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پرم همراه با
م را که بنِگ
 سمنگان به
به خم کمان
ک و خون و
 استخوان به
 خواسته در
 براي يافتن
يرم پراکنده

. چون دسته
موضع دفاع
زي که گونه
رات انداخته

آخورش مي
خود را که به

است که گاه

د و او روي
 نتوانم شاهد
 شِب چهارده

اي کشيدشيهه
يد گزيد. واه

پخواب که مي
تابيد و رستمي
رود. حواليي

نمود بشان مي
غشته به خاک
را به تماشاي
را که سير از

کشيد و البدي
ال ديگر خاطر

سوخترد مي
رداختند. در م

نوازي تازيانه
در کمند حضر

مينه سر در آ
گان است و خ

----  

 عيش کرده 

ت پارس کرد
زق شود وق
نشيند وقتي شي

ه داد چنان ش
دم مار را نخو

----  

ک داد تا از خ
ه اصطبل مي

وران ميرز ت
شه فوِق فوج

وزد و ران آغ
متداد آبخيز ر
بازگشتم او ر

انگيز مي غم
يافتند که حاال
ي ناروني زر
کمنداندازي پر
يم خائيدن گله
خود را نيز د

همسب سفيد ت
در راه سمنگ

------------

گزد يا نشاِط

رفتعر باال مي
واسم پرِت زق
اِه سمنگان مي

م که دم به تله
سري دز خيره

------------

ام را قلقلکيني
را ببينم که به
کار سوي مر

اي را که نره
ن آتشي بيفرو

ورتمه در امي
عتي بعد که ب

هاي خروپف
گذشتند مراي

يه چون ترکه
گرداگردم به ک
غيظ سرم گرم
م کي گردن خ

ي که ظاهرًا ا
وار دم بيچاره
  کند. مت مي

------------

گه دم مار مي

 درخت عرعر
اقم خليد تا حو

ين دختر شاخر

ت تا سرانجام
همينه ديگر از

------------

آمد و نوک بي
ورب نوري ر
ريد که به شک

چميد.که مي
هاي نارونخه

که نگارنده، ي
جيح دهد. ساع
سالي ديدم که
 آن ناحيه مي

رفتند کهي مي
کنند گنگ مي

م و چنان با غ
شد که نفهميدم

در اصطبلي -
نويسم، رستمي

سنگينش مالم

------------

سري است که

ماري که از
ر گزي به سا
ن تنها بر منخر

ن قياس گذشت
 اسِب سفيد ته

------------

ز سقف کش
ي موسل، تيغه
دار غر خش

گورخر بود ک
خاشاک و شاخ
 شراب کند ک
ردارخوار ترج
س بود پيموده
 ترکي که از
ه به سوي افقي
ا بر گاوي تن
م هالک کردم
رحم داشت، ش

-ز سي فرسخ
ستخط را مي
براي خواب س

------------

سشي از خيره

 و تازي به م
وصل کند خار
ر ربع مسکون

 باقي به همين
هم دانستند که

------------

عنکبوتکم از
ي کسک فاخته

ر من بست و
ه گوزن در گ
 از خس و خ
 با ولع قاتق
يک غول مر
 خواب رفته
ره هفت سوا

مهاجر بود که
 که عرصه ر
را به زخم سم
و چشماني بير

کم بعد ازسِت
 و دارم اين د

ماند باي ميه

------------

اين سفيدباش
  ربايد؟

ماه خميده شد
ي وشيد تا ناله

گويند دره مي
  نگرد.ن مي

رتع و اسارت
 آن اطراف ه

------------

ک و جاک يک
اشتا، زين بر
ي رسيديم که
ختيم تا رستم
ستر را چنان

هاي ي کشيدن
سار بيشه به
 اندوه بود که

لک ماي لکه
سگان وحشي ک
ن از ايشان ر
ي استخواني و

دس-م حاال که 
ام حبس شده

ي ژوليدهسيمه

-------------

رمايد و گه مي

 وقتي پشِت م
ها گردن کشي
عرقي باشم که
يوان به کيوان

ين شب و مر
هايحتي االغ

-------------

جيک
به نا
دشتي
انداخ
خاکس
نيش
سسايه
منبع
دسته
ي س
ندو ت
هائي

  ام.

   

گمانم
کند،
سراس

   

٢  
-----

   

منمي
   

چرا
پنجه
عنمه

از ايو
   

در اي
که ح

   

٣  
-----



 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

امل بدخشاني
د ِبَرهم و به
 بازگشت از

ي شد که نمي
ز آن که پيُزر

يفات رسمي

که سوار بر
ود که آويخته

علت به خاک
ن سال سخت
امت هم مي

اند راه رامده
يل و قال را

 صرافت لعل
که از اين بند
ته را بعد از

----  

ک شرمساري
آمد تا پيش از

داشتيم با تشر

ترکانده بود ک
لعل مفقوده بو

----  

ن که نقش نعل
 امسال چنان
رمق از حجا

وي جيحون آم
 بايد مدخل قي

 شدم تازه به
شک روزي ک
ود که لعل سفت

------------

در رو، کودک
احتياط پيش آ

   است.

 آن بود که د

ي استخوان ت
ديگري يک لع

------------

ي به جاي آن
کشد ولي مي

 براي حفظ ر

فتند از آن سو
 شده است و

رآخور بيدار
شاده باشم. بي
شد زيرا او بو

------------

رسيديم. رو د
گاهم رفت با 
ضا مهتر شده

ساعتي قبل از

ييکي تهمينه
وزيد و دد مي

------------

گذاشتيحرا مي
 هرز سرک
رخورديم که

گفردي که مي
ر راه رنجه

يل و قال مير
اق ديشب نها
چار خواهم ش

 ام آويخت.له

------------

از هم به هم ر
 مالمت از نگ
که دسِت برقض

هادم و اين س

آورد يظر مي
يسوانش با باد

------------

به صح  سر
هايالي علف

ه جماعتي بر

گرندگان دوره
که ماتحتش در

ن، وقتي با قيل
و تاواِن اشتيا
ي رودابه دچ
خوش به کالل

.  

------------

ک سمنگان با
ي بعد که البد
ي را ايفا کند ک

 بر پوزش نه

ن چه لذت نظ
رزم، گي ژنده

  يد.

------------

ين مجال اگر
يدي که البال
اه بادغيس به

هرات، نوازن
 بود دانستم ک

خروسخوان
 را به رهن و
 سرکوفِت ابد
و از باِب دستخ

ي صرع باشد

------------

پيش از ترک
ش چه بکند ولي
د نقش کهتري

پوزش، پوزه
  کرديم. مي

ت کنندگان آن
کنار برادرش

درخشيشي مي

------------

پارسال همي
دها را مييق

گ که در را

ي در واليِت
لگامم که يله

م که بايد آن
به  بازگردم

گ مازندران و

م جماع نوعي

-------------

شهايبا دست
 پاالنم بگذارد

ي قبول پشانه
ا ترکگان ر

ميان مشايعت
باشي و در ک

ي سفيدباشطره

-------------

 بنشيند، شقاي
ت و رزق تنگ

  يدند.

