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ﻣﻘدﻣﮥ ﻣﺗرﺟم:
وﻗﺗﯽ آدﻣﯽ ﮔﻧده ﻣﯽ ﺷود ﮔوﺋﯽ ﻣﻐزش َﮔﻧده ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺧﺎرات اﯾن ﮔﻧدﯾدﮔﯽ را ھم اﯾده و آرﻣﺎن و ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻣﻧطﻖ و ﺣﺳﺎب
ﻣﯽ ﺧواﻧد  .ﺑﺗدرﯾﺞ ﭘﺎﮐﯽ و ﺳﺎدﮔﯽ و روﺷﻧﯽ دوران ﮐودﮐﯽ و ﻧوﺟواﻧﯽ ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﮐدورت ﺷده و ﺣﯾرت و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ و دﯾدن
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋﺎدت و ﺗﻘﻠﯾد و ﺗﻠﻘﯾن ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﺧﺎری ﺳﯾﺎه  ،آﺋﯾﻧﮥ ﺟﺎن را ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد و ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﻧدک اﻧدک روح را از ﻣﯾدان ﺑﮫ
در ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺷﮭﺎدت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻗﺿﺎوت ﻣﯽ ﺷود و آﻧﮕﺎه آدﻣﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﯾز ﺑس ﻋزﯾزی ﺑﮫ ﺳرﻋت در ﺣﺎل از دﺳت
رﻓﺗن اﺳت  .اﯾن اﺣﺳﺎس در ﺳﻧﯾن ﺑﻠوغ ﺑﮫ طرز ﻣرﻣوزی ﺑﮫ ﺻورت ﻧوﻋﯽ ﻣﻘﺎوﻣت و طﻐﯾﺎن ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد و آﺧرﯾن ﺗﻼش
ﺑرای ﻧﺟﺎت ﯾﮏ روﺣﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل رﻓﺗن اﺳت  ،ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد  .وﻟﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ ﮐﮫ دوران ﻧوﺟواﻧﯽ ﺳﭘری ﻣﯽ ﺷود و ﻓرد در
ﺑﺳﺎط ﺗﻠّﮫ ھﺎی ﺳﻧّت و ﻓرھﻧﮓ و ﻣﻧطﻖ و ﻧﯾﺎزھﺎی ﺟﺎھﻼﻧﮥ ﻣﺣﯾط  ،اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ ﺗﻼش ﻋﺑث زده اﺳت و آﻧﮕﺎه
ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ اﯾن اﺻل ِ ﻧﺎﺣﻖ ﻓرھﻧﮕﯽ اﻋﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ »:ﺧوب ! ﺟواﻧﯽ ﺑود و ﺟﺎھﻠﯾّت و ﺟﻧون!«  .و ادﮔﺎر آﻟن ﭘو از ﺟﻣﻠﮫ
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﯽ در ﺗن داﺷت روﺣش را ﺣﻔظ ﻧﻣود و ﺗن را ﻗرﺑﺎﻧﯽ روح ﮐرد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﮑس .
در آﻣرﯾﮑﺎ ﺑودم ﺑﮫ ﻗﺻد ﻣﺛﻼً ﺗﺣﺻﯾل  .دوﺳﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓﺗم ﺟواﻧﻣردی ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮫ دﮐﺗرای ادﺑﯾﺎت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻋﺎﺷﻖ ادﺑﯾﺎت
ﺟﮭﺎن  .ﺑﺎ ﻋﻣﻠﮕﯽ اﻣرار ﻣﻌﯾﺷت ﻣﯽ ﻧﻣود و ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺎﻋراﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺷﺎﻋراﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﻗول ﻓروغ ﻓرﺧزاد
ﺷﻌرﺷﺎن ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﺎن واﻗﻌﯾّت زﻧدﮔﯾﺷﺎن ﺑود و ﺑﮫ ﻗول ﻗرآن ﮐرﯾم از آن دﺳﺗﮫ از ﺷﺎﻋراﻧﯽ ﻧﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد
آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ھرﮔز ﺑﮫ آن ﻋﻣل ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺎﻋران ﺷﻌﺎری ! روزی در ﻣﻧزل اﯾن دوﺳت ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺑودم ﮐﮫ ﺳﺧن از
ﻣﺎھﯾّت ھﻧر ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣد ﺗﺎ رﺳﯾدﯾم ﺑﮫ ھﻧر در ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣرﯾﮑﺎ  .واﯾن دوﺳت ﮔﻔت ﮐﮫ » :آﻣرﯾﮑﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎﯾش زرق و ﺑرﻗﯽ و
آدم ﮔول زن و دﻣدﻣﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾز ﻣﺎﻧدﮔﺎر و ارزﺷﻣﻧدی ﮐﮫ دارد »ﭘو« اﺳت « .و ﻣن ﮐﮫ ﺗﺎ آن روز ﺣﺗّﯽ ﻧﺎم
»ﭘو« را ھم ﻧﺷﻧﯾده ﺑودم و اﺻﻼً ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﻧﺎم ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اﺳت ﯾﺎ ﯾﮏ ﺧوراﮐﯽ  ،ﮔﻔﺗم  :ﭘو ﭼﯾﺳت ؟ ﺧﻧده ای ﮐرد و
ﺳﻔم ﮐﮫ داﻧﺷﺟوی ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯽ و اﯾن ھﻣﮫ از ﺷﻌر و ھﻧر دم ﻣﯽ زﻧﯽ و در آﻣرﯾﮑﺎ درس ﻣﯽ ﺧواﻧﯽ و
ﮔﻔت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﺄ ّ
»ﭘو« را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ  .وﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺷروع ﮐرد ﺷﻌری را ﺧواﻧدن  .در ﺣﺎل ﺧواﻧدن اﯾن ﺷﻌر  ،ﺷوق و دردی ﻋظﯾم در ﺻدا و
ﺻورﺗش آﺷﮑﺎر ﺷد و ﺑراﺳﺗﯽ ﻣرا ﺑﮫ وﺟد و ﻣﺳﺗﯽ ای ﻣﺑﺗﻼ ﮐرد ﮐﮫ ﻗﺑل از آن در ﺧودم ﺳراغ ﻧداﺷﺗم  .ﺣﺎﻟﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ
ذﮐر و ﺳﻣﺎع دراوﯾش ﻣوﻟوﯾّﮫ ﺑﮫ ﻣن دﺳت داد  .و اﺣﺳﺎس ﮐردم ﮐﮫ روﺣم در آﺗش ﻣﯽ رﻗﺻد  :از درد و ﺑﺻﯾرت ﺑﮫ رﻗص
آﻣده اﺳت  .آری  ،او در ﺣﺎل ﺧواﻧدن ﺷﻌر »ﮐﻼغ ﺳﯾﺎه « ) ( Ravenﺑود  .وﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ ﭘو آﺷﻧﺎ ﺷدم و ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌد ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٣۶٣ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر روح ﭘو ﺑﮫ ﺳراﻏم آﻣد و ﻣرا واداﺷت ﺗﺎ اﺷﻌﺎرش را ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﺑﺧواﻧم و از اﯾن ﺧواﻧدن ﺑﮫ
ﺧودی ﺧود ﺗرﺟﻣﮫ ای ﺣﺎﺻل ﺷد ﮐﮫ در اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد .
ﺟﺎﻟب و ﺣﯾرت آور اﯾﻧﮑﮫ درﺳت ھﻣﺎن ﺷﺑﯽ ﮐﮫ ﺗرﺟﻣﮫ اﺷﻌﺎر ﭘو را آﻏﺎز ﮐردم  ،ﺑﮫ وﻗت ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺗﻣﺎم ﺷﮭر
ﺗﮭران ﺑﮫ ﻟرزه در آﻣد  .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣوﺷﮏ ﻋراق ﺑر ﺳر ﺗﮭران ﻓرود آﻣد  .وﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺻﺣﻧﮥ ﺑﯾروﻧﯽ ﺷﻌر ﭘو ﻧﯾز ﻓراھم آﻣد
و ﻣن در ﺷراﯾطﯽ ﮐﺎﻣﻼً واﻗﻌﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗم و در ﻣدّت ﮐوﺗﺎھﯽ اﮐﺛر اﺷﻌﺎر ﭘو را ﮔﻠﭼﯾن ﻧﻣوده و ﺧواﻧدم و ﺗرﺟﻣﮫ ﮐردم  .در
واﻗﻊ ﺷﻌر را ﺧواﻧدم و ﺷﻌر در روﺣم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷد و ﻣن از روی آن ﻧوﺷﺗم و ﺷﻌر ﭘو را ﺑﺎر دﯾﮕر ﺳرودم .
از »ﭘو« ﺟز دو ﺳﮫ ﻗطﻌﮫ ﺷﻌر و داﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎه ﮐﮫ ﺣدود رﺑﻊ ﻗرن ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷد و ﺟز اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری از
اوﻟﯾن ﻣﺗرﺟم »ﭘو« آﻗﺎی ﺷﺟﺎع اﻟدّﯾن ﺷﻔﺎ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﭼﻧد
ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺷده اﺳت ّ .
آن ﺑﮭره ﻧﺑردﻧد  ،ﭼﯾزی ﺑﯾﺷﺗر در ﮐﺷور ﻣﺎ ّ
ﻗطﻌﮥ ﻣذﮐور را در ﻣﺟﻣوﻋﮥ ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎﯾش در داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف »ادﺑﯾﺎت ﺟﮭﺎن« ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﯾد  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﻣﺗرﺟم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﻗﺎی ﺷﻔﺎ را ﯾﮏ ﻧﺎﺑﻐﮫ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﺑﯾﮫ او دﯾﮕر در ﮐﺷورﻣﺎن ﺗﺎﮐﻧون ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده اﺳت وﻟﯽ در ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﻌرﯾف
ﮐوﺗﺎھﯽ ﮐﮫ وی از اﯾن ﺷﺎﻋر ﺑﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن اراﺋﮫ ﻧﻣوده ﻧﮭﺎﯾت ﮐم ﻟطﻔﯽ و ﻗﺷری ﮔری را ﺑﮫ ﺧرج داده اﺳت .
وی »ﭘو« را ھﻧرﻣﻧدی ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﻣﻌرﻓّﯽ ﮐرده و ھﻧرش را در ﮔرو ﺟﻧوﻧش ﻣﯽ داﻧد  .ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﮐﮫ ﺧود آﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﮭﺎی
ﻗﺷری درﺑﺎرۀ »ﭘو« اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾری اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺷور ﺧودﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺻﺎدق ھداﯾت ﺷده اﺳت .
اول ﻣﻐرب زﻣﯾن »ﭘو« را از ﭘدران و ﺑﻧﯾﺎﻧﮕزاران ﺷﻌر و ادﺑﯾﺎت ﻣدرن ﺟﮭﺎن داﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑﺧش ﻋﻣده
اﮐﺛر ﻓرزاﻧﮕﺎن طراز ّ
و ﺑرﺟﺳﺗﮫ ای از ادﺑﯾﺎت ﻣدرن ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر آﺛﺎر وی ﭘدﯾد آﻣده اﺳت  .وی در ادﺑﯾﺎت ﺳرزﻣﯾﻧﯽ را ﮐﺷف ﻧﻣود ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﺑل از او ﺑر
ﮐﺳﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻧﺑود و آن ﻣوﻗﻊ ھﻧوز داﻧش رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣدرن و رواﻧﮑﺎوی ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده ﺑود و ﺑﻠﮑﮫ آﺛﺎر »ﭘو« ﺧود ﯾﮑﯽ
از ﺑﺳﺗرھﺎی ﭘدﯾد آﻣدن رواﻧﮑﺎوی ﺟدﯾد اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﯾﭼﮫ  ،ﻣﮭد رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ اﻋﻣﺎق ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد .
»ﭘو« ﭘدر ادﺑﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻌر او داﺳﺗﺎن ﭘردازان ﻣﮑﺗب ﺳﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﺟﮭﺎن ھﻣﭼون »ﺑودﻟر«» ،رﻣﺑو« » ،ﻣﺎﻻرﻣﮫ«
» ،ﮐﺎﻓﮑﺎ« » ،اﻟﯾوت« »،ﮐﯾﭘﻠﯾﻧﮓ« » ،اﺳﮑﺎرواﯾﻠد« و ﺣﺗّﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون »ﭼﺧوف« و »ﻣﯽ ﺷﯾﻣﺎ« در ﻣﺷرق زﻣﯾن ﺑﮫ
ﺷدّت ازآن ﺗﺄﺛﯾر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد و ﮐﺳﯽ ﭼون ﺻﺎدق ھداﯾت ﻋﻣﻼً ﭘﯾرو ﻣﮑﺗب ھﻧری و ﻓﮑری و اﺣﺳﺎﺳﯽ »ﭘو« اﺳت و ھﻣزاد
اﯾراﻧﯽ ِ»ﭘو« ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن  ،ھر ﭼﻧد ﮐﮫ »ﭘو« را ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﺎﻧﯽ ﻣﮑﺗب ﺳﻣﺑوﻟﯾزم در ادﺑﯾﺎت ﻣدرن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد
وﻟﯽ ﮔﺳﺗرده ﮔﯽ و ﻋﻣﻖ ھﻧرش ﺑﮫ ﺣدّی اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﮑﺎﺗب ﻣدرن ﺑوده اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺣﺗ ّﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﻣﮑﺗب
رﺋﺎﻟﯾزم ﺟﺎدوﺋﯽ در داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﯽ را ﮐﮫ در اﯾن دھﮫ اﺧﯾر ﺳر ﺑر آورده اﺳت ﺷﺎﺧﮫ ای از ﻣﮑﺗب ﮐﻠّﯽ ھﻧر ِ »ﭘو« داﻧﺳت ﮐﮫ
در طﯽ ﺣدود ﯾﮑﺻد و ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺑدﯾل ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .
درﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن ﻣدرن و در ﻣﯾﺎن ﻣﻠل و ﻓرھﻧﮕﮭﺎی ﻣﺻرﻓﯽ  ،اﯾن ﻧوع ادﺑﯾﺎت را ادﺑﯾﺎت ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ  ،ﺷﯾطﺎﻧﯽ  ،ﺟن
زده  ، ،ﺟﻧون آور و ﻣرگ زا و ﺷوم ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد  .وﻟﯽ ﺧﺎﻟﻘﺎن اﯾن ﻧوع ادﺑﯾﺎت ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺗﻠﺧﯽ ﺣﻘﯾﻘت را از اﻋﻣﺎق وﺟود
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اﻧﺳﺎن اﺳﺗﺧراج ﮐرده و ﭼﺷﯾده و در دﺳﺗرس ﻣردم ﻗرار دھﻧد  .واﯾن اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺣﺎﺻل اﯾن ﺗﻠﺧﯽ ای اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردم از آن
ﮔرﯾزاﻧﻧد و ﺟز ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﺎن را ﺷﯾرﯾن ﻧﻣﯽ آﯾد  .اﯾن ﻧوع ﺷﺧﺻﯾّت ھﺎ در ﻣﯾﺎن ﻣﻧﺗﻘدان اھل ﻣﻌرﻓت  ،ﻣﻌروف ﺑﮫ »ﻋﺎرﻓﺎن
وﺣﺷﯽ« و »ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳوﺧﺗﮫ « و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در زﻧدان ﺗن  ،طﻐﯾﺎن ﮐرده اﻧد و دﻧﯾﺎ را ﺑر دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎن
ﻧﺎﮔوار ﻧﻣوده اﻧد  .ﺑﯾﺎﻧﯽ از اﯾن ﻧوع در ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺣﺎﻟﺗش را در ﺳﺧﻧﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم  ،ﻣﺛﻼً آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
»اﯾن دﻧﯾﺎ در ﻧظر ﻣن ﻻﺷﮥ ﮔﻧدﯾدۀ ﺧوﮐﯽ اﺳت در دھﺎن ﯾﮏ ﺟذاﻣﯽ  «.اﯾن ﺗﻠﺧﯽ و زﺷﺗﯽ دﻧﯾﺎی ﻣﺎدّی از زﺑﺎن ھﻣﮫ ﺷﺎﻋران
و ﻋﺎرﻓﺎن ﺟدّی ﺟﮭﺎن آﺷﮑﺎر اﺳت  .ﺷﺎﻋراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻧﺑوده اﻧد و ﻣﻌرﻓت و ﺷﻌور ﺷﺎﻋری را ﺑﮫ ﻣﺻرف ﻧﺎن و ﻧﺎم
ﻧرﺳﺎﻧﯾده اﻧد ﺟﻣﻠﮕﯽ ﭼﻧﯾﻧﻧد  .ھﻣﮫ اﺷﻌﺎر و آﺛﺎر ﻧﺎب و ﺟﺎوداﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯾﺎت ﺟﮭﺎن ﺗﻠﺦ و ﺗﯾز ھﺳﺗﻧد .
»ﭘو« را ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﺷﺎﻋر و ھﻧرﻣﻧد ﺗﺎرﯾﺦ آﻣرﯾﮑﺎ و از ﺷﺧﺻﯾّت ھﺎی اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯾﺎت ﻏرب داﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﺑﮫ ﻧدرت ﺷﺎﻋر و ادﯾب و ﻣﺗﻔﮑّری ﺧﻼّق ﺑوده ﮐﮫ از ﺗﺄﺛﯾر وی در اﻣﺎن ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد  :ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم .
اﺷﻌﺎرش  ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﭼﻧد ﺷﻌر ﻣﻌروﻓش ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی »ﮐﻼغ ﺳﯾﺎه« » ،اوﻻﻟوم« » ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ « » ،ﺑرای آﻧّﯽ « و »ﺑﮫ
ھﻠن« در ﺟرﮔﮫ آﺛﺎر ﺟﺎودان و ﮐم ﻧظﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯾﺎت ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺳﯾﻣﺎﺋﯽ اﺳطوره ای ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .و ا ّﻣﺎ در ﮐﺷور ﻣﺎ
ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺣﺗّﯽ در ﻣﯾﺎن ادﯾﺑﺎن و ﺷﺎﻋران ھم ﭼﻧدان ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﭘﯾروان و ﻣﻘﻠّدان ِ اروﭘﺎﺋﯽ ﭘو  ،ﻣدّ
ﻧظر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻘﻠّدان ﭘو ﮐﮫ آﺛﺎرش را رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب زده و ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود د ّﮐﺎن ھﺎی روﺷﻧﻔﮑری و ھﻧری ﺑر ﭘﺎ ﻧﻣوده اﻧد
».ﭘو« ﺑﮑر اﺳت و ﺟز اﻧدﯾﺷﻣﻧدان و ھﻧرﻣﻧدان ﺑﮑر ﺷﮭﺎﻣت آﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎ او و درک او را ﻧدارد  .اﺷﻌﺎر و آﺛﺎر ﭘو  ،ﺑﮫ ﺷدّت
ﻧﺷﺋﮕﯽ ﺟﮭل و ﻓرﯾب را ﻣﯽ ﭘراﻧد و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﺣﯾواﻧﯽ را ﻧﻘش ﺑر آب ﻣﯽ ﮐﻧد  .واﯾﻧﺳت ﮐﮫ »ﭘو« ھﻧوز ﺣﺗّﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻣﻘﻠّدان ﺧود در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﮔﻣﻧﺎم ﺗر و ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺗر ﻣﺎﻧده اﺳت  .ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ارزش و ﻣﺣﺗوای ﭘﯾﺎم ﻣﯽ ﺗوان اﺷﻌﺎر ﭘو
را ھﻣردﯾف اﺷﻌﺎر ﺧﯾّﺎم و ﺣﺎﻓظ و ﺑﺎﺑﺎ طﺎھر داﻧﺳت ﮐﮫ ﻟطﺎﻓت ﻣوﺳﯾﻘﯽ را ﺑﺎ ﺗﻠﺧﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﻗرﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﮔوارا ﻣﯽ ﺳﺎزد .
اﮔر ﺑﺗواﻧﯾم در اﺷﻌﺎر ﭘو وارد ﺷده و ﺑﺎ او ھﻣﺳﻔر ﺷوﯾم ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﺷﻌﺎرش  ،ﺧﯾﺎﻻت ﺑﺎطل ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻧوﻋﯽ ﮐﺷف و
ﺷﮭود ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ اﻧد ﮐﮫ از اﻋﻣﺎق ﺟﺎن ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﺷﯾده ﺷده اﻧد  .اﺷﻌﺎر ﭘو ﻣﺛل ﺣﺎﻓظ ھﻣﮕﯽ ﺗﺻوﯾری ھﺳﺗﻧد و آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺷﻌر ﺗﺻوﯾری آﺷﻧﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد و اﺻوﻻ ً ﻣﺷﺎھدۀ ﺑﺎطﻧﯽ ﻧدارﻧد و ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﺟز از طرﯾﻖ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد  ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻟﻣس و درک
اﯾن اﺷﻌﺎر ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
»ﭘو« را در داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﯽ ﻧﯾز از ﭘدران »داﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎه« در ادﺑﯾﺎت ﺟﮭﺎن داﻧﺳﺗﮫ اﻧد و از اﯾن ﻟﺣﺎظ وی را ھﻣﭘﺎﯾﮫ
»ﮔوﮔول« ﯾﮏ ﻧﺎﺑﻐﮥ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ دﯾﮕری از روﺳﯾﮫ ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﺟﺎﻟب اﯾﻧﮑﮫ ﭘو و ﮔوﮔول ﯾﮑﯽ در آﻣرﯾﮑﺎ و
دﯾﮕری در روﺳﯾﮫ ﺗزاری  ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺑﺎھت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای در ﺷﺧﺻﯾّت و اﻓﮑﺎر و اﺣﺳﺎﺳﺎت دارﻧد ﺑﻠﮑﮫ در ﯾﮏ ﻋﺻر
زﯾﺳﺗﮫ اﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ھر دو ﻣﺗوﻟّد ﯾﮏ ﺳﺎل ) (١٨٠٩ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .ﭘو در ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﮔوﮔول در ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ و ھر دو ﺑﯽ ھﯾﭻ
ﻣﻘدّﻣﮫ ای از دﻧﯾﺎ رﻓﺗﻧد  .ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﮔوﮔول در روﺳﯾﮫ در ھﻣﺎن دوران ﺣﯾﺎﺗش ﺗﺎ ﺣدّی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد و ﺑﺎ ﻧواﺑﻐﯽ ﭼون
داﺳﺗﺎﯾوﻓﺳﮑﯽ و ﺗورﮔﻧﯾف و ﭘوﺷﮑﯾن ھم دوران اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﭘو در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﮔﻣﻧﺎﻣﯽ زﻧدﮔﯽ ﮐرد و ﻣرد  .در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزۀ ﮔوﮔول ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻋزای ﻣﻠّﯽ ﺑود در ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزۀ ﭘو ﻓﻘط ﺳﮫ ﻧﻔر ﺣﺿور داﺷﺗﻧد .
»ﭘو« در داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﯽ ﮐوﺗﺎه ﮐﮫ ﻋﯾن اﺷﻌﺎرش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳرزﻣﯾﻧﯽ از ﻣوﺿوﻋﺎت ﮐﺎﻣﻼً ﺟدﯾدی ﮐﮫ ﮐﺷف ﻧﻣود ﻧﯾز
در ﺻدر داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﯽ ﮐوﺗﺎه در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﻗرار دارد  .داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی او ﮔﺎه ﺑﮫ دو ﺻﻔﺣﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣﯽ رﺳد وﻟﯽ در اﯾن دو
ﺻﻔﺣﮫ ﻣﺎﺟراﺋﯽ را در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷﻣﺎن ﺧواﻧﻧده ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ وی را ﻣﺎت و ﻣﺗﺣﯾّر ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﺑﮫ ﻗول ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺗﻘدان
ﺑزرگ ادﺑﯽ  ،ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ھﻧوز ھﯾﭻ ھﻧرﻣﻧدی در ﻗدرت ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ و ﺧﻠﻖ ھﻧری ﺣﺗّﯽ ﯾﮏ ﻗدم از ﭘو  ،ﻓراﺗر ﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﺳت .
ﺳوم ﺳروده ﺷده اﺳت  .و از اﯾن ﻟﺣﺎظ در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﮐﺎر
اﺷﻌﺎر ﭘو از ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗرﺟﻣﮫ ﺗرﯾن اﺷﻌﺎری اﺳت ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ّ
ﻣﺟردات ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺟز او ھﯾﭻ
ﺗرﺟﻣﮫ ﺣﺗّﯽ از اﺷﻌﺎر »آرﺗور رﻣﺑو« ھم ﺷﺎﻗﮫ ﺗر ﻣﯽ ﺷود  .زﯾرا ﺟﮭﺎن اﺷﻌﺎر ﭘو  ،ﺟﮭﺎن
ّ
ﮐﺳﯽ در ﺟﮭﺎن ﻏرب ﺑﮫ آن راه ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل وی را ﭘدر ﺷﻌر ﺳﻣﺑوﻟﯾزم ﺧواﻧده اﻧد .
ﺗرﺟﻣﮫ اﺷﻌﺎر ﭘو ﺗوﺳط اﯾن ﺟﺎﻧب  ،ﺗرﺟﻣﮫ ای از ﺳر ﻋﺷﻖ و وظﯾﻔﮫ ﺑوده اﺳت  .وﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑس زﯾﺑﺎ و ﺟﺎدوﺋﯽ ﮐودﮐﺎﻧﮫ و
ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ در اﺷﻌﺎرش ﻣوج ﻣﯽ زﻧد ﺟﺑرا ً در ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﯽ ﻣﯾرد وﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﮐرده ام ﮐﮫ در ﺣدّ ﺗواﻧم اﯾن ﻓﻘدان را در ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﺗﺎ ﺣدودی ﺟﺑران ﮐﻧم  .وﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻋﺗراف ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول آن دوﺳت آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ام  ،ھر ﺷﻌری را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ھﻣﺎن زﺑﺎن ﺷﺎﻋر
ﺧواﻧد .و ﺗﺎزه ﻣﯽ ﻓﮭﻣم ﮐﮫ ﭼرا ﺑﮫ آﻟﻣﺎن رﻓﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ آﻟﻣﺎﻧﯽ را ﻓرا ﮔﯾرد ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن ﻧﯾّت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد »ﻓﺎوﺳت« ﮔوﺗﮫ را ﺑﮫ زﺑﺎن
اﺻﻠﯽ ﺑﺧواﻧد .
در ﻗﺎﻣوس ﭘو  ،ھﻣﭼون ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﺎﻋران و ﻋﺎرﻓﺎن ّ
ﺧﻼق ﺟﮭﺎن  ،واژه ھﺎﺋﯽ ھﻣﭼون ﻣرگ  ،ﮐودﮐﯽ  ،ﻋﺷﻖ  ،زن ،
زﯾﺑﺎﺋﯽ  ،ﺧدا و اﺑدﯾّت  ،ھﻣﮕﯽ ﮐﻣﺎﺑﯾش ﻗﻠﻣرو واﺣدی دارﻧد و ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﮏ ﺗراژدی را در ﺳﻣﻔوﻧﯽ
ﺟﺎدوﺋﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آورﻧد ﮐﮫ در ﻋﯾن ﻏﯾر واﻗﻌﯽ ﺑودن  ،از واﻗﻌﯾّت ھم ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت .
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ﮐﮫ ﭘﯾش روی دارﯾد ﺗرﺟﻣﮥ ﮐﻠﯾّﮥ اﺷﻌﺎر ﭘو ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﭼﻧد ﺗﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﻣﮫ اﺷﻌﺎر درﺟﮫ
اول و ﻣﺷﮭورش ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت  .ﭘو ﻋﻣر ﭼﻧداﻧﯽ ﻧﮑرد و ﻟذا ﮐﻠﯾّﮥ اﺷﻌﺎرش از ھﻔﺗﺎد ﺻﻔﺣﮫ ﺗﺟﺎوز ﻧﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ در ھﻣﯾن
ّ
ﻣﺧﺗﺻر و ﻣﻔﯾد ﮐﺎری ﺟﺎودان ﭘدﯾد آورده اﺳت و ﺑﮫ ﻗول ﺑﺳﯾﺎری از ﺻﺎﺣﺑﻧظران  ،ﻓﻘط ﺷﻌر »ﮐﻼغ ﺳﯾﺎه « ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ
اول ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺛﺑت ﺑرﺳﺎﻧد .
ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎم »ﭘو« را در ﺻدر ﺷﺎﻋران ﻣدرن درﺟﮫ ّ
اﯾن دﻓﺗر ﺣدود ﺳﺎل  ١٣۶٣ -۶۴ﺑﮫ ﺗرﺟﻣﮫ آﻣد وﻟﯽ ﺑﮫ دﻻﯾل دروﻧﯽ و ﺑروﻧﯽ  ،اﻧﺗﺷﺎرش ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ اﻓﺗﺎد .
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و ا ّﻣﺎ اﻧدﮐﯽ درﺑﺎرۀ زﻧدﮔﯽ ادﮔﺎر آﻟن ﭘو :
زﻧدﮔﯽ ادﮔﺎر آﻟن ﭘو ھﻣﭼون ھﻣﮫ اﺷﻌﺎر و داﺳﺗﺎﻧﮭﺎﯾش  ،ﮐوﺗﺎه ﺑود  ،ﺑﯾدارﮐﻧﻧده  ،ﻧﯾش دار و دﻟﺧراش و ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﯾﻊ ھﻣﭼون
ﯾﮏ رؤﯾﺎ .
وی ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ روﺣﯾّﮫ و ﺧﺻﺎﺋﻠش آدﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯾر ﻋﺎدی ﺑود و ﺑرای اﻏﻠب آدﻣﮭﺎ و اطراﻓﯾﺎﻧش ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺣ ّﻣل ﻣﯽ ﻧﻣود ،
ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل زﻧﻧده ﺑودن ﮔﻔﺗﺎر و رﻓﺗﺎرش ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻓﮭم ﺑودن ﻣوﺟودﯾّﺗش  .وی در رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﮐم ﻧظﯾر و ﺣﯾرت آور ﮔزارش ﺷده اﺳت  .در ﯾﮏ ﻣﻼﻗﺎت ﮐوﺗﺎه ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﻣﺟذوب ﺧود ﻣﯽ ﻧﻣود وﻟﯽ اﯾن وﺿﻊ ﺑﮫ
ﺳرﻋت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑﯾزاری و ﮔرﯾز ﻣﯽ ﺷد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده ای ﺑﮫ ﺳﻣت ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و اﻧزوا ﻣﯽ رﻓت و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﺷﺎﯾد دﻟﯾﻠﯽ ﺑر ﮔراﯾش وی ﺑﮫ اﻟﮑﻠﯾﺳم ﺑﺎﺷد .
ادﮔﺎر آﻟن ﭘو در ﻧوزده ژاﻧوﯾﮫ ﺳﺎل  ١٨٠٩ﻣﯾﻼدی در ﺷﮭر ﺑوﺳﺗون در آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣد  .ﭘدر و ﻣﺎدرش دو ﺑﺎزﯾﮕر دوره
ﮔرد ﺗﺋﺎﺗر ﺑودﻧد وﻟﯽ در ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻓرزﻧد ﺧود را در ﻧﮭﺎﯾت ﻓﻘر و ﻓﻼﮐت ﺗﻧﮭﺎ ﮔذاﺷﺗﻧد واز دﯾﺎر ﻓﺎﻧﯽ رﻓﺗﻧد  .و ﺑدﯾن
ﺗرﺗﯾب ﭘو ﻧﯾز ھﻣﭼون »رﻣﺑو« از ﮐودﮐﯽ ﺑﯽ ﺳرﭘرﺳت ﻣﺎﻧد و ﺑﺎ ﻓﻘر و ﺑﯽ ﮐﺳﯽ و آوارﮔﯽ ﻗرﯾن ﺷد .
ﺧﺎﻧواده ای  ،ادﮔﺎر ﮐوﭼﮏ را ﺑﮫ ﻓرزﻧدی ﭘذﯾرﻓت و او را ﺑزرگ ﻧﻣود  .ﭘدر ﺧواﻧده اش ﺗﺎﺟری ﺛروﺗﻣﻧد ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ زودی
ورﺷﮑﺳت ﺷد و از آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﻧﻣود و رھﺳﭘﺎر اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و اﺳﮑﺎﺗﻠﻧد ﮔردﯾد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد دوﺑﺎره ﺑﺗواﻧد ﺗﺟﺎرﺗش را از ﻧو
آﻏﺎز ﮐﻧد  .ادﮔﺎر در ﻣدارس اﯾن دو ﮐﺷور ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺷﻐول ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺟدّد ﭘدر ﺧواﻧده اش ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑﺎزﮔﺷﺗﻧد .
ادﮔﺎر  ،دوران ﻣدارس اﺑﺗداﺋﯽ و ﻣﺗوﺳطﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺷﺎﮔرد ﻧﻣوﻧﮫ و ﻧﺎﺑﻐﮫ ﺳﭘری ﻧﻣود  .وی ورزﺷﮑﺎر ﺑرﺟﺳﺗﮫ
ای ﻧﯾز ﺑود و در ﭘرش رﮐورد ﺑﯾﺳت ﯾﮏ و ﻧﯾم ﻓوت را ﺑﮫ دﺳت آورد  .ھﻣﮕﯽ آﯾﻧده ای ﺑس درﺧﺷﺎن را در ھﻣﮫ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ
ﺑرای او ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد  .وی ﺑﺎ ﻧﻣراﺗﯽ ﻣﻣﺗﺎز وارد داﻧﺷﮕﺎه وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﺷد وﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧﺻوﺻﯾّﺎت دروﻧﯽ ﺧوﯾش و
ﻧﯾز ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﻘر و ﺑﯽ ﭘوﻟﯽ  ،داﻧﺷﮕﺎه را ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره ﺗرک ﮔﻔت و دﯾﮕر ھرﮔز ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺎزﻧﮕﺷت  .طﻠﺑﮑﺎراﻧش او را ﮐﻼﻓﮫ
ﮐرده ﺑودﻧد و راﺑطﮫ اش ﺑﺎ ﭘدر ﺧواﻧده اش ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر وﺧﯾم ﺑود و ﻟذا ﺷﮭر را ﺗرک ﮔﻔت  .دوران آواره ﮔﯽ اش ﺷروع ﺷده
ﺑود و از ھر ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧﺎﻧواده  ،ﻣﺣروم ﮔردﯾده و ﺑﮫ ﮐﻠّﯽ طرد ﺷده ﺑود .
»ﭘو« ﻧﯾز ھﻣﭼون ﺑﺎﯾرون  ،ھﻣﯾﺷﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑود و ﻋﺷّﺎق زﯾﺎدی داﺷت ﮐﮫ در ھﻣﮫ اﯾن ﻋﺷﻖ ھﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﮔردﯾد و اﺻﻼً ﺑﮫ طرز
ﺣﯾرت آوری ﺑﮫ ﻣﺣض ﻋﺎﺷﻖ ﺷدن  ،ﻣﯽ ﮔرﯾﺧت و ﮔوﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻘش آﻟوده ﮔردد  .ﺑرای او »زن« ﻣﻌﻧﺎو
ﻣوﺟودﯾّﺗﯽ آﺳﻣﺎﻧﯽ داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧدرت در اﻧﺳﺎن دﯾﮕری ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ رخ ﻧﻣوده اﺳت آن ھم در دوران ﻣدرن ﺻﻧﻌﺗﯽ و آن ھم در
آﻣرﯾﮑﺎ  .ﭼﯾزی ﺣدود ﻧﯾﻣﯽ از اﺷﻌﺎر و ﺑﮭﺗرﯾن اﺷﻌﺎرش ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر زﻧﺎن ﭘدﯾد آﻣده اﺳت  ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ وی زﻣﺎﻧﯽ ﻋﺎﺷﻘﺷﺎن ﺑود
آﻧﯽ  ،آﻧﺎﺑل ﻟﯽ و وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ھﻣﺳرش  .وی زن و ﻣرگ و ﺧدا و اﺑدﯾّت و روح را ﯾﮑﯽ ﻣﯽ دﯾد و اﯾن اﻣر در
 :ﻟﻧور  ،ھﻠن ّ ،
اﺷﻌﺎرش آﺷﮑﺎر اﺳت و ﭼﻧﯾن ﭘدﯾده ای در ﺗﺎرﯾﺦ ھﻧر و اﻧدﯾﺷﮫ ﺟﮭﺎن ﮐم ﻧظﯾر اﺳت .
وی اﯾﻧﮏ از ﺧﺎﻧﮫ و ﺷﮭرش راﻧده ﺷده و در ﺷﮭرھﺎی ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ درﺑدر در ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺎری ﺑرای اﻣرار ﻣﻌﺎش
اﺳت  .ﺣﺗّﯽ ﻣدّﺗﯽ ﺟﺑرا ً در ارﺗش ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرد وﻟﯽ ﭼﯾزی ﻧﮕذﺷت ﮐﮫ آن را ھم رھﺎ ﻧﻣود  .وی از ﺑﯾﺳت و دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧوﺷﺗن
را ﺑﮫ طور ﺟدّی آﻏﺎز ﮐرد و ﺑﺎ ﺷﻌر  .و ﺑرﺧﯽ از اﺷﻌﺎر و داﺳﺗﺎﻧﮭﺎﯾش در ﺑرﺧﯽ از ﻧﺷرﯾّﺎت ﻣﺣﻠّﯽ ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯾد و ﻣﺧﺗﺻر
ﭘوﻟﯽ ﻧﺻﯾﺑش ﻧﻣود .
اوﻟﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دﺧﺗر ﺧﺎﻟﮫ اش وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ  ،ﺳﺧت دﻟﺑﺎﺧﺗﮫ او ﺷد و دﺧﺗرﺧﺎﻟﮫ ھم او را ﺗﺎ ﺳر ﺣدّ ﭘرﺳﺗش دوﺳت
ادﮔﺎر در ّ
ﻣﯽ داﺷت  .اﯾن دو در ﺳﺎل  ١٨٣۶ازدواج ﮐردﻧد و ﺑﮫ ھﻣراه ﺧﺎﻟﮫ ﺧود ﺑرای ﺑدﺳت آوردن ﮐﺎری ﭘر درآﻣد راھﯽ ﻧﯾوﯾورک
ﺷدﻧد وﻟﯽ در آﻧﺟﺎ ﻧﯾز ھﯾﭻ ﻣوﻓّﻘﯾّﺗﯽ ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣد و در ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣدّت ﺧﺎﻟﮫ ﺑود ﮐﮫ ھزﯾﻧﮥ زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﭘرداﺧت .ﻧﯾوﯾورک
را ﺑﮫ ﻗﺻد ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ ﺗرک ﮔﻔت و ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده اش در آﻧﺟﺎ ﻣﻘﯾم ﺷد  .در ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ ﺑرﺧﯽ از اﺷﻌﺎر و داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﮐوﺗﺎھش ﻣﻧﺗﺷر
ﺷد و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣورد ﺗوﺟّﮭﯽ ﻗرار ﮔرﻓت و ﺑﮫ او اﻣﯾدی ﺑﺧﺷﯾد .
ﭘو در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺷب زﻧده داری ﻣﯽ ﭘرداﺧت و ﺣﺎل ھﻣﺳر ﺟوان و دﻟﺑﺎﺧﺗﮫ اش را ﭼﻧدان ﻣراﻋﺎت ﻧﻣﯽ ﮐرد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ
وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﻧﯾز ﺳﺧت ﻧﻣﯽ ﮔرﻓت  .در ھﻣﯾن دوران وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﺷد و ﻣﻌﻠوم ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾش ﻣزﻣن اﺳت  .اﯾن ﺑﯾﻣﺎری
ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳراﻏش ﻣﯽ آﻣد  .در ﺳﺎل  ١٨۴٢دﭼﺎر ﺗﺷﻧّﺞ ﻋﺻﺑﯽ ﺷدﯾدی ﺷد وﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣرگ اﻓﺗﺎد  .ادﮔﺎر ﻧﯾز از اﯾن
وﺿﻊ ﺑﮫ ﮐﻠّﯽ روﺣﯾّﮥ ﺧود را از دﺳت داد  .اﯾﻧﮏ ﻓﻘر و ﺑﯾﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری و ﯾﺄس ﺷدﯾد ھﻣراه ﺷده ﺑود و ﺑﺎﻻﺧره ﭘو را ﻧﯾز
ﺑﺳﺗری ﻧﻣود  .و ﺧﺎﻟﮫ از ھر دو ﭘرﺳﺗﺎری ﻣﯽ ﻧﻣود  .ﭘس از ﻣدّﺗﯽ ﺣﺎل ھﻣﺳرش ﺑﮭﺗر ﺷد و ﭘو ﺟﺎﻧﯽ ﮔرﻓت و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﮐﺎر
اﻧﺗﺷﺎر ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾش ﻣﺷﻐول ﺷد  .در ﺳﺎل  ١٨۴۵ﯾﻌﻧﯽ در  ٣٧ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺎھﮑﺎر ﻓﻧﺎﻧﺎﭘذﯾرش ﯾﻌﻧﯽ »ﮐﻼغ ﺳﯾﺎه « را ﻣﻧﺗﺷر
ﻧﻣود ﮐﮫ اﺳطوره ﯾﺄس و ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﮐﺎﻣل ﺑود و در ﻣﺟﺎﻣﻊ ھﻧری و ادﺑﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﻣورد ﺗوﺟّﮫ ﻗرار ﮔرﻓت  .اﯾن روزھﺎ از ھر
ﻟﺣﺎظ ﺷﺎدﺗرﯾن روزھﺎی ﭘو ﺑود  .ﺣﺎل ھﻣﺳرش ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﻧﻣود و روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ آﺛﺎرش را ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮐردﻧد و وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ اش
اﻧدﮐﯽ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود  .وﻋﻼوه ﺑر اﯾن در ھﻣﯾن اﯾّﺎم آوازۀ ﭘو در ﻓراﻧﺳﮫ ﭘﯾﭼﯾده ﺑود و ﯾﮏ ﺷﺎﻋر ﻓراﻧﺳوی ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﺎرل
اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﻓراﻧﺳﮫ
ﺑودﻟر ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ اوج ﺷﮭرت رﺳﯾد و ﺻﺎﺣب ﻣﮑﺗﺑﯽ ﺷد ﺑﺧﺷﯽ از اﺷﻌﺎر و داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﭘو را ﺑرای ّ
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﻣود  .واﯾﻧﮏ ﭘو در ﻓراﻧﺳﮫ از ﺷﮭرت و ارزش ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرﺧوردار ﺑود  .وﻟﯽ اﯾن ﻣوﻓّﻘﯾّت ھﺎ ﻣﺛل
ﯾﮏ رؤﯾﺎ ﮔذرا ﺑود زﯾرا ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد ﯾﻌﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٨۴٧دوﺑﺎره ﺣﺎل وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﺑد ﺷد و در ﺳن ّ ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮕﯽ از
دﻧﯾﺎ رﻓت .
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ﺑﺎ اﯾن واﻗﻌﮫ ﮐﺎر ﭘو ﻧﯾز ﺗﻣﺎم ﺷد  .ﭘو ﺑﺎ ﻣرگ ھﻣﺳر ﺟواﻧش ﺑﮫ اﺷدّ ﮐدورت و ﯾﺄس و ﺗﺷﻧّﺞ روﺣﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﺷد و ﺑﺳﺗری ﮔردﯾد
 .وﺧﺎﻟﮫ اش ﭘرﺳﺗﺎری اش را در ﻣﻧزل ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓت  .ﭘو اﯾﻧﮏ ﺳﯽ و ھﺷت ﺳﺎﻟﮫ ﺑود .
ﭘس از ﭼﻧد ﻣﺎه اﻧدﮐﯽ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓت و از رﺧﺗﺧواب ﺑرﺧﺎﺳت و ﺳﺎل ﺑﻌد ﯾﻌﻧﯽ در ﺳﯽ و ﻧﮫ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺛر ﺟﺎوداﻧﮫ دﯾﮕرش را ﺑﮫ
ﻧﺎم »اوﻻﻟوم« ﮐﮫ ظﺎھرا ً ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧداﺷت  ،ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣود  .اﯾن ﺷﻌرش را از ﺑﯽ ﻧظﯾرﺗرﯾن اﺷﻌﺎر ادﺑﯾﺎت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و از
ﺷﺎھﮑﺎرھﺎی ﻓﻧﺎﻧﺎﭘذﯾر ادﺑﯾﺎت ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورده اﻧد .
وی در اﯾن اﯾّﺎم از ﺳر درد ﺷدﯾدی رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد  .او ﭘس از ﻣرگ ھﻣﺳرش ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﻋﻣرش ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً در
روﯾﺎی ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﺳر ﺑرد و ﺑﺧش ﻋﻣدۀ آﺛﺎر ﺑرﺟﺳﺗﮫ اش ﻧﯾز ﻣﺣﺻول ھﻣﯾن دوره اﺳت  .ﺷﻌر ﻣﻌروف و ﺣﯾرت آور دﯾﮕرش
آﻧﯽ« ﻧﯾز زﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﭘو ﻋﺎﺷﻖ او ﺷده ﺑود و ﻗﺻد ازدواج ﺑﺎ او را داﺷت
آﻧﯽ« ﻧﯾز در ھﻣﯾن دوره ﺧﻠﻖ ﺷد ّ ».
ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺑرای ّ
وﻟﯽ ھرﮔز ﭼﻧﯾن ﻧﺷد .ھﻣﮫ دوﺳﺗﺎن ﭘو  ،او را ﺑﮫ وﺿوح در ﺣﺎل از دﺳت رﻓﺗن ﻣﯽ دﯾدﻧد .
در ﻣﺎه اﮐﺗﺑر  ١٩۴٩ﺑﺎ زﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﻟﻣﯾرا ﮐﮫ ﺳﺧت ﻋﺎﺷﻘش ﺑود ﻗرار ازدواج ﮔذاﺷت  .ﻗرار ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻧد روز دﯾﮕر ﻣراﺳم
ﻋﻘد ﺻورت ﮔﯾرد و ﺣﺗّﯽ ﻗرار دﻗﯾﻖ آن ﻧﯾز ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد  .ﭘو ﺻﺑﺢ روز  ٢٨ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ،ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن روزی ﮐﮫ ﻗرار ﻋﻘد و
ازدواج داﺷت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﺗب ﻣﯽ ﺳوﺧت از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷد ﺗﺎﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑرود و ﺑﮫ ﻣراﺳم ﻋﻘد ﺑرﺳد وﻟﯽ ﺗﺎ ﭘﻧﺞ روز
ھﯾﭼﮑس او را ﻧدﯾد  .ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ در روز ﭘﻧﺟم ﻏرﯾﺑﮫ ای او را در ﺣﺎﻟت اﻧﺟﻣﺎد در ﮔوﺷﮥ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓت و ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑرد  .ﺑﺎ
ﮐﻣﮏ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎﻧش ﮐﮫ ﭘزﺷﮏ ﺑود ﮐﻣﯽ ﺣﺎﻟش ﺑﮭﺗر ﺷد و ﺑﮫ ﺧود آﻣد و اﻧدﮐﯽ از ﺗﺷﻧّﺞ و اﻧدوھش ﮐﺎﺳﺗﮫ ﺷد  .ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﺻﺑﺢ روز ھﻔﺗم اﮐﺗﺑر ﺳﺎﻋت ﭘﻧﺞ  ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دوﺳت ﭘزﺷﮑش ﺑﺎﻻی ﺳرش ﺑود  ،ﭘوﺑﮫ آراﻣﯽ ﺳرش را ﺑﻠﻧد ﮐردو ﮔوﺋﯽ
آﺧرﯾن ﺷﻌرش را ﻣﯽ ﺧواﻧد » :آه ! ای ﭘروردﮔﺎر ﻣن  ،ﭘس ﮐﯽ ﻣرا ﻧﺟﺎت ﺧواھﯽ داد! « اﯾن را ﺑﮕﻔت و ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت در ﺳن
ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ .
در ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه اش ﻓﻘط ﺳﮫ ﻧﻔر ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد  :ﺧﺎﻟﮫ ﺑﯾﭼﺎره اش و دو ﺗﺎ دوﺳت .
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً اﮐﺛر اﺷﻌﺎر ﭘو از ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣوﻗﻌﯾّت زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻّﯽ ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺧواﻧﻧده ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺣﯾرت و ھراس  ،آﻧرا
ﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ
»ﮔور« ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﮔوﯾﺎ ﭘو  ،ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯾش ﻣرده و در ﻗﺑر آرﻣﯾده و از آﻧﺟﺎ ﻏزﻟﺳراﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﯾﮏ ﭼﻧﯾن وﺿﻊ و ﺣ ّ
اﯾن ﺣد طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﺧواﻧﻧده اﻟﻘﺎء ﺷود  ،در ﮐ ّل ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻌر و ادب ﺟﮭﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳت ﺗﻠﺧﯽ اﺷﻌﺎر ﭘو ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣرگ را ﺑﺎور ﻧدارﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻠﺦ ﺗر اﺳت  .ﮔوﺋﯽ »ﭘو« از ﻣﺻﺎدﯾﻖ اﯾن ﮐﻼم ﻋﻠﯽ )ع( اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد» :ﺑﻣﯾرﯾد ﻗﺑل از
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻣﯾرﯾد!« ﻧﺎﻣﯽ ھم ﺑرای ﻋﻧوان اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑرﮔزﯾده ام »ﻏزﻟﯽ ز دﮔر ﺳو« ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ھﻣﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت  .ﮔوﯾﺎ ﻣرده ای
ﻧﯽ« ﻣﺷﺎھده
از درون ﻗﺑر ﺑﺎ زﻧدﮔﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد  .اوج اﯾن وﺿﻊ را در روﺷﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣل ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان در ﺷﻌر »ﺑرای آ ّ
ﻧﻣود  .ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ﭘو و آﺛﺎرش ﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺻﺎدق ھداﯾت و ﮐﺗﺎب » زﻧده ﺑﮫ ﮔور« ﻣﯽ اﻧدازد  .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺷﺧﺻﯾّت،
دوم ﻟﻘب داد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑر
از زﻣﺎن ﭘو ﺗﺎﮐﻧون در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﮐﺳﯽ ھﻣﭼون ﺻﺎدق ھداﯾت  ،ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺗوان وی را ﭘوی ّ
ﺣﺳب ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺻﺎدق ھداﯾت ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ وی ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ از »ﭘو« داﺷﺗﮫ اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﯾن ﺷﺑﺎھت
ﻣطﻠﻘﺎ ً اﻣری روﺷﻧﻔﮑراﻧﮫ و ﺗﻘﻠﯾدی و ﻣﮑﺗﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ وﺟودی و طﺑﯾﻌﯽ اﺳت  .ﺧود ھداﯾت در ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯾﺎت ﻣﻌﺎﺻر ﺟﮭﺎن
ﯾﮏ ﻣﮑﺗب اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺷور ﻣﺎ ھﻧوز ﻣﻔﮭوم و ﺟدّی ﻧﯾﺳت و ھﻧوز ھم ھداﯾت در ﮐﺷور ﻣﺎ ﻏرﯾب اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ »ﭘو«
در آﻣرﯾﮑﺎ و »رﻣﺑو« در ﻓراﻧﺳﮫ و ھر ﺻﺎﺣب ھﻧر و اﻧدﯾﺷﮫ ای در وطن ﺧودش  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺣ ّﻣد )ص( در ﻣﯾﺎن اﻋراب
ﻏرﯾب اﺳت و ﺑودا ھم در ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﺣﺎﻓظ ھم در ﻣﯾﺎن اﯾراﻧﯾﺎن  .و اﻧﺳﺎن ﺑﯾدار ﺷده و روح ﯾﺎﻓﺗﮫ در ﮐ ّل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻏرﯾب
اﺳت .
و اﺷﻌﺎر ﭘو  ،ﺣﻣﺎﺳﮫ ﻏرﺑت اﻧﺳﺎن در ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﺳت  .و ﻟذا ھﻣﮫ ﻏرﯾﺑﺎن ﺟﮭﺎن  ،ﭘو را ﯾﮏ آﺷﻧﺎی دﯾرﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و زھر
ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اش را ﭼون ﺷﮭد ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﻧوﺷﻧد .
ﭘو از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺎﻋران اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻌرﺷﺎن ﻋﯾن زﻧدﮔﯾﺷﺎن اﺳت و زﻧدﮔﯾﺷﺎن را در ﺷﻌر ﺧود ﭼﮑﺎﻧﯾده اﻧد .
ﺳﻣﺑوﻟﯾزم ﺷﻌر ﭘو از ﻧوع روﻣﺎﻧﺗﯾزم ﺗﺻﻧّﻌﯽ ِ ﻣﺣﺻول ﻋﺷرت ﮐﺎﻓﮫ ای و ﺑورژواﺋﯽ ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ رﯾﺷﮫ در اﻋﻣﺎق واﻗﻌﯾّت
وﺟودی و ﻋﯾن زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن دارد و ﻟذا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﻌرای درﺟﮫ ﭼﻧدم ﻏرب ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ﻣﻘﻠّد ﻣﮑﺗب ﭘو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،
ﮔﻣﻧﺎم ﺗر اﺳت و ﺑﮫ ﻣذاق ﭼﻧﺎن ﺷﻌر و ﺷﺎﻋراﻧﯽ ﺧوش ﻧﻣﯽ آﯾد زﯾرا واﻗﻌﯾّت را ﺑﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘرده از ﭘﻧدار ﺧود – ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ
روﻣﺎﻧﺗﯾزم ﺑر ﻣﯽ دارد و دﻟﺧوﺷﯽ ھﺎی رﯾﺎﺋﯽ و ﺗﺻﻧّﻌﯽ را رﯾﺷﮫ ﮐن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﺷم رﺋﺎﻟﯾزم ﺣﯾﺎت اﻧﺳﺎن را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﻣرگ را زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و زﻧدﮔﯽ را در ﻣرگ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارد و ﻣرز ﺑﯾن زﻧدﮔﯽ و ﻣرگ را از ﻣﯾﺎن ﺑر ﻣﯽ دارد  .ﺷﻌر
ﭘو ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﻣﺛل ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﯾﭼﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول ﻧﯾﭼﮫ ﺑﺎ ﺧون ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت و زھرآﮔﯾن و ﺑﯾدار ﮐﻧﻧده اﺳت  .ﺷﻌر ﭘو ﮔرﭼﮫ
اول ﻗرن ﻧوزدھم اﺳت وﻟﯽ ﮔوﯾﺎ ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺳروده ﺷده اﺳت  :ﺑرای دوراﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺋﮕﯽ آرﻣﺎﻧﮭﺎی
ﻣﺗﻌﻠّﻖ ﺑﮫ ﻧﯾﻣﮫ ّ
ﺑورژواﺋﯽ و اﯾده آﻟﮭﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ از اﻏﻠب ﮐﻠّﮫ ھﺎ ﭘرﯾده اﺳت و ﺧواﺑﮭﺎی طﻼﺋﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ و واﻗﻌﯾّت ﺗﻠﺦ ﺗراژدی ﺣﯾﺎت ِ
اﻧﺳﺎن ِ ﺧود – ﻓرﯾب رخ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧده اﺳت  .ﺷﻌر ﭘو  ،ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﯾﭼﮫ و داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ھداﯾت ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ ﺑﺎور ﺣﯾﺎت ﺑﺷری وارد ﻣﯽ
ﺷوﻧد و اﯾن ورودی اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت زﯾرا دﯾﮕر ﻣﺟﺎل و ﺗواﻧﯽ ﺑرای ﺧود – ﻓرﯾﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﻋﺗﻘﺎد دﯾﻧﯽ  ،ﺑﺎور ﻣرگ ﻧﯾﻣﯽ از ﺑﺎور دﯾن و ﺧداﺳت و در ﻗرآن ﮐرﯾم و اﺣﺎدﯾث ﻧﺑوی و ﻋﻠوی  ،ﻓراوان ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ
ﯾﺎد ﻣرگ و ﻣرگ اﻧدﯾﺷﯽ و ﻣرگ ﺑﺎوری  ،ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدّی در اﻣر اﯾﻣﺎن و ﺗﻘوی و رﺳﺗﮕﺎری ﻣؤﺛر اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺷوق ﺑﮫ
اول اﯾﻣﺎن ﯾﻘﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻋﻠﯽ )ع(  ،ﻣرگ را ﺑرای ﺧودش از ﻋﺳل ﺷﯾرﯾن ﺗر ﻣﯽ ﺧواﻧد .
ﻣرگ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی درﺟﮥ ّ
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ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻣدّﻋﯽ دﯾن  ،ﺑﯾزاری از اﯾن ﻧوع آﺛﺎر و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ  ،ﻧﺷﺎﻧﮥ ﺑﯾزاری از دﯾن و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳت و ﻣﯾل ﺑﮫ
ﺧﺎص
ﺧود – ﻓرﯾﺑﯽ و ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ  .و ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ اﺷﻌﺎر ﭘو  ،اﺷﻌﺎری ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﮫ ﺳﺑﮏ
ّ
ﺧودش .
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺟرﺑﯽ و روان ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾز ﻣرگ اﻧدﯾﺷﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ را ﺳﺧت و ﺳﯾﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺷﮑﻼت را
ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد و زﻧدﮔﯽ را آﺳﺎﻧﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﻣﺣﺻول دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﯽ و ﻏﻔﻠت از ﻣرگ اﺳت ،
روﺷن ﻣﯽ ﺳﺎزد  .آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻧوع آﺛﺎر و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ را ﺿدّ زﻧدﮔﯽ و ﺿدّ رﺷد و ﺿدّ ﺳﻌﺎدت و ﺷﺎداﺑﯽ روح ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و
ﻟذا اﯾن آﺛﺎر را ﺗﺣرﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﮐﻠّﯽ از ﺣﻘﯾﻘت ﺳﻌﺎدت و رﺷد  ،ﻏﺎﻓﻠﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻠوغ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧرﺳﯾده اﻧد و
ﻏرق در ﻏراﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧوع آﺛﺎر  ،ھوس ﺑﺎزﯾﮭﺎی ذھﻧﯽ و روﺷﻧﻔﮑراﻧﮫ را ﮐﮫ ﮔﺎه ﻟﺑﺎس اﻧﻘﻼﺑﯾﮕری
ﺑر ﺗن ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ﮐرﺧت و ﻣﻧﻔﻌل ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن از ﺑرﮐﺎت آن اﺳت  .و در ﮐﺷور ﻣﺎ ﻣﺷﺎﺑﮥ ﭼﻧﯾن ﺑرﺧوردھﺎی ﻗﺷری ﮐﮫ ﮔﺎه
ﻟﺑﺎس ﺗﻌﮭّد و اﻧﻘﻼﺑﯾﮕری ﺑر ﺗن دارد درﺑﺎرۀ آﺛﺎر ھداﯾت و ﻧﯾﻣﺎ و ﻓروغ ﺑﺳﯾﺎر راﯾﺞ اﺳت ھم از ﺟﻧﺎح ﻗﺷری ﻣذھﺑﯽ و ھم از
ﺟﻧﺎح ﻗﺷری روﺷﻧﻔﮑری  ،ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﮐردن اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺻرﻓﯽ ﻋﺟﻠﮫ زﯾﺎدی دارﻧد  .واﺗﻔﺎﻗﺎ ً اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﺧﯾﻠﯽ
ﺳرﯾﻊ ﺗر از ﺳﺎﺋرﯾن ﺑﮫ ﭘوﭼﯽ و ﯾﺄس دﭼﺎر ﺷده و ﺗن ﺑﮫ ھر ﺧود – ﻓروﺷﯽ و ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ ﻣﯽ دھﻧد و آﻧﮕﺎه ﭘﺎی ﻣﻧﻘل و واﻓور دم
از ھداﯾت و ﻧﯾﻣﺎ ﻣﯽ زﻧﻧد .واﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ھﻣواره ﺣرف ﺣﻖ ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺗﻠﺦ ﺑﺎﺷد دﯾر ﯾﺎ زود ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﺷود .
و ﮐﻼم آﺧر اﯾﻧﮑﮫ در ﮐ ّل ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯾﺎت و ﺷﻌر ﺟﮭﺎن  ،ﺳﺧﻧﯽ ﺗﻠﺦ ﺗر و دﻟﺧراش ﺗر از اﺷﻌﺎر ﭘو ﻧدﯾده ام و ﻟذا اﯾن دﻓﺗر را
ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻠﺧﯽ ﺣﻘﯾﻘت و واﻗﻌﯾّت زﻧدﮔﯽ را ﺑر ﺷﯾرﯾﻧﯽ زودﮔذر و ﻋذاب آور و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧدۀ ﺗﻔﺎﺳﯾر
روﻣﺎﻧﺗﯾﮑﯽ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد  ،ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم  ،ﻋﺻر روﻣﺎﻧﺗﯾزم ﻧﯾز در ﺣﺎل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾدن اﺳت و اﻧﺳﺎن
ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ ﭼﺷﻣش را ﺑﺎز ﮐﻧد و از ﺧواب ﺑﯾدار ﺷود و ﻧﮕﺎھﯽ ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن اﻧدازد .
ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ – ﭘﺎﺋﯾز ١٣٧٧

