كرانه گهواره

  الاليي پريزادي اندوهزده
  پرتها و اجاقي به هم ريخته، و در خرت

  ي گل سرخ خالي كه جنهاي دره130
  اگر من با آنها بودم

  پروراندند سالهاي سال جوهر آن را مي
   و با سبيلي قيطاني
  حاضرم قسم بخورم

  نام و اندام عشق خود را135
  بر دل و رگهاي خود

  انداختم داغ مي
  به شكل گلي سمي

  شرو و كژدمي خو
  .و كفتري گيج140

  سوراخ اي سوراخ در النه
  پيچم بر خود مي

  آنجا كه ستارگان غمزده
  كنند رودرواسي برهنه مي بي

  اي گستاخ و چشم دريده پروانه145
  سروته را و آهويي بي

  در پودري سياه
  
  
  
  
  
  
  
  



  وزن  و بي
  كه خواهد تپيد

  و معلوم نيست150
  دير يا زود

  در چه جويي
  ي ستارگان از براده

  روند لميخهايي كه هدر ميو گ
  و الالييهاي هيچكاره155

  .  ي پرندگان و خاگينه
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  دو. اي تاريك هاي آينه شكار شاهبازي سفيد در قلعه. 6
  
  .رمبيدم كوبيد و مات بودم و نمي هيكل زمخت زمين در گوشم مي) خورم قسم مي( صد شب زمستاني 1

             ي  اشارههاي درخشان انار را به  انه دانهردم كه زيرشان بازيگوشب برقهايي را از ياد مي كم چراغ كم2
 .چيديم ميپيردختي زمردين از خاك بر                                                                                [

  .باريدند بيابانهاي سيمرغ مي3
  .از وسط خراشيدو سيالبهاي درخشان بلوطزار كوتاه را 4
  يك شب كه همه چيز خود را رها كرده بودم تا هر جا كه بخواهند بلغزند5
  اي كه يك پايش را آذرخش با عقربي زخمي خال انداخته بود فرشته6
  اش فقط پانزده سال زندگي در اين جهان نوشته بودند همراه برادر ناتني خود كه بر پيشاني7
      يكي اي ستبر، خندان همه چيزم را يكي فرشته نشست و با سينه. م خزيدندومانَ سراسيمه به خان8

   .ستود                                                                                                                  [  
  .گريستيمن مان ديوانه بوديم، پا دراز كرديم و به يكديگر و زمين مي و هر سه كه يكي9

  در الك. افروختند، پلكهايم سنگين شدند وبار بلوطها، تروتازه بر مي شب نخست همان طور كه برگ10

      و فرشته آن سوتر بر سنگي . تلخ بود: آنجا گوداب خود را مزيدم. شدم تپيدم و كَنده نميخود      [

  .شست پريشبي خود را مي هاي جامه                                                                                 [
گيسوان آن چنان سفت خواهد شد كه شايد يك روز آپانديسش . و فرشته اين بار سرد و بزدل بود11

    ي جنها و شياطين به دره  بازگشتش همه هاي تاريك خواهند سريد و با غريو بي اش بر صخره مارگونه[

 .بديل او را تماشا كنند خواهند ريخت تا سنگ شدن بي                                                          [

نورديدم، گاهي شباني خوابگرد يا سربازي كه               تو در مي راهايي كه سربه نوروزشبي بود و در كوره12
 .پرسيدند مي) با زبوني(زمان را بيمناك داشت،  ي خندقي را پاس مي ورطه                                    [

          اندازش  ي رسيدم كه در بريدگي چشمراهي ژرف خيال و خنگ به سه در زير سيمهاي هوا بي13

  .اي خاموش لميده بود دهكده                                                                                          [ 
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  .جنبيدند يي زنده از رود و آدميزاد در سايگاههاي پراكنده ميها و تكه14
 .هاي سرد و نزار فرشته بينديشم حاضر بودم سالها در خاكستر بنشينم و به پنجه15

 هرگز. سروصدا اتومبيلي از غبار راه بيرون آمد و كمي جلوتر در فرودست نگه داشت ناگاه بي16
و سه كبك حنا بسته در توري سيمين              . كنم نميچشمهاي مات و گريان راننده را فراموش [

  .كردند، و شگفت و ازلي بودند به همديگر خودفروشي مي                                                       [

     سر راه  بر جفتي كفش نيمدار همان جا حتي جنگلبان مهربان و آموزگاري كه به همراه همسرش17
                  .استهديه گذاشته بود، فهميدند كه برادر نامراد فرشته، پانزده سالش به سر رسيده [

                                                                                                       
                و هنوز آواي مرغان شتافته . وضوح دريايي بود كه تازه ته كشيده بود ه پا گذاشته بودم، بهجايي ك18

 .لرزاند اندود را مي هاي جلبك خرهص افق                                                                              [

  همان ي درخشان فرشته را بيابند،  لغزيدند تا سايه ي حواس و اندامم هر جايي مي اختيار همه و بي19

 .چيدم هاي انار را از خاكستان طاليي بر مي دانه) آيد اندك به خاطرم مي اندك(كه روزي طور                [

  جستم ميان آتشگاهي مي اي را در نيزه20   
  .و آتشگاهي را در قلب21   
  .كند اي را در جهان دنبال مي اي كور ببر درنده و فرشته22   
  
را  اي بر درازگوش كوري نشسته ببر درنده. 34اي درون لبخندي  پنهان كردن نيزه. 3«: سه سطر آخر اشاره به -    

