
وحيد داور شعراز هفت  
 

 به اليبنيتز
:استاد گفت  

"اين بهترين جهان ممکن است"  

 

 جايی که می توانی

و دوستان ات را خواهران  

 معشوقه ات را با رمان های نخوانده بگذاری

 صليب در گردن کنی و

 به افسر آبی چشم بگويی مسيحی ام

 

"اين بهترين جهان ممکن است"  

 

که سرانجام به جنگل پناه می برد انسان  

 از دريای مانش بگذرد

 

 شبانه 
 شب جای دوری نمی رود

 با ما، ميان ما

 در شاخ و برگ روز می ماند

 اين را به خط شکسته ی يونانی

 سقراط پير بر سنگ آستانه ی معبد نوشته بود

 جايی که دست تو

 بر شهر چيره بود و از چشم کوهی ات

 با سقف های سرخ و هتل ها عکس می گرفت

 

 وقتی که پيرکشيشان و تنديس های زنده

 در خانه بودند و خيابان را 



 ِرنگ ملول جعبه ی موسيقی از رونق انداخته بود

 سير از کنار حراجی ها می گذشتی و لب های ات

 آن حکمت قديمی ی معصوم را در عطر بيد و قهوه می آميخت

 

 بيست و نه نوامبر

 در عکس يک شب است

 در من هزار شب

 

 شبانی
 به نگين داور

 انگار کن بر اين جزيره ی سبز نخل خرما می روييد                                                                   

 انگار کن پريانی که به ادارات می روند         هنوز

 با فانوس و رخت سفيد بلند در بيشه می گشتند

کلبه ها بودندانگار کن در اين دل تاريکی ماشين ها   

 تا می شد از شبانان شير تازه ی ميش خريد

 انگار کن که مادرت با چمدان و چرخ خياطی

 از مرز می گذشت تا خانه ات بيايد و هرگز نرود

 انگار کن که مرزبانان می فهميدند آواره گی ی کوه و بيابان چی ست

پر می شد انگار کن که در شب بارانی رخت آويز چوبی ات از شال و چتر خيس  

خويشان خونی ات بودند* انگار کن که مرده گان مزار اسميت داون  

 انگار کن که صبح سحر در خواب از آشپزخانه صدای فنجان و قهوه جوش می آمد

 انگار کن که خواب نمی ديدی

 

دو جنگ گورستان تاکستث پارک، در خيابان اسميث داون ليورپول که شماری از کشته گان : مزار اسميت داون* 
.جهانی را نيز در آن به خاک سپرده اند  

 

  ۲شبانی 
 در شعر خويش چه می بينی؟

 و رستگاری ی تو در چی ست؟

 من ديده ام شبی که دو باغبان



 تا جوی آبشار قالت را بر َکرت هاشان شکسته اند

 َتش کرده اند و شعر مرا زير چنار پير خوانده اند

 جايی که جن گهواره جنبانده و کبک

از خواب مار پريده ست   

 

۳شبانی   
 من می خواهم خيلی شکوهمند از پيش اتوبوس ها بگريزم

:طوری که عابران پياده با ديدن ام مکثی کنند و بر اسکناس های شان بنويسند  

مردی که فيل شد، ميدان شهرداری را با بيشه يکسان گرفت و"  

"پشه ای را نيز از گوش خود پراند-تا بگذرد سگ  

نم اين يا اولين سطر شعری بلند يا طرح داستانکی ستمی دا  

 با اين چنين بالهتی، آری، الهام بخش مردم شهر خواهم بود

 تا از کنار مرگ و مباهات بی هوده نگذرند

 

 اين فتح نامه که می خوانيد

 اندر حکايت است که چندان هم

 رفت و روند شما پريان پياده رو

 موضوع شعر شبانی نی ست

 

۴شبانی   
آفتابی عينک با نيستم مشهوری شاعر که آنجا از  

جا آمده ام  اين به سرد ظهر از بعد اين در   

کنند می سرفه هندی رستوران تند بخار از دختران شان با خصوصی های مطب بيماران که  

ام آبی جين تنگ جيب در دست توانم می آزادانه  

ها درخت ها و دوربين به پشت  

کند ها ام های چشم به را سيگارش دود بخواهم ام کناردستی از  

 

ام نکرده متر را زنی بوی هيچ، و ام، نبوده عاشق وقت هيچ من  

ام ربوده عطرفروش دختران دست از را سفيد های الف چوب رو، پياده همين در گاهی گاهی، تنها  

ام نهاده ها غزل و مزامير الی را ها الف چوب گاهی تنها گاهی،  



راستی بودم، اگر پيامبر  

کرد؟ می چه ام برهنه پيکر با چارشانه، سوخته ی آفتاب مرد آن  

کرد؟ می چه !ايلی !ايلی  

 پيامبر که نباشی اما

عصاهاشان برق و را پيادگان تنه ی موتورها، غيو بری می خانه به  

خواهند؟ می چه شلوغ شهر اين در شان های رمه با داران چوب که فکر فکر، و  

 

رود می کارش سر وکيل مثل دکتر مسير اين در  

افتند می و ايستند می دوند، می ها آدم  

اتوبوس که رسد می جا همان به آمبوالنس  

 و پيالتس لوح بهانه ی مرگ بر سر مسيح می نهد

 

.به ياد می آورد ۸۸است و در خود عصر روزی قديمی را در سال " عيد خون"اين شعر : پی نوشت  

 

۵شبانی   
 در اورشليم برين ام

 سرير بلندی ست

 که دوستان ام برای مان

 با آب رعد و آتش باران تراشته ند

 و پايه های يخين اش از صدای عبور مهمانداران و چرخ دستی ها 

 نمی شکند

 

 ای آسمان پرفرشته ی بی خلبان

 ای ابرهات يک رشته باد يک پشته برف

 وقتی که چرخيدی و باز از قرن های قرن گذشتی

ببند عقد مرا با مادرم  

 و دست هامان را جايی به دست هم بسپار 

 که الی چمن های اش

 نه سکه افتاده باشد و نه پاره ی زنجير طال

 آن جا بهل که تاج بسازم با اسطوخودوس و



 

 از بال سنجاقکان خشکيده بر خار انار

 سندل به پای اش ببافم

!آنک عروس من  

!آنک عروس من  

 پايان
 

 


