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 شگفتاریپ
شعر شناساندن  یست برا ی؛ تنها، كوششین كار، نه نقد است و نه داوریا 

ن یافته ام؛ چرا كه توان من از ایزنان شاعر معاصر، آن گونه كه خود شناخته و در
فهء یز وظین، حّق و نیافتم درست نباشد. ایرود و بسا كه شناخت و در یحّد، فراتر نم

ست كه دربارهء شعر زنان شاعر زمانهء ما به نقد و  یناقدان و داوران شعر و شاعر
 شعر شاعران برتر، بلكه شاعران فروتر هم. نند؛ و نه تنهایبنش یداور

ست  كه شاعر نامدار معاصر   ین كار، نكته ایزهء  من در اقدام  به ایاّما  انگ 
 ین احمدیرام یاز سو یز به آن اشاره كرده است در پاسخ به پرسشین -احمد شاملو  -
داخل  ار درخشان دریچند مجموعهء شعر بس: »]...[  -سنده یپزشك، شاعر و نو -

 یدیشكوهمنِد شتر د یوهء انتقادیرفت، با ش یكشور چاپ شد كه، چنان كه انتظار م
)به نقل از ]...[« ل كه صاحبانشان مرد نبودند ین دلید عمدتاً به ایمواجه شد. شا یدیند

 .(ین احمدین: رامیه و تدوی، ته«1360ران در دههء یشعر امروز ا»كتاب  23ص 

ا ی یشده كه دفتر یمعّرف ین كتاب، كار زنان شاعریادآور شوم كه در اید یبا 
آنها، نامه نوشته و پاسخ  یافتن نشانیده و من با یاز اشعار آنان به چاپ رس ییدفترها

ز  یابم؛ و نی یآنان  دسترس یكه هنوز  نتوانسته ام به نشان یاراند شاعرانیگرفته ام. بس
ن یكه در ا یبین رو، ترتیه ام. از اافتیم، دست نیاز نامه ها یاریتا كنون به پاسخ بس
گر، جداگانه، ید یخ تولّد شاعران، منظور داشته ام؛ در جلدهایجلد بر اساس تار

 ت خواهد شد.یرعا

، حركات  و  یده ام تا  رسم الخطّ، نقطه گذارین كه  كوشیگر  ایمطلب د 
چ دخل و ین هرا كه هرشاعر در اشعار خود به كار برده، در حّد امكان بدو یینشانه ها
ن حفظ امانت یهء خوِد من باشد. و ایقه و رویاگر برخالف سل ی، نقل كنم؛ حتّ یتصّرف

را از  یاناً مطلبیمنقول از آنان هم مراعات كرده ام. و اگر اح یرا در نوشته ها
ماً از خوِد او نگرفته ام، در همان متن به مأخذ آن، یبه نقل آورده ام كه مستق یشاعر

 م.اشاره كرده ا

ِخ یب تاریشعر هرشاعر، جداگانه و به ترت یك از مجموعه هایهر یبررس 
ر تحّول و تكامل فكر و شعر یچاپ، صورت گرفته تا خواننده آسانتر و آشكارتر، س

 كند. یریگیك را پیهر

   

را كه به نامهء من پاسخ گفتند؛ و داماد  یزیگزارم شاعران عز یسپاس م 
رانه سر، یغ او توانستم پیدر یب یاریرا كه با  - یصالح یدها -ه ام یو گرانما یگرام

 اموزم.یوتر را بیكاِر نوشتن با كامپ

 باین شكیپرو       

 



  

 

 

   

 ین بهبهانیمیس
ارغون )فخر عادل  یخته و ارجمند به نام فخر عظمیفره یاز مادر 
 ،«رانیندهء ایآ»ر روزنامهء یسنده و شاعر و روزنامه نگار، سردبی(، نویخلعتبر

ن یو از نخست« ت نسوان وطنخواهیجمع»أت مؤّسس ی، عضو ه«نامهء بانوان»ر یمد
 یاحقاق حقوق زن گام برداشته اند؛ و از پدر یخواه كه برایزنان مبارز و آزاد

ر روزنامهء یسنده، شاعر، روزنامه نگار، مدیـ نو یلیه و دانشمند ـ عبّاس خلیگرانما
« ر سمعانید»، «اسرار شب»، «اهیروزگار س» :یرانیا ین رمانهایاقدام، مؤلّف نخست

كامل »و « االسالم(  یپرتو اسالم )ضح»در دو جلد؛ مترجِم « شرح حال كورش»و...
 1306كه چهارده جلد آن ترجمه و منتشر شد و ناتمام ماند؛ به سال « ریابن اث
گرفت تا گوهر  یهست - ین بهبهانیمیس -ران یغزل امروز ا یبزرگ بانو، یدیخورش

 د.یفزایب ینهء گرانسنگ شعر و ادب فارسیشتن را بر گنجیدرخشان شعر خو

)در بارهء  یریبا ناصر حر یخود، در گفت و شنود ین در بارهء زندگیمیس 
 د:یگو ی( م9صفحهء  6ات، شمارهء یهنر و ادب

افتم كه ی یهنوز در بطن مادر بودم و از خون او خورش م 
ا آورد و پس از اندك یم مرا به دنافتاد. مادر ییان او و پدرم جدایم

ه دارش یاست گرا و داعیش را از دست داد. برادران سیپدر خو یزمان
رش. از یهء پیمادرم تنها ماند با من و دا« فرارفتند. یك از گوشه ایهر»

 یبود كه پدر برا یراثین تنها میت و دانش به كمال بهره داشت و ایترب
س در مدارس ی، به تدریزندگ گذران یگذاشته بود. برا یاو برجا

ار كرد و فرزندان یاخت یمعدود آن روزگار پرداخت. سپس همسر
ن فرزندش، همپا و همگام كوچك او در یآورد و من، بزرگتر یگرید

 بودم. یراه سخت و ناهموار زندگ
چهار كودك  یهمراه او همه گونه تالش كردم، از سرپرست 

كه هرچند  یمتعّدد یانه هاهء غذا و نظافت خیكوچكتر از خود تا ته
م؛ از لفاف كردن تا به پست رساندن یشان بود یكین یگاه، اجاره نش
سندهء آن یر و نویر و سردبیكه مادرم و همسرش مد ییروزنامه ها

رستان به خانهء  شوهر رفتم، در یمكت  دبیبودند.  آن گاه از پشت ن
 یبود و شمعدان ینه اییكنم. آ یچه شوهر م یدانستم برا یكه  نم یحال

كه  یو سرانجام لفظ یو عاقد ییو مهمان ها یدیو لباس سف یو انگشتر
، یكمتر نداشت. و باز زندگ« نه»ز از یچ چیند و هیگو یم« بله»آن را 

افزونتر و...پس  یشتر و رنجیب ین، با تالشینخست یادامهء همان زندگ
گر ید یانیگر و سالید ی. سپس همسرییو جدا یچند، ناساز یانیاز سال

 یب یغین بار به مرگ همسر، كه دریاّما ا - ییتالش و رنج و باز جدا
 ان است.]...[یپا

آن »در آغاز كتاب  -ار یمنوچهر كوش -گر ین همسر دیبا در بارهء این چه زیمیو س
 د:یسرا یم« مرد، مرد همراهم

 ار،یاد منوچهر كوشیبه   
 ار؛یكه مهربان بود و     
 ان داشتآسم یبه پاك یروح  
 -ا یدر یبه بزرگ یو دل  
 ن را گواه، منم.یا  
 پاكدامن بود و حقگزار؛  
 -، از خود گذشته و استوار یدر دوست  
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 ارانند.ین را گواه، یا  
 ب و فرزانه بود،ینج یپروردهء پدر و مادر  
 و عاشق وار  
 -داشت  یكسان و بستگان را دوست م  
 زانند.ین را گواه، عزیا  
 گران بكاهدید كه از رنج دیكوش شهیهم  
 بر دوش كس نگذارد، یو بار  
 -كه درد بر قلبش چنگ افكند  یحتّا به هنگام  
 ن را گواه، مرگ است.یا  

 سد:ینو ی، م23و در همان جا ص 

توانست  یم یدا كرده بود. كسیتازه پ یم هدفیبرا ی]...[ زندگ
بپردازم؛ شعر  مرا را از نو  یتوانستم كس یمرا از نو بسازد و من م

كرد و من او را. دو  یسرود و من  شعر را؛ او مرا دگرگون م یم
 معنا. ]...[ یگریذات و د یكیشعر داشتم: 

نش یستادن و گزیا یهمان كتاب، در بارهء لحظات دشوار بر سر دو راه 29و در ص 
 نامد كه خود، سروده است: یزنده م یاز دو راه؛ او را شعر یكی

بود كه سروده  یخواست. شعر ین را نمیاّما، ا]...[ دلم، 
خواستم   یكه در ذهن داشتم. نم یدواریبودمش، با هرچه واژهء ام

ن  شعر  یا  یگران  وا گذارم. دست و دلم  برایآن را  به د یان بندیپا
 رانش كنند. ]...[یدم ویترس ید: میلرز یزنده  م

كه  یبهبهان یرزند دارد: علسه ف - یحسن بهبهان -ن از همسر اّول خود یمیس 
ن مشّوق و همكار و یل كرده و مادر، او را بهتریتحص یسیات انگلیدر رشتهء ادب

خواند  یش مین دوست خویكه شاعر، او را بهتر ین بهبهانیداند؛ حس یار خود میدست
كه از  - ید بهبهانیام -گانه دخترش یل پرداخته؛ و یبه تحص یو در رشتهء حسابدار

، یباستان یات و زبانهایزانش، نام برده و در رشتهء ادبین عزیزتریان عزبه عنو یو
 درس خوانده و استاد دانشگاه است.

دورهء دوسالهء پنجم و « یزندگ یبا همهء نابسامان»ن به قول خودش یمیس 
رساند و  یان میرستان را در چهار سال به پایك سال و دورهء دبیششم دبستان را در 

 یبه دست م« متفّرقه»ستان را با شركت در امتحانات دانش آموزان ریپلم كامل دبید
 یاسیس یهایریرود اّما به سبب درگ یم ییماما یهم به مدرسهء عال یآورد. مّدت
ن ماجرا یا یلیشوند. شرح تفص یگر، اخراج مید یبا عّده ا یان، دسته جمعیدانشجو

ژهء یو 1372زیی، پا1شمارهء  )دورهء دّوم:« گریمهء دین»هء یبه قلم خوِد او در نشر
س، ین ضمن اشتغال به تدریمی( آمده است. بعدها س172و  171، صص ین بهبهانیمیس

پس از اخذ درجهء  یپردازد ول یل میدانشكدهء حقوق به تحص یدر رشتهء قضائ
 ینم یمشاغل قضائ یكند و در پ یات را رها نمیس ادبین رشته، تدریسانس در ایل

ات یدهد همچنان كه تمام عمر از مطالعهء ادب یادامه م یعات حقوقرود اگرچه به مطال
معاصر  یادب یدادهایان رویدر جر - یعل -پسر بزرگش  یاریفارغ نبوده است و به 

، دورهء یریست و هشت سال و چند ماه دبیدر سطح جهان، قرار دارد. اكنون پس از ب
 گذراند. یرا م یبازنشستگ

دشت »ن در مقّدمهء كتاب یمیاز آن چه را س یید كه پاره هایآ یغم میدر 
با »ر عنوان یبا زیار زیشاعرانه و بس یش، با نثریدر بارهء پدر و مادر خو« ارژن

 ن رخصت را به من داده است:ین جا نقل نكنم. او خود، اینوشته، در ا« ستنیشعر و ز
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م كه چه مهربان بود و چه دردمند و ی]...[ و از مادرم بگو
ن، ین سرزمیا یش، در نگاهداشت سنن باستانیمرد زندگآزرده. دو 

چ نگفت؛چراكه یهرستم كه توانستند بر دل نازكش روا داشتند و او ه
 یقرون: آرام، صبور، خاموش، همتا یبود از ورا یرانیچهرهء زن ا
د و مالمت برد تا آن ی... و جفا كشیت اندوهی. و بر آن آیسنگ نبشته ئ

دم  كه كسان  به اعجاب یشن ینهمه، می..[ با اد. ].یگاه كه مرگش در رس
 یش میگانه را چون زبان خویگفتند:  زبان ب یاز دانشش  سخن م

 شناختم. یش از همه میدانست، و من زبان محبّتش را ب
كوچكم او بود و  یایداشتم: انگار كه همهء دن یو چه دوستش م

داشت،  یر و سلوكینهء الغرش؛ و سرم بر آن عرصهء كوچك چه سیس
ش را در همان عرصهء كوچك، و در ذهن یو هفت آسمان و پهناور
 داشتم. ]...[ یكوچكتر خود مصّور م

از پدر؛ و پدر،  ی!( خالیخاموش یم )چه شبهایكودك یو شبها
و  یشه از او شكوه داشت. و در جدائیبا صالبت، كه مادرم هم یمرد
ز با او و از ین ند. و میكش یال او را به بازخواست میش، خیخو یتنهائ
ن مرا یهء غمگیشمردم. و آن گاه كه دا یاو، پدر را  گناهكار  م یسو
 یبرد، سزاوار بود كه از نشستن بر زانوانش احساس ب یدنش میبه د
م و چه ینهمه، چه مهربان بود و چه نگران هستیكنم. و با ا یتاب

تصّور گسترده تر از  یبا دانش« مردستان یمرد»م؛ و یكبختیآرزومند ن
 من.

 نهء كوه...یبر س یبود؛ مادر، سنگ نبشته ئ یپدر، كوه
كباره ی. یابان بودم و پشت بر كوهیو آن گاه كه پدر مرد، در ب

شد؛  یلیس یكیكوه، تار ین فرونشست. از ورایخت و در زمیكوه فرور
 یرگیآمد: به كام ت ید و میغلت یه و موج در موج میه در سایسا

 یخبر. چه هنگام گذشت تاخودرا درپناه امنید بدرافتاده بودم و ازخو
 دانم. و گذشت... ینم -افتم؟ ی یده دمیوساحل سپ

؛ و یداریو پا یس عظمت، اسطورهء سرفرازیكوه، تند
شّك، سالمت جسم خود را  ی! آه، بیو چه خلوت یشیدامانش، چه آسا

كوهستان و آزمون  یم در هوایست( با تنفّس نوجوان یباق یزی)اگر چ
د یافته ام؛ و شایش باز یب و فراز صخره هایان عضالتم، با شتو
 ن سروده را.یشهء سرودن را و نخستیاند
       

 شتن:یرامون شعر خوین پیمیشهء سیم به اندینك بنگریا 

ز یرستاخ»ر عنوان ی، ز1370، بهار «زیرستاخ»در مقّدمهء چاپ سّوم مجموعهء 
را از مقّدمهء چاپ  یی، پاره هایب سنّتخود با حفظ قال ی، دربارهء نوآور«غزل

 كند: ی(، نقل م1352بهشت ینخست )ارد

ست كه، با  یبائیدوران غزل به سر آمده است. غزل  ز»... 
د او را به یده است؛ بایخ آرمیر و تاج الماس خود، در بستر یجامهء حر

ن روح ندارد، مرده یخی یباین زین گونه كه هست تماشا كرد. ایهم
د و، با نگاه نوازشگر خود، دلها را یده بگشایتواند د یگر نمیاست و د
 ن گفتند.یچن یانیسال -« بلرزاند

ن، در یخیك مجّسمهء ید حّق با آنها بود: غزل، به صورت یشا
 یقرار داشت كه ذّراتش تبلور هفت قرن را به صورت انجماد یفضائ

وجود ن میتوانست عبور كند. ا یدرآورده بود كه فقط نور از آن م
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ر قابل لمس و درك بود و یمردم امروز، غ یبا، برایو ز یتماشائ
 زمان آنان را در بر نداشت. یمقتضا

 یا  نمیدم كه: آیشیاند یافته بودم... با خود مین نكته را دریمن  ا
« خفته یبایز»را ذوب كرد و در جان آن « نیخی یفضا»ن یتوان ا
 د و او را زنده كرد؟یدم یگریروح د

ان غزل خود و گذشتگان یسته آهسته شروع كردم تا م... آه
ن اشتباه یار مشكل بود، چون كوچكترین كار بسیو ا -جاد كنم یا یتفاوت

 جه را مضحك و خنده آور كند!...یممكن بود نت
... درانتخاب كلمات هرگز به آنچه تا كنون مرسوم و متداول 

رات خاّص یو تعبده ام و از به كارگرفتن اصطالحات یشیندیبوده است ن
 ده ام...ینهراس -هرقدرهم خشن بوده است  -ن زمان یا

دگرگون ساختن روح  یكه من برا ی... قسمت عمدهء كوشش
با قالب غزل  ین اجتماعیق مضامیغزل به كار بردم  صرف تلف یغنائ

 ین مطالب را با كلماتیاد گرفتم كه چگونه این یشد و با ممارست و تمر
ان ظرف و مظروف یب شده در غزل بنشانم تا مقل خورده و انتخایص

ند یف و خوشایجاد نشود و آن را از حالت نرم و ظریا یتناقض و تضادّ 
 خارج نكند. یاصل

ز از ابتذال و تكرار یگر كوشش من صرف گریقسمت د
ش از یكه ب یمكّررات شد؛ و من به زبان روز سخن گفتم، نه به زبان

د یاط و تردیدر آن با احت یرییتغهفت قرن خاّص غزل بوده و هرگونه 
 شده است. یتلقّ 

ا یا با همهء خشونت یدن -ست  یمن جار یاین غزلها دنی... در
ش، و یا سرسختیا اندوهش، با همهء انعطاف ی یظرافتش، با همهء شاد

 ش.یانصاف یا بیبا همهء انصاف 
در هر قالب و  -گر دوران تكرار مكّررات یكنم كه د ی... فكر م

و  ین عروضیاز قوان یده است، خواه كتابیبه سر رس -ه باشد ك یشكل
الفاظ لجام  یچ قاعده و قانونیپشتوانهء آن باشد، و خواه ه یعیبد
 ار نگرفته باشد.یختهء آن را در اختیگس

ن یت كالم من است، ایخصوص  یبا حفظ قالب سنّت ی... نوآور
گران یم دست كه آن را از كال یزیشناسنامهء شعر من است، همان چ

 سازد... یمشّخص م
خود را درقالب  یای... دوست تردارم كه همهء سخنان خود و دن

در غزل به پا كنم و آن  یزیرستاخان كنم.. دوست تر دارم كه یغزل ب
زنده و فّعال درآورم.. دوست تر  یبا را به صورت موجودیمنجمد ز

خواهد سال  یكه دوباره سالها یدر غزل -رم یدارم كه در غزل بم
 ست.یز

ات غزل و ید حیتجد یكنم كه برا یبه هر صورت، گمان م
ن آغاز راه است، یدم. ایكه توانستم، كوش یگرگون ساختن آن، تا جائید

ان ین راه من خواهم افتاد، اّما تازه نفس ترها به پایمهء ایبدون شّك در ن
 د.یراه خواهند رس

  س.ب.     
 1352بهشت ماه  یارد     
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مكن به نامه »، با عنوان 1362، چاپ سّوم، به سال «پا یجا»مهء مجموعهء و در مقدّ 
 سد:ینو ی، م«مالمت من مست! یاهیس

 -دهء من است یكه شعر خاّص برگز -]...[ امروز اّما غزل من 
خود را با غزل  یوند هایگر درآمده كه همهء پید یبه سبك و روش

از غزل  یشاخه ئن است كه یدر پندار من چن ده است.یگذشتگان بر
ش خوابانده ین تجربهء خویافزون از باور، در زم یبیرا، با شك یسنّت

كه  از   یشه دواندن  آن در خاك بوده ام؛ و به هنگامیام و شاهد ر
م یافته ام شاخهء نو را از تن قدینان یتازه اطم یشه هایاستحكام  ر

 یا شاخه ئدهء همان درخت كهن، امّ ین غزل زائیاكنون، ا جدا كرده ام.
د فراوان یشتر و امیب یائیتازه تر و عمر و پا یبا جوانه ها -جوان است 
فشرده تر، همان است و همان  ینده اش. به گفتاریوهء آیبر گل و م

 ست. ]...[ین

ستن(، ی)با شعر و ز« دشت ارژن»باچهء كتاب یو راجع به مضمون اشعارش، در د
 د:یگو یم یخطاب به دوست

ر و یناگز یادیست كه شعرم فر یانین كه: سالیقت ای]...[ حق
كه در  یادیا فریست؛ مثل ضربان قلب و نبض،  یانعكاس یجنبش

اد ین فرین حركت و در ایم. من در ایده یسر م یمیبرخورد با نامال
د یكنم. و باز شا ینكه وجود آن را احساس میندارم، جز ا یدخالت
بدل شده  یطفهء همگانك عایست تا شعرم به  یریكه د یافته باشیدر

ن نه از آن روست كه خواسته ام یكه زبان جمع است. و ا یگوئ -است 
ش را گم یت خویم، بلكه از آن است كه فردیتا از زبان جمع سخن بگو

« من»كه خود را )آن  یل شده ام. گاهیكرده و در دل جمع مستح
م یسرا یكه م یابم، شعری یتندرست و استوار و جوان را( باز م

ز زودگذراست، و ین حالت نینانه؛ اّما ایاشقانه است و سخت خودبع
ش همان شعراست و بس. و شگفتا یدوام آن درست به اندازهء زمان سرا

افته یش یان پیسال« من»وند خود و آن یپ یبرا ی، واسطه ئیكه، به تازگ
ال. و آن گاه كه یساخته و پرداختهء خ یك كولی -ست  یكولك یام كه 

د: او كه مظهر یآ یان می( به میاد كنم، او )آن كولیاز خود خواهم  یم
و « من»روح من است. و چه خوب از  یشگیهم یهایها و آوارگیدربدر
 رهاندم!]...[ یم« یمن یب»از 

 م و از شعر...یو باز از سرودن بگو
ان را یكه زمان را و سال یشعرم تجربهء لحظه هاست: گوئ

ن و گاه  تلخ. و همهء یریگاه  ش -ده ام یجرعه، جرعه، جرعه، نوش
 یم جوانیخته است؛ با جوانیج، با خون و گوشتم درآمیجرعه ها، به تدر

اد یكرده و شور برآورده، آواز سرداده؛ با خشمم به خروش آمده، فر
ده. و یگاه رسا و گاه نارسا؛ تا گوشها راه جسته و با اندوهم نال -شده 

رم به مصّب یجرعه ها در ضم ان همهء آنیاكنون، با گذشت عمر، جر
ا ی، یاچه ئیا دری، یخواهد به مرداب یوسته است كه میپ یرود
به نهان  یخروش، حركت یفروشود؛ و آرام و گسترده و ب یگزاریر

 داشته باشد.
ن روست كه، با یگفتم كه شعرم تجربهء لحظه هاست. و از ا

 یه هاندهء واحد دارد، به چهریكه نشان از گو یاقیهمهء سبك و س
ك، راز لحظهء خاّص خود را با ید كه، هریآ یز و ناهمگون در میمتما

ست كه، به  ین روست كه مجموعهء تضادّ یخود دارد. و باز، هم از ا
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همچنانكه  -آورد  یرا به وجود م یوستگیك تشابه و پیناچار و در كّل، 
 یز و بهارش، مجموعهء ناهمسانیگذشت زمان، با شب و روز و پائ

 مداوم روزگاراست. ]...[ یوستگیاست كه، در كّل، تشابه و پلحظه ه
       

ر در شعرش، در همان گفت و شنود با ناصر ین دربارهء كاربُرد تصویمیس 
 د:یگو ی، م16ص  یریحر

دارند  یرم ابعاد مختلفیم. تصاویگو یر سخن میمن با زبان تصو
نده، به دنبال با شنو یرابطهء عاطف یو برقرار یو جانبخش یكه تداع

ك نقّاش از رنگ ها به یك مفهوم محض، از مختّصات آن است. مثل ی
ستند یچ وقت همان نیم هیاء برایكنم. اش یشعرم استفاده م یتناسب فضا

 یكنم. سمبول ها در شعرم ارزش خاصّ  یكه در ظاهر به آن نگاه م
ن نوع یاز ا یها نمونهء بارز« واره یكول« »دشت ارژن»دارند. در 

زن، ستم  یان زن است. درد هایسال یسمبول آوارگ یار هستند. كولك
زند.  ین شعرها به چشم میابهام ا یكه براو رفته است، از ورا ییها

]...[ 
رها، به خصوص در یكنم كه در تصو یهم گمان م یاّما بر رو

ر اصرار داشته ام. من یان خواننده و تصویم یارتباط عاطف یبرقرار
آن فكر كرده ام، بلكه  یریصرفاً از جنبهء تصور، یكمتر به تصو

دن به عاطفه بوده ام یت بخشینیع یبرا یزیچ یشه در جست و جویهم
د به یل شده است و شایتخ ین عاطفه موجب تداعیشه همید همیو شا
شتر رشتهء یهستند و ب یمن كمتر انتزاع یرهاین علّت تصویهم

ر یگر تصویاز طرف د كشد. یم میعاطفهء من است كه آن ها را به سو
د از یا تشابه به كار گرفته ام و شایا تضاّد یشه در تقارن یل را همیا تخی

 دارند، ]...[ یم ابعاد مختلفیرهاین جهت است كه تصویهم

 د:یگو یف شعر می، دربارهء تعر20و در همان جا ص 

از  ییل خویكه اسماع یفیهم تعر یكنم بر رو ی]...[ فكر م
شعر »ن طوراست: یجامع باشد و ا یاست، تا حدّ شعر به دست داده 
فشرده و  یال است در زبانیشه و خیاند یعاطف یهمانا گره خوردگ

ن به دست یب چنیف، عناصر شعر را به ترتین تعریاو در ا« ن.یآهنگ
 دهد: یم

 ( عاطفه1
 شهی( اند2
 الیا خیر ی( تصو3
 جازی( ا4
 كالم  یقی( موس5

ا شعر یعناصر موجود نباشد، آن یاز ا یكی یحال اگر در شعر
 ست؟ ]...[ین

گنجد، مثل  یف نمیاست كه در تعر ییبه نظر من، شعر جادو
توان فرض كرد.  یان شكل آن نمیب یبرا ی. ابعادیروح و مثل زندگ

]...[ 
هء یوه و روش كار خود در سرودن اشعارش، در نشریرامون شین، پیمیس 

 سد:ینو ی، م175ص « ین بهبهانیمیس»ژهء یو« گریمهء دین»
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شتر در حوزهء غزل بوده است. با غزل و یوهء كارم بیش
نخست،  یوسته آغاز به سرودن كردم و از همان روزهایپ یهایتیدوب

بود. اگرچه هرگز از  یط و اوضاع اجتماعیاز مح یشعرم بازتاب
د یفارغ نمانده ام. اّما آنچه را با یو خاّص و شخص یعواطف درون

و  یعاطف یز در واقع  بازتاب واكنشهایبنامم ن یعبازتاب اوضاع اجتما
سته ام. یاست كه در آن ز یط و جامعه ایمن در برابر مح یخصوص

نداشته ام. اّما  یاسیا سی یسرودن شعر اجتماع یبرا یچ گاه قصدیه
 یاسیو س یشتر موارد، سخت اجتماعیاگاه در بیشعرم ناخواسته و ن
 كنم. یرون، جهان درون را فاش میخته از جهان بیاست. متأثّر و برانگ

ج غزل  دست یر در اوزان راییجاد تغیش  به ایست سال پیاز ب
 یكالم كه در حال محاوره ب یعیطب یكردم كه از پاره ها یزدم  و سع

رسند در غزل استفاده كنم و با تكرار و ادامهء ضرب  یوزن به نظر م
زان گذشته را به وجود آورم كه هم او ین وزن تازه ایپارهء نخست

خاّص اوزان گذشته الزمهء  ین و واژه هاینكند و هم مضام یتداع
نو  ییرش محتواینو، آمادهء پذ یب ظرفین ترتیت آنها نباشد. به ایظرف

غزل گذشتگان را حفظ كرده است اّما  یجاد كرده ام كه شكل هندسیا
 یت و محتوایسپرده است و ظرف یآن را به فراموش یت و محتوایظرف
ع است كه ین ابداع آن قدر وسیبه وجود آورده است. دامنهء ا یزه اتا
ن پارهء كالم كه ینخست یهر غزل تازهء خود به اقتضا یتوانم برا یم

از اوزان را به  یتازه داشته باشم. منتها  بعض یرسد، وزن یبه ذهنم م
گر یر دیكنم؛ به تعب یجاد كرده است تكرار میكه با ذهنم ا یسبب الفت

ن  تكرار  گوش  یشوند  و ا یاگاه  و خود به خود  تكرار میوزنها  نن یا
 كند. ]...[ یز  به خود  مأنوس  میشنوندگان  را  ن

        

 ن قرار است:یافته، از این شاعر انتشار یآن چه تاكنون از ا 

. یدیخورش 1330سه تار شكسته )شامل شعر و دو داستان(. چاپ اّول  - 1
 تهران.

. 1370. چاپ چهارم. بهار 1335پا. انتشارات زّوار. چاپ اّول  یجا - 2
 تهران.

.چاپ چهارم. بهار 1336چلچراغ. انتشارات زّوار. چاپ اّول  - 3
 .تهران.1370

 . تهران.1370. چاپ پنجم. بهار 1342مرمر. انتشارات زّوار. چاپ اّول  - 4
. 1370م. بهار . چاپ سوّ 1352ز. انتشارات زّوار. چاپ اّول یرستاخ - 5

 تهران.
. چاپ سّوم 1360ز سرعت و از آتش. انتشارات زّوار. چاپ اّول  یخطّ  - 6

 . تهران.1370
. 1370. چاپ دّوم. بهار 1362دشت ارژن. انتشارات زّوار. چاپ اّول  - 7

 تهران.
د مصّدق. به ی، حمین بهبهانیمیبا: س یات )گفت و شنودیدربارهء هنر و ادب - 8

 . بابل.1368بابل. چاپ اّول. تابستان  ی(. كتابسرایریركوشش ناصر ح
 . تهران.1369آن مرد، مرد همراهم. انتشارات زّوار. چاپ اّول  - 9

كاگو. ی. ش1369ما. چاپ اّول ین ینهء اشعار. انتشارات فرهنگسرایگز - 10
 كا.یآمر

 كا.ی. سن حوزه. آمر1371ن جامه. نشر زمانه. چاپ اّول یكاغذ - 11
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 .1373و نامه و عشق )منتخب(.  یولك - 12
 .1374شه بخوان )منتخب(. یعاشقتر از هم - 13
 .1374شاعران امروز فرانسه )ترجمه(.  - 14
 .1374. انتشارات سخن. چاپ اّول. بهار یچه آزادیك دری - 15
ادها(. شركت كتاب. چاپ ینهء قّصه ها و یدم؟ )گزیبا قلب خود چه خر - 16

 ایفرنی. لس آنجلس. كالیالدیم 1996 .یدیخورش 1375اّول. 

ز آمادهء چاپ است. بعد از یمجموعهء مقاالت، مصاحبه ها، نقد و نظرها ن 
به چاپ « اهید و سیسپ»ن در یمیگر از سی، دو داستان د«سه تار شكسته»دو داستان در 

راً هم دو،سه داستان نوشته است كه با روال یاخ«. ریتو و زنج»و « ك نامهی»ده: یرس
 ست. یازه  و به زبان شعرت

 «سه تار شكسته» - 1

با  یز از مصاحبهء ویو ن یرین با ناصر حریمیچنان كه از گفت و شنود س 
ن مجموعه عالوه ید: ایآ ی( بر مین بهبهانیمیژهء سیگر، ویمهء دی)ن یالنیفرزانهء م

شاعراست كه به سال  یست سالگیاشعار دوران پانزده تا ب یبر دو داستان، حاو
د چاپ نشده است؛ چرا كه به پندار یده و تجد یبه چاپ رس یدیخورش 1330ای 1329
بودند.  ینداشتند، ابتدائ یو غلط اسلوب یب اصولین كه عینده، آن شعرها با ایسرا

ج یوشیما یو ن ین اعتصامیر پروین كتاب، شاعر تحت تأ ثیهنگام سرودن اشعار ا
ما ین  یهایین و تازه جویته، عواطف  پروشناخ یم یآنها را به خوب یبوده؛ چه هردو

ن دو شروع به یق شعر این رو با تلفیآمده؛ از ا یبه ذوق  شاعرانهء او خوش  م
ن كتاب، همه جور یكرده است. در ا یسرشار از عواطف اجتماع ییهایتیساختن دوب

و سه  یتیاز دوب یتا توّجه به اجتماع؛ و همه جور شعر ی، از عشق خصوصیمضمون
 افت.یتوان  یوسته تا غزل میپ یتیب

 «پا یجا» - 2

ن را در بر دارد؛ یمیس 1335تا  1325 ین مجموعه، اشعار سالهایا 
 یاز آنها رّد پا یتوان در برخ یشاعر كه هنوز م یو جوان یدوران نوجوان یشعرها
مكن به نامه »با عنوان  یص داد. در مقّدمه ایج را تشخیوشیما یو ن ین اعتصامیپرو
ن كتاب، یبر چاپ سّوم ا 62بهشت ماه ینده در اردیكه سرا« مالمت من مست یاهیس

 سد:ینو یافزوده، م

كنم، در  ینگاه م« چلچراغ»و  «  پا یجا»به دو كتاب  یوقت
  یش انگاریو خود  ب  یری، آسان  پذی، شتابزدگیهردو، نشان خام

از  را یاریست بسیبا یآن است كه امروز م ینم. راستیب یفراوان  م
ن بار به یچندم یسپردم و برا یم یآنچه سروده و گفته ام به فراموش

 یكر خامیك پندار مرا به بازگشت در پیدم. اّما یكش یچشم خواننده نم
ن گفته ها و ینكه، به هر صورت، من  با همیكند، و آن  ا یم یها راض

 ..[افته ام ].یان مردم وطنم راه یبه م -شان  یبا همهء خام -سروده ها 
نده یشتر گوین دو كتاب نمودار استعداد بیا ینكه، غزلهایگر اید

از گذشتگان و روش  یدیوه از شعر هستند: غزلها گرچه تقلین شیدر ا
دارند  یز بهره ئین حال، از نگرش نو و زنانه نیكار آنهاست، در ع

]...[ 
كنم   ین دو كتاب  نگاه  میات ایاز  اب  یدر  پاره ئ یاّما  وقت

د و یسف ید نداشته ام از مویسف یك مویكه حتّا  یندم: به هنگامخ یم
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د یو ام یشاد یدل كوچكم از فراوان یسخن گفته ام، و وقت یشانین پیچ
ده ام؛ و آن زمان كه ینه گنجا نبود، از غمها نالیكرد و به س یورم م

دوارم را از عطر یخاطر شتابزده و ام ین برف زمستانیبارش نخست
خبندان سرد خاطر یاز  یكرد، شعر یسرشار م یاربه یشكوفه ها

ت  آن بوده  كه آرزو ینداشته است. واقع  یتیك  واقعیچیسروده ام! و ه
ب و یچ شكیه یم باشند و بیرایدر جمع بزرگتران، پذداشته ام، 

 ]...[ از غوره ام حلوا بسازند! یانتظار
گراست ید یسهء غزل امروز من با غزل گذشته ام ضرورتیمقا

؛ و  باز  هر چه  خطاست، ین دو كتاب، به تمامید طبع و نشر ایر تجدب
و آن  ین سویم ایكم تجربه در حر یشاعر یتوان به عذر تكاپو یم

 د. ]...[یبخش یست سالگیمرز ب یسو

 یجا»، در بارهء  مجموعهء  1368به سال   یریبا ناصر حر  یو در گفت و شنود
 د:یگو یم«  پا

 یلیك شاعر خید گسترده، در حّد یك دی توّجه به اجتماع، با
مرا  یاز كارها ین كتاب كم كم قسمتیبود كه در ا یوه ایجوان ش

ك. یكرد. زبان ساده بود و موافق با اصول زبان شعر كالس یمشّخص م
آن  یبود و محتوا ییمایوستهء نیپ یها یتیشتر  قالب دوبیقالب آن ب

. بر یعاطف یدیا دكرد، ب یجامعه را مطرح م یمفاسد و ضعف ها
شود  كه هنوز  ین كتاب مطرح  میاز شعرم در ا یهم شكل خاصّ  یرو

 یم جالب توّجه است. اّما هنوز میآن برا یاز قسمت ها یهم بعض
 ر هر شاعر مورد پسند خود را در شعر منعكس كنم.یتوانستم تأث

        

 عه:ن مجموین اشعار ایاز بهتر یم به نقل برخیپرداز یاكنون م 

ن ین شعر از بخش نخست كتاب است. ای، نخست21ص « ینغمهء روسب» 
آورده و در آن از دردها و دردمندان « یواقع یچهره ها»ر عنوان ین، زیمیبخش را س

گناه آلود مردِم ظاهراً گناهكار و باطناً  یف زندگیر و توصیجامعه سخن گفته و با تصو
انهء رّد و انكار، نرانده و ینها آنان را با تاز، نه تیط  نا به سامان اجتماعیشرا یقربان

تبهكاراِن  یفساد و تباه یشه هایزبان به طعن و سرزنش اعمالشان نگشوده، بلكه ر
ن گونه از یده است؛ آن چنان كه در خواننده و شنوندهء ایافته و به رخ كشیر را یناگز

و انزجار آنها را خته و نفرت یرا برانگ یو دلسوز یاشعارش، حّس و عاطفهء همدرد
 ه روزگار جامعه كشانده است.یاسباب و علل رفتار و كردار بدكاران س یبه سو

ساده و روان، سروده  یوسته و با زبانیپ یهایتیدر قالب دوب« ینغمهء روسب» 
 شده است:

 سرخاب مرا یبده آن قوط  
 شیخو یرنگ یتا زنم رنگ به ب  
 بده آن روغن، تا تازه كنم  
 ش.یخو یده ز دلتنگچهر پژمر  

 
 ن سازمیبده آن عطر كه مشك  
 زم بر دوشیسوان را و بریگ  
 بده آن جامهء تنگم كه كسان  
 رند مرا در آغوش.یتنگ گ  
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 را یانیبده آن تور كه عر  
 در خمش جلوه دوچندان بخشم؛  
 یو آشوبگر یزیهوس انگ  
 نه و پستان بخشم.یبه سر و س  

 
 شوم،بده آن جام كه سرمست   
 خود خنده زنم: یه بختیبه س  
 نین چهرهء ناشاد و غمیا یرو  
 بنده زنم.یشاد و فر یچهره ئ  
 -شب من یاز آن همنفس د یوا  
 چه روانكاه و توانفرسا بود!  
 د چو از من، گفتم:یك پرسیل  
 با بود!ین زیدم كه چنیكس ند  

 

 -ش ین شب پیوان دگر همسر چند  
 ارم كرد:میاو همان بود كه ب  
 شد یآنچه پرداخت، اگر صد م  
 شتر آزارم كرد.یدرد، زان ب  

 
 ارانین یكسم و، زیپركس ب  
 ست،ین یو هواخواه یغمگسار  
 ار زنندیبس یالف دلجوئ  
 ست.ین یك جز لحظهء كوتاهیل  

 
 ینینه مرا همسر و هم بال  
 كه كشد دست وفا بر سر من  
 یو دلبند ینه مرا كودك  
 زنگ غم از خاطر من. كه برد  
 كوبد؟ یست كه در مین كیآه، ا  
 د!یآ یهمسر امشب من م -  
 غم، ز دلم دست بكش ی، ایوا  
 د!یبا یاو م ین زمان شادیكا  
 -رنگ فروش یلب ن یا -لب من   
 از راز بكش! یبر غمم پرده ئ  
 ش دهند،یتا مرا چند درم ب  
 خنده كن، بوسه بزن، ناز بكش!..  

م كه یهست یتكاریجنا یمانیك لحظه پشی، شاهد 29ص « واسطه» در شعر 
 كند: ین معاش، خاموش میوجدان خود را به عذر تأم یندا

 د و مرا گفت:یابرو به هم كش  
 ؟یگر شكار تازه ندارید»  
 -نان، تمام، نقش و نگارند یا  
 ؟ ]...[یو غازه ندار یجز رنگ و بو  
 زیار دل انگیب یزه ئیدوش  
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 ا و شوخ و كام نداده!بیز  
 زیبر لعل آبدار هوس ر  
 «از شوق كس نشان ننهاده!  
 رنگیافسون به كار بستم و ن  
 به چنگ من افتاد: یتا دختر  
 یدختر مگو! شكفته بهار  
 به چنگ من افتاد. ]...[ یكریگل پ  

 
 زان پس به او سپردم و رفتم  
 را یمرغ شكسته بال و پر  
 دمیدنشستم و  یپشت در  
 را! یثمر یرنج تالش ب  

 
 ز شب گذشت و برون شد یپاس  
 تو! یوه! چه پرهنر»شادان كه:   
 پاداش یر كز پین زر بگیا  
 «تو!... یشتریان مزد بیشا  

 
 ان،ین گفت و گو نرفته به پایا  
 بر دخترك مرا نظر افتاد:  
 زان شكوه ها كه در نگهش بود  
 به جان من شرر افتاد. یگفت  
  
 آن گونه گشت حال كه گفتم  
 كوبم به فرق مرد، زرش را!  
 شیا و زر خویاژدها! ب یكا  
 بستان و بازده گهرش را!  

 
 ب به من زدیو درون نهید  
 لهء نان است!ین زر تو را وسیكا  
 سه و بستمیبنهفتمش به ك  
 را زراست و بسته به جان است!...یز  

 یهایرنجها و نامراد یایت گویحكا ،33ص « یافسانهء زندگ» یبایشعر ز 
دهء یخته؛ اّما با بازشدن دینهء او را برانگیشاعراست كه خشم و ك یخصوص یزندگ

او به دست  یشخص یزندگ یهایمحنت خلق و رنج عموم، ناهموار یبه رو یو
 شود: یسپرده م یفراموش

 ك!یهمنفس، همنفس، مشو نزد  
 خنجرم، آبداده از زهرم.  
 ! كه سر تا پادورتر یاندك  
 نه ام، خشم سركشم، قهرم...یك  

 
 لب منه بر لبم! كه همچون مار  
 ش در كام خود نهان دارم:ین  
 خاموش ینه ئیگره بغض و ك  
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 ن خنده در دهان دارم.یپشت ا  
 

 نه ام منه! كه در آنینه بر سیس  
 ر خاكستر:یهست ز یآتش  
 ترسم آتش به جانت اندازم  
 كسر. ]...[یه سر تا ب یسوزمت پا  
 -ش یاد ها دارم از گذشتهء خوی  
 كه قلب سرد مرا یاد هائی  
 نه و خشمیز ك یرانه ئیكرده و  
 كه نهان كرده داغ و درد مرا:  

 
 اد دارم ز راه و رسم كهنی  
 وست.یكه دو ناساز را به هم پ  
 وندین پیادگار ایمن شدم   
 ك چون رشته سست بود، گسست.یل  

 
 مادر و پدرم یهایرگیخ  
 آن دو را فتنه در سرا افكند.  
 بودم و، مرا ناچار یكودك  
 ن، گاه از آن، جدا افكند.]...[یگاه از ا  

 
 زود گذشت -هرچه بود  - یكودك  
 ده ام بازشد به محنت خلق؛ید  
 ش و، خاطر منیدست شستم ز خو  
 شد نهانخانهء محبّت خلق.]...[  

 
 ن باریددم آن قهرمان كه چنید  
 ر بار شكنجه، رفت از هوش...یز  
 ك، آرام و شادمان، جان دادیل  
 ُمهر نگشوده از لب خاموش.]...[  

 
 دم آن دوستان كه جان دادندید  
 د.یر، با هزار امیر زنجیز  
 دندیدم آن دشمنان كه رقصید  
 د.یدالوران شه یدر عزا  

 
 ك!یهمنفس، همنفس، مشو نزد  
 ز زهرم.خنجرم، آبداده ا  
 دورتر! كه سر تا پا یاندك  
 نه ام، خشم سركشم، قهرم...یك  
 شیخو یزیخنجرم، خنجرم كه ت  
 ره بنشانمیبر دل خصم خ  
 آتشم، آتشم كه آخر كار  
 خرمن جور را بسوزانم.  
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 ی، چهرهء وحشت زدهء مرد گوركن و فضا39ص « دندان مرده»در شعر  
 یشود كه خواننده را هم به وحشت م یمر یگورستان، آن چنان تصو یوحشت زا

صانهء گوركن را انكار كند، آن گاه كه یعمل حر یتواند زشت یكه نم یافكند؛ و در حال
فشارد و در  یجانكاه قلبش را م یشد، اندوهیاند یم یدرمان و یمار و بیبه كودك ب

 یم  دن سخن  زرگر، بر مغز  گوركن  فرودیشن یكه در پ  یان شعر، از ضربه ایپا
 ماند: یب  نمینص ید، بیآ

 میدودل، لرزان، هراسان، چهره پر ب  
 به گور سرد وحشت زا نظر دوخت:  
 شرار حرص آتش زد به جانش،  
 طمع در خاطرش صد شعله افروخت.  
 به هر لوح و به هر سنگ و به هر گور  
 -و اندوه شب، رنگ  یكیزده تار  
 ارواح! ی، به جز نجواینه غوغائ  
 ، مگر بانگ شباهنگ!یآوائ نه  
 كرد یر لب تكرار میز یبه نرم  
 را« مرده شو»ب یعج یسخنها  
 ن مرده، دندان طال هستیبا ا»كه:   
 « ]...[شستم او را یان بود چون مینما  

 
 كنون او بود و گنج خفته در گور  
 یجان سرد یكر بیبه كام پ  
 ن گنج، ناچاریبه چنگ افتد اگر ا  
 ید درمان بَهِر دردتواند بو  
 تواند ین زر، میبه دست آرد گر ا  
 او ستاند یدر بها یمیكه س  
 مار خود رایوزان پس كودك ب  
 آرد و دارو ستاند. یپزشك  
 ن زر افتاده در گوریچه حاصل ز  
 رد؟یبرنگ یكه كس كام دل از و  
 آنجا یمارینجا باشد و، بیزر ا  
 رد؟!یبم یو سخت یدرمانیبه ب  
   
 كلنگ گوركن بر گور بنشست:  
 ختیفرور یواریسكوت شب چو د  
 روانكاه یمیبه جانش چنگ زد ب  
 ختیرنگ او ریعرق از چهرهء ب  
 یبا آن همه آشفته حال یول  
 - یزد از پشت كلنگ یم یكلنگ  
 ن، او نبود و حرص او بودیدگر ا  
 ...ید شب، در گور تنگیكاو یكه م  
 صشیحر َجست از چشم یشرار  
 ن شد نموداریچو آن تابوت چوب  
 زد یتند م یدلش با ضربه ها  
 دن زر در شب تار...یبه شوق د  
 ن، او نبود و حرص او بودیدگر ا  
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 كه ضعف و ترس را پست و زبون كرد  
 كفن را پاره كرد انگشت خشكش  
 -از آن برون كرد  یسر یرحمیبه ب  
 كاندر دهان خشك و سردش یسر  
 طال بود! یناب بود... آر یطال  
 كرد یاش جان عرضه م یكز پ یطالئ  
 اگر همراه با صدها بال بود!  
 ن، او نبود و حرص او بودیدگر ا  
 كه كام مرده را خونسرد، وا كرد  
 زیف نفرت انگیوزان فّك كث  
 جدا كرد.. یطال را با همه سخت  
 سحرگاهان به زرگر عرضه اش كرد  
 ش؟ین كاال، بهایاست یكه: بنگر چ  
 اعتنا گفت: یمحك زد زرگر و ب  
 ش!یطال یطال رنگ است و پندار  

ختن آن بر اثر كلنگ زدن یر فروریوار، و تصویه سكوت شب به دین شعر، تشبیدر ا
 دارد. یگوركن، تازگ

ف یبا و ظریهء زیافت هدی، شاعر با در69ص « هء نقرهیهد»در شعر  
 یاز زندگ یدردناك یتلخ و قّصه ها یبش، رازهایلفر، از خالل  نقش و نگار دیدوست

 د:یتواند د یاز كسان نم یارین بسیند كه چشمان ظاهربیب یسازندگان آن م

 شب تا سحریدوست! د یه ات، ایهد  
 در كنارم بود و با من راز گفت  
  -ن و گرم یریش -زبان با صد زبان  یب  
 قّصه ها در گوش جانم بازگفت.]...[  
 بین نقش و نگار دلفریدرمن،   
 ده ام:ید یراز تلخ زندگان  
 خسته از اندوه و رنج یچشمها  
 ده ام.]...[ید یاستخوان یچهره ها  

 

 درد دلها، ناله ها، تك سرفه ها  
 -ابزار كار « تق تق» یهمصدا -  
 بیعج یاهوئیكند برپا ه یم  
 نه سوز و جانگداز و مرگبار.یس  

 
 ختیكه ر یونده ام آن قطرهء خید  
 :ینه ئیاز س یبر درخشان نقره ئ  
 دل بود و، خونش كرده بود یپاره ئ  
 ...ینه ئی، غم دوشیم فردائیب  

 
 نقش بست: یبه چهر یهء ترسیسا  
 م، یماری! اگر دانند از بیوا»  
 برم یكودكان را از كجا نان  
 «م؟یكاریو ب یروزگار تنگ  
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 ده ام آن طفل كارآموز راید  
 پژمرده اش؛ یا رخ در كودكب  
 سوزان شود یگاه، همچون اخگر  
 خورده اش.]...[ یلیچهِر از استاد، س  

 
 ن!ینازن یه ات، ایآب و رنگ هد  
 ده و خون دل استیاز سرشك د  
 ریباز گرد و بازش از من بازگ  
 زانكه بهر من قبولش مشكل است.  
 ف،یبا و ظریه زین هدیگرچه بود ا  
 كور بود!« نیمیس»ن یچشم ظاهرب  
 د اویوانچه را با چشم باطن د  
 آوخ آوخ، از ظرافت دور بود!  

