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  سرود
 براي ِ پرويز ِ شاپور

 
 

  اگر نيست کس؛برو، مرد ِ بيدار
 !نفس که دل با تو دارد، ممان يک

 
 همه روزگارت به تلخي گذشت

 دشت؟ شکر چند جوئي، در اين تلخ
 

 هوده جُستن فروکاستي به بي
 گي بر تن آراستي، قباي ِ خسته

 
 قبائي همه وصله بر وصله بر

 .قبائي ز نفرت بر او آستر
 
□ 
 

 ريش گي ريش ام از خسته همه پاي
 .روحي از پُشت و پيش نه راهي نه ذي

 -راه   که واگردم از رفته-  نه وقتي
 - که با سر درافتم به چاه - نه بختي 
 نه اميد و، از پيش و پس نه بيم و

 !بيابان و خار ِ بيابان و بس
 

 صل اگر خامُشي بشکنمچه حا
 ؟»ام من ياران، در اين دشت تنها،«: که
 

 گرفتم به بانگي گلو بردرم
 که در دَم بسوزد چو خاکسترم،

 
  چه سود؛گرفتم که تُندر فشاندم

 .دود کز اين هيمه ني شعله خيزد نه
 

 گرفتم که فرياد برداشتم
 ؛يکي تيغ در جان ِ شب کاشتم
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 بُرنده نيست مرا، تيغ ِ فرياد
 ...ش زنده نيست آباد که در آن مُرده

 
□ 
 

 برو مرد ِ بيدار، اگر نيست کس
 !نفس که دل با تو دارد، ممان يک

 
 تر افتاد ِشان، بنه، خواب اگر خوش

 .ِشان که آخر دهد رنج، ره ياد
 

 بهل شب شود چيره، تا بنگري
 .هم از اشک ِشان سر زند اختري

 
 چو پوسيد چون الش ِ گنديده، شب،

 ؛مرده در گور ِ تب  نفسکوير ِ
 جا مانده گر نيست هست وُاميدي به

 به سوداي ِ عُزلت در ِ خانه بست،
 اشک ِ آب ببيني که از هول ِ شب،

 .ي ِ آفتاب بتوفد چنان کوره
 
□ 
 

  اگر نيست کس؛برو مرد ِ بيدار
 !نفس که دل با تو دارد، ممان يک

 
 جوئي اي مرد و ره پُرخَس است تو گُل

 !است ا، حرف ِ تلخي بسشِکرخواه ر
 ، تهران١٣٣٩ـ١٣٣٧
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  الديم
 

ي ِ چارمين بود که  و شبْ نيمه# و فواره و باغ بود نفس ِ کوچک ِ باد بود و حرير ِ نازک ِ مهتاب بود
 هاي ِ ناک از حرارتي تازه که در رگ انديش# زنان  از سرا گام زده فرود آمد مهتاب عروس ِ تازه به باغ ِ

ليموي ِ نارس از آن بهره  که و اين خود به تب ِ سنگين ِ خاک ماننده بود# گذشت  مياش  کبود ِپستان
نگريست نگاه ِ شرم بود از احساس ِ عطشي  مي مهتاب اش که به سبزه و هاي و در چشم# بَرَد  مي

ي ِ  چونان ناسيرابي ناپذير بود و اين خود عطشي سيري # سوخت اش مي در لُمبرهاي نوشناخت که
ئي لغزان و  ناک ِ خاطره و شرم# دهد  دست مي ي ِ صحرا را مايه به سرسبزي ي ِ علف، که نهجاودا
چنان تند،  مردي بيگانه  و- بيگانه با ماجرا - ميان ِ او ؛چه با تن ِ او رفت بود از آن دست ديربه گريزان و
سود  ي ِ او دست مي ندام ِ خفتهآزمند بر ا گونه بدان و# گونه چاالک يگانه بود  اش آن هاي ِ تن که با راه

 را هاي ِ شکوفه خورده پُر، که پرده هاي ِ آفتاب مانست از بوي ِ علف مي نسيمي اش به و جنبش# 
 .ي ِ نارس آشکاره شود افکَنَد تا دانه به زير مي

