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کتابخانه دو -ال
Do-Library

«کدام دست آنچنان دوست خواهد بود که خنجر را نه تا
»دسته که تا دست در سینه بنشاند؟
 هوشنگ گلشیری/ معصوم پنجم

« Le dieu est le berger des homme […]
Le pouvoir du berger s’exerce essentiellement
sur une multiplicité en mouvement. »
Sécurité, territoire, population
/ Michel Foucault

Do-Library

به آتن

Do-Library

دریچهی تاریک زوزه میکشد
دریچه تاریک میشود دهان و باز زوزه میکشد
دهان که باز میشود صدای گلویی میافتد تو-م زوزه میکشد
دهانِ زوزه باز میشود دریچهی تاریک

و
چشم

پاسدار
زوزه

Do-Library

یکم.
«اندر سبب ساختن تمثیل»
Do-Library

1

مغز

ميجوشد در برودت كتريِ بزرگِ انفرادي

̉
كاش

ميتركد:

آسماني آبي ميخواهم
وقتي كه مرغِ سفيدِ مردهيِ آويزان از سقف
منقار آهنيش –
وسواسِ خودكشيست

گوشتِ مچاله
سايه ندارد اينجا
توي اين مکعب
كه از هجوم واژه ،بيگانه ميشوم:

با من

ميسوزم.

Do-Library

2

ميآيد،

از دريچهي تاريک...

«آيا تو كيستي؟»
كزكرده ،با زانوان بسته در انزواي سفيد زه
ميپرسم.

آهسته مينگرد در من
خربيل،
و كتاب را تعارف ميكند....
چون ميگشايماش
دست از كتاب آمده بيرون ،فرياد ميزند:
«أنا ربکم االعلی»،
ميلرزم

خربيل

رفته است
از دريچهي تاريک . . .

Do-Library

3

ديگر كف اتاق،
از اعراف و شعرا و طه،
موسا و عصاست؛
حروفي سفيد ،در غروب پيامبران اوالوالعزم ،كه تدارک ايمان از رنج ميگذرد،
سرگردان

ميچرخد

ميچرخد و

ميچرخد

چندان كه مار پيش ميآيد تا از ساقهاي اعصاب لرزان من،
تا بازوان متروكم،
با چشمان زنگدار،
درخت را مطالبه كند....

 -باال ميآيد.

Do-Library

از ميان تشت آتش و ياقوت

ولي آيا من،

كدام واژه را خوردهام كه گرسنگي چنين ،زبانم را اوباريده؛
اكنون كه روي گريز در مدين نهادهام،
 و برگ را ،برگِ اندوه و آزرم را ،تا با عفونت خشکِ دهانم ميآورم :پس چرا ميگريزم؟ ،من كه نمييابم خونِ قبطيِ كشته را
در خطوط كمپشت
كه

كفِ دستم،
صورتالجوزاست:

هيژده صورت آراسته،
در خيالِ دو صورت
به جانب خور با ريشههاي گسيخته در انزواي باختر،
ميچرخد....
 -هر يک آبستنِ

دو پيکر

ديگري ، -

و يکي آتش كز هيکل تا سوختنِ كوشکِ خيالِ پادشاهِ دست،
ميسوزاند
و دست را چندان دستپاچه ميكند تا فرمانِ شکافتنِ ني...
نيها
كه مادر را بر راس ني بنشانند و گلوي واژن را ببرّند گزمگانِ دست
و اين چنين،

كودک
گاهواره،

بر منطقِ آب
جاري

.
Do-Library

4

موسا

اكنون

پهلوي من است

و
از من

تا

درخت

مار
يست

Do-Library

دُیم.
«اندر حدیث سخن گفتن درخت با موسا»
Do-Library

1

آشفته ميپرم از خواب
غاشيه در جمجمهي اتاق

پيچيده

پيوسته ميخواند
و هربار (تکرار از نخست بي بسماهلل) تا :

لیس لهم طعام اال من ضر ̉
یع

آيين شکنجهست

وُ
دريچه باز ميشود
وُ
خوارخوار
بوتهي خشک شبرق

در بشقاب.

Do-Library

2

شبانهي پنجم،
چگونه شبان،

با دو رستهي گوسفندان̉ش ،سياه تن و سپيد پيشاني
و ديگر
تن سپيد و پيشاني سياه

تا ديدار برادر̉ ش
درگذرد زآزار بيابان،
وقت نماز خفتن كه تندر

سخت

ميگير آسمان
هرچند فروزينه ،آهن و سنگ برهم
ميكوبد ،نميگيرد:
پس چرا نميفروزد خارِ خيس

از اين دلم :سوزان؛

اگر دل ،دلِ گوسفندان ميتركد زهره از نفير ،دل من بود
نبود گمانيم ...ليک
آنگاه در دورِ باديه

پرتو نوري

ميكشدش سو ،از پا
روان ميدود عصاش گرز باد ،تا چشم كار ميكند باد باد ،ميشکافد ،ميرود از سينهي تاريک
تا طور بدخشان.

Do-Library

3

درخت بُرز

سبز
آواز ميخواند

ميسوزد
بيدود
و آذرنگ

از شانههاي سبزش

شراره ميكشد به آسمان وُ

ميسوزد،

ولي

نميسوزد،

وُ
پس از

شاخههاي سبزتر ،سترگتر

چه آتشي كه رنگ رنگ
شبان
گريخت

وُ آتشاش به نام خواند -
خجستهايست در آتش
كو نميسوزد -
درخت گفت.
خجسته است اين زمين
برهنه شو – درخت گفت.

Do-Library

4

فتاده بهزانوم،
ميرود درختم باال از آتش بر سقف و اتاق من

مينگرم
ميلرزم

«ولي نترس! » ،آواز درخت ،گلوي غاشيه را تنگ ميكند« :ولي نترس ،بيفکن! »

«من كه عصا ندارم چگونه نترسم از شبي كه دست،
رسن و چوبِ جادوان
به جان من بيفکند؟»
«ولي نترس و دست خود به جامه كن ،فرا بيار! »

«چگونه من كه گزمگانِ دست ،رسن و چوب جادوان به دست ،شکستهاند دست و باورم
فرو كنم ،چه را برآورم؟»

دوباره غاشيه
درخت را بخورد

عصب گرفت
حاميه

Do-Library

5

شبان رميده بود از آنچه ديده و شنيده بود

ولي درخت گفت كه دست و چوبدست نشانه كن ببر برو به پيش پادشاهِ دست و گوي . . . .

