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 در تیرماه یکهزار و یصد و چهل و چهدر در چاپخانۀ بانک

 انتشارات شباویز ، تهران –بازرگانی ایران چاپ شد 
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 هدیه ای کوچک برای سید محّمد علی جمال زاده که

 أس به اعتقاد.صفای او در این زمانه راهی است از ی
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ه!
 
فتاب، آ

 
 گر خود بر نیاید آ

 هیچکس آز آو نمی گیرد سرآغ!
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 ای امیدم جلوۀ لبخندِ تو

 نمای غمِ تو تلخ تر از مرگِ 

 ر گذارِ راهِ ناپیدای عمرد

 یاد شیرینِ تو زاد و برگِ من

 

 خواهم از زندانِ تاریکِ درون

 با فسونِ بیدلی بیرون شوم

 سر به صحرای پریشانی نهم

 عقل را بگذارم وُ مجنون شوم

<5> 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

 سالها بیهوده بُگذشتند وُ من

 مانده ام زنجیرسایِ عقلِ خویش

 گوشها را بسته بر آوازِ دوست

 شسته پای نقلِ خویشبیخبر بن

 

 وه، که بیزارم زِ عقلِ تن پرست

 وَ ز همه افسانه و نیرنگِ او

 چشمِ دل را از دویدن خسته کرد

 پردۀ کردارِ رنگارنگِ او

 

 بارها گفتم که گویم ترکِ وی

 تا که گردم همسفر با بیدالن

 با خیالِ خلوتِ ویرانه ها

 بُگذرم از عیشِ شهرِ عاقالن
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 اه می گفت وُ طلسملیکن او از چ

 بر سرِ پیمانِ خویش متا نمان

 در مغاکِ عافیت گیرم قرار

 بُگذرم از آرزوی جانِ خویش

 

 دل از این اندیشه کردنها گرفت

 چهره از دیدارِ آسایش بتافت

 سرزنشها کرد وُ پوزشها شنید

 لیک در پوزش پشیمانی نیافت

 

 ای زِ هول آموخته»گفت با من: 

 هوس؟ چند می مانی گرفتارِ

 گلشنی هست وُ هوایی جان فروز

 دور شو از مأمنِ تارِ قفس!
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 ؟کجاستگو بهارِ صحبتِ جانان 

 باغِ خوش تر از بهشتِ دوست کو؟

 این دو روییها مرا افسرده کرد

 چهرۀ مینو سرشتِ دوست کو؟

 

 عقل را چون آشیان در سر بُوَد

 کی پَرَد در وادیِ سر باختن؟

 تو رااندکی سودایِ دل باید 

 تا بیابی شادیِ سر باختن!

 

 آرزو در ساحلِ آرام نیست

 باید از جوالنگهِ طوفان گذشت

 آن که بر درگاهِ جانان بوسه داد

 دست افشان از دیارِ جان گذشت
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 را آزادگی سر برفراختسرو 

 تکیه جویی تاک را بر خاک زد

 نردبام از جانِ خود منصور ساخت

 تا تواند خنده بر افالک زد

 

 همچو بلبل هر که رازِ عشق گفت

 بایدش آهنگِ زندان ساز کرد

 غنچه تا بر نازِ پنهان لب گشود

 باد بر چنگش زد وُ پرواز کرد

 

 من نمی گویم که بیگانه ست عقل

 یا که باید از تمنّایش گریخت

 جُز تحمّل او نمی داند رَهی

 جایش گریختباید از تردیدِ بی
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 عشقم قبلۀ آمال شد چونکه

 عقلِ نیرنگی مرا بد نام کرد

 از تحسّر عاشقان را خام گفت

 «ز این تظاهر رهروان را خام کرد!

 

 ای دلِ آشفتۀ آگاهِ من

 شرمسارم ز آن همه رفتارِ بد

 با محبّت می نمودی راهِ من

 تا که گمراهم نسازد یارِ بد

 

 کجروی می دیدی وُ می سوختی

 پندِ خود می دادی وُ می ساختی

 عشق می آموختی رمز وُ رازِ

 جان زِ دیوِ هول می پرداختی
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 عقل امّا باز پیشآهنگ بود

 من به دنبالش روان ناخواه و خواه

 او به کارِ حیله و نیرنگ بود

 من زِ دل بگسسته از خوفِ گناه

 

 می شنیدم بانگِ دل را گاهگاه

 کاین نشیبِ ورطۀ بیگانگی ست

 من به دل دُزدیده می کردم نگاه

 این دیوانگی ست!»می زد که: عقل هِی 

 

 رو بگردان از دلِ زود آشنا

 این رفیقِ خوفناکِ نیستی

 دل بُوَد یکتا پرستارِ جنون

 عشق تکساالرِ خاکِ نیستی
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 می جویی تو یا درمانِ درد؟ درد

 عشق می خواهی تو یا عمرِ دراز؟

 یا بیا در مُلکِ هجران گوشه گیر

 یا برو در کویِ جانان سر بباز!