ﻏﺰﻟﯽ زدﮔﺮ ﺳﻮ
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ﮐﻼغ ﺳﯾﺎه
در ﻧﯾﻣﮫ ﺷﺑﯽ ﻣﻼل آور و اﻓﺳرده
ﺳر در ﮔرﯾﺑﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﺋﯽ ﻣﺧوف
ﺧﺳﺗﮫ و دﻟﻣرده
ﻏرق در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻣرﻣوز
در ﮐﺷف اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﺑودم
اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﮐﮭن و ز ﯾﺎد ﺑرده
ﺳرم ﺳﺧت ﺳﻧﮕﯾن
وﻗﻠﺑم اﻧدوھﮕﯾن
و ﭼرت زﻧﺎن در ﻣرز ﺧﻔﺗن ﺑودم
ﺧواﺑﯽ ﺑس ﺳﮭﻣﮕﯾن
در ھﻣﯾن ﺣﺎل
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺻداﺋﯽ ﺷﻧﯾدم
ﮔوﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ آھﺳﺗﮕﯽ ﺑر در ﻣﯽ ﮐوﺑﯾد
ﺑر درب ِ اطﺎق ِ اﯾن ﻗﻠب ِ ﻏﻣﮕﯾن
ﺻداﺋﯽ ﺑس وھﻣﮕﯾن
ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔﺗم :
»ﻣﯾﮭﻣﺎن ﻧﺎﺧواﻧده اﯾﺳت اﯾن ،
ھﻣﯾن اﺳت
و ﻓﻘط ھﻣﯾن !«