به ظاهر، شاد و در باطن، غمناك  ی، كه زندگ73ص « رقّاصه...»شعر  
بر  یبا و جانداریز یرهایه ها و تصویكند، از تشب یرا وصف م یدختر رقّاص
 خورداراست:

 خانه سخت ولوله افتادیدر دل م  
 ر رقّاص تا به رقص درآمد:دخت  
 نین فشاند و دامن پرچیزرّ  یسویگ  
 از دل مستان ز شوق، نعره برآمد.]...[  

 
 فكند بر تن مستان یلرزهء شاد  
 نهء برهنهء چون عاج.یجلوهء آن س  
 پولك زر بر پرند جامهء او، بود  
 د صبح و بركهء مّواج.یپرتو خورش  

 
 ان،چیكمر همچو مار گرسنه، پ» آن   
 مابیو لغزنده همچو لّجهء س یصاف  
 با ز چاك دامن شبرنگ،یران فر  
 مهتاب... یدیبان شب، سپیچون ز گر  

 
 د و باده پرستانیان رسیرقص به پا  
 دندیدست به هم كوفتند و جامه در  
 ُگل به سِر آن ُگِل شكفته فشاندند  
 دند.]...[یسرخوش و مستانه پشت دست گز  

كه  ی، شاعر از زبان زن79ص « فوق العاده»هندهء در شعر تكان د 
د و خواننده را همدل و همزبان یگو یگذارد، درد دل م یجگرگوشهء خود را سِر راه م

را  یژه هر مادری، به ویرساند؛ آن جا كه هر انسان یان هولناك شعر میبا خود به پا
 كشاند: یبه اوج غم و وحشت م

 گذشت و خواب را یاز شب م یمین  
 افتاد در چشم ترم یره نم  
 گداخت یشررزا م یجانم از درد  
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 بسترم! یخار و سوزن بود گفت  
 بست راه یبر سرشكم درد و غم م  
 اد منیشكست اندر گلو فر یم  
 خبر از رنج مادر، خفته بود یب  
 در كنارم كودك نوزاد من.  
 بر چهره اش یره گشتم لحظه ئیخ  
 او. یمایبر لب و بر گونه و س  
 الیدم در خیاران را كشینقش   
 او! یمانا یكیابم یتا مگر   
 ر لب:یش گفتم زین با خویشرمگ  
 ن فرزند توست؟یم كه ایبا چه كس گو»  
 رنج او یوز چه كس نالم كه عمر  
 «وند توست؟یپ یادگار لحظه ئی  
 رمش،یگر، به دامان محبّت گ  
 همچو خود، آلوده دامانش كنم  
 -هستم من و او ننگ من ننگ او   
 ننگ را بهتر، كه پنهانش كنم...  
 شه ها برخاستمین اندیباچن  
 جامه و قنداق نو پوشاندمش  
 رنگش زدم یبر چهر ب یبوسه ئ  
 خواندمش.« نایم»زان سپس با نام   
 افتمیبگذشت و خود را  یساعت  
 .یو در پشت در یدر گذرگاه  
 چون گل فرزند را یشسته رو  
 .یاسرشك گرم چشمان ترب  
 فتاد ینیسنگ یپا یاز صدا  
 ماب وار.یلرزه بر اندام من، س  
 ختمیطفل را افكندم و بگر  
 ز بار. یدل پر از غم، شانه ها خال  
 كاغذ به دست یگر كودكیروز د  
 اد را،ید از عمق جان فریكش یم  
 !_ی! فوق العاده، آیآ»زد:  یداد م  
 «را!.. خوردن سگ، كودك نوزاد  

، خطاب  به  فرزند خردسال شاعر سروده شده  و 89ص « راث...یم»شعر  
نشسته است و او  یاران، بر جان ویست كه در ماتم  یو غم و رنج یت آشفتگیحكا
از  یراثیر در چشمانش نشانده، همچون میدن و لب دوختِن ناگزیرا كه درد كش ینه ایك

 سپارد: یش به فرزند میخو

 طفل من، آرامر، یآرام بگ  
 كودكانه را بس كن ین شادیو  
 كرم فرسودیبنگر كه ز درد، پ  
 كرانه را بس كن.یب یدردیب  
 ر، طفل من، آرامیآرام بگ  
 قرار و دلتنگم،یآشفته و ب  
 ج و مات و سرگردانیوانه و گید  
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 كرنگم.]...[یدر ماتم دوستان   
 ین روزین، چنیكودك نازن یا  
 را كندند:اوراق كتاب عشق   
 اوراق كتاب عشق را آن روز  
 نه افكندند.یدر آتش خشم و ك  

 
 ین روزین، چنیكودك نازن یا  
 بس غنچهء عشق و آرزو، پژمرد:  
 بس غنچهء عشق و آرزو را، باد  
 برد. یبا خود به مزار ناشناس  

 
 حتّا ابر -ف!یهزار ح -امروز   
 بارد، یبه مزارشان نم یاشك  
 حتّا باد -ف!یار حهز -امروز   
 آرد. یمشان نمیك لحظه شمی  

 
 یدان ین، نمیكودك نازن یا  
 ن است:ین درد، به جان من، چه سنگیكا  
 آرم یرم و ناله بر نمیم یم  
 ن است؟یچه چاره جز ا -لب دوخته ام   

 
 ز چشمانم، ینه كه خوانده ئین كیا  
 ش بسپارش!یر و به قلب خویبرگ  
 راثین میهر، ااز بود و نبود د  
 رسد.. نگهدارش! یاز من به تو م  

 35و  25 ین سالهاین مجموعه، بیش اشعار ایخ  سراین كه  تاریبا  توّجه به ا
مرداد  28 یپس از كودتا ین شعر، اعدامهایزهء سرودن اید انگیست، شا یدیخورش
زم اران شاعر و همریز، از ین 53ص « دارید» یبایباشد! چه مخاطَب شعر ز 1332

 یهمانند كوه است؛ نه از توفان غمها م یست كه در استوار یو همسنگر و همگام
 م دارد. یل حوادث بیهراسد، نه از س

 نت و تجّمل به شماری، شّدت فقر را شاعر با ز105ص « خون بها»در شعر  
ه و یكشد و با زبان طعن، خونبها را عط ی، به رخ میو پردهء كرباس یمیآوردن گل
 نامد: یانعام م

 مغرور ی، از توانگریمركب  
 خرد: یشد به جان طفل یآفت  
 نشیر چرخ سنگیطفل در ز  
 ش سپرد.]...[ین خویجان به جان آفر  

 
 آن داغ یمادر از جانگداز  
 بر سر نعش طفل رفت از هوش؛  
 دگان پدریخشك شد اشك د  
 ره در طفل ماند، الل و خموش.یخ  

 
 نیام داد چنیوان توانگر پ  
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 به درد شما دوا بخشم»كه:   
 غرق خون شد اگرچه طفل شما،  
 «!]...[د؟ خونبها بخشمیغم چه دار  

 
 عاقبت خون بها قبول افتاد  
 زانكه، جز آنچه رفت، چاره نبود  
 «انعام»و « هیعط»كه به رّد   
 دوباره نبود. یطفل را هست  

 
 ده مادر رایآن داغد یروز  
 اریار و دیخبر ز یب یدوست  
 محنت دوست یفارغ از ماجرا  
 دار،یآمد از بهر پرسش و د  
 ره، هرطرف، افكندیخ ینگه  
 اس:یخانه را با گذشته كرد ق  
 نت داشتیاتاق ز یمیبا گل  
 كرباس. یدر بود پرده ئ یرو  
 نتین زیفقر، ا یاندر آن جا  
 د آمدیسخت در چشم زن بع  
 دیپرس یركانه مینگهش ز  
 د آمد؟]...[یچسان پد ن تجّملیكا  

و  استقالل   یخواه یآزاد  ی، ندا123ص «  زن در زندان طال»شعر  
كند كه  یر میدر دام، تصو یرا همچون مرغك یِد شویدهد و زِن زرخر یسر م یطلب

ن بسته اند؛ ِملك همسراست و از مركب او یشمیش را با بند ابریلبش را دوخته و پا
 ست... :یپربهاتر ن

 د!ینیچهرهء خندان مب نیمرا ز  
 خون است. یاینه ام دریكه دل در س  
 دین چشم پرنازم نگویبه كس ا  
 ده چون است]...[ین دل غمدیكه حال ا  

 
 نهء مرمر تراشمین سیاگر ا  
 مت فزوده،یخود ق یبه گوهرها  
 ن پرموجیمیكر سین پیاگر ا  
 ان بستر، غنوده،یپرن یبه رو  
 بلندم یبایز یاگر باال  
 ب است،یبه باالپوش خز، بس دلفر  
 هست ینهء تنگم، دلیان سیم  
 ب است:ینص یب یكه از هرگونه شاد  

 
 كه در آن ید از كاخیمرا عار آ  
 نه استقالل دارم ینه آزاد  
 ش، از اندوه خلق استین عیمرا ا  
 الل دارم!]...[ یزبان -آوخ  - یول  
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 ستیشه ام نیلبم را بسته اند اند  
 ن است:یا آهنی ین، قفل ویه زرّ ك  
 د مرغك افتاده در دامینگو  
 ن است]...[یشمیمن، ابر یكه بند پا  

ن یرسد. در ا یان می، به پا131ص « من با توام»ن بخش از كتاب با شعر یا 
هء تفرقه و یمطرح است و رنگ و نژاد، ما یو هم آهنگ یو همگام یشعر، همراه

 ست:ینفاق ن

 ق! با تو!یرف یمن با توام ا  
 نهم گام. یش میهمراه تو پ  
 ك هستمیتو شر یدر شاد  
 زنم جام. یبر جام تو م  

 
 ق! با تو!یرف یمن با توام ا  
 ست كه با تو عهد بستم. یرید  
 همگام توام، بكش به راهم.  
 ر دستم.یتوام، بگ یهمپا  

 
 پررنج، یوند گذشته هایپ  
 ك.ینسان به توام نموده نزدیا  
 یهمبند تو بوده ام زمان  
 ك.یاه و تاریك قفس سیدر   

 
 ز غوالن، یكه تو برده ا یرنج  
 بر چهر من است نقش بسته.  
 وانیز د یكه تو خورده ا یزخم  
 بنگر كه به قلب من نشسته!  

 
 :یشماری... نه! بیك نفریتو   
 !یهرسو كه نظر كنم، تو هست  
 وست،یك جمع به هم نموده پی  
 !یشكست یههء سخت بك جبی  

 
 ه؟ نه!ید؟ نه! سی؟ نه! سفیزرد  
 -از نژاد و از رنگ  یباالتر  
 ،یو ز هر كجائ یتو هر كس  
 هماهنگ... یمن با تو، تو با من  

آمده است. « ماریب یشه هایاند»ر عنوان یز« پا یجا»بخش دّوم مجموعهء  
شود.  ی، آغاز م137ص « سنگ گور!» یبایار زین بخش با شعر عاشقانه و بسیا

 یگر وجود ندارد به اویرا كه د یروِز ویعشق گذشته و فراموش شدهء شاعر، مِن د
ف یلط یرهایه ها و استعاره ها و تصویتشب یاریبه « او»ن یب بََدل كرده است و ایغا

، نرگس شبرنگ به استعاره یتیشود. در ب یسه میو دلكش با مِن امروز و حاضر، مقا
زند و به  یدر آن موج م ینشسته كه عشق مرموز و غم آلود یاهیچشم س یبه جا

كه در آن نهفته است، تناسب و  یشامگهان و رمز و راز یرگی، با تیاعتبار شبرنگ
ز یخفته است؛ اّما آن عشق رازآم ییشامگاه، رازها و رمزها یرگیرابطه دارد. در ت
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، یگریت دیب، مرموزتر است. در یشامگهان حتّ  یرگیدر آن نرگس شبرنگ از ت
ر یلبان تر و تازه، تصو یه خندهء جانبخش به مهتاب، و استعارهء گل شبنم زده برایتشب

 ست در پرتو مهتاب: یده كه همانند گل شبنم زده ایرا آفر یچهرهء خندان و شاداب

 رفته ز دل، رفته ز بر، رفته ز خاطر! یا  
 بر من منگر؛ تاب نگاه تو ندارم.  
 اندوه یبه جز تلخ بر من منگر؛ زانكه  
 اه تو ندارم.یدر خاطر از آن چشم س  
 رفته ز دل، راست بگو! بهر چه امشب یا  
 م؟یباز به سو یبا خاطره ها آمده ا  
 آن دلبر دلخواه، یاز پ یگر آمده ا  
 م!یهء اویم، او مرده و من سایمن او ن  
 -اه است یم؛ آخر دل من سرد و سیمن او ن  
 ه، از عشق، شرر داشتاو در دل سودازد  
 او در همه جا، با همه كس، در همه احوال  
 مهر! به سر داشت. یبت ب یتو را ا یسودا  
 -دهء من گنگ و خموش است ین دیم؛ ایمن او ن  
 دهء او آن همه گفتار، نهان بودیدر د  
 وان عشق غم آلوده در آن نرگس شبرنگ  
 شامگهان بود. یرگیمرموزتر از ت  
 -رنگ ین لب بیا -، لب من یم؛ آرینمن او   
 از عشق تو نشكفت یست كه با خنده ئ یرید  
 اّما به لب او همه دم خندهء جان بخش  
 خفت. یمهتاب صفت بر گل شبنم زده، م  

 
 بر من منگر؛ تاب نگاه تو ندارم.  
 به خدا مرد! -ش از من یخواه یكه تو م -آن كس   
 به ناگاهاو در تن من بود و، ندانم كه   
 د و چها كرد و كجا رفت و چرا مرد!یچون د  

 
 م، بر تن گرمشیم، گور ویمن گور و  
 كافور نهادم. یو سرد یافسردگ  
 مهر ین دل بینهء من، ایاو مرده و در س  
 ست كه من بر سر آن گور نهادم. یسنگ  

 یكه مراحل یریست از تصاو ی، مجموعه ا141ص « نجایآنجا و ا»شعر  
نه موافق دلخواه، كه از  یدهد و اشاره دارد به ازدواج یشاعر را نشان م یدگاز زن

 ست:ین« او»ن یشود كه ا یهمان آغاز، آشكار م

 شاداب یآنجا نشسته دخترك  
 نشیچون گل نسر یبا گونه ها  
 ده بر دو شانهء او آرامیلغز  
 نش.یسوان پراز چیانبوه گ  

 
 زدیه، ریدگان شوخ و سیزان د  
 ؛یو دلدار یسون دلستاناف  
 دیوان لعل نوشبار، سخن گو  
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 ...یاق و وفاداریاز عشق و اشت  
 

 است یبائیكتر، عروس فرینزد  
 ستیشاد و سخنگو ن -غ!یدر -اّما   
 شیآزرده، سر فكنده ز غم در پ  
 ست.ین« او»ن یده كه ایافسرده، لب گز  

 
 -ند كس یآنچنانكه نب -آهسته   
 سر مژگانش؛نشسته بر  یاشك  
 وان اشك را زدوده به انگشتان  
 تا كس نداند از غم پنهانش.  

 
 ن دلیاست خامش و سنگ ینجا زنیا  
 كز سرد و گرم دهر خبر دارد  
 نك، اویاد برده كه، ایخود را ز   
 ك ناز دختر و دو پسر دارد.]...[ی  

 
 ست: یست او، كه شمع شب افروزیزن ن  
 را، یمیروشن چو روز كرده حر  
 كیتار یش و عمر شبیاز عمر خو  
 را. یمیآرام و نرم، كاسته ن  

 
 -دلبند  یهمگ -ِگردش چهار تن   
 شادان كه شمع، خانه برافروزد  
 ن سودایغافل كه شمع، بر سر ا  
 ش كاهد و تن سوزد...یاز جان خو  

مرموز و  یاهیت سی، بازهم حكا157ص « اهیسكوت س»در شعر عاشقانهء  
 اه است:یك چشمان سرازنا

 ن سكوت شبانگاهینك در ای]...[ ا  
 د،یتو آ یدر گوش من صدا  
 المیدر خلوت نهان خ  
 د:یتو آ یز چشمها یادی  

 
 -همهء شب  -آن چشمها كه شب   
 به چهره ام نگران بود، یعمر  
 اهشیكه در سكوت س یچشم  
 صد ناگشوده راز نهان بود.  

 
 تو خواهد یچشمم ز چشمها  
 -ارد یكان گفته را گواه ب  
 مرموز یاهین سیدردا كه ا  
 چ ندارد!یجز موج راز، ه  

ن است، شعر یمین كتاب سی، كه همنام نخست165ص « سه تار شكسته» 
ن شعر، یمعشوق. در ا یالیهء خیشاعر با سا یریست در وصف درگ یگریعاشقانهء د
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كباره یدن دو نرگس مست، یه از دشود ك یه میتشب ینده به سه تاریدل نغمه پرداز سرا
 شكند: یافتد و م یزد، بر خاك میر یفرو م

 ؟یز من چه خواه« او»هء یسا یا  
 ده برداریدست از من رنجد  
 یبر خاطر خسته ام ببخشا  
 ش، بگذار!یبگذار مرا به خو  
 ش چشممیهرجا نگرم، به پ  
 د.یاه آیآن چشم چو شب س  
 یاهیوانگه به نظر در آن س  
 د. ]...[یگناه آیآن چهرهء ب  
 ه كه هر كجاست با منین سایا  
 ستیدر آرزو ن« او»جز جلوهء   
 گاهیبا من شب و روز و گاه و ب  
 ست!ین« او»ف، یاو هست و، هزار ح  
 رستیكه چه نغز و دلپذ یدان  
 زد؟یآنگه كه سه تار نغمه ر  
 ك روز دل من آنچنان بودی  
 زد. یكه هزار نغمه م یعنی  
 ك شب، بر جمع نكته سنجانی  
 آشنا شد یجانم به نگاه  
 ختیغم آمد و در دلم درآو  
 ز روان من جدا شد. یشاد  
 ختیكباره چه شد؟ دلم فرو ری  
 دن آن دو نرگس مست.یاز د  
 كه سه تار نغمه پرداز یگفت  
 بر خاك دراوفتاد و بشكست...  

ش یرا به ع ییزد؛ تنهایرگ ی، شاعر از عشق م179ص « زیگر»در شعر  
 یكیابد؛ خفّاش وار به تاری یش را دلگشا میخو یتنگنا یرگینهد؛ ت یبرابر م یجهان

 یا به راستیابد. آی یشتن، سازگار نمیغم، خو گرفته است و نور و نشاط را با طبع خو
ن دست، از یاز ا ین شعر و اشعارید ای! شاین است؟ آن هم به هنگام جوانیچن

 ن نقل كرده ام.یش از این خود به آن اشاره كرده و من پیمیكه سست  یموارد

، وجوه  اشتراك  و افتراق  شب را با شاعر، 183ص «  من و شب»شعر  
 د:یگو یباز م

 م ز غمها كه دوشیم؟ چه گویچه گو  
 میمن و آسمان، هردو، شب داشت  
 سحر ید مردن به پایبه امّ   
 میره شب، جان به لب داشتیمن و ت  
 میمن و آسمان، هردو، شب داشت  
 اه و ورا چهره تاریمرا دل، س  
 راه یدهء اختران، سویورا د  
 دگان، اشكباریمرا اختر د  

 
 ك بودیره را دشت، تاریشب ت  
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 شیبود، در جان خو یرگیمرا ت  
 مهر خود یماه ب یمن از دور  
 ش.یمهر تابان خو یشب از دور  

 
 دیره را روز روشن رسیشب ت  
 همچنان بازماند یرگیمرا ت  
 ان گرفتیره پایكتاب شب ت  
 مرا داستان در سرآغاز ماند!  

ن شعر، یا یتین دوبین در نخستیمیست كه س یجیاصطالح را« جان به لب داشتن»
ك ی، «مهر»ز كاربُرد جناس در واژهء یاز آن گرفته است. و ن یر شاعرانه و دلكشیتعب

 ن.یباست و دلنشی، ز«دیخورش» یار به معنك بیو « محبّت» یبار به معن

ار، به دست داده: یاز لبخند  یعیبكر و بد یه های، تشب185ص « لبخند»شعر  
، به شراب خنك در جام بلور یگریت دید است و در بیباچهء عشق و امی، دیتیدر ب
باشد  یتواند استعاره ا یافزاست و جام بلور هم م یز و تشنگیه شده كه هوس انگیتشب
 یمانَد كه به جان، گرم یز مییمهء پاید نین لبخند به خورشیز ایدهان معشوق. و ن یبرا

 بخشد: یو لّذت م

 ار شوخ دلبندمیبر لب   
 یبائیخفته لبخند گرم ز  
 دیخنده نه، بر كتاب عشق و ام  
 ]...[یبائیباچهء فریهست د  

 
 چون شراب خنك به جام بلور  
 افزاست یز و تشنگیهوس انگ  
 ینگشته ته یجام اّول ز م  
 د خواست!یدوباره با یجامها  

 
 زدیر یك خواهش است و مینقش   
 زیزان لبان درشت افسون ر  
 به جان بخشد یو لّذت یگرم  
 ز ]...[یمهء پائید نیهمچو خورش  

، كه كتاب، نام خود را از آن گرفته، شاعر 193ص « پا یجا»در شعر  
نه را خراب كند؛ یریمعشوق د یپا یژرف جا ی، گودیدواراست كه عشق تازهء ویام
كه همچون مخمل  یمانده؛ بر برف یرا كه بر برف گسترده دامن سالها بر جا ییپا یجا

ن شعر را، سرشار از ینشسته است. ا یرفام در پهندشت خاطر اندوهبار ویشفّاف ش
 م:یابی یر میه و استعاره و تصویتشب

 در پهندشت خاطر اندوهبار من  
 با نشسته است،یبه هم فشرده و ز یبرف  
 رفامیكه همچو مخمل شفّاف ش یبرف  
 دار بسته استی، ره دیبر سنگالخ و  

 
 كران و صاف،یآرام و رنگ باخته و ب  
 من است یمهر یو ب ینشان ز سرد یعنی  
 ال منیدر دورگاه تار و خموش خ  
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 ن برف سالهاست كه گسترده دامن استیا  
 

 قیعم یو گود ینشستگن فرویچند  
 اوست. یفزا ید خموشیسف یدر صاف  
 گسترم نگاه اسفبار خود بر او یم  
 «اوست. یپا ین جایا»كشم خروش كه: یبر م  
   
 توست یدم به سویعشق تازه، چشم ام یا  
 ن دشت سرد غمزده را آفتاب كن؛یا  
 ن برف از من است، تو جسم ورا بسوز!یا  
 تو او را خراب كن!پا ازوست،  ین جایا  

ك، یان هریدهد كه در پا یشكل م یتیرا، سه سه ب 199ص « نگاه تو»شعر  
هء یقاف یها و بندها دارایتیكند و هركدام از سه ب یبند مانند آنها را از هم جدا م یتیب

 ست: یمستقلّ 

 كه آفتاب صفت ین نگاهیا  
 ده و دل افروزاست، یگرم و هست  
 ون مهتابچ -ن حال یدر ع -باز   
 ق و مرموزاست.یب و عمیدلفر  
 یزین همه دل انگیك با ایل  
 دلدوزاست؟ یر از چه رویهمچو ت  
    
 دانم یكه م یبا چنان دلكش   
 زانم؟یاز نگاهت چرا گر   

 
 اه چون شب تویس یچشمها  
 خبر از همه جهانم كرد یب  
 -؟ یحال گمگشتگان به شب دان  
 تو آنچنانم كرد. یچشمها  
 محو و سرگشتهء نگاه توام  
 كه ناتوانم كرد: ین نگاهیا -  

 
 ده شراب مست شدمیناچش   
 خبر از هرآنچه هست شدم. یب   

 

 دت ز كالمیچون زبان عاجز آ  
 یاه كنیدهء سینگه از د  
 و عشق ینهان مست یرازها  
 یك نگاه كنیآشكارا به   
 ترسم یلب ببند از سخن كه م  
 !یباه كنگاه گفتار اشت  

 
 ن توان دارد؟یزبان تو ا یك   
 چشم مست تو صد زبان دارد.    
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وسته سروده شده و یپ یهایتی، در قالب سه ب201ص « اذان...»قطعه شعر  
ان، ین در وصف شفق؛ و در پایبا و دلنشیز یرهایه ها و تصویسرشاراست از تشب

مغرب است و رساندن دهد در شامگاه كه هنگام اذان  یاز مسجد به دست م یریتصو
 خدا و انسان!: یگانگیو  یام صلح و دوستیپ

 لفامین یدر پس آن قلّه ها  
 :ید با آن دلكشیشد نهان خورش  
 د فرودیآ یشام بهت آلود م  
 یهمره حزن و سكوت و خامش  
 در افق گسترده اند یراست گوئ  
 .یدار و خواب آتشیمخمل ب  

 
 د،ید پدیآ یتا كه رنگ مبهم  
 ختندیكدگر آمیوز و شب در ر  
 زان مرموز سپهریآتش انگ  
 ختندیانگ یآتش یهر كنار  
 ابرها چون شعله ها و دودها  
 ختندیسر به هم بردند و در هم ر  

 
 د آسمان الله رنگیربا یم  
 یلوفریبوسه ها از قلّهء ن  
 زهره همچون دختران عشوه كار  
 یفروشد نازها بر مشتر یم  
 آسمان، یاجراخبر از میب  
 .یاگریخن یكند با دلبر یم  

 
 سبزگون یسروها و كاج ها  
 ستاده در شعاع سرخ رنگیا  
 ایسبزپوشان كرده بر سر، گوئ  
 چادر سرخ قشنگ یانیپرن  
 پاشد سپهر یسودهء شنگرف م  
 بر سر كوه و درخت و خاك و سنگ.  

 
 شینائیمسجد و آن گنبد م  
 -خموش ا، سرد و یبا ح یچون عروس  
 لگون گلدسته هایدر كنارش ن  
 با دختران ساقدوشیهمچو ز  
 ز شامیدر سكوت احترام انگ  
 د به گوش.یبانگ جان بخش اذان آ  

 
 است یغام مهر و دوستین صدا پیا  
 قاصد آرامش و صلح و صفاست  
 ستیست؟ كیك« او»مردم! به جز  یا»د: یگو  
 د و پنهان در شماست؟یجوئ یآن كه م  
 ، هرچه نور...ی، هرچه پاكیهرچه خوب -  
 اوست  
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 اوست یآر   
 او... خداست... یآر    

به كار رفته « یمشتر»هام در واژهء یصنعت ا« زهره همچون دختران...»ت: یدر ب
 است.

 یك عشق است  و حاویت  مرگ  ی، حكا205ص «  ر ابر...یحر» غزل  
ر یء مالل در رخ مهتاب گون، به حرهیه سایست مانند تشب یف و دلكشیلط یه هایتشب

ه، رخ یه مالل به سایدر بر دارد: تشب یگرید یه هایابر بر رخسار ماه؛ كه خود، تشب
افتاده، و  یده ایبه اشك كه از د ییه شاعر از سویز تشبیر. و نیبه مهتاب، و ابر به حر

شوق افتادن ه به: از چشم معیرون شده است )كنایب ینه ایگر به آه كه از سید یاز سو
ش یكه َگرِد راه را از دامن خو ینهء معشوقیده و سیرون رفتن(؛ از دیب یو از دل و

 افكند: یعاشق را از دامنش به دور م ید؛ ولیزدا ینم

 اه بود،یدم همان فسونگر مژگان سید  
 بازش هزار راز نهان در نگاه بود.  
 مه جان اویم و خاطرهء نیعشق قد  
 شامگاه بود. ینده اش چو روشیدر د  
 هء مالل به مهتاب گون رخش،یآن سا  
 ر ابر به رخسار ماه بود.یحر یگفت  
 ك دم سكوت كرد:یدم از گذشته و، یپرس  
 گواه بود. یزیحزنش به مرگ عشق عز  
 ده اش:یبه د ینبود فروغ یاز آشت  
 اه بود.یغ! ز هرسو سین آسمان، دریا  
 -رد ش كیبر دامنش نشستم و، دورم ز خو  
  قدرم نگر، كه پست تر از گرد راه بود!  
 ،ینه ئیفتاد و برون شد ز س یده ئیاز د  
 ن دلشكسته مگر اشك و آه بود.یمیس  

 ینیتازه و دلنش یرهایه ها و تعبی، از تشب211ص « سرخ یالله ها»غزل  
ده یال شاعر، خطّ روشن كشیكه همچون شهابها درآسمان خ ییادهایبرخورداراست: 

دن داغ یسرخ با ساقهء بلند خود، بهر مالمت عاشق كه از د یدن الله های؛ گردن كشاند
، عبرت نگرفته است؛ رفو كردن دِل پاره با سوزِن مژگان یو خون آنها به جرم عاشق

 و ..:

 ده اند،یگر سرو را بلند به گلشن كش  
 ده اندیش قد بت من كشیكوتاه، پ  
 لندهان پاره دل چه ماند كه مژگان بیز  
 ده اند!یرفوش، به سوزن كش ین پیچند  
 گر نهاده اندیامروز سر به دامن د  
 ده اند.یآنان كه از كفم دل و دامن كش  
 شیآتش فكنده اند به خرمن مرا و، خو  
 ده اند. یمنزل به خرمن گل و سوسن كش  
 سرخ ین الله هایبا ساقهء بلند خود ا  
 ده اندیبهر مالمتم همه گردن كش  
 چه سود؟ كه ما را به جرم عشق یكز عاشق  
 ده اند!یبا داغ و خون به دشت و به دامن كش  
 حال دلم مپرس و به چشمان من نگر:  
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 ده اند.یصد شعله سر به جانب روزن كش  
 ادهایال تو، ین! در آسمان خیمیس  
 ده اند.یهمچون شهابها، خط روشن كش  

ن كه به یاز ا یست حاك یدلكشبا و ی، غزل ز219ص « ستاره در ساغر» 
كمان مانند معشوق بر  یاز آن روست كه نقش ابرو یو یالیگمان شاعر، كج خ

رت است، چرا یار با هم در حی یچشم و رو یالش نشسته؛ و او از سازگاریصفحهء خ
 یاهیو س یدیجادو! و سپ یاهیبخت است و چشم افسونگرش، س یدیاو، سپ یكه رو

 یت میشان، كسب جمعیست! و برخالف حافظ كه از زلف پرین یرا با هم سِر سازگار
داند؛ و  یشان محبوب میپر یسویادگار گیال مغشوشش را یكند؛ او كالف سر در گم خ

 كند و... : یه میرا به ستاره در ساغر و شراره در آتشدان تشب یبرق چشمان و

 الم را نقش آن كمان ابروستیصفحهء خ  
 ن روست.یاز ا یلاین سر بالكش را كج خیا  
 رانیاو با هم سازگار و، من ح یچشم و رو  
 جادوست! یاهیبخت است، آن س یدین سپیكا  
 ال مغشوشم:ید در خیجو یعقل، ره نم  
 سوست.یادگار آن گین كالف سر در گم یا  
 چون ستاره در ساغر، چون شراره در مجمر  
 دهء دلجوست.یدر آن دو د یبرق دلفروز  
 -و خندان لب  ی، سرخ روینیا بهمچو گل مر  
 ش خار در پهلوست!یگرچه هردمم، از غم، ن  
 نین، مست و فتنه خواه است ایشوخ و پرگناه است ا  
 عجب اگر بدخوست؟ ین، كیاه است ایچشم دل س  
 ،«نیمیس»ن غزل یال آن لبها، گفته ایبا خ  
 در ترانه اش از اوست... ینیریلطف و شور و ش  

 ده است.یآفر یخوش آهنگ یقیموس« ن...یشوخ و پرگناه است ا»ت: یدر ب یهء داخلیقاف

 یا»ده به عنوان یك قصیآمده، « پا یجا»ان كتاب یجز چند غزل كه در پا 
 ین مجموعه جایدر ا 195ص « شهیدفتر اند»به نام  یك مثنویو  127ص « زن!...

 سروده شده است. وستهیپ یهایتین كتاب در قالب دوبیشتر اشعار ایب یگرفته؛ ول

 «چلچراغ» - 3

ن را در بر دارد  و همان یمیس 1336و  1335 ین مجموعه، اشعار سالهایا 
افزوده شده، در آغاز چاپ چهارم « پا یجا»كه بر چاپ سّوم كتاب  یمقّدمه ا

 از مطالب آن را نقل كرده ام. یهم آمده و من برخ« چلچراغ»

وهء كهن  سروده  شده  و یل به ششتر در قالب غزین  مجموعه، بیا یشعرها 
با  ین در گفت و شنودیمیافت. سی( یا اصفهانی) یاز سبك هند یتوان در آنها اثر یم

 د:یگو یآوردنش به غزل، م یدربارهء رو یریناصر حر

ك است و یوهء شعر كالسین شیفتری]...[ به هرحال غزل ظر
كردم، راه  یمد یوه صرفاً تقلین شیمرا مجذوب خود كرده بود. اگر در ا

وه ین شین بود كه در همیبردم. اّما از همان ابتدا كوششم ا ینم ییبه جا
ن فاصله یمن ا یبعد یك از كتاب هایرم. در هریاز گذشتگان فاصله بگ

كه  ییوه ید، كار كردن در شیدان یآشكاراست. م یبه طرز بارز
 ییده است، و با ذهن ها آشنایت رسیشناخته شده و اصول آن به تثب
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سخت است كه  یلیوه خین شیار مشكل است. در اینه دارد، بسیرید
سه با یمقبول اهل نظر واقع شود، چون فوراً مسئلهء مقا یشعر

 د.یآ یش میگذشتگان پ یشاهكارها

ث مضمون، یج، چه از لحاظ وزن و چه از حین به تدریمیس ین روست كه غزلهایاز ا
 رود. یش میل و ابتكار پاستقال یشود و به سو ید رها میاز دام تقل

نام نهاده و با « ها ینیخودب»را شاعر، « چلچراغ»بخش نخست مجموعهء  
 : 13، آغاز كرده است. ص ییمایوستهء نیپ یهایتیهمنام كتاب، در قالب دوب یشعر

 دگان درخشان روشنت،یاد دیبا   
 د طبع من.یبس بلور شعر تراش یا  
 ر،ند در آن بلویتا هفت رنگ مهر تو ب  
 د طبع من.یبس شعاع خاطره پاش یا  

 
 ن دل رنجور خو گرفت،یاز بس به رنج، ا  
 د شد.یمن سف یاه مخملیس یمو  
 با درد انتظار چه شبها به من گذشت  
 د شد!یفم پدیتا چلچراغ شعر ظر  

 
 -شمار  ینك در اوست شمع فروزنده بیا  
 نور. یزه هایشكسته بر سرشان ن یگوئ  
 ر،یچو چهر عروس از پس حر در الله ها  
 زهء بلور.ینت گرفته اند ز آویز  

 
 ن، بوسهء نگاهیچشمم زند به شعلهء ا  
 «ن پرفروغ خاطرهء دلنواز اوست.یا»ك:   
 عتاب یلیكر آن، سیخشمم زند به پ  
 «عاشق گداز اوست. یادگار دورین یا»ك:   

 
 كه به ناگاه بوسه زد ین است آن شبیا  
 من. یایرنگ ز شرم و حبر چهر الله   
 دیكه به ناگاه پا كش ین است آن دمیا  
 من. یرآشنایدهء دیاز خاطر رم  

 
 ش،یب خویشك یدگان گرسنه و بیبا د  
 بلعم آن ظرافت و لطف و جمال را. یم  
 د، دوستانینیبب»كشم كه:  یاد میفر  
 «ال را!ینغز خ ین پرتو تجلّ یا  

 
 شیچلچراغ خو ینك، كنار روشنیا  
 ست! ینجا نشستنیش كه  ایبنشسته ام به ع  
 یاّما به گوش جانم نجوا كند كس  
 «ست! یشكستن - یبا همه نغز -ن چلچراغ یا»ك:   

درخشان، به حّق، به  یرهایه ها و تصوین با تشبیمیوا، سین قطعهء دلكش و شیدر ا
اعرانه اش مانند كرده كه طبع ش یشتن پرداخته: گاه آن را به بلوریش شعر خویستا
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ند؛ و یده تا هفت رنگ مهر معشوق را در آن ببیشعاع خاطره بر آن پاش یده و بسیتراش
نور بر سرشان شكسته و در  یزه هایشمار  شمع فروزنده  كه ن یبا ب یگاه به چلچراغ

نت گرفته اند. و یزهء بلور زیر، از آویحر یالله ها همچون چهرهء عروس از ورا
 یهاییباین شعر، زیابد. در ای یم یغز را، به ناحّق، شكستنن چلچراغ نیسرانجام، ا

« رنج و رنجور» یس در واژه هایخورد چون: به كار گرفتن تجن یبه چشم م یگرید
: درخشان، روشن، بلور، هفت رنگ، یر در واژه های؛ مراعات نظ«چشم و خشم»و 

عله، فروغ، و زهء بلور، شینور، الله، آو یزه هایشعاع، چلچراغ، شمع فروزنده، ن
 پرتو.

 یه ها تازگیرها و تشبی، طرز به كار بردن تعب19ص « بایشك»در غزل  
 دارد:

 «هست. ی، نه سریمرا با تو نه سرّ  -» كه:  یگفت  
 هست. ینظر یست، نهانین یگر سّر و سر  
 دمیم آموخت كه دیبائیگرداب، شك  
 هست! یگاه از من سودازده، سرگشته تر  
 چان به كف باد خزان است،یست كه پ یبرگ  
 هست! یگر در همهء شهر چو من در به در  
 ن شهر:یفتنه به هر گوشهء ا یگشتند پ  
 هست! یا خبریدر گوشهء چشمان تو گو  
 میس یده فشاندم به زر چهره بسیاز د  
 هست! یم و زریتا سفله بداند كه مرا س  
 ن است؛یاد تو گر آه برآرم، نه غمیبا   
 هست. یسفر افتد كه در او همسفرخوش، آن   
 «م.یتو گذارم سر تسل یبه پا -» گفتم كه:   
 «هست... یرا كه سر یم كسینخواه -» كه:  یگفت  

 
 چون شمع، مگر شعله زبان سخنت بود؟  
 هست. یبه غزلها اثر«! نیمیس»كز سوز تو،   

م و یس»در  ری، تكرار و مراعات نظ«سّر و سر»ن شعر هم، تكرار و جناس در یدر ا
 غزل افزوده است. ییبایاد محبوب، بر زیآه با  یر همسفری، و تعب«زر

و نداشتن  یاری ین از بیمی، س25ص « یار نداری»در غزل ساده و روان  
 كند: یدار در شب مهتاب، شكوه میوعدهء د

 !یدل آشفته كه دلدار ندار ی؟ ایچه دل  
 ؟ی، از چه پرستار نداریمار غمیگر تو ب  
 یرین درد بمیب مهتاب همان به كه از اش  
 .یدار نداریوعدهء د یتو كه با ماهرخ  
 :یراز اندوه مرا از من آزرده چه پرس  
 ؟یدار نداریدهء بی؟ تو مگر دینیخود نب  
 - یابیخار ن یگفته بودند: به گلشن گل ب  
 .یدر شگفتم، گل من! كز چه سبب خار ندار  
 ؟یچیه را زچه پین زلف سیسرانگشت من! ا یا  
 !یر گرفتار ندارین حلقهء زنجیكه در ا  
 تیست سزاین نیمار ز كف رفت و جز ایدل ب  
 !یمار نداریب یبهبود یپ یبیكه طب  
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 یار سرودی، به غزلها سخن از «نیمیس»گرچه،   
 !...یار نداری! به خدا یار نداریبه خدا   

ل یوسته، با تمثیپ یهایتیست در قالب دوب ییبای، شعر ز31ص « دختر ترنج» 
با دو چشم آهو وار؛  یمعشوق یچون: استعارهء آهو برا یدلكش یه هایو استعاره و تشب

اه شبانگاه و معشوق به شعلهء یه عاشق به دامن سیل افسانهء دختر ترنج؛ تشبیتمث
ماند؛  ینم یرد، از آن جز دود بر جایگ ید كه چون به دامن شب میخورش یبامداد
جز بخار  یزیختن آن دو، چیبه آب و معشوق به آتش كه حاصل درآم ه عاشقیتشب

از دودشدن  یمیز نمانده، بیگر طاقت پرهین همه، شاعر را كه دینخواهد بود؛ و... با ا
 یِش پایست و آماده است تا در آغوش گرم و گشودهء محبوب، و در پیو بخار گشتن ن

ار شاعر، نگاه گرم و ملتهب و ن شعر، به پندید. در ای، دست از جان بشویوصل و
 بوسد: یار، لب دارد و او را میتبدار 

 من! نگاه دو چشم تو یآهو  
 زاستیو وسوسه انگ یآشوب زا  
 ر و طرب افزاستیمطبوع و دلپذ  
 زست ]...[یمهء پائید گرم نیخورش  

 
 : -ست؟ ین حال التهاب به چشمت چیا  
 نگاه گرم تو تب دارد! یگوئ  
 (یو چاالك یبه تند بوسدم ی)م  
 دگان تو لب دارد! ]...[ی... دیوا یا  

 
 اه شبانگاهمیمن دامن س  
 یدیتو شعلهء سحرگه خورش  
 -ر دود نخواهد ماند یاز من به غ  
 ؟یدید من! به من ز چه خندیخورش  

 
 زادمیمن دختر ترنج و پر  
 رمیر جهانگیعاشق دل یا  
 ز، غالفم را!یغ تیمگشا به ت  
 رم.یم یامده میبرون ن یكز و  
   
 آبم و تو آتش: یمن قطره ها  
 من با تو سازگار نخواهم شد.  
 زم،یچو با تو درآم یتنها دم  
 به جز بخار نخواهم شد.. یزیچ  

 
 باش یاّما، نه، هرچه هستم و هست  
 زم.یگر نما نده طاقت پرهید  
 یبگشا یش دمیآغوش گرم خو  
 زم..یوصل تو جان ر یش پایتا پ  

 به كار رفته است: یعیبكر و بد یرهای، تعب37ص « اخگر»ن یدر غزل دلنش 

 ت سخنم هست،یدانست چو با او به شكا  
 ن دهنم بست.یریك بوسهء شیبرجست و به   
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 ان شدنم در بر او بود،یچون شرم ز عر  
 رهنم جست!یشد اخگر سوزنده و بر پ  
 د،یار درآیتب دارم و شادم كه اگر   
 ر نكند تا نكشد بر بدنم دست.باو  
 نه برآمد،یهرآه كه در حسرتش از س  
 غم بود و ز زندان تنم رست. یزندان  
 جامند یخبران در طلب مست ین بیا  
 غافل كه نگاه تو شراب است و منم مست.  
 ن! بوسه ز لب خواه، نه گفتار،یفارغ منش  
 كاندر نگه گرم، هزاران سخنم هست.  

، 39ست ص «یلوفر آبین»ن دفتر، غزل یخوب و استوار ا یگر از غزلهاید 
كند: به نغمهء سرداده در كوه كه پژواكش  یه میشتن را تشبینده، خویكه در آن، سرا

ه برآب دارد همچنان كه او بر یكه تك یلوفر آبیگردد؛ و به ن یتنها به خوِد او بر م
دولت. در  یداریر ناپا؛ و به اخگر، دیتیم، در گذار از گلشن گیمحبّت؛ و به نس

« اِرساُل الَمثَل»به عنوان « ااَِلنتظاُر اََشدُّ ِمَن الَموت»ن غزل، ترجمهء یاز ا یمصراع
 آمده است:

 داشتم یاریاران، عشق یكاش من هم، همچو   
 داشتم. یقراریكاش من هم جان از غم ب  
 ز مهر، یبر چهره ام دست یبا رخیتا كشد ز  
 داشتم. یصورت غبار نه، بریكاش، چون آئ  
 انتظار از مرگ، جانفرسا تراست! یكه گفت یا  
 داشتم. یدادم اّما انتظار یكاش جان م  
 ؛یند دوستیشاخهء عمرم نشد پر گل كه چ  
 داشتم. یالجرم از بهر دشمن كاش خار  
 ست، كاشیزم نیخسته و آزرده ام از خود گر  
 داشتم. یز چشمه ساریحالت از خود گر  
 هء سرداده در كوهم، به خود برگشته ام:نغم  
 داشتم؟ یر خود راه فراریغ یبه سو یك  
 ن گونه جانفرسا نبود،یمحنت و رنج خزان ا  
 داشتم. یش بهاریدر دل از ع یگر نشاط  
 لوفر بر آب:یه كردم بر محبّت، همچو نیتك  
 داشتم! یاعتبار یهء بیاعتبار از پا  
 م كس نبود:بند یبند كس نبودم، پا یپا  
 داشتم. یگذار یتیم از گلشن گیچون نس  
 ن سوختن افسردن استیحاصلم ز«! نیمیس»، یوا  
 داشتم!... یداریهمچو اخگر دولت ناپا  

، كه 41ست ص «ایدر»، قطعهء «چلچراغ»ن اشعار مجموعهء یاز بهتر یكی 
است و ز یژرف، رازآم یاین شعر، دل شاعر همچون دریدارد. در ا یمضمون تازه ا

، باده از ناِز یاِز ویچ كس در ساغِر نیست. هیدرون آن،  راه  ن یهایرا  به شگفت یكس
 ی، خون شده؛ در حالییاست؛ اّما از درد تنهایزد. اگرچه دل شاعر، دریر ینگاه  نم
د و در یه موج مهتاب به غبار سفیتشب یا هزاران مونس دارد. در مصراعیكه در

 باست:یا، دلكش و زیدر یبوسهء باد رودن یر دویتصو یگریمصراع د

 :یائیدل! تو ژرف در یآه، ا  
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 ست.یا چیكس چه داند درون در  
 كه در نهان تو هست یبس شگفت  
 ست.یدا نیچ پیوز برون تو ه  

 
 -ش یبا برندگ -د یغ خورشیت  
 ره را نشكافت.یت یایدل در  
 -د یآن غبار سف -موج مهتاب   
 افت.ینن راز سبز، راه یاندر  

 
 د بوسهء باد،یا دویدر یرو  
 نماند. یاثر به جا یك، از ویل  
 چلچراغ ستارگان در او  
 نماند. یشب شكست و سحر به جا  

 
 :یائیدل! تو ژرف در یآه، ا  
 افت راز تو را.یچكس درنیه  
 ختیكس ز ناز نگاه، باده نر  
 از تو را.یساغر دلكش ن  

 
 عشق، یز گرم ی... سوختیسوخت  
 خ فسرده ات گفتند!یهمه چون   
 داشت، یهر تپش از تو جان سخت  
 خلق، خاموش و مرده ات گفتند!  

 
 است،یكه در در یرگیبا همه ت  
 او بردند. یبس كسان رخت سو  
 ا هزار مونس داشت،یباز در  
 مردند! یگرچه نگشوده راز و  

 
 ؛ین دل ز درد تنهائیخون شد ا  
 د؟یآ یاو نم یكس چرا سو  
 است دل، چرا در اویآه! در  
 د؟...یآ یجست و جو نم یكس پ  

توان از  یافت كه نمیتوان  یم ینیات دلنشین كتاب، ابیا یشتر غزلهایدر ب 
 نقل آنها درگذشت.

 : 45ص « هنوز»از غزل 

 نه گرفت؛یك نفسم جا به سر سیهمچو گل،   
 نهء غمزده زان خاطره خوشبوست هنوز.یس  
 وفا شكر كه از دست نرفت: رشتهء مهر و  
 از آن موست هنوز. یبر سر شانهء من تار  
 تا ز دل نالهء جانسوز برآرم، همه عمر  
 همچو چنگم سر غم بر سر زانوست هنوز.  
 : 47ص « نور شكسته»از غزل 
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 باغ، یچهایبا من مبند عهد كه، چون پ  
 !یوند بسته ایده، رشتهء پیهرجا رس  
 یمن راه جسته ا دشمن یاز من به سو  
 .یو در بلور دل من شكسته ا ینور  
 :یاّما فسرده ا یز عشق رسته ا«! نیمیس»  
 .یكز آتش سوزنده جسته ا یآن اخگر  
 : 67ص « گناهینگاه ب»از غزل 

 ر بپوشم نگاه تو،یتا از نگاه غ  
 اه تو.یمژگان شوم به حلقهء چشم س  
 نم به بزم نوشیخواهم چو جام باده نش  
 تا آشنا شوم به لب باده خواه تو.  
 -شهر  یخانه هایبه رغم گوشهء م -خواهم   
 ش را كنم از غم، پناه تو.یآغوش خو  
 : 75ص « خواب»از غزل 

 و تار دلم نغمه برآورد یمژگان زد  
 دم.ین شور زمضراب تو دیدر ساز خود ا  
 : 77ص « شور نگاه»از غزل 

 میرگ یم و میسا یرخ بر رخ گلگونت م  
 تا نرگس شبرنگم بر گل گهر اندازد.  
 كسر بر باد دهد آخریچون خاك، مرا   
 ن عشق كه بر جانم هردم شرر اندازد.یا  
 : 109ص « خیگل »از غزل 

 ن سخت كه آشفتهء آن چشم كبودمینچنیا  
 ه چشم نبودم:یچ سیفتهء هیبه خدا ش  
 نكی، كه من ایست كبود یاهیس یرنگ باال  
 ش زدودم.یه را ز دل خویشم سنقش هر چ  
 : 121ص « گل خشك»از غزل 

 رم اندر آغوشت،یخواهم بم یاد آور كه میب  
 .یدید یدر آغوش سحر در آسمان گر اختر  
 -ا یتر از دن یخشك و دامان یمرا مانده ست عقل  
 .یدید یآتش غم! هركجا خشك و تر یبسوز، ا  
 !یدار ینمغم كه دست از من  یدهم، ا یتو را حّق م  
 .یدید ین سان دل غم پروریا یكه با كمتر كس  
 ، سزاوارم،یباغبان دل! اگر سوز یمرا، ا  
 .یدید یبرگ و بر یكه در گلشن نهال خشك ب  
 ،یتیاد كن، وز نام او در دفتر گی« نیمیس»ز   
 .یدید یان دفتریم یاگر برگ گل خشك  

به  یبه كار رفته كه به راست یریو تعابر یه ها، استعاره ها، تصاویات، تشبین ابیدر ا
ك دم سر یخوش كه با  یه معشوق به گل و خاطره به بویند. از آنهاست: تشبینش یدل م
ه تار مو به رشتهء یمانده؛ تشب یبرجا ینهء عاشق نهادن، خاطرهء آن در قلب ویبر س

 یار می یش، نشانهء مهر و وفایافتن آن را بر سر شانهء خویمهر و وفا كه شاعر، 
كند  یه میغم، آن را به چنگ تشب یشمارد؛ استعارهء سِرغم كه با قائل شدن سر برا
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چك كه رشتهء یه معشوق به پیكه بر سر زانو نهاده تا نالهء جانسوز از دل برآورد؛ تشب
ه محبوب به نور و دل به بلور، و یبندد؛ تشب یوند خود را به هرجا و هركس میپ

ان بلور و یهمچون شكستن نور در بلور، و تناسب مشكستن معشوق در دل عاشق 
كه  یه عشق به آتش سوزنده و عاشق به اخگریهام در واژهء شكستن؛ تشبیشكستن، و ا

ار تا یاه یر مژگان شدن به دور چشم سیافته اّما افسرده؛ تعبی ییاز آن آتش َجسته و رها
هگاه غم محبوب ساختن تا شتن را پنایگران بپوشاند؛ و آغوش خوینگاه او را از نگاه د

چشم  یازش سازد؛ استعارهء نرگس شبرنگ براین یشهر، ب یخانه هایاز گوشهء م
ستن یدن رخ بر گونهء گلگون معشوق و گریی، و سایاشك و یاه شاعر و گهر برایس

جمع كردن سه عنصر خاك و باد و آتش از  یتید بر چهرهء او نثار كند؛ در بیتا مروار
 ی، به اعتبار كبود«ستین یرنگ یاهیباالتر از س»به رغم حكم عناصر چهارگانه؛ 

آتش خشك و تر را با »اه دانستن؛ اشاره به مثل یرنگ س یار، رنگ كبود را باالیچشم 
و از آتش غم، خواستن كه عقل خشك و دامان تر شاعر را بسوزاند؛... « سوزد یهم م

 ها.ه ها و استعاره یتشب یریر برآمده از به كارگیو تصاو

ن دفتراست، یا ین غزلهایاز بهتر یكی، كه 55ص « افسون»در غزل  
شتن را اگر با غم یدارد كه آماده است تا دل خو یز میشاعر، غم عشق را آن چنان عز

دست  یخواهد: اگر بادهء شاد ینم ینه برون آرد. هرگز جام دل را تهینسازد، از س
كند  یش را نثار میمعشوق، جان خوكند. در برابر بوسهء  یزش میندهد، از خون لبر

 یكاربُرد دلكش« سود و سودا»ابد. جناس در دو واژهء ی ین سودا را پرسود میو ا
 دارد:

 -« د كه افسونش كنم.یوفا، شا یبه جادو»گفتم:   
 آوخ كه رام من نشد! چونش كنم، چونش كنم؟  
 ن غم كه من دارم ازو؟یرون كنم ایاز دل چرا ب  
 رونش كنم.ینه بیگر به غم، از س را، نسازددل   
 یف است جام دل تهیدر بزم نوش عاشقان، ح  
 ز از خونش كنم!ینشد، لبر یگر بادهء شاد  
 ،یوانگیوهء دین شیكند ز یعاقل كه منعم م  
 ازو، ترسم كه مجنونش كنم. یمش وصفیگر گو  
 كنم: یبخشد مرا، من جان نثارش م یاو بوسه م  
 ن، بگذار مغبونش كنم!یپرسود ست ا یسودا  
 رنگ را یلیبه شام هجر او، دامان ن«! نیمیس»  
 گردونش كنم. یاز اختران اشك خود، همتا  

وسته، اعتراف شاعر را در یپ یهایتی، در قالب دوب71ص « نوازش»قطعهء  
به پندارش درآمده و  یگریار دیال یست نقش و خ ین كه چندیبر دارد: اعتراف به ا

 یست كه مخاطَب و یاریازمند كوشش ین رو نیدن آن را ندارد؛ از ازدو یارایخود 
 ن شعراست:یدر ا

 وفادار تو بودم ین: عمریبب  
 نبسته، یوندیدلم جز با تو پ  
 ست یتازه چند یك؟ نقشیچه سازم ل  
 به خلوتگاه پندارم نشسته.  

