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سیاوش کسرایی تنها شاعر حماسه سرای معاصر ما بود، شاید از آن رو که حماسه سرایی در میهن ما دلی از کوه می خواهد ک��ه آن
را در هر سینه ستبری نمی توان سراغ کرد. شاعری که آرش را از ژرفنای اساطیر برمی کشد، ت��ن و تی��ر و ترک��ش او را ب��ه س��یماب
آرمان صیقل می دهد، و پیکره بررزویش را چون چکاد  راهنمایی پیشاروی نسل های تشنه آماج های وال برمی افرازد، تاوانی سنگین
به روزگار کجرفتار بدهکار می شود. او باید تا پایان زندگی شاهد  پررسوزان آرش هایی باشد که هریک بهره ای از نی��روی پهل��وانی

خود را از قلم او وام گرفته اند، و این ستم را هر شاعری برنمی تابد. 
سیاوش کسرایی اما شاعری ررمانتیک نیز بود، و چنان که لزمه این سبک سخنسرایی است، دلی ن��ازک داش��ت ک��ه از ی��ک س��و ب��ا
آوندهای  گل ها و گیاهان و درختان، با پرواز پرندگان، روان آدمیان و جان های دیگر زیستمندان پیوند داشت، و از سوی دیگ���ر از
راه کاریزهایی ناپیدا به چشمه اشکی زلل می پیوست. آن گاه که بار  اندوه رفتگان، نارو و ناروایی ره��بران ی��ا ن��اتوانی  همراه��ان از
آستانه تاب و توان او درمی گذشت، بند از بند  آن چشمه می گسست، و اشک سیمایش را می شست تا سوزش  جانش آرام بگی��رد.
چه بسا نامردانی که این ویژگی را نشانه کم توانی او قلمداد می کردند و می گفتند شاعر راه خود را در سیاست گم کرده است، ت��ا

خیره سری خود را چیرگی بخوانند، حال آن که این سیاست بود که خالی می بست. 
 در1990من یک بار شاهد رویدادی بودم که این هر دو چهره سیاوش را همچون آمیزه ای از آب و آتش نمای��ان ک��رد. به��ار س��ال 

خانه من در برلن مهمان بود. در آستانه تصمیم گیری های سیاسی پراهمیتی ق��رار داش��ت و گ��اه ب��رای رایزن��ی ب��ه دی��دار دوس��تان و
آشنایانش می رفت. من او را در این دیدارها همراهی می کردم. روزی ب��ه اتف��اق تن��ی چن��د از همراه��ان ب��ه محل��ه کرویت��س ب��رگ

) رفتیم تا با دوستی دیدار کند. در این محله خارجی نشین، همه چیز از مواد  مخدرر ت��ا کب��اب کوبی��ده وKreuzberg(صلیب کوه، 
سبزی و میوه تا شیر مرغ و جان آدمیزاد خرید و فروش می شود. آن چه از این معاملت در پیاده روها و خیابان ها ته نشین می شود،

سفره رنگینی برای کبوترهای شهری فراهم می آورد که برای بهره چینی از آن از سر و کول  هم بال می روند.
دیدار  سیاوش به پایان رسید. او از نتیجه گفتگو راضی بود. در بازگشت خلق و خوی شادی داشت و همه را باشوخی هایش به خنده

م���ی           می انداخت. می خواستیم از عرض خیابانی گذر کنیم. در کناره خیابان سه چهار کبوتر با عجله بازمانده خوراکی را بال
کشیدند. بناگاه خودرویی از راه رسید. کبوتران به چالکی از دایره خطر بیرون پریدند، به جز یک��ی ک��ه ش��اید از س��ر  شکمدوس��تی
اندکی تأخیر داشت، در آخرین لحظه با گلگیر  خودرو تصادم کرد، بر کف خیابان پرتاب شد و مانند مرغ��ی س��رکنده ب��ه جس��ت و
خیز  رقت انگیزی پرداخت. در میان ما که هاج و واج به این صحنه می نگریستیم، کس��انی بودن��د ک��ه هن��وز از ش��وخی ه��ای پیش��ین
خنده ای بر لب داشتند که در آن، به لبخند  تلخی تبدیل شد. من نمی دانم سیاوش کی و چگونه این ت��ه لبخن��دهای تل��خ و گ��ذرا را
دید، و چگونه خود از شادی به خشم گذار کرد. تنها بیاد دارم که نعره ناگهانی او نه تنها ما، بلکه رهگذران بی خبر از همه جا را نیز
تکان داد. رنگش پریده بود، خشم به چهره اش خشونت  ناشناخته ای بخشیده بود، آشکار و نهان می لرزی��د و فری��اد م��ی زد: «ش��رم

