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 تدفین 
 یتیم پیشکش به کودکان

 
 های خشکش را دانه

 از او گرفتند

 آیینیهیچ  و بی

 سپردند به خاکش

. 

. 

 شبی دیگر،

 چون خسته و خوی کرده

 آمدند، بر آن مزار

 های باز را دیدند شکوفه

 .خشک های بر آن مزار و از دانه

. 

. 

 ها را شامگاهی خاکستری در بر گرفته بود شکوفه

 شیرین و گرم و مرغِ شبی،

 آشکارا

 .انگیز سر داده بود آوازی دل

. 

. 

 دیگر آنگاه، مرگ را

 در آنجا حس نکردند

 از فراسوی زمان و مکان نگریستند،

 لبخند زدند در رؤیایی روشن،

 .یی از آنجا رفتند و در خلسه

 
 .مادرم

 .زمانی که دیده فروبست، به دلِ خاکش سپردند

 .خوانند رویند و مرغان می ها می او، باز گل پس از

 .نکرد او، آن الشه، بر خاک، هیچ سنگینی
 بایست، یچه اندازه درد م

 چنین سبک شود؟ تا او این

 
 بینش سیاسی

 .ها قایق می رانند ی شهر، ساعت بر دریاچه

 .نگرم ی چشم به این کار می راستی، یا دیده به و من،

 وامدار است، قایق راندن، زمانی که انسان، سراپا
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 .در چنین دستگاه حکومتی، که از بُن، ناخواسته است

. 

. 

 گردانم، خیال، چشم می بیکشم و  آنجا سیگار می در

 !گونه تماشاگر باش فقط بدین :اندیشم اندیشم، می و با خویش می

 کنند در این سرزمین، مطربی می

 رود این ملک فرو می کنند و مطربی می

 .در ننگ سیاه

. 

. 

 .گونه قایق برانید مطربی کنید، و فقط این گونه  همین:اندیشم سردی می به

 کار؟ اما بیش از این مرا چه اندازم، آری، من بر این اعمال تُف می

 .ام بوده خیال چنین تماشاگری بی ها پیش، این من از سال

  روایت شده*»از قطب به قطب«طور که در  ، آن»ارکنی«مردم 

  آری،.گذشت هاشان می به شستن رخت شان زندگی

 .گونه چندسالی بگذران همین به گونه تماشاگر باش، تنها همین تنها به

 ها هم ها و بابلی وریآش

 .ها راندند قایق
 کتابی از سون هدین، جهانگرد سوئدی» قطب تا قطب«از * 

 حتی آسمان
 .شود حتی آسمان نیز گاهی منفجر می

 .ریزند ستارگان، بر زمین می آن زمان،

 .کنند ی ما را سنگسار می زمین و همه

 .انفجار، فردا باشد شاید که این

 
 با من به جورجیا بیا

 گر این شهر را و ببینبن

 .است که فرتوت

 .یاد آر که روزگاری، چگونه محبوب بود به

 منگر اکنون با چشم درون به آن

  سردی بنگر و بگو به

 .که فرتوت است

 با من به جورجیا بیا

 .نو در آن بنا کنیم تا شهری

 سر آید و زمانی که این شهر نیز به

 .ماند جا، نخواهیم ما، در آن

  را ببینبنگر این زن

 .که سخت سرد است
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 .بود یاد آر که روزگاری چه زیبا به

 اکنون با چشم درون در آن منگر

 .که چه پیر است

 بیا با من به جورجیا

 جا، بگذار در آن

 رو باشیم در پی زنان خوب

 نو زمانی که آنا

 شوند نیز پیر

 .جا، نخواهیم ماند ما، در آن

. 

. 
 ببین هایت را و بنگر اندیشه

 .اند نهکه که

 .یاد آر که روزگاری چه نو بودند به

 در آن منگر اکنون با چشم درون

 به سردی بنگر و بگو

 .اند که کهنه

 با من به جورجیا بیا

 جا خواهی دید آن در

 های نو را بسیاری اندیشه

 ها و زمانی که این اندیشه

 کهنه شوند نیز

 .جا، نخواهیم ماند ما، در آن

 
 کنند  سکوت میباره مرغان جنگل، در آن

1. 
 .شهری آمد روزی، پیرزنی یه

2. 
 .او دیگر نانی برای خوردن نداشت

3. 
 .بودند نان را سربازان خورده

4. 
 . که سخت سرد بود-زن، به منجالبی فرو افتاد

5. 
 .نبود دیگر گرسنه

6. 
 کنند باره مرغان جنگل سکوت می در آن

 فرمانرواست ها آرامش، بر تمامی قله

 کنی ها این آرامش را احساس می هدر تمامی قل
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 .وزد نمی حتی نسیمی

