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  ها و احساس آهن
)١٣٢-١٣٢٩۶(  

  ايمرِغ در
  

 خوابيد آفتاب و جهان خوابيد
 از برجِ  فار، مرغکِ  دريا، باز

 .مرگِ  پسر، ناليد چون مادري به
 

 گريد به زيرِ  چادرِ  شب، خسته
 .دريا به مرگِ  بختِ  من، آهسته

 
□ 
 

 .سر کرده بادِ  سرد، شب آرام است
 از تيره آب ـ در افقِ  تاريک ـ

 ها ِ  اردک قارقارِ  وحشي با
 ليک; آهنگِ  شب به گوشِ  من آيد

 لطيفِ  شب در ظلمتِ  عبوسِ 
 .ُگمي هستم من در پيِ  نواي

 است افزاي رو، به ساحلي که غم زين
  .ام  ديگر سرمست هاي از نغمه

 
□ 
 
  . تو، دل ي گيَرَدم ز زمزمه مي
  !خموش باش دگر! دريا

  دريا،                      
   زيرِ  لبي، امشب هاي با نوحه
  ...کني مرا به جگر خون مي

 !دريا                          
 من ز تو بيزارم! خاموش باش

 تا هاي سردِ  شبانگاه وز آه
 آلودت ِ کف  موج هاي وز حمله
  ...تا  جانکاه ي  تيره هاي وز موج

  
□ 
 

 ! سبزِ  سرد ي  دريده ي اي ديده
 کرده، م د ي گرفته  مه هاي شب

 مغروقين ي دورمانده ارواحِ 
 کرده يِ  کبودِ  ورم با جثه

 ...رقصند مي دارِ  تو بر سطحِ  موج
 

 هاي مرغِ  حزينِ  شب با ناله
 فرساست اين رقصِ  مرگ، وحشي و جان

  اين ارواح ي  خسته هاي لرزه از
 .عصيان و سرکشي و غضب پيداست

 
 .اند شادي محکوم ناشادمان به
 درهم اراده و ُرخ بيزار و بي
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 کشند ز دل فرياد مي ريز يک
 :زنند دو کف بر هم ريز مي يک
 

 شان پيداستِ ليکن ز چشم، نفرت
 هايِ شان غم و کين ريزد از نغمه
 شان همه در خاطرِ نشاط رقص و

 . طرب عذاب برانگيزد جاي
 

 خندند، هاي گريان مي با چهره
 شکلک نابينا هاي وين خنده
 شان نقش استِ ماتم هاي بر چهره

 .زا ي جذامي، وحشت چون چهره
 

 گشته و گيج و منگ، خندند مسخ
 مانندِ  مادري که به امرِ  خان

 چاک چاکِ  پسر خندد بر نعشِ 
  !ها، دندان سايد ولي به دندان

  
□ 
 

 !خاموش باش، مرغکِ  دريايي
 بگذار در سکوت بماند شب

 شب بگذار در سکوت بميرد
 .بگذار در سکوت سرآيد شب

 
 بگذار در سکوت به گوش آيد

 رفته و سردِ  ماه در نورِ  رنگ
 ي محبوسان ذّله فريادهاي

  ...از محبسِ  سياه
  
□ 
 

 دمي بگذار! خاموش باش، مرغ
 شده بر آب، امواجِ  سرگران

 ُمرده، مگر روزي گانِ  کاين خفته
  .فريادِ شان برآورد از خواب

  
□ 
 

 !خاموش باش، مرغکِ  دريايي
  بماند شببگذار در سکوت

 موج بگذار در سکوت بجنبد
  !شايد که در سکوت سرآيد تب

  
□ 
 

 که در ظلمت! خاموش شو، خموش
 رفته به جان آيند اجساد رفته

 ِ زشتِ  شوم وندر سکوتِ  مدهش
 .ها به زبان آيند کم ز رنج کم
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 بگذار تا ز نورِ  سياهِ  شب
 .شمشيرهاي آخته ندرخشد