 
 نهم بر بالش ناز، یچو شب سر م  
 : -همان است یالش در كنارم میخ  
 چه نغز و دلپسند است یدان ینم  
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 چه خوب و مهربان است. یدان ینم  
 

 به خلوتگاه رازم، یدان ینم  
 ند؛ینش یال دلكشش چون میخ  
 ن دانم كه در دل هرچه دارم،یهم  
 ند.ینش یرون میبه جز او جمله ب  

 
 گرم یبرد با خنده ئ یز خاطر م  
 جهان را با غم بود و نبودش.  
 ن استیه گرم و دلنشچ یدان ینم  
 چشمان كبودش. ینوازشها  

 
 ك شب، خدا را، شاهدم باشیا یب  
 از اوست، ین: در خاطرم غوغائیبب  
 گردد نگاهم، ین: هرسو كه میبب  
 از اوست. یبائیهمانجا چهرهء ز  

 
 -بندم  یبه او صدبار گفتم پا  
 ست.ین سخن نیچه سازم؟ گوش او بر ا  
 -دا تر آمد یده را، پیچو بستم د  
 ست.ی؟ ز من نیگناه از اوست، دانست  

 
 كن ین: من با تو گفتم، كوششیبب  
 ،یالش را بشوئیز پندارم خ  
 وگرنه گر دلم پابند او شد،  
 .ین دل نگوئیمرا بدعهد و سنگ  

بكر و  یمضمون یوسته، دارایپ یهایتی، در قالب دوب95ص « چشم شوم» 
ن، به یریمعشوق د ین توزیو ك ییاعر، انتقامجوال شیع است: شب هنگام در خیبد

 زد و... :یانگ یشود و در جان او شعله م یپرخون مجّسم م یصورت چشم

 د!ید بریدوستان! دست مرا با  
 ! تا درد خود درمان كنم:یدشنه ئ  
 در كف دست من است؛ ینقش چشم  
 ن نقش را پنهان كنم.ی! كایهّمت  

 
 هرشبانگه كافتاب دلفروز  
 گرفت، یرا از جهان وا م یروشن  
 آمد و، پرخون ز خشم یچشم او م  
 گرفت. یدر كنار بسترم جا م  

 
 خت در جانم به قهریانگ یشعله م  
 شكام؟یخو یوفا، ایب یا ین توئیا»ك   
 گرانیداده نقد دل به مهر د  
 « ]...[خبر از انتقام؟! یغافل از من، ب  
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 واروانه یك شب از جا جستم و، دی  
 ن او را نهان كردم به دست:یخشمگ  
 فیخرد و ظر ین ساغریچون بلور  
 من شكست! یاز فشار پنجه ها  

 
 شاد شد دل تا شكست آن چشم شوم  
 خشم بود؛ یكاندر او آن شعله ها  
 ك، چون از هم گشودم دست را،یل  

 چو نقش چشم بود! یدر كفم زخم  

 
 ن زخم را،ینهم ا یهرچه مرهم م  
 ست.یش نید درد و بهبودیفزا یم  
 ن نقش را،یم به آب ایشو یهرچه م  
 ست! ]...[یش نیهمچنان بر جاست.. نابود  

ار در پرتو لبخند، به یه رخ ی، تشب123ص « وانه پسندید» یبایدر غزل ز 
 ده است:یآفر یعیر بدیده شده باشد، تصویچیالله كه در پرند مهتاب پ

 به بندش.م یرو كرد به ما بخت و فتاد  
 خطا كرد كمندش! -ما را چه گنه بود؟   
 -با آن همه دلداده دلش بستهء ما شد   
 وانه پسندش!یدل د یمن به فدا یا  
 -نه زد آن شوخ فسونكار؟ ینرگس ز چه بر س  
 دهء بد خواه گزندش.یترسم رسد از د  
 ده برون شدیشد آب، دل از حسرت و، از د  
 بلندش. خت به هم تا صف مژگانیآم  
 -باست! یدر پرتو لبخند، رخش، وه، چه فر  
 چد به پرندش.یچون الله كه مهتاب بپ  
 زدیارامد و، گر موج نخیگر باد ب  
 د به پندش!یبد، مخراشیز شكیدل ن  
 داشت؛ یاز لعل لب یطلب بوسه ئ« نیمیس»  
 ندهندش. یترسم كه به نقد دل و جان  

 یش میخو یهاییبایف زیبه توص، 129ص « غنچهء راز»شاعر در غزل  
زش را به یبه برگ گل ناز، نگاه رازآم یپردازد: چهره اش را در طراوت و تازگ

كه  یست، بوسه اش را به آتشیرا به راز درونش دسترس ن یغنچهء نشكفته كه كس
ه یخوش گل تازه و... تشب یبه بو یگدازد، عطر نفسش را در روحنواز یز را میپره
 كند: یم

 ام تازه چو برگ گل نازست هنوز،چهره   
 نگهم غنچهء نشكفتهء رازست هنوز.  
 عشق! یچنگ یدل ما شاد كن، ا یبه درنگ  
 ن پردهء سازست هنوز. ]...[ینغمه در یكه بس  
 د!یشمع فروزان ام یمكن، ا یسرد مهر  
 ز گدازست هنوز.یبوسه ام آتش پره  
 در بر من باش، كه عطر نفسم ینفس  
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 گل تر، روحنوازست هنوز. میچون شم  
 متاب: یم، ز برم رویمن خداوند وفا  
 بسا سر كه به خاكم به نمازست هنوز. یا  
 وانه ببندیدل د« نیمیس» یسویبه سر گ  
 وانه نوازست هنوز...ین سلسله دیزانكه ا  

 .125ص « چرا؟»آمده با عنوان « چلچراغ»ن بخش از كتاب یهم در ا یك مثنوی

، 153ص « بیرق»با شعر« گرانیمن و د»مجموعه، به نام  نیبخش دّوم ا 
رود و از  ین دفتر به شمار مین اشعار ایاز بهتر یكیشود كه به گمان من،  یآغاز م

 برخورداراست: یجاندار یرهایه ها و تصویتشب

 دار ماند،یشب نخفت و تا سحر ب  
 د.یذّرات جانش را جو ینفرت  
 ب،از سرب مذا یلی، چون سینه ئیك  
 د:یدر عروق دردمند او دو  

 
 چان و نرمی، چابك و پیهمچو مار  
 د از بسترش،یرون خزیمه شب بین  
 آمد كه بود ین زنیبال یسو  
 خفته در آغوش گرم همسرش.  

 
 آن روزها»ش گفت: یر لب با خویز  
 -ن زن نبود یهمسر من همدم ا  
 ن تابناكینگ یمانین سلیا  
 « ]...[ن نبود!مین در دست اهرینچنیا  

 
 آنچه كردم از دعا و از طلسم،»  
 بهر او حاصل نشد! یاهیروس  
 آنچه جادو كرد او از بهر من،  
 « ]...[چ كس باطل نشد!یه یبا دعا  

 
 -سرمست و شاد  -ن دو تن یوه، چه شبها ا»  
 ده اند!یبر سرشك حسرتم خند  
 -باغ  یچكهایهمچو پ -ش چشمم یپ  
 «ده اند!یچیپ نرم در آغوش هم  

 
 ره ماند...یدر چهر آن زن خ یلحظه ئ  
 آتشبار بود، -نه یاز ك -ده اش ید  
 ، چهر خشم آلوده اشیاهیدر س  
 ده از زنگار بود!یچون مس پوش  

 
 آب رفت؛ یدست لرزانش به سو  
 خت.یان جام ریم یرنگ یگرد ب  
 گرم و شفّاف عرق یقطره ها  
 ت:خیو خون آشام ریاز رخ آن د  
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 غیدر یتزلزل، ب ید امشب، بیبا»  
 كسر شود:ین دو تن یك تن زیكار   
 بیرق یا مرا همسر بماند بی  
 «همسر شود. یب سفله بیا رقی  

 
 به بستر بازگشت یپس به آرام  
 ر باالپوش كرد:یسر نهان در ز  
 ده را بر هم فشرد اّما به جانید  
 را كه آمد، گوش كرد... یهر صدائ  

 
 یبگذشت و كس پنداشت یعتسا  
 جام را بگرفت و بر لبها نهاد...  
 ختیان بستر از جسمش گریجان م  
 پروا فتاد. یلرزه بر آن قلب ب  

 
 ند كدامیده را بگشود تا بید  
 ده بود:یجامهء مرگ و فنا پوش  
 د!یبش خفته دیهمسرش را با رق  
 ده بود!...یك طفلش... جام را نوشیل  

 
 د رنگ یجست و، ب یز جاچون سپند ا  
 د،یجام را، خود سركش یمانده ها  
 د،یطفل را بر دوش افكند و دو  
 د:ینعره ها از پردهء دل بركش  

 
 فرزند كشت! ی!... مردم! مادریوا»  
 د!یانش كنیرحم بر چشمان گر  
 -هولناك  یده زهریطفل من نوش  
 «د... ید كه درمانش كنی! شایهّمت  

خواند كه  یم یبا زن یبه همدرد ییتكان دهنده، خواننده را از سوا و ین شعر گویا
گر، نفرت و انزجار ید یند؛ و از سویب یم یگریهمسرش را هرشب در آغوش زن د

ان، باز احساس یزد؛ اّما در پایانگ یشود، بر م یكه زن مرتكب م یتیرا از جنا یو
 یستیار نیرا رهسپار دش، فرزندش یكه ندانسته و به دست خو یشفقت نسبت به مادر

 شود. یخته میكند، برانگ یم

ن بخش از كتاب است؛ یخوب ا یهم، از شعرها 159ص « شب و نان»  
گردد؛  یاز نان، به خانه باز م یكه   شب هنگام، با دست ته یپدر یشرمندگ یایگو
مه، باال یرا تا ن یواریدارد و د یست ) رخسار پر از گرد یكه حرفه اش بنّائ یپدر
در « باز»كشد. تكرار كلمهء  یر، دست از كار میدن باران، ناگزیرده است( و با بارب

 یش مین شبها فراوان پیاو از ا ین نكته است كه در زندگیا یاین مصراع، گویچند
ر ابر رفتن یه از به زیكنا -دن مهر یر چادر ماتم به سر كشین شعر، تصوید. در ایآ

 ندارد: ینه ایشیده بر آسمان، به گمانم پیختِن دیر ر اندوه  یباست. و تعبیز -د یخورش

 د:یمهر، بر سر چادر ماتم كش  
 -ن و تار یو غمگ یآسمان شد ابر  
 نه توز...یباز چشم آسمان ك  
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 ل كار...یباز باران، بازهم تعط  
 

 أسیاّول باران  یقطره ها  
 د.یچك یرخسار پر از گرد یرو  
 ،ختیبر آسمان، اندوه ر یده ئید  
 د.یكش یآه پر از درد ینه ئیس  

 
 دین و ناامیخسته و اندوهگ  
 ش،ین بنهاد دست افزار خویبر زم  
 د،یخز یواریمه دیدر پناه ن  
 ش.یشسته دست از كار محنت بار خو  

 
 ، شامگاهیباز، انگشتان خشك  
 كوبد به در: ین، آهسته میشرمگ  
 د كودكانیباز، چشم پرام  
 نان پدر... از یباز، دست خال  

را شاعر،  175ص « مرگ ناخدا»ر یه و تصویوا و سرشار از تشبیشعر ش 
ن شعر، یداست كه ناخدا در ایم كرده است. پیتقد« دندیبه آنها كه از مرگ نهراس»

 ند:یشو یگران، دست مید ییرها یشتن برایست كه از جان خو یمظهر همهء مردان

 ژرف یایبه در یدم كه كشتیشن  
 ه از خشم توفان شود،چو آزرد  
 یلوفرین یایچو بر چهر در  
 ان شود،ین ها نمایشكن ها و چ  

 
 چو كوه یموج ید ز هرسویبرآ  
 شكست آورد، ید به كشتیكه شا  
 د ز هر گوشه گرداب كامیگشا  
 به دست آورد. ید شكاریكه شا  

 
 نه مار آذرخش:یچد چو زرّ یبپ  
 زند آب را. یروشنائ یدم  
 میتندر بدزدد ز بخروشنده   
 ز دلها توان و ز تن تاب را  

 
 ،یناله ئ یز دل بركشد هر كس  
 ادهاید ز هر گوشه فریبرآ  
 ره شبیزد اندر دل تیامیب  
 ادها نالهء بادها...یبه فر  

 
 یپس آنگاه كوشش كند ناخدا  
 كند: یكه بر خستگان ناخدائ  
 ا نهد زورق و ساز و برگیبه در  
 كند... یرهنمائ كسان را بدان  
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 ست كرد،یچو آسوده شد زانچه با  
 -شود مرد وار  یكشت یبه باال  
 رینهء قهرمان دلیبر آن س  
 ، استوار:یمردانگ ینشانها  

 
 ر،یدهء دلپذیدر آن د یفروغ  
 پرشور او... یبه لبها یسرود  
 ن چون بر او بگذرد،ینچنیا یدم  
 !ا شود گور اویدل ژرف در  

 
 دا به بام سپهر بلندچو فر  
 زر تابناك، یشود مهر، چون گو  
 ا به زریدر یسد به پهناینو  
 «ادالن را ز مردن چه باك؟...یدر»كه:   

 
 ین مردانگین است آئیچن  
 ن نبود.ین بود و جز ایكه تا بود، ا  
 ز من بر چنان قهرمانان سپاس!  
 ان درود!یز من بر چنان ناخدا  

» ست كه عبارِت  یكوتاه یاجتماع - یاسیدهء سی، قص181ص « اد!یفر» 
رود از  یدارد  و در آن، سخن م یشانیرا بر پ«  مان  شكستند یپ  یبه آنها كه در سخت

 رسد: یكه به سامان نم ییدهایندارد و از ام یدر پ ییكه وفا یسِر خرمن یوعده ها

 رهء محنت سحر شود،یشام ت»گفتند:   
 «ه گر شود.د بخت ما ز افق جلویخورش  
 م صبحیف نسیلط یپنجه ها»گفتند:   
 «م خلوت گل پرده در شود.یاندر حر  
 د شكوفه هایسپ یبرگ ها»گفتند:   
 «ان صبا همسفر شود.یبا كاروان  
 شین شرنگ كه دارم به جام خویا»گفتند:   
 «به كام تشنه، چو شهد و شكر شود. یروز  
 دیروان پرور ام ینغمه ها»گفتند:   
 «خموش به افالك برشود. ین وادیز  
 چو دردهد، یباق یاز م یساق»گفتند:   
 «گوش فلك ز نغمهء مستانه كر شود.  
 ماست؛ یو او رهنما یهست خضر»گفتند:   
 «عشق و وفا راهبر شود. یما را به كو  
 ن زور و زریگمان بت چوبیب»گفتند:   
 «آه كسان شعله ور شود! یاز شعله ها  
 جان دهد؛ -م یاز ب -غد نوحه گر ج»گفتند:   
 «ان بزم چمن نغمه گر شود!یم یقمر  
 اّما.. سحر نشد« شب سحر شود!»گفتند:   
 ره تر شود!...یره تر شود و تین شام، تیو  
 -ب داشت یگفتند و گفته ها همه رنگ فر  
 له كجا بارور شود؟!یب و حیشاخ فر  
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 دامان خود زدند، یآنان كه دم ز پاك  
 ن ز ننگشان همهء بحر و بر شود!یگنن  
 بند و، نامشانینام آوران خلق فر  
 دشنام كودكان سر رهگذر شود!  
 و عناد یاندوهشان نبود ز خودكام  
 پسر شود. یپدر بماند و آن ب ین بیكا  
 د! از حجاب ابریآفتاب عشق و ام یا  
 و جانم به در شود! یائیترسم به در ن  
 ست!یتو ن یحر از پرگون كه سیشام ق یا  
 و عمرم به سر شود!... یائیدانم به سر ن  
 ! تا ز هّمتتیچشم خونفشان، مدد یا  
 ن چكامه به خون جگر شود!یا یانشا  

 
 -ن مكن یش ازیت غم خود بیحكا«! نیمیس»  
 بگذار شرح ماتم ما مختصر شود!..  

ن یهم باً بای، تقر189ص « جواب»هم با عنوان  یگریدهء كوتاه دیقص 
ص « با دردم بساز!»به نام  یك مثنویز، یان بخش دّوم كتاب آمده و نیمضمون، در پا

چ یها و... به هیمان شكنیها و  پییها و جداییوفا ین كه شاعر با همهء بیاز ا ی، حاك185
 كند. یدیم نا امیشتن را تسلید بردارد و خویخواهد دست از دامان ام ینم یرو

 «مرمر» - 4

 1370ن مجموعه كه در دست من است و در بهار یچاپ پنجم ان در یمیس 
وا یش یبا نثر 66ز ییخ پایبه تار یادداشتید در چاپ چهارم هم(، یصورت گرفته )و شا

 شود: یناً نقل میو شاعرانه، افزوده كه ع

بود و  یث جوانیستم كاست كه حدیبا ین دفتر میچند از ا یورق
 ش.یبر خو یغیبر شعر و با در یغیدر یكاستم، ب

دارند « مرمر»از  یو نشان یده ها كه هنوز رنگیاكنون، از ناشن
كاسته ها،  یتابند، به تالف یتازه ام را بر نم یغزل ها یو دگرگون

بر « یو دو مو یك قبای»ن هنگام كه یت ایدم افزود حكایبا یم یزیچ
ن تراوش ین نه آن رنگیشم. و ایاند یل را میستاده ام و رحیآستانه ا

گذشت. مهتاب خزان  ین دلم میگوش نوراست كه از تراش بلوریازب
 یگام را به ناله وار یریخته كه ناگزیده از برگ ریاست بر جاّدهء پوش

 كند كه: یزنهار م
 آرام، آرام، آرام...    
 66ز یپائ      
 س. ب.      
« مرمر» یعنیدر كتاب سّوم »د: یگو یم یریبا ناصر حر یو در گفت و شنود

 ییآورد[ غزل ها یبه شمار نم« سه تار شكسته»ن دفترش را به نام یشاعر، نخست]
از شعر گذشتگان فاصله گرفته  یریر به طرز چشمگیداشتم كه از لحاظ زبان و تصو

باً یتقر« ا!ید، بیده فروبست و آرمیستاره د»با مطلع « شراب نور»بود. غزل 
ن مجموعه، ید افزود كه در ایبان است و یچن یبه راست« شناسنامهء من شده است.

 ست.ین دست، كم نیاز ا ییغزلها
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كه  یشامل اشعار« بوده ها»دو بخش است:  یهم دارا« مرمر»كتاب شعر  
ر، افزوده یكه در چاپ اخ یتازه ا یشعرها ین آمده؛ و افزوده ها حاویشیپ یدر چاپها
 شده است.

شود. اشاره  یم ، آغاز11ص « یافسانهء پر» یباین بخش با غزل زینخست 
محبوس در ترنج، و  یرها ساختن پر یبرا یبه: افسانهء نارنج و ترنج و افسونگر

افتن معشوق یباز یبرا ین و هفت سال در به دریدن هفت كفش آهنیقّصهء پوش
كشد و  یض، تن به هرسو میتبع یغ و بیدر یشتن به آفتاب كه بیه خویخته؛ تشبیگر

ن یبه ا یژه ایو یو... لطف و تازگ« ین بریمیس»ء هام در واژهیكند؛ ا یم یروشنگر
 ده است:یغزل بخش

 شناس یرا م یگری، آن دیگریخفته در من د  
 شناس یرا م یچون ترنجم بشكن آنگه آن پر  
 هستم به افسون در ترنجم بسته اند یمن پر  
 شناس یرا م یمرا، افسونگر یتا رها ساز  
 اریرا با، با خود دل و جان یسامانم ب یسو  
 شناس یرا م یمرد باش و رهبر یكاروان  
 ...ین و هفت سال آوارگیهفت كفش آهن  
 شناس یرا م ین من و فرمان من، فرمانبریا  
 میسودائ یگفتم، غلط گفتم، زن ینه، پر  
 شناس یرا م یدر من آشفته، سودا پرور  
 آسان به دام افتاده ام یك زنم كز سادگی  
 شناس یرا م یخوش باور را نگر، یالیخوش خ  
 كشم یتفاوت، تن به هرسو م یآفتابم، ب  
 شناس یرا م ین، روشنگریرا بب یغیدریب  
 م به باغ خاطرتیرو یچون گل مهتاب م  
 شناس یرا م ین بریمیس یده بگشا، معنید  

دن آن یه نور به شراب و دوی، تشب15ص « شراب نور»در غزل معروف  
اد به شهاب و یه یدن بامداد(؛ تشبیشدن شب و فرارس یپره از سیشب )كنا یدر رگها

اد معشوق یه از نقش یدن شهاب در آسمان )كنایر خطّ زر كشیخاطر به آسمان، و تصو
 ییبایآمدن محبوب كه به لطف و ز یدر خاطر عاشق(؛ انتظار از شام تا بام شاعر برا

دست سحر دانه دانه  ن داشت/كنون كهیكه فلك خوشه خوشه پرو یامدیت: نیتمام در ب
ت؛ و... یدر همان ب« دانه دانه»با « خوشه خوشه»ر درآمده؛ و تقابل یا/ به تصوید بیچ
 ن غزل نزد همگان است:یت ایراز شهرت و محبوب یایگو

 اید بیده فروبست و آرمیستاره د  
 اید بیشب دو یشراب نور به رگها  
 ختیز بس به دامن شب اشك انتظارم ر  
 اید بیشكفت و سحر دمده یگل سپ  
 اد تو در آسمان خاطر منیشهاب   
 اید بیاز همه سو خطّ زر كش یاپیپ  
 ث غم گفتمیز بس نشستم و با شب حد  
 اید بیز غّصه رنگ من و رنگ شب پر  
 دارید یكن یبه وقت مرگم اگر تازه م  
 اید بیبهوش باش كه هنگام آن رس  
 یبرم گمان كه توئ یكسان م یبه گامها  
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 اید بینه برون شد ز بس تپیدلم ز س  
 ن داشتیكه فلك خوشه خوشه پرو یامدین  
 اید بیكنون كه دست سحر دانه دانه چ  
 یِن دل شكسته توئیمید خاطر سیام  
 اید بیش ناامین بیمرا مخواه از ا  

ن واژه یر بیر و تناسب چشمگی، مراعات نظ17ص « ك دامن گلی»در غزل  
 د آورده است:ین پدین دلنشیچن یتیعطر و شبستان، بعود و آتش و  یها

 شعر همچو عودم را، آتش دلم سوزد  
 موج عطر از آن رقصد، در دل شبستانم  

اله یداند/ زان كه با دل پرخون، چون پ یخواران، حال من نمیت: كس به بزم میو ب
 ر از حافظ است:یز یبایت زیادآور بیخندانم/ 

 اور همچو جامین لب خندان بیبا دل خون 
 چو چنگ اندر خروش ییرسد آ یگرت زخم ین       

، آرزومند است كه دلش مانند چمن، 23ص « زانیبرگر»شاعر در شعر  
ك عمر همچون فرش ین كه یداشته باشد و با صراحت از ا یهرلحظه رهگذر

 كند: یك تن است، شكوه میمال یخوابگاه، پا

 چو فرش خوابگاه یك تنم عمریمال یپا  
 آرزوست یچون چمن هرلحظه دل را رهگذار  

 ن روشنش زده شود:یبر جب ین كه داغ ننگیندارد از ا یابائ یحتّ 

 بزن« نیمیس»ن روشن یبر جب یداغ ننگ  
 آرزوست یادگاری یزان كه اورا از تو عمر  

د شدن یه از سفیكردن غم، آن را )كنا یه زلف به مخمل و نقره دوزیر تشبیت زیدر ب
؛ و به كار گرفتن كلمات متناسب زر و یر غم(؛ جناس در دو واژهء باز و بازمو در اث

 ند:ینش ی، به دل میاپینقره در دو مصراع پ

 كرد و باز یمخمل زلف مرا غم نقره دوز  
 آرزوست یاریش با پنجهء زربخش یباز  

 ر:یف و با مطلع زین ردیبا هم ین نظر دارد به غزل مولویمین غزل، سیدر ا

 لب كه قند فراوانم آرزوست یرخ كه باغ و گلستانم آرزوست    بگشا یبنما 

همانند موالنا، آرزومند نعره  یست ول یاز مفهوم عرفان ین عاریمیاگرچه شعر س 
ن تفاوت كه موالنا خود به مرحلهء نعرهء مستانه زدن یدن، با ایبرآوردن است نه نال

دن ینال ین از آهسته و پنهانیمیس ان و ناالن، ملول است؛ اّمایده و از خلق گریرس
 وانه وار برآوردن است:ینعرهء د یش شكوه دارد و در آرزویخو

 آهسته نالم در نهان چون چشمه سار؟ یتا به ك  
 آرزوست یوانه واریهمچو موجم نعرهء د  

 د:یسرا یو موالنا م
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نعرهء مستانم  یو هو یان شدم ملول      آن هایت گرین خلق پرشكایز 
 تآرزوس

ر یر و تصاویه ها و تعابی، سرشاراست از تشب45ص « ناز یغنچه ها»غزل  
 ع:یبكر و بد

 تن است یكشم هرسو، نپندار ین كه با خود میا  
 من است! یگور گردان است و در او آرزوها  
 یرگیآتش سردم كه دارم جلوه ها در ت  
 دگانم روشن استید یاهیچون غزاالن در س  
 ستیناز من تكدانه ن یها من نه باغم، غنچه  
 داغ من صد خرمن است ]...[ یپهنه دشتم، الله ها  
 نه ام آتش گرفت و شد نگاهم شعله باریس  
 ان شعله ها از روزن استیسوزد، نما یخانه م  
 گمگشته در خاكسترم یگوهر«! نیمیس»آه،   
 زن استیزد، زمان پرویمن بمانم، او فرو ر  

ن دفتراست كه در آن، یا یبایار زیبس یاز غزلها یكی، 51ص « باغ مهتاب» 
دارند  یه ها و كاربُرد آنها همه تازگیرها و تشبیدارد و تعب یانینقش نما« گل»واژهء 

كه در  یلوفریكه در چشم پر از اشك عاشق  نشسته، به شاخهء  ن یه معشوقیمانند: تشب
ر به صورت غنچه ر غنچه كردن بوسه بر لب معشوق، به اعتباید؛ تعبیرو یآب  م

ما برنگ عاشق؛ ینهء سیدن، و گل شدن و شكفتن آن بر سیدرآمدن لبها هنگام بوس
ا عشق  به یه  معشوق  ی؛ و تشبیعشق به گل و شكفتن آن در جام  م یه مستیتشب

كه  یف و دلكشیلط یرهایز تصویشكفد؛ و ن یتاب عاشق م یكه در جان  ب یآذرخش
 ست: ییه هایرها و تشبین تعبیمولود چن

 یبهتر ز گل! در عالم خوابم شكفت یشب، اید  
 یدر چشم پرآبم شكفت یلوفر شدیشاخ ن  
 ن نشد آغوش گرممیگل وصل! از تو عطرآگ یا  
 یدر عالم خوابم شكفت یول یگرچه بشكفت  
 ین تر ز جان! غنچه كردیریبوسهء ش یبر لبش، ا  
 یمابم شكفتینهء همرنگ سی، بر سیگل شد  
 یچون روز كرد یآلود طبعم را دمشام ابر  
 یتابم شكفت یو در جان ب یبود یآذرخش  
 نماند از گردش تند گالبت یك رگم خالی  
 ینابم شكفت یكه در جام م یگل مست یا  
 نرم چون مهتاب كردم یریش از حریبستر خو  
 یشب در باغ مهتابم شكفت یتا تو چون گلها  
 یهار، بسترم شد نوبیخوابگاهم شد بهشت  
 یبهتر ز گل! در عالم خوابم شكفت یتا تو، ا  

رها  همه  بكر یرها و تصوی، تعب55ص «  یپونهء وحش» ن در غزل یهمچن 
 ع اند :یو بد

 پاشد یتو به چشمم شرار م یستاره ب  
 پاشد یم غبار میفروغ ماه به رو  
 ن كه بر تن منیم است ایرا! چه نس یخدا  
 شد؟پا ینوازش نفسش انتظار م  



  

 

 49  ین بهبهانیمیس

   

 زدیر یخروش رود دمان، شور عشق م  
 پاشد یار میسكوت كوه گران، شوق   
 بخش یز عطر مست یا كه پونهء وحشیب  
 پاشد یبار میبه لب جو یبخور م  
 دمد از چلچراغ سرخ تمشك یستاره م  
 پاشد یكه گرد نقره بر او آبشار م  
 تو خاطر من ی؟ كه بین همه خوبیچه سود از ا  
 پاشد یبه سر روزگار م غبار غم  

شتر یو ب 59ص « كبود یباید»و  57ص « دهیساقهء دم» یز در غزلهایو ن 
 ن است.یه ها، و كاربُرد آنها تازه و دلنشیرها و تشبین مجموعه، تعبیاشعار ا

ست كه در آن، شاعر در  یگرید یوای، غزل ش87ص « بزنیساق فر» 
 دهد: یباتر جلوه  میعت، خود را زیان طبیبایشتن با زیسهء خویمقا

 اسمن كجا؟یخرمن زلف من كجا؟ شاخهء   
 ، بهر تو همچو من كجا؟یكن یقهر ز من چه م  
 من یش بهشت رویصحبت باغ را مكن، پ  
 چمن كجا؟ یسبزهء عارضم كجا؟ خّرم  
 :یته ی! ساغر او ز میالله و من؟ چه نسبت  
 متن كجا؟یس یبزن كجا؟ ساقیساق فر  
 ش لب شكفته امی، پیته ئغنچه دهان بس  
 آن دهن كجا؟ یبوسه ام كجا؟ سرد یگرم  
 !ین ستمگریاز ا یدگان من؟ واینرگس و د  
 در نگهم ترانه ها، در نگهش سخن كجا؟  
 شود! ینه ام مكش، دست كه خسته میبر سر و س  
 كرم كجا؟ خرمن نسترن كجا؟یپ ینرم  
 ؛یار ز خود گذشته ئیچ، بهر تو، ین همه هیا  
 شتن كجا؟یتو خواسته، دشمن خو یدوست  
 نیوهء نابجاست این، شیو خطاست ا یرو یم  
 ، بهر تو همچو من كجا؟یكن یقهر ز من چه م  

« س»و تكرار صوت « یساق و ساق»س در دو واژهء ین شعر، تجنیاز ا یدر مصراع
 آن را خوش آهنگتر ساخته است. یقیموس

ص « دیجامهء ع»ه؛ از آنهاست: آمد ین بخش از كتاب، چند مثنویدر ا 
 ست: یدارد و خواندن یاجتماع ین وار مضمونی، كه پرو105

 سرخوش و خندان ز جا برخاستم  
 خانه را همچون بهشت آراستم  
 رنگ رنگ افروختم یشمع ها  
 عود و اسپند اندر آتش سوختم  
 یجلوه دادم هر كجا را با گل  
 یا سنبلی یخكیا می ینرگس  
 مد به بر خواندم وراكودكم آ  
 تازه پوشاندم ورا یجامه ها  
 شادمان رو جانب برزن نهاد  
 اران را چه دادید، یتا بداند ع  
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 بگذشت و بازآمد ز در یساعت  
 قّصه ساز آمد ز در یهمچو طوط  
 ن شدهیمادر! جامه ام چرك»گفت:   
 ن شدهیك یرگون از لّكه هایق»  
 شدره یبس كه بر او چشم حسرت خ»  
 ره شدیرونقش بشكست و رنگش ت»  
 گسست ینه كز چشمیهر نگاه ك»  
 دامانم نشست یشد رو یلّكه ئ»  
 برفروخت یاز حسد هركس شرار»  
 ن جامه سوختیك گوشه از ایزان شرر »  
 ن جامه  نقش چشمشانیمانده بر ا»  
 «نه و اندوه و قهر و خشمشانیك»  
 «ستین گفته جز پندار نیا»گفتمش:   
 ستیدار نیده ات بیمادر! د»گفت:   
 جامه تنها نه كه جان فرسوده شد»  
 بس كه با چشمان حسرت سوده شد»  
 یكه من با جامه ئ یاز چه رو خواه»  
 ]...[ یهنگامه ئ یافكنم در برزن»  
 انان بسازیان چو عریا مرا عری»  
 «آنان بساز! یهم پ یا لباسی»  
 دن سخن گفت و در آغوشم فتایا  
 كاكلش آشفت و بر دوشم فتاد  
 خت نرمیاشك من با اشك او آم  
 خت گرمیم بر لبانش ریبوسه ها  
 آنان كه مال اندوختند»گفتمش:   
 آموختند ین نكته میاز تو كاش ا»  
 كاخشان هرچند نغز و پربهاست»  
 وارش ز خشم چشمهاستینقش د»  
 ختهیدر گلوشان ر یگر شراب»  

 ختهیآم بدان یحسرت خلق»  

 ن منیریكودك ش ی، ایشادز»  

  ن من!یرخت باغ و گل و نسر یا»  

 از خدا خواهم برومندت كند»  

 سربلند و آبرومندت كند»  

 ك چون سرسبز، شمشادت شودیل»  

 ادت شودیاز  یخود مبادا نرم»  

 فلك سرپنجه داد یگر ترا روز»   

 «ت مبادا رنجه باد!یرویكس ز ن»  

ر و یه ها و تعابی، كه از تشب109است ص « ازین»شقانهء عا یگر مثنوید 
 برخورداراست: یر تازه و دلكشیتصاو
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 من! یروشنگر شبها یتو، ا یب  
 من یزد ناله بر لبها یبوسه م  
 یگانگیدر دلم از وحشت ب  
 یوانگیزد اللهء د یخنده م  
 شكفت یده ام چون نرگس غم مید  
 شكفت یز شبنم م یوندرو برق  
 اد تو بودیر بلور اشك من د  
 اد تو بودینه فریدر سكوت س  
 مخمل سرخ شفق رنگ تو داشت  
 ساز، آهنگ تو داشت ]...[ یپرده ها  
 آبشار یهركجا بر تخته سنگ  
 شد غبار؛ یكرش میشكست و پ یم  
 شكفت یا میدر غبارش باغ رؤ  
 شكفت ]...[ یوز گلش رنگ تمنّا م  
 دام شیچهء ایتا دلم باز  
 بادهء عشق ترا چون جام شد  
 جامه ام ساز و بپوش یگر توان  
 باده ام ساز و بنوش یگر توان  
        
 ستیدار نینه، كه ما را رخصت د  
 ستیكه جز پندار ن یور بود، دان  
 یگرین دیم سرزمیتو نس  
 ؟ ]...[یبگذر یر جان من كیبر كو  

ن پس از شرح شاعرانه یمی، س113ص « انیآش»، به عنوان ین مثنویدرآخر 
ان یش(، به بی( خطاب به فرزندان )جوجه هایخود )مثال پرنده ا یاز زندگ یا

ش؛ و سپس یانهء خوید غلطان در آشیافتن آنها به صورت چند مرواری یچگونگ
 پردازد: یپروردن و سفتن آن گوهرها و بََدل شدنشان به مرغكان خوش نوا، م

 دیها كن یم! نغمه خوانیجوجه ها  
 دیها كن یدر كنارم شادمان  
 بهار آورده باد یبازهم بو  
 ان را غرق گلها كرده بادیآش  
 ده امیبگز یبا شما گر خامش  
 ده ام:ین نغمه را از دید ایبشنو  
 بوده ام یجفتجوئ یروزگار  
 بوده ام یگرمسوز نرمخوئ  
 یم بوده جایر شاخه هایبر سر  
 یپا م بودهیر سبزه هایبر حر  
 آبدان در كاسهء گل جسته ام  
 نه با الماس شبنم شسته امیس  
 ان آفتابم كرده خشكیپرن  
 بر پرم دست صبا افشانده مشك  
 دلنواز یخوانده ام بس نغمه ها  
 جسته ام دلدادهء خود را به ناز  
 ن كرده امیریش یها یكامجوئ  
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 ن كرده امیریار دیش ها با یع  
 رگرم كاربوده ام س یروزگار  
 ان آورده ام در كشتزاریآش  
 ده را وا كرده امیك سحرگه دی  
 دا كرده ام؛ید، پیچند مروار  
 دید غلتان سپیچند مروار  
 دیانم شد پدیك سحر در آشی  
 آن گهرها را به جان پرورده ام  
 خود كرده ام یگرمشان از گرم  
 شان خفته امیش ایپ یچند گاه  
 سفته ام یموان گهرها را به نر  
 افتمیتا گهر سفتم، شما را   
 افتمیمرغكان خوش نوا را   
 نك پرمیست پر، ایگر شما را ن  
 گسترم ین بال و پر میبر شما ا  
 ن دست و پاستیگر شما را ناتوان ا  
 در تنم تاب و توان بهر شماست  
 گرچه گه در آب و گه در آتشم  
 اران و دلبندان خوشمیبا شما   
 م سور از شما شور از شمادر دل  
 چشم بد دور از شما، دور از شما...  

 ن بخش آمده؛ از آنهاست:یوسته در ایپ یهایتیچند شعر هم در قالب دوب

ست كه همسر  یمرد یمان شكنیو پ ییوفا یاز ب ی، كه حاك127ص « نامه» 
 ی، و خطّ بطالن بر هستین شعر، طالق را ُمهر واخوردگیو پدراست. شاعر در ا

 گسلد! : یرا م ییوند زناشویر، پیكند كه ناخواسته و ناگز یم یتلقّ  یزن

 بخش! یك شادیك، پیپ یآه، ا  
 ز همسر من ینامه آورده ا  
 داشت ینامه از او، كه روزگار  
 هء لطف و مهر بر سر من ]...[یسا  

 
 نامه از اوست، او كه رفت و شكست  
 را یاریمان مهر و یعهد و پ  
 گران سردادیر گوش داو كه د  
 را ]...[ یقرارینغمهء عشق و ب  

 
 نهء منیتپد دل درون س یم  
 نامه را وا كنم؟ بگو... چه كنم؟  
 ا نه؟ینامه وا شد ببوسمش   
 ب او چه كنم؟یبا خط دلفر  

 
 ست؟ین چیست؟ هان! این نامه چیچه؟ در ا  
 ... فرمان افتراق من استیوا  
 ، خط بطالنیمهر واخوردگ  
 م، طالق من استیبر من و هست  
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ه یبكر دارد و درآ ن، تشب ی، كه مضمون131ص « مه شبین»گر قطعهء ید 
نه ساز موضوع شعر یدارند بلكه كامالً متناسب و زم یرها نه تنها تازگیها و تصو

اه و افتاده اند؛ بستر آبشار همچون یشكسته: نامرتّب، س یهستند: سنگها مانند دندانها
ه شده كه دشت، یفروغ عزا  تشب یبه زجر جان داده؛ ماه  به  شمع  ب یبیغر، از یدهن

كه  چون  مرده شو  بر تن دشِت  مرده، گرد   یدر نور آن  خفته؛ نور یهمانند مرده ا
داده؛  یكرده و ناله سر م یه میدر بستر، گر یخته؛ رود همچون مجروحیر یكافور م

 یچند، خاتمه م یمرد ید كه به زندگیگو یسخن م یان شعر، از فاجعه ایچرا كه پا
 دهد:

 آبشار بلند، چون مسواك  
 زد یتن به دندان صخره ها م  
 نشیمید سیسپ یرشته ها  
 زد یبر تن صخره ها جال م  

 
 سنگها چون شكسته دندانها:  
 اه، افتادهینامرتّب، س  
 یبستر آبشار، چون دهن  
 به زجر جان داده یبیاز غر  
  
 فروغ عزایشمع ب ماه چون  
 دشت چون مرده خفته در نورش  
 ختیر یمرده شو بود و دمبدم م  
 بر تن دشت، گرد كافورش  

 
 رود، مجروح وار، در بستر  
 داد یكرد و ناله سر م یه میگر  
 چ و تاب تنشیمحتضر وار، پ  
 داد یاز مردنش خبر م یگوئ  

 
 چند یدر دل سخت كوه، مرد  
 كندنصخرهء گران  یدر پ  
 نیسنگشان سخت و كارشان سنگ  
 كوه كندن نه... بلكه جان كندن ]...[  

 
 ژرف یدر دل كوه، كنده غار  
 انتها و سخت دراز یسخت ب  
 تا از آن ره، گروه رهگذران  
 ا برند راه به نازیدر یسو  

 
 كرد یشیام، سفله كیك ایل  
 د و صخره ها افتادیكوه لرز  
 یاموشاد و بعد... خیچند فر  
 مرد و از صدا افتاد یزندگ  

 
 نه و سریكر، شكسته سیچند پ  
 ن بودیخاكشان تخت و سنگ بال  
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 كه ماند از آنان یگیمروه ر  
 ن بودیكاسه و كوزهء سفال  

اشعار تازه  یحاو« افزوده ها»ر عنوان یز« مرمر»بخش دّوم مجموعهء  
 شود: یر آغاز میبا غزل زن خود افزوده است و یشین به اشعار پیمیست كه س یتر

 دوست؛ یكنم ا یگر نه جوانم كه جوانید  
 دوست. یكنم، ا« یافتد و دان»ا قّصه از آن ی  
 جوان است؛ یآهو یزیهنگام سبكخ  
 دوست. یكنم، ا یرانه سر آن به كه گرانیپ  
 ستیغم برد چنان تاب و توانم كه عجب ن  
 دوست. یكنم، ا ینتوانم اگر آنچه توان  
 زان جوان فرصت آن كویدر مرگ عز  
 دوست؟ یكنم، ا یه خوانیتا كار به جز مرث  
 دل مرد و در او شعلهء رقصان غزل مرد؛  
 دوست. یكنم، ا یف است تغّزل كه زبانیح  
 در باغ نه آن گلبن سرسبز بهارم  
 دوست. یكنم، ا یتا بار دگر عطر فشان  
 ن چه توان كردیسنگ یبا برف زمستان  
 دوست؟ یكنم، ا یحوصلهء باد خزان گر  
 ست؛یر نفس نینه هوس بود و كنون غیدر س  
 دوست؟ یكنم، ا ین به نمردن چه نشانیجز ا  
 میبزدا یآن است كه خود را چو غبار  
 دوست. یكنم، ا ید اگر خانه تكانیبا یم  

گلستان از باب پنجم  یتیاشاره دارد به آغاز حكا« یافتد و دان»در شعر باال عبارت 
و  یسر یبا شاهد یچنانكه افتد و دان یدر عنفوان جوان: »ی، در عشق و جوانیسعد
 «.داشتم... یسرّ 

نه ی، شاعر از ك141ص « تشنگان را نوش بارد» یوایدر غزل نغز و ش 
 یان ِشكوه دارد و سپاسگزار پروردگاراست كه به او خاطریورزان و حاسدان و بدگو

كند؛ اگر  یوه باریكنند، او م یا بگذرد؛ اگر سنگسارش مهیده تا از سنگدلیروشن بخش
 یدر مقّدمهء گلستان م یبََرد همچنان كه سعد یبُرند، او شرمسار یشاخسارش را  م

 د:یسرا

 ن و لطف خداوندگار       گنه بنده كرده است و او شرمسار یكرم ب 

كه  یخ كاسنید و بیاز برگ ب یار تلخین غزل، اشاره رفته به معجون بسیاز ا یتیدر ب
افتن، تحّمل ید شفا یآن را به ام یمار، تلخیشده و ب یز میا تجویدرمان تب ماالر یبرا
آن  یرساند ب یان، شاعر را آزار میزبان هرزه گو یكه تلخ یكرده است؛ درحال یم

 د:یكرش بزدایب تب را از پیكه آس

 تشنگان را نوش بارد شاخهء نقل ترم،  
 گسترم. ید چتر شاده آریخستگان را سا  
 كنم، یم یوه باریكنند و م یسنگسارم م  
 بَرم. یم یبُرند و شرمسار یشاخسارم م  
 همچو خار یبا زبان ییهر زمانم هرزه رو  
 د داورم.ید آن لعنت كه خواهد، تا چه گویگو  
 گانه ام،یك آسمان بیبا دل همخانگان   
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 گرم.ید یدر كهكشان یاره اید از سیشا  
 كیتلخند، ل یخ كاسنید و بیبرگ ب همچو  
 كرم.یب تب از پیرون نكرد آسیتلخشان ب  
 استوار؛ یبر تنم توفان َوزان و، من درخت  
 گرم.یكنان، هرشاخهء باز یكف زنان، شاد  
 یستان همچو نیگر بسوزند استخوانم در ن  
 نالهء خاكسترم.« شان گذشتمیاز ا»د: یگو  
 احسد،ین یك ر زهرآلوده ازیهركه دارد ت  
 «نك سرم.ینك دلم، اینجا نشان، ایا»مش: یگو  
 روشن مرا یچشمهء لغزان به سنگم؛ خاطر  
 ها بگذرم. یندلیا رب، كه از سنگی، یداده ا  

 م كرده است.ید تقدین به هاشم جاویمین شعر را سیا

 یست با زبان و آهنگ یگری، شعر نغز د143ص « پنجره ها بسته اند» 
 ن:یدلنش

 ست؛یدار نیجره ها بسته اند، عشق پدپن  
 ست.یدار نیدار هست، دولت دیدهء بید  
 نداشت؛ یاریار بود، دل سر یار چو بسی  
 ست.یار نیك دگر یگرفت، ل یاریدل سر   
 نه اّما نبود؛یوار بود، آیپر یرو  
 ست.یوار نیپر ینه اكنون كه هست، رویآ  
 هكار من، بس كه گرفتار سوخت،یزلف س  
 ست.یدار نیودهء خاكسترش  ماند و خرت  
 شگان  از بر من رفته اند؛یل وفا پیخ  
 ست.یمانده هوادار من  آن كه وفادار ن  
 حلقه به گوشان چرا  ترك ادب گفته اند؟  
 ست.یجز همه انكار من  آن همه را كار ن  
 ر؛یبرم  تا بفروشم به غ یگفتمشان م  
 ت.سیشرم را  رونق بازار ن یبندهء ب  

 
 ار منیار من و یار من، یغم بس یا  
 ست.یار نیر تو دیباش، كه در دار دل  غ  
 ؛یوانه خو، عمر تبه كرده ایدل د یا  
 ست!یسزا، گرچه سزاوار ن ین ت نژندیا  
 ی، كاب روان را به جویلحظه چو گم شد مجو  
 ست.یتكرار ن یصورت تكرار هست، معن  

 
 شفته را؛ن گفته را، گفتهء آیبس كنم ا  
 ست.یو خفته را  گوش به گفتار ن یخفته ا  

اخوان ثالث( و  ید )مهدیم . ام ین برایمیرا س 147ص « قهرمان یا»شعر  
و تكرار  ین شعر، تكرار كلمهء شكست در مصراعیخطاب به او سروده است. در ا

پاك و باك،  یاز مصرعها؛ و جناس در واژه ها یه ها و در برخیدر قاف« خ»صوت 
« دیام»، شاعر، كلك یتیشعر را خوش آهنگتر ساخته است. در ب یقی؛ موسیاك و پاكپ
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 -ژهء مركب یمانند كرده و صفات و یشهء اوست، به مركبیرا كه رام دست و اند
 را به خامهء او نسبت داده است: -ال و چابك و افراخته گردن یافشانده 

 قهرمان عرصهء شطرنج باخته، یا  
 ء مردانه ساخته،وز باختن حماسه  
 ستیو، باكش ز باخت ن یبُردش بس است پاك  
 نباخته. یكه پاك باخته، پاك یمرد  
 رم شكست، غبن شكستش روا مبادیگ  
 غ آخته.یبر فرق خصم اگر شكند ت  
 وانه وار كردیجان را به كاِر نعرهء د  
 نواخته. یلیره جسته و سیكه خ یبرق  
 اوستهنوز به گوشم خروش  یدر خامش  
 آن موج انفجار كه دشمن گداخته.  
 ن كلك رام توستیمرد، مركب تو هم یا  
 ال و چابك و گردنفراخته.یافشانده   
 رسد؛ یخود تاخت كن كه باد به گردت نم  
 ن به انتظار سوار نتاخته.یمنش  

 
 كنم، یو باور نم یگفتند كهنه رند  
 شناخته. ید به رندیساده دل ام یا  

ست كه از لحاظ  ییبایار زیوار بس ی، غزل مولو149ص « خسته مشو» 
ت به چهار پاره یهرمصراع به دو پاره و هرب یعنیوزن به صورت چهارپاره است 

ا یت با چهارپاره )ی، فقط مصراع نخست هربیهء داخلیث قافیشود؛ اّما از ح یم میتقس
( و پارهء یاصل هءیت قافیشعر مسّجع( مطابقت دارد )جز در مطلع غزل به علّت رعا

 ه آزاد است:ید قافیت از قیسّوم هرب

 رسد؛ یخسته مشو، دال، دال،  موسم كار م  
 رسد. ی،  وقت شكار میم توئیباز شكار  
 ره شو، دال!یره شو، دال!  مشعل خیچابك و چ  
 رسد. یل و سوار میمه شب ز ره  خیزان كه به ن  
 باش ترانه ساز من،  ساز و دهل نواز من؛  
 رسد. یار میهلهله كن كه از سفر  موكب   
 نهء زرم،  حقّه و درج گوهرم:یباش خز  
 رسد. یزسد ز ره،  وقت نثار م یار چو می  
 طرف كله نهاده كج،  كاكلش اوفتاده كج؛  
 رسد. یتتار م ینكهت تار زلف او  سو  
 ضربهء سّم اسب او  شور فكن به شهر و كو؛  
 رسد. یبه هزار منه ام  بر یضربهء تو به س  

 

 !ی، شكسته ای!  سوخته ایآه، دال، چه خسته ا  
 رسد. یاز تو سخن به پاسخم  سوخته وار م  
 آه، دال، نزار تو!  چنگ گسسته تار تو!  
 رسد. یرسد،  نالهء زار م یاز تو هرآنچه م  
 دل پرخزان من،  باد غمت از آن من! یا  
 سد.ر ی،  گرچه بهار میكن یو گل نم یخشك  
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 ، دال، دال!یر شدیخستهء مبتال دال!  پ  
 «رسد. یموسم كار م»مت:  یر شد آن كه گوید  

 یریدون مشیاز فر یست به شعر ی، پاسخ151ص « میتا بمان» یبایغزل ز 
، سه یهنگام بهار در بحبوحهء جنگ و آشفتگ یكه  سال« به سبزه درود»به نام 

دوستان فرستاده است. از آن جا كه نقل  ید برایك عیمصراع نخست آن را همراه تبر
 یی، كامل نخواهد بود؛ ابتدا پاره هایریاز مضمون شعر مش ین بدون آگاهیمیغزل س

 م:یخوان یرا م یریاز شعر مش

 دگان اشك آلود،ین دیبا هم  
 ن روزن گشوده به دود،یاز هم  
 به پرستو، به گل، به سبزه درود،  
 م،یبه شكوفه، به صبحدم، به نس  
 رسد از راه، یكه م یبه بهار  
 چند روز دگر به ساز و سرود،   
 مان زمستان است،یما كه دلها  
 خندد، یدمان نمیما كه خورش  
 ما كه باغ و بهارمان پژمرد،  
 دمان فرسود،یام یما كه پا  
 د،یش چشممان رقصیما كه در پ  
 ر چرخ كبود،ین همه دود زیا  
 بهار، یسر راه شكوفه ها  
 م با دل شادیده یه سر میگر  
 هء شوق با تمام وجود! ]...[یگر  
 خستگان وحشت دشت! ید ایشا  
 ماندگان ظلمت شب! ید ایشا  
 رسد از راه یكه م یدر بهار  
 د آرزوهامانیگل خورش  
 حسود یابرها یسرزد از ال  
 دید اكنون كبوتران امیشا  
 بال در بال آمدند، فرود...  
 فشان گلیب سحر یش پایپ  
 سر راه صبا بسوزان عود  
 به پرستو، به گل، به سبزه درود!  

