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  سپس بر مرغزاری فرود آمديم

   خاک، هامون، کوه، بيشه،از ديوالخ، تّل

   و ُدهل،بی پرچم، بی کرنا

  شمشيرها ارغوانی و ُخفتانها سرخ،

  پوتين کهنه بر زمين ساييديم،

  لنگان، سنگين و َدمغ،

  از راه رسيديم،

*  
  .نه روز بود و نه شب

  .مهی بدشگون بر زمين می خزيد

  خورشيد چون مترسکی تنها،

  از پشت ابرها،

  .در باد می لرزيد

* 
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       کی چشم در راِه ما بود

  قدر خانه های کور اجا

  آيا زنانی هم بودند که درسحرگاهان، ياِد ماشان

  َتر کند؟ پندار بستر گل را از شبنم 

  در چه هنگامه ای، آيا، تبارم 

  به رودباِر آمو کوچيده بود

  .و ما در چارچوب بی هنگامی آونگ بوديم

  بر ما شبيخون زدند

  و ما نفرين شده به مرزی ناشناخته می تاختيم،

  سحرگاهان رو به خورشيد

  .و نيمروز پشت بر آن

  هر رگ و پی در پيکرهامان کوبيده

  با کالبدهای بی رمق،

    و چشمان لهله زن، اندام های تکيده،

  ار کارزار باز می گشتيم،

  از جنگ با تازيان و آيينشان،

  .و اکنون ديگر خاکمان بيگانه می نمود

  در سرزمين خود می گريختيم

  .اما به جايی نمی رسيديم
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  ها تفتيده و آبديده کرديم ر کورهشمشيرها که د

  . دردا که اکنون چه بيهوده بودند

  در گسترۀ بار گهواره هامان

  .چرخيديم می پيرامون خود 

  رو در چه سويی اما می رفتيم 

  .که همچنان می رويم، نمی دانستيم

  .پنداشتيم خوابی است

  .هن در برابر ماکابوسی َو

*  
  از قادسی می آمديم،

   نبود،بر ما کسی سردار

  و ما از پيش سپر افکنديم

  .زيرا که بر هم استوار نبوديم

  تيمار جهان تنگ رو بر ما گرديد،

  و رستم در جنگ کشته شد

  اص نامی، به دست وّق

  .بی آب و رنگ اين زاغ سار

 :نوشيروان در خواب ديده بود

  .هر رنگ و تاب از اين تخت پراکند«
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  و صد هزار تازيان 
  .سته بر ما خواهند تاختهيونان مست و مهار گس

  .خواهد خاستاهيد دود براز چرخ ن
  .نو روز تيره و جشن سده فراموش خواهد شد

  .و ارجمندان خوار گرديده و فرومايگان فراز اختر
  .و در جهان بدی خواهد پراکنيد

  .بد آشکار و نيک نهان خواهد شد
  در هر کشوری ستمکاره ای پديد خواهد آمد

  .با زشت پتياره ای
  ».موبدی با پيروانش از شيمرانگاه و رادکوه خواهد آمدو 

*  
  يالن زيرک

  .به مرزبانان پرخاشگر رو نهاده اند

  تا گردش روز و شب

  سستی مان را

  چگونه به داوری برخيزد

  و بار هستی خويش

  !رو بر چه سويی خواهيم کشانيد

  تر بود  آن کس از ما که دل ُگَسل
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  :از آن چه در دل داشت فرياد ميزد

  چهل هزار گاو گردنکش،«
  چهار هزار زنان،

  چهار هزار خواجگان،
    دويست بردگان،   

  چهار صد کندۀ انگبين،
   سيصد شتر تا دو ماه بار آورنده ببر،

  »!و دژبانان و پيشکارانشان ايستاده هزاران سال

*  
  .اورنگ شاه در کنار آسيابی چرخ انداخته است

*  
  آيا جنازه های گمشده در گود،

  ۀ الی و لجن،آلود

  اين است کيفرشان با ما

  رديمکه همرزمان خود را نيز رها ک

  در سنگر و آوردگاه،

  بی گور، بی ستايش، بی سوگ؟

*  
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   ؟اکنون مرا چه راهی در پيش است 

  ساالر راه چه گويد؟

*  
  : بر سر فرود آمده پتکی است،انديشه ام

  ه ماهورها،فراسوی اين تّپ

  اجان ُدّره های آهوان وفراسوی اين چشم

  راکنده و نابودشان کرده است، چيست؟جنگ پکه 

  چگونه باز گردد سرباز با سرگرانی کشتار همگنان؟

  را چه کس چشم در راه خواهد بود؟او 

*  
  .نگاه ميکند

  !انگار او را از گذشته گريزی نيست

  !تنها، جهان چه سنگين است بر شانۀ شکسته

  ببينم، کنار گرمی کرسی

  سی بود،يا در تاالر ُاُر

  صدای سنتور و چنگ

  بشقاب های باستانی را در َرف به ضرب می گرفت

  .نشاِن شاه بيمار می درخشيدو تاج ُدّر

  .در رف تاالر دو خنجر بود، گرد آلوده، تيز، در غالف گوهرنشان
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  .با مادرم به گورستان می رفتيم

  يکبار هم که شاه از کوی ما می گذشت

  .خشتی را از پيش پايش برداشتم

  پدر بزرگم برای شاهان 

  .ين و سيمين ساخته بودهای زّرگلدان

  از کودکی اوستا می خواندم،

  .ارژنگ هم

  .يک سال هم به ُمغانم سپردند

  .کسی از نياکانم با بزرگمهر نرد باخته بود

  يکی از عموهايم به ياری مزدک برخاست،

  به روم گريخت،

  .و سالها آواره گشت

  يک سال در شام

  .تدر خانه نشس

  يک سال در کنار دريای پيروزه

  .ماهی گرفت

  يک سال رفت

  .در راه تا شبانه به ايران بازگشت

*  
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  .پدرانم همه نخجير گير بودند

  :شکاِر يک روز

  سيصد ُقمری،

  دويست کبک،

  صد تيهو،

  دوازده تا غزال،

  يک شيرُبد درشت اندام،

  .هزار ماهی کوچک و بزرگ

  من هم از کودکی به شکار ميرفتم

  اين که شبگيری در بيشه ایتا 

  .نخستين ُقمری را کشتم

  دهان پرنده واپسين َدم را ميزد،

  و چشمان کوچکش ميرفت تا جهان را 

  . ببيندتاريک

  من از شکار دلزده شدم

  .اما بريدن از آن آسان نيست

  و واپسين شکار،

  آهوی بيچارۀ نر

  در صبح سپيده زده
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  بر خاک زانو زد

