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  بچه ها ،  شب اگر به دریا می زد گذر کند ؛ 

  هزنبور ها دیگر به بوته های تمشک نمی رفتند وپرند
  هوا بر اهلياِن صبح  بيکرانی ی. ها به شاخه ها 

  این نمی بود مگر خابِ . آشوبناکِ  خيش می گشود 
  ر َپر ی ميان روشناییبالها ، وسوسه ی فریاد ، َپ

  تـــُـر بر چنگِ   سنگهای خود به شور . وپشتنمایی 
  کوِه وانتو ، آینه ی عقابها ، پيشِ  چشم. می آمد 

  .بود 
  ِِِِشيرِ  یک عصر علفهای کرخت ، بـــُزماررکوره راهِ د

.گمشده لبخند می زد به اشکهای جوان ما  
 
 
 
 
 
 
 
 

 بر بلندی ها
 
 

  هم چشم به راه باش بيایمباز
.به شکافتنِ  سرمایی که بازمان می دارد   

 
  شده ست–ابر ، درزندگی ت که چون زندگی م تهدید 
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.پرتگاهی بوده ست درخانه ی ما (   

. )روست که رفته ایم واین جا مأوا گرفته ایمهم ازین   
 
 
 
 
 
 
 

 چارگوش
 
 

  زالل ، زنهای انتظار افزای ، بارانهای
–این چهره که می سترید   

  –از شيشه ی موقوفِ  شکنجه ها 
 چهره ی یاغی ست ؛

 آن یکی ، شيشه ی خوشبختان ،
.لرز می کند کنار آتش هيزم   

 
 دوست تان می دارم راز های توأمان ،

 دست می کشم به هر کدام تان ؛
.به درد ميایم ، وسبک می گردم   

 
 
 
 

 چرا سر نهادن ؟
 
 

  برخورده ، بالهای ما می روند باال با ل– هم –به ! آه 
.وبه آ نها الژورد وفادارست   

 اما چيست که می درخشد هنوز بر فراز ما ؟
 

–. پرتوی ميرانِ  بی پروایی ی ما   
 از نظر ما که بگذرد ، 

:مين رادیگر غصه دار نمی کنيم ز  
.به خود نگاه می کنيم   
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 اسب جوان بایال بخار انگيز
 
 

  زیبایی ، ای بهار ، ای اسب ،چه
 که آسمان از خاللِ  یال می بيزانی ،
! که نی ها همه از کف  می پوشانی   

:درسينه ات تمام عشق می گنجد   
 از بانوی سپيد ِِ آفریقا
آینه،تا مـَـجَد ليه ی در  

.بــُتی که می جنگد، فيضی که مياندیشد   
 
 
 
 
 

 ورزا
 
 

  شب نمی شود آن گاه که می ميری،هرگز
 در حلقه ی تاریکی ها که فریاد می کنند ،

!خورشيدِ  با تارکِ  همسان   
 

 حنایی ی عشق ، حقيقتِ  در شمشير ،
.دوتایی که به هم دشنه می زنند ، یکتا ميان همه   

 
 
 
 
 

 قزل آال
 

  
  
   که آواِر زیورندانه هاکر

  تا همه ی آینه را بياکنيد ،
  شن ، محلِ  لکنتِ  زورق

  که می فشارد ومی فرازدش جریان ،
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  علف ، علفِ  هميشه کشيده تـَن ،
  علف ، علِف هيچ گاه در درنگ ،

  چه می شود آفریده ی شما
  در توفانهای پشتنما

  که به دستِ  دل دران افتاده ؟
  
  
  
  

  به روز ها ی شمرده برادر –سوی درخت 
  

   کاج ها ،–ِ  کوتاه ِ  سياه چنگ
  جوانه جوانهبر تيزه ی خزه پوش با سنگفرش ِ  

   ،-  نمای جنگلها جا که می شکند ابر -
  .چند نوایی ی این تهی که باورش دارم 

  
  

  یکی و آن یکی
  
  

   چه می شود ، بوته ی گل ، که در نوسانی یکریز ، بهتورا
  با  گل سرخِ  دوگانه ات  ؟    باران ِ  دراز ، 

  .چون دو زنبورِ  سال گشت ، می مانند بی  پرواز 
  .ایم بسته ست همی بينم شان از دلم چرا که چشم

  .عشق من فراز گلها به جای ننهاده مگر باد ، وابر
  
  
  
  
  

Fontis  
  
  
  گور به جای وطن ان

  .انگشتان خوشه چين رادارد 
  اما او ، چه دارد او ،

   تاکستانِ  سنگدل گذر کرده ست ؟که ازتنگ راهِ 
  

  تسبيحِ   خاجدارِ  خوشه ؛
  غروب ، برترین ميوه ی آفل ،
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  خونچکان
  .با آخرین شرار 

  
  
  
  
  

  می افتيم
  
  

  .  بی زنجير ایجازم
  

  .بوسه های جانپناه 
  .پاره های پراکنده ات به نا گاه پيکری می سازد بی نگاه 

  
  !آ ه بهمنِ  سرباالیم 

  
  .یکسره در بند 

  
  .چره یی درباد چون شب

  
  .راجع به هوا. یکسره در بند 

  
  .جانوری گریزپا. چون جاده یی به سرخی نشسته برصخره 

  
  .عمقِ  بيصبری وصبرِ  عمودی ی در هم 

  
  .شالقِ  ستيز جو. رقصِ  واگشته 

  
  .چشمهای تو شفاف ، برگشاده 

   
  .این واژه های سبک ، ناميرا ، نه هرگز به عزا

  
  . ِجِ  خاموشش پيچک با َر

  
  .پرداز های روز. فالخنی که دریا نزدیکش می شد 

  
  .از سنگينی ی خود باز هم بکاه 

  
  .مرگ می زند به ما با پسِ  دورباشِ  خود

  .تاصبحی بهوش ، سرزده درما 
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  شب طلسمانی که درچنبر خود تابان بود
١٩٧٢  