نمی کنید! کبوتری پیش  روی شما جان می کند و شما می خندید!».
ما مردان  رزم دیده که در این هنگامه از دو سو زی��ر  آت��ش ق��رار گرفت��ه ب��ودیم، هرچ��ه ماس��ت داش��تیم، کیس��ه کردی��م. م��ن ک��ه از
کفتربازی های دوران کودکی هنوز سررشته ای داشتم، به تندی پریدم و کبوتر زبان بسته را گرفتم. او را زیر بالپوشم پنه��ان ک��ردم
و درست یا نادرست مژده دادم که زنده است، نگران نباشید، و وعده دادم که می توان او را درمان کرد. خوشبختانه ش��اعر و کب��وتر

هر دو آرام گرفتند. سوار خودرو شدیم و با سرعتی که بیماران  بدحال را به بیمارستان می برند، روانه خانه شدیم.



خانه ما در آن زمان در طبقه پنجم ساختمان  بلندی واقع بود، و بالکنی رو به خیابان داشت. در این بالکن ما هر از گ��اهی غ��روب ه��ا
می نشستیم و به ازدحام  کوچه  خوشبخت می نگریستیم. من در اطرافش گلدان ها و کوزه هایی گذاش��ته و در آن ه��ا گ��ل و گ��وجه
می کاشتم. یک سوی بالکن دیوار سپید  خوش نوری نیز داشت که م��ن برخ��ی از زیب��اترین عک��س ه��ایم، از جمل��ه پرت��ره ه��ایی از
سیاوش که نمونه ای از آن ها را در زیر می بینید، را در آنجا گرفته بودم. این گوش��ه گ��اه  هم��ه ک��اره این��ک م��ی بایس��ت بص��ورت

درمانگاه دامپزشکی نیز دربیاید.
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من که نگران  حال کبوتر بودم، به سیاوش اجازه نمی دادم به او نزدیک شود. با یک دست او را زیر  بال  خود گرفتم و با دست  دیگر
وسایل لزم را فراهم کردم و روانه درمانگاه شدم. ابتدا بیمار را معاینه کردم. در کمال شگفتی به این تشخیص رسیدم که تنه��ا ی��ک
بالش شکسته و باقی  پیکرش سالم است. پس همه مهارت  جراحی خود را بکار گرفتم، و به یاری یک چوب  بستنی و بانداژ  ف��راوان،
بالش را طوری بستم که نمی توانست شکستگی را جابجا کند. در تمام این مدت شاعر در طول اطاق نشیمن ما که درب��ی ب��ه ب��الکن
داشت، راه می رفت، پیپ دود می کرد، و هربار که از جلوی آن درب می گذشت، از روی شانه من سرک می کشید ت��ا از اح��وال
بیمار خبردار شود. من نیز هربار که سر برمی گرداندم و هول و ولی او را می دیدم، یاد پدرانی می افتادم که پشت  درب  اطاق  عمل

در انتظار پایان  جراحی فرزندشان بی صبرانه بال و پایین می روند.
در پایان، سیاوش مانند خود  من از نتیجه عمل راضی بود. بیمار بزحمت ب��ال شکس��ته اش را ب��دوش م��ی کش��ید، ام��ا ب��ه چ��ابکی راه
می رفت. بزودی با ما اخخت شد، بویژه هنگامی که آب و دانی برایش فراهم کردیم و او با اشتها به خوردن پرداخت، همان اش��تهایی
که نزدیک بود جانش را بر سر  آن بگذارد. سیاوش که آشکارا خسته شده بود، از جنب و جوش افتاد، با گ��ردن افراش��ته و غ��روری
آشکار خطابه ای کوتاه در ثنای تردستی من در شکسته بندی ایراد ک��رد، و س��پس در آس��ایش  ص��ندلی  راح��تی فرورف��ت، آخری��ن

