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  راهنيک پي ِ سُرخ ِ ي تا شکوفه

 به آيدا
١٣۴٣ 

 
 کشم بر دوش، سنگ مي

 سنگ ِ الفاظ
 .سنگ ِ قوافي را

 غروب، که شب را ريزان ِ و از عرق
  اش در گود ِ تاريک

کند بيدار، مي  
 

 شود رنگ و قيراندود مي
 ي ِ تابوت، در نابينائي

 آهنگ ماند نفس مي و بي
 از هراس ِ انفجار ِ سکوت،

  کنم من کار مي
  کنم کار مي  
کار  

  و از سنگ ِ الفاظ
افرازم بر مي  

  استوار
ديوار،  
 

 تا بام ِ شعرم را بر آن نهم
 تا در آن بنشينم
 ...شوم در آن زنداني

 
 !ام شايد احمق. ام من چنين
  داند که مي

من بايدکه   
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 ام را به دوش کشم هاي ِ زندان سنگ
 اش را، سان ِ فرزند ِ مريم که صليب به
 سان ِ شما نه به و

  تراشيد ي ِ شالق ِ دژخيم ِتان را مي که دسته
از استخوان ِبرادر ِتان  

  بافيد ي ِ جالد ِتان را مي ي ِ تازيانه و رشته
از گيسوان ِ خواهر ِتان  
 

 نشانيد گان مي ي ِ شالق ِ خودکامه دستهو نگين به 
 !پدر ِتان ي ِ هاي ِ شکسته از دندان

 
□ 
 

 برم هاي ِ گران ِ قوافي را بر دوش مي و من سنگ
  و در زندان ِ شعر

کنم خود را محبوس مي  
  اش سان ِ تصويري که در چارچوب به
.اش در زندان ِ قاب  

   و اي بسا که
  تصويري کودن  
:از انساني ناپخته  

   از من ِ ساليان ِ گذشته
 گشته گم  

  که نگاه ِ خُردسال ِ مرا دارد
اش، در چشمان  
 

 تر به جا نهاده است و من ِ کهنه
  تبسم ِ خود را

اش، بر لبان  
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 و نگاه ِ امروز ِ من بر آن چنان است
 که پشيماني

 !اش گناهان به
 

 شباهت تصويري بي
 خندش را کرد لب  فراموش ميکه اگر

  اش هاي شد گونه و اگر کاويده مي
گي وجوي ِ زنده به جُست  
 

 اش داشت پيشاني و اگر شيار بر مي
 گي برده هاي ِ زنجيرشده با زنجير ِ از عبور ِ زمان

 !شد من مي
 

 شد من مي
 !عيناً
 ام را بر دوش هاي ِ زندان شد من که سنگ مي
 خاموش، کشم مي

 ام را کنم تالش ِ روح س ميو محبو
 که در چارديوار ِ الفاظي

  ترکد سکوت ِشان مي
ها در خالء ِ آهنگ  

  نگاه ِ چشم ِشان کاود بي که مي
...ها در کوير ِ رنگ  
 

 شد من مي
 !عيناً

 
 ام، ام را از ياد برده خنده شد من که لب مي

 ...ام و اينک گونه
 ...ام پيشاني و اينک

 
□ 
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 ام من چنين

 - زبان آهنگ ِ الفاظ ِ بي ي ِ ديوارهاي ِ خوش  زنداني-
 

 !ام من چنين
 ام اش محبوس کرده تصويرم را در قاب

 ام را در شعرم و نام
 ام ام را در زنجير ِ زن پاي و

 ام را در خويشتن ِ فرزندم و فرداي
 ...چنگ ِ شما ام را در و دل

 
  ي ِ با شما تالشي در چنگ ِ هم

 ِ گرم ِتان راکه خون  
  ي ِ اعدام به سربازان ِ جوخه

نوشانيد مي  
 

 لرزند که از سرما مي
  و نگاه ِشان

.انجماد ِ يک حماقت است  
 

 شما
 ايد خويش ي ِ اکنون ِ که در تالش ِ شکستن ِ ديوارهاي ِ دخمه

  دهيد از سر ِ اطمينان و تکيه مي
بر آرنج  
 

 ان رات ي ِ عاج ِ جمجمه مِجري
 ي ِ رنج و از دريچه

 روشن ِ فرداتان را انداز ِ طعم ِ کاخ ِ چشم
 .کنيد ي ِ تالش ِتان مزمزه مي در مذاق ِ حماسه

 
 ...شما
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 ...و من
 شما و من

 سازند و نه آن ديگران که مي
  دشنه

براي ِ جگر ِشان  
  زندان

براي ِ پيکر ِشان  
   رشته

.براي ِ گردن ِشان  
 
 ه آن ديگرترانو ن

 تابانند ي ِ دژخيم ِ شما را مي که کوره
 ِ من ي ِ باغ با هيمه

 کنند و نان ِ جالد ِ مرا برشته مي
 .شما در خاکستر ِ زادورود ِ

 
□ 
 

 دار، آلود ِ تب و فردا که فروشدم در خاک ِ خون
 ديوار تصوير ِ مرا به زير آريد از

 .ام از ديوار ِ خانه
 

 خندد تصويري کودن را که مي
 ها ها و در شکست در تاريکي

 .ها دست به زنجيرها و به
:و بگوئيدش

 
 !شباهت تصوير ِ بي<

 >اي؟ به چه خنديده
  و بياويزيدش

ديگربار  
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 واژگونه
 !رو به ديوار

