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  !قصدم آزار شماست
 

 !قصدم آزار ِ شماست
 

 رندي گونه به اگر اين
  با شما

گذارم، مي ي ِ خويش در ميان ياري سخن از کام  
 - مستي و راستي -
  جز آزار ِ شما به
هوائي  

  در سر
!ندارم  
 
□ 
 

 ي ِ دور  ستارهاکنون که زير ِ
 بر بام ِ بلند

  مرغ ِ تاريک است
-خواند،  که مي  

 اکنون که جدائي گرفته سيم از سنگ و حقيقت از رويا،
 را و پناه ِ از توفان

 گان ِ فراري برده
  ي ِ سنگين ِ زندان ِ اربابان ِ خويش حلقه بر دروازه

اند، بازکوفته  
 

 هاي ِ دورنگ گردان و آفتاب
 اند، ردان ِ شب شدهگ ظلمت
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 و مردي و مردمي را
 سنجند ترازو مي چون خُرما و عدس به هم

 زر، هاي ِ با وزنه
 

  و هر رفعت را
   مايه دست  
ست، زوالي  

 گيرند و شجاعت را قياس از سيم و زري مي
 - ؛که به انبان کرده باشي

 
  اکنون که مسلک

ئي بيش نيست خاطره  
 ؛دان يا کتابي در کتاب

  و دوست
ست نردباني  

  که نجات ِ از گودال را
؛توان نهاد ي ِ او مي پا بر گُرده  
 

  ي ِ انسان و کلمه
طلسم ِ احضار ِ وحشت است و  

 ي ِ آن انديشه
 -  ؛گذرد کابوسي که به روياي ِ مجانين مي

 
 !اي شمايان

  ي ِ خود را حکايت ِ شادکامي
من  

 !خواهم ان ِ ناباور ِتان ميي ِ ج مايه رنج
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  دارم ياش م دوست
 

 دارم اش مي دوست
  اش، شناسم چرا که مي

.گي به دوستي و يگانه  
 
  شهر-

 -. گي و عداوت است همه بيگانه
 

 گيرم اش را به دست مي هنگامي که دستان ِ مهربان
 .يابم مي انگيزش را در ي ِ غم تنهائي

 
□ 
 

  اش اندوه
  گير است غروبي دل  
.در غُربت و تنهائي  
 
 اش چنان که شادي هم

 هاست طلوع ِ همه آفتاب
 و صبحانه

 گرم، و نان ِ
  ئي و پنجره

گاهان که صبح  
 

 به هواي ِ پاک
 شود، گشوده مي

  ها داني و طراوت ِ شمع
.ي ِ حوض در پاشويه  
 
□ 
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 ئي چشمه
 ئي و گُلي کوچک پروانه

  از شادي
کند،  ميسرشارش  

  و ياءسي معصومانه
  از اندوهي  
:بارش گران  
 

 ست اين که بامداد ِ او ديري
 .تا شعري نسروده است

 
  چندان که بگويم

>امشب شعري خواهم نوشت<  
 

 رود با لباني متبسم به خوابي آرام فرومي
  چنان چون سنگي

ئي که به درياچه  
  و بودا

.که به نيروانا  
 

  و در اين هنگام
دخترکي خُردسال را مانَد  

  اش را که عروسک ِ محبوب
.تنگ در آغوش گرفته باشد  
 
□ 
 

  اگر بگويم که سعادت
؛ست بر اساس ِ اشتباهي ئي حادثه  

  اندوه
گيرد اش را در بر مي سراپاي  
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  ئي چنان چون درياچه
که سنگي را  

   و نيروانا
.ه بودا راک  

  چرا که سعادت را
روِ عشق بازنشناخته است جز در قلم  

   عشقي که
  به جز تفاهمي آشکار  
.نيست  
 

 ي ِ من گاني ي ِ زنده بر چهره
  که بر آن

  هر شيار  
کند کاه حکايتي مي از اندوهي جان  

  آيدا
.ست خند ِ آمرزشي لب  
 

  نخست
 ر او نگريستمديرزماني د  
 

 چندان که چون نظر از وي بازگرفتم
  در پيرامون ِ من

  همه چيزي  
.به هياءت ِ او درآمده بود  
 

   گاه دانستم که مرا ديگر آن
  از او  
.گزير نيست  
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  ها  عمارتيآسا  غوليها عصرِ عظمت
  
 

  ها آساي ِ عمارت هاي ِ غول عصر ِ عظمت
.و دروغ  
 

 گي هاي ِ عظيم ِ گرسنه ر ِ رمهعص
 ها بارترين ِ سکوت و وحشت

 رفت ها مي هاي ِ عظيم ِ انساني به دهان ِ کوره گلّه هنگامي که
 و حاال اگه دلت بخواد[

 توني با يه فرياد مي
 :کني گلوتو پاره

 .]!ديوارا از بِتُن ِ مُسلّحن
 

  عصري که شرم و حق
اش جداست، حساب  

  و عشق
ست تفاهميسوءِ  
 

 شود  گفتني فراموش مي>ام متاءسف<که با 
  وقتي که با ادب [
داري کالتو ورمي  

  و با اتيکت
زني، خند مي لب  

 و پُشت ِ شمشادا
 کني اَشکتو پاک مي

 .]با پوشِتت
 

   عصري که
فرصتي شورانگيز است  
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 ؛کنند تماشاي ِ محکومي که بر دار مي
 

  ابتذال و سقوط نيستي ِ ارزان ِ سپيده
:هاست مبداء ِ بسياري خاطره

 
 هيفده روز ِ بعدش بود [

 که اول دفعه
  ] !تو رو ديدم، عشق ِ من

 
 وهن ِ عظيم و اوج ِ رسوائي نيست

  ها ها و دست و پا کردن ست با تالش سياحتي
:بر سر ِ جائي بهتر  
 
 از رو تاق ِ ماشين [

 شه ديد جون کَندن ِشو بهتر مي
 ؛]شهرداري هاي ِ تا از تو غرفه

 ها و تخمه شکستن و غيبت
  به انتظار ِ پرده که باال رود

ئي راه ِ جنازه هم  
 

 که تهمت ِ زيستن بر خود بسته بود
 .تر که بميرد از آن پيش

 
 ها ترين ِ دندان عصر ِ کثيف

 ئي در خنده
 ها ترين ِ ناله و مستاءصل

 .نوميدي در
 

 ها عصري که دست
 سازد وشت را نميسرن

 و اراده
 .رساند نمي ت به جائي
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 ي ِ تو کاري عصري که ضمان ِ کام

