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  شبانه
 

  در نيست
راه نيست  

  شب نيست
ماه نيست  

  نه روز و
نه آفتاب،  
  ما
  بيرون ِ زمان 
ايم ايستاده  

 ي ِ تلخي با دشنه
 .هاي ِمان در گُرده

 
  کس هيچ

  کس با هيچ  
گويد سخن نمي  

  موشيکه خا
  به هزار زبان  
.در سخن است  

  گان ِ خويش در مرده
  بنديم نظر مي  
ئي، با طرح ِ خنده  

 کشيم و نوبت ِ خود را انتظار مي
 هيچ بي

 !ئي خنده
 ١٣۵١فروردين ِ  ١۵
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  شبانه
 

 اگر که بيهده زيباست شب
  براي ِ چه زيباست

شب  
 -براي ِکه زيباست؟

 
  شب و

گان انحناي ِ ستاره ود ِ بير  
 .گذرد که سرد مي

  واران ِ درازگيسو و سوگ
بر دو جانب ِ رود  

 يادآورد ِ کدام خاطره را
  گير ِ غوکان ي ِ نفس با قصيده

کنند تعزيتي مي  
 به هنگامي که هر سپيده

 گلوله آواز ِ دوازده به صداي ِ هم
 سوراخ

 شود؟ مي
 
□ 
 

  شباگر که بيهده زيباست
 براي ِ که زيباست شب

 زيباست؟ براي ِ چه
 ١٣۵٠اسفند ِ  ٢۶
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  نشانه
 

  شغالي
گَر  

 -ماه ِ بلند را دشنام گفت 
 پيران ِشان مگر

 نجات از بيماري را
 .چنين فرموده بودند اين تجويزي

 
  فرزانه در خيال ِ خودي را

ليک  
 که به تُندر
 کند، پارس مي

   بوعليگمان مدار که به قانون ِ
 حتا  

 جنون را
 تر نشاني از اين آشکاره
 .به دست کرده باشند

١٣۵٢ 
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  برخاستن
 

 گريد؟ گير مي چرا شب
 

 ام من اين را پرسيده
 .پرسم من اين را مي

 
□ 
 

 ست ات از صبري عفونت
 اي که پيشه کرده

 .وَهن ي ِ به هاويه
 

 اي تو ايوب
که از اين پيش 

   اگر

  به پاي  
 بوديبرخاسته  

  خضروارت
به هر قدم  

  ي ِ چمني سبزينه
  به خاک  
گسترد، مي  

  ات و باد ِ دامان
تندبادي  

  هاي ِ خار بوته تا نظم ِ کاغذين ِ گُل
.بروبد  
 

 ام من اين را گفته
 هميشه

 .گويم هميشه من اين را مي
  ١٣۵١تير ِ  ٢۵
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  دانيدر م
 

