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  آغاز
  
 گاهان بي

 به غربت
 -درنرسيده بود  به زماني که خود

 
 ي ِ جانوران و سنگ، چنين زاده شدم در بيشه

 ام و قلب
 در خال

 .کرد تپيدن آغاز
 

 
 کرار را ترک گفتمي ِ ت گهواره

 .بهار بي پرنده و در سرزميني بي
 

  

 ي ِ خويش به راهي ي ِ نوپائي هاي ِ ناآزموده که با نخستين قدم آن بي
 .باشم دور رفته

 
 نخستين سفرم
 .بازآمدن بود

 
 دوردست

 .آموخت اميدي نمي
  لرزان

  بر پاهاي ِ نو راه  
.رو در افق ِ سوزان ايستادم  

 دريافتم که بشارتي نيست
 .چرا که سرابي در ميانه بود

 
 

 و اندازهاي ِ اميدفرساي ِ ماسه نخستين سفرم بازآمدن بود از چشم
 خار،
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 .آموخت دوردست اميدي نمي
 :ستم که بشارتي نيستدان

  کرانه اين بي
  زنداني چندان عظيم بود  
که روح  

 از شرم ِ ناتواني
  در اشک

.شد پنهان مي  
 ١٣۴٠فروردين ِ 
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  شبانه
 

 ميان ِ خورشيدهاي ِ هميشه
  ي ِ تو زيبائي

 -ست  لنگري  
   خورشيدي که

  گان دم ِ همه ستاره از سپيده   
.کند ينيازم م بي  
 

  ات نگاه
-ست  گري شکست ِ ستم  

  ي ِ روح ِ مرا نگاهي که عرياني
  از مِهر  
ئي کرد جامه  

  ام سان که کنون بدان
 روزن ِ هرگز شب ِ بي  

 .چنان نمايد که کنايتي طنزآلود بوده است
 

 ات با من گفتند و چشمان
  که فردا

-ست  روز ِ ديگري  
 

 !ي ِ مِهر است ي که خميرْمايهآنک چشمان
 :وينک مِهر ِ تو

  نبردْافزاري
.کنم تا با تقدير ِ خويش پنجه در پنجه  
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 .آفتاب را در فراسوهاي ِ افق پنداشته بودم
 گزيري نبود ام به جز عزيمت ِ نا به هنگام

 . بودمچنين انگاشته
 

 .آيدا فسخ ِ عزيمت ِ جاودانه بود
 

 
 هاي ِ هميشه ميان ِ آفتاب

  ي ِ تو زيبائي
 -ست  لنگري  

  ات نگاه
-ست  گري شکست ِ ستم  

 ات با من گفتند و چشمان
 که فردا

 .ست روز ِ ديگري
 ١٣۴١شهريور 
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  ... و تو، درخت و بارونمن
 

 من باهارم تو زمين
 ام تو درخت من زمين

 -ام تو باهار  درخت من
 کنه ام مي ناز ِ انگشتاي ِ بارون ِ تو باغ

 .کنه ام مي تاق ميون ِ جنگال
 

 .تو بزرگي مث ِ شب
  اگه مهتاب باشه يا نه

  تو بزرگي  
.مث ِ شب  
 

 .بي توخود ِ مهتابي تو اصالً، خود ِ مهتا
  تازه، وقتي بره مهتاب و

هنوز  
  شب ِ تنها

بايد  
 -ي ِ روز  رو بره تا دَم ِ دروازه راه ِ دوري

  مث ِ شب گود و بزرگي
.مث ِ شب  
 

 تازه، روزم که بياد
  تو تميزي

  نم مث ِ شب  
.مث ِ صبح  
 

  تو مث ِ مخمل ِ ابري
مث ِ بوي ِ علفي  

  :ململ ِ مه نازکيمث ِ اون 
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اون ململ ِ مه  
 که رو عطر ِ علفا، مثل ِ بالتکليفي

  هاج و واج مونده مردد
  ميون ِ موندن و رفتن  
.ميون ِ مرگ و حيات  
 

 .مث ِ برفايي تو
 تازه آبم که بشن برفا و عُريون بشه کوه

 مغرور ِ بلندي ي ِ مث ِ اون قله
 ...خندي مي اي ِ بديکه به ابراي ِ سياهي و به باد

 
 

 من باهارم تو زمين
 ام تو درخت من زمين

 ام تو باهار، من درخت
 کنه ام مي انگشتاي ِ بارون ِ تو باغ ناز ِ

 .کنه مي ام ميون ِ جنگال تاق
 ١٣۴١مهر ِ 
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  ...من و تو
 

 ايم من و تو يکي دهان
 که با همه آوازش

 .زيباترسرودي خواناست به
 

 ايم من و تو يکي ديدگان
  که دنيا را هر دَم

  در منظر ِ خويش  
.سازد تر مي تازه  
 

 نفرتي
 چه باز ِمان دارد از هرآن
 چه محصور ِمان کند از هرآن
  چه وادارد ِمان از هرآن

