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 بهار خاموش

 

 بر آن فانوس كه ش دستي نيفروخت

 بر آن دوكي كه بر رف بي صدا ماند

 آن آئينة زنگار بستهبر 

 بر آن گهواره كه ش دستي نجنباند

  

 بر آن حلقه كه كس بر در نكوبيد

 بر آن در كه ش كسي نگشود ديگر

 بر آن پله كه بر جا مانده خاموش

 كسش ننهاده ديري پاي بر سر ـ

  

 !بهار منتظر بي مصرف افتاد

 به هر بامي درنگي كرد و بگذشت

 به هر كوئي صدائي كرد و استاد
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 .ولي نامد جواب از قريه، نز دشت

  

 نه دود از كومه ئي برخاست در ده

 نه چوپاني به صحرا دم به ني داد

 نه گل روئيد، نه زنبور پر زد

 .نه مرغ كدخدا برداشت فرياد

  

  

 به صد اميد آمد، رفت نوميد

 .بهار ـ آري بر او نگشود كس در

 درين ويران به رويش كس نخنديد

 .هاد بر سركسي تاجي ز گل نن

  

 كسي از كومه سر بيرون نياورد

 .نه مرغ از النه، نه دود از اجاقي

 هوا با ضربه هاي دف نجنبيد
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 .گل خودروي بر نامد ز باغي

  

 نه آدم ها، نه گاوآهن، نه اسبان

 .ده خاموش، خاموش. . . نه زن، نه بچه 

 نه كبكنجير مي خواند به دره

 .نه بر پسته شكوفه مي زند جوش

  

  هيچ ارابه ئي اسبي نبستندبه

 سرود پتك آهنگر نيامد

 كسي خيشي نبرد از ده به مزرع

 .سگ گله به عوعو در نيامد

  

 كسي پيدا نشد غمناك و خوشحال

 كه پا بر جادة خلوت گذارد

 كسي پيدا نشد در مقدم سال

 .كه شادان يا غمين آهي برآرد
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 غروب روز اول ليك، تنها

 درين خلوتگه غوكان مفلوك

 به ياد آن حكايت ها كه رفته ست

 . . .ز عمق بركه يك دم ناله زد غوك 

  

  

 بهار آمد، نبود اما حياتي

 درين ويرانسراي محنت آور

 بهار آمد، دريغا از نشاطي

 !كه شمع افروزد و بگشايدش در
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 بازگشت

 

 اين ابرهاي تيره كه بگذشته ست

 بر موج هاي سبز كف آلوده،

  درد چه فرسايدجان مرا به

 روحم اگر نمي كند آسوده؟

  

 ديگر پيامي از تو مرا نارد

 اين ابرهاي تيرة توفانزا

 زين پس به زخم كهنه نمك پاشد

 .مهتاب سرد و زمزمة دريا

  

 وين مرغكان خستة سنگين بال

 بازآمده از آن سر دنياها

 وين قايق رسيده هم اكنون باز
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 . . .پاروكشان از آن سر درياها 

  

 هرگز دگر حبابي ازين امواج

 شب هاي پرستارة رؤيا رنگ

 بر ماسه هاي سرد، نبيند من

 چون جان ترا به سينه فشارم تنگ

  

 حتي نسيم نيز به بوي تو

 كز زخم هاي كهنه زدايد گرد،

 ديگر نشايدم بفريبد باز

 .يا باز آشنا كندم با درد

  

  

 از تو! افسوس اي فسرده چراغ

  شوري بودما را اميد و گرمي و

 وين كلبة گرفتة مظلم را
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 .از پرتو وجود تو نوري بود

  

 نماند از آن همه، جز يادي! دردا

 منسوخ و لغو و باطل و نامفهوم،

 چون سايه كز هياكل ناپيدا

 . . .گردد به عمق آينه ئي معلوم 

  

 يكباره رفت آن همه سرمستي

 يكباره مرد آن همه شادابي

 همي سوزم ـ اي كجائي كز بوس

 بر كام تشنه ام بزني آبي؟

  

  

 مانم به آبگينه حبابي سست

 :در كلبه ئي گرفته، سيه، تاريك

 لرزم، چو عابري گذرد از دور
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 .نالم، نسيمي ار وزد از نزديك

  

 در زاهدانه كلبة تار و تنگ

 كم نور پيه سوز سفالينم

 كز دور اگر كسي بگشايد در

 .موج تأثر آرد پائينم

  

  

 ر تو نگاهم هيچريزد اگر نه ب

 باشد به عمق خاطره ام جايت

 فرياد من به گوشت اگر نايد

 :از ياد من نرفته سخن هايت

  

 ـ من گور خويش مي كنم اندر خويش«

 چندان كه يادت از دل برخيزد

 يا اشك ها كه ريخت به پايت، باز
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 . . .» !خواهد به پاي يار دگر ريزد

  

  