 ن:یمینك پاسخ سیا 

 گرچه در شور اشك و شعلهء آه  
 چ كس نكرده نگاه،یباغ را ه  
 گرچه در دشت سرخ سوختگان  
 اه،یچ گینرسته ه یرگاهید  
 گرچه از خرمن بنفشه و گل  
 تباه تباه، یمانده خاكستر  
 میا راه خود جدا كردگرچه م  
 رسد از راه، یكه م یبا بهار  
 باز از سبزه و بنفشه بگو  
 اه.یشدند س یگرچه از سوز د  
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 ر درود!یبر دروغت مباد غ  
 بت مباد نام گناه!یبر فر  
 خوش كن یدل ما را به وعده ئ  
 كوتاه یشب ما را به قّصه ئ  
 دیم و گل كند خورشیریتا نم  
 وه آرد ماه.یم و میتا بمان  
 یاستعاره است برا ی، قنار155ص ...« یا با خموشیگفتند »در غزل نغز  

 یرد و همچنان به نغمه خوانیپذ یكه فرمان خاموش بودن و نسرودن را نم ینده ایسرا
 نده بماند:یرد و پایبا و خوانا و توانا بمیدهد تا ز یادامه م یو گوهرافشان

 «رد.یا بمید خوگر شو  یا با خموشی»گفتند:   
 رد.یمحشر كند تا بم  یاّما به خواندن، قنار  
 ك نفس نغمه گردد:یك نفس ماند از او،  آن یگر   
 رد.یدر اوج خواندن دهد جان،  هروقت و هرجا بم  
 ؛ین نغمه خوانید از ایزا  یبا مرگ او زندگان  
 رد.ینسان توانا بمیز  ین ناتوانیبد یمرغ  
 د،  او حكم و فرمان نداند؛حكم ار شود تا نخوان  
 رد.ین داند و آن نداند،  نادان و دانا بمیا  
 رد؟یگر چه فرمان پذیرد،  دیگر نغمه اش اوج گ  
 رد.یا بمیرد  گر جمله دنینده ماند، نمیپا  
 دهندش، یگر كهكشان را چو ارزن  مزد خموش  
 رد.یسود و سودا بم یند،  بیك دانه زو برنچی  
 بارد ز چشم كبودش  یچشمریك آسمان سی  
 رد.یتمنّا بم ین بس  تا بیبا او تمنّا هم  
 ست خوانده،  وز نغمه گوهر فشانده،یچندان كه با  
 رد.یگر چه پروا؟ بمید -وامش به گردن نمانده   
 !یبا بود، آه، آریز  ین گونه مرگ قناریا  
 رد.یبا بخواند،  بگذار خوانا بمیبگذار ز  

ست كه  یگریوار و دلكش د ی، غزل مولو163ص « منه یپلك به هم م» 
ن از ذوق و حال یدرخشان و دلنش یریتمام  و  با تصاو ییواین، به شیمیدر آن، س

ش راهش، اختران چون ارزن یزد؛ پیر ید: با تكان دستش، نسترن میسرا یش میخو
 یرنگ جنون را در نگاه روشنش، به رخ عقل سرخ م یخته اند؛ شعلهء نارنجیر
 د: كش

 نهم،  باغ گل و سوسن است: یپلك به هم م  
 ن همه گل از من است...یجلوه كنان، رنگ رنگ،  ا  
 ختن نسترن؛یدهم،  ر یدست تكان م  
 نهم،  خم شدن الدن است. یفرا م یپا  
 بودا روان، یجان  شد پ یایرهرو پو  
 راهن است.یمانده ام  خفته به پ یجسم ته  
 روم؛ یبال زنان من قفس ارزان تو!  یا  
 خته چون ارزن است.یش رهم اختران،  ریپ  
 زه بودیم دوشیش  مریك هفته پیماه كه   
 ب  بسته كه آبستن است؟ین فریدل به كدام  
 ن:یا، عقل سرخ!  رنگ جنون را ببیآه، ب  



  

 

 59  ین بهبهانیمیس

   

 ش  در نگهم روشن است.یشعلهء نارنج  
 گذرم كو به كو، یرقص كنان، كف زنان،  م  
 از دامن است. یهر كودكم  گوشه ئدر كف   
 غوزهء پنبه ست مغز:  باز شد و پوش كرد؛  
 من است.یزد و اهریاو  ا یدور ز سودا  
 باز جوانم مگر؟  باز همانم مگر؟  
 گرچه تنم رام شد،  باز دلم توسن است.  
 از تو رایباز به رفتار من،  رّد ن  
 پاسخ و پوزش به هم  ناز سر و گردن است.  
 ش:یرو نماند  طاقت مستوریباز پر  
 ،  برشده از روزن است.یدر به رخش بسته ا  

 
 ن:ی! ببیوه، چه بهشت -نهم  یپلك به هم م  
 تنگ دل كوچكم  گسترهء گلشن است.  

 افته است:یكه حكم َمثَل  یر از جامیت زین شعر، اشاره دارد به بیاز ا یتیب

 ، سر از روزن درآردیندندارد      در اَر ب یرو تاب مستور یپر 

 «زیرستاخ» - 5

ن را در بر دارد و یمیس 1352و  1342 ین سالهایب ین مجموعه، شعرهایا 
ان درآمده یبه ب یو تغّزل یریست كه با زبان تصو یشتر اشعار، اجتماعین بیمضام

 كهن سروده شده اند. یهنوز در همان قالبها یدارند ول یر، تازگیم و تصاویاست. مفاه

، 7ص « هء داالن سمن هایسا» ن دفتر  به نام ین  غزل عاشقانهء  اینخستدر  
 یرینو و تصاو یكهن، زبان یهیم كه چگونه شاعر با همان كلمات و اركان تشبینیب یم

د آورده است. یه ها پدیع در كاربُرد واژه ها و تشبیكامالً بكر و بد یده و طرزیتازه آفر
 یعت، تازگیبان طبیاقوت، و استعارهء گریالله به  ن ویه خزه به مخمل رنگیمثالً تشب

اقوت كه به سردست دمن یه الله به دگمهء یندارد؛ اّما استعارهء سردست دمن ها و تشب
 بسته شده، كامالً تازه است و از آِن خوِد شاعر:

 شد، به خدا، بستر سرسبز چمن ها  یخفتن  
 شد، به خدا، با تو در آن سبزه سخن ها یگفتن  
 عتیبان طبین به گریخزه شد مخمل رنگ  
 اقوت به سردست دمن هایالله شد دكمهء   
 دیوه، چه خوش وسوسهء بوسه و آغوش فزا  
 عطِر هوس پرور و نمناك َگَون ها! یمست  
 -لب ما را  یكه ببوس یخواسته بود یخلوت  
 هء داالن فلك فام سمن ها ]...[یوعده، در سا   
 ز تو ببندمیگر یوفا، پا یبه رسن ها  
 كه ز هرشاخهء او رسته رسن ها یهمچو تاك  
 دل آن دوست به دست آر و مرنجان«! نیمیس»آه،   
 تو تنها. یزانكه آمد ز همه خلق جهان، سو  

ست با استعاره ها و  یاجتماع ی، شعر9ص « رنگ خرگوشان یچشِم لعل» 
، خرگوشان، پلنگان، ، آفتابیرگی، تیاهیچون س یتازه. كلمات و عبارات یرهایتعب

ره، و... همه كاربُرد یدن تگرگ از ابر تی، چراغ الله ها، بارییآهوان سم طال
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به  یكه عقربكها شتاب ین زمان در حالیسنگ ینه ماندن پایر بر سیدارند. تعب یاستعار
و  یكه با دشوار یگذر زمان؛ زمان یان ُكندیدر ب یست ابتكار یمودن ندارند، طرزیپ

 ن است:یقر یناهموار

 ستیست نین ین دشت، آبیرم كه در ایم یتشنه م  
 ست.یست نین ین، جز سرابینهمه موج بلوریو  
 ه را پنهانگراست:ین صورتكها گریخندهء ا  
 ست.یست نین یبه جز نقش نقاب ینهمه شادیا  
 -كوه كوه  - یاهیدر س یاهینم سیب یهرچه م  
 ست.یست نین یها، آفتابیرگین تیدر پِس ا  
 ات خوان، در حسرت حلوا و نان:یان، آیقار  
 ست.یست نین یمستجاب یمرده خواران را دعا  
 نهء من مانده سختین زمان بر سیسنگ یپا  
 ست.یست نین یمودن، شتابیعقربكها را، به پ  
 ن دشت رایرا بگو كا یآهوان سم طالئ  
 ست.یست نین یدار و خوابیاز چمنها، مخمل ب  
 ن ُكهسار رایخرگوشان ا رنگ یچشِم لعل  
 ست.یست نین یم پلنگان، تاب خوابیگر از بید  
 هست هست یدر سر سودا فروش ما، خمار  
 ست.یست نین یناز و نوش ما، شراب یبر لب ب  
 بارد تگرگ، یره میبس كه بر صحرا ز ابر ت  
 ست.یست نین یگر حبابیبر چراغ الله ها د  
 توست: یوبازگشت ناله پاسخگ«! نیمیس»آه   
 ست...یست نین ین جوابیهمزبان كوه را جز ا  

لب،  ی، استعارهء  لعل  برا11ص «  رگبار بوسه»در غزل نغز و عاشقانهء  
ه از اثر بوسهء آن لعل یاستعارهء گل مرجان، كنا یو مكّرر دارد؛ ول یطوالن یسابقه ا

ء خود را به رخ ك شبهی ین شعر، تردامنین است. شاعر در ایبر گردن، تازه و دلنش
كه  یان، تضاّد و تقابلین میكشد كه جان او را فرسوده است؛ و در ا یز میپره یخشك

راهن فانوس به ین شب وصل، پیخورد. در ا یهست، به چشم م یو تر یدر خشك
ك یبََرد؛ تنها شبنم  یراهن شاعر كه شمع فروزندهء عشق را در بر دارد، رشك میپ

ست، بلكه  یك  گلبرگ، بسنده  نیاز  گل است  نه   یرمنكه خ ین عاشقیچن یبوسه برا
كه از  یز است: باده ایعشق لبر ین تنش از میمیمانهء سیدش؛ پیبا یرگباِر  بوسه  م

ن شعر، رابطه و تناسب در یاز ا یتیمردافكن ساخته و پرداخته است. در ب یاو زن
 ، مراعات شده است:یم و نخل و آبستنیكلمات مر

 خته چون جان، تنم امشب!یرآمبا تو د یا  
 لعلت گل مرجان زده بر گردنم امشب  
 -نخل برومند!  یا -ض تو یم صفت از فیمر  
 فردا، منم امشب یآبستن رسوائ  
 ز كه جانم ز تو فرسود!یپره یخشك یا  
 روشن شودت چشم، كه تردامنم امشب  
 در شب جانم یده شدیو پاش یمهتاب  
 وشنم امشبن ریاز پرتو لطف تو چن  
 آن شمِع فروزندهء عشقم كه بََرد رشك  
 راهنم امشبیراهن فانوس، به پیپ  
 ستیك بوسه بََسم نیم، شبنِم یگلبرگ ن  
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 رگبار پسندم، كه ز گل خرمنم امشب  
 دوست! یگرم تر از آتشم ا یآتش نه، زن  
 زنم امشب یتنها نه به صورت، كه به معن  
 شق استع ین تنم، پر میمیمانهء سیپ  
 ن باده، كه مردافكنم امشب!...یزنهار از  

 یرهایست سرشار از تصو یگری، غزل عاشقانهء د15ص « لوفریقّصهء ن» 
م ناب یرهء سین بر آب، در هزار دایمیس یكه همچون زورق یلوفریدرخشان مانند: ن

آب  یدن آن بر سبزه؛ استعارهء  بلور روان  برایه شبنم به ستاره و دمیدارد؛ تشب یجا
به لطف و  ینه ایم و رها بودن آن بر سیه دسِت نوازش به نسیدر چشمه ها؛ تشب

 یكه بر اثر وزش باد، درختان، غربال گونه، تكان م یر صحنه ایآب؛ تصو یروشن
 كند؛ و... : یم و زر نثار دو دلداده میخورند و آفتاب از خالل شاخ و برگ آنها، س

 شتن بر آب دایمیكه زورق س یلوفرین  
 م ناب داشت.یرهء سیجا در هزار دا  
 ده بودیبر سبزه ها ستارهء شبنم دم  
 چ و تاب داشت ]...[یدر چشمه ها بلور روان پ  
 میدست نوازِش تو رها بود، چون نس  
 و لطف آب داشت ]...[ یكه روشن ینه ئیبر س  
 غربال سبز فام درختان، به دسِت باد  
 اب داشت ]...[م و زر از آفتیبر ما نثار س  

نده، یست كه به گمان سرا ی، خطاب به شاعران17ص « رسالت»قطعه شعر  
هدف نارسا و  یالغر و الفاظ ب یرا با خامه ها یده قرن اعتبار شعر فارس یصراح

 یرهایه ها و تعبین شعر هم، تشبیشكنند. در ا یش، بر سنگ میافكار زبون خو
گر ید یمضمون، از لطافت و ظرافت غزلها یبه كار رفته؛ اگرچه به اقتضا ینامكّرر

 ست:ین، بهره ور نیمیس

 خشك یالغرتان، ساقه ها یخامه ها یا  
 خشك! یفقرآشنا یده در صحاریروئ  
 ناك عجزیتان، لزج بویمغزها یا  
 خشك! یكاسه ها یده در سفال تهیماس  
 نوایشب تاب ب یفكرتان زبون یا  
 شك!خ یزار از آفتاب و ملول از هوایب  
 اوه فروشان دوره گردیب یپُر فر یا  
 خشك! یانباشته به دامن تر، عقل و را  
 دیده ایاز دختران شعر، غبار آفر  
 خشك! یك نفِس مرگزایچون اژدها به   
 غا ضاللت استیرسالت است؟ در یگفت  
 خشك: یهدف نارسا ین چند لفظ بیا  
 ست یغ و زوال شكفتگیادآوِر دری  
 خشك یس كه مانده ز بستانسراچون خار و خ  
 ده قرن اعتبار یاز دستتان صراح  
 خشك!... یشكند با صدا یبر سنگ راه م  

ه ها و یعت را با تشبی، خزان طب19ص « ن برگیآخر» یوایار شیغزل بس 
كه بر  یزیین برگ پایكند: آخر یبا وصف میتازه و روشن و ز یرهایرها و تصویتعب

 یكه از آن مرگ م یدیخته اّما امیآو یدوارانه به زندگیمزان است، ایشاخهء چنار آو
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زان اند، یده و تن افسرده بر شاخه ها آویكه با سِر خم یی! غنچه هایبارد نه زندگ
ب یزان از آسیگر یآورند؛ خوشهء انگور یخته ها را به خاطر میر به دار آویتصو

زان است؛ و... یوآ یه شده كه بر طاق مزارین، به چراغ الله  تشبیدست خوشه چ
كر لرزان خود را بر سِر ین اشك گرم شاعراست كه در انتظار بهار، پیسرانجام، ا
 خته است:یآو یمژگان و

 ختهیمرگبار آو یدیرا در ام یزندگ  
 ختهیكه بر شاخ چنار آو ین برگیآخر  
 -غنچه ها خم كرده سر، افسرده تن، بر شاخه ها   
 ختهیار آونان را به دین نازنیتا چه كس ا  
 ز،یدر گر یب دستیاز آس یخوشهء انگور  
 ختهیچون چراغ الله، بر طاق مزار آو  
 گورستان باغ، ید سویتا زمستان راه جو  
 ختهیخ در رهگذار آویل یناودان، قند  
 شیهمچو حسرت بهرگان، بادام بن، در گوش خو  
 ختهیصمغ را، چون گوشوار آو یكهربا  
 د رایودج خورشن هیآسمان بشكسته زرّ   
 ختهیپرغبار آو یچرخ او را در فضائ  
 بر سر مژگانم از بهر نثار یاشك گرم  
 ختهیكر لرزنده را در انتظار آویپ  
 شه رایچك اندین پیمیران و سیباغ شد و  
 خته...یال نوبهار آویدار خیدر سپ  

ار، ن كلماِت: مرگ، دار، مزیب ییر، از سوین شعر، تناسب و مراعات نظیدر ا
: برگ، غنچه، شاخه، خوشه، الله، چنار، یان واژه هایگر مید یگورستان؛ و از سو
 یده مید، چرخ، فضا؛ دین آسمان، خورشیز بیدار؛ و نیچك، سپیبادام بُن، صمغ، پ

د یكند. شا یعت خزان زده را مجّسم میطب یشود. و طرز به كار گرفتن واژه ها به خوب
ه و ید، كنایگو یال نوبهار سخن میباغ و خ یرانیهم، آن جا كه شاعر از دار و و

 در كار باشد! یاستعاره ا

 یل انزواین دالیمی، س21ص« كوچك من یایدن» یاجتماع - یدر غزل انتقاد 
 شمارد: یست، بر م یكه غرقه در فساد و تباه یخود را از جامعهء نا به سامان

 م حكم كند، زر خدا شودیكه س یوقت  
 هر ماجرا شوددروغ داور  یوقت  
 ست،یز یتنفّس، هوا یهوا، هوا یوقت  
 سرپوش مرگ، بر سر صد ها صدا شود  
 پاره استخوان یكیدر انتظار  یوقت  
 ز جنبش دم ها بپا شود یهنگامه ئ  
 ه، مغز و عقلیسفرهء همسا یبه بو یوقت  
 ار معده شود، اشتها شودیاخت یب  
 ش آفتابیكه سوسمار صفت پ یوقت  
 گ، رنگها شود و رنگها شود...ك رنی  
 ِر شرم یكه دامن شرف و نطفه گ یوقت  
 اره زا شود،یز گردد و پتیرّجاله خ  
 أسین منجالب یا یبگذار در بزرگ  
 انزوا شود! یمن به كوچك یایدن  
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در جامهء  یاسیس - یست اجتماع ی، شعر27ص « ست یآسمان خال» 
 ر و تغّزل:یاستعاره و تصو

 ، روشنانش را كه برد؟یست، خال یآسمان خال  
 ز كهكشانش را كه برد؟ینه ریتاج ماهش، س  
 شان است چون آشفتگانیسوان شب پریگ  
 پولك نشانش را كه برد؟ یلیبند ن یمو  
 ند نشانیب یر شهابش، كس نمیاز كمانگ  
 ش را كه بشكست و كمانش را كه برد؟یرهایت  
 ستین باغبان تنهاست، تنها، ِگرد او جز خار  
 د ِمش كش را، گلش را، ارغوانش را كه برد؟یب  
 -ست  یهودگیرسال آزرده از بیآن چنار د  
 اِن مرغكان نغمه خوانش را كه برد؟یآش  
 ستی، سرشار نیبار از لّذت همبستریجو  
 ماب روانش را كه برد؟یچ و تاب نرم سیپ  
 سبز بود ین را آسمانین زمین ها ایش از ایپ  
 ، آسمانش را كه برد؟یاهیك جز سنیست این  

 یاسیس - یاجتماع یز، شعرین 35ص « زهء بلوریشكوه نور در آو»غزل  
ن  نور و ماه  و ینماد  یبا، و  واژه هایا  و  زیگو  یرهایست با استعاره ها  و  تصو

 یدلها یافتن نشانی یشتاب نوراست و در پ یدر جستجو یصبر یتوفان. شاعر با ب
ست كه آن  ید بر دوش بسته و در انتظار خبریست كه بار ام یهنه ابا! پابریناشك

ر و توراست، یدر حر یت خوابگاهین دور را به او نشان دهد؛ در طلب امنیسرزم
ز، یحقارت آم ینهء سنگ خارا ندارد؛ از خاموشیس یچرا كه تواِن خواب رو

 طلبد؛... : یتوفان پرغرور را م یزاراست و خروشناكیب

 ُكشدم، پس شتاب نور كجاست؟ یدرنگ م  
 ناصبور كجاست؟ ینشان منزل دلها  
 دیبه پابرهنهء بر دوش بسته بار ام  
 ن دور كجاست؟ید كه آن سرزمیخبر ده  
 ستینهء خارا، توان خوابم نیس یبه رو  
 ر و تور كجاست؟یدر حر یامان خوابگه  
 -ر پلك افق ینهفته مردمك ماه ز  
 كور؟ كجاست؟ ن آسمانیكجاست جلوهء ا  
 ست؛ یشب، سرود ناكام ینگاه تشنه ام، ا  
 نور كجاست؟ یشم تو آن قطره هایبه جام   
 ست ین آرزو خالیدل از تمّوج رنگ  
 زهء بلور كجاست؟یشكوه نور در آو  
 معبود یب ینه هاین سیان معبد ایم  
 ، عطر عشق و شور كجاست؟ یفتگیبخور ش  
 -نفّس برگ ن تیدر ا یحقارت است و خموش  
 توفان پرغرور كجاست؟ یخروشناك  
 یست خطیبه قلبها ز محبّت، نوشته ن  
 گور كجاست؟ ین سنگهاینشان و نام بر ا  
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ه ها و ی، بهره ور از تشب37ص « تیدستها یآهو»غزل عاشقانهء  
 ید؛ معشوقیسرا یشاعر به معشوق م ین، از عشق و وفاداریتازه و دلنش یرهایتصو
 ست: یار و مردمثیس ایكه تند

 گریدو چشمت، هفت آسماِن د یآب یا  
 گرین كمان دیده در نگاهت، رنگیخند  
 ماب كهكشان های، سیدر تن تو جار یا  
 گر؟یتا با توام چه خواهم، از كهكشان د  
 پرواز بوسه ات را، گاِه فرود و راحت  
 گر؟یان دیمم، كو آشینهء كریجز س  
 دیشق رو، از جوش عیچون ساقهء بهار  
 گریوسته از وجودم، برگ جوان دیپ  
 س اگر بسازمیرا، تند یثار و مردمیا  
 گر؟یپسندم، در او نشان د یر از تو كیغ  
 وار اگر شكستم، جز بر تو، دل نبستمید  
 گرینامهربان نشستم، با مهربان د  
 ت، در سبزه زار زلفمیدستها یآهو  
 گریند، از آهوان دیهرگز نشان نب  
 ید، دور از تو زندگانیایر باورم ند  
 گر.یر از تو جان دیكرم نگنجد، غیدر پ  

ع یبكر و بد ی، طرز و مضمون43ص « گفت و گو»غزل ساده و روان  
ازاست و معشوق، همه ناز؛ در ین دست، عاشق، همه نیاز ا ییدارد: معموالً در غزلها

وند یبوسه و پ یت  و تقاضااز عاشق اسیش از نیاز معشوق، بین غزل، نیكه در ا یحال
را هم از   یشود، بلكه  هر مانع  و  رادع  احتمال یرا  میاق  پذیاو را نه تنها با اشت

 دارد: یوصل بر م یش پایپ

 كنم یبوسم تو را، گفتم تمنّا م یكه م یگفت  
 كنم ی؟ گفتم كه حاشا میند كسیاگر ب یگفت  
 د ز در؟یب آیز بخت بد اگر، ناگه رق یگفت  
 كنم ی، او را ز سر وا میگفتم كه با افسونگر  
 ، گر ناگوار افتد مرا؟یم یها یكه تلخ یگفت  
 كنم یگفتم كه با نوش لبم، آن را گوارا م  
 نه ام؟یدر چشم چون آئ -بگو  - ینیب یچه م یگفت  
 كنم یان تماشا میگفتم كه من خود را در او، عر  
 كند یمغما ی، دل قصد یطاقت یكه از ب یگفت  
 كنم یمدارا م - یبار -غماگران یگفتم كه با   
 خرم یم یوند تو را، با نقد هستیكه پ یگفت  
 كنم ین، من با تو سودا میگفتم كه ارزان تر از  
 ؟«برو»م: یتو را گو یخود، روز یاگر از كو یگفت  
 كنم یگفتم كه صد سال دگر، امروز و فردا م  
 عشقت وا كنم؟ ریخود، زنج یاگر از پا یگفت  
 كنم... یدا میكه پ یوانه تر، دانیگفتم ز تو د  

مادر  ین برایمیست كه س ی، سوگنامه ا49ص « كردم یفراموشت نم» 
 ش سروده است:یهء خویگرانما

 سخن پرداز خاموشم! ی، ایگر نگفتیسخن د  
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 فراموشم؟ یكردم، چرا كرد یفراموشت نم  
 د؟یجو یره، آغوشت چه میخاك ت یهایز سرد  
 آغوشم؟ یهای، ز گرمیدی، چه بد دیدیچه بد د  
 ،ی، نه راه رفته بازآئینه چشم بسته بگشائ  
 ن است بر دوشم!ی، چه سنگیبه مرگت بار تنهائ  
 را؟ یاهیس یدیپسند یم یده ام، كیبه جز در د  
 ه پوشم؟یمگر اكنون كه سر تا پا س ینیب ینم  
 از شعرم یاز لفظم، تو ساغر داد یتو آگه كرد  
 نوشم یم، به فرمان تو میگو یبه دلخواه تو م  
 انم نه خاموشمیهوشم نه گرینه باهوشم نه ب  
 جوشم ین دانم كه میسوزم، هم ین دانم كه میهم  
 دانم؛ یم؟ نمیگو یشانم، چه میشانم، پریپر  
 فراموشم؟ یرانم، چرا كردیتو ح یز سودا  

اكاران و ی، خطاب به ر51ص « ه هاشیزبان اند» یاجتماع - یشعر انتقاد 
سروده  شده  كه  شاعر، زبان  گفتار آنان  را  باور  ندارد، اّما  زبان   یشكمبارگان
بندند،  یكه  م  یگشودن  هر  طلسم  یخواند؛ و  برا یشان را  میشه هایساكت اند

ش یپاتواند بند هرمشكل را كه بر  یدارد و م ییشناسد؛ پنجهء  مشكل گشا یم  ییدعا
 د:یبگشا یزنند، به آسان یم

 شناسم ید و، شما را میصورتك بر چهره بست  
 شناسم ید اّما صدا را می، پنهان كرده ایرو  
 -د قربان یشرم را بر آستان لقمه ها كرد  
 شناسم یا را میح یان زبون بیمن گدا  
 ید، آریزیاق طعمه لبریهمچو گرگ از اشت  
 شناسم یرا م ن خندهء دندان نمایا یمعن  
 ست با گفتار لبهاین یباورم را آشنائ  
 شناسم یشه ها را میمن زبان ساكت اند  
 نیوار رنگین دیه در پشت ایس یهست زندان  
 شناسم یا را می، ریرنگ دلسوز یاز ورا  
 زدیطعمه ر ین، در آرزویاشك تمساح است ا  
 شناسم یدست و پا را م یب یمن به ساحل، مردم  
 دیگشا یم یبسته گرداند، دعائ یسمگر طل  
 شناسم ین دعا را مید آن طلسم و ایشناس یم  
 وان!یاره دیپت ید، ایصورتك از چهره بگشائ  
 شناسم... یشناسم، من شما را م یمن شما را م  

د و باور و شور یست سرشار از ام ی، شعر61ص « حاست...ید كه مسیشا» 
 ابند:ی یم ید و نور و صبح، تجلّ یخورشن ینماد ی؛ و در آن، واژه هایو شاد

 زهدان افق بارور از نطفهء نوراست  
 ن ظلمت كوراستید، جگرگوشهء ایخورش  
 ن بام كشد تنیفرداست كه بر وسعت ا  
 آن صبح كه از باور چشمان تو دوراست  
 د برآن قلّهء پربرفیفردا، رخ خورش  
 ر گل كوكب و گلدان بلوراستیتصو  
 زهء مرطوبیپاك ین آبیبر پهنهء ا  
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 ست كه دروازهء نوراستیآن قوس قزح ن  
 ان ز پس ابر:یك دسته شعاع است نمای  
 حاست كه در حال عبوراست...ید كه مسیشا  
 ستید است، نشاط است، هوا نیست؟ امین چیا  
 و شوراست یدر هر دم و هر بازدمم، شاد  
 ارانیبر سبزهء چشمان نوازشگر   
 ت و گل افشان سروراستشاباش نشاط اس  
 در باغ دلم بوتهء باور، شده پرگل؛  
 ب و نه غروراست.ینه فر -خدا را  -صبح است   

، شاعر، غرقه در 71ص « غبار سرب»  یاسیس - یاّما در شعر اجتماع 
برد:  یر سؤال میند، به زیب یش میرامون خویأس و حسرت، همهء آن چه را كه در پی

 یرا  به رو یم دِر شادین است؟ چرا  پلكهایا و فضا، خوننهیزار زوبین، نیچرا زم
، ید به خواریده است؟ چرا بایبندند و بلور اشك، مژگان مخمل وارم را آج یچشمانم م

ن است؟ چرا از امواج فضا غبار یرا گردن نهاد؟ چرا سمند نام آوران، چوب یبندگ
 ن است؟ و... :ین سنگیستن چنیز یزد و هوایر یسرب م

 د؟ین چرا باینها، فضا خونیزار زوبین نیزم  
 د؟ین چرا باین آئین و آسمان من، بدیزم  
 چرا بندد؟ یبه چشمم پلكها هر دم، در شاد  
 د؟ین چرا بایز اشكم، مخمل مژگان، بلورآج  
 نم،یب یها را، اگر امكان نمیبه هّمت سرور  
 د؟ین چرا باین تمكیها را، چنیبندگ یبه خوار  
 ،ینهء گردون نشد، باریدر آئ نگاهم، نور  
 د؟ین، چرا بایوار پوالدیغبار خفته بر د  
 سواران را یمجال تاختن حاصل نشد، كرس  
 د؟ین چرا بایسمنِد دولت نام آوران، چوب  
 زدیر یغبار سرب م یز امواج فضا، گوئ  
 د؟ ]...[ین چرا باین سنگیارب چنیستن، یز یهوا  
 پوسد یدر كام م رد، زبانیم ینه میسخن در س  
 د؟ین چرا بایا، اید، خدایآ یفغان بر لب نم  

را   ی، جامعهء  كارگاه مانند77ص « در كارگاه» یا و استعاریشعر گو 
از انتظار بر رهگذار دوخته شده  ی، تهیشه ایش یبخشد كه در آن، چشمها یتجّسم م

ان مقّوا سرشت، پر تكسوار یمانده اند؛ لبها یاند؛ گروه آدمكها با سكوت مرگ، برجا
 ست؛... :یان نیدر م یاز حماسه است اّما كارزار

 ست؟یشه كار كیساخته از ش ین چشمهایا  
 ست؟یانتظار، دوخته بر رهگذار ك یب  
 ِل آدمكان، با سكوت مرگین جمله خیا  
 ست؟یادگار كیدر كارگاه، مانده بجا،   
 ما را نگاه كن یكوك یخوش رقص ها  
 ست!یرد  گشتنشان، بر مدار كن ِگرد  گِ یكا  
 آب یكاغذ، به رو ین كودكانه كشتیا  
 ست؟یار كیم از دیدر انتظار موج نس  
 مقّوا سرشت را ین تكسوارهایا  
 ست؟یكارزار ك یلبها پر از حماسه، پ  
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 جان چوبهاستیبر جامه ها كه بر تن ب  
 ست؟ین نشان سپاسگر از افتخار كیچند  
 ودكان شهردر انتظار شكل، دل ك  
 ست؟یار كیكره، در اختیِر پیهمچون خم  
 ریحق یرانه ئیُرسته به و ین سبزه هایا  
 ست؟یپاسخگزاِر وسعت شوق بهار ك  
 ستیه سوز شما جز دروغ نیدر نوِر پ  
 ست؟ینه دار كین من آئید راستیخورش  

 است:وسته است. از آنهیپ یهایتین مجموعه جز غزل، شامل چند شعر در قالب دوبیا

ار خوب یدارد و بس یفرهنگ - یخیتار ی، كه مضمون93ص « خیدرس تار» 
 با فرزند، پرورده و پرداخته شده است: ییو جالب به صورت گفت و گو

 خ را تكرار كردیدخترم تار  
 ان را باز گفتیقّصهء ساسان  
 تا به خاطر بسپرد آن قّصه را  
 ان آمد، از آغاز گفتیچون به پا  

 
 گذشت یم یش همچو طوطبر زبان  
 آنچه با او گفته بود استاد او:  
 ر بابكانیاردشداستان   
 و داد او روانینوشقّصهء   

 
 از آن شكوه و فّر و كام یقّصه ئ -  
 ره شدیكز فروغش چشم گردون خ  
 كز جلوه اش یزدیزان جالل ا  
 -ره شد یمهر و مه در چشم دشمن ت  

 
 تا بدانجا كز گذشت روزگار  
 اد رفتیداستان خسروان از   
 ب تند بادیتا بدانجا كز نه  
 زرنشان بر باد رفت یخوشه ها  

 
 در دو چشمش حلقه بست یاشك گرم  
 ختیبر كالمش لرزهء اندوه ر  
 أس را،ینم در نگاهش یتا نب  
 ختیگر یدهء من میده اش از دید  

 
 با زبان پاك ما یدید -گفت:   
 چه كرد؟« یآن تاز» یها ینه توزیك  
 یزه رایپاك یفردوس -گفتمش:   
 چه كرد؟ یاّما در سخنساز یدید  

 
 پتك شوم روزگار یدید -گفت:   
 بارگاه تاجداران را شكست؟  
 چو لعل یخاقاناّما اشك  -گفتم:   
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 نشست« وانیا»تاج شد بر تارك   
 

 یره رایدست خصم ت یدید -گفت:   
 گرفت؟« نامهء تنسر»جلوه را از   
 ب و رنگیاّما دفتر ما ز -گفتم:   
 گر گرفتید« تنسر»از هزاران   

 
 ی، جز افسانه ئزیپرو از -گفت:   
 بوستان یزان طالئ یست باقین  
 ن سخنیریش یسعدبا  -گفتمش:   
 با دوستان« بوستان» یرو به سو  

 
 ینغمه ئسا ینكاز چنگ  -گفت:   
 د به گوش؟یآ یگر نمیاز چه رو د  
 نغمه هاحافظ  با شعر  -گفتمش:   
 سردهد در گوش پندارت سروش  

 
 غ دشمنانیر تیز یدید -گفت:   
 رونق فرش بهارستان نماند؟  
 اد كنی یجاماّما ز  -گفتمش:   
 فشاند« بهارستان»كز سخن گل در   

 

 ما یان استغنایدر بن -گفت:   
 ختندیفرهنگ سوز انگ یآتش  
 اّما سالها بگذشت و باز -گفتم:   
 ختندیدست در دامان ما آو  

 
 گر عرضه كرد، ی، گوهریلفظ تاز  
 ماست یایزادگاه گوهرش در  
 اگر تابنده شد، یدر جهان، ماه  
 ماست ینایس یبوعل آفتابش،  

 
 زه بودیآم  ستن، در خون مایز  
 دیرا، روح ما هرگز ند یستین  
 گر سوخت، از خاكسترش یققنس  
 دیپرشورتر، آمد پد یققنس  
      
 استوار یجسم ما كوه است، كوه  
 ستیشه از كوالك نیكوه را اند  
 میعظ یائیاست، دریروح ما در  
 ستیا را ز توفان باك نیچ دریه  

 
 خانه َكن یالب هایآن همه س  
 ا آمد و آرام شدیدر یسو  
 ز نام یهركه در سر پخت سودائ  
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 ش ما نام آوران گمنام شد.یپ  

 «عت و از آتشز سر یخط  » - 6

در بر  1360تا سال  1352ن را از سال یمیس ین مجموعه كه غزلهایبا ا 
ن یكه شاعر در ا یریتحّول چشمگ یشود. معّرف یآغاز م یدارد، دورهء دّوم كار و

د آورده بهتر و كاملتر خواهد بود یش، در كار سرودن غزل، پدیخو یدوره از شاعر
بر چاپ  یم: در مقّدمه اینه بپردازین زمیِد او در اخو یاگر به نقل گفته ها و نوشته ها
 سد:ینو ین كتاب میا یاّول، در بارهء اوزان غزلها

 یهرگز با قصد قبلادآور شوم كه یدانم  ی]...[ اكنون الزم م
بل كه در انجام دهم؛  ی« كار»آن  یب نداده ام تا بر مبنایترت یوزن

 یریكه مرا از آن گز رفتهیصورت پذ ی«كار»و ناخواه،  یخودیعالم ب
 نبوده است:

ن پاره از عاطفه یاز موارد بوده، و هست، كه نخست یاریدر بس
ا الفاظ كوتاه به ذهنم متبادر شده، خود، یكه در قالب جمله  یالیو خ
عادت كرده ام كه  یو آسان یوزن است كه من حاالبه خوب ینوع یدارا

نبال كنم. ]...[ ش، دیخو یختگیبرانگ یهمان وزن را در حال و هوا
ك یك مصراع و تكرار دو مصراع، ی، ین پارهء وزنیتكرار دو بار ا

ن یشود. به ا یده مینام« چهارپاره»سازد كه اصطالحاً  یت میب
 صورت:

 مانم ی! به شگفت میگوئ یچه دروغ م 
 دانم... ی! چه كنم؟ نمیساز یب میچه فر 

د یاست، پد كه سابقه  نداشته یبا  وزن ی، غزلین  سادگیبه هم
  ن است:ید. همچنیآ یم

 !یاهی! چه سكوت سرد سیاهیچه سكوت سرد س 
 ...ی، نه فروغ شعلهء آهیزش اشكینه فراغ ر 

ك كشف است، یابداع وزن، از نظر من، ن مقّدمات، ی]...[ با ا
 یوجود دارد  اّما  ناشناخته  مانده است. آن را م  یزیچنش: یك آفرینه 
 م.یشناسان یم و میابی

]...[ اّما آنچه مرا به مداومت در به كار گرفتن جمالت به طور 
دهء كلمات، مصّر و یشیندیش نی، و استفاده از ضرب از پیعیآزاد و طب
 كند، دو محّرك است: یمعتقد م
 -ال خود را ین پارهء عاطفه و خیساده، نخست یلیآن كه، خ یكی

آورم،  یست مبه د -شعرم خواهد بود  یو استخوان بند یكه محور اصل
ن یقت، ایل كنم. در حقیاز خارج بر آن تحم یآنكه الزم باشد وزن یب

شود، مثل  یآورد؛ با وزن متولّد م ی، وزن را با خود میپارهء كالم
ده شود، یست كه از خارج به او بخشین یزینوزاد كه جان دارد و جان چ

 ا از تولّد او جدا باشد.ی
كه  ی، با وجود تنّوعیغزل فارس یسنّت یگر آن كه وزنهاید

دارند، بارها و بارها به كار گرفته شده اند. و سخن هرچه تازه باشد، 
ست كه یند ممكن نینش یكه در قالب غزل گذشتگان م یباز هنگام

ار مشكل است ینكند. و بس یرا تداع یر مألوفیا دست كم تصوی، یشباهت
د تشّخص و ، بتوانیسنّت یامروز، با همان قالبها یكه شاعر غزلسرا

چه خود  ر ممكن.یغو نه مشكل اصالت خود را به ثبوت برساند. گفتم 
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 ینك به جستجویبه در برده ام، و ا یمیگل« مشكل»ن یز از مرحلهء این
كشم. افزون بر  یم یو آن سو ین سویخسته به ا یگر، پائیمراحل د

امروز،  ین است كه سخن امروز، زندگیت این دو محّرك، اّما، واقعیا
تازه تر گنجاتراست. همچنان كه  یجامعهء امروز، در قالب یدردها و

از وضع  یرویبه پ یمن هم از زندگ یذهن یل و برداشتهاینحوهء تخ
از ین -كه به مراتب از گذشته كم تحّركتر و آرامتر شده است  - یجسم
ده و كاهل وبا وقار، یكش ین دارد. وضربهایآرام و لخت وسنگ یبه قالب

اّما متناسب با  یرعادیرآشنا و غیشه ام سازگارتر است: دیاندغالباً با 
 محتوا. ]...[

بر آن  یگریاز خوانندگان، مقّدمهء د یو در چاپ دّوم، در پاسخ به برخ 
 كه در چاپ سّوم هم نقل شده است:« د گفتیبا یش سخنیاگر ب»ر عنوان یافزوده ز

نندگان و چند از خوا ین كتاب، تنین چاپ ایپس از انتشار نخست
ر یافزون بر سا یوزن به ارزش ین پنداشتند كه برایصاحب نظران چن

ورزم.  یشه و عاطفه، تعّصب میر و اندیل تصویعناصر شعر، از قب
 -ن آن یبه مفهوم امروز -ز با اشاره به بافت كالم و فرم ین یشمار

نداشته  ین عناصر توّجهین كتاب به ایح آغازیادآور شدند كه در توضی
 ام.

ح فقط یم كه اگر من در آن توضیگو یزان مین عزیدر پاسخ ا
 یل آن است كه پنداشته ام راهنمائیرامون اوزان سخن گفته ام به دلیپ

افتن به اوزان تازه، چنانچه سودمند نباشد یآسانتر دست  یخواننده برا
ل شعر خود را یه و تحلیهم  به بار نخواهد آورد. و قصد تجز یانیز

ن كار به عهدهء منتقدان و شعرشناسان است؛ و شاعر، یا نداشته ام، كه
 یكند كه شناخت چگونگ یخلق م یش، آثاریر ناآگاه خویضم یاریبه 

 د.یاید به طور كامل از عهدهء خود او برنیعناصر آن شا
ا ی -در مورد وزن  یچ گونه تعّصبیم كه هیفزاین مختصر بیبر ا

د داشته باشم؛ چه از یدر شعر ندارم و نبا -وزن  یدست كم چگونگ
در قالب اوزان  ین آثار ادبیباترین و زیرباز تا كنون، بزرگترید

بر  یا بدون وزن، و تنها مبتنی یمائین یا اوزان عروضی یعروض
د آمده است. ]...[ اّما در مورد كار ین كلمات، پدیو طن یآهنگ درون

ر یضمز اضافه كنم كه آن یتازه ن یتم هایخود و انتخاب اوزان و ر
ن فضا ین انتخاب كشانده است. ایمرا به ا -كه به آن اشاره كردم  -ناآگاه 
شتر سازگاراست، و یر و احساس من بیدان با فكر و تصوین میو ا

 افزونتر.« ابزار»ن نوع یا یریمن با به كارگ یتوانائ
رهء یوه، خواه منحصراً در داین شیكنم كه ا ید مین تأكیهمچن

 یدر آن به تجارب تازه تر یابد و كسانیگسترش  كار من بماند و خواه
تازه در  یجاد فضایز در جهت ایق آمیجهش توف یازند، نوعیدست 

 -ران بوده است، و استفاده از آن یوهء غزل هزارساله و شكوهمند ایش
متنّوع باشد كه  یتواند به حدّ  یم -عت كالم است یخته از طبیكه برانگ

 شود. ]...[ یموجب شگفت

ن كتاب توانسته یدر ا» ]...[ د: یگو یم یریبا ناصر حر یگفت و شنود و در 
دهء یر كنم. هرشعر زائیخ، تصویب تاریع زمان ده ساله را، با شعر، به ترتیام روح وقا

. یشتر اجتماعیرامون من است. كمتر عاشقانه است و بیع پیاز وقا یروان یضربت
»]...[ 
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ن به دو دفتر بخش یمیرا س« رعت و از آتشز س یخطّ »اشعار مجموعهء  
 اه...یاه... و دفتر دّوم: از جمعهء سیكرده است: دفتر اّول: تا جمعهء س

 یست به گمان من، استعار ی، شعر11ص « زشت یخارها»از دفتر اّول،  
ش به یه از آنان كه باسكوت خویف خار: كنایسابقه، در توص یب یو با وزن عروض

ر بكشد و خود در یدهند كه در تنوره ها نف ی( مجال میهوم استعارغول گردباد )در مف
مانند. و با  یر میر خشك در بند و اسیسال در كو یآب و در انتظار ابر، سالها یآرزو

ن یرند. ایپذ یرا م یپسندند و خاموش یرا م یز دارند، بندگیغ و زبان تین كه توان تیا
ز تكرار یو ن« شور و كور»و « ریدور و د» یشعر از صنعت جناس در واژه ها

 برخوردار است:« رید»و « دور»

 ریپ یزشت،  خارها یخارها  
 ریچ،  رسته در كویچون خطوط ه  
 سرد و گرمشان،  از گذشت دهر:  
 ری،  روز گرم تیسوز سرد د  
 با سكوتشان،  غول گردباد  
 ریكشد نف یدر تنوره ها،  م  
 آب،  دور، دور، دور... یآرزو  
 ر...یر، دیر، دیانتظار ابر،  د  
 فیخاك شورشان:  بستر ظر  
 ریشام كورشان:  چادر حر  
 سجده گاهشان:  آستان باد  
 رین نماز،  مانده ناگزیوز چن  
 ر خشكیسال،  در كو یسالها  
 ریهمچنان به بند،  همچنان اس  
 پسند یغ،  بندگیبا توان ت  
 ریپذ یز،  خامشیبا زبان ت  
 به كام!  زجرشان مدام!تلخشان   
 ریپ یزشت،  خارها یخارها  
 52ن ماه یفرورد      

افتن ی یوار در آرزو ین، مولویمی، س13ص « گناه خواهم یجام»در غزل  
ن شعر، اشاره یاست. شاعر در آغاز ا« نام یغول آدم»ابد ی یانسان است؛ اّما آن چه م

سرشتن ِگل آدم، تودهء  یبرا یَن َصباحاً؛ ولیبَعاَر   یدَ ینَةَ آَدَم بِ یهء َخّمرُت طیدارد به آ
خواهد؛ نه  یم یتباه یمانه ایگناه و پ یآب، جام یآلوده و به جا یاهیبه س یخاك

 ناب: یهمچون حافظ، م

 مانه زدندیگل آدم بسرشتند و به پ خانه زدندیك در میدم كه مالیدوش د    

ده بر یروئ»، مصراع: بهره ور است و در آن یزنده ا یرهاین غزل از تصویا
 «:یشانیماه پ»اشاره دارد به قّصهء معروف !« ینش، اندام شرمگاهیجب

 ؛یتباه یمانه ایگناه خواهم،  پ یجام  
 یاهیخاك،  آلوده با س یوانگاه توده ئ  
 ه ها بسازم،  انگاِر شكل آدمیزان ما  
 یكاه ی،  با زلفهایچوب یبا دستها  
 اوفتاده كام و دهان گشاده،  دندانش  



  

 

 ین بهبهانیمیس  72

  

 یاو گواه یماینهادش،  س یبر زشت  
 دهیاز تاب تند شهوت،  هرپرده را در  
 !ینش،  اندام شرمگاهیده بر جبیروئ  
 ش بستریبه ع یسهء زر،  چشمیبه ك یچشم  
 یده از دوراهی،  تابیهمچون شعاع سرخ  
 نی،  چون سوسمار رنگیه سازیتن در شب  
 یماهمار ی،  همتایدل در دوگانه باز  
 تناور ید،  چون شاخه ئیسر بركشد، برو  
 یاهیت گیگرفته جسمش، خاص یگوئ  
 دید،  دست ستم گشایم آیوانگاه سو  
 یاد دادخواهیبتش برآرم،  فریوز ه  
 نام،  رامم كند به دشنام یوان غول آدم  
 یگناهیره در نگاهش،  با شرم و بیمن خ  
 «آدم» ی:  در آرزویدیم به خود كه دیگو  
 !ین است آنچه خواهینك،  ایعمرت گذشت و ا  
 52مرداد ماه       

در  یبكر و جالب یرهایست با تعب یاستعار ی، شعر15ص « زارهاین» 
 ن:یآغاز یمصراعها

 ها نشانه اند یزارها ز نالهء نین  
 نوشته به دست زمانه اند یقیموس  
 ن خموشیچن یا بخوان! كه خطوطیبنواز   
 داغ هزاران ترانه انددرد و  یایگو  
 د؛ینان هزار نالهء زردند و ناامیا  
 اه شبانه اندیده در سكوت سیروئ  
 ن دروغیبد بدیهات! باورم نشكیه  
 ن سكوت، رضا را نشانه اند ]...[ینان در ایكا  
 زار و غافلند؛یآتش گرفته گوشهء ن  
 انه اندیآن مغزها كه دستخوش مور  
 دوند یزار مین شعله ها كه در دل نیا  
 انه اند...یرانگر هزار هزار آشیو  
 52آبان ماه       

 شود.   یم ینف« سكوت موجب رضاست»ن شعر، َمثَل معروف یاز ا یدر مصراع

و  یرا شدن خاموشیست از پذ یتی، حكا19ص ...« ین قانون سربیبا چن» 
 یاعتبار یب ؛ و هراسان و لرزان بودن از تبرداران و از وحشتیو برده وار یخوار

 گلوله، فرمانرواست: یكه بر آن، قانون سرب یدر جامعه ا

 رم؛یرا ناگز ی، خامشین قانون سربیبا چن  
 رمیپذ یم یپسندم، هرچه خوار یم یهرچه زشت  
 ،یامی، گر توان گفتن پیكالم ی، بیبا سكوت  
 رم؟ ]...[یبگ ینیریجام تلخ شوكران كو تا به ش  
 شمارم لحظه ها را یم -!نیصبر سنگ یا - یزندگ  
 رمیگر كرده سیكز تو د یقلب یدن هایبا تپ  
 نباشد یداریچ بیم را هیسیخواب مغناط  
 رم...یپذ یپرستم، هرچه فرمان م یطان میهركه ش  
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  53رماه یت       

 یسابقه، غزل اجتماع یب  ی، با وزن عروض21ص «  میدر خانه  نشست» 
ست كه  ینیه از سرزمیدارد و كنا یبار استعار« هخان»ست كه در آن، واژهء  یگرید

( بودن، یهء شمالید همسایس )شایوار ابلیوار به دیهء دیم. همسایكن یم یدر آن زندگ
 یو چهره نگار ینه كاریم در تاالر، آیو رجیدن دیوان، رقصیم در ایهء بیدن سایجنب
ن خانه ینشان از چنه از آراستن صورت ظاهر خانه( و... همه و همه، یوار )كنایبر د

م كه آوار یم؛ پس سزاواریدر آن نشسته ا یم و رضا، به آسودگیدارد كه ما با تسل یا
 زد:یبام خانه بر سرمان فرو ر

 وار یپر یم،  با رویدر خانه نشست  
 واریوار به دیس،  دیهء ابلیهمسا  
 ستیست،  راه گذرش نین خانه درش نیا  
 ارو ی،  بستند پریما را به ترنج  
 ن خانه سپنج است،  خاكش همه رنج استیا  
 د،  بامش: همه آواریخشتش: همه ترد  
 دن اجسادیمش: گندیغام نسیپ  
 مش: ارواح گنهكاریهمگام شم  
 وانیم است؛  جنبنده به ایهء بیگه سا  
 م است؛  رقصنده به تاالریو رجیگه د  
 ین چهره نگاری،  وینه كارین آیا  
 واریبر شانهء د فزود، یجز بار ن  
 ن خانه كه ما راستیاراست؛  ایكه ب یدست  
 دهرش مگماراد،  بر كار، دگربار!  
 م و رضا را،ین قضا را،  تسلیتمك  
 م،  بر خاك به ناچاریرخساره نهاد  
 م؛یم،  آسوده نشستین بیما را كه در ا  
 ست سزاوار؟یزش آوار،  خود چیجز ر  
 53بهمن ماه       

 یبایست از غزل ز ی، استقبال23ص « نیمخمل مژگان مشك»ن یغزل دلنش  
 ل:یه( با مطلع ذیهوشنگ ابتهاج )ه. الف. سا

 خت در آغوش چشمیال دلكشت گل ریتا خ  
 صد بهارم نقش زد بر پردهء گلپوش چشم  

اهرنگ و مخمل گون  را  بر یچون: مژگان س  یعیبد یرهاین شعر، تصوین در ایمیس
ز با یده و نیختن و... آفریگوشوار از اشك در گوش چشم آودن، و یدوش چشم كش