 

 این شقایق نیست، خونِ عاشق است

 ریخته بر خاکِ صحرای خیال

 این نوا از نالۀ شبگیر نیست

 عشق می گرید به آوای خیال

 

 آب دریاها همه آرام بود

 عاشقی خود را به دریایی فکند

 هم در آن هنگام طوفان خلق شد

 گشت بر دریا وُ غوغایی فکند
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 می شد تیشه از سنگِ صبور خسته

 این بی غم گرانسر بود وُ سختبس که 

 نالۀ عاشق چو در جانش خلید

 از قرارش بُرد وُ کردش لَخت لَخت

 

 خونِ عاشق چون در این بازارِ رنگ

 بی خریدار است، ریزندش به خاک

 قلبِ عاشق چون زنَد بر طبلِ شوق

 عشوه پردازان کنندش چاک چاک

 

 عشق را ز آن رو شهادت گفته اند

 کنده استکاو شهیدِ بیشمار اف

 همرهان را خسته و افسوس خوار

 مادران را داغدار افکنده است

<13>  
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 سِحرِ دل بشکن، مَشو مفتونِ عشق

 غُلغُلِ این فتنه را خاموش کن

 گر هوای زیستن داری به جان

 هفت پند عقل را در گوش کن:

 

 دیده را کمتر بیازار از هوس

 دیده ها را تا ابد نادیده گیر

 گر بینی بلندآرزو را شاخه 

 میوۀ این بی وفا را چیده گیر

 

 از مِیِ یغما اگر لبریز شد

 ران چه کار؟اجامِ شیّادان، به عیّ

 خفتگان را بُرد اگر تا آسمان

 نعمتِ رؤیا، به بیداران چه کار؟

<14> 
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 کارِ باد آخر به جانبازی کشد

 ای برادر، همچو خاک افتاده باش

 چون صنوبر راستی خواهی اگر

 زخمِ تبر، آماده باش! می رسد

 

 بانگِ وانفساهِ مردم شد بلند

 هر کسی خود را به ساحل می کشد

 سر مگردان نالۀ مغروق را

 رنجِ پا را دست مشکل می کشد

 

 ای خریدارِ هنر، هُشیار باش

 زندگانی گنجِ باد آورد نیست

 با هنر را این زمان سودی مگر 

 دستِ خالی و دلِ پُر درد نیست
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 خواهی همه همداستان دوستان

 با کسی آیینۀ صادق مباش

 صورتک بُگذار خندان، رنگ رنگ

 مِهرِ بی نیرنگ را شایق مباش

 

 پندِ هفتم اینکه در باغِ وجود

 هر گُلی را رنگ وُ بویی داده اند

 نایِ هر مرغی نوایی می زند

 «هر بُتی را خُلق و خویی داده اند!

 

 من شنیدم گفته های عقل را

 دل فراموشم نشد لیک بانگِ

 چونکه عقل از عشق می پرهیخت باز

 پندِ او آویزۀ گوشم نشد
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 سالها از آتشی تاریک سوز

 صحنِ ناپیدایِ جان پُر دود بود

 گاه با طوفانِ وسواسی پلید

 منظرِ همّت غبار اندود بود

 

 جلوۀ دیدار می آمد به یاد

 آیۀ پرهیز می آورد او

 می گرفتم من سراغِ آفتاب

 حسرت ریز می آورد او ابرِ

 

 اینک، ای زیباییِ پندارِ من

 ای مرا رنگین کمانِ آرزو

 پاره کردم رشتۀ تردید را

 تا کشم پَر در جهانِ آرزو
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 فکرِ دیدارِ تو چون رنگِ سَحر

 می دهد پیغامِ روی آفتاب

 باز می آرد مرا شوقِ حیات

 می بَرد از دیده ام افسونِ خواب

 

 اموش ماندگر لبم از تشنگی خ

 از میِ یادِ تو مخمورم هنوز

 می دوم بر کوه وُ هامون، رود وار

 گرچه از دریای خود دورم هنوز

 

 آب کِی میرد به زندانِ زمین؟

 عاقبت روزی شکافد سنگ را

 تا بریزد جان به پای آشنا

 طی کند فرسنگها فرسنگ را
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 درد را اکنون حکایت از دل است

