
 ده خوانِش سرخ
 در شناخت مرگي كه زندگي را نجات مي دهد

 تقديم به حسين                                                                     
 
 
»١« 

 نخست،
 روزها و ماهها را 
 به پيامشان بشناس

 نه به نامشان
 

 آنگاه، 
 سودمندترين روز را 

 شناختدهد، خواهي از آنچه به تو مي
 و اگر نيك دريابي

 ماهي هست،
 دهدكه كتابي سرخ به تو مي

 و ميگويد!
 بخوان بنام حسين! 

 
 هر كه پيامش را دريافت

 يابد. تولدي دوباره مي
 به ارادة خويشتنش!                             

 
 كتاب را بگشاي

 با كلمات گلگونش
 از پس هر واژه، خورشيدي خواهي ديد

 از ادراك معناي وجودت!                  
 

 واژگان اين كتاب را كليديست،  
 كه چون بدستش آوري

 پيامي ، بر صفحة آسمان خواهي ديد
 از فحواي  سرود باد و رفتار رود نيز 



 
 كليد چيست؟ 

 فهم معناي انسان! 
 و نه خواندن سوگنامه اي، بر مظلوميتي. 

 
 اي؟كه بودهو انديشه در اين، كه تا كنون، 

 در كدام وادي؟
  

 راز،
 ارادة متولد كردن خويش است 

 از فهمي نوين از بودن!
 
»٢« 
 

 چون كتاب را گشودي. 
 

 گويند: گاني به تو ميواژ
 سالم!   درانتظارت بوديم«

 چرا كه:      تو هم يك چهره از اين داستاني !   
 »تو هم در بوتة اين امتحاني!                       

 
 پرسي : من؟!مي

 آري!            « ـ 
 يكي از راهيان قصه هستي       به خود بنگر نگه كن! تا كه؟ هستي

 
 

 تو دربرگهاي بعد، 
 تولد خواهي يافت!              
 »به اختيار خويش!             

 
 اگر بگويي: ديرگاهيست تولد يافته ام!

 مي شنوي كه: 
 »بسا كه بنگري كز ُمردگاني        اگر داني چه باشد زندگاني 



 و آنگاه 
 انديشناك، 
 نگريدرخود مي

 كه: 
 زدم اين جمله سالها           آن گام ها كه مي«

 ـحتي به قدر چند ثانيه!، حتي! ـ                 
 بويي ز عطر واقعي زندگي نداشت؟!!

 آن روز ها، كه از درخت وجودم
 يك يك ، فرو فتادنش، 

 برگ بود،مانند  
 نامش حيات بود؟،                  

 »يا مرگ بود؟                                   
 

 واژگان ميگويند: 
 گذشته هرچه بود«

 تولد تو اينك
 شود. از يك گزينش آغاز مي

 آنگاه كه 
 از خويش بپرسي : 

 »كدام هوا را براي تنفس مي خواهم؟«
 

 هواي زميننگري كه نيمي از آنگاه     مي
 رنگي دارد به زردِي تن دادن                    

 كنندو مردگاني از آن به ولع، تنفس مي
 و رفت و آمد خويش را

 نامند!. زندگي مي                    
 

 بيني كه نيمي از هواي زمينومي
 رنگي دارد به سرخي خروش 

 
 زنند ي گام مي»زندگان«و بر زمين 

 شته و حال،از گذ          
 كه صدبار بخاك افتاده اند                           



 گذرندآنان كه بارها از مرگ خويش مي
 و زندگي، به رنگ شرف

 در ديدگانشان                      
 و دستهاشان

 پرچمي ست، نوشته برآن: حسين!
 كدام هوا را بر ميگزيني؟                   

 
»٣« 

 در سومين برگ،
 نك تو در درون قصه اياي
 

 زنند: در شهر جار مي
 دم فروبستن را مي خواهيم!          سر خويش گرفتن را« 

 و بْزرِو سرافكندگي 
 و وليمه برداشتن از خوان خفت

 كه به سخاوت گشوده است!                            
 