حلقه های دود  پیپش را با ولع فروبرد، و در نشئه ای شیرین غرق شد.
فردا صبح من پیش از همه از خواب برخاستم و به درمانگاه شتافتم تا اگر کبوتر جان داده بود، فکری برای آرامش  شاعر بکنم. بیمار
یک کتتی اما با وقار در درمانگاه قدم می زد و گاهی اینجا و آنجا دانه ای برمی چید. با دیدن من سربرافراشت و به دست های خالی
من خیره شد، گویی که بزبان بیزبانی می پرسید: «پس صبحانه من چی شد؟» هنگامی که این داستان را برای سیاوش گفتم، از ته  دل

قهقهه زد، از آن خنده هایی که من کم دیده بودم و حسرتش را داشتم.



این رویداد توجه مرا به به رابطه کبوتر با شاعران، و با فرهنگ و تمدن انسانی جلب کرد. از آن پ��س ه��ر ج��ا اطلع��ی در ای��ن ب��اره
می یافتم، آن را در قفسه ویژه ای در حافظه ام به امانت می گذاشتم. اینک، بار این طاقچه آنقدر سنگین شده است که باید آن را ب��ا

کسی و کسانی تقسیم کنم.
کبوتر از زمره پرندگانی است که همنشینی با آدمی را دوست دارد، و از این رو همزمان با پیدایش نخستین همبودها، شاید هم��راه ب��ا
ماکیان، اهلی شده است. کبوتران، چه اهلی، چه وحشی، لنه اشان را در چشم ان��دازهای آش��نای م��ا م��ی س��ازند. خ��انه و کاش��انه و
خانواده اشان را بسیار دوست می دارند، و به هرکجا که بپرند، یا بررده شوند، بزودی به آشیانه برمی گردند. آنان پیش روی ما عاش��ق
می شوند، به لوندی و نیرومندی ناز و نیاز می کنند، جوجگانشان را با دلبستگی مادرانه و زیر  سرپرستی پدرانه به ب��ار م��ی آورن��د، از
این رو نماد عشق و دوستی و وفاداری خوانده شده اند. این نامگذاری مرهر خود را بر اس��اطیر  بیش��تر  فرهن��گ ه��ا گ��ذارده اس��ت. در

) می خوانند. واژه «کاما» در ای��ن ن��ام هم��ان «ک��ام » پارس��ی اس��ت ک��ه در ترکی��بKamadevaهندوستان ایزد عشق را «کاماد وا» (
«کامجویی» بکار برده می شود. ایزد  هندوی عشق بر بال  کبوتر ب��ه دی��دار عاش��قان م��ی ش��تابد. در یون��ان  باس��تان، نگ��اره آفرودی��ت،
ایزدب��انوی عش��ق، را ب��ا کب��وتری در دس��ت ی��ا کب��وترانی در پیرام��ونش م��ی کش��یدند. در اس��اطیر  آزت ��ک ه��ا، ک سوش��یکوا تزال (

Xochiquetzalکه مادر آدمیان بوده است، در پیکر کبوتری به زمین می آید و گفتار و زبان را به فرزندانش می آموزد. به ای���ن (
ملحظات، در سده های میانه، داروهایی که می بایست عشق را برانگیزند، حاوی قلب  کبوتر بودند.