 است گفتن بی نهایت مشکل راز

 دل زبانِ عشق می داند، ولی

 عقلِ من از این عنایت غافل است

 

 با زبانِ عشق آهی: صدحدیث

 در حدیثِ عشق حرفی: عالمی

 عاشقِ پنهان گُدازِ دردمند

 هفت دریا را نشاند در نَمی

 

 تا زمین وُ آسمان آمد پدید

 من باالترم»عشق پیدا شد که: 

 من نُمودِ آب و خاک و آتشم

 ر و ماه وُ اخترممن نظامِ مه
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 زندگی در مأمنِ دلهای پاک

 سوزی از من آتشِ عشّاق را

 این خستگانِ بی نصیب ۀنال

 اوج گیرد، پُر کند آفاق را

 

 کُشتنِ عاشق غروبِ عشق نیست

 می درخشد آفتابِ خونِ او

 ای که مستی این زمان، آگاه باش

 خیزد از شرابِ خونِ او!فتنه 

 

 عشق بُردتا غبار از جان شرابِ 

 از سرابِ عقل رو گردان شدم

 دردِ مهجوری مرا بیدار کرد

 همنوا با درد پِروردان شدم
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 دردها از صد فزون ای شما را

 نشناخته یوَ ز همه درمان، یک

 تا بیاساید تن از پروایِ جان

 دیدگان را خنجرِ دل ساخته

 

 زندگی را سازِ دل آرد به ساز

 یستخوش تر از آهنگِ او، آهنگ ن

 دل اگر خُرّم نشد از آرزو

 آدمی را برتری بر سنگ نیست

 

 ای شما را سر به زانوی سکوت

 مُعتکف در تنگنایِ خستگی

 از خرابی، بستگی با خاک را

 خوانده آبادانی و وارستگی
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 آرزو گر نیست شورانگیزِ جان

 خاکسارِ کالبد بودن چرا؟

 زحمت آباد است مُلکِ زندگی

 ده آسودن چرا؟زنده را چون مُر

 

 ای شما، از مُرده بی آوازتر

 بُگسَلَد این نایِ بی آوازتان

 در قفس هم مُرغ بالی می زند

 بشکند این بالِ بی پروازتان!

 

 گر چراغِ شوق در چشمِ شما

 روشنی می داد، تاریکی نبود

 گر طلب می تاخت با خشمِ شما

 ناروایی حاکمِ نیکی نبود
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 افسونگرِ عاشق کجاست پنجۀ

 تا نوازد گیسوانِ چنگ را؟

 یک خیال از چهرۀ معشوق کو

 تا بسوزد پردۀ ارژنگ را؟

 

 دل به تنگ آمد، خدا را، جنبشی

 مُردم از این سردی وُ افسردگی

 هیچکس در پهنۀ گیتی ندبد

 یک چنین خاموشی و دلمردگی!

 

 ، خوشا کوه و کویر!نخود چه شهر است ای

 لی آباد نیستخلق را اینجا د

 خُرّمی دیگر ندارد خُرّمی

 دیگر اینجا شادمانی شاد نیست
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 تا در این باغِ خزان از شاخِ یاد

 مرغِ سبزِ قصّه ها پرواز کرد

 شورِ عشق از چشمۀ آواز رفت

 شعر هم دیگر سکوت آغاز کرد

 

 چشمۀ نازِ غزاالن کو، که باز

 جان بگیرد جویبارانِ غزل

 طال بشکند افسونِ پاییزِ

 چهره بُگشاید بهارانِ غزل!

 

 باغِ رنگینِ سرودِ عاشقان

 شد خراب از خشکسالی دیر پای

 رحَخُرّمی رفت از سپیدارِ سَ

 زد چکاوک پنجه در تاریکنای
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 هایِ او«صبح آمد، صبح آمد!»

 در گلو بشکست و خاموشی گرفت

 شب درنگ آورد و سنگین گشت و ماند

 مُژده ها راهِ فراموشی گرفت

 

 ای خدا، شب زنده داران نیستند

 می میرد چراغ ،صبح را نادیده

 آه، اگر خود برنیاید آفتاب

 هیچکس از او نمی گیرد سراغ!