-که به دنبال بنگريم،   
 

 دستي
 .کشد باطل ميکه خطي گستاخ به 

 
 

 من و تو يکي شوريم
 ئي برتر، از هر شعله

 نيست گي گاه شکست را بر ما چيره که هيچ
 چرا که از عشق

 .ايم تن روئينه
 

 
  در سرْپناه ِ ما آشيان کرده استو پرستوئي که

 ناک شتاب با آمدشدني
  خانه را
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  شده از خدائي گم  
.کند ريز مي لب  

 ١٣۴١دي ِ  ٢٣
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  گان خفته
 گتتوي ِ شهر ِ ورشو ي ِ به مناسبت ِ بيستمين سال ِ قيام ِ دليرانه

 
  ها که روياروي از آن

با چشمان ِ گشاده در مرگ نگريستند،  
 ادران ِ سربلند،از بر

  ي ِ تاريک در محله
.يک تن بيدار نيست  
 

 ي ِ خويش هاي ِ خالي کش را در گِره ِ مشت ها که خشم ِ گردن از آن
 کردند، فرياد

 تنگ، از خواهران ِ دل
 ي ِ تاريک در محله

 .نيست يک تن بيدار
 

 ندندها که با عطر ِ نان ِ گرم و هياهوي ِ زنگ ِ تفريح بيگانه ما از آن
 ي ِ گهواره و گور بس کوتاه بود، مجال ِ ايشان در فاصله چرا که

 ِ نوميد، ي خورده از فرزندان ِ ترس
  ي ِ تاريک در محله

.يک تن بيدار نيست  
 !اي برادران

 ها فرود آريد شماله
  ئي شايد که چشم ِ ستاره

به شهادت  
 ِ گ که در گذرگاه ِ رويايدر ميان ِ اين هياکل ِ نيمي از رنج و نيمي از مر

 اند ابليس به خال پيوسته
 تصويري چنان بتواند يافت

 .ميراث برده باشد که شباهتي از يهوه به
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 .اند اينان مرگ را سرودي کرده
 اينان مرگ را
 اند داده مند و بلند آواز چندان شکوه

  هارکه ب
  چون آواري چنان  
.بر رگ ِ دوزخ خزيده است  
 

 !اي برادران
 هاي ِ سبز اين سنبله

 اند خوانده انگيز در آستان ِ درو سرودي چندان دل
   که دروگر

  از حقارت ِ خويش  
.لب به تَحَسُر گَزيده است  

 ها فرود آريد که در سراسر ِ گتتوي ِ خاموش مشعل
   جالداني ِ به جز چهره

.هيچ چيز از خدا شباهت نبرده است  
 .ترند اينان به مرگ از مرگ شبيه

 .اند برده مرگ شباهت اينان از مرگي بي
   اند که ئي لغزان سايه

چون مرگ  
 ناکي که خدا به فراموشي سپرده است ي ِ غم بر گستره

 .دارند جنبشي جاودانه
  ١٣۴١اسفند ِ  ١۶



 احمد شاملو آيدا در آينه
 

 12 

  تکرار
 

 ها به هم در شکست جنگل ِ آينه
 ي ِ نوميد فرود آمدند بر اين پهنه و رسوالني خسته

 که کتاب ِ رسالت ِشان
  ها نبود ي ِ آن نام جز سياهه

که شهادت را  
  در سرگذشت ِ خويش

.مکرر کرده بودند  
 

 
   با دستان ِ سوخته

ي ِ خورشيد سترده بودند غبار از چهره  
 .هاي ِ خاطره بازشناسند ي ِ جالدان ِ خود را در آينه تا رخساره

 اند درزنجيران جالدان ِ ايشان، همه آن پاي تا دريابند که
 اينان ي ِ تپيده که قيام ِ درخون

 -ي ِ آنان رُسته بود،  انداز ِ آزادي چنان چون سرودي در چشم
 !اند که، اينک درزنجيران پاي آن هم

  بنگريد
  گونه تا چه  
سرود ايمان و بي بي  

 کنند، مي باني زندان ِ خود و اينان را دوستاق
 !بنگريد
 !بنگريد

 
 

 ها به هم درشکست جنگل ِ آينه
 آمدند  فرودي ِ تاريک و رسوالني خسته بر گستره

 که فرياد ِ درد ِ ايشان
 دريد مي به هنگامي که شکنجه بر قالب ِشان پوست
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 :چنين بود
 ست  کتاب ِرسالت ِ ما محبت است و زيبائي- <