 وآيد  چه به ديد مي آن
 .گذرد مي چه به ديده آن
 

  جا که سپاهيان آن
کنند مشق ِ قتال مي  

 تواند باشد، ي ِ چمني مي گستره
  و کودکان

کماني رنگين  
  رقصنده و

.پُرفرياد  
 
□ 
 

 اما آن
  که در برابر ِ فرمان ِ واپسين

گشايد، خند مي لب  
 تنها
  تواند مي

خندي باشد لب  
 »!آتش «در برابر ِ

١٣۵٢ 
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  شبانه
 

 مردي چنگ در آسمان افکند،
 فرياد و اش هنگامي که خون

 .اش بسته بود دهان
 

 خنجي خونين
 -! ي ِ ناباور ِ آبي بر چهره

 
 عاشقان
 .اند چنين

 
□ 
 

 کنار ِ شب
 خيمه برافراز،

 اما چون ماه برآيد
  شمشير

  از نيام  
برآر  

 و در کنارت
 .بگذار

١٣۵٢ 



 احمد شاملو آتشابراهيم در 
 

 8 

  تابستان
 

 گيان ِ باغ پرده
 از پس ِ معجر
 را عابر ِ خسته

 به آستين ِ سبز
 .فرستند ئي مي بوسه

 
□ 
 

 ي ِ باد بر گُرده
 .ي ِ بوئي ديگر است گَرده

 
  درخت ِ تناور

امسال  
 چه ميوه خواهد داد

 گان را تا پرنده
 قفس به

 نياز
 نماند؟

 ١٣۵١تير ِ  ٢۵
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  شبانه
 

 کليد ِ بزرگ ِ نقره
  ر ِ سردگي در آب

.ست شکسته  
 ي ِ تاريک دروازه
 .ست بسته

 
! مسافر ِ تنها- «

با آتش ِ حقيرت
سار ِ بيد در سايه  

  انتظار ِ کدام چشم
 »دمي؟ سپيده

 
 هالل ِ روشن

  گير ِ سرد در آب
ست شکسته  

 کوب ي ِ نقره و دروازه
 با هفت قفل ِ جادو

 .ست بسته
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  شبانه
 

  مرا
تو  
  سببي يب
.نيستي  
 راستي به

  اي صلت ِ کدام قصيده
اي غزل؟  

  باران ِ جواب ِ کدام سالمي ستاره
به آفتاب  

 ي ِ تاريک؟ از دريچه
 

 .بندد کالم از نگاه ِ تو شکل مي
 !کني مي خوشا نظربازيا که تو آغاز

 
□ 
 

 ات پس ِ پُشت ِ مردمکان
  ست فرياد ِ کدام زنداني

ادي راکه آز  
  به لبان ِ برآماسيده

-کند؟  گُل ِ سرخي پرتاب مي  
  ورنه

بازي اين ستاره  
   حاشا

.کار ِ آفتاب نيست چيزي بده  
 
□ 
 

 .شود نگاه از صداي ِ تو ايمن مي
 !کني مي چه مومنانه نام ِ مرا آواز

 
□ 
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 ات و دل
 ست، کبوتر ِ آشتي
 در خون تپيده

 .تلخ به بام ِ
 
  اين همهبا

 چه باال
 چه بلند

 !کني پرواز مي
 ١٣۵١فروردين ِ 
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  ذيتعو
 

  نشيند به چرک مي
خنده  

  اش ار بندي به نوار ِ زخم
.ببندي  

 اش کن رهاي
  اش کن رهاي

اگر چند  
  ي ِ ديو قيلوله

.شود آشفته مي  
 
□ 
 

 چمن است اين
 چمن است

 خون ِ گُل هاي ِ آتش با لکه
 تيماج ِ سبز ِ مير ِ غضب نيست چمن است اين،بگو 

   حتا اگر
  ست ديري  
تا بهار  

 بر اين مَسلخ
 .برنگذشته باشد

 
□ 
 

 ات به چرک اندر ننشيند ي ِ مجروح تا خنده
 اش کن رهاي

  چون ما
!اش کن رهاي  

  ١٣۵١تير ِ  ٢۶
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  م در آتشيسرودِ ابراه
 چيتگر اعدام ِ مهدي رضائي در ميدان ِ تير ِ

 
 وميش در آوار ِ خونين ِ گرگ
 ديگرگونه مردي آنک،

 خواست مي که خاک را سبز
 ي ِ زيباترين ِ زنان و عشق را شايسته

  اش که اين
به نظر  

 بها بود هديّتي نه چندان کم
 .که خاک و سنگ را بشايد

 
  !چه مردي! چه مردي

گفت که مي  
 تر آن قلب را شايسته

  ر ِ عشقکه به هفت شمشي
در خون نشيند  

 تر آن و گلو را بايسته
  ها را که زيباترين ِ نام

.بگويد  
 گونه عاشق کوه مردي از اين و شيرآهن

 ميدان ِ خونين ِ سرنوشت
  ي ِ آشيل به پاشنه

-.درنوشت  
  تني روئينه

اش که راز ِ مرگ  
 اندوه ِ عشق و
 .غم ِ تنهائي بود

 
□ 
 
 !نديار ِ مغموم آه، اسف- «

 تو را آن به که چشم
 »!فروپوشيده باشي
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□ 
 