 در انتظار بازپسين روزم

 .ه، روي نمي پيچموز قول رفت

 از حال غير رنج نبردم سود

 .ز آينده نيز، آه كه من هيچم

  

 بگذار اي اميد عبث، يك بار

 بر آستان مرگ نياز آرم

 باشد كه آن گذشتة شيرين را

 .بار دگر به سوي تو باز آرم
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 رانده

 دست بردار ازين هيكل غم

 .كه ز ويراني خويش است آباد

 ريكم و سرددست بردار كه تا

 .چون فرو مرده چراغ از دم باد

  

 دست بردار، ز تو در عجبم

 .به در بسته چه مي كوبي سر

 نيست، مي داني، در خانه كسي

 .سر فرو مي كوبي باز به در

  

 زنده، اين گونه به غم

 .خفته ام در تابوت

 حرف ها دارم در دل

 .مي گزم لب به سكوت



)کتاب اول( هوای تازه   

نان سوسياليست انقالبی ايرانسايت اتحاديه جوا  

11

  

 دست بردار كه گر خاموشم

 .ر نفسي فرياد استبا لبم ه

 به نظر هر شب و روزم سالي است

 .گر چه خود عمر به چشمم باد است

  

  

 .رانده اندم همه از درگه خويش

 پاي پر آبله، لب پر افسوس

 مي كشم پاي بر اين جادة پرت

 .مي زنم گام بر اين راه عبوس

  

 پاي پر آبله، دل پر اندوه

 از رهي مي گذرم سر در خويش

 من از دنبالمي خزد هيكل 

 .مي دود ساية من پيشاپيش
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 مي روم با ره خود

 .سر فرو، چهره به هم

 با كسم كاري نيست

 سد چه بندي به رهم؟

  

 چه سود آيد بار! دست بردار

 از چراغي كه نه گرماش و نه نور؟

 چه اميد از دل تاريك كسي

 كه نهادندش سرزنده به گور؟

  

 مي روم يكه به راهي مطرود

 . به آفاق سياهكه فرو رفته

 دست بردار ازين عابر مست

 !يك طرف شو، منشين بر سر راه
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 بيمار
 

 بر سر اين ماسه ها دراز زماني است

 كشتي فرسوده ئي خموش نشسته ست

 ليك نه فرسوده آن چنان كه دگر هيچ

 .چشم اميدي به سوي آن نتوان بست

  

 حوصله كردم بسي، كه ماهيگيران

 :يوبآيند از راه سوي كشتي مع

 پتك ببينم كه مي فشارد با ميخ

 .اره ببينم كه مي سرايد با چوب

  

 مانده به اميد و انتظار كه روزي

 اين به شن افتاده را بر آب ببينم ـ

 شادي بينم به روي ساحل آباد
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 .وين ز غم آباد را خراب ببينم

  

 پاره ببينم سكوت مرگ به ساحل

 كامده با خش و خش موج شتابان

 ر كومة من بيمارهمنفس و، زي

 . . .قصة نابود مي سرايد با آن 

  

  

 پنجره را باز مي كنم سوي دريا

 هر سحر از شوق، تا ببينم هستند؟

  

 .مرغي پر مي كشد ز صخره هراسان

 چله نشسته قرق به ساحل اگر چند،

 :با دل بيمار من عجيب اميدي است

  

 از قروق هوشيار و موج تكاپوي
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 ت ظفرمند،بر دو لبش پوزخنده ئيس

 !وز سمج اين قروق نمي رود از روي

  

  

 كرده چنانم اميدوار كه دانم

 روزي ازين پنجره نسيمك دريا

 كلبة چوبين من بياكند از بانگ

 .با تن بيمار برجهاندم از جا

  

 خم شوم از اين دريچه شسته ز باران

 :قطره ئي آويزدم به مژه ز شادي

 بينم صيادهاي بحر خزر را

 .ير عيب كشتي باديگرم به تعم

  

  

 نعره ز دل بركشم ز شادي بسيار
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 .پنجره بر هم زنم ز خود شده، مفتون

 كفش نجويم دگر، برهنه سر و پاي

 !جست زنم از ميان كلبه به بيرون
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 شعر گمشده

 

 تا آخرين ستارة شب بگذرد مرا

 خشم،بي خوف و بي خيال بر اين برج خوف و 

 بيدار مي نشينم در سردچال خويش

 .شب تا سپيده خواب نمي جنبدم به چشم

  

 شب در كمين شعري گمنام و ناسرود

 چون جغد مي نشينم در زيج رنج كور

 مي جويمش به كنگرة ابر شب نورد

 .مي جويمش به سوسوي تك اختران دور

  

 در خون و در ستاره و در باد، روز و شب

  دويده امدنبال شعر گمشدة خود

 بر هر كلوخپارة اين راه پيچ پيچ
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 .نقشي ز شعر گمشدة خود كشيده ام