 هاي ِ بوسه تا بلبل
 .بر شاخ ِ ارغوان بسرايند

 
 فرجام شوربختان را نيک

 گان را آزاد و برده
 ايم خواسته نوميدان را اميدوار

 ي ِ انسان  يزدانيتا تبار ِ
 اش را سلطنت ِ جاويدان

 رو ِ خاک بر قلم

.بازيابد 

 ست کتاب ِرسالت ِ ما محبت است و زيبائي
 تا زهدان ِ خاک

 ي ِ کين از تخمه

«.بار نبندد 

 
 جنگل ِ آئينه فروريخت
 ار ِ شهيدان پيوستند،و رسوالن ِ خسته به تب

 به تبار ِ شهيدان پيوستند و شاعران
 شوند مي چونان کبوتران ِ آزادْپروازي که به دست ِ غالمان ذبح

 .ي ِ اربابان را رنگين کنند تا سفره
 

  گونه بود و بدين
که سرود و زيبائي  

 زميني را که ديگر از آن ِ انسان نيست
 .بدرود کرد

 
 .ئي گوري ماند و نوحه

  و انسان
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  جاودانه پادربند  
  گي اندر به زندان ِ بنده  
.بمانْد  

  ١٣۴١اسفند ِ  ٢۵
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  ...از مرگ
  

 ام هرگز از مرگ نهراسيده
 .تر بود ابتذال شکننده اش از اگرچه دستان

 ست سرزميني  همه از مردن در- باري - هراس ِ من 
  که مزد ِ گورکن

  يي ِ آدم از بهاي ِ آزادي  
.افزون باشد  

 
 

 جُستن
 يافتن
 گاه و آن

 به اختيار برگزيدن
 خويش و از خويشتن ِ

 -افکندن  باروئي پي
 

 تر باشد اگر مرگ را از اين همه ارزشي بيش
 .باشم حاشا حاشا که هرگز از مرگ هراسيده

  ١٣۴١دي ِ 
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  گردد ي ِ آن کس که از کوچه به خانه بازمسرود
 

 بينم نه در خيال، که روياروي مي
 .بارآور را که آغاز خواهم کرد سالياني

 
 ام که آبستن ِ عشقي سرشار است خاطره

  کيف ِ مادر شدن را
  هاي ِ انتظاري طوالني در خميازه  
.کند مکرر مي  

 
 
 ئي آرام و خانه

 اشتياق ِ پُرصداقت ِ تو
 تازه باشي ي ِ هر سرود ِ تا نخستين خواننده

 ;است چنان چون پدري که چشم به راه ِ ميالد ِ نخستين فرزند ِ خويش
 چرا که هر ترانه

 هاي ِ گرم ِ تو ست که از نوازش ِ دست فرزندي
 ...بسته است نطفه

 ،ميزي و چراغي
 آماده، کاغذهاي ِ سپيد و مدادهاي ِ تراشيده و از پيش

 ئي و بوسه
 .ي ِ نو ي ِ هر سروده صله

 
 کني، ي ِ لطيف ِ عطش که دشت ِ خشک را دريا مي و تو اي جاذبه

 تر از دروغ، فريبنده حقيقتي
 مرا ي ِ  که انديشه-تر از فريب   باکره-ات  با زيبائي
 !کند يها بارور م ي ِ آفرينش از تمامي

  در کنار ِ تو خود را
من  
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 يابم ي ِ خويش مي ي ِ نودوز ِ نوروزي کودکانه در جامه
 اند زشت در آن ساليان ِ گم، که

 !چرا که خطوط ِ اندام ِ تو را به ياد ندارند
 

 
 ئي آرام و خانه

 .باشي ي ِ هر سرود ِ نو ق ِ تو تا نخستين خوانندهانتظار ِ پُراشتيا
 

 ئي که در آن خانه
  سعادت

پاداش ِ اعتماد است  
  ها و نسيم و چشمه

.رويند در آن مي  
 اش بوسه و سايه است بام

 گشايد اش به کوچه نمي و پنجره
 .را در آن راه نيست ها ها و پستي و عينک

 
 

  بگذار از ما
  گي ي ِ زنده نشانه  
افکنيم ئي باد که به کوچه مي هم زباله  

 خوار تا از گزند ِ اهرمنان ِ کتاب
 . امان ِمان باد- اند نماي ِ خويش  که مادربزرگان ِ نرينه-
 

  تو را و مرا
   من و تو بي  
!بست ِ خلوتي بس بن  

 :ي ِ دردي مکرر است نامه که حکايت ِ من و آنان غم
 پروردم ِشان که چون با خون ِ خويش

  باري چه کنند
  گر از نوشيدن ِ خون ِ من ِشان  
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گزير نيست؟  
 

