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  هوشنگ ايراني –بنفش تند بر سبز خاكستري 

  

  سوهانگران 
  
  
  

  ...سايد مي
  زنجير سنن

  ...خوايد مي
  رشته كهن

  سايند خمند و باز مي گران ز درد پيچان به خود مي سوهان
  گسلند  سنن ميدر نبرد با زمان و مكان قيد 

  
  

  ...ها سايند  سوهان
  زنجير كهن بخود غرد و نالد و ز هم پاشد 

  اش هاي هزاران سال مانده گرده زنگ
  آنكه به جايي فرو افتند  بي

  ... گيرند پستي مي
  
  

  تا ساييده شود 
  زنجير سنن

  تا گسسته شود 
  رشته كهن

  و ... سوهانگران ز رنج گران زهرخنده زنند
  نهايت عدم نيستي دريابند  سنن در بيخود را با غبار

  
  

  پرستان از سايش سنن غرشي مهيب در غارهاي قيد كهنه
  گران  پيچد و بازگردد و چون چكشي جسيم بر كوه همت سوهان

  فرو كوبد 
  
  

  ٢
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  گران سوهان! هان 
  توفيدني عظيم بايد تا از شرار آن اين رشته كهن فرو سايد

  اين ابر مرگبار    تا نيستي پذيرد 
  اين سهمگين حصار     برفتد ز پيتا

  ...رنجي عظيم بايد
  
  

  گران سوهان! هان 
  سان بنگريد چه

  سايد و ز هم فرو پاشد 
  اين رشته كهن     
  اين زنجير سنن      
  سان  بنگريد چه
  شود نابود مي  
  ژدر سنن  ا    

  گران بل از سايش سوهان    نه در چنگ پيري
  گران  سوهان! هان    گران سوهان! هان
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  مارش هستي 
  
  
  
  

  مارش هستي   
  كوبد مي  

  ...يك، دو... يك، دو
.......  

  
  
  
  آور هاي عظيم و سهم قله

  در دل آسمان
  نهفته سرند

  ها تيره و ز ظلمت پر دره
  زا عدمي هول

  نمايانند
  جاده

  در ميان كوهستان 
  ...پيچيد و پيچيد و پيچيد و پيچي و

  
  

  مارش هستي 
  كوبد  مي
  ...يك، دو... ، دويك

  
  
  

  آفتابي سياه 
  حركت بي

  ٤
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  مركز آسمان بچسبيده 
  سياه
  سپيد
  سايه بي

  وش سنگين سرب
  جاودان سكوت
  جاودان جنبش

  نبنمايد  در فضا رخنه مي
  موج آهنگ
  موج نور 

  
  
  

  مارش هستي 
  كوبد  مي

  ... يك، دو... يك، دو
  
  
  

  راه سنگي
  جان مداوم و بي

  تا به عمق ابد
  ....درون بخزد

  ها اسكلت
  انتها در ستون بي
  بر پشت جاده

  خود از خود  بي
  دهند پاي مي
  ...يك، دو... يك، دو

  
  
  

  ٥
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  ها آويخته دست
  كمرها خم

  زانوان شده تا
  همه در يك ستون
  همه از ديگري جدا

  كور
  كر 
  الل

  مارش هستي 
  كوبد مي

  ...يك، دو... يك، دو
  
  
  

  استخوانها 
  صدا كند

  ... تاخ تاخ... تاخ تاخ
  
  
  

  راند مارش هستي مي
  ها را اسكلت

  با نواي ابدي
  ...يك، دو... يك، دو
  ... يك، دو... يك، دو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٦
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  او 
  
  

  ره سپرد او
  به سوي خانه خويش

  سوز نگاهش، ز پاي گشته رها،
  زار آرزوان ست به ني چنگ فكنده

  پنجه فشارد گريزگاه ِ نهان را 
  زار تا نجهد سركش آذر از نهفت به ني

   سكوتش دود به پوست زيرترس
   نواي تارهاي فسانه لرزه دهد بم

  زمزمه آغازد و نواش دگربار
  ي اشباح شكل پذيرد، رود ميانه

  افعي ليزي سرد به گردن او
  "!  ايس"

  ي پنهان الو صفيرش درد سراچه
  زار ي ني موج در افتد به سينه

  زار رنگ سيه از افق به سوي دامن ني
   از خشم تند دود، پيش و پس رود،

  تن به زمين بر زند، دو دست به چشمان
  رفته ز خود شبح خشم سراپا

  :در پس سنگان شود نهان و كشد سر 
  زار غرقه در گذشتن امواج ي ني سينه

  خيز و بگيرد  پيش جهد سينه
  زار را به چنگ و نهد سر  دامن ني

  در خم دامن 
  : اوفتاده، زمزمه خيزد  مست سكوت،

   چيست به تو ؟-
  

    موج دهد، زار، ي ني د شود ريزش نفس ز سينهتن
  :سر به گوش سياهي 

  