  و من نتوانستم،

  .شانه رفتبرادرم ن

  چرا به جنگ رفتم؟

  چرا پنهان از دل خود زندگی کردم

  و روزی چنين را نه پيش بينی؟

  و اکنون از خود می پرسم

  و از سايۀ خود،

  که سايه می بينم از خود

  .پنداری برادری است

  ما دستآويزآنان بوديم

  .در کشمکشی بيهوده تراز جنگی خانمانسوز

*  
  ،از جنگ ُبريدم

  رانده از خودم،بر پای مانده، 

  .به بيستون رسيده ام

  ! اين جا پدرم شيرُبدی را گرفت به بلند باالی خودش

  !اين جا برادرم قوچی را بر زمين زد

  !اين جا تبارم راه ميرفت و من کودکی بودم پيشاپيششان
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  به پيرانم درود می خواندم،

  به آنان خوی داشتم،

  و آنان نيز مرا با پسته و پشيز

  .دپاداش ميدادن

  م به راه نمی رفتاگر راي

  نيای مادرم، شاهزاده،

  :هر راه را بر من می گشود

  پندار ستارگان از آِن توَاند،«
  !ستارگان دنباله دار

  پندار هر جرقۀ نوروزی
  در دسِت توست

  !و هر يک را تو بر فراز پرتاب کنی
  گوی ی است زمين در دستت

  »!نگاهدارش

  مادر بزرگ، شاهدخت،

  ی به خانۀ شو رفتدر سيزده سالگ

  بر دوش پدر، با چشمان گريان  

  دو َمن بشقاب، چنگال، قاشق و ديگ نقره: جهازش

  د، ياقوت، َزر،يک َمن ُدّر، الماس، پيروزه، زمّر
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  .و خواجگانبا بندگان و کنيزان 

  :ترانه های بومی می خواند

  باوتا بکريم دوسی مان لنو« 
  تو دار نارنج، من دار ليمو

  بيداد، کس ديار نيههی داد، هی 
  ».کس َله درد کس َخَور دارنيه

  .من سالها از او دور ماندم

  .در خاک خويش آسايش می ُجست

  :در مرگ او خالوی من نوشت

  می خواستم بدانی که مادر بزرگت«
  تا واپسين َدم زندگانی اش
  با ياد نوادگان خود بود
  ».و آنان را صدا ميزد

  تآن چهرۀ درخشان تيره فاِم سرنوش

  .سی سال بيوه بود

  !گوهر تاج! مادر بزرگ

  شيرين، شيرينم، شيرين باوانم«
  آرای دوريکت کور بو چاوانم
  هِی داد، هِی بيداد، فره هوله مه
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  ».چنه بيستون، غم و کوله مه

  .و من بزرگ شدم

  بر سنگرهای باستانی بازيهوشی کردم

  .و ناوک می ُجستم روزان کودکی خود را

  .می پيوستماينسان به نياکانم 

  و گورهای کهن را گرامی داشتم،

  .گرامی داشتم چشمۀ آب را، درخت را، اسب را

  بر اين فالت واژگون 

  بر اسب توانايی

  .چوگان ميزدم

  .و هيچ چيز بيشتراز مرگ شاهزاده پدر بزرگ، خانواده ام را نيآزرد

  .در هفت شهر، مردم به سوگيادش نشستند

  ،نه اين که شاهوار فرمان ميراند

  .به آشکار از آِن مردم بود

  من کودکی بودم،

  و پدر بزرگ در ری بود،

  و ما در تاق بستان بوديم،

  .آن سال با او به خراسان رفتيم

  ما برگشتيم و او ماند،

 16



  .ديگر نيآمد

   کودکیو من از

  ر و دشتدر باغ، راغ، کوه، َد

  .ترانه می سرودم

  بر ماه می نگريستم

  که بر ما نگاهبان بود

  آسودم؛و می 

  آنگاه که ابرها

  بر ماهتاب سايه ميزدند

  .به توفانی در راه می انديشيدم

*  
  .من شاه نيستم که در آسيابی ايمنی جويم

  من شاه نيستم،

  ،»رستم بميرد، نه شاه«

  و شاه به رودباری بی غريو

  رو آَوَرد،

  گريزنده ای لرزان تر از سايۀ خود،

  .و تاج خود را بر آسيابانی ارزانی بخشد

  اگر آسيابانی راهبر ما بود
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  شايد جز اين می انديشيدم

  .و جز اين نيز بر سرم نوشته بود

*  
  نخست که به مرز همسايه رسيدم

  .مشتی خاک برگرفتم

  بر آن نگريستم

  و خاک را گرامی داشتم،

  ه اشماهور تّپ

  !پندارم را می نواخت

  مرا با باديه زيان چکار؟

  !صحرا را بر مردمانش ببخشاييد

  سوختۀ دشت رااش پاد

  سزاوارشان دانيد

  !تا روزان بخسبند و شباهنگام به نياز برخيزند

   الَقدرلنه فی لََيلُةا َانَزاّن« 

  در الَقو ما َادرائَک ما َليَلُة

  ِمن َالف َشهر َليَلُة القدر خيرًٌ

  َتَنّزُل الملئکَة و الّروِح فيها باذِن َرَبُهم ِمن ُکلِّ امر

  .»َلع الَفجرَسّلٌم هی َحّتی َمط
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  !تبارانند اينان شب

  می انديشم فرايندی در کار است

  .بر گردش روز و شب

  می انديشم تا مهری بر چشمان بی فروغ آسمان ببينم،

  با سرزمينم آشتی کنم،

  راهی بجويم

  تا خانه،

  تا بيست اتاق و ُاُرسی ی تو در تو

  گلخانه های آفتابگير،

  ستون های آشيان کبوتران،

   سپيد، اطلسی، ياس،گلهای سرخ،

  شکوفه های آلبالو،

  آن آبگيِر ُپر از ماهی زّرين،

  اتاق هيمه، زغالدان، ديوانگاه،

  و بر ديوانگه می نشستم،

  بر چشمۀ جوشان لبخند ميزدم،

  در جوشش آن می شکفتم،

  به کبک های َدری می نگريستم،

  به سيره ها گوش فرا ميدادم، 
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  ندم،  سر تا سِر روز را در باغها می گذرا