ولي زبان من كه چيز چيز  . . .سوختهست . . .

شبان بگفت

برادرت كه بازوان تو ،زبان توست . . .ببر وِرا ،بهانه بس . . .برو به پيش پادشاهِ دست و گوي:

«درخت را
كه ريشهها و شاخهها و ميوهها و برگها ،درختهاست
نسوخت در شبي چنين ،تو ديدهاي،
بگو چه ديدهاي ،شنيدهاي،
خجسته كيست.
و هر درخت

يکي عصاست
و هر عصاست اژدها وُ آتشي
چه آتشي كه جانِ دست را بسوزدش! »

Do-Library

6

هراس

ديگر

شاشيدهدرخودم

و آتش

ايستاده

در انفجار ترسِ من

چه كه دريچه،

مرده

چشم پاسدار،
دوخته

بر خوراک شبرق

به انتظار
تا خار،

در آواز مکرر غاشيه،

صبحانهي گلوم

Do-Library

سیّم.
«اندر شدن دو برادر به مصر»

Do-Library

1

در هجوم ماران ،از دريچهي تاريک
از كجاست

مرالي

بر سينهي ديوار،

در دشت نشسته

نر
دو شاخ درخت بر سر

در گنج خاطرم.

برابرگرفته بآفتاب

اكنون مارانِ نزديک چندان عنقريباند،
گويي يومالثلثاست :
سکونِ مستحب من ولي از اضطرابِ نيش

(چگونه شکنجه در شبکهي عصب ميپيچد ،تکثير ميشود و مارِ خيال تا لوبِ آهيانه آمده باال)،
چمبره ميزند در پيشِ قوزكم
تا مرال نر از اسبک هيپوكام مغزم پياده شود

از ديوارِ ياد

منخرين بر دهان مار نهاده و
نفس به نفس

او را بکُشد

چه كه گوزن ميداند شکارِ مار و از زهر ،تنها حبابِ اشکيست ميماند
اي كنجِ چشم مراالن!

Do-Library

2

برادر به روياش
ميبـــــــيند

از شرقِ دشت

عصاي آدم

با

رفتنش
̉
لهجهي
او كه ميآيد

شبان و گوزنيست
توامان

برادر است

پيشِ او رو،

ميسوزد درختيست بر شاخهاش تا باالي آسمان

و
سودايي ميخواند:
در اين شتابِ وحشي كه قيمتِ عمر قوم را تلکه ميكند،
و سيب و هر آرزو آزار كودكيست وُ گويا سروش عاشقانه
هر روز آيينهي فريب است ،من چگونه پلک بر هم بگذارم و
رساييي درخت باشم
كه  :اي قوم!
هر درخت آوازِ رهاييست.

Do-Library

3

تا بر گلويِ

خيال من ،گلوله گلوله

تا نبضِ

خواب مرا

تا كيمختِ

شليک كنند
ببرّنــد

پوستِ آرزوم  :آزادي

شکارچيان

ايستاده

جالدان

آمده  -اند

و قصابان

آماده

توي
دريچهي تاريک.

ميدانم !

Do-Library

4

پس برخاسته
به جستجويِ

بازو
زبانش سوخته؛
̉

از خواب

ميشنود
از جانب بحرالميت

ساالرِ كاروان

آمده
ميگويد:
بيرمه

چوپانيست

ميآمد

با جامگان خلق
و با
عصاي .
̉
برون آمده منزلمنزل از شارستان آنگاه
دو منزل و كجايي؟
اوست.
اينک به آغوش

پيوست

برادران:
زبان و بازو ست.
Do-Library

5

مادر كجاست كه ميگفت
هرگز كتاب و باروت يک جا نمينشينند.

Do-Library

6

امروز كه
برادران
بريدهي چيز

يکي زبان
يکي بازو
پهلو به پهلو

از فراخناي پستترين جاهاي زمين
تابوت آفتاب را
تا تختِ پادشاهِ دست
تشييع ميكنند،

ي بردگان و من ،در وسعتِ آواز و شوالي
آيا دل اين دلِ پوسيده پالسيده ̉
سوزان درخت ،پرواز ميشود؟

اي بال بگيرد اين درد وُ «دست» را چنگال بگيرد ايدون از فرط دار بياويزد.

Do-Library

7

فراموشي ستمگريست.

من اما رفتار واژه را

در اين انزواي سوگوار

پياده ميكنم

از قاموس كتاب
تا
در رطوبت يأس

استخوان جانم نپوسد

[وگرنه نيز ميدانم مرگ ،ساربان است]

Do-Library

چارم.
«اندر احوال قوم»

Do-Library

1

غبار در ياد

و

زمانِ من

ياد در غبار
كور است

هنگام كي ميرسد زاري ،من بيگمان
ولي هنوز شيههي مرگي،

هربار از
در همسايگيام

تلخترين فصلهاي رنج را گريستهام
غُراب جِندون

پياده ميشود

چراغ ميافروزد

و
ياد
شاپركيست.

Do-Library

2

جز من كه سالهاست ازين كوچهها گذشتهام
ديگر كودكي كه

سنگ است

ديگر مادري كه

سنگ است

ديگر
ديگر

،
اهرامِ

ديگر
سنگين
آدمي كه

سنگ است

و غبار  :روحِ آواره
ي
سنگ

 ،من
كه سالهاست
 . . . .ازين كوچهها

گذشته . . . .

Do-Library

3

پس كي تمام ميشود

گويي هنگامهي بُطين ،طلسم است؛
كي
انحناي

ماه من

از

بيست و پنجمين درجه و چهل و دو دقيقهيِ

مُرغواي حبس
رخت عبور̉ش تنپوش

در عطر،
عطرِ مرزنگوش.

و من؟
جادو نميداند

تمامِ ستارهها را مادرم چيده در برگِ مو پيچيده

به بازوم

تا روز مبادا
تعويذيست.

Do-Library

4
(آوازِ قوم)

پس در اين شيون ،در شيوع سنگ
در اين تاراج ،كين نرّه گمشده ،نشسته بر اورنگ

كلمه

(رستن ،رستگاري)

كلمه

(نجات  ،گسستن)
برگ،
برگِ پاييزند
[و] براي ما  :من و بردگان،
لکلک و شاهيني ماهاش به سر تاج ،تنها جانپناهِ مرگ.

