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  هاي خاك مرثيه
)١٣۴١٣-٨۴۵(  

  
  شعر، رهايی ست

  
 شعر

 ست رهايي
  .نجات است و آزادی

 ست ترديدی
 که سرانجام              

 گرايد به يقين مي                            
 يي و گلوله

 که به انجامِ  کار            
 شليک
 .شود مي

 آهي به رضای خاطر است
 .گي آسود از سرِ 

 
 ِ چارپايه استو قاطعيت 

  به هنگامي که سرانجام
 از زيرِ  پا
 به کنار افتد
 تا بارِ  جسم

 زيرِ  فشارِ  تماميِ  حجمِ  خويش
  شکند، درهم

 اگر آزادیِ  جان را
 اين                      

  .راهِ  آخرين است                          
  
□ 
 

  :يي بدين ديار هدايت نکرده بود ندهمرا پر
 ز اين تيره خاکمن خود ا

 ُرسته بودم                               
  ی خودرويي چون پونه

 دخالتِ  جاليزبان که بي
 .يي از رطوبتِ  جوباره                            
 چنين است که کسان اين

 نگرند گونه مي مرا از آن
 خورم رنجِ  ايشان مي دست که نان از

 کنم لوده ميو آنچه به گندِ  نفسِ  خويش آ
  ؛ی ايشان است کلبه هوای
 که حال آن

 چون ايشان بدين ديار فراز آمدند
 آن

     که چهره و دروازه بر ايشان گشود
  !من بودم

١٣٤٨  
  
  

WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


  مرثيه
 زاد در خاموشيِ  فروغ فرخ

 وجویِ  تو به ُجست
 گريم، بر درگاهِ  کوه مي

 .دريا و علف یِ  در آستانه
 

 وجویِ  تو به ُجست
 گريم ِ  بادها ميدر معبر

 فصول، در چارراهِ 
  يي یِ  پنجره در چارچوبِ  شکسته
 که آسمانِ  ابرآلوده را

 .گيرد                           قابي کهنه مي
. . . . . . . . . . 

 
  به انتظارِ  تصويرِ  تو

 اين دفترِ  خالي
                    تا چند

 تا چند
         ورق خواهد خورد؟

 
□ 
  

 جريانِ  باد را پذيرفتن
 و عشق را

  ـ .که خواهرِ  مرگ است
 و جاودانگي

               رازش را
 .                        با تو در ميان نهاد

  :پس به هياتِ  گنجي درآمدي
 بايسته و آزانگيز

  دست                    گنجي از آن
 که تملکِ  خاک را و دياران را

 سان                   از اين                  
 !پذير کرده است                                                 دل

 
□ 
 
 گذرد ِ  آسمان مي ست که بر پيشاني دمي ات سپيده نام

 ـ! باد نامِ  تو ـ متبرک
 

 چنان و ما هم
 کنيم دوره مي

 شب را و روز را
  ...را هنوز

 ١٣۴۵ بهمنِ  ٢٩
  
  

  )١٨( شبانه
  
 چپچه راپ
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 گونه                از آن
 اندرآورده سپيدار و صنوبر هم سر به

                                           باری
  که مگْرشان

 دسيسه سودايي در سر است به
                                     پنداری

 که اسباب چيدن را به نجوايند
 دست    خود از اين                                 

 يي به هنگامه
 یِ  هر چيز و همه چيز چنان است که جلوه

 دشمنِ  دژخويي که
 .در کمين

 
 نمايد که سکوت و چنان بازمي
 یِ  ظلمت نيست، به جز بايسته

 ست تنها به اقتضایِ  شب است و سياهي و
  شود که صداها همه خاموش مي

 مگر شبگير
 »حق«ر که واپسين فغانِ  ت                   ـ از آن پيش

 اش اندرپيچد ـ ، یِ  خوني به نای با قطره
 مگر ما
 .تو من و

 
□ 
  

 و بدين نمط
               شب را غايتي نيست

                                       نهايتي نيست
  و بدين نمط

 ستم را
 تر از شب         واگوينده

 .ست                             آيتي ني
 ١٣۴٨ارديبهشت 

  
  