  سرودهای بارَبد را می خواندم،

  و از سروده های مانی و مردک،

  .و از خداينامک

  :در خسروانی نيز سرآمد بوديم

  هزار مرد جنگی آماده به رزم

  از تيرکشها تير جهان،

  هزار زن و مرد دست در دست هم

  چو پی کنان،

  پنجاه گاو سپنتای بريان،

  .بدينسان عروس به خانۀ شو ميرفت

*  
  !يستون ديدی که بر تو تاج زديمای ب

  ديدی که بر پيکر تو تيشه فرو کوبيديم

  !و چهرۀ تو را ناميمون پرداختيم

  تو بر گاماسياب نگريسته ای

  !و چهرۀ زمين را در چارسوق چارگانه

  در چمچال سال خشکی ديده ای

  !و سال چغندرهای شيرين و چشمه های گوارا
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  و شاه بنده را ديده ای در شب مهتاب 

  که گله ای را ميدزدد

    .تا در نسار تو از چشم پوشاند

  گواه بوده ای که در کنار جويبار، 

  در آفتاب پگاهی،

  فرسنگ ها دور از پدر،

  سواری تيزَتک،

  چشمان بيگناه پسِر شاه بنده را نشانه رفت،

  و شاه بنده را

  که کور و آواره 

  !بر تو پناه آورد

  بر آناهيتا نگريسته ای،

  اه خورشيد،بر پرستشگ

  و جرعه ای هر پگاه 

  !از ساغر سپيده نوشيده ای

  و تاج ميگذاری بر سر،

  !تاجی از ستاره

  و َسر بندت

  !پرنيان پيلرنگ پگاه، آه
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  آنگاه برابر زوبين ميغ می افکنی،

  و روشنايی هورزاد

  . جهانی بی رنگ، بی سايه، بی پيکر است،در آنی

  تو می ايستی و می نگری

  .امرا و نياکان مر

   کوه افسانه،ای

  ترين پارها يادگار،از پارين

  از آن همه اّرابه، اسب، سوار، پياده،

  اين سنگنبشته به جا مانده است؟

  بگو بيستون

      چرا زودتر نپرسيدم

  به هنگامی که در تابستان

  آب آبتنی ميکردمديَنَوردر 

  و تو در برابرم بودی

      چون خورشيد؟

  چرا نديدم 

     روان را از اوِج پّرو،شياِر سرِخ جويباراِن

      ؟آن ياِر ديرينه ات را ميگويم

  ُسترگيت از آِن من تنها نيست،
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  !زيباييت

  !تو در کنار ويرانه هايی سر به آسمان کشيده ای

  نياکانم تو را سروده اند

   ببينندبی آن که چنينت

  سرداراشان بی يار، بی ساالر،

  .خورشيد در برابرت زودتر غروب ميکند

  افکنده ای بر ما، بر هستی ما،تو سايه 

  بر اين پيکر کوچک

  که از رستم به يادگار مانده است،

  !  اين مرد جام بر دسِت لخت بر تخت خوابيده

*  
  درگاِه رودخانه و کوهم،

  .ما بين تنگاب و روزهای کم خورشيد

  شايد کنار پهناب مازندران

  جايی باشد، کلبه ای کوچک،

  هبارميخواندکه بر آن باران ترانه ای اندو

  و من آن جا بتوانم راِز خروِش دريا را

  در خواب های خود ببينم،

  !ببينم، بمانم، هيچ نگويم
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  شايد برادرم چشم در راه من است

  !در کوره راه جنگلی

  از اين جا به کجا بروم؟

  بايد از خود بپرسم

  !پيش از آن که بيشتر به دور خود بچرخم

  ای بيستون من ميروم و تو ميمانی

   دشمن هر َدم است که شبيخون زند؛و

  سپاهی است از سياهی ی شب،

  !هيوالی کوردلی که انگيخته از انديشه ای تاريک است

  ساِن سپاهان سرداران ديوانسر،ب

  گستاخ، ُپر دل، پرخاشگر،

  !که تازيانه ای آهنين در دست دارند

  :دو راه هست

  با آنان باش، باژخوارشان کن،

  . بی پشيز مانیيا آن که تاراجت کنند و

  !پشيز هم ندارم، بهتر

  زم من آن شاهزادۀ بی پشي

  که شمشير خونين و ُدّر نشاِن نياکان را

   در آب رودخانه ميشويد،
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  ببخش ای کوه بزرگ

  !شاهزاده ای را که در شاهزادگيش فّرهی نمی بيند

  !اگر فّرهی هست از توست

  بگذار َدمی نه بيشتر بياسايم

   استکه بيش از َدمی نمانده

  از زندگانيم؛

   افزون است بر َدم مردِن من،،و اين َدم

  که سپاهی از قير به جوش آمده

  .به سويم روی نهادند

  ای کوه بپرس از مهر، هر سحر

  به هنگامی که تازه و َتر است از َبر شدن،

  چرا فرو غلتيدم در کام چاهشِب دشمن؟

  کی روشنايی ِزَبر خواهد شد؟

  !پاسخ بده

  ا بی پژواک نمی گذارد،و کوه صدايی ر

  .   سخنگوست با مِن بی سخن

*  
  من شاه نيستم،

  تنها شاهزادۀ گمگشته ای که شکوه تازه ای را دريافته است
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  و مدهوش است از تب اين دريافتن

  چون تو ای کوه

  که استوار و مست بوده ای

  از آفتاب، باد، ابر، باران، برف،

  .و گاهی آتش ُچروهايت

  !ميگويمبا تو ای کوه سخن 

  خاموش وارم پاسخ ميدهی

  .اگر خاموش می پرسم

  چه خوشتر شبی است بر فرازت ستارگان را

  !از تاک کهکشان ها چيدن

  و من از فرازت چون کوههای کهن ديگر

  نيايش کرده ام ستارگان را،

  ستارگان دنباله دار را،

  بهرام و تير را،

  کيوان و بهمن را،

  ستارگان ناديده را،

   را،آن ديدگان شب

  مهران و ماهان را، مهرورزان و ماهرويان را،

  و گاهی در چاه کهکشان ها غوطه خورده ام،
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  .و نيرويی مرا از زمين کنده است