 هوا هواي زرد سكوت است و تن به شب دادن
 هوا هواي نكبت و ننگ است. 

 مشام جان چه كس بي تحمل است اي يار؟
 

 زنند،در شهر جار مي
 بر هر در سراي بياويزيد!

 مكتوب مرگ خويش را. اينسان:
 » ما ننگ را پذيرفتيم!.«             

 
 افسانه نيست اين، 

 حضور ننگ را حس كن               هوايش را تنفس كن!
 و تو،
 ورود خويش رازني تن مي

 به لحظه احساس اين هوا!           
 اما بي حس بوي ننگ

 بي حس طعم ظلم



 اين انتخاب ميّسر نيست
 بايد كه خويش را بگذاري درون متن

 اين حاشيه نشستن را
 جز انتخاب مرگ

 پياِم ديگر      
 نيست!.                            

 
 و پيش چشمانت

 يك صحنه بيش نيست
 تمامي تاريخصحنة « 

                            
 و هيچ انساني را                      

 » زين انتخاب گريزي نه!                                  
 از برگ برگ كتاب

 سوال مي خيزد:
 صداي جار ستم، شهر و دهر را پركرد      «

 كني اي دوست؟بگو! چه مي   
 »يزبان خود دارد؟كدام راه گام هاي تو را م

 
 يك لحظه تلخ مي شوَدْت هرچه خوب و شيرين بود

 شودت روزيك لحظه تيره مي
 پا در كدام راه گذارم؟

 صداي جار ستم
 همچنان طنين دارد.                      

 
 است» حسين«اين لحظه، لحظة حضور 

 آن دم كه مانده اي ، در ابتداي دو راه سياه و سرخ
 توآندم كه انتخاب 

 ي ست.»ميالد«                     
 

 گر پا گذاشتي
 در راه سرخ

 حسين، در تو هماندم، 



 ست. به پاي استاده
 
»٤« 

 سربرگ چارم دفتر 
 اين است:                          

 من بيم دارم، « 
 »كز مرگ خويش، دوري كنم!.

 و اين
 ترين شد. سرود ميالد كسي ست كه زنده

 انديشه كندر اين سرود 
 عميق!   … عميق… عميق 

 
 سفري، عكِس عبور همگان             قدمي، عكس گريز از زندان

 خرق يك عادت بي چون و چرا
 

 مرگ را به خويش خواندن
 آنگاه كه بيم مرگ،

 انسان را
 اسير زنداِن زندگي كرده. 

 
 اي دوست!

 تا بيم هاي خويش را
 نشماري!

 تا صاف و صادقانه 
 نخواني

 ستي از هراسهاي دلت رافهر
 ادراك اين پيام ميّسر نيست.

 
 هراسهاي ما 

 همه از دست دادن است       
 هراسهاي ما

 تشويش كنده شدن از درخت زندگي است. 
 و آه، 
 هامان، دلهره



 شبانه روز
 هول است و ترس و بيم.

 
 اما، اينجا كسي برابر ما است

 اش،كه دلهره
 است!!. » مرگ«از دست دادن 

 
 چه ميكني؟

 آنجا كه ميل زيستن
 زنجير دست و پاي تو شد

 ات، در سرزمين تن
 يك عصر برده داري تاريك را، آغاز مي كني. 
 وين حلقه ها كه مي تني از زندگي به خويش

 سدي بلند، 
 مانِع پرواز مي كني.                    

 
 اينجا 

 كسي ست
 خواندكه مرگ را به خود مي

 دربانش راچون َسرَوري كه 
 

 موسايي 
 كه فرعوِن زندگي را 

 كشدبه قعر دريا مي
 بودن را تا بردگان زنده

 آزاد كند.                               
 