  ها با چشم
  

 ها با چشم
 جای             ز حيرتِ  اين صبحِ  نابه

 ی خورشيدِ  چارتاق خشکيده بر دريچه
 زای، ِ پابه ی اين روز بر تارکِ  سپيده

 ام را دستانِ  بسته
 آزاد کردم از

 .زنجيرهای خواب
 

  :فرياد برکشيدم
 ـ اينک« 

             چراغ معجزه
 !                    َمرُدم       
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 شب را از فجر تشخيصِ  نيم
 تان های کوردلي در چشم
 جای اگر سويي به

  قدر، ست آن مانده
 تا

    از
 تان نرفته تماشا کنيد خوب       کيسه

  در آسمانِ  شب
  !پروازِ  آفتاب را

 تان های ناشنوايي با گوش
 :اين ُطرفه بشنويد

 ی شب پرده نيم در
  »! راآوازِ  آفتاب

  
  ـ ديديم« 

 )گفتند خلق، نيمي             (
 »!آری. اش را پروازِ  روشن

 
 نيمي به شادي از دل

 :فرياد برکشيدند
 

 ـ با گوشِ  جان شنيديم« 
 »!اش را  آوازِ  روشن

 
 باری

  :من با دهانِ  حيرت گفتم
 ـ اي ياوه« 

               ياوه
                   ياوه،

 !        خاليق               
 مستيد و منگ؟

                    يا به تظاهر
 کنيد؟ تزوير مي

 .از شب هنوز مانده دو دانگي
  ايد و پاک و مسلمان تائب ور

                                   نماز را
 »!از چاوشان نيامده بانگي

 
□ 
 

 هر گاوَگندچاله دهاني
 :فشانِ  روشنِ  خشمي شد آتش

 
  گول بين که روشنيِ  آفتاب راـ اين« 

 ».طلبد از ما دليل مي
 

 ...ها توفانِ  خنده
 ـ خورشيد را گذاشته،« 

 خواهد                              مي
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 دارِ  خويش با اتکا به ساعتِ  شماطه
  متقاعد کند بيچاره خلق را

 که شب
 ».ست            از نيمه نيز برنگذشته

 ...ها توفانِ  خنده
 
 من

 ام درد در رگان
  ام حسرت در استخوان

 ام چيزي نظيرِ  آتش در جان
  .                                  پيچيد

 سرتاسرِ  وجودِ  مرا
                        گويي

 چيزی به هم فشرد
 گيِ  خورشيد يي به تفته تا قطره

 .ام دو چشم جوشيد از
 از تلخيِ  تماميِ  درياها

 .زدم يِ  خود ساغریدر اشکِ  ناتوان
 

 آنان به آفتاب شيفته بودند
 زيرا که آفتاب
 ِشان بود تنهاترين حقيقت

 .احساسِ  واقعيتِ شان بود
 اش با نور و گرمي

 رفاقت بود ريای مفهومِ  بي
 اش با تابناکي
 .فريبِ  صداقت بود مفهومِ  بي

 
□ 
 
 توانستند اي کاش مي(

 از آفتاب ياد بگيرند
 باشند دريغ که بي

  هاشان در دردها و شادی
  حتا

  ـ.       با نانِ  خشکِ شان
 شان را و کاردهای

 جز از برایِ  قسمت کردن
 .)نياورند بيرون

 
□ 
  

  !افسوس
               آفتاب

 دريغِ  عدالت بود و مفهومِ  بي
 و آنان به عدل شيفته بودند

  اکنون
 يي گونه با آفتاب

                   آنان را
 گونه اين
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          دل 
 !              فريفته بودند