7. 
 .روزی، پزشکی قاتل از راه رسید

8. 
 ».را صادر کرد باید جواز دفنش «:گفت 

9. 
 .خاک سپردند پس پیرزن را به

10. 
 .سخنی نگفت گونه که پیرزن بدان

11. 
 .تنها پزشک به پیرزن خندید

12. 
 کنند سکوت می باره مرغان جنگل در آن

 ها آرامش، فرمانرواست ر تمامی قلهب

 کنی را احساس می ها این آرامش در تمامی قله

 .وزد حتی نسیمی نمی

13. 
 .رسید روزی، مردی تنها از راه

14. 

 .بند نبود نظم پای او به

15. 
 .یافت در این ماجراها نقصی

16. 
 .او، برای پیرزن ، همچون یک دوست بود

17. 
 » آیا چنین نیست؟.غذا بخورد آدم باید «:و گفت

18. 
 کنند باره مرغان جنگل سکوت می در آن

 ها آرامش، فرمانرواست تمامی قله بر

 کنی می ها این آرامش را احساس در تمامی قله

 .وزد حتی نسیمی نمی

19. 
 .یی از راه رسید روزی، گزمه

20. 
 .یک چماق الستیکی با خود داشت او

21. 
 .مُخ مردک را با چماق، لِه کرد

22. 
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 .این مرد نیز دیگر سخنی نگفت و

23. 
 .جا پیچید همه گون سخن گفت که پژواک آن اما گزمه بدان

24. 
 کنند باره مرغان جنگل سکوت می در آن

 آرامش، فرمانرواست ها بر تمامی قله

 کنی ها این آرامش را احساس می در تمامی قله

 .وزد نمی حتی نسیمی

25. 
 .روزی سه مرد ریشو از راه رسیند

26. 
 ».آید ی مردی تنها، برنمی کار، از عهده این«: ندها گفت آن

27. 
 .آشکار شد قَدَر گفتند تا همه چیز و آن

28. 
 .کرد شان رخنه پا، در بدن ها، از ساقِ اما بعد، کِرم

29. 
 .مردان ریشو نیز دیگر سخنی نگفتند

30. 

 کنند سکوت می باره مرغان جنگل در آن

 رمانرواستها آرامش، ف بر تمامی قله

 کنی را احساس می ها این آرامش در تمامی قله

 .وزد حتی نسیمی نمی

31. 
 .رسیدند یکباره مردان بسیاری از راه

32. 
 کنند، گو و بار با قزاقان گفت خواستند فقط یک ها می  آن

33. 
 .اما قزاقان با مسلسل با ایشان سحن گفتند

34. 
 .دیگر سخنی نگفتند و مردان نیز

35. 
 .بین داشتندجلگی، چین بر اما جم

36. 
 کنند مرغان جنگل سکوت می باره در آن

 ها آرامش، فرمانرواست بر تمامی قله

 کنی این آرامش را احساس می ها در تمامی قله

 .وزد حتی نسیمی نمی

37. 
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 .از راه رسید روزی، خرسِ سرخ ِ یزرگی

38. 
 دانست، جا را نمی خرس، آداب و رسوم آن

 .نیاز به دانستن نداشت چرا که خرس بود و

39. 
 .رفت می هر خیابانی او امول نبود، و به

40. 
 . جنگل را کُشت و خورد او مرغان کوچک

41. 
 مرغان جنگل سکوت نکرذند دیگر، باره، در آن

 راند ها آرامش، فرمان نمی بر تمامی قله

 کنی ها احساس می تمامی قله در

 .وزد اکنون نیز می نسیمی را که هم
  
 

 »آ«یاد ماریا به 
1. 

 آن روزِ ماهِ آبیِ شهریور
 ی درخت آلو آرام، زیر شاخه

 او را،

 باخته را، عشق آرامِ رنگ
 .همچون رؤیایی محبوب، در آغوش گرفتم
 و بر فرازِ سرِ ما، در آسمان زیبای تابستان

 .ابری بود، که دیری بدان نگریستم
 سخت سپید بود و بر اوج،
 .گذشته بودچون باز به باال نگریستم، 

2. 
 های بسیار، شمار، ماه روز، روزهای بی از پسِ آن

 .شناکُنان آمدند و گذشتند
 .درختان میوه فرو افکنده شدند

 »آن عشق را چه بر سر آمد؟ «:پرسی و تو از من می
 ».آورم یاد نمی به «:باد بگویمت

 دانم مراد تو چیست، حال، هر آینه، می در آن
 .یاد ندارم ستی، بهرا ی او را، به اما چهره
 .دانم که بر آن بوسه زدم تنها می