ه یگوش چشم )كنای: دوش چشم، گوش چشم، و مردم مدهوش و طفل بازیاستعاره ها
ن طلعت ید؛ و تناسب بیه اشك به گوشوار، و طلعت به خورشیده(؛ و تشبیاز مردمك د

وردان نازند ه پریسا»ر یگر؛ و تعبید ید و طلوع از سویو خورش ییو طلوع از سو
هام در واژهء یهء مژگان بودِن چشمان؛ و ایر سایبه اعتبار ز« ن دو مخمل پوش چشمیا
 غزل افزوده است: ییبایت مقطع؛ بر زیدر ب« هیسا»

 بر دوش چشم یكش ین میمخمل مژگان مشك  
 ن دو مخمل پوش چشمیه پروردان نازند ایسا  
 ،یتا عروس قّصهء درد تو باشد ساعت  
 ختم در گوش چشمیگوشوار از اشك خود آو  
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 ن فاش كرد:ینه سوزم را، كدامیراز عشق س  
 ا خواهش خاموش چشم؟یلب؟  یایلرزش گو  
 نینچنیش دارم كایمگر در پ یروز رسوائ  
 تو امشب خفته در آغوش چشم یاینقش رؤ  
 آزمون طاقتم را، مهِر طلعت برفروز  
 دهوش چشمتا چو موسا، افتد از پا مردم م  
 غافل نما ند یدم یگرچه از كار نظرباز  
 گوش چشمیامد طفل بازین ین بازیر از ایس  
 آن را كه همچون آفتاب یوش رفتم ز پ« هیسا»  
 دارم از او بر دوش چشم یمنّت روشنگر  
 53اسفند ماه       

ند بر او، خداو ی، آن جا كه هنگام تجلّ یم به قّصهء موسیابی یم ین غزل، اشاره ایدر ا
 افتد.  ین میآورد و مدهوش بر زم یدار نمیتاب د

سابقه، از  یب ی، در وزن عروض33ص « پرده برگرفته ز رخ... یا»غزل  
ال و گمان، و یدرون؛ از امن و امان عالم خ یاهیو س یرون، و زشتیب یدیو سپ ییبایز

شتر اشعارش یب همچنان كه در -سخته و استوار  یت؛ با زبانیهول و وحشت عالم واقع
 د:یگو یسخن م -

 :ینمت به پرده دریب یپرده برگرفته ز رخ!  م یا  
 ید پریه كه جسته برون؛  از جامهء سپیس یوید  
 جنون یزد گدازه هایاز آن دو كاسه آتش و خون،  ر  
 ینگر یره میره خیگذرم،  تا خ یمن لرزه لرزه م  
 -سف!چون واژه گاه آه و ا -شگفت صدف!   یخال یا  
 یكه با تو شد سپر یریم،  دیتاوان زودباور  
 امن و امان یكه ساختم به گمان،  در باغها یقصر  
 ؛یتور و زر یقاقم و خز،  با پرده ها یبا فرشها  
 فنا: ینك، برآن شگرف بنا،  افتاده شعله هایا  
 یده بر دگریك تنیسرخ دوسر،  هر یچون مارها  
 دهء منیدورگاه د دهء من!  دریسرِو قد كش یا  
 یگذر یم -جنبنده وار   -چون غول رهسپار به شب   
 -با خوشه ها و سنبله ها  -ز طال!  یدشت موج خ یا  
 !یِغ بارورینك دریسترون از بركت،  ا یماند  
 عطر و رنگ و نور و صدا! یبهشت خدا!  ا یپاك یا  
 یچ تریچ، هیدم ز هین همه تو!  دیالم ایدر خ یا  
 یافته ایتازه  یمای،  سیلد خود شكافته اتا ج  
 ...ینمت به پرده دریب یوحشِت نهفتهء من!  م یا  
 54مهر ماه        

 ییهاییاز ناروا یست حاك یگرید ی، غزل اجتماع43ص« دل!... یدانم ا» 
 یم یاره ایتون ننگ آلود را بر تارك هر پتیرامون شاعر را فراگرفته: تاج زیكه پ

 یغّرد، بر جا یكه همچون خمپاره م یزد اّما انفجار خنده ایگر یمند؛ كوروار یب
خون گرم در  یاز سرب گدازان به جا یباریرت، جویكند؛ از تاب غ یخكوبش میم

زند؛  ینهند، واپس م یرا كه در خوان وحشت م یر و عسلیدود؛ كاسهء ش یتنش م
 دهد: یح میرجد، تینانخورش را اگر در آرامش به دست آ یچرا كه نانپارهء ب

 ی، آواره ای، سرگشته ایدل! خسته ا یدانم ا  
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 ؟یم ترا، اّما بگو! كو چاره ئیجو یچاره م  
 د به چنگ؟یآ یبازوان التماسم را چه م  
 !ی، آنكاره ئیوزه ئی، دریاز هرزه ئ یدامن -  
 شه دارد در دل آبشخور مرداب ننگیر  
 !یاره ئیتون بر فراز فرق هر پتیتاج ز  
 یزم، وانگهم كوبد به جایمچو كوران در گره  
 !یچون غّرش خمپاره ئ یانفجار خنده ئ  
 من یلرزان پو یبر پا یدر خم هر جاّده ئ  
 یو گه خاره ئ ین زند، گه خاریخون یبوسه ئ  
 گذارد بر شتاب رفتنم؛ یداغ بطالن م  
 یواره ئید یدیو نوم یبن بست یكور  
 دود یت مرینم و از تاب غیب یناروا م  
 یهردم از سرِب گدازان، در تنم جوباره ئ  
 ن بخوانیهء خونیاز الف داغ تنم صد آ  
 ی؛ پادافره خونخواره ئیحرف حرفش، دوزخ  
 نهند! یر و عسل در خوان وحشت میكاسهء ش  
 ینانخورش نانپاره ئ ی، بیخوشا آرامش یا  
 54اسفند ماه       

دلكش و  یه هایرشار از تشب، س45ص « درخت ارغوان» یوایغزل ش 
 یتین غزل، بیم شده است. در ایتقد یسهء اسكوئین و درخشان، به نفیرنگ یرهایتصو

 باشد: یست كه از بدعت و ظرافت و لطافت، خالین

 ر بار گل خم آوردهیدرخت ارغوان در ز  
 خّرم آورده یز لعل از خوشه هایز بس آو  
 و رام ایهزاران شعله را ماند كه امواج نس  
 چ و خم آوردهید، در پین در معبد خورشیچن  
 منّت: یناز و ب یك بارور، بیبار و آن  یب یكی  
 زبان گنجشگ و گردو، سر در آغوش هم آورده  
 یچمن در بارگاه خسروان باغ، پندار  
 شبنم آورده ینو با دانه ها« بهارستان»  
 غام آرامش؛یپَر، پ یزن هایِم بادبینس  
 شم آوردهین گل ابریرنگ یز جنبش ها  
 ؛ید، زنگارین، كماِن بین، افق زرّ یلیهوا ن  
 ز كار خاتم آورده ینیبه چشمم طاق رنگ  
 ش سرو آنگونه خم كردهیب، زانو پیدرخت س  
 ب آدم آوردهیبهر فر یكه حّوا تحفه ئ  
 ن غرامت را؟یهمه جمعند و من تنها، چه سازم ا  
 ن سودا كم آورده...یا از شمار افزون در« نیمیس»كه   
 55بهشت ماه یارد      

ست  یگرید یبایار زی، غزل عاشقانه و بس47ص « دارم یدوستت م» 
،در ییكشد و او از غم رسوا یبان سر میهنگام شاعر كه از گر یاز عشق ب یحاك

با  ییمو یبرا« نقره افشان»كند. صفت  یبان میكوشد و سر در گر یكتمان آن م
با  -هم در لفظ و هم در معنا  -ژه آن گاه كه تضاّد و تقابل آن را یه ود، بیسپ یتارها

ه یز تشبیند. و نینش یع است و به دل میم، بدیری)عاشق شدن( در نظر گ یهكاریس
ش آتش افروختن؛ ینهء پرحسرت خویر چتر آن، در سیخندان به نسترن و در ز یمایس
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، با بستن پلكها سرپوش نهادن؛ كشد یدگان عاشق سر بر میرا كه از د یتوفان یعشق
ختن اشك شوق به مژگان؛ و جناس در دو یكردن راه معشوق با آو یهرشامگاه چراغان

 واژهء ِسّر و َسر، همه و همه از بدعت و لطافت شاعرانه بهره دارند:

 كنم یهوده پنهان میدارم و ب یدوستت م  
 كنم یشان میدانند و من انكار ا یخلق م  
 د،یبان سر كشیم من تا از گرهنگا یعشق ب  
 كنم یبان میاز غم رسوا شدن، سر در گر  
 ن زمان؛یم، این زد به پایدست عشقت بند زرّ   
 كنم ینقره افشان م یبه مو یهكارین سیكا  
 ن:یخندانم بب یماینهء پرحسرت و سیس  
 كنم یر چتر نسترن، آتش، فروزان میز  
 عشق نهم تا بسته ماند ِسرّ  یده برهم مید  
 كنم! ین حباب ساده را َسرپوش توفان میا  
 آغوش تو ین مستین دامن و این من و ایا  
 كنم یمن آلوده دامان م یتا چه مستور  
 یمانم به جا یدست و پا گم كرده و آشفته م  
 كنم ینگونه كفران مینعمت وصل ترا، ا  
 عشق! یایدر یپرشور، ا یژرف، ا یشگرف ا یا  
 كنم یران میش را چون قطره ویدر وجودت خو  
 كنم راه ترا، هرشامگاه یتا چراغان  
 كنم یز مژگان می، نو به نو، آویاشك شوق  
 ، چاره فرمان بردن استیزان نگاه كهربائ  
 كنم یكنم، آن م یبگو! آن م یخواه یهرچه م  
 55خرداد ماه       

ساده و  ی، با زبان49ص « فروشم یمن روح، م» یاسیس - یغزل اجتماع 
ت یحفظ جسم و جان و امن ید كه برایگو یسخن م یا،از مردم جامعه ایروان و گو
ز، یكشتن طبع عز یفروشند؛ اگرچه در سوگوار یشتن را میر روح خویخود، ناگز
ز خون. یموج خ یمان، دلیدژخ« دورشو و كورشو»ن دارند و از فرمان یاشك در آست

 ین همچون گوگرد سرخ، میآتش یكه با شعردهد  یم یشاعر، سرانجام به خود دلدار
ترا كه خانه »افكند كه:  ین میدر گوشش طن یتواند صد شعله برافروزد؛ اّما پند سعد

 « :ن است!ینه ا ین است؛ بازینئ

 ن استیمن هم یفروشم،  كاال یمن روح، م  
 ن استین نارواتریوز هرچه نارواتر،  ا  
 ی،  در چارسوق پستیدر شهر خودپرست  
 ن استینچنیاست كا یری،  دیسودا و سود خلق  
 جسم و جان را،  پروانهء امان را، یپروا  
 ن استین است و آخرید،  ایگر زانكه چاره با  
 یز، ُكشتم،  در آستان خواریعز یطبع  
 ن است!ی،  اشكم در آستیوانگه به سوگوار  
 دمیدم،  طعن جنون شنیات كفر دیآ  
 ن است!ین حكم عقل و دیكا ره گفتم، یوانگه به خ  
 نمیدر حلقهء خموشان،  سرحلقه چون نگ  
 ن استیتا خود، خموش بودن،  فرمان هرنگ  
 ز خون شدی،  دل، موج خ«دور و كور گشتن»از   
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 ن استی،  كز آهوان چیشد بوف، آن غزال  
 پسندم یباغ دو چشم خود را،  آباد م  
 تن اسیاشكم،  انگور دستچ ین خوشه هایكا  
 كه وهمناك است یژرف -شامم چه نام دارد؟    
 ن استیكه سهمگ یبرف -بر بام من چه بارد؟    
 خ بسته استخوانمیسرد است سرد، جانم،    
 ن استین زمیتر یكه خانمانم،  قطب یگوئ  
 ی...  گوگرد سرخ داریبار -م به خود كه: یگو  
 ن استیكه آتش یصد شعله برفروزد،  شعر  
 د:ین شعله را و گویوش خواهد،  اخم یسعد  
 ن است...یترا، نه ا ین است؛  بازیتا خانه ات نئ -  
 55خرداد ماه       

ژه یوهء تازه  و  وین  با شیمی، س59ص «  ره دست یصورتگر چ» در شعر  
 یب ین شعر هم در وزن عروضیكشد. ا یر میها را به تصوییها و دو روی، دو رنگیا

 است: سروده شده یسابقه ا

 دار كردیپد یره دست،  نقشیصورتگر چ  
 كه هست،  وارونه انگار كرد:« یهست»ن هرچه یو  
 ز شنگرف زد ینه مهتاب را،  رنگیمیس  
 زنگار كرد ید را،  همتاینه خورشیزرّ   
 بست« هرهفت»ن یران شهر،  آذیبر چهر پ  
 ن زرتار كردیمردان دهر،  پاچ یبر پا  
 دادضّحاك ر دست درفش،  د یانیآن كاو  
 د،  بر دوش او مار كردیكشدون یفرنقش   
 ات بستیذ آیكافران،  تعو یبر بازو  
 ر زنّار كردینهء زاهدان،  تصویبر س  
 ه دادین هدیسم یروباهك لنگ را،  قوچ  
 چنگ را،  مهمان مردار كرد یر قویش  
 ن جمله صورت كه بستیره دست،  زین چیا»گفتم كه:   
 «د،  بس بر غلط كار كردیطل كشبس نقش با  
 ن نكته بنگر كه اوین مگو،  ویهان! ا»كه:  یگفت  
 دار كرد!ید،  باطن پدیاز هرچه ظاهر كه د  
 ن چهره ساز خموش،  زان مردم پرده پوش،یا  
   «اسرار كرد یگندم نما، جو فروش،  افشا  
 55بهمن ماه       

وسمه،  - 1رفته:  یش به كار میآرا یبرا میست كه در قد ی، مواّد هفتگانه ا«هرهفت»
َزَرك )ماّده  - 5َخَچك )خال(،  - 4از حنا بر دست و پا(،  ینگار )نقش - 3سرمه،  - 2
 داب.یسپ - 7غازه )سرخاب(،  - 6ده اند(، یپاش یم یكه بر رو یا

 یب ی، با وزن عروض77ص « ؟یب از كه طلب داریشك»غزل عاشقانهء  
 یر میرا به تصو یعاشق یبیشك یو ب یتاب یتازه و دلكش، ب یه هایسابقه، و با تشب

خته؛ سراسر همه آواز است و در یكشد كه ذّرات وجودش را عشق، به رقص انگ
رباب گسترده؛ جمع اضداد است: هم در قعر و هم در اوج؛  یش، رگهایسراپا
ا ر ین عاشقیران، همچون پرواز حباب است؛ و... چنین جانش در طیرنگ یزیسبكخ



  

 

 ین بهبهانیمیس  78

  

شهء وجودش شراب یدش؛ چرا كه در شیبا یو گستاخ یست، شوخیبه پروا ن یازین
 است نه آب! :

 ن؟یشهء آب است ای؟  مگر شیب از كه طلب داریشك  
 ن!یبه رقص آمده ذّراتم،  شراب است و شراب است ا  
 سراسر همه آوازم،  سراپا همه دستانم  
 نیاست ارباب  یبا من،  كه رگها ینه رگ هست و نه پ  
 رها چون خزه بر موجم،  كه در قعرم و در اوجم  
 ن؟یچ است و چه تاب است ای،  چه پیو چاالك ین نرمیبد  
 ران، امشبین در طیفراز تن من، جان را،  بب  
 ن ]...[ینش،  چو پرواز حباب است ایرنگ یزیسبكخ  
 دین بای،  سخن رفت و چنیو گستاخ ین شوخیبد  
 نیشه نه آب است اینجا؟  كه در شیااز یبه پروا چه ن  
 56اسفند ماه       

 ییای، در سطور گو81ص « شما یآوا» یاجتماع - یشأن نزول غزل انتقاد 
ستمگران را  یریكه د -هنگام شناسان » ن شعر  نوشته، آمده: یا یشانیكه شاعر  بر پ

گر نمودند یساره ددند، رخیرا در بال د« گانیخدا»آنگاه كه  -ُچربك ساز هنگامه بودند 
 «ب گشودند و خوش آمد را نعره در نعره فزودند!یبا نام رق« مجالس»و 

كه زر در دست دارند نه  یان و فرصت طلبانیخطاب به مّدع« شما یآوا»نك غزل یا
 با دارند نه از سنگ خارا؛... :ی؛ بستر، از دیر بر پایزنج

 ستیشما ن یف كه از نایشما، ح یآوا  
 ستیشما ن یگر بود آوا شما، یوز نا  
 ن همهمه برخاستیدند و چنین دم كه دمیا  
 ستیشما ن یجز دمدمهء همهمه فرما  
 یاست كه سوداش توان كرد به دانگ یبانگ  
 ست ]...[یشما ن یشترك، ارج به كاالین بیز  
 د! كه در دست شما هستیزر را بشناس  
 ستیشما ن ید! كه بر پایزآهن مهراس  
 ه خارا خبر از درد توان جستاز خفته ب  
 ستیشما ن یبایكانجا اثر از بستر د  
 ین روید و از ایان! مضحكه سازیمّدع یا  
 ستیشما ن یجز قهقهه كس داور دعوا  
 مان من سوخته باور، نه شگفت استیا  
 ستیشما ن یبایفتهء قول فریگر ش  
 خ پر از زنگیشما م یمن سنگ و سخنها  
 ستیشما ن یرایپذ حق با دل تنگم كه  
 57ر ماه یت      

 یخ، به برخیب تاریرا در بر دارد كه به ترت ین مجموعه، اشعاریدفتر دّوم ا 
 ش از وقوع آن، اشاره دارد.ی، از چند ماه پ57ع انقالب بهمن یاز وقا

، به ارژن 87ص !« یاهیچه سكوت سرد س»ر عنوان ین شعر، زینخست 
كه  57ور ماه یشهر 17ن یشاعر را از واقعهء خون قیم شده، و تأثّر عمیقارون تقد

و پارهء نخست شعر در « س»رساند. تكرار حرف  ینام گرفت، م« اهیجمعهء س»
دن، یدن و دویفراغ و فروغ، خراش و خروش، دم یمصراع اّول؛ جناس در واژه ها
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ن شعر، یا یقیبه موس یژه ایت، آهنگ ویدر چند ب یهء داخلیبشارت و اشارت؛ و قاف
 ندارد: ین غزل هم سابقه ایا یده است. وزن عروضیبخش

 !یاهی!  چه سكوت سرد سیاهیچه سكوت سرد س  
 ی،  نه فروغ شعلهء آهیزش اشكینه فراغ ر  
 ی،  ز درون خسته، نشانینه به چهرهء تو خراش  
 ی،  ز دل شكسته، گواهینهء تو، خروشینه به س  
 ؟یزخم ،  كه شكفته از گلیدن سرخیچه به جز دم  
 ؟ی،  كه نهفته در خم راهیدن سربیچه به جز دو  
 یاز چه درود یدان،  نفرستیشه یم كویبه نس  
 ...یاهیدر او، نه گ ی،  نه گلین گذشته ز دشتیكه غم  
 ده ز حسرتیده بسته ز وحشت،  همه لب گزیهمه د  
 یبه نگاه ی،  نه اشارتیبه كالم ینه بشارت  
 گلوله بر حذرم كن! ،  زینیزه ببیچو فروغ ن  
 ینها،  نه ستاره هست و نه ماهیكه به شام گزمه، جز ا  
 ر پرده نظر كنیم تربت مردان،  ز حریبه حر  
 !یكه به باد رفته چه سرها،  به لزوم پاس كاله  

 نین،  كه نمانده چاره به جز ایمن و بانگ نفرت و نفر  

 ...«یااله»،  چو فغان كنم كه «نیآم» یتو و همنوائ  

 57ور ماه یشهر 17      

 «اهیجمعهء س»شامگاه       

ن یسابقه، خطاب به نخست یب ی، با وزن عروض91ص « ا؟یآ یپرواز توان» 
ان انقالب به دست مردم از زندان آزاد شدند، سروده یكه در جر یاسیان سیگروه زندان

 ست: یهء داخلیقاف ین غزل، دارایات ایشده. همهء اب

 ر بند آمخته؟یطا یا،  ایآ یپرواز توان  
 ر كمند آمخته؟یش یا،  ایآ یكار پسندیپ  
 د؟ین نكته چه نقصان زاید،  زیگر از تو نه پرواز آ  
 د،  پرواز بلند آمخته]...[یمان بایبال و پر ا  
 ی،  ننگ است ترا آسانی، دانیرسم و ره سخت  
 ،  اندام پرند آمختهیبر شاِهَدكان ارزان  
 به خون آلوده! یموده،  با پایپ راه شرف یا  
 بدخواه تو بند افزوده،  همراه تو پند آمخته  
 من كرده ز آتش پروا،  تو برده در آتش مأوا  
 را،  رقصان، ز سپند آمخته یخود سوز یسرمست  
 د ز من آسان، گفتنیزندان گفتن،  نا یاز سخت  
 .[ن تلخ، نه بتوان گفتن،  با كام به قند آمخته ]..یكا  
 57آبان ماه        

 یاسیان سین گروه زندانینخست یآزاد     

اد یون و فریجاندار از مرگ و ش یری، تصو93ص « در خواب هول رفتم» 
 درخور: یدهد با زبان و واژگان یانقالب، به دست م یدر شبها

 دادیز ب یدر خواب هول رفتم،  با قّصه ئ  
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 بود،  سرب از دهان پوالد یتیحكا یآر  
 ادخوان به هركو یرگو به هرسو،  فریتكب  
 ادیفر یعرش خدا روان بود،  بر موجها  
 ر بود و آن، هم،  تن را گرفت و جان، همین تیا  
 ك به كوچه افتادیك به عرش، برشد،  وان ین یا  
 بود یچند و چون، زن یبود،  ب یونیناگاه، ش  
 فرستاد یكان كودك چو گل را،  تا گور م  
 مرگ پرور،  آن گونه كرد محشررگبار   
 زادیافتاد،  بر خاك، صد پر یكز هر ترنج  
 مهء شبیان به نیمن داغ داغ، از تب،  گر  
 د،  در تن ظهور مردادینه ظهِر خورشیدر س  
 -هرسو نگر، هراسان  -فروغم،   یچشمان ب  
 ؛  در گاهوارهء بادیخال یچون النه ها  
 یو ماه ز مرغ ی،  حتّ یاد دادخواهیفر  
 داد ینم یبا،  داد كسیوان داور شك  
 بود ین به هر لبیبود،  نفر یوحشت فزا شب  
 ت ستم باد!یمرگ و ننگ و نفرت،  بر آ یكا  
 57آذر ماه  11      

 اّول محّرم      

در گاهوارهء  یخال یفروغ و هراسان به هرسو نگران، به النه ها یه چشمان بیتشب
باست. یس در كلمات ظهر و ظهور، زیآِن خوِد شاعراست. تجنع و از یباد، بكر و بد

 شود. یده مید یهء داخلین شعر، قافیدر چند مصراع ا

، 99ص « خ استیاو قلب تار»، در شعر 57بهمن  22پس از  یچند روز 
دواراست كه ید و امیگو یسخن م ی، و از عطر آزاد«نصر من للّا »و « فتح»شاعر از 
 ست.یپرپر ن ینش، گلهایباشد كه آذ یاز انقالب، شاهد باغ ن پسین فروردیدر نخست

ند سرخ است: آسمان با كهكشان و ماه و یب ی، آن چه م«یبهار آزاد»اّما در  
بارد؛ باغ، درد و داغ است و  ین و زمان اشك سرخ میخ و ستارگانش؛ بر زمیمرّ 

 :103ص « آسمان سرخ است»ن. شعریسوسن و ارغوانش، خون

 زیاست،  كهكشانش، نآسمان سرخ   
 زیخش،  روشنانش، نیماه و مرّ   
 بارد یآن فشارنده،  سرخ م  
 زی،  بر زمانش، نین اشكیبر زم  
 تابد یآن گدازنده،  سرخ م  
 زین است،  روزبانش، نیروز خون  
 آن شكافنده، هرچه دارد سرخ:  
 زیدانه اش، خاكش،  خاكدانش، ن  
 ن:یاست ا ن؟  درد و داغیوه چه باغ است ا  
 زین،  ارغوانش، نیسوسنش خون  
 ستین یسرخ، سرخم ُكشت،  سبز، سبز  
 زیبانش، نی،  سایدیخوشا ب یا  
 دارم یباغ را آرام،  دوست م  
 زیبا گل افشانش،  در خزانش، ن  
 ست؟یست رنگت؟ چیآه، آرامش!  چ  
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 زیحسرت چشم است،  امتحانش، ن  
 ؟یا آبی؟  سبز یلیا نیزرد   
 ز...یته از سرخم،  از گمانش نخس  
 58بهشت ماه یارد     

 سروده شده است. یاز اوزان كم سابقهء عروض یكین شعر، در یا

ا خطاب ی، گو105ص ...« یشانیبسته به پ یا»ز و اندرزگونهء یغزل پندآم 
گر، شال ید یكشورها ید از مردان انقالبیست كه در اوان انقالب، به تقل یبه كسان

سر، » یس در واژه هاین شعر، تجنیاز ا یبستند. در مصراع یم یشانیپ به یچازیپ
 كند: یجلب نظر م« سرباز»و « باز

 !یچازین شالك پی،  ایشانیبسته به پ یا  
 ؟ی،  از رسم و ره تازیدان یش چه مین بیز  
 درد تو به ظاهر، نه،  كار متظاهر، نه  
 !یچازین پودهء پیدستار مكن بر سر،  ز  
 نیك است و به كار است این -«!  نینثار است ا»كه:  یگفت  
 یخوشتر،  در لحظهء سرباز یسر، باز ول  
 ستیست،  جز نقض اصالت نید، رسالت نیتقل  
 یخودساِز موّحد را،  شرك است بدل ساز  
 ی،  آن پوش كه آن داریگر حرمت جان دار  
 یه پردازین عاری،  زیتن شرم كند، آر  
 رویسو،  تا خود نكند نك یس بنه یتلب  
 یبا زهد سراندازان،  كفر سپرانداز  
 رت پاكان شوی،  همسین كله داریدر ع  
 ...یچازین پودهء پیدستار مكن بر سر،  ز  
 58بهشت ماه یارد      

 ی، جوانان و نوجوانان113ص « ن!...یكودك امروز یا»مخاطَبان غزل  
دان  نبرد  ین جنگ، داوطلبانه رهسپار مع آتش افروزایغ و تشجیتبل یهستند كه در پ

ه یرد  از  آیگ یبر حذر داشتن  آنان،  مدد  م  ین  شعر،  برایشدند. و  شاعر در ا یم
د كه كارگر ی؛ شا«دیندازیشتن را به دست خود به مهلكه میخو»د: یگو یكه  م  یا

 افتد!:

 ن!  دلخواه تو گر جنگ استیكودك امروز یا  
 كز جنگ مرا ننگ است روزم، یمن كودك د  
 دمیزان روز كه عالم را،  در خون و جنون د  
 ختن از جنگم،  سرلوحهء فرهنگ استیفره  
 ارا،  با خاربن و خاراینكند  یآر  
 ابانش،  فرسوده به فرسنگ استیكه ب یپائ  
 دن خون سرخوشین قوم برادر ُكش،  از دیز  
 احوال مگو با من،  كامروز دلم تنگ است  
 ن پنجه و انگشت است؟یا چند توان گفتن  كات  
 ن ساعد و آرنگ است؟یدن؛  كایتا چند توان د  
 ن رفتار؛یرود ا یبر كركس و بر كفتار،  خوش م  
 تا ُكشته فراوان است،  تا مرده فراچنگ است  
 آواز است یدن مجروحان؛  همخوانینال  
 آهنگ است یجان كندن مقتوالن؛  همرقص  
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 عت كو؟یزا،  در قلب طب طراوت ینرم  
 ش،  فرش خزه بر سنگ است!یتنها اثر از رو  
 ر به آبش كن،  خوشبو به گالبش كنیتطه  
 شست،  آن را كه ز خون رنگ است یبا خون نتوان  
 نكی،  غافل شدنت ا«و ال تلقوا»از شكر   
 كفران تن افكندن،  در مهلكهء جنگ است!...  
 59بهشت ماه یارد      

 ینی، سرزم119ص « جان، خشك یخشك، خشك، ب» یایر رسا و گودر شع 
 یسوزان و خشك، در آن  نه  ساقه ا  یریشود كه  همچون  كو یده  میر كشیبه تصو

 د.یرو یم یخار یرقصد، نه حتّ  یم یبالد، نه شاخه ا یم

 یابان بین بیان است. و در چنیز و همه جا نمایو تكرار در همه چ یو خشك یتلخ
غ از یآب است تا عطش فرونشاند؛ اّما در یشاعر تشنهء ما در جست و جو ،یادیفر

 !:یقطره ا

 جان، خشك،  زهد، خشك و ِزهدان، خشك یخشك، خشك، ب  
 ن سترون و زان خشكیخشك هم نخواهد زاد،  ز  
 رقصد ینم یبالد،  شاخه ئ ینم یساقه ئ  
 ابان، خشكید،  سر به سر بیرو یخار هم نم  
 و گل تر،  من به تركشان مضطر عشق، تازه  
 د رفت،  دست، خشك و دامان، خشكیحسرتا! كه با  
 باد: ین مباد و آن میكشد استاد؛  كا ینعره م  
 و فرمان، خشك یما تلخ،  امر و نهیبانگ و لحن و س  
 طعن و لعن و استغفار،  پند و وعظ و استمرار  
 همسان، خشك یُكشد مرا تكرار؛  گفته ها یم  
 :یزنم فال یره میرا،  خ ینوش چاشتگاه  
 داست،  بر كنار فنجان، خشكیلخته لخته خون پ  
 نان رایدل!  بسته دار كا یدهء طلب، اید  

 خشك -مان یهمچو عقل و ا -است   یریناخن كرم د  
 نوا افتاد ی، بیچنگ، از صدا افتاد،  نا  
 زم زمستان، خشكیكه ِگرد آمد،  ه یشاد ز  
 بزآواز،  در تموز آتش سازان سیقمر  
 پرواز، خشك شد گلوشان، خشك ینشاط و ب یب  
 -د ین اگر داریپاس د -تشنه ام، مسلمانان!    
 ر سوزان، خشك...یم،  در كویجو یآب، آب م  
   59مرداد ماه       

سوخت  یكه شاعر، به طعنه، مژدهء ِگرد آمدنش را برا یزِم خشكیبه گمان من، ه
ناخن  »، اصطالح یست! در مصراعیاز صدا افتاده، ن ید؛ جز چنگهاده یزمستان، م

 جا افتاده است. یخّست، به خوب یبه معن« یخشك

، در آستانهء سفر نادر 121ص « ، شاد باد پروازتیرو یم»ن یغزل دلنش 
ن به یمین شعر، سیم شده است. در ای، به او تقد-هء معاصر یشاعر گرانما -نادرپور 
او  یده را به سویدوست سفرگز ید بسته كه روزیش امیواشك خ یرشته ها
 بازگرداند:

 ، شاد باد پروازتیرو یم  
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 ، سبز باد آوازتیرو یم  
 زهره، الماس خوش ترش نهاد  
 در گلوگاه نغمه پردازت  
 رقص امواج هفتگانهء نور  
 تراود ز پردهء سازت یم  
 ه گسترده بر همه آفاقیسا  
 بال شعر بلند پروازت  
 -خموش  یكهربا -مردمكهات   
 داستانها نهفته از رازت  
 -ز یكالم عز یا -رت یست تفسیچ  
 كه برآرم زبان به اعزازت؟  
 ماه را واگذاشت با موسا  
 دفتر شعر و دست اعجازت  
 رفتار یر  چشم است و مردمیس  
  *سبكتازت یطبع چون آهو  
 ان كار، بدرود استیگرچه پا  
 ود آغازتسرخوشم با در  
 دیاشك، ام یدارم از رشته ها  
 كه به سامانم آورد بازت  
 59مرداد       

ست كه شاعر به  یده ای، قص123ص « م، اّما هست...یخواست یما نم» 
ن شعر، نكوهش یا یر وطن كرده است. محتوایم به رزمندگان دلیتقد یعنوان پاره دل

به لطمه  یه و اشاره ایز كنایو ن، یهن پرستید فتح، میش رزمندگان، امیجنگ، ستا
 شود: یاز آن، نقل م یات پراكنده ایست. اب«آشنا»خوردن از 

 م، اّما هستیخواست یما نم  
 ن شررزا هستین دوزخ، ایجنگ، ا  
 «هان، مبادا جنگ!»گفته بودم كه:   
 هست« مبادا»دم اكنون، كه آن ید  
 كرد یخصم، چون ساِز كجمدار  
 ا هست؟دگر فرصت مدار یك  
 ن وطن، جان ماست، با دشمنیا  
 د، جان ما، تا هست ]...[یمسپار  
 ز،یم جنگ و ستیخواست یما نم  
 غا هستیمن و دریخواست، اهر  
 د داشتیالنهء اهرمن نشا  
 خانه تا جلوه گاه مزدا هست  
 ن و پوست بكندیپوست« آشنا»  
 شرف اّما هنوز با ما هست  
 میر نفروشیآشنا را به غ  
 عقلمان راهبر به سودا هست  
 د كردیگانگان نشاینُزل ب  
 غما هست ]...[یگرچه در خانه، خوان   
 یوطن! با تو بسته ام عهد یا  

                                                 
 ]به نقل از پانوشت شاعر[. نادرپوراز « آهوانه»اشاره به شعر  *
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 جانم از آن تست، تن تا هست  
 نجا بودیشعر و شور و سرورم ا  
 نجا هستیتخت و تابوت و گورم ا  
 د فتح شماستیزان! امیعز یا  
 ا هستچ اگر تمنّ یدر دلم ه  
 ك استیشب اگر وهمناك و تار  
 صبح فردا هست یهایروشن  
 است یخصم اگر با نشان بولهب  
  *هست« یصلیس»ت یبا شما آ  
 59مهر ماه  8      

كم سابقه،  ی، در وزن عروض129ص « س!یس! بنویس! بنویبنو»غزل  
كه  ی]نام« هرن شیخون»ر ین، آن را به مدافعان دلیمیخ، سروده شده و سیخطاب به تار
ن یخون یشده بود[ و همهء شهرها« خّرمشهر»ن یگزیران و عراق جایدر جنگ ا
تكان  ییجاندار، صحنه ها یرهایتصو یارین شعر به یم كرده است. در ایوطن، تقد

شود و لعن و  یدگان اشك آلود خواننده، مجّسم میدهنده از آثار جنگ، در برابر د
ر تاب خوردن قنداق یكند. تصو یآتش افروزان م نان وین او را نثار جنگ آفرینفر

رد؛ چرا یكه آن را برگ یانتظار دست یسمان، روزها و هفته ها و ماهها بیبر ر ینوزاد
ه آن یكه از تن جدا شده، و تشب یفیلط یر بازویگر آن نوزاد، وجود ندارد؛ تصویكه د

به یانسان، و تششكار  یدر پ یجنگ یماهایر تاخت و تاز هواپیبه شاخهء عاج؛ تصو
ن شعِر یدلخراش ا یر صحنه هایاز تصاو ی؛ و... برخیشكار یآنها به بازها

شاخهء عاج  یموصوف نشسته؛ و استعاره ها یاست. كاربُرد صفت تُرد كه به جایگو
س یما؛ تكرار كلمات  نستوه و بشكوه؛ تجنیهواپ یبرا ینه باز شكاریبازو، روئ یبرا

 باست:یدر دو واژهء مردا و مرگا؛ ز

 یداریس:  اسطورهء پایس! بنویس! بنویبنو  
 ین روزگاران تاریفصل روشن!  ز یخ، ایتار  
 ر و جوان بودیپ یثار جان بود،  غوغایس: ایبنو  
 یش و كم، هرچه داریفرزند و زن، خانمان بود،  از ب  
 یبه باز یز طفل ی،  حتّ یس: پرتاب سنگیبنو  
 یاریبه  یریز پ ی،  حتّ یس: زخم كلنگیبنو  
 خورد یسمان تاب میس: قنداق نوزاد،  بر ریبنو  
 یانتظار یبا روز، با هفته، با ماه،  بر بام  ب  
 س كز تن جدا بود،  آن ترد، آن شاخهء عاجیبنو  
 ی،  با ناخنانش نگاریبا دستبندش طالئ  
 س كانجا عروسك؛  چون صاحبش غرق خون بودیبنو  
 یش غباریشه هایآن شش پر از خاك،  ین چشمهایا  
 داشت یس كانجا كبوتر؛  پرواز را خوش نمیبنو  
 ینه باز شكاریتاخت،  روئ یاز بس كه در اوج م  
 س كان گربه در چشم؛  اندوه و وحشت بهم داشتیبنو  
 یبهره از پخته خوار ی،  بیزار، از جفتجوئیب  
 ن تكاوریردل، این شینستوه، نستوه، مردا!  ا  
 ین از وطن پاسداریوه، مرگا!  ابشكوه، بشك  
 یا سرفرازیا مرگ، ی -س از آنان كه گفتند:  یبنو  

                                                 
 ناراً ذات لهب.  ]به نقل از پانوشت شاعر[. یصلیهء سَ ی، آ«تبّت»اشاره به سورهء  *
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 ...یس! آریس! بنویمردانه تا مرگ رفتند،  بنو  
 59آبان ماه       

ل یهستند كه به دال ی، مهاجران133ص « د تا بمانمیبرو»مخاطَبان شعر  
ماندن خود  را   یل  بر جاین غزل، دالین در ایمیوطن  كرده اند و س یگوناگون، جال

ن غربت، شادمان  نتواند بود اگر چه در وطن، ین و بلوریشمارد: در شب رنگ یبر م
ال یدارد و ذهن آسمان همچون خ یآتش، شب و روز را در كشاكش م یگدازه ها

دن خروش گزمگان یزه در گوش، بر شنینشستن سرن یشاعر، مشّوش است؛ اگرچه حتّ 
 ... :ح دارد؛ ویترج یوطن

 د تا بمانمید تا بمانم،  برویبرو  
 توانم. ی،  بخدا نمیكه من از وطن جدائ  
 یزدم رگ و پی،  چو بریچو مجال تن شود ط  
 ز استخوانم. ی،  شنو«یت نیحكا»تو همان   
 نین،  ز بلور و نور و آذیشب غربت ارچه رنگ  
 ن،  كه در او نه شادمانم؟یدم ایبه چه كار آ  
 آتش،  شب و روز در كشاكش، یهاز گدازه   
 ال من، مشّوش،  شده ذهن آسمانم.یچو خ  
 نهان به،  خفه در چراغدان به یُگل روشن  
 كه به گوشها سنان به،  ز خروش گزمگانم. ]...[  
 وان،  نه گشاده است و خندانین كبود ایاگر ا  
 بانمیز من است و شهروندان،  نه به وام، سا  
 گریگام، گام د یتر،  پد روز بهیبه ام  
 د تا بمانم...یباور،  برو یزده ام به سو  
 59بهمن ماه       

نگارهء »ست به نام  ی، غزل«ز سرعت و از آتش یخطّ » ن شعر كتاب یآخر 
ساخته و  یزنده ا یرهایسابقه، با تصو یب ی، در وزن عروض145ص « گلگون

... كه همه زادهء جنگ اند؛ اّما : آتش، دود، مرگ، خون، زخم ویپرداخته از واژه ها
ان ینه ساز پاید دارند و زمیگر، نشان از امیب با كلمات و عبارات دیدر ترك

دوارانهء شعراند: شكفتن آتش به شاخهء دود، همانند نگارهء گلگون بر متن كبود یام
كه روان  ین دارد و مرگ، سرود و درود است؛ خونیآهنگ یاست؛ تسلسل آتش، ضرب

 یست؛ زخم، ستارهء قطب یمرجان كه چون رود، جار یست به سرخ یتاست، رسال
به سر دارند و نه  یلیدان، نه مقنعهء نیشه یوه هایقت است؛ بیست كه نشان راه حق

 جامهء كبود در بر؛... :

 نگارهء گلگون،  به متن كبود است  
 شكفتن آتش، به شاخهء دود است.  
 : تسلسل آتش  -! یچه ضرب و چه ضرب  
 : سرود و درود است.  -! یچه مرگ و چه مرگ  
 ی: رسالت جار  -! یچه خون و چه خون  
 مرجان،  روانه چو رود است. یبه سرخ  
 ی: ستارهء قطب  -! یچه زخم و چه زخم  
 قت،  نماد و نمود است.یبه راه حق  
 مانین سان،  به زخمهء ایزند ایكه م -  
 كه با رگ جانش،  فراز و فرود است؟  
 سمندر عاشق،  نشسته بر آتش  
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 قلندر فارغ،  ز بود و نبود است.  
 یدیِد سعیرد، شهینمرد و نم  
 كه نام و دوامش  به شعر و سرود است.  
 وهء او راین،  كه بیغرور و شرف ب  
 ،  نه جامه كبود است!یلینه مقنعه ن  
 ایحماسهء توفان،  بساز چو در  
 ود است؟ه چه سیران،  ز گریبه مرگ دل  
 د نگه داریبا،  امیخموش و شك  
 زود است. یكه محضر داور،  به زود  
 60مرداد ماه       

 «دشت ارژن» - 7

ز سرعت  یخطّ »از لحاظ ضرب و وزن اشعار، ادامهء « دشت ارژن»كتاب  
شتراست. ین مجموعه، بیسابقه و كم سابقه در ا یاست؛ اّما تعداد اوزان ب« و از آتش

 م:یخوان ین مین صفحه، چنین دفتر، در نخستیهء ایتسم دربارهء وجه

 مرا« ارژن»نهال   
 از خاك    
 برداشتند     
 -و در دلم كاشتند     
 گر...یار ارژن دیو بس     
   
 اكنون  
 است.« دشت ارژن»دلم   

، رخت از جهان ین است كه در هشت سالگیمیس ینام نوهء دختر« ارژن» 
ست كه گونه  یز نام درختچه ایبر دل شاعر نهاده است؛ و نسوزان  یبربسته و داغ

ن ین، واژهء ارژن در اید. بنابرایرو یژه در دشت ارژن میاز آن در فارس به و یا
ز  یخطّ »ست كه در مجموعهء  یادآوری یدارد. جا یهامیا یشعر كوتاه، كاربُرد
، كه 87 ص« یاهیچه سكوت سرد س»ر عنوان یم زیداشت ی، غزل«سرعت و از آتش

م كرده بود؛ چرا یسروده و به ارژن قارون تقد« اهیجمعهء س»شاعر، آن را در شامگاه 
 هم در دل او كاشته شده بود. یگرید ین به بعد، ارژنهایكه از آن شامگاه خون

سروده و به  1361را از بهار تا زمستان « دشت ارژن»ن اشعار كتاب یمیس 
شامل «  ! نهان كن دلت رایكول» - 1است:  م  كردهیل، تقسین ذیشش بخش، با عناو

با » - 3و خطاب به اوست.  یكه باز دربارهء كول« و پنج ترانه» - 2واره.  یكول 16
«. دهیمن: گنگ خوابد» - 5«. ر بادیپرفشان گل، صف» - 4«. عشق، با عشق، با عشق

 «.یمرگ یطبل ب» - 6

ن یدفتراست. در ا نین اشعار این ترین و دلنشیباتریواره ها از ز یكول 
به آن  یكه در لغتنامه ها و در فرهنگ سنّت یاز بار منف« یكول»شعرها، واژه و مفهوم 

 یو در به در یخانمان یابد: اگرچه مظهر بی یمثبت م یشود و بار یم یداده شده، ته
ست. آزاده و آزاد است و رها از هر  یاریاو، اخت یو آوارگ یست؛ اّما خانه به دوش

، گفت یشاعر با كول یزد. و... گفت و گویست یند و با ستم میب ی. ستم میریجبند و زن
 یند. كولیب یرا م یر كولیند، تصوینش ینه كه مییشتن. در برابر آیاوست با خو یو گو

دن از یره ید. از او برایگو ینشاند و خطاب به او درد دل م یش میخو یرا به جا
طلبد. خود شرم دارد از عشق با  یذ و دعا میخواهد و تعو یاه و دارو میدرد عشق، گ
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گذارد؛ چرا كه  ین مهّم را به او وا میكند و ا یم یانجیرا م ید، كولیمعشوق سخن گو
 ست و شرم ندارد. یخاموش ن یكول

 یاد میرا به  یك زن كولیخوانم،  ی( را م1وارهء ) یهربار كه من، كول  
، پا به ینه ایرید یتاد و همچون  آشنااف یما م یآورم كه هر تابستان گذارش به كو

خندان و آفتاب سوخته، و با سبدها و مهره ها و  یگذارد با چهره ا یدرون خانه م
ك تابستان یجلب محبّت! اگر  یداد برا ید و مهرهء مار مید یذها؛ كف دست میتعو
اشد! ده بیرس یبیو آس یم كه مبادا به او گزندیشد یآمد، نگران م یر میا دیآمد  ینم

م  و به وعده ها و یدیخر یش را  می، سبدهاین دوستیم و به پاس ایدوستش داشت
 یان دراز، با جادویم... و حاال پس از گذشت سالیداد یش  گوش فرا میها ییشگویپ

 گردانم.  یده میاد او و آن روزگار، اشك در دین، به یمیشعر س

 : 19( ص 1واره ) ینك كولیا 

 با فال او وعده ها هست: ؛یگرفته ست فال یكول  
 روز... یس -»   
 هفته... یس   
 «ماه... یس    
 لحظه صبرم كجا هست! یس -   
 كز درد عشقم رهاند؟  یندار یاهی! گیكول  
 ان بس دوا هست.ی،بهر َرستن، با كولیاز ُرستن  
 :ید طلسمید گشای؟ شایندار ی! دعائیكول  
 گشا هست. ذ مشكلیگفت( تعو یه میان )دایبا كول  
 نهء مهربانشی! بپرس از زبانش؛ در سیكول  
 ا هست؟یست، یاز عشق من ن -هرچند كوچك  -ك شعله ی  
 - یشهرزادرم به رخ یگ -همصحبت خوابگاهش   
 ن گونه دستانسرا هست؟یا به گوشش، ایاز عشق آ  
 ارم،ین دیكنده دارم. با خود ببر ز ی! دلیكول  
  *ز جا هست.یگانه را نیب هاتان« لهیب»گر زانكه در   
 !ی، مژگان مار است، كولیفم، به نرمیشعر ظر  
 كه دارم، چندش در آنجا بها هست؟ ین سان متاعیز  
 - ید هر گفته كردی، تقلی! جوابم نگفتیكول  
 روا هست؟ ین طنز و شوخیا ایخسته، آ یبا چون من  
   
 ست:ین ینجا به جز من كسی، ایمنم، آه! آر یكول  
 نه تا هست...یم در آئیدا، رویست پ یر كولیتصو  

واره را كه همه  یشتر نبود، هرشانزده كولیب ییز از درازگویپره یاگر برا 
ع، سرشاراند، ین بكر و بدیم و مضامیتازه، مفاه یرهایدرخشان، تعب یرهایاز تصو

هنگ و فر ین شعرها نه تنها از آن چه به طرز زندگیكردم. در ا ین جا نقل میدر ا
ل: عشق و اندوه، یاز قب یگریوابسته است، سخن رفته؛ بلكه به مطالب د یژهء كولیو

ز یدارد ن یكه شرع و كالم محكم روا م ییهاییبه ستمها و ناروا یب، و حتّ یباور و فر
 پرداخته شده است.

                                                 
گروه است؛ و  یمنشور و فرمان و قبالهء ملك، و در اصطالح عاّمه به معنا یر لغت به معناله دیب» *

 ند. ]نقل از پانوشت شاعر[.یگو« لهیب»ز یان را نیاجتماع كول
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 : 27( ص 5واره ) یاز كول 

 ]...[ خسته خسته خستهء راه، دست را فراز كرده؛  
 ده.یب را ز شاخه چیه تشنهء نور، ستشنه تشن  
 ن گناه  خوانده؛یشرع، برگشاده طومار: حكِم ا  
 ده! ]...[یب را بریده ساطور: دست و سیعقل، بركش  

 یب در بستر میهمسرش را با رق ی، كول31( ص 7واره ) یا در كولیو  
رامش آن دو از آه و آ یده اند و نشانهء خرسندیواس به هم تنیابد كه چون دو ساقهء ری

تواند داشته باشد؛ چرا كه  ینم یداست و او جز صبر و سكوت و رشك، واكنشیهو
گر یبه سه زن د یست و سه چهارم و یتو كاف یك چهارم همسر برایكالم محكم گفته: 

 تعلّق دارد:

 كوفت؛ یچّكش به سر م یقهء كولی]...[ شق  
 دو تسمه از رگهاش كنار گردن بود.  
 كن! ]كالم محكم گفت[ك بس یبه چار»  
 «ن بود.ین معیب، چنیكه حّصه ات از س  

همچون دانه در خاك    یگردد و چند یسوزن  م  یاز غّصه، به الغر یاّما كول
، غرقه در یآورد، همانند كاج یشود و در بهار كه سر از خاك بر م یمدفون  م

 سوزن است! :

 ز غّصه، چون سوزن؛ یف شد كولینح  
 به خاك مدفن بود... یچندچو دانه اش،   
 ز خاك سر بركرد یبهار شد، كول  
 كه غرق سوزن بود! یبه گونهء كاج  

از  ییرایپذ ی، كه شاعر برا39( ص 11واره ) یز حكم سنگسار در كولیو ن 
دار ین دیدهد؛ اگرچه سرانجام ا یم یبه كول ییكه خواهدآمد، رهنمودها یسوار

 خواهد بود: یبه حكم قاض یعاشقانه، سنگسار كول

 رفت و رو كن، یسوار خواهدآمد، سرا  
 كلوچه بر سبد نه، شراب در سبو كن.  
 گل، فزون تر: یباران، صفا یز شست و شو  
 ن، نشاط شست و شو كن.یكنار چشمه بنش  
 را ز جامه دان برآور، یقهء زریجل  
 رفو كن. یرگی، به چیده زخمیگرش رس  
 ؛ اّمایز پول زر، به گردن ببند طوق  
 اس با گلو كن!یرزد، قیم تو نیبه س  
 ؛یارایب یپر یكیان، یبه هفت رنگ شا  
 ان دو زلف از دو سو كن.یز چارقد، نما  
 ، سه تار كهنه بركش؛یز گوشهء خموش  
 -به پرده جست و جو كن  یاز جوان یسرود  
 ادم آمد:ی، به یچه بود آن ترانه؟ بل  
 «و كن...ر و بیبگ یز دستم گل»ترانهء   
 ن سرا بتارانین را ازیسكوت سهمگ  
 و هو كن. یبخند و ها - یآر -بخوان، برقص   
 د در آستان خانه،یسوار چون درآ  
 او كن. ین و، با دل، نثار پایبچ یگل  
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 به روز آرد؛ یت، شبیسوار در سرا  
 دهد به هرچه فرمان، سر از ادب فرو كن!  
   
