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سربداران

سربداران در خون
گفتند ياران،
چكامهاى بلند بسازيم،
در شامگاه اين شب تیره،
هنگامههاى وحشت و بیداد.
برپا شدند ياران سربدار،
از انجماد گذشتند
با گامهاى ثابت و موزون،
با گامهاى عشق.
در سايهسار آن تداوم مشكوك،
با سینههاى شوق گذر كردند.
در خونشان گلوله و شبنم بود،
مزمن تاريخی ،
يأس
بر
ِ
ِ
_ ياران _
نهیب نهادند
"نه" گفتند،
با كلماتى از منجنیق و ستاره "نه" گفتند
مرداب را _
شوريدگان سرخ اراده
پويندگان راه رهايى،
كنندگان آتش امروز،
برپا
ِ
رزم آوران ارتش فردا.
پر شور و پر توان خواندند
ياران سربدار،
رزم گلوله و جنگل.
عزم ِ
با ِ
آتش به شب نبود دگر
غوغاى قهر نیز
ُمهر سكوت بر لب بسیار بود و زان
پرواى اعتراض
بارى ،نمانده بود.
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در آن سكوت هول،
جنگل شراره زد،
جنگل وظیفه ديرين خويش را
دوباره به دست آورد.
جنگل بسان خاطرهاى سرخ
ُگر گرفت.
جنگل لهیب شد،
جنگل ظالم و ظلم را
به ناگاه در گرفت.
گفتند :آرامش دوبارهى بودن را،
در اين فالت،
در اين زمینهى زرد،
دوباره به هم زديد.
گفتند ياران :كركسانید.
نظم كهن به ناف شما بسته است.
دريوزگان خاك،
بوزينگان مجلس اوباش،
ِ
سركردگان شرم و شرنگید.
ِ
گفتند :مرگ است پیشواز.
دودى ،نه بیش خواهد بود.
َگردى ،به پیش خواهد بود.
گفتند ياران:
اِنگارههاى يأس فرو خوريد،
پیش روى.
رزم است
ِ
سكوت حديث آنان بود و عشق
معجزهى ياران،
كه بود و نبود خاك را،
و آب را،
و جنگل را،
به نفس باروت بارور كردند.
سكوت سر آمده بود.
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سرخ سربدار،
سردار
ِ
ِ
تاراج مرگ رفته بود.
به
ِ

شورش به جاى مرگ،
شورش به جاى يأس،
شورش به جاى مرداب،
شورش به نام خلق،
شورش به نام نامى سردار سربدار.
ت ويران،
شلیك آفتاب بود و ظلم ِ
در هشتى سكوت،
غوغاى انفجار
تا قلب خاطره مىرفت.
دل هر خاك،
سر مىكشید در ِ
قد مىكشید در تن هر اوج.
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شورشيان در شب
سربداران چراغگونه به خالكوبى شب رفتند.
ماه به احترام،
كاله از سر برداشت و زانو زد.
ماه به احترام،
عقیق درخشانى،
به پنجهى جنگل كرد.
ماه به احترام،
خشمگنانه،
به سیاهىها تشر زد.
در هشیارى جارى رودخانهها،
ستارگان تن مرمرين خويش را
مىشويند و
در حلول سپیده رازى نهفته است.
هنگام كه باد،
دست نوازشش را
به چهرهى جنگل مماس مىكند،
زورقى در رؤياى درياهاى بیكران،
به آب مىانديشد و
زمزمهى بادبان دارد.
حريماش زمین،
سینهاش كوه،
بادباناش جنگل.
زورقى به انديشه،
دل به درياى بیكران دارد.
سپیده ،گونههاى بارانى آسمان را مىبوسد و
روز،
بر تالطم جنگل از آستانه مىگذرد.
در هر پرهى آفتاب خورشیدى خفتهست و
شورشیان،
رازى نهفته دارند.
شب نیز با چتر ستارگانش بر سر،
جشنى ولیمهى خورشید مىدهد.
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چه زيبا مىخندد آفتاب،
چه زيبا مىخندد آفتاب،
با دندانهايش درخت،
زلفكانش برگ،
و رؤيايش سرخ.
يك مشت ُگلخَ ندهى آفتابى،
رفیقان،
شاداخندههاى نور،
سر مىدهند و
پىى كار خلق مىروند.