  ستارگان مرا به سوی خود کشيده اند،

  پرواز گرفته ام،

  به کام آسمان، ستاره نشان، فرو رفته ام،

  در کهکشان راِه شيری،

  از آن فراز

  هر مرد موری است،

   لشگر دشمنو

  .سيلی سياه از موران

  شبی نيز با ناهيد همخوابه گشته ام

  به هنگامی که ستارگان ديگر می درخشيدند

  .و آسمان، لغزان، لرزان، دريايی بود ناآرام

  و من به چشم گوِد آسمان غلتيدم،

  و من صدف ستاره ای را پيدا کردم،

  دّری شاهوار، نه، بهتر،

  .دّری سپيدگون شکوفيد در من

  اينسان با شب آرام گرفتم،

  .آسودم

  فردا روز نوی است که ترانه ای کهن را خنياگر
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  يا آن که بر ما خواهد خواند

  سرود سوشيانت را؟

  عموهايم به ديدار نو پاکزاد يهود رفتند

  .از اکباتانا تا آن سوی شام

  چرا فراموش کرده ام؟

  چرا؟

   آوارگان، اگر چه خود بی خانمان شديم،- -و ما 

  جاها نبوده ايم؟ک

  .می پرسم و پاسخ می شنوم پژواک پرسش خود را

   با صدای بی صدايی،در گوش خود می شنوم

  .ترانه ای گنگ است که اوج آن را هنوز نشنيده ام

  از اوج تو سخن ميگويم،

  !ای اوج پر شکوه

  از اين ميهمانسرای بی مهمان،

  چه پيک ها که گذر نکرده اند

  ! را شوال کرده ایو تو بر آنان آوای رفتن

  .بر می گردم

  !ِکشد، ميرود ببين پاهايی که مرا می

  !ببين از پا نايستاده ام
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  ،اگر چه به دور خود می چرخم

  از هر ستاره ای گفتاری دارم،

  .ستارگان فروبخِت تار که در پندارم می درخشند

*  
  يک شب به آسمان پی ُبردم،

  ريخت،پيالۀ ستارگان آسمان بر چشمان خسته ام فرو 

  .من مست شدم و هنوز مستم

  !جامی بزن با من

  هراس مکن با تو خواهم بود،

  هر چند از خود نيز رفته ام،

  .و باز خواهم گشت

  به خود ميگويم،

  َپرندوشين َپری چشم در راه من است

  و جامۀ آبگينش در نسيم ميلغزد،

  کنار پنجره ايستاده است،

  .از ماه نگران می پرسد

  ه می بينمصدای او را بر ما

  .که ميخواند در باِد سيمگوِن کهکشانی

  و لغزيدن سايه در روشنايی،
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  اهورا در تاريکی را

  با چنگ می نوازم،

  .و چنگ سخن می گويد با زبان بی زبانی

  بر جويبار کناری نشسته ام،

  و ماه در جويبار می لغزد،

  و آب می رود و می غلتد،

  می آيد و می جوشد،

  گان ديدۀ من است،روشن رواِن پاِک ستار

  بر جويبار و ماه می نوازد

  سپاهان را به گونه ای که بايد يک چنگ کهنه را نواخت

  .و تارهای تازه بر آن بست

  .و يار من در رودخانه می لغزد

  من نيز جامۀ خود را بر شبدرها می نهم،

  در آب فرو می روم،

  پرندوشين پر و رود روانمبا ماه و 

  .بی پايان ميرسددر بستری که به آب های 

  کسی چشم در راه من است،

  کسی که با آب آميخته 

  که من نيز بيآميزم
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  .با چنِگ رود

  با دجله نيز آميختم

  به هنگامی که دستانم به خون آغشته بود

  اگر پيروز ميشدم

  در دجله نيز چنين روان می بودم

  با آب پاکی

  .که از چشمانم روان است

  فراينِد باد است،

  .ی ما خواهد وزيدو باد بر هست

  فراينِد رود است،

  .روانی که ژرفای زيستن را می جويد

  .فراينِد درد است

  در بيستون به ياِد توام دجله،

  .به ياد توام َگنگ، جيحون، آمو، زاينده

*  
  و شايد هيچ کسی چشم در راهم نيست

  و هيچ کسی يادی از من نميکند،

  و هيچ، هيچ، 

  .دروجی است درشِب گريزو ماه، 
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  .من آن شاهزاده نيستم که در شهر بر بارگاه می نشيند

  من در کنار چشمه خوابيدم،

  .و خيمۀ واژگون بيستون ناز بالشی زير سرم

  من آن شاهزاده نيستم که در بی مرِز جهان

  در گوشه ای به تخت می نشيند

  و چند هزار سال فّرۀ ُگنگ و کورشاهان

  .در اورنگش می گردد

  که بی جنگ، بی ستيز،من آن شاهزاده نيستم 

  بی تنگنا و بی هفتخوان

  .به سرداری رسيده باشد

  سرداری از پرخاش گريزان، خسته،

  بيزار از جنگ،

  بر ديگران

  سردار چگونه تواند بود؟

  از جرگه نيز ُبريدم،

  تنها ماندم،

  و تنها رفتم،

  تنها با چشمه، درخت، کوه، رود، ستارگان، و پلنگان،

  . استتنها، ولی جهانی با من
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  و آه، َدمی که بر زوار در می گردد،

  !ديدار با چهره ای نا شکفته

  بگرد روز، بگرد شب،

  بهرام، تير،

  !ارديبهشت، بهمن

  هر چند سرزمينم ويران

  !روزی آباد خواهد شد

  و بيستون می نگرد،

  گاماسياب هم،

  .و يک يک ستارگان که بر من و رود و کوه می نگرند

  .می شويندو آب های جهان پيکرم را 
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  تا سرزمين خوار
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  !می خواستم با اندوهانم آشنايت کنم

  در اين نابهنگام

  .تاريک است آهنگ انديشه ام

  !بسپار گوش

  شايد فراسوی اين سياهی ی شبکور

  چشمانت را در شبگير بشکوفانم

  .و سپيده در من جوانه بندد

*  

  از چه اندوهناکم، می پرسی؟

  ل چشمۀ دل را چرا،زال

  به الی آلودم؟

  چرا از چشمانم ستاره می بارد؟

  چرا دست و دلم بيگاه و بيخرد

  می لرزد؟

  چرا تاريک می بينم جهانی را که در آن رنگ هست؟

  چرا تپش دلم باال گرفته است؟

  چرا به تو پناه آورده ام؟

*  

 35



  در تاق بستان زاده شدم،

  .پگاِه َدِم بهاری

  .دهستان بودپدر گنجينه داِر 

  تا نيمروز کار ميکرد

  .و آنگاه شکار

  .و مادرم فرمانروای خانه بود

  زان پيشتر که با سرمۀ ِمهر چشمانم را بگشايند

  .برادرم کودکَمرگ شده بود

  مرا گرامی داشتند،

  اگر به هنگام خواب نيمروزيم

  گنجشگان خانه غوغاگران باغ ميشدند

  فالخن بر درختان می جهانداز دايگانم کسی سنگ 

  .تا من به خواب مانم

  در ناز زاده شدم،

  رنجور پرورده،

  چون شاهزاده ای که ازمرگ و مير جهان

  .آگاه نيست

  .دوران زادنم آشفته بود

  من کودکی بودم، که مزدک در دام شاه افتاد،
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  .سپاهيانش به خانه مان هجوم آوردند

