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  گر نيخوابِ وج
 

 ام خواب چون درفکند از پاي
 آغاز ِ غروب خوابم از خسته مي

 ها که به دست ليک آن هرزه علف
 روز، کنم از مزرعه، کن مي ريشه
 ...ْشان شب در خواب، هنوز کَنَم مي

  
١٣٣٨ 
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  ...ن استيمثلِ ا
 
 

 ي ِ تار، انهمثل ِ اين است، در اين خ
 :با من سر ِ کين است و عناد هرچه،

 از کالغي که بخواند بر بام
 .باد تا چراغي که بلرزاند

 
 جنبد ياءس مثل ِ اين است که مي

 جاست بر سکوني که در اين ويران
 خواند مرگ است که مي مثل ِ اين

 .خانه مراست در سکوتي که به غم
 

 مثل ِ اين است، در او با هر دَم
 .ز است نشاطي از منگري به

 که پوشيده، در اوست مثل ِ اين است
 .هر چه از بود، ز غم پيراهن

 
 مثل ِ اين است که هر خشت در آن

 .ست به زانوي ِ غمي سر نهاده
 از او پاي، دراز هر ستون کرده

 .به اجاق ِ غم ِ بيشي و کمي
 

 مثل ِ اين است همه چيز در او
 .ست ي ِ غم بنهفته سايه در سايه

 ِ غم بر بالين ه شب مادرهم
 .ست اش گفته ي ِ مرگ به گوش قصه

 
 اش مثل ِ اين است که در ايوان

 گيرند هر شب اشباح عزا مي
 از تنگ ِ غروب گان الجرم، بيوه

 .گيرند زير ِ هر سرتاق جا مي
 

 مثل ِ اين است که در آتش ِ روز
 اش مستتر است ظلمت ِ سرد ِ شب
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 است که از اول ِ شب مثل ِ اين
 .غم ِ فردا پس ِ دَر منتظر است

 
 که در او، حسرت ِ مرگ! خانه ويران
 !ريزد بر هيکل ِ زيست اشک مي

 که در او، هرچه که هست! ويران خانه
 !ست فردائي رنج ِ ديروز و غم ِ

 
١٣٣٨ 
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  ... خاموشيئ قِ قلعهيحر
 براي ِ مادرم

 
 

 .زني شب تا سحر گرييد خاموش
 زني شب تا سحر ناليد، تا من

 دست و گردم سحرگاهي بر آرم
 .چراغي خُرد و آويزم به برزن

 
 -!  افسوس- زني شب تا سحر ناليد و 

 :ي ِ خامُش نيفروخت مرا آن ناله
 ي ِ خاموش ِ مردم ِ قلعه حريق
 .دم سوخت ام دامن گرفت و صبح شب

 
 ي ِ خاموش و مدفون حريق ِ قلعه

 به خاکستر فرو دهليز و درگاه
 - آري -اموش ِ خ ي حريق ِ قلعه

 .نه شب گرييدن ِ زن تا سحرگاه
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  ديکل
 

  سبو ام رفتم فرو به فکر و فتاد از کف
  :ام هوسي نغز جوشيد در دل

!ـ اي خدا«  
 ئي که من يارم شود به صورت، آئينه«
  »!او ي ِ رفيقان بشناسم اندر رخساره«
 

 .نشينان ِ کوه ِ دور بردم سخن به چله
 ـ نيتي که هست از -گفتند تا بيفکنم 

 در هشت چاه ِ خشک ِ سيا، هفت ريگ ِ سُرخ،
 !ِ کور يا زير ِ هشت قلعه کُشَم هفت مار

 
 شکار بازآمدم ز راه، پريشان و دل

 تن و زردروي و سرد، پاي و خسته رنجيده
 سر هزار فکر ِ غم و راه ِ چاره هيچ در

 .بار اشک ئي افتادم ماءيوس پاي ِ قلعه
 

  پيري سپيدمويآمد ز قلعه بيرون
  .پرسيد حال و گفتم

در من نهاد چشم  
:گفت

 ؛ اين طلسم ِ کهنه کليدش به مُشت ِ توست- «
  »!بجوي ئي با کس مپيچ بيهُده، آيينه«

١٣٣٨ 
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  اتفاق
 

 مردي ز باد ِ حادثه بنشست
 حادثه برخاست مردي چو برق ِ

 آن، ننگ را گُزيد و سپر ساخت
 .واستخ وين، نام را، بدون ِ سپر

 
□ 
 

 پيچان ابري رسيد پيچان
 .اش آتش، بردشت چون خِنگ ِ يال

 باران برقي جهيد و موکب ِ
 .از دشت ِ تشنه، تازان بگذشت

 
 ناالن تپه، ناالن آن پوک

 لرزيد و پاگشاد و فروريخت
 از شوق، بوته، پُرتپش و آن شوخ

 .پيچيد و با بهار درآميخت
 

 مانده شکوفيد پرچين ِ ياوه
 . پُرغريو فروکاستو آن طبل ِ
 حادثه بنشست مردي ز باد ِ

 مردي چو برق ِ حادثه برخاست
١٣٣٨ 
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  خان يورد پُل ِ اهللا
 

 به فروز و يحيي هدي
 مردي کرد تلخ پاي و به ياد ِ عزيزي که چه

 
  

 بادها، ابر ِ عبيرآميز را
 ...خيز را هاي ِ حاصل ابر، باران

 
  اژدهائي خفته را مانَد

  د ِ پيچانبه روي ِ رو  
:پُل  

 ها در آب و سر بر ساحلي هشته پاي
 -هشته دُم بر ساحل ِ ديگر 

 هاست سالي ئي از خشک انديشه ش به سر نه
 ش به دل انديشه از طغيان نه
 خُرد ش سروري با نسيمي نه
 ش غروري با تب ِ توفان نه
 پزد در سر ش اميدي مي نه
 ؛در جان خلد ش ماللي مي نه
 

 ...هاست خيالي اش داستان از بي تخوانبندبند ِ اس
 
□ 
 

 بادها، ابر ِ عبيرآميز را
 ...خيز را هاي ِ حاصل ابر، باران

 
  معبر ِ خورشيد و باران

اش از باران و از خورشيد خيالي هيچ بي  
  بر جاي

  ايستاده  
!پُل  
 

 گير مهاي ِ عال هاي ِ پُرفانوس و پُرجنجال ِ شادي معبر ِ بسيار موکب
 ؛ريز ِ سر در زير گين ِ نالش هاي ِ اندُه بسيار موکب معبر ِ
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  اش خشت خشت ِ هيکل
نامان فروپوشيده هاي ِ بي از نامداري  

  بر جاي
  ايستاده  
!پُل  
 
□ 
 

 بادها، ابر ِ عبيرآميز را
 ...خيز را هاي ِ حاصل ابر، باران

 
 گاو ِ مجروحي به زير ِ بار

  از دنبالمردي روستائي
 پيمايد اندر مه که را به سوي ِ ساحل ِ خاموش مي ي ِ پُل ناي ِ گُرده تنگ

 گوئي در اجاق ِ دودناک ِ شام
 .سوزد مي
 

 هم در اين هنگام
 خيال ِ سرد پناه ِ بي از فراز ِ جان

  مردي در خيال آرام
بر غوغاي ِ رود ِ تند ِ پيچان  

 چشم
 .دوزد مي

١٣٣٨ 
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  برف
 

 ! برف ِ نو، سالم، سالمبرف ِ نو،
 .اي بر بام نشسته بنشين، خوش

 
 -!  اي اميد ِ سپيد-پاکي آوردي 

 .ايام ست اين گي همه آلوده
 

 زند مطرب ست مي راه ِ شومي
 چکد در جام ست مي واري تلخ

 خند لب کُشد ست مي واري اشک
 تراشد نام ست مي واري ننگ

 
 شنبه چون جمعه، پار چون پيرار،

 .زند رسام گ ميرن نقش ِ هم
 
□ 
 

 گاه آمد مرغ ِ شادي به دام
 !به زماني که برگسيخته دام

 دشت افتاد ره به هموارْجاي ِ
 !اي دريغا که بر نيايد گام

 
 جا به خاک ِ مرگ نشست تشنه آن

 !کند پيغام کآتش از آب مي
 آن زمان آمد کام ِ ما حاصل ِ

 ...ايم از کام که طمع بر گرفته
 

 ! بدرودسوزيم، الغرض، خام
 !تو فرود آي، برف ِ تازه، سالم

١٣٣٨ 
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  ريگ شب
 اش صداي براي ِ اديب خوانساري و سِحر ِ