  ٧
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  ! آذر سركش -
  

  ... ! واي-
  

  زار ي ني شبح، هراسان، به گرد سينه
  تنگ بپيچد

  نفس نفس زند، آهسته بفشرد به زمين پاي
  زار ي ني آذر سركش درون سينه

  خزد  مي
  زار ها گرفته بر تن ني زني پاي
  دود مي

  وار به غلطش  لي دود سي همهمه
  ي آذر به بوسه كند گرم چنگ فشرده گرمي

  ي ترسان دو ديده. چنگ گريزد
  :سوز دواند به سوي گذرگاه 

  
  نهيب را به درون بر!  آذر سركش -

  باز بنه تا
  ي خاكستري دگر نشود رنگ  پهنه

  باز بنه تا
  زار زير جنگل ابهام  ي ني سينه

  . شانه كند موي
  

   شود سرخزرد
  سر به گوش او بسراندخم شود و 

  : چشم گشايد نوا 
   تو ؟-    

  
  زار بشكند از بن ي ني سينه
  ي تندي ناله

  بپيچد و چرخد 
  ي ناله  افعي

  ٨
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  !  ايس -  
  

  پوست فرو افتد از كناره ستخوان
  اسكلت آهك شود 

  ي رود به دامگه سرخ ي خاكستري پهنه
  شبح سياهي نزاده شود باز
  الو صفير آسمان بخراشد 

  
  
  
  

  ك نوري ز دور خانه دود پيشچشم
  موي بگيرد از او 

  برق كليدي امان شد از درد 
  او به درون است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ٩
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  جادوي اسپانيول 
  
  
  
  
  

  تند كشد پر فرا بجهاند
  ي انگشت رشته

  سخت بگيرد گلوي درون را 
  بچالند

  از شرر اكسير جان به بلورش
  شكفاند

  تند زند زنگ
   سنگ دگر بازآب ز سنگي به

  خيز پراند
  جوشش سيالب تند كند پاي 

  دست فشاند
  ها ي كف گوي ز سنگان به سينه

  شسته كند سنگ
  اين بزند آن بر اين و شور هياهو

  نعره فزايد 
  سخت كشد تارهاي فسانه 

  تا ببراند 
  چنگ خورد چنگ

  شمش بلورين فتد به چرخ و ز هر سو
  رنگ بدوزد 

  بشكند از هم نوار برف سراپا
  چشمه فروزد 

  رشته ببوسد نوازش آهك
  بر كند از جاي

  چشم فروبسته، كرده فراموش
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  ي رنگان، بازي
  بر سر دستان پر ز راز نواها

  نرم نهد پاي 
  برتر از ابعاد خيره سر بجهاند 

  ي افعي ديده
  ظلمتي  در بگشايد ز هاله

  پيش براند
  چشم نفس ره دهد به ناخن چشمك

  سينه زند موج
  ندرون غار سياهي ي سرخ ا پنجه

  تند بتازد 
  گه توفان  بفشرد از هر طرف نهان

  تا گسالند 
  ي فرياد بيشه

  نعره زند برق
  خور چشم بپاشد را كوه درون 

  سيل سراند 
  بانگ ز علطش كند بنفش سراپا

  پاي بكوبد
  خون بخورد بال پر شكوه عقابان 

  خرد كند مغز
  ها بشكند ز رنگ و بريزد  آينه

  كاخ به مرداب
  كسره بر هم بكوبد و بدراند ي

   كه خود به پوست فشارند  زرد و سپيدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١١
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  كهكشان 
  
  
  
  
  
  

  مبهم و تاريك ابر كهكشاني 
  نهايت  سر فرو برده به عمق بي

  سرنشين قايقي بي
  لغزد   سيالب مي–بر دوش تب 

  پوست بر اندام 
  ها به خود پيچد انبوهي از آتش

  زدسو و مشتي استخوان كور مي
  دود بفشارد دهاني را 

  كه از شالق نعره مست گشته
  از هزاران قرن دوري 

  ها گودال  هاي سيه از خم چين شنل
  غرد دهان آهنين

  
  

  ...ن دان بي ايخيداررو هاييام ما بي
    

  
  

  ها را تنگ سازد  دنياي شيشه حلقه
  ها با شهاب رنگ

  ها پنهان كند آواز شومش چشم
  

    
  يشين كيشياك ن وان داهان    

  

  ١٢
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  از درون ظلمت 
   دهان–درياي فوالدين 

  كشتار آغازد 
  
  
  

  سرب وحشت خيز بردارد
  ها و  بسنگد شيشه

  اي دنيا به هم ريزد  لرزه
  
  
  
  

  ها ازين قبر خدايان رويد افعي
  ها بگيرد جان غبار كهنه

  .......و باز 
  ........باز
  ...........باز

...................  
  كشانيمبهم و تاريك ابر كه

  نهايت  سر فرو برده به عمق بي
  سرنشين قايقي بي

  لغزد   سيالب مي–بر دوش تب 
......................  