  
  
  
  
  

  یک
  
  
  

  یفرود از سنگالخی با گياهان ارغوان
  
  

 چندان توانِ  پرداختن به تصميمهای زندگی مان نيست ، تا به رؤیا هامان مارا
واقعيتی کمابيش ناگزیر ، تازشگر  ، .توان گفت نه چندان . از ميان خابهای مان 

تازشپذیر ، ازپای افتاده فرو می نشيند ، پس به پا می خيزد ، ميوه ی خاویه می 
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این گونه . کاروان دل انگيز . وسانهامان خاهد بود ، ميوه ی توجهِ  بذلِ  ن
  .ميرویم ما 

ای است . ژ رفتن ناگهان غافلگير می شویم از فرمانِ  ایست واز نشانه ی ک
  .فرجام کار

چگونه به پيچکِ  نـَفــَس خونریزی ی وصف ناپذیر باز گردانيم ؟ پرسشی 
بدترین . ت  اگر چنين طالعی  درخانه های نهانی ی ما اقبالی می داش ،بيهوده

با این . ساده دلی هيچ نيست جزان که به جستجوی گریزگاه ناگزیرمان می سازد
پتک را ، که تأ . همه زمينی که خاستار آنيم زمينی نيست که مارافرو می برد 

ـَـحی م ؛  باشد که بيارمند آه ، پــُـرشــَـب. کيدش می کند ، ضربِ  شفق نيست 
و اکنون ، منم که می روم جامه ! خاهد ساخت وبخابند  ؛ جغد راز آشنای شان 

  .بپوشانمت ، عشق من 
خاهيم رفت ، خاهيم رفت ، همچنان که خود را در حدی توجيه ناپذیر به مسافت 

  .رّد ِِِِِ پاهامان به حرف می نشينند. ِ خوشبختِ  خيش آموخته می گردانيم 
  
  
  

  مقصد دور دستهای ما
  
  

 هر کجا باشد ، در سوراخی بر دیوار ، بر گذر  زایيده می شود ،  شبانه ،آزادی
  .باد های یخبسته 

  
  ستاره هاترش وسبزند به تابستان ؛ زمستان به دست ما جوانی ی سرشارِ  پخته 

  .می بخشد شان 
  

اگر خدا یانی پيشاهنگ ، ستيز جو و مــُجابکــُـنده ، که گذشته ی نزدیک 
ی خود می رانند ، دیگر مرغهای کنشهاشان را ونياز های توأمِ  ما را پيش رو

  .عشق ما نباشند  ، طبيعت بيشتر از ما پس از آنان باز نخاهد ماند
  

این نگا هِ  زمين به دنيا مياورد بيشه های روح افزایی در شعله ور ترین مکان  
  .و ما متقا بلن  ،

  
، لبداهه عشق می سازیم  ب فی ا  بال ، در رؤیا های خا–به تقليدِ  جغدِ  نمد 

درد را در وحشت فرا می خانيم ، خـُر د خـُـرد می جنبيم ، جوان می شویم 
  .بادلی نافرسا

  
          گار و ابِر خيزی از هر آتش حقيقی ، ما همروزآه دود کوچکم که بر می 

  !آ نهایيم    که دوست مان می دارند 
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  کرکره های کشيده ی چاک  چاک
  
  

   هستگی پراکنده ، که تاراج می کند ، آآ هستگی
  .آ هستگی که عناد می کند ، سرد  رودر رویم 

  بودگان که عزیزتان می داریم ، چه به نيکی چه به بيداد
  .دوست تان می داریم ، مخاطره آميز ، همچو پروانه های مواج

  .درد من بدان باز می شناسد خود را . هزار ، شب ، گاهی آواز گلوبــُـر دارد 
خوشنویس ِ  تاریخِ  نخوت . بی انظباط  هم می خاند  هزارزیر بارانی 
  .آميزهزاران نيست

  
آنچه از ما فراری ست هر چه بيشتر خارج ازدسترس می نماید  بيشتر می باید 

  .رضایتبخشش خرسند شویمبه حس 
  

از باال رفتن که باز می ایستيم ، گذشته ی ما این چيز ناپاک یا بلورینی ست که 
  .روی نداده ست هرگز 

  
  .ما هم . گوشه ها را می جوند سگها 

  
خود را نمی توانيم از زندگانی ی دیگران باز پس کشيم و خيشتن راآن جا به 

  .جای بگذاریم 
  

    یکدگر را درختها به پرسشی نمی گيرند ، اما سخت به هم آمده ، َو شتی از 
 سودا گری از بلوطستان سه بار می جهد بانگ فاخته ، پرنده یی که. حذ ر دارند

  .همانند سرودِ  نذری ی َشخانه . نمی کند 
  

ما . اندک ، مکانی عظيم را فرو می گيرد . اندک است که به راستی  همه ست 
  .دستگریزان را می پذیرد

  
  ! حشراتی داریمددر جانسخت ترین پاره های خو

  .جانشينی که پيروز می شود آن جا که فرو می مانيم 
  

  .ری می گشت پی ی درگيسندانی ظریف بودم که ن
  

  .بر بودگانِ  دیگر جای بد گمانی ها همه سنگينی می کند 
  .کنشهاشان به چشمِ  دیوارهای این سرای روزمره معقول نمی آید 

