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چون مانند تمام شـاهکارهای شـعری       . توان در چند جمله خالصه کرد       را نمی  سنگ آفتاب 
یکـی از خـصوصیات ایـن       . این قرن ساختمانی آنچنان دارد که خود انتقادگر خویش است         

نهـا کـاری کـه از او سـاخته          ت. سازد ای را موجودی زاید می     چنین آن است که منتقد حرفه     
است این است که روشی برای خواندن شعر پیشتهاد کند و در موارد دیگر خاموش بمانـد،    

کنم که پـس از خوانـدن این مقدمـه آن را بـه             بنابراین توصیه می  . یعنی باید خاموش بماند   
 او  ماندکـه وقتـی از     بـه سخن دیگر این بـه داسـتان آن نقـال مـی            . دست فراموشی بسپارید  

 داسـتانی   پـاز شـعر   . رسی، گفت اصل مطلب همـین اسـت        ی به اصل مطلب می    پرسیدند کِ 
گویـد کـه خـود       های دیگری را باز می     داستان او داستان  . انتها انتهاست از داستانگویی بی    بی
 به پاسخ این سؤال تا حـد        ازپستان را آغاز کرد؟     اچه کسی د  : سؤال.  نقاالن خواهد بود   نقلِ

ای  چـون هـر شـاعر ورزیـده    . شناسـم نزدیـک شـده اسـت      آوری که می   نو امکان هر شاعرِ  
گوید جواب این است که جوابی وجود ندارد، به جز عالمت سؤالی، یا حتـی در مـورد                   می

  .کند که خواننده را دعوت به باز خواندن می(:) ای  عالمت دونقطه» آفتابِ سنگ«
 همه چیز گفـتن و اشـتیاق بـه    است که بین احتیاج به 1Finegan's Wakeاین شعر به شیوۀ 

این شعری است که همه محتاج سـرودنش   . کند  نوسان می  2ها سکوت مطلق چون تراپیست   
اگر احتیـاج بـه تعریـف       . بله، البته : آیا دانته چنین احساسی نداشت؟ جواب     : سؤال. هستند

 شعری است به شـیوۀ هراکلیتـوس و همچنـین شـعری             سنگ آفتاب گویم که    دارید من می  
 کـه راه رهـایی از نومیـدی اگزیستانسیالیـستی را در کـشف               3رد پسند مارتین بوبر   است مو 

از ایـن رو ایـن شـعری اسـت سیاسـی، گرچـه آن را بـا راه                   . داند خویشتن در دیگران می   
همچنین ایـن شـعر، چـون سـایر         . های آسان بشر دوستی آزادی خواهانه کاری نیست        حل

  .ناشعار پاز شعری است در مورد به خواب نرفت
  ، مترجم انگلیسی شعردونالد گاردنرنوشته 
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  این همان اولین است؛... سیزدهمین باز می گردد
   یا شاید این تنها یک لحظه باشد؛-و همیشه یکی است

  ای، ای تو، اولین و آخرین؟ آیا تو ملکه
  آیا تو شاهی، تو یگانه و آخرین معبود؟

  اثر ژرار دو نروال» آرتمیس«از شعر 

  
  

  لور، سپیداری از آب،بیدی از بُ
  اش می کند، مانی که باد کَلندای بُ فواره

  اش در اعماق، درختی رقصان اما ریشه
  رود، پیچد، پیش می  رودی که میبسترِ

  زند شود، دور می روی خویش خم می
  :و همیشه در راه است

  راهِ خاموشِ ستارگان کوره
  شتاب گذشتند، یا بهارانی که بی

   بستهکِلْفتی پِ جُشتِآبی در پُ
  جوشد،  رسالت را می شبْکه تمامِ

  ها،  موجحضوری یگانه در توالیِ
  پوشاند،  موج دیگر همه چیز را میموجی از پسِ

  قلمروی از سبز که پایانش نیست،
  ها  بال رخشانِچون برقِ

  شوند،  آسمان باز میآنگاه که در دلِ
*  

   بیابان،لِشاده در دِراهی گُ کوره
  از روزهای آینده،
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   شوربختی، خیره و غمناکِو نگاهِ
  کند،  را سنگ می جنگلْاشْ ای که نغمه چون پرنده
  های پنهان ای که همچنان از شاخه های بادآورده و شادی

  بارد،  ما فرو میرِبر سَ
  برند،  نور که پرندگانش به منقار میساعاتِ
  زند، ر میپَ بْهامان لَ هایی که از دست بشارت

*  
  ترانه، ناگهانی حضوری همچون هجومِ
  راید،سُ جنگل بِچون بادی که در آتشِ

  ها نگاهی خیره و مداوم که اقیانوس
  آویزد، های جهان را در هوا می و کوه

  حجمی از نور که از عقیقی بگذرد،
  ها، دست و پایی از نور، شکمی از نور، ساحل

  ای سوخته از آفتاب، بدنی به رنگ ابر، صخره
  هد،ج  روز که شتابان به پیش میبه رنگِ

   تو نمایان است،رای جسمِزند و حجم دارد، جهان اکنون از وَ زمان جرقه می
   توست که شفاف است،و از شفافیتِ