  ته بوديکی از عموهايم به دستياری مزدک برخاس

  و ما او را در چاهک خانه پنهان کرديم

  و او شباهنگام به روم گريخت

   .و سالها بازنگشت

  سپاهيان شاه اما

  .شبانه پدرم را به جای عمو بردند

  .پس از چندين شبان رهايش کردند

*  

  با آن که در خانه، بالم به آزادی رها بود

  و هرچه را می انديشيدم می توانستم به سخن آورم

  ن از سرای پدر دهنبندان بود؛برو

  .گوشان و چشمان شاه در کميِن گفتار ستيزه جو بودند

  يک بار در جشنی با پدر و مادر و خواهرم

  در يک َرده نشسته بوديم،

  برادر کوچکم بر زانوان پدر خوابيد،

  شيپورچی نام شاه را َسر داد،

  پدر بلند نشد

  .و ما نيز ناآگاه بر جای خود مانديم
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  ان کسی خبر به گوشان و چشمان شاه داد؛از گزمگ

  .ما را گرفتار کردند

  .شب تا پگاه را در زندان سر کرديم

*  

  بزرگ و بزرگتر شدم

  در جرگۀ همگنان خود َسر بودم،

  در تيراندازی، اسب سواری،

  آهنگ، سرود، ستايش،

  .و بهره گيری از بزرگانم

  

  

  

  بزرگانم را سپاس می گفتم،

  چشمان باز به جهان بنگرم،فرا من آموختند که با 

  با چشِم چشم،

  .نه چشِم انديشه

  پدر بزرگم

  با اندامی بزرگ، بلند و تنومند،

  از کارگری به استادکاری رسيده بود،
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  به زندگی به چشم آز نمی نگريست،

  .با دستانش زر و سيم و مس و برنج، گداخته و پرداخته بود

  .او ساده ميزيست و خوش بود

  .نام کشتۀ مهر می شناختندنيای پدرم را به 

  او شانزده بار پياده

  از پرستشگاه آناهيتا

  .به آن سوی تيسفون رفت

  مردی که در صد و پنج سالگی

  با چشم کور، ُگرِز عصايش را

  .در چنگ می فشرد

  بر او مگيريد

  !به مهر سر سپرده است

  انديشه بد مکنيد

  !ديوانه وار می پرستد

*  

  نيای مادِر مادرم

   دل باختبه شاهدختی

  و همسری کرد

  و شاهدخت گوهر تاج زاده شد
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  که شاهزاده نياپدر

  او را به زنی خواست

  و او بر دوش پدر با چشم گريان در سيزده سالگی

  .به خانۀ شو رفت

  :و آن همه قصه ها که او می دانست

  هزار شهزاده، ديوان، گرگان، دختران شاه پريان،

  هزار و يکشب،

  :سرود بوميان سرزمين

  يرين، شيرينم، شيرين گشت َکسم،ش«

    ».عشق تو داسه تيشه و َدَسم

  با دستانی فراخ و پيشانی ی زّرين،

  با چهره ای تابناک و بختی تاريک،

  در ماهتابی ی َمتل های شيرينش

   رفتم،به خواب می

  مادر بزرگ

  که تا واپسين َدم

  نوادگان خود را 

  به نام صدا ميکرد،

  .اما تنها مرد
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  ودپزشک گفته ب

  فردا به خانه ميآيد،

  .به خانۀ جاودانۀ خود رفت

  عموهايم با هم بيگانه بودند،

  يکی با شاه بود، و يک با موبدان،

  .يکی با هر که َسر بود می السيد

  اما با هم به شکار ميرفتند،

  به هنگام شکار برادر بودند

  .و شاد ميگذراند و هرکسی از شکار ميخورد

  گاهی هم فرماندۀ روچيان

  زنانی ميآوردايشان بر

  که در ساغران بزمشان

  .شراب بگردد

  شب در کنار آتش، در کوه

  من اّما

  .همچشم با ناهيد بودم

  ناهيد جان،

  دهسال بيشتر است که از تو نامه ای نرسيده،

  پيام گفتار شکر خندت را نشنيده ام،
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  اگرچه خرچنِگ درد می خزد به پشت پايدار تو

  فرو نمی نهی

  تانتو از شاخگان دس

  !پربارترين شکوفگان دميده اند

  .می خواستم َدمی در کنارت بزيم

  بر اوج کوهها،

  در ژرفنای موج درياها،

  در مهپِر گلروی َدمِ  ستارگان،

  .تو همره من بوده ای

  اگر از تو به دور افتادم،

  بر من چه گذشت؟

  يک بار تو را

  بر اسِب مهرجا ديدم،

  تو را با خود بردم

  تانبه ديدار مغ بغس

  .که از جوانان همبسته با مزدک بود

  می خواستم تا بداند

  .ناهيد من کجاست

  .گفتاری نشد
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  تو را بازگرداندم

  .از بازار پيشه وران و افزارمندان

  ستارم، ناهيد،

  .نواخته ای بيگاهان در همچو الل گوشان

  عمويم،

  که بخِش نخسِت نام من از اوست،

  هزار پيشه بود؛

   خنده می گرفت،از کودکی جهان را به

  برای شاه نمايش ميداد،

  و با خنياگران همدم بود،، سرود می نوشت

  بازيگری پر خنده که بند بازی ميکرد،

  به آن سوی روم گذر کرد،

  به هر سرزمينی که رفت،

  ،شان را آموخت مردمانزبان

  اگر می خواست شاهزاده وار می توانست زيست،

  يکردهر چند که زندگی را بر خود ناهموار م

  تا مردم بر او انديشۀ کژ مکنند

  و او چابک تر بر آنان پيشی گيرد،

  تا داد و ستد نيز بيانجامد
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  بر هزار فروهر خجسته سوگند ميخورد