 
□ 
 

 توانستم ای کاش مي
  خونِ  رگانِ  خود را

  من
 قطره
 قطره
 قطره
 بگريم

 .تا باورم کنند
  

  توانستم ای کاش مي
 کاش ـ توانستم ای                          ـ يک لحظه مي

 های خود بنشانم بر شانه
 شمار را، اين خلقِ  بي
  بگردانمخاک گردِ  حبابِ 

 تا با دو چشمِ  خويش ببينند که خورشيِدشان کجاست
 .کنند و باورم

 
 کاش ای
  !توانستم مي

١٣٤٦ 
  
  

  گاهی شام
  

 کنم ای بامداد ـ نظر در تو مي
 !ای ی جمع چه تنها نشسته                                     که با همه

 ام؟ ـ تنها نشسته
                     نه

 .ام ارغ از من و از ما نشستهکه تنها ف
 
□ 
 

 کنم ای بامداد ـ نظر در تو مي
 !ای که چه ويران نشسته

 ـ ويران؟
 ام؟           ويران نشسته

                               آری،
 .نگرم اندازِ  اميدآبادِ  خويش مي و به چشم

 
□ 
 

  ای کنم ای بامداد، که تنها نشسته ـ نظر در تو مي
 .ی ُخردت يچهکنارِ  در

  
 ـ آسمانِ  من
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                 آری
 

 .چشمانه به قالب آمد سخت تنگ
 
□ 
 

 ای گنانه نشسته کنم اي بامداد، که انُده ـ نظر در تو مي
  .گشايد مي ی ُخردی که بر آفاقِ  مغربي                                           کنارِ  دريچه

 
 ـ من و خورشيد را هنوز

  ديداری هست،اميدِ  
 هر چند روزِ  من

                     آری
 .شود                          به پايانِ  خويش نزديک مي

 
□ 
 

  ...کنم ای بامداد ـ نظر در تو مي
١٣٤٨ 

  
  

  هملت
  

 بودن
 ...يا نبودن

 
 بحث در اين نيست
 .وسوسه اين است

 
□ 
 

  شرابِ زهرآلوده به جام و
 ديده زهرآب شمشيرِ  به

 ـ.                            در کفِ  دشمن
 

 همه چيزی
               از پيش

 شده                        روشن است و حساب
 و پرده

 ی معلوم         در لحظه
 .                              فرو خواهد افتاد

 
 پدرم مگر به باغِ  جتسماني خفته بود

  کارِ  اوست دِ  فريباعتما که نقشِ  من ميراثِ 
 و بسترِ  فريبِ  او

 !                     کامگاهِ  عمويم
  من اين همه را[

 ناگهان دريافتم،                      به
 نگاهی با نيم

               از سرِ  اتفاق
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  ]                             به نّظارگانِ  تماشا
 اگر اعتماد

 ی ديگر            چون شيطان
 اين هابيلِ  ديگر را

                        به جتسمانی ديگر
 

 خبری الال نگفته بود، ـ به بي
 خدا را
 !را خدا

 
□ 
  

 چه فريبي اما،
 !                 چه فريبي
 رنگِ  ظلمت به تماشا نشسته ی نيم که آن که از پسِ  پرده

 ِ  فاجعه تمامي از
  آگاه است

 ی مرا نامه و غم
                   پيشاپيش

 حرف به حرف
 .شناسد                  بازمي

 
 
□ 
  

  رنگِ  تاريکي ی نيم در پسِ  پرده
 ها                                         چشم

 ی دردِ  مرا                                                  نظاره
 اند ها از سيم و زر پرداخته سکه
 گريستن طرحِ  آزادِ تا از 

 در اختاللِ  صدا و تنفسِ  آن کس
 که متظاهرانه
 نگرد مي ترديد در حقيقت به

 .لذتي به کف آرند
 

  از اينان مدد از چه خواهم، که سرانجام
 مرا و عموی مرا

                    به تساوی
 خوانند، در برابرِ  خويش به ُکرنش مي

  باشد که ديگر دهندا دردا هرچند رنجِ  من ايشان را
 کالديوس

             نه نامِ  عّم
 .ست عام که مفهومي

 
 ...و پرده

 ...ی محتوم در لحظه
 
□ 
  

 با اين همه
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              از آن زمان که حقيقت
  آرامي بر من آشکاره شد چون روحِ  سرگرداِن بي