   آيا نه- «
  يکي نه  
بسنده بود  

 که سرنوشت ِ مرا بسازد؟
 

 من
  تنها فرياد زدم

!نه  
  من از

  فرورفتن  
.تن زدم  
 

 صدائي بودم من
 ،- شکلي ميان ِ اشکال -

 .يافتم و معنائي
 

 من بودم
 و شدم،
  ئي گونه که غنچه نه زان

گُلي  
  ئي يا ريشه

ئي که جوانه  
  يا يکي دانه

-که جنگلي   
 گونه راست بدان
  مردي که عامي

؛شهيدي  
 .تا آسمان بر او نماز بَرَد

 
□ 
 

  راه گکي سربه نوا بنده من بي
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نبودم  
 و راه ِ بهشت ِ مينوي ِ من

  ساري بُز روِ طوع و خاک
:دنبو  

 بايست مرا ديگرگونه خدائي مي
 ئي ي ِ آفرينه شايسته
  ي ِ ناگزير را که نواله

  گردن  
.کند کج نمي  
 

 و خدائي
 ديگرگونه

 .»آفريدم
 
□ 
 

  کوه مردا دريغا شيرآهن
که تو بودي،  

 وار و کوه
 پيش از آن که به خاک افتي

  نستوه و استوار
.مُرده بودي  
 

 - نه شيطان اما نه خدا و
  سرنوشت ِ تو را

بُتي رقم زد  
  که ديگران

.پرستيدند مي  
   بُتي که

  اش ديگران  
.پرستيدند مي  
  

١٣۵٢ 



 احمد شاملو آتشابراهيم در 
 

 16 

  بانهيغر
 

  ست تا سوز ِ غريب ِ مهاجم ديري
پا سست کرده است،  

 و اکنون
 يال ِ بلند يابوئي تنها

  زار ِ تيره که در خلنگ
   مرغي تنهابه فرياد ِ  
جُنباند گوش مي  

 جز از نسيم ِ مهربان ِ واليت
 .شود آشفته نمي

 
 !دانم، برادران من اين را مي
 بينم من اين را مي

  هر چند
  زاران ِ خاموش ميان ِ من و خلنگ  
اکنون  

 ساي است و بناهاي ِ آسمان
 هاي ِ غريو درّه

  که گياه و پرنده
در آن  

 .واز ِ حسرت استرويش و پر
 
□ 
 

  بر آسمان
اما  

 گذرد سرودي بلند مي
 !اش، برادران ي ِ طنين با دنباله
  ام که همين را بگويم جا پا سفت کرده من اين

اگر چند  
 بايد باشم دور از آن جاي که مي

  ام و ي ِ سرکش ِ جان ِ خويش زنداني
  من بي  
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آفتاب  
 ي ِ زيراب زاران ِ دره بر شالي

 .گذرد شکسته مي غريب و دل
 
□ 
 

 گذرد بر آسمان سرودي بلند مي
 !اش، برادران ي ِ طنين با دنباله
  ام از اصل ِ خود به دور جا مانده من اين

؛که همين را بگويم  
  و بدين رسالت

ست ديري  
  تا مرگ را

.ام فريفته  
 

 بر آسمان
 .گذرد ند ميسرودي بل

 ١٣۵١شهريور ِ  ٣١
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  کي تاري ترانه
 

 ي ِ صبح ي ِ سُربي بر زمينه
  سوار

خاموش ايستاده است  
  اش در باد و يال ِ بلند ِ اسب

.شود پريشان مي  
 
□ 
 

 خدايا خدايا
 سواران نبايد ايستاده باشند

 هنگامي که
 .شود مي حادثه اخطار

 
□ 
 

 کنار ِ پرچين ِ سوخته
   دختر

خاموش ايستاده است  
  اش در باد و دامن ِ نازک

.خورد تکان مي  
 

 خدايا خدايا
 دختران نبايد خاموش بمانند

 هنگامي که مردان
   نوميد و خسته

.شوند پير مي  
١٣۵٢  
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 .نديگو يچنان که م ر ِترکش، آنين تيواپس
 