*
آه !
ﭼﮫ ﺧوب ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم
ﻓﺻل ﺳرد و ﯾﺦ ﺑﻧدان زﻣﺳﺗﺎن ﺑود
ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر
و ھر ﺷﻌﻠﮥ ﻣﯾراﺋﯽ از آﺗش
ﮐﮫ ﺑر ﻣﯽ ﺧﺎﺳت از اﺟﺎق
روﺣش را در اﺷﺑﺎﺣﯽ ﻣﻧﺟﻣد
ﺑرﮐف اطﺎق ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ اﻧداﺧت.
ﺣرﯾﺻﺎﻧﮫ ﺻﺑﺢ را آرزو ﻣﯽ ﮐردم :
ﭼﮫ ﻋﺑث
از ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾم ﺧواھش ﮐرده ﺑودم
ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدوھم ﭘﺎﯾﺎن دھﻧد،
اﻧدوه »ﻟﻧور«)( Lenore
ﻟﻧور ِ از دﺳت رﻓﺗﮫ ،
آن دوﺷﯾزۀ ﺑﯽ ھﻣﺗﺎ و ﻧوراﻧﯽ
ﮐﮫ ﻓرﺷﺗﮕﺎن آﺳﻣﺎن  ،ﻟﻧورش ﻧﺎﻣﯾده اﻧد
وﻟﯽ
در اﯾﻧﺟﺎ
ﺗﺎ اﺑد
ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن ﺧواھد ﻣﺎﻧد .
9

ﺻدای اﺳرار آﻣﯾز و ﻏﻣﻧﺎک ﺧش ﺧش ﭘرده ھﺎی ارﻏواﻧﯽ
ﻣرا از ھراس ﻣرﻣوزی ﻣﯽ ﻟرزاﻧد
و وﺟودم را در وﺣﺷﺗﯽ ﻋﺟﯾب ﻏوطﮫ ور ﻣﯽ ﺳﺎﺧت .
وﺣﺷﺗﯽ
ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ آن ﻟﺣظﮫ
ھرﮔز ﻧدﯾده ﺑودم :
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎر دﮔر
ﺑرای ّ
ﺗﺳﻼی دل
و ﻓروﻧﺷﺎﻧﯾدن طﭘش ھوﻟﻧﺎک ﻗﻠﺑم
از ﺟﺎی ﺑرﺧﺎﺳﺗم
و ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔﺗم :
»ﻣﯾﮭﻣﺎن ﻧﺎﺧواﻧده ای  ،ﮔر ﭼﮫ دﯾر وﻗت
ﻗﺻد دﯾدارم ﮐرده اﺳت.
آری ﻣﯾﮭﻣﺎن دﯾر وﻗﺗﯽ ﺳت ﮐﮫ ﺑر در ﻣﯽ ﮐوﺑد ،
ھﻣﯾن اﺳت
و ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت «.

*
ﻓﯽ اﻟﺣﺎل
روﺣم ﻗدرﺗﯽ ﮔرﻓت
و ﺗردﯾد را از ﺧود راﻧدم
و آﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﮔﻔﺗم :
»آھﺎی ! آﻗﺎ  ،ﺧﺎﻧم !
ﻣرا ﺑﺑﺧﺷﯾد
ﭼﻧﺎن آھﺳﺗﮫ ﺑر در ﻣﯽ زدﯾد
ﮐﮫ ﻣن در ﺻدای در ﺗردﯾد ﮐردم «.
و آﻧﮕﺎه
ﺑرﺧﺎﺳﺗم و در را ﭼﮭﺎرﺗﺎق ﮔﺷودم:
ﺟز ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧدﯾدم
ﻓﻘط ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣطﻠﻖ ﺑود
ھﻣﯾن ﺑود
و ﺟز اﯾن ﻧﺑود .

*
ﻣﺎت و ﻣﺗﺣﯾّر
ﺑﮫ اﻋﻣﺎق ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭼﺷم دوﺧﺗم
ودر ھراس ﻣرﮔﺑﺎری
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدم.
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺗﺎ اﻋﻣﺎق ﭼﺷم و ﻗﻠﺑم ﻧﻔوذ ﮐرد
ودر ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﻧﺎور ﮔﺷﺗم.
در ھﻣﯾن ﺣﺎل
ﺑﮫ رؤﯾﺎی ﻣرﻣوزی در ﻏﻠطﯾدم
روﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ھرﮔز
ھﯾﭻ آدﻣﯾزاده ای
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ﺗﺻورش را ھم ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .
ﺟﺳﺎرت
ّ
ﺳﮑوت ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺷﮑﺳﺗﮫ
و رازی ﺑرﻣﻼ ﻧﺷد
ﺗﻧﮭﺎ
ﻓﻘط ﮐﻠﻣﮫ ای
در ﻋﯾن ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎری
ﺑر ﻟﺑﺎﻧم ﺟﺎری ﺷد :
»ﻟﻧور«!
و ﭘژواک اﯾن ﮐﻠﻣﮫ
ﺑﮫ ﮔوﺷم رﺳﯾد .
ھﻣﯾن ﺑود
و ﭼﯾزی ﺟز اﯾن
ﻧﺑود

*
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
روﺣم ﻣﯽ ﮔداﺧت
در راﺑﺳﺗم
ﺑﮫ درون اطﺎق ﺑﺎزﮔﺷﺗم
وﻟﯽ
ﭼﯾزی ﻧﮕذﺷت
ﮐﮫ ﺑﺎر دﮔر
ﺷﻧﯾدم از ﻧو ﺻداﺋﯽ ﺑر در
ﺻداﺋﯽ ﺑﮫ ﻣراﺗب از دﻓﻌﺎت ﭘﯾش ﺑرﺗر .
ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔﺗم :
»ﺑدون ﺗردﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣوﺟودی ﭘﺷت درب اطﺎﻗم
در ﮐﻣﯾن ﺑﺎﺷد ،
ﺑﮕذار ﺑﺑﯾﻧم اﯾن ﭼﮫ ﻣﺎﺟراﺋﯾﺳت
و
ﭘرده
از اﯾن راز ﺑرﮔﯾرم
ﺑﮕذار ﺻدای طﭘش ﻗﻠﺑم ﻓرو ﻧﺷﯾﻧد
وآﻧﮕﺎه
ﺑﮫ ﺣ ّل اﯾن ﻣﻌ ّﻣﺎ ﺑﭘردازم –
آه! ای روح ھراﺳﺎن ﻣن
اﯾن ﺻدای ﺑﺎد اﺳت
ھﻣﯾن اﺳت
و ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت «.

*
ھراس و ﺗردﯾد و ﮐﺎﺑوس
ﺑﯾش از اﯾن ﮐﮫ ﺑﺗواﻧم ﻗرار ﮔﯾرم –
ﺑرﺧﺎﺳﺗم
ﺑﮫ ﺳوی ﭘﻧﺟره رﻓﺗم
و در ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ
ﺗرس را از ﺧود راﻧدم
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و در ﯾﮏ ﺣرﮐت ﺳرﯾﻊ
ﭘﻧﺟره را ﮔﺷودم
ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه
ﮐﻼﻏﯽ ﺳﯾﺎه
ﺑﺎل و ﭘرﮐﺷﺎن
ﺑﮫ درون اطﺎﻗم ھﺟوم آورد .
ﮐﻼغ ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ
از درون ﻣﻘدّس ﮐﮭن ﺑود
ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗوﺟّﮫ و اھﻣﯾّﺗﯽ ﺑﮫ ﻣن
ﺑﯽ ھﯾﭻ درﻧﮓ
ھﻣﭼون آدﻣﮭﺎی اﺷراﻓﯽ
ﺳﻣﮫ »ﭘﺎﻻس«
رﻓت و ﺑر ﺑﺎﻻی ﻣﺟ ّ
در ﺑﺎﻻی ﺳر در اطﺎﻗم
ﭼﻣﺑﺎﺗﻣﮫ زد .
ﺑﺎل و ﭘرش را ﺑر ھم ﮐوﺑﯾد
وﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺟدﯾّت
ﻧﺷﺳت .
ھﻣﯾن ﺑود
و ﺟز اﯾن ﻧﺑود.

*
آﻧﮕﺎه ،
ﭘرﻧدۀ ﺳﯾﺎه
ﮐﮫ ﻗﯾﺎﻓﮫ ای ﺳﺧت ﺟدّی و اﺷراﻓﯽ ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود
روح اﻧدوھﮕﯾن ﻣرا ﺑﮫ ﺧﻧده واداﺷت .
ﮔﻔﺗم:
»ﮔر ﭼﮫ ﭘَر و ﮐﺎﮐﻠﯽ ﭼﻧدان ﺑر ﺳر ﻧداری
وﻟﯽ
ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ رذل و اﻓﺳوﻧﮕر ﺑﺎﺷﯽ ،
ای ﮐﻼغ ﺷوم ِ دوران ﮐﮭن
ای آوارۀ ﮐراﻧﮥ ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺷب ،
ﺑﮫ ﻣن ﺑﮕو:
ﮐﮫ ﻧﺎم واﻻی ﺗو
در ﺳواﺣل ِ اﻓﻼطوﻧﯽ ِ ﺷب ،
ﭼﯾﺳت ؟«
ﮐﻼغ ﮔﻔت :
»ھرﮔز!«

*
زﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎدۀ
ﭼﯾزی ﻧﺳﯾﺑم ﻧﺷد
و در ﺣﯾرت ﺑﯾﺷﺗری ﻏرق ﺷدم،
ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺧش ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧداﺷت
و رازی ﻧﮕﺷود.
ﻣﮕر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﯾﭻ آدﻣﯾزاده ای
ﺑﺎ ﻣﺷﺎھدۀ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺟﺎﻧوری ﭼﻧﯾن ﻣرﻣوز و ﺷوم
در ﻧﯾﻣﮫ ﺷﺑﯽ ﯾﺦ ﺑﻧدان
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ﺑر ﺳر در اطﺎﻗش
آن ھم ﺑﺎ ﻧﺎم ِ »ھرﮔز« .
دﻟﺷﺎد ﮔردد ؟!
وﻟﯽ
ﮐﻼغ ﺳﯾﺎه
ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺑر ﺑﺎﻻی ﺳر در اطﺎﻗم
ﺳﻣﮥ ﭘﺎﻻس ،
ﺑر روی ﻣﺟ ّ
و ﺟز ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ
ﭼﯾزی ﺑر زﺑﺎن ﻧﯾﺎورده اﺳت .
ﮔوﺋﯽ
ﺗﻣﺎم روﺣش
در ھﻣﯾن ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﻣﺗﺑﻠور ﺷده اﺳت .
زﯾر ﻟب
زﻣزﻣﮫ ﮐﻧﺎن
ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔﺗم:
»دوﺳﺗﺎﻧم ﺟﻣﻠﮕﯽ از ﺑرم رﻓﺗﻧد
و ھﻣﮫ اﻣﯾدھﺎﯾم ﻧﯾز زﮐف رﻓﺗﻧد
اﯾن ﻣوﺟود ﺷوم ﻧﯾز
ھﻣﭼون ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎﯾم
ﻓردا ﻣرا ﺗرک ﺧواھد ﮔﻔت
و ﺧﺎطره ای ﻧﺎﻣﯾﻣون در روﺣم ﺑر ﺟﺎی ﺧواھد ﮔذاﺷت «.
ﮐﮫ ﻧﺎﮔﺎه
ﮐﻼغ  ،زﻣزﻣﮫ دروﻧﯽ ام را ﻗطﻊ ﮐرد
»ھرﮔز! «
و ﮔﻔت:

ﺑﺎر دﮔر
ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮐوﺗﺎه و ھوﻟﻧﺎﮐش
ﺳﮑوت ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷد
وﻣن ﻣﺗوﺣّش ﺗر ﮔﺷﺗم.
ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔﺗم:
»اﯾن ﮐﻠﻣﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠم واﻧدوﺧﺗﮫ اوﺳت
ﮐﮫ از اﺳﺗﺎدی ﺑد اﻗﺑﺎل و دﻟﻣرده آﻣوﺧﺗﮫ اﺳت
و آﻧﮑﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ را ﺑﮫ او آﻣوﺧﺗﮫ
در اﻧدوه ھوﻟﻧﺎﮐﯽ از زﻧدﮔﯽ ﻏرق ﺑوده اﺳت
و ھﻣﮫ آرزوھﺎﯾش
ﺑﮫ ھﻣﯾن واژۀ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﺧﺗم ﺷده اﺳت
و ھﻣﮫ آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾش ﺑﮫ اﯾن ﻏزل ﮐوﺗﺎه و ﻣرﮔﺑﺎر رﺳﯾده اﺳت :
ﺑﮫ ﻏزل ِ
ﻧﮫ ! ھرﮔز «

*

*
ﮐﻼغ ﺳﯾﺎه
ھﻧوز
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ﻧﺷﺳﺗﮫ آﻧﺟﺎ
و ﻗﯾﺎﻓﮫ ﻣﺳﺧره و اﺷراﻓﯽ اش
ﻣرا ﺑﮫ ﺧﻧده واداﺷت.
رﻓﺗم و ﺑر روی ﺻﻧدﻟﯽ راﺣﺗﯽ
در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﻼغ ﻧﺷﺳﺗم
ﺗﺻوراﺗﯽ ﺗو در ﺗو ﻧﻣودم
و ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم
ّ
و در وﺟود اﯾن ﭘرﻧدۀ ﺷوم ﺑﮫ ﻓﮑر ﻓرو رﻓﺗم ﮐﮫ:
اﯾن ﮐﻼغ ﺑد ﯾﻣن و ﻣﺷﻣﺋز ﮐﻧﻧده ﭼﯾﺳت ؟
و ﭼﯾﺳت ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺳﺧن او »:ھرﮔز«
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑر روی ﺻﻧدﻟﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ
ﺗﺻورات ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﻣﻌﻧﺎی او ﺑودم
و ﻏرق در
ّ
اﯾن ﭘرﻧدۀ ﺳﯾﺎه ﺷوم
ﮐﮫ ﭼﺷﻣﺎن آﺗﺷﯾن او
در ﻗﻠﺑم رﺳوخ ﻣﯽ ﮐرد و ﺟﺎﻧم را
ﻣﯽ ﮔداﺧت.
ھﻣﭼﻧﺎن
ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻟﻣﯾده
و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﮔراﻧﮫ
در ﺳﮑوت ﺳرﮔردان ﺑودم .
ﺑﺗدرﯾﺞ ﺳرم از ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ
از ﮐﻧﺗرل ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷد
و ﻧور ﻟﻐزﻧدۀ ﭼراغ
ﺑﮫ درون ھر درزی ﺳر ﻣﯽ ﮐﺷﯾد .
ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه
دﯾدم ﮐﮫ ھوای اطﺎق ﻏﻠﯾظ و ﻏﻠﯾظ ﺗر ﺷد
و اﺷﺑﺎﺣﯽ وارد اطﺎق ﺷدﻧد
ﮐﮫ ﻋطر داﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻗدﯾﻣﯽ در دﺳت داﺷﺗﻧد
و ﺑﺧﺎری ﻏﻠﯾظ و ﻣﻌ ّ
طر از آﻧﮭﺎ ﻣﺗﺻﺎﻋد ﻣﯽ ﮔﺷت .
ﺑﮫ ﺧود ﮔﻔﺗم :
»ای ﺑدﺑﺧت !
ﺧدای ﺗو از طرﯾﻖ ﻓرﺷﺗﮕﺎﻧش
از ﺑرای ﺗو ﻣﻌﺟون »ﻓراﻣوﺷﯽ « ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت
ﺗﺎ ﺑﻧوﺷﯽ
و از ﻏم »ﻟﻧور« از دﺳت رﻓﺗﮫ
رھﺎ ﺷوی «.
ﮐﮫ ﻧﺎﮔﺎه
ﮐﻼغ ﺳﯾﺎه
ﺗﺻوراﺗم را ﻗطﻊ ﮐرد و ﮔﻔت :
رﺷﺗﮫ
ّ
»ھرﮔز«

*
ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم :
»ای رﺳول ﺷب
ای ﻣوﺟود ﭘﻠﯾد و ﺳﯾﺎه
ﺧواه ﭘرﻧده ﺑﺎﺷﯽ ﺧواه ﺷﯾطﺎن
ﺧواه ﻓرﯾﺑﮑﺎری ﺑزرگ
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ﺗو را ﺑﮫ اﯾن ﺳواﺣل ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﺎﺷد
و ﯾﺎ طوﻓﺎﻧﯽ ﻣﮭﯾب
ﺗو را ﺑﮫ اﯾن دﯾﺎر ﻣﺗروک راﻧده ﺑﺎﺷد :
ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﺎﺑﺎن اﻓﺳون ﺷده
ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺳﺧﯾر ﺷده ،
از ﺗو ﺧواھش ﻣﯽ ﮐﻧم
ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣن ﺑﮕو :
آﯾﺎ ھﯾﭻ ﻋﻼﺟﯽ از ﺑرای درد ﻣن وﺟود دارد ؟«
ﮐﻼغ ﮔﻔت :
»ھرﮔز«

*
ﮔﻔﺗم:
»ای رﺳول ﺷب
ای ﻣوﺟود ﭘﻠﯾد
ﮔر ﭘرﻧده ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﺷﯾطﺎن
ﺗو را ﺑﮫ آن آﺳﻣﺎن
و ﺑﮫ آن ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ھر دو ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾم ﺳوﮔﻧد
ﺑﮫ اﯾن روح دردﻣﻧد ﻣن ﺑﮕو :
آﯾﺎ در ﺑﮭﺷت
در آن دوردﺳت ھﺎ
ﻣﯽ ﺗواﻧم آن دوﺷﯾزه ﻣﻘدّس را
ﮐﮫ ﻓرﺷﺗﮕﺎن آﺳﻣﺎن »ﻟﻧور« ﻧﺎﻣش ﻧﮭﺎده اﻧد
در آﻏوش ﺑﮕﯾرم ؟
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم اﯾن دوﺷﯾزه ﺑﯽ ﻧظﯾر و ﻧوراﻧﯽ را
دﯾدار ﮐﻧم؟
ﮐﻼغ ﮔﻔت :
»ھرﮔز«

*
ﺑرﺧﺎﺳﺗم
ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾدم :
»اﯾن ﮐﻠﻣﮥ ﺗو
ﻣوﺟب ﺟداﺋﯽ ﻣﺎﺳت،
ای ﭘرﻧده
ای دوﺳت ﯾﺎ دﺷﻣن !
ﺑرﺧﯾز و ﺑﺎزﮔرد
ﺑﮫ ھﻣﺎن طوﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺗو را ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ آورده اﺳت
ﺑﺎزﮔرد
ﺑﮫ ﺳواﺣل اﻓﻼطوﻧﯽ ﺷب .
و ھﯾﭻ ﭘَر ﺳﯾﺎھﯽ
ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮥ دروﻏﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯽ
ﺑر ﺟﺎی ﻣﮕذار .
ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣرا ﺑر ھم ﻣزن ،
زود اطﺎﻗم را ﺗرک ﮐن.
ﻣﻧﻘﺎر ﺳﯾﺎھت را از ﻗﻠﺑم ﺑﯾرون ﺑﮑش
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وﺷﺑﺢ ﺧوﯾش را زﯾﻧﺟﺎ ﺑﺑر «.
ﮐﻼغ ﮔﻔت:
»ھرﮔز«

*
و اﯾﻧﮏ
ﮐﻼغ ﺳﯾﺎه
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﯽ ﺣرﮐت و آرام ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت :
ﭼﺷﻣﺎﻧش ﺑﺳﺎن ﭼﺷم ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ رؤﯾﺎی ﻋﻣﯾﻘﯽ رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،
و ﻧور ﭼراغ
ﺷﺑﺢ او را
ﺑر ﮐف اطﺎﻗم ﻣﯽ ﮔﺳﺗراﻧد
و ھﻣﮫ ﻓﺿﺎی روﺣم را ﭘُر ﻣﯽ ﮐﻧد .
روح ﻣن زﯾن ﭘس
از روح او ،
ھرﮔز
ﺟدا ﻧﺧواھد ﺷد،
ھرﮔز ز ھرﮔز رھﺎ ﻧﺧواھد ﺷد
ھرﮔز !

*
اِﻟدورادو

*

»وادی زر ﺧﯾز«

ﺳﻠﺣﺷوری دﻻور
ﻣﻠﺑّس ﺑﮫ زره و ﮐﻼه ﺧود و ﺷﻧﻠﯽ از زر
در زﯾر ﺗﯾﻎ آﻓﺗﺎب
و در ﺳﺎﯾﮥ اﺷﺑﺎﺣﯽ ﺷﻧﺎور
آﻏﺎز ﻧﻣود ﺳﻔری ﺑس طوﻻﻧﯽ
در اﺑدﯾّت دھر
در ﺟﺳﺗﺟوی »اﻟدورادو«:
آن ﺳرزﻣﯾن زر.
ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﭘﯾر ﺷد آن دﻻور
اﯾن ﺟﺳور ﺗﻧﮭﺎ و ﺑﯽ ﯾﺎر و ﯾﺎور .
و ﻓرو اﻓﺗﺎد ﺳﺎﯾﮫ ای
ﺑر ﻗﻠﺑش
ﻗﻠﺑﯽ ھﻣﭼو زر :
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻧﯾﺎﻓت ھﯾﭻ ﻣﮑﺎﻧﯽ را در ﮔﺳﺗردۀ دھر
ﮐﮫ ﺣﺗّﯽ ﺑﺎﺷد ﺷﺑﯾﮫ »اﻟدورادو«:
اﯾن ﺳرزﻣﯾن زر .
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺳﻔر
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*

آﻧﮕﺎه ﮐﮫ دﮔر
ﻓروﮐش ﻧﻣود ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻗدرت اﯾن دﻻور
اﻓﺗﺎد ﮔذارش ﺑﮫ ﺷﺑﺣﯽ رھﮕذر
ﭘرﺳﯾد زان ﺷﺑﺢ:
»ﮐﺟﺎﺳت ﺳرزﻣﯾن اﻟدورادو
اﯾن وادی زر؟«
ﺷﺑﺢ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت ﺑﮫ آن ﭘﯾر ژﻧدۀ دﻻور :
»در ﺑﺎﻻی ﻗﻠل ﻣﺎه ،
در اﻋﻣﺎق آن دﺧﻣﮥ ﺳﯾﺎه ،
ﺑﺗﺎز !
ﺑﺗﺎز ﺑﯽ اﻣﺎن ای ﭘﯾر دﻻور
ﮔر در ﺟﺳﺗﺟوی اﻟدورادو ھﺳﺗﯽ ،
در ﺟﺳﺗﺟوی آن ﺳرزﻣﯾن زر «.

* * *
ﺑﮫ ...
در رؤﯾﺎھﺎﯾم
ﻣﯽ ﺑﯾﻧم
ﺳرﮔرداﻧﺗرﯾن ﭘرﻧدﮔﺎن آوازه ﺧوان را
ﻧوازﻧدﮔﺎﻧﯽ آواره ،
ﮐﮫ ھﻣﮫ  ،ﻟب ھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد .
و ھﻣﮫ ﻣﻠودﯾﮭﺎی ﺗو ﻧﯾز
ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗﯽ از ﺟﻧس ﻟب .
ﭼﺷﻣﺎن ﺗو
در آﺳﻣﺎن ﻗﻠب ﺗﻘدﯾس ﺷدﻧد
در آراﻣﮕﺎھﯽ ﻣزﯾّن
و آﻧﮕﺎه
در ُﺣزن ﮐﺎﻣل
ﻓرو اﻓﺗﺎدﻧد در ذھن اﻧدوھﺑﺎر ﻣن  ،ﮐﮫ
ھر آن در ﺣﺎل ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه اﺳت :
ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺗﺎرۀ درﺧﺷﺎﻧﯽ
ﺑر روی ﭘرده ای ﺳﯾﺎه
ﮐﮫ ﮔﺳﺗرده ﺑر روی ﺗﺎﺑوﺗﯽ ز ﻋﮭد ﮐﮭن .
ﻗﻠب ﺗو !
آه ! ﻗﻠب ﺗو !
و ﻣن ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزم از ﺧواب
و آﻧﮕﺎه در »آه « در ﻣﯽ ﻏﻠطم .
و آﻧﮏ
دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺧواب ﻣﯽ روم
ﺗﺎ ﺧواب ﺑﺑﯾﻧم آن روز راﺳﺗﯾن را :
روزی ﮐﮫ ﺧروارھﺎ طﻼ ﻧﯾز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آوردش .
ﺑﮫ ﺧواب ﻣﯽ روم
ﺗﺎ ﺧواب ﺑﺑﯾﻧم :
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آن روز را ،
آن روز ِ ﭼﯾزھﺎی ﻗﺷﻧﮓ ﮐودﮐﺎﻧﮫ را ،
اﺳﺑﺎب ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﻣﻠوس و دﯾواﻧﮫ را .