 
وهاي ِ هاي ِ باز حرکت بود که با ي ِ باغ و فواره# نفس ِ کوچک ِ باد بود و حرير ِ نازک ِ مهتاب بود 

 ي ِ چارمين ي ِ چمن بخفت، در شبْ نيمه پهنه و عروس ِ تازه بر# رقصيد گير ِ خُرد مي اش بر آب نازک
هاي ِ ژرف  بسا که در آب و اي# يا در نسيم ِ لغزان# نورُسته بودم  هاي ِ و در آن دم، من در برگچه #
هاي  چشمه و# کرد   در من ناله ميجنباند بر درخت ِ ستبر مي ي ِ کوچک را بادي که شکوفه و نفس ِ# 

 # گريست ِ روشن ِباران در من مي
 

عروس ِ تازه که در شبْ  و  #ي ِ باغ بود نفس ِ کوچک ِ باد بود و حرير ِ نازک ِ مهتاب بود و فواره
 آتشي در نهادش، از احساس ِ مردي در کنار ِ هاي ِنورُسته خفته بود با ي ِ چارمين بر بستر ِ علف نيمه
تن ِمن زندان ِ ! اي روح ِ گياهي# نه باد و نه باران # برکه نبودم  و من برگ و #ش بر خود بلرزيدخوي

روح ِ درخت و باد  کند از و عروس ِ تازه، پيش از آن که لبان ِ پدرم را بر لبان ِ خود احساس # تو بود
که  آن ندان ِ خود کردم بيوباد را ز برگ بي و من شهري # ي ِ چارمين و برکه بار گرفت، در شبْ نيمه

 .بگريزد برگ از من ي ِ باد و خاطره
 

ي ِ  ام به پنجه نيلوفر، دستان ي ِ ساقه ام به مانست، رگان ام به دو برگ ِ نارون مي چون زاده شدم چشمان
 به و چندان که نارون ِ پير از غضب ِ رعد# ي ِ باران  گونه برکه، به سان ِ باد و و روحي لغزنده به# افرا 

 !آلوده، اي پدر و من اي طبيعت ِ مشقت # گزا چونان فرياد ِ مرگ در من شکست جان افتاد دردي خاک
 .فرزند ِ تو بودم

 ١٣٣٩ارديبهشت ِ  ١۶
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  زانيگر
 يوشيج براي ِ خانم ِ عاليه جهانگير

 
 راه ِ تنگ گذشتم از کوره

 ي ِ خُردي که نيز از کنار ِ گله
 نگآه بز ِ پيش ي ِ زنگ ِ برنجي

 ئي را از دور، طرح ِ تکاپوي ِ خسته
 اش لُخت با جِنگ جِنگ ِ
 در ذهن ِ آدمي

 ...نهاد تصوير مي
 
□ 
 

 ناک از پُشت ِ بوته، مرغي ناالن، هراس
  پر برکشيد و

  يک دم  
هاي ِ تنگ در دره  

 اش ي ِ پُروحشت موج ِ گريزپائي
 ئي سفالين بشکست چون کاسه
  ئي ئي به صخره از صخره

...از سنگ روي ِ سنگ  
 

 ديدم از کمرکش ِ کُهسار مي
 ي ِ تاريک گاه ِ دره در شيب
 :جاي سوخت جاي دِه مي ها که در آن شعله

 سوز ِ آسياب پي
 آتش که در اجاق

 تنور دودي که از
  ها به معبرها فانوس

...پيچ پُرشيب و پيچ  
 

  گاه وآن
ديدم  
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 سار را ي ِ کوه در پيش ِ روي، منظره
 .کمر پيچان، پيچيده بر با راه ِ پيچ

 
  :مشتاق، گفتم

! اي کوه- «  
 آورم ز راه با خود دلي به سوي ِ تو مي«
 .ئي مرده با قعر ِ او حکايت ِ ناگفته«
 ».جا، به دِه، کسان ِ مرا دل به من نبود آن«
  :پاسخي از او گفتم بي
! اي کوه- «  
 ست سوختن رنجي«
  قومي، کاندر اجاق ِشانالتفات ِ بي«
 شرري هست، از سوز ِ توست اگر«
 هاشان زهرخند ِ قومي، کز توست اگر به لب بي«
  ».قدري هست اين امکان ِ خنده«
 
