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 شبانه

 شبانه شعري چگونه توان نوشت

 هم از بازويم؟. تا هم از قلب من سخن بگويد

 شبانه

 شعري چنين

 چگونه توان نوشت؟

  

 من آن خاكستر سردم كه در من

 شعلة همه عصيان هاست،

  

 من آن درياي آرامم كه در من

 فرياد همه توفان هاست،

  

 من آن سرداب تاريكم كه در من

 .آتش همه ايمان هاست
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 شبانه

 ياران من بيائيد

 با دردهايتان

 و بار دردتان را

 .در زخم قلب من بتكانيد

  

 . . .من زنده ام به رنج 

 . . .مي سوزدم چراغ تن از درد 

  

 ياران من بيائيد

 با دردهايتان

 و زهر دردتان را

 .در زخم قلب من بچكانيد
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 شبانه

 من سرگذشت يأسم و اميد

 :با سرگذشت خويش

  

 مي مردم از عطش،

 .آبي نبود تا لب خشكيده تر كنم

 مي خواستم به نيمه شب آتش،

 خورشيد شعله زن بدر آمد چنان كه من

 .گفتم دو دست را به دو چشمان سپر كنم

  

 با سرگذشت خويش

 . . .من سرگذشت يأس و اميدم 
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 شبانه

 ابشب كه جوي نقرة مهت

 بيكران دشت را درياچه مي سازد،

 من شراع زورق انديشه ام را مي گشايم در مسير باد

 شب كه آوائي نمي آيد

 از درون خامش نيزارهاي آبگير ژرف،

 .من اميد روشنم را همچو تيغ آفتابي مي سرايم شاد

 شب كه مي خواند كسي نوميد

 من ز راه دور دارم چشم

نة همسايه ام را گرم با لب سوزان خورشيدي كه بام خا
 مي بوسد

  

 شب كه مي ماسد غمي در باغ

 من ز راه گوش مي پايم

 .سرفه هاي مرگ را در نالة زنجير دستانم كه مي پوسد
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 شبانه

 با هزاران سوزن الماس

 نقره دوزي مي كند مهتاب

روي ترمة 
 . . .مرداب 

  

 من نگاهم مي دود ـ جوشيده از عمق عبوس فكر

 سوي پنجره،

 اما

  

 پنجره

 بيگانه با شوق نگاه من

به من چيزي 
 . . نمي گويد 
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 ـ پنجره

 چون تلخي لبخندة خوني

 باز شو

 تا شاخة نوري برويد

در شكاف 
خاك خشك 

 رنجم

از بذر تالش 
 !من

  

 پنجره

 بيدار شب

  هشيار شب

 در انتظار صبحدم چيزی

 

 . . .نمي گويد  
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 !ـ پنجره

 دانم كه آخر، چون يكي لبخند

اهي خو
كشت اين 

روح مصيبت 
 را

 كه ماسيده است

. در هزاران گوشة تاريك و كور اين شبستان سياه وهم 
. . 

  

 پنجره

 در درد شاد انجام خويش

از ظلمت پا در عدم چيزي 
 . . .نمي گويد 
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 !ـ پنجره

 بگشاي از هم

 چون كتاب قصة خورشيد

 تا اميدم باز جويد

 در صدف هاي دهان رنج

 ابش راصبح مرواريد ت

به ژرفاژرف اين درياي 
 !دورافتادة نوميد

  

 پنجره اما

 هم از آن گونه ـ سر در كار خود ـ

 بربسته دارد لب

 چون گل نشكفتة لبخند

 .رشته رشته بذر مرواريدش اندر كام
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 ليك اميد من

 از هزاران روزن او

صبح پاك 
تازه رو را مي 

 .دهد پيغام

  

  

 با هزاران سوزن الماس

روي طاقه 
ل كهنة شا

 مرداب

 .نقشه هاي بته جغه نقره دوزي مي كند مهتاب
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 شبانه

