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ﮔﻠﺰﺍﺭﻫﻨﺮ
ﮔﺸﺖﺩﺭ
ِ
ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﻗﻠﻢ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﺁﻳﻴﻨﮥ ﺯﻧﺪﮔﻰ

ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺻﺪ ﺍﻗﺖ ﻓﺮ
آرشیتکتی که با معﻤاری گلواژهها شهرسا ِز سﺨن اسﺖ

ِ
پايبوسی گشايندۀ دروازههای بابِﻞ مفتﺨر میدارد
ايرانی سﺨنوری از کهن ﻗو ِم يهود که گفتﻤان را درمدار انديشﻤندی ،به

ﺩﻛﺘﺮ ﺍﺳﺪ ﺍﺳﺪی
در این گشتما ِن گلزار هنر ،از شما عزیزان خردمند پارسی گوی میخواهم «دست در ِ
دست هم دهیم به مهر»
گش��تن بیا ِن قلمش ،تالوت واژه ِ
های س��خن را به چالش
و به دیدار روزگار نامۀ ادیبی برویم كه در امتداد پویا
ِ
میطلبد.
آری ،جن��گ جهان��ی دوم ب��ه هم��راه فصلی از تاریخ بش��ریت ك��ه توامان با جنای��ت و مرگ و خونری��زی بود به
لحظههای نهایی خود میرسید .در بحبوهۀ آن آوردها و ستیزها ،نسل ناخلفی كه ادعای «آرین» بودن داشت،
آن چنان در ژرفنای بربریت شستش��وی مغزی یافته بود كه در نهایت ش��قاوت و توحش پنجههای ش��و ِم بیداد
خود را به خون ِ
پاك قومی كهن آغش��ته میكرد و بدون هیﭻ گونه ش��رمندگی ،ادعایی نشخوارگرانه از متمدن
بودن بر لب داشت.
انسانهای باشرف و اندیشمند جهان كه تا آن زمان معتقد به «رسد آدمی به جایی كه به جز خدا نبیند» بودند،
بع��د از تجربه نمودن وحش��یگریهای نازیس��م ب��ر علیه قوم فرهیخت��ه و بزرگوار یهود بر آن ش��دند كه در این
گفتمان فریادزنان و ش��یون كنان «بال» را به جای «خدا» جایگزین س��ازند تا برگهای تاریخ را در سوگ بیش
ِ
یهودی بی گناه به عزاداری واداشته و جامۀ سیاه بپوشانند.
از  ۶میلیون
بالش آغش��ته به خو ِن
آنگاه كه خمپارههای توپها و تانكها بهمراه گلولههای مسلس��لها و تفنگها س��ر بر ِ
خاك نهادند و غرش و نفیرش��ان در عزاداری قربانیان و عزیزان بش��ر به س��كوت گراییدند ،آهسته و آرام نوروز
س��ال  1322خورش��یدی از راه رس��ید و روزهای التیام را ب��ه ارمغان آورد .چند هفته بعد زیب��ا پگاهِ پانزدهمین
روز اردیبهش��ت از ّ
تكیۀرضا قلی خان محلّۀعودالجا ِن تهران نوید داد كه خانوادۀ ارجمند صداقت فر دس��ت
افش��ان و پایكوبان چش��م گشایی پسرش��ان جهانگیر را به دنیای پر هیاهو و سرشار از رمز و راز تهران به فال
نیك گرفتند.
از هم��ان اوان كودك��ی ،روح و روان آن فرزن��د ،عش��ق و مهربان��ی را از الالییه��ای مادرش نعیم��ا كه چونان
همگنان خود پرس��تار واره ایثارگر بود نیوش��یدن آموخت .پدرش ابراهیم اگرچه از تحصیالت عالیه بی بهره
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بود ولی كوش��ایی و تالش روزمره و پیگیرش در فراهم آوردن وس��ایل آس��ایش و آموزش فرزندانش آن چنان با
عطوفت و مس��ئوالنه بود كه یادواژهها و خاطرههای جهانگیر از آن شایس��ته پدر با س��پاس ،قدردانی و وظیفه
ِ
شراب عشق و زندگی را ارائه و تداعی مینماید:
شناسی نموداری از شهد
 ...بَر من چه یادها كه نقر نكرد،
با من چه رازها كه فاش نگفت
ِ
ِ
صحرای سكوت محمل میدارد و با ِردگر ،حكایت از
آنگه به آرامی كاروا ِن كال ِم این سخنور بزرگ ایران در
رفتن پدری بزرگوار به سوی ابدیت ،در محتوای سخنش به گردش میآید:
ِ
پدر از حضیض به اوجهای غنا رسید ،ولی همواره فروتنانه سر به سوی خاك داشت .وقتی در خاك
غریبه سر بر زمین نهاد ،من در سوگش چنین گریستم:
بر موجی نشست،
یا خود موجی شد و رفت،
نه اوفتاد ،نه خم شد ،نه شكست.
به تنگ بود از این همه تنگی،
ز نظر محو شد ،به بیكرانگی پیوست.
ب��اری ،در نتیج��ه زحمات والدین ،جهانگیر از همان كودكی توانس��ت آموختن را در كودكس��تان «بِرس��ابِه»
آغاز نماید و سپس دوران دبستان و سیكل اول دبیرستان را درمدرسۀ آلیانس (اتحاد) تمام نمود .آنگاه برای
ادامۀ س��یكل دو ِم دبیرس��تان ،رش��تۀ ادبیات را در «دارالفن��ون» برگزید .ولی دیری نپایید كه به رش��تۀ ریاضی
عالقمند شد و متعاقبا كالس دهم خود را در دبیرستان «مرآت» پشت سر گذاشت و سپس دو سال آخر را در
دبیرس��تان «كورش» به پایان رس��اند .در آن زمان ،با دنیایی سرشار از آرزو تالشی پیگیر جهت ادامۀ تحصیل