زدحام بازاري
ما بستند. از ل

   

افتادم
زابل
جنگ

   

گمانم
   

۴  
-----

   

داند ب
الي

   

به نش
سمنگ

   

در م
سفيدب
به ط

   

۵  
-----

   

تشنه
است
نوشي

   

در از
بر م



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

يي ابرايره
اش مي خان

 کشت، چون
  خواند. مي

ي که ديروز
کرده است تا

و را گرفتار
يدباشي رفت
 بندبازي در

ک اسب را
 براي فراقي
يدار متصور

ي نه مادينه

 را ديدم که د
ت فاتح علي

 فرزندش را
ي خان دارد م

----  

ايسيديم. زلزله
اش خراب کي

راه به راه او
ي سفي مهريه

م به رقص و

----  

کند يکرس مي
د. امشب دلم
راي تجديد ديد

 که بازگشت
  

زد، قاف مي
ي که نصرت

   که پرسيد:

ين پدري که
صرت فاتح علي

------------

به سيستان رس
کنان سبزواري

  رد.

ستم است که ر
ي که به رهَن
شوق بازگشتم

------------

هائي شب پار
ير نخواهد شد
چ بختي هم بر

  شود.نمي

لي تا غروب
 به ميل کرد.

ش او پشتک
واخت و قوالي
يِخ بغض بود

ف کرد که اولي
ن ناليد که نص

------------

سوزاند به مي
را بر سر ساک
دگان را درآور

ي پيزي رسه
که جنجال لعلي
ي شوم که از ش

------------

ي که در تنه
ش از ناله سي
همين که هيچ
ر آن جاري ن

بل انداخت ول
زند نيلن مي

کي شدم که پيش
نوبان که مي

که رستم از بي

  َکند؟مي

صاف ب سينه
را بنامد، چنين

------------

گرم پوست را
دست ري پائين

شيون بازماند

وزد از ناحيه
کند بلکهاو مي

حو عنکبوتکي

------------

وردسِت سگي
اآيد، سينه مي

رفته است و ه
ز آِب شور در

ري به اصطب
ش در سمنگان

رم لبخند دلقکي
ي مطربدسته

مه کرده بود ک

وم از ُبنه بر م

دان در جواب
يد قتل اوالد ر

------------

هري که باد گ
يي گلي محله

َبَرد، ش آب مي

ورتي که مي
ستار دلواپس ا
که من هم مح

------------

مثل صداي دو
عشق به ميان
وزد، آتش گر
ته است که جز

 براي جفتگير
که تيپ و تاپش

لي بعد که گر
 زده بود و د

هايش را چامه

 که آوازش بو

گردگوي دوره
 که چگونه باي

------------

در بعدازظه
هايست خانه

ي کولي راسه

نها نسيم نصر
رودابه را پرس
فتد و بگذارد ک

------------

هيچ چيز م
ه وقتي پاي ع
سوخاطرم مي

م نهري ساخت

، مادياني را
هاد و نه دلي ک

جي بجويم ول
اش حلقه قله

ندند چنان ناله

ن مرد کيست

ن ميان سخنگ
دانست کز نمي

-------------

رزانده اس را ل
وقتي که کاسه

ين آستانه، تن
اس و رشنره

 به تعويق بيفت
   

-------------

کند کههم نمي
ي خر حاشيه
هايمت از گونه

وز ميرآخور،
لتي پا پيش نه

مخر
گرد
خوان

   

اين -
   

از آن
هنوز

   

۶  
-----

   

زابل
مثل و

   

در اي
قارو
فعًال
آمده.

   

٧  
-----

   

خرفه
که د
نيست

   

روام
خجال

   



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

آند به جاي 
ر همين هفته

ر شده بود که
روم، رستمي

ورشخانه اين
  ده شود.کشي

 سمنگان در
ي اطلسشبه

ي شده بود به

صيبت است.
 پيراهني از
رفت و خاک
اي سمنگاني

ين چنين که
ان در هاون

 فرزند او از

خواهدگر مي
انگشتي، مگر

----  

بوتکم گرفتار
طبل به باغ مي

ي خون خدمه
باز به جنگ ک

 بازگشت از
ت از زير جب
ي ختن دباغي

----  

کوبد مصرا مي
ت. رستم که
در آغوش گر
ات و از جغله

  نمود.ير مي

ت رفت و اي
ژ سفيد را چنا

کي بگويد که
  دهد. مي

تم پس کي ديگ
ک حساب سرا

 

------------

ه در تار عنکب
 من از اصط
ود و در ميان
وزگاِر تنگ ب

خود و بعد از
ي موم داشته

آهوي پوست

------------

آن که کوبه ر
ب پيموده است
دارد گيو را د
د ناخوش گفت
ن تسخيرناپذي

جير به اسارت
ن ترکبچه دژ

خره از کودک
وز بوي شير

دانم رست نمي
د چون با يک

  ماه گذشت؟ 

------------

اي بودم کهنه
ه زد تا وقتي
به خلوت رو
 تا کاِر اين رو

 را با دست خ
 را که مهره
ي زر که از

------------

 دربار يعني آ
 در يک شب
بنگالي تعلق
يد. گيو از باد
ست که تاکنون

چنان که هج
يده است! اين

 

 وارهد و باال
ش کند که هنو

شديد کند ولي
صلحت برگيرد
ز نشست، ُنه م

------------

الش بيهوده کن
بر کرت بوسه
د و با پيک ب
کند و نگذارد

ي که نهالش
اي بود، نامه

ين و سه کيسه

------------

ين در عرف
روزه را سه

 يک مهاجر ب
روانسرا پرسي
 آغاز کرده اس

چدرزي را آن
اند، نديح داده

ت کرده است.

ضالت فکش
هاني را ستايش

ل وصل را تش
ده از اين مص
 تهمينه به راز

------------

بود و ماِت تال
گان رسيد و ب
 برگ بردارد
خودش بخير ک

ت، زير درختي
ي سفيد داده
اقوت رخشان

   برساند.

------------

دبدبه آمد و اي
است که راه
آسيابي که به
اه و رفاه کار
 را از مرزي

نون يک گود
ر قرار ترجيح
بيم خود سست

تا انقباض عض
وار دهمشديش

تواند ميل مي
گليم بزند، پرد
ز شبي که به

------------

لنگ ظهر ب
ز جانب سمنگ
کردِن شاخ و
که بلکه خدا خ

گشتک باز مي
 حاال شکوفه
مراه با سه يا
 البد به زائو

------------

کبکبه وبي
ي اسبش پيد
آ د، در جوار
 از سختي را

اندام حملهض

  سفيد؟

اي تاکنتنابنده
هم فرار را بر
اه را نيز از ب

 را نيشي زد ت
ن است و داش

انم که جدائي
طبل را زير گ
ش نبود که از

-------------

آلود ازکي خا
ت از هرس ک
وره درگيرد ک

ن اما که پيک
کاشته بود و
ن کشيد و هم
گاني سپرد تا

-------------

يعنان فرسوده
شم پوشيده بود
ن او تکاند و

ر اولين عرض

: دژ سم پرسيد

 گفت: هيچ ت
آفريد و گژده
ده که رگ شا

اليش رم لب با
ر شاه سمنگان

دامي
که ط

ي پيش
   

٨  
-----

   

پيکي
دست
دلشو

   

پسين
باغ ک
بيرو
سمنگ

   

٩  
-----

   

از ع
ابريش
از تن
که در

   

رستم
   

گيو
گردآ
کوبيد

   

رستم
دختر



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

رده باشد باز
وسط کودکي

  کند.مي

ز افتاد. بايد
رميده از کام

ت گرفت و به
 آب سيستان

زند. آيان مي
تاني است که
د، چند خمره

 تا نينداختيم،
ي روزه راه،
ست تا جهت
شک بر شانه

واني برپا کر
رزي است، تو

  اي؟اده

ل را درک نم

صرافت گودرز
ش گودرز، ر

  نشنود.