 
 

 مرغي از اقصاي ِ ظلمت پر گرفت
 .شب، چرائي گفت و خواب از سر گرفت

 کرد، پر بگشود و بست مرغ، وائي
 .راه ِ شب نشناخت، در ظلمت نشست

 
□ 
 

 ام، به ظلمت باژگون من همان مرغ
 .خوردش جوي ِ خون ش واي، آبا نغمه
 در دام ِ تزوير ِ فلک اش دانه

 .ي ِ جنبان ِ شک النه بر گهواره
 

 جنبد وزاو ارکان ِ مرغ، النه مي
 .مرغ خراشد جان ِ اش مي ژيغ ژيغ

 
 گر شک نبودي در ميان! اي خدا

 دان؟ کي چنين تاريک بود اين خاک
 زندان ِ ترديد آمدي گر نه تن

 .ورشيد آمديشب پُراز فانوس ِ خ
 
□ 
 

 ام که واي آواز ِ او من همان مرغ
 سوز ِ ماءيوسان همه از ساز ِ او

 شاد از اوست در واي و شب دل او ز شب
 شب، خوش از مرغي که در فرياد از اوست،

 زند در قعر ِ آن مي گاه بالي
 .کشد از سوز ِ جان گاه وائي مي

 
 اش نبود خود اگر شب سرخوش از واي

 .نبود اش بر پايالجرم اين بند 
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 بان ِ ريش واي اگر تابد به زندان
 !خويش آفتاب ِعشقي از محبوس ِ

 
□ 
 

 .ام نه کم ام، نه افزون من همان مرغ
 :قايقي سرگشته بر درياي ِ غم

 پيش رانَد يک نفس گر اميدم
 .ام کشانَد بازپس روح ِ درياي

 
 گر اميدم وانهد با خويشتن

 !پايان و، من مدفن ِ درياي ِ بي
 نهد درياي ِ پير بازم ور نه خود
 !و پاروئي بگير! گو بيا، اميد

 
 خود نه از اميد رَستم ني ز غم

 .زنم مي وپائي وين ميان خوش دست
 
□ 
 

 ام که پر بگشود و بست من همان مرغ
 .ره ز شب نشناخت، در ظلمت نشست

 ش پرواي ِ نام ِ جان است و نه ش غم نه
 .والسالم زند وائي به ظلمت، مي

١٣٣٨ 



 احمد شاملو باغ آينه
 

 13

  »اروديس«غروبِ 
 

  ي ِ شب چکد سمفوني مي
آرام  

 .ي ِ خاموش ِ غروب تنگي روي ِ دل
 

  مغرب
ي ِ روز از آتش ِ افسرده  

 .سوزد صدا مي بي
  تنگي را ي ِ دل برد نغمه مي

باد ِ جنوب  
 .تا کند زمزمه بر بام ِ هوا

  اش نيست حرفي به لبان
ليکن  

 .ها اش مطلب يمانده با خامُش
 

 آيد به فرود زنان بازمي پرد موج مي
 کور، شب ي ِ لغزان ِ چون آن سايه هم
  هي ِ چوپان هي

.از دور  
 

  خزد مار مي
.ي ِ پيچان ِ چون مار چون آن جاده  

 .ي ِ غوغاگر ِ رود در سراشيبي
 
□ 
 
 درآيد ي ِ رازش به که از خيمه بي

  خواند وه که مي
  جنگل  
!شور چه به  

١٣٣٨ 
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  ...در دوردست
 

 در دوردست، آتشي اما نه دودناک
 ي ِ درياي ِ سرد ِ شب شکفته در ساحل ِ
 .فروزد پُرشعله مي

 
 آيا چه اتفاق؟

 سوزد؟ ست سربلند که مي کاخي
 کينه  که مانده ز- يا خرمني 

 ؟- در آتش ِ نفاق 
 
□ 
 

 !هيچ اتفاق نيست
 

 در دوردست، آتشي اما نه دودناک
 ؛زند مي ي ِ شب شعله در ساحل ِ شکفته

 جا، کنار ِ ما، شب ِ هول است وين
 در کام ِ خويش گرم

 .باخبر وز قصه
 ست که، با هرچه پيش ِ دست، او را لجاجتي
 روي ِ سياه را

 .تر سياه سازد
 
□ 
 

 در اين کنار! آري
 :هيچ اتفاق نيست

 
 در دوردست آتشي اما نه دودناک،

 !نيست  يک چراغجاي دودي از اثر ِ وين
١٣٣٨ 
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  فرش بر سنگ
 

 ام ياران ِ ناشناخته
 سوخته چون اختران ِ

  چندان به خاک ِ تيره فروريختند سرد
که گفتي  

   ديگر
   زمين  
   هميشه  
.ستاره ماند شبي بي  
 
□ 
 

  گاه آن
  من  
که بودم  

 ي ِ تاريک ِ درد ِ خويش، جغد ِ سکوت ِ النه
 زه را گسيخته همچنگ ِ ز
 نهادم يک سو

 فانوس برگرفته به معبر درآمدم
 ي ِ مردم گشتم ميان ِ کوچه

  :ام شررافشان اين بانگ با لب
! آهاي- «  

 !ها به خيابان نظر کنيد از پُشت ِ شيشه
 ...!فرش ببينيد خون را به سنگ

 فرش گاه است گوئي به سنگ خون ِ صبح اين
 شيدتپد دل ِ خور گونه مي کاين

 »...ِ آن هاي در قطره
 
□ 
 

 ناک گذر کرد بادي شتاب
 گان ِ خاک، بر خفته

 را ي ِ متروک ِ زاغ افکند آشيانه
 ...ي ِ انجير ِ پير ِ باغ ي ِ برهنه از شاخه
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  ! خورشيد زنده است- «
 روسيا ي ِ که سياهي[ در اين شب ِ سيا  

 تا قندرون ِ کينه بخايد
  ]ش شده دهن،ا از پاي تا به سر همه جان

  آهنگ ِ پُرصالبت ِ تپش ِ قلب ِ خورشيد را
من  

 تر روشن
 تر پُرخشم
 ...ام از پيش تر شنيده پُرضربه

 !خيابان نظر کنيد ها به از پُشت ِ شيشه
 

 ها از پُشت ِ شيشه
 !به خيابان نظر کنيد

 
 ها به خيابان از پُشت ِ شيشه

 !نظر کنيد
 

...ها از پُشت ِ شيشه
  
 
□ 
 

 هاي ِ خورشيد نوبرگ
 .رُست بر پيچک ِ کنار ِ در ِ باغ ِ کهنه

 
 هاي ِ شوخ ِ ستاره فانوس

  ...آفتاب آويخت بر رواق ِ گذرگاه ِ
 
□ 
 

 من بازگشتم از راه،
 ام همه اميد جان
 .ام همه تپش قلب

  زه را گسيخته چنگ ِ زهم
 زه بستم  

  پاي ِ دريچه
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 بنشستم  
  ئي وز نغمه

واندم پُرشورکه خ  
 جام ِ لبان ِ سرد ِ شهيدانِ کوچه را

   خند ِ فتح با نوش
 :شکستم  
 
! آهاي- «

 فرش گاه است گوئي به سنگ اين خون ِ صبح
 تپد دل ِ خورشيد گونه مي کاين

 ...هاي ِ آن قطره در
 

 ها به خيابان نظر کنيد از پُشت ِ شيشه
 

 !فرش ببينيد خون را به سنگ
 

 فرش خون را به سنگ
 !ببينيد

 
 خون را
 »...فرش به سنگ

 يزندان ِ موقتِ شهربان ١٣٣۶
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  فريک
  

 جا چار زندان است در اين
 نقب، در هر نقب چندين حجره، در هر حجره به هر زندان دوچندان
 ...چندين مرد در زنجير