  
  .به چه انکسار ميدهيم ؟ به بالهایی که نداریم
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آِب دهان  جمعکرده ، سرگرِمِ  تراشيدنِ  نایی برای خيش از ناژه ی یک 
  .رد ، کــُـّپـه شنی می شدیم به شنيدنِ  دریا خيزرانِ  س

  
  
  

         
  
  
  

  سرشان را با یك چماق خرد آنيد،
  رازیعني بایك 

  
  

  : ي نور ، چون تمامي ي حّد  ، گذر مي آند از چشمهاي ما تمامي
  . ِگر دِ  فانوسها –ك نـُـهم روشني ، در آانون بسته ، از رؤیا ها ، هم پرچمِ  

  
ته ، َبم چنان ساز آدم تا موش ، وقتي این صدا ، آه هيچ گاه پس ننشبردارِ  ناگزیر 

  :غيبت ، تكرار مي آند 
  ."توميان مایي . تو نخاهي گریخت " 

  .دوراهي ي خفته ، آمال دلتنگي 
  

  از آالبدِ  طالع تا به تجزیه ي روز ،! لفافه هاي پياپي 
محاط مي مانيم ، با توان  آ هكي مخاطره آميز ، پيوسته –از ظلماِت سسپيد تامرده 

  .ِشكستن
  

  .آ ب سرزمينم بهتر روانه مي شد اگرقدم مي رفت 
  
  
  
  
  
  

  ...لحن آوالآهاي مجادله گر
  
  
ن آوالآهاي مجادله گر آه فرو نمي شكنند ، آه باال سرِ  ما آویزان مي مانند  ، مانند لح

  .بانكداري در بي پولي 
  

           درميان گمنامي ي بزرگ گياهي  ، سخن گفتن و گفتنِ  آ نچه باید گفته شود 
  .مي رساندت به حریم خانه 
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دنياي نو با . آ نها آه مي جویند باز نمي یابند مگر تبالوده  باشند یا از سر باز شده 

  .رد ـُـانگشتهاي  ت
  

  . ُآِن جادویي ش –از تهي ي بي درمان ، نتيجه برمياید وخشك 
  

ا پس پشت ما و سایه روشني از خيش بر ميافرازد این آه دراز مي شود بستر عشق م
  .در نگاهي آه خاب مي بيند ، آ ري ، همين باعث خوشبختي ست 

  
  .ي  خوشبو فروزنه ساختن ، تامگر برجهد ازوشعله  ي عل

  
ا ز ان پس آه شِب خنياگر را به باال . سپيد ه دمان . سپيدار از نو سبز وسپيد ميشود 

از بلندي ي شعله اش فرومي آاهد ، مي خاند ، انگار به بي ترین تبش رسانده ، هزار 
  .ميلي ، در ميان طنينهاي از نو به پا خاسته 

  
  .باید به گروگان وچالش هستي وافتخار باز گردانيم 

  
  
  
  
  
  

  اندك اندك ، وسپس یك شراب خارایي
  
  

   بر آميز ه ي ميراي ما به تناوب نظري ميافكنند ، خدایاني
  حّدي نمي گرفت .بيرون نمياندازند خودرا ، وليك ، 

  .ماجراي شان اگر ایزدي نمي یافتيم شان 
  

چنين است آه نفرین بنا . به دنيا آورده شدند ُپشتنماهایي زیر زرق وبرقهاي سردستي 
  .شد

  .ميل ، مسافري با یك بار وبا چندین قطار 
  

  چيزي پست تر از خود او نيست آنچه انسان به زبان
  چيز واالتري ست به روزگارانِ  انساني ،مياورد ، بل آه 

  .همزمان حریص واز نا رفته 
  

  .نگي ـتـدیدگاه فراخي آه دران تجسم مرگ ارزاني شده بود برهنه و خالي از نفس
  

  ،" از آنِ  توام : " به مخاطبي یكتا مي توانيم صادقانه بگویيم 
د در لحظه ي ما ، نه در  ؛ آه ما را آزاد مي آنمبه مرگ ، زني آراسته با جواني ي تا

  .لحظه ي خيش 
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  .آليد ها ، به شب ، سياه بخت 

  
  !نيكبختي . ميان ریزش پژواآها ، آالم برتر رادریافتن 

  .اگر آمتر از همه زیر وبم شده ست 
  

  خاك را باید از چار عنصر جدا آرد؛ اوجز
  .فرآورده یي سرورآميز از سه تاي دیگر نيست 

  زیباي هنري ست آه بودن یك آار– جهان –در 
  .موجدان خيش را غوطه مي دهد درشب 

  
  ما در بازسازي ي خود چيره دست نيستيم مگر آه هر باره

  .بدان دوزخي بيشتر بيافزایيم 
  

  .م يیكدگر رازنده مي دریم وقتي پيشاپيش دریده نيست
  .خوشبخت طبيعت آه هيچ نمي شناسد جز گُِدازه ها وفرسایش 

  
  .یشخند شده ، زیستنِ  آزادي ست درژرفترین اعماق خيش بي ریا ماندن ، حتا ر

  
فقط مي ماند شنيدنِ  شرحِ  آنچه او مي بيند . آدمي در جا پس نشسته از آرایه ي زمين 

.  
  

