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  نامه
  

 !بدان زمان که شود تيره روزگار، پدر
 .هستو روشن شود به پيش ِ نظر سراب و

 
 ديدم  از ديرباز مي-  به جان ِ تو - مرا 

 سر يک بري که روز ِ تجربه از ياد مي
 گذاري باز سالح ِ مردمي از دست مي

 اثر ت ز رادمرديا به دل نمانَد هيچ
 

 اي به کام ِ عدو مرا به دام ِ عدو مانده
 مگر؟ بدان اميد که رادي نهم ز دست

 نه گفته بودم صدره که نان و نور، مرا
 شرر؟ گر از طريق بپيچم شرنگ باد و

 
 اَم کنون من ايدر در حبس و بند ِ خصم ني

 :اگر که بند بگسلد از پاي ِ من بخواهم
 اي بگشايددستي بندم ز پ به سايه
 .در دستي بردارَدَم کلون از به سايه

 
 ي ِ ايمان ِ خويشتن ماندم من از بلندي

 .پر در اين بلند که سيمرغ را بريزد
 زني به درد انگشت؟ چه درد اگر تو به خود مي

 به سجن مقر؟ کني چه سجن اگر تو به خود مي
 به پهن دريا ديدي که مردم ِ چاالک

 دُرَر يرهبرآورند ز اعماق ِ آب ِ ت
 

 به قصه نيز شنيدي که رفت و در ظلمات
 ي ِ جاويد جُست اسکندر کنار ِ چشمه

 اين ترانه شنفتي که حق و جاه ِ کسان هم
 .بستر دهند کسان را به تخت و در نمي
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 ام من که ناله بردارم نه سعد ِ سلمان

 .بر که پستي آمد از اين برکشيده با من
 

 ب نبودام از رفعتي نصي چوگاه ِ رفعت
 اندر؟ ام به پست کنون چه مويم کافتاده

 
 مرا حکايت ِ پيرار و پار پنداري

 ز ياد رفته که با ما نه خشک بود نه تر؟
 جخ شباهت ِمان با درخت ِ باروري نه

 که يک بدان سال افتاده از ثمر ديگر،
 ساليان ِ دراز است کاين حکايت ِ فقر که

 .کرر به شود ست که تکرار مي حکايتي
 

 :ات چيست تا داني نه فقر، باش بگويم
 شکوفد بر مايه درختي که مي وقيح

 وقاحت ِ شورابه، کز خجالت ِ آب در آن
 !آذر بالي بر خاک تن زند به تنگ

 
 مگردان راه. ي ِ مائي پدر تو هم به پرده

 .زبر مکن نواي ِ غريبانه سر به زير و
 ترسي ار گشائي چشم ت اوفتاده؟ که مي چه

 ِ زر؟  آيد روياي ِ پُرتاللوتو را مِس
 ترسي ار به خود جُنبي ت اوفتاده؟ که مي چه

 ِ خاکستر؟ ز عرش ِ شعله درافتي به فرش
 ي ِ خويش به وحشتي که بيفتي ز تخت ِ چوبي

 افسر؟ کاغذين به خاک ريزدت احجارِ
 

 تو را که کسوت ِ زرتار ِ زرپرستي نيست
 سر؟ نهي بر پرستي چه مي کاله ِ خويش

 ا که پايه بر آب است و کارمايه خرابتو ر
 بندر؟ بار ِ اين چه پي فکندن در سيل
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 تو کز معامله جز باد دستگيرت نيست
 باور؟ کني حديث ِ بادفروشان چه مي

 
 سان اي که چه نديده! حکايتي عجب است اين

 گذر؟ به تيغ ِ کينه فکندند ِمان به کوي و
 چراغ ِ علم نديدي به هر کجا کُشتند

 دفتر؟ تش هر جا به نامه وزدند آ
 

 زمين ز خون ِ رفيقان ِ من خضاب گرفت
 !منگر ي ِ شفق چنين به سردي در سرخي

 يکي به دفتر ِ مشرق ببين پدر، که نبشت
 !بشر تازه به هر صحيفه سرودي ز فتح ِ

 
□ 
 

 بدان زمان که به گيالن به خاک و خون غلتند
 در، ْمردي، ياران ِ من به زندان به پاي

 تو درس ِ فرومايه بودن آموزيمرا 
 بر؟ نامه نويسم به کام ِ دشمن که توبه

 نجات ِ تن را زنجير ِ روح ِ خويش کنم
 ز راستي بنشانم فريب را برتر؟

  روي- اي دريغا -صبح ِ تابان برتابم  ز
 سر؟ ي ِ رودرسفر سپارم به شام ِ تيره

 قباي ِ ديبه به مسکوک ِ قلب بفروشم
 خر؟ گهي خرم جُل ِ شرف سرانه دهم وان

 
□ 
 

 مرا به پند ِ فرومايه جان ِ خود مگزاي
 :آذر که تفته نايدم آهن بدين حقير

 تو راه ِ راحت ِ جان گير و من مقام ِ مصاف
 !طريق ِ خطر تو جاي ِ امن و امان گير و من