 

 صبحِ بی خورشیدِ تشویش است این؟

 یا شبی، مرگش سحرگاهِ معاد؟

 بیزار شد ثجان زِ افسوسِ عب

 زار شد حالِ دل از آهِ زیاد
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 ای شما آلودگانِ انتظار

 نشینِ وصلتان هجرانتانجا

 مزرعِ اِعزازتان نیرنگزار

 آتشِ اِدبارتان بارانتان

 

 عقل، این جادوگرِ دل ناشناس

 در شبِ بی باوری شمعِ شما

 سایۀ خِفّت نشیند بر سرم

 گر نشینم باز در جمعِ شما

 

 خود اگر این است شهرِ عاقالن

 بعد از این عمرِ من وُ آوارگی

 چارۀ عاشق جنون آمد، جنون

 سینه چاکی وُ گریبان پارگی
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 سنگ شد، از بس نفسهای دروغ

 در هوا پیچید، جوبارِ فَلَق

 کینه از بس حمله ور شد در نگاه

 لجّۀ خون گشت گلزارِ شفق

 

 در بیابانِ بهشت آیینِ عشق

 شیر با آهو خرامان می رود

 تا کسان رسمِ محبّت نشکنند

 بیغشی بر خطّ پیمان می رود

 

 دل دریای اشکبر نیاید از 

 گر حبابِ خنده بر کُنجِ لبی ست

 نه زِ سوزِ مرغِ حقّ گیرد فروغ

 تری گر در گریبانِ شبی ستخا
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 عقل را کم کم هراسی در گرفت

 لرزه ای افتاد بر ارکانِ او

 دل خموش آمد دَمی از آن خروش

 خیره شد در چهرۀ ترسانِ او

 

 عقل با لکنت زبان بگشود وُ گفت:

 ن نایِ این وسواس رابی نوا کُ»

 چند در اغفال می کوشی مرا؟

 من کجا وُ بندگی خنّاس را!

 

 مستی وُ افسون به هم آمیختی

 غُلغُلِ مِی دارد این مینایِ تو

 بسته خواهد شد درِ آسودگی

 گر نبندم گوش بر آوایِ تو
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 در خطرخیزِ جهانِ خوفناک

 آدمی را من نگهبان آمدم

 ریبتا نیفتد در کمینگاهِ ف

 انسان آمدم« آگه باشِ!»بانگِ 

 

 ها را مصدرم«نهی»ها وُ «امر»

 کس نمی پیچد سر از فرمانِ من

 در شبِ زندان بَرَد آزارِ بند

 هر که روزی بشکند پیمانِ من

 

 از نخستین وهله در باغِ بهشت

 من گیاهِ علم را بشناختم

 را کلیدِ اختران« آدم»دادم 

 گرچه بیرونش زِ باغ انداختم
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 «هبوط»من نمودم راه را بعد از 

 او برفت وُ آسمان را فتح کرد

 گر نمی بودش دلیلِ عقل، کِی

 می توانست او جهان را فتح کرد!

 

 حالیا، در گیر وُ دارِ زندگی

 گر فرج از صبر می خواهی، منم

 ابرها را سر به فرمانِ تو نیست

 مِهرِ پشتِ ابر می خواهی منم

 

 نو زِ مناین سخن با گوشِ جان بش

 کآدمی را عقل ساالرِ تن است

 هر زمان بیمی زِ راهی می رسد

 ن استلیک راهِ عقل راهی ایمِ
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 گر نباشد خانۀ آبادِ تن

 دل کجا کوبد به طبلِ زندگی؟

 جان اگر خواهد که باشد بر قرار

 با عقل رسمِ بندگی شباید

 

 کس نباشد زار از آزارِ من

 ای بسا زارند از آزارِ دل

 ها سامان به من گیرد همهکار

 جُز خرابی نیست هرگز کارِ دل

 

 هر که را صد سال بودن آرزوست

 راه را بر دل فرو بندد به عقل

 پند من سرمایه ای هموارگی ست

 گرچه دل همواره می خندد به عقل
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 را فراهم می کنم  ناز وُ نعمت

 تا تنِ مردم بیاساید به ناز

 جهان هر که با من یار شد در این

 «باشد از یارانِ دیگر بی نیاز.

 

 دل دِ گر خاموش نتوانست ماند 

 ز این سخنها در تپش افتاد سخت

 بر دهانِ عقل زد مُهرِ سکوت

 در جوابِ او زبان بگشاد سخت:

 

 عقل، ای آشفته گویِ خوش خیال»

 گولِ گفتارِ تو عاشق کِی خورَد؟

 عشق الهامی ست بی نیرنگ و رنگ

 منطق کِی خورَد؟رنگِ استدالل وُ 
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 چند از این پَروایِ افتادن زِ پای؟ 

 مرگ یک بار است، شیوَن نیز هم

 آنچه جاوید است، نامِ عاشق است

 جان نماند جاودان، تن نیز هم

 

 عشق را هرگز نیارم ترک گفت

 گرچه ترکِ جان بسی مشکل بُوَد

 دل شُکوهِ عشق می داند که چیست

 بُوَد ز آن سبب بر ترکِ جان مایل

 