Do-Library

5

و

غبار در قلب

قلب در غبار

ديگر
كور

اميد

.

Do-Library

پنجم.
«اندر ورود موسا و مواجههی وی با مسخره»

Do-Library

1
پلک پلک پلک،
فلز،

گونه،

نمک نمک نمک
پتاسيم،
انعقاد،
رگ
خوابم نميبرد
دريا
اتاق

واژه

اتاق

واژه

دريا
[ . . . .بي
پا
يا
ن...

Do-Library

2
بنشسته دست

به ايوان

با گزمگان

به بزم

آنگاه بار ميطلبد

يار
تلخک هميشه خندان،
گريان و پريشان

و زار

اين بار:
با اين سپاه يکدست !

«جانانه دست !
آيا چگونه است

دو برادر

با خيل بردگان بيدست
از دستِ دست
گريزند . . .مست ؟!»

Do-Library

3

آزادي،

كه ميخواستم خداي انزواي خود
گوشه بگيرم

اينک
خانهي من است

زخم سپيدِ ديو
و ديگر
پهلوي خواستن،

پهلوي بيزاري.

[باري ،در الي زخم

كتاب بيتاب

و
همچنان

من
بيخواب

دندان دست بر اضطراب من خندان.

Do-Library

4

وقتي كه دست و هامان

در ايوان

خنديدهاند

تلخک فرمان دست شنيده
دواندوان آمده تا درِ دروازه،
برادران رسيدهاند؛

«من كز چاكران دستم ،اگرچه مسخرهاش هستم،
حالي شنيدستم دو ديوانه بر دروازه بست نشستهند؛»

 چه ميخواهند؟ ديدارِ ابوالوليد!«آيا ابوالوليد كيست؟!»

(تلخک به خشم خروشيد)
«كه يکدانه دست ،يکتا وليّ من ،هرگز ابوالوليد نيست!»

«با اين همه ولي ،دستور دست چنين است كي پشمينهپوش با چوبدست جداگانه بيايد
تا پيشگاه دست».

Do-Library

5

اما خداي واژگان من
در اين پگاه

(پگاه نبرد است)

كاينگونهام در زخم ،باژگون
با كدام عصب
لب به آواز . . .

گشودن
پافشردن
راه

بردن !

Do-Library

6

پس چون درنگريست

دست
وو را ديد
با
جامگان خلق
وُ
با
عصا
ي،
̉
انگار در پنهانترين نقب حافظهاش
از آتش
پايين
ميآمد؛
تا با نرمههاي آويزِ نِمِس

– دستار مقدس –

بساواي مرگ را به پيشانيي دست بياموزد.
Do-Library

ششم.
«اندر دیدار موسا و دست»
Do-Library

1
 . . .دشت
زماني
 . . .شکوفه
زماني
و رنگ
زماني
ديدن (هر آنچه ديدهام

ديگر امروز
جسد

گريخته)

خداست
و

زماني گرسنه.

با اين همه

بيا . . .

بيا . . .

دهان من سخت است
.

Do-Library

2

روشناي سرد

در آغاز روزي برشته
بر فراز آسمانخانهي كوشک
آنجاكه ستونِ جِد از درخت و دانه سرشته را
خون بردگان تا

چشم حاجت
 چشمپناه شکوه دست -آبياري كردهاند،

نگران وُ
شبان به پاي شک:
«با اين همه پريشانم :قدر دست را شايد كه ندانم؟
شايد درخت منظور ديگريست،
وگرنه دست مگر
چندانكه

با كودكيي من،

هر پدر ،مهـ̉ربان نبوده است؟»

سستيِ پيکرش شتاب را  -ترديد  -جمله خورد
ليکن عصاش ميبرد همچنان
تا روشناي سرد . . .
Do-Library

3

من

زيستن

زيستن

من

هستن

شکفتن

من
رفتن
بازگشتن
شکستن
و باز شکفتم :
ستارهي دنبالهداريست قلب (دانشِ آسمان را خوردهام

پس

بيا و بيا . . .

بيا

من)

اي شکل
اي انتظام كهکشانه
بر پوستم بدم
[كاينجا دمادم
پر گرفتن
تازيانه . . .
 . . . . .تازيانه ]
Do-Library

4
از كجايي. . .
دست،

چون چوپان بيامد،

با صدايش تلخ،
با نگاهي خشم را برّان ،دريده ،سوزِ خواب :آن آتشِ هيکل به يادش آوريده ،زو پرسيد:

 جاي دگر تو را مگر نديدهام؟اكنون بياي پيشتر. . .
هان چشمان تو

آن دو گوي

خيس

از آب آمده

يادم ميآورم :
از ما گريخته،

تو همان طفل قاتلي

اكنون به ميل باطلي شنيدهام
اين كجخياليات بگو

در سر خيال قوم را فريفته

بهانه چيست؟

اين آفتاب كه ميگويند بر دستهاي توست

را،
نشانه چيست؟

از من خدايتر !  ،از "را" يگانهتر !  ،گويا كسيست،
كيست؟!
او را نشان بده.
Do-Library
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نفريده چوپان،
زان نفير از جاي رسته ،هوش ايمانش به جايش بازگشته ،التهاب از خاطرش رفته
پرده ي آوازِ سوزانِ درختش آمده در ياد ،لکنتش آهسته آهسته فرامش

خواند:

 آري آري من هماو هستمپاسبانِ راستگويي ،به درستي سرسپردستم؛ داستان اين است :
يک شبي در راه در غريدن توفان
در بيابان سيهكاري پس و پيشاش همه تاريک ،آسمان بيماه
گم شدهستم من
ناگهان از دور،

 در ميان تندري شالق بر بيتابيام كوبانوندرو

فرجام بيفرجام،

سودايم همه از پي̉

سرپناهي بود -

روشناي نازكي پيدا . . .سوي فانوسِ سرايي ،مامني شايد ،پديد آمد
از پياش پس تند برجستم،
هرچ ميرفتم ولي

او هنوزم دورتر،

مينميآمد چرا نزديک!
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عاقبت آن جا درختي بود  :شاخههايش نور،
برگهايش

در حباب شعله ميرقصيد،

انتهاي شعله تا سقفآسمان رويان ،بترسيدم:
كجايم من؟،
ريگزاري و درختي اينچنين رخشان؟
وانگهي
اين چه آتش كو نميسوزد؟!
دود او پس كو؟!