 نگسارت،رود به س یسحر، كه حكم قاض  
 را به خون دل وضو كن... ینماز عاشق  

دلكش و  یری، تعبیده ایهر پد ی، شاعر برا37( ص 10واره ) یدر كول 
 ابد:ی یعاشق پسند م

 نشانده دوست؛ یری! بر آن درخت، تیكول  
 رانده دوست. ین سوین، زیپس یكه: د یعنی  
 مست است و نغمه خوان: یامروز، كاكل  
 از عشق خوانده دوست. یشب، ترانه ئید  
 سرشار شبنم است: یامروز، كاسن  
 فشانده دوست. یاد تو اشكیشب، به ید  
 ست: یبادام بر درخت، چشم نخفته ئ  
 دار مانده دوست.یت بیشب، ز دورید  
 دود، ین سان كه میم ایبر گونه ات، نس  
 با او دوانده دوست. ید كه بوسه ئیشا  
 ست؟یها ز چن گونه اهتزاز در شاخه یا  
 تكانده دوست؟ یبدرود را مگر دست  
 سرخ، آنك شكفته اند؛ یآن غنچه ها  
 ت رسانده دوست.یام عشق سوین سان پیز  
 نهء درختیكند بر س ی! چه میكول  
 كه بر دلت، عشقش نشانده دوست؟ یریت  

واره هاست.  ین كولین و پرمعناتریباتریاز ز یكی، 43( ص 13واره ) یكول 
خواند؛ چرا كه  یگر( را به خواندن ترانه می)و هر زن د ین شعر، كولیر اشاعر د

ام حضور خود را به ید به حرمت بودن، پیدا، بایناپ یپس از قرنها سكوت و حضور
د یرد. بایبكوشد تا نم ید به هالك خاموشیابد. بایب یید گوش شنوایگوشها برساند؛ شا

د به شوق یست. باین یلیدل یب یو یا كه هستریبجها ند؛ ز ید تا آتشیبسا یبه سنگ ینعل
ام یك و پی، پیو دست افشان یكوبیفشاند و به آهنگ پایبكوبد و دست ب ی، پاییرها
كه دود تنورهء  ین شبیبستاند. از وحشت چن یان بفرستد تا پاسخیش را به جهانیخو
 اد برآورد اگر بتواند!ید فریسوزاند، با یوان، چشم و گلو را مید

هم برخورداراست؛  یتازه و زنده ا یرهایه ها و تصویر از تشبن شعیا 
سا به شمش نقره؛ و یپر یدختر یزم، و سِر زانویو به كندهء هیه سِر دیمانند: تشب

ست، و نشاندن سِر یكه راه و رخنه اش دانسته ن یسرخ شناور در آب یر ماهیتصو
داست یش نقره؛ و... پزم بر شمی، همچون نشاندن كندهء هیدختر یبر سِر زانو یوید

 ن دارند:یو نماد یو و شب و... كاربُرد استعارید یكه واژه ها

 ید ترانه بخوانیبابه حرمت بودن، ! یكول  
 .یتا گوشها برسان یام حضورید پیشا  
 وان سوزانده چشم و گلو را؛یدود تنورهء د  
 .یاد اگر بتوانین شب فریبركش ز وحشت ا  
 ؛یسرخ یبطن ماهشهء عمرش در یو، شیهرد  
 .یكه ش راه و رخنه ندان ی، شناور آبیماه  
 بنشانده بر سر زانو یوی، سر دیهردختر  
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 .یزم بر شمش نقره نشانیچونانكه كندهء ه  
 سایغما، زان دختران پریوان تشنهء ید  
 .یمانیق یبردند از رخ و از لب، بُرد و عق  
   
 ربشبكوب و، به ض ی، پائی! به شوق رهائیكول  
 .یبستان ی، تا پاسخیامیك و پیبفرست پ  
 ر جهان را:ید ضمیبا یلیتو دل یبر هست  
 .یبجهان ی، تا آتشیبه سنگ یبسا ینعل  
 ن در خود فشرده تنت را؛یریرهء دیاعصار ت  
 - یدر سنگواره نمان یرون گرا كه چو نقشیب  
   
 !ید هالك خموشیبا نمردن، یبرا! یكول  
 .ید ترانه بخوانیبابودن،  به حرمت: یعنی  

ن با زبان یمیم شده، سید تقدی، كه به هاشم جاو45( ص 14واره ) یدر كول 
كشد.  یر میپسندد، به تصو یم ی، زن را آن چنان كه جامعهء سنّتیزیه آمیكنا یبایز

ن شعر ینامد. در ا یقت میر ژرف حقیجاودانه را تفس یت مقطع غزل، خاموشیو در ب
 یه دل به مرغیشود؛ مانند تشب یده مید یعیبكر و بد یر هایتصو ه ها ویهم، تشب

 یرنگ كه اگر منقارش شكسته نشود، از آسمان دانه دانه ستاره م یشگفت با منقار لعل
ن ییتز یش را برایغرقه در خون دارد، چون پرها یكه بال یانه ایآش یند؛ مرغ بیچ

 كنده اند! : -پسندد  یاج خود مبر ت یشترین( بیكه پر سرخ )خون -له یس قبیتاج رئ

 خانه ی! نهان كن دلت را در كنج پستویكول  
 چد آواز او، عاشقانه.ینپ یتا در خموش  
 ش بشكن ین دل؛ منقار لعلیشگفت است ا یمرغ  
 ند ستاره از آسمان، دانه دانه.یتا برنچ  
 له افزون پسندد پر سرخ:یس قبیتاج رئ  
 انه.یآش یمرغ بن یبه خون غرقه دارد ا یبال  
 شتن را؛یبا عشق، با عشق، با عشق افشا مكن خو  
 چون نامه در كام آتش، ناخوانده بركش زبانه.  
 غمنامه ها را انگشت در خون دل زن یامضا  
 ند نشانه.ین نبیگانه، از تو جز ایتا چشم ب  
 ت؛یزد به خاك آبرویهء آشكارا، ریزان گر  
 بها نه. ]...[ یء بن خندهیشرمنده كن صورتك را ز  
 و گفت: یدیقت از دوست پرسی! نشان حقیكول  
 «جاودانه. یمش: خاموشیر ژرف عظیتفس»   

ك یف اند: در ترانهء ین مجموعه، عاشقانه و لطیهر پنج ترانهء بخش دّوم ا 
گذرد؛ نه  یند و میب یخود را م یش پایبا چشمان گشوده اش، تنها پ یاِر كولی، 53ص 

ند و نه عشوهء نهفته در مژگان درازش را. یب یرا م یدوچشم مست كول ناِز خفته در
 د؟ :یآ ین عشوه و ناز به چه كار میپس، آن چشمان باز و ا

 ! به دو چشم مست، نازت ز چه بود؟یكول  
 وان عشوه به مژگان درازت ز چه بود؟   
 د و گذشت،یش پا دیار كه جمله پیآن   
 «ز چه بود؟چشم بازت »پرس ازو كه:  یم   
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رهن و به خروس یبه ماِر پنهان در پ ی، دل كول56در ترانهء چهار ص  
 نند:ینش یدارند و به دل م یه، تازگیشود كه هر دو تشب یه میتشب یجنگ

 ست دلت.یك عمر، به قصد جان، به تن زی  
 ست دلت؟یرهن، چیجز مار نهان به پ   
 -راژه به بال یخ به تاج بست و تیمرّ   
 ست دلت! یخروس جنگ یست؛ ولبایز   

گوش به قول  یدهد كه چند یپند م ی، شاعر به كول57در ترانهء پنج ص  
در  یین ترانه، سبكپایت دّوم ایچد. در بیگران داشته باشد و سر از اطاعت معشوق بپید

 ده است:یبا آفریز ی، تضاّد و تقابلیبرابر گوش گران

 ! نه هرآنچه گفت، آن بادت گوش.یكول  
 گران بادت گوش:یكچند به قول دی   
 !ی، برو؛ سبك بادت پا«مرو»گر گفت   
 ا؛ گران بادت گوش!ی، م«ایب»ور گفت    

، با «با عشق، با عشق، با عشق...»ر عنوان ین مجموعه، زیبخش سّوم ا 
وا و ین شعر شیشود. در ا ی، آغاز م61ص « ال من...یشه در خیهم»غزل عاشقانهء 

ر( در كلمات: شعله، اجاق، آتش، تاب، زبانه، یناسب )مراعات نظن، رابطه و تیدلنش
ك مصراع؛ جناس در زبانه یت؛ تضاّد و تقابل در دو واژهء گرم و سرد، در یدر دو ب

مهء ترنج به دو كفّهء یه دل به چراغ و ترنج؛ شباهت دو نیك مصراع؛ تشبیو زبان، در 
كه سراسر  یندان كرده است؛ غزلغزل را دو چ ییبایترازو )لبالب از طال(؛ و... ز

كه  یافته دارد؛ انسانیكه نشان از انسان نا ین معشوق، سروده شده؛ معشوقیدر تحس
 او بوده است: یموالنا در جستجو

 و و دد  ملولم  و  انسانم آرزوستیگشت گرد شهر       كز د یخ با چراغ همیش ید
 نشود آنم آرزوست یافت میه م  ما        گفت آنكینشود جسته ا یافت میگفتم كه 

 ابنده است:یندهء یده، جوین كه با چراغ دل به جست و جو دویمیاّما س

 - یال من، ز شعله گرمتر توئیشه در خیهم  
 !یچه گرم دوست دارمت، اجاق سرد اگر توئ  
 ندت؛یهنر به تاب شعله بیكه ب ینه آتش  
 .یزبان شعله ور توئ - یبل -زبانهء هنر   
 ؛ینت سرا شویكه ز یسار گلبننه شاخ  
 .ید رهگذر توئیه ها، امیچو نارون به سا  
 ده ام،یمرا كه با چراغ دل به جست و جو دو  
 .ی، اثر توئی، نشان توئ«نشد یافت میآن كه »از   
 بلوغ را یگرم شگفتیكه بار د یكس  
 .یخبر، توئیچشانده ب یوه ئیچو طعم كاِل م  
 -ده ام یسار د نهیدگون به سیسپ یدو سور  
 .یبه خود كنم نظر، توئ یمرا سبب كه ساعت  
 مه كن؛ینه ام برون كن و دو نیترنج دل ز س  
 .یزر، توئ یكه آن كه سنجدم هنر به كفّه ها  
 ار من:یرسد ز دور تا د یكه م یمسافر  
 .ید جامه، سبز جان، نشسته بر كهر، توئیسپ  
 نزند در سرا كه قلب تازه سال م یكه م  
 ؟ی، مگر توئیدود به در؟ مگر توئ ینه میز س  
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 -فشرده دست گرم من  یال دست دوستیخ  
 !ین او نگر... توئیبر او؟ نگ یبر یچه رشك م  
 60آذر ماه       

، از عدم 69ص « دوست!... یدلم گرفته ا»شاعر در غزل ساده و روان  
ن شعر، یبرد. ا یسؤال م ریشتن را به زیخو یام وار، هستیِشكوه دارد و خ یدلبستگ
هء یت، قافیك بیتنها در  ین از لحاظ وزن، چهارپاره است؛ ولیمیس یشتر غزلهایمثل ب
 دارد: یداخل

 ه با من؛یگر یدوست! هوا یدلم گرفته، ا  
 زم، كجا روم، كجا، من؟یگر از قفس گر  
 ندانم، یبه گلشن یكجا روم؟ كه راه  
 ن.ده برگشودم به كنج تنگنا، میكه د  
 ز:ینه بسته ام به كس دل، نه بسته كس به من ن  
 چو تخته پاره بر موج، رها، رها، رها، من.  
 ك؛ینه نزدیز من هرآن كه او دور، چو دل به س  
 ك، ازو جدا، جدا، من!یبه من هرآن كه نزد  
 ی، نه باده در سبوئینه چشم دل به سوئ  
 اد آشنا، من.یبه  یكه تر كنم گلوئ  
 م چه افزود؟ نبودنم چه كاهد؟ز بودن  
 دم به پاسخ  كه زنده ام چرا من؟یكه گو  
 - یستاره ها نهفتم در آسمان ابر  
 ه با من...یگر یدوست! هوا یدلم گرفته، ا  
 61بهشت ماه یارد      

 ام دربارهء بودن و نبودن!:یخ ین هم رباعیا

 الل و جاهش نفزوداز آمدنم  نبود  گردون را  سود          وز رفتن من ج 
 ن آمدن و رفتنم از بهر چه بود؟یز دوگوشم نشنود          كاین یچ كسیوزه 

در سراسر غزل چهارپارهء  -جز در دو مصراع  - یهء داخلیت قافیرعا 
شادتر  -مضمون  یبه اقتضا -ن شعر را یا یقی، موس73ص « بهار شاد شورافكن...»

 و پرشورتر ساخته است:

 ر آمد:یافكن ز قلّه ها به زبهار شاد شور  
 ر آمد!یمگو، مگو كه د -هنوز عشق جان دارد   
 بهار شاد شورافكن، به بزم دوستان، چون من  
 ر آمد.یروشن ز پولك و حر یان جامه ئیم  
 زش گل،ینه رین سیزش گل، نگیدو زلف عطر ب  
 ر آمد!ین چه دلپذیزش گل... ببیر خفت و خیسر  
 -شد  یرانه آفتابشد، ك یر آبیهوا حر  
 ر آمد.یه سیت از باران، كه دل ز گریمگو حكا  
 ز كوه پرس و دامانش چه رفت با زمستانش  
 ر آمد.یش یغ پستانش هزار جویكه از ست  
 ده بودم و خستهیوسته، رمیز كار عشق، پ  
 ر آمد.یكه ناگه و ندانسته، رخ تو در ضم  
 نجایل اله رفت و حاینجا، چه حین قدر مجال ایبد  
 ر آمد؟یخود اس ینجا، به پایه گر غزال ایكه پو  
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 وه داد و آزارم؛یتمشك پرخارم كه م یتوئ  
 ر آمد.ین دو، ناگزیچه شكر و شكوه بگزارم؟ كز  
 ارای یتوان و ب یكنم پروا، كه ب یز عشق م  
 ر آمد.یز پا فتاده است اّما بهار دستگ  
   
 ان دارد،هنوز عشق جان دارد؛ بهار اگر تو  
 ر آمد.یبه معجزش جوان دارد، به سال اگرچه پ  
 61بهشت ماه یارد      

 یدلكش یرهایه ها و تصویف   بهار است، از  تشبین غزل، چنان كه  الزمهء  توصیا
 بهره ور است.

، الهام گرفته از 81ص « كو برگ الله ام؟» یبایار زین درغزل بسیمیس 
 د:یسرا یشعرنادرپور، آن جا كه م

 ،«ست به رخسارهء ماین تََرك نیا» -  
 نه گفت.یآ      
 «ست... یرین پیچ» -  
 یتو گفت     
 «كه به رخسار شماست!»...     

نه یاز دست  رفته اش: از آ  یدارد در بارهء جوان  یو  جالب  یدنیشن  ینه، گفتگویبا آ
سوانش یگ یاهیرد و سیگ ینه( سراغ طراوت رخسارهء خود را میر در آیتصو یعنی) 

اه به رنگ یشم سیلوفر درآمده  و ابریرد كه  برگ الله  به رنگ نیگ یرا؛ پاسخ م
د: آن دو یگو ینه در جواب میپرسد: آن دو شوخ مست  كجا شدند؟  آ یخاكستر. م

ندارد. نشان از دو  یگر مشتریم دیخانهء قدی؟ افسوس كه مییگو یفروش را میم
 یانه دوریشنود: از آش ینه اش خفته بودند؛ میر سب ید كه در جوانیجو یم یكبوتر
نه  یِن آیند، به  زنگار كیب ینه  میر خود در آیده اند. آن چه را كه شاعر در تصویگز
نهء یتوست نه زنگار ك یشانین و چروك پین چید: ایگو ینه  میكند؛ اّما  آ یر  میتعب

ِر یشكند: تصو یزند و م ین مینه را به زمین، آیمن. سرانجام، شاعر آزرده و خشمگ
 شود همچون خوِد او.   ینه هم شكسته میدر آ

رخسار جوان و تر و تازه،  یبرگ الله برا ین شعر، كاربُرد استعاریدر ا  
چشمان خمار و  یفروش برایاه، دو شوخ مست و دو میس یسویگ یاه به جایشم سیابر
ر شاعرانه بهره یرافت دلپذدو پستان؛ از لطافت و ظ یكبوتر به جا یدهنده، جفت یمست

 دارد:

 كو برگ الله ام؟ -  
 شده. یلوفرین -  
 اه؟یشم سیابر -  
 شده. یخاكستر -  
 كو آن دو شوخ مست؟ -  
 فروش؟یآه آن دو م -  
 میخانهء قدیم    
 شده. یمشتر یب     
 نه  خفته كو؟یكبوترم بر س یجفت -  
 شده. یان، آنك، بریك از آشیهر -  
 نور كو؟ یایهء دو قوس، دربر شان  
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 شده. یست؛ بس داور یكهنه ئ یدعوا -  
 باغ و بهار بود. -  
 م پار بود:یتقو -  
 شده. یادآوری یاد رفته ئیاز     
 ان.ین توست در صورتم عیزنگار ك -  
 شده. ین توست، صورتگرین جبیچ -  
 بكار! )افكندمش ز دست(:یبشكن، فر -  
 ،یچون من شكسته ئ      
 شده. یگرین دیا       

 61مرداد ماه       

«  دشت ارژن»از كتاب  « ر باد... یپرفشاِن گل، صف» ن شعر  بخش ینخست 
ن شاعر: یشی، در انكار سرودهء پ91ص « ده ست!ین كجا سپیا»ست به عنوان  یغزل
 یر میتصو یاهیو س ین غزل، شب ظلمانیدر ا«. د...یشب دو یشراب نور به رگها»

ست و  یرنگ شب و ستاره اش، چشم خسته جان یدگیده اش، پریسپ شود كه
بر  یان گسسته ایست كه از شر یخ، قطرهء خونیجوان. لعل مرّ  یكهكشانش، ُكشته ا

د آمده كه فرزند جوان خود را از یپد یده است. رود كارون از اشك مادرانیفلك جه
از  یتیشود. در ب ینان میآفرنه ین شاعراست كه نثار كیان، نفریدست داده اند. و در پا

، در یبا دو مفهوم متفاوت، و در مصراع« رود»ن شعر، در به كار گرفتن واژهء یا
 س استفاده شده است:یدو واژهء خدا و جدا، از صنعت تجن

 ده ست؟ین كجا سپیده ست؟ این كجا سپیا  
 ده ست.یرفته خون ز رگهاش؛ رنگ شب پر  
 است« نورشراب »ن یگفته بودم آن شب  كا  
 ده ست.یدم یدر عروق ظلمت، روشن  
 اه استیكن امشِب من  آنچنان سیل  
 ده ست.ینچ یده زارش  كس گلیكز سپ  
 -ست  ین كجا ستاره ست؟ چشم خسته جانیا  
 ده ست.یسكوتش! تازه آرم ینشكن  
 جوان است؛ ین نه كهكشان است؛ ُكشته ئیا  
 ده ست.یكش یقبله او را  مقبل یسو  
 ز خون است یخ؛ قطره ئین نه لعل مرّ یا  
 ده ست...یان  بر فلك جهیكز گسسته شر  
 ن نه رود كارون؛ اشك مادران استیا  
 ده ست.یبهِر روِد رفته، روز و شب چك  
 دشمنش خدا باد، وز خدا جدا باد،  
 ده ست!ینه در دل خلق  هركه آفریك  
 59آذر ماه       

كران و جاودانهء  ی، مالل ب93ص ..« ر بال شب.یده زیتن كش»در غزل  
ن یست و تا بوده، چن یده؛ آسمان ما، بادبان زورق كهنه ایر بال شب كشیما، تن ز

كشد؟ پاسخ،  یق به كجا میهولناك و عم یاین دریپرسد: كار ما با ا یبوده. شاعر م
مفهوم ن شعر، استفاده از: ی. در اییطفره رفتن از جوابگو یعنیدن شانه هاست یباال كش

ه آن به بادبان زورق كهنه؛ یآسمان و تشب ین شب؛ استعارهء كبوِد خال خال براینماد
انه را نشانه است و كه قّصهء یر باد كه آزمون تازیپرفشان گل، صف یعبارات استعار

ر پوست، یتا ابد ز ییباغ پر از جوانه  كه گو یماست؛ كاربُرد استعار یخیكهنهء تار
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كرانه، بادبان، زورق،  یر( در واژه هایط و تناسب )مراعات نظماند؛ ارتبا یپنهان م
 ی؛ اشاره ها-آن نشسته  یب و ژرف به جایموصوف محذوف كه صفات مه -ا یدر
 تر و پر معنا تر ساخته است: ین غزل را غنیستمبار؛ و... ا یخیتار

 كرانهء مالل ما؛یر باِل شب، بیده زیتن كش  
 بوِد خال خال ما.ن كیست ا یبادبان كهنه زورق  
 «ب ژرف؟ین مهیكار ما و ا -بگو! بگو!  -شود  یتا چه م»   
 در تكاِن شانه طفره هاست با سماجت سؤال ما.  
 دت  كز تطاول ستمگرانیهر كتاب كهنه گو  
 تلِّ كلّه ها و چشمها  كم نبوده در مقال ما.  
 ست: یبه تازگ ین نه قّصه ئیانه را  ایآزمون تاز  
 دهد نشان ز حال ما. یر باد، میِن گل، صفپَرفشا  
 درد؟ یرهن نمیر پوست  از چه پیباغ پر جوانه ز  
 ن چرا  فصل سرد پر مالل ما؟ ]...[ینچنیپا فشرده ا  
 60آذر ماه       

ن پس از قتل عام صبرا و یمیرا س 119ص « یسارا! چه شادمان بود»غزل  
 آن نوشته است: یشانیال سروده و بر پیشت

 با یسخن   

 میكودك یایر فروش رؤیحر یسارا    

 م یانسالیآتشفروز  كابوس  م« سارا زادگان»و    

 ین اّمت موسیا، رفتار خشونتبار سركردگان و رهبران امروزین شعر گویشاعر در ا
 یآنان را داغ ننگ یو جهانخوار یزیبرد و خونر یر سؤال مین به زیرا با مردم فلسط

ش به یل عصایدر تبد ید. در شگفت است كه چرا معجزهء موسنام ی، مین موسیبر د
 یافع یا اژدهایند یب یان را نمین افعیا ایبرد! آ یش نمیاز پ یُكش، كار یافع یاژدها
نه، ین و آئین، و در آئین و ماچیجناس در چ -چد؟ یپ یاز فرمانش سر م یُكش و
 ن دارد:یدلنش یآهنگ

 نت:یرنگ یبا بقچه ها  یسارا! چه شادمان بود  
 نت.ین و ماچیچ یشم،  كاالیر و ابریشال و حر  
 آن دم كه چشم معصومت  یسارا! چه راستگو بود  
 نتیشد  وقت قسم به آئ ینهء سحر میآئ  
 باخت ینظر م یكس یوقت  یسارا! چه شرمرو بود  
 نت.یاس و نسریگلبرگ   یاز نرم یبا گونه ها  
 مرد همراهتآن دم كه   یسارا! چه در امان بود  
 نت.یشد  زنهار دست گلچ یخار مالمتش م  
 با مادر مسلمانم،  یسارا! چه مهربان بود  
 نت.یدگان غمگیدر د  یبا برق اشك همدرد  
 داوودسارا! نهفته در قلبت  نقش ستارهء   
 نت...ین  بر گردن بلوریزرّ  یدا ستاره ئیپ  
 با قوم خود بگو سارا!  هرگز نبوده تا امروز  
 نت.یبا مردم فلسط  یزاریك لحظه خشم و بی  
 ؛یآتش  بر قتل عام خونبار یستیسارا! گر  
 نت.ینفر ینشان دوزخ شد  از شعله هاون یصه  
 گر كنین دید یسودا»موسا:  با  یسارا! بگو  
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 «نت!ینهاده بر د یداغ  یكز ننگ خود، جهانخوار  
 ینیب یان نمین افعیا»سارا! بپرس از موسا ك:   
 «نت؟یزند ز تمك یكش  تن م یافع یا اژدهای  
 ان؛ین، عریسارا! جنازه ها اكنون  افتاده بر زم  
 نت!یرنگ یاز بقچه ها - یاگر دار -بركش كفن   

 61ور ماه یشهر 29      

پس از قتل عام صبرا و       
 الیشت

، از  131ص « آمد از دور...  یبه لطف  م»  ییو كنا یدر غزل استعار 
شود با  یمصّور م یال وی، مادر روانشاد شاعر در خ«ده یمن: گنگ خوابد» بخش 

تون )نشان صلح و یك شاخه زیبخشد( و  یكه آرامش م ی)رنگ یر آبیجامهء حر
نهفته دارد و با آن،   یغیرهن، تیرسد كه در پ یاز َگرِد راه  م یصفا(. اّما سوار

سازد. دِر  یر میتعز یبرا یتركه اَكند و از آن،  یتون  را بر میشاخهء  ز  یبرگها
به دور  یكه طناب ید تا تركه را پنهان كند، كبوتر مرده ایگشا ین را كه میخورج

ر یشود! مادر كه به لطف آمده بود، سوگوارانه با جامهء حر یگردن دارد، نمودار م
 رود: یاه، به قهر میس

 به تن داشت؛ یر آبیآمد از دور، حر یبه لطف م  
 ده صدها سخن داشت.یتون، به دیك شاخه زیبه دست   
 دم؛ به دست دستش گرفتم:یسالم كردم، دو  
 به تن داشت. یهنوز جنبش به رگها، هنوز گرم  
 «ش، مادر!ی، آه ]گفتم[، به سالها پیتو مرده ا -»   
 داد، نه بسته بر تن كفن داشت. یكافور م ینه بو  
 فت:گ ید؛ با خنده ئیتون نگاهم خزیبه شاخ ز  
 من داشت. ینگه فرارو« نشان صلح است، بستان! -»   
 یبه ناگه سوار« ، نشان...یآر -» گرفتم و گفتم:   
 رهن داشت!ینهفته در پ یغیدم كه تید و، دیرس  
 ست؛ین یغ بركند برگش كه: هان! بََدك تركه ئیبه ت  
 كه درد طاقت شكن داشت. -كوست یر نیتعز یبرا  
 -كه تركه را كرد پنهان  -آنجا ن و... یگشود خورج  
 دم  كه ِگرِد گردن رسن داشت!یمرده د یكبوتر  

 
   
 :یكردم از پ یرفت مادر؛ نگاه م یبه قهر م  
 به تن داشت... یر مشكیوهء سوگواران، حریبه ش  
 61ماه  ید      

ست كه اشاره دارد  یگرید ی، غزل استعار137ص « كه انگوراست یگفت» 
ان جبّار و ستمكار، در یبرَكنده به فرمان فرمانروا یساختن از چشمها به بارها تلّ 

اد یبركنده را به  ین شعر، دانهء انگور، چشمهایخ پر هول و هراس ما. در ایطول تار
 ن آمده است:یمیا استعاره به تكرار در اشعار سیه ین تشبیآورد.  ا یشاعر م

 «نم!یب ینم»گفتم: « انگوراست.»كه:  یگفت  
 نم.یچ یك خوشه میباور كن! »كه:  یفتگ  
 ن تاكها هرسالیخ است، وین باغ تاریا  
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 «نم...یآرد، چندان و چند یانگور م  
 - یدیچ یخورد؛ انگار م یدستت تكان م  
 «نم.یدر آئ یندارد راه، شوخ»گفتم:   
 به هم نه  چشم، وانگه دهان بگشا: »یگفت  
َشَمت كام    ...«نمیرین تُرِد شیز یتا بَخ 
 «وه! شوراست!»من آنچنان كردم، گفتم كه:   
 نم!یبود زان طعم خون یق یزاریب  
 بود؛ یرون: بركنده چشمیافكندمش ب  
 نم.ید آوار سنگیبه سر بار یگوئ  
 گشت یا، میده، آفاقم، چون آسیدر د  
 نم...یخت از ماه و پرویر یباراِن خون م  
 گفت: یاد من میفر« انگوراست...: »یگفت یم  
 «نم!یب ینم یزیبر تاكها، جز چشم، چ»  
 61بهمن ماه       

خوشه بود، »درخشان  یرهایه ها و تصویو سرشار از تشب ییدرشعر كنا 
 ی، صحنه هایرامون ویال شاعر، در پی، عالم خواب و خ141ص « خوشهء طال...

، توان یوچكاه كیس ید كه ماهیپا ینم یریند؛ اّما دیآفر یرا م یبا و دلكشیار زیبس
د یگشا یشود، دهان م یبََدل م یكریگرفته از هاروت و ماروت، به نهنگ كوه پ

 شود... : یره میخاوران ت یبلعد و فضا ی، آفتاب را میهمچون دوزخ

 -كران یخوشه بود، خوشهء طال؛ دشت بود، دشت ب  
 بر آن. یه روشنیم، موج سایر نازك نسیاز حر  
 ر نور شاد آفتاب؛یتاپ تاِپ قَلب غنچه ها، ز  
 شاخهء صنوبران. یبرق برق پولك طال، رو  
 و شگرف و ژرف، با عبور تند رنگها؛ یآب، آب  
 م شستهء ستاره بود پولك تن شناوران.یس  
 شد بزرگ و شد بزرگتر... یاه كوچكیس یماه  
 ن، شد نماد كار برتران.یشد نموِد لفظ برتر  
 گرفته بود؛ا توان یگوئ  یاز دو جادوان بابل  
 رباوران!یش چشم دیپ یكریشد نهنگ كوه پ  
 مگر دهان گشود(، یبرگشود كام خود نهنگ )دوزخ  
 خاوران. یره شد فضاید؛ تیآفتاب را فروكش  
   
 دشت و خوشهء طال نبود، خوابگاه بود و پرده ها؛  
 ه ام، اوج دنگ دنگ ِمسگران...یگر یها یشوِر ها  
 61بهمن ماه       

ست كه از دو  یه از كسیدارد و كنا یاه كوچك، كاربُرد استعاریس یراست كه ماهآشكا
دهان  یكری!( توان گرفته و همچون نهنگ كوه پید دو قدرت خارجی)شا یجادوگر بابل

ره و تار یآن را ت یده و فضاین را بلعید مشرق زمیخود را گشوده، خورش یدوزخ
نمود و نماد، و  ید جناس در واژه هان شعر، كاربُریاز ا یساخته است. در مصراع

 باست.ین و برتران، خوش آهنگ و زیبرتر

نش یآفر یست از چگونگ ی، داستان143ص « كه بخش او كردند... یخاك» 
دن حّوا از یطان از سجود در برابر او؛ سپس آفریش یچی، و سرپیت مذهبیآدم به روا
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ن ی. كه به گمان شاعر، امار و.. یب خوردن آن دو به اغوایچپ آدم، و فر یپهلو
 ، سرنوشت ما شد از بدو خلقت تا ختم عالم:یب خوردگیفر

 از غم شد. یكه بخش او كردند، هر ذّره كوه یخاك  
 دند تا خود ِگلش فراهم شد.یچل سال اشك بار  
 :یبنده بُرز و باالئی، زیمائیچشم و دهان و س  
 ه تا مجّسم شد.یكرگران هنر كردند، ِگلمایپ  
 ن افكند؛یدر آسمان طن« ینَفَخُت ِمن روح»نگ با  
 آدم شد. ین اعجاب، در سجده سویل فرشته زیخ  
 «من آتش فروزانم؛ بر خاك سجده نتوانم. -»   
 ك تن ز فَرَوران كم شد.ی، یخودكام یگفت و، سزا  
 ؛یهء بدآموزی، شد مایه روزین را غم سیا  
 مسلّم شد. ی، آبشخوریروزیوان را بهشت پ  
 واس،یچپ آدم، چون ساق نازك ر یاز پهلو  
 ار و همدم شد.ی؛ غمخوار و ید همزادیسر بركش  
 د و اغوا كرد، با قلبشان ستمها كرد؛یخز یمار  
 در تنگِ خانهء موران، توفان به پا ز شبنم شد.  
 مانشان به غارت رفت؛یاشارت رفت، ا یبر حرمت  
 ّرم شد.ن، جان از گناه  خیكام از حرام  شهدآگ  
 ،یرانی، ناگه دو برگ و حیانیناگه دو جسم و عر  
 كباره سور، ماتم شد.ی؛ یكیكباره نور، تاری  
   
 ادین سرنوشت را بنیب  ما را داد، كایفر یمار  
 از بام خلقت آدم تا شام ختم عالم شد.  
 61اسفند ماه       

ار غزل شامل چه« یمرگ یطبل ب»ن مجموعه، به عنوان ین بخش ایآخر 
، اشاره دارد؛ چرا كه از  گفت و شنود یو یروانایشه ها و نیاست كه به بودا و اند

فته یداند و ش یم  ید كه  بودا را  مرد بزرگیآ ین  بر میچن  یرین با ناصر حریمیس
 شد.یاند یوار  به او  م

خواهد  ی، از بودا م159ص « چگونه شوم؟« من»فارغ ز »شاعر در غزل  
« من»د و از رمز و راز فراغت از ی، با او سخن بگویاز و طاعت وین كه در برابر

از سر گذشته، به او گوش سپرده و آماده است تا  یرا كه چون صاحبدلیآگاهش كند؛ ز
را كه بر یدهد و نشاط سخن بخشد؛ ز یش، او را مستیتاك مانند خو یبا خون هست

 ست:یگفتار ارجمند، بند نهادن روا ن

 زردپوش، بگو. یبوداچگونه شوم؟ « من»فارغ ز   
 ن خموش، بگو.ین چنیر تن چگونه كنم؟ منشیتدب  
 سخن: یست در بهایاز و طاعت من، كم نین نیچند  
 سخن فروش، بگو! یدهمت؟ آه ا یافزون چه برسر  
 من، یمن مستت كند ز مست یگر خون تاِك هست  
 م ز جان كه: نوش! بگو.یبخشد تو را نشاط سخن، گو  
 ر گفته ارجمند بَُود، حاشا بر او كه بند بَُود:گ  
 نجا سپرده گوش. بگو ]...[ی، گذشته ز سر، ایصاحبدل  
 -زده « آب! آب!»اد یمن: تشنهء شتاب زده، فر  
 ، بجوش، بگو.یچشمه سار زمزمه گر! پاسخ توئ یا  
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 به دو لب؟ ینشسته ا یآتش تب، تا ك یبا شعله ها  
 بگو. -جان سخت كوش!  یا -دوار، ترك طلب ینوم  
   
 خون من به گردن تو! ُگل كرده دست و دامن تو: یا  
 سرخ پوش، بگو... یبوداتو شد؟  یشرِم چه كس ردا  
 62ر ماه یت      

« لوفر...یئت نین به هیبب»ن كتاب، به عنوان ین بخش و ایا یانیدر شعر پا 
كند  یه میآب، تشب یبر رو لوفرین طرز نشستن بودا را به نشستن گل نیمی، س165ص 

 یرا خوش م ین گذریاو و گذشتن آب از سِر خود، چن یان عدم تردامنیو در سنجش م
 ین غزل از مستیز در ایتوان انكار كرد. و ن یا نمیرا به در یاز ماهیرا كه نیدارد؛ ز

 بََدل شده با ید و از بلوِر دل خود كه به منشوریسرا یش میبودِن خو یو برون از هست
ند یب یش میوا را در بلوِر دل خویرت شیند، بصینش یكه م یسه بُعد و در هر مراقبه ا

آهنگ شعر،  ییبایبر ز یهء داخلین غزِل چهارپاره، قافین ایت نخستیو... در سه ب
 افزوده است.

ن ییز آیو ن ین مهرید یاز نمادها یكیلوفر یست كه  گل ن یادآوری یجا 
ن نكته هم یآب، ا یلوفر بر رویفرانشستن بودا به نشستن نه ید در تشبیست و شا ییبودا

به صورت  یوا در بلوِر دلیرت شیافتن بصین یمورد نظر شاعر بوده است. همچن
 ارتباط داشته باشد!: یث هندیتواند با تثل یبا سه بُعد، م یمنشور

 لوفر،  فرانشستن بودا را:یئت نین به هیبب  
 ب ز سر، ما را.نگشته دامن پاكش تر،  گذشته آ  
 ؛ین خوش است گذر، آری،  چنیگذشته آب ز سر، آر  
 ا را.یو در یاز ماهی،  نیست رخصت انكاریكه ن  
 -كه من هستم! هست چگونه مست كه من هستم!  برون ز   
 ا را.یدستم  شرابخا نهء دنیمگر به جرعه كش  
 م رونده و خود موجم؛یم پرنده و در اوجم،  نین  
 ما را.یال فاصله پیه نخواهد شد  خمكان بسند  
 -نك یسه بُعد او سه زمان ا -  یبلوِردل شده منشور  
 را.وا یشرت ینم  در او بصیب یم هر مراقبهبه   
 ر قدم دارم؛یستاده چنان باال  كه چرخ زیمن ا  
 مداِر زهره برآشوبد،  اگر فراز كنم پا را.  
 واهم؛ده كه من خیرا  چنان كش یال من رخ هستیخ  
 ا را.یب عالم رؤیر راست نپندارم  فریبه غ  
 د؛یبا ی،  برون ز خواب نمیا زیاهوارهء رؤیگ  
 اه ُرسته به ژرفا را.یارد كس،  گیبرون ز آب ن  
 دامن؛ یست بر یكیهمو  -لوفر  یز آب ُرسته چو ن  
 ت گلها را.یده رایكش  ینكو رائ یكه در هوا  
 62مرداد ماه       

 

 

 

 



  

 

 ین بهبهانیمیس  100

  

 آن مرد،» - 8

 «مرد همراهم  

ن است با منوچهر یمیس یو همسر یینامه و داستان آشناین دفتر، زندگیا 
 یوهء تداعیان گرفته؛ و به شین همسِر همراه و دلخواه، پایار كه به مرگ ایكوش

 یاز شاعر م یادداشتیال ذهن، نوشته شده است. در آغاز، یان سیخاطرات و جر
 م:یخوان

 یخودباختگ یدر روزها ن دانشور،یمیسن دوستم، خانم ینازن
من، نگران حالم بود )و او نگران حال همهء اهل قلم است(: مرا، در 

افته بود. ینشسته و ناتوان  ی، از پا«همراه»هنگامهء از دست دادن آن 
 ن گفت:یم، چنیكه با هم داشت یتلفن یك گفت و گویدر 
 ز،ین عزیمیس  
 سرت سالمت، غمت كم  
 و شعرت  
 -شه یمثل هم -   
 در اوج باد!     
 تو و ماست، ین تساّل یكه ا  

 خواست. ین را میو منوچهر هم هم 

و  -دهدم  یگر با قلم آشتیخواست بار د یدانستم كه م یم
نوشتم  یگر قلم برداشتم و به سادگیتوانسته بود: نه آن روز، كه روز د

شتم، از آن شان نوید. اگر پریخوان ین دفتر میآنچه در بخش نخست ا
 شان بودم، و...یاست كه پر
 كند كه بتوان گفت. یار نه آن میفراق  

 از به نوشتن بود و بس.یهمه ن 

 -نوشته بودم « روز واقعه»مانده به  یبخش دّوم را، اّما، دو ماه
 دوباره خواندمش، گفتم: یآتش رفت. وقت یتا بدانجا كه مرد به جستجو

 ؟دار كجاستیآتش طور كجا، موعد د 
ان یافتم كه نوشته پایو در« افتاده بود مرد...»و بر آن افزودم: 

 ده باشم.یشیاند« انیپا»ش از آن كه من به یگرفته است پ
 س. ب.     
 63زمستان      

روان و  ین كتاب است كه با نثری، عنوان بخش نخست ا«ساالر قّصهء من » 
 شود: یغاز مر آیت زیوا، پس از درگذشت همسر، نوشته شده و با بیش

 دم:یگرش ندیچون شد آن سوار، چون شد؟ رفت و د  
 ر بود و، اشكم رنگ خون و چند باران...یماه ت  

 رد:یپذ یان مین سطور، پایو با ا

ش از حّد معمول ضربان دارد. یان است و قلبم بیپا یاندوهم ب
ن قلب من یدانم كه اكنون ا یست. من، اّما، م ید عصبیگو یپزشك م
ن خون اوست كه یدو نفر ضربان داشته باشد، و ا ید به جایبااست كه 
 شه در من زنده بما ند.یدود تا هم یدر تنم م

گر یترسم د یده ام؛ مین تخت خواب دونفره را برنچیهنوز ا
 ش را نشنوم.ینفسها یصدا
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 ست؟یتوانم ز ین خانه میاو در ا یا بیآ 
 63مرداد      

، سراسر شعر است به نظم و به «د همراهمآن مرد، مر»بخش دّوم به عنوان  
نك نمونه یژهء خوِد شاعر. ایبا ویسخت ز یوهء نو، و نثریوا به شینغز و ش ینثر: نظم

 ن شعر واال:یاز ا ییها

ر، یر و تعبیه و تصوی، سرشاراست از استعاره و تشب43ن شعر، ص ینخست 
آن سبز )آسمان(  روشن چشمك زن )ستارگان(، یشهایدن مین: چریهمه تازه و دلنش

ن صواب دانستن و تضاّد و تقابل در یباتریماه، ز یباصره را در تماشا یرا؛ خطا
نرم  یچون ماسه ها -ن شدن خواب یهوا، ذهن قائل شدن؛ ته نش یخطا و صواب؛ برا

 اسمن؛ و... :یك خوشه یسو به یه شاخسار گیدر كاسهء چشم؛ تشب -

 میاتراق كرده بود  
 ابان.یدر آن درشتناك ب  
 انه داشت؛یشب عطر چوب سوخته و راز  
 ییشب عطر بود و الال  
 م.یشم و نسینازك ابر یدر تارها  

 
 یحنجرهء مرغ ینوا یگاه  
 ن جامیكه بر سكوت برنج ییگو  
 نواخت؛ یتكضربه م  
 و ارتعاش جام،  
 ره وارش،یدا یبا موجها  
 شد... ید و نهان میگستر یم  

 
 آن سبز را،  
 سرم،باال  
 روشن چشمك زن یشهایآن م  
 دند.یچر یوسته میپ  
 از نقره بود ماه  
 - یاز نقره بود و ماه  
 كنان به چرخش امواج. یباز   

 
 ستاده بود؛یابر ا  
 فت: یماه از كنار او م  
 رشیان موج حریگاه از م  
 رفت. یز جو، میلغزان، گر  
 ن صواب.یباتریباصره: ز ی، خطایآر -  

 
 مهء خردادین یهوا ذهن  
 اد از گزند سوز زمستان داشت.ی  
 آن مرد، مرد همراهم،  
 هر قلوه سنگ را  
 از چوب سوخته ییتوده  یدر ژرفنا  
 داشت گرم؛ یم  
 وان گرم را،  
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 ،یچونان رسول مهر و هوادار  
 نهاد یآهسته م  
 ك بسترم.ینزد  

 
 از كوهسار تا من  
 ق بود؛یم بود و شقایسكر نس  
 و خواب،  
 نرم، یچون ماسه ها  
 شد ین میآهسته ته نش  
 اهم...یدر كاسهء دو چشم س  
               
 اسمنیك خوشه ی  
 -نواخت چهرهء آرامم را  یكه م -  
 دار كرده بود مرا:یب  
 اسمنیك خوشه ی  
 سو؟یا شاخسار گی  

 
 آنك پگاه بود.  

، 45ص « یر و ناكامیرتور و ح»شاعرانه به عنوان  یدر قطعه نثر 
گردد و خاطرهء ازدواج  یر، ذهن شاعر به گذشته بر میه و تصویبرخوردار از تشب

 كند: ین را زنده مینافرجام نخست

كبود ساخته بود،  ییاسمنش بر سر در آسمانه یدر آن خانه، كه 
د. ید و به انتظار بخت سپیر سپید و حریان تور سپیدر م -ستاده بودم یا

سودند.  یمها نوك میكه بر س ی. مضرابها: چكاوكانیقیموس آواز بود و
ه ینشستند. ما یاسمن میگرفتند و بر بام  یم پرده پر میگنجشكان ن

وار گشاده بود و پر از موج دامنها و رقص نور یچهارگاه بود. چهار د
 یپنجشاخه از نقره بودند؛ بر فرق هرشاخه، برگ ینه ها. شمعدانهایدر آ

ر اسپند ینقش پذ یخوانچهء نان یستاده بر دو سوی، ااز شعلهء رقصان
 ن. ]...[یدانهء رنگ

، 47ص « بر شانه هامان پل بستند»با عنوان  یگریدر قطعه نثر د 
آورد:  یاد میتواند كرد، به  ین زمستان عمر خود را كه هرگز فراموش نمیچهاردهم

رفته و  یبودند. پدرتاخته  یگانه بر زادگاه ویب یروهایرا كه ن 1320زمستان سال 
آنان  یرفت؛ ول یخته بودند؛ بر مردم ستم میمانده بود؛ سران سپاه، گر یبرجا یپسر

 نام نهادند!:« یروزیپل پ»ده را ین ستمدین سرزمیش، ایخو یروزیبه پاس پ

در خاطرم نگذاشته  یگر زمستانها نقش چندانیزمستان بود. د
ش و حّس سوز سرما بر كف یدر تنگنا یخ بستن پنجهء پایبودند، جز 

ان خانه تا یپر گل و برف، م یب راهیانگشتان دست، در فراز و نش
ن دم عمر  فراموش ین  زمستان  را  تا  واپسین چهاردهمیدبستان. اّما ا

 توانم كرد: ینم
 یگانگانیب -گانه، بر زادگاهم تاخته بودند یاه، سه بیسه غول س

اّما « ندارند. یهم كار یسروند و به ك یند و میآ یم»كه گفته شد: 
ك یبت ترك و تاجیرفت كه كم از مص ینم میبر پهنهء سرزم یدادیب

 یثینمانده؛ و قند، حد یرفته و نان یمانده، جان یرفته و خان ینبود. خان
 آراست. یب میان را به فریكه خواب طوط
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خته یگفته شد كه سرداران، شباهنگام، در جامهء شبانان، گر
تا داور  -خته ین رین از دوش بركنده و بر زمیزرّ  یابودند و ستاره ه

 د. ]...[یزمانه چه گو

دارد به راهها و راهبران  یی، اشاره ها49ص  *«یدر انتظار دستور» 
رساندن به  یاریحزب توده از  یدكتر مصّدق و رفتن شاه، خوددار یروزی؛ پیاسیس

 یرخصت« نیپردهء آهن ین و از ورایخاستگاه ستارهء خون»دكتر مصّدق، چرا كه از 
و شكست دكتر مصّدق و بازآمدن شاه؛  32مرداد  28 یده بود! سپس كودتاینرس

 پس از كودتا و... : یربارانهایت

 یدر راه یمرد همراهم، پا یز، بیش  نین  پیدم كه ازیشیاند
 بوده ست: یو ناباور یدیانش نومیداشته ام، اّما به اشتباه؛ كه پا
 یران  بودم  و  كتابها  میراه، ح  یخه  هادر  انتخاب  چند  شا

 یرا  معّزت  انشان  ی. از مو سه نفر پنجاهاز آن  همه:  یكیخواندم؛ 
 وارمان بود و همدبستان خواهرش بودم.یشناختم، كه همد

در زندان بود كه مادرش مرد، و هم در زندان بود كه عّزت 
پدرش در بستر خواهرش به خانهء بخت رفت، و باز در زندان بود كه 

 مهء تن بازمانده از كار.یبا ن -افتاد 
خاكستر بر  یر آمد، كه مردگیرها شد به چشمم پعّزت  یوقت

ش نشسته بود. آنجا با او چه رفته بود؟ كار دست از زندان به خانه یمو
 فرستاد. كار مغزش چه بود؟ یم

 یك هوادار زورمندیار، و هریار بودند و راهبران بسیراهها بس
خواستند در چشمم  یم« رنجبران» ییگانه. آنان كه رهایار بیداز 
ده شدم یرفت. به راهشان كش یم« یبرابر»داشتند، كه سخن از  یارج
 ]...[عّزت. عمر تباه شدهء  ی، و به تاوان خواهیاز جوان یانیسال

 : 51م با مرد همراهش ص یابی ین را در راه میمیباز س 

 آن مرد، مرد همراهم،  
 د؛ید در نگاهم دیترد  
 زد كه : گام محكم كن! یه  

 دم:یشیش رفته اندیان راه از پیپا یغناكیبه در
 خته.ین ریوار و بر زمیخان رفته بود و خون بر د

 یم یاریكرده بودند و از ما  یگر رهروان راهها تالشید
 ست.ین یم؛ گفته شد:دستوریخواستند. ما نكرد

رّجالگان و قّداره كشان  یوانبه پشت -آنگاه كه خان بازآمده بود 
م، آن یبود« یدستور»ما، ساده باوران، هنوز در انتظار  -ان یو روسپ

ن! هرگاه كه باد یپردهء آهن ین و از ورایهم از خاستگاه ستارهء خون
ده یرس -اران ی -م كه سواران یپنداشت یافكند، م یم« هو» یروانیدر ش
 مگر باد...چ نبود، یشان است؛ و هیو این غریاند و ا

د، به هزار پنجه،در جانم ناخن فروبرده بود تا آنگاه كه یترد
گر و دوازده یر، و سپس دوازده دیدوازده مرد، دوازده سرود، دوازده ت

 گر...ید

                                                 
 اجازه و رخصت. ]به نقل از پانوشت شاعر[. ی، به معن«یمستور»، بر وزن یدستور *
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خته بودند و یبه آفتاب امن كوهساران گر یمه شب بازیپلنگان خ
 بودم كه نه در شمارعّزت  یر سپرده. به جستجویران به باران تیش

 ران. ]...[ یپلنگان بود و نه در كنار ش

 آن مرد، مرد همراهم،  
 گریاری یبا دستها  
 ییجادو یبا واژه ها  
 شیبا مهربان  
 دیبا هرام  
 با هرتوان كه داشت  
 ش،یو ناتوان یدر كوله بار خستگ   
 د مرا:یكش یدر راه م  

 
 رفتم یهمراه مرد م  
 مجبور یآن سان كه رهرو  
 س.یسرد مغناط در خواب  
 در خواب،  
 رفتم... یزان پس به راه م  

 ی، دوباره شاعر به پشت سر م54ص « یكفش یبا من هراس ب»در قطعهء  
ن قطعه، واژهء یآورد. در ا یاد مین را به یطالق از همسر نخست ینگرد و ماجرا

، است كه اگر دل آزار باشد« همسر»دارد ومراد از آن،  یلیتمث ی، كاربرد«كفش»
 سازد: یفشارد و آزرده م یرا م یهمانند كفش تنگ است كه پا

در دست؛ سر، خانهء  یرون آمدم، حكمی]...[ از دادگاه ب
ده؛ یغولهء هراس؛ لقمهء درشتناك بغض در گلو برآماسیسرسام؛ دل، ب

 یآزما ینه انباشته؛ بركنده كفش، پاینفس درس یخفقان و خون كبود جا
 نشتر خارا سنگ.
اه ترش كرده ینداشت و سالمم را پاسخ نگفت. خشم سپدر سر بر

 را باشد.یا من ننگ، را چگونه پذیدانست ننگ من،  یبود و نم
ن یآن كفشها چن»ش پدر فراز كردم كه: ین و پرآبله پیخون یپا
 «اوردم.یش تاب نیكردند؛ ب

زادگاهت را، از چون تو فرزند، ننگ »ر گشود كه: یزبان تحق
 «باد!