ِ
معماری دانش��گاه تهران نمود ولی همچون بس��یاری از نوابغ جوان ایران به زودی دریافت كه در و
در رش��تۀ
دروازۀ رؤیای آموزش عالی توس��ط معامله گرا ِن س��وداگر به ح ّراج رفته بود .در نتیجه وی ،ناچار ش��د جهت
ادام��ۀ تحصی�لات عالیه جالی وطن كند .در آن بحبوهههای بس��یار احس��اس برانگی��ز ،جهانگی ِر جوان عالوه
ب��ر رویارویی با مس��ائل روزم��ره و دلنگرانیهای ترك میه��ن ،در مخیّلهاش جویای جواب این پرس��ش بود كه
ِ
احساس پر از بیم و تردیدش را در
بازتاب
چگونه در دیاران غربت ،الفتش را با ش��عر محفوظ خواهد داش��ت.
ِ
واپسینهای ایّام پیش از سفر ،قل ِم هنرش این گونه به مدار واژه میرساند:
 ...و من با ِر سفر بسته
 اگر این جامه دا ِن نیمه خالی را توان بار سفر خواندش -جدالی سخت دارم در درون خویش،
كركس تشویش.
جدالی سخت با چنگا ِل چندین
ِ
منِ با ِر سفر بسته
ِ
خاطرات تلخ و شیرین است -
 اگر با ِر سفر این كوله با ِرهمه ترسم بُ َود این بی ِم جانفرسای:
مبادا ِ
دست خالی بازگردم ...وای!
مبادا ِ
دست خالی بازگردم ...وای!
او ب��از در حدود یکی دو ماه بعد در ش��عر بدرود لب به س��خن می گش��اید و در ِد ِ
ترک ی��ار و دیار را نجوا می
کند:
ی ِك َشم پا از دیا ِر آشناییها
م 
با دلی آكنده از اندوه
روشن فردا -
روزهای
جستجوی
در
 چشم خونبارم عبثِ
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میروم با كوله باری خالی از هر توشهی ا ّمید
آبستن فریاد
با دلی
ِ
با غمی جاوید.
میكشم پا از دیار آشناییها
ِ
تلخ درد آلود،
خاطرات
تابوت صدها
با دلی
ِ
ای رفیقان ،دوستان بدرود
ب��ه راس��تی دوری از عزیزترینی كه با هس��تی ما عجین گردی��ده به ّ
حدی دردناك و رنﺞ آور اس��ت كه در چنین
مواقع بیان به اندوه مینشیند و واژهها قاصر میشوند احساس راستین را به ترسیم ِك َشند .آنجاست كه دردمند
و رن��ﺞ كش��یده به ناچ��ار از دریچۀ نفرین ،تخیّل خود را تداعی میكند .آوخ ك��ه دل بركندن از دیار و یاران و
خاكی كه از «بوی عشق» و نور عاطفهها سرشارست واكنشی جز نفرین بر جای نمیگذارد:
الهی چون پرستو در به در شی
ز حا ِل آشنایت بی خبر شی
تو كه با ِر سفر با من نبستی
الهی همچو من بی همسفر شی.
او هرچ��ه بیشت��ر به ترك وط��ن دلبندش فكر میكرد ،طغیان احس��اس و ب��ی تابیاش بُعد وس��یعتری مییافت و
وِلو ِ
ِالی ش��عرش دردناكتر میش��د تا آن جائی كه در ش��عر «امید» عنان گش��تاو ِر س��خنش از دس��ت میرود و
پژواك واژهها ،خیزش در ِد درونش را در اردیبهشت سال 1341خ ،برمال میسازند:
 ...و چون در سفرۀ امروز نانی نیست
پوچ فردا سیر نتوان كرد.
تو را با وعدههای ِ
و فردا هم،
و فرداهای فردا هم به روی سفره نانی نیست؛
تو پنداری كه بذ ِر گند ِم دیروز نازا بود
و باران
ِ
اشك شو ِر داغ دیده بیوههای پیر.
عبث ِ
دست نیایش را به سوی آسمان مفراز!
عبث تو ِر امیدت را به شورستا ِن دریاهای ناآرام َم َ
پراكن!
عبث در انتظار معجزه منشین!
نه ابری جای باران خوشههای گند ِم پربار میبارد،
نه ِ
ِ
خشك صحراهای سوزان آب میزاید،
خاك
نفرین تاریخ است.
دروغ وعدهها ِ
ِ
به روی سفرۀ امروز آبی نیست ،نانی نیست
و فردا هم،
و فرداهای فردا هم نخواهد بود
مگر امروز برخیزی
و طرحی نو برانگیزی.
باالخ��ره روز موعو ِد هجران برای عبرت جهانگیر جوان دس��ت از آس��تین تقدیر ب��ه درآورد و فصل تازهیی در
ِ
غرب��ت پُر تالطم غرب در دس��امبر  19۶2میالدی ،گس��ترۀ زَمهریر و سراس��ر
زندگینام��هاش ورق خ��ورد .آری
غوغای نیویورك را به پیش��وازش فرس��تاد تا حدیث��ی از آموختن رموز موفقیتها و علل شكس��تهای زندگی
را در ناخداگاه او به گردش درآ َو َرد .آنگه بُرنای غریب جرأت و جس��ارت یافت كه چالشگری پیش��ه س��ازد
و هس��تی و سرنوش��ت را چونان حقیقتی كه بود پذیرا ش��ود .س��ه روز بعد از ورودش مش��غول به كار ش��د و با
فرارس��یدن فوری��ه  19۶3م تحصیالت عالیه خود را در  Queens Collegeش��روع نم��ود .بعد از چندی با Full
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 Scholarshipوارد دانشگاه ایالتی كنت( )Kent State Universityشد و متعاقب ًا به دریافت لیسانس معماری