 
 روم چنان مي و من هم

 با شما و براي ِ شما
 -. دوستار ِتان هستم گونه  براي ِ شما که اين-
 

 :روم سنگ بردوش ون گذشته ميام را چ و آينده
 سنگ ِ الفاظ

 قوافي، سنگ ِ
 :تا زنداني بسازم و در آن محبوس بمانم

 .داشتن دوست زندان ِ
 

 داشتن ِ مردان دوست
 و زنان

 
  ها لبک داشتن ِ ني دوست

  ها سگ  
و چوپانان  
 

 راهي، به داشتن ِ چشم دوست
  ْانگشت ِ بلور ِ باران و ضرب

 ِ پنجرهي بر شيشه  
 

  ها داشتن ِ کارخانه دوست
  ها مشت  
ها تفنگ  
 

 ي ِ يابو داشتن ِ نقشه دوست
 اش هاي با مدار ِ دنده

 اش، خاصره هاي ِ با کوه
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 و شطِ تازيانه
 اش بر آب ِسُرخ

 
   داشتن ِ اشک ِ تو دوست

ي ِ من بر گونه  
  و سُرور ِ من

 خند ِ تو بر لب  
 

 ها شوکهداشتن ِ  دوست
 ها و آويشن ِ وحشي، گزنه

 کلروفيل و خون ِ سبز ِ
 بر زخم ِ برگ ِ لگد شده

 
 داشتن ِ بلوغ ِ شهر دوست
 اش و عشق

 
 ي ِ ديوار ِ تابستان داشتن ِ سايه دوست

  کاري و زانوهاي ِ بي
در بغل  
 

 داشتن ِ جقه دوست
 وقتي که با آن غبار از کفش بسترند

 ْخود و کاله
 مال بشويند  آن دستکه در وقتي

 
 زارها داشتن ِ شالي دوست
 پاها و
 زالوها

 
 ها ي ِ سگ داشتن ِ پيري دوست

 و التماس ِ نگاه ِشان
 قصابان، ي ِ و درگاه ِ دکه
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 تيپا خوردن
 ي ِ استخوان و بر ساحل ِ دورافتاده

  گي از عطش ِ گرسنه
مردن  
 

 داشتن ِ غروب دوست
 اش، با شنگرف ِ ابرهاي

 بيد هاي ِ  رمه در کوچهو بوي ِ
 

 بافي داشتن ِ کارگاه ِ قالي دوست
 ها ي ِ خاموش ِ رنگ زمزمه

 هاي ِ گره پشم در رگ تپش ِ خون ِ
 هاي ِ نازنين ِ انگشت و جان

 شوند مي که پامال
 

 داشتن ِ پائيز دوست
 اش ي ِ آسمان ْرنگي با سرب

 
 رو داشتن ِ زنان ِ پياده دوست
 شان خانه

 عشق ِشان
 شانِ شرم

 
  ها داشتن ِ کينه دوست

  ها دشنه  
و فرداها  
 

 ي ِ تُندر هاي ِ خالي داشتن ِ شتاب ِ بشکه دوست
 آسمان فرش ِ بر شيب ِ سنگ

 داشتن ِ بوي ِ شور ِ آسمان ِ بندر دوست
 ها پرواز ِ اردک

 ها قايق فانوس ِ
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 و بلور ِ سبزرنگ ِ موج
 اش ْچراغ با چشمان ِ شب

 
 روداشتن ِ د دوست
 هاي ِ زمزمه و داس

 
 داشتن ِ فريادهاي ِ ديگر دوست

 
 ي ِ گوسفند داشتن ِ الشه دوست
 فروش ي ِ مردک ِ گوشت بر قناره
  ماند خريدار مي که بي

  گندد مي  
پوسد مي  
 

 ها ي ِ ماهي داشتن ِ قرمزي دوست
 در حوض ِ کاشي

 
 داشتن ِ شتاب دوست
 و تاءمل

 
 داشتن ِ مردم دوست
  ميرند که مي

شوند آب مي  
 

 روح و در خاک ِ خشک ِ بي
   دسته دسته

  گروه گروه  
انبوه انبوه  

  روند فرومي
  روند و فرومي  
  فرو  
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روند مي  
 

 داشتن ِ سکوت و زمزمه و فرياد دوست
 

 داشتن ِ زندان ِ شعر دوست
 :اش با زنجيرهاي ِ گران

   زنجير ِ الفاظ-
... قوافيزنجير ِ  
 
□ 
 

 :روم چنان مي و من هم
 در زنداني که با خويش
 در زنجيري که با پاي

 شتابي که با چشم در
 بادوش رود دوش در يقيني که با فتح ِ من مي

 خند ِ تصوير ِ کودني که بر ديوار ِ ديروز لب ي ِ از غنچه
  ي ِ سُرخ ِ يک پيراهن تا شکوفه