د با کف دست
يت او بماند،

----  

ي گلگونشنگه
مان آب سيستا
 پيمانه بپيمايد

----  

را از تک و
کند. در يکي
 قرنيه خواس
سه زد و ُمش

شِت آئين پهلو
ک کهنه گودر

ا به گوش نها

رح اين سئوال

که تازه به ص
 گفت که پدرش
رزندانش را ن

نشيندقاف مي
در حريم حماي

------------

مي سرخ، پش
يا اين مي، هم

ار شر را بهب

------------

 که خودمان ر
 را چاق مي
ني و صفاي
سالخورده بوس

براي خوارداش
جير را که يک

  سارت برد.

نون صدفي ر

 ضرورت طر

ين گيو بود ک
و نم به چشم
انگ مرگ فر

 گياهان کوه ق
 اگر اندکي د

------------

پژمرده را با م
گشته است؟ آي
ه خير بتواند ب

------------

قصد پايتخت
ماني نفسمه
هاي استخوانه

ت، بر دست س

ن غائله را ب
ند برادرم هج
 ُبزِکش به اس

و پرسيد: تاکنو

گاليه کرد که

م براي تسکي
باشد چون گيو

شود تا باه مي

مانست که بر
هانيد گفت که

------------

 گيو، رنگ پژ
اِه گريز گيو گ

گاه کهي تا آن

------------

جانفرسا به مق
 که دارد تتم
ز با آن گونه
ضمن ممانعت

اگر غولي اين
است که بتوان
نشکفته است،

 کفش غلتاند و

پوشاند و گت

 نهاد و گمانم
لنازک کرده ب

اش مچالهمينه

مه شبنمي مي
پنهضش را مي

------------

هارم است که
گاست يا بهانه

بشويد؟ راستي

------------

 هفته تاختِن ج
ن استقبال را

. گودرزآمدند
ند که رستم ض

 گفت: حتي 
اعت نرسيده 

هايش نر گونه

ز زير زرينه

 را با دو دست

ي مهمانشانه
درزيان را دل
بلوطي در پشم

اش را که بهي
کودکان، بغض

 واهد شست.

------------

اين شب چه
 تعلل رستم اس
هاي گيو را ب

  

------------

پس از يک
 خير بدهد اين
 به پيشواز آ
ز تهمتن بتکان

اما تلخ وقت
ز به اين بضا
هنوز ريش بر

م ريگي را از

هايشسگرمه

م دست بر ش
ت هجير گود

ي بلم در سايه

م عرق پيشاني
که همچون ک

ايش را خوهک

 

-------------

تان، وطنگاه
هخواست اشک
 خواهد شد؟ 

 

-------------

 خدا خودش
س و گودرز
شاند، غبار از

   

گيو 
هنوز
که ه

   

رستم
   

گيو س
   

رستم
اسار
و نام

   

رستم
گيو ک
اشک

   

١٠ 

-----
   

سيست
خمي
پياله

   

١١ 

-----
   

بلکه
طوس
خوش



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

م تنها من که
   آمدي؟

  ت.

س بودي که

ودرز و گيو
ماديان لجني
يآزارد که به

کهنگريست 
مي را تمکين

 آمد تا دست
و خبر داشتي

 

 برايت باقي

  ا داري.

 به صالحات

بود ولي گمانم
 اين همه دير

ه زمين دوخت

ي به نام طوس
  ؟

----  

ي ديروز گوه
چنان سوار م
گفتار سرد بي
شمان رستم ن
گفت که تحکمي

اويزد. طوس
ساخِت ترازو

 پوشاند.ا مي

ک زبان دراز

و نه دومي را

رسد آن کهي

مجال نجوا نب
جوا کرد: چرا

 نگاهش را به

ي چغري خپله
انديشيدي؟ مي

------------

پچهي پچرباره
 ولي شاه همچ
ن لب به اين گ
يو ابتدا به چش
خالي کرد و گف

ک درخت بيا
گفت: اگر از س
 که عيوب تر

شنوا فقط يک

داني و را مي

 که از راه مي

 شود، گرچه م
وش فرزند نج

ي گفته باشد و

ر تو به جاي
، حاال به چه

------------

ام دردلواپسي
ن را بوسيد
ضور ويژگان
ر دار کند. گي
شاه را شانه خ

 

ر دو را به يک
ست به تيغه گ
من اين است

اي دو گوش ش

که تو نه اولي

ابر يل ترکي
  شکافت.

و حصار پدر
ودرز در آغو

 آن که چيزي

 پرسيدم: اگر
ي آفريده است،

  ي!

------------

وس رسيديم د
ه شد و صحن
آکند و در حض
ر و تمرد بر
سپس فرمان ش
 بر دار کند.

 خواست تا هر
تاد و رستم دس
رگترين جرم م

وس که به جا

 رزم زور. ک

 گفت: در برا
نه او خواهد ش

  ن کشيد.

رسيد تا يار و
م بشنوم که گو

 که جنبيد بي

اي استخنده
چرانيکرکس

 را خوب آمد

------------

به حضور کاو
ز اسب پياده

مهري بيآ بي
به جرم تأخير
کنده بود و سپ
ا سمنگاني را

ساالر طوس
شت دستي افت
ي وگرنه بزر

افسوول گفت:

سازست و در

ه سرشناسان
ش را به دشن

 سوي سيستان

ت به گيو که ر
ر بودم توانستم

هاي گيو بودب

سمند خوش خ
را تنها براي ک

ي چغر خپله

------------

امروز که ب
رآمد. رستم ا
وا را از بوي
که رستم را ب
ر آن سايه افک
ز او بخواهد تا

ن بار از سپهس
َبَرد که با پش تم

گزيدي بر نمي

ک عقاب مسلو

زم سخن کارس

شست و رو به
د ننگرد جگر

 تافت و عنان

ش تکاند. نوبت
ترن دو نزديک

جواب تنها لب

سب گيو که س
ر خداوند او ر

ل ريسه گفت:

 

-------------

درت از آب 
ش ماند تا هو
فرمان دهد ک
ان عبوسي بر
هد کرد که از

تر اينبرآشفته
ستگيري رستم
ک گزندم را

س با نگاه يک
  ه است.