  ."امضاآن آنچه را آه بر ميافروزي ، نه آنچه را آه تاریك مي آني : " آالم خورشيد 
  آیا خود راخورشيد مي داند ؟

  
صحبت از ِجرم وححم ، تا . بيدادگري ! ي فرا مي خاند ، اي دریغ همه چيزي در آدم

  .ازسطح
  

ش دلبسته ست ، پوستي  دوستدار آن آسم آه احترام مي گذارد به سگش ، به افزار ها
ب موروثي را آب نمي آميزد، به  ت آند ، شرا از درخت نمي آند آه شيرابه را مجازا

   .ریشخند مي گيرد هستي ي دنيایي نمونه را
  

 دوباره به نظم در آوردن ، وبه دنبالش هرج  ومرجي عظيمتر از آنچه ِ مختصر تالشِِ
  .بنيادشان نهاد ، چنينند آيشها ودانشها ي  انگاره ها 

  
براي عيسویان خدایانِ  سخت ُپر شمار مسئولِ  تفرقه یي بودند آه آدمي دران دست 

  .وپا مي زد
 آن همه آردند ، مارا رهنمون شدند به غرقابي را جانشينِ " یكي  "حكما ، ازان جا آه 

  .به انتهاي آن نرسيده ایم  آه هنوز هم
  

  ي بخشي متو آني آه یك محتواي جهاني را رهایي 
  .با چيره شدن بربالهت فردي ي خيش 
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  .ملخ ترسو ، آه این همه باال مي جهيد ، براي ما دعا آنيد وقتي آه باز مي افتيد 
  

  . رنگي ي سوسني ش گروي روزمره وپریده
  

او آه بي درنگ . رسيده به طاقه ي طنين انداز ، از رفتن بازماند در ميانه ي پل 
  .جریان آب شد

  
  
  
  

  دلرمایه ي رنجش نيچهُب
  
  

  ُبدلرست آه تاریخِ وعده دار مي گذارد و درست مي بيند ،
  .از زورقِ  دردِ  خود ، وقتي ما را همان گونه آه خود هستيم مي خاند 

  .نيچه ، مدام زلزله وار ، مّساحِ  تمام عرصه هاي پهلواني ي ماست 
  .این دو ّسقایم 

  
  الزام ، بي نفس تازه آردن ، به پيراستن ، به 

  رتبه بندي ي بودگان و چيزهایي آه تجاوز گرند
  آه مي فهمد؟ گرده ي گل ، دیگر نه . به حّد ما 

  . خرد مي شود به آینده ي چند گونه یي گرميبخش ، برجدار صخره
  

  چه نظم را خار بشمریم چه هرج و مرج را ، پيرو آن قانونهایيم آه 
  ما با قدمهاي غولي ناقص اندام . فرزانه وار نگذاشته ایم 
  . رو مي آنيم به قانونها 

  
  همه در یك سيالب زاده مي شویم،. بيشترین رنج را از چه مي بریم ؟ از پروا 

  . ميان سنگهاي هولكرده اما جورا جور فرو مي غلتيم ،
  .پروا ؟ غریزه حفظ آردن 

  
  یيم و پسرِ  هيچ و قولداده به هيچ ، ما هيچ نداریم جز چند َو شتي آه بيا

  در ترشروي خود را قدغن آنيم. ابا . چند آالمي آه ارائه آنيم 
  بر تمام رتيلهاي الفزن ، بر ربا خارهاي بيابان و 

  ي جمعشده ، اثري آه عام نمي شود ، در آرآره 
  .پشتكاري نمي دمد ، تنها حسي مي دمد از نوبهار خيش 

  
  ثناي خاب مي شنویم ، درست تپشهاي قلب ماست ، آنچه در ا

  .نه ترا آهاي روح  بيكاره ي ما
  .مردن ، گذشتن از ميان چشمه ي سوزني ست پس از جوانه زدن هاي مكرر

  ي ،باید از ميان مرگ رفت تا در آمد از از برابر زندگ
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  .در حالتي از خا آساري ي واال 
  .آه آواز مي دهد هنوز ؟ پا سخ  ، اما ، هيچ داده نيست 

  افي بي لجام؟رآه آواز ميدهد هنوز براي اس
 .گنجينه ي نيمباز ابرها ، مالزمان زندگاني ي ما 

  
  
  
  

  دو
  
  
  
  
  

  هر آه آواز مي دهد
  

  . دیگري سرد باد فروردین درد ها ميا نگيزاند ، نه چون هيچ باد
  .بنيان نمي َآند ، اندوه مياورد  

  به الیه هاي فراخ ، بارو یش  برگها ، 
  . جلوه ي شيرین زندگي فرسوده ست 

  .هزار ،  آه آوازِ  رسيدن بود ، خاموش شده است. ل ، خيرا تِ  بهار  باِد سنگد
  گيردبي درنگ جغد پر مي . آرامش ! این همه ضربه ها شب را از پاي  در آورده ند 

  . او ، براي مایاها ، خداي مرگ است با فقرات نمایان . از دل شاهتوت
  نزدیكي ي این جا ، رباینده ي مينروا ؛ وبه چشمم ،

  مرا آواز مي دهد ، گوش مي دهم ؛ . دامو ما چوتو ،  همپيمان
  گاه با هم چهره عوض مي آنيم ، . به او فرمان مي دهم ، گوش مي آند 

 خالي از خنياگر ، چرا آه از ه را چگونه  باز شناسيم در ميعاد گااما مي دانيم  خود
  .روي غرض نيست نوازشهامان 
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  اي شب ، اي تنت بي تيغ ، ! بيچاره آاخ نشينان جدل ، همسایگان مرغ جویده سخن 
  .تنها تویي آه باید هنوز مبرا باشي 

  
  
  
  