:ي ِ يک اعدام بر بوته  
 

 !رداتا ف
 
□ 
 

 :ام من چنين
 هاي ِ پُر از تکبر نشين ِ حماسه قلعه
 ي ِ خشم اسب ِ وحشي ي ِ پُرغرور ِ ْضربه سم

 ي ِ تقدير ِکوچه فرش بر سنگ
  ي ِ وزشي کلمه

در توفان ِ سرود ِ بزرگ ِ يک تاريخ  
  محبوسي

در زندان ِ يک کينه  
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  برقي
ي ِ يک انتقام در دشنه  
 

 ي ِ سُرخ ِ پيراهني و شکوفه
 .امروز گان ِ در کنار ِ راه ِ فرداي ِ برده

 ١٣٢٩مهر ِ 
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  سفر
 به بانوي ِ صبر و ايثار

 کَتز آنوش سرکيسيان
 
 

  خداي را
  مسجد ِ من کجاست  
اي ناخداي ِ من؟  

  گير ِ ايمن است ي ِ آن آب در کدامين جزيره
اش که راه  

 گذرد؟ يزنهار م از هفت درياي ِ بي
 
□ 
 

  از تنگابي پيچاپيچ گذشتيم
با نخستين شام ِ سفر،  

 .گينه بود که مزرع ِ سبز ِ آب
 

 و با کاهش ِ شب
  که پنداري-

  ي ِ سنگي در تنگه
  جاي  
-تر داشت  خوش  

  به دريايي مُرده درآمديم
اش ي ِ کوتاه با آسمان ِ سُربي  

 که موج و باد را
 دانهبه سکوني جاو
 مسخ کرده بود،
 را زده و آفتابي رطوبت

  ي ِ خويش تصميمي ي ِ بي که در فراخي
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کشيد و سرگرداني مي  
 در ترديد ِ ميان ِ فرونشستن و برخاستن

  به ولنگاري
.يله بود  
 
□ 
 

  زديم و ي ِ طاعوني دَم مي سختي در هواي ِ گنديده ما به
ريزان عرق  

  در تالشي نوميدانه
کشيدم پارو مي  

  ي ِ خاموش ِ درياي ِ پوسيده بر پهنه
که سراسر  
 

  ست پوشيده ز اجسادي
  که چشمان ِ ايشان  
هنوز  

  از وحشت ِ توفان ِ بزرگ
برگشاده است  

 و از آتش ِ خشمي که به هر جنبنده در نگاه ِ ايشان است
 تُندر شکن ِ هاي ِ شکن نيزه

 .دکن جَستن مي
 
□ 
 

 ها و تنگاب
 .و درياها

 
 ها تنگاب

 ...و درياهاي ِ ديگر
 
□ 
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 گاه به دريائي جوشان درآمديم آن

 هاي ِ هول با گرداب
   هاي ِ تفته و خرسنگ

  ها که خيزاب  
  بر آن  
.جوشيد مي  
 ... اينک درياي ِ ابرهاست- <
 

 اگر عشق نيست
 زاده را هرگز هيچ آدمي

 نچني اين تاب ِ سفري
 >!نيست

 
 چنين گفتي

 با لباني که مدام
  پنداري

  نام ِ گلي را  
.کنند تکرار مي  
 

 و از آن هنگام که سفر را لنگر برگرفتيم
 اينک کالم ِ تو بود از لباني

 .تکرار ِ بهار و باغ است که
 

 و کالم ِ تو در جان ِ من نشست
  و من آن را

  حرف  
  به حرف  
  باز  
.مگفت  

 .کلماتي که عطر ِ دهان ِ تو را داشت
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و در آن دوزخ
  که آب ِ گنديده-

 دودکُنان
 ي ِ سنگ هاي ِ تفته بر تابه

 - سوخت مي
  ات را رطوبت ِ دهان

  از هر يکان ِ حرف  
.چشيدم  
 

 دستي و تو به چرب
  کشتي را

  خيز ِ جوشان بر درياي ِ دَمه  
.گذرانيدي مي  

 و کشتي
 اش، ي ِ سيّال ا سنگينيب

  هاي ِ بلند با غژّاغژّ ِ دکل
-  شد ها پَست مي  که از بار ِ غرور ِ بادبان-  

 در گذار ِ از ديوارهاي ِ پوک ِ پيچان
  مانست به کابوسي مي

  که در تبي سنگين  
.گذرد مي  
 
□ 
 
 اما

  آفتاب چندان که روز ِ بي
به زردي نشست،  

  ابي کوتاهاز پس ِ تنگ
  راه  
  به دريائي ديگر برديم  
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که به پاکي  
  گفتي

  زنگيان  
و اند ي ِ آن گريسته ي ِ مرجاني غم ِ غربت را در کاسه  

 من اندوه ِ ايشان را و
 .تو اندوه ِ مرا

 
□ 
 

  و مسجد ِ من
  ست ئي در جزيره  
.هم از اين دريا  

 ين جزيره، نوح ِ من اي ناخداي ِ من؟اما کدامين جزيره، کدام
 وجوي ِ جزيره را جُست تو خود آيا