کبوتران مانند پرندگان  مهاجر از توانایی جهت یابی و راهجویی شگرفی برخوردارند. آنان هوانوردانی کم مانندن��د و م��ی توانن��د از
5000فراز شهرها و کشورها و قاره ها به لنه برگردند، از این رو از سپیده دم  تمدن به کار  نامه بری گماشته شده اند. فراعنه  مصر در 

سال پیش کبوتران را پیک می کردند و آن ها را «مقدس» می خواندند، از جمله به این خاطر که کسی آن ها را درحین انجام وظیفه
شکار نکند. گمان می رود که این سنت در همان زمان ها به  دیگر فرهنگ هایی که کبوتر را «س��پندینه» م��ی دانن��د، س��رایت ک��رده
باشد. دریانوردان فنیقی هر از چندی در میانه های راه کبوتری را به خانه می فرستادند تا از سلمت  آن ها خ��بر ده��د. در یون��ان، ن��ام
های پهلوانان  پیروز  المپیک را به پای کبوتران می بستند و آنان را به هر سویی گسیل می کردند تا به اطلع مردم برسد. م��ی گوین��د
کورش  بزرگ چنان به کبوتران  خبرنگارش اعتماد داشت که محرمانه ترین اطلعات را به میانجی آنان به گوشه و کنار  شاهنش���اهی
می رسانید. ما ایرانیان این دو ویژگی کبوتر، دلبستگی به کاشانه و توانایی شگرف بازیابی راه  بازگشت، را ب��ر روی ه��م در عب��ارت

«کبوتر  جرلد» خلصه می کنیم.
کبوتر نماد  آزادیست. رهاکردن او از بند در عروسی شگون دارد، و در سوگواری مرده را نکو می دارد. مردم آزادی کبوتر را ن��ذر
می کنند تا نیتشان برآورده شود. چرا و چگونه؟ هرگز کسی نپرسیده است. در هیچ فرهنگی، باوری بدیهی ت��ر از ای��ن نب��وده اس��ت.
اگر دیگر  معناها را ما بر هستی کبوتر بار کرده ایم، این عنوان  پرافتخار را کسی به او نبخشیده است، او خود آن را به ما یادآور شده
است. پرواز پرندگان از همان اوان  پیدایی آدمی، آرزوی رهایی از نیروی گران ش و دام و بندهای زمینی را چهرمندی کرده است. و
چه پرنده ای زیباتر از کبوتر با اوج ها و فرازها، دورها و معلقق ها، و شاخبندی و فرودهای دلبخ��واه و دلنش��ین، ای��ن آرزوی اتزرل��ی را

بیاد زندانیان و اسیران و تبعیدیان، شاعران و پایبندان زمین و روزمرقگی می اندازد؟
کبوتر نماد  صلح است. نخستین بار داستانی پیشاتاریخی از آسیای میانه این مهم را ثبت کرده است. آسیای می��انه س��رزمین پهن��اوری
است که بخش بزرگتر  آن در شمال  قزاقستان در آن زمان مان شگاه  مردم  شهرنشین نبوده است. بخش جنوبی آن ک��ه از ک��انون ه��ای
پیدایش تمدن بشمار می آید، در آن دوره در حوزه خوارزم بزرگ جای داشته و امروز میان شش کشور تقسیم شده است. خ��وارزم
بزرگ را تاریخدانان کمابیش با «ایران ویج» یا «ایران ویژه» برابر می دانند. اما من هر چه گشته ام، تا کنون نش��انه ای از ای��ن داس��تان
زیبا نه در آثار پیشدادیان و کیانیان و نه در میان هندوایرانیانی که پیش از آن ها در این خطه می زیس��تند، نی��افته ام. در ه��ر ص��ورت،
می گویند که روزگاری در این سرزمین دو پادشاه سر  جنگ داشتند. یکی از آنان هنگامی که به سراغ کلهخود خود می رود،  می
بیند که کبوتری در آن لنه کرده و جوجه گذاشته است. به خواهش مادرش کبوتر را بحال خود می گذارد و بی س��رپناه ب��ه جن��گ



می رود. پادشاه حریف از برهنگی سر  او به شگفت می افتد و دلیل آن را جویا می شود. به این بهانه دیداری میان آن دو دس��ت م��ی
دهد که در آن حریف درمی یابد که با مردی روبروست که بخاطر جوجه های کبوتری جان خویش را به مخاطره       می اندازد، و