 
 تو و اشتياق ِ پُرصداقت ِ تو

 مان من و خانه
 ...چراغي وميزي 

 
 آري

 ي ِ انتظار آورترين لحظه در مرگ
 .گيرم مي گي را در روياهاي ِ خويش دنبال زنده

 در روياها و
 !ام در اميدهاي

 ١٣۴٢ارديبهشت ِ  ٢۴



 احمد شاملو آيدا در آينه
 

 19

١  
 

 سرود ِ مرد ِ سرگردان
 

 بايد که در اين خم ِ راه مرا مي
 سوز در انتظاري تاب

 سنگ برآرم، گاهي به چوب و سايه
  امچرا که سرانج

اميد  
 .آيد ديرانجاميده بازمي از سفري به

 
  به زماني اما

  !اي دريغ  
که مرا  

 بامي بر سر نيست
 .نه گليمي به زير ِ پاي

  از تاب ِخورشيد
تفتيدن را  

 سبوئي نيست
 اش دهم، تا آب

 گي را و برآسودن از خسته
  باليني نه

.اش که بنشانم  
 
□ 

 هاي ِ من راهي به مسافر ِ چشم
 .رسيد گاهان از راه بخواهد بي
 

 ي ِ اميدها اي همه
 مرا به برآوردن ِ اين بام

 !دهيد نيروئي
  ١٣۴٢ارديبهشت ِ  ٢٩
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٢  
 

 سرود ِ آشنائي
 

  کيستي که من
  گونه اين  
اعتماد به  

 نام ِ خود را
 گويم با تو مي

 ام را کليد ِ خانه
 گذارم مي ات در دست

 ام را ايه نان ِ شادي
 کنم با تو قسمت مي
  نشينم و به کنارت مي

 بر زانوي ِ تو  
 چنين آرام اين

 روم؟ به خواب مي
 
□ 
 

  کيستي که من
جد اين گونه به  

 در ديار ِ روياهاي ِ خويش
 کنم؟ با تو درنگ مي

 ١٣۴٢ارديبهشت ِ  ٢٩
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٣  
 

  کدامين ابليس
  تورا  
چنين اين  

  به گفتن ِ نه
کند؟ وسوسه مي  

 ست ئي يا اگر خود فرشته
  ات از دام ِ کدام اهرمن

  گونه بدين  
دهد؟ هُشدار مي  
 

 ست اين؟ ترديدي
 يا خود

 هاست ْصداي ِ بازپسين قدم گام
 جانب ِ زادگاه ِ آشنائي که غُربت را به

 آيي؟ فرود مي
 ١٣۴٢ارديبهشت ِ  ٣٠
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۴  
  

 
 

 تشسرود براي ِ سپاس و پرس
 

 هاي ِ تو بوسه
 اند گنجشکَکان ِ پُرگوي ِ باغ

 هاست کوهستان ات کندوي ِ هاي و پستان
 ات و تن
 ست جاودانه رازي

  که در خلوتي عظيم
.گذارند اش در ميان مي با من  
 

 ست تن ِ تو آهنگي
 نشيند ئي که در آن مي و تن ِ من کلمه

 :آيد ئي در وجود تا نغمه
 .تپد سرودي که تداوم را مي

 
 :هاست ي ِ مهرباني ات همه در نگاه

 .دهد مي گي را خبر قاصدي که زنده
 

 :ي ِ صداها ات همه و در سکوت
 .کند مي فريادي که بودن را تجربه

 ١٣۴٢ارديبهشت ِ  ٣١
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  ودِ پنجمرس
   
١ 
 

 .تر است هاي ِ ژرف سرود ِ پنجم سرود ِ آشنائي
  هاي ِ من است و گزاري سرود ِ اندُه

.ي ِ او گساري ندوها  
  نيز

اين  
 سرود ِ سپاسي ديگر است

 :سرود ِ ستايشي ديگر
 ست اش نوازشي ستايش ِ دستي که مضراب

 و اين سخن چه[ نوازد مي و هر تار ِ جان ِ مرا به سرودي تازه
 .]!ست قديمي

  چون کودکي دستي که هم
گرم است  

 ها را مندي و رقص ِ شکوه
  سرْانگشتان ِ خويشي ِ گي در کشيده

 .کند مي ترجمه
 

  آن لبان
  تر که بگويد از آن پيش  
.ست شنيدني  

  ها آن دست
  که گيرنده باشد بيش از آن  
.بخشد مي  
 

  ها آن چشم
  که نگاهي باشد پيش از آن  
.ست تماشائي  
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  و اين
داشت ِ آن سرود ِ بزرگ است پاس  

 که ويرانه را
 .دارد به نبرد ِ با ويراني به پاي مي

 
 لبي

 دستي و چشمي
 قلبي که زيبائي را
 خدايان در اين گورستان ِ
  به سان ِ مذهبي

.کند تعليم مي  
 

 اميدي
 پاکي و ايماني

  زني
اش را که نان و رخت  

 عدالت گاه ِ بي در اين قربان
 .ام کند که من ي ِ محکومي مي برخي
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٢  
   