  من کالم ِ آخرين را
بر زبان جاري کردم  

  منطق ِ قرباني  ِ بيچون خون هم
 بر مذبح  

  چون خون ِ سياوش يا هم
خون ِ هر روز ِ آفتابي که هنوز برنيامده است(  

 اش مانده است که هنوز ديري به طلوع
 .)برنيايد يا که خود هرگز

 
 چون تعهدي جوشان هم

  کالم ِ آخرين را
  بر زبان  
جاري کردم  

 و ايستادم
  اش تا طنين

با باد  
  ي ِ خاک را ترين قلعه افتاده پرت

.بگشايد  
 
□ 

  اسم ِ اعظم
  چنان آن(  
)که حافظ گفت  

و کالم ِ آخر
 چنان آن(

  .)گويم که من مي
 
 ئي معصوم چون واپسين نفس ِ بره هم

 شد گاه جاري عطوفت ِ قربان بر سنگ ِ بي
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 و بوي ِ خون
 قرار بي

 در باد
 .گذشت

 ١٣۵١ مهر ِ ٢٠
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   درونيبر سرما
 

  همه
  ام لرزش ِ دست و دل  
از آن بود  

  که عشق
پناهي گردد،  

 پروازي نه
 .گريزگاهي گردد

 
 آي عشق آي عشق

 .ات پيدا نيست ي ِ آبي چهره
 
□ 
 

  و خنکاي ِ مرهمي
ي ِ زخمي بر شعله  

 نه شور ِ شعله
 .بر سرماي ِ درون

 
 آي عشق آي عشق

 .ات پيدا نيست  ِ سُرخي چهره
□ 
 

  ي ِ تسکيني غبار ِ تيره
بر حضور ِ وَهن  

  و دنج ِ رهائي
بر گريز ِ حضور،  

  سياهي
 بر آرامش ِ آبي  

  ي ِ برگچه و سبزه
بر ارغوان  
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 آي عشق آي عشق
 ات رنگ ِ آشناي

 .پيدا نيست
١٣۵٢ 



 احمد شاملو آتشابراهيم در 
 

 23

  ...گونه مُردن نياز ا
 

 .بميرم اقياها راخواهم خواب ِ اق مي
  

 گونه خيال
  در نسيمي کوتاه

گذرد که به ترديد مي  
 

 خواب ِ اقاقياها را
 .بميرم

  
□ 
  

 .ها را پرواز گيرم خواهم نفس ِ سنگين ِ اطلسي مي
  

 هاي ِ تابستان، در باغچه
  خيس و گرم

به نخستين ساعات ِ عصر  
 

 ها را نفس ِ اطلسي
 .پرواز گيرم

□ 
 

   حتا اگر
زنبق ِ کبود ِ کارد  
 

 ام بر سينه
 -گُل دهد 

 گُل، خواهم خواب ِ اقاقياها را بميرم در آخرين فرصت ِ مي
 ها باشم و عبور ِ سنگين ِ اطلسي

 بر تاالر ِ ارسي
 .عصر به ساعت ِ هفت ِ

 ١٣۵١آبان ِ  ١٨
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  محاق
 به گوهر مراد

 
  به نوکردن ِ ماه

بر بام شدم  
 

 . آينهبا عقيق و سبزه و
 داسي سرد بر آسمان گذشت

 .است که پرواز ِ کبوتر ممنوع
 

 صنوبرها به نجوا چيزي گفتند
 .نهادند گان گان به هياهو شمشير در پرنده و گزمه

 
 ماه

 .برنيامد
 ١٣۵١آبان ِ  ٩
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  ختنيدرآم
 

 مجال
 رحمانه اندک بود و بي

  واقعه
  سخت  
.نامنتظر  
 

  از بهار
 نچشيديم،حظّ ِ تماشائي  

  که قفس
.کند باغ را پژمرده مي  
 
□ 
 

 از آفتاب و نفس
 چنان بريده خواهم شد

 .ناسيراب ي ِ که لب از بوسه
 برهنه

 ام کنند بگو برهنه به خاک
 سراپا برهنه

 -بريم،  را نماز مي گونه که عشق بدان
 ي ِ حجابي شايبه که بي

 با خاک
  عاشقانه

.خواهم درآميختن مي  
  

١٣۵٢ 
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  يران درودي به اياشارت
 