( 1970م) و فوق لیسانس شهرسازی ( 1971م) نائل گردید و در همین رشتهها به كار و تدریس پرداخت .دیری
ی نیروهای امنیتی به دانش��جویان ضمن تظاهراتش��ان در دانش��گاه
نپایید كه جهانگیر به علت حادثۀ تیرانداز 
كنت ،تصمیم گرفت كه از آن جا به دانشكده معماری دانشگاه همپتون ( )Hampton Universityدر ایالت
ویرجینی��ا نق��ل مكان دهد ( 1972م) .در تابس��تان همان س��ال که مصادف با چاپ د ّوم مجموعۀ پژوهش��ی او
بنام  Entopiaبود ،جهانگیر از طرف وزیر علوم و آموزش عالی برای ایراد سخنرانی در دانشگاهها و وزارت
خانهها به ایران دعوت ش��د .در این س��فر وی ضمن بس��تن قراردادی ،تدارک طرح و ساختمان مجموعۀ پارك
طبیعی بزرگی را به نام پردیسان در زمینی به مساحت بیش از  300هكتار در غرب تهران متعهد شد.
چندی بعد از شروع پروژه ،با همیاری گروهی از مهندسان و متخصصان آمریکایی و ایرانی ،نخستین شالوده
ریزی طرح ،آن چنان به خوبی انجام گرفت که در سال  1353خ نشان لیاقت را از طرف American Society
 of Landscape Architectsدریاف��ت نمود .ولی متاس��فانه با فرارس��یدن انقالب كلی��ه فعالیتهای مربوط به
پردیس��ان متوقف ش��د و جهانگیر با همس��رش ژانت و فرزندانش نیما و آناهیتا به آمریكا بازگش��تند .این پیش
آمد غیرمترقبه و ناگوار آن چنان روح حس��اس و عاطفه س��ازندگی را در وی برانگیخت كه آهِ واحسرتایش را
از آن دورا ِن بر بادرفته در شعر «شهرساز» از سینه برآ َورد:
 ...ساختن را آموخته بودم
تا ز آهن و سیمان
ساروج عشق
وز
ِ
به حجمهای فاخر بسازمت ای شهر
و به طرح نوینی
درو ِن نظا ِم رفی ِع سنّت فرمهای فراگیر-
بیافرینَ َمت:
كویها و گذرهایی هم آهنگ
از آجر و مرمر و سنگ
و بنا ُكنَ َمت محلّههایی ز جنب و جوش و تكاپو
مهربانی دامانش
كه در
ِ
كوچك بازیگوش
ِ
بشكوفند شكوفههای
و ...
...
ساختن را ،باری آموخته بودم ای شهر
تا بسازمت
و بِ ُگستََرمت به گسترۀ بك ِر خاك
سربلند و تابناك.
آه ،ای نازنین زادگاه
كی آموخته بودم ا ّما
پی افكندن را به روی آوا ِر انفجار؟
كی آموخته بودم
خشت بر خشت نشاندن را
ناغافل رگبار؟!
ریزش یكری ِز
در زی ِر ِ
ِ
آری! ای پارس��ی زبانان��ی که عش��ق ايرانزمين در وجودتان پيام آور نافۀ گلزار بهش��ت اس��ت ،توفان حوادث
انقالب بنياد " پرديس��ان" را زير و زبر کرد و احس��اس صداقتفر را دوباره با دوری ممتد از ديار و ياران به
چالش طلبيد .او که معمار و شهرسازی نخبه ،زبده و سنّتپرست بود در بحبوهۀ دوری از مام مهين باز با آتش
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جانگداز تالطم بیامان غربت دست به گريبان شد و دست و پای لحظههايش و جرأت قلمش در التهاب اين
مهاج��رت ناخواس��ته دورۀ نقاهت را در پيش گرفتند .ولی ديری نپاييد که درده��ای آوارگیاش ّ
ِ
تکيه بر التيام
زد و آوای واژههايش پيوند نا گسس��تنیاش با ايران عزيز را چونان تالوت عش��ق در پيش��گاهِ خاک آريا به ت ّرِنم
سخن درآميخت.
ّ
جهانگير چونان گذش��ته مس��ئوليتهای حرفهای خود را س��ازماندهی نمود و س��پس پای انديشه و تفکر را به
رهگذار ادب و شعر روانه کرد و فعاليتهای هنری خود را با به ياد آوردن اوان جوانیاش که در انجمن بياليک
وابسته به کانون کورش کبیر عضويت داشت ،در روزگار مهاجرت جديدش بطور گستردهتری از سر گرفت.
وی تا به حال در مجالس و انجمنهای فرهنگی ،هنری ،ادبی و ش��بهای ش��عر ،انديشمندی و سخنوری خود
ِ
نش��ريات برونمرزی متناوبأ هنرش به زيور
را به دوس��تداران ادب س��خاوتمندانه ارائهگر بوده و در رس��انهها /
طبع آراسته گرديده است .از اين سرايندۀ ّ
متفکر ،خردمند و فرهيخته تا کنون مجموعههای"غريبانه"" ،آزمون
برگزيدگ��ی" و "خطابۀ کفر" منتش��ر ش��ده و عالقمندان می توانن��د در تارنم��ای  jahangirsedaghatfar.comبا
دیگرآثار وی آشنا شوند .در اينجا ،با رخصت از شما عزيزان ،آوای واژگان و ساربانی کاروان گفتمانهای
سرگذشت را به دست احساس سخنوری میدهيم که معمارعشق ،سازندۀ شهر عاطفه و پيرايشگر واژهها در
گسترۀ انديشمندیست .چه خوش است که با ت ّرنم گلواژههای او به گشت در گلزار هنر ادامه دهيم:

گلچینی از آهنگین اشعارش
مثنوی هذيان

تقدير مرا اين بود در دايرۀ امکان
يک لحظه نياسودم در قایلۀ طوفان
در نحس کدامين صبح ،در شوم کدامان شام
اين نطفه به بار آمد در دوزخی زهدان
از طالع فرخنده سهميم ُم َق ّدر نيست
سر شد همۀ عمرم در باديۀ حرمان
ديدی کمر شاخه در موسم پرباری؟
اين بار تعهدهاست بر ُگرده َگ ِه وجدان
در بارگه افالک فرياد زدم ،فرياد!
پژواک نفيرم رفت تا حنجرۀ عصيان
اين خاکی سرگردان ،بی لنگر و بی ُس ّکان
ِ
آهنگ کجا دارد در حاشيۀ کيهان؟
شرابۀ اشک شمع شاريده به پيشانی
چون شبنم شرم آجين بر ناصيۀ انسان
دوشينه شراب آلود شيخيم به خواب آمد
فرمود :همانجا جوی ،انگارۀ پرديسان
در معبد بی محراب با سجده نيازی نيست
اين جلوۀ انسان است در منزلت يزدان
در خاطرۀ تاريخ ثبت است که :همواره
ناموس فسونکاران
آتش به شبستان زد
ِ
زنگاری آيينه فرسايش فرصتهاست
يا خود ،خط زنهاری ست در فاصلۀ پايان
افسانۀ عمر ما َکلپَتره سرودی بود
ِ
مثنوی هذيان!
کی را به چه کار آيد اين