تو را من زبان ستايش،
چگونه بگشايم،
كه معنى رستن را،
با آفتاب و زمین و آسمان،
به رقابت برخاستهاى.
شگفتا! شگفتا!
كويرتشنه انسانى،
بدين خرمى
با صالبتى اينگونه سربدارانه،
رفیقىُ ،گردى ،دالورى اينگونه
هرگزم بیاد ندارم.
رفیقان مرگ را به گلوله نهادند
در خور دشمن.
اى جان ملتهب رزم
از جنگ و جاذبهى جنگ
جنگ خلق
چیزى به من بگوى.
از برنجزاران "رزكه"
يك مشت خاك اگرت هست
با من سهیم شو.
از اعتالى رزم
در هر فراز كوه
7
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در هر نشیب دشت
در هر سپیدهى سال سترك شصت
چیزى به من بگوى.
مايیم و دَين به هر گلولهى شلیك
مايیم و سحر و معجزهى جنگ
مايیم و مرگ و ذلت دشمن
با راهوار صاعقه در شب
با پرچمى كه نقش خون تو دارد.
نمىدانستم اينگونه آهنگین مىگذرى
با خونشعر سرودههاى مسلسل
نمىدانستم آتشپاى،
طريقتى ديگر به زمستان مىآموزى.
در شبنم خون تو پیغامى هست
با سكوت به ستیز.
مرا به رفاقت در خود بگیر
اى حريق گرمابخش.
با من زبان صلح نیاموز
با من زبان دوست داشتن دشمن،
حاشا! حاشا!
از ماههاى شورش جنگل
با خفتگان سخن بگوى.
قديس من
الههى هشیارى
در ذهن هر درخت،
اينك
طلوع ساچمهى خورشیدى مىجوشد.
كاش مىتوانستم
جهان عشق تو را
اندازه بگیرم.
كاش مىتوانستم
جهان عشق تو را اندازه بگیرم.
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دستانت را مسلسلى بايد
بنام تو آغاز مىشود ،جهان
بنام تو جهان
به چهار فصلاش مىرسد.
پريشانام مىكند،
اندوهت،
پريشانام مىكند.
نمىخواهم رخسارهات را
آتشگون نبینم.
بر آستانهى بسته ايستادهاى،
و چارچوبى از آهن.
چه اشتباه كردهام،
اندوهت
در هجرانىى غرش تفنگ است
در كوهستان و
درجنگل
اندوهت را دوست مىدارم.
اندوهت را دوست مىدارم
هنگام كه شماره مىكنى
و عبور مىدهى زيبايى را
و دو شیار بزرگ بر پیشانىات مىنشیند و
انگشت اشارهات،
هزار بار تعظیم مىكند.
سلولات را كلیدى بايد از
ارادهى خلق
دستانات را مسلسلى بايد.
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از خلوت سيمان
با سینههاى خون،
رفیقان
از سرب داغ مىگذرند
و ديوارها
در ماهتابى از گلخند،
گواه ماندن يارانند.
با شور عاصى عشق،
آنجا كسى كنارهى سیمان
آنجا كسى بر اوج
به میعاد مىرود.
حالج به هیچ مىرسد آنجا
كه سربدار
سرود سرخ اناالحق مىخواند.
از خلوت سیمان ،مىدانم.
به سپیده،
به صبح،
مىنگرى.
با آفتابى در قلبت،
گرم
و ماهتابى در چشمانات
روشن.
گشوده مىشود در،
با دستان مسلح رفیقانت
كه از امتداد عريض ارتش خلق مىآيند
با فرمانى از اعتقاد و باور يك انسان
انسان سربدار.
ِ
جغرافیاى ايران ،آرى،
آن خويش
با گامهاى ارتشى از ِ
لبريز مىشود.
گلزارى به وسعت ايران
گلولهزارى به وسعت دشمن.
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جنگل مغرور
مازندران
ِ
ِ
پرندگان شهید به شب خفتند
در يخ و سرما.
از جنگلهاى مازندران مىآمدند
با انبوهى از رسالت و آگاهى.
از كوهها گذشتند.
از درهها گذشتند.
از رودها گذشتند.
از جنگلهاى معجزه باز آمدند.
اين جا ،در مقابل من،
چه كسى خفته است
كه عطر مطهرش ،جنگلى را لقاح مىبخشد؟
بگذار به تماشايش بنشینم و
لبخندهاش را كه ماه صبحگاهان را به رقص مىطلبد
به خاطر بسپارم.