*  
  گذرم،  تاالرهای صوت میمن از درونِ

  غزم،ل  موجودات پژواکی میاز میانِ
  گرم،ن  شفافیت چونان مردی کور میاللِاز خِ

  م،شو در انعکاسی محو و در بازتابی دیگر متولد می
  های گالبتونی شده با جادو،  ستونآه جنگلِ
  های نور   آسمانمن از زیرِ
  کنم،  پاییز نفوذ می تاالرهای درخشانِبه درونِ

*  
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  گذرم که از میان جهان،  تن تو همچنان میمن از میانِ
   است سوخته از آفتابیانتو مید شکمِ
  اند که درآن  توأمانهای تو دو معبدِ پستان
   خویش است متوازیِ اسرارِ تو پاسدارِخونِ
  پیچد، های من چون پیچکی بر تو می نگاه

  تو آن شهری که دریایت محاصره کرده است،
  شان کرده است، اروهایی که نور دو نیمهب

  زار  هلو، نمکبه رنگِ
  هایی  ها و پرنده  صخرهبه رنگِ

   نیمروزی هستند که این همه را به خود کشیده است،که مقهورِ
  های من لباس پوشیده  هوسبه رنگِ

  روی، ریان می من عُچون اندیشۀ
   آب،سان که از میانِ گذرم بدان  چشمانت میمن از میانِ

  آیند،  رؤیا به کنارش میچشمانی که ببرها برای نوشیدنِ
  گیرد، ر در آن آتش میپَ  زرینرغِایی که مُه شعله
   ماه،سان که از میانِ گذرم بدان ات می  پیشانی میانِازمن 
   ابری،ات همچنان که از میانِ  اندیشهز میانِو ا

   رؤیایت،سان که از میانِ مت بدانکَ شِو از میانِ
*  

  خواند، خرامد و می زارِ دامنت می ذرت
  دامنِ بلورت، دامنِ آبت،

  هایت، هایت، طُرّۀ گیسویت، نگاه لب
  باری، تمامِ روز، تمامِ شب می

  گشایی، ت میسینۀ مرا با انگشتانِ آبَ
  بندی، ت میمرا با دهان آبَچشمانِ 

  ام، باری، و در سینه  میمتخوانسدر ا
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  دواند، اش را تا اعماق می های آبزی درختی مایع ریشه
*  

  پیمایم،  تو را می طولِمن چون رودی تمامِ
   جنگلی،سان که از میانِ گذرم بدان  بدنت میاز میانِ
  راهی که در کوهساران سرگردان است  کورهمانندِ

  شود،  هیچ خم میۀبه لبو ناگهان 
  روم ات راه می  اندیشهمن بر لبۀ تیغِ

  شود، ه میکِه تِکِافتد و تِ ام فرو می  سایه سپیدتْ پیشانیِگیِفتِکُو در شِ
  آورم  میردْهایم را یک به یک گِ هپار تکه

  روم، جویان و کورمال،  خویش میو بی تن به راهِ
*  

  پایانِ خاطره، هایِ بی داالن
   خالیدرهایی باز به اتاقی

  پوسند، جا می ها یک که در آن تمامیِ تابستان
  سوزند، جا می آنجا که گوهرهایِ عطش یک

  شود، آورم محو می ای که چون به یادش می چهره
  شود، کنم تکه تکه می دستی که چون لمس می

  ها در آشوب مویی که عنکبوت
  ند،اَ نیده گذشته تَبر لبخندهای سالیان و سالیانِ

*  
  کنم، ام جستجو می یشانیگی پفتِکُدر شِ
  جویم، آنکه بیابم، من یک لحظه را می جویم بی می

  ای از آذرخش و اضطراب، چهره
  دود، های اسیر در شب می که میان شاخه

  ها، چهرۀ باران در باغِ سایه
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  آبی که با سماجت در کنارم جاری است،
*  
  نویسم، آنکه بیابم، به تنهایی می جویم بی می

  افتد، افتد، سال فرو می روز فرو میکسی اینجا نیست، 
  افتم، کنم، به اعماق می من با لحظه سقوط می

  ها، ه ناپیدایی روی آینراهِ کوره
  کنند،  مرا تکرار میۀکه تصویرِ شکست
  های فرسوده، گذرم، بر لحظه یا بر روزها می

  گذارم، یا بر افکارم سایه می
  گذارم، ام می ا بر سایهبه جستجوی یک لحظه پ

*  
  ای است،  پرندهجویم که به دلکشیِ من آن لحظه را می

  جویم،  عصر می پنجِمن آفتاب را در ساعتِ
  افتد، رفی فرو میگَنْکه آرام بر دیوارهای شِ

  رسانید هایش را می  میوهزمان انبوهِ
  وانْ دَوانْداشتند دختران دَ ر میو چون تَرَک بَ

  آمدند رنگ آنان بیرون می  گُلیندرونِاز اَ
  شدند، شان پراکنده می ای سنگی مدرسهه و در حیاط

   پاییزیکی از آنان با قامتی به بلندیِ
  خرامید، ها می  آسمانای از نور در زیرِ و جامه

  پیچد  او میردِفضا به گِ
  تر بود، تر و شفاف د که طالییپوشانْ و با پوستی دیگرش می

*  
   رنگْایْ  نور، غزالی قهوهری به رنگِبْبَ

  اند،  تعقیبش کردهردانْگَبْکه شَ
  دختری که نگاهم را دزدید
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   سبز خم شده بود،بر نردۀ مهتاب از بارانِ
  شمارۀ دوشیزه چهرۀ بی