جنگیدن با چنین مردی روا نیست. پس آن دو پادشاه به میانجیگری غیابی کبوتر پیمان صلح می بندند.
این خویشکاری  صلح افشانی  کبوتر اما هنگامی برای ما جنبه حیاتی بخود گرفت که بشریت  جاهل در دو جن��گ جه��انی ت��ا آس��تانه
نابودی پیش رفت. یکی از تدابیری که برای جلوگیری از تکرار این فجایع انجام گرفت، برگ��زاری کنگ��ره ه��ای جه��انی ص��لح ب��ه
ابتکار همه صلحدوستان جهان بود. پیش از این، در میانه سده نوزدهم و آغاز سده بیستم نیز سلسله هایی از کنگره های صلح تشکیل
شده بودند که در پیشگیری از جنگ ناکام مانده بودند. این بار اما مسأله بود و نبود در میان بود. چن��ان ک��ه بای��د، جبه��ه یگ��انه ای از
همه نیروهای چپگرا در مرکز این ابتکار قرار داشت. بنا بود که نخستین کنگره در پاریس برگزار شود. برخ��ی از هنرمن��دان برجس��ته
سده بیستم، از جمله پابلو نرودا و ژان پل سارتر، در کنگره شرکت داشتند. برای تهیه آگهی  تشکیل کنگره، نیاز به نگاره ای بود ک��ه

Louisشایسته آماج  ارجمند  آن باشد. لویی آراگون (  Aragonشاعر فرانسوی، بفکر آن افتاد که از دوستش پابلو پیکاس��و ک��ه ،(
 متری «گوئرنیکا» را در نکوهش  جنگ ساخته بود، بخواهد که نگاره ای نیز در ستایش  صلح برای کنگره بکشد.27پانورامای 

)، نقاش فرانسویHenri Matisseپدر  پیکاسو نقاش و کبوترباز بود و او این هر دو هنر را از پدر به ارث برده بود. هانری ماتیس (
که روزگاری الهام بخش و اینک دوست پیکاسو بود و دلبستگی های او را می شناخت، چهار کبوتر پررفرفری را ب��ه او ه��دیه ک��رده
بود. این کبوترها همدم و مدل  پیکاسو شده بودند. در پاسخ درخواست آراگون، پیکاس��و نگ��اره ای را ک��ه از یک��ی از آن کب��وتران

 میلدی که این نگاره را چاپ کرده1949کشیده بود، به کنگره هدیه کرد. آگهی برگزاری کنگره جهانی صلح در پاریس در سال 
است،  نخستین سند بین المللی است که کبوتر سپید را بعنوان نماد صلحدوستی برسمیت می شناسد.

استقبال شرکت کنندگان در نخستین کنگره صلح از این ابتکار، پیکاسو را بر آن داشت که هر س��ال ی��ک نگ��اره  کب��وتر ب��ه کنگ��ره
جهانی صلح هدیه و شور تازه ای در میان صلحدوستان بپا کند. از میان نزدیک به یک دوجین کبوتران  پیکاسو، یکی که از دیگران
بلندپروازتر بود، به نماد همیشگی صلح فرابالید: کبوتر سپیدی که شاخکی از زیت��ون  س��بز ب��ه ن��وک دارد، و پیکاس��و آن را در س��ال

) کشیده بود، بیگمان از آن رو که این کبوتر یادآور نیاکان      برگزی��دهSheffield میلدی برای کنگره صلح  لندن � شفیلد (1950
اش در کشتی نوح بود. در «س فر  پیدایش » تورات آمده است که نوح پیامبر پس از آن که ماه ه��ا ب��ر ام��واج س��یلبی  طوف��انی جه��ان
گستر سرگردان بود، یک روز صبح کبوتر  سپیدی را برای شناسایی پیرامون خود به پرواز درآورد، و او به هنگام غ��روب بازگش��ت،

). سوغاتی که کبوتر باخود آورده بود نشان می داد کهGenesis 8:8, 10در حالی که شاخه ای از زیتون سبز در منقار داشت  (
او در فاصله ای نه چندان دور زمینی خشک با درختان  بارآور زیتون یافته است، پس سرگردانی کشتی نش��ینان رو ب��ه پای��ان اس��ت و
آنان بزودی به ساحل نجات می رسند. این پیشینه، دینداران  مسالمت جو را نیز دعوت می کرد که جنبش صلح را از آن  خود بدانن��د

و با پیوستن به دیگر پاسیفیست ها پایه اجتماعی آن را گسترش دهند.
        