*
ﺑرای »آﻧّﯽ«

*

)( Annie

ﺳﭘﺎس را زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن
و ﺳﭘﺎس ﺑﯾﺷﺗر ﺑر زﻣﺎن
ﮐﮫ آن ﺧطر ﺟﺎن
و آن ﺑﺣران ﺑﯾﮑران ﺑﮕذﺷت
و آن ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮭن و ُﻣﺳری از در ﮔذﺷت
و آن ﺗب ﻣرﻣوز
ﮐﮫ ﻧﺎﻣش زﻧدﮔﯽ ﺳت
دﺳت آﺧر از ﺳر  ،ﮔذﺷت .
اﻧدوھﻧﺎﮐﺎﻧﮫ ﻣﯽ داﻧم
و ﺑر ﻗدرت ﺧوﯾش واﻗﻔم
و اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ دارم
ھﯾﭻ ﺣرﮐﺗﯽ ﺑﮫ ﺧود ﻧﻣﯽ دھم
و ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻣدّت طوﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواﺑم
واﺻﻼً اھﻣﯾّﺗﯽ ﻧدارد
ﭼرا ﮐﮫ  ،اﯾﻧﮏ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺣﺎﻟم ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﺳت .
ﻧﺎﻟﮫ و زاری ،
آه و ھِﻖ ھِﻖ و ﺑﯾﻘراری
ھم اﯾﻧﮏ ﭼﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ در اﯾن ﺧﻠوﺗﮕﮫ ﺑﯽ ﻋﺎری
و ﭼﮫ آرام ﺷده اﺳت ﺻدای ﻣرﮔﺑﺎر ﻗﻠﺑم :
آن ﺻدای ھوﻟﻧﺎک طﭘش !
طﭘش ﻏرﺑت و ﺑﯽ ﯾﺎری ،
ﺗﮭوع و ﺑﯾﻣﺎری ،
ّ
در ِد ﻣﺳﺗﺑد و ھﺎری :
ھم اﯾﻧﮏ ﭼﮫ ﻓروﮐش ﮐرده اﺳت .
و ﭼﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت آن ﺗب :
ﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﺑم را ﺧﺎﮐﺳﺗر ﻧﻣود
ﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻐزم را ﭘرﯾﺷﺎن ﮐرد
ﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻧم را ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾد
ﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣش »زﻧدﮔﯽ« ﺳت .
آه!
از ﻣﯾﺎن ھﻣﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑدﺗرﯾن ﻧوﻋﯽ زﺟر ﻣﯽ دھﻧد
و ھم اﯾﻧﮏ دﯾﮕر ﭘﺎﯾﺎن ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،
آن ﺷﮑﻧﺟﮥ ھوﻟﻧﺎک:
ﺷﮑﻧﺟﮥ ﻧﯾﺎز
ﺷﮑﻧﺟﮥ ﻋطش :
ﻧﯾﺎزی ﺑرای ﻧﮭری از ﺷﮭوت و ﺣرص ﻧﻔرﯾن ﺷدۀ زﻣﯾن .
18

*

وﻟﯽ
ﻣن اﯾﻧﮏ
آﺑﯽ ﻧوﺷﯾده ام
ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺗﺷﻧﮕﯽ ھﺎﯾم را ﻓرو ﻧﺷﺎﻧده اﺳت :
از آن آﺑﯽ ﮐﮫ
ﻏل ﻏل ﻣﯽ ﺟوﺷد
وﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﺎ ﺻدای ﻻی ﻻﺋﯽ
از ﭼﺷﻣﮫ ﺳﺎری ﭼﻧد ﭘﺎ در زﯾر زﻣﯾن
از ﺷﯾﺎری ﻧﮫ ﭼﻧدان ﻋﻣﯾﻖ در زﯾر ﺧﺎک .
آه!
ﭼﮫ ﺣﻣﺎﻗﺗﯽ ﺳت اﮔر ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ:
اطﺎﻗم ﺗﺎرﯾﮏ و ﺧواﺑﮕﺎھم ھم ﺗﻧﮓ اﺳت ،
ﭼرا ﮐﮫ:
ھﯾﭻ اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺟﺎﺋﯽ ﺑﮫ اﯾن زﯾﺑﺎﺋﯽ ﻧﺧﻔﺗﮫ اﺳت .
از ﺑرای ﺧواﺑﯽ واﻗﻌﯽ
ﺑﺎﯾﺳت ﮐﮫ ﻣدّﺗﯽ ﻣدﯾد
در ﭼﻧﯾن ﺧواﺑﮕﺎھﯽ آرﻣﯾد
روح ﻣﻧﺗظر و ﻧﺎﮐﺎم ﻣن
ھم اﯾﻧﮏ
در ادب ﮐﺎﻣل ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .
آه!
ﻓراﻣوش ﮐن و ﺣﺳرت ﻣﺧور ﺑﮫ ﺷﮑوﻓﮫ ھﺎی اﻣﯾﺎل ﮐﮭن .
ﭼرا ﮐﮫ:
ھم اﯾﻧﮏ ﭼﮫ آرام آرﻣﯾده ام
و اﺣﺎطﮫ ﮐرده اﺳت ﻣرا :
ﻋطری ﻣﻘدّس
ﻋطری از اﮐﻠﯾل ﮐوھﯽ و اﺳﭘﻧد
ﻋطری از ﺑﻧﻔﺷﮫ ھﺎی وﺣﺷﯽ ﻧﺎب .
و ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ:
ﺷﺎدﻣﺎن آرﻣﯾده ام
آﻧﯽ« ،
وﺷﻧﺎورم در رؤﯾﺎھﺎی ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎﺋﯽ از ﺣﻘﯾﻘت ِ زﯾﺑﺎﺋﯽ » ّ
آﻧﯽ« .
ﻏرق در اﻣواج ﮔﯾﺳوان » ّ
او ،
ﺑﮫ ﻟطﺎﻓت و آراﻣﯽ
ﻣرا ﺑوﺳﯾد و ﻧوازش ﮐرد
وآﻧﮕﺎه ﻣن ﺑر روی ﺳﯾﻧﮫ اش ﺑﮫ ﺧواب رﻓﺗم ،
از آﺳﻣﺎن آﺑﯽ ﺳﯾﻧﮫ اش
ﺑﮫ ﺧواﺑﯽ ﻋﻣﯾﻖ در ﻏﻠطﯾدم .
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﭼراغ ﺧﺎﻣوش ﺷد ،
او
ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻣرا ﭘوﺷﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﮔرم ﺑﻣﺎﻧم
و ﺑراﯾم در ﻧزد َﻣﻠﮑﮥ ﻓرﺷﺗﮕﺎن دُﻋﺎ ﮐرد
ﺗﺎ ازﮔزﻧد ﻣﺻوﻧم دارد .
و
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ﻣن
اﯾﻧﮏ ﮐﮫ ﻋﺷﻖ او را ﻧﯾز ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم
ﭼﮫ آرام
آرﻣﯾده ام در ﺧواﺑﮕﺎھم
و ﺑﺎ ﭼﮫ ﺧﺎطر آﺳوده ای اﺳﺗﻘرار ﯾﺎﻓﺗﮫ ام
ﺑﮫ ھﻣراه ﻋﺷﻖ او
در رﺧﺗﺧواﺑم
و اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﻣرا ﻣرده ﻣﯽ ﭘﻧدارﯾد.
و ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﺗرس و ﻧﻔرﺗﯽ ﺑر ﻣن ﻣﯽ ﻧﮕرﯾد
ﮔو اﯾﻧﮑﮫ ﻣرده ام
و در ﻣرده ﺑودﻧم ﺷﮑّﯽ روا ﻧﻣﯽ دارﯾد .
و ا ّﻣﺎ ﻣن
ﻗﻠﺑم روﺷن ﺗر از ھﻣﮫ ﺳﺗﺎرﮔﺎن اﺳت
ﭼرا ﮐﮫ :
آﻧﯽ« ﻧور ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،
»
از ﻋﺷﻖ
ّ
روﺷﻧﺎﺋﯽ اش از اوﺳت
وآراﻣش ﺑﯽ ھﻣﺗﺎﯾش از اوﺳت
و ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ:
ﻣرا ﻣرده ﻣﯽ اﻧﮕﺎرﯾد
ذره ای ﺷﮏ روا ﻧﻣﯽ دارﯾد .
و در ﻣرده ﺑودﻧم ﺣﺗّﯽ ّ

* * *
ﺧواﺑﯽ اﻧدر ﺧواب ِ دﮔر
اﯾن ﺑوﺳﮫ را ﺑر ﺟﺑﯾﻧت ﺑﭘذﯾر
ھم اﯾﻧﮏ ،
ﮐﮫ ﻟﺣظﮥ ﺟداﺋﯽ ﺳت .
ﺑﮕذار ﮐﮫ اﻋﺗراف ﮐﻧم:
ھﯾﭻ ﺧطﺎﺋﯽ از ﺗو ﺳر ﻧزده اﺳت
ﺑﻠﮑﮫ:
اﯾن ﻣن ﺑودم ﮐﮫ
روزھﺎﯾم ﻧﯾز ھﻣﭼو ﺷب رؤﯾﺎﺋﯽ ﺑﯾش ﻧﺑود
و اﻣﯾدھﺎﺋﯽ ﮐﮫ زدﺳت رﻓﺗﮫ اﺳت دﮔر :
در ﻧﯾﻣﮫ ﺷب و ﯾﺎ روﺷﻧﺎﺋﯽ روز
در روﺷﻧﺎﺋﯽ و ﯾﺎ در ظﻠﻣت .
آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﯾز ﮐﻣﯽ از دﺳت رﻓﺗﮫ اﺳت ؟
ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم و ﺟﻠوه ﻣﯽ ﮐﻧد در ﻧظر
ﺧواﺑﯽ ﺳت اﻧدر ﺧواب ِ دﮔر
ﻏرش ھﺎ
و ﻣن اﯾﺳﺗﺎده در ﻣﯾﺎن ّ
ﺑر ﺳﺎﺣﻠﯽ از ﺷﮑن ِ ﻣوج ھﺎ
وﻣﯽ ﻓﺷﺎرم در دﺳﺗﮭﺎﯾم داﻧﮫ ھﺎی طﻼﺋﯽ ﻣﺎﺳﮫ ھﺎ را ،
وﭼﮫ اﻧدک  ،ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ
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اﯾﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧزﻧد ﺑﮫ ﺑرون
از ﻣﯾﺎن اﻧﮕﺷﺗﺎﻧم ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧرﯾن داﻧﮫ .
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺷﮑﮭﺎﯾم ﺳرازﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد :ﻗطره ﻗطره
داﻧﮫ داﻧﮫ
آه!
ﺧداوﻧدا  ،آﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮫ ﭼﻧﮕﺷﺎن آورم
در ﻣﺷت ھﺎﺋﯽ ﻓﺷرده ﺗر ؟
آه!
ﺧداوﻧدا  ،آﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﻧﺟﺎت دھم :
ﺣﺗّﯽ ﯾﮑﯽ از داﻧﮫ ھﺎی طﻼﺋﯽ ﻣﺎﺳﮫ ھﺎ را
زﭼﻧﮕﺎل ﺑﯾرﺣم ﻣوج ھﺎ
در ﻣﯾﺎن دﺳﺗﮭﺎﯾم ؟
آﯾﺎ  :آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﯾﺎ ﺟﻠوه ﻣﯽ ﮐﻧد در ﻧظر
ﺗﻧﮭﺎ ﺧواﺑﯽ ﺳت اﻧدر ﺧواب دﮔر ؟

* *

ﺑﮫ  ...ف
ﻣﺣﺑوﺑﯾّت ﺗﺎم
در ﻣﯾﺎن دردھﺎﺋﯽ ﺻﻣﯾﻣﯽ
ﮐﮫ در ﺣول و ﺣوش راه ِ زﻣﯾﻧﯽ ام ازدﺣﺎم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،
»ای را ِه ﻋزﯾز
اﻓﺳوس ﮐﮫ آﻧﺟﺎ
ﺣﺗّﯽ ﯾﮏ ﮔل ﺳرخ ﻧﻣﯽ روﯾد -«.
روح ﻣن
در رؤﯾﺎھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از او ﻣﯽ ﺑﯾﻧد
ﻻاﻗل ﺗﺳﻼّﺋﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد
وآﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ:
ﺑﮭﺷﺗﯽ از ﺳﮑوت و آراﻣش را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد
در ﻟطﺎﻓت ﺗﺎم .
و ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺧﺎطرۀ ﺗو
از ﺑرای ﻣن
ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺟزﯾرۀ دور دﺳﺗﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺳﺧت اﻓﺳون ﮔﺷﺗﮫ ،
در درﯾﺎﺋﯽ ﭘُر ز آﺷوب
در اﻗﯾﺎﻧوﺳﯽ در ﺣﺎل طﭘش
دور و آزاد
ﮐﮫ طوﻓﺎﻧﯽ را در ﺳر ﻣﯽ ﭘروراﻧد –
وا ّﻣﺎ
آﻧﺟﺎ
ﮐﮫ آراﻣﺗرﯾن آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ
ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻣر
ﺑر ﺑﺎﻻی ﺳر ِ آن ﺗﻧﮭﺎ ﺟزﯾرۀ دﻟﺷﺎد
ﻟﺑﺧﻧد ﻣﯽ زﻧد .
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* * *
ﺑﮫ  ...ف – س
آﯾﺎ دوﺳت ﻣﯽ داری ﮐﮫ دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺷوی ؟
ﭘس :
ﻣﻘر ﺣﺿور ﺧوﯾش
ﻣﮕذار ﮐﮫ ﻗﻠب ﺗو ﻣﻧﺣرف ﮔردد از ّ
در ذات ﺟﮭﺎن ﺑزی
و ﭼون ﺟﮭﺎن ﺑزی
ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ در ﻣﺣﺿر ﺧوﯾش
و ﻣﺑﺎش ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺑﺎش ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت .
ھﻣﭼون ھﯾﭼﯽ
ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ در ﭘس و ﭘﯾش .
ﭘس :
ﺑﺎ ﺷﯾﺎرھﺎی ﻟطﯾف روح ﺧوﯾش
ﺑﺎ وﻗﺎر و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺑﯽ ﺣﺻﺎر
ﺑُت ِ ﭘرﺳﺗش و ﻋﺷﻖ ﺧواھﯽ ﺑود اﻧدرﯾن دﯾﺎر
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ ﺳﺎده و ﺑﯽ ﮐﯾش !

* * *
ﺑﮫ  :رودﺧﺎﻧﮫ
ای رودﺧﺎﻧﮥ ﻋﺎدل و روﺷن !
در ﺟرﯾﺎن آﺑﮭﺎی زﻻل ِ ﺑﻠورﯾن ﺗن :
ﺗو ھﺳﺗﯽ رﻣزی از درﺧﺷش و اﻟﺗﮭﺎب زﯾﺑﺎﺋﯽ از دﯾﺎر وطن
و ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از ﻗﻠب ﻋرﯾﺎن و وﺣﺷﯽ ﻣن
ﺑﺳﺎن ھذﯾﺎن ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ و ﺑﺎزﯾﮕوش »ھﻧر«
در ﺗﺷﻌﺷﻊ آن دوﺷﯾزۀ ﻧﺎﯾﺎب ِ ﮐﮭن .
از اﻣواﺟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ درﺧﺷد
آن دوﺷﯾزه ﻧظﺎره ﮔراﺳت :
ﭘرﺳﺗﻧدۀ ﺧوﯾش را ﮐﮫ ﻣﯽ رﻗﺻد :
و در ﺟرﯾﺎن زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﺟوﯾﺑﺎر ﺟﮭﺎن
ﻣﻌﺷوﻗﮫ ﺧوﯾش را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد .
ﭼرا ﮐﮫ :
در ﻗﻠب اﯾن ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯽ وطن  :در ﺟرﯾﺎن ﺗو ای رودﺧﺎﻧﮥ ﺗن :
ﺳﯾﻣﺎی آن دوﺷﯾزه ﮐﮫ آرﻣﯾده اﺳت – در اﻋﻣﺎق روﺷن
و ﻗﻠب اﯾن ﭘرﺳﺗﻧده ای ﮐﮫ آرﻣﯾده ﺑﯽ ﮔور و ﮐﻔن :
ﻣﯽ ﻟرزد در ارﺗﻌﺎش ﮐودﮐﺎﻧﮫ ای
در ﭘرﺗو روح آن دوﺷﯾزۀ ﻧﺎﯾﺎب ﮐﮭن .

* * *
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دﻧﺑﺎﻟﮫ روی
ﻣوﺟﯽ ﺳﯾﺎه و ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ
از ﻏروری ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن
ھﻣﭼون ﯾﮏ اﻓﺳﺎﻧﮫ
و ﯾﺎ ﯾﮏ رؤﯾﺎ :
ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد زﻧدﮔﯽ دوران ﮐودﮐﯽ ﻣن .
و ﻣن ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ:
ﭼﮫ رؤﯾﺎی ھراﺳﻧﺎﮐﯽ ﺑود
ﺑﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻋرﯾﺎن و ﺟﺎری
از ھﺳﺗﯽ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ آﺷﮑﺎر ﺷدﻧد
وروﺣم ﮐﺗﻣﺎن ﮐرد آﻧﮭﺎ را
وﻣن ﮔذاﺷﺗم ﮐﮫ ﺑﮕذرد از ﮐﻧﺎر ﻣن
ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎﻧﯽ ﺧواب آﻟوده .
آه!
ﻣﮕذارﯾد ﮐﮫ
ھﯾﭻ ﭼﯾزی از زﻣﯾن
آن دﯾدﮔﺎه ﻣرا از روح ﻣن ﺑﮫ ارث ﺑرد :
آن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
در ﮐﻧﺗرل ﻣن اﺳت :
در واژه ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺳرﮔرداﻧﻧد در اطراف روح ،
ﭼرا ﮐﮫ :
آن اﻣﯾد ِ روﺷن ِ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر
و آن روزھﺎی زﻻﻟﯽ ﮐﮫ ﮔذﺷت
وآن آراﻣش ﺟﮭﺎﻧﯽ ام ﮐﮫ زﮐف رﻓت ،
ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم
ﺑرآوردن ِ آن »آه«
در ﻟﺣظﮫ زدﺳت دادﻧﮭﺎ .
و اﯾﻧﮏ
ﺑﺎ آن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣن ﭘروراﻧﯾدم
ﺑﮕذار ﮐﮫ ﺑﭘژﻣرﻧد و ﻧﺎﺑود ﺷوﻧد
ھﻣﮫ آن ﭼﯾزھﺎ

* * *
ﻗﺻر اﻓﺳون ﺷده
دره ھﺎی ﻋﻣﯾﻖ ِ ﺟﺎﻧﻣﺎن
درﺳرﺳﺑزﺗرﯾن ّ
ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﺧوﺑروی ﺗﺳﺧﯾر ﺷده ،
ﯾﮑﺑﺎر
ﻗﺻری ﻣﺟﻠّل و زﯾﺑﺎ ،
ﻣﻧور و ﻓرﯾﺑﺎ
ﻗﺻری ّ
در ﻗﻠﻣرو اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺧودﮐﺎﻣﮫ
ﺳر ﺑرآورد
و ﺑر ﭘﺎ اﯾﺳﺗﺎد !
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ھرﮔز
آن ﻓرﺷﺗﮥ زﯾﺑﺎ  :اﺳراﻓﯾل
ﻧﮕﺳﺗراﻧﯾده ﺑود ﺑﺎﻟﮭﺎﯾش را
ﺑر ﻗﺻری ﭼﻧﯾن اﻓﺳﺎﻧﮫ ای و زﯾﺑﺎ .
ﻣﻧور
ﺑﯾرق ھﺎﺋﯽ زرد و طﻼﺋﯽ و ّ
ﺑر ﭘﺷت ﺑﺎم آن ﻗﺻر
در ﺟرﯾﺎن ﺑودﻧد .
»و ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ در دوراﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻗدﯾم ﺑود
در دوراﻧﯽ از اﯾّﺎم ﻣﻘدّس ﮐﮭن«.
ذرات ھوا
و ّ
درآن روز دﻟﮑش
ﻣﺷﻐول ﻋﺷﻖ ﺑﺎزی ﺑودﻧد ،
در اطراف ﺑرج و ﺑﺎروی آراﺳﺗﮫ ورﻧﮓ ﭘرﯾده اﯾن ﻗﺻر .
ﻣوﺟودی ﻋطر آﮔﯾن و ﺑﺎﻟدار
ﺑﮫ ﭘرواز در آﻣد و ﮔذﺷت .
و آواره ﮔﺎن ،
درۀ ﻋﻣﯾﻖ
در آن ّ
از طرﯾﻖ دو درﯾﭼﮥ ﻧوراﻧﯽ
ﻧظﺎره ﻣﯽ ﮐردﻧد :
ارواﺣﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧوای دﻟﺑراﻧﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺑودﻧد
و در ﺳﻣت ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﻣوﺳﯾﻘﯾﺎﺋﯽ زﯾﮏ ﺳﺎز ﺟﺎدوﺋﯽ
در ﻗﻠﻣرو ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﮫ
ﺑر ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت ﺟﻠوس ﮐرده ﺑود در آن ﻗﺻر ،
و ﺑﮫ ﭘرواز در آﻣدﻧد
دروازۀ اﯾن ﻗﺻر ﻣﺟﻠّل
ھﻣﮫ از ﺟواھر و ﯾﺎﻗوﺗﮭﺎی درﺧﺷﺎن ،
و از ﻣﯾﺎن دروازه
ﺟرﯾﺎن داﺷت :
ﻟﺷﮕرﯾﺎﻧﯽ از ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﭘﯾﺎم
ﮐﮫ رﺳﺎﻟﺗﯽ از ﻏزﻟﮭﺎﺋﯽ را ﺑر دوﺷﮭﺎی زﯾﺑﺎی ﺧود ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐردﻧد
و ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد
در ﺗﺷﻌﺷﻌﯽ ﺑﺎﻻ روﻧده
ﺑﮫ ﺳوی اﺑدﯾّت ،
در آوازی ﺑرﺗر از زﯾﺑﺎﺋﯽ ،
و ﺣﺿور و ﺧِ رد ﭘﺎدﺷﺎه ﺧوﯾش را ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﮐردﻧد .
وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه
ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﭘﻠﯾد و ﺷﯾطﺎﻧﯽ
ﺳوار ﺑر رﺷﺗﮫ ھﺎﺋﯽ از اﻧدوه
ھﺟوم آوردﻧد ﺑر ﻗﻠﻣرو واﻻی ﭘﺎدﺷﺎه .
»آه ! ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ ﻣرﺛﯾﮫ آﻏﺎز ﮐﻧم  ،ﭼرا ﮐﮫ :
دﯾﮕر ھرﮔز ﺻﺑﺣﯽ طﻠوع ﻧﺧواھد ﮐرد
از ﭘس ِ وﯾراﻧﮫ ھﺎی اﯾن ﻗﺻر !«
در ﺣول و ﺣوش ﻗﺻر
ﻧوری ﻣﻠﺗﮭب در ﺣﺎل طﯾران اﺳت
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وﻟﯽ اﯾن ﻧور
ﭼﯾزی ﺟز ﯾﮏ اﻓﺳﺎﻧﮫ ﺗﺎرﯾﮏ
از ﺧﺎطرات ﻣﺣو ﺷده ای ﻧﯾﺳت  ،ﮐﮫ:
در اﯾّﺎم ﮐﮭن
ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷده اﺳت .
و ﻣﺳﺎﻓران آواره
ھم اﯾﻧﮏ
ﻣﻧور
ﺳرخ
ھﺎی
درﯾﭼﮫ
طرﯾﻖ
از
ّ
درۀ ﻋﻣﯾﻖ
از اﻋﻣﺎق آن ّ
ﻧظﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد :
ﭼﯾزھﺎی ﺣﺟﯾم و ﻣﺷﻣﺋز ﮐﻧﻧده ای را
ﮐﮫ ﺑﮫ طرز ﺣﯾرت آوری
در آھﻧﮕﯽ ﺑس ﺷوم و دﻟﺧراش
در ﺟرﯾﺎﻧﻧد .
و ﺟﻣﻌﯾّﺗﯽ ﺳﺧت ﺷﻧﯾﻊ
ﻗﮭﻘﮭﮫ زﻧﺎن
ﺑﮫ ﺑرون ھﺟوم ﻣﯽ آورﻧد
از آن دروازه
ھﻣﭼون ﺳﯾﻠﯽ ﺳﯾﺎه و ﻣﮭﺎﺟم .
ﻗﮭﻘﮭﮥ ﻣرﮔﺑﺎرﺷﺎن
درۀ ﺳرﺳﺑز را
آن ّ
و آن ﻗﺻر ﻣﺟﻠّل را
ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾد
آه!
دﯾﮕر ﻟﺑﺧﻧدی ﺧﻠﻖ ﻧﺧواھد ﺷد
ﻓﻘط ﻗﮭﻘﮭﮫ !

* * *
وادی رؤﯾﺎھﺎ
از طرﯾﻖ راھﯽ ﺗﺎر و ﺗﻧﮭﺎ
ﮐﮫ ﻣﺣ ّل ﮔذار ﻓرﺷﺗﮕﺎﻧﯽ ﺳت ھﻣﮫ ﻣﻌﻠول و ﺑﯾﻣﺎر ،
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺻﻧﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم»ﺷب«
ﺳﻠطﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد در آن ﺑﺎﻻ ،
در ﻗﻠﻣرو ﺗﺎﺟﯽ ﺳﯾﺎه :
ﻣن رﺳﯾدم ﺑﮫ اﯾن وادی
ﮐﮫ ھﻣﯾن ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ
ﺳر ﺑرآورد از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣطﻠﻖ ِ آﺧرﯾن
از اﻗﻠﯾﻣﯽ وﺣﺷﯽ و ﻏرﯾب
ﮐﮫ ﭘرﺗﺎب ﺷده از ﻗﻠب ﻣﮑﺎن
و از ﻣدار زﻣﺎن.
ﺷﯾﺎرھﺎﺋﯽ ﻋﻣﯾﻖ و ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ
وﺟرﯾﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮔﺳﺗرده و ﺑﯽ ﻣﮭﺎر .
ﺷﯾﺎرھﺎ  ،ﻏﺎرھﺎ  ،و ﺟﻧﮕل ﻣﺧوف ﺳﯾﺎه
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ﺑﺎ اﺷﺑﺎح و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ آدﻣﯾزاده ای ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﯾﺎﺑدش :
ﺑﮫ ﺧﺎطرﺳﯾل اﺷﮑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺟﺎری اﻧد در ھﻣﮫ ﺳو .
ﮐوھﮭﺎ ھﻣﮫ واژﮔوﻧﮫ اﻧد ﺗﺎ اﺑد
دردرﯾﺎﺋﯽ ﺑﯽ ﮐراﻧﮫ:
درﯾﺎھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ﻗرارﻧد و ﻣﺿطرب
در ﻋطش ِ آﺗش آﺳﻣﺎن .
درﯾﺎﭼﮫ ھﺎ :
ﭘرﺗﺎب ﺷده ﺑﮫ ﺑرون ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎ
وﭘﺎﺷﯾده آب ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺟﺎﻧﺷﺎن را ﺑﮫ آﺳﻣﺎن :
آﺑﮭﺎی ﺗﻧﮭﺎ و ﻣردۀ ﺷﺎن را ،
آﺑﮭﺎی راﮐد و اﻓﺳرده ﺷﺎن را
ﺑﮫ ھﻣراه ﺑرﻓﮭﺎی زﻧﺑﻘﯽ ﭼرت زﻧﺎن و آوﯾزان .
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
درﯾﺎﭼﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺑرون ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻧد آﺑﮭﺎی دﻟﻣرده ﺷﺎن را
آﺑﮭﺎی ﺗﻧﮭﺎ و اﻧدوھﮕﯾﻧﺷﺎن را
ﺑﮫ ھﻣراه ﺑرﻓﮭﺎی زﻧﺑﻖ ﭼرت آﻟوده و آوﯾزان ،
در ﮐﻧﺎر ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ
ﻧزدﯾﮏ ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﮫ
ﮐﮫ ﻧﺟوا ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ آراﻣﯽ
ﻧﺟواﺋﯽ ﺟﺎوداﻧﮫ
در ﮐﻧﺎر ﺟﻧﮕل ﺧﺎﮐﺳﺗری
در ﻣﺟﺎورت آب ﻣرداب ِ ﺳﯾﺎه ،
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻏوﮐﮭﺎ و ﺳوﺳﻣﺎرھﺎ اﺗراق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد –
در ﮐﻧﺎر ﺑرﮐﮫ ھﺎی ﻣﻼل اﻧﮕﯾز
و در ﻣﺟﺎورت اﻧدوھﮕﯾن آﺑﮕﯾرھﺎ ،
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻏوﮐﮭﺎ ﺳﮑﻧﯽ ﻣﯽ ﮔزﯾﻧﻧد
در ﻣﺟﺎورت ھر ﻧﻘطﮫ ای
در ﻣﻠﻌون ﺗرﯾن ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ
ودر ھر ﮔوﺷﮫ ای
در ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﺗرﯾن زﻣﺎن ھﺎ.
آﻧﺟﺎ
و در آﻧﺟﺎ
ﻣﺳﺎﻓر ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد
در اوج ﺑُﮭت و ھراس ،
ﭘرده ھﺎی ﺧﺎطرات ﮔذﺷﺗﮫ را ،
در اﺷﮑﺎل ﮐﻔن ﭘوﺷﯽ ﮐﮫ آرﻣﯾده اﻧد
در آﻏوش ِ »آه«!
دوﺳﺗﺎن ِ ﮐﻔن ﭘوش
ﮐﮫ ﻣدّﺗﮭﺎ ﭘﯾش
ﺗﻘدﯾم ﺷده اﻧد ﺑﮫ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ،
در اﻧدوھﯽ ﻣرﮔﺑﺎر .
ﺑرای ﻗﻠﺑﯽ ﮐﮫ ﻟﺷﮕرﯾﺎﻧش  ،اﻧدوھﻧد ،
اﯾن ﭼﮫ ﻗﻠﻣرو آرام و روان اﺳت
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از ﺑرای روﺣﯽ ﮐﮫ
ﮔﺎم ﻣﯽ ﻧﮭد در ﻣﯾﺎن اﺷﺑﺎح .
آه!
اﯾن ﯾﮏ ﺳرزﻣﯾن ﺧﺎﻟﯽ ﺳت !
وﻟﯽ ﻣﺳﺎﻓر ﺑﮫ ﺳﻔر ﺧوﯾش اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد از ﻣﯾﺎن راھﮭﺎ
ﮔرﭼﮫ ﺟﺳﺎرت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧظﺎره ﮐﻧد اﯾن ھﻣﮫ ﻣﺎﺟرا :
ھرﮔز اﺳرار اﯾن ﭼﯾزھﺎ
ھوﯾدا ﻧﻣﯽ ﺷود
در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷﻣﺎن ﺑﺳﺗﮥ آدﻣﮭﺎ :
ﭼﮫ –
اراده ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ِ ﺧوﯾش را
آﻧﮑس ﮐﮫ
ﻣﻣﻧوع ﮐرده اﺳت
ﮔﺷﺎﯾش ﺳر ﭘوش ِ ﺣﺎﺷﯾﮫ دار را ).آﺳﻣﺎن(.
و ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ
روح اﻧدوھﺑﺎر
ﮐﮫ ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد از اﯾن ﺳرزﻣﯾن
ﻓﻘط ﻧظﺎره ﮔر اﺳت
آﻧﮭم :
از ﭘﺷت ﺑﻠورھﺎﺋﯽ ﺳﯾﺎه .
از طرﯾﻖ راھﯽ ﺗﺎر و ﺗﻧﮭﺎ
ﮐﮫ ﻣﺣ ّل ﮔذار ﻓرﺷﺗﮕﺎﻧﯽ ﺳت ﻣﻌﻠول و ﺑﯾﻣﺎر ،
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺻﻧﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺷب«
ﺳﻠطﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد در آن ﺑﺎﻻ
در ﻗﻠﻣرو ﺗﺎﺟﯽ ﺳﯾﺎه :
ﻣن ،ﺳرﮔردان ﺑوده ام در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻏرﺑت ﺧﺎﻧﮫ
در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ِ ﻣطﻠﻖ ِ آﺧرﯾن ،
در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ،
ھﻣﯾن ﺗﺎزه ﮔﯾﮭﺎ .