در لحظهای برهنه

باران سرخ بارد ،تا ابر ديدگانم
درد جگر گزارا پنهان نمیتوانم
حسرت به دامنم ريخت ظلم زمانه و سوخت
از تار و پود اعصاب ،تا مغز استخوانم
خود در فصول باران چتر پناه بودم
در آفتاب مرداد ،تا کيست سايبانم
ِ
مرگ بنفشه ها را ديدم به شام پاييز
دريافتم که من نيز خود در خ ِم خزانم
باال بلند يلدا از با ِم شب گذر کرد
نشکفت غنچهی صبح ،در باغ آسمانم
در لحظهای برهنه اسرار برمال شد:
جبر جليل دارد در رأی خود عنانم
"منت خدای" گفتم" ،ع ّز و َج َّل" هر چند
در موج خی ِز دوران َد ّرید بادبانم
بر ُگردهگاهِ احساس روييده دشنهی دوست
داغ زخ ِم شمشير دشمنانم
بر سينه ِ
در حلقۀ حريفان يک يار جانیام نيست
ِ
همصحبت شبانم
شعر است و بادۀ تلخ
رهپوی تندپايم در کار مهرورزی
در راهِ کينهتوزی لنگ است کاروانم
دردآشنا خدا را ،درياب حال ما را!
زين درد ديرپا رفت بر باد دودمانم
باری دراين گذرگاه يک غمگسا ِر هم جان
يک هم ِ
وثاق انسان ،این است آرمانم
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ماجرای شهر عشق

آشتی کن با من ای ديرآشنای شه ِر عشق!
ای بهار باغهای با صفای شهر عشق!
مخملين ِ
وادی رؤيا ببر،
َمر َمرا تا
ِ
قصههای شه ِر عشق!
خوشسرای
شهرزاد
ّ
برنمیتابم دگر نِيرنگ رن ِد روزگار
راه بنمايم به امن بیريای شه ِر عشق!
فرصتی کوتاه و عم ِر درگذر بس تيزپای
چاره کو تا لحظه ِ
های ديرپای شه ِر عشق؟
گرچه خود من ناشناسم در حريم عاشقان
بس نشان از شع ِر من در جای جای شه ِر عشق!
ِ
وسعت سرمايۀ هستی به سودای تو سوخت
این منم! اين ورشکست بينوای شه ِر عشق!
ِّ
حظ وصلت تا مرا در ّ
لذتی بیواژه بُرد
پر زدم از بسترت تا کبريای شهر عشق!
کوچهها هنگامۀ مجنون ،ولی ليلی کجاست؟
حيرت انگيز است باری ،ماجرای شه ِر عشق!
ِ
طاقت قهر تو ام پيرانهسر مقدور نيست
آشتی بر من روا دار ای خدای شهر عشق!

شبانه

من امشب آتشی در آبشارم
خروشم ،اشتياقم ،بيقرارم
بيا با هم درآميزيم امشب
ِ
لهيب خواهشم ،بی اختيارم
* * *
يک امشب در کنارم باش تا صبح
شبی را غمگسارم باش تا صبح
بمان در حجلۀ پاييزی من
عروسم ،نوبهارم باش تا صبح
* * *
شب يلدايی و سرما و باران
غريو تندر و غوغای توفان
کنار بستر عريانی تو
صفای صبحگاه نوبهاران
* * *
من امشب در رگم خون تمناست
هوس در شعلههای شرم پيداست
مرا درياب امشب ،ناز بگذار
به نبض لحظهها ِ
آهنگ فرداست
* * *
بيا امشب درآميزيم با هم
هوس در جام جان ريزيم با هم
قبای شرم برگيريم از تن
قيامتها برانگيزيم با هم