  .که او به آرمان گوهرش برسد

 *  

  غروب از راه قرتاجنه می گذريم،

  کنار دّره، درياچه، کوه، بر سبزه ها،

  کباب می خوريم و شراب می نوشيم،

  م را در دست ميگيرد،دست

  :کنار تنگاب پيروزه رنگ

  »!اين جا هنرمندی بزرگ به جهان آمد«

  چگونه فراموش کنم؟

*  

  ُدمل باز ميکنم،

  مرا ببخش،

  و ناخودآگاهان تو را به پيش ميکشم،

  تو را به پيچ ميبرم،

  !و ريشه های کهن را در خاک ميجويم

*  

  خالوی گريزان از نيابوم باستان نيز

  راه افتاد،شبانه به 
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  از بغداد به بابل رفت،

  سپس به انتاکّيه،

  و از يونان و روم هم گذشت

  تا در جنگلهای سرسبز شمال 

  دل به زنی زيبا و زرّين گيسو باخت

  که چون او شاهزاده نبود،

  به او همه چيز بخشيد،

  صندوقهای پر از گوهر و ُدّر،

  کاخی پر از فرشهای ابريشمين هر که و سنه

   پيکره های بهترين هنرمندان،نگاره ها و

  و بندگانی چند،

  سپس او را تنها گذاشت

  .در کاخ بی ُجنب و جوش

  .پناه او شراب شد

  و خود در دماغه ای در دريای شمالی

  به بازرگانی و بزم پرداخت

  .و در تنهايی زيست

  چه کيف از جهانی که تو تنها بر آن می نگری؟

  وابسته ای به مهر و نميدانی
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  !انستگی از تو باژ ميگيردو اين ند

  بنفشه نام زنش بود،

  بنفشه ای که در گلدانی زّرين

  .بی آب می خشکيد

*  

  در شانزده سالگی،

  هر چند استادانم از ُزبدگان بودند،

  .در زادگاهم به بن بست رسيدم

  هواِی تنگِ  زادگاهم در ُشش ها

  َدمی به رهايی نمی تپيد،

  و من پا در راه نهادم

   زمين های بسياری را درنورديدمو آسمان ها و

  با چشم خود دوختم

  هر سرزمينی به گونه ای،

  هر مردمی به نگاری،

  و من در هر راه که پا زدم

  .به گرد و خاکش آلودم

  هر شهر را در آغوش گرفتم،

  هر مرز را که گذشتم

 46



  شکوفه ای در دلم شکوفانيد،

  شکوفه ای از شادی،

  .شکوفه ای از اندوهی ديگر

  مو دور شد

  تا در فراسوی هواِی گرفتۀ دياِر نياکان

  َدمی زيم،

  تا در سياهی ی گستدره بر سرزمين پدر و مادر

  .با چشمان باز بکاوم

  .دلم می سوخت و می گريستم

  کی باز خواهم گشت؟

  با هر ستاره رازی می گفتم،

  اّما ستارگاِن آسمانهای ناشناخته

  .بر من بيگانه بودند

  و سالها گذشت،

  رگان تازه آشنا شدم؛من با ستا

  ديدم که کوه، کوه است

  .و دريا، دريا

  فراتر شدم

  به آن سوی کشتارگاهان خورشيدهای يک روزه،
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  رها در سرزمين های ناديده،

  .و گم شدم

  ِمهی با شکوفه بنِد سپيد

  .مرا در خود نهاد و برد

  از دور

  فرياد برآوردم،

  کسی نشنيد،

  همباز داد زدم،

  :شم رسيدپژواک صدای خود به گو

  ای پاکياِن خاک کهن،«

  آيا مرا فراموش کرده ايد؟

  از شهرهای دوزخی دور

  می پرسم از شما کداميک

  چنين

   زادگاهش بود؟به ياِد

  ای پيروزاِن راستين،

  اندوه شکست بر دوشتان،

  باور کنندگاِن روِز خوِش پايان،

  آغاِز جشن های آزادی،
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  در غار ُبِن زردشت،

  آتشبازاِن شِب يلدا،

  ساغر پرستاِن جاِم ناهيد

  از ُخمرۀ کهکشانی ی ستاره،

  سياوشاِن خون دميده بر سراسِر ديار،

  پاسخ دهيد

  »!اگر که می شنويد

  .و باد در گوشم پيچيد

  در جای زخِم شمشير«

  خواندم سروِد رزم سپاهان را

  در هر پگاه َدمان

  بر مردگان و زندگانتان يکسان،

  برای ساختِن ويرانه های تنگ

  يشه ای برآورنده رااند

  که بر چنگک نوميدی آونگ است،

  !بخوانيد با من سرود شکوفايی را

  نوازش کنيد چنگی را که پر شور می َدمد

  خنيای باستان خدايان را،

  هورا را،
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  شکفتن های دوباره را،

  در مرزهای بی پايان 

  پرستويی را که جان شيرينش گذار او است 

  به سرزمين بهاران 

  روزه با آسمان پي

  بی هيچ لّکه ابری،

  يکدست آبی ی بی تکان و آرام فام، 

  ».کنارهاِی رامِش روان فرسا

*  

  فراتر شدم

  از سرزمينی به سرزمينی،

  از مردمی به مردمی،

  .و شهری ديدم که در آن کسی پرسه نمی زد

  هر کوی آن بی رهگذار،

  هر خانه بی خداوندش،

  ندی داشت،زيباترين شهر که خاکسارِی خاک بر آن ريشخ

  .شهری که در فسانه ها خواندم

  مگر چه شد که طراوت از آن رفت

  و از برج و بارويش تنها باد است که می خواند؟
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  و پا سنگين نکردم،

  - -به پيش رفتم 

  

  .فرای شهِر فسانۀ سنگی

*  

  در نيمروز زّرينی،

  پس از ماه ها

  بر ُگردۀ تاالِب درياها غلتيدن،

  هانش را بلعيدن،و توِف سهمگيِن کف کردۀ د

  سر از کناره ای آرام درآورديم

  :و ناخدا ندا درداد

  !به سرزمين روياها رسيده ايم«

  هراسان مباشيد،

  مبادا که روياها تان فراموشتان شود،

  آنگاه از اين سفرۀ پهِن رنگارنگ 

  !بی بهره مانيد

  هر آنچه رفت در پِس درياهاست

  !و تنباِر اين همه آِب سرد ديواری بر آن

  به آنجا کزآن خور می خيزد مينديشيد،
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  »!به آرامگاه چشم بدوزيد