* * *
ﺑﮫ ...
ﻗرﻋﮥ ﻓﺎل زﻣﯾﻧﯽ ام را ﺗﻌﻘﯾب ﻧﮑردم  ،ﭼﻧدان .
ﮐﮫ:
ﭼﯾزی از ﺣﯾﺎت  ،ﻧﺑود در آن
و آن دوران ،
دوران ﻋﺷﻖ ِ ﻓراﻣوش ﺷده  ،اﺳت ،
ِ
ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻧﻔرت و ﮔرﯾز زﻟﺣظﮫ ھﺎ در ھر آن ،
و ﻣن:
ﻧﯾﺳﺗم ﺳوﮔوار و ﮔرﯾﺎن
ﭼرا ﮐﮫ:
وﯾراﻧﮫ ھﺎ ،
ﻣﻧورﺗرﻧد از اﯾن ﺟﺎن .
ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺎدﺗر و ّ
و ا ّﻣﺎ ﺗو ،
ﺗو  ،اﻧدوھﮕﯾﻧﯽ ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﻣن ،
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ﭼرا ﮐﮫ :
رھﮕذری ﺑﯾش ﻧﯾﺳﺗم
در اﯾن ﺟﮭﺎن .

* * *
ﺳﮑوت
ﺣﺎﻻﺗﯽ ،
و ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد در اﺗﺣﺎدّ ﮐﺎﻣل  ،ﮐﮫ
ﺣﯾﺎت دوﮔﺎﻧﮫ ای دارﻧد
ﮔو اﯾﻧﮑﮫ
ﻧوﻋﯽ وﺟودی دو ﻗوﻟوﯾﻧد .
ﮐﮫ
ﻓوران ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از ﻣﺎده و ﻧور
و ﺣﺿور ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد
در ﺻﻼﺑت اﺟﺳﺎم و ﺳﺎﯾﮫ ھﺎﯾﺷﺎن .
ﺳﮑوت  ،دو روی دارد:
درﯾﺎ و ﺳﺎﺣل ،
ﺑدن و روح.
ﯾﮑﯽ در اﻣﺎﮐن ﺧﻠوت اﻗﺎﻣت ﻣﯽ ﮔزﯾﻧد
ودوﻣﯽ در ﻣﯾﺎن ﻋﻠﻔﮭﺎی ھرزه ﻣﯽ روﯾد
ّ
و ﺑﺎ زﯾﺑﺎﺋﯽ و وﻗﺎر
ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺎطرات ﮔذﺷﺗﮫ
و ﯾﺎ از طرﯾﻖ اﻓﺳﺎﻧﮫ ای اﻧدوھﺑﺎر
ھوﯾدا ﻣﯽ ﮔردد.
دوم ﺳﮑوت  ،ﻣﯽ داﻧﯽ ﭼﯾﺳت ؟
ﻧﺎم ِ اﯾن روی ِ ّ
ﻧﺎم او »ھرﮔز« اﺳت .
او
ﺳﮑوت ﯾﮑدﺳت و واﺣد اﺳت
»ھرﮔز«  ،ﻧﻣﯽ ھراﺳد
وھﯾﭻ ﻗدرت ﭘﻠﯾدی در او راه ﻧدارد
ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه
ﺳرﻧوﺷﺗﯽ اﺿطراری  ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎﻧس آﺧرﯾن ،
ﺗو را ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﺳﺎﯾﮫ اش ﻣﯽ ﺑرد .
ﭘری ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺷﺎﻧﯽ
ﺗو را ﺑﮫ ﻗﻠﻣروی دور اﻓﺗﺎده و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑرد
ﮐﮫ ھرﮔز ﺟﺎی ﭘﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ در آﻧﺟﺎ ﻧﯾﺳت .
آﻧﺟﺎ
در آﻧﺟﺎ
ﺧودت را ﺑﮫ »ﺧدا« واﮔذار ﻧﻣﺎ .

*

*

ﻧﯾﺎﯾش
ﺑﮫ وﻗت ﭘﮕﺎه ،
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*

ﺑﮫ ﮔﺎه ِ ﻧﯾﻣروز ،
در ﺳﺎﯾﮫ – روﺷن ِ ﺷﺎﻣﮕﺎھﺎن .
ﺗو!
ﺗو ای ﻣﺎرﯾﺎ
ﻧﯾﺎﯾش ﻣرا ﺷﻧﯾده ای
در ﺷﺎدی و در اﻧدوه ،
در ﺑﯾﻣﺎری و ﺳﻼﻣت روح .
ای ﻣﺎدر ﺧدا
ﺑﺎ ﻣن ﺑﺎش  ،ھﻧوز!
آﻧﮕﺎه
ﮐﮫ ﻟﺣظﺎت
ﺑﺎ ﺳﺑﮑﺑﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﭘرواز درآﻣدﻧد و رﺧت ﺑرﺑﺳﺗﻧد
وھﯾﭻ اﺑری
آﺳﻣﺎن ﺟﺎﻧم را ﺗﯾره ﻧﻣﯽ ﻧﻣود
و روﺣم ﻣردّد ﺑود در ﻣﺎﻧدن و رﻓﺗن :
زﯾﺑﺎﺋﯽ ات
رھﻧﻣون ﻧﻣودش ﺑﮫ ﺳوی ﺗو
ﺑﮫ ﺳوی ﻗﻠﻣرو ﺗو .
و آن ھﻧﮕﺎم
ﮐﮫ طوﻓﺎن ﺳرﻧوﺷت
ﺑﺎﻟﮭﺎﯾش را ﮔﺳﺗراﻧﯾد
و ﺣﺎل و ﮔذﺷﺗﮫ ام را ﺗﯾره و ﺗﺎر ﻧﻣود :
ﺑﮕذار ﮐﮫ آﯾﻧده ام ﻧور اﻓﺷﺎﻧﯽ ﮐﻧد ،
ﺑﮫ اﻣﯾد دﻟﻧواز ﺗو
ﺑﮫ اﻣﯾد رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺗو .

* * *
ﺧواب – آﻟوده
ﻧﯾﻣﮫ ﺷب اﺳت
ﺷﺑﯽ از ﺷﺑﮭﺎی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن
اﯾﺳﺗﺎده ام در زﯾر ﭼﺗر ﻣﺎه ِ ﻧور اﻓﺷﺎن ،
ﺑﺧﺎری اﻓﯾوﻧﯽ ،
ﻧﻣﻧﺎک ،
ﻋﺟﯾب و ﺑﯾرﻧﮓ و ﻟﻐزﻧده
ﺑﮫ ﺑرون ﻣﯽ ﺗراود
از ھﺎﻟﮫ طﻼﺋﯽ اش
و ﻓرو ﻣﯽ ﭼﮑد
ﺑﮫ آراﻣﯽ
ﺑر ﻗﻠّﮥ ﺧﺎﻣوش ﮐوھﺳﺗﺎن ،
ﺑﮫ ﺳرﻗت ﻣﯽ ﺑرد ﺧواب را
در طﻧﯾن ﻣوﺳﯾﻘﯾﺎﺋﯽ ،
و ﻓرو ﻣﯽ رﯾزدش
در ﺷﯾﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮔل ُرز ﻣﺎری ﺳر ﻓرود آورده
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ﺳر ﮔور
و ُﭼرت ﻣﯽ زﻧد ﺑر ِ
زﻧﺑﻖ ﻟﻣﯾده ﺑر اﻣواج ،
و ﻣﯽ ﭘﯾﭼد ﻣﮫ ای ﻏﻠﯾظ را ﺑر ﻣﺣور ﺳﯾﻧﮫ اش ﺑر دروازۀ ﻋﺑور
و
وﯾراﻧﮫ ھﺎ ،ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷوﻧد از ﺑرای اﺳﺗراﺣﺗﯽ اﺑدی در آﻏوش ﻏرور ،
ﺑﻧﮕر ای رھﮕذر !
ﮐﮫ ﺑﺳﺎن ﻓراﻣوﺷﯽ ﺳت اﯾن ﺳرور .
آن درﯾﺎﭼﮫ
ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑر ﻣدﺧل ﻋﺑور
و ﺑﮫ ﺧواﺑﯽ ھوﺷﯾﺎراﻧﮫ در ﻣﯽ ﻏﻠطد
و از ﺑرای ﺟﮭﺎن ﻧﯾز
ﺑر ﻧﻣﯽ ﺧﯾزد ،
ﺣﺗّﯽ ز ﻧﻌره ھﺎی ﮔور .
ھﻣﮫ زﯾﺑﺎﯾﺎن ﻧﯾز در ﺧواﺑﻧد
در ﺧواب ﻏرور .
ھﺎن  ،ﺑﻧﮕر !
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
»ﺻﻠﺢ« ﻣﯽ اﻧدازد ﻟﻧﮕر
ﺑر ﮐراﻧﮫ ﺗﻘدﯾرھﺎﯾش
ﺑر ﺳﺎﺣل ﺧﺎﻣوش ِ دھر ،
آه !
ای ﺑﺎﻧوی دﻟﺑر
آﯾﺎ
اﻋﺗﻣﺎدی ھﺳت ﺑﮫ اﯾن ﮔذر
ﺑﮫ اﯾن ﭘﻧﺟره
ﭘﻧﺟره ای ﮐﮫ از ﺷب ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺳوی دﮔر ؟
ﺑﺎدھﺎی ﺳرﮔردان
از ﻧوک ِ آﺧرﯾن درﺧﺗﺎن ،
ﺧﻧدان
از ﻣﯾﺎن ﻗطره ای ﻣﺷﺑّﮏ-
ھوای ﺑﯽ ﮐﺎﻟﺑد
و ﻓﺗﻧﮫ ای اﻓﺳوﻧﮕر
وارد اطﺎق ﺗو ﻣﯽ ﺷوﻧد
وﮐوچ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﺑرون
وﺑﮫ ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ اﻧدازﻧد
ﻣواج ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد
و ّ
ﭘردۀ آﺳﻣﺎن را ،
ﭼﮫ ﺑﮫ ﺟﺎ
و ﭼﮫ ھراﺳﻧﺎک –
ﺑر ﺑﺎﻻی ﺳر ﭘوش ِ ﺑﺳﺗﮥ ﺣﺎﺷﯾﮫ دار
در زﯾر ِ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
روح ﭼرت زﻧﺎن
ﻣﯽ ﺧزد
وﻣﯽ ﮔردد ﭘﻧﮭﺎن ،
آﻧﺟﺎ
ﺑر روی زﻣﯾن
و ﺑر ﺑﺎﻻی دﯾوار ﺳﯾﺎه ،
ھﻣﭼون ارواح
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ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ ﻋروج ﻧﻣوده
و ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در آﻏوش ِ »آه«!
آه !
ای ﺑﺎﻧوی زﯾﺑﺎ
آﯾﺎ ھﯾﭻ ھراﺳﯽ در دل ﻧداری  ،ﺗو در اﯾﻧﺟﺎ ،
ﭼﮫ رؤﯾﺎﺋﯽ در ﺳر ﻣﯽ ﭘروراﻧﯽ ؟
ﻣﺳﻠّﻣﺎ ً
ﺗو اﯾﻧﺟﺎ ھﺳﺗﯽ
ﺗﺎ ﻓﺎﺋﻖ آﺋﯽ
ﺑر آن دوردﺳت ،
و ﺣﯾرت ﺑر اﯾن ﺑﺎغ ﺳرﻣﺳت .
رﻧﮓ ِ ﭘرﯾده و زرد ﺗو  ،ﻋﺟب اﺳت
ﭘوﺷش اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﺗو  ،ﻋﺟب اﺳت .
و
ﻋﺟﯾب ﺗر :
ﻣواج ﺗوﺳت
در ازای ﮔﯾﺳوان ّ
وﻧﯾز
اﯾن ھﻣﮫ وﻗﺎر و ﺳﮑوت ِ ﮔﺳﺗرده ات
ﺑﺎﻧو در ﺧواب اﺳت !
آه !
ﻣﯽ ﺷود آﯾﺎ
اﯾن ﺧواب ﻋﻣﯾﻖ ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد در راز ﺑﻘﺎ !
و آﺳﻣﺎن
ﻣﺻون داردش
در ﻣﺣﻔظﮥ ﻣﻘدّﺳش
در ﺳﯾطرۀ آﺑﯽ ِ ﻧﮕﺎه .
اﯾن ﺣﺟﻠﮫ
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻗدﯾّس دﯾﮕری
ﻣﺗﺣول ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎر دﮔر
ّ
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋﺷﻖ ورزی ِ ﻗدﯾﺳﮫ ای دﯾﮕر .
و اﯾن رﺧﺗﺧواب
از ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی دﮔر :
و ﻣن
دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧم در درﮔﺎه ﺧدا
ﮐﮫ او ﺷﺎﯾد ﺑﯾﺎراﻣد
ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎﻧﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی ﺟﮭﺎن
ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ
ارواح رﻧﮕﭘرﯾده – ﮐﻔن
ﺑﮕذرﻧد از ﻗﻠﻣرو ﻣﺎ .
آه !
ﻋﺷﻖ ﻣن در ﺧواب اﺳت
ﺑﺎﻧوی ﻣن در ﺧواب اﺳت
ﻣﯽ ﺷود آﯾﺎ :
ﮐﮫ ﺧواﺑش
ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﻣﯾﻖ
ﯾﺎﺑد ﺑﻘﺎ .
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و ﺷﺎﯾد
ﻣوﺟوداﺗﯽ ﻧرم ﺗن و رﯾز
در ﺣول و ﺣوش او ﻣﯽ ﺧزﻧد :
ﺑﺳﯾﺎر دور دﺳت
در ﺟﻧﮕل ﺗﯾره وﻧﻣﻧﺎک ﮐﮭن ،
ﺷﺎﯾد ﺑرای او
آﺳﻣﺎﻧﯽ ﮔردد ﺑﻠﻧد
ﮔﺷوده ﺷود آن ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺑﻧد ،
آﺳﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻏﻠب دﻓﻊ ﮐرده اﺳت :
ﺳﯾﺎھﯽ اش را از ﺗن
و ﻣوﺟوداﺗﯽ ﺑﺎﻟدار در ﺣﺎﻟت اﻣﯾﺎل ﮐﮭن
ﺳراﺳﯾﻣﮫ
ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردﻧد
ﭘﯾروزﻣﻧد
ﺑر ﺑﺎﻻی ﭘوﺷش ﺣرﯾری ﻧﻌش ﮐش
در ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزۀ ﺑزرگ ِ ﺧﺎﻧوادۀ ارﺑﺎب وطن .
ﻗﺑری ﺗﻧﮭﺎ و دور اﻓﺗﺎده
ﮐﮫ او ﭘرﺗﺎب ﮐرده اﺳت
در ﻣﻘﺎﺑل دروازه  ،در ﮐودﮐﯽ ،
و ﺳﺧره ھﺎﺋﯽ ﺑﯾﮭوده ﺳﺧت
در آراﻣﮕﺎھﯽ
از دروازه ای
ﮐﮫ ھرﮔز ﭘژواﮐﯽ را ﺑﺎز ﭘس ﻧﻣﯽ دھد
در ﺟﺳﺗﺟوی ﻧﺟﺎت آن ﮐودک
ﮐودک ﺑﯽ ﮔﻧﺎه و ﺳر راھﯽ .
آن
ِ
آه !
ﻣرده ای ﺑﯾش ﻧﺑود اﯾن
آﻧﮑﮫ
ﺷﯾون ﮐرد اﯾن ﭼﻧﯾن .

* * *
ﺗﻧﮭﺎ
از دوران ﮐودﮐﯽ
ﻣن ﻧﺑوده ام ھﻣﭼون دﯾﮕران
وﻧﮕﺎه ﻧﮑرده ام ﺑﺳﺎن ھﻣﮕﺎن
وﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ام ﺑﮫ ﺑرون ﭘرﺗﺎب ﮐﻧم ﻋواطﻔم را
از ﻣﻌدن ِ ﻋﻣوﻣﯽ راﯾﮕﺎن .
و ﺑﮫ ﺑرون ﻧﺗراوﯾده اﺳت
اﻧدوھم
از ھﻣﺎن دﺧﻣﮥ ﻋوام :
و ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ام
ﺑﯾدار ﺳﺎزم ﺷﺎدی ھﺎ را از ﻗﻠﺑم
ﺑﺎ ھﻣﺎن آھﻧﮓ ﻋﻣوﻣﯽ ھﻣﮕﺎن :
و
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ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ دوﺳت داﺷﺗﮫ ام
دوﺳت داﺷﺗﮫ ام در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺟﺎن .
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑود
ﮐﮫ
در ﮐودﮐﯽ
ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم طﻠوع ﻋظﯾم ﺗرﯾن طوﻓﺎﻧﮭﺎی زﻧدﮔﯽ ام
اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﺟﺎدوﺋﯽ
از اﻋﻣﺎق ﺧوﺑﯽ و ﺑدی
ﺑﮫ ﺑرون ﮐﺷﯾده ﺷد
و ﻣرا ﺑﺎ ﺧوﯾش ﺑرد
ﺑﮫ آراﻣﯽ :
از ﻣﯾﺎن ﺳﯾﻼﺑﮭﺎ
و ﯾﺎ از ﭼﺷﻣﮫ ﺳﺎران
از ﭘرﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺳرخ ﮐوھﺳﺗﺎن ،
و از آﻓﺗﺎب
ﮐﮫ ﻣرا در ھم ﭘﯾﭼﯾد
در طﻼی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺧزان  ،از ﺗﺷﻌﺷﻊ آﺳﻣﺎن .
آن ھﻧﮕﺎم
ﮐﮫ از ﻣن ﻋﺑور ﮐرد آن اﻓﺳﺎﻧﮥ ﺟﺎدو
از رﻋد و ﺑرق و طوﻓﺎن ،
ﺑﮫ ھﯾﺑت دﯾو در آورد ﺧود را اﺑری ،
و ﺑرد ﻣرا ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ آﺳﻣﺎن :
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑود آﺑﯽ ِ آﺑﯽ  ،ﻗﻠب آﺳﻣﺎن !

* * *
درﯾﺎﭼﮫ  :ﺗﻘدﯾم ﺑﮫ ...
در ﺑﮭﺎر ﺟواﻧﯽ ،
ﻗرﻋﮫ ﻓﺎل ﻣن ﭼﻧﯾن اﻓﺗﺎد ﮐﮫ :
از اھﺎﻟﯽ ُﻣردّد ﻧﻘطﮥ ﻧﺎﯾﺎﺑﯽ زﯾن ﺟﮭﺎن ﭘﮭﻧﺎور ﺑﺎﺷم :
ﻧﻘطﮫ ای ﮐﮫ
ّ
ذره ای ﮐﻣﺗر از اﯾن دوﺳﺗش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم
ﯽ
ﺗ
ﺣ
ﺗواﻧﺳﺗم
ﻧﻣﯽ
ّ
و اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻧﺎﯾﺎب »ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ« ﺑود .
ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﯾﮏ درﯾﺎﭼﮥ ﻋرﯾﺎن ِ وﺣﺷﯽ ،
ﻣﺣﺻور ﺷده ﺑﺎ ﺻﺧره ھﺎﺋﯽ ﺳﯾﺎه
و ﮐﺎج ھﺎﺋﯽ ﺳر ﺑﮫ ﻓﻠﮏ ﮐﺷﯾده
ﮐﮫ ھﻣﭼون ﻗﻠﻌﮫ ای آن را در ﺑر ﻣﯽ ﮔرﻓت .
وﻟﯽ ،
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺷب
ﻓرو اﻓﮑﻧد ﻧﻘﺎب ظﻠﻣﺎﻧﯽ اش را
ﺑر روی آن ﻧﻘطﮥ ﻧﺎﯾﺎب ،
ﮔوﺋﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﭘوﺷﺎﻧﯾد و ﺗﯾره و ﺗﺎر ﻧﻣود .
و آﻧﮕﺎه
ﻧﺳﯾﻣﯽ ﺟﺎدوﺋﯽ وزﯾد
و ﻋﺑور ﮐرد زان ﻧﻘطﮫ
ﺑﺎ ﻣرﺛﯾﮫ ای ھﺎرﻣوﻧﯾﮏ –
33

آﻧﮕﺎه
ت آن درﯾﺎﭼﮥ ﺗﻧﮭﺎ.
ﻣن ﺑﯾدار ﺷدم ﺑر ﮐراﻧﮥ وﺣﺷ ِ
و ھﻧوز
آن وﺣﺷت  ،ﮐﺎﻣل ﻧﺑود
ﺑﻠﮑﮫ ﺗرس ﺧوش ﺑود :
اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻧﮫ از ﻧوع اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺟواھرﯾن ﻣن
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﯾﺎﻣوزد ﺑﮫ ﻣن
ﺗﺎ وﺻف ﮐﻧم »:ﻧﮫ ﻋﺷﻖ « را ،
ﮔرﭼﮫ آن ﻋﺷﻖ از آن ﺗو ﺑود .
اﻣواج زھر آﮔﯾن درﯾﺎﭼﮫ
ﺑﮫ ﻣرگ آﻏﺷﺗﮫ ﺑود
و در ﮔرداﺑش  ،درﺳت در وﺳط درﯾﺎﭼﮫ ،
ﻗﺑری ﺑود ،
ﺑس ﺑﮫ ﺟﺎ و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ :
از ﺑرای آﻧﮑس ﮐﮫ زان ﭘس
ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت در آن ﮔرداب
ﺗﺳﮑﯾن دﻟﯽ ﺑﮫ دﺳت آورد
ﺗﺻورات ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧود –
از ﺑرای
ّ
روح ﺗﻧﮭﺎﯾش
ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑرای ﺧود
ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺑﺳﺎزد
در آن درﯾﺎﭼﮥ ظﻠﻣت ،
در وﺳط ﮔرداب ،
در ﻗﻠب درﯾﺎﭼﮫ
درﺳت در ﻣﯾﺎن آن ﻗﺑر .

* * *
آﻧﺎﺑل ﻟﯽ
ﻣدّﺗﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾش از اﯾن
در ﻗﻠﻣرو ﯾﮏ اﻣﭘراطوری ﺑر ﻟب درﯾﺎ
دوﺷﯾزه ای زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد
ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺷﻣﺎ ھم ﺑﺷﻧﺎﺳﯾدش :
ﺑﮫ ﻧﺎم »آﻧﺎﺑل ﻟﯽ «.
اﯾن دوﺷﯾزه در ھﯾﭻ اﻧدﯾﺷﮫ ای ﺟز »ﻋﺷﻖ« ﻣن ﻧﺑود :
ﺗﻧﮭﺎ آرﻣﺎﻧش اﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﻣن ﻋﺎﺷﻖ او ﺑﺎﺷم و او ﻣﻌﺷوق ﻣن .
ﻣن  ،ﮐودﮐﯽ ﺑﯾش ﻧﺑودم
و او ﻧﯾز ﮐودﮐﯽ ﺑود
در ﻗﻠﻣرو اﯾن اﻣﭘراطوری ﺑر ﻟب درﯾﺎ :
دوﺳت ﻣﯽ داﺷﺗﯾم ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﺎ ﻋﺷﻘﯽ ﺑرﺗر از ﻋﺷﻖ :
ﻣن و آﻧﺎﺑل ﻟﯽ ﻣن :
ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﻋﺷﻘﯽ
ﮐﮫ
34

ﻓرﺷﺗﮕﺎن آﺳﻣﺎن
ﭼﺷم طﻣﻊ ﺑﮫ ﻣن و او دوﺧﺗﮫ ﺑودﻧد .
و اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ
ﻣدّﺗﮭﺎ ﭘﯾش از اﯾن
در ﻗﻠﻣرو اﯾن اﻣﭘراطوری ﻟب درﯾﺎ
ﺑﺎدی از ﻣﯾﺎن اﺑرھﺎ وزﯾد :
ﺑﺎدی دھﺷﺗﻧﺎک
ﮐﮫ
ﻟرزاﻧﯾد آﻧﺎﺑل ﻟﯽ زﯾﺑﺎی ﻣرا
و آﻧﺎﺑل ﻟﯽ ﻣن ﯾﺦ زد و ُﻣرد :
و آﺷﻧﺎی ﺑرﺗر او آﻣد از آﺳﻣﺎن
و او را از ﻣن رﺑود
و در ﻗﺑری ﻣﺣﺑوﺳش ﻧﻣود
در آن اﻣﭘراطوری ﺑر ﻟب درﯾﺎ .
ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﮐﮫ ﭼﻧدان ﺧوﺷﺣﺎل ﻧﺑودﻧد
ھﻣﮫ
از ﺑرای ﺑدرﻗﮫ ﻣن رھﺳﭘﺎر ﺷدﻧد
در ﺟداﺋﯽ از او .
آری
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑود
ﮐﮫ آن ﺑﺎد ﺳﯾﺎه و ﯾﺦ ﺑﻧدان
آﻣد از ﻣﯾﺎن اﺑرھﺎ ﺷب ھﻧﮕﺎم
و ﺳرﻣﺎ زد و ﮐُﺷت آﻧﺎﺑل ﻟﯽ ﻣرا .
وﻟﯽ ﻋﺷﻖ ﻣﺎ
از دﯾر ﺑﺎز
ﻗوی ﺗر از ﻋﺷﻖ آﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑود ﮐﮫ:
ﻗﺑل از ﻣﺎ ﺑودﻧد –
ﭘﯾرﺗر از ﻣﺎ ﺑودﻧد
و ﻋﺎﻗل ﺗر از ﻣﺎ ﺑودﻧد .
و اﯾﻧﮏ
ﻧﮫ آن ﻓرﺷﺗﮕﺎن در آﺳﻣﺎن ﺑرﺗر
و ﻧﮫ آن ﺷﯾﺎطﯾن در زﯾر درﯾﺎ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺟدا ﮐﻧﻧد روح ﻣرا
از روح آﻧﺎﺑل ﻟﯽ زﯾﺑﺎ .
زﯾرا ﮐﮫ :
ﻣﺎه  ،ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗﺎﺑد  ،ﻣﮕر
ﻣرا ﺑﮫ رؤﯾﺎی آﻧﺎﺑل ﻟﯽ زﯾﺑﺎ ﺑرد .
و ﺳﺗﺎرﮔﺎن ھرﮔز ﻧﻣﯽ درﺧﺷﻧد  ،ﻣﮕر
ﭼﺷﻣﺎﻧش را در ﻗﻠﺑم روﺷن ﮐﻧﻧد .
و آﻓﺗﺎب ھرﮔز طﻠوع ﻧﻣﯽ ﮐﻧد  ،ﻣﮕر
ﻣرا از آﻏوش آﻧﺎﺑل ﻟﯽ  ،زﯾﺑﺎ  ،ﺑﯾدار ﮐﻧد .
و اﯾﻧﮏ
ﺷﺑﺎﻧﮕﺎھﺎن
ﻣن ﻣﯽ آراﻣم در آﻏوش آﻧﺎﺑل ﻟﯽ زﯾﺑﺎ :
در آﻏوش ﻋﺷﻖ ﻣن
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در ﮐﻧﺎر زﻧدﮔﯽ ﻣن
در ﺣﺟﻠﮫ ﻋروﺳﯽ ﻧوﺟوان ﻣن ،
آﻧﺟﺎ :
در ﻗﺑری
ﺑر ﻟب درﯾﺎ .

