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درشهادتیکشمع

با مرگ ناهنگام فروغ فرخزاد، شعر معاصر فارسی یک مسیر شوق انگیز 
ـ لحن و صدایی کاونده و بی پروا که با پرهیز از  توسـعه را از دسـت دادـ 
پیرایه ها و کلیشـه های شـاعری زبان طبیعی گفتار را در  مکاشفۀ آنات 
زندگی به کار می گرفت. بی سبب نیست آن همه مرثیه که برایش سرودند 
شـاعرانی چون شـاملو، اخوان ثالث، م. آزاد، سپهری. به بیان اخوان، 
فـروغ  »پریشـادخت شـعر آدمیـزادان« بود و بـه قول شـاملو به هیأت 
گنجی درآمد بایسـته و آزَانگیز چراکه جاودانگی رازش را با او در میان 
نهاد. جسورانه با تجربه و تمنای زنانۀ خود صادق بود و تابوشکن: زنی 
تنها در آسـتانۀ فصلی سـرد، در ابتدای درک هسـتی آلودۀ زمین. از این 
حیث فروغ با برخی شـاعران سـبک اعترافی آمریکا مثل آن سکستون 
و سـیلویا پـات که همنسـل خودش هـم بودند قابل قیاس اسـت. در 
کتاب پریشـادخت شعر  )نشر ثالث، 1372( زنده یاد م. آزاد مقایسه ای 
اجمالـی میان فروغ و آن سکسـتن انجـام داد.  نگارنده هم در کتاب در 
کسـوت ماه: گزیده اشعار سیلویا پات )مروارید، 1390( شباهت های 
چشمگیری میان سروده های فروغ و سیلویا را نمایانده است. شگفت 
آنکـه هـر دو شـاعره با مرگ زودهنگام و شـعر نافـذ و نیرومند خود به 
گاهی  شمایل های اسطوره ای بدل شدند. هر دو شاعِر عصیان و مرگ آ
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و ویرانی هـای آخرالزمانـی بودند خاصه در آثـار اوج خاقیت خود. و 
البته قیامت را رستاخیز هم به دنبال است ــ 

سیلویا پات: من از میان خاکستر / با گیسوی  سرخ برمی خیزم/ 
و مردان را مثل هوا می خورم 

فـروغ فرخزاد: می آیم می آیـم می آیم/ با گیسـویم ادامۀ بوهای زیر 
خاک/  با چشم هام درک غلیظ تاریکی ... 

سعیدسعیدپور
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بعدها

مرگ من روزی فرا خواهد رسید:
در بهاری روشن از امواج نور 
در زمستانی غبار آلود و دور 

یا خزانی خالی از فریاد و شور
 

مرگ من روزی فرا خواهد رسید:
روزی از این تلخ و شیرین روزها 

روز پوچی همچو روزان دگر 
سایه ای ز امروزها، دیروزها!

دیدگانم همچو داالن های تار 
گونه هایم همچو مرمرهای سرد 
ناگهان خوابی مرا خواهد ربود 

من تهی خواهم شد از فریاد درد

می خزند آرام روی دفترم 
دست هایم فارغ از افسون شعر 

یاد می آرم که در دستان من 
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روزگاری شعله می زد خون شعر 

خاک می خواند مرا هر دم به خویش 
می رسند از ره که در خاکم نهند 

آه شاید عاشقانم نیمه شب 
گل به روی گور غمناکم نهند 

بعد من ناگه به یک سو می روند 
پرده های تیرۀ دنیای من 

چشم های ناشناسی می خزند 
روی کاغذها و دفترهای من 

در اتاق کوچکم پا می نهد
بعد من، با یاد من بیگانه ای
در بر آیینه می ماند به جای 

تار مویی، نقش دستی، شانه ای 

می رهم از خویش و می مانم ز خویش 
هرچه بر جا مانده ویران می شود 

روح من چون بادبان قایقی 
در افق ها دور و پنهان می شود 

می شتابند از پی هم بی شکیب 
روزها و هفته ها و ماه ها 

چشم تو در انتظار نامه ای
خیره می ماند به چشم راه ها 
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لیک دیگر پیکر سرد مرا 
می فشارد خاک دامن گیر خاک!
بی تو، دور از ضربه های قلب تو 