  زني ست که به جيب مي پول ِ چايي
ات ي ِ قدرت به پشتوانه  

  از سمسارها
؛گان و رئيسه  
 

 گونه است ي ِ مضاميني از اين دستي و يک
 آرايد مي که شهر را به هياءت ِ غزلي

 رديفها و  با قافيه
 ساز ها همه هم و مصراع

 .-ست   که خود، شعار ِ تعالي-ظاهرش  ي ِ و نماي ِ نردباني
 

  الخ و دشت و از ميان ِ همه سنگ
بَري راه به دريا مي  

   گيران را اگر نيروي ِ اوباشان و باج
بستري شوي  
 

 گاه و به زورق ِ يقين ِ آن کسان بنشيني که هيچ
 کنند، ترديد نمي

  آدمي راو 
زنند دستي گردن مي هم بدان چرب  
 

 پوش ِ دبستان ِ ما که مشّاق ِ ژنده
 ؛زد مي هاي ِ نئين را قَط قلم
 

 ي ِشان ايماني ي ِ بي و در دَکّه
  همه چيزي را

  توان خريد  
.ئي در برابر ِ سکه  
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 ورو، عصر ِ پشت
  ها که ژنرال

 ميرند دُرُسته مي  
   که آن بي
   کَکي حتا  
 ؛گزيده باشد ِشان  
 

 و مردان ِ متنفر از جنگ
 هاي ِ دريده با سينه

  و پوستي
  هاي ِ انباشته از سُرب که به کيسه  
.مانَد مي  
 

 عصري که مردان ِ دانش
 اندوه و پلشتي را

  ها با موشک
فرستند به اعماق ِ خدا مي  
 

 ي ِ فرزندان ِ خود را و نان ِ شبانه
  ها از سربازخانه

کنند، گدائي مي  
 

 ست ها انباشته از مغزهائي و زندان
 اند، آورده ها را وهني به شمار که اونيفورم

 چرا که رسالت ِ انسان
 هرگز اين نبوده است

 !است هرگز اين نبوده
 

 آميزي که آدمي عصر ِ توهين
  ست ئي مُرده

کندن، فرصتي از براي ِ جان با اندک  
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 هاي ِ خويش گي به شايستهو 

 ها ي ِ افق از همه
 .دورتر است

 
  عصري چنان عظيم، چنان عظيم، که سفر را

ي ِ نان نيز در سفره  
 بايد بُرد هم بدان دشواري به پيش مي

 .ي ِ نام که در پهنه
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  ديا آمده اين دوردست به دني چنيانيو شما که به سال
 

 ايد آمده به دنياو شما که به سالياني چنين دوردست 
 به جاي مانده باشد» دنيائي« خود اگر هنوز -
 !-در آن بخوانيد  که شعر ِ مرا» کتابي«و 

 مکنيد خفّت ِ ارواح ِ ما را به لعنت و دشنامي افزون
  آبادي هستيم اگر مبداء ِ خراب

!اش دنياست که نام  
 

  ايم ما بسي کوشيده
که چکش ِ خود را  

 ها فرودآريم،  به ديگچهها و بر ناقوس
 ها ي ِ بچه قندي بر خروس

 مداري ي ِ پوک ِ سياست جمجمه و بر
 -. که لباس ِ رسمي بر تن آراسته

 
  ايم ما بسي کوشيده

روزن ِ خويش که از دهليز ِ بي  
 -. ئي به دنيا بگشائيم دريچه

 
 ايم، ما آبستن ِ اميد ِ فراوان بوده

  دريغا که به روزگار ِ ما
کودکان  

 !آيند مُرده به دنيا مي
 

 اگر ديگر پاي ِ رفتن ِمان نيست،
  باري

  بانان قلعه  
اند اين حجت با ما تمام کرده  
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 خواهيم در اين سرزمين اقامت گزينيم که اگر مي
 .ببنديم بايد با ابليس قراري مي
 
□ 
 

  آمدن از روي ِ حسابي نبود و
  رفتن  
.ياز روي ِ اختيار  
 

 حوصله کدبانوي ِ بي
  آينه را

  سردي با غفلتي از سر ِ دل  
.بر لب ِ رَف نهاد  
 

 :ايم ما همه عَذراهاي ِ آبستن
 مردي گُل دهد هاي ِمان از بهار ِ سنگين ِ که پستان آن بي

 ي ِ سنگين ها که به تيشه ميخ زخم ِ گُل
 ان به فرياد آورده استگين ِم ِ عيساهاي ِ اندُه ي ِ درد را در جان ريشه

 ؛به چرک اندرنشسته ي ِ ما هاي ِ مادرانه در خاطره
 

 و فرياد ِ شهيد ِشان
  ي ِ خلق به هنگامي که بر صليب ِ ناداني

:شدند مصلوب مي  
 اي پدر، اينان را بيامُرز - <

  دانند چرا که، خود نمي
>!کنند که با خود چه مي  
  



 احمد شاملو و خاطرهخنجر , درخت, آيدا
 

 14 

  .ميبا بوديما شک
 

 .ا بوديمما شکيب
  تمامي و اين است آن کالمي که ما را به

...تواند کرد وصف مي  
 

 .ما شکيبا بوديم
 ؛ئي بر گذرگاهي نهاده ي ِ بشکه به شکيبائي
 کند با سکوتي دردانگيز مي که نظاره

 خويش ي ِ هاي ِ زباله را در انباره خالي شدن ِ سطل
 و انباشته شدن را

 صاحب ِ کوي، بي گان و سگان ِ ي ِ گربه ديهاي ِ مبتذل ِ شا از انگيزه
 گذاران را ي ِ ره و پوزه

  گذرند که چون از کنارش مي
شتاب به  
 

 تر هائي از درون و برون ِ بشکه پلشت مال در دست
  .شود پنهان مي

 
□ 
 

  اي محتضران
  که اميدي وقيح  
!گردانَد هاتان مي خون به رگ  
 

 گويم من از زوال سخن نمي
 ايد فتح ِ زوال  که-يا خود از شما [

 را ي ِ نامرادي و نامردي هاي ِ قرني چنين آلوده و وحشت
 کشيد گونه به دنبال مي آن

 سگي که ماده
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 - ].اش را گي بوي ِ تند ِ ماچه
 گويم هوده سخن مي من از آن اميد ِ بي
  بخش ِ شما را که مرگ ِ نجات

:افکَنَد به امروز و فردا مي  
 
 ايد  مسافري که به انتظار و اميدش نشسته- <

 ي ِ راه از کجا که هم از نيمه
 >باشد؟ بازنگشته
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  غا انسانيدر
 

  دريغا انسان
  ؛اش خو کرده بود که با درد ِ قرون  
!دريغا  

  دانستيم و اين نمي
دوشادوش  
 

 هاي ِ پُرنَفَس ِ رزم در کوچه
 .زديم فرياد مي

 
  برخاسته بودند و، ديگرخدايان از ميانه
 نام ِ انسان بود

 افسوني که زيباترين ِ پهلوانان را ي ِ مايه دست
  به عُريان کردن ِ خون ِ خويش

.انگيزه بود  
 

 !اش خو کرده بود دريغا انسان که با درد ِ قرون
 

 با لرزشي هيجاني
 دهد اش را آواز مي چونان کبوتري که جُفت

 کرديم فرياد مي نام ِ انسان را
 شديم و شکفته مي

  گرداني چنان چون آفتاب
که آفتاب را  

  با دهان ِ شکفتن
.کند فرياد مي  
 
□ 
 

 اما انسان، اي دريغ
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  اش که با درد ِ قرون
.خو کرده بود  
 