مادران.  یدختران و صبور یزادگاه مستور -م زادگاه»گفتم: 
 یش، دست به دعا بر میخو یكه زنان آبستنش، از هراس تكرار ناكام

كردن دختران به خانهء  یدارند تا پسر آرند. كه مادرانش، به هنگام راه
ند و یگر یش را می، گذشتهء خویبخت، در شب زفاف و هلهله و شاد

ن  بار  به یخوانند  كه: نخست یدر گوش دردانه  فرو م یت صبوریآ
؛ و یدنین دم به كفن. پس بكش، سخت كشیبرندت و واپس یچادر  م

چند  ییست مگر جرعه یچ نیرا كه ه ی؛ و بنوش جامیدنین، سهم دیبب
بزرگت را  یش كن تا خدایایكوچكت را ن یتلخ! خدا یاز قرابهء زهر
 «ست. یم بندگن رسیسر به راه باش كه ا یی، و بنده یخشنود كرده باش

ها را یرگیت یشستم و هزار تو یش پدر، به اشك میپرآبله، پ یپا
 جستم. یكفش م یبه سودا
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ناسزاوار؛ آن مرد همراه، دل خود را  یشاعر از بند ازدواج ییپس از رها 
 كشد: یش میدشوار، پ یافزار، درخوِر راه یپا یكند و به عنوان جفت یمه میدو ن

 آن مرد، مرد همراهم،  
 -كه مهر بود و شرف بود  یمرد -  
 د دلش را؛ینه بركشیاز س  
 م كرده،یوانگه دو ن  
 یبه هر دست    
 -مه برنهاد یك نی  
 !یك پوزاریكه: ن یعنی  
 د؛یچ خار و خاره نفرسایاز ه  
 د.یراه به كار آ یدر سختنا  

رهء عشق ی، شاعر به پذ58ص « سویبر گ یگل سرخ»و در قطعهء  منثور  
 كشد: یر مین به تصوین چنیشتن را ایرود و شور و نشاط خو یه متاز

ساخت.  یاسمن، در هرم آفتاب تموزم، آسمانه بر سر میدرخت 
ن كمان یشد و پر موج رقص نور و رنگ ینه ام گشاده میوار سیچهارد
زد. تور  یكه برآمدن آفتاب را نقش م ینه ها. و  دلم چراغ سرخیدر آ
 بود مّواج بر گسترهء آسمان. یریود حرر نبود، كه جان خیو حر

سوانم زد یبه گ یم درآمد، جوان، خندان؛ گل سرخیایمادر به رؤ
  د و رفت.]...[یو عشق را مباركباد گفت و پرده بر رخ كش

ا و دلخراش یگو یرهایست دردآلود با تصو یتی، حكا68ص « خیل تاریس» 
م )با كاربُرد یعظ ین قارچهااز مرگ جانگداز نوه، جگر پاره پارهء مادران، ُرست

 ل خون، و... :ی(، سیاستعار

ره و خون آلود یت یدراز، سر فرو برده به ژرفا یسمانیراه: ر
 یكری: دخترم؛ پیجوانه زن یكی -آمدند  یم یچند، خسته، از پ یافق. تن

زبان در آغوش: دخترش، به  یب ییروان بر دوش: پسرش؛ نوپا یب
 رفته.آشفته و از خود  یدنبال مرد

ه سوز یكه پ یسوخت؛ پندار یجوانه زن، كبود و دودآلود، م
و از سر  یده در گداز روغن تن؛ نفسها به تنگی، شعله پچییدخمه 

 از اندك توان بازماندهء جان. یاریرت، و به التماس یغ
ه  را  سزاوار تر او  بود؛  افتادن  یتوانستم، كه  گر یه  نمیگر

 داشت. یم یاو هنوز خود را برپاخواستم، و شرم داشتم كه  یم
، نهان ی، به مغاكیر درختیكر از دوشش برگرفتم و در زیپ

 ییگو -نه را فغان كرد یریاعصار د ی، فراز سرم، ستمهایكردم. مرغ
ن در دامنم یخون ییوه یجگر آسمان شكافت. از درخت، م ییزه یكه ن

 م پرخون بود.یافتاد؛ برگرفتمش. دستها
چه بر نور سرخ یوان داشت. برق درید رعد خروش و قهقههء

د: جگر پاره یبار یخون م یجهنّم گشوده بود. رگبار تگرگ، لخته ها
 پارهء مادران.

كوفتند؛ و  ین مین بر زمیآتش ینفت اندازان دوزخ گلوله ها
 رست. یم، دردم، تا آسمان میعظ یقارچها

ل یس« م.یستینگاه كن، تنها ن»د كه: یم را كشیجوانه زن بازو
شدند، و  یآمدند و فرو م یر بود و سرها بر میخون از كوه سراز
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د؛ و دستها، به استغاثه، یكش یخون خط م یزلفان به سرخ یاهیس
 آشكار و نهان بودند.

 
 خ.یر تاریگفت: س 
 خ!یل تاریگفتم: س 
   
 آن مرد، مرد همراهم،  
 شست؛ یم به آب خنك میشانیپ  
 -سترد از سر و از چشمم  یخون م  
 و افسون خوان یافسوس گو  
 ؛یدیك ندین یش پایكه: پ  
 .یدیغلت یبا سر به پا  
 گ راه.یگام استوار كن كه درشت است ر  

كه در  یلیست تمث یشعر« آن مرد، مرد همراهم»ن بخش از كتاب یان ایپا 
و  ی، با قّصهء موسییآتش و روشنا ینده و مرد همراهش در جستجویآن، قّصهء سرا

و بََدل  یموس یكوه، بانگ مهابت و پژواك واژه ها، شبان یزد: روشنیآم یهمسرش، م
تاب آوردنش  یو اّدعا یت پروردگار كه: َربِّ اَِرنیش به اژدها، التماس رؤیشدن عصا

ختن یخداوند بر كوه و فرو ر ید. آن گاه تجلّ ید یكه: هرگز مرا نتوان یدر پاسِخ لَن  تَران
 د:یفرما یدار. چنان كه موالنا میبت دیه از یآن و مدهوش درافتادن موس

 جسم خاك از عشق بر افالك شد         كوه در رقص آمد و چاالك شد 

 صاِعقا  یطور مست و َخرَّ موس   عشق  جاِن طور آمد        عاشقا 

 و سرانجام، افتادن آن مرد همراه، آن چنان كه از مادر نزاده بود:

 بود.نهء صحرا نشسته یآوار شب به س  
 من خواستار آتش بودم،  
 .یروشن یایجو  

 
 آن مرد، مرد همراهم،  
 گفت: یم  
 ینهء بلند گداریبر س  
 دم.ید ییجرقّه  ییگو  
 روم؛ یمن م  
 ...ید كه آتشیشا  
    
 رفت و كوه روشن بود. یم  
 یبانگ مهابت  
 غلتان    
 غلتان        
 غلتان...     
 بر صخره ها  
 ژه ها:پژواك وا  
 تن تن تن...  
 د:یرس یتا گوش م  
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 ، هان؟یدر دستها چه دار -  
 ن؟یا -  
 ا رب؛ین عصاست یا        
 ه گاه تن ناتوان من.یست تك یچوب  

 
 ؟یكن یبا آن چه م -  
 ل گوسفندان رایمن؟ خ -  
 آرم. یبا آن به راه م  

 
 گر چه؟ید -  
 آه! با آن -         
 خاشاك خشك را  
 رانم؛ یش راه میز پا  
 گرید یو سودها  
 با او هست.  

 
 فكنش!یاكنون ب -  
 ا رب،ین اژدهاست، یا -  
 ن اژدهاست!یا        

 
 رتیر و دار حیدر گ  
 گفت: یم       
 !یش را، ربّ یخو یبنما -  
 ؟یآر یا تو تاب میآ -  
 ،یآر -  
 ،یآر         
 ...یآر    
        
 د،یه تركتندر شكست، صاعق  
 خت.یوان صخره پاره پاره فرو ر  
 افتاده بود مرد،  
 مدهوش آنچنان كه ز مادر نزاده بود...  
         
 اتراق كرده بودم  
 ابان.یدر آن درشتناك ب  
 فشاند. یزنگ آهن فرسوده م یشب بو  
 .ییشب نوحه بود و تنها  
 ،یگر نه بانگ مرغید  
 روشن چشمك زن. یشهاینه م  
 ستاده بودیابر ا  
 -م و تار یضخ یپالس -       

 
 د رفتیتنها چگونه با  
 تا بارگاه وحشت فرعون،  
 جادو؟ یزهر یتا مارها  
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 دار مانده بودم،یب  
 دل سپرده به دندان سنگها: ینایم  

 
 فردا به راه خواهم رفت؛  
 فردا، برهنه پا،  
 مرد، مرد همراهم. یب  
 63 مرداد -بهشت یارد     

 «ن جامهیكاغذ» - 9

 د:یسرا یحافظ م 

 علم داد نكرد یم به پایرهنمون        م كه فلكین جامه به خوناب بشویكاغذ 

ست متداول در گذشته  یاشاره به رسم -چنان كه در شعر حافظ  -ن مجموعه یعنوان ا
 یا روش ریداِد رفته بر خویدند و بیپوش ین میكه دادخواهان در باِر عام، جامهء كاغذ

د كه به یشدند و شا یَعلَِم داد خوانده م یِر وقت به پاینوشتند. آن گاه به فرمان ام یآن م
تها یكه بر مردم ما رفته، حكا ین كتاب هم از مظالمیدند! اشعار ایرس یدادشان م

ده ین ملّت جور كشیعلم داد رهنمون نشد، ا یدارد؛ اّما همچنان كه فلك، حافظ را به پا
 افت!یاز علم داد ن یز هرگز نشانینده یو ستمد

كا به چاپ رساند؛ چرا یش به آمریاز سفرها یكین در یمین مجموعه را سیا 
 ر نبود!یران، امكان پذیكه به گمانم، چاپ و انتشار آن در ا

 م:یاز شاعر دار یا« اشاره»در آغاز،  

جنگ  یسالها -گذرد  یم 68تا  60 یان سالهاین دفتر میشعر ا
 یكه اندوه با هر دم به درونت م ییآتش و خون؛ سالهاو جنون و 

خاكسترت  یزند، و با هر بازدم مشت یم یشیشود، ن یم ید، ماریگرا
 یداماد یب یكه چراغان شبت حجله ها ییپراكند؛ سالها  یرا به هوا م

از جوانان وطن دل خوش كرده اند و شعاع ماتم  یریست كه به تصو
از هرچه نور و هرچه سرخ و هرچه سبز  افشانند و یبر زهره و ماه م

 كنند. یزارت میب
ن مرگ نوه و یلوفرین سالها، افزون بر ماتم عام، اندوه نیو در

كه انگشت كوچكش در باغچه  یینوه  -ز با من بوده است یهمسر ن
 یكه دست مهربانش بار غم ازدل برم یكاشت و همسر یلوفر مین

ست كه ین یندوهگنانه، شگفتشترتلخ است و ایداشت. اگر روند سخن ب
 یین  را  خامه یان خونین  سالیر ایز  تصویده ست. و  نیاز درون تراو

مان را رقم زند... و  ین جامهء دادخواهیست تا كاغذیبا ین  میخون
 كس نشان نداد.« َعلَِم داد»غا كه از یدر

 1368ور یسّوم شهر    
 س. ب.     

 یبایار زین سرود بسیدر ا م.یخوان یرا م 7ص « سرود آغاز»سپس  
ال مشّوشش كه در یكند و از خ یت مین، شاعر از سرشت ناسازگار خود حكایآغاز

شتن یك جام. و خویت یا در ظرفیبت دریگنجد چنان كه خروش و ه ینم یچ جمله ایه
ن یابد تضاّد است. سرانجام به ای یسنجد و آن چه م یم یف برگ اقاقیرا با دو رد
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ب غم، از یشان نشدنش به نهیو پر یت خاطر قطار برگ اقاقیجمع رسد كه یجه مینت
 !:شاعر چه؟ یاز ساقه دارد؛ ول یآن روست كه زمام

 !ی، چه نظامیچه تقابل   - یف برگ اقاقیدو رد  
 !ی،   چه به صف نشستن رامیچه گروه بستن نرم  
 رم:یقرار نگ یرم،   به صفیار نگیز گروه   
 .ی، نه نظامینه تقابل  محضم؛  یهمه كج سرشت  
 دم:ین   همه جا به هرزه كشیخزه ام كه دامن چرك  
 .ینه سار ُرخامی،   چه به سیچه به پشتوارهء خشت  
   
 !یچه حروف روشن سبز   - یف برگ اقاقیدو رد  
 !ی، چه كالمیعت،   چه عبارتیبه كتاب شعر طب  
 چ جمله نگنجد،یال مشّوش   كه به هین خیمن و ا  
 .یا   كه به استطاعت جامیبت دریچو خروش و ه  

 
 -ار و محرم و همدل یهمه    یف برگ اقاقیدو رد  
 !ی،   چه موافقان تمامیقیچه معاشران صد  
 من كو   كه مقام حوصله باشد؟ یدل سازگار  
 .یم دوامی،   نه به همدلیم ثباتینه به همدم  
 ؛نه خنددیبه طلوع ماه نمانم   كه به آب و آ  
 .یامیز ن یتب و تاب خنجر ُسرخم   كه برون كش  
 دم،  ز جهان كرانه گرفتم،یبه وثاق پرده كش  
 .یچه ام به دو گامینه كه آفتاب بتابد   ز در  
 تكرو یز اَمان قافله دورم   كه قضا چو آهو  
 .یدهء دامیهء غفلت   به رسن تنیبََرَدم به پو  

 
 شدیغم نپر بیسزد آن كه خاطر جمعش   به نه  
 .یبَُودش ز ساقه زمام   یكه قطار برگ اقاق  
 68خرداد       

ك: یشود:  یم مین دفتر به شش بخش تقسیا ی، شعرها«سرود آغاز»پس از  
، پنج: یو گذار یال، چهار: اشارتیبود آنچه بود، دو: هفت رنگ درون، سه: بال و خ

 و گذار. یسازد...، شش: در كو یخوش نم یزهره ساز

، شعر 13ص « ییگو یچه دروغ م»ك )بود آنچه بود(، غزل یر بخش د 
را  یا، خطاب به آن كس كه ملّتی، ساده و روان و گویهء داخلیست با قاف یچهارپاره ا

 د:یرنگ به دام كشیب و نیبا دروغ و فر

 مانم؛ ی!   به شگفت مییگو یچه دروغ م  
 دانم. ی!   چه كنم؟ نمیساز یب میچه فر  
 ماند؛ یش میكه به م   یمان یگرگ متو به   
 منم آن كه خواهد كشت   غم گوسفندانم  
 ن خونها،یبه جوان تر   یتو كه دست آلود  
 ؟«ست دامانم یبر»كه    یچه گزافه برخوان  
 ی،   به نماز پردازیچو به خون وضو ساز  
 مانمی،   زده راه این بازینه عجب گر ا  
 !ین جوانخواریكه چن   یرگون ماریتو چه پ  
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 ،   كه جهان بشورانم.ینه چو كاوه ام، بار  
 م؟   كه نه دخت هاروتم،یچه طلسم بگشا  
 ح بربندم؟   كه نه پور دستانم.یچه سل  
 ی،   به اسارتم داریده ها، باریز تن  
 ،   ز عصارهء جانم.ینباریكه شكم ب  
 جوشد: یبا من   كه چو بحر م یز تو نفرت  
 انم.یانش   رسد او به پاینرسم به پا  
 60مرداد       

، اشاره دارد به شعر 17ص « نكین است ایخانه خون»ن پارهء شعر ینخست 
مرده  یبهاین، تركیمین غزل سیدر ا« . ست... یخانه ام ابر»د: یگو یما، آن جا كه مین

 یهستند كه به جا ییر، استعاره هایلسان بر دوش، خون آشام، شبرو، پلنگ پیوار، ط
ن، ید و به نام دیرا به خون كش ینیبه كار رفته اند؛ نام آن كس كه سرزم ینام واحد

د فرو ِهشت: سرانجام، ید را نباین همه، امیقانون جنگل را بر آن، فرمانروا ساخت. با ا
آورد  و كارستان ستمگر، چون  خاكستر  فرو   ین  به بار میت  نفرت، شعلهء  كیكبر
 یدر پ ین شده؛ ولیبود، اكنون خون یابر یكه روزگار یه ازد؛ و اگرچه خانیر یم

 رسد! ین فرا میمیصبح س یخون و در پِس ظلمت، به زود

چون سرو باغ عشق كه  ییایزنده و گو یر هایه ها، استعاره ها و تصویتشب  
ن یدن زمین است، اّما از خون؛ درخشیهمانند درخت ارغوان، گل آذ یدر باران سرب
اد غم و كارگر یغهء فریكه بشكسته و بر خاك افتاده؛ شكستن ت ینیبلور از پرتو شمشاد

ن هم در ین است  كه خنجر فوالدییرو  یواریرا كه  پردهء  گوش ستم، دینشدنش، ز
 ن شاعر توانمند است:یژهء ایابد؛ و... همه و همه تازه و وی یآن  نفوذ  نم

 نك:ین است ای،   خانه خونیبود روز یخانه ابر  
 نك!ین است این شد،   حال ما اینچنینچنان بود، اآ  
 لسان بر دوش و خون آشام و شبرو،ی، طیمرده وار  
 نك.ین است ایتشنهء خون با دو دندان چون دو زوب  
 جوان را یر آهویكشد در خون پلنگ پ یم  
 نك.ین است ایوحشت قانون جنگل تهمت د  
 ،یسرو باغ عشق را نازم كه در باران سرب  
 نك.ین است ایچون درخت ارغوان، از خون گل آذ  
 درخشد خاك همچون آسمان با روشنانش: یم  
 نك.ین است ایبلور ین بشكسته شمشادیبر زم  
 زان سرخش:یِگرِد ماه چارده، شب با شباو  
 نك.ین است ایرشتهء مرجان نثار زلف مشك  
 زگان را،یچشم شوخ گزمگان تا ننگرد دوش  
 نك.ین است ایپرچ یسویها گپرده ساز چهره   
 را ینوعروسان بلوراندام بازو مرمر  
 نك.ین است ایره بالیحجله گه گوراست و خاك ت  
 د كه مشكن،یگو یگوهر ناسفته را گر شرع م  
 نك!ین است اییسفتن و آنگه شكستن؟ تا چه آ  
 اد غم بشكست چون فوالد خنجر:یغهء فریت  
 نك.یت ان اسییوار رویپردهء گوش ستم د  
 زد:ینه! كه كارستان ظالم همچو خاكستر بر  
 نك.ین است ایت نفرت شعلهء كیحاصل كبر  
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 كنین شد، ولی؛ گرچه خونیبود روز یخانه ابر  
 نك.ین است ایمیخون، صبح س یپشت ظلمت، وز پ  
 60اسفند        

ختران باكرهء به د یاشاره دارد به تجاوز جنس« گوهر ناسفته را...»ت یدر شعر باال، ب
 «!باكره از جهان رخت بربستن، گناه است» یش از اعدامشان، باكاله شرعی، پیزندان

و  یاستعار یامهای، شاعر پ31ص « امیپ»وا و اندوهگنانهء یدر غزل ش 
ابد! دست و یب ید پاسخیكند، شا یروانه م یبارگاه خداوند یز به سویه آمیكنا

ده؛ ین، رگ او را بریكه گلچ ینیغنچهء خون فرستد كه از تن جدا شده؛ یم یانگشتر
ر و یر تازه عروسان كه در گیست؛ جامهء حر یكه رمز و نشانهء بند و گرفتار یرسن

 یوستهء اشك، همچون گلوبندیپ ین و بََدل به كفن شده؛ دانه هایدار فتنه و آشوب، خون
 از نسترن؛ و...

چهارپاره )جز در ن یت اینخست هر ب یدر مصراعها یهء داخلیت قافیرعا 
ز آن جا كه شاعر، توان فرستادن یتر ساخته؛ و ن یشعر را غن یقیدو مصراع(، موس

فرستد، رابطه و  یب خورده را ندارد، پس ختن ختن میجهان جهان آهوان آزرده و فر
 ت افزوده است:یب ییباین آهو و ختن، بر زیتناسب ب

 به عرش، دست و انگشتر   جدا ز تن فرستادم؛  
 ن كه من فرستادم؟یفرستد كس   چن یام كیپ  
 -ن یده رگ از او گلچیبر   -ن یخون ییبه عرش، غنچه   
 ن   دل وطن فرستادم.یخدا، نگاه كن! چون  
 ؟یب آزادیچه شد نص   ین وادین شب و در ایدر ا  
 نجا   گرت رسن فرستادم.یت است و رمز ایكنا  
 تمر نوعروسان را   بر آن شدم كه بفرسیحر  
 ن شد   مگر كفن فرستادم.یان فتنه خونیم  
 -ب دام و دد خورده یفر -ز آهوان آزرده     
 ارستم،   ختن ختن فرستادم.یجهان جهان ن  
 -به گورها پراكنده    -سوان بركنده یز گ  
 به گوركن فرستادم.   ینیاه و شوم نفریس  
 -روان ز چشمم آهسته  -وسته   یپ یز قطره ها  
 ز نسترن فرستادم.   یسمان گلوبندبه آ  
 خاموشم، یخاموشم،   ز ناله ها یشكسته نا  
 سخن فرستادم! یت   كه بیخدا، چه شكوه ها سو  
 62آذر       

و خطاب به  یهء داخلیست با قاف ی، غزل چهارپاره ا35ص « زانیمرگر» 
 ینها را نمشاعر، آ ینایدهء بید یكه همهء مظاهر فصل را با خود دارد؛ ول یبهار

سوزد  یوانه مینهء دو دیگر در آتش خشم و كید ینین او و سرزمیند؛ چرا كه سرزمیب
 یبارد؛ شمار مرگها از شمار برگها یتگرگ، تخم مرگ م یشود؛ به جا یران میو و

 ست! : یبساط خّرم یست؛ آن جا كه بساط عزا برپاست، چه جایدرختان، كمتر ن

 نم؟یب یرا نم؛   چرا تو یبهار، بازهم سبز  
 نم؟یب یچرا نم ینا؛   ولیتو آشكار و من ب  
 ؛ین ژاله در گوشی،   نگیبهار، باز گلپوش  
 نم؟یب یچه قّصه رفته با چشمم؟   چرا تو را نم  
 بنفشه چشم و رو دارد   شكوفه رنگ و بو دارد،  
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 نم.یب ین دو تا نمیغمم هزار تو دارد   كه ا  
 ان؛یده شد گریزار دران،   هیهزار خانه شد و  
 نم.یب ین!   كه جز عزا نمیبرچ یبساط خّرم  
 اژدر یكر   ز بس كه دوزخین پیعقاب آهن  
 نم.یب ین به جا نمیفكنده ز آسمان بر سر،   زم  
 بارد: یبارد؟   كه تخم مرگ م یكجا تگرگ م  
 نم.یب یب عالم از باال   به جز بال نمینص  
 -رانه یطّه شد دو ووانه،   دو خیدر آتش دو د  
 نم.یب ین روا نمیرا   چن یروانه خون خلق  
 ،یكه مرگشان شود روز   یمگر بدان نظر دوز  
 نم.یب یبه ماجرا نم   یروزین دو پیكه من جز ا  

 
 ینشاط كو؟ جنون دار   یخون دار یبهار، بو  
 نم.یب یكه مرگ كمتر از برگت   به شاخه ها نم  
 64ن یفرورد      

چنان كه خود در شعر  -ن یمیرا س 37ص « ك پا نداردیكه  یمرد»ر شع 
دار مرد جوان یبه دنبال د -، بازگو كرده است 1369كا به سال یش در آمریهایخوان

از جنگ و  یآن كه نام یران، سروده و بیا یاسالم یدر هالل احمر جمهور ییكپای
و  یروح یهایگرگونع برخاسته از آن، برده باشد، همهء خشم و خروش و دیفجا

ده است: چهرهء سرد و یر كشیرا به تصو ین فاجعهء بشریان ایاز قربان یكی یعاطف
جانش را كه با كاهش تن،  ییبایخشك او را كه خطوط مالل بر آن نقش بسته؛ ناشك

را كه لبخند  یرا كه تجربهء جنگ به او آموخته؛ خار و دشنه ا یهمراه است؛ خشونت
، از یو روح یجسم یهایژگین ویا او با اینشاند؛ و... آ یشمش مگران به چیز دیمهرآم

مودنش یكه پ یمود؟! راهیرا خواهد پ ین پس چگونه راه درشت و ناهموار زندگیا
 ما دارند، دشواراست. شاعر، مادرانه نگران است! :یچاالك پ یآنان كه پا یبرا یحتّ 

 ك پا ندارد؛یكه  یشلوار تاخورده دارد   مرد  
 «تماشا ندارد!: »یعنیاست و آتش نگاهش،   خشم   
 تابم از او،   اّما به چشمم نشسته: یرخساره م  
 ست باال ندارد.ید   از بیبس نوجوان است و شا  
 -ن یبادا كه چون من مبادا   چل سال رنجش پس از ا  
 ندارد.« بادا مبادا»خود گرچه رنج است بودن     
 دشوار رفتم؟چه  یدیما   دیچاالك پ یبا پا  
 ما ندارد.یچاالك پ   ییتا چون رود او كه پا  
 نهد ُمهر ین میزم یتق تق كنان چوبدستش   رو  
 با آن كه ثبت حضورش   حاجت به امضا ندارد.  
 شد؛ ییشد و دشنه  یلبخند مهرم به چشمش   خار  
 تمنّا ندارد. ینرم   یگر با درشتین خویا  
 ا خطوط مالل است؛دیبر چهرهء سرد و خشكش   پ  
 با ندارد.یشك یا كه با كاهش تن   جانیگو  
 از او؛ ییبایخواهم شك   یم كه با مهربانیگو  
 رم كه پروا ندارد.یپندش دهم مادرانه   گ  

 
 كنم ساز: ییاو باز   تا گفت و گو یكنم سو یرو م  
 ك پا ندارد...یكه  یش   مردیست جا یرفته ست و خال  
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 66 بهشتیارد      

ست   یگرید یای، شعر گو43ص «  ز یگردن آو» غزل تكان دهندهء  
به اوج  یانیت پاین، در بیمیاز اشعار س یاریجنگ كه مانند بس یآمدها یرامون  پیپ
 ن نقطهء اوج است:ینه ساز این، زمیشیات پیرسد و اب یم

 ن و افسردهی،   اندوهگییآشفته حال و سودا  
 خ با حجاب نسپردهده،   ریچادر به سر نپوش  
 ر و بندش نه،   وز گزمگان گزندش نهیگ یپروا  
 ازرده.یخاطر از او ن«   بپوش و پنهان كن»فكر   
 -از خوشه ها جدا مانده  -چشمش دو دانهء انگور     
 ن دو دانه افشرده.یدست زمانه صد خم خون   از ا  
 گانه؛یش بیوانه،   با خلق و خویوانه، پاك دید  
 بََرد جهان را آب،   او خوابش از جهان بُردهرم یگ  
 ن خاشاك؛یمقصد،   با باد رفته ا یار و بیاخت یب  
 ن مرده.یگور مانده ا یخاموش و مات و سرگردان،   ب  
 ن را،ین را،   سرباز  مرده پوتیك جفت اشك و نفری  
 ز كرده بر گردن:   بندش به هم گره خورده.یآو  

 
 -فرزندم »د و گفت: یخند«   ؟یمعنن یست ایچ»گفتم كه   
 «اورده!ین برون نیطفلك نشسته بر دوشم،   پوت  
 67ور یشهر      

، 47ص « یمرگ یطبل ب»ن شعر بخش دو )هفت رنگ درون(، به نام ینخست 
، آمده و من آن را 163ص « نهم  یپلك به هم م» و با عنوان « مرمر» در مجموعهء  

ن بخش كتاب یست كه شاعر به آخر ی، نام«یمرگ یبل بط»نقل كرده ام. اّما عنوان 
، یو یروانایشه ها و نیداده بود كه هرچهار غزل آن به بودا و اند« دشت ارژن»

ن غزل یدر ا« یمرگ یب» یدر آن بخش با معنا« یمرگ یب»مفهوم  یاشاره داشت. ول
 تفاوت دارد.

محبوب  ، در ماتم و اندوه درگذشت همسر57ص « یخارپشت یوه هایم» 
، غرق یخارپشت یوه هایرا همچون م یكه قلب و یشاعر سروده شده؛ غم گرانبار

ا یتازه و گو یرهایه ها و تصوین شعر از تشبین كرده است. ایسوزن و اشكش را خون
 بهره ور است:

 شاخهء چناران: ی، رویخارپشت یوه هایم  
 سرگشوده از نوازش باران. یعقده ها  

 
 یكز نوازش بهار یاد باد روزگاری   
 غمگساران. یش رویگشودم از دل پ یعقده م   
  
 -قهوه رنگ و غرق سوزن  - یخارپشت یوه هایم  
 شاخساران. یطرح كوچك دلم را بسته رو  

 
 كان سوار از ره آمد یاد باد روزگاری   
 )من نشسته پشت بر راه، قهر كرده با سواران(.   
 م،«نینار نازی»نم، خواند یاو گرفت آست   
 نم، روزها به روزگاران.یبود مهربا نتر   
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 -كشتگان خامش آوا  - یخارپشت یوه هایم  
 سربداران. ی، قّصه گویزبانیبا زبان ب  
  
 دم؛یگرش ندیچون شد آن سوار، چون شد؟ رفت و د   
 ر بود و، اشكم رنگ خون و چند باران...یماه ت   

 
 دهند پاسخ من یم یخارپشت یوه هایم  
 زه ها هزاران.یرسته ن یده كز ویتك یبا تن  
 63ر ماه یت      

ست در سوگ  یگری، شعر غمگنانهء د59ص « ا...؟یچگونه دست دهد آ» 
ن خفته و نهفته اند. و یر زمیكه در ز یدو گنج -همسر و نوه  -ز از دست رفته یدو عز

سازد كه  یم یاردگانش جیخانه برانداز از دو چشمهء د یلین ماتم، سیغم شاعر در ا
 یهامین جا، كاربُرد ایدر ا« مردم»شود. )واژهء  یبر اثر آن، خانهء مردم خراب م

 ده هم گرفت.( :یمردمك د یتوان آن را به معن یدارد؛ چرا كه م

 له بسته شدن بازم؟یا   به پیچگونه دست دهد آ  
 پروازم. یر آبیرت زد   حریمه در شب حیكه خ  
 كه ربط و نظم و تداوم را   نمیغمگ یمن آن قنار  
 ف مهرهء آوازم.یلهء قفس آموزد   ردیز م  
 -كه لرزه وار گشودستم  -ما   ین دو بال قفس پیبد  
 عقاب گونه برافرازم؟   یكدام پرچم آزاد  

 
 خراب خانهء غم بادا!   دو چشمه داد نشان، وانگه  
 ل خانه براندازم.یخراب خانهء مردم شد   ز س  
 م شسته به اشكم را،   كه رنگ باخته، رو كردم؛ش  یدو   
 بازم. ین قمار چه میداند   در یكه پاكباخته م  
 هء دل بستن،ین دارم   كزان دو مایر زمیدو گنج ز  
 بازم. یكیدهند  ی،   نمیبه هرچه نالهء واخواه  

 
 چنان روانهء خاطر شد   یشانیل پریهجوم خ  

 ل خاطره پردازم.ایرت زد   خیمه در شب حیكه خ  
 63ور یشهر      

نده، یست. مخاطَب سرا یآزاد یبای، سرود ز63ص « ر خاموشمیدر ناگز» 
اند؛  ینه اش زندانین در قفسهء سیمیگفتار س یست آزاد؛ اّما گنجشگها یگنجشگ
م و  یآنها از هراس، لرزان است؛ در ب یخته  و  آوایبال  پروازشان  ر یپرها

درخشان سخن  یدهایهمچنان كه گلنار در شوره زار؛ مروارپوسد  یوحشت، شعر  م
گل را  یكه گرده ها  یمانند؛ باران بهار یشاعر در صدِف دهاِن بسته اش، پنهان م

د و نه ظلمت را از یزدا یم ید، نه غبار غم را از خاطر ویشو یاز  بال گنجشگ  م
 ... :یباران یروزها

 ؟یخوان یر خاموشم، گنجشگ جان، چه میدر ناگز  
 ؟یدان یچند و چون چه م یدانم، ب یوز چند و چون كه م  
 ی،   پرواز كن به دلشادیپر باز كن كه آزاد  
 .یتا عقده واكنند از دل   پربستگان زندان  



  

 

 115  ین بهبهانیمیس

   

 نهء قفس وارم،یگفتارم،  در س یگنجشكها  
 .ید از هراسانیپر باختند و آواشان   لرز  

 
 یود و دلتنگر خاموشم،   زنگار و دیدر ناگز  
 .یادم   مهتاب و باغ و مهمانیچندان كه رفته از   
 پوسد؛ یدر شوره زار و در وحشت   گلنار و شعر م  
 .یابانیدن   گزبوتهء بیمست است، مست بال  

 
 د پرده در با تو؛یگنجشگ جان، سحر با تو   خورش  
 .یمن چون صدف دهان بستم   با روشنان پنهان  
 را ید آن غباریشو ین   میباران صبح فرورد  
 - یكز گل نشسته بر بالت   هنگام گرده افشان  
 د؟یشو یاّما غبار غمها را   از خاطرم كه م  
 .یباران یباران نُشسته ظلمت را   از روزها  
 نه: ینه،   از عشق بازتاب ینه، ماهتاب یمهر  
 ؟ینجا كدام نورانیزا؟   ا ینجا كدام گرمیا  
   
 گر زد:ید و چرخ دیادمان پرزد؛   چرخگنجشك  ش  
 ...یمن رنجه از گرانجان   یاو سرخوش از سبكبال  
 64آبان       

د و ین بخش از كتاب است و از امین شعر ای، آخر81ص « پا یصدا»غزل  
در دست؛  یو مشعل یدارد با شاخه گل یست؛ چرا كه كوچه رهگذرین یخال یانتظار

شاعر را با گالب و نقل و  یغمكده بردارد و تلخكام یروبَُود كه پردهء ظلمت را از 
خود كه نشان از  یگامها ین نقره ایش را با طنیشبها یشكر، عالج كند؛ و سكوت سرب

زش دو یه و استعاره، و آمین شعر، تكرار مصرعها، كناید؛ و... در ایسحر دارد، بزدا
 ییبای، بر زینقره ا نیو طن یسكوت سرب یوصف یبهایدر ترك یینایو ب ییحّس شنوا

 شعر افزوده اند:

 د؟   به كوچه ام كه گذر دارد؟یآ یكه م یپا یصدا  
 م   اگر ز عشق خبر دارد.یبود كه پنجره بگشا  
 می،   بود كه پنجره بگشاییدلم گرفته ز تنها  
 اگر گذرگه خاموشم   هنوز راهگذر دارد.  
 ددار ینجا،   به دست شاخه گلیگذرد ا یكه م یكس  
 دگر دارد. ین شده معلومم،   كه رنگ و بویز كوچه ا  
 دارد یینجا،   به دست مشعله یگذرد ا یكه م یكس  
 غمكده بردارد. یبگو كه پردهء ظلمت را   ز رو  

 
 د:یغ نفرمایچه تلخكام و چه محرومم!   بگو در  
 نجا   گالب و نقل و شكر دارد.یگذرد ا یكه م یكس  

 
 شبها را؛ ینگر   سكوت ُسربفشرده بر جگرم ب  
 گامش   نشانه ها ز سحر دارد. یین نقره یطن  

 
 دل! یعشق بزن، ا ید؟   صالیآ یكه م یپا یصدا  
 چه نظر دارد...یدر ینجا   سویگذرد ا یكه م یكس  



  

 

 ین بهبهانیمیس  116

  

 68مرداد        

كه پنجهء  یوقت»، غزل «ن جامهیكاغذ»ال( از دفتر یدر بخش سه )بال و خ 
ن. یر، همه نغز و دلنشیه و استعاره و تصوی، سرشار است از تشب87 ص...« یكیتار

بهره  یب یر درخشانیافت كه از تصویتوان  ین شعر نمیرا در ا یتیا بی یمصراع
روشن را از ساق  یشود، گالب یم یاهیو سیكه بََدل به د یا دودی یكیباشد: پنجهء تار

ماند  یر سترون میكه به كو -ن یآن، احساس شِب نماد یند و در پیچ یزان مینازك آو
زند،  یكه باد، پلك گشودهء پنجره را به هم م یرون است؛ وقتیاز حوصلهء شاعر، ب -

ه ها و استعاره ها و یشود؛ و تشب یر و زبر میمژگان پرده و شّرابه همچون موج، ز
 گنجد: یگر كه اشاره به آنها در حوصلهء چند صفحه نمید یرهایتصو

 روشن را، ید آن گالبیچ   یكیتار كه پنجهء یوقت  
 را. -ر سترون ین كویا -رون ز حوصله حس كردم   شب یب  
 شد یاهیو سیكه د یدم   دودیسرا د یاز چارسو  
 روشن را. ید آن گالبیزان   چیوز ساق نازك آو  
 شد   مژگان پرده و شّرابه یر و زبر میچون موج ز  
 دهء روزن را.زد   پلك گشو یكه باد به هم م یوقت  
 یغهء نورانیدم   گردونه، تید یدر شهر شب زده م  
 كشد كه بلرزاند   قلب گرفتهء برزن را. یبر م  
 دمید ی، رها شده بر بستر   افتاده بودم و میخال  
 ده برون تن را.یكش یجانم   ماریكز پوستوارهء ب  

 
 هاینه بازیها   مهتاب و آیبا من ستاره تراز  
 را.« من»گر نشانهء آن یدم   دید یود و نمش بین پیز  
 آمد چنان كه گمان بردم   یا بانگیاز بام خانه ه  
 كوبد   برهم دو كوههء آهن را. یبه معركه م یغول  

 
 یم شبانگاهیگفتم روم به سرا بستان   كانجا نس  
 ن ذهن خستهء كودن را.یره بپردازد   ایاز ابر ت  
 ان خوشاهنگشیقمر یب   دیبستانسرا به چه كار آ -  
 ون را؟یره كالغ آنجا   سرداده ناله و شیكه پ یوقت  
 م، آنك!ین   با كاروان نسییارواح كهنهء مرگ آ  
 گر سمنبر و سوسن را؟ینفس به چه رو ماند   د یجا  

 
 دم،یل آسا،   از بس گذشتن خون دیش كرده و سیلش پ  
 امن را.ده گوشهء دیخواب از كرانهء چشمانم   برچ  
 63مهر        

ه و استعاره، ظلمت و یز با زبان اشاره و كناین بخش نیگر اید یشعرها 
نقل  یاز برخ یاتیكشد. اب یر مین ما گسترده، به تصویه بر سرزمیرا كه سا یدهشت

 شود: یم

 :89ص « مورس»از  

 ؛یخط، نقطه، نقطه، نقطه و خط   آواز مرغ نغمه زن  
 ید ز شاخ نارونیآ غام پرنشانهء او  یپ  
 در التهاب كشف و طلب،   در امتداد وحشت و شب،  
 :یصدا   هرنغمه را كند سخن یع لحظه هایتقط  
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 د ز دشت جنگ و جنونید ز مرز آتش و خون   شایشا  
 . ]...[یغام مرد خسته تنیپ   یآورده مرغ خسته دل  

 
 ا!یز و بینك بهشت، خیعاشق بهشت خدا،   ا یا  
 .یاسمنیهرجا كه رسته    یه نطفه بسته گلهرجا ك  
 ز شرر؟ ینه یاز بهشت گفته خبر   دوزخ چه م یا  
 ؟یفكن یدر خان و مان اهل جهان،   آتش چگونه م  
 - -كرند همه،   همگونه گوهرند همه یپ یاعضا  
 .ین نكته كرد ساز سخن   فرزانهء جهان وطنیز  
 ده را چه كندیچه كند؟   اشك چك -هال  -با مادران   
 ؟یچكانده در دهن یكه در دل شب   سرب یآهندل  

 
 د رمز تو را؛یمرغك ترانه سرا،   گوشم شن یا  
 .ی، نرود   با دست بسته همچو منیبه سر، ول یكار  

 
 رمش به غلط؛یگ -ست  یخط، نقطه، نقطه، نقطه و خط   حرف  
 .یشكن ی، نمیخامش ی،   این شعر و زان ترانه، ولیز  
 63آبان        

 :99ص « ید كه آن تازیشا»از  

 ادت هستیا به یبند ضّحاك،   آ یكوه، ا یا  
 ن علم در دست؟یره دستان چاالك،   چرمیزان چ  
 كو را به پادافره   یكو آن جوانخوار تاز  
 و بندت بست؟ ]...[یدر د   یبه گردن فراز یخلق  
   
 ریتد بر،   با آن همه یپ یر، اید یكوه، ا یا  
 ست؟ین چرا بایر   چندیدن ظلم و زنجییپا  
 ید كه آن تازیبند ضّحاك،   شا یكوه، ا یا  
 زنده ست و در ظلمت خاك   ظلمش به فرمان هست.  
 65مرداد        

( شامل هفت شعر است الهام گرفته و عنوان یو گذار یبخش چهار )اشارت 
 قرآن: یه هایافته از آی

 دش؟یشتر، چگونه آفر یا ننگرند سویآ     

 یی: گویلیو تمث یست استعار ی، غزل109ص « ،یو نگاه كن به شتر، آر»  
 یمتماد یده اند نه از آب و ِگل، كه روزهایشتر را از سراب و حوصله سرشته و آفر

د  و جز  یمایپ یم  یخورد؛ شنزارها و نمكزارها را با تشنگ یبرد و خار م یبار م
 یره میو بارها، تا آن جا كه سرانجام، جنون بر صبرش چ ابد: بارهای یسراب  نم
:  ینه، زخِم كارید و از  كیآ ینه به بار میكند؛ چرا كه از  صبر، ك یان میشود و عص

 ییگر و روزهاید یزند؛ اّما چه حاصل؟! ساربان یشتر، رگ ساربان را  با دندان م
ا ی یو علف و... همچنان  فردآب  یابان بیدن بی، عطش زده و گرانبار، درنََوردیدر پ
برد و  یبرده وار فرمان م یمتماد یب و فرمانبردار كه سالهایر و نجیسر به ز یملّت
شود، او را از  یم یش  جاریكه  بر گونه ها یآرد؛ اشك یكشد  و حوصله م یداد میب

شده، همان جنون و  ین تهیكند؛ اّما ناگهان در ا یم یست  ته یهء آگاهیهر چه ما
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را  ید كه عطش آزادیزد، شایخ یبر م ین توزیابد و به كی یرا م یهء شترنیك
 چ!:یگر هیب، و دیبازهم سراب است و فر یفرونشاند؛ ول

 ی،   كه چگونه ساخته شد، باریو نگاه كن به شتر، آر  
 ینه ز آب و گل، كه سرشتندش   ز سراب و حوصله پندار  
 ب آمدیه فردیكه چگونه د   یدان یو سراب را همه م  
 یآر یداند   كه چگونه حوصله م یچ نمیو سراب ه  
 به عطش، به شن، به نمكزاران   یآر یو چگونه حوصله م  
 یزاریاز َسِر ب یدن   به نگاهیو حضور گستره را د  
 ار شوره نشان داردینجا   ز شیو نگاه كن كه نگاه ا  
 یركه به گونه هات شود جا   یچو خطوط خشك پس از اشك  
 یهء آگاهیكردت   ز هرآنچه ما ین كه تهیو به اشك ب  
 ینباریچ بید   ز كدام هیشده را با ین تهیو تو ا  
 مان اشتر َعط شان رایهَ    ینیب یشده م ین تهیو در ا  
 یكه جنون برآمده با صبرش،   نرود سبك به گرانبار  
 شهء رخشان شد   به صِف خشونت دندانها یو جنون دو ن  
 ینه زخم شود كارید   كه ز كینه به بار آیه ز صبر كك  

 
 ،   رگ ساربان زده با دندان:ین توزیو نگاه كن كه به ك  
 ...یو نگاه كن به شتر، آر -ز سراب حوصله تنگ آمد     
 64بهشت یارد      

 « تون سوگند...یر سوگند، به زیبه انج»     

وه  را  ین دو میشاعر، ا ،115ص «  تون یر و زیقسم به انج» در غزل  
؛ به آن دو قسم یتون را نماد مهربانیو ز یر را نماد نوشكامیشمارد: انج ین مینماد
ن باغ را  یآن كس  كه ا یسوزد؛ و از باغبان یخورد كه باغ در آتش تب  م یم

باغ، باغبان،  یكشد. آشكاراست كه واژه ها یكند، فغان بر م یم یو سرپرست ینگهبان
 دارند: یهالهل، و... همه كاربُرد استعار شه زار،یب

 - یآسمان یتیكنا -تون   یر و زیقسم  به انج  
 !ین باغبانیسوزد از تب؛   فغان از یكه باغ م  
 ن:یوه اّما نمادیدو م -تون   یر و زیقسم به انج  
 .یهمه مهربان یكی،   یهمه نوشكام یكی  
 جاكه آن یشه زاریبه ب   یچه بهره از نوشكام  
 ؟یهالهل از خاك سرزد   به كشتن زندگان  
 نوازش یكه شاخه را ب   یچه رفته با مهربان  
 ؟یز وحشت سرگران   ینیشه در لرزه بیهم  
 به باغ  آتش فكندن   چه دل دهد باغبان را؟  
 .یتوان یم   كه بس كن ار میتا بگو ینه رخصت  
 شاد بودش ییكه نغمه    ین باغ، مرغیكنون در  
 :یبه خاك و خاكستر گل   نكرده جز نوحه خوان  
 ؟ینشان یرینهء نازكش را   گرفته تیكه س  

 
 تون،   نمانده جز داغ و جز خون؛یر و زینمانده انج  
 .یجاودان یبهشت هرگز نگنجد   به دوزخ  
 -د یهم نرو یها   دگر خسیبه باغ نا ُرستن  
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 ...یها كه دانیتون   و ُرستنیر و زیقسم به انج  
 64ر یت       

 ماست یپادشاه یم آنچه از نشانهایم نمودیبا ابراه   

 نیدر آسمان و زم      

ل للّا یم خلی، اشاره به قّصهء ابراه119ص « نیپروردگار است ا»گفت:  
پروردگار  یبت پرست برخاست، بتها را شكست و به جستجو یان قومیدارد كه از م

دگار پنداشت و یستارگان را به هنگام طلوع آنها، آفر د وین برآمد: ماه و خورشیراست
د! ینبا یشتن را باطل خواند؛ چرا كه پروردگار را غروبیبه هنگام غروبشان، پندار خو

د یگو یب آوا باز میفر یما را در باور داشتن كالغ یل، گمراهین تمثیشاعر از راه ا
را چون كبوتر،  یشنان فلكرو - یر و جنگاوریمظهر نخج -خ یكه هما نند ستارهء مرّ 

م؛ از قّصهء یدیزد را برابر سنجیو و ایم، دیشكار كرد و ما كه راِم افسون او بود
م؛ ینخواست  یم، برهانیدیشن یم و میدید یاثبات آن چه م یم و برایم پند نگرفتیابراه
 ن را به آتش كشد:یتوانست خاور زم یطانیپس ش

 از افق سرزد؛ ،   مهر تا«نیپروردگار است ا»گفت:   
 گر زد.ید ی،   حكمتش رایكیچون فروشد به تار  
 ،   ماه چون نقره افشان شد؛«نیپرور دگار است ا»گفت:   
 گر مكّرر زد.ید یچون به سامان نشد كارش،   را  
 وهء چند و چون بودش؛ینو به نو آزمون بودش،   ش  
 د، اّما،   آن رقم كو به دفتر زد.یدهء ما ندید  
 ؛یرهاند ز گمراه یم   یه را نور آگاهدید  
 كه داور زد. یسست یورنه، بس نادرست آمد   را  
 خود چه شد رهشناسان را،   نغمه دانان و خاصان را  
 ب آوا   راه گلبانگ باور زد؟یفر یتا كالغ  
 شب دراز است و ما گمره،   شمع ما را زبان كوته؛  
 پرپر زد.كرد و  ی:   جنبشیشعله شد مرغ مجروح  
 دا،یر وحشت را   راه و روزن نشد پیپا به زنج  
 در زد. یوار بیسر به د   یریگرچه در آرزو د  
 ،یریچش از خون نه دلسی،   هیریوه كه بهرام نخج  
 ك چون كبوتر زد!یك به یبر فلك هرچه روشن را     
 ان و ناكامان،یما بنامان و ما خامان،   كامجو  
 مان   خوابدارو به ساغر زد. یاز فرط مست یدست  
 ،ی،   رام افسون بهرامین سزامان كه از خامیا  
 زد را   سنگ سنجش برابر زد.یو و ایعقلمان د  
 م دفتر را،   قّصهء پور آزر را؛یخوانده بود  
 ،   طفره با پور آزر زد.یخوابمان با گرانگوش  

 
 یده برهانیخواست از د   ید او مهر تابانید  
 شعله در مهر خاور زد!   یطانیم و شیدیدما ن  
 64مهر       

 به كار رفته است. یهء داخلین شعر، قافیات ایاز اب یدر برخ

خوش    یبه عنوان  )زهره  ساز«  ن جامه یكاغذ» بخش پنجم  مجموعهء   
كند:  یت میرا روا یهم، داستان یشش شعراست كه به رو یسازد...(، حاو ینم
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و  یلخان )مظهر خودكامگیره )مظهر عشق و طرب( و اداستان ستارهء زه
لخان را نما ِد یپنداشت و ا« زن»توان زهره را نما ِد  ین داستان، می(. درایهوسران

 : 123ص  1نك شعر شمارهء یمردساالر! ا یدرجامعه ا« مرد»

 ؛یك نظاره كردیك به یلخان، ستاره ها را   یا  
 .یه كرداو اشار ید،   سویتا منّجمت چه گو  
 ناز؛ ید و عالمیالفباز ُچربك انداز   زهره را د  
 !یك استشاره كردیار دمساز،   نین ت یگفت: ا  
 ،یش خواندی،   خادمان به خویپس هوس به دل نشاند  
 .ین و باره كردیز یبرنشستن،   را یدر هوا  
 ت؛ینهایب یت   برد سویاسب آسمانگرا  
 .یرا شماره كرد ،   لحظهیه را به لحظه بستیپو  
 سود؛ یبود،   سر به نعل اسب م ییهر ستاره بوسه   
 .ی،   بوسه را شراره كردیبس كه گرم راه بود  

 

 ،یاده رفتی،   گامزن پیپس كاله برگرفت  
 .ی،   عشق را گزاره كردین زهره گفتیآفر  
 - ین گرفتیدستخوش چن -   ین گرفتیزهره را به ز  
 .یدوباره كرد ییه یپو  ، ین گرفتیزم یره سو  

 
 ن خان و مان شد؛یلخان شد،   نازنیزهره جفت ا  
 .یمهرش از دو قطرهء اشك   جفت گوشواره كرد  
 :یهء دگر گرفتی،   بویكام ازو چو برگرفت  
 .یعهد تازه بستن   با دگر ستاره كرد یرا  

 
 ن زد؛یآتش ین زد،   ناله هایزهره چنگ خود غم  
 :یآمد،   كار نابكاره كرد در تو خشم كاره  
 ،ی،   رگ ز چنگ برگسستین شكستیچنگ بر زم  
 .یر سنگ خاره كردیپاره پاره استخوانش   ز  

 
 لخان فزون باد!یعمر ا»اد:   ید فریزهره بركش  
 ...«یمها كه پاره كردیعمر من بود   س یتارها  

ك ی. «غم»د به نام یزا یم یشود و دختر یسپس زهره ساكن حرمسرا م 
 گردد: یدان جنگ با دشمن باز میلخان، ظفرمندانه از میروز كه ا

 دن سلطان   همه را خبر آمد،ی]...[ ز رس  
 تب و تاب دهُل زن   شده ولوله افكن    
 «ن ظفر آمد!یز مالش دشمن   به چن»كه   
 رخ زهره درخشان،   لب زهره غزلخوان  
 به خوش آمد سرور   سر رهگذر آمد.  
 طهء زركش،   كه گشوده ز تركش،یربه خ  
 شكر آمد. ی،   ز پینگرنده چو طوط  
 مانیمان   زده سّكهء ایكر یبه عطا  
 به بر آمد... یكه ز باغ كرامت   كرم  
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 سر تحفه چو واشد،   قد زهره دوتا شد  
 طه برآمد!ین   ز خریسر خون یكیكه   
 (127ص  3)از شعر شمارهء      

 :ین كه روزیتا ا 

 غ خان خانان رایرلیحرمت زد    یصال یراو  
 ابان راید   فردا سحر بیارایب یتا هركس  
 یروزیبرپا شود به پ   یجشن ستاره افروز  
 ا همسر   اختروشان تابان را یآرد پدر و   
 با او ییا ماهپاره یبا او    ییهر كو ستاره   
 سلطان را یخ هایشكش دارد   مرّ یآرد كه پ  
 چد،یچد   در خون و در خطر پیه طفره سر پهركو ب  
 ش سامان را.یچد   طومار عیسوگ ستاره در پ  
   
 ران شدیده حیصحرا ستاره باران شد،   چشم سپ  
 دان راید تنگ میخورش   یدید یراه گذر نم  
 وساز آمدیه فراز آمد   توفان غریس یابر  
 طان رایزد   فرمان شوم ش یرگبار خون صال م  
 خ ها، تگرگ آسا،   اختر شكار و مرگ آسایرّ م  
 كران لرزان رایزنان و سركوبان،   مه پ یلیس  
 عقاب چنگ آهن   افكنده حلقه بر گردن یگفت  
 هراسان را... یا مرغكیمه   یسراس یگنجشگ  

 
 ختند و بستندش،   بس كوفتند و خستندشیبس ر  
 نسفته مرجان را. یسفتند و پس شكستندش   ُدرج  

 
 مه دار ماتم شدیستاد و خون كم شد،   شب خیل ایس  
 خشم و خروش توفان را   یدید یگرفته م یسرد  
 شد: ینگونه نغمه گر میشد   و یزهره بر م یآوا  
 ن خوان را! ]...[یغماگران این جاودان بادا   ینفر  
 ( 131ص  5)از شعر شمارهء      

 یخود، كه برا یلخان نه تنها برای، ایگزاف یچه بها یم كه چگونه و در ازاینیب یم 
ه یگسترد؛ و شاعر با چه ما یم یش و عشرت و كامرانیز، بساط عیانش نیجنگجو

 ند.یآفر ی، صحنه ها را مییایر زنده و گوی، و با چه تصاویو زبان آور یتوان شاعر

 (:135ص  6م )از شعر شمارهء ینك فرجام سرگذشت زهره را بنگریا 

 :یداریر زربفت دیفه آوردند،   زلخان، تحیا  
 ؟یدار یخادمان خوانچه بر دستند؛   چندشان خسته م  
 - یلخان، تحفه آوردند،   طرفه زان سان كه فرمودیا  
 !یرش نپنداری،   تا حقیوهء عشق و جانبازیم  
 -ساق عاجش گل آورده  -باده بر كف كو    یساق  
 ؟یرد   با سبكروح گلنایز جان شو یتا گران  
 ...ینها:   رقص طاووس بنگالین پاچیموج رنگ  
 ...یسوها:   مشك افشان تاتاریجنبش نرم گ  
 ؛یِسّرپوش یرایلخان، تحفه آوردند،   پرده پیا  
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 ؛یسرشار یدركش،   قطره اندا یشادگان، ساغر  
 ك سو كن:   هان! سر زهرهء عاشقیروكش از خوانچه   
 . ]...[یداریاه بسحرگ یب   یخواب یمانده در ژرف  
 1363بهشت / آذر یارد     

ن دفتر است، هفت شعر، یا یانیو گذر( كه بخش پا یدر بخش شش )در كو 
ده  یان داشت و در كوچه ها و گذرگاهها  گفته و شنیجنگ، جر یآن چه را كه در سالها

 دهد. یشد، گزارش م یم

 : 139ص  1شعر شمارهء  

 ؟یاخبار تازه چه دار -  
 راست.یوز نوبت شامر -  
 ن...یخوب است، خوبتر از ا -  
 راست.یو پن یگار و چایس -  
 از تخم مرغ بزن حرف. -  
 دانه اش به نود چوب. یس -  
 ،یدیآزاد اگر نخر    
 راست.یقوت تو شلغم و س    

 
 ؟یدیز جبهه شن یزیچ -  
 شه:یر همینظ یزیچ -  
 داد كشتهء دشمن،یب    
 ست.رایاد خصم اسیفر    

 
 شد؟ یوسفت خبریاز  -  
 روز نامه اش آمد.ید -  
 گرگش نخورده،    
 كنیول     
 راست.یعبّاس خرد و خم    

 
 قُدرت؟ -  
 فلج شده از پا، -  
 در كنج خانه نشسته.    
 ست،ین یدولت به فكر كس    
 راست.ین خانواده فقیا    

 
 ن سال چارم جنگ است؛یا  
 اخبار ساعت شش گفت:  
 م صلح ندارند،یتصم    
 راست.یمرشد پ ین رایا    

 
 .یگر نمانده جوانید -  
 رهء جنگ است:یكودك ذخ -  

 جین رودخانه به تدریا    

 راست.یبا خون ادامه پذ    
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 ن؟یادامهء خون یتا ك -  

 تا هست زادن و زادن. -  

 خورم امشب؛ یمن قرص م -  

 راست.یزادن گناه كب    

 رچه هوس بود،ز... گیمن ن -  

 بس بود...    