قلب من می پوسد آنجا زیر خاک 

بعدها نام مرا باران و باد 
نرم می شویند از رخسار سنگ 

گور من گمنام می ماند به راه 
فارغ از افسانه های نام و ننگ
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زندگی

آه ای زندگی منم که هنوز 
با همه پوچی از تو لبریزم 

نه به فکرم که رشته پاره کنم 
نه بر آنم که از تو بگریزم 

همه ذرات جسم خاکی من 
از تو، ای شعر گرم، در سوزند 

آسمان های صاف را مانند
که لباب ز بادۀ روزند 

با هزاران جوانه می خواند
بوتۀ نسترن سرود تو را 

هر نسیمی که می وزد در باغ 
می رساند به او درود تو را 

من تو را در تو جستجو کردم 
نه در آن خواب های رؤیایی 

در دو دست تو سخت کاویدم
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پر شدم، پر شدم، ز زیبایی 

پر شدم از ترانه های سیاه 
پر شدم از ترانه های سپید 

از هزاران شراره های نیاز
از هزاران جرقه های امید 

حیف از آن روزها که من با خشم 
به تو چون دشمنی نظر کردم 

پوچ پنداشتم فریب تو را 
ز تو ماندم، تو را هدر کردم 

غافل از آنکه تو به جایی و من 
همچو آبی روان که در گذرم 

گمشده در غبار شوم زوال 
ره تاریک مرگ می سپرم 

آه، ای زندگی من آینه ام 
از تو چشمم پر از نگاه شود 
ورنه گر مرگ بنگرد در من 

روی آیینه ام سیاه شود 

عاشقم، عاشق ستارۀ صبح 
عاشق ابرهای سرگردان 

عاشق روزهای بارانی 
عاشق هرچه نام توست بر آن 
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می مکم با وجود تشنۀ خویش 
خون سوزان لحظه های تو را 

آنچنان از تو کام می گیرم
......................
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آنروزها

آن روزها رفتند
آن روزهای خوب 

آن روزهای سالم و سرشار 
آن آسمان های پر از پولک 

آن شاخساران پر از گیاس 
آن خانه های تکیه داده در حفاظ سبز پیچک ها به یکدیگر

آن بام های بادبادک های بازیگوش 
آن کوچه های گیج از عطر اقاقی ها 

آن روزها رفتند 
آن روزهایی کز شکاف پلک های من 

 آوازهایم، چون حبابی از هوا لبریز، می جوشید 
چشمم به روی هرچه می لغزید 

آن را چو شیر تازه می نوشید 
گویی میان مردمک هایم 
خرگوش ناآرام شادی بود
هر صبحدم با آفتاب پیر 

به دشت های ناشناس جستجو می رفت
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شب ها به جنگل های تاریکی فرومی رفت 

آن روزها رفتند 
 آن روزهای برفی خاموش 

کز پشت شیشه، در اتاق گرم 
هر دم به بیرون خیره می گشتم 
پاکیزه برف من، چو کرکی نرم،

آرام می بارید
بر نردبام کهنۀ چوبی 

بر رشتۀ سست طناب رخت 
بر گیسوان کاج های پیر 

و فکر می کردم به فردا، آه 
فردا ــ

حجم سفید لیز.
با خش و خش چادر مادربزرگ آغاز می شد 
و با ظهور سایۀ مغشوش او، در چارچوب در 

ــ که ناگهان خود را رها می کرد در احساس سرد نور ــ
و طرح سرگردان پرواز کبوترها 

در جام های رنگی شیشه. 
فردا ...

گرمای کرسی خواب آور بود 
من تند و بی پروا 

دور از نگاه مادرم خط های باطل را 
از مشق های کهنۀ خود پاک می کردم 

چون برف می خوابید 
در باغچه می گشتم افسرده 
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در پای گلدان های خشک یاس 
گنجشک های مرده ام را خاک می کردم 