                                                                                              »                                .كند دنبال مي
)                           ي جكوگو جنگ ذنرين كوشو، تويو ايوچو، مجموعه( 80و ص  77، نشر نيلوفر، ص1371ذن بوديسم، چاپ سوم، : پاشايي. ع   
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  ها زيبايي نكبتبار بچه. 7
  

  ستايم كه هرگز دروغ نبوده است شبگيري را مي
  .ها را به هم رسانده است و صورت تابناك بچه
  .هاي قلمي سابيديم رود را با پنجهي  سكوهاي فرسوده

  .ي شكوفا را انباشتند، آه يواش جاده هاي شاد و برنز يواش حلقه
  .سوخت اي مي اي بود، همسنگ چشمه ام كه سورمه هر شب تا ديروقت يك شانه5

  داديم گاهي ناخواسته پهلو به پرچينهاي سرد بهشت مي
  .بستند كوچولوي خود را با كلوخهاي ماه آذين مي كشيديم، از ما بهتران تشتهاي و هر بار كه جيغ مي

  جاي خوبي بود پس از شامگاه تا بازي كنيم با
  .اندود كرده بودند، آه ها را سايه خشتهاي و يالهاي كوتاهي كه شانه

  . توانستيم در كنار بگيريم هايمان دلمه بسته بود، مي هواي شوري را كه بر شانه10
  .كوبيديم مان را فرو مي ي خوني تركهي سخت گاهي  و در دلِ جوباره

  .شكفتند هاي ديدگانمان مي و با شيفتگي براده
  آه آه آه، رفيق

  رؤياهايت، رؤياهايت
  ي رؤياهايت سكه15

  صورتكهاي آزرمگين
  و كنيزان زرخريدي
  اي را كه نشانگاه هيچ واژه
  تا امروز بلد نبودند

  وروي خاموشمان را غبار رنگ20
  .ندكن همه عمر پرستش مي
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  آلودش هاي گل و چشمه. 8
  

  .ام كالغي مرده
  كورسوي چشمي كه بيرون خاك مانده است

  .گشايد راههاي جنگلي را مي كوره
  اي ردپاهاي بازيگوشانه

  .رسند اي سياه و ژرف مي تا كنار بركه5
  .راه بودم به آنجا بارها چشم

  گوشت بارور زمين را ماليدم
  .خاييد هاي زهري آن را مي اي لبه ي كه بركهاي فسفر و صخره

  و تازه سر رسيدم تا چشم ببندم به باري تنومند
  .دارد اي گيج نگه مي كه خاك را لحظه10

  ردليي خَ حاال آن زبانه
  دوزد اي كه زمان را مي تيغه

  آه مال چه كسي است؟
***  

  زري مسلمون كاكل دو سه بچه
  تا آخر جوي سياه دنبالم گشتند15
  .بازو و كله اي پوك، بي ر تنهكنا

  ي ما را فارسي را خوب بلد بودند و پادشاهنامه
  اي حصيري بعدازظهرهاي باراني كه در گهواره

  ي پرداختي روياروي مرجانهاي جزغاله نگران و شكننده مي
  اي دردسر در آغوشت پناه داده اي كه بي جزيره20

  كش ماه كوفتند بر سينه پشتهايي كه سر مي و الك
  خزيد و قلبم كه مي

  شستند هايشان را مي و دختراني با گيسوان نيين كه سكه
  
  
  
  
  
  



  .والي آفتاب را بر كتف و بازو مي ماليدند هايي كه گل ي بزمجه و رمه
***  
  اي دستخوش گرفتم دريده ي چشم اين همان پوستين لزجي است كه از قورباغه25

  تا در بخار سبز يالت بپوشانَد تنم را اآلن
  ام امت را فراموش كردهپريشان ن

  .و منگ سر پا بايستم چون جارويي بلند
  .ام هر چيزي را پشت سر گذاشته

  هاي آفتابي هايي ناالن در بركه پرنده30
  گذاشتند چشم بر هم مي

  .آمدند و فرهمند و تاجدار به خود مي
  .شكفند ام آزمند و ناب مي آه و سينه

***  
  .بر پل حصيري سرم خواهد لرزيد

  ات را ي يشميني پيشانيوال گل35
  .را در بر گرفته است  و زانوان سايه

  جيك خواهم زد حرف و صوت جفتي مارمولك همديس را
  .اي خواهم چيد ي دهكوره سنگهاي گلگون را كناره و الشه

  راههاي چشمان تاريكم را مهمان كن تا كوره
  .ز دست بدهنداي هر كدام از اندام ما را در كورسويي ا درپيچ لحظه گلگون پيچ40

  .آن گاه بر پل خواهي ايستاد
  آن آتش سفيد

  .كمان ولنگار آسمان را خواهد شكافت
  هاي هوا و آب در دوردستهاي پره
  ي جوي زرين بر لبه. ژرف چوليده خواهند شد45

  .ي تكيده را حنا بستيم نشستيم و پنجه و سينه
***  

  
  
  
  
  
  



  كند تاريكي مقدسي هست كه جسم را گستاخ مي
  .نگاري قلب را ببردي ز تا دشنه
  نشان خواهد رسيد ي سگهاي ستاره ضجه

  آن گاه الپوشي نخواهي كرد50
  .ي منگ را باز خواهي گرداند آن دو سه بچه

  ي چشمان كالغ در حلقه
  .هاي جيغي تنت را مي لرزانَد پاره تكه

  گوشت خنك شب را همچنان زير سر خواهي گذاشت
  انگ تلخ را كار خواهي شد تا آن به و بيهوده دست55

  كند كه گاهي همه عمر جاني ارزان را دلخوش مي
  سنگين و تيز بنشاني

  بر سيمايي كنف و دور ريخته
  خودي يا بيگانه

  .شايد خاكي60
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