  
  

  ...ن دان... ن دان... ن دان
  ......ن دان...... ن دان.... ن دان

  
  

  ١٣
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  هاه 
  
  
  
  
  
  

   آبي خرد گردد– خشم –اي از  پنجه
  در درونش

  ي توفان شود، همچون غباري  هستي
  ها پيچان گ درهزير چن

  
  
  

  بركند نفرت از بند 
  مهره 

  هاي سهمگين خيره بر دريا  شكافد قلعه
  ها دود  مرداب آهن

  دشنه چشمش گلوي نهرها را يخ زند 
  
  
  

  تو و اين سپيد 
  تو نقب ابد 

  
  ها را در نوردد ديو آتشها جهان رحم

  بپاشد ز هم 
  زرد وادي

  شكند قلل همه زير و رو 
  دزارها فرو بلعن ريگ

  ها كوالك شبح
  

  ١٤
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  هاي مرمري پرده
  ها تابد ز دوزخ

  ها به گورستان بت
  بشكفد نيلي خدايان 

  ازين ظلمت جهد سيمرغ كوري
  ها به زير غبار  تيرگي

  بجوند اسكلت 
  فرو افتند 

  
  
  
  

  اي  سوز سايه
  سر فرا كشد 
  ها دخمه بسته
  از هوار او

  ها درند  رشته
  سايه برجهد

  جهد  بر  سايه
............................  

  
  يا  يا  يي   هايي
  يا  يا  يي  هايي
  دا     دا  دا  ا ا ا ا ا ا   ني 

          
  هاه           

  
  
  
  
  

  ١٥
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  كبود
  
  
  
  
  

   !هيماهوراي 
  گيل ويگولي 

  
  ! نيبون ... نيبون

  
  
  
  

  دود غار كبود مي
  دست به گوش و فشرده پلك و خميده 

  سره جيغي بنفش  يك
  كشد  مي

  ت تابوت  سياهي ز پشت ظلم–گوش 
   درون شير را -كاه 
  جود  مي
  
  

  هوم بوم   
  هوم بوم  
  ي ي ي ي  يوهوهي وي  
  يايا ا ا ا ا  يا ياياهي هي  

  
  
  
  

  جوشش سيالب را 

  ١٦
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  ها ي خميازه بيشه
  ز ديده پنهان كند

  كوبد و ويران شود
  ي خشم سياه  شعله

  پوسته را بردرد
  غبار كوه عظيم

  ز زخم دندان موش
  ها پر كشد  به دره

  
  ماياندوو  
  كومبادوو  
  كومبادوو  
  هوررها... هوررها  
  لي جوجي جولي جي  

  
  
  
  

  عنكبوتي كور و كر 
  بر تن لخت عقابي 

  پيچد و  رشته مي
  بر منقار و چنگال عظيمش

  ريزد  خاك مي
  
  

  اي استخواني پنجه
  در چشم ببري
  زرد از غرش
  هاي  سوي تمساح
  سبز و لغزان 

  پاشد  دانه مي
  

  ١٧

 



  هوشنگ ايراني –بنفش تند بر سبز خاكستري 

  
   پاسما پاريندا  
  ... ديبرال... ديبرال  

  
  
  
  

  جيغ غار كبود افكند دست
  سرخي تازيانه جهد تند

  هاي طاووس پرها از گلوله
  بال مي بنوشد كالغي گچين

  كوبان و رقصان جسدها پاي
   آسياها به چرخش–الي سنگ 

  بر فراز بت آرزوها
  پيكر به چرخ است اي كوه دشنه

  كند از سپيدي خون طلب مي
  نقاب از گدازد  اش مي سايه

  هاي گرم دل خويش گوركن
  
  

  خيشو اقيجار گامبوك   
  غي و اغار غوري  
  ماالي هيق ناق هوق لي  
  ايددارومانهير، ايددارومانهير  

  
  
  
  

  جوش نفرت 
  كرده نارنجي

  بلوري را 
  كه تيز الماسها 

  ١٨
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  هنگام سايش
  رنگ خاكستر بگيرند

  
  

  معبد كينه 
  اي ببلعد افعي

  كو كاخ خاموشي
  يي به دام كهربا

  بر كوير آرزوها
  خواب پيران سر دهد اي پي بي

  
  

  پر شكن حفره
  پوشي كفن

  به انبانش نهد 
  رنگي كه از
  مرغ كبود

  بالها خشكيده سازد 
  
  

  اي دي گشداجا  
  نارن  
  ميسيوويسديس  
  خوخاكوكران   

  
  
  
  

  خزد  غار كبود مي
  ي سراب مذاب پهن كند تن توده

  خرخري از دور
  پرد  مي

  ١٩
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   گريخته شبحي مرده و از يادها
  ي كوير را به دوش  تنهايي

  برد  مي
  
  

  !نيبون   
  ! نيبون   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠
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  كوير 
  
  
  

  زشتي دهشت بخندد  
  ن  ن ديدين دان  
  سوز كنده لعنت شده  بر كماني نيم  
    

  ن  ن ديدين دان
  دود برخيزد
  ن ن ديدين دان

  به مژگانش برشها نيستي يابند
  ن ن دانديدين 
  اي زندان خاكستري... هاي

  ن ن ديدين دان
  ...آي... آي... به پرواز آي

  
  