 زندان ِ قصر ١٣٣٣
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  ...ه زندان ِ مرا بارو مبادك
 

 که زندان ِ مرا بارو مباد
 .ام استخوان ه برجز پوستي ک

 
 باروئي آري،

 اما
 گِرد بر گِرد ِ جهان
 .ام جان ي ِ نه فراگرد ِ تنهائي

 
 آه

 !آرزو! آرزو
 
□ 
 

 وار حصاري پيازينه پوست
 که با خلوت ِ خويش چون به خالي بنشينم

 فراز آيد هفت دربازه
 .بر نياز و تعلق ِ جان

 فروبسته باد
  آري فروبسته باد و

تر، فروبسته  
  با هر دربازهو

 !جوش ِ گران هفت قفل ِ آهن
 
 آه

 !آرزو! آرزو
١٣۴٨  
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  عقوبت
 براي ِ ايرج گردي

 
  ميوه بر شاخه شدم

.پاره در کف ِ کودک سنگ  
 طلسم ِ معجزتي

 ام مگر پناه دهد از گزند ِ خويشتن
   چنين که

  دست ِ تطاول به خود گشاده  
!ام من  
 
□ 
 

 !باالبلند
  ِ منظرمبر جلوخان

   ي ِ ابر چون گردش ِ اطلسي
.قدم بردار  

  پناهي ي ِ بي از هجوم ِ پرنده
چون به خانه بازآيم  

 پيش از آن که در بگشايم
  گاه ِ ايوان بر تخت

  ئي کن جلوه  
.با رُخساري که باران و زمزمه است  

 چنان کن که مجالي اَندَکَک را درخور است،
  اقعه راکه تبردار ِ و

 ديگر  
   دست ِ خسته

  به فرمان  
.نيست  
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□ 
 

 که گفته است
 -ام؟  گان ِ زمين ي ِ فرزانه من آخرين بازمانده

 ام که در استواي ِ شب ايستاده است زيباي من آن غول ِ
 جهان، هاي ِ ي ِ همه آب غريق ِ زاللي

 اش انداز ِ شيطنت و چشم
 .ست ئي گاه ِ ستاره خاست

 
 -ئي هست،  ام کومه  انتهاي ِ زميندر
  جا که آن

ي ِ خاک پادرجائي  
 چون رقص ِ سراب هم

  بر فريب ِ عطش
.کند تکيه مي  
 

 در مفصل ِ انسان و خدا
  آري

هست، ئي نااستوار ام کومه در مفصل ِ خاک و پوک  
 گذرد ي ِ تاريک مي و بادي که بر لُجه

  نق ِ سردمرو بر ايوان ِ بي
.کشد جاروب مي  
 

 ام من جاه را ديده گان ِ عالي برده
 هاي ِ بلند در کاخ
 اند به گردن داشته هاي ِ زرين که قالده
  مَردُم را و آزاده

هاي ِ مرقع در جامه  
 که سرودگويان
 .اند رفته پياده به مقتل مي
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□ 
 

 ي ِ من در انتهاي ِ جهان است خانه
 در مفصل ِ خاک و

 .پوک
 

 :با ما گفته بودند
آن کالم ِ مقدس را<

 با شما خواهيم آموخت،
 ليکن به خاطر ِ آن

 فرساي را عقوبتي جان
 >.بايد ِتان کرد مي تحمل

 
  کاه را چندان تاب آورديم عقوبت ِ جان

آري  
  که کالم ِ مقدس ِمان

باري  
 از خاطر
 !گريخت

١٣۴٩ 
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  يصبوح
 

 آزرم. براي ِ م
 
  پروازبه

 شک کرده بودم
  ام هاي به هنگامي که شانه

  از وبال ِ بال  
خميده بود،  

 ي ِ گرگ و ميش ي ِ معصومانه بازي و در پاک
  چشم ِ حريص کور ِ گرسنه شب

.زد بال مي  
 

 به پرواز
 .شک کرده بودم من

 
□ 
 

 سحرگاهان
  ي ِ نام ِ بزرگ رنگي سِحر ِ شيري

.در تجلي بود  
 

 «ات هست؟ شوق ِ ديدار ِ خداي«: شکفت گفتم با مريمي که مي
 برآرد که به پاسخ آوائي بي

  ي ِ باززادن را گي خسته
  به خوابي سنگين  
فرو شد  

  چنان هم
;ي ِ نام ِ بزرگ ي ِ ساحرانه که تجلّي  
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 و شک
 ام هاي ِ خميده بر شانه
 شد مند ِ بالي ي ِ توان نشين ِ سنگيني جاي

