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  هاي آوجك غربت ترانه
)١٣۵١٣-٩۵۶(  

  
  بچه های اعماق

 گفتار برای يک ترانه، در شهادتِ  احمد زيبرم
 اسپهبد به عليرضا

 بالند خيابان مي در شهرِ  بي
 بست، ُبن کوچه و ی مورگي پس در شبکه
 ی دودِ  کوره و قاچاق و زردزخم آغشته

 در دست، قابِ  رنگين در جيب و تيرکمان
 قهای اعما بچه
 های اعماق بچه

 
 ترحم در پيش و باتالقِ  تقديرِ  بي

 ُپشت، دشنامِ  پدرانِ  خسته در
 حوصله در گوش و نفرينِ  مادرانِ  بي

 مشت، هيچ از اميد و فردا در
 های اعماق بچه
 های اعماق بچه

 
□ 
  

 شکفند بهار مي بر جنگلِ  بي
 آرند، مي ريشه ميوه بر درختانِ  بي

 های اعماق بچه
 ی اعماقها بچه

 
 خوانند و از پا درآمدنا ی خونين مي با حنجره

 دارند درفشي بلند به کف
 های اعماق کاوه
 های اعماق کاوه

١٣٥٤  
  
  

  مترسک
 برای آني و تقي مدرسي

 جايي پنهان در اين شبِ  قيرين
 ;بايد؛ ِاستاده به جا، مترسکي

 بيند ش چشم، ولي چنان که مي نه
 .دپاي مي ش گوش، ولي چنان که نه
 
 ريشه، ولي چنان به جا ُستوار بي
 .ِاّالک ش خود به َتَبر َکني ز جای، که

 چون گردوی پيرِ  ريشه در اعماق
 .خاک مي نعره زند که از من است اين

 
 ش چون شبگذری ببيندش، دزدی
 چون سايه به شب نهفته پندارد

 ست حيله نفس به سينه درچيده کز
 .گذرش مترسک انگارد تا ره
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□ 
 

 جاست همه شب يکي خموش آنآری، 
 .رودررو  بودِ  خويش با خالي

 کشد عابر گر َمشعله نيز مي
 .او نبرد که در چه کار است ره مي

 ١٣۵۶ اسفندِ  ٢٨
 پرينستون

  
  

  )١( هجرانی
  

  ام؟ زيسته چه هنگام مي
 ی روزها و شبان را ی پيوسته کدام مجموعه

        من ـ                                              
 اگر اين آفتاب

                   هم آن مشعلِ  کال است
 شفق شبنم و بي                                                 بي
 .که نخستين سحرگاهِ  جهان را آزموده است

 
  ام، زيسته چه هنگام مي

 کدام باليدن و کاستن را
                              من

 ِ  خودمکه آسمان
 چترِ  سرم نيست؟ ـ

 
 آسماني از فيروزه نيشابور

  شاخساران، های سبزِ  با رگه
 همچون فريادِ  واژگونِ  جنگلي

 يي،                                       در درياچه
  آزاد و َرها
 يي همچون آينه

 .کند                    که تکثيرت مي
 
□ 
  

  بگذار
        آفتابِ  من

 ام باشد                پيرهن     
 و آسمانِ  من

 .رنگ کرباسِ  بي                  آن کهنه
 

 بگذار
 بر زمينِ  خود بايستم
 . درد ی رعشه  الماس و بر خاکي از ُبراده

  
 ام را بگذار سرزمين

                        زيرِ  پای خود احساس کنم
  :و صدای رويشِ  خود را بشنوم
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 های خون را یِ  طبل ُرپه ُرپ
                                   در چيتگر

 ی ببرهای عاشق را و نعره
 .                               در ديلمان

 
 ام؟ زيسته وگرنه چه هنگام مي

 شبان را من؟ ی روزها و ی پيوسته کدام مجموعه
 ١٣۵۶ اسفندِ  ١٥

 پرينستون
  
  