  ن ن ديدين دان
  ن ن ديدين دان
  ن ن ديدين دان

  
  

  موجي از فرياد 
  ن ن ديدين دان

  بارش دندان 
  ن ن ديدين دان
  الو آهنگي
  ن ن ديدين دان

  )پتكها در كار( 
  ن ن ديدين دان

  بلعد ديده را 

  ٢١
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  ن ن ديدين دان
  از درون حلق افعي

  ن ن ديدين دان
  بوسد قير مي

  فرار 
  ن ن ديدين دان

  هاي پايكوبان  نيزه
  ن ن ديدين دان

  رهند مي
  ن ن ديدين دان

  قهقهه آغوش بگشايد 
  ن ن ديدين دان
  ... سرد... سرد... هاي سرد به ظلمت

  
  

  ن  ن ديدين دان
  ن ن ديدين دان
  ن ن ديدين دان

  
  

  پيچ آغازد 
  ن ن ديدين دان

  ... بدينسو... بدينسو
  ن ن ديدين دان
  كاخ عظيم 
  ن ن ديدين دان
  از پي فتد
  ن ن ديدين دان

  بر فراز
  ن ن ديدين دان
  سنگ گشته
  ن ن ديدين دان

  ٢٢
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  كهكشاني
  ن ن ديدين دان

  اي پلك توده
  ن ن  دان ديدين

  بهم زنجير گشته
  ن ن ديدين دان

  در پي گرداب جاويدان 
  ن ن ديدين دان

  ...دوند. ..دوند... دوند
  
  

  ن ن ديدين دان
  ن ن دان ديدين 

  ن ن ديدين دان
  
  

  هاي عاج  شاخه
  ن ن ديدين دان

  ... يك... يك
  ن ن ديدين دان
  كور گردد
  ن ن ديدين دان

  قهقهه پا را فراتر بفكند 
  ن ن ديدين دان

  از شكافي كور ناگشته 
  ن ن ديدين دان

  دهاني سر زند
  ن ن ديدين دان
  خود بركشد

  ن ن  دان ديدين
  ها در فرار خاكستري
  ن ن ديدين دان
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  برج، بلب كف
  ن ن ديدين دان

  كمندها بجهاند
  ن ن ديدين دان

  ها از شرر بسته
  ن ن  دان ديدين

  درون پوسته درد
  ن ن ديدين دان

  ...بكوبد... بكوبد... بكوبد
  
  

  ن ن ديدين دان
  ن ن ديدين دان
  ن ن ديدين دان
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  خفقان 
  
  
  

  ........هها هها هها هها هها هها هها هها هها هها
  ها هو سوووك اوت ايهي اين هه

  ن ن ها ن ق هه ق ايهين ها سوك اوت خفاق
  ه يهد دد رف ررررفت ت رفت رفت  ه با ه

  ها دورها دوررها دورررها دورررررر دو هه
  هها هها هها هها هها هها هها هها هها هها هها هها هها

  
  

  نوردد  ور را در مي ي شعلهتازان صحرا
  گيرند ها صافي مي ها و پستي ها به بلندي ها و بلندي پستي

  تازد  بر اوج اقيانوس جوشان كوهه فوالد مي
  هايش و پنجه    
  هايش و پنجه    

  پيچد اي از سرخ در آغوش نارنجي بر زرد مي رگه
  كشد و پرده حرير تن به آب مي

   گيرد و به زير سينه امواج را فرا مي
  سازد و  سنگين و آرام اقيانوس را پنهان مي

  بارد  بر پشتش باران نعل مي
  نوردد ها را در مي تازان شعله

  ......به سوي سياه...... گذارد همه رنگي به پشت مي
  
  

  بنفش
  
  
  ...............تازد تازد و مي تازد و مي مي

  رقصد در پس غبار ابهام بازويي عريان مي
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  وزد  او ميو لذتي گرمابخش بر 
  صحراي هزارها دندان

  لغزاند شبق را به خود مي
  و 

  به چشمانش
  به دستهايش

  اش به سينه
  به گلويش
  به سمندش
  زند دهد، نهيب مي ند، دلهره مي  دهد، نهيب مي دلهره مي

  مي هي هيب، ددهي دهيب دهيب ميددن، هورل
  هي هيب هوهور هوهور هور هوهور هي

  تازد  و رگه سرخ مي
  شكافد  گين را ميهواي سن

  كند و  سوزش را خرد مي
  درد و ها را مي شعله

  نوردد اقيانوس جوشان را در مي
  
  

  كشد و او را  بهمني خروش مي
  با همه آنچه در خود دارد 

  با همه اميدهايش
  افكند به پرتگاه مي

  ريزاند  ها بر او مي كنان صخره و هلهله
  ... فشاردش كندش، مي كوبدش، لگدمال مي مي
  تپد  سمند او ميو

  اي       نعره
  افتند و هوارها فرو مي
  كشد  و غبار صفير مي

  تازند تازند مي تازند مي و او و سمندش باز مي
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  آيند ها به هم مي كوه
  افكنند  تاريكي مي