بگذار در كنارش بايستم و _
سیماى جنگىاش را
در ماهتاب هفتم بهمن نظاره كنم
و عطر نارنجستانهاى آمل را،
بگذار نگاهش كنم.
چه مىبینم؟
رفیقى كه تا همین چند لحظه پیش،
از كنارهى پرچین باغ مىآمد
و تبسماش شعله بود و آهن بود
و دستاناش،
كه باور و اعتقاد شلیك مىكردند،
درست در همین سنگرى كه رنگ شفق دارد،
اينجا،
همین جا خفته است.
هر كلمه گلولهاى است،
هر گلوله حكايت بزرگى است در دل تاريخ
آنگاه كه به رسم وظیفه
پوالدين يك سربدار شلیك مىشود.
با اعتقا ِد
ِ
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بگذار به تماشايش بنشینم و
لبخندهاش را كه ماه صبحگاهان را به رقص مىطلبد
به خاطر بسپارم.
بگذار به احترام ،
ِزهدان مسلسلام را بارور كنم.
بگذار به احترام،
ِزهدان مسلسلام را بارور كنم.
به چه مىانديشیدى
آنك؟
كه خاك از تو تربتى گمنام بسازد؟
كه بادهاى خاطره ،بر آن مزار منزه،
گذر كنند
بى هیچ پرسشى؟
بگو ،بگو چگونه سر كردى؟
خون شورشىات،
هنگام كه
ِ
گلزارى از ستارهى مجنون مىساخت
و هر قطرهى باران جنگلى
نوازش آسمان بود
بر گونههايت.
بر تو چگونه گذشت؟
هنگامههاى درد،
هنگامههاى زخم.
چگونه آن شب زخمى به صبح رساندى؟
با بالشت كه سبزه،
با بسترت كه خاك،
با قلبت كه عشق،
و دستانت،
دستان نقرهاىيت كه تفنگ.
تابناك عشق بودى و خونت
هزار ستارهى خوبان،
سیالی سرخ فام بود،
در ظرفى از سالح و همیشه.
در خونفشان آن شب وحشى،
مازندران به نام تو احیاء شد.
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مازندران هر نهال،
ِ
مازندران هر درخت،
ِ
مازندران جنگل مغرور.
ِ
مازندران سگال شهیدان شد.
سحر ستايشىست برايت.
سپیده سپاس.
سحر سجود
سپیده پیرهنىست برايت.
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گزارش
هیزم براى آتش مىآورم
چخماق براى شرر
خون براى روان
شبنم براى طراوت
سرب براى گلوله
پوالد براى شلیك
مىآورم
بس است ديگر
گزارش خونبارت را نه،
نمىخواهم شنیده باشم
جرأت براى مردان،
خشم براى زنان.
انگشت براى ماشه
سینه براى سرب
مىآورم
بس است ديگر
گزارش خونبارت را نه
نمىخواهم شنیده باشم
قلب براى تپیدن
عشق براى ورزيدن
شعر براى سرودن
زمین براى رستن
بذر براى بارقه،
مىآورم
بس است ديگر
گزارش خونبارت را،
قلب مشت من بسنده نیست،
بس است ديگر
باران براى دهقان
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سرخى براى رخ
لبخند براى عشق
نارنج براى پرتاب
شرم براى شانه
عرق براى پیشانى
درد براى سینه
ساغر براى فتح
مىآورم
فرياد براى گلو
سنگر براى پنهان
جنگل براى مارش
قله براى صعود
آتش براى جنگ
مىآورم
عشق براى...
بس است ديگر
آخر بس است.
نشانىات را مىخواهم
مىخواهم تا بامدادان
با شكوفهى گیالس
بر درگاهات فرود آيم
زانو بر زمین زنم
پیشانى بر خاك بسايم و
خويش را حقیر عشق كنم
به پايگاه بدر آيم و
معابر رفتن پیشه كنم.
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سردار سربدار
از شعاع آفتاب آمدى،
با مجمرى از گلوله بر سر
در ظهر مشرق چشمانات اى آفتاب ايرانتاب.
سربدارى كه بازتاب هزار فرشتهى خونین بودى
در اعتماد رفیقان
و دشنهزارى از دشمنان خلق.
با زهر كین به دل
هرزهگان به خاكت افكندند
تا مقرب درگاه ابلیسان زر شوند.