 تن پادرزنجير و برهنه
 نگريست ئي مي تالش ِ ما را به گونه

  که عاقلي
به گروهي مجانين  
 

 ي ِ خويش شادماني برهنهکه در 
 .کنند وهوئي مي خبرانه هاي بي
 

 بايست چنان مشکوک مي اش را آغازي آن در نبردي که انجام ِ محتوم
 بود،
 داشتيم ي ِ روح ِ خويش سپري نمي جز عُرياني که به ما را

 نمود مي به سرْانگُشت با دشمن
 اش هاي ِ خشم تا پيکان

  فرياد ِ درد ِ ما را
.مَلي چرکين بشکافدچونان دُ  
 
□ 
 

 وه که جهنم نيز
 چندان که پاي ِ فريب در ميانه باشد

  اش زمزمه
  ي ِ بهشت ناخوشايندتر از زمزمه  
.نيست  
 

 دمي رنگين پنداشتيم که سپيده مي
 - فرش ِ شب از پاي درآييم  چنان که به سنگ-

  ئي با بوسه
.بر خون ِ اميدوار ِ ما بخواهد شکفت  
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 و ياران، يکايک از پا درآمدند
 انسان چرا که[

  ]اش خو کرده بود اي دريغ، که به درد ِ قرون
 ها برفت و نام ِ ايشان از خاطره

 - ]اند ئي بر اين عقيده پاره[ ي ِ دفتري  شايد مگر به گوشه-
 چرا که انسان، اي دريغ

 .اش خو کرده بود به درد ِ قرون
□ 
 

 سان دارند ي ِ يک جلوهدر ظلماتي که شيطان و خدا 
 .کنم نمي ديگر آن فرياد ِ عبث را مکرر

 ي ِ دعوائي نيست جز بهانه ها به مسلک
 اقتداري، ي ِ بر سر ِ کرسي

 و انسان
 .اش خو کرده است دريغا که به درد ِ قرون

 
 دمي ديگر است اي يار، نگاه ِ تو سپيده

 .من بود دمي که در روياي ِ تر از سپيده تابان
  ي ِ ياران ِ من دمي که با مرثيه سپيده

در خون ِ من بخشکيد  
 

 .و در ظلمات ِ حقيقت فرو شُد
 
□ 
 

 زمين ِ خدا هموار است و
  عشق

فراز و نشيب، بي  
 

 چرا که جهنم ِ موعود
 .آغاز گشته است

 
□ 



 احمد شاملو و خاطرهخنجر , درخت, آيدا
 

 19

 
  هاي ِ ما، بگذار نخستين بوسه

  ها باد يادبود ِ آن بوسه  
که ياران  

 هاي ِ خويش ن ِ سُرخ ِ زخمبا دها
 .بر زمين ِ ناسپاس نهادند

 
  .دهد عشق ِ تو مرا تسال مي

نيز وحشتي  
 داشت که من از آن که اين رَمه آن ارج نمي

 .بميرم تو را ناشناخته
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  .ميبا بوديما شک
 

 .ما شکيبا بوديم
  تمامي و اين است آن کالمي که ما را به

...تواند کرد وصف مي  
 
 .ا شکيبا بوديمم

 ؛ئي بر گذرگاهي نهاده ي ِ بشکه به شکيبائي
 کند با سکوتي دردانگيز مي که نظاره

 خويش ي ِ هاي ِ زباله را در انباره خالي شدن ِ سطل
 و انباشته شدن را

 صاحب ِ کوي، بي گان و سگان ِ ي ِ گربه هاي ِ مبتذل ِ شادي از انگيزه
 گذاران را ي ِ ره و پوزه

  گذرند کنارش ميکه چون از 
شتاب به  
 

 تر هائي از درون و برون ِ بشکه پلشت مال در دست
 .شود پنهان مي

 
□ 
 

  اي محتضران
  که اميدي وقيح  
!گردانَد هاتان مي خون به رگ  
 

 گويم من از زوال سخن نمي
 ايد فتح ِ زوال  که-يا خود از شما [

 را دي و نامرديي ِ نامرا هاي ِ قرني چنين آلوده و وحشت
 کشيد گونه به دنبال مي آن

 سگي که ماده
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 - ].اش را گي بوي ِ تند ِ ماچه
 گويم هوده سخن مي من از آن اميد ِ بي
  بخش ِ شما را که مرگ ِ نجات

:افکَنَد به امروز و فردا مي  
 
 ايد  مسافري که به انتظار و اميدش نشسته- <

 ي ِ راه از کجا که هم از نيمه
 >باشد؟ تهبازنگش
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   در نهادِ توي بدياندک
 

 اندکي بدي در نهاد ِ تو
 من اندکي بدي در نهاد ِ

 -...اندکي بدي در نهاد ِ ما
 

 .آيد و لعنت ِ جاودانه بر تبار ِ انسان فرود مي
 

 -گاه ِ عشقي باشد   هر چند که خلوت-ريزي کوچک به هر سراچه  آب
  شهر را

  شيندکه به گنداب درن از براي ِ آن  
.کفايت است  
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  .ام من دهيمرگ را د
 

  دست ناک، من مرگ را به در ديداري غم
.ام سوده  
 

 ام من مرگ را زيسته
  ناک با آوازي غم

ناک غم  
 .و به عمري سخت دراز و سخت فرساينده

 
 !بگذاريدم! آه، بگذاريدم

 اگر مرگ
 سُرخ ي ِ آشناست که ساعت ِ همه آن لحظه

 .مانَد  بازمياز تپش
 -گذار ِ باد   که به ره- و شمعي 

  ميان ِ نبودن و بودن
کند، درنگي نمي  

 وار خوشا آن دَم که زن
 اش کشم ام به آغوش با شادترين نياز ِ تن

  تا قلب
  به کاهلي از کار  
بازمانَد  

  و نگاه ِ چشم
  هاي ِ جاودانه به خالي  
 بردوخته  

 و تن
 !عاطل

 
 دردا

 دردا که مرگ
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 نه مُردن ِ شمع و
 نه بازماندن ِ ساعت است،

 استراحت ِ آغوش ِ زني نه
  که در رجعت ِ جاودانه

بازش يابي،  
 مَکي نه ليموي ِ پُرآبي که مي

 ست دورافکندني چه به تا آن
  ئي بيش تفاله

 :نباشد  
   ست ئي تجربه

  انگيز غم  
انگيز غم  

 ...ها ها و به سال ه سالها و ب به سال
 اند زيبا فرا گرفته گاني وقتي که گِرداگِرد ِ تو را مرده

