
 ماهی سیاه

ی آدمی یکی هم این را سیاوش کسرائی از امتیازات زندگی

 نرم  رقص ماهی چشم دوزد و حتی یک    بیند که او به تابمی

لحظه هم شده بازتاب نوعی هنر را در حرکات ماهی بنگرد. 

که زندگی زیباست. و  نرم  رقص ماهی خود دلیل است بر آن   تاب

اندازد. آیا یاد هنر پالستیک میاصوالً چنین حرکتی ما را به 

بردیا حدادی از این لحاظ متأثر از این تصویر نیست؟ حتمًا 

 چنین است!

تر است. های عالم بزرگآرام به تنهائی از همه خشگیاقیانوس

قلبی برای جا زیستگاه بزرگ ماهیان است که وجودش قوتاین

ی خود گیکرانکرانه در بیباشد. این وسعت بیماهیان جهان می

باشند که ی جهانی میو بلور آب در جمعیت خود اتمام کننده

ی آدمی بارها و بارها ظاهر شده است. اقیانوس در مخیله

تر و بلور آب های عالم بزرگخشکی آرام به تنهائی از همه

آرام و یا تر. اقیانوسمعناتر و ُپراز همه چیز رنگین

ثابه حجتی بر قوانین اقیانوس ظاهرًا آرام خود را به م

تنها در دهد و حضور او را نهطبیعت بارها و بارها نشان می

توان حس کرد. اقیانوس ظاهرًا ها میآبشارها حتا در فواره

 شود و آوای اوگونه ظاهر میهای آبخموی پیچآرام در همه

توان شنید و های دور همه جا به گوش  هوش میاز فاصله  را

ها ذاتآبن او را هنگامی که َتَنش را به نانیز ندای غمگی

شمار های بیشود. این زالل عظیم در کوچکآالیند شنیده میمی

جهت نیست که فروغ فرخزاد آن سازد. بیهم خود را نمایان می

پرسد: آیا کسی هست که در ی حساس از جماعت آدمی میسُراینده

ها؟ی آوای آبعمق انجماد ایمان بیاورد به پاکی  

هاست که ماهی سیاه کوچولوی بهرنگی را ی آوای آبهمین پاکی

انگیزد در درون وضع موجود و شاید دشوار، طغیان کند. میبر

شوند و باز به ها در جهت پاکی و زالل بر امواج سوار میآب

اند و ی طغیان خویش نشستهکه در گردونهقول فروغ در حالی

.کندها را بدرقه مینور سرخ ماه آن  

سرود چنین  .آیدآرام به یاد میجا سرود ملوانان ُدندر این

*است  

آرام ما زیور از بیوگان جوان بسته استُدن  

آلود نباشمگونه گ لآرامم چهمن که ُدن  

جوشندهای سرد میدر اعماق من چشمه  

لولند* و در درونم ماهیان سپید می  



خواهند شویم که میرو میبهجا باز هم با مردمی رودر این

ها و ی صدای آباند به پاکیبگویند آواهائی را شنیده

های دو ماهی را گذر تااند پایان را درنوردیدهدریاهای بی

.کنند در امواج تجربه  
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