  كنند همه را خاكستري مي
  اندازند  غرند و طنين مي مي

  شود  تر مي پرتگاه عميق تنگ
  د شو جود و يخ مي و يخ مي

  شود  تر مي درخشد و لغزان داالن يخ مي
  ريزند و او و سمندش فرو مي

  دهد  تندري رنگ مي
  پيچد  ها به خود مي و رشته نعل

  كند  پيكان اخگران چشم داالن را سخمه مي
  اما 

  داالن يخ
  انتها و سرد بي

  كر و تنگ
  رحم و پابرجا بي

  شود  تر مي لغزان
  غلطند  و او و سمندش مي

  ...سرند سرند، تندتر مي سرند، تند مي اه ميو به پرتگ
  جهد  مهميزي فوالدين برون مي

  شكافد  زمين را مي
  و همه را 

  اش داالن يخ را با همه شكست ناپذيري
  شكند  در هم مي

  كند شبق پيچشي مهيب مي
  ...تازند تازند مي تازند مي و او و سمندش باز مي

  
  

  بلعند و  ور را مي راه شعله
  يابي  قرنها خويشتناز گذرگاه 

  شوند  تر مي ها نزديك به سويداي ابهام
  گويد  آمد مي طوفاني جانگير بر آنها خوش
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  سايد  ها مي ها را به هستي انگشت نيستي و با دستي بي
  اي كه از هرسو  دروازه
  رود  ها مي نهايت به بي

  گشايد  درهاي عظيمش را مي
  و آتشي سرد و سنگين او و سمندش را 

  در خود
  سازد  غرقه مي

  چشمها و 
  گوشها و 
  دهانها و 
  حسها را 

  ميراند  مي
  و او و سمندش

  آلوده  شگفتي
  گذرند  انتها مي ي بي ي دروازه از آستانه

  
  از هر سو كوير
  كويري سياه
  يكنواخت 

  ......و
  مرده 

  كند  بازوي عريان جلوه مي
  ! اينجا؟ نه ! اينجا؟ نه 

  ! ه جا؟ ن هيچ! جا؟ نه  همه
  ! نه 
  ! نه 
  !نه 
  !؟ نه .......... پس

  ريزد  جايگاه جانها فرو مي
  تازند  تازند مي تازند مي و او و سمندش بر سياهي مي

  سياه، صاف، نه پستي نه بلندي، صاف، سياه، سياه
  تازند مي  
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  ها به سويي كه در ميان خيز شن
  سراب نيست 

  به سوي شايدها
  تازند  او و سمندش مي

  تازند  دش از همه سو مياو و سمن
  .... تازند تازند و مي مي

  فريبد  نيشخند نمكين كوير هر آن آنها را مي
  خواهند فريفته شوند تازند و مي و او و سمندش مي

  اما
  انتهاي كوير سياه سياه سياه  ي بي در پهنه

  .....چيزي كه بتواند فريب دهد نيست
  ي اضطراب  در دهان به هم آمده

  تازند  ياو و سمندش م
  ي كوير سياه  و نفس آهك كننده

  :دهد  فرمان مي
  !بتازند 
  و او 

  و سمندش
  و تاختن

  ي كوير  انتهايي در صافي و سياهي و بي
  .........تازند  تازند و مي تازند و مي مي
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  كاساندرا 
  
  
  

  )حتي آن غار هم ( اگر روزي آن غار 
  فرو ريزد 

   برد ؟به كجا پناه خواهند
  به كجا پناه خواهند برد ؟

  آلود هاي خون اين مردمك
   گوشه خواهند بست؟–تارهاي حياتشان را بر كدام كور 

  
  

  شط دوردست ... آرام باش
  آرام باش

  اي ي سرگشته را از دست نداده حركت و مضطرب آن ماهي تو هنوز چشمان بي
  انبانت را باز كن

  ببين 
  آنها هنوز نگرانند 

  
  

  شط دوردست ... آرام باش
  خراشند  هنوز خروش ناخنهايي كه دنياها را مي

  كنند و آن آتشي را كه در تو بايد بخزد جستجو مي
  خاموش نشده است 

  آن آتش سياه خواهد آمد
  هاي لرزان را  و ني

  خواهد خرد كرد 
  خواهد كوبيد 

  خواهد نابود كرد 
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  بلندترين موج..... آرام باش
  آرام باش 

  ات را پايين آوري  كه تو دست نابودكنندههنگام در آن
  پوش عريان خواهند شد  هاي نقاب پاره اين تخته

  و چه چشمان گستاخي 
  كه از شرم فرو خواهند ريخت

  
  

  طوفان ناآشنا ... آرام باش
  اين غبارها پستي خواهند گرفت 

  اين برجهاي عاج به گردابها خواهند ريخت
   ريخت ها خواهند به گردابعاج اين برجهاي 
  انگيز برگهاي خشك باز خواهد ايستاد  رقص خشم

  شونده  ي نزديك و پاهاي عظيم آن سايه
  كه در خود خورشيدها پنهان دارد 

  بر آنها گذر خواهد كرد 
  
  