 میلدی1950کبوتر صلح پیکاسو، کنگره صلح لندن � شفیلد،  



 میلدی 1950 استقبال از پیکاسو در شفیلد، 

بزودی، کبوترهای پیکاسو به به پروازهای جهانی و تاریخی رفتند. ده ها میلیون نفر در گوشه و کن��ار جه��ان ب��رای نخس��تین ب��ار ن��ام
پیکاسو را از امضای پای کبوترنگاره هایش شناختند. آنان که از س��ر ب��دخواهی در لبلی پروب��ال ای��ن کبوتره��ا دنب��ال نش��انه ه��ای
«رئالیسم سوسیالیستی» می گشتند، در برابر این برآمد توده ای  هنر زبان بکام کشیدند. در کشور ما نیز روشنفکران عبوسی ک��ه ح��تی
خواب های «سوررئالیستی» را که برای کارگران بیش از سرمایه داران شادی می آفرینند، کابوسی کاپیتالیستی می شمردند، در برابر
کبوترهای پیکاسو که از سوررئالیس��م گ��امی فرات��ر رفت��ه و  «کوبیس��م» را آفری��ده ب��ود، واپ��س نشس��تند، برای��ش می��دان گش��ودند و
بازارگرمی کردند. صلحدوس��تی ب��زودی چن��ان ب��ا آرم��انخواهی م��ترادف ش��د ک��ه رزم آوران نی��ز ک��ارزار  خ��ود را «جن��گ  ص��لح»

 خورشیدی دشمنان به خاک ما هجوم آوردند، همین صلحجویان بودند که در صف نخس���ت 1359می نامیدند. هنگامی که در سال 
دفاع از میهن جنگیدند. آنان دشمن را تا پشت مرزهای «قادسیره» واپس راندند و تنها پس از آن که او را به پوزش و توزش واداشتند،
زمزمه صلح سردادند. و همین زمزمه ای که بزودی در حنجره های خردشده آنان گره خورد، کافی بود که سینه  نس��ل  انقلب را ب��ه
مدال های رنگارنگ  صلح بیاراید. و برای آن که اصل و نسب  مرام  صلحدوستی فراموش نشود، در این سال های آخر، ش��اعری ک��ه
دبیر  کانون نویسندگان ایران نیز بود، در محضرخانه تاریخ، مهر  «ما کبوترزادگان  زیتون پرست» را در شناسنامه فرهنگ��ی ای��ن س��لله

فروکوبید.
 در این فاصله، بیشتر مردم دنیا، حتی کودکان دبستانی، کبوتر  صلح را می شناختند. میلیون ها نگ��ارگر در سراس��ر دنی��ا ه��ر ی��ک ب��ه
سبک خویش آن را بازآفریدند. واژه کبوتر  ص��لح در ص��در گنجین��ه واژگ��ان سیاس��ی در کن��ار کلم��اتی چ��ون «چ��پ» و «راس��ت»،
«آزادی» و استبداد»، و «جنگ» و «صلح» جای گرفت. حتی جنگ افروزترین دولت ها، جناح اعت��دالی خ��ود را «کب��وتران» نامیدن��د.

کبوتر، کلیدواژه ای شد که دانشنامه صلح بی آن تهی می نمود
)، نویس��نده Collodi)، پیکرتراش اس��اطیری، ت��ا کول��ودی (Pygmalion و سرانجام معجزه ای که هنرمندان از زمان پیگمالیون (

 میلدی، رویای آن را در سر می پروردند، بوقوع پیوست. کبوتره��ای پیکاس��و ج��ان گرفتن��د.1881ایتالیایی  سازنده  پینوکیو در سال 
آن ها از بستر  بوم ها و از قفس  قاب ها، از لبلی دفترها و از سینه دیوارها برخاستند، بال زدن��د و ب��ر ف��راز ویران��ه ه��ای هیروش��یما و
ناکازاکی به پرواز درآمدند، آن جا که ارواح  سوخته  نخستین قربانیان  بمب  اتمی پرسه می زنند، و در میدان های المپیک، آنج��ا ک��ه
جوانان  ورزشکار از همه جهان گرد می آیند تا برای صلح و دوستی با یکدیگر مسابقه بدهند، و در هر می��دانی ک��ه م��ردم ش��ادی ی��ا