»٥ « 

 هش دار تا از دست ندهي!
 كه كاروان زنده گان

 گذردمي 
 بي هيچ رنگ و زيب و زينتي.

 



 هش دار! 
 غفلت، محرومت نسازد

 چرا كه  هر روز، روز عبور كارواني ست. 
 تو در كدام خيمه، اسيري؟
 تو بر كدام مشغله پابندي؟ 

 
 تو در كدام دكان، دل به زندگي بستي؟           

 تو در كدام حجرة غفلت، به لهو بنشستي؟
 

 تو مي تواني
 خود را به خواب زني!

 بهانه اي بتراشي: 
 ده ؟من از كجا بدانم، ِكْي كاروان رسي«

 اما، 
 : 

 هر روز، روز روزهاست          هر نقطه، نقطة آغاز
 

 ها، از پوست ثانيه
 شنوي!صداي جرس را مي

 
 چشم باز كن!

 بينيعبور قصه را مي
 

 لحظة دريافتن فرا رسيده
 آيا تو پشت مي كني؟

 به كوبش دستان سرنوشت؟
 

 بر درگاه قلبت                   
 حسين است، 

 با كاروان سرخش.             
 
 
 



 
»٦« 

 در ششمين برگ
 آشوبي برپاست

 آشوبي،
 درتو.        

 در خانة جان كنون هياهوست             بر درگه خانه مي زند دوست؟
 

 و از در و ديوار جان
 صداي انكار مي آيد:

 گوش مي گويد: 
 من هيچ صدايي نشنيده ام! 

 نه صداي چاووشي
 نه بانگ رحيلي          

 نه جرسي!.                         
 

 چشم مي گويد: 
 من نيز هيچ  نديده ام!

 نه قافله اي 
 نه قاصدي كه پيغامي آوَرد    
 و نه كسي    

 گام گذاشته به راه!                        
 

 جان مي گويد
 اين كيست مرا به كام غوغا انداخت؟            

 ز هزار سوي جان برپا ساخت، شورش
 آرامش روح را چه كس  بر هم زد؟                

 هي پنجره را گشود و در برهم زد؟
 

 دست مي گويد: 
 سرم شلوغ است! 

 دست به كار تازه اي نخواهم زد.      
 



 پا مي گويد: 
 مأنوسم،  با همين راه كه پيمودستم.

 مرا به سنگالخي مكشاني!
 به آهنگ آرام خويش خو كرده اند.               

 
 است »دل«تنها 

 ايستاده برابر همگان
 و جان را بيم مي دهد: 

 بر سكوي انكار نايستيد!«
 »كه انكار خويِشتان خواهد شد!. 

 
 است. » دل«نامش 

 ميگويد: 
 من چشم گشوده ام 

 از خواب غفلتي  
 

 من گوش باز كرده ام و مي شنوم، صداي جرس را
 اش: ترجمان هر ضربه

 ست»بيا! بيا بيا بيا!«                                
 

 حس مي كنم كه لحظه،  لحظة ناب صداقت است
 آن دم كه چشم نمي بندم

 بر اين عبور سرخ كه هر لحظه در زمان جاريست 
 و انتخاب مي كنم

 و مي روم. 
 و خويش را مي آفرينم

 
 من از يك آري زاده مي شوم. 

 
»٧« 

 درهفتمين ورق
 كشي:دست بر پوست زندگي خويش مي

 »ام!من زنده«



 
 آوري و در ياد مي

 آن صدا كه تو را خواند
 فرياد كرده بود كه: 

 »هر زنده، راه مرا مي رود.«
 

 كنيو اينك حس مي
 عبور خويش را
 در قافلة حيات 

 
 بيني به چشم خويش مي

 مردگاني را 
 دهند، كه قافله را بيم مي

 
 

 بينيمي
 مرگ را 

 با تمامي عساكرش
 چيندكه هولناكترين صحنه را تدارك مي

 
 بر كنارة راه

 در هيأت تماشائيان
 هول است و بيم است و انذار

 
 

 و تو را نيز گاه
 هراسي.                    