  كوره منتظر 
  زير اين آرامش شكننده

  تر كن  هاي عصيان را سنگين پتك
  ورت را  هاي شعله و چشم

  ا فاش خواهد ساختها و رياها ر آن چشمي كه پستي
  همچنان به پرتگاه زمان خيره بدار

  تا كي هنگام فرا رسد 
  تا كي هنگام فرا رسد 

  
  

  در گذرگاه اين باد مسموم 
  )حتي آن غار هم ( اگر روزي آن غار 

  فرو ريزد 
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  توان پناه برد، به كجا پناه خواهند برد؟ به كجا مي
  اگر طنين آن بالها خاموشي گيرد 

  شده هاي نفرين روح
  اين بيابان شنزار را چگونه به پايان خواهند رسانيد ؟

  
  

  عقاب سركش ... آرام باش
  آرام باش

  زنجيرهايت خواهد گسست 
  و سايه با شكوه بالهايت نقابها را خواهد كور كرد 

  عقاب سركش.... آرام باش
  هنگام خواهد فرا رسيد 
  هنگام خواهد فرا رسيد 
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  ي گمشده  جزيره
  
  
  
  
   هم چيزي در انتظار من نيست "آنجا"

  ي جاودان اي سرگرداني... آنجا هم
  چيزي در انتظار من نيست 

  چنان در خود بفشار مرا هم... چنان در خود بفشار مرا هم
  
  

  ناپذير اي گريز پايان
  همچنان دستهاي جوينده را 

  از فراز اقيانوس اضطرابها صيد كن
  ان مغروق را به درون صدفها بران چنان چشم و هم

  
  

  اين افسانه 
  )افسانه جزيره گمشده ( 

  كشد  آرام را به سوي خود مي امواج اقيانوس بي
  ديدگان سپيد جسدها 

  گردند  به سوي او مي
  و آن ساحل كوهستاني را 

  )كه افسانه يك واقعيت است ( 
  كنند  پرستش مي

  
  

  ي جاودان  اي سرگرداني
  ه مرا ترك كني ك هرگز مباد آن

  زيرا كه تو 
  هايت  و شكنجه
  آورت  هاي رنج و راستي
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  هايت  و لذت
  ي گمشده  ست كه مرا به جزيره تنها گذرگاهي

  )ها  ي واقعيت به آن افسانه( 
  رهبري خواهد كرد 

  
  

  بگذار همه بدانند كه من
  انتها،  ي بي تو را، اي سرگرداني

  هاي دردآورت را  زيبايي
  پرستم  ايشان، ميه با همه دلهره

  هايت  و از تپش اضطراب
  ام را  ي گمشده جزيره

  )ها را  ي واقعيت آن افسانه( 
  جويم مي

  ...بگذار همه بدانند.... بگذار همه بشنوند
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ٣٤

 



  هوشنگ ايراني –بنفش تند بر سبز خاكستري 

  سايه
  
  
  
  
  

  بر فراز صخره سنگين و سرد 
  اي تنهاست سايه

  
  

  هاي انتظارش  قرن
  ساكت و آرام 

  سرند به اقيانوس ميهاي صخره  از تاريكي
  پرتو سوزان و تلخ

  كهرباها
  شويند عمق افق را مي
  ي سنگي  زير پاي سايه

  خروش بم و يكنواخت مغروقيني 
  آمدند  كه به سوي او مي

  هاي تخته  پاره
  ارواح سرگردانشان را 

  جويد  باز مي
  و با خود 

  رنجهاي جستجويي جاودان را 
  گويد  باز مي

  
  

  سايه تنها 
  ي هزاران قرن  يزير سنگين

  انتظار 
  شمارد و  كاروان را مي
  هاي گذرندگان  ميان تيرگي

  هاي تا ابد افتاده  در درون پرده
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  خواند اميد ناشناسش را  مي
  
  

  شود  ناپذير پيش رانده مي رشته پايان
  سايد  و كهرباهاي از انتظار آهك شده را مي

  ي او قرنهاست  نعره جوينده
  انتها  ي بي كه به سقف ظلمت تنهايي

  ست آويخته
  
  

  سايه تنها
  فراز صخره سنگين و سرد 

  بر رمزهاي مبهم
  دريانورد آشنايي 

  كه هرگز نخواهد آمد
  ست   شده خيره

  يك انتظار ابدي
  )ي عظيم  ي آن تنهايي آخرين پرده( 
  ي الماس را گدازد رشته مي
  

  و هزار سال 
  و هزاران قرن 

  و هزاران عمرهاست 
  انتها  بيكه ميان مرده و 

  اقيانوس 
  بر فراز صخره سنگين و سرد 

  تنها ... تنها... اي تنهاست سايه
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  آواز قو 
  
  
  

  هاي در كهن  از شكاف
  )ست، و هرگز اميد باز شدن را از ياد نبرده است  كه هرگز باز نشده( 

  چكند رنگ، هزاران عمر يكي، مي هاي تيره قطره
  ها را از ميان دامهاي عنكبوتان، از ي ظلماني بسيار قطره رمز اين دخمه