*

*

ﮐرم ﻓﺎﺗﺢ
ھﺎن !
ﺑﻧﮕرﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺟﺷن ﺑﺎﺷﮑوه ،
و ﭼﮫ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﻋﺟﯾﺑﯽ ﺳت  ،اﻣﺷب ،
در ﻣﯾﺎن ﺷﺑﮭﺎی ﺗﻧﮭﺎی اﯾن اﯾّﺎم اﺧﯾر !
ﺟﻣﻌﯾّت اﻧﺑوھﯽ از ﻓرﺷﺗﮕﺎن ِ ﺟﺳور و دﻻور
ﭘوﺷﯾده در ﺣﺟﺎب و ﻏرق در ﺟرﯾﺎن اﺷﮏ
ﻧﺷﺳﺗﮫ درﻧﻣﺎﯾش ﺧﺎﻧﮫ ای از ﺑرای ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺑﺎزی اﻣﯾدھﺎ و ﺗرس ھﺎ ،
و ارﮐﺳﺗری ﻣﺗﯾن
ﻣﯽ ﻧوازد ﺑﮫ آراﻣﯽ
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ای آﺳﻣﺎﻧﯽ .
و دﻟﻘﮑﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻻل ﺑﺎزی ﻣﺷﻐوﻟﻧد
و ﭼﯾزھﺎﺋﯽ را ﺑﯽ ﺻدا زﻣزﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،
اﯾن دﻟﻘﮑﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧدا ﺧﻠﻖ ﺷده اﻧد
ﻋروﺳﮑﮭﺎی ﺧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑﺎزی ھﺳﺗﻧد
و ﻣﯽ ﭘﻠﮑﻧد در ﺳﯾطرۀ ﻓرﻣﺎن ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﺣﺟﯾم و ﻣﺷﻣﺋز ﮐﻧﻧده
ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﺗﻐﯾﯾر ﭘرده ھﺎی ﻧﻣﺎﯾﺷﻧد ،
و آوﯾزان اﺳت از ﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن :
اﻧدوھﯽ ﻧﺎﻣرﺋﯽ !
اﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﻋﺟﯾب
ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﻓراﻣوش ﻧﺷدﻧﯽ ﺳت
ﺑﺎ آن اﺳرار ﻓرﯾﺑﻧده اش
ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی اﺑدﯾّت اﺳت
و ﺗوﺳط آن ﺟﻣﻌﯾّت اﻧﺑوه  ،ﻓﮭﻣﯾدﻧﯽ ﻧﯾﺳت
ﭼرا ﮐﮫ :
از ﻣرﮐز داﯾره ای
ھﻣواره ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ آﻏﺎزﯾﻧش ،
و
دﯾواﻧﮕﯽ  ،ﮔﻧﺎھﺎن و وﺣﺷت ھﺎ  ،ﺟﻣﻠﮕﯽ روح اﯾن دﺳﯾﺳﮫ اﻧد .
در اﯾن ﻣﯾﺎن
ﻣوﺟودی ﺧزﻧده و ﻧرم ﺗن و ﺳﯾﺎه ﭼﺷﻣﯽ
ﮐﮫ ﻧظﺎره ﻣﯽ ﮐرد اﯾن ﻧﻣﺎﯾش را
از ﺳوراﺧﯽ
ﭘﯾﭻ و ﺗﺎب ﺧوران ﻣﯽ ﺧزد ﺑﮫ ﺑرون
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و ﻣﯽ آﯾد ﺑﮫ ﺳوی آن دﻟﻘﮑﺎن ،
دﻟﻘﮑﺎﻧﯽ ﺣﺟﯾم و ﻣﺷﻣﺋز ﮐﻧﻧده
ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻏذای او ھﺳﺗﻧد .
و
ﻓرﺷﺗﮕﺎن
ھﻣﮫ ھِﻖ ِھﻖ ﮐﻧﺎن ﻣﯽ ﮔرﯾﺳﺗﻧد
ﺑر ﺧوﻧﮭﺎی ﻟﺧﺗﮫ ﺷدۀ اﻧﺳﺎن
ﮐﮫ ﻣﺎﺳﯾده ﺑود ﺑر دﻧداﻧﮭﺎی اﯾن ﮐرم ﺑﯽ اﺳﺗﺧوان .
ﺑﯾرون !
ﺑﯾرون ﺷوﯾد ھﻣﮫ ﻧورھﺎ و زﻻﻟﯽ ھﺎ ،
ﺑﯾرون !
ھﻣﮫ ﺑﯾرون !
ﺑر روی ﺷﺑﺢ ﻟﻐزﻧده .
آن ﭘرده
آن ﭘوﺷش ﺗدﻓﯾن
ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن ﻣﯽ اﻓﺗد
ﺑﺎ ھﺟوم ﯾﮏ طوﻓﺎن .
و
ﻓرﺷﺗﮕﺎن
ھﻣﮫ رﻧﮓ و روی ﺑﺎﺧﺗﮫ
زﺟﺎی ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزﻧد
و ﻧﻘﺎب ز رﺧﺳﺎر ﻣﯽ زداﯾﻧد
و ھﻣﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧﺎن
ﻧﺎم اﯾن ﻧﻣﺎﯾش را ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﻧد :
»ﺗراژدی اﻧﺳﺎن « !
ﺗراژدی ای ﮐﮫ ﻗﮭرﻣﺎﻧش
ﯾﮏ ﮐرم اﺳت :
ﮐرﻣﯽ ﻓﺎﺗﺢ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻧدد ﻗﮭﻘﮭﮫ زﻧﺎن
در ﻣﯾﺎن ِھﻖ ھِﻖ ﻓرﺷﺗﮕﺎن .

* *
اوﻻﻟوم )(ulalum
آﺳﻣﺎن  :ﺧﺎﮐﺳﺗری و ھوﺷﯾﺎر
ﺑرﮔﮭﺎ ھﻣﮫ ﭼروﮐﯾده و ﻏﻣﺑﺎر  ،ﺷﮑﻧﻧده و ﭘروار
ﺷب ﺗﻧﮭﺎی اﮐﺗﺑر ﺑود :
ﻣﺎه اﮐﺗﺑر  :ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﯾﺎوردﻧﯽ ﺗرﯾن ﻣﺎه ِ ﻋﻣر ِ ﻣن ِ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﯾدار
ﭼﮫ وﺣﺷﺗﻧﺎک ﺑود در ﺣرﯾم درﯾﺎﭼﮥ ظﻠﻣﺎﻧﯽ ِ »او ﺑِر«
در اﻋﻣﺎق ﺷﯾﺎر ِ ﻧﻣﻧﺎک » ِوﯾِر«
ﭼﮫ ﺳﮭﻣﮕﯾن ﺑود در ﻣﺟﺎورت درﯾﺎﭼﮥ ﺧﺎﻣوش »او ِﺑر«
ت ﻏول ﻣرده ﺧوار ِ ﺟﻧﮕل ِ »و ِﯾِر «.
در ﻣﺣ ّل اﻗﺎﻣ ِ
در اﯾﻧﺟﺎ
ﯾﮑﺑﺎر از ﻣﻌﺑر ھوﻟﻧﺎک و ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎﺋﯽ
از ﺳر ھوس ﻣرﻣوز و ﺑﯽ رﯾﺎﺋﯽ
ﭘَرﺳﮫ ای زدم ﺑﺎ روﺣم  :ﭼﮫ ﭘرﺳﮥ وﺣﺷت زاﺋﯽ .
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در آن ھﻧﮕﺎم :
ﻗﻠﺑم ﺑود ﭼو آﺗﺷﻔﺷﺎن
ھﻣﭼون رودﺧﺎﻧﮫ ای از ﻣوادّ ﻣذاب و ﺳوزان
ﺑﺎ ﮐف ھﺎﺋﯽ آﺗﺷﯾن در ﺟرﯾﺎن و ﻏﻠطﺎن
و ھﻣﭼون ﮔدازه ھﺎی آﺗﺷﻔﺷﺎن  ،ﺑﯽ ﻗرار و ﺟوﺷﺎن
ﺳرﺧش ﻣﯽ ﯾﺎﻓت ﺟرﯾﺎن
اﻣواج ﺑﺧﺎرات ُ
ﺑﮫ ﺳوی اﻋﻣﺎق ﻗﻠﻣرو »ﯾﺎﻧِﮏ«  ،آن ﮐوھﺳﺗﺎن آﺗﺷﻔﺷﺎن
و ﻧﺎﻟﮫ و ﺿﺟﮫ ای ﺑر ﻣﯽ ﺧﺎﺳت زان ﻣﯾﺎن
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣوادّ ﺳوزان
ﺳرازﯾر ﻣﯽ ﮔﺷت زﮐوھﺳﺗﺎن
در ﻗﻠﻣروﺋﯽ ﯾﺦ ﺑﻧدان .
ﺻﺣﺑﺗﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺟدّی ﺑود و ھوﺷﯾﺎر
وﻟﯽ اﻓﮑﺎرﻣﺎن ﭘژﻣرده و ﺑﯾﻣﺎر
و ﺣﺎﻓظﮫ ﻣﺎن رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺗﮫ و در ﺣﺎل اﺣﺗﺿﺎر
ﭼرا ﮐﮫ :
ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﯾم ﻣﺎه اﮐﺗﺑر را
و ﻧﺷﺎن ﻧﮑرده ﺑودﯾم آن ﺷب را
)آه ! و ﻧﮫ ھﯾﭼﯾﮏ از ﺷب ھﺎی ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻋﻣرﻣﺎن را (
ﺑﮫ درﯾﺎﭼﮥ ﺳﯾﺎه »اوﺑر« ﺗوﺟّﮭﯽ ﻧﮑرده ﺑودﯾم
)ﮔر ﭼﮫ ﯾﮑﺑﺎر ﺳﻔری ﮐرده ﺑودﯾم ﺑداﻧﺟﺎ(
وﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺳﭘرده ﺑودﯾم آن ﺣرﯾم وﺣﺷت زا را
آن ﺟﻧﮕل ﻣﺣ ّل اﻗﺎﻣت ِ ﻏول ﻣرده ﺧوار را .
وآﻧﮏ ﮐﮫ ﺷب ﻣﻔﻠوک ﺷده ﺑود و ﭘﯾر و ﺑﯾﻣﺎر
وﺗﺷﻌﺷﻊ ﺑﯽ رﻧﮓ ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻧوﯾد ﻣﯽ داد ﺳﭘﯾده را در آﺳﻣﺎن
در ﭘﺎﯾﺎن راھﻣﺎن
ﻧور ﺳﯾّﺎل و ﻏﺑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ای ﮔﺷت آﺷﮑﺎر
و از ﻣﯾﺎن آن
ھﻼل ﻣﻌﺟزه آﺳﺎﺋﯽ ﺷد ﭘدﯾدار
ﺑﺎ ﺷﺎﺧﯽ دو ﺳر
ھﻼل :
اﯾن اﻟﮭﮫ درﺧﺷﺎن  ،روﺷن و ﺑﺎرور  ،ﻋرﯾﺎن و آﺷﮑﺎر
ﺑﺎ دو ﺷﺎخ درﺧﺷﺎن
ﺑُ ّرﻧده و ﺑﯽ رﺣم ھﻣﭼون ﺗﺑر .
و ﻣن ﮔﻔﺗم :
»اﯾن روح ﻣن  ،اﯾن دوﺷﯾزۀ زﯾﺑﺎی ﻣن ﮔرﻣﺗر اﺳت از اﻟﮭﮫ ھﻼل ﻣﺎه ،
اﯾن دوﺷﯾزۀ ﻣن  ،ﻏﻠطﺎن اﺳت در ﺟرﯾﺎن ﮐﮭرﺑﺎﺋﯽ ﯾﮏ »آه «،
و ﺷﺎد و ﺳرﻣﺳت در ﻗﻠﻣرو ﺣﺳرﺗﯽ ﺳرد و ﺳﯾﺎه ،
و او دﯾده اﺳت اﺷﮑﮭﺎی ﻣرا
ﮐﮫ ھﻧوز ﻧﺧﺷﮑﯾده اﺳت ﺑر اﯾن ﮔوﻧﮫ ھﺎ
ﮔوﻧﮫ ھﺎﺋﯾﮑﮫ ھرﮔز ﺑر روﯾش ﻧﻣﯽ ﺧزﻧد آن ﺧزﻧدﮔﺎن ﻧرم ﺗن و ﭼﺷم ﺳﯾﺎه ،
ﺳﺗﺎرﮔﺎن و آﺳﻣﺎن را ﭘﺷت ﺳر ﻧﮭﺎده
ﺗﺎ ﺑﺟوﯾد از ﺑراﯾﻣﺎن راھﯽ ﺑﮫ آن ﺳوی آﺳﻣﺎن
از ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻧﮭر آراﻣش وﺧﺎﻣوﺷﯽ و ﻓراﻣوﺷﯽ ﺟﺎن
ﺗﺎ ﺑﺷوﺋﯾم آن ﻟﮑّﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎه را از ﻗﻠﺑﻣﺎن «
)آن ﺳوراﺧﮭﺎی ﺳوﺧﺗﮥ آه (
ای دوﺷﯾزۀ زﯾﺑﺎ
ﺑﺎ ﺗﺷﻌﺷﻊ آن ﭼﺷﻣﺎن ﺳﯾﺎه  ،ﺑﺗﺎب ﺑر ﻣﺎ  ،ﺑﺗﺎب ﺑر ﻣﺎه !
ا ّﻣﺎ اﻓﺳوس !
روح  ،اﯾن ﺷﮑﺎرﭼﯽ زﯾﺑﺎﺋﯽ
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در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻧﮕﺷﺗﺎﻧش را ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﻠﻧد ﮐرد در ﺗﻔﻧّن ﺑﯽ ھﻣﺗﺎﺋﯽ ،
ﮔﻔت :
»اﻓﺳوس و ھزار اﻓﺳوس
ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺳﺗﺎره و ﺑﮫ اﯾن ھﻼل اﻋﺗﻣﺎدی ﻧدارم  :ﺑﮫ زﻣﯾن و ﺑﮫ ﻣﺎه
ﺑﮫ رﻧﮓ ﭘرﯾده و اﻓﺳرده اش  ،ﺑﮫ ﺳﯾﻣﺎی ﻣﻧﺣوﺳش .
آه ! ﺗﻌﺟﯾل ﮐن ای ھﻣﺳﻔر
ای اﺳﯾر رؤﯾﺎھﺎ  ،ای زﻧﺟﯾری ِ ﻣﺣﺑوس
ای آوارۀ وادی اﻧدﯾﺷﮫ
ﺑرﺧﯾز و ﺑﮫ ﭘرواز آی از اﯾن ﺳﺗﺎرۀ اﻓﺳوس  ،ﭼرا ﮐﮫ  :ﻣﺟﺑورﯾم «
ﭼﻧﯾن ﮔﻔت روح ﻣن .
در وﺣﺷت و ﺣﯾرت ﺗﺎم  ،ﺳﺧن ﮔﻔت اﯾن ﺷﮑﺎرﭼﯽ زﯾﺑﺎی ﺑﯽ ﻧﺎم
ای ﮐﺎش ﻓرو رﯾزد ﺑﺎﻟﮭﺎﯾش ﺑر ﺧﺎک
وﻓرو اﻓﺗد در اﻧدوه اﯾن اﻓﻼک .
در ﺣﺎﻟﺗﯽ ﺑس ﺧراب ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔﺗم :
»اﯾن ﻣﺎﺟرا ﻓﻘط ﺧواب اﺳت ﯾﮏ ﺧواب
ﺑﮕذار ﭘرده ﺑر اﻓﮑﻧم زﯾن ﻧور ﻟرزان
ﺑﮕذار در اﯾن ﻧور آب ﺗﻧﯽ ﮐﻧم ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ُﭼرﺗم ﭘﺎره ﺷود
در ﻋظﻣت و ﺷﮑوه ﻏﯾﺑﯽ اﯾن ھﻼل دو ﺷﺎخ
ﺑﮫ ھﻣراه اﻣﯾد و زﯾﺑﺎﺋﯽ اﻣﺷب ،
آخ!
ﺷﺎﯾد ﮐﮫ ﻣردّداﻧﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧم ﺑﮫ ﺳوء ﺳوی ﻣﺗروﮐش
و ﻣطﻣﺋن ﺷوم ﮐﮫ ھداﯾت ﮐﻧد ﻣﺎ را در اﯾن ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮕﮫ ﻋروج
ﺷﺎﯾد اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎورﯾم ﺑﮫ ﻧورش در ﯾﻘﯾن ﻣﺷﮑوک
ﻧوری ﮐﮫ ﺷﺎﯾد رھﻧﻣون از اﯾن وادی ﭘوچ،
ﭼرا ﮐﮫ:
از راه ﺷب  ،ﻣﯽ ﺗﺎﺑد آﺳﻣﺎن
ﺑر وادی ﺧواب «.
ﺑﺎ اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ
ﺧود را آرام ﻧﻣودم اﻧدﮐﯽ
و ﺳﭘس ﺑوﺳﮫ ای زدم ﺑر ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ روح ﺧوﯾش
واز او اﻟﺗﻣﺎس ﻧﻣودم ﺗﺎ ﻣﺎرا ﺑرون ﺑرد از اﯾن ﺑﯾﺷﮫ .
آﻧﮕﺎه
اداﻣﮫ دادﯾم ﺑﮫ ﺳﻔر
و آن دﯾﺎر را ﻧﮭﺎدﯾم ﭘﺷت ﺳر
و ﺗوﻗف ﻧﻣودﯾم ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮥ ﯾﮏ ﻗﺑر .
ﭘرﺳﯾدم :
»ای روح ﻣن  ،ای ﺧواھر اﺳطوره ای
ﭼﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺑر ﺳﻧﮓ اﯾن ﻗﺑر اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ؟
ﭼﻧﯾن ﮔﻔت ﺑﺎ ﻣن اﯾن ھﻣﺳﻔر :
»اوﻻﻟوم ،اوﻻﻟوم ﮔﻣﺷده  ،اوﻻﻟوم رﺧت ﺑر ﺑﺳﺗﮫ ز دھر
اوﻻﻟوم آرﻣﯾده اﺳت اﻧدرون اﯾن ﻗﺑر «.
آﻧﮕﺎه
ﻗﻠﺑم ﺧﺎﮐﺳﺗری ﺷد و ﺑﯾدار
ھﻣﭼون ﺑرﮔﮭﺎی ﭼروﮐﯾده و ﺑﯾﻣﺎر
ھﻣﭼون ﺑرﮔﮭﺎی ﺷﮑﻧﻧده و ﭘروار
و ﻓرﯾﺎد ﺑر آوردم :
»ﻣطﻣﺋﻧﺎ ً در ﺷب ﻣﺎه اﮐﺗﺑر ﺑود
ﮐﮫ ﺳﻔری ﻧﻣودم در اﻋﻣﺎق ﯾﮏ ﻏﺎر
و آوردم ﺑﺎر ﺳﮭﻣﮕﯾن ﺑﮫ اﯾن دﯾﺎر  ،در اﯾن ﺷب
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آه ! ھﻣﮫ ﺷﺑﮭﺎی ﻋﻣر ِ ﻣن ﺑﯾدار  ،ﺑﯾﻣﺎر ،
آه ! ﭼﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ رھﻧﻣون ﮔردﯾد ﻣرا ﺑﮫ آن ﻏﺎر ؟
اﯾﻧﮏ ﭼﮫ ﺧوب ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم :
درﯾﺎﭼﮥ ظﻠﻣﺎﻧﯽ »اوﺑر« را  ،اﯾن ﻣرداب ﻏﻣﺑﺎر
ﻗﻠﻣرو ﻧﻣﻧﺎک »وﯾر« را  ،اﯾن ﺑﯾﺷﮥ ﺧوﻧﺧوار :
اﯾن درﯾﺎﭼﮥ ﺳﯾﺎه و ﻏم ﺧوار را
اﯾن ﺟﻧﮕل ﻧﻣﻧﺎک و ﺧون آﻟوده را :
ﺑﯾﺷﮥ ﻏوﻟﮭﺎی درﻧده و آدم ﺧوار «.

* * *
»ﺑﮫ ﻣﺎدرم«
)ﺧﺎﻟﮫ و ﻣﺎدر ھﻣﺳرش ﮐﮫ ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻟﺣظﮫ از او ﭘرﺳﺗﺎری ﮐرد(
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن ﺑرﺗر
ﻓرﺷﺗﮕﺎن  ،ﻧﺟواﮐﻧﺎن ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر
ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد در ﻣﯾﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺳوزان ِ ﻋﺷﻖ ،
ﻋﺷﻘﯽ ﺑرﺗر از ﻋﺷﻖ ﻣﺎدر :
ﭘس ﺑﺎ ﻧﺎم آن ﻋزﯾز :ﻣﺎدر
ﻣن ﺳروده ام ﻧﺎﻣت را از آﻏﺎز دھر :
ﺗوﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﺎدری از ﺑرای ِ ﻣن ِ ﺑﯽ ﻣﺎدر
و ﻗﻠﺑم را ﺳﯾراب ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﻠب ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎﯾت .
ﻣﻘرر ﮔردﯾد
و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣرگ ّ
از ﺑرای آزادی روح ھﻣﺳرم  :وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ،
ﻣﺎدرم  ،ﻓﻘط ﻣﺎدر ﻣن ﺑود ﮐﮫ ﭼﮫ زود ُﻣرد
ا ّﻣﺎ ﺗو :
ﻣﺎدر آن ﮐﺳﯽ ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن دوﺳﺗش ﻣﯽ دارم در اﻋﻣﺎق ﻣﺎدر ِ ھﺳﺗﯽ ،
ﭘس ﺗو ﻋزﯾزﺗر ھﺳﺗﯽ از آن ﻣﺎدری ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻣش روزی .
ﺑﺎ آن اﺑدﯾّﺗﯽ ﮐﮫ
ھﻣﺳرم وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﻋزﯾزﺗر ﺑود در ﻧزد روح ﻣن
ﺗﺎ در ﻧزد ھﺳﺗﯽ ِ روح ﺧوﯾﺷﺗن .

* * *
ﺳﺗﺎرۀ ﺷب
ظﮭر ﺑود ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن
ﺑﮫ وﻗت ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ِ ﺟﮭﺎن .
ﺳﺗﺎرﮔﺎن در ھﺎﻟﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﭼﮫ ﺑﯽ رﻧﮓ و ﭘرﺗو اﻓﺷﺎن
در ﺣﯾطﮥ درﺧﺷﺎن و ﺳرد ِ ﻣﺎه ﺗﺎﺑﺎن .
و ﻣن ﻣﺎت ﻣﺎﻧدم:
ﺳم ﺳرد و ﺑﯽ روح ﻣﺎه
در ﺗﺑ ّ
ﺳم .
و ﻣﯽ ﻓﺳرد و ﯾﺦ ﻣﯽ زد ﺟﺎﻧم از اﯾن ﺗﺑ ّ
و اﺑری ﭼون ﮐﻔن ﺳﻔﯾد از ﻣﯾﺎن ﮔذﺷت
و ﻣن ﺑﺎز ﺑﮫ ﺳوی ﺗو ﺑﺎزﮔﺷﺗم
ای ﺳﺗﺎرۀ ﻣﻐرور ﺷب .
ھﺎﻟﮫ ﺗو ﺑﺳﯾﺎر ﻋزﯾزﺗر ﺧواھد ﺑود اﮔر
آﺗش ﺟﺎن ﻣرا ﮐﮫ ﻏروری ﺳت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﮫ ﭘﺷت ﺑﺎم آﺳﻣﺎن ﺑرد ﺷﺑﺎﻧﮕﺎھﺎن.
و آﻧﮕﺎه ﺳﺗﺎﯾش ﺧواھم ﮐرد آﺗش ﻓروزان دروﻧت را در آن دور دﺳﺗﮭﺎ،
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ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﭘرﺗو ﺳرد و ﺑﯽ روﺣت ﮐﮫ از آن ﺗو ﻧﯾﺳت :
ﺳم ﺑﯽ روﺣت ﭼﻧﯾن ﺳرد و ﯾﺦ ﺑﻧدان اﺳت ،
ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺑ ّ
ﭼرا ﮐﮫ :
ﺗو ھم ﻏرﯾﺑﯽ ھﻣﭼون ﻣن در اﯾن ﺟﮭﺎن !

* * *
ﺑﮫ ...
ﻧﮫ ﭼﻧدان ﭘﯾش از اﯾن ،
ﻧوﯾﺳﻧدۀ اﯾن ﺳطور
در ﻏرور ﺟﻧون آﻣﯾزی از ﻋواﻟم روﺷﻧﻔﮑراﻧﮫ ،
و ﺣﺎﻣﯽ »ﻗدرت واژه ھﺎ«
و ﻣﻧﮑر اﯾﻧﮑﮫ :
ﻓﮑری در ورای ﮐﻼم و زﺑﺎن
از ﻣﻐز اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗراوش ﮐرده ﺑﺎﺷد .
و اﯾﻧﮏ
در رﯾﺷﺧﻧد ﭼﻧﺎن ﻏروری ،
درواژه ،
واژۀ ﻟطﯾف و دو ھﺟﺎﺋﯽ
ﭼﻧﺎن ﺧﻠﻖ ﺷده اﻧد
ﮔو اﯾﻧﮑﮫ
ﻓﻘط ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ زﻣزﻣﮫ ﺷوﻧد
ﺑﮫ زﯾر ﻟﺑﮭﺎی ﻓرﺷﺗﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ آرﻣﯾده در رؤﯾﺎ:
در زﯾر ﺷﺑﻧم ھﺎ
در زﯾر ﻣﮭﺗﺎب
ﮐﮫ ﻓرو ﻣﯽ ﻏﻠطد ھﻣﭼون زﻧﺟره ھﺎی ﻣروارﯾد ﺑر ﻗﻠل ﮐوھﺳﺗﺎن .
واﯾﻧﮏ
در طﯾران و در ﺟرﯾﺎﻧﻧد
در اﻋﻣﺎق ﺷﯾﺎرھﺎی ﻗﻠب ﻧوﯾﺳﻧدۀ اﯾن ﺳطور :
اﻓﮑﺎری ﺑدون ﺷﺑﺎھت ﺑﮫ ﻓﮑر
ﮐﮫ
روح اﻧدﯾﺷﮫ اﻧد
و ﺑﺳﯾﺎر ﻏﻧﯽ ﺗر و ﻋرﯾﺎن ﺗر از :
دﯾدﮔﺎه آﺳﻣﺎﻧﯽ آن ﻓرﺷﺗﮫ ،
آن ﻧوازﻧدۀ ﺑزرگ آﺳﻣﺎن  :اﺳراﻓﯾل
ﮐﮫ ﺣﺗّﯽ در آرزوی ادای اﯾن واژه ﻏﺑطﮫ ﻣﯽ ﺧورد .
و ﻣن
واژه ھﺎﯾم ھﻣﮫ ﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳت
و ﻗﻠﻣم در ﺿﻌف و اﻧﻘراض ﮐﺎﻣل
ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد از ﻣﯾﺎن ﭘﻧﺟﮫ ھﺎی ﻟرزاﻧم .
ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋزﯾز ﺗو
ھﻣﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در ﻣﺗون ﻣﻘدّس ﮐﮭن
ﺟﺎری ﺷده اﺳت از زﺑﺎن ﺗو ،
ﻣن ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن ﻧﯾﺳﺗم
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮔﻔﺗن و ﻓﮑر ﮐردن ﻧﯾﺳﺗم
اﻓﺳوس !
ﮐﮫ ﺣﺗّﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣس ﮐردن ﻧﯾﺳﺗم
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ﭼرا ﮐﮫ :
اﯾن ﺣﺎﻟت
ﺣﺗّﯽ ﯾﮏ اﺣﺳﺎس ﻧﯾز ﻧﯾﺳت
اﯾﺳﺗﺎده اﺳت ﺑﯽ ﺣرﮐت و آرام و ﻣﺗﯾن :
ﻧﮕﺎه ﮐودﮐﺎﻧﮫ اش
ﮐﮫ
ﻣﻧﮭدم ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﮫ ﻧﮕﺎھﮭﺎی ﻋﺎﻟم را ،
ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮥ طﻼﺋﯽ دروازۀ ﯾﮏ رؤﯾﺎ
ﻣﺎت و ﻣﺗﺣﯾّر
از دروازه وارد ﮐﺎﺧﯽ ﻣﯽ ﺷود
ﮐﺎﺧﯽ ﻣﺟﻠّل و اﻓﺳﺎﻧﮫ ای
و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﮔراﻧﮫ
ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم
ﺑﮫ ﭼپ  ،ﺑﮫ راﺳت
ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی اﯾن ﻣﻧظره ﺟﺎدوﺋﯽ
در ﻣﯾﺎن ﺑﺧﺎرھﺎی ﻣﻌ ّ
طر ارﻏواﻧﯽ
ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی دور دﺳت ﺗرﯾن ﭼﺷم اﻧدازھﺎ
وﺗﺎ آﻧﺟﺎ
ﮐﮫ ھﻣﮫ دﯾد ﮔﺎھﮭﺎ و ﻣﻧظره ھﺎ
و ھﻣﮫ و ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ ﻣﺣو ﻣﯽ ﮔردد
ﺗﺻورات ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﯾرد
و ھﻣﮫ
ّ
و ھﻣﮫ واژه ھﺎ ﻣﯽ ﻣﯾرد
و ھﻣﮫ ﺗﻔﮑّرات ﻓرو ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻧد
و ھﻣﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺗﻼﺷﯽ ﻣﯽ ﮔردﻧد
وﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد
در اﯾن واژه :

»ﻓﻘط ﺗو !«
و دﮔر ھﯾﭻ .