 اما
 چون به پيش مي نگري

 
 يقين زندة چشمان آن كه در پيش است        

 چنان درخشان است
 محو مي شود آن سايه هاي ترس و هراسكه 



 خواند از بلند شرفو يك صدا ست كه مي
 ما پيش مي رويم

 زندگيست 
 با پرچم سرخش

 در بادهاي صعب، 
 

 و در آنسوي، 
 مرگ 

 با تمامت هيبت خويش
 مي لرزد.                         

 مرگ لشكر مي كشد از هر طرف       
 مي هراسد از شكست از زندگي

 در اين انديشه اي كاين صحنه چيست     تو
 از كه خواهد گشت؟ آن پايندگي

 
»٨ « 

 در هشتمين برگ
 ميالد تو كامل مي شود
 زيرا بر قامت ادراكت 

 هنوز 
 لكة ترديدي ست. 

 و ترديد
 ـ كه نقصان ادراك است،ـ

 نقصي 
 در ميالد تو.

 
 كه هر انسان

 تنها
 ادراكيست،          

 اي برادر تو همان انديشه اي      ما بقي خود استخوان و ريشه اي 
 

 آوري كهبه ياد مي
 از يك آري زاده شدي



 به ندايي كه تو را فرا خواند
 

 پاسخي شدي
 به ندايي كه تو را متولد كرد.

 اينك
 آزمايدتو را دوباره مي

 
 قامت آري ات 

 آيا از ضربه هاي هراسي تزلزلي دارد؟
 

 مي ُكشددستي چراغ 
 تا شرم
 از گريز
 پيش نگيرد.             

 
 شگفتا

 آوَردمرگ، از هر سوي ، عساكر فراهم مي
 و اينسوي، 

 زندگي
 كاهد!!اش مياز قافله

 
 اينك تو بايد

  
 هراس را 
 و ترديد را

 كه لكة تاريكي است 
 بر بلنداي آري ات

 با دست خويش بزدايي        
 

 پيچد: و ندا، درگوش ات مي
 شمع ها را كشته ام 

 
 اگر هنوز،  

 پنداريزندگي را مرگ مي



 جان ازهالك بدر بر!                        
 

 اين آينه را هيچ غباري نسزد              
 يي، ره خويش بگيرگر اهل سفر نه

 يا پيشتر از مرگ، گذر كن از خويش        
 يا زنده به پيش مقدم مرگ بمير!   

 
 هاي زندگي. مرگ است. كافوِر پاشيده بر لحظهننگ، ساية 

 
 بر ضد ننگ اگر بخروشي تو زنده اي      

 حتي اگر كه جمله بسوزند پيكرت
 الموت اولي من ركوب العار

 مرگ بهتر ز زندگي با ننگ        آن نه مرگ است بلكه زندگي است
      شرم اگر كردي از تحمل ننگ     زنده اي!، ور نه، عين بندگي است 

 
 
»٩« 

 نبردي به غايت نابرابر
 فراهم آمده است

 بين مرگ كه بس عساگر آراسته است     
 زينسوي،    

 حيات                  
 تا هرچه توانسته ازآن كاسته است

 
 عيان است كه 

 مرگ را 
 هول، بيشتر است              

 شايد ازين روي كه: 
 برگرد تني چند، هزاران آَوْرد         انبوه كمان و تيغ وپيكان آَوْرد 
 با اين همه، هر دم 

 مرگ           ـ گرداگرد زندگي گرفته ـ 
 اما به خويش! مي لرزد.                              

 اينسوي ليك



 زندگي، 
 نه شمار عساكر 

 كه صيقل يقين ها  را مي سنجد.
 