  از فراز ِ کشتي
دهي؟ کبوتري پرواز مي  

 ئي ديگر؟ به راهي ديگر؟ يا به گونه
 
  که در اين دريابار-

 همه چيزي
 به صداقت

  از آب
  تا مهتاب  
گسترده است،  

  ي ِ کدر ِ فَلس ِ ماهيان و نقره
در آب  

 ماهي ديگر است
  در آسماني

-باژگونه   
 
□ 
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 ي ِ خلوتي ابدي در گستره
 .ي ِ بکري فرودآمديم در جزيره

 
  :گفتي

: اينت سفر که با مقصود فرجاميد- <  
 >!ئي به سرانجامي خوش سختينه

 
  و به سجده

من  
 .پيشاني بر خاک نهادم

□  
 

  خداي را
  !ناخداي ِ من  
جد ِ من کجاست؟مس  

 در کدامين دريا
 -کدامين جزيره؟ 

 تو سجده کنم جا که من از خويش برفتم تا در پاي ِ آن
 و مذهبي عتيق را
 ئي از فراسوهاي ِ قرون شده چونان موميائي

 ئي وِردگونه به
 .جان بخشم

 
 مسجد ِ من کجاست؟

 
  ات هاي ِ عاشق با دست

جا آن  
 مرا

 !مزاري بنا کن
 ١٣۴۴آذر ِ 



ققنوس در باران  احمد شاملو

 

 19

  شبانه
 

 ست طوالني ست شب اعترافي اعترافي طوالني
 ست ست شب فريادي براي ِ رهائي فريادي براي ِ رهائي

 فريادي و
 .براي ِ بند

 
 شب

 .ست اعترافي طوالني
 
□ 
 

 اگر نخستين شب ِ زندان است
  يا شام ِ واپسين

 تا آفتاب ِ ديگر را-  
 ها فراياد آري در چهارراه

  ي ِ دارش از خاطر يا خود به حلقه
،- ببري   

 انتهاست انتهاست شب فريادي بي فريادي بي
 اميد، فريادي از نوميدي فريادي از

 .ست شب فريادي براي ِ بند فريادي براي ِ رهائي
 

 شب
 .ست فريادي طوالني

 ١٣۴۴دي ِ  ٢٠



ققنوس در باران  احمد شاملو

 

 20 

  يچلچل
 

 .ام جُسته من آن مفهوم ِ مجرد را
 

  مصرف پاي در پاي ِ آفتابي بي
کنم که پيمانه مي  

 ي ِ جذاميان ماننده کاسه ي ِ روزهاي ِ خويش که به چوبين با پيمانه
 است،
 ام آن مفهوم ِ مجرد را جُسته من

 .جويم من آن مفهوم ِ مجرد را مي
 

 .ها به چهل رسيد و از آن برگذشت پيمانه
  ات هاي ِ سرگرداني افسانه

در اي قلب ِ دربه  
 .شود زديک ميبه پايان ِ خويش ن

  هوده مرگ بي
  به تهديد  
:دَرانَد چشم مي  

 ها ما به حقيقت ِ ساعت
  ايم شهادت نداده

ها ي ِ اين رنج جز به گونه  
 هاي ِ رنگين ِ آدميان که از عشق

  ايم به نصيب برده
ئي هر يک چونان خاطره  

  در ميان نهاده
  از نيش ِ خنجري  
.با درختي  
 
□ 
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 با اين همه از ياد مبر
 که ما

  - من و تو -
انسان را  

 ايم رعايت کرده
  خود اگر(
  کار ِ خدا بود شاه  
،)يا نبود  
 

 و عشق را
 .ايم رعايت کرده

 
□ 
 

 در باران و به شب
 به زير ِ دو گوش ِ ما

 عفاف ِ ما ئي کوتاه از بسترهاي ِ در فاصله
 روسبيان

  خويشبه اعالم ِ حضور ِ
 را هاي ِ قديمي آهنگ
  با سوت

.زنند مي  
 
   در برابر ِ کدامين حادثه(
 آيا  

  انسان را
اي ديده  

 با عرق ِ شرم
 )اش؟ بر جبين

 
□ 
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 ي ِ سيمي توان خريد، ها را به سکه ترين ِ تن تراش گاه که خوش آن
  مرا

  - دريغا دريغ -  
  هنگامي که به کيمياي ِ عشق  
  احساس ِ نياز  
 افتد مي  

 همه آن دَم است
 .همه آن دَم است

 
□ 
 

 ئي ي ِ کهنه ام را در مِجري قلب
 کنم پنهان مي

  ش ئي در اتاقي که دريچه
.نيست  

از 
   مهتابي

  ي ِ تاريک به کوچه  
شوم خم مي  

 و به جاي ِ همه نوميدان
 .گريم مي
 
 آه
 من

 !ام حرام شده
□ 
 

 !در ن همه،اي قلب ِ دربهبا اي
   از ياد مبر

  که ما  
- من و تو -  
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 ايم، عشق را رعايت کرده
   از ياد مبر

  که ما  
- من و تو -  

 انسان را
 ايم، رعايت کرده
 کار ِ خدا بود خود اگر شاه

 .نبود يا
 ١٣۴۴دي ِ  ٢٠
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  رود
 