 )٢ ( هجراني
  
  تلخ

 ی زهري ابه     چون قر
 .گذرد خورشيد از خراشِ  خونينِ  گلو مي

 
  سپيدار

 ست دلقکِ  ديالقي
 مايه                        بي

 با شلوارِ  ابلق و شوالی سبزش،
 را ْخانه که سپيدی خسته

 .کند مضموني دريده کوک مي
 
□ 
 

 ثمر دانِ  بي مرمرِ  خشکِ  آب
  شود، نمي  شيرين ی عرياني آيينه

 کن کوهی  و تيشه
 َْتَرک اکنون امان                      بي

 پايانِ  جهان را
 .کوبد رويا تبيره مي در نبضي بي

 
□ 
  
 ُکند

 يي زنگاربسته      همچون دشنه
 فرصت

 .گذرد بارِ  عصب مي های خون         از بريدگي
 ١٣۵٧ تيرِ  ١٣

 لندن
  
  

  )٣ ( هجرانی
  
 ايم و کجاييم که

 اريم؟گوييم و در چه ک چه مي
 

 پاسخي کو؟
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 به انتظارِ  پاسخي
 ِکشيم                      عصب مي

  ی پژواکي و به لطمه
 وار کوه

 .شکنيم مي         درهم
 ١٣۵٧آذرِ  

 لندن
  
  

 )٤(  هجرانی
  

 »ايرانشهر«شبِ  
 
  

  جهان را بنگر سراسر
 که به رختِ  رخوتِ  خوابِ  خرابِ  خود

 .                  از خويش بيگانه است                               
 و ما را بنگر

               بيدار
 .ايم که ُهشيوارانِ  غمِ  خويش

 آگين و پرخاشگر خشم
 کنيم، داری مي ِ تلخِ  خويش پاس از اندوه

  ايم نگهبانِ  عبوسِ  رنجِ  خويش
 ايم يي که بر ِگردِ  آن کشيده تا از قابِ  سياهِ  وظيفه

 .                                                     خطا نکند          
  و جهان را بنگر

 جهان را
 اش ی خواب            در رخوتِ  معصومانه
 !که از خويش چه بيگانه است

 
□ 
  

 گذرد ماه مي
 .                در انتهای مدارِ  سردش

 ايم و ما مانده
 روز
 .آيد نمي

 ١٣۵٧ آذرِ  ٢٣
 لندن

  
  

 )٥ ( هجرانی
  
  غم

 جا نه     اين
 جاست                که آن

 دل
     اّما

 .تپد خانه مي         در سرمای اين سياه
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 در اين ُغربتِ  ناشاد
 ست اشتياق يأسي

 .گذرد مي که در فراسوهای طاقت
  

 شکنيم مغزی مي بادامِ  بي
                                 يادِ  دياران را

 دوزخو تلخای 
 .گذرد در هر رگِ مان مي

 ١٣۵٧دیِ  
 لندن

  
  

  ی کوچک ترانه
  

 ـ تو کجايي؟
 مرزِ  اين جهان ی بي                  در گستره

                                                        تو کجايي؟
 

 :ام ترين جای جهان ايستاده ـ من در دوردست
 .کنارِ  تو

 
□ 
  

 ـ تو کجايي؟
              در گستره ناپاکِ  اين جهان    

                                                     تو کجايي؟
  

 :ام ترين مقامِ  جهان ايستاده ـ من در پاک
 ُسرايد شورِ  اين رودِ  بزرگ که مي بر سبزه
 .تو برای

 ١٣۵٧دیِ  
 لندن

  
  

  آخر بازی
  

 عاشقان
 سرشکسته گذشتند،

 .خويش هنگامِ  های بي رانهسارِ  ت شرم
 

  ها و کوچه
 .زمزمه ماند و صدای پا بي
 

 سربازان
  شکسته گذشتند،

  خسته
         بر اسبانِ  تشريح،

  رنگِ  غروری های بي و َلّته
  سار نگون

 .شان های            بر نيزه
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□ 
  

 تو را چه سود
                  فخر به فلک َبر

          فروختن                          
 هنگامي که

 کند؟ ات مي شده نفرين               هر غبارِ  راهِ  لعنت
  تو را چه سود از باغ و درخت

 ها که با ياس
 .اي                به داس سخن گفته

 
  جا که قدم برنهاده باشي آن
  گياه

 زند      از ُرستن تن مي
  چرا که تو

 تقوای خاک و آب را
             هرگز              
 .باور نداشتي

 
□ 
 

 که سرگذشتِ  ما! فغان
  بود اعتقادِ  سربازانِ  تو سرودِ  بي

 ی روسبيان که از فتحِ  قلعه
 .آمدند                                  بازمي

 باش تا نفرينِ  دوزخ از تو چه سازد،
 پوش سياه که مادرانِ 

  ب و باد ـدارانِ  زيباترين فرزندانِ  آفتا ـ داغ
 ها هنوز از سجاده

 !اند                      سر برنگرفته
 ١٣۵٧ دیِ  ٢٦

 لندن
  
  