  ما پشت به ِمهر کرده

  همراه هر روزيش بوديم

  .در پيمودن بسوی باختر

  من می رفتم و در دلم

  اندوه و خنده يکی گشته بود،

  نمی دانستم چگونه ام،

  با سايه هايی از خود سخن می گفتم،

  و واژگاِن باستانی ی من نيز

  . غبارآلود بودنداکنون

*  

  در شامگاهی روشن از ماهتاب و ستارگان

  از دور سوسوِی آباديی

  .چشمک می زد

  هر گام که بر می داشتم

  .چراغی بر چراغانش فزونی می گرفت

  .نزديکتر شدم

  اين شهر چون روز روشن بود،

  بی برج و بارو،
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  بزرگ و درندشت،

  انگار

  .آغاز و انجامی نداشت

  چون سايه ای ترسان

  .به پيش رفتم

  اّرابه های بزرگی ديدم

  که در هر کدام آن

  .تنها کسی می راند سر در پيش

  پا در ميان راه نهادم،

  .گفتم شايد کسی بايستد

  اّرابه های تند رو از کنارم

  .يک يک گذشتند

  .کسی نمی ايستاد

  .کسی نمی خواست که َدمی بايستد

  پس از چندی

  در راه به کسی برخوردم

  .اِز گنگی می خواندکه با خود آو

  پياله ای شراب در دست داشت

  .و از آن می نوشيد
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  نزديک او رفتم،

  شيارهای ژرفی

  بر چهرۀ بيخون او بود؛

  .انگار که از گور برخاسته بود

  آن که لب بگشايمبی 

  پياله را داد تا بنوشم

  .و من که تشنۀ راهی دراز بودم، نوشيدم

  کجاست اين جا که در آن تنها مستی

  اه گام می زند؟در ر

  .فراتر شدم

  در شهر اّرابه ای 

  اّرابگان خداوندان کوی و دشت

  .بودند

  هر کس اّرابه اش بهتر

  َسرايش بسامانتر،

  اّرابه های زّرين، سيمين،

  اّرابه های تند رو،

  اّرابه های بی سرنشين،

  با اسب های رنگارنگ،
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  .کوچک و بزرگ

  * 

  آنجا اسبان را از انسان

  .ندگرامی تر داشت

  بر اسب مهر می ورزيدند،

  .از انسانش اما دريغ ميکردند

  .سگان بسيار عزيز بودند

  .هر گربه ای خانه ای گرم داشت

  در خانه هايی مردم با موشان زندگی ميکردند

  .و کودکان زبان موشان را می دانستند

  !چه خانه های تاريکی

  می رفتم و دشنام می بستم

  !بر خاک، سنگ، کوه

   ترين شهر، خانه هايی نيز هستچرا در روشن

  چه تاريک؟

  سه گوشه کوشک های بزرگشان

  .تا ابرها می رسيد

  چرا به اين جا رسيدم؟

  چرا شهر کوچک شکارچيان بزرگ
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  بر من چون تنگنايی شد

  و من به ناچار به راه اندر شدم؟

  کجا روانه ام؟

  در شهر اّرابه ای

  به پاسداری اّرابگانم واداشتند

  و من کم کم 

  ز هر گذر اّرابه ای ا

  .باژی گرفتم

  و اّرابگان

  .از شمار برون

  شب تا پگاه کار می کردم،

  و از سپيده تا غروب

  .آموزش می ديدم

  .سر کنده می زيستم

  در نيمه های شب می سرودم

  .زبان باستانی را

  و نامه ها می نوشتم 

  به مادر و پدرم،

  به خواهر و برادرم،
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  به ناهيدم،

  به دوستانم

  ک هاشان روز به روز کمتر شدکه پي

  و من نشانشان را گم کردم

  .و آنان نشان مرا ديگر نداشتند

  .و من ديگر نبودم

  کجاييد دوستان من،

  استادانم،

  که بر شما سپاسگزارم؟

  کجاييد ای درختان بلوط چارزبر

  و دّره های سر سبِز چشمان دخترانش؟

  کجاييد ای يارانی که شما را در ِمه

  گم کرده ام؟

  !ببينيد فراموشتان نکرده ام

  اگر چه آلوده ام به غبار اين همه ساليان دور

  به ياد شما هستم

  و يادم نرفته است

  آن پايکوبی ها در کنارٍِ کاِخ شيرين،

  رغزاران سرُپل،شکار دّراج در َم
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  زدن و دوزله نواختن در پاتاق، ُدُهل

  گاماسياب را در آغوش فشردن،

  نم،شناور شدن بر سرزمين زّري

  بر ُگرده ای پايدار که ُسّم اسباِن گشايندگان مرزهای دور را

  تاب آورده است

  به آن سان که تازيانه های فرزندان خودکامه اش را،

  کنار چشمۀ ُچروبران

  کبکان ماده را با جوجگان خود ديدن،

  شبان بر فراز بيستون

  به گورانی خواندن روستا زادگان گوش سپردن،

  ، کودکانش راسحرگاهان خرسی مادر

  با خواهش از ما دور ميکند،

  .يک يک، آرام آرام

  

  اين جا زندگی هزاران سال آرام می گذشته است

  تا سربازاِن جنگ بر آن سايه ای سياه افکندند

  و پوتين هاشان سينۀ داالهو را خال کوبيدند

  و در برابر دشمن

  پستان کوه را چون مادری بزرگ
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  .در آغوش خود گرفتند

*  

   شهری برآمدمسپس به

  از دور

  .خورشيد در زندان ابرها بود

  .بر خاک پا فراتر کشيدم

  اين جا دمان در سينه می تپيد

  از آن که مبادا ستمکاران

  .بويی برند

  گل مردمانشجندر 

  ديوان و ددان

  هر جای را بر انسان تنگ می کردند؛

  سو،بن بست از چهار

  شماِر روازنت فراموش می شد

  .ادر چار ميخ بی فرد

  در يادها نيز

  صدای نی در لباِن نی زن و نی

  .خاموش گشته بود

  استاد خنياگری را ديدم،
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  کمانچه در زير آستين نهان،

  لنگان در راه می رفت،

  .ترياِک ديدگانش بی آتش

  !چه آوای کهنی از چنگ او ميآمد

  .اکنون صدای روانش در تنگنای بی صدايی است

  بهاری مردی

  !رزيدکه در زمستان شهر می ل

*  

  .در کالبدت باِد يخ می پيچد

  زندانی در خلوت خود می سوخت

  که آتش را ربوده بودند

  .و زندان هاشان پر از خلوتيان

  دهان های گويا و دستان پويا

  در گورستان های گمنام

  .در بدشگون دخمه ای درگير

  مردی را ديدم

  که تا فراموشی و مرگ

  .از تلخاب زندگی نوشيد

  ادگاهش دور باشدنمی توانست از ز
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  و از زبان مردمانش،