 خويشتن را به بستر ِ تقدير سپردن
 ريزه سنگ و با هر

 .رازي به نارضائي گفتن
 

 !ي ِ رود چه شيرين است زمزمه
 
□ 
 

 هاي ِ غرور ِ خويش فرودآمدن از تيزه
 زير افتادن هاي ِ سرفراز ِ انزوا به پاکي و از دل

 .با فريادي از وحشت ِ هر سقوط
 

 !مند است شاران چه شکوه غرش ِ آب
 
□ 
 

 چنان در شيب ِ شيار فروترنشستن و هم
 و با هر خرسنگ

 .برخاستن به جدالي
 

 !ست ئي ست رود، چه حماسه ئي چه حماسه
 ١٣۴۴بهمن ِ  ۵
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  يمرگِ ناصر
   

  دست با آوازي يک
دست يک  

  ي ِ چوبين ِ بار دنباله
اش در قفاي  

 خطي سنگين و مرتعش
 .کشيد بر خاک مي

 
 >! تاج ِ خاري بر سرش بگذاريد- <
 

 ي ِ بار و آواز ِ دراز ِ دنباله
   هذيان ِ دردشدر
دست يک  

 ئي آتشين رشته
 .رشت مي
 
 >! شتاب کن ناصري، شتاب کن- <
 

 از رحمي که در جان ِ خويش يافت
 سبک شد

 و چونان قوئي مغرور
 خويشتن نگريست ي ِ در زاللي

 
  >!اش بزنيد  تازيانه- <
 

 باف ي ِ چرم رشته
 فرود آمد،

  انتهاي ِ سُرخ و ريسمان ِ بي
ويشدر طول ِ خ  
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 از گرهي بزرگ
 .برگذشت

 
 >! شتاب کن ناصري، شتاب کن- <
 
□ 
 

  از صف ِ غوغاي ِ تماشائيان
العازر  

  زنان راه ِ خود گرفت گام
  ها دست

  در پس ِ پُشت  
به هم درافکنده،  

 اش را از آزار ِ گران ِ دِيني گزنده و جان
 :آزاد يافت

 
 >!ستتوان خواست، ورنه مي  مگر خود نمي- <
 
□ 
 

  آسمان ِ کوتاه
سنگيني به  

  ي ِ رحم بر آواز ِ رودرخاموشي
.فروافتاد  

  واران سوگ
پُشته برشدند به خاک  

 و خورشيد و ماه
  به هم

.برآمد  
 ١٣۴۴بهمن ِ  ٧
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  نقش
  

 :دريچه
 حسرتي
 و نگاهي
 .آهي

 
□ 
 

 رُگليف ِ نگاهي ديگر است هيه
 .راهي به در چشم

 
 ي ِ آهي ديگر است اختياري بيو 

 .از پس ِ آهي
 

 - راه کشيده، به حسرت -ست  و چشمي
 ي ِ تابوتي به تشييع ِ مسکينانه

 .برابر ِ زال ِ کومائي از
 
□ 
 

 :دريچه
 حسرتي
 نگاهي و

 .آهي
 ...چه راه ِ دور

 ١٣۴۴بهمن ِ  ٢١
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  هيمرث
 

  :گفتند
  خواهيم  نمي- <  
  خواهيم نمي  
>!مکه بميري  

  :گفتند
  !ايد  دشمن- <  
  !ايد دشمن  
>!ايد خلقان را دشمن  
 

  چه ساده
  گي گفتند و ساده چه به  
ايشان را  

  چه ساده
  گي ساده چه به  
!کشتند  
 

 و مرگ ِ ايشان
 چندان موهن بود و ارزان بود

 زيستن که تالش ِ از پي ِ
  ئي بارتر گونه به رنج

:نمود ابلهانه مي  
  سفري دُشخوار و تلخ

  اندرخَم و از دهليزهاي ِ خَم  
اندرپيچ پيچ  
 

 !از پي ِ هيچ
 
□ 
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  نخواستند

که بميرند  
 

 تر که مرده باشند يا از آن پيش
  بار ِ خِفّتي

  بر دوش  
.برده باشند  
 

  :الجرم گفتند
  خواهيم  نمي- <  
   خواهيم نمي  
 >!که بميريم  
 

  و اين خود
  ئي بود وِردگونه  
پنداري  

  که اسباني
تَک ناگاهان به  

  هاي ِ گردناک ِ صعب از گردنه
با جلگه فرودآمدند  

  ي ِ ايشان و بر گُرده
  مرداني  
  ها با تيغ  
.بر آهيخته  
 

  و ايشان را
تا در خود بازنگريستند  

   بادجز
  هيچ  
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  به کف اندر  
-. نبود  
 

 جز باد و به جز خون ِ خويشتن،
 خواستند چرا که نمي

 خواستند نمي
 خواستند نمي

 .که بميرند
  ١٣۴۴اسفند ِ  ٧
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  !چه راهِ دور
 