  يا محتضراني آشنا
اند که تو را بديشان بسته  

 ها نامه ي ِ شناس با زنجيرهاي ِ رسمي
 و اوراق ِ هويت

 و کاغذهائي
 ي ِ تمبرها و مُهرها بسياري که از

  و مرکّبي که به خورد ِشان رفته است
-سنگين شده است   

 وقتي که به پيرامن ِ تو
  ها چانه

مانَد دَمي از جنبش بازنمي  
  ي ِ صداها که از تمامي آن بي
  يک صدا  
-آشناي ِ تو باشد،   
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 وقتي که دردها
  هاي ِ حقير از حسادت

گذرد برنمي  
  ها همه و پرسش

 ...هاست در محور ِ روده  
   آري، مرگ

؛انگيز است انتظاري خوف  
  انتظاري

.انجامد رحمانه به طول مي که بي  
 ست دردناک مسخي

  که مسيح را
  گذارد شمشير به کف مي  
هاي ِ شايعه در کوچه  

  تا به دفاع از عصمت ِ مادر ِ خويش
برخيزد،  

 و بودا را
 ها با فريادهاي ِ شوق و شور ِ هلهله

 درآيد،  ِ مقدس ِ سربازيتا به لباس
 يا ديوژن را

 ي ِ شکسته و کفش ِ برقي، با يقه
 خويش مزين کند تا مجلس را به قدوم ِ

  .در ضيافت ِ شام ِ اسکندر
 
□ 
 

 ام من مرگ را زيسته
  ناک با آوازي غم

ناک غم  
 .و به عمري سخت دراز و سخت فرساينده
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  رود
 

  رود
  ي ِ بامدادي را قصيده  
  در دلتاي ِ شب  
کند مکرر مي  

 و روز
  از آخرين نفس ِ شب ِ پُرانتظار

.شود آغاز مي  
 

 ي ِ چراغ ِ مرا دمي که شعله و اکنون سپيده
 کند رنگ مي در تاقچه بي

 ي ِ رنگ را مرغکان ِ بومي تا
 برانگيزد، هاي ِ قالي از سکوت ِ خواب در بوته

 ست پنداري آفتابي
  آشتي که به

.شود در خون ِ من طالع مي  
 
□ 
 

 اينک محراب ِ مذهب ِ جاوداني که در آن
  عابد و معبود و عبادت و معبد

:سان دارند ئي يک جلوه  
 کند بنده پرستش ِ خداي مي

  گونه هم از آن
  که خدايْ  
.بنده را  
 

 همه برگ و بهار
 .در سرانگشتان ِ توست
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  هواي ِ گسترده
سوزد ات مي ي ِ انگشتان در نقره  

 ساران ي ِ چشمه و زاللي
 .شود مي از باران و خورشيد ِ تو سيراب

 
□ 
 

 ات را بگو زيباترين حرف
  کن ات را آشکاره ي ِ پنهان ِ سکوت شکنجه

 و هراس مدار از آن که بگويند
 -. خوانيد مي هوده ئي بي ترانه

 ي ِ ما چرا که ترانه
 گي نيست هوده ي ِ بي ترانه

  را که عشقچ
.هوده نيست حرفي بي  

 حتا بگذار آفتاب نيز برنيايد
به خاطر ِ فرداي ِ ما 

   اگر

؛ست بر ماش منتي  
چرا که عشق
 خودْ فرداست

 .خودْ هميشه است
 
□ 
 

 آورم ترين عشق ِ جهان را به سوي ِ تو مي بيش
 .ها حماسه از معبر ِ فريادها و

  چرا که هيچ چيز در کنار ِ من
تر نبوده است از تو عظيم  
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 ات که قلب
 ئي چون پروانه

 .ظريف و کوچک و عاشق است
 

 گي هستي اي معشوقي که سرشار از زنانه
  اي و به جنسيت ِ خويش غَرّه

-! ات به خاطر ِ عشق  
  !اي پرستار! اي صبور

!اي مومن  
 .ي ِ حقيقت ِ توست ي ِ تو ميوه پيروزي

 
  رابارها و برف رگ

  بيز را توفان و آفتاب ِ آتش
   تحمل و صبر به  
.شکستي  

 .ي ِ غرورت برسد باش تا ميوه
 

 ي ِ خورشيد در پيراهن ِ توست، اي زني که صبحانه
 !باد ي ِ عشق نصيب ِ تو پيروزي

 
□ 
 

  از براي ِ تو مفهومي نيست
:ئي نه لحظه  

 زند ست که بال مي ئي پروانه
 - .که در گذر استئي  يا رودخانه

 
 شود هيچ چيز تکرار نمي
 :رسد و عمر به پايان مي

 پروانه
 نشست ئي بر شکوفه
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 و رود
 .به دريا پيوست

 ١٣۴٣شهريور ِ  ۶
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  ...افتي آغاز يو تباه
  

 و فريـاد  *گردن به غرور برافراشـت   *پُشت راست کرد ي ِ  تيره*ها استوارتر بر زمين بداشت  پس پاي
 به و غروري که خود* داران همه از غريو ِ او بهراسيدند   و جان!زمين پادشاهِ !آدمي! اينک من: برداشت

 و از ايـشان بـر   *راه نهاد  همه در  و آدمي جانوران را*داران همه چيره شد  غُرّش ِ او پنهان بود بر جان
 .از اسارت ِ خاک بازرهانيد که دستان ِ خود را  و بر ايشان سَر شد از آن پس*گذشت 

 
 و درياهـا و     *اطاعت ِ آدمي گردن نهاد        و کوه به   *ها و خاک به اطاعت ِ آدمي گردن نهادند            پس پُشته 

 چنـان کـه    هـم *تاريکي و نور به اطاعت ِ آدمي گردن نهادنـد    و*نهادند  رود به اطاعت ِ آدمي گردن
 بنده شـدند، در آب و بـه   آدمي را داران هر چه بود  و از جان*آدمي را بنده شد   و آتش،*ها و باد  بيشه

آب و  ي ِ  و پادشـاهي * و مُلـک ِ جهـان او را شـد    *کجـاي    هر چه بودند و به هر؛و بر آسمان خاک
ي ِقدرت او قرار گرفت  پنجه  و زمان در*تمامي   و جهان به زير ِ نگين ِ او شد به*مسلم شد  خاک، او را

 .ي ِ خاک بازرهانيد گي  که دستان ِ خود را از بندهپس آن  و زرّ ِ آفتاب را سکه به نام ِ خويش کرد از*
 

 و بـه هـر      *خويش داغ برنهاد به غالمـي         و رود را و دريا را به مُهر ِ         *پس صورت ِ خاک را بگردانيد       
را، هم   و خداي*سره بازآفريد به دستان   و زمين را يک*ظفر  پنجه کرد به جاي، با نهاد ِ خاک پنجه در