□ 
 
 پاسخي از او بي

 .پيچيد مِه بر گُدار ِ سرکش مي
 

 آمد از دور، در شبي که مي
 ها فرود بر تيزه
 شور ها، به صخره هاي ِ گله، بر شبح ِ سگ

  ئيدني مداومال
.آغاز کرده بودند  
 

 گاه، اعماق ِ دره، با نفس ِ سرد ِ شام
 ها سرخ سينه هاي ِ کاکلي و از نغمه

 .صدا مانْد بي مي
 

 هاي ِ ازاکوه اختران گوئي به قله
 چون دختران ِ گازُر

 را قباي ِ هوا خاکستري
 - از خون ِ آفتاب بشسته -

 .زدند در نيل مي
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 هاي ِ دِه فانوس

 ي ِ سياه يک آسمان ِ ديگر را، در دره
 .زدند مي اکليل

 وشي ١٣٣٩
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٢  
 

 ام کنار ِ تو را ترک گفته
 ست و هاللي سار که از جنبش ِ هر پرنده تهي ِ نگون و زير ِ اين آسمان
 گذرد اش مي موج فلسي بر سطح ِ بي گونه سيم ي ِ ماهي کدر چونان مُرده

 ام به بازجُست ِ تو برخاسته
 ايتخت ِ عطشپ تا در

   ئي ديگر در جلوه
.بازت يابم  
 

 !اي آب ِروشن
 .سنجم تو را با معيار ِ عطش مي

 
□ 
 

  در اين سرابچه
آيا  

  ست گي زورق ِ تشنه
راند سوي ِ شما مي چه مرا به آن  

  يا خود
ي ِ شماست زمزمه  

 روم خود مي و من نه به
  ي ِ شما که زمزمه

خواند؟ ام مي  خويشبه جانب ِ  
 

 !ي ِ من نخل ِ من اي واحه
 سار ِ خنکي هست در پناه ِ شما چشمه

 اش خاطره که
 .کند ام مي عُريان

 ، چابهار١٣٣٩خرداد ِ  ١٨
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  ...انِ ماندن و رفتنيم
 

 ميان ِ ماندن و رفتن حکايتي کرديم
 .ي ِ کنايت رفت در پرده که آشکارا

 د و، دريغمايه بو مجال ِ ما همه اين تنگ
 .همه در وجه ِ اين حکايت رفت که مايه خود

 ١٣٣٩خرداد ِ  ٢٨
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  ...ستي نيسخن
 بان باغچه به ئولين و ثمين

 
 .چه بگويم؟ سخني نيست

 
 وزد از سر ِ اميد، نسيمي، مي

 ئي ساز کند ليک، تا زمزمه
  در همه خلوت ِ صحرا

  اش به ره  
.ناروني نيست  
 

 .تچه بگويم؟ سخني نيس
 
□ 
 

 پُشت ِ درهاي ِ فروبسته
 شب از دشنه و دشمن پُر

  انديشي به کج
  خاموش  
.ست نشسته  

  ها بام
  زير ِ فشار ِ شب  
کج،  

  کوچه
  از آمدورفت ِ شب ِ بدچشم ِ سمج  
.ست خسته  
 
□ 
 

 . سخني نيست- چه بگويم؟ 
 

 در همه خلوت ِ اين شهر، آوا
 .نيست رانَد کفني،جز ز موشي که دَ

 
 جا وندر اين ظلمت

 .ي ِ شومُرده زني، نيست جز سيانوحه
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 ور نسيمي جُنبد

  اش به ره
  نجوا را  
.ناروني نيست  
 

 چه بگويم؟
 ...سخني نيست

 ١٣٣٩آذر ِ 
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  !حماسه
 

 :ها خبري نيست در چارراه
 روند مي يک عده

 آيند يک عده خسته بازمي
 

 -گمان  ست بي رندخدائي  که کهنه-و انسان 
  اميد شوق و بي بي
براي ِ دو قرص ِ نان  

  فروشد کاپوت مي
.در معبر ِ زمان  
 
□ 
 

  در کوچه
  ي ِ سيگار پُشت ِ قوتي  
شاعري  

 :اِستاد و بالبداهه نوشت اين حماسه را
. انسان، خداست- «

 .حرف ِ من اين است
  سخن،گر کفر يا حقيقت ِ محض است اين

 .خداست انسان
 »!اين است حرف ِ من. آري

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 سوار ِ االغ ِ پست از بوق ِ يک دوچرخه
  ...و شاعر ز جاي جَست