  چنگا ل
  

   از نفس مي افتد؛"  زود  "رهرويِ  آوژپشت ، آسمان
  ميانجي ، آه صداش نمي رسد ؛ 

  .آبي ، ا آليلي بر سياهنقش مي زنمش  آبي بر 
  این آ سمان آيفي ست پشتِ  بچه مدرسه یي، 

  .لكه لكه از شاهتوتها
  
  
  

  
  

  رزم آزمودگي
  

 ریخته  پيش چشمها فزوني مي – غلت انداز ، آینه هاي پشت اآنون آه جلوه هاي 
  گيرند،

نه دورنماهایي  مي شوند  آه درآن براي نوشيد ن زانو رد پاهاي  گذشته ي ما صادقا
  .زده ایم

  زماني بي انتها  ، شد آمدي  نداشتيم و خونریزاني مگر براي به چنگ آوردن 
  چنينست آه در باد صرصر نشانه هاي گذراي  ما . ماجرایي مشترك  مشخصاِت  

 آلود آه بهاري در  برگ ، به واقعيت این شلنگهاي غبارخاِك   برمي خورند  ، زیر 
  .ندپشت بر ميانگيز

  
  
  

   روب-برف  
  

نخاع زمان آه ازان  شعاع مي گسترد عشق ، ما از عشق  جشني  سر بلند  مي در 
   نيمشبي سپيد از دوازده رنجشگيریم ،

.  
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  آ یينگزاري ي زمزمه وار
  

   ،همچو تعميدي ي زا نوزده یي آه شمع خود به پيش مي بازد
  .خوب جایي زدرا بلند آرد و به آژدم سفيد ناوآش 

  .نا منتظري حيله اش را و بند زانویش را وامش داد
  .جریان آ بهاي طغياني برین صحنه ي ساده گذر خاهد آرد ! بََه 

  . نرگسها ، آالله ها ، جا خالي مي آنند در چمن 
  .شهر یاِر توسه ها مي ميرد 

  
  
  

  حلقه ی تکشاخ
  
    کناره ی صور فلکی ش را رانده یافت و پرت افتادهخود

  که نبود در فضای واگد اخته جز یک شهر کوچک سرمایی
  

  "آخر آن را یافتيد ؟ خوشبختيد ؟ : " به هر  که ازو پرسيد 
  .اورا جواب دادن عار می آمد و پاره کرد برگی از گلِ  ُبـــــــــداغ 

  
  
  

  شعله ی ایستا
  
  مرانِ  اختران و کوفتگی های جهان را شتاب دهيوَدَ

  اما چرا شادی و چرا درد ؟ برابرِ  کوهِ  جلـو که می رسيم ، 
  ریز نمودار می شوند ، در جامه ی آفتاب و آ ب ، اینان که

  .می گویيم خدا یانند ، رساترین بيانی از خودمان
  تنها جشن. ناچار نيستيم  با تمدن آشنا ی شان کنيم 

   ميانمی گيریم شان ، هرچه نزدیکتز ؛ چون که مأ وای شان
  .شعله یی ست ، شعله ی ایستای ما 

  
  
  

  عطيه ی جنزده
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  تمامی ی.  انداختيم در چيزی که تاب آن نمی آ وردسرعت
  انقالب  ِ  برآرنده ی خاستهای ما ، پا یا ن گرفته است ، ویرانی

  دست به کارست ، از درون ما ، برون ازما ، برعليه ما 
  ر نداشتيم بارها ، اگر همبستگی ی پایدا. وبی امان 

  .همان گونه  که انسان  کينه ی پایدار می دارد ، نزدیکی می گرفتيم
  گردبادی. ولی از ِسحر بی نهایت ممتاز صفایی بر می خيزد

 .که می  کشاندمان به لکه های مدادی 
  
  
  
  

  سادگي ي  دشوار
  

  هيچ سرخسي.  سيالبي ست با سواحل خشكيده بسترم
  نازك ، به آجا ُسریده اي ؟عشقِ  .  آن جا موطني نمي جوید 

  
  .باز آمدم به هواي رفتن . رفتم تا زمان درازي 

  
  دورتر،  یكي از سه سنگِ   گهواره ي چشمه ي خشك این

  " .یار : " ك آلمه ي َحكشده  را براي رهگذر مي گفت َت
  
  

  .من خابي اختراع آردم و ُخرمي ش را  نوشيدم زیر سلطه ي  تابستان
  
  
  

   شكفتن در زمستان
  

  چيره شد ،  اولين وشتِ  من این بود  آه تقویمِ  آالفِ  ا فعيان را نابود  آنمشب آه 
  چرخشِ  شعله ي  یك شمع.  آه در ان هر روزِ  نو آغاز  به چشمها بر مي جست 

  ازو آموختم آه َسر خم وراست آنم در جهتِ  پایدارِ  افِق مجاور. ازان منصرفم  آرد 
   یك سا یه  سایه یي  به دنيا مياورد  از انحراف  خطي تابان ،خاآم ، رفته رفته ببينم

    آه ُمِصر  بود  آه - ،  از آ نچه  شيفته ش نبودم من  سر انجام . ودرو باریك شوم 
  اما ، نيروي  بكر و.   دیگر نفرتي نداشتم -نگذرد ، آه بيشتر از موعد خيش بماند 
   همان  آار انزوایي ي من بود  تا مرا ، نهانبيني  ي فراخ  ،  سپيد ه  آه آ مد  ، 

  همچنان  آه ا ز برادرِ  توأما نِ  من  جدا مي ساخت ، از لجاِم  خدایي ش معاف
  .افسردگي ي زميني: آرده بود سمساري در آسمان 
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  دست سردش
  