ي ِ خويش نظر کرد، چرا کـه بـا    آفريده  و به حيرت در*به چوب و به خرسنگ   به خاک و؛به دستان
ي ِ دسـتان ِ   معجزه  و او را نماز بُرد، چرا که*هيچ آفريده به کس نبود  ي ِ کار ِ او زيبائي ِ دست ي زيبائي

 .وارهانيد بود از آن پس که از اسارت ِ خاک ِشان او
 

آفـرين ِ      و دستان ِ خداي    *خويش وانهاد    ي ِ   عجزگر او بود با انديشه    ي ِ دستان ِ م      پس خداي را که آفريده    
 .ي ِ نياز و برکت به درگاه ِ او گسيل کرد به گدائي او بودند ي ِ خود را که سالح ِ پادشاهي

 
چرا که مقام ِ ايشان بـر سـينه نبـود بـه       و دستان ِ توهين شده آدمي را لعنت کردند    *کفران ِ نعمت شد     

 .گي بنده
 
 . تباهي آغاز يافتو

 ١٣۴٣دي ِ  ۴
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   در نتوانستنيغزل
 

 هاي ِ گرم ِ تو از دست
 آغوش ِ خويش کودکان ِ تواءمان ِ

 توانم گفت ها مي سخن
 .غم ِ نان اگر بگذارد

 
□ 
 

 نغمه در نغمه درافکنده
 !اي مسيح ِ مادر، اي خورشيد

 ات ِ جان دريغ ي ِ بي از مهرباني
 توانم کرد سرودها ميناپذير ِ تو  با چنگ ِ تمامي

 .بگذارد غم ِ نان اگر
 
□ 
 

 ها دويده، ها در رنگ رنگ
 ي ِ تو کمان ِ بهاري از رنگين

 رسيده برافراشته است باغ ِ خزان که سراپرده در اين
 توانم زد ها مي نقش

 .بگذارد غم ِ نان اگر
□ 
 

  ساري در دل و چشمه
شاري درکف، آب  

 آفتابي در نگاه و
  پيراهن،ئي در فرشته

 از انساني که توئي
 توانم کرد مي ها قصه

 .غم ِ نان اگر بگذارد
 ١٣۴٣دي ِ  ١٣
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   مانديسرودِ آن که برفت و آن کس که برجا
 

 کوب ِ پست بر موج
  گاهي سرشار بود ي ِ شبان که از نمک ِ دريا و سياهي

؛بازايستاديم  
 تکيده

 زبان در کام کشيده،
 د خزيدهگاني در خو از خود رميده

 تپيده، به خود
 خسته

  نفس پس نشسته
.گان به کردار ِ از راه مانده  
 

 شور ِ ساحل در ظلمت ِ لب
 .به هجاي ِ مکرر ِ موج گوش فراداديم

 دم و در اين
  ي ِ توفان سايه

  اندک اندک  
.کرد ي ِ شب را کدر مي آئينه  

 ي ِ شب در آوار ِ مغرورانه
 آوازي برآمد

  ز مرغ بود وکه نه ا
نه از دريا،  

 و در اين هنگام
  انگيز زورقي شگفت

  آلود ثبات ِ مه ي ِ بي با کناره  
پهلو گرفت  

 که خود از بستر و تابوت
 .انگيز بود ئي وهم آميزه
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 همه حاکميت بود و فرمان بود
 که گفتي
 .اش نيست و خيزاب آساي ِ موج ي ِ سيماب تابي پرواي ِ بي

 
 ي ِ دريا رقي بر گسترهنه زو

  که پنداشتي
  ست کوهي  
  استوار  
؛ي ِ دشتي به پهنه  

 و در دل ِ شب ِ قيرين
 چندان به صراحت آشکار بود

  که فرمان ِ ظلمت را
پنداشتي  

  در مقام ِ او
؛اعتبار نيست  

  و چاالک
.خزيد گونه مي بدان  

  ست که تابوتي
  ش پنداشتي  
.بر هزاران دست  
 
□ 
 

 پس
  پدرم

بان را آواز داد زورق  
  و او را

  در صدا  
  نه اميدي بود و  
؛نه پُرسشي  



 احمد شاملو و خاطرهخنجر , درخت, آيدا
 

 34 

  پنداشتي
که فريادش  

 نه خطابي
 .ست که پاسخي

 
 بان را شنيدم و پاسخ ِ زورق

 گر، ي ِ امواج ِ همهمه بر زمينه
 بُرّنده که صريح و
 .مانست به فرماني مي

 
  گاه پاروي ِ بلند را آن

  تر بود که به داسي ماننده  
بر کف ِ زورق نهاد  

 که به ما درنگرد آن و بي
 :با ما چنين گفت

 
  . تنها يکي- <
>.تر است آن که خسته  
 

  هاي ِ ساحل و صخره
گِرد بر گِرد ِ ما  

 .سکوت بود و پذيرش بود
 

 و بر تاس ِ باژگونه
   تر پيشاز آن 

  ي ِ توفان که سايه  
گونه را کدر کند، صيقل ِ نيل  

  آرامش ِ هُشيارگونه چنان بود
  که گفتي  
خود از ازل  
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   ي ِ نسيمي هرگز وسوسه
در فواصل ِ اين آفاق  

  گردي به پرسه
.برنخاسته است  
 
□ 
 

 پس پدرم
  بان به جانب ِ زورق

:فرياد کرد  
 
   اينک- <
 ايم دو تن  
ما  

  هر دو سخت
 کوفته  

  چرا که سراسر ِ اين ناهمواره را
  به پاي  
ماي درنوشته  

 گونه خود در شبي اين
 بيگانه با سحر

 ساحل ِ پرت که در اين[
  همه چيزي

به آفتاب ِ بلند  
  ].عصيان کرده است

 
 -باري 

 و از پايان ِ اين سفر
  ما را

  هم از نخست  
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.خبر بود  
  و اين باخبري را

   معنا  
پذيرفتن است،  

 ايم و که دانسته
 .ايم گردن نهاده

 و به سربلندي اگرچند
 گونه موهن و نابِشايست اين در نبردي

  به استقامت
ايم پاي افشرده  

 چونان باروي ِ بلند ِ دژي در محاصره [
 که به پايداري

  پاي
،]فشارد يم  

 ديگر اکنون
 ما را

 .تاب ِ تحمل ِ خويشتن نيست
 

 ي ِ ما رو ِ سرفرازي قلم
 هم در اين ساحل ِ ويران بود،

  دريغا
که توان و زمان ِ ما  

  خيز در جنگي چنين ذلت
.به سر آمد  

 و کنون
  از آن که چون روسبيان ِ وازده

  با تن ِ خويش  
بستر شويم هم  
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 کنيم و مينفرت 
 .کشيم گي مي آزرده دل
 