 
 اش را در تب ِ تاريک ِ بهتاني به ضربِ از اين زنجيريان، يک تن، زن

 .کشته است ئي دشنه
 را، بر از اين مردان، يکي، در ظهر ِ تابستان ِ سوزان، نان ِ فرزندان ِ خود

 .ست آغشته گرد فروش ِ سخت دندان سر ِ برزن، به خون ِ نان
 

 رباخواري ريز بر راه ِ از اينان، چند کس در خلوت ِ يک روز ِ باران
 اند نشسته

 اند جَسته کساني در سکوت ِ کوچه از ديوار ِ کوتاهي به روي ِ بام
 را گان شب، در گورهاي ِ تازه، دندان ِ طالي ِ مرده کساني نيم

 .اند شکسته مي
 

  کس را در شبي تاريک و توفاني من اما هيچ
ام نکشته  

  من اما راه بر مرد ِ رباخواري
ام نبسته  

  هاي ِ شب من اما نيمه
 .ام زبامي بر سر ِ بامي نجسته  
 
□ 
 

 ر زندان استجا چا در اين
 هر حجره به هر زندان دوچندان نقب و در هر نقب چندين حجره، در

 ...چندين مرد در زنجير
 

 .دارند در اين زنجيريان هستند مرداني که مُردار ِ زنان را دوست مي
 زنجيريان هستند مرداني که در روياي ِشان هر شب زني در در اين

 .کشد فرياد برمي وحشت ِ مرگ از جگر
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 زاد را روزي نيابم ناگهان،  گر آن هم-يابم  ما، در زنان چيزي نميمن ا
 - خاموش

 ِ من اما، در دل ِ کهسار ِ روياهاي ِ خود، جز انعکاس ِ سرد ِ آهنگ ِ صبور
 خشکند و پوسند و مي رويند و مي هاي ِ بياباني که مي اين علف

 .چيزي ندارم گوش ريزند، با مي
 لغزان، چو يادي دور و يد بامدادي، هممرا گر خود نبود اين بند، شا

 ...گذشتم از تراز ِ خاک ِ سرد ِ پست مي
 

 !جُرم اين است
 !جُرم اين است

 زندان ِ موقت ١٣٣۶
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  يماه
 

 کنم من فکر مي
  هرگز نبوده قلب ِ من

  گونه اين  
:گرم و سُرخ  
 

 کنم احساس مي
 زاي در بدترين دقايق ِ اين شام ِ مرگ

  ي ِ خورشيد چشمهچندين هزار 
ام در دل  

 ؛جوشد از يقين مي
 کنم احساس مي

 ياءس زار ِ ي ِ اين شوره در هر کنار و گوشه
  چندين هزار جنگل ِ شاداب

ناگهان  
 .رويد از زمين مي
 
□ 
 

 ي ِ گريز شده، اي ماهي آه اي يقين ِ گم
 !تو توبه هاي ِ آينه لغزيده در برکه
 ؛به سِحر ِ عشق! ينکام، ا گير ِ صافي من آب
 !به من بجو هاي ِ آينه راهي از برکه

 
□ 
 

 کنم من فکر مي
  هرگز نبوده

  دست ِ من  
:اين سان بزرگ و شاد  
 

 کنم احساس مي
  در چشم ِ من

گون به آبشر ِ اشک ِ سُرخ  
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 ؛غروب ِ سرودي کشد نفس خورشيد ِ بي
 

 کنم احساس مي
  ام در هر رگ

   قلب ِ منبه هر تپش ِ  
کنون  

 .زند جرس ئي مي بيدارباش ِ قافله
 
□ 
 

  ام از در آمد شبي برهنه
چو روح ِ آب  

 اش آينه اش دو ماهي و در دست در سينه
 .هم به بو، چون خزه گيسوي ِ خيس ِ او خزه

 
 :من بانگ برکشيدم از آستان ِ ياءس

 »!نهم نمي  آه اي يقين ِ يافته، بازت- «
١٣٣٨ 
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  کاج
 به ابوالفضل نجفي

 
  
 اندوه خورَد مي -ي ِ شب   نشسته بر لب ِ درياچه-چو بوتيمار ِ مجروحي  هم
  گاه شام

.ناک و خسته و مغموم انديش  
 .ي ِ تاريک اند و در انديشه هاي ِ پير تاريک کاج

 .ام چون غروب ِ شوم ناک انديش من غمين و خسته و
  من چنان

  هاي ِ پير چون کاج  
ام که پنداري تاريک  

  ديرگاهي هست
  تا خورشيد  
.ست ام نتابيده بر جان  
 

  نقشه کشم بي مي
  ي ِ خود خانه در غم  
پاي  

کشم  مي
   وقفه بي

  ي ِ خود بر پيشاني  
...دست  
□  
 !ي پيمبرهاي ِ سرگردان ِ نيکيا- «

  اي پيمبرهاي ِ
  تکفير ِ بي  
  جير ِزن بي  
!شمشير بي  
 

 در گذرگاهي چنين از عافيت مهجور،
 انگيز، ِ رعب هاي کتابي اندر آن از دوزخي سوزان حکايت بي

  پرچم ِ محزون ِتان را
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سخت  
 !ي ِ مغرور بينم که باد افتاده باشد روزي اندر سينه دور مي

 
 تان در دل، هاي ِ معصومانه زهر ِ رنج از ناتواني

 مارچو بوتي هم
 .خورم اندوه ي ِ شب مي درياچه بر لب ِ

 ديرگاهي رفته کز ابري چنان چون کاج ِ پيري پُرغبارم من، که گوئي آن
 .ست نمي باران نباريده نم
 

  کشم مي
   نقشه بي  
...ي ِ خود پاي خانه در غم  

  کشم مي
   وقفه بي  
 ...ي ِ خود دست بر پيشاني  

 زندان ِ موقت ١٣٣۶
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  بانهش
 به اسماعيل صارمي

 
 
 

 از درون ِ شب! اي خداوند
 انگيزم گوش با زنگ ِ غريوي وحشت

 
 گر نشينم منکسر بر جاي
 ور ز جا چون باد برخيزم،

 شب از درون ِ! اي خداوند
 .انگيزم گوش با زنگ ِ غريوي وحشت

 
□ 
 

 ي ِ اين شام ِ خونين را کِشم هر ناله مي
 در ترازوي ِ غريوانديش،

 هنگام ِ مسکين را صوت ِ بي  هرچشم مي
 .جوي ِ خويش در مذاق ِ نعره

□ 
 

 انگيزم گوش با زنگ ِ غريوي وحشت
 .از درون ِ شب! اي خداوند

 
 گر ندارم جنبشي با جاي

 ئي با لب، ور ندارم قصه
 انگيزم وحشت گوش با زنگ ِ غريوي

 .از درون ِ شب! اي خداوند
١٣٣٨ 
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  طرح
  آبادي دولت براي ِ پروين

 
  شب

  با گلوي ِ خونين  
  ست خوانده  
.ديرگاه  

در
   يا

.نشسته سرد  
  يک شاخه

  ي ِ جنگل در سياهي  
به سوي ِ نور  

 .کشد فرياد مي
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  فقر
 
 

 ام که از آن ِ من نيست از رنجي خسته
 ام که از آن ِ من نيست نشسته بر خاکي

 
 ام که از آن ِ من نيست با نامي زيسته

 نيست ام که از آن ِ من ز دردي گريستها
 

 ام که از آن ِ من نيست گرفته از لذتي جان
 .نيست سپارم که از آن ِ من مي به مرگي جان

١٣٣٨ 
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  ها ارابه
 
 

 .است هائي از آن سوي ِ جهان آمده ارابه
 ها غوغاي ِ آهن بي

 .است هاي ِ زمان ِ ما را انباشته که گوش
 

 .است مان آمدههائي از آن سوي ِ ز ارابه
 
□ 
 

 گان از جاي برنخاستند گرسنه
 ؛خاست نمي ها عطر ِ نان ِ گرم بر چرا که از بار ِ ارابه