  ،1ملوسیناام،  نامت را فراموش کرده
  ،ماری، 2فونه پرسه، ایرابل، لورا

  یک از آنان هایی و هیچ تو همۀ چهره
  ها یک از آن تو همۀ ساعاتی و هیچ

  ند،دَنْ تو را همانَبرْدرخت و اَ
   تنها،ۀپرندگانی و یک ستارتو همۀ 

  تو لبۀ شمشیری،
  د،رَبَ  دست میرِ خونی که جالد بر سَتو آن جامِ

  کشد، رود، روح را در آغوش می آن پیچکی که پیش می
  سازد، دایش میمی کند، و آن را از خود جُن کَ ریشه

*  
  م،شْ آتش بر یَۀنبشت دست

  ، ملکۀ ماران،نگْکاف در سَشِ
  نگ،ای در س ه، چشمهستونی از مِ

  حلقۀ ماهتاب، آشیانۀ عقابان
  آور  کوچک مرگتخم بادیون، خارِ

  بخشد،  جاودانۀ خویش را میزایِکه جَ
  های دریا  درهچونان دخترکِ

   مرگ،ۀ درو نگهبانِ
   خوابناک آویخته از پرتگاهِکِپیچَ

  هرآلود، زَ معلق، گیاهِنیلوفرِ
   رستاخیز، خوشۀ حیات،لِگُ

  نواز و آذرخش، یبانوی نِ
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  خم، در زَمکْی از یاسمن، نَا هشتِرِ
   تیر خورده،ردِ برای مَرخْ سُشاخۀ گلِ

   آویخته به دار،موز، ماهِتَ برفِ
  سنگ، نبشتۀ دریا بر سیاهْ دست
  ۀ گندم،لِبُنْنبشتۀ آفتاب، دانۀ انار، سُ دست

*  
  ها، ربوده و بلعیده شده، چهرۀ شعله
  چهرۀ جوان
  هایی که رقصان چون اشباح، گذشتند بازیچۀ سال

  زنند و همان دیوار را، زیچۀ روزهایی است که همان حیاط را دور میکه با
   آتشهای بسیارِ گیرد و چهره ای آتش می لحظه

  شوند، یک چهره می
  ها یک نامند، همۀ نام
  اند، ها یک لحظه همۀ قرن

   قرنهایِ و برای همۀ قرن
  کنند،  آینده را سد می راهِفتی چشمِجُ
*  

  ای هچیزی در برابر من نیست جز لحظ
  که امشب

  در گرو رؤیای تصویرهای به هم زنجیره شده است،
  فتاده،اکه به تلخی از رؤیا جدا 

   این شب به یغمایش برده است،هیِکه تُ
  حو شدهای که حرف به حرف مَ واژه

  ریزد هایش را بیرون می  روده زمانْآنگاه که در بیرونِ
   جنایتی از پیش حساب شدهۀو جهان با نقش
  کوبد،  میبر درهای روح
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*  
  تنها در یک لحظه که شهرها،

   زندگی،ها، که هر نشانِ ها و گل که اسم
  ریزند،  من فرو می پیشانی کورِشتِبه پُ

   شب عظیمِرسودگیِآنگاه که فَ
  شکند، بندی مرا در هم می شکند، استخوان  مرا در هم میۀاندیش

  کند، ندتر حرکت میندتر و کُ من کُو خونِ
  هایم، ند و پلکپوس هایم می و دندان

  ها شوند و روزها و سال از ابر پوشیده می
  کنند،  خالی را توده می سنگین وحشتِوزنِ

*  
  گیرد آنگاه که زمان بادبزنش را محکم به دست می

  خورد  تصویرهایش چیزی تکان نمیو در پشتِ
  شود جهد و شناور می لحظه در خویش فرو می

  ،کند اش می آنجا که مرگ از هر سویی محاصره
  کشِ شب های غمناک و خمیازه  کْفَ

  کند،  رقصان تهدیدش میو سخنانِ خشمناک و نامفهومِ مرگْ
   زنده و نقاب پوشیده،مرگْ

  جهد،  خویش فرو می قلبِلحظه به درونِ
  چون مُشتی گِرِه شده،

  رسد، تَلی از میوه که از دورن می
  شود تَرَکَد و باز می نوشد، می خویش را از درون می

  بندد، ر به روی خویش می دلحظۀ شفافْ
  دواند، رسد و ریشه در اعماق می از درون می

  گیرد، کند و همۀ وجود مرا در بر می در درون من رشد می
  د،نک  مرا به بیرون پرتاب میاشْ شاخ و برگِ هذیانی
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  های مهجورِ من فوجِ پرندگان آن است، اندیشه
  د،ردَگَ هایم می ش در رگکَیْپِ

  ویناک از زمان،دراک، در میوۀ بدر درختِ اِ
*  

  اند، ای زندگی که باید تو را زیست، که تو را زیسته
  شکنی زمانی که دوباره و دوباره چون دریا می

  آنکه سر برگردانی، افتی بی و به دوردست می
  ای نبود، ای که گذشت هیچ لحظه لحظه

  آماسد، رسد، به آرامی می اکنون آن لحظه فرا می
  شود، درنگ ناپدید می  بی و آن لحظهْتَرکَد به درونِ لحظۀ دیگر می