  ي ِ ظلمت در اين ويرانه
 ديگر  

  >.تاب ِ بازماندن ِمان نيست
 

 :بان ديگرباره گفت زورق
 
. تنها يکي- <

 .تر است آن که خسته
 دستور

 >.چنين است
 

 سر اش افتاده بود بر هاي ِ استخواني ئي را که بر شانه و پالس ِ ژنده
 کشيد،

 کرد مي تاب آماس ي ِ بي ي ِ درياي ِ گنديده  بر پهنهگفتي از مِهي که
 آزار
 .برد مي
 

 و در اين هنگام نگاه ِ من از تاروپود ِ ظلمت گذشت
 نشست ي ِ او و در رخساره

 اش از چشم و از نگاه تهي بود هاي خانه و ديدم که چشم
  هاي ِ خون و قطره

اش هاي ِ تاريک ِ چشم از حفره  
 .چکيد ي ِ وي فرومي تخوانيهاي ِ اس بر گونه

 بان نشسته بود زورق ي ِ و غُرابي را که بر شانه
 چنگ و منقار

 .خونين بود
 

 و گِرد بر گِرد ِ ما
 کوب ِ پست ِ ساحلي در موج
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  هر خرسنگ
.سکوت ِ پذيرشي بود  
 

 پدرم ديگربار
  به سخن درآمد و

اين بار  
 :-است ديگر چنان که گفتي او خود مخاطب ِ خويش 

 
 کاهش- <

 کاهيدن
 کاستن

 >...از درون کاستن
 

 مَردي دست به شمشير شگفت آمدم که سپاهي
  عيار ِ الفاظ را

گونه چه  
 در سنجش ِ قيمت ِ مفهوم ِ هر يک

 !تواند زد به محک مي
 

  و او
  گونه هم از آن  
:با خود بود  
 
 کاستن- <

 از درون کاستن
 کاسه
 کردنئي در خود  کاسه

 چاهي در خود زدن
 چاه
 به خويش اندر شدن و

 ...وجوي ِ خويش به جُست
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  آري

  جاست هم از اين  
  فاجعه  
:شود کاغاز مي  

 به خويش اندر شدن
 و سرگرداني

 .رو ِ ظلمت در قلم
 

 -بختي  و نيک
 دردا
 دردا
 دردا

که آن نيز  
  خود

ست ي ِ ديگري سرگرداني  
  :يگرروي د در قلم

  ميان ِ دو قطب ِ حُمق
>.و وقاحت  
 

 :پس دشنامي تلخ به زبان آورد و فرياد کرد
 
 آن دمي نيست، از براي ِ ي ِ تقدير اميد ِ سپيده چاله  گرچه در اين دام- <

 آميز است کس که فاتح ِ جنگي ارزان و وهن
 دمان سپيده
 ست خطري

 :عظيم بس
 شناخته شدن

 ها گشتن، بانها و ز و بر سر ِ دست
 و غريو ِ خلق

  آنک فاتح-< که
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 >!آنک سردار ِ فاتح
 اش از خلق نباشد ساري که اگر شرم
 !کرد ساري از خود چه تواند باري با شرم

 
 تر که شب به سپيدي گرايد الجرم از آن پيش

 بايد مي
 و پريشاني ي ِ خوف تا ازين لُجه

 >.بگذرم
 

 گاه به زورق درآمد آن
  انگيز مئي وه که آميزه

  از بستر و تابوت  
بود و  

 .اش نه آساي ِ موج و خيزاب ي ِ سيماب تابي پرواي ِ بي
 پارو ي ِ پس پهنه
  گاه ِ آب بر تهي

تکيه کرد  
  و زورق

به چاالکي  
 بر درياي ِ تيره سُريد،

  خيز چاالک و سبک
گونه از آن  

  ست که تابوتي
  ش پنداشتي  
...ر هزاران دستب  
 

 من
 زده ماندم تنها و حيرت

  کوب ِ پست بر موج
که گِرد بر گِرد ِ آن  
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  هر خرسنگ
.سکوتي بود و پذيرشي بود  

 گير افزون ِ ساحل ِ مِه و در ظلمت ِ دَم
 بود که از هجاهاي ِ مکرر ِ امواج انباشته

  انگيز چشم بر زورق ِ رعب
 دوختم  

 مانست جَسته را مي تکه اميدي از دس
  و به استواري

  کوهي را ماننده بود  
ي ِ دشتي بر پهنه  

 .اش نبود ي ِ موج و خيزاب گونه ي ِ سيماب تابي و پرواي ِ بي
 
□ 
 

 پدرم
  با من

سخني نگفت  
   حتا

  دستي به وداع  
برنياورد  

 و حتا
 به وداع
 نگاهي

  به جانب ِ من
.نکرد  
 

 ي بود گوئيکوه
  ئي پاياب يا صخره

بر ساحلي بلند،  
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 و از ما دو کس
 گذشت تاب ِ دريا مي آن يک که بر آب ِ بي

  نه او
.که من بودم  
 

 مانستم و در اين هنگام زورقي لنگرگسيخته را مي
  ي ِ خويش ي ِ جاودانه که بر سرگرداني

آگاه است،  
 انگيز نيز بدين حقيقت ِ خوف

 اهيکه آگ
  در لغت

  ي ِ گردن نهادن است و به معني  
.پذيرفتن  
 
□ 
 

 ي ِ شب، آوازي برآمد در آوار ِ مغرورانه
 .دريا که نه از مرغ بود و نه از

 
  ي ِ تبار ِ خود را همه گي و بار ِ خسته

من  
 ي ِ خويش هاي ِ فروافتاده بر شانه

 .احساس کردم
 ١٣۴٣دي ِ 



 احمد شاملو و خاطرهخنجر , درخت, آيدا
 

 43

  ديا  گفتهيدرشت  با من سخن بهيريد
  

 ايد درشتي گفته ديري با من سخن به
 تاب ِتان هست که پاسخي درخور بشنويد؟ خود آيا

 
□ 
 

 ؛بَريد گي مي رنج از پيچيده
  از ابهام و

  چه شعر را هر آن  
در نظرگاه ِ شما  

  به زعم ِ شما
.کند به معمائي مبدل مي  

 اما راستي را
 تر از آن پيش

  ي ِ خويش است ا از ناتوانائيرنج ِ شم
؛«دريافتن«رو ِ  در قلم  

 رود سخني مي» عشق«جاي اگر از  که اين
  گونه است عشقي نه از آن

که ِتان به کار آيد،  
 و گر فرياد و فغاني هست

 .فاجعه همه فرياد و فغان از نيرنگ است و
 

 خود آيا در پي ِ دريافت ِ چيستيد
  شما که خود

ايد و فاجعه نگنير  
  و الجرم از خود

  به ستوه  
نه؟  
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□ 
 

 ايد درشتي گفته ديري با من سخن به
 خود آيا تاب ِتان هست

  درستي بشنويد که پاسخي به
درشتي بشنويد؟ به  
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  أتِ دستانِ انسان درآمدين به هيزم
 