  ميان 
  غبار فرتوت مردگان دامها به درون خوانده است

   نيست  اي بيش رمزي كه امروز افسانه
  گيرند  ها همه بستر مرطوب گورستان را پيش مي اين قطره

  چكند  و از در كهن خزه گرفته فرو مي
  روند و در ميان شكافهاي آرام سنگها فرو مي

....................................................  
  افزايد  ها مي اي سنگي عظيم بر عدم نااميدي و هر قطره

..........................................................  
  فشرند، با ظلمتي ابدي روشن  ها او را در خود مي نهايت هاي بي انتها، كه ديواره دخمه بي

  است 
  ها در فضا سرگردانند نين لزج و خسته قطرههاي ط و شكسته

  تر ها جريان دارد، اين سكوت را سنگين و صداي نهري دوردست، كه در اعماق فراموشي
  سازد  مي

   بسته را فرا گرفته است –ي دخمه  موج اكنون سينه اقيانوس سياه و بي
  ........لغزند رنگ در ميان مه خاطرات مي هاي آبي و قوس

  ساحل رمز حيات دخمه را در خود پنهان دارد  ياين اقيانوس ب
   :آورد  و تنها لبهاي سفيد بادبانهاي مغروق را با پرتو آن به تبسم مي

  :اند  لبخندهايي كه سرود آرامش جاودان نوشيده
  
  

  ي ابدي  اي خاموشي
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  هاي تو سالم بر پيام
  اي ظلمت ابدي

  توام در نور  سپيدي
  اي سكوت ابدي 

  هاي تو  تهام در نهف آشكاري
  اي سكون ابدي 

  ام در جنبش تو  آرامي
  ام از چشم و گوش و زبان  و برتري

  )آنها را در تو مقامي نيست ( 
  اي آرامش جاودان 

  ما را همچمنان با ما باز گذار 
  ما را از ما بيگانه مساز 

  
  
  

  آميزند  ها به يكديگر مي نهايت جا كه بي در آن
   بسته جاي دارد – ي عظيم، دخمه بر فراز يك تيرگي

  او، در سكون قرنها، نگران اقيانوس سياه است 
  شنود ي خود مي ها و اكنون سينه و زمزمه پر اسرارش را بر پاها، دست

  تا كي آواز قوها آغاز گردد؛ تا كي آواز قوها پايان پذيرد؛
  خوانند  و جانهاي او مي

  
  ....گير اوج... اوج گير

  ....اوج گير.... اقيانوس سياه
  فراتر افكن... ات را فراتر افكن جادوي رها كننده

  ...جا را بگير همه... بگير
  از سرهاي ما بگذر

  ما را در خود غرقه ساز
  ......اوج گير..... اوج گير

   يابيم باشد كه در شب جاودان تو راه
  باشد كه در خودي ابدي شويم

  .......اوج گير...... اوج گير
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....................................  
   بسته بسيار دور سيالن داشت –حيات دخمه 

  زادگاه روياها: آنقدر دور كه 
  ها خويشتن: آنقدر دور كه 

  كرد قطره سرگرداني بود كه اقيانوس خود را جستجو مي
  ... لغزيده بودند.... صدها هزارهزار اقيانوس در افق او لغزيده بودند 

  .... و .... 
  د به دورهاي دور رفته بودن

  اين درياهاي مرده هرگز عطش خود را بر خود نپذيرفتند
  ها كرد اندك اقيانوسي سياه در او، در خود او، جوشيد و او را بسته دخمه اندك

  ها كرد  نهايت بسته بي
  شب عظيم هستي در انتظار اوست، . گيرد اقيانوس سكوت اوج مي

   :وقت قوها خواهند خواند  و آن
  
  

  زمان در زنجير ماست 
  بگسل......بگسل

  
  ها در ماست جهان
  بگسل....بگسل

  
  

  آرامش جاودان در ماست 
  بگسل......بگسل

  
  

  ابديت در ماست
  بگسل......بگسل

  
  

  :شب عظيم هستي در انتظار اوست. گيرد اقيانوس سكوت اوج مي
  ........................................كه قوها آواز خود را آغاز كنند و هنگامي
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  ها شناخت نهفتهدر 
  
  
  
  

پيكرهاي اصيلي كـه از    ژرفناي زبان فارسي، كوه  در فضاي كم در گذرگاه بسيار ناشناس تمدن ايران،    
همتا،   هاي بيگانه را با فروغي بي       دستهاي نيرومندي كه آتش   . ياب است   خود و با خود روشن باشند، شگفت كم       

آورند كه همان عامل شناسـايي و گـاه برتـري يـافتن           ش مي ناپوشيدني به نماي     نيرويي چشم   كنند،  داري مي   نگاه
ي   جويندگاني كه بر پايـه  تر، ها و تقليدها، جوش آفرينش، يا درست      اما در سراسر اين گذرگاه، پوچي     . آنهاست
آور را فراتـر      هـاي نفـرت     افكنند و دام سـنت      كنند، دست مي    هاي كهن، دريافت جهان درون را آغاز مي         دانسته