3. 
 .آن بوسه را نیز از یاد برده بودم

 اگر آن ابر هم گذرا بود،
 دانم دانم و همیشه می می
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 .که سخت سپید بود و بر اوج
 شاید آن درختان میوه باز هم شکوفه کنند

 زن اکنون هفتمین فرزند خود را زاده باشد، و شاید آن
 ابرولی آن 
 دم شکوفا شد تنها یک

 باال نگریستم، چون باز بهو 
 .بر باد رفته بود

 
 بَعْل

 کرد، زمانی که بعل در شکم سپید مادرش رشد می
 پریده آسمان پهناور بود و آرام و رنگ

  جوان بود و برهنه و بسیار شگفت
 .دنیا گشود، دوستدار آسمان شد که بعل، چشم به و هنگامی

. 

. 
 . و شادی، آسمان در جای خویش بودهنگام رنج و به

 چشید، های آسمان را می دید، و چه لذت بعل، چه در خواب بود و آسمان را نمی
 داد کرد و به بعل مستی می شب، آسمان را نیلگون می

 .برد آموخت و رنگ از رُخ آسمان می دم، بعل را پرهیزگاری می سپیده

. 

. 
 کاران هنَدر انبوه شرمگین گُ

 .غلتید آسود و با آرامش می  میبعل، برهنه
 تنها آسمان، که همیشه همان آسمان بود،

 .پوشاند اش را می با جالل و شکوه، برهنگی
. 
. 

 نشان، بعل به کرکسان تنومندی که در آسمان ستاره
 .افکند ی چشمی می انتظار جسدش هستند، گوشه چشم

 تازد،گاه اگر کرکسی بر او ب نماید، آن گاه، خویشتن را مرده می
 .کند بعل، خاموش و آرام، کرکس را چاشت می

. 

. 
 ها ی زاری خیز دره و در زیر ستارگان اندوه

 .چرد بعل، کشتزارهای پهناور را می
 های آهسته، ماند، با گام یی نمی که در کشتزارها ساقه همین

 .آید تا در آن بیارامد سرودخوانان به جنگل جاوید می
. 
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. 
 کشد، درون خویش  ا بهکه زمین، بعل ر و زمانی

 .دنیا دیگر برای بعل چه ارزشی دارد؟ بعل، سیر و سرشار است
 های خویش چندان آسمان دارد بعل، در زیر پلک
 .نگرد گ، چندان که بخواهد آسمان را میرکه حتی پس از م

. 

. 
 پوسد هنگامی که بعل در زیر بطن سیاه خاک می
 رنگ آسمان همچنان پهناور بود و آرام و پریده

 جوان بود و برهنه و بسیار شگفت
 .داشت هنگام زندگی، دوستش می گونه که بعل، به همان

 
 شده یادی از دختر غرق

1. 
 ها فرورفت زیر آب چون غرق شد و به
 ها گذشت و از رودها و شط

 درخشید ی آسمان بس شگفت می فیروزه
 .جان او را نوازش دهد گفتی آسمان باید تنِ بی

2. 

 ها به تنش پیچید بکها و جل خزه
 .تر شد کم سنگین جانش، کم تا تن بی

 کردند ماهیان، بی پروا، گردِ او شنا می
 .و گیاه و جانور، آخرین سفرش را دشوارتر

3. 
  شبانگاه، همچون دود، سیاه شدو آسمان

 .زنده نگه داشتو شب، نور را به یاری ستارگان 
 اما، بامداد، باز آمد، تا او را

 . شبی باشدباز هم صبح و
4. 

  گندیدو چون تن پریده رنگش در آب
 چنین شد که خدا نیز سرانجام او را فراموش کرد،

 گاه گیسوانش هاش، و آن اش، سپس دست نخست چهره
 .یی شد در رودها ها، الشه با بسیاری الشه

 
 من، برتولت برشت

1. 
 .آیم های سیاه می من، برتولت برشت، از جنگل

 مادرم،
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  تنش خانه داشتمهنگامی که در
 ها به شهرهایم آورد و سرمای جنگل
 .تا روز مرگ در من خواهد ماند

2. 
  ساکنم، و از روز ازلتدر شهر اسفال

 در بند آیین مرگ
 با روزنامه و توتون و عرق،

 بدبین و تنبل و سرانجام، راضی
3. 