  .چنارستان آذربان

  کنار دريای خورشيد تاب

  می خواست تا ببيند

  .کشتی های زعفران، کتيرا، ابريشم و نفت را

  ديدم او را که تا پاسی از شب گذشته

  پياله می پيمود،

  ياری پياله پيما،

  .هر دم تو را همدم

  و بار آخر که او را ديدم می نوشيد

  .گۀ ياراندر جر

  و من ننوشيدم،

  می خواستم تا در کنارش

  هشيار باشم،

  پشيمانم،

  .او از شراب مرگ نوشيد

  دمانی نيز همراه او شدم؛

  گذاری به سرزمين تتاريان کرديم،

  آن جا که شاه مغول
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  .بر تخِت بالدار خود نشسته بود

  .به آن جا رفتيم که اسب بود و سگ و برف

  ديم و مست ششبان لبی َتر کرديم

  تا پايکوبی و خنياگری کنيم

  .در زير خيمۀ شب

*  

  در يک غروب زّرين پائيز

  به هنگامی که اّرابه می راندم

  زنی در اّرابه ای کنار خود ديدم

  خورشيدوار می درخشيد

  ار آسمان آبی چشمانش،

  .در عطر زعفران گيسوانش

  به او دلباختم

  .و او زيباترين دريافت از جانم را به من بخشيد

   را به بزمگاه يونانيان بردم،او

  .شراب خورديم و زيتون و پنير

  !دلم چه تند تپيد

  !در آغوشم چه نرم می لغزيد

  و من با او پايين رفتم،
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  .افتادم بر زمينی که باورش نداشتم

  و آنگاه که دست بر زانو، برخاستم،

  .او را رها کردم

  يک روز در سحرگاهان

  او بر کجاوۀ زمانه نشست و رفت؛

  .ديگر او را نديدمو 

  !با او چه نزديک شدم

  !مرا چه گرم نواخت چونان چنگی نرمآوا

  و نيمروزان

  مرا گذاشت تا در دريای چشمانش فرو روم

  و او را دريابم،

  مرجان جانش را،

  صدف گردنش را،

  جلبکان پستانهای بارورش را

  !چونان شکوفايی ی باغان بهشتی

  خدای آفتابها،

  خدای آسمانهای آبی،

  دای آبهای پيروزه ای،خ

  خدای کشت گندم،

 63



  ناهيد، آناهيتا، سروشان، امشاسپندان،

  خدای سگ و اسب و گاوسپنتا،

  خدای آتش که پيکره اش را تو سوختی،

  چرا او را گرفتيد در زنجيراِن داغ

  –گل چهره اش را 

  به زيبايی ی ونوس؟

  چگونه باور کنم

  ه بودآن کس که در آغوش خزه های مهرم به نرمی خزيد

  اکنون چه پر شکيب

  خاکستر است؟

*  

  اين گونه بود که سرگشته ای شدم

  پذيرای زندگی،

  آوارۀ جهان،

  بی هيچ اميدی به بازگشت،

  آمادۀ گذار به هر سرزمين خوار،

   آفتاب،نگاهبان

  .و خاِک سرد، خانۀ جاودانۀ من شد
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  :يادداشتها
اژه های ُکردی که اغلب نام مکان هايی است در زادگاهم در غر ب ايران، و آن چه در زير می آيد توضيحی چند است در بارۀ برخی و

  . کرمانشاهی و آيه ای از قرآن-نيز ترجمۀ فارسی چند ترانۀ ُکردی
  

  .  نوعی ماهی آب های شيرين(SHIRBOD) :شيرُبد
  .ه سّکويی تراشيده از سنگ و بسيار با قدمت در شهرستان هرسيِن کرمانشا(DIVANGAH): ديوانگه
  . رقص دستجمعی ُکردی(CHUPI): چوپی

  . رودخانه ای که از کنار بيستون می گذرد(GAMASIAB): گاماسياب
  . منطقه ای درکنار بيستون(CHAMCHAL): چمچال
  . رودخانه ای در نزديکی ی کوه بيستون(DINAVAR): دينور
  . کوهی است در امتداد بيستون(PARRO): َپرو
  .وط کوهی نوعی درخت بل(CHORU): ُچرو

  . افرادی که با سر و صدا شکار را به طرف شکارچی می رمانند(ROCHI): روچی
  . گردنه و دهی بر سر راه کرمانشاه به قصر شيرين(CHARZEBAR): چارزبر
  . که با دو نی می سازند آلت موسيقی بادی(DOZALEH): دوزله
  . گردنه ای بر سر راه کرند به سر پل ذهاب(PATAGH): پاتاق
  . محّلی در دامنۀ بيستون(CHORUBARAN): برانچرو

   . نوعی آواز منسوب به ايل گوران(GURANI): گورانی
  

  :ص ، خط   تا   
  بيا تا دوستی مان را از نو تکرار بکنيم

  تو درخت نارنج، من درخت ليمو
  ای داد، ای بيداد، کسی پيدا نيست
  .کسی از دزد کسی خبردار نيست

  
  :ص   ، خط    تا   

  ين، شيرين من، شيرين پدر و مادرمشير
  برای دوريت چشمانم کور بشود
  ای داد، ای بيداد، خيلی پريشانم

  .چون بيستون غم بر دوش من است
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  :ص   ،  خط    تا   
  به درستی که ما فرو فرستاديمش در شب َقدر
  و چه چيز دانا کرد ترا که چيست شب َقدر

  شب َقدر بهتر است از هزار ماه
  وند فرشتگان و روح در آننازل می ش

  به ِاذن پروردگارشان از هر امری
  .و سالمتی در آن شب است تا طلوع صبح

  ].1345: قران کريم، با ترجمۀ مصباح زاده، چاپ علمی[
  

  :ص   ، خط   تا  
  شيرين، شيرين من، شيرين همۀ کسم

  )عشق تو تيشه داده دسم.     (عشق تو تيشه به دستم داده است
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  :ايلين بوکز از همين سراينده منتشر کرده است
    ناياب1358                  ) مجموعه شعر به فارسی(در جای هر گلوله 

GHAZAL) 1360               )           شعربر پوستر به انگليسی  
TO AN ALIEN )1364               ) منظومه ای بلند به انگليسی   
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