م گفت: در بز

 خانه زين نش
قيات کار خود

ر روي دربا

هايش
به آن

   

در ج
   

از اس
نگارا
   

با دل
   

١٢ 

-----
   

درست
رنگش
گيو
ابرو
خواه

   

شاه ب
به دس
شکبي

   

کاوس
هماند

   

رستم
   

و بر
و باق

   

و از
   



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

ود و از من
راي مرغان
دنگ کشيديم

گيرد بدانممي
را که به اين

١٧۵ريان با 
واره سپرد و
 تا وقتي که

  ويل نداد. 

کند. اين مي
هاست که در
شاند و کاوس

نادم از وي 

ي کاوس دو
ا کفايت نمي

ت ترا ترس

ن گير و دار

  ت. 

----  

رو پائين نمي
دارد برست و 

ين کاوس الد
تادند. ويرم م
ت يادداشتي ر

و مصر ١۶٠
سره را به زو
شاه هاماوران
 به رستم تحو

----  

 او را اعالم
ه کيان، سال
ون و چرا کش
 گفت که شاه

هاي سبکسري
همه دربار را

، قهر و غيبت

آيد که در اين

ف نکرده است

------------

ب از گلويم
وان نشسته اس
راي رهائي اي
ش جنگ ايست
 و با زحمت
٠اورانيان با 
 گرازه و ميس
وجود اين، ش
يد، الدنگ را

------------

ورود -رسا-
ه براي حفظ
خن را به چو
نيان خواند و

 تاکنون بابت
ران. آيا اين ه

س، اهل بالد،

آن از کجا مي

 خوار و خفيف

------------

ام و جز آبده
پلنگي در ايو
رارتي که بر

زابلي به آرايش
رومام ميبره
، هاما١٩۵با

 ميمنه را به
رديم ولي با و
نگ زواره ندي

------------

- ساالِر بار 
رباني است که
همو بود که سخ
ي براي ايراني

  ن سازم.

 و سپاه ايران
 نبرد هاماور

ن بلواي نورس
 

 که اين گمان

کرد، رستم را

------------

به عليقي نزد
ف بر پوست پ

افتم و مر مي
رابر گردان ز
به سراغ توب
انم: بربرها ب
ه باشد. رستم
ي از خون کر

صر را در چنگ

------------

آمده باشد که
ي مهررباغه

ور و سات هم
ر را مصيبتي
گشت تو روشن

پوکيد که من و
 مازندران و

 ولي در اين
ه خواهد شد.

داند که نمي

کاوس رفتار ک

------------

ست که لب ب
ي روي رفه

د هاماوران
ه کشور در بر
کت داشتند. ب

خو چنين مي
 طغيان کرده

ا رودينيل ر
زه و امير مص

------------

 به شفاعت آ
گار است. قور
کند. مابين سو
رستم از دربار
ش را با بازگ

اش کشيد و په
ايم: جنگداده

 کرد و گفت:
ِت سپاه شکسته

ش گفت و اين
   زد.

ين گونه که ک

------------

دو روز اس
 که مثل کوزه
د. به ياد نبر
شاه و سپاه سه
 چند فيل شر

يابم وردد مي
شده بودند که
گاه زديم که

 در کمند گراز

------------

گودرز بايد
 نوادر روزگ

کريزي ميخم
 و آزردگي ر
تا جاِن تاريکش

يش سه روزه
گ را سامان د

 يک جرعه
د و دل و پشت

از افکار دلش
خواهدختيار ن

کس تاکنون اي

 

-------------

رتر، اوست ک
ريزد دانه مي

امي که سه ش
در آن جنگ
گرن باز مي

مست، نيلي ش
 چنان به قلبگ
ر بربران را

 

-------------

از آن رز هم
ها پهلوان تخله
مغز ناميدهي

سته است که ت

م دستي به ري
رکشي بزرگ

  

رز جامي را
ر خواهند کرد

م در جواب ا
ر بر محک اخ

کهيچ
   

١٣ 

-----
   

دلگير
هوا
هنگا
که د
دورا
فيل م
خود
فغفور

   

١۴ 

-----
   

گودر
آبچال
را ته
خواس

   

رستم
لشکر
د؟کن
   

گودر
پندار

   

رستم
عيار

   



 
 
 

 

 
 
 
 

 

ي با فيروزه
د و تأخير او
اسي از شب
يپشِت مازه

ي چنگي باه

ي سربازانه
وش آبکشيده

لي بعدکرد و
سهراب و از

ت که اوو گف

----  

فت و انگشتري
 ملوکانه کرد

و تا پا د راند
حين بلعيدن پ

دح و نوازنده

----  

ستم در جامه
عتي بعد که مو
ن را به زه ک
خون و بزم س

کذب گشود و

----  

------------

ر آغوش گرفت
يش سرزنشي
برپا کرده بود
ستم بود که ح

ل شود که قد

------------

باريد که رسي
ظنه کند. ساع
شناخت و کمان
 کمين و شبيخ

کرد دهان به ک

------------

------------

و رستم را در
رشت تند خوي
که در ايوان ب
صم چخلصم ر

چخلصي مبدل

------------

خاک تشنه مي
، وضع را مظ
ابتدا او را نش
سيد. رستم از

 

کش سست مي
  شنيد.ب مي

------------

------------

يان پياده شد و
 به خاطر سر
را به بزمي ک
 بانگ مخلص

زگردد و به چ

------------

بود و نم به خ
که ديده شودن

هي و باران ا
گردي را پرس

 رزم گفت.ده

اشتان توراني
در بزم سهراب

------------

------------

ل شاه از مادي
اد و خود را

زمين رکاب ر
رائي گذشت،

چنين رام باز

------------

 شب گذشته ب
آن رفت تا بي

 بود، در سياه
نيد، علت شبگ
و و از قتل ژند

و گره بر خفت
که نام او را د

  زنم.

------------

------------

برخالف قبل
اش نهار سبابه

دانست و ملتز
سر و خمريه

  نمود.مي

رفت تا اين چ
 ريافته است؟

------------

پاس ازدو 
اردوي مقابل
 پاسدار شب
سم شب را شن

ي اوناي سينه

  رزم؟

شد و دور مي
ولين بار بود ک

زت کهير مي

------------

 

-------------

يشابور را در
وجب عتاب د
ا مي و رود

ن، طفيالنه مي

همتن خوار ر
وار او را دري

 

-------------

ني، پياده به ا
شت، گيو که
ز دهان او اس
 و ميان و پهنا

رپرسيد: ژنده

م همچنان که
مشب براي او

روغي که گفت

 

-------------

١۵ 

-----
   

ي ني
را مو
که با
آهوان

   

آيا ته
گوشو

   

١۶ 

-----
   

توران
بازگش
که از
ران

   

گيو پ
   

رستم
هم ام

   

از در
   

١٧ 

-----
   



 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

مروز را از

ز سر کشيدم
به چشمه زد

ب در همين
رم آن را تف

رزم را ژنده

بگويد: خب،

ه آب و آتش
امت دائم در

س به اردوي
 چيني را که
گ بگيرد تنها
ت همواره در
اب که رستم
  اخته است؟

 از ميان ما،
مش را روي

دلتنگي که ام

ي که از مغز
 بخزد، نيش ب

  ست.