 با مردم، مهربانم
 .گذارم به سنت ایشان، کالهی اطو شده بر سر می

 ».ها جانوران بسیار گَندی هستند آن «:گویم می
 ». من خود نیز چنینم.مهم نیست «:گویم و می

4. 
 های راحتی، پیش از نیمروزها، روی صندلی

 نشانم چند زن را در کنار خویش می
 :گویم کنم و می  نگاهشان می و خاطر آسوده

 ».توان بست در من کسی هست که بر او امیدی نمی«
5. 

 .آورم  خود میردِا گِتنگ غروب، مردان ر
 نامیم می» زاده نجیب«ما یکدیگر را 

 کنند آنها پاهایشان را روی میز من دراز می
 و من» وضع ما بهتر خواهد شد «:گویند و می
 »ی؟کِ «:پرسم نمی

6. 
 ریزند ها عرق می بامدادان در فلق خاکستری، کاج

 و دهند هایشان مویه سر می ها و پرنده و حشره
 کنم ام را تهی می ین ساعت، پیالهدر شهر، در ا

 سیگارم را و ته
 .روم خواب می افکنم، و نگران به دور می به
7. 

 سر ما، نسلی سبک
 .ایم نمود، نشسته ناشدنی می هایی که ویران درخانه

 های بلند باالی ما آلونک(
 ی مانهاتان جزیره
 ی سرگرمی های باریکی را مایه و آنتن

 اند، اقیانوس اطلس
 ).ین ساختیمچن این
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8. 
 ماند تنها باد است  بر جای میچه آناز این شهرها 

 .وزد ها می که در البالی آن
 بخش است پرست، شادی خانه برای شکم

 .کند را تهی می اوست که آن
 دانیم که رفتنی هستیم ما نیک می

 .و پس از ما چیز با ارزشی نخواهد ماند
9. 

  که خواهد آمد،-هنگام زلزله  و به
 ، که نگذارمامید
 ر تلحکامی،ثبر ا

 .سیگارم خاموش شود
 من، برتولت برشت، لِه شده در شهرهای اسفالت

 های سیاه دیرزمانی پیش از این، در تن مادرم، از جنگل
 .ام فرا آمده

 
 پا را پاک کن ردِ

 آهن، از رفیقان جدا شو در ایستگاه راه
 بامدادان، با کُتی دکمه بسته، به شهر برو

  اگر رفیقت در زدخوابگاهی بیاب،برای خود 
  نه تنها باز مکن،...در را باز مکن، آه 

 !بل، ردِ پا را پاک کن
. 
. 

 اگر در هامبورگ
 یا هرجای دیگر، پدر و مادر خویش را دیدی،

 ناآشنا از کنارشان بگذر، سر نبش بپیچ
 .و آشنایی مده
 اند پایین بکش تو هدیه داده  هبکالهت را که 

 تنها نشان مده،  نه...شان مده، آهات را ن چهره
 !بل، رد پا را پاک کن

. 

. 
 !یابی بخور، دریغ مکن گوشتی را که می

 هنگام باران به هر خانه وارد شو، و جا خوش کن به
  روی هر صندلی که در دسترس توست؛-

 اما ماندگار مشو و کالهت را فراموش مکن
 :گویم به تو می
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 !رد پا را پاک کن
. 
. 

 یی، دیگر باز مگو  که همیشه گفته راچه آن
 ات را اگر در دیگری یافتی، اندیشه

 !انکار کن
  عکسی که آن امضایی نداده، که آن

 .نینداخته
  لب به سخن نگشودهکه آن همراهی نکرده، که آن

 چگونه ممکن است گرفتار آید؟
 !رد پا را پاک کن

. 

. 
 دهد زمانی که مرگ ندایت می

 چنان کن که
  کار نباشد تاسنگ قبری در

 با خطی خوانا تو را نشان دهد،
 رباید،  مرگ را، مرگی که تو را میو سالِ

 .یی و فاش سازد که در کجا خفته

 بهار
 که آندیرزمانی پیش از 

 ابیمیبه نفت و آهن و آمونیاک دست 
 هر سال

 .شدند در زمانی معین، درختان سبز می
 آوریم همه به یاد می

 روزهای بلندتر شده،
 تر، ان روشنآسم

 و دگرگونی هوا را 
 .دادند که نوید بهار می
 خوانیم ها می و نیز در کتاب

 ،ی سال که در این فصل فرخنده
 ست که دیگر دیری

 در شهرهای ما
 .های پرندگان مهاجر دیده نشده است دسته

 اند، زودتر از دیگران باز، مردمی در قطارها نشسته
 یابند فرا رسیدن بهار را در می

 های هموار، به همان دشت
 .دهند آشکاری قدیم، بهار را نشان می
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 های بلند از فراسوی بلندی
 آید که توفانی در گذر است چنین به چشم می

 که فقط 
 .کند های ما را لمس می نآنت
 