در آتش دشمن مىسوزم
چرا كه او جاودانه انسانى بود
به شرافت يك سربدار.
به ديدناش اگر مىآيید ،ياران،
برايش داسى از ارغوان و پتكى از عشق بیاوريد
_ سینهاش خود ستارهى سرخىست.
شب در عظمت سپیدهدمان به هیچ مىرسد.
چه چیزى ما را به هم مىرساند آيا؟
فرارمان _
از استحاله شدن _
و نهر خونمان كه به هم مىآمیز
تا مسیر رژهى بزرگ را
هموار سازد.
جانیان بر چهار راه ايستادهاند _
با قلبهايشان _
خونچرك شرم و شرارت.
بر پیشانىاشان چه مىبینى؟
كهیرى مىبینم
دژخیمان مردم
تاريخ
كهیر ننگى به ذلت
ِ
ِ
با ُمهرى از بندگى
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گرفتارانند آنان.
آنجا ايستادهاند آدمكشان.
آنان كه براى پول آدم مىكشند.
آنان كه براى راحتىى جان آدم مىكشند.
آنان كه براى عافیتجويى آدم مىكشند.
آنان كه از ترس آدم مىكشند.
آنجا ،درست همانجا،
بر سر چهار راه روبروى مردم
ايستادهاند.
آنانى كه سربدار شكار مىكنند
آنجا ايستادهاند.
با َسمخندهاى به لب
و زردابى از لوچهاشان روان
و شمشیرى در آستینشان
آنجا ،درست روبروى جمعیت ايستادهاند.
بر خاك در افتیم،
بر خاك در افتیم كه او
شرافت انسان بود و
عصیان خلق
در رگ خورشید.
فرهیخته دالورى
كه دشمن از هراس
كابوس درو مىكرد و
رفیقان وفادارى سر مىكشیدند.
به پاس خون تو آنك سرود.
آنك شعر.
آنك شور.
بر هر رد پايى كه بر زمین عشق نهادى
درود.
شرافت انسان بودى،
اختگان سنگین بال
هنگام كه
ِ
شكست را زمزمه مىكردند و _
خوابهاى پلشت عافیتجويى مىديدند.
17
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برادرم ،اى خاك پاى مسلحات
تكانى به جنبش خلق.
برادرم ،اى نازنین مسلح تاريخ،
جنگل هشیار،
عمق
از
ِ
ِ
خون خويش به رخ،
با
ِ
بر روشنان بلند بر آمدى.
با پرچمى كه خون،
انسان سربدار.
با پرچمى كه ستاره،
كران خاك،
در هر
ِ
با پرچمى كه داس،
انسان برزگر،
شرف
ِ
ِ
با پرچمى كه پتك،
پوال ِد انقالب.

18

1992

سیروس ماهان

سربداران

1992

آنانى كه قلب دارند
آنانى كه قلب داريد ،بیايید.
بیايید با قلبهايتان،
با مشتهايتان بیايید.
بیايید خواهران من،
بیايید برادرانام،
در اين همايش شورانگیز،
اگر نه با تفنگهايتان،
با مشتهايتان بر ستیغ برآيید.
به او بپیونديد ،به او كه:
با درشكهى زرين آفتاب آمده بود
ملكهى خورشید
در دل آمل _
زنجیر داغ و رنج
_ از تن مصلوب مىگشود.
به او كه يقین زنان شوريدهى ايران بود،
و شورش حق حتمى او.
با او بدر آيید،
با او كه باور ايران بود،
به ابهت يك زن _
زنى كه تسلیم را ننگ مىشمرد
_ و زنوبیا كمترين نمونهى تاريخاش.
خواهران من بیايید ،او را نظاره كنید _
كوچك زنى بزرگ را _
كه قلباش به وسعت ايران بود و _
خوناش طراوت شبنم و _
شعلهى شورش داشت.
بیايید خواهران من،
بیايید به گرد آتش آبان،
به گرد آتش بهمن.
بیايید با عشقهايتان،
با تبسمهايتان ،با قلبهايتان ،بیايید با تفنگهايتان.
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شكوفهزار زمين
چگونه او را نديدى؟
كه صبحگاهان بلند،
با رفیقانش،
بر قلههاى برف صعود كردند،
تا عطر مطهر تسلیح،
بر زمین بنشیند،
و شكوفهزار زمین،
بهار را با نهايت فريادش
باران عشق كند.