سوگواری را چاشنی مهر و آشتی می کنند.
القصه، کبوتر ما هم در برلن زندگی را بازیافت. سیاوش پس از چند روزی ما را ترک گفت. از آن پس هر از چندی پیغام و پس��غام
می فرستاد و از او احوالپرسی می کرد. من نیز هر بار که به او تلفن می کردم، پیش از ه��ر س��خنی م��ی بایس��ت گ��زارش  دامپزش��کی



کبوتر را برایش می خواندم. بزودی شکستگی بالش جوش خورد و توانست با احتیاط آن را بکار گیرد. یک بار که او را لبه ب���الکن
نشسته دیدم، دانستم که دیر یا زود آزادی را بازخواهد یافت. پنداری اما  دلش طاقت جدایی نداشت. من این حالت را در کب���وتران
خوب می شناسم. آن ها هنگامی از لبه بامی می پرند که بدانند بزودی به آن باز خواهند گشت. روزی ک��ه ج��ایش را خ��الی ی��افتم،
می دانستم که دیر یا زود باز می گردد. براستی هم پس از دوسه روزی آوای فراخوان او را از پشت پنج��ره ش��نیدم. ش��گفت آن ک��ه
مانند بسیاری از کبوتران  جرلد جفتی را نیز با خود آورده بود. نمی دانم بغبع��وی ش��ادمانه او از دی��دار  م��ن ب��ود ی��ا از غ��رور رونم��ایی 

عروس خانم. از آن پس صبح ها به دیدار  من می آمد و پس از صرف صبحانه همراه جفتش از بام ما می پرید.
تا این جا همه چیز به خیروخوشی گذشته بود. گرفتاری از آنجا آغاز شد که عروس و دام��اد بستگانش��ان را نی��ز ب��ه «گ��اردن پ��ارتی »
روزانه ما دعوت کردند، و بزودی اهل  محل نیز طفیلی آن ها شدند، بطوری که گاه جای سوزن انداختن در بالکن خانه ما نبود. م��ن
هر روز باید سپیده  سحر از خواب برمی خاستم و آب و دان مهمان های خوان��ده و ناخوان��ده را روب��راه م��ی ک��ردم. اگ��ر گاهگ��اهی
خواب می ماندم، با تظاهرات اعتراض آمیز آن ها مواجه می شدم، و با بغبغوهای طلبک��ارانه ای ک��ه م��را و همس��ایه ه��ا را از خ��واب
می پراند. پس از عزیمت مهمانان، کار  گردآوری فضولت در «برج  کفترخان» نیز بعهده  من بود. و حاشا که از این خسارات  ج��انبی

سخنی با شاعر در میان بگذارم، تا مبادا وجدان کبوترپسندش دستخوش تلطم شود.
دست آخر هم این ما بودیم که کبوتر را ترک کردیم. برای دوسه هفته ای به مرخصی رفتیم و چ��ون بازگش��تیم، نش��انی از کب��وتر و
ابوابجمعی او نیافتیم. پرندگان این غیبت های ناگهانی و طولنی را نشانه حوادث طبیعی چون مرگ یا مهاجرت می پندارند، و آن را
به ناگزیر می پذیرند. برای من اما از این تجربه احساس پیوندی نهانی با کبوتر به یادگار مان��ده اس��ت. هرح��ا کب��وتری م��ی بین��م، در
باغچه  خانه یا در میدانی نزدیک یا کوچه باغی دوردست، که با گردن کج، چشمانی کهربایی و نگاهی چون برآم��د  آفت��اب ب��ه م��ن
می نگرد، احساس می کنم که من او را و او مرا می شناسیم. این پیوند به من آرامش  درونی  ژرفی می بخشد. ش��اید از آن رو ک��ه از

شاعر آموخته ام که به میانجی همبستگی با کبوتران می توان به عشق و آزادی و صلح دست یافت.
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