 ِ خاموشي که در دل! خاموش شو
 .وازِ شان سرور به دل بخشدآ

 
 !خاموش باش، مرغکِ  دريايي
 ...بگذار در سکوت بجنبد مرگ

  ١٣٢٧شهريورِ   ٢١
  
  

  برای خون و ماتيک
 گر تو شاه دختراني، من خداي شاعرانم
                              مهدي حميدي

 اين بازوانِ  اوست« ـ
 ي بسيارها گناهش هاي بوسه با داغ

 ژرفِ  نگاهش وينک خليجِ 
 حياي آن کاندر کبودِ  مردمکِ  بي
 نگفتني ــ فانوسِ  صد تمنا ــ ُگنگ و

 ي لجاج و شکيبايي با شعله
 .سوزد مي

 فزاست تشنگي  سارِ  جادويي وين، چشمه
 ي عطش اين چشمه

 َدم که بر او هر                        
 آغوشي حرصِ  تالشِ  گرمِ  هم

 هاي رسوايي خاله تب
 .بار آورد به مي

   
  ناسيراب شورِ  هزار مستي

 آلود هاي گرمِ  شراب مهتاب
 رنگ بي ي زده آوازهاي مي

 هاي اوست، با گونه
 ي دردانگيز رقصِ  هزار عشوه

 .مرمرتراشِ  او ي هاي زنده با ساق
  

 گنجِ  عظيمِ  هستي و لذت را
 پنهان به زيرِ  دامنِ  خود دارد

 شرم را و اژدهاي
 ا و عطشافسونِ  اشته
 »...راند اش مي دريغ از گنجِ  بي

  
 چنين بشناسد مرد بگذار اين

 در روزگارِ  ما
 آهنگ و رنگ را

 ُشکوه و فريبندگي را زيبايي و
 .زندگي را
 که رنگ را حال آن
 !بايد جويد، برادرم مي هاي زردِ  تو در گونه
 هاي زردِ  تو در گونه

 وندر                          
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 ُمرده، ي خون ي برهنه اين شانه
 از همچو خود ضعيفي
 تن خورده، مضرابِ تازيانه به

 اش را بارِ  گرانِ  خّفتِ  روح
 !ُبرده اش هاي زخمِ  تن بر شانه
 گمان که بي حال آن
 هاي گرمِ  بخارآلود در زخم

 ها زند ز ُسرخي لب مي تر به نظر سرخي شکفته
 و بر سفيدناکي اين کاغذ

 ما  دردناکِ رنگِ  سياهِ  زندگي
 تر به چشمِ  خدايان برجسته

 ...شود تصوير مي
  
□ 
 
 !هي

 !شاعر       
 !هي               

 :ست ُسرخي، ُسرخي
 !ها زخم ها و لب

 ليکن لبانِ  يارِ  تو را خنده هر زمان
 نما کند، دندان

 که بيند آن را تر زان پيش
 چشمِ  عليلِ  تو

 ـ» يي ز لولوِ  تر، بر ُگلِ  انار رشته«چون 
 آيد يکي جراحتِ  خونين مرا به چشم

 کاندر ميانِ  آن
  پيداست استخوان؛

 
 زيرا که دوستانِ  مرا

 »آوش ويتس«تر که هيتلر ــ قصابِ  زان پيش
 هاي مرگ بسوزاند، کوره در

 همگامِ  ديگرش
 ها بسيار شيشه

 ِ سياهان از َصمغِ  ُسرخِ  خون
 ار کرده بودسرش
 برانکس و هارلم در

 انبار کرده بود
 ُکَند تا                 

 از آن مهيا ماتيک
 !هاي يارِ  تو البد براي يارِ  تو، لب

 
□  
  

 بگذار عشقِ  تو
 ...در شعرِ  تو بگريد

  
 بگذار دردِ  من

 ...در شعرِ  من بخندد
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 !ها و لبان باد بگذار ُسرخ خواهرِ  همزادِ  زخم
 سرانجام  لبانِ  ُسرخ،زيرا