پاي در رفتن ركابم هر كجا سايد
از جوا̉ر آن بُلعجب چيزي،
روي گرداندم.

ره سپردن

هيچ ،رفتن هرچه بيهوده :

هر طرف گويا درختي بود ميسوزد،
شاخه و برگش نميسوزد

بياسوده
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با خودم گفتم چه حالستي؟ خواب يا بيدار؟
گوييا تند̉رت بلعيد̉ه

وُ ناهشيار در جهان ديگري هستي،
ساز رويا فکرهايت درنورديده.

چشم بربستم گشودم باز،
شعله در جايش عيان ميسوخت پاييده :
استوانهي هودجي تا آسمان تاجي،
̉
از سرش نوري بباريده!

حاليا گردون،
اندرين محنتفزا صحرا̉ي كو آرايشاش جنگ است،
كه گمانم نيست امشب جان به در بردن ،وعدهي آرامشاش مرگ است،
وز قضاي آن بيآسودن؛
چه وقتِ امتحانستي!
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هم در اين هنگام

ناگه

بانگيام برخاست « :من خودت هستم

و ديگرهاي در يادت !

گريزت چيست؛ موسا !
از تو را كرده ،ناگزيرت نيست !
موزههايت را بکن،

با ما به نور اندر بياسا دم».

مهرآراي نواياش را چو بشنيدم،
گرچه غوغايم به دل افکند يکدم سخت لرزيدم  ،ترسهايم باخت
چشمهي دردم به جوش آمد ،وندرو قلبم

زضطرابي خوش،

در خروش آمد ؛

وينچنين آرامشام كمكم به آغوش درخت پيوستم :

وه چه صورتها،
بر فراز شاخههاي هر يکي تن ،ميدرخشيدند
صورتکهايي كه من بودم و ديگرهاي من
«گفتگو نور است» ميگفتند،
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«زندگاني گر سراسر رسم نابوديست
 آدمي تنهاست،يکسره اشباح غم با او به نجواها:
نيست شورانگيز وينچنين حالي
طبل توخاليست ني طربانگيز -؛

اما
زندگي سور است»،

ميگفتند،

«گرچه در آتش نميسوزد ،
 آتشي كو عاقبت خود دست را سوزد ،سرنوشت اين است ، -ريشههاوُ ساقههاوُ شاخههاي ما ،
برگ آواز خيالي :پرِّ آزادي كه ميسوزد؛

كو جنبش دستي؟»
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بس شگفتانگيز
هر يکي با هر يکي با من سخن ميگفت

از نيک و بد هستي

فکرِ مرا ميخواند :
«تو يگانهستي ،هر كس ديگر تکين چون تو
داستان يکهي خود ،قصهاي دارد ،چه ميترسي؟
زشت و زيباي جهان در هم بياغشتهست»

 -اما من. . .

كشتهام مردي !

نه مردي خود ستمكاري
كه جان ديگري را كرده در شيشه،

فراهشته سزاي ناجوانمردي ،دريغا كِشتهي عمري تبه كردم ستمپيشه،
نيايد هيچ جز خواري.

«چنينات پس سزاوارست برگشتن
جفايي را نشان مردمان دادن كو سرچشمهي هر مردمآزاري جفاكاري؛
ستم را رونما كردن».
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زبانش سوخته چوپان،
تمام ماجرا بيلکنتي برگفت وُ پس
در پيش چشم دست
عصايش را فرا آورده وُ افکنده
ماري
اژدهايي شد
دگر
تابان
برون آورد خورشيد
از گريبانش.

Do-Library
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براي گريستن كودكي در راهرو،
زماني

؛

براي گردان عزاداران در آرامگاه،
زماني

؛

براي نگون دستهي اركيدها بر گور،
زماني

گروگان :

فردا ، . . .
وقت

حرمان

.
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هفتم.
«اندر احوال قوم و گفتگوی هامان و دست»
Do-Library
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مغاک نمناكيست،
وَاصْطَنَعْتُكَ لِنفسی آمده
بر

مرديست يک چشم

پيشانيش،
خدنگِ آتشوُ فانوسيست

«يا حلطع

يا جملع

دستش،

يا صلطع

يا مطع،

يا حللسحت يا كملسللسکعهت،
يا ذخر من ال ذخر له»،

خالکوبيده به بازوش  :اسمِ

از

اعظم،

دريچهي تاريک؛
امام غزاليست.
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جانِ

و

من :

اضطرابِ
جــيـــوه
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تشييعِ آفتاب

«شوم است

هر شب ،قومِ بهزمزمه

مرده».

دست

خواب ميبيند :
بر گردناش

نهاده دست

ميپيچد،

پيوسته
ميفشارد
تا

پستِ او

پابستِ او

همدستِ او باشد.

چندانكه صبحِ تاريک
برداشته جان
ميخزد

تا
محرابِ دست

ليک

بيتوش

برده؛
هوشِ نظارهاش

تا از افق

نگران
اين بار

مگر برنميدمد
يکباره . . .
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و روح خياليام

جاودان پوشيده در حجاب ژنده اكسوني

بخارِ نازک ظلمانيام

و او  :اطیعوا اهلل و الرسول
و او  :سبحانی ما اعظم شانی
و او  :مشکات النور
هور

هور :

هور

اورِ عذابِ من

 -كه ديگر آواز،

پژواک سستي در گلويم -

مشتي و خاک
ميكوبد
دهانم

ميريزد
ميشکند
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[ اما خداي آواز،
خنياگريست چندان
كاين ارغنون ،كه اين ساز،
اين بارها شکسته غزالي

باز

و

هر ترانه ،صد قناري در گلويش
از

پر ميكشد
اينم

دهان

پاره ]
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پر ز انديشه به جاي،
در شگفت آمده زان مرد و عصاي،
ديگر از سوي كنون رفته كجاي ،دلهراييش فزون :

«با چنان افسونش

نکند گر ببرد هوش ز سر

بردگان را گمراه؟

نکند گر طلبِ يار كند
و بدان دست و عصاش ،مردم شبزده را

ميكشد آه ازين سوداها،

همه بيدار كند؟»

دست بر پيشانيش فرّ آمونش مگر روي در خاموشي،
سرنگون ياد و فراموشي پس همراهش.
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«دل مداري تنگ! اي فريبا دست!
اژدها و دست  -هرچه او كردهست -
آشکارا كار جادوي است
مينشايد خود بيازاري بدين نيرنگ»

با غمين شاه چو ميآيد هامان نزديک،
آن كلکبارهي خونخواره مزور فرزين ،اينچنين ميگويد :

«در ميان چاكرانِ دست ،جادواني چه

بسا تردست،

بس فراوان است،

گر بفرمايي در مصاف شعبده در جنگ مات گردانند وي را جادوان دست؛
ختم جادو را به جادويي ببايد بست».
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زبان من قديم است
تنوره ميكشد از چاه در بغداد  :نان ميشود
در بلخ باال ميرود از دار  :نوميد مشکان ميشود
در شاهدز سوزانده حلقآويز

اما

باز
بزرگ امّيدم من

،
زبان من معطر است.