 )٦( هجرانی
  

 سينِ  هفتم
 ست،                سيبِ  ُسرخي

 حسرتا
         که مرا

                 نصيب
 ی ُسّنت                         ازاين ُسفره

  .                 سروری نيست                               
 

  شرابي مردافکن در جامِ  هواست،
  شگفتا

         که مرا
                 بدين مستي

 .                               شوری نيست
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 پوش سبوی سبزه

                       در قابِ  پنجره ـ
  آه

    چنان دورم
 .جاني نيست                  که گويي جز نقشِ  بي

 و کالمي مهربان
                     در نخستين ديدارِ  بامدادی ـ

  فغان
       که در پسِ  پاسخ و لبخند

 .                                      دلِ  خنداني نيست
 

 بهاری ديگر آمده است
                             آری

 ها که گذشت اما برای آن زمستان
  نيستنامي
 .نيست نامي

 ١٣۵٧اسفندِ  
 لندن

  
  

  صبح
  

 ولرم و
         کاهالنه

  بارانِ  تابستاني های چرکي دانه آب
 خطمي ی عشوه های بي بر برگ

 .به ساعتِ  پنجِ  صبح
  

 در مزارِ  شهيدان
                      هنوز

  .اند يي درخواب خطيبانِ  حرفه
 ی معلقِ  فريادها حفره

              در هوا              
 .ست                                    خالي

 کفنان گون و ُگل
 گي                    به خسته

                                   در گور
 .کنند                                            ُگرده تعويض مي

 
□ 
 

 به ترديد
 های باران آبله

 رَسریبر الواحِ  َس
 .پنجِ  صبح به ساعتِ 

 ١٣۵٨ارديبهشتِ   ٢
  
  

  )١ (عاشقانه
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 دارم ات مي گويد دوست آنکه مي

 ست گينيخنياگرِ  غم
 .را از دست داده است که آوازش

 
 ای کاش عشق را
 زبانِ  سخن بود

  
 هزار کاُکلي شاد

                    در چشمانِ  توست
 هزار قناری خاموش

 .در گلوی من
 

 عشق را
  ای کاش زبانِ  سخن بود

  
□ 
 

 دارم ات مي گويد دوست آنکه مي
 ست شبي دلِ  انُدهگينِ 
 .جويد اش را مي که مهتاب

 
 ای کاش عشق را
 زبانِ  سخن بود

 
 هزار آفتابِ  خندان در خرامِ  توست

 ی گريان هزار ستاره
 .تمنای من در
 

 عشق را
 ای کاش زبانِ  سخن بود

 ١٣۵٨ تيرِ  ٣١
  
  

  ين بن بستدر ا
  

 بويند ات را مي دهان
  .دارم مي ات مبادا که گفته باشي دوست

 بويند ات را مي دل
 ست، نازنين                       روزگارِ  غريبي

 و عشق را
 بند کنارِ  تيرکِ  راه

 .زنند مي تازيانه
 

 عشق را در پستوی خانه نهان بايد کرد
 

  وپيچِ  سرما بستِ  کج در اين ُبن
 اآتش ر

 بارِ  سرود و شعر          به سوخت
 .دارند                                          فروزان مي
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 .به انديشيدن خطر مکن
 ست، نازنين                               روزگارِ  غريبي

 کوبد شباهنگام آن که بر در مي
 .است به ُکشتنِ  چراغ آمده

 
 يد کردنور را در پستوی خانه نهان با

 اند آنک قصابان
  ها مستقر بر گذرگاه

 آلود با ُکنده و ساتوری خون
 ست، نازنين                                   روزگارِ  غريبي

 کنند ها جراحي مي و تبسم را بر لب
 .دهان و ترانه را بر

 
 شوق را در پستوی خانه نهان بايد کرد

 
  کبابِ  قناری

 بر آتشِ  سوسن و ياس
 ست، نازنين رِ  غريبيروزگا

 ابليسِ  پيروْزمست
 .است سورِ  عزای ما را بر سفره نشسته

 
 خدا را در پستوی خانه نهان بايد کرد

 ١٣۵٨ تيرِ  ٣١
  
  