  . به اميد ا ین آه  گم شویم  وگم شود ، با آ ن ، گرمایم دست سردش توي دستم دویدم ،
  . ز شب ، سما جتي  مي آردم غني ا

  بيراهه ها آه مردگان محبوب پيش مي گيرند تا د ل خود را به حس ما بد ل آنند ،
  . شما در ُقُر ق نيستيد 

  . نه عده شان را ، نه نشانه هاشان –بيراهه  ها آه نمي شمریم 
  
  
  
  

  بر جستگي وستایش
  
  

  آه دیگرِ  ساآنان ، غافل از ِ  روشن ميهمانخانه  ي  آنته ُا ر ، آن جا از چلچراغ
   -رنج  فروتاخت  ، نه روي اوهمپييما ني ي دیرین مان ، به ما آ رنج  مي زدند ، 

    پر هيبِ   ظریف  ، با خنده ي  سخت ملتهب  ،  در آمده از آفنِ  ِا پتنای
   بل  آه روي من  ، نسياني زمينهاي -تا بتابد  بر  پرده ي  رؤیا یي ي خابم  

    دستُگریز ، چون هيچ چيزي احياء نمي شود  ،-آ ن هميشه  . گرم شده دوباره 
        ا ین جا نگاه زني داشت  جوان ، دستهاي  پيشاورده و گویاي خيش بود با آالم

  . آ ژنگ  بي
   شتافته –گذ ر ازوحي به شادي بر ساحلِ  بيداري ام افكند ميان موجها ي واقعيتي پيش 

چنين بود آه دو ماره ي یاد به من باز . مرا پو شا ندند باماسه هاي جوشان خود 
  .گردانده شد

  باردیگر دل بستم به رؤیت دومين  تن از سه مجوسِ  بورُگني آه تابستاني آ زگار
 چشمي به هفُتورنگ –او خطر مي آرد گوشه .  لطيف شان را ستوده بودم  مِ  الها

  .امعلو م در لحظه ي دریا فتِ  آ ن اعتقا دِ  ن بياندازد
باغِ  ویرانش را براي واآها مي گذ اشت   به فا صله ي اندك ، حواي ُا تن ، ُبریده ُمچ ،
  حواي بعدي ،. و به قلِب زیرزميني ي خيش رجعت مي آرد 

  هاي تازه شادابكرده  وشانه زده ، تنها پيكره سازي  ظاهر فریب را  شریكِ  با زلف
  .نده ي خود مي آرد زخمي ي خود  ، شادي ي آ ی زندگي ي   

  
  
  
  

  خاب در لوپرآال
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   ،  محو از نگاِه  ما آه فضاي باروِر آ نها بود ، محرومانِ  بزرگ رانده ي روز–پس 
  یك  به یك  پيش مي دوند ،  پس گروه  گروه ، همچو  پيشخا نهاي ور شكسته  در دیار 

  .تاقِِِِِِ  خود به آ ِن ما  ، د ر گذاري  ، سرسام آ ور ، از یدور آه باز ميا یند  به زندگ
  ما را بس بود ، زیر تيرِ  آتشينِ  ظهر  ،  آه بسازیم ، بكشيم  ، با هم تقسيم آنيم ، 

مي تپد شورش ما ، حاال خاهيم آشيد ، اما زجرِ  بي هو ا ، فروخاهيم       بشنویم   
 خا موش مي آاميابي ي این قيام را با دوام خاهيم  شمرد  ،  گرچه تند تاخت برجشن و

  .شود 
برقهاي جواني ي ما ، برقهاي  همتاي ما رمولكانِ  موجدار  آه از خابهاي پيچانِ  

آورده شده ند ؛ ازان گاه شتابان آه به آن مسافِر اصلي برسند آه همبسته ي او  خود در
  .هستند 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پرستو ، آدبانوي آا ري ي ُنكِ  سبزه ها ، 
   .بين ، باطِل اباطيل استآاوید ِن گل سرخ ، ب

                                
  ١٩٧٢ ژوئن ۴                                         

  
  
  
  
  
  

  جدا گانه
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  مقدمه يي از آلبر آامو
  
  
  

با چند صفحه آه نمي شود حق شاعري چون رنه شار را گزارد ؛ امـا                
  . مي شود دستكم جاي او را معين گرداند 

  مت بشمارينيبرخي آ ثار  شايسته ي آنند آه هر فرصتي را غ
تا قدرداني يي را آه مديونشاني نشان دهي ، حتـا جـايي آـه نمـي               

ن خوشـوقتم از ايـن آـه چـاپخش آ لمـاني ي              ومـ .شود وارد ظرايف شـد      
ه شـار را بزرگتـرين      نـ شعرهاي او فرصتي بـه مـن مـي دهـد آـه بگـويم ر               

را حيـرت انگيزتــرين  "  خـشم وراز  " شـاعر زنـده ي خودمـان مــي دانـم و     
بــه ماعرضــه " الكلهــا " و " اشــراقها " چيــزي آــه شــعر فرانــسه پــس از 

  . داشته ست 
بـي شـك اواز فـرا واقعيگرايـي         . ست  نو بودن شار به راستي  چشمگير        

 ن ، آ  دامـش دا    وعبور آرده ، اما بيش از آن آـه بـدان تـن بـسپرد خـود را                   
ئنر سـت اگـر تـك       در يابد راهش مطم    آه   ي درست بسنده ي آن    تهم مد 

بـه هـر حـال يـك مـشت شـعر            " تنها مي ماننـد     "از زمان چاپخش      . برود  
از اين همـه    پس  . ه گرداند بس بود آه شعر ما را با نسيمي آ زاد وبكر تاز           