   پيش از تو
  گران صورت  
بسيار  

  ها ي ِ برگ از آميزه
؛آهوان برآوردند  

  ئي پايه يا در خطوط ِ کوه
ئي رمه  

  اش در کج و کوج ِ ابر و ستيغ ِ کوه که شبان
؛نهان است  

 گي يا به سيري و ساده
 آلود در جنگل ِ پُرنگار ِ مه

 گوزني را گرسنه
 .کشد ماغ مي که

 :تو خطوط ِ شباهت را تصوير کن
 آه و آهن و آهک ِ زنده

 -. دروغ و درد را دود و
  که خاموشي

.تقواي ِ ما نيست  
 
□ 
 

 سکوت ِ آب
 ؛تواند خشکي باشد و فرياد ِ عطش مي

 سکوت ِ گندم
 ؛گي باشد و غريو ِ پيروزمند ِ قحط گرسنه تواند مي
   سکوت ِ آفتابچنان که هم

-ظلمات است   
 :اما سکوت ِ آدمي فقدان ِ جهان و خداست

 غريو را
 !کن تصوير

 



 احمد شاملو آتشابراهيم در 
 

 27

 عصر ِ مرا
 ؛خط ِ رنج ي ِ تازيانه به نيش در منحني

 مرا ي ِ سايه هم
 ؛بيگانه با اميد و خدا

 و حرمت ِ ما را
 .و فروخته اند که به دينار و درم برکشيده

□ 
 

 را در اختيار داشتيم وي ِ الفاظ ِ جهان  تمامي
  آن نگفتيم

که به کار آيد  
  چرا که تنها يک سخن

:يک سخن در ميانه نبود  
 ! آزادي-
 

 ما نگفتيم
 !تو تصويرش کن

 ١٣۵١اسفند ِ  ١۴
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  مجال
 

 ئي در آشيانه جوجه
 گُلي در جزيره

 .در کهکشان ئي ستاره
 
□ 
 

 ي ِ بلندت به جِرمي انديشيدي با پيشاني
 رُست ر پوسته ميکه د

  تا باغچه را
  به نغمه  
سرشار کند  

 ي ِ خاک چنان که عصاره هم
 گذشت از دهليز ِ ساقه مي

  انداز ِ تابستانه را تا چشم
   به رنگي ديگر  
بيارايد  

 گذرد ئي که مي بر جزيره
 ي ِ روزان و شبان با گردش ِ تپنده

  از برابر ِ خورشيدي
  که در خود  
.سوزد مي  
□ 
 

  تو ميالد را
ديگربار  

 کني، اش دوره مي در نظام ِ قوانين
 ي ِ تاريک و موريانه

 را ات هاي ِ زمان تپش
 .شمارد مي

 ١٣۵١آبان ِ  ٩
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  که عاشقانه بر خاک مُرد الد ِ آنيم
 آباد نازي هاي ِ کوچه قتل ِ احمد زِيبَرُم در پس

  
١ 

 گستَرَد نگاه کن چه فروتنانه بر خاک مي
 اش دستان آن که نهال ِ نازک ِ

  از عشق
خداست  

 اش و پيش ِ عصيان
  باالي ِ جهنم

.پست است  
 

 ميرد مي» آري«کو به يکي  آن
 نه به زخم ِ صد خنجر،

 رسد نمي اش در و مرگ
  مگر آن که از تب ِ وهن

.دق کند  
 

 ئي عظيم قلعه
 اش که طلسم ِ دروازه
  .ست وستيد کالم ِ کوچک ِ

 
٢  

  انکار ِ عشق را

اي چنين که به سرسختي پا سفت کرده  
   ئي مگر دشنه

  اندر به آستين  
-. نهان کرده باشي  

  که عاشق
اعتراف را چنان به فرياد آمد  

 که وجودش همه
 .بانگي شد
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٣  
 نگاه کن

 شکند مي چه فروتنانه بر درگاه ِ نجابت به خاک
  اش ه توفانئي ک رخساره

.مسخ نيارست کرد  
 

 افتد ي ِ تو به خاک مي چه فروتنانه بر آستانه
 آن که در کمرگاه ِ دريا

 .حلقه توانست کرد دست
 

 نگاه کن
 وارانه در پاي ِ تو سر نهاد چه بزرگ

 .زاده بود پُرهياهاي ِ هزار شه اش ميالد ِ آن که مرگ
 

 !نگاه کن
١٣۵٢ 

  