  سفران ی هم ترانه
  

 سرِ  دوراهي
                يه قلعه بود
 يه خشت از مهتاب و
 يه خشت از سنگ

  
 سرِ  دوراهي

                يه قلعه بود
 يه خشت از شادی و
 يه خشت از جنگ

 
□ 
  

 سرِ  دوراهي
                يه قلعه بود
 دو خشت از اشک و
 دو خشت از خنده

  
 سرِ  دوراهي

               يه قلعه بود
 سه خشت از شغال و
  .يه خشت از پرنده

١٣٥٩ 
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  ی آسان ، در اميد خطابه

 به رامين شهروند
 نمايد؟ نين دور ميوطن کجاست که آوازِ  آشنای تو چ

  کجاست اميد
 تا خود

         جهان
                به قرار

                        بازآيد؟
 

 هان، سنجيده باش
 !که نوميدان را معادی مقدر نيست

 
□ 
  

 ی جانِ  توست ذره معشوق در ذره
 ای،                                          که باور داشته

 و رستاخيز
 ی تو اندازِ  هميشه            در چشم  

 .                                              به کار است
 وجو در زيجِ  ُجست

 ی ابدی باش                        ايستاده
  گان بر تو گذر کند، انجامِ  ستار تا سفرِ  بي
 که زمين

 ماْند گونه حقارت بار نمي            از اين
 آدمياگر 

            به هنگام
 .گشود ی حيرت مي                       ديده

 
□ 
 

  زيستن
 و واليتِ  واالی انسان بر خاک را

                                         نماز بردن؛
 زيستن

  و معجزه کردن؛
  ورنه

 هوده چيست ی دردی بي      ميالدِ  تو جز خاطره
 ات، هم از آن دست که مرگ

 َاسترانِ  تو هم از آن دست که عبورِ  قطارِ  عقيمِ 
 ات؟ ی کويری ميالد و مرگ از فاصله

  کن ُمعجزه کن ُمعجزه
 که ُمعجزه

             تنها
 کارِ  توست                  دست
  اگر دادگر باشي؛
 که در اين ُگستره

 اند                      ُگرگان
 ی آن دادگرانه مشتاقِ  بردريدنِ  بي

 ـ. تواند                                            که دريدن نمي
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 و دادگری
 .ست ی نهايي معجزه

 
  و کاش در اين جهان

 مردگان را
              روزی ويژه بود،

 کنيم تا چون از برابرِ  اين همه اجساد گذر مي
  :برابرِ  بيني نگيريم تنها دستمالي
 اين ُپرآزار

   گندِ  جهان نيست          
 .داد است تعفنِ  بي

 
□ 
  

 بهای ما و حضورِ  گران
                            هر يک

 ی جهان چهره در چهره
 يي که از بودِ  خود آگاه نيست اين آيينه(

 ـ) در او درنگرند مگر آن َدم که
 
 تو

  يا من،
 يي آدمي

           انساني
  باش                  هر که خواهد گو

 تنها
 کارِ  عظيمِ  نگاهِ  خويش ـ      آگاه از دست

 تا جهان
           از اين دست

 انگيز نماند رنگ و غم                          بي
 تا جهان

           از اين دست
 .خيز نماند                          پلشت و نفرت

 
□ 
  

 يکي
 ی ممنوعِ  خانه       از دريچه

 :                              بر آن تلِّ خشکِ  خاک نظر کن      
  داشتي آه، اگر اميد مي

 سار آن ُخشک
 گونه                  کنون اين

                                   از باغ و بهار
 برگ نبود                                                 بي

 نشستهجا که سکوت به ماتم  و آن
  .خواْند مرغي مي

  
□ 
 
  نه
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 نوميْدمردم را
 .                 معادی مقّدر نيست

  اميدانگيزِ  توست چاووشي
 گمان                                  بي
 .رساند که اين قافله را به وطن مي

 ١٣۵٩ تيرِ  ٢٣
  
  