 
 گان از جاي برنخاستند برهنه

 خاست نمي هائي بر خش ِ جامه ها خش چرا که از بار ِ ارابه
 

 زندانيان از جاي برنخاستند
 آزادي ها نه دار بود نه ي ِ ارابه چرا که محموله

 
 گان از جاي بر نخاستند مرده

 .ها باشند ارابه گان ِ گاني راننده رفت فرشته چرا که اميد نمي
 

 .هائي از آن سوي ِ جهان آمده است ارابه
 ها غوغاي ِ آهن بي

 .زمان ِ ما را انباشته هاي ِ که گوش
 

 است هائي از آن سوي ِ زمان آمده ارابه
 .باشند که اميدي با خود آورده آن بي
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   شبحدو
 
 

 ها در خاک ريشه
 ها در آب ريشه
 .فرياد ها در ريشه

 
□ 
 

 شب از ارواح ِ سکوت سرشار است
 رانند هائي که ارواح را مي و دست
  هائي که ارواح را به دور و دست

  به دوردست  
.تارانند مي  
 
□ 
 
   دو شبح در ظلمات-
.اند گي رقصيده تا مرزهاي ِ خسته  
  ايم  ما رقصيده-
.ايم گي رقصيده ما تا مرزهاي ِ خسته  
 
   دو شبح در ظلمات-
.اند بازنموده ها را گي در رقصي جادوئي، خسته  
 
  ايم  ما رقصيده-
.ايم ها را بازنموده گي ما خسته  
 
□ 
 

  شب از ارواح ِ سکوت
سرشار است  

  ها ريشه
از فرياد و  

  ها رقص
.گي از خسته  
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  جز عشق

 
 

 آسا جز عشقي جنون
 -آساست  جنون هر چيز ِ اين جهان ِ شما

 
  جز عشق ِ

به زني  
 .دارم که من دوست مي

 
□ 
 
 ها گونه لعنت چه

  ها از تقديس
!انگيزتر آمده است لذت  
 
 گونه مرگ چه

 !ست گي تر از زنده بخش شادي
 
 گي را گونه گرسنه چه

  تر از نان ِ شما گرم
!بايد پذيرفت مي  
 
□ 
 

 آسا لعنت به شما، که جز عشق ِ جنون
 !آساست جنون همه چيز ِ اين جهان ِ شما
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  اصرار
 
 

   خسته
  شکسته و  
بسته دل  

 من هستم
 من هستم
 من هستم

 
□ 
 

  از اين فرياد
تا آن فرياد  

 .سکوتي نشسته است
 

  هاي ِ سکوت بسته در دره لب
.ام سرگردان  
 

 دانم من مي
 دانم من مي
 دانم من مي

 
□ 
 

  ئي جنبش ِ شاخه
دهد از جنگلي خبر مي  

 و رقص ِ لرزان ِ شمعي ناتوان
 خاموش، ي ِ پابرجاي ِ هزاران جار ِ از سنگيني

 
 ام نشسته در خاموشي

 ام خسته
 ام شکسته درهم
 من
 .ام بسته دل
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  زير  لبياز نفرت
 
 

 ما نوشتيم و گريستيم
 برخاستيم کنان به رقص ما خنده
 ...زنان از سر ِ جان گذشتيم ما نعره

 
 .کس را پرواي ِ ما نبود

 
  در دوردست

.مردي را به دار آويختند  
 

 .کسي به تماشا سر برنداشت
 
□ 
 

 ما نشستيم و گريستيم
 ما با فريادي

 خود از قالب ِ
 .برآمديم
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  چيگر هيد...  وياديفر
 
 

 .فريادي و ديگر هيچ
 توانا نيست چنان ه اميد آنچرا ک

 .که پا بر سر ِ ياءس بتواند نهاد
 
□ 
 

 ايم ها خفته بر بستر ِ سبزه
 با يقين ِ سنگ
 ايم نهاده ها با عشق پيوند بر بستر ِ سبزه
 شکست و با اميدي بي
 ها از بستر ِ سبزه

 ايم برخاسته با عشقي به يقين ِ سنگ
 

 چنان تواناست اما ياءس آن
 .نيست ئي بيش ، زمزمهکه بسترها و سنگ

 
 فريادي
 و ديگر

 !هيچ
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  ...ياديفر
 
 

 تر از اين آرزوئي نمانده است مرا عظيم
 .شده برخيزم وجوي ِ فريادي گم جُست که به

 
 ي ِ فانوسي خُرد با ياري
 ي ِ آن، ياري يا بي

 در هر جاي ِ اين زمين
 .هر کجاي ِ اين آسمان يا
 

 شبي فريادي که نيم
  نياز ِ ناشناخته از جان ِ من برآمداز سر ِ ندانم چه

 ...به آسمان ِ ناپيدا گريخت و
 
□ 
 

 !هاي ِ جهان ي ِ دروازه اي تمامي
 خويش ي ِ شده مرا به بازيافتن ِ فرياد ِ گم

 !مددي کنيد
  درمرگ ِ ايمرناگي١٣٣٧خرداد ِ  ٧
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  شبانه
 به محمود کيانوش

 
 

 شب تار
 شب بيدار

 .شب سرشار است
 .مردن  ِزيباتر شبي براي

 
 .اش خنجري به من دهد گان آسمان را بگو از الماس ِ ستاره

 
□ 
 

 شب
  سراسر ِ شب

يک سر  
 .خواب مانده است جو بي ي ِ درياي ِ بهانه از حماسه

 
 درياي ِ خالي
 ...نوا درياي ِ بي

□ 
 

 سنگيني نفسي کشيد و جنبشي کرد خورده به جنگل ِ سال
 بود وشيده پَرکشيدهپ ماسه ي ِ و مرغي که از کرانه

 غريوکشان
  گون به تاالب ِتيره

.درنشست  
 

 تاالب ِتاريک
 سبک از خواب برآمد

  هوده سکون ِ درياي ِ بي و با الالي ِ بي
باز  

 رويا به خوابي بي
 ...فروشد

□ 
 جنگل با ناله و حماسه بيگانه است
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  و زخم ِ تبر را با لعاب ِ سبز ِ خزه
.پوشد فرومي  
 ي ِ دريا ماسهح

 .از وحشت ِ سکون و سکوت است
□ 

 شب تار است
 شب بيمار است

 زده بيدار است از غريو ِ درياي ِ وحشت
 ها و غريو ِ دريا سرشار است سايه شب از

 .داشتن زيباتر شبي براي ِ دوست
 

 .ها نيازي نيست با چشمان ِ تو مرا به الماس ِ ستاره
 آسمان با

 .بگو
١٣٣٨ 
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  باران
 
 
 

 ديدم گاه بانوي ِ پُرغرور ِ عشق ِ خود را آن
 ي ِ پُرنيلوفر، در آستانه

 انديشيد مي که به آسمان ِ باراني
 

 گاه بانوي ِ پُرغرور ِ عشق ِ خود را ديدم و آن
 باران، ي ِ پُرنيلوفر ِ در آستانه
 خوش ِ بادي شوخ بود اش دست که پيرهن

 
 گاه بانوي ِ پُرغرور ِ باران را و آن

 ي ِ نيلوفرها، هدر آستان
 .آمد دشوار ِ آسمان بازمي که از سفر ِ

١٣٣٨ 
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  شب مين
 

 نيست ي ِ گزندي ي ِ سرد ِ باد در انديشه پنجه
 :ام من اما هراسان

 جامه گوئي بانوي ِ سيه
  فاجعه را

پيشاپيش  
 .گريد بر بام ِ خانه مي

 
 خيال ِ باد ي ِ بي و پنجه

 در اين انبان ِ خالي
 .ست چيزي  ِوجوي در جُست

١٣٣٨ 
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  شبانه
 

 عشق
 نشسته، ست به انتظار ِ حدوث و تجدد ئي خاطره

 :اند چرا که آنان اکنون هر دو خفته
در اين سوي ِ 

   بستر

مردي و  
  زني

.سوي در آن  
 
□ 
 

 تُندبادي بر درگاه و
 .تُندباري بر بام

 
 .مردي و زني خفته

 
 و در انتظار ِ تکرار و حدوث

 عشقي
 .خسته

١٣٣٨ 
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  زنِ خفته
 

 من ئي از تر فاصله کنار ِ من چسبيده به من در عظيم
 اش سينه

 به آرامي
 هاي ِ هوا از حباب

 خالي پُر و
 .شود مي

 -دارم  اش که دوست مي هاي چشم
  زير ِ پلکان ِ فروکشيده

.نهفته است  
 
 کجائي؟ - «

 چيستي؟
 »خواهي؟ چه مي

 
 اش سينه

 به آرامي
 هاي ِ هوا از حباب

 .شود مي پُر و خالي
١٣٣٨ 
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  لوحِ گور
 