که سپاه سهراب
دهم و نه قادر
م که چرا او

ا بيخ گوشم ب

جاه خود را به
کم به قصد اقا

----  

 جانب کاوس
ي دست،فينه

ه را در چنگ
ت. آيا سکوت
کي سنگ آسيا
را قحطي نيندا

 که اگر يکي
ه باشد که ُدم

 يا از زور د

ابود. با شيهه
که کنار ساقم
جنگ ديگر اس

ر شرايطي ک
وانم قورتش د
 پاسخي بيابم

ر يالم کرد تا

براي نام و ج
ن و عنکبوتکم

------------

غام از اين پي
ند. رستم با کف
يد تا سِر افتاد
رينه بوده است
ست يا به يک
يا اين سفره ر

ي کرده باشم
 حق را داشته

فرداست بود

 قيلوله رفته ب
 پيش از آن ک
دارک يک ج

دم و گفتم: در
توده که نه مي
ي اين پرسش

خزيد و سر د

 شود وقتي بر
ن هنگامه من

------------

س آسيمه با
نده بر دار کن
يان موها خزي
 افسردگي دير
ک آهنگران ا
آي که پرسيد: 

ن را با تو طي
 ديگري اين

ن فردا پس ف

ها يافتم که به
ش را گشود و
ه دربار در تد

گي پنهان کرد
 به سقم چسبيد

توانم برايمي
  ده بود.

حناي کمرم خ

رسش مبهوت
ت زيرا در آن

   بود.

------------

باشد که طوس
اه ايران را زن
گشتانش به مي
ِت چنِگ يک

د که زير پتک
را از من بود

ي نمايش، اين
سته ايفا کند،

نگي که همين
 تفتان نهادم؟

هها و بوتهگن
هايشپير حلقه
همم کهفئي مي

هانگاه هميشگ
ايال گداخته

سوزد وقتي نم
ر سمنگان ديد

ر سرين و انح

 برابر اين پر
ي خواهد يافت
منگان خواهيم

------------

به رمه زده
ن است که شا
هنگامي که انگ

که مفتم است
شو مبدل مي
دانم چر و نمي

هم همين جاي
 خود را شايس

از ترِس جن
سر به کوه تو 

اي از جگشته
ر يک افعي پ
آئ کول که مي

هايم را در نه
ردو زده، ذغا
سين انديشه م

در زنش را در

اال رفت و بر
  نويسي؟مي

ر عقل درگ
پايش را خالي
ي، در راه سم

------------

بايد گرگ ب
زم سهراب آن
ود پوشاند و ه
 اين روِز دوم
ه يکي سندان
خود برداشت

خواهچون مي
ست که نقش

  برود.

طبل گريختم و

گم را زير پش
ر شد و با وقار
ت: توبره به ک

هي يادداشته
ها ار فرسنگي

 مغزم از اين
ت؟ او که براد

گم از ساقم با
ها را نم همين

نويسم: ا: مي
هد زد، زير پ
طبل سفيدباشي

 

-------------

يان آمد که عز
برو افکنده بود

دانستم که مي
ات واپسين به

ي خرا از شانه

ر بردار چ: س
ست يا نتوانس
ش بگذارد و ب

اصط
   

بگماه
بيدار
و گفت

   

توبر
يک
کنم.
کشت

   

بگماه
چرا

   

گفتم:
خواه
اصط

   

١٨ 

-----
   

زابليا
بر اب
من م
لحظا
آن ر

   

گفتم:
نخوا
کولش

   



دارد. گيو ديگري را به تعجيل وا مي و بعد که سر برداشت تا با حيرت به من بنگرد، ديد هر کس دارد
گرفت. گرگين با دست و کرد. رهام سنان و کمان و کمند او را برميداشت تنگ زينش را بر نافم سفت مي

پا چلفتي محض داشت سگک سيمين دوالي را که سام در جنگ با سگساران بر ميانه داشت، بر کمرگاه 
و زواره که همواره نگهبان سپاه و پناِه برادر بود داشت کرد. دِر قورخانه گشوده شده بود او سفت مي

خيزد، سيل سلحشوران به خيزه درآيد. در چيد تا وقتي جاِر کرنا برميزابليان را به آرايش اعزام مي
حوالي دشِت کارزار، رستم در حضور سپهساالر طوس دست به بدعت زد و دستوز اتراق داد و اززواره 

بود خواست که تا پايان اين دقمصه تنها به کالم برادر دل بندد و با خيمه و خرگاه  ي زابليانکه سِر طايفه
و بار و بنه در همين ايستگاه توقف کند و خود پرخاشجو، گرز گاوسر را به زين و کمان را به بازو و 

ي فراخ و هاي توراني با يال و شاخ و سينسپر چيني را بر گردن انداخت و رو به ميداني گذاشت که نوباوه
  کشيد.پوسخندي که انگار بر لبان زال نشسته است، انتظارش را مي

   

ي شود لبخند بر لفچهچندي چشم در چشم هم دوختند تا همچنان که پوسخند از لبان کودک گم و گور مي
اش بنشيند که نوازش خواه، چشم در چشمان من دوخته بود. رستم بود آن که نگاهش را دزديد و چرمه
  ي کارزار را دور از انظار برپا کنند.ست تا عرصهخوا

   

يابي که راضي به رضاي پيلتن گفت: در ميداني تابد وقتي سهراب را الکني مياش نميپرتوي بر پيشاني
که ما شلتاق خواهيم کرد، هيچ سگ و سوتکي نبايد بتازد تا وقتي که به يکي مشت من، يال کهنسالت به 

  ي ترا بشنود.يباشد تا نالهستوه خواهد آمد، احدي ن

   

رستم افسارم را به شگردي تاباند که دانستم بايد محيط آوردگاه را به چپ بچرخم و کنار باريکه آبي 
بايستم که تا برهوت جاري بود و صدايش را بشنوم که خطاب به توراني گفت: اگر در پي اين باريکه 

  تواند در خود غسل بدهد.زه را مياي خواهي رسيد که تنها يک جناروانه شوي به برکه

   

  سهراب سرخوش گفت: ولي ايران خشکسالتر از آن است که بتواند مرا در خود آبکش کند.