 :اش را پا نفرسودم جُستن
 گسست ِ دار ِ من ازهم ي به هنگامي که رشته

 -. چون فرمان ِ بخششي فرود آمد چنان
  هم در آن هنگام

   که زمين را ديگر  
ي ِ من اميدي نبود به رهائي  

  و مرا به جز اين
امکان ِ انتقامي  
 

 !گناه بمانم که بدانديشانه بي
 

 .رسودماش را پا نف جُستن
  نه عشق ِ نخستين

نه اميد ِ آخرين بود  
  نيز

خندي نبود پيام ِ ما لب  
 

 .نه اشکي
 ديگر چون به سخن در آمديم چنان که، با يک هم

 گفته يافتيم ها را همه گفتني
 چندان که ديگر هيچ چيز در ميانه

 .بود ناگفته نمانده
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٣  
   

 خاک را بدرودي کردم و شهر را
 .در زمين و شهر و نه در دياران بود  او، نهچرا که

 
 آسمان را بدرود کردم و مهتاب را

 .بود چرا که او، نه عطر ِ ستاره نه آواز ِ آسمان
 

 گان بود، نه از جمع ِ آدميان نه از خيل ِ فرشته
 اند دوزخ ي ِ که اينان هيمه

  و آن يکان
اراده در کاري بي  

  آلوده ئي خواب به زمزمه
  خداي را  
.گويند تسبيح مي  
 

 :سرخوش و شادمانه فرياد برداشتم
 !ناسروده  اي شعرهاي ِ من، سروده و- <

 سلطنت ِ شما را ترديدي نيست
  اگر او به تنهائي

!ي ِ شما باد خواننده  
 ي ِ خلق ي ِ من است از بازارگان و از همه نيازي چرا که او بي

 خوانند  ميکه شعر ِ مرا نيز از آن کسان
 -! کنند ي ِ خويش سرزنشي تنها بدين انگيزه که مرا به کُندفهمي

 
 >.ام چنين است و من اين همه را، هم در نخستين نظر بازدانسته
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۴  
   

 ايم واقعيت ي ِ يک اکنون من و او دو پاره
 

 در روشنائي زيبا
 .در تاريکي زيباست

 .دارم در روشنائي دوسترش مي
 .دارم رش ميتاريکي دوست و در

 
 خوانم که از سر ِ احتياط اش شعرها مي من به خلوت ِ خويش از براي

 چرا که چون نوشته آيد و بادي. شود کاغذي نبشته نمي هرگزا بر
 پوست بر اندام ِ خواننده بخواهد اش افکند از غضب به بيرون

 .دريد
 

 نهگو از آن[ ;هاي ِ لعنتي در اين شعرها نشاني نيست گرچه از قافيه
 حاکمي خُل ها بر گذرگاه ِ هر مصراع، که پنداري قافيه

 باناني بر سر ِ پيچ ِ هر کوچه برگماشته است تا چون ناقوس
 زنان هاي ِ فرتوت ِ پيزُري چُرت پا به پاي ِ انديشه گذري ره
 اش را چون چلواري فروکوبند و چرت گذرد پتک به ناقوس مي

  اما- ]کيست اکم ِ شهرآهارخورده بردرند تا از ياد نبرد که ح
 بانان ِ خرگردني از ناقوس ي ِ آن شعرها، از نبود ِ خشم ِ خواننده

 به گردنِ ي ِ وزني چرا روي که زنگوله نيز نه ازآن. گونه نيست آن
 نيز نه. اين استر آونگ نيست تا از درازگوشِ نثرش بازشناسند

 :ام يدهگونه را غزل چرا نام المثل شعري از اين که في بدان سبب
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۵  
   

 غزل ِ درود و بدرود
 

  آئي و با درودي به خانه مي
با بدرودي  

 .گوئي خانه را ترک مي
  !اي سازنده

ي ِ عمر ِ من لحظه  
 :ي ِ ميان ِ اين درود و بدرود نيست به جز فاصله

 
 ست ي ِ واقعي اين آن لحظه

 .کشد ي ِ ديگر را انتظار مي که لحظه
  ساعت استلنگر ِ نوساني در

 .کشد که لنگر را با نوساني ديگر به کار مي
 

 ست پيش از گامي ديگر گامي
 .کند که جاده را بيدار مي

 سازد مرا مي ست که زمان ِ تداومي
 .کند ست که عمر ِ مرا سرشار مي هائي لحظه

   



 احمد شاملو آيدا در آينه
 

 29

۶  
 

 زيبائي را با معيار ِ او روست که ما حقيقت و باري، خشم خواننده ازآن
 شعر سخت انديش از خواندن ِ هر گونه آن کوتاه م و بدينسنجي نمي

 .گردد تهي دست بازمي
 

 ي ِ کاغذي نوشتم که قضا را، ئي ساز کرده بر پاره المثل، قطعه روزي في
 پوش مردي که از کاغذ به کوچه درافکند، پيش ِ پاي ِ سياه پاره باد، آن

  چرا-  برآماسيده به شب ِ آدينه، با چشماني سُرخ و آمد گورستان بازمي
 -. بسيار گريسته بود که بر تربت ِ والد ِ خويش