خـرت  " سال آه شـاعران مـا ، آـه نخـست خـود را تنهـا وقـف سـاختن                       
آرده بودند ، تار را براي آن زمين گذاشتند آه شـيپور   " وپرتهاي بيهودگي   

شـعله آـشيد مثـل آن آپـه         . بزنند ، شعر آ تشسوزي ي  سالمي شـد           
ند و زمين را    هاي بزرگ علفسوزان آه در زادگاه شاعر باد را عطر مي ده           

راز طبيعـت ، آ بهــاي زنــده ، ونــور  . مــا ســر آخـر نفــسي آــشيديم  . قـوت 
هجوم آوردند توي اتاقي آه در آن شعر تـا آ ن زمـان مجـذوب سـا يـه هـا                      

  .اين جا مي شود از انقالبي شاعرانه سخن گفت . وطنينها بود 
مـن نــو بــودن ايــن شــعر هــا را آمتـر مــي ســتودم  اگــر الهــام  آ نهــا    

شار حـق دارد آـه      .    و به چنين ميزان بااليي آهنه نمي بود           همزمان
. خوشبيني ي فاجعه بار يونان  پيشا سـقراطي را از آن خـيش بدانـد                 

قله سينه به سينه گشته ،آـه        از امپه دآلس تا نيچه رازي  از قله به         
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آن را شـار از پـس تـاريكي ي طـوالني بـاز                سنت دشـوار و پراآنـده ي      
اتنا زيـر پـاري از تاشـك هـاي اثبـات ناپـذير او             تش   آ. رد  وفراچنگ مي آ  

هنوز زنده ست ، باد شاهانه ي زيلـس ماريـا در شـعر هـاي او جـاني                   
. مي دمد و طنينـي مـي انـدازد از همهمـه ي آبهـاي خنـك وسـرآش                  

مي نامد اين جـا ، در بلنـداي         " خرد با چشمهاي پر اشك      " آنچه شار   
ن آهنه ونو ، اين شـعر هـا          همزما .فروريختگي هاي ما ، پديد مي آيد        

با همان حرارت روزهـا را همـراه        . ظرافت را با سادگي پيوند مي دهند      
آ ن جا آه شار زاده شده ست، چنان آه معـروف            . مي برند و شب را      

ساعت دو ،   . است ، در  هنر عظيم خورشيد  گاهي تاريك مي نمايد             
ن را مـي    وقتي گرما  در آن منظر به اوج مي رسد ، بخاري سـياه زمـي               

همچنين ، هر گـاه شـعر شـار  تاريـك مـي نمايـد ، تنهـا يـك                     . پوشاند  
فشردگي ي وسواسي ي تـصويرست ، يـك تـراآم نـور ، آـه او را دور                   
مي آند از آ ن پشتنمايي ي انتزاعي آه ما اغلـب تنهـا بـراي آ ن طـا                    

امـا ايـن نقطـه ي سـياه در          . لبش هستيم آه چيزي از ما نمي طلبد         
، همان گونه آه در آ ن منظر آ فتابزده  پيش مي آيـد               پيرامون  خودش    

، همزمان آرانه هاي فراخي از نور مشخص مي  گرداند آه چهره هـا                
نقطـه ي   " شـعرگرد شـده     " در آ ن برهنه مي شوند ، مثلن در ميـان            

فانهـايي از  انفجاري بـه جـا مـي مانـد راز آميـز آـه دورش پيوسـته تـو                
  .تصاوير پر شور مي چرخند 

  
در . همين روست آه اين شعرها درست نياز مـا را بـر مـي آورنـد                 از  

ــور ثابــت فــ     ــم ، ن تر ادامــن ظلمتــي آــه در آن آورمــال پــيش مــي روي
آسمانهاي والري به دردمان نمي خورد ، غم غربت مي بود ، نـه مـدد              

اما در شعري شگفت وسخت آه شار به ما عرضه مـي آنـد ، خـود                 . 
ايـن  .و راه رفـتن مـي امـوزيم         شب ماست آه مي درخـشد ، ومـا از نـ           

شاعر بي زمان دقيقن براي زمان مـا سـخن او در دل جنجـال اسـت ،                  
  ذرخـشي اگـر در آ : " شوربختي ي ما را چون رستاخيزمان باز مينمايد    

شعر شار به راستي در آذرخـش مـأوا         " . مأوا آنيم ، دل ابديت است       
ن گـام بـر     انسان وهنرمند يكـسا   . مي آند  ، نه تنها به معناي مجازي        

 نبـردی عليـه یکـه تـازی ی هيتلـری ،             مي دارند ، آنها ديروزشان را در      
 رسوا آردن نيست انگـاري هـاي بـالعكس يـا وابـسته              امروزشان را در  

به شـار ، بـه عنـوان سـهمش از           . يي آه دنياي ما را از هم مي درند          
   در مقـام شـاعر قيـام و        . " نبرد همگاني ، فداآاري رسيده ، نـه لـذت           

ادي ، هرگز نه لحني خوشـخويانه گرفتـه سـت ، نـه ، بـه گفتـه ي                    آ ز 
 بر اين  تأآيـد آنـيم آـم          ههر چ . خودش ، قيام را به تلخي در آميخته         

 آـه دو گونـه قيـام        -  و هر روزه همگان به ما ثابت مي آننـد               -است    
 ست ،   یهست آه يكي ، اول از همه ، پوشانند ه ي يك آرزوي بردگ             

مي طلبد آـه    ا حد به جان آمدگي نظمي آزاد        ت در صورتي آه آن يكي    
شـار خـوب   . در آ ن ، مطابق سخن واالي شار ، نان شفا يافته باشـد            