(آيا معجزه

ترنم زمان نيست
در مواقفي كوتاه كوتاهتر تا منش فصل را در چشم معلق كند،
چشم كه از جنايت عادت كور است؟
و عقل معجزتيست.

زمان من قديم است؛

امام غزالي!
تا ستونها پير پوسيده ي نظاميه فروريزد
من بازگشتهام
و در بطن چپ قلبم ،آنجا كآغاز من است،
جهش زمان را

جشن ميگيرم)
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هشتم.
«اندر مصاف موسا و جادوان»
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قضاي معرفتِ ايل

كوچ

و حركت

از

ظرافت تاول را نميشناسد

اما زمين بسته به زنجيرِ شهر
كه

زخم راه
زيباي رفتن است ؛

گرسنگي

به

گرسنگي
(تا التيام درد مراتع،

مرتع كه چراي عبور است

آغوش به پايکوبي رقصي ميگشايد آيين زيست را
 -متبرک است نام -

و خون قرباني

خداي را به شفاعت تاجگذاري ميكند؛
ولي

شبان،
پاسدار ايمان ،تا رستگاريِ سرمدي
فداييِ رمهست
چراكه سقوط
هالكتِ

خداي)
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در ميدانگاه
بردگان و گزمگان جمعاند
در ميانه

جادُوان دست

با رسنهاي و دگر با چوبنيها پر ز سيمابي
كز تپش در جنبش آيد ميشود ماري وُ آنسوتر
برنشسته بر سريرش جاودانه دست
التهابش را بهدر آرايشي ،كي نباشد هيچ بتواند بلرزاند

پايههاي اقتدارش را ،بپوشيده

لحظهي فيروز را در ميبيوسد ،گرچه ميداند نهاني :انزواي خويش را ديده.

پس شبان با گامهايي سخت
آرميده تخت خاطر از چه گفتش با درخت
پيش ميآيد،
بر سرش تاجيست ناپيدا  :او شفاي قوم ميداند.

بردگان بيتاب ناباور هريکي با ديگري گويد
«لحظهي توحيد در پيش است،
كار اين بختآور دوران ،جهانخواره ،به يک نيش است!»
Do-Library
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فضاي قدر من

چهارديوار،

اما

راهرو

و پلکانيست

( تا
.

. .

بهشت )
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فرشتهي نگاهبانِ شبان گرگيست؛
و خدايِ پير

گرسنهست،

( خيابان

| بستر مرگ |

شرايع فالح

تشنهي آيين

وين آسياي نجات

تا بوسه بر گلوي بريده،
شيارشيار

مرتعيست منتظر) :

خشکيدهست.

اينگونه ميچرخد
سيراب از خون ميشود
وز استخوانم آرد

(و كوچ

نان مقدسيست!

گمراهي)
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و جايگاه گرم ريگ بود
و رفتار سيماب ميرفت ،رود بود

پندارِ قوم را فريفته

پس شبان انداخت
زانِ او ثعبان جاندار آتشافروزي

وز دهانش دود بود

آنچنان جادوي ايشان را به هم آورد و اوباريد

مارِ جادوانِ دست را بسوخته

وآنگه روي خشمآلود سويِ گزمگان آورد آتش از دمش جاري
و دست از پيِ زنهاري با قلب ريخته ي̉

سپاهِ دست هم گريخته

ي:
وُ جادوانِ دست شيفته ̉
شبان سرود بود

وز پياش روان درود بود.
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چونک آن بختآور دوران چنين احوال در هم ديد
خشم رخسارش دگرگون كرد،
چشماش خون :
«دستهاتان را ببرّم
پايهاتان را ببرّم
و بدين خرمابنانتان زنده بر دار آورم،
كو شما را مهتر است وُ
اين چنين جادوي با همدستي هم آوريديد»

جادوان اما «نه اين جادوست» ميگفتند
و بدين آواز آماده ،بر فراز دار ميخفتند.
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اي كاش نيست

كه خواستهام
شبان

جان خود
رمهي خود

خداي

خود
باشم.

Do-Library

نهم.
«اندر فرجام کار قوم»
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آنجا كه طبيب با پرواز آخرين كلمات در سپيدهي دانش كور شد،
و داعيان عبوس و مواليان عاقبتسوخته،
به تيرباران تنها چاپار عافيت،
دواتهاشان از باروت پر كردند،

صفاي خِرد

در

كه در

بخار وحي
«مِن أمرِ ربّی»

به هيات آمده،

زنگار بست.
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غروب آمده است

رمه ،با زنگولهي عتيقهاش آويز،
بر آستانهي ازدحام تاريخ
شاعر

ايستاده،

سوگوار

دفتر عهد
براي چه اسبي

به ساختن مرثيه

كهر

در آسمان گريسته

گشوده،

و شبان
 اين هر دوآن  :دستانتا
بر شانهي

پيامبران -
به گلّه آموزد

ايمان و سپاس
سرباز و برده

پاي

استوار

كرده.
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اينک

آرزو

سوار بر احتراقِ خونِ من در زخمِ بسته
ميدود،

ديگر

درخت

بريد ه

چوبه
ي
دار
است.