        
آن روزها رفتند 

آن روزهای جذبه و حیرت 
آن روزهای خواب و بیداری 

آن روزها هر سایه رازی داشت 
هر جعبۀ سربسته گنجی را نهان می کرد 

هر گوشۀ صندوقخانه، در سکوت ظهر، 
گویی جهانی بود

هر کس ز تاریکی نمی ترسید 
در چشم هایم قهرمانی بود 

آن روزها رفتند
آن روزهای عید 

آن انتظار آفتاب و گل 
آن رعشه های عطر 

در اجتماع ساکت و محبوب نرگس های صحرایی
که شهر را در آخرین صبح زمستانی 

دیدار می کردند
آوازهای دوره گردان در خیابان دراز لکه های سبز 

بازار در بوهای سرگردان شناور بود 
در بوی تند قهوه و ماهی 

بازار در زیر قدم ها پهن می شد، کش می آمد، با تمام 
لحظه های راه می آمیخت 

و چرخ می زد در ته چشم عروسک ها 
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بازار مادر بود که می رفت با سرعت به سوی حجم های رنگی 
سیال

و باز می آمد 
با بسته های هدیه با زنبیل های پر 

بازار باران بود که می ریخت، که می ریخت، که می ریخت 

آن روزها رفتند 
آن روزهای خیرگی در رازهای جسم 

آن روزهای آشنایی های محتاطانه، با زیبایی رگ های آبی
رنگ

دستی که با یک گل 
از پشت دیواری صدا می زد 

یک دست دیگر را 
و لکه های کوچک جوهر، بر دست مشوش، مضطرب،

ترسان
و عشق،

گین خویشتن را بازگو می کرد  که در سامی شرم آ
در ظهرهای گرم دودآلود 

ما عشقمان را در غبار کوچه می خواندیم 
ما با زبان سادۀ گل های قاصد آشنا بودیم 

ما قلب هامان را به باغ مهربانی های معصومانه می بردیم 
و به درختان قرض می دادیم 

و توپ، با پیغام های بوسه در دستان ما می گشت 
و عشق بود، آن احساس مغشوشی که در تاریکی هشتی

 ناگاه 
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محصورمان می کرد
و جذبمان می کرد، در انبوه سوزان نفس ها و تپش ها و
تبسم های دزدانه 

آن روزها رفتند 
آن روزها مثل نباتاتی که در خورشید می پوسند 

از تابش خورشید پوسیدند 
و گم شدند آن کوچه های گیج از عطر اقاقی ها 

در ازدحام پرهیاهوی خیابان های بی برگشت
و دختری که گونه هایش را 

با برگ های شمعدانی رنگ می زد، آه 
اکنون زنی تنهاست 
اکنون زنی تنهاست
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آفتابمیشود

نگاه کن که غم درون دیده ام 
چگونه قطره قطره آب می شود 

چگونه سایۀ سیاه سرکشم 
اسیر دست آفتاب می شود 

نگاه کن 
تمام هستی ام خراب می شود 
شراره ای مرا به کام می کشد 

مرا به اوج می برد 
مرا به دام می کشد 

نگاه کن 
تمام آسمان من 

پر از شهاب می شود 

تو آمدی ز دورها و دورها
ز سرزمین عطرها و نورها 

نشانده ای مرا کنون به زورقی 
ز عاج ها، ز ابرها، بلورها
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مرا ببر امید دلنواز من 
ببر به شهر شعرها و شورها 

به راه پرستاره می کشانی ام 
فراتر از ستاره می نشانی ام 

نگاه کن 
من از ستاره سوختم 

لبالب از ستارگان تب شدم 
چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل 
ستاره چین برکه های شب شدم 

چه دور بود پیش از این زمین ما 
به این کبود غرفه های آسمان 

کنون به گوش من دوباره می رسد 
صدای تو 

صدای بال برفی فرشتگان 
نگاه کن که من کجا رسیده ام 

به کهکشان، به بیکران، به جاودان 

کنون که آمدیم تا به اوج ها 
مرا بشوی با شراب موج ها
مرا بپیچ در حریر بوسه ات 

مرا بخواه در شبان دیرپا
 مرا دگر رها مکن 

مرا از این ستاره ها جدا مکن 

نگاه کن که موم شب به راه ما 
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چگونه قطره قطره آب می شود 
صراحی سیاه دیدگان من 

به الی الی گرم تو 
لبالب از شراب خواب من می شود

به روی گاهواره های شعر من 
نگاه کن 

تو می دمی و آفتاب می شود