 نگري و تو مبهوت مي
 اينهمه آزمودن براي چه هست؟

 و مي شنوي: 
 بايد كه تمام خويش ايثار كني          با قلِب هزار زخم، پيكار كني
 اين آينة حقيقت است اي رهپوي      هشدار، مباد آينه را تار كني

 
 يك لكة تاريكت اگر برجان است        

 يك خدشة كوچك ار كه در ايمان است،
 بر پردة سرخ اين فدا، لك فَكند             

 كاين پردة ساالر فداكاران است!
 
 يي، كه نه ظاهراينك تو در آيينه  

 نماياندبل درونة جان را، مي
 ديدگانت مي گويند

 مي بينم اينجا هرچه پنهان كرده بودي«
 مي بينم اينجا 

 آن نهاني خواستنها
 » تكرشتة هرچند باريِك تمايلهاي دل را
 و تو عرياني!        در پيش چشم خويش

 و چشم حقيقت                                        
 اي بست؟دلي بي دلهره،   آيا تو را هست؟      كدامين رشته ات، بر حلقه

 ي پاك     بگو آيا دلت از ُعلقه ها رست؟»به ميدان رفتن«اگر خواهي 
 

 باز، مي نگري
 به خويش

 تو آنقدرو مشام جان 
 ها،  آغشته استبه عطر پاكي 

 كه بوي هر آلودگي
 تو را مي آزارد.          



 به خويش مي گويي
 نه! 

 اِن فدا كار»آيينه ـ جان«نمي خواهم دمي بيگانه باشم            ازين 
 نمي خواهم كه از جانم بخيزد          بجز بوي فدا و عطر ايثار

 و مي نگري
 اي ز دنبالش ن گشتهاي كه روابه قافله

 ست»عرياني«و لحظه، لحظة 
 و هيچ چيز

 نمي چيند چشم » ما شدن«جز عشق فدا شدن نمي بيند چشم.  جز غنچة 
 
»١٠« 

 برگ آخر سرخ است
 برگ برگها                  
 منزل منزلها 

 لحظة لحظه ها
 و درك دركها    

 انسان 
 نابترين حضور خويش را             

 به چشم تاريخ و هستي مي كشد                                          
 شگفْت لحظه ايست

 كهحتي تو 
 همراه قافله!

 يابْيشنيك، در نمي
 را      زان كه چشمي بايدت، بينا شدهدر نمي يابْيش يار! اين لحظه

 در نمي يابيش يار! اين روز را        اين كه نامش، روز عاشورا شده
 

 مرگ را مي نوشد انسان چون شرابي خوشگوار
 ي پوچوار»بود«تا بگويد زندگاني نيست               

 مرگ را چون تشنه نوشد، همچو جامي پر شكر
 تا كه زنده بگذراند زندگي را زين گذر             

 ست از سوي مرگهان به ضّد زندگي، اين توطئه
 گلشني از  عشق اينجا، جان فشاَند برگ برگ          

 



 
 كه حجم مرگ را مي بيني    

 با   
 دندانهاي خونالودش            

 صف بسته به گرد زندگي از هر سو     
 اّما

 در حصار فوج مرگ؟
 زندگي آنجا بجز يك تن نبود
 آن گروه، آن فوج كوچك

 زندگاني بود و در پيكار مرگ 
 گشت پيروز، ارچه روئين تن نبود 

 
 آن مرگ بود

 افواج مرگ             
 كه در پاي زندگي

 براي هميشه
 با قلب پاره پاره پاره

 به خاك افتاد.              
 

 داستان 
 به پايان رسيده است
 اما وقوف بر داستان

 تا نهايت تاريخ، ادامه دارد: 
  زيباترين سيماي انسان نقش بسته است    

 آنجا به روي پردة گلگون تاريخ
 بنگر ز لبهاي حسين اينجا خروشد          

 فرياد هيهاتي روان در خون تاريخ                           
 
 

 »پايان«                
 
 
 
 