[من برخاستهم

روشن،

و مادر تاج ميشود]

خرداد و تير 1333
Do-Library

یادداشتها
(پاره یکم)
2-1
"خربیل" –
«نام مردی مومن از آل فرعون بود که خدا در قرآن از او نام میبرد( ».دهخدا).
گویا کسیست که برای موسا چون زاده شد و فرعون پسران بنیاسراییل میکشت ،او درودگر بود [که آن تابوت کرد]،
جعبهای بساخت ،کودک را در آن نهادند به نیل افکندند .دیگر جای وقتی پیدا میشود که موسی از قبطیان کسی را
کشته بود و فرعون خواست او را به سبب آن قتل مجازات کند.
«آن مرد از قبطیان فرعون که مومن بود و تابوت موسی کرده بود ،همی آمد سوی موسی و او را گفت این سپاه همی
تدبیر کنند که تو را بکشند ،از این شهر بیرون شو( »...ن.ک ص  563و ص  575و ص  503تاریخ بلعمی ،ج اول،
تصحیح بهار)1535 ،
همچنین ن.ک ص  196الکامل فی التاریخ جلد  ،1ابن اثیر ،برگردان حسین روحانی ،اساطیر.1535 ،
"انا ربکم االعلی" –
قرآن سوره نازعات آیه « :25و گفت [فرعون] بزرگتر پروردگارتان منم»
«و فرعون را خدایان نبودند که او همه بتان را شکسته بود و گفته بود ما عملت لکم من اله غیری» (ص  ،515تاریخ
بلعمی ،ج اول ،تصحیح بهار)1535 ،

5-1
"مدین" –
«نام شهر شعیب پیغمبر» (دهخدا).
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موسا چون مرد قبطی را کشته بود فرعون خواست او را بکشد ،ناگزیر از گریختن شد .پس شهری که بدان روان شد
"مدین" بود و در راه که میرفت «برگ درخت میخورد ،توان راه رفتن نداشت»( .ن ک ص  197الکامل فی التاریخ
جلد  ،1ابن اثیر ،برگردان حسین روحانی ،اساطیر)1535 ،
"صورت الجوزا" و "دوپیکر" –
«جوزا در اصل لغت به معنی گوسپند سیاه است که میان او سپید باشد .برج سوم از برجهای شمسی را گویند».
(دهخدا)
« و سوم صورت توامان همچون دو کودک بر پای ایستاده هر یکی یک دست بر دیگر پیچیده دارد ،تا بازوی او بر
گردن دیگر نهاده شده ...و در میان عام برج توامین به جوزا شهرت دارد( ».ص  90التفهیم ،ابوریحان بیرونی).
«کوکبة التوأ مین :کواکب او هجده است از صورت و هفت خارج از صورت و آن صورت دو آدمیست ،سر ایشان به
جانب شمال و مشرق و پای ایشان به جانب جنوب و مغرب و کواکب هر صورتی با آن دیگر آمیخته است( ».عجایب
المخلوقات ،زکریا قزوینی ،نسخه خطی)
"پادشاهِ دست" –
در مزامیر (داود) ،دوازدهم از مزمور  ،156عبارت مشهوریست ְּ " :בי ָד חֲ זָקָ הּ ,ו ִבזְּרֹועַ נְּטּוי ָה".
در ) ،King James Bible (Cambridge Pure editionبرگردان انگلیسی آن چنین است:
”“With a strong hand, and with a stretched out arm
فارسی آن چنین« :با دست زورمند و بازوی کشیده»
شبیه به همین عبارت در سفر خروج ،بخش ششم هم آمده .یهوه به موسا وعده میدهد که زمانی درخواهد رسید که
این چنین "دست" فرعون به رهایی بنیاسراییل برخواهد خواست« :و به دستی زورآور ،او [فرعون] ،ایشان
[بنیاسراییل] را از زمین خود خواهد راند».
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"که مادر را بر سر نی بنشانند" –
«او [فرعون] نی را میشکافت و زنان را بر آن مینشاند و پاهای ایشان را میبرید .زن که میزاد ،از شکنجه ،نوزاد را
سپر بالی خود میساخت( ».ص  ،192الکامل فی التاریخ جلد  ،1ابن اثیر ،برگردان حسین روحانی ،اساطیر)1535 ،

(پاره دُیم)
1-2
" لَّیْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِیع" –
قرآن ،غاشیه« :6 ،خوراکی جز "ضریع" ندارند».
"خوارخوار" –
آهسته آهسته ،کم کم (دهخدا)
"شبرق" –
«گیاهیست که خشک آن را "ضریع" گویند .نباتیست دریایی و آن گیاهیست که از غایت بدمزگی و سمیت او
چهارپا نزدیک آن نتواند شد .در دوزخ تلختر از صبر و بدبوتر از مردار و سوزانتر از آتش .خار درخت خرما».
(دهخدا)

5-2
"حامیه" –
قرآن ،غاشیه :5 ،تَصْلَى نَارًا حَامِیَةً « :در آتشی سوزان در آیند».
آتش به غایت گرم (دهخدا)
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(پاره سوم)
1-5
"مرال نر" (و "مار") –
« ابّل [مرال نر] عادت به خوردن مار کرده ،بینی بر سوراخ مار نهد و به نفس مار را بکشد و شروع در خوردن کند و
مار اضطراب کند تا جایی از اعضای وی بگزد و چون تمام خورد ،حدتی در او پیدا شود و شورشی در چشم وی
بدید آید و آب از چشم او روانه شود و در گویی که در کنج چشم اوست جمع میشود و میبندد [الخ]» (حیاتالحیوان
دمیری ،ترجمه محمدتقی تبریزی ،نسخه خطی)
"یومالثلثا" –
«درین روز سکون مستحب است و به اصالح خود مشغول شدن از غل و غش و غسل و تنظیف و امثال این و حجامت
درین روز محمود بود و چنین گویند که قابیل هابیل را درین روز کشت» (عجایبالمخلوقات قزوینی ،نسخه خطی)
"لوب آهیانه" –
( )Parietal Lobeبخش باالیی مغز بین لوب پسسری و لوب پیشانی .حواس پوستی و بساوایی در این بخش
درک میشود و همچنین درد.
"اسبک هیپوکام" –
هیپوکامپوس ( )Hippocampusدر لوب گیجگاهی مغز واقع است و حافظه درازمدت آنجا ذخیره میشود.