   

بها بگريزي، رستم گفت: ايران سرزمين پهناوري است ولي اگر بتواني از کنار آن آبگير بي پرداخِت جان
  نام زندگي.تواني ديگر نه از مرگ بهراسي و نه از کابوسي به مي

   

سهراب عنان چرمه را به راست پيچاند و با پوسخندي که اين بار انگار بر لبان تهمينه نشسته باشد، چار 
ي رستم آن جا را آبگير مرگ ناميده بود. دشتي پوشيده از نعل به انتهاي جوئي تاخت که انگشت اشاره

از چرمه پياده شد و کف دستش را از  ي کوچکي را ساخته بود. سهرابخاِر گز که جوي در آن جا برکه
  ها چنين تيره و دمغ است؟ي جويآب برکه پر کرد و پرسيد: در سرزمين پهناور تو، آب همه

   

رستم پرسيد: گرفتار در قيد کدام شرارت بودي وقتي دژ سفيد را تيره و يک هجير دمغ را به اسارت 
  بردي؟

   



خانه به مادرش قول داده است که براي يافتن پدرش  سهراب گفت: من کودکي هستم که هنگام خروج از
کند، پا به سرزمين شما بگذارد و تا هاي زابلستان عياشي ميي هجير اکنون در نخجيرگاهکه به گفته

  هاي سيستان بازيگوشي کند.دروازه

   

  ي دسترس خود سخن بگوئي؟اي که بر اندازهرستم گفت: تو کيستي که هنوز نياموخته

   

ي شير و شهدم را بدهد، سهراب خطابم خواهد توشهگفت: دوازده سال است که مادرم وقتي ميسهراب 
  کند.مي

   

  رستم خواست تا سهراب نام مادرش را بگويد.

   

  سهراب گفت که نام مادرش را تنها نزد پدر به زبان خواهد آورد.

   

رم. با غيظ پا به پهلويم زد و با گيبينم دلغشه مياز اين همه سردي و چم و خم که در تکلف رستم مي
  لرزي؟ريشخند پرسيد: مي

   

  ترسد.مهري است که ميام از بيگفتم: رعشه

   

  شناسي؟سهراب بازوبندش را نشان داد و گفت: تو اين يادگار او را نمي

   

  دانم از که شرم کرد وقتي سر به زير گفت: من غالمي هستم که تاکنون سرور خود را نديده است.نمي

   

  زيرند؟سهراب گفت: در ايران غالمان همه اين گونه تنومند و سربه

   

  رستم گفت که او چندصباحي بيش نيست که از زردکوه به خدمت دربار درآمده است.

   

شک تاکنون پدرم را شناسائي کرده رزم را نکشته بود بيسهراب گفت: اگر يکي از ميان شما خالويم ژنده
  است انگار اين فقط هجير نيست که لباني راستگو ندارد.بود چون اين طور که پيد

   

کاري چون هومان و بارمان در قلبگاه سپاهت گوئي نه دروغ پس بد رِگ کهنهرستم گفت: اگر راست مي
  کنند؟چه مي

   

ترديد مورخان از کس و کاِر افراسياب به عنوان نخستين قربانياِن ديداِر رستم و سهراب سهراب گفت: بي
  خواهند کرد.ياد 



   

خيز که کرد اين بار از راست به چپ چرخيديم تا در برابر سهراب مثل مرغي نک به چينه رستم پاشنه
  بزند و بگويد: به سمنگان بازگرد و دست او را از جانب ما ببوس.

   

درم هاي ماام که حاال به سمنگان بازگردم تا بر دستسهراب گفت: ولي من از جابلسا به جابلقا نيامده
  نقشي از لبان يک زردکوهي را برجانهم.

   

  خواهي؟فايده ديد و گفت: پس از جان من چه ميجا بود که ديگر هرگونه احتياج به احتياط را بيرستم اين

   

  ي جهان را به علياحضرت مادرم واگذار کنم.ام تا در کنار تو ادارهسهراب گفت: آمده

   

  نه از تو درخواست کرده است؟رستم پرسيد: اين توقعات را شخص تهمي

   

سهراب با قهقهه گفت: طبق يک روايت سمنگاني، کودک که بتواند تا قبل از دوازده سالگي، مادرش را با 
  جنگ به سلطنت برساند حکمًا لکنت زبانش رفع خواهد شد.

   

  ي ايران بپردازد؟رستم گفت: آيا هزينه اين درمان را بايد خزانه

   

  قدر نابکار است که افراسياب.انسهراب گفت: کاوس هم

   

  رستم پرسيد: پس شاه و ميهن تو کجاست؟

   

  کند.سهراب گفت: جهاني وطن من است که علياحضرت مادرم بر آن سلطنت مي

   

  رستم گفت: ولي ايرانيان يک شاه توراني را بر نخواهند تافت.

   

  کند.ن حکومت ميسهراب گفت: ولي رودابه هم يک ايراني است که سالهاست بر سيستا

   

  رستم با لبخند گفت: ولي او شهربانوست و نه علياحضرت مادرم.

   

ي لبخند پدر بود که گره از بند زره گشود و لکنتش بيشتر گفت: اگر در سهراب گمانم براي استحکام گره
  کنار ما باشي همه چيز ميسر خواهد شد.

   

  رستم گفت: اين يعني خيانت!



   

  س يا تهمينه؟سهراب پرسيد: به کاو

   

پيوندد، غمهاي مشترک نبود شايد بيشتر اميدوار ميرستم گفت: اگر ريسماني که يک ملت را به هم مي
  ي سمنگان را به يک روياي سپري شده واگذار کنم.شدم که هنوز زمان آن نرسيده است که واقعه

   

ش نيازي به زيج هندي سهراب گفت: در اين صورت از آينده کابوسي خواهي ساخت که براي ديدار
  نخواهد بود.

   

رستم از من پياده شد تا او نيز چون سهراب کنار برکه بنشيند و اين مجال براي چرمه فراهم شود که به 
شود که سوي من يورتمه رود و مرا به اين صرافت بيندازد که اگر جنين فاقد حافظه است پس چگونه مي

ي رانم بو ميست دماي همخوني را از يال و گردن و کشالهطفلي که حتي صداي نفسم را نيز نشنيده ا
  کشد؟

   

رستم ريگي را به برکه انداخت و به دوايري چشم دوخت که بر سطح آب جاري شد. آخرين دايره که به 
کناره رسيد چرمه دهانش را گشود تا درخشش لعلي را نشانم دهد که زير زبان پنهان کرده بود. رستم 

  همباز شود حتي نامش را نيز به کوري خواهد داد.گفت: آن که با تو 

   

تواند مهري را ليسيدم گفت: ولي کوري که نميسهراب با اشاره به من که داشتم سرتاسرين چرمه را مي
  کند بايد فورًا عصاکش خود را احضار کند.ببيند که رخش دادر نثار چرمه مي

   

ي مهر را نشکند تاوان سنگيني را ن اگر شاخهکند جهارستم گفت: وقتي کودکي قصد جهانگشائي مي
  خواهد پرداخت.

   

شکني سهراب گفت: جهان در مشت من است ولي اگر تو بخواهي در حضور علياحضرت مادرم شاخه
کني به اين شبهه دامن خواهي زد که روزي که پهلوي رودابه دريده شد يک قوالر آغاسي پا به دنيا نهاده 

  است.

   

تاباند که به دلم نشست و پرسيد: مادرت هنوز فرق نان و انبان را به تو نياموخته  رستم سر را طوري
  است؟

   

دانند که در کاله پدراني که کشند ميي مادر قد ميي دوازده سالگاني که در سايهسهراب کالفه گفت: همه
  اند، خلط هم نبايد بيندازند.ادب در بساط کرده

   

يابند ها خود را سزاوار تنبيه نميرم که دست به قبضه گفت: آيا اگر وراجنگبه تصوير رستم در آبگير مي
  براي آن است که گوش شنوائي ندارند؟



   

  خواني؟سهراب پرسيد: داري مرا به جنگ مي

   

رستم پاي در رکابم نهاد و گفت: بدبختانه حد فراق اين جاست که ما به دو دربار و به دو ملتي تعلق داريم 
  ايشان متفاوت است.هکه دلبستگي

   

اش را از همخوني بگويد در صدايش يک هوا خطا نکرده نباشم وقتي سهراب از رستم خواست تا تلقي
  بغض بود.