 !چه راه ِ دور
 !پايان بي چه راه ِ دور ِ
 !چه پاي ِ لنگ

 
  گي در جنگ نفس با خسته

  من با خويش  
!پا با سنگ  
 

 چه راه ِ دور
 !چه پاي ِ لنگ

١٣۴١ 
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  اسباب
 

  چه جان آن
  از من  
ستاند همي  

 ئي باشد اي کاش دشنه
 يا خود
 .ئي گلوله

 
□ 
 

زَهر مباد اي کاشکي،
 زهر ِ کينه و رشک
 .يا خود زهر ِ نفرتي

 
درد مباد اي کاشکي،

 هاي ِ گزنده درد ِ پرسش
 ائي،ه جرّاره به سان ِ کژدم

  ت پاسخ هست و گونه که از آن
  زبان ِ پاسخ  
نه،  

 والجرم پنداري
 ي ِ کژدم را گَزيده

 ...ترياقي نيست
□ 
 

 ستاند چه جان از من همي آن
 کاش ئي باشد اي دشنه

 خود يا
 .ئي گلوله

 ١٣۴۴اسفند ِ  ١۵
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   کوچکي مجله
 به عباس جوانمرد

١ 
 

  داني آه، تو مي
داني که مرا مي  

 .هاست سر ِ بازگفتن ِ بسياري حرف
  هنگامي که کودکان

در پس ِ ديوار ِ باغ  
 

  هاي ِ فرسوده با سکه
  گي را ي ِ زنده ي ِ کهنه بازي  
.شوند آماده مي  
 

  داني مي
  داني تو مي  
که مرا  
 

  سر ِ بازگفتن ِ کدامين سخن است
.از کدامين درد  
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٢  
 

 -ي ِ کوچک  ي ِ مجلهها دوره
 گي برده ي ِ کارنامه

 ...اش با جلد ِ زرکوب
 

  اي دريغ! اي دريغ
که فقر  

 آساني احتضار ِ فضيلت است چه به
   به هنگامي که

 تو را  
   از بودن و ماندن

.گزير نيست  
 

   ماندن
 -!  آري-  

  و اندوه ِ خويشتن را
 گاهان شام  

   ساري متروک به چاه
درسپردن،  

 فرياد ِ درد ِ خود را
  ي ِ توفان در نعره

رها کردن،  
 قرار را ي ِ جان ِ بي و زاري

  با هياهوي ِ باران
.درآميختن  
 

  ماندن
  آري  
ماندن  
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  و به تماشا نشستن

آري  
 

  به تماشا نشستن
دروغ را  
 

  که عمر
گذارد چه شاهانه مي  
 

   شهري کهبه 
  ريا را  
کنند پنهان نمي  
 

  شهريان و صداقت ِ هم
  تنها  
.در همين است  
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٣  
 

 باز و قصاب جنس به هنگامي که هم
  بر سر ِ تقسيم ِ الشه

ديگر نهادند خنجر به گلوي ِ يک  
 ي ِ خود را بر دوش داشتم من جنازه

  و خسته و نوميد
.جُستم گورستاني مي  
 

 ي ِ من کارنامه
  >گي ي ِ برده کارنامه<
:بود  

 ي ِ کوچک هاي ِ مجله دوره
 !اش با جلد ِ زرکوب

□ 
 دريغا که فقر

  ممنوع ماندن است
  ها از توانائي  
-; به هياءت ِ محکوميتي  
 

  ورنه، حديث ِ به هر گامي
  ها را ستاره  
.درنوشتن  
 

  ورنه حديث شادي و
   ها ز کهکشانا  
برگذشتن،  

   خنده و لب
  ي ِ هر دندان از جرقه  
.آفتابي زادن  
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۴  
 

   صبح ِ پائيزي
 دررسيده بود  

   گي با بوي ِ گرسنه
گذرها در ره  

  ي ِ کوچک و مجله
ها در دست  

 .اش با جلد ِ طالکوب
 

 لوطي و قصاب
 ي ِ مُردن ِ خلق بر سر ِ واپسين کفاره

  وگريبان بودند و ستد
مرا  

 به خفّت ِ از خويش
 :تاب ِ نظر کردن در آئينه نبود

 دينار کردم که هر احساس مي
  ي ِ کار، مندانه نه مزد ِ شرافت

 که به رشوت  
   ست گلوگير ئي لقمه

تا فرياد برنيارم  
 برم از رنجي که مي
 .کشم از دردي که مي
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۵  
 

  ناگزير و ماندن به
  ناگزيري به  
به تماشا نشستن  
 

  ها که روتاتيف
گونه چه  

 ها را ترين ِ دروغ بزرگ
  هائي بس کوچک به لقمه

.کنند مبدل مي  
 - آري -و دَم فروبستن 

  به هنگامي که سکوت
   تنها  
 .ي ِ قبول است و رضايت نشانه  

   دريغا که فقر
  آساني چه به  
يلت استاحتضار ِ فض  

 به هنگامي که تو را
  از بودن و ماندن

;چاره نيست  
 

 بودن و ماندن
 .و رضا و پذيرش
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۶  
 

 در پس ِ ديوار ِ باغ
 کودکان
  بِسوده هاي ِ کهنه با سکه

  گي را ي ِ زنده بازي  
...شوند آماده مي  
 

 داني آه، تو مي
 داني که مرا مي

 سر ِ بازگفتن ِ کدامين سخن است
 .کدامين درد از

 ١٣۴۴اسفند ِ  ٢٣
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  ...گري ديانداز چشم
 