 و گندِ  جهان
 های دروغين                 چون دودِ  مشعلي در صحنه

  رينِ  مرا آزرد،منخ
 بحثي نه

 :ست اين يي           که وسوسه
 بودن
 يا

  .نبودن
١٣٤٨ 

  
  

  و حسرتی
  )يي به پاسخِ  استقباليه (

١ 
  نه

 اين برف را
              ديگر

 سرِ  بازايستادن نيست،
  نشيند برفي که بر ابروی و به موی ما مي

 ی آيينه چنان در خويشتن نظر کنيم تا در آستانه
                                                        که به وحش      

 از بلندِ  فريادوارِ  ُگداری
                              به اعماقِ  مغاک

 .                                                نظر بردوزی
 

  باری
 مگر آتشِ  قطبي را

 .                       برافروزی
 ات که برقِ  مهربانِ  نگاه

                              آفتاب را
 گشايد بر پوالدِ  خنجری مي

 بايد                                   که مي
                                                به دليری

 اش با دردِ  بلندِ  شبچراغي
 م                                تاب آر
 به هنگامي که انعطافِ  قلبِ  مرا

 ی خويش ِ  تيغه                                        با سختي
 .کند آزموني مي

 
 نه

  ترديدی بر جای ِبنمانده است
 مگر قاطعيتِ  وجودِ  تو

                              کز سرانجامِ  خويش
 افکند،              به ترديدم مي                                        

 ی آبي که تو آن ُجرعه
                           که غالمان

 نوشانند                                       به کبوتران مي
 تر از آن پيش
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                 که خنجر
 .                            به گلوگاهِ شان نهند

 
٢ 

 !نوبش! کجايي؟ بشنو
 گونه با خويش به مهرم من از آن
 پذيرم شدن را به جان مي که بسمل

 !ام مانده اش خواند اين آبِ  پاکيزه که عطشان بس که پاک مي
  بس که آزاد خواهم شد

 از تکرارِ  هجاهای همهمه
 !شکوه                               در کشاکشِ  اين جنگِ  بي

 ِ  اين آب و پاکيزگي
  ام              با جانِ  ُپرعطش          
 کوچ را

 .        همسفر خواهد شد
 رونق و خاموشِ  قاضيان های بي و وجدان

 اند ی عدالت بر آن کشيده دغدغه که تنها تصويری از
  .نهند به خود بازم مي

 
٣  
  ام ام آری من من

 گريم گونه تلخ مي                    که از اين
 که اينک

 شِ  من           زاي
 ساله از پسِ  دردی چهل

 روزِ  تفته ِ  اين نيم در نگراني
 دامانِ  تو که اطمينان است و پذيرش است در

 ـ. و بخشش است  است که نوازش
 

 ی يأس، ِ  اين لحظه در نگراني
  شوند مي ها دراز که سايه

 های کوتاه و شب با قدم
 .انبارد                             دره را مي

  کاش که دستِ  تو پذيرش نبودای 
 نوازش نبود و

                 بخشش نبود
 که اين

         همه
              پيروزی حسرت است،

  هاست بازآمدنِ  همه بينايي
 به هنگامي که

                  آفتاب
 سفر را

        جاودانه
                 بار بسته است

 و ديری نخواهد گذشت
 انداز                     که چشم        

 يي خواهد شد                                             خاطره
                                                                      و حسرتي

 .و دريغي
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  که در اين قفس جانوری هست

 ات برانگيخته،  دستان                                     از نوازشِ 
 جامه مسافر که از حرکتِ  آرامِ  اين سياه