 نه در رفتن حرکت بود
 .سکوني نه در ماندن

 
 ها را از ريشه جدائي نبود شاخه

 چين و باد ِ سخن
 نگفت ها رازي چنان با برگ

 .که بشايد
 

 ي ِ عشق ِ من مادري بيگانه است دوشيزه
 ي ِ پُرشتاب و ستاره

 ماءيوس در گذرگاهي
 .گردد اري جاودانه ميبر مد

١٣٣٨ 
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  باران
 

 پولک ِ شب بر شرب ِ بي
 ...باران دريغ ِ هاي ِ بي شرابه

 
□ 
 

 ئي نيست در کنار ِ ما بيگانه
 در کنار ِ ما

 آشنائي نيست
 و بر شرب ِ سياه ِ شب خانه خاموش است

 .هاي ِ سيمين ِ باران شرابه
١٣٣٨ 
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  تا شک
 
  زير بست ِ سربه بُن
سترده استتا ابديت گ  

 ديوار ِ سنگ
 .رس ِ لمس به دور است از دست

  در ميداني که در آن
  خوانچه و تابوت  
گذرد معارض مي بي  

 خنده و اشک را لب
 .مجال ِ تاءملي نيست

 
□ 
 

 ها در معبر ِ باد ِ نااستوار خانه
 استوارند،

 .فروشد وقار مي درخت، در گذرگاه ِ باد ِ شوخ
 
 ! من درخت، برادر ِ- «

 اينک
  »!آيد راه ِ پُرسنگ به زير مي تبردار از کوره

 
!درد ِ من  اي مسافر، هم- «

 اي به سرمنزل ِ يقين اگر فرود آمده
 ديگر تو را تا به سرمنزل ِ شک

 گاهي ناگزير پرت جز
  »!در پيش نيست

 
□ 
 

 ها در معبر ِ باد ِ استوار خانه
 نااستوارند،

 جدي درخت، در معبر ِ باد ِ
 ...فروشد  ميعشوه

١٣٣٨ 
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  ...ستادمي ايبر خاکِ جد
 

 بر خاک ِ جدي ايستادم
 يقيني سان ِ و خاک، به
 .استوار بود

 به ستاره شک کردم
 .درخشيد و ستاره در اشک ِ شک ِ من

 
 گان را گاه به خورشيد شک کردم که ستاره و آن
 چون کنيزکان ِ سپيدروئي هم
 .دکر اش نهان مي ي ِ پُرجالل خانه حرم در
 
□ 
 

 کند، ديوارها زندان را محدود مي
 .کند نمي ديوارها زندان را محدودتر

 
 ميان ِ دو زندان

 ست، ي ِ آزادي ي ِ تو آستانه درگاه ِ خانه
  ليکن در آستانه

تو را  
 به قبول ِ يکي از اين دو
 .از خود اختياري نيست

١٣٣٨ 
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  کوچه
 به دکتر مجيد حائري

  
  دهليزي الينقطع

 ميان ِ دو ديوار،در  
  و خلوتي

سنگيني که به  
  چون پيري عصاکش

  از دهليز ِ سکوت  
.گذرد مي  

 گاه و آن
 آفتاب
 ئي منکسر، و سايه

 نگران و
 .منکسر

 
 ها خانه
 .ها خانه خانه

 مردمي،
 :و فريادي از فراز

  ! شهر ِ شطرنجي-
!شهر ِ شطرنجي  
 
□ 
 

 دو ديوار
 .تو دهليز ِ سکو

  گاه و آن
.زند ئي که از زوال ِ آفتاب دَم مي سايه  
 

 مردمي،
 و فريادي از اعماق

  ! مُهره نيستيم-
!ما مُهره نيستيم  
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  دادخواست
 

 از همه سو،
 از چار جانب،
 دَمي و حتا از آن خيز و دَم گاه را مانَد سبک ظاهر مه ِ صبح به از آن سو که

 هيچ نيست سوي ِ ديگر که
 ي ِ صحرا کامي له ِ تشنه  لهنه

 -ِ خدايان،  ي ِ وهمي از لعنت نه درخت و نه پرده
 از چار جانب

 .راه ِ گريز بربسته است
 را درازاي ِ زمان

  ي ِ زنجير ِ خويش با پاره
سنجم مي  

 و ثقل ِ آفتاب را
  بند با گوي ِ سياه ِ پاي

نهم در دو کفه مي  
 و عمر

 حاصل ناي ِ بي در اين تنگ
 !گذرد چه کاهل مي

 
□ 
 

 ي ِ تقدير قاضي
 .با من ستمي کرده است

 به داوري
 گرفت؟ ميان ِ ما را که خواهد

 
 ام ي ِ خدايان را لعنت کرده من همه

 چنان که مرا هم
 .خدايان

 که از آن اميد ِ گريز نيست و در زنداني
  بدانديشانه

!ام گناه بوده بي  
١٣٣٨ 



 احمد شاملو باغ آينه
 

 46 

  ...درِ بسته
  

 ست که دستي بدانديش ديرگاهي
  ي ِ ما را ي ِ کوتاه ِ خانه دروازه

.نکوفته است  
 

 نگريم در آئينه و مهتاب و بستر مي
 نگريم ديگر مي هاي ِ يک در دست

 دروازه و
  انگيزش را ي ِ آرامش ترانه

   در سکوتي ممتد  
 .کند مکرر مي  

 گونه بدين
 ايم يافته ه مبدلآور را به سرودي ديگرگون ئي مالل زمزمه

 
 گونه بدين

  ئي که در آن در سرزمين ِ بيگانه
  خند هر نگاه و هر لب

زنداني بود،  
 ايم خند و نگاهي آشنا يافته لب

 
 گونه بدين

 ئي که ابر ِ پَست بر خاک ِ پوسيده
 بر آن باريده است

 ...ايم پايگاهي پابرجا يافته
 
□ 
 

 آسمان
 باالي ِ خانه

 کند بادها را تکرار مي
 است باغچه از بهاري ديگر آبستن

  و زنبور ِ کوچک
گُل ِ هر ساله را  
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  در موسمي که بايد
.کند ديدار مي  
 

 حياط ِ خانه از عطري هذياني سرمست است
 .چرد مي خرگوشي در علف ِ تازه

  يار و بر سر ِ سنگ، حربائي هوش
جوش رو ِ آفتاب ِ نيم در قلم  

 .زند نفس مي
 
 ي ِ دوردست ِ شهر برها و همهمها

  آسمان ِ بازيافته را
کند تکرار مي  

  ها و چنان که گنجشک هم
  باد و  
ي ِ پُرنياز ِ رُستن زمزمه  

  که گياه ِ پُرشير ِ بياباني را
در انتظار ِ تابستاني که در راه است  

  اش ي ِ سيراب گاه ِ ريشه در خواب
.دکن بيدار مي  
 

 کشم کنم در تو نفس مي من در تو نگاه مي
 گي و زنده

 کند مي مرا تکرار
 سان ِ بهار به

 .که آسمان را و علف را
 ي ِ آسمان و پاکي
 .يابد من ادامه مي در رگ ِ

 
□ 
 

 ست که دستي بدانديش ديرگاهي
 ...است ي ِ ما را نکوفته ي ِ کوتاه ِ خانه دروازه

 
  با آنان بگو که با ما

.ياز ِ شنيدن ِشان نيستن  
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  با آنان بگو که با تو
مرا پرواي ِ دوزخ ِ ديدار ِ ايشان نيست  

 ِ گاه و بامداد پرداز ِ شبان بال ِ جادوئي را که نغمه ي ِ سنگين تا پرنده
 ايشان است