*  
  در شامگاهِ شوره و سنگ

  زند های ناپیدای چاقوها تاوَل می که با تیغه
  ای قرمز و مخدوش نبشته با دست

  ها نویسی و این زخم بر پوستِ من می
  گیرد، چون پیراهنی از شعله مرا در بر می

  جویم آنکه بسوزم، آب می گیرم بی آتش می
  اند،  تو از سنگآبی نیست، چشمانِ تو و در چشمانِ

  اند،  تو از سنگ تو، و مژگانِ تو، شکمِهایِ و پستان
   خاک دارد،دهانِ تو بویِ

  هرِ زمان است، دهانِ تو بویناکِ زَ
   بوی چاهی محصور را دارد،تْنَتَ

  کند، ها که چشمانِ تشنۀ مرا مکرر می داالنی از آینه
  داالنی که همیشه

  گردد، به نقطۀ عزیمت باز می
  من کورم و تو دستم گرفته
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  مجِ متعدداز میان راهروهای سِ
  زنی بری و تو موج می  میمْ دایره راهَبه سوی مرکزِ

  ای یخ بسته باشد ای که در تیشه چون پرتو شعله
  کند،  پوست می زندهْمانند پرتوی که زندهْ

   دار برای زندانی محکوم به اعدام دارد،ۀو افسونی که چوب
   و بلندانحناپذیر چون تازیانه

  د،نچون سالحی که به سوی ماه نشانه رفته باش
  شکافد  تو سینۀ مرا می کلماتِو لبۀ تیزِ
  سازد،  رهایم میهیْکند و تُ  خالی میمْدُرْمرا از مَ

  گیری، تو خاطراتِ مرا یکایک از من می
  ام، من نامِ خویش را فراموش کرده

  کنند، ها خُرخُر می  خوکدوستانم در میانِ
  پوسند،  تنگۀ عمیق میمده زیر آفتابِیا از پا در آ

*  
  چیری جز زخمی از من نمانده است،

  گذرد، ای که کسی از آن نمی تنگه
  گردد ای که باز می روزن، اندیشه حضوری بی

  شود، کند، آینه می و خویش را تکرار می
  بازد،  خود میو خود را در شفافیتِ

   باز بسته استخودآگاهی که به چشمِ
  کند نگرد، که آنقدر نگاه می یش میکه در خودنگریِ خو

  :تا در روشنی غرق شود
  های تو را دیدم سْلْ فِمن شبکۀ

  ملوسینازد،   صبحگاهی سبز میکه در نورِ
  ها خفته بودی زده میانۀ مالفه  چنبره تو

  فیر زدیرغی صَو چون بیدار شدی به سانِ مُ
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  د فرو افتادی، سوختی و خاکستر شدی،بَو برای اَ
  ریادی نماند،ز فاز تو جُ

  نگرم  خود را می قرونْو در انتهایِ
  ای نان در میان تودهکُ رفهبین و سُ که نزدیک
  :گردم  قدیمی میهایِ از عکس

  کس نبودی چیز نیست، تو هیچ هیچ
  لی از خاکستر و دسته جارویی،تَ

  گیریردْزنگار و پَرِ گَ چاقویی بی
  هایی از استخوان آویخته است، پوستی که بر تیغه

  ۀ خشکیدۀ تاکْی، گوری سیاه،خوش
  و در تهِ گور

   پیش مُرد،چشمانِ دختری که هزار سالِ
*  

  اند، چشمانی که در قَعرِ چاهی مدفون
  گردند، می آنجا به سوی ما برکه ازچشمانی 

  چشمانِ کودکانۀ مادری پیر
  بیند، که پسرِ برومندش را پدری جوان می

  چشمانِ مادرانۀ دختری تنها
  یابد،  نوزادی میرِ پسکه در پدرشْ

   زندگیچشمانی که از گودالِ چاهِ
  های مرگی دیگرند کنند و خود گودال ما را دنبال می

   اما نه؟ آیا فرو افتادن در آن چشمان-
   زندگی نیست؟تنها راهِ بازگشت به سرچشمۀ راستینِ

*  
  فرو اُفتادن، بازگشتن، خوابِ خویش را دیدن،

  ند،حیاتِ دیگری داشتن که خواب مرا ببی
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  -!چشمانِ آیندۀ دیگری، ابرهای دیگری، مرگِ دیگری را مُردن
   تمامِ آن چیزی است که من احتیاج دارم،این شبْ

  سازد شود و بر من آشکار می و این لحظه که الینقطع باز می
  که کُجا بودم، کِهْ بودم، که اسمِ تو چیست،

  :که اسمِ من چیست
  آیا برای تابستان

  -و برای هر تابستان -ای طرح می کردم نقشه
  کریستوفرده سال پیش در خیابان 

   که یک جُفت چال روی صورتش داشتفیلیپسیا 
  که گنجشکان می آمدند از آن نور بنوشند؟

   گفت من بهرفورما در کارمنآیا 
  »اینجا همیشه مهر ماه است: هوا مالیم است«

  گفت یا با دیگری سخن می
  گفته است؟آوردم که کسی ن یا من چیزی از خود در می

  رفتم،  راه میآکاسکاآیا این من بودم که در شبِ خیمه برافراشتۀ 
  چونان درختی سیاه و سبز،

  زدم مانند بادِ دیوانه با خود حرف می
  - همیشه یک اتاق- و چون به اتاقم بازگشتم 

  دیدم؟ ودم که در آینه خود را میبآیا این من 
   دیدیم؟ورنت آفتاب را از هتل آیا برآمدنِ