* * *
رؤﯾﺎھﺎ
آه !
دوران ﺟواﻧﯽ ام ﺳراﺳر رؤﯾﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑود !
ﭼرا ﮐﮫ:
ﺗﺎ آن ھﻧﮕﺎم ﮐﮫ ﻓرداﺋﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد ،
روح ﻣن ﺑﯾدار ﻧﻣﯽ ﺷود در اﺑدﯾّﺗﯽ ھوﺷﯾﺎر .
آری !
ﮔر ﭼﮫ آن رؤﯾﺎی طوﻻﻧﯽ ﺑس ﻣﺄﯾوس ﮐﻧﻧده ﺑود و اﻧدوھﺑﺎر
وﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮭﺗر ﺑود از واﻗﻌﯾّت ﺳرد و ﺑﯾروح ﻟﺣظﺎت ﺑﯾدار .
ﭼرا ﮐﮫ :
ﺑر روی زﻣﯾن دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ،
ﻗﻠﺑم از ﺑدو ﺗوﻟّد
آﻏﺷﺗﮫ ﺑود ﺑﮫ اﻏﺗﺷﺎﺷﯽ ﻋظﯾم
اﻏﺗﺷﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﻋطش ﺟﺎوداﻧﮫ
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ﮐﮫ ﻣﯽ ﻧﻣود ﻣرا ﺳﺧت ﺑﯽ زار و ﺑﯽ ﻗرار.
ﻟﯾﮏ
اﮔر آن رؤﯾﺎی دوران ﮐودﮐﯽ ام اﺑدی ﻣﯽ ﺑود
آﻧﮕﺎه
ﭼﮫ اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ :
ھﻧوز در آرزوی آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑرﺗر ﺑﺎﺷم .
در آن ھﻧﮕﺎم ﮐﮫ ﺳﺧت در ﺧوﺷﯽ ﻏﻠﯾظﯽ ﻏوطﮫ ور ﺑودم  ،در :
زﯾر آﺳﻣﺎن آﺑﯽ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن
و آﻓﺗﺎب ﺑﯽ ھﻣﺗﺎی درﺧﺷﺎن
ودر رؤﯾﺎھﺎی ﻧور ﻋﺷﻖ و زﻧدﮔﯽ ،
آﻧﮕﺎه
ﮐﮫ ﻏرق در ﺗﺧﯾّﻼت ﺧوﯾش ﺑودم ،
ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه
ﻗﻠﺑم را زﮐف دادم :
و ﺣﺎﻻ
ﺑدور از ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم در اﻧﺗظﺎر ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﺷم  ،ﺟز ﺑﮭﺎﻧﮫ .
آری !
ﯾﮑﺑﺎر ﺑود
ﻓﻘط ﯾﮑﺑﺎر –
و آن ﻟﺣظﮥ وﺣﺷﯽ ﺧﺎطرات ﻣن
ھرﮔز ﻓراﻣوش ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد –
آری !
ﻧﯾروﺋﯽ ﺟﺎدوﺋﯽ ﻣرا اﻓﺳون ﮐرده ﺑود .
ﺷﺎﯾد
ﺑﺎد ﺳردی ﮐﮫ ﺷﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑر ﻣن وزﯾد
و ﯾﺎدﮔﺎرش را ﺑر روح ﻣن ﺑر ﺟﺎی ﻧﮭﺎد –
ﺷﺎﯾد
ﻣﺎه و ﺳﺗﺎرﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷب ھﻧﮕﺎم
ﺑر ﺧواب ﻣن ﺗﺎﺑﯾدﻧد
ﭼﻧﺎن ﺳرد و ﯾﺦ ﺑﻧدان ﺑودﻧد
ﮐﮫ ﻣرا ﮐﺷﺗﻧد !
ﺑﮭر ﺣﺎل
ﺑﮕذار ﺑﻣﯾرم
و ﺑﮕذرم .
روﯾﺎھﺎی ﻣن
اﯾﻧﮏ
دررﻧﮓ آﻣﯾزی زﻻﻟﺷﺎن از زﻧدﮔﯽ
ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻠوۀ ﻧﻣﻧﺎک و ﺷﺑﺢ وار و ﻟﻐزﻧدۀ ﺟداﻟﯽ اﺳت ﺑﺎ :
واﻗﻌﯾّت ﺳرد و ﺑﯽ روح
ﮐﮫ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﺗر از :
واﻗﻌﯾّت ﺳرد و ﺑﯽ روح
ﮐﮫ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﺗر از :
ﺑﮭﺷت و ﻋﺷﻖ را
ﺑﮫ دﯾدﮔﺎه ﭼﺷم ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﻣن :
و ھﻣﮫ ﺷﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از آن ﻣن اﺳت ،
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و ﺑﺳﯾﺎر دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﺗر از :
اﻣﯾدھﺎی ﺟواﻧﯽ ﻣن اﺳت :
ﮐﮫ در زﯾر ﺗﯾﻎ آﻓﺗﺎﺑﯽ ﺗرﯾن ﻟﺣظﺎت ﺑر ﻣن ﮔذﺷﺗﻧد :
ﺑﮕذار ﺑروﻧد
و ﻧﺎﺑود ﺷوﻧد .

* * *
زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ
١
ھﺎن !
ﮔوش ﻓرا دھﯾد :
ﺑﮫ ﺳورﺗﻣﮫ ھﺎ
ﺳورﺗﻣﮫ ھﺎﺋﯽ ﺑﺎ زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ
زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎﺋﯽ ﻧﻘره ای .
ﭼﮫ دﻧﯾﺎی ﺳرﺷﺎر از ﺷﺎدی و ﺷﻌف را
ﻣﻠودی ھﺎﯾﺷﺎن ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﮐﻣﺎل ﺑﯽ رﯾﺎﺋﯽ ِ رﯾﺎ .
ھﺎن ای زﻧده ﮔﺎن
ﺑﺷﻧوﯾد !ﮔوش ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن :
ﭼﮫ ﺟﯾرﯾﻧﮓ ﺟﯾرﯾﻧﮓ ﺟﯾرﯾﻧﮕﯽ را ﻣﯽ ﭘراﮐﻧﻧد
در ﻓﺿﺎی ﯾﺦ ﺑﻧدان ِ اﯾن ﺷب ﺳﯾﺎه !
ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻧور اﻓﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
و آﺳﻣﺎن ﭼﺷﻣﮏ ﻣﯽ زﻧد
ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠورﯾن و ﮔوارا
زﻣﺎن
زﻣﺎن
و زﻣﺎن اﻣﺗداد ﻣﯽ ﯾﺎﺑد
در آھﻧﮕﯽ ﺟﺎدوﺋﯽ و ﻧواﺋﯽ ز ﺟﻧس ﺧدا
و طﻧﯾن ﻣﯽ اﻓﮑﻧد و ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود از :
زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ
زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ
از ﺟﯾرﯾﻧﮓ ﺟﯾرﯾﻧﮓ و دﯾﻠﯾﻧﮓ دﯾﻠﯾﻧﮓ ِ زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ .

٢
ھﺎن ! ﮔوش ﻓرا دھﯾد
ﺑﮫ زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎی ﻣﺳت ِ ﻋروﺳﯽ ،
زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎی طﻼﺋﯽ !
ﭼﮫ ﻣژده ﻣﯽ دھد اﯾن ھﺎرﻣوﻧﯽ :ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﺷﺎر از ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
از ﺟرﯾﺎن ھوای ﯾﺦ ﺑﻧدان ﺷب
و ﭼﮫ ھﺷدار ﻣﯽ دھد ﭼﯾزی را در ﮐﻣﺎل ﺳر ﻣﺳﺗﯽ
در ﻧﻐﻣﮫ ھﺎی ﻣذاب طﻼﺋﯽ
در ﮐﻣﺎل ﻣواﻓﻘت و در ﺑﺳﺗر زﯾﺑﺎﺋﯽ .
و ﺷﻧﺎور ﻣﯽ ﮔردد ﭼﮫ ﺗﺻﻧﯾف ﺳﯾّﺎﻟﯽ
ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺑوﺗری ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ در اﻧﺗظﺎر اﺳت
ﺑر روی ﻣﺎه ! در اﻧﺗظﺎر ﺷب ﻋروﺳﯽ .
آه !
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از ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺻدا
ﭼﮫ ﻓوران ﻣﯽ ﮐﻧد آھﻧﮕﯽ ﺧوش ﻧوا
ھﺟوم ﻣﯽ آورد
و ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ آورد
و ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽ ﺷود در ﻗﻠﻣروی از آﯾﻧدۀ دﻧﯾﺎ
و ﻧدا ﻣﯽ دھد آن ﺷﻌف و ﻣﺳﺗﯽ را
ﮐﮫ ﻣﯽ ﻟرزاﻧد و ﺑﮫ ﻓﻐﺎن ﻣﯽ آورد
زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ را  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ
زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ

٣
ھﺎن !
ﮔوش ﻓرا دھﯾد
ﺑﮫ ھﺷدار زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ
زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎی ﺑُرﻧزی !
ﭼﮫ اﻓﺳﺎﻧﮥ وﺣﺷﺗﯽ ﻣﯽ ﺳراﯾد
ھم اﯾﻧﮏ ﺑﯽ ﻗرارﯾﺷﺎن
در ﮔوش ﻣﺗوﺣّش ﺷب ،
و ھم ﻣرﮔﺑﺎرﺷﺎن را
ﻣﯽ ﭘراﮐﻧﻧد ﺑﺎ ﭼﮫ ﻧﻌره ھﺎ ،
از وﺣﺷت اﯾن ﻣﺎﺟرا
ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ اﺳت از زﺑﺎﻧﺷﺎن  ،اﻓﺳﺎر ﮐﻼم
و ﻓﻘط ﺟﯾﻎ و ﺿﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد
ﺑﯽ ﻧظم و ھﺎرﻣوﻧﯽ و در اوج اﻧدوه و ﺟﻔﺎ
در اﻟﺗﻣﺎس ﻋﺎﺟزاﻧﮫ ای از رﺣﻣت آﺗش
در ﺷﮑوۀ ﺟﻧون آﻣﯾزی از :
ﺷراره ھﺎی ﮐَر و دﯾواﻧﮥ آﺗش ﻣوﻣﯾﺎﺋﯽ ﺷده .
ﭘرش ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ! ﺑﺎﻻ و ﺑﺎﻻﺗر
ﺑﺎ رﻏﺑﺗﯽ ﯾﺄس آﻟوده
و ﻋزﻣﯽ راﺳﺦ و ھوﻟﻧﺎک
و ھم اﯾﻧﮏ
آرام ﺑﮕﯾر ﭘﮭﻠو ﺑﮫ ﭘﮭﻠوی ﻣﺎه رﻧﮓ ﭘرﯾده  ،آن آﺗش ﻣﻧﺟﻣد
و ﯾﺎ
ھرﮔز آرام ﻧﺧواھﯽ ﮔرﻓت زﯾن ﭘس اﻧدرﯾن ﻣﺎﺟرا .
آه !
زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ
وﺣﺷﺗﺷﺎن ﭼﮫ اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ ﺳراﯾد :
اﻓﺳﺎﻧﮥ ﯾﺄس .
ﭼﮫ ﺟﯾرﯾﻧﮓ ﺟﯾرﯾﻧﮕﯽ !
ﭼﮫ ﺟﻐﺟﻐﮫ ای !
ﭼﮫ ھﻣﮭﻣﮫ ای !
ﭼﮫ ﺿﺟﮫ ای !
و ﭼﮫ وھم ھوﻟﻧﺎﮐﯽ ﺑﮫ ﺑرون ﻣﯽ رﯾزﻧد
در آﻏوش طﭘﻧدۀ ھوا
و ﮔوش
ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد اﯾن ﻣﺎﺟرا را
از ﺻدای ﺟﯾرﯾﻧﮓ ﺟﯾرﯾﻧﮕش
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از ﺻدای دﯾﻠﯾﻧﮓ دﯾﻠﯾﻧﮕش.
ﺧطر ﭼﮫ ﻓرو ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و آرام ﻣﯽ ﺷود
و ﮔوش
ھﻧوز ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻧود اﯾن ﺻدا را
از ﭘژواک ﺟﯾرﯾﻧﮓ ﺟﯾرﯾﻧﮕش
ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺧطر ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود در طﯾﻔﯽ ﻟطﯾف
ﺑﺎ ﻓرو ﮐش ﮐردن و ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗن ﺧﺷم زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ
زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ
زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ
در ﺻدای اﻟﺗﻣﺎس رﻗّت ﺑﺎر زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ !

۴
ھﺎن !
ﮔوش ﻓرا دھﯾد ﺑﮫ طﻧﯾن ﺻدای زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ :
زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎی آھﻧﯾن !
ﭼﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑرون ﻣﯽ رﯾزد ﻣرﺛﯾﮫ ﺷﺎن !
در ﺳﮑوت ﯾﺦ زدۀ ﺷب :در اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﺋﯽ ﺑﺎ وﻗﺎر و ﺳﯾﺎه
در طﻧﯾن ﺗﮭدﯾد آوازی زﺟﻧس ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ .
از ھراس ﭼﮫ ﻣﯽ ﻟرزﯾم !
و ﻣﯽ ﭘراﮐﻧﻧد از ﺣﻠﻘوﻣﺷﺎن در ھر ﺻدا
ﻧﺎﻟﮫ ای زﺟرآور و ھوﯾدا .
و ا ّﻣﺎ
و ا ّﻣﺎ َﻣردم
آن ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﺑرﺟﯽ در آن ﺑﺎﻻ
و آﻧﺎﻧﮑﮫ در طﻧﯾن آن ﺻدای ﺧﻔﻘﺎن آور
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻓرو ﻣﯽ ﻏﻠطد ﺳﻧﮕﯽ ﺑر روی ﻗﻠب اﻧﺳﺎن
و ﻟِﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد آن را :
ﭼﮫ اﺣﺳﺎس اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد :اﻓﺗﺧﺎری ﺑﯽ ﭘروا .
آﻧﮭﺎ ﻧﮫ زن ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﻣرد
ﻧﮫ ﺣﯾواﻧﻧد و ﻧﮫ اﻧﺳﺎن
آﻧﮭﺎ ﻏوﻟﮭﺎ ھﺳﺗﻧد :ﻏوﻟﮭﺎﺋﯽ ﻣﮭﯾب و ﺑﯽ ﺣﯾﺎ و ﺳﯾﺎه
ﻏوﻟﮭﺎی آدﻣﺧوار :
و ارﺑﺎﺑﺷﺎن  ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﻌره ﻣﯽ ﮐﺷد
و آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣرﮐت ﻣﯽ آﯾﻧد و ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ ﺑرﻧد
و طوﻣﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﺎﻣﮥ ﭘﯾروزی را از ﺟﺎﻧب زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ!
ﻣﺗورم ﻣﯽ ﮔردد
و ﺷﮑﻣﮭﺎﯾﺷﺎن از ﺧوﺷﯽ ،
ّ
و از ﭘﯾروزی ﻧﺎﻣﮥ زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ ﻣﯽ رﻗﺻﻧد ﺑﺎ ﺿﺟّﮫ و ھﻠﮭﻠﮫ ھﺎ .
و زﻣﺎن ...
وزﻣﺎن را ...
اﻣﺗداد ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد در رﯾﺗﻣﯽ ﺟﺎدوﺋﯽ
ﺗﺎ ﺳراﻧﺟﺎم ﮐﺎﻣل زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ :
و زﻣﺎن
ﺗداوم ﻣﯽ ﯾﺎﺑد
در آھﻧﮕﯽ ﺟﺎدوﺋﯽ و ﺑﯽ رﯾﺎﺋﯽ
در ﻣﺳﯾر طﭘش ﻗﻠب زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ
در ھِﻖ ھِﻖ زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ
و زﻣﺎن
ﺗداوم ﻣﯽ ﯾﺎﺑد
ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﻟﮫ و ﺷﯾون در ﻣﯽ آﯾﻧد
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در آھﻧﮕﯽ ﺳﺧت ﺷﺎد و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ
در ﺟﻧﺑش زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ
در طﻧﯾن ﺿﺟّﮫ ھﺎی زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ
در ﻣرﺛﯾﮫ و ﺳوﮔواری زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ
زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ
زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ  ،زﻧﮕوﻟﮫ ھﺎ .

* * *
ﺑﮫ ﮐﺳﯽ در ﺑﮭﺷت
ﺗو
ﻋﺷﻖ ﺑودی از ﺑرای ﻣن :
ھﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ روﺣم
در اﻧدوه ﺑﯾﮑراﻧﯽ ﺿﺟّﮫ ﮐﺷﯾد از ﺑراﯾش:
ﺟزﯾره ای ﺳرﺳﺑز در ﻗﻠب درﯾﺎ
و ﻋﺷﻖ در ھﻣﮫ ﺟﺎﯾش
ﯾﮏ ﭼﺷﻣﮫ ﺳﺎر
ﯾﮏ ﺗﺎﺑوت
و ﮔﻠﮭﺎ و ﻣﯾوه ھﺎﺋﯽ آﺳﻣﺎﻧﯽ در ھﻣﮫ ﺟﺎﯾش
و ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ از آن ِ ﻣن ﺑود .
آه !
رؤﯾﺎی ﻣن روﺷن ﺗر از آن ﺑود ﮐﮫ ﻣدّﺗﯽ ﺑﭘﺎﯾد !
آه ! ای اﻣﯾد ﺳﺗﺎره ﺑﺎران
ﮐﮫ طﻠوع ﮐردی
وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺳﺎﯾﮫ ای ﺳﯾﺎه
ﻓرود آﻣد
و ﺑﻠﻌﯾد ﺗو را.
ﻧداﺋﯽ از آن ﺳوی اﻓﻖ ھﺎی آﯾﻧده
ﻧﻌره ﻣﯽ زﻧد »:ﺑﮫ ﭘﯾش  ،ﺑﮫ ﭘﯾش !«
ا ّﻣﺎ روح ﻣن
ﺑﺎﻟﮭﺎﯾش را ﮔﺳﺗراﻧﯾده ﺑر آن ﮔرداب ﺳﯾﺎه
ﺑر ﮔذﺷﺗﮥ اﻧدوه
و آرﻣﯾده ﺧﺎﻣوش و ﻣﺎت و ﺑﯽ رﯾﺎ.
اﻓﺳوس ! اﻓﺳوس !
ﮐﮫ ﻧور زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣن ﺗﻣﺎم اﺳت دﮔر رﺳﺎﻟﺗش :
»ﺑس اﺳت  ،ﺑس اﺳت  ،ﺑس اﺳت دﮔر !«
ای واژه
درﯾﺎی آرام و ﺑﺎوﻗﺎر ﻣرا ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺳﺎزد
در ﻣرز ﻣﺎﺳﮫ ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ .
آﯾﺎ درﺧﺗﯽ ﮐﮫ طﻣﻌﮫ طوﻓﺎن رﻋد و ﺑرق ﮔﺷﺗﮫ
ﺷﮑوﻓﮫ ﺧواھد داد ؟
ﻋﻘﺎﺑﯽ ﮐﮫ زﺧﻣﯽ ﻋﻣﯾﻖ ﺑرداﺷﺗﮫ
ﺑﮫ ﭘرواز ﺧواھد آﻣد ؟
ھﻣﮥ روزھﺎﯾم در ﻣدھوﺷﯽ
و ھﻣﮫ رؤﯾﺎھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ ام
ھﻣﺎﻧﺟﺎﺋﯽ ﻣﺳﺗﻘراﺳت
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ﻣﻧور اﺳت :
ﮐﮫ ﭼﺷم ﺳﯾﺎه ﺗو ّ
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺟﺎی ﭘﺎی ﺻدای ﺗو ﻣﯽ درﺧﺷد
و ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد :
ﭼﮫ رﻗص ھﺎی ﺧﻧﯾﺎﺋﯽ
و ﭼﮫ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ .

* * *
ﺧوﺷﺗرﯾن روز –
ﺧوﺷﺗرﯾن ﻟﺣظﺎت
ﺧوﺷﺗرﯾن روز و ﺧوﺷﺗرﯾن ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﮐﮫ دل ﭘژﻣرده و ﺧراب ﻣن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت ،
ﺑﺎﻻﺗرﯾن اﻣﯾد و ﻏرور و ﻗدرت اﺳت ﮐﮫ دﮔر ز ﻣن رﺧت ﺑر ﺑﺳﺗﮫ .
از ﻗدرت ﮔﻔﺗم؟آری !
وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﻧﺎﺑود ﺷدﻧد  ،ﻣدّﺗﮭﺎ ﭘﯾش از اﯾن ! اﻓﺳوس !
ﺗﺻورات دوران ﺟواﻧﯽ ام ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﺑودﻧد ،
ّ
وﻟﯽ
ﺑﮕذار ﺑﮕذرﻧد و ﻧﺎﺑود ﺷوﻧد .
و ا ّﻣﺎ ﻏرور !
آﯾﺎ ﭼﮫ ﭼﯾزی ھم اﯾﻧﮏ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗو دارم؟
ﺟﺳﺎرﺗﯽ دﯾﮕر
ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ وراﺛت ﺑرد:
آن زھری را ﮐﮫ ﺗو ﭼﮑﺎﻧدی در ﺟﺎﻧم –
آه !
آرام ﺑﺎش ای روح ! آرام .
ﺧوﺷﺗرﯾن روز و ﺧوﺷﺗرﯾن ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﺷﻣﺎﻧم ﺗﺎﮐﻧون دﯾده
و زﯾن ﭘس ﻧﯾز ﺧواھد دﯾد ،
روﺷن ﺗرﯾن ﺟرﻗﮥ ﻏرور و ﻗدرت ﺑوده اﺳت .
ﻣن ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم :
وﻟﯽ آﻧﮕﺎه
آن اﻣﯾد ﺳرﺷﺎر از ﻏرور و ﻗدرت ﺑﮫ ﻣن آﻣدﻧد :
ﺑﺎ ﻏﻠظﺗﯽ از دردھﺎﺋﯽ ﮐُﺷﻧده ،
آن روﺷن ﺗرﯾن ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت
و ﻣن
ﮐﮫ دﮔر وﺟود ﻧﺧواھم داﺷت  ،ھرﮔز !
ﭼرا ﮐﮫ :
ﺑر روی ﺑﺎﻟﮭﺎی ﻟطﯾف ِ »اﻣﯾد«
ﭼرک ﻏﻠﯾظ و ﺳﯾﺎھﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود
و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود ﺟﻧﺑﺷﯽ داد :
ﻓرو اﻓﺗﺎد آن ﺟوھر ﺳﯾﺎه
و ﻣﻧﮭدم ﻧﻣود ﺑﺎ ﻗدرﺗﯽ ﺗﻣﺎم
آن روﺣﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ او آﺷﻧﺎ ﺑود .

* * *
ﻏزل وﺻﺎل
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ﭼﮫ ﻟﺣظﮥ ﺷﯾرﯾن  ،ﭼﮫ ھﻧﮕﺎﻣﮥ آراﻣﯽ :
اﺣﺳﺎﺳش ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﻧﯾﻣﯽ ز ﯾﮏ ﺟﻧﺎﯾت :
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ طﺑﯾﻌت در ﺧواب
و ﺳﺗﺎرﮔﺎن ھﻣﮫ آرﻣﯾده در آﻏوش ﺳﮑوت
وآراﻣش ِ ھﺳﺗﯽ در ھم ﻣﯽ ﺷﮑﻧد
ﺣﺗّﯽ ﺑﺎ ﻧوای ﯾﮏ ﻓﻠوت.
ﺗﺻوری از ﺑﮭﺷت آرﻣﯾده :
ّ
ﺑر روی ﺗﺷﻌﺷﻊ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ اﻗﯾﺎﻧوس :
ھﻔت ﺳﺗﺎرۀ ﭘروﯾن وارد آﺳﻣﺎن ﺷدﻧد ز ھﻔت ﺳﺗﺎرۀ وﻧوس ،
ﺳﺗﺎرۀ ﻋﺟﯾﺑﯽ دﯾﮕر از آن ﺑﺎﻻ
ﺳر ﺑﮫ زﯾر اﻓﮑﻧده و ﭼرت زﻧﺎن ﻧظﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد در درﯾﺎ :
دوم را ،
ﻋﺷﻖ ّ
در اﻋﻣﺎق آھﯽ ﺳﯾﺎه .
در ﻣﯾﺎن ﺷﯾﺎرھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و ﺳوزان
و ﺑر ﺑﺎﻻی ﺗﺎج ﻣﺟﻠّل ﮐوھﺳﺗﺎن
ﻧوری ﻋﺟﯾب و ﺧﺳﺗﮫ در ﺣﺎل ﻓرو ﻧﺷﺳﺗن اﺳت  ،ھر آن .
زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن
درﯾﺎ و ﺳﺗﺎرﮔﺎن
ﺧﺑر از ﻋطر ﻏﻠﯾظ ﺧواب ﻣﯽ دھﻧد در ﻧﮕﺎه ﺟﮭﺎن
ھﻣﭼﻧﺎﻧﮑﮫ :
ﻣن ﻧﯾز ﺧﺑر از ﺗو ﻣﯽ دھم
و ﻗﻠﻣرو اﻓﺳون ﮐﻧﻧدۀ ﺗو
ای ﻋﺷﻖ ﻣن
ای ﺟﺎدوی ﺟﺎن !
وﻟﯽ ﺑﺷﻧو ﮐﮫ:
ﭼﮫ آرام و ﺑﯽ ﺻدا
آواز ﻣﻌﺷوق ﺗو اﻣﺷب ﺑﮫ ﭘرواز ﻣﯽ آﯾد
در آﺳﻣﺎن ِ »آه« !
ﭼراﮐﮫ:
روح ﺗو
ﮐﻠﻣﺎت ﻣرا
ھﻣﭼون ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﯾﮏ رؤﯾﺎ
ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺳﺎزد ز ﯾﮏ ﻧﮕﺎه .
و ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ:
ﺣﺗ ّﯽ در ﺑﯽ ﺻدا ﺗرﯾن ﺻدا
ھﻣﮫ آن رؤﯾﺎھﺎی ﺗو در آن ﻧﮕﺎه
ﺗﺻرف دارد
در اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و روح ھﺎی ﻣﺎ
ّ

ای ﺧدای ﺑﺎﻻ !

وای !
وای !
وای !
ﺑﻧﮕرﯾد
ذره ای
ﮐﮫ در ھر ّ
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و در ﮐوﭼﮑﺗرﯾن رﻓﺗﺎر ﻣﺎ
ﻋﺷﻖ ﻣوج ﻣﯽ زﻧد
در اوج ﺧﺎﻣوﺷﯽ ھر ﺻدا .

* * *
اﺳراﻓﯾل
در آﺳﻣﺎن  ،روﺣﯽ اﻗﺎﻣت ﮔزﯾده ﮐﮫ ﺻدای طﭘش ﻗﻠﺑش ﺑﺳﺎن ﻧوای ﺳﺎزی اﺳت ﭼون ﭼﻧﮓ .
ھﯾﭻ ﺧواﻧﻧده ای ﺑﺳﺎن او ﭼﻧﯾن وﺣﺷﯽ و آزاد و دﯾواﻧﮫ و آﺷﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﺧواﻧد ،
ﺑﺳﺎن ﻓرﺷﺗﮫ ای ﮐﮫ ﻧﺎﻣش »اﺳراﻓﯾل« اﺳت .
ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻣﻧﮓ و ﺳرﮔردان  ،ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺳرودﺷﺎن ،
از ﺑرای ﮔوش ﻓرا دادن ﺑﮫ ﻧوای آواز او  ،ھﻣﮫ در ﺳﮑوت ﮐﺎﻣل ،
ﮔوش ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن او .
ﻣﺎه  ،اﻓﺳون ﺷده  ،ﺗﻠو ﺗﻠو ﺧوران در آن ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ظﮭر ﮐﺎﻣﻠش ،
ﺳرخ ﺷده از ﺷرم ﻋﺷﻖ از ﮔوش ﺗﺎ ﮔوش  .ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﮔوش ﻓرا دادن
ﺑﮫ آواز او :
ﻧوری ﺳرخ درﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻧد در آﺳﻣﺎن .
ﺳﺗﺎرﮔﺎن و ھﻣﮫ ﺷﻧوﻧدﮔﺎن در آﺳﻣﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد  :آﺗش اﺳراﻓﯾل از آن ﭼﻧﮓ اﺳت  ،آوازش از آن ﺗﺎرھﺎی ﻣرﺗﻌش ِ ﺟﺎﻧدار
اﺳت  ،از آن رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻋﺟﯾب و ﻧﺎﻣرﺋﯽ .
و ا ّﻣﺎ آن آﺳﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻓرﺷﺗﮫ ﺑر آن ﮔﺎم ﻣﯽ ﻧﮭد  ،آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻋﻣﯾﻖ در ﺣﮑم ﯾﮏ وظﯾﻔﮥ ﺳﺎده اﺳت  ،آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
ﻋﺷﻖ  ،ﺧداﺋﯽ ﻧو ﺑﺎﻟﻎ اﺳت  ،آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺣورﯾﺎن ﭼﺷﻣﮏ زﻧﺎن در آﻏوش زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺗﺎم در ﻣﯽ ﻏﻠطﻧد  ،ھﻣﺎن ﺟﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در
ﺳﺗﺎره ای دوردﺳت ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾﻣش .
ﭘس ﺗو ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﻧﯾﺳﺗﯽ :
اﯾن  ،اﺳراﻓﯾل ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﺎرت ﮐﺷﺎﻧد ھر آواز ﺗﮭﯽ ز ﻧﯾﺎز را :
آه !
آن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﺗﺧﺎر ھﻣﮫ از آن ﺗوﺳت !
و ﻧﯾز ھﻣﮫ ﺑﮭﺗرﯾن راﻣﺷﮕران .
ﭼرا ﮐﮫ :
ﺗو ﻋﺎﻗﻠﺗرﯾن ھﺎﺋﯽ .
ﭘس در ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎم ﺑزی ،
و ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑزی !
در وﺟد ﺧﻠﺳﮫ ﮔﯽ ﺗو در آن ﺑﺎﻻ
ﺑﺎ ﺟﺎﻣﮫ ﺳوزان ﺗو ،
در اﻧدوه ﺗو  ،در ﺷﺎدی ﺗو  ،در ﻧﻔرت ﺗو و در ﻋﺷﻖ ﺗو و ﺑﺎ ﺷوق طﻧﯾن ﺳﺎز ﺗو :
ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﺳﺗﺎرﮔﺎن در ﺳﮑوت ﺧواھﻧد آرﻣﯾد !
آری !
آﺳﻣﺎن از آن ِ ﺗوﺳت :
ﻟﯾﮏ اﯾن ﺟﮭﺎن ﻣﺎ  ،ﺟﮭﺎن ﺗﻠﺧﯽ ھﺎ و ﺷﯾرﯾﻧﯽ ھﺎﺳت :
ﮔﻠﮭﺎی ﻣﺎ ﻓﻘط ﮔل ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ :
ﺳﺎﯾﮥ رﺣﻣت ﮐﻣﺎل ﺗو ،
ﻧور ﺧورﺷﯾد اﺳت از ﺑرای ﻣﺎ.
اﮔر ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم در ھﻣﺎﻧﺟﺎﺋﯽ اﻗﺎﻣت ﮔزﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﺳراﻓﯾل زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد ،
و اﮔر او ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣن ﺑود :
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ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺟﺳﺎرت و ﺗوﺣّﺷﯽ  ،ﭼﻧﯾن ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣرﮔﺑﺎری ﺑﺳراﯾد ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺳراﯾم ،
ﭼرا ﮐﮫ:
آھﻧﮕﯽ ﺑس وﺣﺷﯽ ﺗر و ﻋرﯾﺎﻧﺗر از او
ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد :
از ﺳﺎز ﻣن
در آﺳﻣﺎن .