5-5
"کیمخت" –
«پوست ترنجیده ،پوست دباغی شده( ».دهخدا)
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5-5
"بحرالمیت" –
«دریای مرده ،بحیره لوط ،نام دریاچهای به فلسطین در امتداد نهر اردن( ».دهخدا)
آن را "بحر الملح" و "بحر الشرقی" هم گفتهاند.
« و سوی جنوب شهر [شهر طبریه] ،دریای لوط است و آن آب تلخ دارد یعنی دریای لوط که از جانب جنوب طبریه
است و آب دریای طبریه به آنجا میرود و شهرستان لوط برکنار آن دریای لوط است ،اما هیچ اثری نمانده است»
(سفرنامه ناصرخسرو)
"با جامگان خلق و با عصای" –
«فرعون نگاه کرد موسی را دید که میآمد با جامهای خلق و با عصای .حق سبحانه تعالی در ساعت خوفی و هراسی
و هیبتی از موسی در دل فرعون افکند ،و از موسی بترسید سخت ،و گفت :من این انت ،و من اذن لک بالدخول و الیّ
شیء جئت؟[الخ]» (ص  171-170قصصاالنبیاء ابواسحاق نیشابوری ،تصحیح حبیب یغمایی ،علمی فرهنگی)1532 ،

(پاره چارم)
1-5
"غراب جِندون" –
« غراب جندون کشتی اجنه است که در تاریکی شب با چراغ روشن بر خشکی حرکت میکند( ».ص  ،173شناخت
اساطیر ایران ،جان راسل هینلز ،باجالن فرخی ،اساطیر)1535 ،

5-5
"بُطَین" –
« نام منزل دوم است از منازل قمر و آن سه کوکب است در بطن برج حمل .و آن سه ستاره خورد است به صورت
دیگ پایهها یا مثلث شکی که دیگ را هنگام طبخ بر آن نهند( ».دهخدا)
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«بطین :و این  21درجه و  13دقیقه و دو ثانیه است تا  23درجه و  52دقیقه و  12ثانیه از حمل .درج میکنی در آن
طلسماتِ کندن چاهها و نهرها و به استخراج مطالب و گنجهای مدفون و طلسمات نمو زراعت .و میکنی افساد میان
زوجین پیش از اجتماع ایشان در طلسمات متحرکه .و از برای باقی ماندن غالم و شدت حبس محبوس هرگاه خواسته
باشی اذیت آن را که در آن حبس دیر بماند( ».کلیات اساطیر ،رساله در علوم غریبه ،آصف بن برخیا)
"مرغوا" –
به فتح  -یا ضم  -م و ضم غ« ،فال بد و نفرین» (دهخدا)
"مرزنگوش" –
گیاهیست از دستهی اسپرم (ریحان) .اثر درمانی آن التیامبخش و ضدعفونیکننده و ضد تشنج است.
«به قول بندهش ،گل مرزنگوش مخصوص به اوست [مخصوص به اشه ،امشاسپند اردیبهشت] .مرزنگوش یا مرزنجوش
گل ریز و سفید و مایل به سرخی دارد و گل آن مانند خود گیاه خوشبو است( ».مدخل "اردیبهشت" ص  95دانشنامه
مزدیسنا ،جهانگیر اوشیدری)1571 ،
«اردیبهشت نگهبان مرغزارهاست» (ن ک زیر"اردیبهشت" ص  77و ص  159-153پژوهشی در اساطیر ایران،
مهرداد بهار ،آگه)

5-5
"لکلک و شاهینی ماهاش به سر تاج" –
تات (تحوت  )Tothایزد خرد در مصر باستان ،تنیست آدمی با صورت لکلک و خونسو ( )Khonsuایزد ماه و
جنگ در مصر باستان ،تن آدمی دارد با چهرهی شاهینی قرص ماهی بر سرش.
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(پاره پنجم)
"مسخره" –
«فرعون را یکی مسخره بود ،با وی حدیث خنده کردی( ».ص  595تاریخ بلعمی ،ج اول ،تصحیح بهار)1535 ،

5-3
"هامان" –
[در روایتهای اسالمی و قرآنی] «نام وزیر فرعون است» (دهخدا)
"ابوالولید" –
«و مفسران گفتهاند که بفرمود تا وی را به لقب خواند [الخ]» (ص  167قصصاالنبیاء ابواسحاق نیشابوری ،تصحیح
حبیب یغمایی ،علمی فرهنگی)1532 ،
6-3
"نِمِس" –
نمس ( )Nemesکاله و دستاری که فراعنه بر سر میگذاشتند.

(پاره ششم)
2-6
"ستون جد" –
ستون یا عمود جد ( )Djed Columns or Pillarسمبل اقتدار در خط هیرگلیف به شکل ستون است ،ستونهایی
که به همین نام در قصر و کاخهای مصری میساختهاند.
برای آشنایی به کارکرد آیینی آن به مدخل  Heb-Sed Festivalدر این کتاب نگاه کنید:
Egyptian Mythology A to Z, Pat Pemler, Third Edition, 0202
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5-6
"را" –
را یا رِ ( )Ra or Reاز ایزدان مصر باستان ،ایزد آسمان و زمین و زیرزمین .جلوهاش خورشید و نشانش قرص آفتاب
بر سرش و کبرایی پیچیده دور پیکرش.
در کتاب مردگان ( ،)The Book of Deadاو ایزد مذکریست که افزار گشنان (آلت تناسلی) خود را بریده و از
خون آن ،خدای اقتدار و خدای عقل را پدید آورده( .ن ک به ص  cxiمقدمهی
The Book of Dead, The Papyrus of Ani, E.A. Wallis Budge 0981
و همچنین مدخل ) Re (Raدر کتاب
Egyptian Mythology A to Z, Pat Pemler, Third Edition, 0202