  رقصید، بلوط می  شاهْ با درختانِکه
  »حاال خیلی دیر است «-: کردی گفتی وقتی گیسوانت را شانه می

  هایی بر دیوار دیدم و چیزی نگفتم؟ و من لکه
  آیا با هم به بُرج رفتیم و خورشید را

  ها فرو می رفت دیدیم؟ که پشتِ صخره
  پروته انگور خوردیم؟ آیا در بیدارتآیا در 
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  جوز خریدیم؟
  ها، ها، مکان ماس

  ها، ها، خیابان ها، میدان ها، چهره ها و خیابان خیابان
  های تک نفری، آهن، پارک، اتاق های راه ایستگاه

  زند، های روی دیوار، کسی گیسوانش را شانه می لکه
  پوشد، خواند کسی لباس می کسی در کنارِ من آواز می

  ها، ها، اتاق ها، اسم ها، خیابان ها، مکان اتاق
*  

  ،1937، مادرید
  لْجِآنْ لْدِدر میدان 

  خواندند، خرامیدند و آواز می زنان با کودکانشان می
  رسید و آژیرها ناله سر داد، هنگامی که فریادها به گوش می

   زانو در آمدند،به گَرد و غُبار ها در میانِ خانه
  بُرج دو نیمه شد، سَرْدَرْها فرو ریخت،

  :تورهای هواپیماسِمِجِ موتُندبادِ 
  رزیدندهایشان را پاره کردند و عشق وَ و نفر لباسد

  تا از سَهمِ ابدیتِ ما دفاع کرده باشند،
  و از جیرۀ ما از زمان و بهشت،

  شه های ما بروند و ما را نجات دهند،یتا به عمقِ ر
  تا میراثی را زنده کنند که راهزنانِ زندگی

  هزاران سالِ پیش از ما دزدیده بودند،
  هایشان را پاره کردند و هماغوش شدند آنان لباس

  رسند  به هم می عریانْهایِ زیرا هنگامی که بدن
  شوند، ناپذیر می گریزند و زخم ها از زمان می انسان

  گردند، تواند به آنان دست یابد، آنان به سرچشمه باز می چیز نمی  هیچ-
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  آنجا من و تویی نیست، فردا، دیروز، اسمی نیست،
  ک روح و بدن است، دو انسان یحقیقتِ

  ...ای هستیِ محض 
  شوند در شهرهایی که خاک می

  افتند، هایی از هم جدا می اتاق
  هایی که طنینی چون زخم دارند، ها، اسم ها و خیابان قاات

  شود های دیگر باز می هایش به اتاق اتاقی که پنجره
  با همان کاغذ دیواریِ رنگ پریده

  خواند ه خبرهای روز را میهای باال زد آنجا که مردی با آستین
  یا زنی اتو می کشد، اتاقِ آفتابرو

   هلو بر آن سایه انداخته است،های درختِ که شاخه
  بارد، بیرون همیشه باران می: اتاقی دیگر

   سه کودک،های برنجینِ یک حیاط و مجسمه
  های لغزان هایی که چون کشتی اتاق

  ها،  یا چون زیرْدریاییدر خلیجی از نورند؛
  شود، یابد و در امواجِ سبز پراکنده می ت گسترش میسکو

  ری دارد،فُسْزنیم تابندگیِ فُ به هرچه دست می
   خانوادگیهایِ های مدفنِ ثروت، عکس دخمه

  نَما،  نَخهایِ اند، قالی که اینک رنگ باخته
  ها، غارهای جادویی، ها، سلول دریچه
  دار، های شماره ها و اتاق قفس

  پرند،  همه بال درآورده میاند همه چهره دگرگون کرده
  چبُریِ ابری است، گَهر نقشْ

  شود، به چمنزاران و آسمان، هر دری به روی دریا باز می
  نداری برای ضیافتی است،پهر میزی 

  اند و زمان به عبث آنان را محاصره کرده است، هایی در بسته همه چون صدف
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   فضا،دیگر اکنون نه زمانی به جا مانده، نه دیوارهایی؛ فضا،
  نبار،هایت را باز کن و این ثروت را بیَ دست

  میوه را بچین، از زندگی بخور،
  ،! درخت دراز بکش، آب را بنوشدر زیرِ

*  
   و مقدس است،همه چیز چهره دگرگون کرده
  هر اتاقی مرکزِ جهان است،

   نخستین است،این اولین شب همه چیز است، روزِ
  متولد می شود،بازی می کنند جهان  هنگامی که دو نفر عشق

  های شفاف قطرۀ نور از اندرون
  شود ای باز می اتاق چون میوه
  شود،  سکوت منفجر میای در عینِ یا مانند ستاره

  اند، اش را زده ها پوزه و قوانینی که موش
  ها، ها و زندان های آهنی بانک میله
  های تشریفاتِ اداری، حصارهای سیمی خاردار، میله
  ها، یشترها و سیخونکهای کائوچویی، ن مُهره

  ا با آهنگی یکنواخت،هوعظِ سالح 
  ژدُمی با درجۀ دکترا و صدایی شیرین،کَ

  پلنگی با کالهِ ابریشمین،
  خواران و صلیبِ سُرخ، رئیسِ انجمن گیاه

  قاطرِ تعلیم و تربیتی،
   نجات دهنده،سوتِس به کِبَلَتمساحِ مُ
  ها، رئیس، کوسه ماهی، پدر خلق