!اش شکست مدادش، نوک...  
 ١٣٣٩آذر ِ 
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  گذران ره
 

 آمدند راه ِ متروک پيش مي سردرزير از شاه
 پوش ِ بهاري هاي ِ گُل تپه و

 .بُرد مي هوده در نظرگاه ِ ايشان انتظاري بي
 
 که به من درنگرند آن کُندي از برابر ِ من گذشتند بي به

 بازشناختم و من ايشان را
 .چرا که از جانب ِ پدران ِشان پيغامي با من بود

 
 خواندند ده دعائي ميآلو گذر ِ شراب در ره

  هاي ِ پُرخاطره و در مهتابي
ي ِ دختران چشمان ِ پُرخنده  

 نظاره، يک دَم به
 گرائيد مي از بسترهاي ِ آشفته به جانب ِ ايشان

□ 
 و ديدم که اميد به درگاه ِ ناباور بسته بودند

 و از پس ِ ايشان
 خالي ي ِ جاده

 .خسته بود
□ 
  ين راهدانستم که ديگرباره از ا مي

  باز  
.آيند نمي  

 ِ گَه ِ مقصود آيند، چرا که منزل دانستم که ديگرباره از اين راه بازنمي مي
 .ايشان سرابي لغزنده بود

 .دانستم مي
 

 :با ايشان گفتم که
جاي خواهم ايستاد  هم دراين- «

 و چندان که فرزندان ِ شما بگذرند
 ».گزاشت پيغام ِ شما خواهم

 ١٣۴٠بهشت ِ اول ِ اردي
   



 احمد شاملو لحظه ها و هميشه
 

 14 

  ها کوه
 

 اند اند و تنهاي ها با هم کوه
 .باهمان ِ تنهايان چو ما، هم
 

١٣٣٩ 
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  ي خاموشيها زهيانگ
 
و به آفتاب که روي # عُريان نظاره کرد  و بر زمينِ # س آدم، ابوالبشر، به پيرامن ِ خويش نظاره کردپ

 جا ها همه و سايه# جنبيد   بر خاک ِ برهنه مياين هنگام، بادهاي ِ سرد در و# پوشيد نظاره کرد  درمي
و روح ِ # خليد  مي ي ِ عظيم سايه ئي درآمده در و هر چيز ِ ديدني به هياءت ِ سايه# جنبيد  خاک مي بر

و آدم، # ي ِ وهمي ديگرگونه بود  مايه دست هر چيز ِ بِسودني و# تاريکي بر قالب ِ خاک منتشر بود 
کرد که در آن ترس و  هاي ِ جُفت ِ خويش نظر او در چشم و#  درنگريست به جُفت ِ خويش ابوالبشر،

 .تاريکي در جان ِ او نشست و# او نظر کرد  و در خاموشي در# سايه بود 
 

 # ناگفته ماند و اين نخستين بار بود، بر زمين و در همه آسمان، که گفتني سخني
 

ها خروشان  آسمان چون رعد ِ و او را# د پ س چون هابيل به قفاي ِ خويش نظر کرد قابيل را بدي
سان ِ سنگ ِ کوه سرد و  را به اش و برادر ِ خون# پيچان يافت  و او را چون آب ِ رودخانه# يافت 

ميشي که نوزادش در قفاي  ماده راه يافت، چون هم و او را با بدانديشي# و او را دريافت # يافت  سخت
اش را به خون ِ خويش  و برادر ِ خون# با چنگال ِ گشوده ديد  نخجير و او را چون مرغان ِ# ِ اوست 

و در  # شگفتي و ناباوري بود و در چشم ِ او# و قابيل در برادر ِ خون ِ خويش نظر کرد  # يافت آزمند
اش  هاي ي ِ نازک ِ رگ شاخه اش با ها در جان ي ِ مهتاب آئينه و# خاموشي به جانب ِ هابيل نظر کرد 