 درآمد زمين به هياءت ِ دستان ِ انسان
  هنگامي که هر برهوت

.بُستاني شد و باغي  
  ها و هرزابه

  هر يک  
ئي شد ي ِ برکه راهي  

 چرا که آدمي
 اش را طرح ِ انگشتان

 .بود با طبيعت در ميان نهاده
 
□ 
 

  ايد؟ از کدامين فرقه
بگوئيد،  

 -! داريد شما که فرياد برمي
 

 وقاحت دست را، به گان ِ بسته به جز آن که سرکوفته
   ظفرمنداني ِ در سايه

رجزي بخوانيد،  
 ي ِ جدال يا که در معرکه
  ي ِ خويش از بام ِ بلند ِ خانه

ئي بپرانيد پاره سنگ  
 .تا بر سر ِ کدامين کس فرودآيد

 
 ايد، دار ِ هر ميدان که اگرچه ميدان

 نه کسي را به صداقت ياريد
 .داريد صراحت دشمن مي به نه کسي را

 
  ايد؟ از کدامين فرقه
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بگوئيد،  
 -! نمائيد شما که پرستار ِ انسان بازمي

 
  کدامين داغ

  ي ِ خاک بر چهره  
کار ِ شماست؟ از دست  

 ي ِ اين مدرسه؟ يا کدامين حجره
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  گريد و ديا خو کرده
 

   ايد و ديگر خو کرده
راهي به جز اين ِتان نيست  

  که از بد و خوب
چنان هم  
 

 ئي کنيد، ينههر چيز را آ
 ي ِ صورت و معناتان تا با مِالک ِ زيبائي

 گِرد ِ خويش گِرد بر
 چه را که نه از شماست هر آن

 ها به حساب ِ زشتي
 خاطر بتوانيد کشيد و به اطمينان، خطي به جمعيت ِ
   ايد و ديگر چرا که خو کرده

به جز اين ِتان راهي نيست  
 

 .ها بشماريد ها و زمان  ِ راهي ِ آغاز که وجود ِ خويشتن را نقطه
 را ها کرده

 ها را هاي ِ خويش بسنجيد و گفته با کرده
 ...خويش هاي ِ با گفته

 
 پردازيد الجرم به خود مي

 ؛گاه که من به خود پردازم آن
 کنيد ِ خويش آغاز مي ئي از شجاعت و حماسه

  گاه که من آن
 اندرکار شوم حتا دست  
 

 ي ِ پايان را که نقطه
 ي ِ بامداد و شام بگذارم ر اين تکرار ِ ابلهانهب
 ديگر و
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 راي ِ تقدير را
 .به انتظار نمانم

 
 ست، دردي

  ست با اين همه دردي
ست دردي  
 

 گذاريد تصور ِ نقاب ِ اندوهي که به رخساره مي
 آئيد ِ ناتواني مي ي ي ِ الشه هنگامي که به بدرقه

 اش را همه که روزهاي
  ْجُلپاره با زباله و ژنده

داني بوناک زيست به زباله  
 

 ئي دانه چونان الماس
 .نهان برده باشد که يکي غارتي به
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  جا که عشق آن
 

 جا که عشق آن
  غزل نيست

ست، ئي که حماسه  
  هر چيز را

  صورت ِ حال  
:باژگونه خواهد بود  
 

  زندان
مردم است باغ ِ آزاده  

 ه و زنجيرو شکنجه و تازيان
  نه وهني به ساحت ِ آدمي

.هاي ِ اوست که معيار ِ ارزش  
 

  کشتار
  تقدس و زهد است و  
  مرگ  
.ست گي زنده  
 

 ي ِ دار را بيااليد و آن که چوبه
 ي ِ پاکان با مرگي شايسته

  گان به جاودانه
.پيوسته است  
 
□ 
 

  جا که عشق آن
  غزل نه  
تحماسه اس  
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  هر چيز را
  صورت ِ حال  
:باژگونه خواهد بود  
 

  رسوائي
شهامت است و  

  سکوت و تحمل
.ناتواني  
 

 !گويم که در آن، شهرْخدائيد از شهري سخن مي
 

 درشتي گفتيد، ديري با من سخن به
 خود آيا به دو حرف تاب ِتان هست؟

 هست؟ تاب ِتان
 ١٣۴٣بهمن ِ  ٣٠
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  لوح
 

 ابر ِ تيره گذشتچون 
 ماه ي ِ کبود ِ در سايه

 ها را، ميدان را ديدم و کوچه
 گي رها کرده به خسته پائي را ماننده بود از هر جانبي پائي که هشت

 .به گودابي تيره
 

 فرش ِ سرد و بر سنگ
  خلق ايستاده بود

.انبوهي به  
  و با ايشان

انتظار ِ ديرپاي  
 .گرائيد گي مي به ياءس و به خسته

 
 و هر بار

  قراري ِ انتظار بي
  جنبيد که بر جمع ِ ايشان مي  
چنان بود  

 که پوست ِ حيوان را لرزشي افتاده است
 ي ِ گذراي ِ آب از سردي
 .خارشي يا خود از

 
□ 
 

  کان ِ تاريک من از پله
به زير آمدم  

  با لوح ِ غبارآلوده
.بر کف  
 

  و بر پاگَرد ِ کوچک
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  ايستادم  
.نيزه به ميدان سَر بود که به نيم  
 

  و خلق را ديدم
انبوهي به  

  ها را همه که حجره
  گِرد بر گِرد ِ ميدان  
انباشته بودند  

 ؛گونه که صحن را هم از آن
  ي ِ ايشان و دنباله

پيوست در قالب ِ هر معبر که به ميدان مي  
  سياهيها و تا مرز ِ سايه

 شد ممتد مي
 ديده آب و چنان مرکّب ِ

  در ظلمت
کرد نَشت مي  

  و با ايشان
  انتظار بود و سکوت  
.بود  
 

  پس لوح ِ گِلين را بلند
  بر سر ِ دست  
 گرفتم  

 :و به جانب ِ ايشان فرياد برداشتم
 
   همه هر چه هست- <
  اين است و  
در آن فراز  

  اين هيچبه جز 
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.نيست  
 

  ست کهنه لوحي
  بِسوده  
  !که اينک  
!بنگريد  

 ي ِ چرک و خون ِ بسي جراحات است که اگر چند آلوده
 و گويد از رحم و دوستي سخن مي

 >.پاکي
 

  خلق را گوش و دل اما
با من نبود  

 و چنان بود که گفتي
  راهي به از چشم

  با ايشان  
  ت وسودي هس  
.لذتي  
 

  در خروش آمدم که
 ريگي اگر خود به پوزار نداريد- <  

 بريد هوده مي انتظاري بي
 پيغام ِ آخرين
 >!همه اين است

 
 :فرياد برداشتم

 
  شد آن زمانه که بر مسيح ِ مصلوب ِخويش به مويه- <

  نشستيد مي
  که اکنون  
  هر زن  
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مريمي است  
  و هر مريم را