  وکی با لباسِ نظامی،آرشیتکتِ آینده، خ
  عزیز دُردانۀ کلیسا
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  اش را های مصنوعیِ سیاه شده که دندان
  شوید در آبِ مقدس می

  رود، های زبانِ انگلیسی و دموکراسی می و به کالس
  ای های پوسیده دیوارهای نامرئی، صورتک

  کند که انسان را از انسانِ دیگر جدا می
  و از خویش،

  این همه فرو می ریزد 
  نگریم، مان می رفته ای عظیم و ما به یگانگی از دست در لحظه
   بودم، محضِ انسانْبه انزوایِ

   بودن،به شکوهِ انسانْ
  شکوهِ نان را قسمت کردن، آفتاب را و مرگ را قسمت کردن،

  معجزۀ از یاد رفتۀ زنده بودن؛
*  

   جنگ است، اگر دو تن یکدیگر را در آغوش کشنددوست داشتنْ
  گیرند، ها گوشت می هَوَسشود،  جهان دگرگون می

  های اسیران گیرند، بر شانه ها گوشت می اندیشه
  شود، زنند، جهان، واقعی و محسوس می ها جوانه می بال

  شود، شراب باز شراب می
   آب است،یابد، آبْ نان بویش را باز می

  گشاید، دوست داشتن جنگ است، همۀ درها را می
  دار نیستی ای شماره تو دیگر سایه

  چهره به زنجیرهای جاویدان بابی بیکه ار
  محکومت کند،

  شود جهان دگرگون می
  اگر دو انسان با شناسایی یکدیگر را بنگرند،

  :ها رد است از تمامِ اسم عریان کردن فَدوست داشتنْ
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  »بگذار نشمۀ تو باشم«:  گفتالوئیز
   قانون شد،رد تسلیمِولی مَ

  او را به زنی گرفت و آنان پاداشش را
  ردنش دادند،ه کتِخْبا اَ

  چه بهتر جُرم
   عشاق، برادر و خواهرو خودکشیِ

  که همچون دو آینه مفتونِ شباهتِ خود بودند
  کنند، که با هم زِنا می

   رسوایی را خوردن،چه بهتر نانِ
  چه بهتر زِنا کردن در بسترهایی از خاکستر

  ای از چرمِ خام، چه بهتر عشق و تازیانه
   پیچکِ زهرآلود،و هذیانِ

  زند، اش به جای میخک تُف می  که به روی یقهگریْ طو لوا
  های عمومی چه بهتر سنگ شدن در مکان
  که تسلیم شدن به این ماشین
  کشد، زند و خمیرآسا بیرون می  که شیرۀ حیاط را تلمبه می
  زند، حوصلگی تاخت می و ابدیت را با ساعات بی

  سازد، ها زندان می از لحظه
  کند؛ گَه مُجَرَد مُبَدَل میین و سْزمان را به پشیزهای مِ

*  
  فاف، و گُلی نامرئیچه بهتر عِ

   سکوت ایستاده است،هایِ که تنها در میانِ سایه
  و الماسِ سختِ قدیسان

  کند، پاالید و زمان را خالی می ها را می که هوس
   آرامش و جنبش،ازدواجِ

  خواند،  هایش آواز می برگ انزوا در میانِ گُل
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  لور است،برگی از ب هر ساعت گُل
  گیرد، هایش را از چهره بر می جهان یک به یک صورتک

  گر،  جِلوِهو در مرکز، شفافیتِ
  نام نامیم، هَستیِ بی که خدایش می آن

  چهره کند، هستیِ بی خویش را در خأل اندیشه رها می
  خیزد، خورشیدی میانِ خورشیدها، از خویشتنِ خویش بَر می
  :ها انباشتگیِ حضورها و اسم

*  
  ها، ها، خیابان کنم، اتاق انم را دنبال میهذی

  روم،  به درونِ راهروهای زمان می کورمالْکورمالْ
  آیم، روم و پایین می ها باال می  پلهزا

  جویم، آنکه تکان بخورم با دست دیوارها را می بی
  جویم، گردم، چهرۀ تو را می به نقطۀ آغاز باز می

  روم اَم می های هستی به میان کوچه
  زمان رِ آفتابی بیدر زی

  روی، روی، تو چون رودی راه می و در کنار من تو چون درختی راه می
  کنی، های من رُشد می نبلۀ گندم در دستتو چون سُ

  لرزی،  من میهایِ تو چون سنجابی در دست
  پری، تو چون هزار پرنده می

  پاشد، خندۀ تو بر من می
  های من، ست در دست سَرِ تو چون ستارۀ کوچکی

  خوری گاه که تو لبخندزنان نارنج میآن
  شود، جهان دوباره سبز می

  شود جهان دگرگون می
  اگر دو تن یکدیگر را با گیجی در آغوش بکشند

  آید، و روی سبزه بیفتند؛ آسمان پایین می
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  چیز جز فضا نیست، کشند، هیچ ر میدرختان سَ
  چیز جز فضا روشنی و سکوت، هیچ