 .ي ِ ما مگذاري روي ِ خانه سار ِ تازه بر شاخ
 

 در آئينه و مهتاب و بستر بنگريم
 ديگر بنگريم، ي ِ يکها در دست

 انگيزش را ي ِ آرامش ترانه تا دَر،
 در سرودي جاويدان

 .مکرر کند
 

  تا نگاه ِ ما
 نه در سکوتي پُردرد، نه در فريادي ممتد  

 بار و پُرآفتاب که در بهاري پُرجوي
 ...به ابديت پيوندد

١٣٣٨ 
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  ...از شهرِ سرد
 

 ي ِ روشن شدن بود صحرا آماده
 .کشيد اصرار دست مي  وو شب از سماجت

 
 :ئي توفاني درنورديدم هاي ِ دشت را بر ارابه من خود گُرده
 آزمند ِ آنان بود تنها اين نگاه ِ سياه ِ
 .ي ِ صحرا جلو گرفت که از روشنائي

 خورشيد و در آن هنگام که
 گذشت دل از دشت مي عبوس و شکسته
 آسمان ِ ناگزير را
  به ظلمت ِ جاودانه

.دنفرين کر  
 

 ي ِ در را بر هم کوفت ناک دو لنگه بادي خشم
 .هراسان از جا برخاست و زني در انتظار ِ شوي ِ خويش،

 ناک ِ باد فرومُرد چراغ از نفس ِ بوي
 .بر گيسوان ِ پريش ِ خويش افکند و زن شرب ِ سياهي

 گرديم بازنمي ما ديگر به جانب ِ شهر ِ تاريک
 .کنم مي  روشن ِ تو خالصهي ِ جهان را در پيراهن ِ و من همه

 
□ 
 

 دمان را ديدم سپيده
 ايستاده بود ي ِ افق به انتظار ي ِ اسبي سرکش بر دروازه که بر گُرده

 که گرفته، از مردمي دمان را ديدم که ناالن و نفس گاه سپيده و آن
 .پرسيد ديگر هواي ِ سخن گفتن به سر نداشتند دياري ناآشنا را راه مي

 با خشمي پُرخروش به جانب ِ شهر ِ آشنا نگريستآن هنگام  و در
 .ي ِ جاودانه دشنام گفت پستي و تاريکي و سرزمين ِ آنان را به

 
 پدران از گورستان بازگشتند

 .و زنان، گرسنه بر بورياها خفته بودند
 از بُرج ِ کهنه به آسمان ِ ناپيدا پرکشيد کبوتري

 .ه ِ تاريک نهاددرگا زاد را بر ي ِ کودکي مرده و مردي جنازه
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 گرديم ما ديگر به جانب ِ شهر ِ سرد بازنمي
 .کنم گرم ِ تو خالصه مي ي ِ جهان را در پيراهن ِ و من همه

 
□ 
 

 .آور دارند خش ِ مرگ ها چون قصيل ِ خشکيده خش خنده
 کشند بست عربده مي ِ بُن هاي سربازان ِ مست در کوچه

 .خواند مي آوازي ماتميئي از قعر ِ شب با صداي ِ بيمارش  و قحبه
 هاي ِ تلخ در مزارع ِ گنديده خواهد رُست علف

 کاريزهاي ِ ويران خواهد ريخت، هاي ِ زهر به و باران
 ئي تنها مگذار مرا لحظه

 .تن کن روئين ات مرا از زره ِ نوازش
 نهم من به ظلمت گردن نمي

 ام ات خالصه کرده روشن جهان را همه در پيراهن ِ کوچک ِ
  به جانب ِ آنانو ديگر

  باز
.گردم نمي  

١٣٣٨ 
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  سفر با هم
 

  سرکش و سرسبز و پيچنده
گياهي  

 .ي ِ باغ را فروپوشيده است ديوار ِ کهنه
 از اين سو ديوار ديگر به جز جرزي از بهار نيست،

 .سبز ِ برگ شفا بخشيده است که جراحات ِ آجرها را مرهم
و از آن سوي ِ 

   ديگر

پيچندهگياه ِ   
 

 !گاه ِ ديوار افکنده است پرزنان سايباني بر پي چون خيزابي لب
 کننده، از تب ِ پُرحرارت ِ رويش ِ گياه، جرزها را رها ويران رطوبت ِ

 کند مي
 گردد ناک بر بنياد ِ خويش استوارتر مي در حرارتي کيف و ديوار،

 ِ آن سوي ِ باغ فرش و عابري رنجور در سايه
 گياه منظر و بي  راه ِ بيي ِ گي از خسته

 ...آسايد مي
 دهند چرا که ايمان ِ خود را از همه آن کسان که به عشقي تن در نمي به

 :- !اند داده دست
 در تن ِ من گياهي خزنده هست

 کند که مرا فتح مي
 !تصويري از او نيستم و من اکنون جز

 
  مرگ،دريغي که ديگر نه زمان و نه من جزئي از تواَم اي طبيعت ِ بي

 نياز ات بي ي ِ وجود و خيال ِ مرا از سرچشمه هيچ يک عطش
 !کند نمي

 
□ 
 

 ام ي ِ چينه و پيچک ام من آميزه ام من پيچک من چينه
 .اي ي ِ مادر و کودک آميزه اي تو اي تو پيچک تو چينه

 
 از هاي ِ مادرانه غبار ِ پُرپرهيزي که مرا به هنگام ِ نوازش اي دستان ِ بي

 ي ِ اندوه دالن غرقه هي به وجود ِ دشمنان و سياهجفت ِ آگا
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 ي ِ خويش بازگردانيد تا ايمان ِ دوران ِ جنيني مرا به! کنيد مي
 فريب و بدي سخن ديگرباره با کلماتي که کنون جز از

 .گويد، سرود ِ نيکي و راستي بشنوم نمي
 

  مرا به-! کران ِ تو بر من پوشيده است هاي ِ بي سفر که راز ِ قدرت اي هم
 مرا به دوران ِ! ي ِ پاکي و راستي بازگردان دم، به واحه ِ سپيده شهر

 ها به جانب ِ من برويند خويش بازگردان تا علف ي ِ ناآگاهي
 شيرين ِ هزاران زنبور ِ خُرد از عسل ِ مقدس سان ِ کندو با نيش ِ تا من به

 آکنده شوم،
 نوبار تا چون زني

 ناک با وحشتي کيف
 تولد ِ نوزادي انگيز ِ هاي ِ جنين را به انتظار ِ هيجان شنخستين جنب

 ِ بستر هم. گي خواهم ناميد بند مبدل کنم که من او را بازيافته دل
 گي  من او را يازيافته- ! گي داده هاي ِ از دست ترين شب ظلماني

 .نهاد نام خواهم
١٣٣٨ 
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  نهيباغِ آ
  

 .ام چراغي در برابرم چراغي به دست
 .روم ِ سياهي مي من به جنگ

 
  گي هاي ِ خسته گهواره

  وآمدها از کشاکش ِ رفت  
اند، بازايستاده  

 و خورشيدي از اعماق
 .کند مي هاي ِ خاکسترشده را روشن کهکشان

 
□ 
 

 -ي ِ آذرخش  فريادهاي ِ عاصي
  هنگامي که تگرگ

   قرار ِ ابر در بطن ِ بي  
 .بندد نطفه مي  

 -ر ِ تاک وا و درد ِ خاموش
 ي ِ خُرد هنگامي که غوره
 .زند پيچ جوانه مي ي ِ پيچ ِ طوالني سار در انتهاي ِ شاخ

 فرياد ِ من همه گريز ِ از درد بود
 ها آفتاب را به دعائي نوميدوار انگيزترين ِ شب من در وحشت چرا که
 ام کرده مي طلب

 
□ 
 

 اي ها آمده دم اي از سپيده تو از خورشيدها آمده
 .اي آمده ها ها و ابريشم آينهتو از 

 
□ 
 

 در خلئي که نه خدا بود و نه آتش، نگاه و اعتماد ِ تو را به دعائي
 .طلب کرده بودم نوميدوار

 
 جرياني جدي

 ي ِ دو مرگ در فاصله
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 -ي ِ ميان ِ دو تنهائي  در تهي
  ]!گونه است نگاه و اعتماد ِ تو بدين[
 
□ 
 

 وار رحم است و بزرگ ي ِ تو بي شادي
 ست سبزي ي ِ من ترانه و هاي ِ خالي ات در دست نفس