 
 ميان گور ِ پدرگريسته در چين با آن به و اين است آن قطعه که باد ِ سخن

 :نهاد
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٧  
 

 به يک جمجمه
 

  ي ِ بالغي پدرت چون گربه
ناليد مي  

 ناک ِ پايان بود ي ِ درد ِ لذت و مادرت در انديشه
 خويش  ِگذر که از ره

  ي ِ تو را ي ِ خالي قنداقه
بايست مي  

  تا از دلقکي حقير
بينبارد،  

 ئي ي ِ منگوله و اي بسا به روياي ِ مادرانه
 .خواست دوخت مي کاله تو ي ِ شب که بر قبه

 
 -باري 

 واره و حرکت ِ گاه
  از اندام ِ ناالن ِ پدرت

.آغاز شد  
 
□ 

 گورستان ِ پير
 گرسنه بود،

 و درختان ِ جوان
 - !جُستند کودي مي

 
  ماجرا همه اين است

  آري  
ورنه  
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 ها واره نوسان ِ مردان و گاه
 ئي به جز بهانه

 .نيست
 
□ 
 

  ات اکنون جمجمه
عُريان  

 حاصل بر همه آن تالش و تکاپوي ِ بي
  فيلسوفانه

.زند خندي مي لب  
 زند که تو به حماقتي خنده مي

   ِ مرگاز وحشت
:بدان تن دردادي  

 به زيستن
 با غُلي بر پاي و

 .ئي بر گردن غالده
 
□ 
 

 زمين
 .مرا و تو را و اجداد ِ ما را به بازي گرفته است

 و اکنون
 ي ِ اسرافيل آغاز شود که جاز ِ شلخته انتظار ِ آن به

 .نيست خند زدن هيچ به از نيش
 

 گاه نيز بنخواهم جنبيد اما من آن
 ي ِ حالجان، گونهحتا به 

 ي ِ سازها تمامي چرا که ميان ِ
 .دارم سُرنا را بسي ناخوش مي
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٨  
 

 :ام ئي مضاعف من محکوم ِ شکنجه
 زيستن، چنين اين

  چنين و اين
  در ميان ِ شما زيستن  
با شما زيستن  

 .ام که ديري دوستار ِتان بوده
 
□ 
 

  من از آتش و آب
.سر درآوردم  

 .ن و از پرندهاز توفا
 من از شادي و درد

 سر درآوردم،
  گُل ِ خورشيد را اما

 هرگز ندانستم  
 گردان ِ شب که ظلمت

 !گونه تواند شد چه
 
□ 

 شماران ديدم آنان را بي
 بودند که دل از همه سودائي عُريان کرده

  تا انسانيت را از آن
-عَلَمي کنند   

 و در پس ِ آن
 تس چه انساني به هر آن
 !کردند تُف مي
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 شماران، ديدم آنان را بي
 هاي ِ عداوت ِشان چندان ابلهانه بود و انگيزه

 ي ِ جنگ را گان ِ عرصه مُرده که
 از خنده

 ;کرد تاب مي بي
 جوئي ِشان چندان دور از مردي و مردمي بود کينه و رسم و راه ِ

 که لعنت ِ ابليس را
 ...انگيخت مي بر
 
□ 
 

 !ها اي کالديوس
 ;ام وپاي دست رادر ِ اوفلياي ِ بيمن ب

 بُرد او را به ابديت مي و امواج ِ پهنابي که
 .مرا به سرزمين ِ شما افکنده است
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٩  
 

 درتر از باد زيستم دربه
 .رويد در آن نمي در سرزميني که گياهي

 
 !اي تيزخرامان

 ي ِ پاي ِ من لنگي
 .بود ي ِ راه ِ شما از ناهمواري
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١٠  
 

 !ي ِ من ار، اي يگانهبرويم اي ي
 !بگير دست ِ مرا

 سخن ِ من نه از درد ِ ايشان بود،
  خود از دردي بود

!اند که ايشان  
 

 اينان دردند و بود ِ خود را
  .اند اندرنشسته چرک نيازمند ِ جراحات به

و چنين است  
 

 که چون با زخم و فساد و سياهي به جنگ برخيزي
 .بندند مي ات استوارتر کمر به کين

 
 !ي ِ من برويم اي يار، اي يگانه

 انگيز خوف ي ِ اين نوميدي ِ پائي به هم! برويم و، دريغا
 ي ِ اين يقين پائي به هم

 شويم مي که هر چه از ايشان دورتر
   تر حقيقت ِ ايشان را آشکاره

!يابيم در مي  
 
□ 
 

 شور با چه عشق و چه به
 کمان نشا کردم هاي ِ رنگين فواره

  رباط ِ نفرتي به ويرانه
اش ساران ِ هر درخت که شاخ  
 

 ست که از قعر ِ جهنم انگشتي
  شاد ئي اهريمن به خاطره

.کند اشارت مي  
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 -! سفر ِ گريز  اي آشناي ِ خون ِ من اي هم- و دريغا 

 ام عدالت سوخته گناه در اين دوزخ ِ بي بي ها که دانستند چه آن
 در شماره
 !ترند کم  تواز گناهان ِ
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١١  
   