  ز میانِ آن بگذرد،قابِ چشم اکه گُشاده است تا عُ
  کنند، قبیلۀ سپیدِ ابرها کوچ می

  افرازد، کشد، روح شِراع بر می جسم لنگر می
  افتیم هامان دور می ما از دسترسِ نام

  شویم، و میانِ سبز و آبیِ سرچشمه روان می
  آید سوی نمی چیز بدین زمانِ مطلق، هیچ

  به جز خودِ زمان، رودی از خوشبختی،
*  

  زنی  تو ساکتی، تو پلک میگذرد، چیز نمی هیچ
  ای در پرواز است در این لحظه فرشته: ساکت(

  ،)به بزرگیِ یکصد حیاتِ خورشید
  زدن بود؟ کرد، آیا تنها یک پلکْ آیا این هیچ بود که گذر می

   و ضیافت، تبعید، اولین جنایت،-
  استخوانِ فکِ خَر، صدای خفه و خالی

   حیران و خیرهو محکومِ
   پوشیده از خاکستر اُفتاده است،که گویی در صحرایی

  3آگاممنون فریادِ بلندِ
  غرشِ دریا که بلندتر از 4کاساندراو 

  کند، به تکرار نُدبه می
  کند، خورشید طلوع می( در زنجیر سقراط

  ،6اسکوالپیوس گورِ پدرِ 5کریتو«:مردنْ بیدار شدن است
  ،)»ام من از دردِ زندگی نجات یافته
  نینوا هایِ ابهشغال خطابۀ خود را در خر

  7بروتوسدهد، شبحی که  ادامه می
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  موکتزوماد دید، رشبِ پیش از نب
  پیچد، خوابی به خود می به روی بَسترِ پُرخارِ بی

  رود،  به روی ارابه به سویِ مرگ میروبسپیر
  انتها، که لحظه به لحظۀ آن شمرده و باز شمرده شده است، سفری بی

  گرفته،استخوانِ فکِ لرزانِ خود را در دست 
  اش قرار دارد  در میان بشکهچوروکا

  تو گویی بر سریری ارغوانی نشسته است،
  هایش پیشاپیش شمار شده است  که قدملینکلن

  رود، به طرف تئاتر می
  کند،  چون گُرازی وحشی ناله میتروتسکیجغجغۀ مرگِ 

  :کس پاسخ نگفت  و سؤالی که هیچ8مادرو
  کُشند؟ چرا اینان مرا می

   مجرمین،هایِ ها، سکوت هها، آ نفرین
  قدیس و شیطانِ بیچاره

  ها ها و لطیفه کالم های تکیه گورستان
  کنند های معانی بیان با پنجه نبش می که سگ

  هذیان، فریادِ پیروزی،
  آوریم صدای عجیبی که هنگامِ مرگ از خویش در می

  و تپش قلبِ زندگیِ نوزاد
  شود رد می خُ به روی همزاعْهایی که در نِ تقِ استخوان و تق

  آلودِ پیامبر  کَفو دهانِ
  و فریادِ او و فریادِ جالد

  ...و فریادِ محکوم
  هاست آنها شعله

  نگرد، ست که بر آنها می هایی ، و آنها شعلهها چشم
  ست، ای ست و صدایِ درونِ آن شعله ای گوش شعله
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  داخته است، زبانْ داغیْ آتشین است،های گ ها ذغال لب
  کند، لَمس میالمِسه و مردی که 

  گر شعله است، اندیشند، اندیشه ه بدان میکاندیشه و چیزی 
  ست، ای چیز در آتش است، جهان شعله همه
  چیز چیز به خودیِ خود در آتش نیست و هیچ هیچ
  :ور است و سرانجام دود جز اندیشه نیست که شعله به

  ...نه جالد و نه مجکومی وجود دارد
  و فریاد

*  
  معه؟ و سکوتدر یک بعدازظهرِ ج

  پوشاند، ها می که خویش را با نشانه
  گوید؟ گوید، آیا چیزی نمی آنکه سخن بگوید سخن می سکوت که بی

  ها، چیزی نیست؟ و فریادهای انسان
  گذرد؟ گذرد چیزی نمی آیا آنگاه که زمانه می

*  
  گذرد، تنها خورشید است چیز نمی  هیچ-

  چیز، کند، هیچ زند، به کُندی حرکت می که پلک می
  گردد، گاه به عقب باز نمی ای نیست، زمان هیچ هیچ فدیه

  مانند، اند باقی می جا که به مرگ بازبسته شده مُردگان همان
  میرند، گاه با مرگِ دیگری نمی و هیچ

  نیافتنی، هریک زندانی حرکاتِ خویش است، دست
  شان، از میانِ مرگشان آنها از میانِ تنهایی

  نگرند، قطع به ما میآنکه نگاه کنند الین بی
  شان شده است، مرگ اکنون مجسمۀ زندگی

   ابدیت چیزی نیست،آنها همیشه آنجا هستند، که در برابرِ
   ابدیت چیزی نیست،هر لحظه در برابرِ
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  سنجد ها ضربانِ قلب را می پادشاهِ سایه
  و آخرین حرکاتت را، شکلِ سختِ صورتکت را

  ند،پوشا ات را کامالً می خطوطِ متغیرِ چهره
  ما آثارِ تاریخی یک زندگی هستیم

  ای نزیسته و بیگانه، که کمتر از آنِ ماست، زندگی
*  
   ما بود؟وقت از آنِ  زندگی به راستی چه-