 آئي با کليدي اگر مي
  تا به دست ِ خود

   از آهن ِ تفته  
.قفلي بسازم  
 

 گذاري در را، گر باز مي
  تا به همت ِ خويش

  سنگ پاره از سنگ  
-. ديواري برآرم  
 

 باري
 دل

 در اين برهوت
 .لبدط اندازي مي ديگرگونه چشم

 
□ 
 

  قاطع و بُرّنده
پاره پاسخي، تو آن شکوه  
 

   به هنگامي که
  اينان همه  
نيستند  
 

  جز سوآلي
  خالي  
.به بالهت  
 
□ 
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 گونه که باد هم بدان
 -ها،  ساران و برگ در حرکت ِ شاخ

   هاي ِ تو از رنگ
شان بايد ئي سايه  

 گر بر آن سرند
 .که حقيقتي يابند

 
  ي ِ باد هم به گونه

 که تنها-  
 -ها  ساران و برگ از جنبش ِ شاخ

 
 و عشق

 - کز هر کُناک ِ تو -
 
□ 
 

 باري
 دل

 در اين برهوت
 طلبد اندازي مي ديگرگونه چشم

 ١٣۴۵خرداد ِ 
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Postumus 
 

١ 
 

  سنگ
براي ِ سنگر،  
 

  آهن
براي ِ شمشير،  
 

  جوهر
...براي ِ عشق  
 

  وجوئي پيگير د به جُستدر خو
ام همت نهاده  

 ام در خود به کاوش
  در خود

گرانه ستم  
 کَنَم من چاه مي
 زنم من نقب مي
 .کُنَم من حفر مي

 
□ 

 در آواز ِ من
 هوده هست زنگي بي

  تر از هوده بي
:تشنج ِ احتضار  

 گي ي ِ زنده پناهي اين فرياد ِ بي
 ي ِ دردناک ِ ياءس از ذُروه

 که مرگ به هنگامي
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 سراپا عُريان
 و اش به بستر ِ او خزيده است با شهوت ِ سوزان

  ناپذيرش جفت ِ فصل
- تن -  

 روسبيانه
  تفاوت به تفويضي بي

.شود اش را پذيرا مي ي ِ زهرآگين نطفه  
 
□ 
 

 در آواز ِ من
 هوده هست زنگي بي

  تر از تشنج ِ احتضار هوده بي
 تاراندن ِ مرگکه در تالش ِ  

 وار با شتابي ديوانه
 کند گي ِ را مصرف مي ي ِ زنده مانده باقي

 .کامل فرارسد تا مرگ ِ
 پس زنگ ِ بلند ِ آواز ِ من

 .نگرد مي به کمال ِ سکوت
 
□ 
 

 سنگر براي ِ تسليم
 آهن براي ِ آشتي

 جوهر
 ِ براي
 !مرگ

 ١٣۴۵مرداد ِ  ١۵
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٢  
 

 ها پناهي جُستم از بيم
 شفقت عاري بود و ي که از هربه شارستان

 در پس ِ هر ديوار
 ئي عطشان بود کينه

 گذري، ره گوش با آواي ِ پاي ِ
  ي ِ هر خنجر و لُختي

جُست، ئي مي غالف ِ سينه  
 ي ِ مهربان و با هر سينه

 .داغ ِ خونين ِ حسرت بود
 

  ام باشد تا پناهي از بيم
 محرابي نيافتم  
 

  تا پناهي
.ند ِ اميدم باشداز ريشخ  
 

 پس،. سهمي را که از خدا داشتم ديري بود تا مصرف کرده بودم
 دستي دست به گشاده به. صعود ِ روان را از تن ِ خويش نردباني کردم

 گشودم تا چندان که با فراز ِ تيزه فرودآيم خود را مصرف ِ خود
 . واپسيني ِ مرا گُساريده باشم تا به قطره تا. تمامي رها کرده باشم به

 .ابزار سفرتوشه و پاي; پس، من، مرا صعودافزار شد
 به راهي سخت صعب، مرا. بود من، مرا خورش بود و پوشش

 .هاي ِ زخمين و پايَکان ِ پُرآبله بارکش بود به شانه
 .اش تا به استخوان سودم

 .نبود چندان که چون روح به سرمنزل رسيد از تن هيچ مانده
 آن تا در. ئي ي ِ مُردارْالشه اش به گونه د وانهادمي ِ خو الجرم به تنهائي
 ئي باشد ميان ِ فرودستي و جان، پيوندي بر چه جِسرگونه فراز از هر آن

 .بنماند جاي
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 ;تن، خسته ماند و رهاشده
 .بازگشت ماند نردبان ِ صعودي بي

 
 دست جان از شوق ِ فصلي از اين

 .خروشي کرد
 
□ 
 

 پس به نظاره نشستم
  .غاي ِ آزها و نيازهادور از غو

را شُسته ئي باران ي ِ خلوت ِ خويش نظر کردم که بيشه و در پاکي  
 .مانست مي

 نظر ي ِ تن گي از شارستان ِ نيازهاي ِ فرومايه در نشاط ِ دورمانده
 .ي ِ جان ِ رهاشده کردم و در شادي