  چه شب هاي سحر سوخته! وه

 من

 خسته

 در بستر بي خوابي خويش

 در بي پاسخ ويرانة هر خاطره را كز تو در آن

 .يادگاري به نشان داشته ام كوفته ام

  

 كس نپرسيد ز كوبنده وليك

 :با صداي تو كه مي پيچد در خاطر من

 »ـ كيست كوبندة در؟«

  

 هيچ در باز نشد

 تا خطوط گم و رؤيائي رخسار تو را

 . . .بازيابم من يك بار دگر 
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 تنها همه جا، از تك تاريك، فراموشي كور! آه

 سوي من داد آواز

 :پاسخي كوته و سرد

 »!ـ مرد دلبند تو، مرد«

  

  

 :راست است اين سخنان

 من چنان آينه وار

 استادم پاك،در نظرگاه تو 

 كه چو رفتي ز برم

 چيزي از ماحصل عشق تو برجاي نماند

 در خيال و نظرم

 غير اندوهي در دل، غير نامي به زبان،

 جز خطوط گم و ناپيدائي
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 . . .در رسوب غم روزان و شبان 

  

  

 ليك ازين فاجعة ناباور

 با غريوي كه

 ز ديدار بناهنگامت

  من،ريخت در خلوت و خاموشي دهليز فراموشي

 در دل آينه

 باز

 سايه مي گيرد رنگ

 در اتاق تاريك

 شبحي مي كشد از پنجره سر،

 در اجاق خاموش

 .شعله ئي مي جهد از خاكستر
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 شبانه

 من درين بستر بي خوابي راز

 .نقش رؤيايي رخسار تو مي جويم باز

  

 با همه چشم ترا مي جويم

 با همه شوق ترا مي خواهم

 زير لب باز ترا مي خوانم

 ايم آهسته به نامد

  

 !اي مسيحا

 !اينك

 . . .مرده ئي در دل تابوت تكان مي خورد آرام آرام 
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 شبانه

۱ 

 يه شب مهتاب

 ماه مياد تو خواب

 منو مي بره

 كوچه به كوچه

 باغ انگوري

 باغ آلوچه

 دره به دره

 صحرا به صحرا

 اون جا كه شبا

 پشت بيشه ها

 يه پري مياد

 ترسون و لرزون



)کتاب چهارم(کاشفان فروتن شوکران   

 سايت اتحاديه جوانان سوسياليست ا نقالبی ايران
http://www.javaan.net 

15

 هپاشو ميذار

 تو آب چشمه

 شونه مي كنه

 . . .موي پريشون 

  

۲ 

 يه شب مهتاب

 ماه مياد تو خواب

 منو مي بره

 ته اون دره

 اون جا كه شبا

 يكه و تنها

 تكدرخت بيد

 شاد و پراميد

 مي كنه به ناز
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 دستشو دراز

 كه يه ستاره

 بچكه مث

 يه چيكه بارون

 به جاي ميوه ش

 نوك يه شاخه ش

 . . .بشه آويزون 

  

۳ 

  شب مهتابيه

 ماه مياد تو خواب

 منو مي بره

 از توي زندون

 مث شب پره

 با خودش بيرون،
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 مي بره اون جا

 كه شب سيا

 تا دم سحر

 شهيداي شهر

 با فانوس خون

 جار مي كشن

 تو خيابونا

 :سر ميدونا

  

 !ـ عمو يادگار«

 !مرد كينه دار

 مستي يا هشيار

 »خوابي يا بيدار؟

 مستيم و هشيار

 !شهيداي شهر
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 وابيم و بيدارخ

 !شهيداي شهر

 آخرش يه شب

 ماه مياد بيرون،

 از سر اون كوه

 باالي دره

 روي اين ميدون

 رد مي شه خندون

  

 يه شب ماه مياد

 . . .يه شب ماه مياد 