" من رفتم "
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به شهر خوب من جاپای توفان ماند و من رفتم
زنعمتهای بارش سیل باران ماند و من رفتم
زسیالب بال زیر و زبر شد باغ بار آور
به ِ
دشت خاوران خار مغیالن ماند و من رفتم
پس از سرمای دی امیدوا ِر فرودین بودم
بالی خانمانسوز زمستان ماند و من رفتم
در آفاقی سراسر شعر و شوق و شادی و مستی
غبار آلوده طرحی از بهاران ماند و من رفتم
ِ
ِ
محراب عشق آلودۀ کین شد
حرمت
حریم
به باورهای ایمان کف ِر شیطان ماند و من رفتم
زجمع خ ّرِم یارا ِن بز ِم شادخواری ها
گروهِ مردمی سر در گریبان ماند و من رفتم
قفس شد گسترای بی حصار مه ِد حریّت
هَزار و قمری و درنا به زندان ماند و من رفتم
زرستاخیز میهن دوستان در راه آزادی
شعاری پوچ ماند و یاوه ،هذیان ماند و من رفتم
به چشم انداز رؤیاها نماند امّیِد فردایی
نمائی تیره از فردای ایران ماند و من رفتم
آبادانی آن خاک کوشیدم
به جان در راه
ِ
دریغا خانه و کاشانه ویران ماند و من رفتم
من آنجا ریشه کردم پشت اندر پشت و در اعماق
فسوسا ریشه در ِ
خاک نیاکان ماند و من رفتم
مرا دلبستگیهای فراوان است با آن بوم
ِ
کتاب یادها در کوی یاران ماند و من رفتم
به مادر خاک ،باری ،عشق میورزم ز ِ
ژرف جان
به ِ
داغ هجران ماند و من رفتم
قلب خون فشانم ِ
کابوس شو ِم لحظۀ بدرود ،شهر من
در آن
ِ
امانت با اهورامزد یزدان ماند و من رفتم.

کاش میشد

کاش میشد با شراب عشق مدهوشت کنم
در قدح ريزم تو را ای نوش جان نوشت کنم.
کاش میشد هوشيارانه ِ
توی بیخويش را
با خو ِد بیخويشتن يک شب هماغوشت کنم
با نوازشهای چنگ و بوسههای نوش و نيش
پرنيانی از کبود و سرخ تن پوشت کنم
بَب ِر نا آرام تن را از قفس سازم رها
قصد جان آهوان رام آغوشت کنم
آنچنان در شعلۀ ّ
لذت بسوزانم تو را
تا حديث آتش دوزخ فراموشت کنم
آتشی در جانت اندازم ز شوق اشتياق
زير باران تنم آنگاه خاموشت کنم
تا فراموشت نگردد شه ِد نوشين وصال
گوشواری از غزل آویزۀ گوشت کنم
ناز بیاندازه و شور جوانی در گريز
ای دريغا کاش میشد تا فراموشت کنم!
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نوروزانه

نوروز نويد نوبهار آوردَست
عيدی ،خنکای کوهسار آوردست
دلسوختگا ِن فصل بیباران را
امسال دلی اميدوار آوردست
از کوچه ،شميم آشنا میآيد
اين عطر بنفشه از کجا میآيد؟
گلبانگ بهار است مگر ،کز البرز
تا ِ
غربت غرب سوی ما میآيد!
نوروز عزيز مقدمت گلباران!
امسال نويد ابر :باران ،باران!
فصلی دو سه پاييزی غربت ديديم
اينک نفس بهار ،آنک ايران!
نوروز و بهار توامان میآيند
عيد و گل و سبزه همزمان میآيند
فصل نو و آيين کهن هرساله
تا دورترين باغ جهان میآيند
نوروز خوش آمدی ،صفا آوردی!
در شهر چه بوی آشنا آوردی!
گل ،سبزه ،شکوفهِ ،
خاک باران خورده،
اين َمحشر ُکبرا ز کجا آوردی؟!
ِ
بشارت بهاری داری
نوروز
متن الله زاری داری
خوشرنگی ِ
صد خاطرۀ عشق و جوانی با توست
ِ
آهنگ سرود بیقراری داری
نوروز هماره سرفرازت بینم
بر موج مراد ،در فرازت بينم
شصت و سه بهار ديدم اما ايکاش
صد سال دگر دوباره بازت بينم
شصت و سه بهار اگر چه با ما رفته ست
قصۀ ناگفته ست
در سينه هزار ّ
پيری به کمين ،اگرچهمان بنشسته ست
در دل دو هزار غنچۀ نشکفته ست

دلتنگی

این ابر سپید طعم باران دارد
خوش سب ِز پونه زاران دارد
بوی ِ
گو تا که ببارد به تن خشک زمین
کاین خاک هوای نوبهاران دارد
این کوچۀ تنگ یا ِد یاران دارد
با ِد سحری بوی بهاران دارد
نوروز و شمیم ِ
خاک باران خورده
طفلک د ِل من هوای ایران دارد