* * *
ﻟﻧور
آه !
ﺟﺎم طﻼﺋﯽ ﺑﺷﮑﺳﺗﮫ ﺳت !
روح ﺑرای اﺑد ﭘرواز ﮐرده ﺳت !
ﺑﮕذار ﮐﮫ ﻧﺎﻗوس ﺑﮫ ﺻدا در آﯾد :
روﺣﯽ ﻣﻘدّس و ﺑزرﮔوار
ھم اﯾﻧﮏ
ﺑر رودﺧﺎﻧﮥ ظﻠﻣت ﺑرزخ ﺷﻧﺎور ﻣﯽ ﮔردد.
و ﺗو !
آﯾﺎ دﯾﮕر اﺷﮑﯽ در ﺳﺎﻣﺎن ﻧداری ؟
ﮔرﯾﮫ ﮐن ﺑﺳﯾﺎر
ﮐﮫ دﮔر ﻣﺟﺎﻟﯽ ﺑرای ﮔرﯾﺳﺗن ﻧداری !
ﻧﮕﺎه ﮐن ای ﺗﯾره ﺑﺧت !
ﻋﺷﻖ ﺗو »ﻟﻧور«
در آن ﺗﺎﺑوت ﺳرد و ﻣﻼل اﻧﮕﯾز
آﻧﺟﺎ آرﻣﯾده اﺳت !
ﻗدم ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﮕذار
ﺗﺎ ﻣراﺳم ﺗدﻓﯾن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳد
و ﻧﻣﺎز ﻣﯾّت ﺧواﻧده ﺷود !
ﺳرودی ﺑرای ﻣﻠﮑﮥ ﻋﺎﻟم
ﮐﮫ
ﭼﻧﯾن زود
و ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ُﻣرد .
و ﻣرﺛﯾﮫ ای ﺑرای ﻣرﮔﯽ ﻣﺿﺎﻋف :
ﺑرای او ﮐﮫ
ﭼﻧﯾن ﺟوان ُﻣرد –
و ﺷﻣﺎ
ّ
ای ﺑﯾﭼﺎره ھﺎی ﺗﺑﮭﮑﺎر و رﻗت اﻧﮕﯾز
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر زﯾﺑﺎﺋﯽ اش او را دوﺳت ﻣﯽ داﺷﺗﯾد
و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻏرورش از او ﺑﯾزار ﺑودﯾد
وآﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺷد
ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ّ
ﺗﺳﻼﯾش دادﯾد
و او ﻣرد !
ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ دﻋﺎی ﺗدﻓﯾن ﺧواﻧده ﺷود ؟
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣراﺳم ﺗدﻓﯾن ﺑﮫ ﺟﺎ آورده ﺷود؟
ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ و ﺑﺎ دﺳﺗﺎن و ﻟﺑﺎن ﺷﻣﺎ ؟
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ﺑﺎ دﺳﺗﺎن آﻟوده
ﺑﺎ زﺑﺎﻧﮭﺎی دروﻏﯾن
و ﺑﺎ وﺟود ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ﺷﻣﺎ؟
ﺷﻣﺎ ﺑودﯾد ﮐﮫ او را ﻣﯾراﻧدﯾد
او را ﻣﻌﺻوﻣﺎﻧﮫ ﮐﺷﺗﯾد
و او
ﭼﮫ ﺟوان ُﻣرد !
ﭘس ﭼﻧﯾن ﯾﺎوه ﻣﮕوﺋﯾد !
ﺑﮕذارﯾد دﻋﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳوی ﺧدا ﺑﺎﻻ رود
ﺗﺎﺷﺎﯾد ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه ﻧﮑﻧﯾم !
ﮐﺎر ز ﮐﺎرھﺎ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت
ﻟﻧور زﯾﺑﺎ و ﻣﮭرﺑﺎن دﮔر زﯾﻧﺟﺎ رﻓﺗﮫ اﺳت
ﺑﮫ ھﻣراه اﻣﯾدی ﮐﮫ ﺑﺎ وی زﮐف رﻓﺗﮫ اﺳت .
او
ﺗرک ﮐرد ﺷﻣﺎ وﺣﺷﯾﺎن را
ﺑﮫ ﺧﺎطر آن ﮐودک!
ﮐودک ﻋزﯾزی ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﻋروس ﺷﻣﺎ ﺑﺷود !
و اﯾﻧﮏ
زﻧدﮔﯽ
ﮐﮫ ﺑر ﺑﺎﻻی ﺳر ِ ﮔﯾﺳواﻧش ﭘرﭘر ﻣﯽ زﻧد
ﺑﮫ آھﺳﺗﮕﯽ
دروﻏﯽ را ﻧﺟوا ﻣﯽ ﮐﻧد
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﻣرگ در ﭼﺷﻣﺎﻧش اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .
آه !
دور ﺷوﯾد ای ﺷﯾﺎطﯾن ﺑزدل .
اﻣﺷب
ﻗﻠﺑم ﭼﮫ روﺷن و ﺑﯽ ﺑﺎر اﺳت
ھﯾﭻ ﻣرﺛﯾﮫ ای از دروﻧم ﺑر ﻧﻣﯽ ﺧﯾزد
ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﮫ ھﻣراه ﭘرواز ﻓرﺷﺗﮕﺎن
ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن در ﻣﯽ آﯾم
ﺑﺎ ﺳرودی از اﯾّﺎم ﮐﮭن ،
ﺳرود ﭘﯾروزی !
ﻧﺎﻗوس را ﺑﮫ ﺻدا در آورﯾد
ﺑﮕذارﯾد روح ﻣﮭرﺑﺎﻧش
در ﺳﮑوت ﮐﺎﻣل
در ﻣﯾﺎن ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘدّس آﺳﻣﺎن
ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺧدا ﭼﻧﮓ اﻧدازد ،
و از اﯾن زﻣﯾن ﻧﻔرﯾن ﺷده ﺑﮫ ﭘرواز در آﯾد :
از دوﺳﺗﺎن ﻋﺎﻟم ﻣﺎدون ﺑﮫ ﺳوی دوﺳﺗﺎن ﻋﺎﻟم ﺑرﺗر .
روح رﻧﺞ دﯾده و ﮔداﺧﺗﮫ اش از درد ھﺎ  ،رھﺎ ﺷد .
و ﺑﮫ ﭘرواز در آﻣد
از ﺟﮭﻧّم ﺑﮫ ﺳوی ﻗﻠﻣروی ﺑرﺗر در آﺳﻣﺎن
از اﻧدوه و رﻧﺞ ﺑﮫ ﺳوی ﺗﺎج و ﺗﺧت طﻼﺋﯽ
ﭘﮭﻠو ﺑﮫ ﭘﮭﻠوی ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻣﺎن !
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* * *
ﻏزل ﻋروﺳﯽ
ﺣﻠﻘﮥ ﻋروﺳﯽ ﺑر اﻧﮕﺷﺗم
و ﺧﺎل ﻋروﺳﯽ ﺑر ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ام
اطﻠس ھﺎ و ﺟواھر ھﺎی ﺑﺎﺷﮑوه
ھﻣﮫ در ﻣﺣﺿر ﻣن
و ﻣن اﯾﻧﮏ ﭼﮫ ﺧوﺷﺣﺎﻟم!
آه !
او ﻣرا ﭼﮫ دوﺳت ﻣﯽ دارد :
وﻟﯽ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﯾﺎد ﮐردن ﺳوﮔﻧد وﻓﺎداری اش
اﺣﺳﺎس ﮐردم ﮐﮫ اﻧدروﻧم ﻣﻐﺷوش اﺳت  ،ﭼرا ﮐﮫ:
ﮐﻠﻣﺎﺗش ھﻣﭼون ﻧﺎﻗوس ﻣرگ در ﮔوﺷم زﻧﮓ زدﻧد
و ﺻداﯾش
ھﻣﭼون ﺧود او
دره ای ﺳﻘوط ﮐرد
ﺑﮫ ﻧظرم رﺳﯾد ﮐﮫ در ﻧﺑردی ﺑﮫ اﻋﻣﺎق ّ
و اﯾﻧﮏ ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷد !
وﻟﯽ او
از ﺑرای ﺗﺳﮑﯾن و اطﻣﯾﻧﺎن دﻟم
ﺑﺎر دﮔر ﺑﺎ ﻣن ﺳﺧن ﮔﻔت
و ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ام را
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻟرزﯾد،
ﺑوﺳﯾد.
در اﯾن ھﻧﮕﺎم
ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﺟﻧون آﻣﯾزی ﺑﮫ ﺳوی ﻣن آﻣد
و ﻣرا ﺗﺎ ﺣﺻﺎر ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﺎ ﺧود ﺑرد
و ﻣن در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ او را ﻣرده ای ﻣﯽ دﯾدم
ﭼﺷم در ﭼﺷم او دوﺧﺗم:
»آه ! ھم اﯾﻧﮏ ﺳﺧت ﺧوﺷﺣﺎﻟم«
و اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑود ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﺑر زﺑﺎن ﺟﺎری ﺷدﻧد
و ﺧطﺑﮫ ازدواج ﺧواﻧده ﺷد .
ﮔرﭼﮫ اﯾﻣﺎﻧم ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷد
و ﮔرﭼﮫ ﻗﻠﺑم ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷد :
ﺑﮕﯾر اﯾن ھم ﺣﻠﻘﮥ ازدواج ﻣن
ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ» :ﻣن اﯾﻧﮏ ﺳﺧت ﺧوﺷﺑﺧﺗم«.
ﺧداوﻧدا
ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ از اﯾن ﺧواب ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷدم
و اﯾن ﮐﺎﺑوس ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ رﺳﯾد  ،ﭼرا ﮐﮫ:
ﻣن ﺳﺧت در ﺧواﺑم
و روح ﻣن ﺑطرز دردﻧﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﻟرزد :
ﻣﺑﺎدا ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد
ﻣﺑﺎدا ﺟﺳدی ﮐﮫ واﮔذار ﺷده اﺳت ﺧوﺷﺑﺧت ﻧﺑﺎﺷد .
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* * *
ﯾﮏ رؤﯾﺎ
در ﻣﻧظرۀ ﯾﮏ ﺷب ظﻠﻣﺎﻧﯽ
ﺧواب دﯾدم ﮐﮫ ﻟذّﺗﯽ زﻣن رﺧت ﺑر ﺑﺳﺗﮫ –
ا ّﻣﺎ
رؤﯾﺎی ﻟﺣظﮥ ﺑﯾداری
ﻗﻠب در ھم ﺷﮑﺳﺗﮫ ای ﺑراﯾم ﺑﺟﺎ ﮔذاﺷت .
آه !
ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت رؤﯾﺎی ﻟﺣظﮥ ﺑﯾداری
در ﻧزد آﻧﮑس ﮐﮫ
ﭼﺷﻣﺎﻧش ﻗﺎﻟب رﯾزی ﺷده
در ﮐﺎﻟﺑد اﺷﯾﺎء اطراﻓش ،
و ھﻣﮫ ﭼﯾز از طرﯾﻖ اﺷﻌﮫ ای ﮐﮫ از ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺗﺎﺑد
ھوﯾدا ﻣﯽ ﮔردد .
آن ﺧواب ﻣﻘدّس
آن رؤﯾﺎی ﻋزﯾز
را ﺑﮫ ﺷور و ﺷﻌف آورد
ھﻣﭼون اﻧﻔﺟﺎر ﯾﮏ ﻋﺷﻖ
آن ھﻧﮕﺎم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن ﺳرزﻧش ﻣﯽ ﮐرد ﻣرا .
ﮔر ﭼﮫ آن اﻧﻔﺟﺎر ﻧور
از ﻣﯾﺎن طوﻓﺎن ظﻠﻣت
ﻣﯽ ﻟرزﯾد در آن آﻓﺎق –
وﻟﯽ
ﭼﮫ ﻧوری ﻧﺎب ﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد :
ﻧﺎب ﺗر از
ﺣﻘﯾﻘت ِ ﺳﺗﺎرۀ روز .

* * *
وادی اﺿطراب
ﯾﮑﺑﺎر
ﻟﺑﺧﻧدی زد ﺑﮫ ﻣن طﻧﯾن ﺳﮑوت،
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ
ﻣردم ھرﮔز ﻗرار ﻧداﺷﺗﻧد :
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد
و در ﺣﺎل اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻧرم ﭼﺷم
ﺷﺑﺎﻧﮫ از ﮔﻧﺑد ﻻﺟوردی ﺷﺎن
از ﺑرای ﻣراﻗﺑت ﮔﻠﮭﺎ ﮐﺷﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد
و در ﻗﻠب روزھﺎ
در زﯾر ﺗﯾﻎ آﻓﺗﺎب ﺑﮫ ﺗﻧﺑﻠﯽ آرﻣﯾده ﺑودﻧد .
ھر دﯾدار ﮐﻧﻧدۀ اﯾن ﻟﺑﺧﻧد
اﻋﺗراف ﺧواھد ﻧﻣود :
ﺑﯽ ﻗراری و اﺿطراب آن وادی اﻧدوھﺑﺎر را ،
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ھﯾﭻ ﭼﯾزی در آﻧﺟﺎ در ﺧواب ﻧﯾﺳت
و ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻊ ﺷود ﮐﮫ،
ذرات ھوا در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺟﺎدوﺋﯽ روح ﺑذر ﺑﯾﻔﺷﺎﻧﻧد.
ّ
ﺑﺎ ھﯾﭻ ﺑﺎدی ﻧﻣﯽ ﻟرزﻧد درﺧﺗﺎﻧش
درﺧﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﭼون درﯾﺎی ﯾﺦ زده ای
ﺑﮫ ارﺗﻌﺎش در ﻣﯽ آﯾﻧد
در آن ﺣوزۀ ﻧﻣﻧﺎک ِ اﺳطوره ای !
آه !
ﺑﺎ ھﯾﭻ ﺑﺎدی راﻧده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد اﺑرھﺎﯾش
ﮐﮫ ﺧش ﺧش ﮐﻧﺎن ﻣﯽ ﺧزﻧد در ﺳﯾﻧﮥ آﺳﻣﺎن
و ﺑﺎ ﭼﮫ ﻋذاﺑﯽ از ﺻﺑﺢ ﺗﺎ ﺷب
اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾزﻧد
ﺑر روی ﺑﻧﻔﺷﮫ ھﺎی آرﻣﯾده  ،در آﻧﺟﺎ
ﺑر روی زﻧﺑﻖ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣوج ﻣﯽ زﻧﻧد ،در آﻧﺟﺎ
ﺑر روی ﻗﺑری ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن !
ﻓرو ﻣﯽ رﯾزد اﺷﮑﮭﺎﯾﺷﺎن
در داﻧﮫ ھﺎی ﺟواھری ﺟﺎوﯾدان.

* * *
ارواح ﻣرده ﮔﺎن
روح ﺗو ،
ﺗﻧﮭﺎ ﺧواھد ﯾﺎﻓت
ﺧوﯾﺷﺗن را
در اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ِ ﺳﻧﮓ ِ ﺑﯽ رﻧﮓ ِ ﻗﺑر –
در ﻣﯾﺎن اﻧﺑوه ﺟﻣﺎﻋت ،
ﺣﺗّﯽ ﯾﮑﯽ ،
در اﻋﻣﺎق ﺧﻠوت ﻟﺣظﺎت
ﻧﯾﺎﯾش ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .
در آن ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ روح :
آرام ﺑﺎش  ،ای ﻋزﯾز !
ﭼرا ﮐﮫ:
روح آن ﻣردﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ اﯾﺳﺗﺎده اﻧد در ﺣﺿور ﺗو
در آن اﯾّﺎم زﻧدﮔﺎﻧﯽ
ﺑﺎر دﮔر
در ﻣرگ ﻧﯾز
ﺟﻣﻠﮕﯽ در ﻗﻠﻣرو ﺗو ﺧواھﻧد ﺑود و ﺑﺎ ﺗو .
و اﻣﯾﺎﻟﺷﺎن
ﺑر ﺗو ﮔﺳﺗراﻧﯾده ﺧواھد ﺷد :
ﺑﯽ ﻗرار ﻣﺑﺎش !
ﺷب:
ﮔر ﭼﮫ روﺷن و زﻻل ،
وﻟﯽ در ھم ﺧواھد ﺷد –
و ﺳﺗﺎرﮔﺎن :
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دﯾﮕر ﺑﮫ ﺳوی ﺗو ﻧﺧواھﻧد ﻧﮕرﯾﺳت
از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود در آﺳﻣﺎن :
ﺑﺎ ﺗﺷﻌﺷﻌﯽ ﮐﮫ
ھﻣﭼون اﻣﯾدی
ﺑﮫ ﻣردﮔﺎن اﻋطﺎء ﻣﯽ ﺷود –
وﻟﯽ ھﺎﻟﮫ ھﺎی درﺧﺷﺎن
ﺑدون درﺧﺷش
ﺑﮫ ﺳوی ﺗوی ﺧﺳﺗﮫ و ﺳﺎﻗط ﺷده
ھﻣﭼون ﺑﺗﯽ داغ و ﺳوزاﻧﻧده
ﻓرود ﻣﯽ آﯾﻧد
و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد
ﮐﮫ دﺳت در داﻣن ﺗو زﻧﻧد
ﺗﺎ اﺑد:و ﺗو ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷوی در اﯾن ﺳوﺧﺗن و ﻣﺗﻼﺷﯽ ﺷدن !
و اﯾﻧﮏ
اﯾن ھﻣﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﺋﯽ ﺳت
ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان
از ﺧوﯾش ﺑراﻧﯽ اش،
و اﯾﻧﮏ
اﯾن ھﻣﺎن ﻧﮕﺎھﯽ ﺳت
ﮐﮫ ھرﮔز ﻣﺣو ﻧﻣﯽ ﺷود
و از روح ﺗو دور ﻧﺧواھد ﺷد :
ھﻣﭼون ﻗطره ھﺎی ﺷﺑﻧم
ﮐﮫ ﺟدا ﻣﯽ ﺷوﻧد
از ﻋﻠﻔزاران .
و ﻧﺳﯾم ﺳرد و ﻣرطوب ﺷﻣﺎل –
ﻧﻔس ﺧدا –
آرام اﺳت –
و رطوﺑت ﺑﺎﻻی آن ﺗﭘّﮫ
ﭼﮫ ﺷﺑﺢ وار
ھﻧوز ﻧﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳت
و اﯾن
اﺷﺎرﺗﯽ ﺳت .
و ﭼﮫ
ﺑﮫ درﺧﺗﺎن ﻣﯽ آوﯾزد :
ﯾﮏ اﻓﺳﺎﻧﮫ !
اﻓﺳﺎﻧﮫ ﺗرﯾن اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎ!

* * *
ﺑﮫ ھﻠن
دﯾدﻣت،
ﻓﻘط ﯾﮑﺑﺎر
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯾش از اﯾن :
ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣدّﺗﯽ ؟
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ﻧﻣﯽ داﻧم.
وﻟﯽ ﻓﻘط ﻧﮫ ﭼﻧدان زﯾﺎد
و ﻧﮫ ﭼﻧدان دور .
ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑود
ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﻣﺎه ﺟوﻻی
و در آن ﻣﯾﺎن
ﻣﺎه ،
در اوج ﮐﻣﺎل
و در ﻗرص ﺗﻣﺎم
ھﻣﭼون روح ﺗو
در آن ﺑﺎﻻ
ﻋﺟوﻻﻧﮫ
در ﺟﺳﺗﺟوی راه ﻣﯾﺎن ﺑُری ﺑود ﺑﮫ ﺳوی آﺳﻣﺎن .
ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه
ﭘرده ای اﺑرﯾﺷﻣﯾن و ﻧﻘره ای
ز ﺟﻧس ﻧور
ﻓرو اﻓﺗﺎد
در ﮐﻣﺎل آراﻣش
در ھوای ﺷرﺟﯽ داغ
ﺑر روی ﭼﮭره ھﺎی ھزاران ﮔل ﺳرخ
ﮐﮫ ﭼرت زﻧﺎن
روﺋﯾده ﺑودﻧد در ﺑﺎﻏﯽ طﻠﺳم ﺷده :
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
ھﯾﭻ ﺑﺎدی ﺟﺳﺎرت وزﯾدن ﻧدارد
ﻣﮕر ﺑﺎ ﻧوک ﭘﻧﺟﮫ ھﺎی ﭘﺎ،
ﮔﻠﮭﺎی ﺳرخ
از ﺑرای رﺟﻌت ﺑﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮥ ﻋﺷﻖ
ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣود ارواﺣﯽ ﻋطر آﮔﯾن ،
در ﻣرﮔﯽ ﺧﻠﺳﮫ وار –
ﻣﻧور
ﻓرو اﻓﺗﺎد آن ﺣﺟﺎب ّ
ﺑر ﭼﮭره ھﺎﺋﯽ رو ﺑﮫ ﻣﻠﮑوت اﯾن ﮔﻠﮭﺎی ﺳرخ
ﺳم ﻣﯽ زدﻧد
ﮐﮫ ﺗﺑ ّ
و ﻣﯽ ُﻣردﻧد در اﯾن ﺑﺎﻏﭼﮫ،
اﯾن ﺑﺎﻏﭼﮥ طﻠﺳم ﺷده ،
طﻠﺳم ﺗو
طﻠﺳم ِ ﻏزل ِ ﺣﺿور ﺗو !
ﻣﻠﺑّس در ﺷﻧﻠﯽ ﺳﭘﯾد
ﺑر ﮐراﻧﮫ ای ﭘوﺷﯾده از ﺑﻧﻔﺷﮫ ھﺎ ،
ﻧﯾم ﺧﯾز ﻧﯾم ﺧﯾز
رﻓﺗم
و ﺧم ﺷدم ﺑر ﺑﺎﻻی ﺻورت ﺗو
و دﯾدﻣت ،
آن ھﻧﮕﺎم ﮐﮫ ﻣﺎه ﻓرو اﻓﺗﺎد
ﺑر ﭼﮭره ھﺎی رو ﺑﮫ ﺳوی ﻣﻠﮑوت ِ ﮔﻠﮭﺎی ﺳرخ ،
و ﻧﯾز ﺑر روی ﭼﮭره ﺗو ﮐﮫ ﺑود ﺑﮫ ﺳوی آﺳﻣﺎن –
اﻓﺳوس !
دﯾدﻣت ﮐﮫ آرﻣﯾده ﺑودی در اﻧدوھﯽ ﻧﺎب !
آﯾﺎ اﯾن ﺗﻘدﯾر ﻧﺑود ؟
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در اﯾن ﻧﯾﻣﮫ ﺷب
آﯾﺎ اﯾن »ﺗﻘدﯾر « ﻧﺑود :
)ﺗﻘدﯾری ﮐﮫ ﻧﺎم دﯾﮕرش اﻧدوه اﺳت(
ﮐﮫ وادار ﻧﻣود ﻣرا
ﺗﺎ ﺗوﻗف ﮐﻧم ﺑر در آن ﺑﺎغ
و ﺑﺑوﯾم ﻋطر آن ﮔﻠﮭﺎی ﺧواب آﻟوده را ؟
ھﯾﭻ ﻗدﻣﯽ ﺑرداﺷﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود :
ﺟﮭﺎن ﻣﻧﻔور  ،در ﺧواب ﮐﺎﻣل اﺳت ،
ﺑﯾﺎ
و ﺑرھﺎن »:ﻣن و ﺗو« را
)آه ! ای آﺳﻣﺎن  ،ای ﭘروردﮔﺎر! ﺑﺑﯾن ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻗﻠﺑم ﺑﮫ طﭘش ﻣﯽ آﯾد ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻧزدﯾﮏ ﺷدن اﯾن دو واژه  :ﻣن و ﺗو(
ﺑﯾﺎ
و ﺑرھﺎن  :ﻣن و ﺗو را .
ﻗدری ﻣﮑث ﻧﻣودم
و ﻧظﺎره ﮐردم –
در اﻓﻖ ،
ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻧﺎﺑود ﮔردﯾد
)آه ! ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﭘﺎر اﯾن ﺑﺎغ طﻠﺳم ﺷده را (
ﺑﺎرش ﻣﺎه ﻧﯾز ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت :
ﮐراﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ،
ﺟﺎدّه ھﺎی ﭘرت و ﭘر ﭘﯾﭻ و ﺧم ،
ﮔﻠﮭﺎی ﺷﺎد و درﺧﺗﺎن رﻧﺟور و دﻟﺗﻧﮓ
ھﻣﮫ و ھﻣﮫ ﻧﺎﺑود ﺷدﻧد :
اﯾﻧﮏ
ﺑﯾﺎ و ﺑرھﺎن »ﺗو« را ،
ﻧﺟﺎت ﺑده :
ﭼﯾزی را ﮐﮫ ھم اﯾﻧﮏ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر از »ﺷﻣﺎ« اﺳت ،
ﻧﺟﺎت ﺑده
آن ﻧور آﺳﻣﺎﻧﯽ ﭼﺷﻣﺎﻧت را
ﻧﺟﺎت ﺑده
آن روﺣﯽ را ﮐﮫ در ﭼﺷﻣﺎن ﺧداﺋﯽ ﺗوﺳت .
ﻣن دﯾدم ﻓﻘط ﭼﺷﻣﺎﻧت را
ﭼﺷﻣﺎﻧت ھﻣﮫ ﺟﮭﺎن ﺑود
و ﻣن دﯾدم ﭼﺷﻣﺎﻧت را ﻓﻘط ﺑرای ﻟﺣظﺎﺗﯽ –
ﺗﺎ آن ھﻧﮕﺎم ﮐﮫ ﻣﺎه ﻏروب ﮐرد .
ﺑﻧﮕرﯾد
ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﻗﻠب وﺣﺷﯽ
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﺑر آن ﺣﺑﺎﺑﮭﺎی ﺑﻠورﯾن آﺳﻣﺎن !
ﭼﮫ ظﻠﻣﺗﯽ ﺳت اﻧدوه !
ﭼﮫ روﺷن اﺳت اﻣﯾد !
و ﭼﮫ آرام و ﺧﻣوش اﺳت درﯾﺎی ﻏرور !
و ﭼﮫ ﺟﺳور اﺳت ﯾﮏ ھ ّﻣت ﺑﻠﻧد !
و ﭼﮫ ﻋﻣﯾﻖ و ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎﺳت ﺷوق ِ دوﺳت داﺷﺗن !
وﻟﯽ
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اﯾﻧﮏ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﺟرا
اﻟﮭﮫ ﻣﺎه
ﻏرق ﺷد و ﻣﺣو ﮔردﯾد از دﯾدﮔﺎن
و آرﻣﯾد در رﺧﺗﺧواﺑﯽ در ﺑﺎﺧﺗر
در ﻣﯾﺎن اﺑرھﺎی آﺗﺷﯾن:
و ﺗو
ھﻣﭼون ﺷﺑﺣﯽ
در ﻣﯾﺎن درﺧﺗﺎن ِ در ﺣﺎل ﺗدﻓﯾن
از دﯾدﮔﺎه ﻣن ﭘﻧﮭﺎن ﺷدی .
و ﻓﻘط ﭼﺷﻣﺎن ﺗو ﺑر ﺟﺎی ﻣﺎﻧد :
آﻧﮭﺎ ﻧرﻓﺗﻧد
و ھرﮔز ﻧﺧواھﻧد رﻓت.
ﭼﺷﻣﺎﻧت
ﻣﻧور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻧﮭﺎ و دور اﻓﺗﺎدۀ ﻣرا ھر ﺷب ،
ّ
ﭼﺷﻣﺎﻧت ھﻧوز ﺗرﮐم ﻧﮕﻔﺗﮫ اﻧد
در ھﻣﮫ ﺟﺎ
در ﺗﻌﻘﯾب ﻣن ھﺳﺗﻧد ھﻣﭼون اﻣﯾدھﺎﯾم ،
طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣرا ره ﻧﻣوده اﻧد
و رھﺑر ﻣن ﺑوده اﻧد
و ﻣن ﻣرﯾد آﻧﮭﺎ .
ﭼﺷﻣﺎﻧت ﻗرار اﺳت ﻧور اﻓﺷﺎﻧﯽ ﮐﻧﻧد
و وظﯾﻔﮥ ﻣن :
ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗن اﺳت در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻧورﺷﺎن
ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺷدن اﺳت در آﺗش ﻟرزاﻧﺷﺎن
و ﭘﺎک ﺷدن اﺳت در ﺷراره ھﺎی آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎن
ﭼﺷﻣﺎﻧت ،
روﺣم را ﺑﮫ زﯾﺑﺎﺋﯽ ﻣﯽ آﻻﯾﻧد )ﮐﮫ اﻣﯾد اﺳت (
و از آن دور دﺳت ھﺎ در آﺳﻣﺎن ،
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ زاﻧو در ﻣﯽ آﯾم در ﻣﻘﺎﺑﻠﺷﺎن ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﻧدوه،
ﺑﮫ آراﻣﯽ و در ﺳﮑوت
ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺷب ﻣرا :
ﻣﺎدام ﮐﮫ ﺣﺗّﯽ در ﺗﺷﻌﺷﻊ ﻧﯾﻣروز
ﻣن ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﭼﺷﻣﺎﻧت را ھﻧوز
در ﺳﺗﺎرۀ وﻧوس
ﮐﮫ ﻓوران ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧور ،
و ﺧورﺷﯾد
ﭼﮫ ذﻟﯾل اﺳت در ﺧﺎﻣوش ﮐردن اﯾن ﻧور دو ﻗوﻟو  :ﻣن و ﺗو !
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