  که ديگر بارَش
به پرواز  

 احساس ِ نيازي
 .نبود

 ، توس١٣۴٩
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  رستگاران
 

 جاز ها و اختالط ِ اذان و در غريو ِ سنگين ِ ماشين
 ي ِ کوچکي را آواز ِ قُمري

 شنيدم،
 ابر و دود ي ِ ئي آميزه چنان که از پس ِ پرده

 .ئي ستاره تابش ِ تک
 
□ 
 

 کاران جا که گنه آن
 کمرشکن ِ معصوميت ِ خويشبا ميراث ِ 

  بر درگاه ِ بلند
  ي ِ درد پيشاني  
نهند و بر آستانه مي  

  حاصل ِ اشک باران ِ بي
بر خاک،  

 و رهائي و رستگاري را
  از چارسوي ِ بسيط ِ زمين

آيند، راه مي کرده درزنجير و گم پاي  
 بسته سخاوت ر ِ بيي ِ فريادهاي ِ نياز و اذکا گوش بر هيبت ِ توفاني

  دو قُمري
  ي ِ سرد بر کنگره  
گذارند ديگر مي دانه در دهان ِ يک  

  و عشق
  بر گرد ِ ايشان  
.حصاري ديگر است  

 ، توس١٣۴٩
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  گريفصلِ د
 
  که ديده بيند، آن بي
در باغ  

 توان کرد احساس مي
 سراي ِ باد پيچ ِ مخالف در طرح ِ پيچ

   ي ِ برگي که موقرانهياءس ِ 
شتاب بي  

 .نشيند بر خاک مي
 
□ 
 

  هاي ِ پنجره بر شيشه
.نم است آشوب ِ شب  

 ره بر نگاه نيست
 .تا با درون درآئي و در خويش بنگري

 
  با آفتاب و آتش

 ديگر  
 گرمي و نور نيست،

  خاک ِ سرد بکاوي تا هيمه
  در  
.روياي ِ اخگري  
 
□ 
 

  اين
ست فصل ِ ديگري  

  اش که سرماي
از درون  

  درک ِ صريح ِ زيبائي را
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.کند پيچيده مي  
 

  يادش به خير پائيز
با آن  

  توفان ِ رنگ و رنگ
 که برپا  

 !کند در ديده مي
□ 
 

 هم برقرار ِ منقل ِ اَرزيز ِ آفتاب،
  خاموش نيست کوره

:سال چو دي  
 خاموش

 خود
 !ما من
 

 :مطلب از اين قرار است
  سوزد چيزي فسرده است و نمي

امسال  
 در سينه
 !ام در تن
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  ١٣۴٩ ه رفتي مردِ روشن که به سايسرود برا
 

  وار قناعت
تکيده بود  

 باريک و بلند
  چون پيامي دشوار

که در لغتي  
 با چشماني
  از سوآل و

عسل  
 و رُخساري برتافته

  واز حقيقت 
.باد  
 

 مردي با گردش ِ آب
  مردي مختصر

.ي ِ خود بود که خالصه  
 

 .نگرند ات به سوء ِ ظن مي ها در جنازه خرخاکي
 
□ 
 

 پيش از آن که خشم ِ صاعقه خاکسترش کند
 .بود ي ِ گاو ِ توفان کشيده تسمه از گُرده

 
 هاي ِ کهن را آزمون ِ ايمان

  بر قفل ِ معجرهاي ِ عتيق
.ندان فرسوده بودد  
 

  ها ترين ِ راه افتاده بر پرت
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پوزار کشيده بود  
 گذاري نامنتظر ره

 .شناخت که هر بيشه و هر پُل آوازش را مي
 
□ 
 

 مانند هاي ِ تو بيدار مي ي ِ قدم ها با خاطره جاده
 رفتي، مي باز که روز را پيش

  هرچند
  سپيده  
تو را  

 تر دميد از آن پيش
  روسانکه خ

.بانگ ِ سحر کنند  
 
□ 

 اش شکفت هاي مرغي در بال
 اش هاي زني در پستان

 .اش درخت باغي در
 

 شکوفيم ما در عتاب ِ تو مي
 ات در شتاب

 شکوفيم مي ما در کتاب ِ تو
   خند ِ تو در دفاع از لب

.که يقين است و باور است  
 

 .کند مياي حسادت  ئي که تو از چاه خورده دريا به جُرعه
١٣۴٩ 
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  پدران و فرزندان
 

  هستي
گذشت بر سطح مي  

 غريبانه
 وار موج

  دادش در جيب و
دادش بر کف بي  

 .که ناموس و قانون است اين
 
□ 
 

 گي زنده
  خاموشي و نشخوار بود و

ها بودن گورزاد ِ ظلمت  
 اگر سر ِ آن نداشتي(

  که به آتش ِ قرابينه
)!روشن شوي  

  که درک
در آن کتابت ِ تصويري  

  دو چشم بود

  
ئي  پاره به کهنه
 بربسته

  که محکومان را(
  از ديرباز  
.)اند چنين بر دار کرده  
 
□ 
 

  چشمان ِ پدرم
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اشک را نشناختند  
  چرا که جهان را هرگز

  با تصور ِ آفتاب  
.تصوير نکرده بود  

  و» عاري«گفت  مي
.دانست خود نمي  

 >!نع<فرزندان گفتند 
 ديري به انتظار نشستند

 - از آسمان سرودي برنيامد
  هاشان غالده

  گفتار بي  
ئي آغاز کرد ترانه  

 و تاريخ
 .ي ِ فاجعه شد توالي

١٣۴٩ 
   