يعني آه جاي آن را وراي تمـام اصـول          " شفا دادن نان    " مي داند آه      
ايـن گونـه ، ايـن يـاغي از زيـر            . به آن باز گردانند و طعـم دوسـتيش را           



                                                                                                    فيروز ناجیرنه شار

 ٢٩

يبا در  مي در مي رود آه سر آخر    سرنوشت اين همه قيام آنند گان ز      
همـوازه قيـام مـي آنـد عليـه آنهـا آـه              .  يا همدست    دگزمه مي شون  

 ، ويكبــار دنـان زنـدانها را نمـي خاهـ    . د مـ  شـان مـي نا  نگيـوتين تيـزآ  
ه ترسـت تـا     زوبراي هميشه بر آن است آه نان به دهان ولگرد خوشم          

  .به دهان دادستان
  

بـه  : اين شاعر قيام آننـدگان  ار اين جا دستگير مي شود آه چگونه  
شعر او با ريشه هايي ظريـف       . آساني ، همزمان شاعر عشق است       

يك ديدگاه اصلي ي اخالق و هنـر او را مـي            . ويد  روتازه از عشق مي     
سـر بخمـان    :  " بر گرفـت    " شعر گرد شده      "توان از دستور سر بلند        
سـر  چـون موضـوع بـه راسـتي بـراي او            " . نفقط  براي عـشق ورزيـد      

خماندن  است ، و عشقي آه در آ ثارش دور مي زنـد ، ايـن عـشق ،                 
  .هر چند چنين مردانه ست ، لحني از نرمدلي دارد 

  
از اين روست آه شار ، آـه مثـل همـه مـان نـا گزيـر بـود بـا يكـي از                         
بغرنجترين زمانهاي تاريخ در آويزد ، باز هم نترسيد از اين آه زيبـايي را         

يد ، درست آنچه را آـه تـاريح بـراي آن عطـشي              در آ ن باال برد و بستا      
ــه مــامي داد   ــد ، ب ــه جــان آ ورن ي " برگهــاي خابخــدا " وزيبــايي از . ب

دلپسندش بر مـي خيزيـد ، بـر افروختـه چـون سـالح يـاغي ، سـرخ ،                     
حـال آن را در حـد   . چكنده  از غسل تعميدي شگفت ، تاجور از شعله     
ي بي خون مكتبها ،     آنچه هست مي شناسيم ، نه به گونه ي  الهه            

بـرد  ندر بحبوحـه    . نه ، آه به گونه ي يار ، دلدار ، مونس روزهاي مان              
در تـاريكي هامـان ،      : " شاعري در اين جا جرئـت آـرده مـارا آوازدهـد             

  ."هر چه جاست خود براي زيبايي ست . جايي براي زيبايي نيست 
ازايــن لحظــه هــر يــك از شــعرهاي شــار ، بــا وجــود نيــست انگــاري   

امـروز از يـك     . مامي ي انكارها ، راهي براي اميد نشان گذارده انـد            وت
شاعر جز اين چه بايد خاست ؟ ميان دژهاي ويرانـشده مـان بـه يمـن                 

ودور . زن ، صـلح و آزادي ي دشـوار          : هنري نهاني وبلند نظر پايدارنـد       
وزنـد  ايـن غنـا هـا ي بـاز      ماز آن آه ما را از نبرد واگردانند ، به ما مي آ            

بـي آن آـه     .  را توجيـه مـي آنـد         دته يگانه  غناهايي سـت آـه نبـر         ياف
ش بــه د آن آــه چيــزي را آــه از زمــان خــويخاســته باشــد و تنهــا بــرا

اورسيده رد نكرده ست ، شا ر بيش از  آن انجام ميدهد آه تنها آنچـه      
هر چنـد   . ك ما نيز هست     ياو شاعر آينده نزد   : را آه هستيم بيان آند      

دم جمع مي آند ، و با ستايـشي آـه او بـر مـي      گرد خود آ   تنهاست ، 
انگيــزد آن گرمــاي بــزرگ بــرادري در مــي آميــزد آــه بهتــرين ثمــرش را  

ت آه  سمطمئن باشيم به آثاري از اين گونه        . انسان مديون آن است     
مي توانيم از اين پس رجوع آنـيم آن گـاه آـه پنـاه و روشـنبيني مـي                    

ت  گمشده آـه از ايـن پـس          اينها پيكهاي حقيقتند ،  آن حقيق      . جوييم  
هر روزي آه مي آيد مـا را بـه آن نزديكتـر مـي گردانـد ، هـر چنـد ديـر                        
زماني  چيزي از آن نمي توانستيم بگوييم جز اين آـه وطـن مـا بـود و                   

امـا سـر آخـر واژه هـا شـكل مـي             . بدون آن رنج تبعيد مـي آـشيديم         
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. فـت  گيرند ، روز مي آغازد ، وطن روزي به نام خـو د  دسـت خاهـد يا           
امروزي به گونه يي واال اين را اعالم مي آند و ، براي آن آـه                شاعري  

زمان فعلي را توجيه آند ، يـه مـا يـاد آوري مـي آنـد آـه از هـم اآنـو                        
  :چيست ، يعني 

  *. "زمين وصداي نجوا ، در ميان ستاره هاي غريبه  " 
  
گردانـده ي شـيد ا       . ١٩۵٩به سـال      مقدمه ي آلبرآامو  بر تر جمه ي آلماني ي  شعر هاي رنه شار                      *

   .شمس  از متن آلماني 
  
  

  
 