ست كه بتوان اين زبان را، در آنجا كه سـخن از رويـه ديگـر آن                   تر از آن    ي نثر فارسي زبون     رويه. گستراند  مي
آور، كه بهتر است آن را يك فراموشي رياكارانـه            اين آشفتگي سخره  . يعني شعر به ميان آيد، داراي نثر دانست       

توانا در كنار نداشته باشد، دروغي      شعر توانايي كه نثري     . ها نيست   بدانيم، چيزي جز تهي بودن جايگاه آفرينش      
تواند باشد، يك نظم زننده خواهد بود كه پس از گذشـت انـدك زمـاني، بـا رسـيدن بـه اوج         عظيم بيش نمي  

زبان فارسي، كه چيزي گفتني نداشته اسـت        .  سقوط خواهد كرد    نيرومندي روش، اگر چنان تواني داشته باشد،      
در اين بازي بسيار    . ي كالم پرداخت     سر باز زد و به بازي       تواند باشد،   ها مي   تر بررسي   از نثر، كه بررسي گسترده    

هـا    چهار قرن نخست را به خودفريبي و هفـت قـرن ديگـر را بـه تقليـد از بيهـودگي                    .................... پيش رفت 
يزي برجاي  گور چ    جز گورستاني بي    چه را كه اين مرداب از بيگانگان گرفت، از او باز ستانيم،             اگر آن . پرداخت

هـا و     ها را به آسـاني فـرو خواهـد بـرد و داريـوش                حافظ  ها،  ها، عطارها، مولوي    شنزاري كه سنايي  . ماند  نمي
ها را به زادگاه خود باز پس خواهد فرستاد و بودا لبخند جاودانش را خواهد گردانـد و يهـوه طوفـان                        كورش
 و كلده از نفرت بـه لـرزه خواهنـد افتـاد و              اش را به گردش خواهد آورد و اهرام مصر و خدايان آشور             خشم
 اي ابلهـان مقلـد، از        و شما را،  . هاي چين ناپديد خواهند شد و ژوپيتر انگشت كوچك را بلند خواهد كرد              قلم

شعر كه در اوج خود نثر است و نثر كه در اوج خود شعر است بـه                 ............. آسمان ابديت بيرون خواهند راند    
اما سـنجش آن، دريافـت      . سيالن دارند ، ابديتي وارسته از زمان است،          كه در زمينه   ،سوي يك  خاموشي عظيم    

ناپذير است و حتي در جهان وهـم اسـيران گذشـته نيـز                هاي بيهوده سنتي امكان     نمودهاي اين ابديت با دانسته    
 و زيبايي در    خواهد تا ذات اصيل شعر دريافت شود        آمادگي بسيار ژرف و پهناوري مي     . تواند پديدار شود    نمي

و نيز شنونده و تكراركننده اين رمز عميق كه         . همه نمودهايش، در هرجا و هر زمان، كه باشد، لذت پديد آورد           
چنان كه بايد داشته باشد در خواهد يافت كه نوي در هنر         اگر آمادگي و تواني آن     "هاست   نوي جايگاه زيبايي   "

ند نوهايي كه از ديـدگاه زمـان در قـديم جـاي دارنـد و                بسيار. هميشه بر زمان آشناي احساس استوار نيست      
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هاي آن بـر يـك راسـتا شـكل            گردد و دگرگوني    زمان ما در هنر با زيبايي يكي مي       . هايي كه فرزند زمانند     قديم
گذرد، زيباييهاي آن نيز با خود زمـان          كه هنر اصيل در نمودهاي ابدي خود از مكان فراتر مي            چنان  هم. گيرند  مي
گذارند بـا رشـته پيوسـته زيباييهـا زمـان             د وو بر زمينه يك ابديت در همان حال كه زمان را فرو مي             آفرينن  مي

هاي عطـار، مولـوي در صـفحاتي از           ست رمز عظمت برخي از گفته       اين............................ آفرينند  تواناتري مي 
ي برد، و سكوت عرفاي به خويـشتن        ديوان شمس اين راز را دريافت؛ حافظ در چند غزل خود به اين آتش پ              

ــي  ــضان جــاودان را آشــكار م ــن نب ــيده، اي ــه.... ســاخت و رس ــين اســت نهفت ــوداي  چن ــاي ب ــاي نيروان ه
...............................................................................................................................................................بزرگ

كه زبان فارسي چون زبان مادري بر آنها پذيرانده شـده اسـت از هـيچ                  كساني............................................... 
هاي بازيگر آن را پديـد خواهنـد          آغاز خواهند كرد؛ جهان پر خروش رويدادهاي درون را خواهند يافت شكل           

هـايش    تـرين التهـاب     ي اصيل جستجو خواهند كرد؛ سيل زيست را در نهـايي          آورد؛ اصالت زيبايي را در زيباي     
به خويـشتن   . ها، جهان هستي را در خود خواهند گرفت         خواهند پذيرفت و با دريافت سيالن تند گذر آفرينش        

  ............................................خويش خواهند رسيد
  
  
  

  9/5/30تهران 
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