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 « بر دوچرخه»

In Bicicletta 

 و

 یاد داشت ها

Appunti 

 

 

 از

Nosrat Panahi Nejad 

 

۱ 

 

 .بر دوچرخه ام

 سایه سرکش من

 در این غروب دریایی

 

 فراخ تر و مهیا تر از جسم

 .پیش می رود

 به همین سان با باد

 سایه های درختان

http://meykhane.altervista.org/


 .در حاشیه این دریا

 من،به نا گهان در طول راهم، در کمان نگاه 

 ای در بغل کودکی گربه

 در سایه خود

 بلند بلند

 آوازی دریایی می خواند

 تا

 بر دوش من و بر سّکان دوچرخه ام

 با کودک( یا بلبلی از دیوانی بر آمده)در دم مرغ حقی 

 نغمه بسرایند 

 من

 در انتظار این حادثه و در جیر و وق زنجیر

 دو چرخه ام

 همچنان در پی سایه سرکشم

 و پا می زنمپا می زنم 

 و موازی با بی نهایت دریا

 .پیش می روم

 تا غروب به سیاهی راه برد

 و مرغ حقی

 یا

 !بلبلی بر شانه و سّکان دوچرخه ام خانه

 

 

 ۲ 

 

 

 صبحگاهان در زیر دوچرخه ام

 گلی از گالن جدا شده

 در گردباد

 .مجنونانه  می رقصید، می چرخید

 انگاری

 بیگانه با زمین و زمان

 .گلستان می جستراه 

 از زمین چیدمش،

 !عطر در دستانم پیچید

 .گل رادر سبد بر ترکه نهاده زنگ زنان بسوی گلستان براه افتادم

 ...چند دقیقه گذشت

 از آینه مدور و کوچک دوچرخه ام

 !خرمن ها گل رنگین و جور واجور بدنبالم دیده می شدند

 من

 پای زنان

 پای زنان 

 بر دوچرخه 



 و

 موازی دریادر کنار خط 

 دیدم که راهم گلستان شد

 

۳ 

 

 در پس بال مرغان دریایی کسوف بود 

 گاو میشی سیاه

 آرام و بی هوا از زنگ دوچرخه ام

 .از سویی بسوی دگر می رفت

 :کوه سایه بر من می داد و نفس هایم را در مارپیچ های سنگی خود منعکس می کرد

 عصریست

 کودکی درخواب،گسیخته از زمان و به آرامی لحظه مرگ 

 .ای سقوط کرده و شناور بر قایقی بی فرمان  به تلخی فرشته

 من 

 می روم

 من  

 می روم

 رکاب زنان میان دریا و کوه

 همچو جریانی در خود خویش با

 .ای قریب پر غربت نفسی کوتاه و آغشته به مرثیه

 

۴ 

 

 باالخره

 .نواب هندی به شهرمان رسید

 خبر در دبستان ها

 بازارهاو کوچه 

 .پراکنده شد

 

 نواب

 ای از شهر در گوشه

 در نزدیکی کارون

 ای مینا گون در دایره

 رو به بودایی خیالی

 .اقامت گرفت

 با گچ دایره ای در دایره کشید و

 سوار بر هندو دوچرخه خود

 هفت روز و هفت شب

 .چرخیدن گرفت« عطاری عاشق»بسان 

 انگاری

 معجزه آدمی بود



 !ی سپید و کفشی کتاندر پیراهنی و شلوارک

 

 .با کسی جز مراد خود سخن نمی کرد و طعام نمی گرفت

... 

 در روز اول دور اول روز دوم دور دوم روز سوم دور سوم و و

 عبوس

 با گیسوانی پراکنده بر شانه

 .جز چرخیدن چرخیدن بر دایره مینا نمایشی نداد

 

 گه گاه زمزمه وار

 از قمقمهشعری عاشقانه از تاگور می خواند و 

 ای  جرعه

 .برای خیسی صحرای دهان

… 

 

 به تماشای او

 در آنسوی نرده های آهنین بر خاسته در دور دایره مینایی ما بودیم کودک واره

 با چشمانی

 :حیرت زده که روزها با او طی می کردیم وبا خود می گفتیم

 چگونه شب را بر روی دوچرخه اش بسر خواهد برد؟

 همچون ماه در تاریکی می چرخد و می چرخد و ازچگونه در پناه شاهدی 

 خود و از سایه خود بیرون نمی شود ونمی خسبد؟

… 

 

 نواب هندی شب ها

 در همان حال و مال

 میان خواب نا خوابی

 سمج تر از روز پیشین

 پاها و پاشنه ها

 بر پای دان دوچرخه فشرده تر می کرد و سرنوشت خویش

 می راند و می جویید بدون هیچ تانی«  نا هدفی» در تاریکی شب ها بسوی 

 ...با

 صبری ایوبی،

 کنشی مر تاضانه  

 !شیل می ماندآو دردی در پاشنه که به درد  

 خالصه در بهت و ابهام ما

 هفت روز از  سوارکاری او در دایره میناایش

 ...گذشت

 

 صبح روز هفتم فراشان ومریدان او رویت قطره های خون

 اش دیدند  از کفش های کتانی اش  بر روی زنجیر های دوچرخهاز پاشنه آشیل وارش و 

 و دیدند

 او هم چنان استوار



 برای آخرین بار در شهر ما قطر دایره مینایی خویش را گشت

 !و بعد ناپدید شد

 

 

***** 

 

 

 یاد داشت ها

Appunti 

 

 

۱ 

... 