 .شکست
 

 .مانْد لبي ناگفته مي سخني بر گفتني ي ِ زمين، که  خود بار ِ نخستين نبود، بر زمين و در همهو اين
 

هنگام ِ ديدار ِ نخستين   به- من   تو و-چون ما # مانَد  و از آن پس، بسيارها گفتني هست که ناگفته مي
پس چه بسيار گفتني و از آن # نشست  ها به خاموشي در گفتني که نگاه ِ ما به هم درايستاد، و# 

به # نشيند  ايشان مي هنگام که کبوتر ِ آشتي بر بام ِ بدان# مانَد بر لب ِ آدميان  که ناگفته مي هست
گردند تا به   بدان هنگام که بازمي-  از آن بيش -  به هنگام ِ وداع و# وصل  هنگام ِ اعتراف و به گاه ِ

 ...درنگرند ِ خويش قفاي
 

 .يافت هاي ِ بسيار تا ناگفته بمانَد انگيزهها،  و از آن پس، گفتني
 ١٣٣٩اسفند ِ  ١۵
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  ...غزلِ ناتمام
 

 ام صد آواز هست به هر تار ِ جان
 .دستي به مضراب نيست دريغا که

 چو رويا به حسرت گذشتم، که شب
.فروخفت و با کس سر ِ خواب نيست

١٣٣٩ 
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   شبانه
  ...بازنيامد وان را که خبر شد، خبري ... 

 ديسع
 

 که دانست، زبان بست آن
 ...گفت، ندانست وان که مي

 
□ 
 

 !آلوده شبي بود چه غم
 وان مسافر که در آن ظلمت ِ خاموش گذشت

 اش بر سنگ سگان را به صداي ِ سُم ِ اسب و بر انگيخت
 گذرد اش که يک دَم به خيال بي

  که فرودآيد شب را،
گوئي  

 .همه روياي ِ تبي بود
 

 !بي بودآلوده ش چه غم
 ١٣۴٠آذر ِ 
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  شبانه
 

 .اکنون، ديگرباره شبي گذشت
 .اش هاي ي ِ لحظه من گذشت با تمامي به نرمي از بر ِ

 
 ي ِ عشقي چونان باکره

  اش که با همه انحناهاي ِ تن
از موي تا به ناخن  

 تن به نوازش ِ دستي گرم رها کند،
 بانوي ِ درازگيسو را

 ي ِ خواب آشفته نشد ردش ِ ماهيدَم از گ ئي که يک در برکه
 .غوطه دادم

 
□ 

 مانست، چرا که به معشوقي مي
 .بودم با احساسي از شرم در او خيره مانده

 
 .از روشنائي گريزان بود

 ديد اش بخواهم گفتم که سحرگاهان در برابر ِ آفتاب
 .و چراغ را کُشتم

 
 چندان که آفتاب برآمد

 نمي چنان چون شب
 .پريده بود

 ١٣۴٠آذر ِ 
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  ...من مرگ را
 

 .گذرد مي گذر ِ زمان است که در من اينک موج ِ سنگين
 من گذر ِ زمان است که چون جوبار ِ آهن در اينک موج ِ سنگين

 .گذرد مي
 سنگ گذر ِ زمان است که چونان دريائي از پوالد و اينک موج ِ سنگين

 .گذرد در من مي
 
□ 
 

  کردمدر گذرگاه ِ نسيم سرودي ديگرگونه آغاز
 آغاز کردم در گذرگاه ِ باران سرودي ديگرگونه

 .در گذرگاه ِ سايه سرودي ديگرگونه آغاز کردم
 

 نيلوفر و باران در تو بود
 خنجر و فريادي در من،

 بود فواره و رويا در تو
 .تاالب و سياهي در من

 
 .ات سرودي ديگرگونه آغاز کردم در گذرگاه

□ 
 

 من برگ را سرودي کردم
 ز بيشهسر سبزتر 

 
 من موج را سرودي کردم

 تر ز انسان پُرنبض
 

 من عشق را سرودي کردم
 تر ز مرگ پُرطبل

 
 سرسبزتر ز جنگل

 من برگ را سرودي کردم
 

 تر از دل ِ دريا پُرتپش
 من موج را سرودي کردم
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 تر از حيات پُرطبل
 من مرگ را