 هايِ  ُسرخ پوسيده خواهد آمد چون زخم
 سرانجام هاي ُسرخ، وين زخم

 افسرده خواهد آمد چونان لبانِ  ُسرخ؛
 تابوت وندر لجاجِ  ظلمتِ  اين

 ناگزير درخشان و تابناک تابد به
 يي چشمانِ  زنده
 تارکِ  تاريکِ  گرگ و ميش ئي به چون ُزهره
 !هاي من در نغمهْساز اميدي  چون گرم

  
□ 
 

 سان بگذار عشقِ  اين
 ُمرداْروار در دلِ  تابوتِ  شعرِ  تو

 ِ دلقکِ  قاآني ــ ـ تقليدکار
 گندد هنوز و
 باز                

 خود را
 زن الف تو         

 !تر خداي همه شاعران بدان شرم بي
  

 اين حرام،(ليکن من 
 زاده، عمر به ظلمت نهاده، اين ظلم
 )و غم نام رده از سياهياين ُب

 بر پاي تو فريب
 هيچ ادعا بي

 !نهم زنجير مي
 !دهم کردنِ  اين تومار مي فرمان به پاره

 گوري ز شعرِ  خويش
 خواهم کندن                           

 خدا را وين مسخره
 سر با                        

 آن درونِ                                 
 فکندن خواهم                                             

 به سر اش و ريخت خواهم
 ...خاکسترِ  سياهِ  فراموشي

   
□  
  

 بگذار شعرِ  ما و تو
 باشد                        
 :پذيرها پايان ي تصويرکارِ  چهره
 هاي دختران  لب تصويرکارِ  ُسرخي
 !برادران  زخمِ  تصويرکارِ  ُسرخي

 عرِ  منو نيز ش
 بار الاقل يک

 شما ي تصويرکارِ  واقعي چهره
 دلقکان
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 گان دريوزه
  "!شاعران"

١٣٢٩ 
  
  

  مرثيه
  براي نوروزعلي غنچه

 راه
 در سکوتِ  خشم    

 خزيد به جلو                         
 و در قلبِ  هر رهگذر

 :يي شکفت ي پژمرده غنچه
 
 !ـ برادرهاي يک بطن« 

 يک آفتابِ ديگر را    
 اش روزِ  بزرگ پيش از طلوعِ     
   خاموش    

  »!اند کرده              
 

 و الالي مادران
 افسانه هاي جنبانِ  بر گاهواره

 :َپرَپر شد                                   
 
 ـ ده سال شکفت و« 

 باز اش باغ                          
 .نچه بودغ                                      

  
   پايش را
   چون نهالي          
   هاي آهنِ  يک ُکند در باغ

 .کاشتند                                
 

 يي مانندِ  دانه
 يي خانه به زندانِ  ُگل

   اش را يي ستاره قلبِ  ُسرخِ 
   .محبوس داشتند                                

 
   ي او خورشيدي شکفت و از غنچه

   تا
   طلوع نکرده  

 بُخسبد                 
 شد ي بنفشي طالع مي چرا که ستاره

 .هزاران هزار غنچه ُچُنو از خورشيدِ 
 و سرودِ  مادران را شنيد

   هاي جنبان که بر گهواره
   خوانند دعا مي                               

 کنند مي و کودکان را بيدار 
 شود طالع مييي که  تا به ستاره
 کند مي گان را روشن ي برده و مزرعه

   سالم
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 .بگويند        
 و دعا و درود را شنيد

 گان؛ شيرخواره از مادران و از
 و ناشکفته

   ي خود ي غنچه در جامه              
   غروب کرد                                           

 
 اش ساله هاي قلبِ  ده تا خونِ  آفتاب

   ي ارغواني را ستاره
    ».ُپرنورتر کند                         

  
 وقتي که نخستين بارانِ  پاييز

 عطشِ  زمينِ  خاکستر را نوشيد
 بزرگِ  آفتابِ ارغواني ي و پنجره

 گان گشود برده ي به مزرعه                                      
 پاخيزند، رس به هاي پيش تا آفتابگردان

  
 !تصوير برادرهاي هم

 براي يک آفتابِ  ديگر
 اش بزرگ پيش از طلوعِ  روزِ 

 .گريستيم                                   
  ١٣٣٠مهر 
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