 

 یفتوقتی تو می گ»

 «باید می نوشتم ات

 غرض بر خود نوشتن است

 !نوشتن است خوِد خودغرض همان 

 مبادا به انگاری،

 !یا که نوشته ای حتی در شیطانی ترین غربت ها، که دیگری است که تو می نویسی و

 

 بدان

 ماه گون شب رو 

 .نوشتن آینه ی خویشتن است

 حتی اگر این آینه

 در دورنمای سه بعدی جمع 

 خس و خاشاک و پیکری و یا گلی پژمرده بر سینه ساقی را

 ! دمنعکس کن

 

 بگمانم

 درویش که در پسین کوی حجرت بلبل وار می خواند و



 کشکولی از عطر  تحفه می دهد

 خود شمسی است در شمس

 خود

 ای است در خویشتن پراندن به قاف  بهانه

 اگر چه

 !با بالی سوخته از آتش جنوب هستی

 

۲ 

 

 رارخ 

 :می توان ساخت همه چیزبا 

 گلی ناچیز

 نخی بی انتها

 !مسیحایی نفسی

 مهم آن است که دستی و تبحری

 !پشت به خدا در این زمین رسته باشد

 

۳ 

 

 در باال خانه

 . پرده را باال کشیدیم

 .  ستاره می جست نماه در آسما

 

 مستان

 در کناره دیوار گلین باغ

 در پای درختی

 می خواندند،

 لول  لول،

 .در  غیبت خدا 

 

۴ 

 

 !این ماه من است

 امشب آراسته 

 پر نور

 . بر دریا می بارد

 

 گه گاه موشکی جنگنده

 سکوت شبانه را می شکند

 و از هیبت دیوار شکسته صوت

 ماهیان. پریشان در خواب غلت می زنند



 من

 در بام خانه ام

 دست ها در جیب

 تلخ 

 حرکت بطی ماه را حس می کنم وبا نگاه

 آتش دنباله دار

 موشک جنگنده که

 !می کنمبه ستیز ماه می رود دنبال 

 

۵ 

 

 چیزی به وقت تماشای آفتاب نمانده است

 

 صبح هنوزها دارد تا رویت

 

 من

 بسان کودکی

 دست بر چشم

 چشم ها کور می کنم

 می خواهم با این بهار ایستاده در پس درب خانه ام

 .ای نو بر سقف سرم خیمه کند  بهانه

 !تا بعد چه شود

 

 :با خود زمزمه میکنم

 این

 کشد و می پوشاند های دور در خود می آوا که مرا از سال

 .گواه صرف جام زمان ست در من

 

 آری

 

 چیزی بوقت تماشای آفتاب نمانده که

 .عصر بلند هیوالیی  برسد ز راه

 

 

۶ 

 

 بناگهان

 :عکسی از کودکی

 در گوشه چشم

 ای کشیده  سرمه

 بر روی یقه

 گلی از قیتون،

 در پس پیکر

 النه گون پرستوهادیواری از آجر زرد با سوراخ های 

 در زیر پا

 فرشی بهشتی از

 .شبستان خانه

 

 در این عالم تصویر



 اسباب دیگری نیست

 .بجز نام و مهر عکاسی دوره گرد

 

 با میخی

 عکس را بر پوست درخت کنار

 می زنم

 می مانم

 به انتظار باز گشت

 .صاحب آن

 

۷ 

 فصل پنجم را

 در روز تعطیلی خدا

 .میبایست ساخت

 گون روزی در جمعه

 :که او مست در خواب ست

  بدون فرشته

 بدون

 ماری خزنده و بد فال

 که در پردیسی به تمیزی میان

 احساس تقدیس و

 احساس گناه بر آید و

 !به تواند

 

 در آن روز که

 در هیچ آیه ای 

 هنوز کالمی از او نشده

 تا شیطانی روح و جان

 فاوست ها را رندانه

 .به کرایه طلب کند

 

 پنجمفصل 

 تقلیدیست از پنج انگشت

 دستمان

 .از پنج گنج روحمان

 

 در این فصل نو

 آب

 باد

 خاک

 آتش

 .همواره مشتعل در انبیق اند

 روزها از رنگین کمان 

 و شب ها

 در خلوت حیات 

 ماه با ستارگان

 .رخ بازست

 

 آری

 فصل پنجم



 با خدایی خواب رفته و مست شروع می شود تا

 تقویم بیدار بیدار

 خویش افسانه

 .در قاف کوهی بتندیسد

 

۸ 

 تن پوشیده از دود

 در باغچه ی پرواز می نشینم

 تا گوشت و خون

 در برگ برگ الله ها

 .جای گیرد

 دست ها از معرکه

 باز می نهم

 و شیفته

 گنج شهر بشر را

 .در الله ها و با الله ها می جویم

 

 باری

 در

 آستانه عبادت سبز من

 اندام ملخی بلورین

 نور می گوید و تاللواز  

 باد سحر گاه

 سرمست

 به تبعیض میان

 من و نور

 و

 خون

 و

 گوشت

 عصیان می کند و

 !فتنه

.... 

 

 پس

 در دود می مانم

 با اندوهی بدون

 پرواز

 .در این سحر خیزی ابدی
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