   

  شود.ي متروک محسوب ميرستم تازيانه کشيد و گفت: در برابر مفهوم ملت، خانواده يک کفترخانه

   

ي دوال را يک سوراخ سفت کرد و بر و خطي از زخم بر صورت سهراب نگاشت. سهراب با خوشخوئ
هاي ي خار نشينند. تيغها به نيزه رفت تا در پرتاب راه باطل طي کنند و بر ريشهچرمه نشست. دست

هايي ريخت که از شمشيرها جز براده نماند. عموِد گران تنها توانست هندي که از نيام درآمد چنان جرقه
هايي که به زه نشست نه به جوشن سهراب ان که رسيد خدنگبازوي جنگاوران را خسته کند. نوبت به کم

خليد و نه در ببر بيان ماوا گزيد. پسين بود و تشنگي زبانشان را چاکيده کرده بود که رستم جنگ را دسِت 
ات توانستم دو دسِت ستيزهپيش گرفت ولي قبل از آن که به ُکشتي بياويزند سهراب بود که گفت: کاش مي

  را ببندم.

   

  ستم دستش را از زخم پيشاني خونالود کرد و گفت: کار صلح ديگر خوار و دشوار شده است.ر

   

کدام را ي يه پا دو پا هيچاند گذشت. مايهسرشاخ شدنشان به هل دادن دو شتر فحل که با هم سرشاخ شده
ي او در تلهاي رفت تا سهراب را جاکن کند ولي بخت الغرش نتوانست از کله پا نکرد. رستم با خيزه

  بارانداز سهراب محافظت کند.

   

  شود؟اي که به هن و هن افتاده است فتح محسوب ميسهراب گفت: آيا پيروزي بر سالديده

   

رستم تا براي فرار از بارانداز به قفل قيصر متوسل شود آه از نهادش درآمده گفت: آن که بتواند اشک 
  ي سام هم نگريست.ت چون رودابه حتي بر جنازهمادرم را درآورد هنوز از مادر زاده نشده اس

   

تواند سهراب گفت: خوشبختانه علياحضرت مادرم هميشه به من گوشزد کرده است که به کسي که نمي
  گريه کند، اعتماد مکن.

   

  گاه فراموش نکن!رستم گفت: اين اندرز ملوکانه را هيچ
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  هايشان کنم.ي خانهسهراب جامي لبالب را به طرف او گرفت و گفت: بنوش تا من هر دو دسته را روانه

   

  ام.صبوحي، آهنينه قبايم را نپوشيده رستم زير پياله زد که ريخت و بدعنق گفت: من براي لهو و لغو و

   

قل کند: اين که سهراب هم از غيظ بود که پياله را انداخت و پوز به خيگ نهاد تا دِل سير، سيب گلويش قل
  تواند حتي در دل ابليس هم رخنه کند، حرف مفت است پدر؟گويند مهر ميمي

   

  مکن!رستم گفت: به سمنگان بازگرد و انتخاب را بر ما تحميل 

   

آيد، همان رستم ي خيگ را نوشيد و گفت: آيا پدري که بوي مهر از کالم او نميسهراب اين بار تا خرخره
  هايش به انتخاب اجامر تيسفون درآمده تا محبت را فداي مصلحت کند؟ُبلدرمدستاني نيست که با ُالدرم

   

  ريزد.ماني که به فاضالب گذشته ميي نهري ميآلودهرستم گفت: با اين رفتار و گفتار به پساب کف

   

روياي «هائي مرطوب خنديد: آيا فاضالب گذشته درِک امروزيني از سهراب با چشماني سرخ و پلک
  ي دوشين است؟»سپري شده

   

سازد، اي ميو روي پاشنه چپ سکندري خورد که از چشم چرمه هم که با هر نگاه از اندوهم غم تازه
  دور نماند.

   

  نگينش را روي سنگي نشاند تا به سکسکه بيفتد.شراب سِر س

   

  کند.رستم گفت: تنها خور تنها غثيان مي

   

  سهراب گفت: گفتارت بيشتر شبيه قي کردن است، ياالنچي پهلوان!

   

  ماند.تر از آني که بداني از پلنگ هم تنها چرمش باقي ميرستم گفت: تو غره

   

ترا حيوان بنامم ولي در حضور رخش و چرمه، شرم ميخواهم سهراب برخاست و رو در رو گفت: مي
  کنم.

   



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

هايشن شانه
ق افتاد. رستم

  خته است.

اشکي را بر

ي تهمينه در

 بار دور مي
  جوشد. مي

با اشک پاک
ل از کمر در
ه براي حفظ
يرد براي آن
ابل بازگشته
يالي بريده و

بيند کها مي
ين ماتم نامي

رو به سمنگان
 به هق و هق
ران نظر دوخ

ي که تاکنون ا

دلم دارد براي

رش را يک
در شريانش نم

----  

ش ديگر نه ب
 گشودن دوال

بينم که را مي
گيد کرانه مي

ن به زگسارا
بينم که با يمي

ند، تهمينه ر
کوشد تا بر اين

----  

ش پدر نهاد و ر
وئيد. سهراب
نست که به اير

ت که به کسي

ه زد گفت: د

کشد، سوا مي
 شراب گرم د

------------

که قي چشمانش
ه رسم عزا با
 هيبت پلنگي
 اگر ناسربلند
ز جنگ با سگ
م چرمه را م
زنن پرسه مي
کو بيهوده مي

 .  

------------

 سر بر دوش
گردن او را بو
مانسنديسي مي

ت مادرت نگفت

وني که فوار

ي سوگي که
مردگان ديگر

------------

ن نهادند آن ک
ملکزادگان به
ر ذلت رستم

بالد وود نمي
ند که خسته از
ک پدرم، اوالدم
ر روي زمين

رند وازي ندا
ن کالفه شود

------------

 برد. سهراب
فت و گل و گر
ک او هم به تن

  فت: پدر!

 علياحضرت
  ؟

 همراه با خو

  رد.

ين و هر شيهه
ه در قلمرو م

------------

ز شتر به زمين
ايد. اکابر و م

زنند. درنو مي
هت آن به خو
ريمان راببينن
ن هم که يک
هريمن که بر
ه جز ناله آوا
 زمين و زمان

------------

زير کتف او
ر آغوش گرف

شکخزيد، بيي

د و با بهت گف

و گفت: مگر
 اعتماد مکن؟

رون کشيد و
  هي کثيف!