 .کشيد ي ِ آسماني ديگر خواهم اکنون رَخت به سراچه
 آسمان ِ آخرين

 ي ِ تنهاي ِ آن که ستاره
 .توئي

 
 آسمان ِ روشن

 سرپوش ِ بلورين ِ باغي
 .آني که تو تنها گُل ِ آن، تنها زنبور ِ

   باغي که تو
تنها درخت ِ آني  

 و بر آن درخت
 ست يگانه گلي

 .که توئي
 

 !اي آسمان و درخت و باغ ِ من، گُل و زنبور و کندوي ِ من
 تو ي ِ با زمزمه

 ي ِ خوابي خواهم کشيد اکنون رخت به گستره
 که تنها روياي ِ آن

 .توئي
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١٢  
   

 صبح سخن ي ِ ي ِ هوا که از نزديکي اين است عطر ِ خاکستري
 .گويد مي

 .زمين آبستن ِ روزي ديگر است
 سپيده ي ِ اين است زمزمه

 .آيد اين است آفتاب که بر مي
 

 شوند ها آب مي تک، ستاره تک
  و شب

  بريده بريده  
شود هاي ِ خُرد تجزيه مي به سايه  

 و در پس ِ هر چيز
 .جويد پناهي مي

 
 و نسيم ِ خنک ِ بامدادي

 .ست چونان نوازشي
 
□ 
 

 رود ست که هرگز به خواب نمي ئي عشق ِ ما دهکده
  ونه به شبان 

نه به روز،  
 و جنبش و شور ِ حيات
 .نشيند يک دَم در آن فرونمي

 
  هاي ِ تو را هنگام ِ آن است که دندان

ئي طوالني در بوسه  
 چون شيري گرم

 .بنوشم
 
□ 
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 تا دست ِ تو را به دست آرم

  بايدم گذشت از کدامين کوه مي
تا بگذرم  

 از کدامين صحرا
  دم گذشتباي از کدامين دريا مي

.تا بگذرم  
 

 شود چنين به زيبائي آغاز مي روزي که اين
 ي ِ گذشته را با شبي که نامه هنگامي که آخرين کلمات ِ تاريک ِ غم به[

 ،]ام ي ِ باد ِ شبانه سپرده فراموشي در گذر است به
 .نيست که در حسرت ِ تو بگذرد از براي ِ آن

 !من  فصول ِي ِ ئي، اي همه تو باد و شکوفه و ميوه
 بر من چنان چون سالي بگذر

 .کنم گي را آغاز تا جاودانه
 ١٣۴٢تير ِ  ١١
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  نهيدا در آيآ
   

  ات لبان
به ظرافت ِ شعر  

 کند ها را به شرمي چنان مبدل مي ترين ِ بوسه شهواني
 جويد آن سود مي دار ِ غارنشين از که جان

 .تا به صورت ِ انسان درآيد
 

  ات هاي و گونه
با دو شيار ِ مورّب،  

  کنند و که غرور ِ تو را هدايت مي
سرنوشت ِ مرا  

 ام که شب را تحمل کرده
  که به انتظار ِ صبح آن بي
مسلح بوده باشم،  

 و بکارتي سربلند را
 هاي ِ دادوستد خانه از روسبي

 .ام بازآورده مُهر سربه
 

 گي زنده رنخاست که من بهگونه فجيع به کشتن ِ خود ب هرگز کسي اين
 !نشستم

 
□ 
 

 .ات راز ِ آتش است و چشمان
 

 ست ي ِ آدمي ات پيروزي و عشق
 .شتابد مي هنگامي که به جنگ ِ تقدير
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 ات و آغوش
 اندک جائي براي ِ زيستن
 اندک جائي براي ِ مردن

  و گريز ِ از شهر
  که با هزار انگشت  
وقاحت به  

 .کند  ميي ِ آسمان را متهم پاکي
 
□ 
 

 شود ها آغاز مي کوه با نخستين سنگ
 .و انسان با نخستين درد

 
 گري بود ي ِ ستم در من زنداني

 -کرد  که به آواز ِ زنجيرش خو نمي
 .نخستين نگاه ِ تو آغاز شدم من با

 
□ 
 

 ها توفان
   در رقص ِ عظيم ِ تو

  مندي شکوه به  
نوازند، لبکي مي ني  

 ات ايه ي ِ رگ و ترانه
 .کند آفتاب ِ هميشه را طالع مي

 
 بگذار چنان از خواب برآيم

 هاي ِ شهر که کوچه
 .دريابند حضور ِ مرا

 
 ات آشتي است دستان

 دهند و دوستاني که ياري مي
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  تا دشمني
  از ياد  
.برده شود  
 