  )٢٦ (شبانه
  
 نه

 :های خويش ام از حسرت تو را برنتراشيده
 سنگ  ازتر پارينه

 .روی يکي علف ی تازه ُتردتر از ساقه
 

  :ام از خشمِ  خويش تو را برنکشيده
  ِخَرد ناتواني

               از برآمدن،
 ُگر کشيدن

 .تابي               در مجمرِ  بي
 

  :ی اندوهِ  خويش ام به وزنه تو را بر َنَسخته
 کاهي َپّرِ 

 ی حرمان،             در کّفه
 کوه
 .گي هود در سنجشِ  بي     

 
□ 

 ام تو را برگزيده
 .داد َرغماَرغمِ  بي
  دارم مي ات گفتي دوست

 و قاعده
 .         ديگر شد

 
 ،»شدن«کفايت مکن ای فرمانِ  

 مکّرر شو
 !شو مکّرر

 ١٣۵٩ مردادِ  ١٧
  
  

  رستاخيز
  

 :گان بودم  ُمرد من تمامي
 خوانند مي گاني که ی پرند ُمرده

 اند، و خاموش
 ی زيباترينِ  جانوران ردهُم

 آب، بر خاک و در
 ی آدميان ُمرده

 .از بد و خوب
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 جا بودم من آن
 در گذشته

 ـ. سرود بي
 نبود با من رازی
 نه تبسمي
 .نه حسرتي

  
 مهر به

          مرا
 گاه             بي

                     در خواب ديدی
 و با تو

  .بيدار شدم
 ١٣۵٩ مردادِ  ١٩

  
  

  در لحظه
  

 يابم، سايم و جهان را در مي به تو دست مي
 انديشم به تو مي

 کنم زمان را لمس مي و
 انتها معلق و بي

 .ُعريان
 
 .تابم بارم، مي وزم، مي مي

 ام آسمان
 گان و زمين، ستاره

 بندد گندمِ  عطرآگيني که دانه مي و
 رقصان

 .در جانِ  سبزِ  خويش
 
□ 
 

 کنم از تو عبور مي
 ـ. ز شبچنان که ُتندری ا

 
 درخشم مي

  .ريزم و فرومي
 ١٣۵٩ مردادِ  ١٩

  
  

  )٢ (عاشقانه
  

 ست جهان ی کوتاهي بيتوته
 ی گناه و دوزخ                                  در فاصله

 خورشيد
  آيد           همچون دشنامي برمي

 و روز
 .ست ناپذيری شرمساری جبران
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 آه
 پيش از آن که در اشک غرقه شوم

 یچيزی بگو
 

 درخت،
  بارِ  نياکان است جهلِ  معصيت

 و نسيم
 .کار ست نابه يي          وسوسه

 پاييزی مهتاب
 .آاليد ست که جهان را مي کفری

 
  چيزی بگوی

 پيش از آن که در اشک غرقه شوم
                                           چيزی بگوی

 
 ی نغز هر دريچه
  .گشايد اندازِ  عقوبتي مي بر چشم
 عشق

 ست انگيزِ  پلشتي        رطوبتِ  چندش
 و آسمان

            سرپناهي
 تا به خاک بنشيني و

                          بر سرنوشتِ  خويش
 .                                                  گريه ساز کني

 
 آه

 پيش از آن که در اشک غرقه شوم چيزی بگوی،
 باشد هر چه

 
 ها هچشم

 جوشند از تابوت مي
 .اند جهان و سوگوارانِ  ژوليده آبروی

 عصمت به آينه مفروش
 .اند که فاجران نيازمندتران

  
 خاُمش منشين

                   خدا را
  پيش از آن که در اشک غرقه شوم

 از عشق
 !         چيزی بگوی

 ١٣۵٩ مردادِ  ٢٣
  
  

  )٢٧ ( شبانه
  

 گويي
        هميشه چنين است

 :                               ای غريوِ  طلب ـ 
  سوزی تو در آتشِ  سردِ  خود مي

 و خاکسترت
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 ی ماه است                نقره
 تا تو را

          در کمالِ  َبدرِ  تو نيز
 .                                   باور نکنند

 
□ 
 

 !چه استجابتِ  غمناکي
  

 ات زخم
 ن         از آ

                 َبدرِ  تمام بود
 تا مجوسان

 ی ارواحِ  کهن               بر ُگرده
 .                                         به قلعه درتازند

 
 هميشه چنين بوده؟
 هميشه چنين است؟

  ١٣۵٩مردادِ  
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