ترانههای وطنی

من اينجا تا توانی ،در تنم هست،
و تا در جان هوای ماندنم هست،
به ذ ّرات وجودم تا دم مرگ
ِ
بازگشت ميهنم است!
اميد
به چشمانداز زيبای دماوند،
به جيحون و بخارا و سمرقند
به آن خاک شرافتمند سوگند
که نتوان دل از آن کاشانه برکند!
به پيوند من و آن خاک سوگند
به دشتستان ،به کارون و به اروند
نخواهم دل ز مادرخاک برکند
مگر تا بگسلندم بند از بند
مرا جز مام ميهن مادری نيست،
جز آغوشش مرا بوم و بری نيست،
چو سر برمینهم بر بالش مرگ،
مرا جز خاک ايران بستری نيست!

آوای دو بیتی

شبی بود و سیاهی در سیاهی
تباهی در تباهی در تباهی
هراس بی کسی کوالک می کرد
ِ
ماخولیای بی پناهی
در آن
شبی بود و زمین آلودۀ درد
ِ
شتاب لحظه ها بیداد می کرد
زمان می مرد و می آویخت بر شب
خواهش برگرد ،برگرد
طنین
ِ
ِ
ِ
شبی بود آشنا با درد بیداد
خروش خستگان در سینۀ باد
ِ
شب کابوس ،دهشتزاِ ،
ِ
تب مرگ
ِ
شب شیرین ُکشی با تی ِغ فرهاد
شبی بود و هزاران یاد در یاد
ِ
شب هیهات عم ِر رفته بر باد:
ِ
سراب غنچه یی بر شاخه روئید
سحر پژمرده شد ،بر خاک افتاد
شبی بود و غ ِم هجرا ِن یاران
فغان تندر و غوغای باران
به جامی گر ِد غم از دل زدودیم
من و جمع عزی ِز غمگساران
شبی بود و من و تنهایی و غم
فلق خون بر افق می ریخت ،کم کم
من ا ّما همچنان در ظلمت خویش
به دل می ریختم غم های عالم
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گلچینی از نوآوری ها و تازه واژه هایش
سرودی برای درختی کهن پيوند

مرا تا ريشه در ژرفاست
به نيش تيشه از بُن کندن آسان نيست؛
صبور و سخت سر استادهام در رهگذار يورش اعصار
مرا باکی ز توفان نيست.

من از اين خاک ُرستم -گيرم از بذ ِر غريبی از دياری دور-
بار هجرت بسته بر يا ِل سمن ِد وحشی تقدير؛
من بدينجا دل سپردم
گيرم از مه ِر نهانی در عميق سينه خفته از زمانی دير.
من در اينجا هم بهاران ،هم خزان ديدم
هم از عطشان تموزی مرا آوندها خوشيد
هم از سرمای دی بر خویش لرزیدم؛
بهاران گرچه کوته بود ،ا ّما از سر شکران نعمتها
من از هر شاخه ،از هر برگ ،از هر گل
به ِ
دشت ميزبان عطر طراوت ،عطر برکت،
عطر عشق و مهر پاشيدم ،
من به مادر خاک
چون خلف زادا ِن با ايمان ،وفا کردم ،مهر ورزيدم.
[يادتان باشد ولی ،در گردش بيش و کم ايّام
من ز ضرب تيشههای جهل،
من ز سنگ اندازی نابخردان هرگز نترسيدم]
در فصول برگريزان استقامتهای پيگيرم
حکمت آموزانه نقشی از بهار جاودان :تصوير طوبا بود؛
تکچراغ هر شکوفه بر تنم نوری به فردا بود،
ِ
ظلمتای تنگناها بود.
رهنمون رهروان در
در گذار لشگر تاريخ
ِ
سمکوب خشم خصم
ريشهام
شاخسارم شاهد رقص نسيم عادالن بوده ست؛
صبر ايّوبيم
پاسدار سنّت و فرهنگ واالی نياکان
در شبيخون زمان بوده ست.
* * *
اين زمان ا ّما
سرفراز از آزمون قرن بعد از قرن
سر به بادابا ِد تهمتهای بی جا خم نخواهد شد؛

Rahavard Persian Journal - Issue 99, Summer 2012

142

بخش چهارم :بازتاب های واژه ای و ِ
هنری احساس

از دروغ و افترای ناجوانمردان
ذ ّرهيی از اعتبار راستينم کم نخواهد شد.
من اينجا يادگار روزگار پرغرور رادمردانم
ِ
يادبود ا ّولين منشور آزادی ز عصر پرشکوهِ شاه شاهانم.
من اينجا ريشه در اعماق
با غرور و افتخار و عشق ميمانم؛
در پس اين ابرهای تا ِر بی مهری
		
نوازشهای گرم بوسۀ خورشيد پنهان است ،میدانم -ميدانم.