 ئي بلند است ات آينه پيشاني
 ناک و بلند، تاب

 نگرند مي گانه در آن که خواهران ِ هفت
 .ي ِ خويش دست يابند تا به زيبائي

 
 .خوانند ات آواز مي طاقت در سينه ي ِ بي دو پرنده

 خواهد رسيد تابستان از کدامين راه فرا
 تا عطش

 ها را گواراتر کند؟ آب
 

 تا در آئينه پديدار آئي
 عمري دراز در آن نگريستم

 گريستم ها و درياها را من برکه
 آدميوار ِ در قالب ِ  اي پري

 -! سوزد نمي ي ِ ناراستي که پيکرت جز در خُلواره
 ست حضورت بهشتي

 کند، که گريز ِ از جهنم را توجيه مي
 کند که مرا در خود غرق مي دريائي

 تا از همه گناهان و دروغ
 .شوم شسته

 
 .شود ات بيدار مي هاي دم با دست و سپيده

 ١٣۴٢بهمن ِ 
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  عاديم
   

 .دارم مي ات تو را دوست در فراسوي ِ مرزهاي ِ تن
 

 هاي ِ مشتاق را به من بده پره ها و شب آينه
 روشني و شراب را

 ي ِ پُل و کمان ِ گشاده آسمان ِ بلند
 ها و قوس و قزح را به من بده پرنده

 را و راه ِ آخرين
 .زني مکرر کن ئي که مي در پرده

 
□ 
 

 ام در فراسوي ِ مرزهاي ِ تن
 .دارم تو را دوست مي

 
  دوردست ِ بعيددر آن

 پذيرد ها پايان مي که رسالت ِ اندام
  ها ها و خواهش و شعله و شور ِ تپش

تمامي به  
 نشيند فرومي

 گذارد و هر معنا قالب ِ لفظ را وامي
  چون روحي چنان

که جسد را در پايان ِ سفر،  
 ...اش وانهد هاي ِ پايان تا به هجوم ِ کرکس

 
□ 
 

 در فراسوهاي ِ عشق
 دارم، و را دوست ميت

 .رنگ در فراسوهاي ِ پرده و
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 در فراسوهاي ِ پيکرهاي ِمان
 .ي ِ ديداري بده با من وعده

 رگاهي، ش١٣۴٣ارديبهشت ِ 
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   پُليجاده، آن سو
   

 .ي ِ سفر نيست مرا ديگر انگيزه
 .ِ سفري به سر نيست مرا ديگر هواي

 
 ردگذ کشان از دِه ِ ما مي شبان نعره قطاري که نيم

 کند نمي آسمان ِ مرا کوچک
 گذرد ي ِ پُل مي ئي که از گُرده و جاده

 آرزوي ِ مرا با خود
 .برد هاي ِ ديگر نمي افق به
 

  ي ِ دنياهاشان ناکي ها و بوي آدم
سر يک  

 ست در کتابي دوزخي
  که من آن را

  لغت به لغت  
ام از بَر کرده  

  تا راز ِ بلند ِ انزوا را
-ريابم د  

 راز ِ عميق ِ چاه را
 .از ابتذال ِ عطش
 اندر شود ها و تاريخ به خواب بگذار تا مکان

 در آن سوي ِ پُل ِ دِه
 است ي ِ خوابي جاودانه دهان گشوده که به خميازه
  وجو را هاي ِ جُست و سرگرداني

ي ِ خويش گاه ِ گُرده در شيب  
 ي ِ پابرجاي ِ ما از کلبه

  دست ِ جادهبه پيچ ِ دور
.گريزاند مي  
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 مرا ديگر
 .ي ِ سفر نيست انگيزه

 
□ 
 

 حقيقت ِ ناباور
 :کشيده را بازيافته است چشمان ِ بيداري

 زيستن پذير ِ روياي ِ دل
 تر از مرگ، در خوابي پادرجاي

 انتظار ي ِ تر که نوميدي از آن پيش
 .دستي را باز خوانده باشد ترين سرود ِ تهي تلخ

 
 هاي ِ خويش  به معبد ِ ستايشو انسان

 .فرود آمده است
 
□ 
 

 ي ِ نگاه ِ من زده رو ِ شگفت انساني در قلم
 .ام پرستنده ي ِ دستان ِ زده رو ِ شگفت در قلم

 - فارغ از نزديکي و بُعد - انساني با همه ابعادش 
 .شود زواياي ِ نگاه نمي خوش ِ که دست

 
 ئي گانه بيگانه با طبيعت ِ همه

  ه راکه بينند
  از سالمت ِ نگاه ِ خويش  
افکند در گمان مي  

 چرا که دوري و نزديکي را
  در عظمت ِ او

تاءثير نيست  
 ها و نگاه

 در آستان ِ رويت ِ او
 قانوني ازلي و ابدي را
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  بر خاک
...ريزند مي  
 
□ 
 

 انسان
 .است به معبد ِ ستايش ِ خويش بازآمده

 خويش  ِانسان به معبد ِ ستايش
 .است بازآمده

 راهب را ديگر
 .ي ِ سفر نيست انگيزه

 ديگر راهب را
 .هواي ِ سفري به سر نيست

 رگاني، ش١٣۴٣ارديبهشت ِ 

   