 هر که را عشق است، جانی دیگر است

 در نهانِ او نهانی دیگر است

 هستیِ او خُرّم از سودایِ عشق

 طالبِ روی جهانی دیگر است
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 خشم وُ کینه نیست در جهانِ عشق

 عاشقان را بغضِ کس در سینه نیست

 عشق را آیین دِگر خواهی بُوَد

 خود پرستی مصدرِ آیینه نیست

 

 می کند، امّا به دل عقل مَن مَن

 جُز جمالِ تو ندارد انعکاس

 این، همه شوقِ سر اندازی وُ وصل

 آن، همه خود داری وُ هول وُ هراس

 

 سنگ هم دارد به دل عشقِ گیاه

 عشق در معنی جهادِ آدمی ست

 هیچکس تنها نیارد زیستن

 عشق رازی در نهادِ آدمی ست
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 ز عشق دوری می کنندعاقالن ک

 ز مقام وُ مال نیستآرزوشان جُ

 حاصلِ این آرزویِ عیبناک

 جُر عناد وُ کینه وُ جنجال نیست

 

 هر که خواهد مال، می جوید مقام

 با مقام آید ستم بر دستگاه

 چون ستم فرمانروا شد، الجرم

 آسمانِ مهر می گردد سیاه

 

 عشق چون خورشید نوری می دهد

 می بَرَد رنج وُ سروری می دهد

 ان را زِ مهرحشمت و جاهِ سُلیم

 گاه، می بینی، به موری می دهد
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 عشق همچون آتشِ رخشانِ طور

 پردۀ ابهام را می دراند

 رامی زند در سینه ها چندان شر

 تا گُدازد عاشقانِ خام را

 

 تا جهان را اعتبارِ زندگی ست

 من نگهبانم وجودِ عشق را

 همچو مهر و ماه در کردارِ خویش

 «شق را.می کنم هر دم سجودِ ع

 

 دیگر دم نَزَد عقل شد محکوم وُ

 دل به جوش آمد زِ شوقِ زندگی

 عشق بر کُرسی نشست وُ داد داد

 جان فروزان شد از این فرخندگی
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 ای امیدم جلوۀ لبخندِ تو

 ای غمِ تو تلخ تر از مرگِ من

 در گُذارِ راهِ ناپیدای عُمر

 یادِ شیرینِ تو زاد وُ برگِ من

 

 تاریکِ دروناینک از زندانِ 

 با فسونِ بیدلی بیرون شدم

 تا به صحرای پریشانی روم

 مجنون شدم عقل را بُگذاشتم،

 

 بشنو، ای زیباییِ پندارِ من

 ای مرا رنگین کمانِ آرزو

 پاره کردم رشتۀ تردید را

 پَر کشیدم در جهانِ آرزو
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 فکر دیدارِ تو چون رنگِ سَحر

 می دهد پیغامِ روی آفتاب

 د مرا شوقِ حیاتباز می آرَ

 می بَرد از دیده ام افسونِ خواب

 

 بعد از این عشق است وُ آزادیِ دل

 انهدامِ عقل وُ آبادیِ دل

 بیدار وُ امیدِ وصلِ او جانِ

 شور وُ شوق وُ مستی وُ شادیِ دل.

 1343 مهر ماه –تهران      
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 این شعرچند کلمه دربارۀ  

نوشته شد و در همان سال در تهران انتشار یافت،  1343که در سال « شباویز»

جدل اند، و  با هم در« عقل»و « دل»منظومه ای است سمبولیک که در آن 

جامعۀ جانوران است، امّا آن عشقی که انسان را از « عشق»موضوع جدل 

شاعر  زندگی کند. درخواستِ« آزادی»بگیرد و با « دانش»د تا پی بیرون آور

و برخورد با چند از آن این است که با خواندنِ چند بند از خواننده های شعر 

نپندارند، « تصوّف»و « عرفان»از وادی نغمه ای مکرّر را منظومه استعارۀ آشنا، 

چه می گویند و در خود بلکه با تأمّل و دقّت ببینند که استعاره ها و سمبولها 

 نادیده، را صبح/ نیستند داران زنده شب خدا، ای»می گویند:  چه موقعیتی

 گیرد نمی او از هیچکس/ آفتاب برنیاید خود اگر آه،/ چراغ میرد می

 گر/ نبود تاریکی داد، می روشنی/ شما چشمِ در شوق چراغِ گر»«... !سراغ

این شما و این شعر  !«نبود نیکی حاکمِ ناروایی/ شما خشمِ با تاخت می طلب

  «.شباویز»بلند 
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