 
 من

 !خيزم برمي
 

 .ام چراغي در دست، چراغي در دل
 .زنم ام را صيقل مي زنگار ِ روح

 گذارم ات مي برابر ِ آينه ئي آينه
   تا با تو

 .ابديتي بسازم  
١٣٣٨ 
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  هيمرث
 
 ...روز نيم
 ...روز نيم
 
 انگيزش بازببينيم،  ِ خوفالنهار که آفتاب را در نصف آن بي

 ي ِ گي ريشه هاي ِ هزاران هاي ِ گول و پرده کج، نقاب در پس ِ ابرهاي ِ
 باران آيا
 روز ِ موعود گذشته است نيم زمان از

 و شب ِ جاودانه ديگر، چندان دور نيست؟
 گرايند گان، در انتظار ِ فرمان ِ آخرين به سردي مي ستاره و

 به کمال بخشايند؟غروري  تا شب ِ جاودانه را
 
□ 
 

 جويند تري مي خندها لبان ِ تازه نيش
 مانند بازمي حاصل وجوي ِ بي که از جُست و چندان

 .آيند به لبان ِ ما بازمي
 
□ 
 

 ...رسند هاي ِ پُرغبار، مسافران ِ خسته فرامي از راه
 گون ِ شما را آب ِعطرآلوده فراهم آبله وشوي ِ پاهاي ِ  شست- «

 ايم کرده
 ان ِ خستهاي مرد
 »!هاي ِ ما فرودآئيد به خانه

 
  . در بستري حقير، اميدي به جهان آمده است- «
 »کجاست؟ اللحم راه ِ بيت! گان ِ اورشليم اي باکره  
 

 گذرند و در اللحم مي ي ِ بيت و زائران ِ خسته، سرودگويان از دروازه
 ت ِأه به هيک ي ِ کاج، در انتظار ِ آن راه، جوانه به ِ چشم جُتاي جُل

 ي ِ خويش، به جانب ِ ي ِ شتاب آلوده خاموشي صليبي درآيد، در
 .کشد مي آسمان ِ تهي قد

 
□ 
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 ...روز نيم
 ...روز نيم
 
  در پس ِ ابر و نقاب و پرده، آيا- «

 روز گذشته است؟ زمان از نيم
 و شب ِ جاودانه آيا
 »نيست؟ ديگر چندان دور

 
 . سخني نداردگرايد، ديگر و زميني که به سردي مي

 گريستند آوران ِ کهن جا که جنگ آن
 .ي ِ ابدي بود گريه پاسخي به خاموشي

 
□ 
 

 .هوده مرده است عيسا بر صليبي بي
 گوئي خداوند ِ بيمار خوانند، هاي ِ تهي، سرودي ديگرگونه مي حنجره

 .درگذشته است
 گشته است؟ عزاي ِ جاودانه آيا از چه هنگام آغاز! هان

 
□ 
 

 .کند زار ِ ابدي را باور نمي ي ِ اشک، شورهبارها رگ
 کند ابدي را بارور نمي زار ِ بار ِ اشک، شوره رگ
 حاصل است بارهاي ِ اشک، بي رگ

 چنان پُربار است و کاج ِ سرفراز ِ صليب
 وار که مريم ِ سوگ
 .شناسد بازنمي اش را عيساي ِ مصلوب

 
 استدر انتهاي ِ آسمان ِ خالي، ديواري عظيم فروريخته 

 تو و فرياد ِ سرگردان ِ
 ...ديگر به سوي ِ تو بازنخواهد گشت

١٣٣٨ 
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  نبوغ
  

  آب و خاک براي ِ ميهن ِ بي
خلق ِ پروس  

 به خون کشيده شدند
 ز خشم ناپلئون،

 ناک غم ي ِ کوره و ماند بر سر ِ هر راه
  گوري چند

بر خاک  
 نشان نام و بي کتيبه و بي سنگ و بي بي

  قشون ِ بوناپارتاز موکب ِ
 ...ِ پروس بر معبر

 
 دوست دريک ِ وطن گه فره آن

 آراست چون عروس
 ي ِ زفاف در جامه

اش را، زن 
 گذر تا بازپس ستاند از اين ره

 مگر 
اش را وطن 

 
 وين زوجه[

 راست خواهي 
در روزگار ِ خويش 

 گان بود زيباترين ِ محصنه
 در 

]!اروپ 
 
□ 
 

 نهاد  که رقص ِ غم آغاز مي- م ِ شب هنگا
  مهتاب

اش در سکوت  
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 -کفن ِ مردم ِ پروس  هاي ِ بي بر الشه
 دريک فره ي ِ سلطان خاموش شد به حجله

 .شمعي و شهوتي
 

 و آن دَم که آفتاب درخشيد
 راه ي ِ راه و نيم شده بر گورهاي ِ گم

 يعني به گورها که نشاني به جاي ماند[
 بوناپارت ن ِاز موکب ِ قشو
 - ]بورگ در رزم ِ ماگده

  خاک ِ پروس را
  شَهِ فاتح ِ  
دست گشاده  

 ريگ مرده چو پيرهني کهنه بخشيد هم
 دريک، به سلطان فره

  زيرا که مام ِ ميهن ِ خلق ِ پروس
بود  

 !سر خيل ِ خوشگالن ِ اروپاي ِ عصر ِ خويش
 
□ 
 
 ...بله
  وقت آن

نده بازگشتشاه ِ فاتح ِ بخش  
 

  از کشور ِ پروس،
که سيراب کرده بود  

  خاک ِ آن را
اش، سواران از خون ِ شور ِ زُبده  

 کام ِ خود را
 .ي ِ بانوي ِ او، لوئيز از طعم ِ دبش ِ بوسه

 
 گان مانده و از کنار ِ آن همه برخاک

 بگذشت شاد و مست
  بگذشت سرفراز

.بوناپارت  
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 ي ِ بزرگ ي ِ تابنده ارهرفت و يک ست مي

 نبوغ ي ِ بر هياءت ِ رسالت و با کُنيه
 تافت بر سرش مي

 .پُرشعله، پُرفروغ
 

١٣٣٨ 
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  ريشعارِ ناپلئونِ کب
 شعار ِ ناپلئون ِ کبير

 ميهني هاي ِ بزرگ ِ در جنگ
 
 
 

 !برادرزنان ِ افتخاري
 !گان ِ شماست شيره آينده از آن ِ هم
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  اي ننه دري دختراي قصه
 
 
 

 .يکي بود يکي نبود
 چي نبود جز خدا هيچ

 ِ اين تاق ِ کبود، زير
 نه ستاره

.نه سرود 
 عموصحرا، تُپُلي

 با دو تا لُپ ِ گُلي
 اِش کوچولو پا و دست

 اِش دوقلو روح ريش و
 اِش خالي و سرد چپق
 اِش درياي ِ درد، دلک

 بود دَر ِ باغو بسّه
 :دَم ِ باغ نشسّه بود

 
  » کو؟پسرات!  عموصحرا- «
 . لب ِ دريان پسرام- «

 .دريارو خاطرخوان پسرام دختراي ِ ننه
 پر، پاکشون طفليا، تنگ ِ غالغ

 مرده، ميان خسته و
 .شون از سر ِ مزرعه
 ي ِ کار تن ِشون خسّه
 زار ي ِ دل ِشون مُرده
 تَرَک دسّاشون پينه

 لباساشون نمدک
 پاهاشون لُخت و پتي

 نمدي، کالشون کج
 تنگشينن با دل ِ  مي

 .لب ِ دريا سر ِ سنگ
 

 کنون طفليا شب تا سحر گريه
 رونن شون پس مي دردوخته خوابو از چشم ِ به
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 ِ درياي ِ نمور توي
 ريزن اشکاي ِ شور مي
 :-! خونن مي سوز دوز و چه دل  آخ که چه دل-خونن  مي
 