 .خروشد مي به خشمي حيواني
 
٤ 

 .با خشم و جدل زيستم
 و به هنگامي که قاضيان

 ی اشتباه نيست که در عدالتِ  ايشان شايبه اثباتِ  آن را
 کردند انسانيت را محکوم مي

  اميران و
 نمايشِ  قدرت را
 زدند، شمشير بر گردنِ  محکوم مي                    

 محتضر را
 .            سر بر زانوی خويش نهادم

  و به هنگامي که همگنانِ  من
                                     عشق را

                                              در رويای زيستن
  کردند                اصرار مي                                                  

  من ايستاده بودم
 تا زمان

 لنگان          لنگ
                      از برابرم بگذرد،

 و اکنون
 ی ظلمت           در آستانه

 ريشخند ايستاده است زمان به
  اش از برابر بگذرم تا من

 و در سياهي فروشوم
 چشم بر قفا دوخته                         به دريغ و حسرت 

 .ای جا که تو ايستاده آن
 
٥ 

 ام همه من درد بوده
  .ام من درد بوده
 يي واره گفتي پوست

                        استوار به دردی،
 چونان طبل

  خالي و فريادگر
  درونِ  مرا[

                که خراشيد
  تام

 تام از درد
  ]            بينبارد؟ 

 ی فسفرينِ  درد نجهام از شک و هر اندام
 .                                               مشخص بود

  در تمامتِ  بيداریِ  خويش
 هر نماد و نمود را

                      با احساسِ  عميقِ  درد
 .                                                 دريافتم
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 عشق آمد و دردم از جان گريخت
 .رفتم مي ن َدم که به خوابخود در آ

 .آغاز از پايان آغاز شد
 

 تقديرِ  من است اين همه، يا سرنوشتِ  توست
 جاودانه؟ ست يا لعنتي

 که اين فروکشِ  درد
 ی دردی ديگر بود؛ خود انگيزه

 کردی آزادیِ  عشق اعتراف مي که هنگامي به
 ی محبوس را که جنازه
 .بردند مي از زندان

 
  !نگاه کن، ای

  کننگاه
 گونه           که چه

  کشد ام شعله مي فريادِ  خشمِ  من از نگاه
 چنان که پنداری

                      تنديسي عظيم
 های پوالدينِ  خويش با ريه

 .کشد                                  نفس مي
 
 

  ای از کجا آمده
 بايد ای که مي

 ات را                  اکنون
 چنين                    اين            

 به دردی تاريک کننده
 ـ!                            غرقه کني

 ای؟ از کجا آمده
 

 آيد و مالل در من جمع مي
 افزون يي َدم و کينه

  های زنجيرم، حلقه به شمارِ 
 ها چون آب

              راکد و تيره
  .                          که در ماندابي

 
٦ 
  آگينِ  مرا فسِ  خشمن

                           ُتند و بريده
 فشاری                                         در آغوش مي

 شوم کنم که رها مي و من احساس مي
 و عشق

  مرا بخشِ  مرگِ  رهايي
 ها از تماميِ  تلخي

 .آکند                       مي
 هاست بهشتِ  من جنگلِ  شوکران

 .نيست  شهادتِ  مرا پايانيو
 ١٣۴٧تيرماه 
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  تمثيل

 کل و سيروس طاهباز به پوران صلح
  در يکي فرياد

                 زيستن ـ
 
  يي فّواره ِ   پروازِ  عصياني[

 اش از خاک   که خالصي
                                نيست

 و رهايي را
  .]کند يي مي             تجربه

 
 نو ُشکوهِ  مرد

  ی فريادی ـ در فواره
 ات  زمين[

  آسا             ديوانه
 کشد                        با خويش مي

 تا باروری را
 يي کند؛ مايه               دست

 که شهيدان و عاصيان
 اند                           ياران

 که بارآوری را
 اند                 باران

  ] .اند  بارآوران                        
 زمين را

 ها شدن ــ          بارانِ  برکت
  مرگِ  فّواره[

 ] .دست است                 از اين
 ورنه خاک

              از تو
                    باتالقي خواهد شد

 .ی جوبارانِ  حقير ُمرده باشي چون به گونه
 
□ 
 

 فريادی شو تا باران
 وگرنه

 !ُمرداران
١٣٤٨ 

  
  