پس خدا آدم را به صورت خويش آفريد



مرا به جرم کدام معصيت
به دوزخ زيستن
کفاره مق ّرر داشتی؟
گناهِ من همه پارسايی بود و
دست به سينگی در اطاعت مطلق.

هم از بيم آتش عقبی
عصيان را در نهاد ،نهان داشته بوديم؟
يا اولوالعزمی تو
تلقين بی يقينی زيرکانه بود
و استيالی تو بر ِ
بسيط کون و مکان
مگر ترفندی فريبنده.
اذا ِن انا الحق را گلو به تيغ می ِ
کشند
زيرا که تو
يگانه خداوند جهان بودی.
آنسوی ميزا ِن عدل
فقدا ِن ثِِقل رقيب
ترجمان واقعه میشد:
که تو اقتدار مطلق کهکشان بودی.
نفس دانستن
ِ
ِ
و جسارت پرسيدن ،حتّا-
عقوبتی گران داشت:
زيرا که تو تنها کمال عقل زمان بودی.
عصيان را در نها ِد جان پنهان میکنيم
مباد
قِ ّديسان تو با حربۀ بهتا ِن کفر
پشتاپس دامهای جهل
ِ
در کمين باشند.
* * *
  -توراتِ ،سفر پیدایش ،باب ا ّول ،آیۀ 28
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هال!
اليزالی دسيسهيی شگرف!
ِ
اگرم به گناه هشياری
جزای جهنّم ُم َق ّدر است،
به چه نيّت
پس
تو خود ،الگو به ِهيأت خويشم بريدهای؟
به چه نيّت پس...

نکوهشی از شکفتن و پژمردن

اکسير نوجوانی اگر جاودان نبود
برای چه بود
پس -
آه:
آن جذبهها و شورها
آن شعلههای شوق
که زبانه میزد از ِ
ژرف آرزو
و تالطم امواج عشق
ِ
خوناب جوشان شهوت.
در
آن اشتياق صميمی زيستن
با لحظههای شاد شکوفايی
به هم آميختن
از ِّ
حظ سکر گناه نپرهيختن.
آن نبضهای هماهنگ اميد،
همنوای تپش،
قلبهای از نُ ِ
َ
مرتعش،
ت نشاط
رؤيا
فوران
پرواز
جهش...
آه
چه سود پس؟
برای چه بود پس،
اکسير نوجوانی اگر جاودان نبود.

پيش مرگ

« کاغذین جامه بخوناب بشویَم که فلک

ِ
عقوبت کفر
من از هراس
تکبير آورده بودم انگار
و به ناچار
فريادم در بيداد غفلت فرو مرده بود.
اکنون ا ّما
پيرانه سرم اعتبار توانی است
تا داد طلب کنم تباهی خون آدميان را،
وين کاغذين پيرهن
کفن بريدهام به پيکر خويش
که به پای عَلَم داد

رهنمونیم بپای عَلَم داد نکرد » (حافظ)
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گورچاله ايم نقب زدهايد،
میدانم.
زيرا که،
خود رسوالن نيز
از قبيلهی غوالن بودهاند-
پنداری
که عصيانک انسان،
نپاييده ز ِ
تاب تح ّمل
تا تيررس فالخن تکفير.
و در اين هنگام
من_
بیهنگامۀ نمايش شعبده
و بی عصای دعوی جاه،
تنوره کشان آهی شدهام ز قلب قرون
ِ
خوناب دريغ
با تيغهيی شسته به
برآخته به انتقام.
و توفان ترم ،اينک
ز خشم خانه برانداز ذ ّرههای اتم،
و گم نيستم ديگر به جادههای فريب،
و زانو برنمیزنم به پيشگاهِ بتی
به رسم عصر حجر
و در باديههای سترون بد ِو تغافل
رستگاری را بذر ديم
برنمیخواهم افشاند.
هشيارم اينک،
و از تبار بيداران
و پيام آورم ز فصل شکوفان شعور
و بذرافشان نورم
ِ
در آبست دشتهای باور انسان.
باری-
ِ
پيرانه سرم جرأت جسارتی است
تا بار بخواهم ز سلطۀ شعبده انديشان بيضه در کاله
و تيغ کالم از نيام آخته
به ّ
تظلم برخيزم
بيداد جهل را
يک تنه.
وين کاغذين پيرهن را
کفن بريدهام به الشۀ خويش
که به ِ
پای عَلم داد
گورچالهيی نقب زده ایدم- ،
میدانم،
میدانم.
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