 در مشت فشر

با يال پريشان
دي بگذارد که

------------

دوز را که از
گشاوت را مي

ده نيست، زان
ت ولي از کرا
ابه نيز سام نر
د بيارمد و من

شود و اه مي
لماتي است که

هاست ازسمان

------------

 رستم دست ز
زند را تنگ در

ضه نميت قب

 از لرزه افتاد

ب را گرفت و
ک نکرده است

ا از جگر بير
وشد، زردکوه

 خارگزي را

کوبد و بک مي
ر پيشاني سرد

------------

تابوت زر د
ب فرات، تابو
به کفن برازند
را دريده است
تا زال و رود
 در تخت خود
رد سمنگان
يت ملتهب کل
زدا که در آس

------------

شکارا تلو زد.
يد. رستم فرزن
دستش به سمت

هاي سهراب

م چانه سهراب
هايش خشکه

ر رااب خنج
جوي گرم مي

 خاک افتاد و

مه سم به خاک
لفچه بر تا بعد

 

-------------

شود و نه با آب
به ر کوهي که

، طفل خود ر
ت که بگذارد تا
ت تا ساعتکي
ي واژگون وا
ش پر از کيفي
رد و اهورامز

 

-------------

و آش
لرزي
اگر د

   

شانه
   

رستم
گونه

   

سهر
خوني

   

و به
   

چرم
زند ت

   

٢٠ 

-----
   

شمي
برابر
کنام،
است
است
زيني
زبانش
بگذار

   

٢١ 

-----
   



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي بر پا کرده
ر گشودند تا
ادي مصري
ت به دست تو

يرفت. دسته
نوي سيستان
خرين بار بر
بپراکند. زال
دابه از خانه
ش کشيدند تا
مد اسپندارش
ربر به نفط و

مالند دِر مي

باشي رسيده
ي بزند و در
 باز از فرط

هم يک  من
ي آن بود که
رفتار نکرده
م که نام يک
امختند. توبره
خيزد به کدام
ل سفيدباشي
بند از توبره
خود را به او
ش کشيدم و

هائي کهشت

ششدر حيرتي
زده غالم تاتا
کهرش که نژا
ش را نداشت

 مبتذل برنگر
است، شهربان
ودابه براي آخ
گ را از او ب
د و جهاز رود
تشعنبر را به آ
 که شير محم
ازده غالم بر

 به سرآستين

----  

اصطبل سفيدب
ت نامرغوبي

زند تا بعدي
دانستکه نمي

ب نشاند براي
ن که انساني ر

اي شدمخانهوه
فروخرک مي

خترک برمي
توانستم از يال
م ولي هنوز ب
ي را آورد خ
اي بر پيشاني

ي يادداشتوبره

اند ش رسانيده
دواز را براي

ال از اسب ک
ي ارتکابشبنيه

از آن متانت
دسته سوسن ا

کنند تا رو مي
نتوانست مرگ
وره تفته بودند
و خاک از ع
دونلي نوازي

توسط دو -ب

هايشان راک

------------

ون، تازه به ا
چر -ايستاده-

ا با سوت مي
نمود. اسبم کي

سان را بر اسب
پس براي آن
خود وارد قهو

ي تر نام قهوه
ي که از اين ت
ها يک بار تو
ها را بنويسم
که اين دربدري
گريختند. دستي
بود و نه از ت

د را به زابل
د و سپس راه
تانه دخمه، ز
که دو دربار ب

 نکرد، نگاه 
هر کدام يک د
خمه همراهي
د که زندگي ن
ه روز در کو
هيمه از عود و
 نواي بلوچ د
دد سن سهراب

که اشک پلک

------------

ز آن اوالدُکشو
-زن و زنبيل 

توري ر خال
وبي البرز مي
ي به اسم انس

ي گذر دهد.
خ يمن باشد و
 فنجانکي به
 بدانم بخاري

داد که تنه مي
همين -ر سرم

ن و اسارتي ک
ختند با نهيبم گ
رخانه اثري ب

لوچستان خود
و ساله شستند
ذارند. در آست
: جنايتي را ک

 را مرطوب
و در دست ه
ک ندارد تا دخ

اي را ببنددنوه
ي آن را سه ده
هاد. انبوهي ه
ت و همراه با
البد باز به عد

بلياني کي و زا

------------

ک هفته بعد از
در حضور ز
زد و آهنگ

ي جنو دامنه
ا خداوند سفله

ي بازيروازه
گزند آفتاب اي
ن آن ازدحام
اشي خواستم
سي بوئي را م

خير-د. آمدم
ي سمنگانبقه

انداختسنگ مي
ر نه از چاپار

ناني که از بلو
شراب ده و دو
رس ميت بگذ
 رستم يگويد:

شبه قي چند
ي زيبا دارند و
ئي براي چاک

هاي نوو پلک
هنگران کابلي
 در دخمه نها
ان دخمه است

ال-بالغ رومي

 شيون دونلي
 

------------

 اسبي که يک
ض باشد که 
تازر زابل مي

ف کند که در
زد که اگري

خته از هر در
ي بستم تا از

ه بود. در ميان
به نيت سفيدبا

َگس هت دارد.
کرد عرق مي

 پيچيد. به ساب
س که به او س
ردم ولي ديگر

هجوم دهقان
ي تيره را با ش
ل را در دستر
چشم در چشم

 قطره اشک،
هائيکه قوزک

حاال ديگر جائ
بوسه زند ب

شانش را که آه
ز نيام کشيد و
سنگي که سايبا
ه دخترک نوب

  

 دخترکان و
کنند. دود مي

------------

گمانم براي
 آوارگي محض
ارد در مسير

اي توقفرخانه
اه مدام ُغر مي
ن سگي پاسوخ
رخت انجيري
بر خود نهاده
ن گذاشتم و ب

شناسم شباهي
ت زير خيش

ي اسبمشيهه
ي تخسر بچه
خانه بازگروه

يت. ابتدا دخمه
زده کوزه عسل
 پياده شد تا چ

  م شد.

 وقتي که دو
کان اندلسي ک
ه گريبانش ح
 جگر سهراب

نششير فيروزه
هراب بود از
ته بر تخته س
خوانند، دوازده
 کشيده شوند.

يميان ضجه
ه را مالط اند

 

-------------

نمايِشت، اين 
ب ببيند که د
گي، دم چاپار
، در طول را
د او را چون
 او را زير در
ي مازني را ب
روي پيشخوان
ي که من مي
وم وقتي داشت
وده بودم که ش

دو دخترنيدم. 
 تا باز به قهو

است
دواز
دارد
انجام

   

و تا
کنيزک
را که
زخم
شمش
ي مه
نشست
خمي
آتش

   

در م
دخمه

   

٢٢ 

-----
   

است
خواب
خستگ
اسبم،
بتواند
باشم
آهوي
را ر
طعمي
بشنو
نگشو
رسان
آمدم



ينم که هنوز دارد گل و گشايم باز سفيدباشي را ببروي پيشخوان جا نهاده بودم تا هراسان که چشم مي
داد ام را قلقلک ميليسد و عنکبوتکم را که هنوز داشت نوک بينيي چرمه را ميگردِن تکيده و ياِل بريده

  ي کسل ديگر خبري نبود. ولي از جيک و جاک فاخته

--------------------------------------------------------------------------------  

  ٨٠/آبان/٢۴

   

   

   