  وقت ما آنچه که به راستی هستیم هستیم؟ چه
   استواری نداریم،زمینِ

  ما هرگز چیزی جز گیجی و تُهی نیستیم،
  هایی در آینه، وحشت و تهوع، دهان
  گاه از آنِ ما نیست، از آنِ دیگران است، گی هیچزند

  کس نیست، ما همه زندگی هستیم، زندگی از آنِ هیچ
   نانی پُخته از آفتاب از آنِ دیگر مردم-

  -برای همۀ آن مردمی که خودِ ما هستند
  من وقتی هستم که دیگری باشم،

  اعمالِ من اگر از آنِ دیگران باشد از آنِ من است،
  ودن باید دیگری باشم،اصوالً برای ب

  تا از خود بیرون بیایم، خویش را در دیگران بیابم،
   نیستند،مدیگرانی که اگر من نباش
  دهند،  هستی را به من میدیگرانی که سرشاریِ

  من نیستم، منی وجود ندارد، این همیشه ماست،
  زندگی همیشه دیگر است، همیشه گامی فراتر است،

  فق است، تو و من، همیشه یک اسویِ آن
  سازد، مان می آورد و بیگانه زندگی که ما را از زندگی در می

  شکند، کند و آن را در هم می ای اختراع می که برایمان چهره
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  ها،  همۀ انسانگرسنگی برای حیات، ای مرگ، نانِ
  ،ماری، فونه پرسه، الوئیز
  مانَات را به من بِ چهره

  رۀ دیگری را،توانی چهرۀ راستین مرا ببینی، چه اکنون که می
  چهرۀ من که همیشه چهرۀ همۀ ماست،

  چهرۀ درخت و نانوا،
  راننده و ابر و مالح،
  ،پابلو و پدروه، رّچهرۀ خورشید، دَ

  چهرۀ تنهایی اشتراکیِ ما،
  ام، بیدارم کن، من تازه متولد شده

  زندگی و مرگ
  کند، بانویِ شب، در تو آشتی می

  بُرج زاللی، ملکۀ بامداد،
  ،ها درِ مادرِ آبدوشیزۀ ماه، ما

  جسمِ جهان، خانۀ مرگ،
  ام، پایان کرده من از هنگامِ تولدم تا کنون سقوطی بی

   برسم،آنکه به تَهْ کنم بی من به درونِ خویش سقوط می
  ام را بیاور مرا در چشمانت فراهم آر، خاکِ بربادرفته

  و خاکستر مرا جُفت کن،
  ام را بَند بزن، شده استخوان دو نیمه

  اَم بِدَم، مرا در خاکت مدفون کن، بر هستی
  ورزد ای را که با خویش عناد می ات اندیشه بگذار خاموشی
  :آرامش بخشد

  دستت را بگشای
  افشانی، ای بانویی که بذرِ روزها را می

  شود کند، بزرگ می روزْ نامیراست، طلوع می
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  شود، گاه از زاییده شدن خسته نمی زاییده شده است و هیچ
  ست ست، هر طلوع تولدی هر روز تولدی
  کنم، و من طلوع می

  کند، کنیم، خورشید با چهرۀ خورشید طلوع می ما همه طلوع می
  کند،  طلوع میخوآن با چهرۀ خوآن

  چهرۀ تمامِ مردان،
*  

  دروازۀ هستی، بیدارم کن و طلوع کن،
  بگذار من چهرۀ این روز را ببینم،
  بگذار من چهرۀ این شب را ببینم،

  شود شود و مرتبط می ن میچیز دگرگو همه
  معبرِ خونِ پُل، ضربانِ قلب،

  مرا به آن سویی شب بِبَر
  آنجا که من تو هستم آنجا که ما یکدیگریم،

  :اند ای که تمامِ ضمایر به هم زنجیر شده هطّبه خِ
  ات را بگشا، بیدار شو، دروازۀ هستی، هستی

  ات کار کن، تا شاید تو هم باشی، روی چهره
  ات را باال بگیر ات کار کن، چهره روی اجزای چهره

  ات خیره شده است خیره شوی، تا به چهرۀ من که به چهره
  تا اینکه به زندگی تا سرحدِ مرگ خیره شوی،

  چهرۀ دریا، نان، خارا و چشمه،
  نام ای بی های ما در چهره ای که چهره سرچشمه
  چهره، شود، هستی بی فانی می

  ...ناپذیر در میانِ حضورها حضورِ وصف
*  
  :توانم خواهم ادامه بدهم و پیشتر بروم، اما نمی می
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  جهد، ای دیگر و دیگر می لحظه در لحظه
  بیند دیدم های سنگی را که خواب نمی من خواب

  ها خونم را شنیدم ها در انتهای سال و چون سنگ
  خواند، رفت، دریا با وعدۀ نورْ آواز می خوان می هایش نغمه که در رشته
  کردند، یک ره باز می هب دیوارها یک

  شد، همۀ درها شکسته می
  گشود، ام را می های فروبسته و پلک

  رید،دَ ام را می نداقۀ هستیقُ
  هاندرَ مرا از خویش می

  کشید های سنگ بیرون می و مرا از خوابِ حیوانی قرن
  کردند هایش رستاخیز می و جادوی آینه

  بیدی از بُلور، سپیداری از آب،
  اش می کند، باد کمانیای بلند که  فواره

  اش در اعماق، درختی رقصان اما ریشه
  رود، پیچد، پیش می بسترِ رودی که می

  زند شود، دور می روی خویش خم می
  :و همیشه در راه است
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