 مون سرد و سياس کومه! دريا  دختراي ِ ننه- «

 .ه شماسب چش ِ اميد ِمون اول به خدا، بعد
 

 ها سرد شدن کوره
 ها زرد شدن سبزه
 .ها درد شدن خنده

 
 از سر ِ تپه، شبا

 ي ِ اسباي ِ گاري نمياد، شيهه
 غروب از دل ِ بيشه،

 چهچه ِ سار و قناري نمياد،
 

 ديگه از شهر ِ سرود
 .سواري نمياد تک

 
 ديگه مهتاب نمياد

 .تاب نمياد کرم ِ شب
 برکت از کومه رفت

 :رفت رستم از شانومه
 کنه جّه و بارون مي تو هوا وقتي که برق مي

 بيرون نمياد، اِش ديگه رنگ به کمون ِ رنگه
 کنه رو زمين وقتي که ديب دنيارو پُرخون مي

 .اِش ديگه ميدون نمياد قشنگ سوار ِ رخش ِ
 

 دون ِ غمه شبا شب نيس ديگه، يخ
 .تنه مي عنکبوتاي ِ سيا شب تو هوا تار

 
 شه ن نميدوزو ديگه شب مرواري

 .شه نمي ها چراغون آسمون مثل ِ قديم شب
 

 -ي ِ کوچيک ِ سردي مث ِ اشک  غصه
 زنه، جاي ِ هر ستاره سوسو مي
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 ي ِ خشک شاخه سر ِ هر
 .زنه از سحر تا دل ِ شب جغده که هوهو مي

 
 دال از غصه سياس

 ي ِ خورشيد کجاس؟ آخه پس خونه
 

 !کنيم قفله؟ وازش مي
 !کنيم قهره؟ نازش مي

 کِشيم منت ِشو يم
 !ِشو خريم همت مي
 

 ده ي ِ شب تن نمي کي به تاريکي مگه زوره؟ به خدا هيچ
  !ده دشمن ِ نوره، به تيغ ِ تاريکي گردن نمي گن موش ِ کورم که مي

 
 رو زمين عشق نموند! دريا دختراي ِ ننه

 تکوند خيلي وخ پيش باروبنديل ِشو بست خونه
 

 شه ا نميديگه دل مثل ِ قديم عاشق و شيد
 .شه نمي جور چيزا پيدا تو کتابم ديگه اون

 
 نه عشق، نه اميد، نه شور،: دنيا زندون شده

 .س و گور کنه مُرده مي برهوتي شده دنيا که تا چِش کار
 

 -! خدا حيف ِ اميد  چه اميدي؟ به-نه اميدي 
 -شه ديد؟  خوبي مي  چه چراغي؟ چيز ِ- نه چراغي 
 -! ي ِ هم تشنه خون چه سالمي؟ همه - نه سالمي 
 :-ده غم؟  اِش مي  چه نشاطي؟ مگه راه-  نه نشاطي

 
 داش آکل، مرد ِ لوتي،

 !ته خندق تو قوتي
 جون بي توي ِ باغ ِ بي

 !بلگ ِ خزون جمک، جم
 

  گرفت ديگه دِه مثل ِ قديم نيس که از آب دُر مي
 :گرفت باغاش انگار باهارا از شکوفه گُر مي

 کنه مي ر ِ آب خونحاال رعيت س! آب به چشمه
 .کنه جون مي بي تارو ي ِ آب، چل واسه چار چيکه
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 سوزه پوسن و شالي مي گندن و مي نعشا مي
 دوزه جور تو هوا چِش مي چاره همون بي پاي ِ دار، قاتل ِ

 
 جوره تو هوا؟ چي مي «-

 »...رفته تو فکر ِ خدا؟
 
 تو نخ ِ ابره که بارون بزنه! نه برادر «-

 :بزنه رآد، پوک ِ نشا دونشالي از خشکي د
 !اگه بارون بزنه

 .»!اگه بارون بزنه! آخ
 

 دل ِمون سرد و سياس! دريا دخترايِ ننه
 .شماس چِش ِ اميدمون اول به خدا بعد به

 
 خايم اَزَتون پوست ِ پيازي نمي
 .خايم نمي جاهازي خود ِتون بس ِمونين، بقچه

 
 چادر ِ يزدي و پاچين نداريم

 .نداريم چه و قارچين ه، قاليزير ِ پامون حصير
 

 بذارين برکت ِ جادوي ِ شما
 رو آباد کنه دِه ِ ويرونه

 نم ِ موي ِ شما شب
 مونو شاد کنه جيگر ِ تشنه

 جا بمونه همين شادي از بوي ِ شما مَس شه
 »...ي ِ غم جابمونه کنون، خونه غم، بره گريه

 
□ 
 

 پسراي ِ عموصحرا، لب ِ درياي ِ کبود
 مه و دودزير ِ ابر و 
 کنن، سيا پُرمي شبو از راز ِ

 توي ِ درياي ِ نمور
 ريزن اشکاي ِ شور مي

 .کنن پُردُر مي ي ِ دريارو کاسه
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 دريا، تَه ِ آب دختراي ِ ننه
 .شينن مست و خراب مي
 

 عُريون تن ِشون نيمه
 ها پيرهن ِشون خزه

 تن ِشون هُرم ِ سراب
 غُل ِ آب غُل شون خنده

 لب ِشون تُنگ ِ نمک
 ي ِ شک وصل ِشون خنده
 خون، دل ِشون درياي ِ
 پاي ِ ديفار ِ خزه

 :کنون  ضجهنشكخ مي
 
 نبات  پسراي ِ عموصحرا لب ِ تون کاسه- «

 !زکات صدتا هجرون واسه يه وصل ِ شما خمس و
 دريا از اشک ِ شما شور شد و رفت

 .رفت بخت ِمون از دَم ِ در دور شد و
 راز ِ عشقو سر ِ صحرا نريزين

 !تون شوره، تو دريا نريزيناشک ِ
 ده شور بشه، دريا به زمين دَس نمي اگه آب

 .ده نمي دريام ديگه مارو به شما پس ننه
 وخ تا قيامت دل ِ ما گنج ِ غمه ديگه اون

 .باز کمه اگه تا عمر داريم گريه کنيم،
 شه بُرج ِ غم ِمون ي ِ دريا مي پرده زنبوري

 »!دَم ِمون مشه ه حشر مي شه، تا عشق ِتون دق مي
 
□ 
 

 مگه ديفار ِ خزه موش نداره؟
 -مگه موش گوش نداره؟ 

 
 :کنه دريا رو خبردار مي موش ِ ديفار، ننه

 دريا، کج و کوج ننه
 لجوج، بددل و لوس و

 -. کنه جادو در کار مي
 تا صداشون نرسه
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 لب ِ درياي ِ خزه،
 :کنه کشون ابرارو بيدار مي اِش، غيه لج از
 

 ياابر ِ س اسباي ِ
 کشون، تو هوا شيهه

 ي ِ رعد ي ِ خالي بشکه
 .ِ آسمون روي ِ بوم

 !غرومب آسمون، غرومب
 !طبل ِ آتيش، دودودومب

 بال ي ِ موج ِ نعره
 ؛ره تا عرش ِ خدا مي

 .زنن ها از خوشي فرياد مي صخره
 :زنن داد مي دخترا از دل ِ آب

 
 ! پسراي ِ عموصحرا- «

 .دل ِ ما پيش ِ شماس
 نکنه فکر کنين
 :ِ ماس حقه زير ِ سر

 درياي ِ حسود ننه
  »!کرده اين آتش و دود

 
□ 

 ي ِ باد ريسه که جز نعره و دل! پسرا، حيف
 ئي هيچ صداي ِ ديگه

 -! گوشاشون نمياد به
 غم ِشون سنگ ِ صبور

 کالشون نمدک کج
 دور نگاشون خسته و
 تَرَک، دل ِشون غصه

 تو سياهي، سوت و کور
 سرد دن به موج ِ گوش مي

 ريزن اشکاي ِ شور يم
 ...توي ِ درياي ِ نمور

 
□ 
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 جُم جُمَک برق ِ بال
 !طبل ِ آتيش تو هوا

 خيزخيزک موج ِ عبوس
 !عرش ِ خدا تا دَم ِ

 نه ستاره نه سرود
 لب ِ درياي ِ حسود،

 کبود زير ِ اين تاق ِ
 چي نبود جز خدا هيچ
 !چي نبود جز خدا هيچ

١٣٣٨ 
 