  عيسائي بر صليب است،  
تاج ِ خار و صليب و بي  

   جُتا جُل
-. پيالت و قاضيان و ديوان ِ عدالت بي  
 

 سرنوشت عيساياني همه هم
 دست عيساياني يک

 دست ها همه يک با جامه
 - هم بدان قرار - دست  هائي يک ها و پاپيچ پاپوش و

 تساوي به و نان و شوربائي
  ]!بهاي ِ تبار ِ انسان است، آري  ِ گرانکه برابري، ميراث [

 و اگر تاج ِ خاري نيست

خُودي هست که بر سر نهيد  
  و اگر صليبي نيست که بر دوش کشيد

تفنگي هست،  
  اسباب ِ بزرگي [  

   ]!همه آماده
 

 و هر شام
  است>شام ِ آخر<چه بسا که 
 و هر نگاه

 .يهودائي اي بسا که نگاه ِ
 

  وجوي ِ باغ جُستاما به 
  پاي  
مفرساي  

  که با درخت
  بر صليب  
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ديدار خواهي کرد،  
 هنگامي که روياي ِ انسانيت و رحم

  ات در نظرگاه
  چونان مِهي  
  خيز نرم و سبک  
بپراکند  

 و صراحت ِ سوزان ِ حقيقت
 چون خنجرکان ِ آفتاب ِ کوير

 خَلَد ات اندر به چشمان
 !چه شوربختي! دريابي که چه شوربختيو 

 بود ت کفايت ئي تر مايه که کم
 :ياري را احساس کني ترين بخت تا بيش

 
 سالمي به صفا

 و دستي به گرمي
 .خندي به صداقت و لب

 !تو را فراهم نيامد مايه و خود اين اندک
 نه

  وجوي ِ باغ به جُست
  پاي  
مفرساي  

 يستکه مجال ِ دعائي و نفريني ن
 نه بخششي و

.ئي نه کينه  
  و دريغا که راه ِ صليب

 ديگر  
  نه راه ِ عروج به آسمان

  که راهي به جانب ِ دوزخ است و
>.ي ِ روح ي ِ جاودانه سرگرداني  
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□ 
 

  کشيدم و من در تب ِ سنگين ِ خويش فرياد مي
خلق را  

 .گوش و دل امّا به من نبود
 

  اينانخَبَرم بود که 
  نه لوح ِ گِلين  
کشند که کتابي را انتظار مي  

 و شمشيري را
  گاني را که بر ايشان بتازند و گزمه

با تازيانه و گاوسر،  
 و به زانوشان در افکنند

   کو در مَقدم ِ آن
  کان ِ تاريک به زير آيد از پله  
.با شمشير و کتاب  
 

 پس من بسيار گريستم
 ي ِ اشک ِ من حقيقتي بود قطره و هر -

  هر چند که حقيقت
  خود  
-. ئي بيش نيست کلمه  

  گوئي من
گونه با گريستني از اين  

  حقيقتي ماءيوس را
.کردم تکرار مي  

 آه
 اين جماعت

  انگيز را حقيقت ِ خوف
  تنها  
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جويند ها مي در افسانه  
   راو خود از اين روست که شمشير

شمرند، سالح ِ عدل ِ جاودانه مي  
 چرا که به روزگار ِ ما

 شمشير
 .هاست سالح ِ افسانه

 
 روي نيز ازاين

  تنها
حقيقت، شوند به راه ِ شهادت ِ آن کس را پذيره مي  

 >شمشير<که در برابر ِ 
  ي ِ خود از سينه

.سپري کرده باشد  
 

 گوئي شکنجه را و رنج و شهادت را
 -که چيزي سخت ديرينه سال است  -
 ؛پسندند ابزار ِ نو نمي با

 ورنه
 - !ها که به آتش ِ باروت سوخت؟ آن همه جان

 ورنه
 ها، که از ايشان آن همه جان

 تنها
  ي ِ مبهمي به جاي ماند سايه

از رقمي  
 -! انگيز ِ کرورها و کرورها؟ ي ِ خوف در مجموعه

  آه
اين جماعت 

  حقيقت را
جويند ها مي تنها در افسانه  

  يا 
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 که آن

حقيقت را  
 دانند ئي بيش نمي افسانه

 
□ 
 

 و آتش ِ من در ايشان نگرفت
  ي ِ آسمان چرا که درباره

سخن ِ آخرين را گفته بودم  
 آن که خود از آسمان بي

  نامي
.به زبان آورده باشم  
  

 ١٣۴٣بهمن ِ  ١۶
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  شکاف
 

 دستانه شي چربجادوي ِ ترا
  ياب را ي ِ پادرگريز ِ شب ِ عشقي کام خاطره

که کجا بود و چه وقت  
  به بودن و ماندن

کند اصرار مي  
  ي ِ اين جام ِ فاخر گينه بر آب

که در آن  
  ي ِ سُرخ ماهي

فراغت به  
 اش را هاي ِ فرصت ِ کوتاه گام
 يار ي ِ زهري کُشت چون جرعه چنان

  شخوارن
.کند مي  
 
□ 
 

  از پنجره
  من  
نگرم در بهار مي  

 که عروس ِ سبز را
 اش از طلسم ِ خواب ِ چوبين

 .کند مي بيدار
 
□ 
 

 هايي چنين عجول ْکوک و دست
  که اين جمع ِ پريشان را

خيره به  



 احمد شاملو و خاطرهخنجر , درخت, آيدا
 

 60 

  سامان پيوندي نابه
:کند در کار مي  
 

 رامن و جام ِ خاطره را، و بهار 
  ي ِ سُرخ را و ماهي

رنگين و مُذهّب» ي ِ پاياني نقطه«که چونان   
 ي ِ خود را حاصل ِ تبار ِ تزئيني فرجام ِ بي

 .کند مي اصرار
 ١٣۴۴فروردين ِ  ٣١
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  از قفس
 

  در مرز ِ نگاه ِ من
از هر سو  

  ديوارها
بلند  

  ديوارها
  چون نوميدي  
.بلند است  
 

   درون ِ هر ديوارآيا
سعادتي هست  

 مندي و سعادت
 -و حسادتي؟ 

  اندازها که چشم
  گونه از اين  
مشبّک است،  

 و ديوارها و نگاه
  هاي ِ نوميدي در دوردست

کنند، ديدار مي  
  و آسمان

  ست زنداني  
از بلور؟  
  

 ١٣۴۴تير ِ  ١۵

  
 