 تا دوردست منظره، دشت است و باد و باد

 من بادگرد دشتم و از دشت رانده ام

 تا دوردست منظره، كوه است و برف و برف

 .من برفكاو كوهم و از كوه مانده ام

  

 اكنون درين مغاك غم اندود، شب به شب

 .هاي خالي در خاك مي كنمتابوت 

 موجي شكسته مي رسد از دور و من عبوس

 .با پنجه هاي درد بر او دست مي زنم

  

  

 تا صبح زير پنجرة كور آهنين

 بيدار مي نشينم و مي كاوم آسمان

 لب هاي بي سرود. در راه هاي گمشده

 كجا گيرمت نشان؟! اي شعر ناسروده
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 رنج ديگر

 دي زخمخنجر اين بد، به قلب من نه ز

 گر همه از خوب هيچ با دلتان بود،

 دست نوازش به خون من نه شدي رنگ

 .ناخن تان گر نبود دشمني آلود

  

 ورنه چرا بوسه خون چكاندم از لب

 ورنه چرا خنده اشك ريزدم از چشم

 ورنه چرا پاكچشمه آب دهد زهر

 ورنه چرا مهربوته غنچه دهد خشم؟

  

 من چه بگويم به مردمان، چو بپرسند

 قصة اين زخم ديرپاي پر از درد؟

 البد بايد كه هيچ گويم، ورنه

 !هرگز ديگر به عشق تن ندهد مرد
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 ديدار واپسين

 باران كند، ز لوح زمين، نقش اشك، پاك

 شود هالك. آواز در، به نعرة توفان

 بيهوده مي فشاني اشك اين چنين به خاك

 .بيهوده مي زني به در، انگشت دردناك

  

 : خواهي ازين بازگشت، چيستدانم كه آنچه

 .اين در به صبر كوفتن، از درد بي كسي است

 :دانم كه اشك گرم تو ديگر دروغ نيست

 .چون مرهمي، صداي تو، با درد من يكي است

  

 از آنكه، درد! افسوس بر تو باد و به من باد

 .بيمار و درد او را، با هم هالك كرد

 زان زخمخورده مرد! اي بي مريض دارو

 !لكه دود مانده و يك پاره سنگ سرديك 
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 شعر ناتمام

 سالم از سي رفت و، غلتك سان دوم

 .از سراشيبي، كنون، سوي عدم

  

 پيش رو مي بينمش، مرموز و تار

 .بازوانش باز و جانش بي قرار

  

 جان ز شوق وصل من مي لرزدش،

 .آبم و، او مي گدازد از عطش

  

 جمله تن را باز كرده چون دهان

 .يرد مرا، هم ز آسمانتا فرو گ

  

 با تن پر درد خويش! آنك! آنك

 .چون زني در اشتياق مرد خويش
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 ليك از او با من چه باشد كاستن؟

 من كه ام جز گور سرگردان من؟

  

 من كه ام جز باد و، خاري پيش رو؟

 من كه ام جز خار و، باد از پشت او؟

  

 من كه ام جز وحشت و جرأت همه؟

  وهمهمه؟من كه ام جز خامشي

  

 من كه ام جز زشت و زيبا، خوب و بد؟

 من كه ام جز لحظه هائي در ابد؟

  

 من كه ام جز راه و جز پا توأمان؟

 من كه ام جز آب و آتش، جسم و جان؟

  

 من كه ام جز نرمي و سختي به هم؟
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 من كه ام جز زندگاني، جز عدم؟

  

 من كه ام جز پايداري، جز گريز؟

 اشكريز؟جز لبي خندان و چشمي 

  

  

 !اي دريغ از پاي بي پاپوش من

 !درد بسيار و لب خاموش من

  

 شب سياه و سرد و، ناپيدا سحر

 .راه پيچاپيچ و، تنها رهگذر

  

 گل مگر از شوره من مي خواستم؟

 يا مگر آب از لجن مي خواستم؟

  

 بار خود برديم و بار ديگران

 . . .كار خود كرديم و كار ديگران 
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 ز آن صفاي كودنماي دريغ ا

 !چشم دد فانوس چوپان ديدنم

  

 با تن فرسوده، پاي ريش ريش

 .خستگان بردم بسي بر دوش خويش

  

 گفتم اين نامردمان سفله زاد

 الجرم تنها نخواهندم نهاد،

  

 ليك تا جاني به تن بشناختند

 . . .همچو مردارم، به راه، انداختند 

  

 اي دريغ آن خفت از خود بردنم،

 !ن، از خواري تن مردنمپيش جا
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 من سالم بي جوابي بوده ام

 .طرح وهم اندود خوابي بوده ام

  

 زادة پايان روزم، زين سبب

 .راه من يكسر گذشت از شهر شب

  

 چون ره از آغاز شب آغاز گشت

 الجرم راهم همه در شب گذشت

 
 
 

 