 .کردم و در پيرامن ِ خويش به هر سوئي نظر
 .ي ِ زندان ِ شهر نظر کردمو در خط ِ عبوس ِ بارو

 درختاني نظر کردم که به اعماق رُسته بود و هاي ِ سبز ِ و در نيزه
 اش در طلبي دستان ِ عاشق کوشيد و آزمندانه به جانب ِ خورشيد مي

 .گذشت برمي ي ِ انزواي ِ من انقطاع از بلندي بي
 

 و من چون فريادي به خود بازگشتم
 .ستمگي در خود فروشک و به سرشکسته

 .خود فروريختم، چنان که آواري در من و من در
 ي ِ زهري و چنان که کاسه

 .فروريختم در خود
 

 اش کردم به خيالي باطل که پَست! تن ِ من دريغا مسکين
 .جز اين راه نيست ي ِ روح را به که بلندي

 
 !خواري بر سر ِ راه افکنده ام، به آنک تن

 ي ِ انزواي ِ من بر ديبلن سرفرازي از وينک سپيدارها که به
 پيرزني را هيمه گذرد گرچه به انجام ِ کار، تابوت اگر نشود اجاق ِ مي
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 !خواهد بود
 ها بلندي ي ِ زندان، به اعماق رُسته و از وينک باروي ِ سنگي

 و نگرد، پستي مي سان به مردم از اين هاي ِ آزاده برگذشته، که در کومه
 !گوارد  خويش مياميد و جسارت را در احشاء ِ سياه ِ

 
 بازگشت  آه، بايد که بر اين اوج ِ بي- <

 >!در تنهائي بميرم
 
□ 
 

 اند که در خواهران ساران، آنک هفت ي ِ کوه بر دورترين صخره
 کردن هاي ِ سياه ِ بلند، شيون گاه، در جامه غروبي چنين بي ي ِ ْافسائي دل

 .شوند مي را آماده
 

  که مرا- ز ايشان بپرسي  گر ا- خورند  گان سوگند مي ستاره
 اند ديده
 گريستم و ي ِ خويش مي هنگامي که بر جنازه به

  ساران ِ آسمان بر شاخ
خشکيد که مي  
 

  اش در قلب ِ من بود و هاي چرا که ريشه
من  
 

  مُرداري بيش نبودم
که دور از خويشتن  

 با خشمي به رنگ ِ عشق
  به حسرت

تيزهبر دوردست ِ بلند ِ   
 .گين ِ خويش بود نگران ِ جان ِ اندُه

 ١٣۴۵مرداد ِ  ١٨
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٣  
 
 .خبري خيالي و بي بي
 

 خبري خيال و بي تو بي
 -  برادر ِ خون ِ تو - و قابيل 

  بندد راه بر تو مي
  از چار جانب  
 به خون ِ تو  

 اش هاي ي ِ گونه رنگي با پريده
  کز خشم نيست

  قدر آن  
.کز حسد  
 

 و تو را راه ِ گريز نيست
  پائي نز ناتوانائي و بربسته

  قدر آن  
.کز شگفتي  
 
□ 
 

 شد آن زمان که به جادوي ِ شور و حال
  هر برگ را

کردي بهاري مي  
 گير ِ غوکان ي ِ آب و چندان که بر پهنه
  نسيم ِ غروب ِ خزاني

گسترد زرهي مي زرين  
 تو را

  ها از تيغ ِ دريغ
ايمني حاصل بود،  

 مانست و ات به دعائي مي هر پگاه



ققنوس در باران  احمد شاملو

 

 48 

  هر پسين
به اجابتي،  
 

  شادوَرزي
  چه ارزان و  
چه آسان بود و  

 عشق
  چه رام و

!دست چه زودبه  
 
□ 
 

 به کدام صدا
  به کدامين ناله

پاسخي خواهي گفت  
 
و

  گر

نه به فريادي  
 به کدامين آواز؟

 
 گاهان ي ِ شام نگير پريده
 .است ي ِ رودرسکوت ِ فرياد ِ وحشتي رودرفزون دنباله

 به کدامين فرياد
 پاسخي خواهي گفت؟

 ١٣۴۵مرداد ِ  ٢۵
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  زيپائ
 ساعدي براي ِ غالمحسين

 
 

 گوي ِ طالي ِ گداخته
 گون بر اطلس ِ فيروزه

 
 انداز سراسر ِ چشم [

  ].گذرد در رويائي زرين مي
 

 افشان،  هَيوني يالو شبح ِ آزادْگَرد ِ
  که آخرين غبار ِ تابستان را

کاهالنه  
 ي ِ پُرشيب از جاده
 .انگيزد بر مي

 
 ئي و نقش ِ رمه
 نما بر مخمل ِ نخ
  که به زردي

.نشيند مي  
□ 
 

 طال
 .و الجورد

 
  طرح ِ پيلي

در ابر و  
 

  احساس ِ لذتي
.از آتش  
 

  انداز را چشم
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سراسر  
 ي ِ خوابي سنگين ستانهدر آ

 .گذرد رويائي زرين مي
١٣۴۵ 

  