  حکايت
  

  يي اينک آهوبره
 که مجالِ  خود را

                      به تمامي
 .وجويش کردم ی ُجست مايه                                 زمان

 
□ 
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 خسته خسته و
 آبله                   پای

 ُخلق و َتنگ
 دست              تهي

 های سنگ ُْپشته از َپست
 آيم          فرود مي                    
  الراسِ  برترين پشته نشسته است و آفتاب بر خط

 تا شب
 َتَرک         چاالک

 .                      بر دامنه دامن ُگسَتَرد
 
□ 
 

  کنم اکنون کمندِ  باطل را رها مي
 اش که احساسِ  بطالن

                            ِخفت
  ارد،فش پنداری بر گردنِ  من خود مي

 که آنک آهوبره
 !                  آنک

 زيرِ  سايبانِ  من ايستاده است
                                      کنارِ  سبوی آب

  اش و با زبانِ  خشک
 بر جدارِ  نمورِ  سبو

 کشد؛                        ليسه مي
  يي آهوبره

 تمامي که مجالِ  خود را به
 وجويش کردم ی ُجست مايه              زيان                   

  اش ِ  محبت و زاللي
 در خطوطِ  مهرباني

 کند اش را تصوير مي                         که چشمان
 .                                                               آشکار است

 
□ 
 

 آفتاب در آن سوی تپه
 .نشيند فروتر مي
 رسيده ه به آخرماي مرا زمان

 که شب بر سرِ  دست آمده است
  و در سبو

 جز به ميزانِ  سيرابيِ  يک تن
 .                                     آب نيست

١٣٤٨ 
  
  

  در آستانه
  

 نگر
 زردِ  خورشيد اندر      تا به چشمِ 

                                           نظر
                      نکني                          
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 ت افسون که
 .               نکند

  
 های خود بر چشم

                      از دستِ  خويش
                                          سايباني کن

 ی آسمان را                                                        نظاره
 تا کلنگانِ  مهاجر را

                       ببيني  
                                که بلند

 از چارراهِ  فصول
  در معبرِ  بادها
 رو در جنوب

                همواره
 .                       در سفرند

 
□ 
  

 گان را به دست ديده
                         نقابي کن

  تا آفتابِ  نارنجي
 به نگاهيت

          افسون    
                      نکند،
 تا کلنگانِ  مهاجر را

                         ببيني
 دربال                                بال
  ـ. که از درياها همي گذرند

 از درياها و
              به کوه

 غرور ايستاده است؛ که خوش به
 

 ی نمناکِ  کاه و به توده
  مزرعه؛ رونقِ  بيی  بر سفره

 
 وقالِ  کالغان و به قيل

 در خرمن جای متروک؛
 

 ها و و به رسم
 ها، بر آيين

 .ها بر سرزمين
 و بر بامِ  خاموشِ  تو

                          بر سرت؛
  گينِ  تو و بر جانِ  انُده
 ای که غمين نشسته

 گونه                         هم از آن
 .های خويش                      به زندانِ  سال                   

  پرهاشان ی شه و چندان که بازپسين شعله
 در آتشِ  آفتابِ  مغربي

                             خاکستر شود،
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 اندوه را ببيني
 ی درازش                  با سايه

  پای غروب که پاهم
 لغزان

       لغزان
             به خانه درآيد

 و کنارِ  تو
 .در پسِ  پنجره بنشيند

 
 او به دستِ  سپيدِ  بيمارگونه

 ...را دستِ  پيرِ  تو
 

  و غروب
 ...اش را بالِ  سياه

١٣٤٨  
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