(پاره هفتم)
1-7
"وصطعنعتک لنفسی" –
قرآن ،طه« : 51 :بهر خویشم پروریدمات»
"یا حلطع یا جملع[ ...الخ]" –
«برای دیدن راههای پنهان .این اسم اعظمها را جبرییل بر روی بالهای خود نوشته است .اگر به آن نگاه کنی ،راههای
نادیدنی پیدا میشود .اگر کسی آن را نوشته همراه اسم خودش حمل کند ،مانند پیغمبر دارای هیبت خواهد شد و اجنه،
عفریت و سحربازان نمیتوانند کاری به او کنند .اگر برای مریض نوشته شود ،او بهبودی مییابد .این اسم اعظمها چنین
است .از آنها خود را حفظ کن:
 55351یا حلطع یا جملع یا صلطع یا مطع یا حللسحت یا کملسللسکعهت مبیان یااهلل کملسللسعت مکعکلیل یا حیطشن
بلحان یا غیاث من ال غیاث له یا ذخر من ال ذخر له یا عماد من ال عماد له یا صمد من ال صمد له یا احد لم یلد و لم
یولد و لم یکن له کفوا احد».
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این تکه از کتابی برداشته شده به نام "مخزن االوفاق" که در زیر عنوان نوشته امام محمد غزالی ،به کوشش درویش
حسینی نمینی .گویا کتاب در پاکستان در مطبعهی «مکتبه عربیه» چاپ شده؛ به جز این دیگر مشخصات و هیچ
توضیح ندارد که آیا این تصحیح چه نسخهایست و آیا اصل آن به عربی بوده یا به فارسی و چه و چه.
برای ما انتساب چنین کتابی به ابوحامد غزالی سراپا مشکوک مینماید ،چه نه جاللالدین همایی در "غزالینامه"اش
و نه زرینکوب در "فرار از مدرسه" ،اشاره به چنین تالیفی از امام غزالی نکردهاند و حتا در ذیل تالیفات منسوب به
او نیز چنین کتاب نیامده .با این همه اگر «رساله کنوزالمعزمین» را به بوعلی سینا نسبت دادهاند و جاللالدین همایی
با همین نسبت آن را تصحیح و منتشر کرده (به مقدمهی مفصل آن کتاب که همایی نوشته نگاه کنید!) ،چه عجب اگر
غزالی هم چنین رسالهای در علوم غریبه و وفق نوشته باشد؛ اگرچه از منطق شناخت ما از این هر دو بزرگوار ،چنین
تالیفاتی برنخیزد به طبع همین برنخاستن و با همین منطق ،چنین استفادهای از آن در شعر را جایز دانستهایم.

5-7
"روح خیالی" –
غزالی در «مشکاةاالنوار» روح را در پنج درجه بررسی میکند :اول روح حساس .دوم روح خیالی .سوم روح عقلی.
چهارم روح فکری یا نظری .پنجم روحی قدسی نبوی.
روح خیالی حواس را به ادراک میآورد.
(ن ک "مشکاةاالنوار" ابوحامد غزالی ،ترجمه صادق آیینهوند 1537 ،و همینچنین مدخل "روح" در لغتنامه دهخدا).
"اطیعوا اهلل و الرسول" –
اشاره به قرآن ،نساء :5 ،يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْر مِنكُمْ « :ای کسانی که ایمان آوردهاید
خدای را اطاعت کنید و پیامبر او را و اولیای امر خود را».
"سبحانی ما اعظم شانی" –
گفته مشهور بایزید بسطامی.
"اور" –
به کسر الف (إ) به معنی مشت بر دهان کسی زدن و به فتح الف و واو فحش و سخن زشت و ناسزا و اگر اور خوانده
شود به وزن نور ،گرمای آفتاب و آتش باشد (دهخدا) منظور اینجا« :اور عذاب من» هر سه بوده.
Do-Library

3-7
"تنوره میکشد از چاه در بغداد" –
نگاه کنید به ص " 53شرح حال عبداهلل بن المقفع" ،عباس اقبال ،اساطیر 1532
"نومید مشکان میشود" –
« و آن روز که حسنک را بر دار کردند استادم بونصر روزه بنگشاد و سخت غمناک و اندیشهمند بود چنانکه به
هیچوقت او را چنان ندیده بودم ،و میگفت چه امید ماند[ .الخ]» ("ذکر بر دار کردن امیر حسنک وزیر" ،ص 291
تاریخ بیهقی ج  ،1نسخه دکتر فیاض)
"شاهدز" –
«در سال  300هجری سلطان محمد بن ملکشاه سلجوقی با باطنیه اصفهان جنگید و رییس این طایفه احمد بن
عبدالملک بن عطاش را از قلعهی شاهدز به زیر آورد و به وجهی فظیع در اصفهان به قتل رسانید» (ص  55غزالینامه،
جاللالدین همایی ،طبع دوم)
"معجزه" –
«و همچنین است زنده کردن مرده و مار کردن عصا که بدین طریق ممکن است و آن این است که ماده پذیرای هر
صورتی است ،چه خاک و سایر عناصر ،به نبات مبدل میشود ،و چون حیوان گیاه را میخورد مبدل به خون میگردد،
پس از آن خون مبدل به منی میگردد بعد از آن منی در زهدان میریزد و حیوانی خلق میشود و این امر به حکم
عادت در روزگاران واقع میگردد ،پس چرا خصم محال میشمارد که در مقدورات خداوند چنان نیرویی باشد که ماده
را در این اطوار ،در زمانی قریبتر از آنچه معهود افتاده بگرداند؟ و چون (انجام این کارها) در زمانی قریبتر جایز
باشد ،مانعی برای کمترین وقت نباشد ،یعنی این قوا در کار خود شتاب ورزند و بدان وسیله آن چیزی حاصل آید که
برای پیامبر معجزه شمرده میشود( ».ص  ،230تهافت الفالسفه ،امام محمد غزالی ،برگردان علیاصغر حلبی ،جامی،
)1532
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(پاره هشتم)
5-3
"ثعبان" –
«و ثعبان آن مار بزرگ بود که او را گردن ستبر بود» (ص  532تاریخ بلعمی ،ج اول ،تصحیح بهار)1535 ،
"دستهاتان ببرم [الخ]" –
ن.ک ص " ،133قصصاالنبیاء" ،ابواسحاق نیشابوری ،تصحیح حبیب یغمایی ،علمی فرهنگی 1532 ،و ص 502
تاریخ بلعمی ،ج اول ،تصحیح بهار1535 ،

(پاره نهم)
1-9
"داعیان عبوس [الخ]" –
ن.ک به "تناقض گفتار محمد زکریا" ،ص  77کتاب "زادالمسافرین" ،ناصر خسرو ،تصحیح محمد بذل الرحمن ،نشر
کاویانی
"من امر ربی" –
قرآن ،اسراء« : 33 ،وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَمَا أُوتِیتُم مِّن الْعِلْمِ إِالَّ قَلِیلًا» [و درباره روح از تو
میپرسند بگو روح "امر پروردگار من" است و به شما از دانش مگر اندکی داده نشده]
5-9
"و مادرم تاج میشود" –
«اندر آ ای مادر اینجا من خوشم  /گرچه در صورت میان آتشم» از "به سخن آمدن طفل در میان آتش و تحریض
کردن خلق را در افتادن بآتش" ،مثنوی ،دفتر اول.
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