 ی] خنده به تلخ    

 عصبها؛ ید رویترك    

 راست...[یدو تركش ت ییگو    

 62 ید      

 : 143ص  2شعر شمارهء  

 بارد... یامروز برف م -  
 ك ظرف آش دلخواه است.ی -  
 با گوشت؟ -  
 !ییگو ینه ، چه م -    
 دستم ز گوشت كوتاه است.    
 ؟یسبز -  
 ست.یاد هم بد نیز    
 خبندان؟یان ی، میسبز -  
 زرد و گران و آلوده،  
 ك مشت گلی    
 پر از كاه است.         
 برنج؟ یمشت -  
 یگل گفت -    
 ادشیاّما به خاطرم   
 ، در خواب گرم روباه است.یانگور شاخهء دور  
 روغن؟ -  
 روزیتمام شد د    
 سهم دو روز بود، اّما       
 گفت: یام رزق ما مقسّ   
 «ك ماه است.ی یبرا یكاف»  

 
 ر و عدس؟یس -  
 نگو، كفر است! -    
 یید ز قوم موسایشا    
 با آن مّن و سلوامان    
 ناله و آه است. یسودا    
 پس كشك؟ -  
 آه، -    
 ،یآر    
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 كشك!         
 امروز وعده ها كشك است!  
 ؟یترس یخاموش، زن! نم -  
 اره در راه است!گشت سو    
 ،ییگو ی! راست میوا یا -  
 كشكت را! ی: بسایعنی  
 د خوردیآش دگر نبا  
 نجا هست.یتا آش خاله ا    
 62بهمن       

 

 : 157ص  6شعر شمارهء  

 نوبت اقرار زن تا چار شد،  
 ن از رجم او ناچار شد.یحكم د  
 ن گره را دست حاكم باز كرد؛یا  
 زار شد.راز پنهان فاش در با  
 مؤمنان را شرع انور زد صال؛  
 نه هاشان مشرق االنوار شد.یس  
 بر بام شد، آن بر درخت؛ یكین یا  
 ثار شد.ین ایرو محض دیسنگ و ن  
 ارا نماند؛یكم كمك در دستها   
 ار شد.یبس یشوق اندك، خستگ  

 
 ما نده بود، یمه جانیزن هنوزش ن  
 پاسدارش هفت جان شد، هار شد:  
 فراز آورد و سخت یمانیخته ست  
 د و ختم كار شد...یبر سرش كوب  

 
 نیدان كه د یبیگفتم از امداد غ  
 با زمان همرنگ و همرفتار شد:  
 ست؛یمان است و عصر سنگ نیعصر س  
 مانسار شد.یسنگسار القّصه س  
 65مرداد       

 : 159ص  7شعر شمارهء  

 در سرا زده بود: یاریدوش   
 ر از در آمده بود.دایبخت ب  
 نشاندمش به نشاط ین میش ازیپ  
 كه رشك مائده بود. یبِر خوان  
 نیش از ایچ، گرچه پیماحضر ه  
 ناز و نعمت به محضرم رده بود.  
 م كه شرم بود و عرق،ی؟ چه گویم  
 كده بود.یش خانه مین پیگرچه ز  
 ،یچرب یدم كه ُخرَدكید - -گوشت   
 بود. خ زدهیاستخوان  یخردك  
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 شد یب من مید نصیكره شا  
 ك سده بود.یدم به عمر یگر ام  
 ك در بازاریوه چون شهد، لیم  
 بهره ما را ازو مشاهده بود.  
 حال ناگفته آشكارا شد  
 كه زبان مرده بود و زائده بود.  

 
 ت؟ییمایراه پ یگفت: كو پا  
 قلم شده بود! یكاشك یگفتم: ا  
 65مرداد       

و ندامت شاعر از  یانقالب یروزها یهاییماین شعر، اشاره دارد به راهپیا تین بیآخر
 شركت در آن.

 «یچه آزادیك دری» - 10

باً یدارد كه تقر یمقّدمه ا« اشاره»ر عنوان ین مجموعه، زین در آغاز ایمیس 
ن جامه( و افزون بر آن، به ین )كاغذیشیتكرار همان سخنان است در آغاز دفتر پ

 ید میان، تأكیكند و در پا یك، اشاره میهء هرین كتاب و وجه تسمیگون اگونا یبخشها
 كند كه:

ن حق در پندار یده و جز حق نگفته ام. اگر ایشیندیجز حق ن
ت یك  واقعیتهاست  كه هریذهن یگرگونید، گناه از دیباطل بنما یگرید

قت  یبخشد  و به  همان  شكل  حق یرا در خورد  قالب خود  شكل  م
 آنان باد كه: یبرخ یروزیست، پین بخت نیگاردش. مرا اان یم

 زمان افراختند یقامت حق بر بلندا 
 ن اندامشانیگو به ناحق نقش بندد بر زم 
 س. ب.      
 1372 ید      

بود  - 2هفت رنگ درون  - 1ن كتاب، عبارت اند از: یهفتگانهء ا یبخشها 
خوش  یزهره ساز - 5آنچه رقم كردم به برگ  - 4رم یمباد اوفتاده بم - 3آنچه بود 

 .یو گذار یاشارت - 7ال یبال و خ - 6سازد  ینم

آمده كه « هفت رنگ درون»به نام  یهم بخش« ن جامهیكاغذ»در مجموعهء  
ست و من در آن جا به « یچه آزادیك دری»ن بخش از دفتر یاز اشعار ا یبرخ یحاو

 ده شده است.یان افزوده ها برگزیم د ازیآ یر میآنها پرداخته ام. اّما آن چه در ز

از  یعیر بكر و بدی، تعب55ص « ز شاخه باز ببالم»شاعر در غزل عاشقانهء  
گزارد حادثه را كه سنگش، استخوان او را نشانه  یدهد. سپاس م یانتظار به دست م

دگان یر را در دیعشق و معشوق است. روا دارد نشستن ت یگرفته نه دلش را كه جا
 آورد... : یار، تاب نمی یرا به پا یا خارش؛ امّ یخو

 چو روزگار گرفت از دو پا توان مرا  
 اِر مهربان مرایره شود یچه كس پذ  
 دیبه انتظار چنانم كه چون مداِر كل  
 دگان مراید دیجدا ز در نتوان د  

 
 سپاِس حادثه دارم كه سنگ او نشكست  
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 دل مرا و نشان كرد استخوان مرا  
 به جانم به پاش خار مبادار ی یبال  
 دگان مرا.یر  دیوگر نشانه كند ت  

 
 ك تبّسم او كهكشان از آن من استیبه   
 ان مرایم كند آسمان میبگو دو ن  
 مش خوشترین همه ُگل عطر مریمرا از ا  
 كه مست عشق كند ذّره ذّره جان مرا.  

 
 میه گِه چوب داستان گویچرا ز تك  
 داستان مرا كه او رها نكند دست و  
 شه در خاك استیشكسته سرِو مرا باز ر  
 ز باغبان مرایست به جان ن یتعهّد  
 شه شومیز شاخه باز ببالم، همان هم  
 ك زمان خزان مرا.یب كند یاگر شك  
 68مرداد       

ست گرفتارآمده دربن  یت عشقی،حكا63ص « خدا كمكم كن یبرا»شعر  
دن عشق یدر دزد یست كه نه مهارت یر، عاشقست و شاع یگریبست. معشوق،ازآِن د

ار دارد اّما یگر را به دامن خود بنشاند. دانه، بسیدارد و نه دِل آن كه كبوتِر باِم د
ِم آن یاموخته است. بیدن كبوتران را به او نیزمانه، راه و رسِم دانه افشاندن و به دام كش

ر  او  یبه  آتش  كشد؛ ناگزدارد كه شرارهء سركش دل و جان و تنش، جان معشوق را  
 حلقه بندد!: یو یخواند، مبادا كه بند گران عشقش به پا یرا  به  پرواز  م

 خدا كمكم كن كه من رِه چاره ندانم یبرا  
 تو حضوِر امانم ینه با تو اَماِن حضورم نه ب  
 گانه نباشدیگانه چگونه توان شد بدان كه ی  
 نتوانم به جان تو من ین تو اگر بتوانیچن  
 عشقم؛ بگو به چه دل، به چه جرئت ینه خبره به دزد  
 كبوتِر باِم دگر را به دامن خود بنشانم.  

 
 یدی، ز كوچه به خانه پریدیگشودن پنجره د  
 و مهمان چگونه ز خانه برانم یزیتو را كه عز  
 ِق دو چشمت كه با همه دانه كه دارمیقسم به عق  
 نداده نشانم سخاوِت دانه فشاندن زمانه  
 رمیقه كوَشد كه از تو كناره بگیتنم به مضا  
 شه بمانمیدلم به مجادله خواهد كه با تو هم  
 ن تِن تنها غنوده به حجب و حجابشیبه تنگم از ا  
 كه جامه بر او بدرانم یخوشا به خشونت خشم  
 دلم شرر و تنم آتش، دو تند و دو سرخ و دو سركش  
 به جاِن تو آتِش جانم برو! كه فتاده مبادا  
 ییبگشا ی! بَُود كه پرییكبوتر پنجه حنا  
 تو بنِد گرانم. یبرو! نه كه چنبره بندد به پا  
 68آذر       
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ار یبس یرهایست سرشار از تصو ییوای، غزل نغز و ش69من ص  ی«او» 
 یشاعر با دوست كه از سرشت دوگانه اش بر م یاز دوگانه باز ین، حاكیبا و دلنشیز
 هنگامش: ید؛ و از هنگامهء شكفتن بیآ

 دامن من یده رویخواب یانگار گربهء ملوس  
 دوانده در تن من یو تن آسان گرم یخودكام و راض  
 انگار آفتاب آبان، مطبوع و گرم و پُرنوازش  
 ق در حّس و هوش روشن منیرانده نشئهء شقایگ  
 نورس یپُرعطِر خوشه ها  یمینس یز باز ییگو  
 بر ِگرد گوش و گردن من ییده دسِت كامجویلغز  
 م رایسویمرطوب كرده گ یبه نرم یتنفّس ییگو  
 سوسن من یزه هایآو  یفیده در ِمه لطیچیپ  
 خواهشم من یپُراز نوازشم من، سر تا به پا یباغ  
 زند ز گلشن من یك دشت بوسه غنچه غنچه سر می  
 آغوش پُربهار دارد  یانگار باغ مهرگان  
 شناسد هنگامهء شكفتن من ینگام را نمه  
 رویپر ینهفته در سرشتم، مست از طلب، زن ییگو  
 كشد ز روزن من ی، سر میرانمش ز در به تند یم  
 كودكانه یایزنانه، من با ح یزن با جسارت  
 ان  در پوشِش مِن مِن منیاوست عر یاو ین اویا  
 خواهم به راه بازش آرم ییمن هرزمان به پارسا  
 نهد به دامن من یننگ یاو هرنفس به شوخ چشم  
 ما ین دوگانه بازیرت از ایبه ح یدوست! مانده ا یا  
 است آن زِن من.یح ین مِن او، بس بیبس شرمروست ا  
 73آذر       

ست  یگری، غزل دلكش د71ص « ینه برافروخته بودیو س یآمد یم» 
 از حافظ با مطلع: یادآور غزلی

سوخته  یخساره برافروخته بود      تا كجا بازدل غمزده اآمد و ر یدوش م 
 بود

 یزود گذر اشاره دارد  كه شعلهء توفنده اش به زود ین به عشقیمین شعر، سیدر ا
 فروزد:یاز شعلهء آن ب یآورد تا شاعر، چراغ یند؛ آن قدر دوام نمینش یفرو م

 ینه برافروخته بودیو س یآمد یم  
 یاندوخته بود به دل یزان عشق كه عمر  
 خواستم از حال بپرسم كه همان دم یم  
 یراِه نفسم بسته، لبم دوخته بود  
 دمیبكشم، آه! كه د یخواستم آه یم  
 ین توخته بودین صفت از فاخته كیشاه  
 غماین تنم دست به ییبر خواِن بآ  
 .یاموخته بودیچون بَربَِر آداب ن  

 
 بس زود به خاكستِر خاموِش تو بنشست  
 یآن شعلهء توفنده كه افروخته بود  
 یدوست، چراغ یاز شعلهء ناساِز تو، ا  
 یتا ساز كنم، سوختهء سوخته بود  
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 كاش یمهء پُرتاب طلب داشتم ایمن ه  
 .یسرشاخهء كم حوصله نفروخته بود  
 69بهشت یارد      

اد شاعر یست استوار در سوگ زنده  یده ای، قص73ص « شاه سواران یا» 
 یرا از نام شعر -د یام -ن نام دخترش یمیكه س یدوست -اخوان ثالث  یمهد -آوازه پُر

 او گرفته است:

 یشاِه سواران كه سراپا دل و جان یا  
 یچون است كه با كوكبهء مرگ روان  
 ن گونه روان استیتابوت تو عرش است كه ا  
 یكه ز فضل است جهان یهرگوشه به دوش  
 ت هستیده پِ ك كاهكشان اختر تابنی  
 .ید كشانیعرشهء تابوت كه خورش یا  

 
 اد تو بودمیدوست، به غربت همه با  یا  
 ی، تو نشانیران تو نمادیزان رو كه ز ا  
 وطن بود یثت همه غمهایك عمر حدی  
 یگمان ین جایست در ایغم ُكشت تو را، ن  
 ُكشتهء غم، خاك تو از اشك دهم آب یا  
 یشه دوانیر ،ی، ساقه كنیتا سبز شو  
 عاطفهء محض، به سوگ اند یاران تو، ای  
 یانیبه م یره شان نقطهء عطفیدر دا  
 زهء دانشیارباب كمالند كه از ر  
 .یآراسته زانان همه جا خانه و خان  
 شین پیك هفته از ایدم یاحوال تو پرس  
 یهرچه توان بود همان یز خوش یگفت  
 و بودت یگفت یبود و نم یا خبریگو  
 یجانی، هیدر لحن و صدا ِسّر و سرود  
 و ناگاه یدیو خند یو گل گفت یخوش بود  
 یخطّ امان ی، بیاز مرگ سخن راند  
 ر و جوان سوگ بداردیكه مرا پ یگفت  
 یر و جوانیهر پ یگفتم كه تو خود شاد  
 ز كه گفتمین است و چنان نیكه چن یگفت  
 یكه بدان ینیكه بب یباش دو روز یم  
 یو گفت ین زودیفتم كه مبادا به چنگ  
 .ینتوان« مبادا»ر مقّدر به ییتغ  

 
 خواست یغام اجل آن كه رساندت ز تو میپ  
 یت برسانیآفاق سخن تا ابد  
 ر و جوانندیتو پ یامروز روان در پ  
 یروح و روان روح روان روح و روان یب  
 فمیباِر غم هجران تو بر دوِش نح  
 یو به حالم نگران كه گران است یدان  
 یاریو  یدر سوگِ منوچهر به غمخوار  
 یاز شانهء من بار گران یبرداشت  



  

 

 129  ین بهبهانیمیس

   

 و دلدادهء اورنگ یگلچهر مرا خواند  
 یرت و سانیكه بدان حسن و بدان س یعنی  
 دمیر ندیگفتم كه مگو حسن كزو خ  
 یرات حسانیكه مخور غم كه ز خ یگفت  
 شد گفتم كه بهارم همه تاراِج خزان  
 یتو و فارغ ز خزان یكه بهشت یگفت  
 یبودم و گفت یبه ره یافتاده غزال  
 .یرزنانیدار كه از ش یدل سخت قو  

 
 دوست یكه ب یتم گویدوست، كنون تسل یا  
 یرفته ست ز تن بود اگر تاب و توان  
 یدر محفل ما چشم و چراغ همه بود  
 یِد نهانیاكنون كفنت ابر و تو خورش  
 میآراسته بود یشب یكه بزم اد آری  
 یتا شعر بدان حنجرهء خسته بخوان  
 نتیو آواز حز یخواند یو م یگفت یم  
 یكرد به پا جامه دران« جامه دران»در   
 ستیان به تو گفتم صله در خورِد توام نیگر  
 یكه به شعرم بفشان یصله اشك یگفت  
 گریرود از چشمم و د یبه عبث م ییجو  
 .یبنشان یكه نهال ینینجا ننشیا  

 
 تو، خواهم كه گل آرم یست كنون جا یخال  
 یچ نمانیبر جات گذارم، تو به گل ه  
 گل شعر نخواند سخن نغز نداند  
 یشه نراند كه تو رانیوان توسن اند  
 ن كسید پس از اید و نزاییچونان تو نزا  
 ین ِد اخوایامبا دهر نمانده ست   
 ن همه دانمیا نالم و با یم و میگر یم  
 .یرد همه آنیآن كس كه نمرده ست و نم  

 اخوان ثالث ین روز درگذشت مهدیپنجم    

 69ور ینهم شهر      

، در گران و یوا، صنعت جناس در خانه و خان در مصراعین سوگنامهء شیدر ا
در دو  یو نشان ینیو جامه دران، نش« جامه دران»ز در یگر، و نینگران در مصراع د

 یو نهال؛ تكرار واژه ها ین جویر( بیگر؛ رابطه و تناسب )مراعات نظید مصراع
توان نام  یكه هم م« یِد اخوانیام»هام در عبارت یك مصراع؛ ایروح و روان در 

روزگار را از داشتن اخواِن  یدیشاعر درگذشته را از آن مراد كرد وهم مفهوم ناام
 اخته است.تر س یشعر را غن یقیو موس ییبای؛ و... زیگرید

، شاعر مظاهر گوناگون 79ص « ید زلف نارنجیخورش» یدر غزل استعار 
انتظار دارد  یِد زلف نارنجیدهد: از خورش یعت را مورد خطاب و سؤال قرار میطب

وحشت  ین سرایخواهد كه ا ین را آب كند؛ از توفاِن اخم بر اَبرو میچرك یكه برفها
زهء درون یپرسد كه چگونه شنر یم یزنگارچشم  یایران سازد؛ از دریه ویرا از پا

د آبدار بََدل خواهد كرد؟؛ از ابِر ستبِر پُرباران، رقص حباب با یصدفها را به مروار
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د كه دلو و آب آماده است، تو كه صد یگو یطلبد؛ به تاك م یلغزان م یموج چرخ
و...  ؟یكن ینارس را از شهِد ناب  پُر نم ی، چرا خوشه هایسمان داریدست و صد ر

 ین و استعارین ، نمادیبا و دلنشیز یوصف یبهاین واژه ها و تركیداست كه همهء ایپ
لغزان، در بركه؛  یچون رقص حباب با موِج چرخ یر دلكش و درخشانیاند. تصاو

دهء یشاعر در قاب د« یمِن كول»ل عشق شدن نقش یمانند تمث یعیبد یرهایتعب
و هم « دل» یآن، هم به معن یهامیكاربُرد اه قلب به سّكه و ی؛ تشب«ییایشهسوار رؤ»

د یاز مهمان، ام ییرایپذ یدست شاعر با آن برایكه دل ته« یسّكهء تقلّب»به مفهوم 
ناب  یفراهم آوردن نقل و شراب دارد؛ و... همه و همه دست به دست هم داده و شعر

 د آورده اند:یپد

 كرد؟ یآفتاب خواه ی! كیِد زلف نارنجیخورش  
 كرد؟ یآِب آب خواه ین را كیچرك یفهان بریا  

 
 وحشت را ین سرایا یتوفان اخم بر اَبرو! ك  
 كرد؟ یخراب خواه یبا ساكناِن ارواحش از پ  

 
 ن وصلی! با نُطفهء كدامیچشم زنگار یایدر  
 كرد؟ یزهء صدفها را ُدّر خوشاب خواهیشنر  

 
 ن دشتیابر ستبِر پرباران! در بركهء كدام  
 كرد؟ یلغزان رقص حباب خواه یرخبا موِج چ  
 ین، صد دست و صد َرَسن داریتاك! دلو و آب است ا یا  
 كرد؟ ینارس را پُر شهِد ناب خواه یخوشه ها یك  

 
 اِر مهربان دارمیآسمان! سِر خفتن با  یا  
 كرد؟ یخواب خواه یجا یگهوارهء كمانت را ك  

 
 رسد از راه یدستم! مهمان كه میدل ته یآه ا  
 كرد؟ ین قلب نُقل و شراب خواهیبا سّكهء كدام  

 
 ییآ یو نم ییگو ی! مییایشهسوار رؤ یا  
 كرد؟ یشتاب خواه یرم، پس كیم ین درنگ میبا ا  
 ِل عشق خواهد شدیدارم، تمثیبه د یگر بگذر  
 كرد. یده قاب خواهیدر د یكه از مِن كول ینقش  
 69اسفند       

اد روانشاد یز به ی، ن85ص « ییاران به در آیتا ز در خانهء  یستین»غزل  
ب یم و تركیابی یشاعر را م یاز ُخلق و خو یاخوان ثالث سروده شده و در آن، برخ

 را كه از اوست:« انیمه برآ»

 ییاران به در آیتا ز در خانهء  یستین  
 ییحوصله، وقت دگر آ یوگر امشب نكن  
 یره به هر وعده بخندیگر دلت ره ندهد، خ  
 ییوعده درآ یساده و ب یور دهد، تن نزن  
 ینیاران بنشیبه طربخانهء « انیمه برآ»  
 یید، همه با او تو برآیمه چو بر بام برآ  
 نغز بخوانم یچون رود از تو اشارت، غزل  
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 .ییخوش بسرا یچون كنم از تو تمنّا، سخن  
 

 یدیبه ام یدوست كه روز یا ینه سفر كرده ا  
 ییم كه مگر از سفر آنیسر راهت بنش  
 ن بخت نداردیخانه ام ا یخانه خود یگر اید  
 .ییم سحر آینس یكز درش سرزده همتا  

 
 ین چاره كه عمری، چه جز ایدین خطّه كشیاز ا یپا  
 .ییِب تو بوسم كه مگر در نظر آیدست پَره  
  
 غایم و دریاد تو داریآراسته با  یبزم  
 .ییه در آاران بیتا ز در خانهء  یستین  

 اخوان ثالث یك سال پس از درگذشت مهدی    

 70مرداد       

ن مجموعه ی، كه عنوانش را به ا95ص « یچه آزادیك دری»ن در غزل یمیس 
چنان تاك  یخواند و ابر نقره افشان را، تا و یرا فرا م یو آزاد یداده، عشق و شاد

فردا  ید؛ چرا كه وعده هافشانیش دست و دل بازان بیش را پیبارآور، دست و دل خو
افت  كه  مرگ، راه  بر یغلتان امروز  را در  ید لحظه هاید، پس بایرا اعتماد  نشا

از آفتاِب  یگریر دیوان )تعبیبر فراز ا یرنگ یرا كه همانند آفتاِب بیبندد؛ ز یآنها  م
جال م -دان یتنگ م ییگو یهمچنان كه برا -د یخواهند پر یبر لِب بام بودن(، به زود

داند، سرش را به باد خواهد داد )زباِن  یكه شاعر م ییان نكته هایست. بیدن نییپو
 خون دارند: ین رو كه آن نكته ها رنگ و بویدهد بر باد(؛ از ا یسرخ، سِر سبز م

 باز كن به زندانم یچه آزادیك دری  
 خرج كن، كه مهمانم یك سبو پراز شادی  
 بارآورابر نقره اَفشان شو تا چو تاك   
 فشانمیش دست و دل بازان دست و دل بیپ  
 م دری، باز كن به رویك چمن صفا داری  
 ن، در كنار بنشانمیبر بساط گل بنش  
 ن بادیامروزم شاد باد و رنگ یلحظه ها  
 فردا را اعتماد نتوانم یوعده ها  
 مروز شادم كو؟یفّر بامدادم كو؟ ن  
 وانمیبر فراز ا یرنگ یآفتاِب ب  
 غلتان را یبندد لحظه ها یمرگ  راه م  
 دانم.یتنگ م یدن؟ گوییكو مجال پو  

 
 ران كن!یز و توفان كن! آنچه مانده ویعشق، خ  

 شانمیاز تو باد خاشاكش النهء پر  
 با زبان سرخ آخر چون كند سِر سبزم؟  
 دانم یخون دارد نكته ها كه م یرنگ و بو  
 -كوتاه  سخن -ش او یرسد از راه، پ یعشق م  
 خوانم. یبا حضور م یدر نماز خون شعر  
 71بهشت یارد      
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 یش سخن میشتِن خوی، شاعر از خو97ص « رسالمیِر دیمن دِ »در غزل  
ن یب ایخانه دارد و بر فرق صلیكهنسال، صدگونه باده در م یرید كه همچون دیگو
م یش( و در حریمو یدیه از سپی، َگرد نقره نشسته )كنایسا كه اوست، از ابر بهمنیكل
دن خون یگران را به نوشیح، دین رو كه چون مسیده، از اییار رویبس یتاكها یو

 با ِگل او آغشته شده است... : یسیش، فراخوانده؛ و اندوه شام آخر عیخو

 مم؟یچه ب یر سالم، از كهنگیِر دیمن دِ   
 ممیخانهء قدیصد گونه باده دارد م  
 كفت و ُگل شدبس عشقها كه پنهان در من ش  
 ممیهر نس یشان نجواید سخن از ایگو  
 پاید منگر بر تارك چلیتار سپ  
 مم.یگردون ز ابر بهمن افشانده َگرد س  

 
 دهیده از َگرد ره رسیهر خستهء رم  
 ممیهمصحبت و ند یگشته ست روزگار  
 برگ و توشه مانده یخلقش هرآن كه رانده ب  
 ممیبنشسته بر اد یرم به نان خشكیگ  
 م خاممیده سیاز كنامم دزد یگر دزد  
 ممیش عظیراهش بخشا یآورده سو  
 ن گفت آن كه حق گفتیا« د!یخون مرا بنوش»  
 مم.یده در حریین رو رویار تاك ازایبس  

 
 آغشته با ِگل من« شاِم آخر»اندوِه   
 ممیتون اورشلیانت زیتلخ است از خ  
 نممه ناین دو نیانم ماند ایاز رنِج سال  
 ممیر هردو نیتوانم، برگ یقسمت نم  
 ا زن، با زخم كهنه بر تنیهركه، مرد  یا  
 مم.ینهء كریاسا بر سیپروا مكن، ب  
 م آخریاز كهنه ارغنونم مانده ست س  
 مم...یزند به س ین را دل مین راه آخریا  
 71خرداد      

ست با  ییبای، غزل عاشقانهء ز113ص « خوشه به خوشه عشق شد» 
د، درخت یآرا یعشق، دست و دامن شاعر را م یجاندار: خوشه ها یرهایتصو

كه جان گرفته و  یدهد؛ چون زرده ا یشود؛ پَِر عشق، تنش را قلقلك م یارغوان م
شرم،  ید رنگ را نُك زده كه بشكند و به رغم سرخیل به جوجه شده، محفظهء سفیتبد
چد؛ چرا كه یپ یشود، سر م یكی ن كه با معشوقید. شاعر عاشق از ایان برون آیعر
، یدر مصراع یو سرخ یخواهد زن باشد و او مرد! تكرار كلمه، تقابل زرد یم
ك مصراع، جناس یژه در یبه و« ش»شتر مصرعها، تكرار صوت یدر ب یهء داخلیقاف

رتر یشعر را گوشنوازتر و دلپذ یقیآب و گالب، و ُكنم و َكنم، و... موس یدر واژه ها
 ساخته است:

 نت دست و دامنمیخوشه به خوشه عشق شد ز  
 ست درخت ارغوان، آه، منم، منم، منمین  
 برده توان و تاب را از دل كودكانه ام  
 دود از پَِر عشق در تنم یكه م یقِلقِلك  
 ان باغ شكوفه ام نهانیر پرنیمانده به ز  
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 كنم؟ یكنم؟ جامه چرا نم یفاش چرا نم  
 شرم را بگو یجان گرفته ام، سرخ یزرد  
 د را نوك زده ام كه بشكنمیمحفظهء سف  
 تو آمدم دوان، كرده گذر ز هفتخوان یسو  
 آهنم یهفت سفر تباه شد كفش و عصا  
 به آب شسته ام، تن به گالب شسته ام یرو  
 ده ام، سرمه به چشم روشنمیشانه به مو كش  
 در بُِگشا كه سرخوشم، شور و شتاب و آتشم  
 كشم با ادبم، فروتنم ینم یشعله ول  
 ، درآ؛ تو نشدم، مران مرایاگر من یگفت  
 ك سرا زان كه تو مرد و من زنمیبا تو خوشم به   
 یین دوی، شكوه مكن ازییدم مزن از من و تو  
 ، وانچه سزاست خود منم.ییآن كه بجاست خود تو  
 72ن یفرورد      

ن یكاغذ»ن، در مجموعهء از اشعار آ یو برخ« بود آنچه بود»عنوان بخش  
 ن به آنها پرداخته شده است. اّما از افزوده ها:یش از ایآمده و پ« جامه

كه  ی، شاعر از كلمات و عبارات143ص « ترانهء زنگ دبستان»در شعر  
همنسالن او  ین دورهء كودكیرین آمده و از خاطرات تلخ و شیشیپ یدبستان یدر كتابها

ان آن چه نوشته اند با آن چه در ید چه تفاوتهاست میگود تا بیجو یو من است، بهره م
 گذرد: یعالم واقع م

 ترانهء زنگ دبستان ز كوچه به گوش من آمد  
 به صد گله در سخن آمد« ور و كشوریعروسك ز»  
 عروسِك ُخرِد بالكش شكسته دلش ز كشاكش  
 ان دو آتش گسسته سرش ز تن آمد.ینشسته م  

 
 كه بوده مدار ُِمدارا م چه َمتَلهایبه كودك  
 نه ازان همه اّما موافق كار من آمد. یكی  

 
 ه  است و چه رسوایچه روس یرضا ز ربودن طوط  
 رهن آمدیكه نغمهء مرغ شكرخا ز پردهء پ  
 عتیم چه مثلها زدند و خالف طبیبه كودك  
 لت مرد و زن آمد.یربودن و بردن و غارت فض  
 ب مهاجریكه غرم؟ بسا یچه گو« دهیسار پر»ز   
 وطن آمد. ینه ُمرده به جانب مدفن نه زنده سو  

 
 كتاب نوشته بسوزان، خراب گذشته رها كن!  
 كهن آمد.« یخرابهء ر»ران ین همه ویكه در بِر ا  
 68اّول مهر       

و « پرده» یهامی، كاربُرد ا«رهن آمدیكه نغمهء مرغ شكرخا ز پردهء پ»در مصراع 
  باست.ی، ز«نغمه»تناسب آن با 

ست كه به گمانم، زن را  یی، غزل پُرمعنا145ص « ییبا تخته پاره و تنها» 
با و سختكوش، تنها بر تخته پاره، در یكشد كه: ز یر میرا( به تصو یژه ای)نه زن و

ا، در یدر ید و واهمه هایكران، محاط در حرارت سرسام آور خورش یب یآب یایدر
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 یبا خطّ  یمدفون یرا از كشت یامیراند. پ یش میپ به ییبایكوالك برق و شرر، با شك
كه موج را توان  یش رقم زده نه بر دفتریوا با ناخن بر تن خویش یاستادانه و كالم

خوانا كه از  یكه آب تواندش محو كردن، بلكه با خون یبردن آن باشد، و نه با جوهر
و جان كالم  امی( او، زخم و پیشده؛ و در مرگ )نه در زندگ یسخنگو جار یزخم

 د!:یو رسالتش را خواهند د ییبایز یعنی

 یی، با تخته پاره و تنهاییبایو ز یزن، سختكوش  
 ییبایراند بر موجها به شك یبازو گشوده و م  
 ده از همه سو با اویچیها پیآب یكرانیدر ب  
 ییایاوهاِم سركش در یدیسرساِم آتِش خورش  
 همه جا رفتن اوج و فرود و فرارفتن، ناخوانده تا  
 ییمایها با موج  فاصله پیآب یكرانیدر ب  
 دنیدن، كوالِك برق و شرر دیزرد و كبود و درخش  
 .یینایزار مانده ز بیدهء ناچارش بیچندان كه د  

 
 مدفون را بر تن رقم زده با ناخن یغام كشتیپ  
 ییوایِت شیبه غا ی، حرفیوهء استادیبه ش یخطّ   
 كه خوَرد آبش یوجش، نه جوهركه بََرد م ینه دفتر  
 یی، خون است و آن همه خوانایزیزخم است و آن همه خونر  
 ا به زمزمهء آبش چون گاهواره دهد تابشیدر  
 .ییخوابش با گاهواره و الال یرگیمرگ است و چ  

 د؟یان زاید، از مرگِ او چه زیآن زخم اگر به سخن آ  
شا    .ییرایذد  آغوش را به پیگو با كرانه كه بُگ 

 
 امش را، در مرگ جان كالمش راینند زخم و پیب  
 ...ییبای: رسالت و زیعنیوان خطّ و ُحسن تمامش را   
 68آبان       

ز یه آمیكنا یا شاعر اشاره ای، گو157ص « ت مباركیس آهویتند»در شعر  
ا شهر تهران به كار رفته؛ امّ  یبا سازیز یر برایكه در چند سال اخ یدارد به كوشش

 ست:ین ی، جز دلتنگیین دلگشایدر برابر ا یاحساس و

 یهست داغ یشهر، اّما، با هر چراغ ی]...[ در خاطرم، ا  
 ؟ییزدا یم یاد من كیدان از یآن حجله ها را با شه  
 یگرفت یت خفتند و خاموشیكه شب گردونه ها یوقت  
 ییصدا ید صدا در بیشان آیا ز ارواح پریگو  
 زان دارند هرشب مادرانتیعزا كه در سوك یگو  
 .ییو ماتمسرا یدر گوشهء ماتمسراها غمخوان  

 
ِو لب جویس آهویتند    ت مبارك!یت مبارك! َسر 
 ...یین دلگشایشهر، با ا یم را، ایافزون مكن دلتنگ  
 70آبان       

 یو فقر یا از گرانیساده و گو ی، با زبان165ص « بود یكودك روانه از پ» 
 یهنمان شده، سخن میت مردم میر اكثریبانگیگر -ش یش از پیب -لها ن سایكه در ا

 د:یگو
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 «من پسته.»بود، نق نق كنان كه  یكودك روانه از پ  
 زن ناله كرد آهسته.« ارم من؟یپول از كجا ب»  
 زد. یفشرد و عرّ  یید در دّكان، پایكودك دو  
 «كو صاحبت، زبان بسته!»گوشش گرفت دكاندار:   
 «كه آبرومان رفت؟ یدید»د دستش را: یمادر كش  
 ا ندانسته.یداد دانسته  یتكان م یكودك سر  

 
 «... سرسام!یر پسته صد تومان! نوشابه، بستنیك سی»  
 خسته: یشه كرد زن با خود  از رنج زندگیاند  
 ده ستیده ست و چشم پوشیتازه د یروز گردوید»  
 «وسته.یش پیهاش با روز پیهر روز چشم پوش  

 
 او نگاه افكند یبود، زن سو یكودك روانه از پ  
 كه خشمش را باران اشكها شسته. یده ایبا د  
 «؟یدی! دزدیوا» -د یب كودك را پُر دیناگاه ج  
 ك دهان پر از پسته.ید، با یخند یكودك چو پسته م  
 72ر یت      

 رم( شامل پنج قطعه شعراست. از آنهاست:ی)مباد اوفتاده بم 3بخش  

ش آن از َمتَل متداول ی، كه شاعر در سرا169ص « ث گاو حسنیحد» یلیزل تمثغ
دنها یتها و پابرچیبهره جسته تا از محروم...« اَتَل َمتَل توتوله / گاوحسن چه جوره / »

ال خون و خطر بر یبان، خیبت گاِو سر به گرید و هشدار دهد كه از دو شاخ پُرهیبگو
چشمك زن حضور  یشاعر و شاخ گاو، رابطه اان ذهن ین كه میزد و از ایخ یم

 غهء بُّران:یل شوند با دو تیگر به گاو حسن تبدید ید كه او و همهء اوهایدارد؛ شا

 ر هست و نه پستانشیث گاو حسن بشنو: نه شیحد  
 ونجهء تر تابستان، نه كاه خشك زمستانشینه   
 هایبر استخوان ز درشت یفكنده مفرش خاشاك  
 نه ز چشمانش ]...[یبر آبگ یكیء تارهیفشانده سا  

 
 اد آرمیه به یز دست دا یبه َضرِب هر نََوسان، نقش  
 م به فرمانش:یدو سه همساالن نشسته ا یكیكه با   
 كوچك و ضربتها ی، دو پاینوسان، آر« اَتَل متل...»  
 «ن! نهان بدار و مجنبانش!یپابرچ»سپس خطاب كه   
   
 ن و دو همخانهیون دو همنش، من و گاو اكنیبه همدل  
 بانشیبه دامان من، چو او كه سر به گر یده پایكش  
 زدیال خون و خطر خیبت خیو زان دو شاخ پر از ه  
 دانشیم یره كوشیزد به چیهجوم و قلب درآم  
 ان ذهن من و شاخش حضوِر رابطه چشمك زنیم  
 غهء بُّرانش.یكه بل كه گاو حسن باشم بدان دو ت  
 70داد خر      

ن از ترانهء یمیهم، س 171ص « روزه یشانهء ف» با و دلكش یدر شعر ز 
س داره  قدِّ كمون / از  ینب  خاتون /  گیُجم ُجَمك  برگ خزون /  مادرم ز» انهء  یعام

 یروزه میخواد / شونهء ف یس او شونه میتره / گ یكمون  بلند تره / از َشبَق مشك
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نا به  یكه بر او روا داشته و افتراها ییناروا یمتهابهره گرفته تا به ته« خواد/...
ها و ُگل و دل ید؛ و بوسه بخشیر بر او بسته اند، پاسخ گویاخ یكه در سالها ییجا

دن و یسو بریگ ین تا پایدلنش یین پاسخگویه كند و در ایشتن را توجیخو یهایفشان
 ش رفته است:یسنگسار كردن، پ

 ون كمانمهمچ یسویروزه خواهد گیشانهء ف  
 گرچه اكنون قّصه ساز ُجم ُجمك برگ خزانم  
 نییروزه بنگر دوستانم با چه آیشانهء ف  
 فرستند ارمغانم. یم -تا بتركد چشم دشمن  -  
 ما را كوردل معنا نداند یهایگلفشان  
 فشانم. یمن به راه عاشقان همراه گل دل م  
 باعث آمد یما را آفتاب یهایبوسه بخش  
كد ز شاد یپوست م    پراشد ناردانم. ی، میتَر 
 مم ره نداردیچ تهمت در حریچ ظلمت، هیه  
 نوربخش و پاكدامن، آفتاب و آسمانم  
 سو نهادمیعاشق بر سر گ یاز دلها یتاج  
 ن در حلقهء عاشقترانمیزان كه خود عاشقتر  
 دل رفتم و دنبال هر باطل نرفتم یاز پ  
 بر زبانم هرچه دل گفت آن بگو، ناگفته آمد  
 دیعشق در من كرده ُگل، گر سنگسارم كرد با  
 ا تا سنگ را در ُگل نشانم.یتن هدف كردم؛ ب  
 د امروز و فردایداند كه خواهندش بر یگرچه م  
 همچون كمانم... یسویروزه خواهد گیشانهء ف  
 70خرداد       

ن به یمیست كه س یمنظوم ینامه ها ی)به برگ آنچه رقم كردم( حاو 4بخش  
زنده ماندن  ی، بهانه ها187ص « نیز دور غمگیعز»دوستانش نوشته است: در غزل 

ست كه از  ین بهانه، گرفتن دست دوستیباتریشمارد و به پندار من، ز یخود را بر م
 د:یخنجر، ُگل درآ یبه جا ین ویآست

 دین! بمان كه شب سرآیز دور غمگیعز  
 دیبرآ یرگین ز تیمیس یشكوفه ها  
 ز دور عاشق! بخوان ترانه ات رایعز  
 دیث باور آیبخوان مگر به گوشم حد  
 یجهان یچه سود خواندنت را كه آن سو  
 د.ید، شب من از در آیشب تو چون سرآ  

 
 د دور شصتم كه طرف خود نبستمیرس  
 دیبرآ ییبگو دگر ز دستم چه طُرفه   
 بهانه دارم یبه زنده ماندن بس یول  
 دیگر آیردا بهار دن كه فیهم یكی  
 ن كه فردا نهال نو نشانمیهم یكی  
 دینم كه وقِت نوبر آیاو نش یبه پا  
 ن كه دانه به ره كنم فشانهیهم یكی  
 دیمگر به بام خانه دو تا كبوتر آ  
 و هوشان یدو تا كه بغبغوشان، سرود و ها  
 دین نشاط گستر آین سكوت غمگیدر ا  
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 رمیبگ یز دوست ین كه دستیهم یكی  
 د.یخنجر آ ین او ُگل به جایكز آست  

 
 ین چه داریز دور صادق! در آستیعز  
 د؟یتو را ز خنجر و گل كدام خوشتر آ  
 ن صداقتیهم یكیبهانه ماندنم را   
 د...یب گو مبادا كه عمر من سرآیفر  
 69بهمن       

ه ها و ی، با تشب191ص « یصبح است و آسمان ابر»گر شعر ید  
ت دارد: یهر رگ شاعر حكا یدرون و افسردگ یا كه از سرمایتازه و گو یرهایتصو
دوست  یزا یكند كه شعر و شور گرم یه میز تشبییعصر پا یشتن را به افرایخو

خ است یس یچد، وام بر گردنش نهاده؛ بدنش چون تندیپ یكه بر افرا م یچكیهمچون پ
دارد؛  ین را دوست نمگردش در آ یگل و سوسن است كه كس یب یراهن؛ باغیدر پ

 اب كه درخور دوست داشتن باشد؛... :یا شبچراغ نایحباب بر آب است نه مهتاب 

 كشنبه هفتم بهمنی، یصبح است و آسمان ابر  
 ز من، با منیادت، عزیچون عطر پونه با برگش   
 یدان یسم حال غمم نمیدوست، من چه بنو یا  
 ك ُخم شراب مردافكنی یفراموش یخواهم پ  
 ن نهان كردهیاز زم ید  َسر گران كرده رویخورش  
 ده در دامن.یكش ییبر آسمان كرده پا یاخم  

 
 زا یدوست، آن محبّتها، وان شعر و شور گرم یا  
 كه بر افرا، وامم نهاده بر گردن یچكیچون پ  
 انیزم در معبر زمان عرییعصر پا یافرا  
 همنو ب ید یران كه خود چه خواهم كرد با سردیح  
 كنم اّما یشه میو بهمن اند ید یاز سرد  
 افسرده هر رگم در تن ییاز درون گو ییسرما  
 یبار یرا بر من به مهر م یك آفتاب  گرمی  
 راهن!یخ به پیس یآرم؟ تند یتو چه م یمن سو  
 زدیر یسوان كه خاكستر از تارهاش مین گیا  
 كند روشن. یگر آتش نمیدر جان عاشقان د  

 
 دیآ یش می، شرمم ز خویكه دوستم دار یگفت  
 گل و سوسن؟ یدارد در باغ ب یگردش كه دوست م  
 ابم؟یا شبچراغ نایكه مهتابم؟  یپنداشت  
 بدم، مرا بشكن! ینه نه، حباب بر آبم؛ آه  
 69بهمن       

 یو شكفتگ ی، شاعر تازگ201ص « یست حالم نگفتن یحال» یوایدر شعر ش 
؛ به یست اّما شاد است و سرشار از زندگیكند. مست ن یر میش را تصویهنگام خو یب

ك خوشه انگور روشن، از سر تا به پا نوش است؛ و... كاربُرد جناس در دو یمانند 
از  یبه مصراع ینیار دلنشی، مفهوم بسی، عالوه بر خوش آهنگ«كام»و « گام»واژهء 

 ده است:ین شعر، بخشیا

 گرمیِن دیمی، امروز سیست حالم نگفتن یحال  
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 ده بر سرمین هرگز نتابیش ازید پیكه خورش ییگو  
 گانه بوده امیك عمر بیش یانگار با آسمان خو  
 ن كبود همبال و پر با كبوترمیامروز، اّما، در ا  
 چه را بر باغ گل وا نكرده امیانگار هرگز در  
 ش است از حّد باورمیب ین شكفتگی، این تازگیا  
 - ین صنوبریا -رده ام؛ اّما دلم نخو یزیمستم؟ نه، چ  
 در صنوبرم. یوه ایچون م  یشاد است و سرشار زندگ  

 
 الم كه دست راین خینمانده است؛ در ا یتا مرگ راه  
 توان امروز از دل برآورم یفردا چو از ِگل نم  
 اب فرصتمیدوست، در یلوفِر چند ساعتم؛ این  
 برم؟ یستیپژمردنم چه سود  امروز اگر ن یفردا  
 ك خوشه انگور روشنم، نوش است سر تا به پا تنمی  
 ، غافل كه در كام خوشترم!ینه یخوش بر سرم گام م  

 
 اِر توستیار توست، شهر تو و شهر ین دیبس كن درنگ ا  
 تو بسپرم یش پایجانم پر از انتظار توست تا پ  
 تو یتو شد غمگسارم به جا یمهربان، نامه ها یا  
 هر نامه اكنون برابرم یدشت خّرمك یگسترده   
 دگر بزن یه راهیدلنواز من، در ما یچنگ یا  
 ن، حرف آخرم.ین است، ایراه وطن، راه آمدن، ا  
 71ن یفرورد      

سازد، بال و  یخوش نم ی)زهره ساز 7و  6و  5 ین و اشعار بخشهایعناو 
ن یكاغذ»در كتاب  ناً ی، ع«یچه آزادیك دری»( در مجموعهء یو گذار یال، و اشارتیخ

 آمده و به آنها پرداخته شده است.« جامه

 یم« انینكتهء پا»ر عنوان ین  مجموعه، زین صفحهء ایشاعر در آخر 
 سد:ینو

 ن كه هست باشد و نشد. حافظ گفت:ین دفتر پربارتر از ایخواستم ا یم     

 رضا به داده بده...      

 خدا نگهدارتان     

   

وسته در ی، پیش از پنجاه سال شاعرین در طول بیمیه شعر سم كه چگونیدید 
شه، زبان، یهمه جانبه: در اند یحال تحّول بوده و رو به كمال داشته است؛ تحّول

، و... در یع شعریر و صنایر و تصاویغزل، تعاب یواژگان، وزن و طرز و محتوا
 یو تغّزل ییغنان  یان مضامیب یفقط  برا یگر غزل، قالبین شاعر توانا، دیشعر ا

: عشق و یارائهء هرگونه مظروف یست به اندازه و متناسب برا یست، بلكه  ظرفین
ن در اشعار یمی، و... سیاسیو س یت و داستان، گفت و گو، مسائل اجتماعیعاطفه، روا

كه به  یز زنان ستمكشیدستان جامعه و نیهم، از رنج و فقر ته یشاعر ین سالهاینخست
 یند. در سالهاینش یم ید و با آنان به دلسوزیگو یه اند؛ سخن مافتی، شهرت یبدنام
 یغزلها ی، رجحان داده است، حتّ یگر شعریر كه قالب غزل را بر اشكال دیاخ

 ست. ین یخال یاسیس - یبه مسائل اجتماع یزیعاشقانه اش هم از گر
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 یث وزن و مضمون، بدعت و نوآورین  نه تنها از حیمیدر غزل امروز س 
ن كه وحدت موضوع در غزل آنان، شرط یشیشود، بلكه برخالف شاعران پ یده مید

وست؛ شعر یپ یات را به هم میه و وزن، ابینبود و فقط وحدت قاف یالزم و اساس
 ن از وحدت موضوع، برخوردار است. یمیس

واال،  یم پُرتوان و سخنور؛ با شعریرو به رو هست یو حاال ما با شاعر 
رها و یه ها، استعاره ها، تعبیده و تراش خورده؛ تشبیسنج یاستوار، واژگان یزبان
    .یو متعال یانسان ینیتازه و درخشان؛ و مضام یرهایتصو