 .سرودي کردم
 

 ١٣۴٠آذر ِ 
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   ساکني يکران يدر برابرِ ب
 

 ي ِ ساکن کراني ابر ِ بيدر بر
 برگ گُل جنبش ِ کوچک ِ

 .ئي ماننده بود به پروانه
 

 ناک برخاست زمان، با گام ِ شتاب
  و در سرگرداني

.يله شد  
 

  در باغستان ِ خشک
  ي ِ وصل معجزه  
.بهاري کرد  
 

  سراب ِ عطشان
ئي صافي شد، برکه  
 

 آموز ِ بوسه و گنجشکان ِ دست
 راشادي 

  سار ِ باغ در خشک
.به رقص آوردند  
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٢  
 

  دريغ چشمي بي! اينک
اش که فانوس ِ اشک  

 ي ِ مردي را که تنها بودم و تاريک شوربختي
 .زند خند مي لب

 
 ام را همه هاي ام که سرگرداني آنک من

   جُتا ي ِ جُل تا بدين قُلّه
ام پيموده  
 

 ام آنک من
 . دستان به دندان برکندهميخ ِ صليب از کف ِ

 
  ام آنک من

پا بر صليب ِ باژگون نهاده  
 .ي ِ فرياد با قامتي به بلندي
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٣  
 

 ئي فرود آمد در سرزمين ِ حسرت معجزه
 .]ئي بود و اين خود ديگرگونه معجزه[
 

 :فرياد کردم
! اي مسافر- «

 داشتم ناک دوست مي با من از آن زنجيريان ِ بخت که چنان سهم
 چرا رفت؟ مايه ستيزه اين

 »بايدم کرد؟ با ايشان چه مي
 
 »! بر ايشان مگير- «

 .چنين گفت و چنين کردم
 

 ي ِ تيره فرونشست اليه
  گير ِ کدر آب

صافي شد  
  هاي ِ زمزمه ريزه و سنگ

  در ژرفاي ِ زالل  
درخشيد  

 دندانهاي ِ خشم
  خندي به لب

زيبا شد  
 

  رنج ِ ديرينه
  اش را هاي همه کينه  
خنديد  
 

 آبله پاي
  زاران ِ آفتاب در چمن

فرود آمدم  
  که از شب ِ ناآشتي آن بي
.داغ ِ سياهي بر جگر نهاده باشم  
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۴  
 
 !نه

 هرگز شب را باور نکردم
   چرا که

در فراسوهاي ِ دهليزش  
  ئي به اميد ِ دريچه

.دل بسته بودم  
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  بانهش
 به گوهر ِ مراد

 
  ها باريکن کوچه

  دُکّونا  
س، بسته  

  ها تاريکن خونه
  تاقا  
س، شيکسته  
 

  از صدا
  افتاده  
تار و کمونچه  

  برن مُرده مي
   کوچه به  
.کوچه  
 
□ 
 

  !نگا کن
  ها مُرده  
  به مُرده  
رن، نمي  

  حتا به
  سپرده  جونشمع ِ  
رن، نمي  
 

  شکل ِ
  ين فانوسي  
 که اگه خاموشه  

  نيس واسه نَف
  هَنو  
.يه عالم نف توشه  
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□ 
 

  !جماعت
  من ديگه  
  حوصله  
 ندارم  

  «خوب«به 
  اميد و  
  گله» بد«از   
.ندارم  
 

  گرچه از
  ديگرون  
  فاصله  
ندارم،  

   کاري با
  کار ِ اين  
   قافله  
!ندارم  
 
□ 
 

  ها کوچه
  باريکن  
  دُکّونا  
س، بسته  

  ها خونه
  تاريکن  
  تاقا  
س، شيکسته  
 

  از صدا
  افتاده  
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  تار و  
کمونچه  

  مُرده
  برن مي  
   کوچه به  
...کوچه  

١٣۴٠ 
   