گلوله
ِ
چگونه او را نديدى؟
آه ،چگونه او را نديدى؟
عبور قافلهاى در شب،
از ساللهى خورشید
به صبحگاهان گذر نمود
تا خويش را به خون خويش بیازمايد.
در مرگامرگى به ننگ حكام در
و ديوارهايى مشبك،
كابوسى به جوخه نشست،
تا جالدان را _
دچار عقوبتى عظیم گرداند.
بر شانههاشان تفنگ شكوفه زد و _
بر گامهايشان صالبت خورشید متبرك _
به جنگل مازندران
_ شراره زد.
چگونه او را نديدى؟
آه ،چگونه او را نديدى؟
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چه مىكنيم اينجا؟
چه مىكنیم اين جا؟
خاطرههايمان را مىشماريم.
چه بسیارند خاطرههايمان و
چقدر خونین.
در خونفشان فاجعه
_ ياران _
از سربها گذر كردند.
با گوشهايمان شنیديم
شمارش شلیك
با چشمهايمان ديديم
سرخ صحنهى اعدام
ديوارهاى
ِ
در حكومت شب زيستیم،
با انديشههاى رهايى در سر
با ماشههاى جستجو در دستهامان
هر لحظه را بشارت ايمان بود و _
هر خواب را _
خونمزهى انتقام
در دل.
هر گام را بشارت رفتن بود و
هر سكوت را اشارت ماندن!
چه مىكنیم اين جا؟
خاطرههايمان را مىشماريم
چه بسیارند و
چقدر خونین.
يك ،دو ،سه... ،
چه بسیارند خاطرههايمان و
چقدر خونین.
در كوچههاى اعتصاب فرياد زديم
در دشتهاى شخم دويديم
در جنگلها قامت كشیديم و
با دستهاى رنج تفنگ درو كرديم.
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چه مىكنیم اين جا؟
خاطرههايمان را مىشماريم
چه بسیارند و چقدر خونین
به زندانها اندر شديم و
بر تختهاى شكنجه در خون خويش خفتیم و
سرفراز باز آمديم.
در سلولهايمان سرود خوانديم و
رؤياى ارتش مردم را
در سر پرورانديم و
در قلب خويش حك كرديم.
چه مىكنیم اين جا؟
چه مىكنیم اين جا؟
ماه در گوش باد
با پوزخندى به لب
دريا،
آرام مىگذرد و
شب خاكسترى
نورس امسال را
ستارگان
ِ
ِ
خائفانه سقط مىكند.
اسبان سینه به ماغ مىزنند و
خويش را در توفان
قشو مىكشند؛
از كوهپايهها مىرسند،
عرقريزان
و نعل بر زمین يُبس مىكوبند و _
با ساقهاى زخمى به دريا مىزنند.
خَ شباغهاى بذر،
در آفتاب آفل
شبغمهاى باران را مىگريند و
نجواكنان ماه،
در گوش باد مىگذرد.
اگرچه خورشی ِد سرخ
هزاران صبح بدهكار اين قوم است.
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اما تا بامداد هشیارى
هنوز دو صبح خونین باقىست.
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در صدف سيمان
با تو عشق را حكايت بزرگىست
در ُغل و زنجیر.
گوهردانه انسانى
در صدف سیمان،
ستارهايش بر كف و
خورشیدىش بر پیشانى.
زمزمه لبانات را اى كاش
من بودم:
رود
من بودم:
كوه
من بودم:
جنگل
زمستان نمىشناسد التهاب،
با گونههاى سرخ
صحبت سرما
نگفتنىست.
در آسمان سوختهى ايران
هزار ستارهى ُگر گرفته بهنام تو روشن است.
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چخماق صبح
ماه در شاخهها مىشكند
و از برگها سبز مىشود.
رؤياى رُستن به دل ،
ماه ،
با آبهاى آبى رود
نرد عشق مىزند
ماه.
ى شب
ماه در مراسم زوبینكارى ِ
نخشى بزرگ بهعهده دارد.
دوش جنگلیان يله مىشود
بر
ِ
ماه.
با چند ستارهى همراه
ماه بر كشتزارهاى سوخته مىنشیند
مىرود و شبانه اشك مىريزد.
دور دور مىتابد
بر سرزمینهاى ِ
با حلقهاى از آفتاب بهگردن ،
ماه
شب را با حرارت بسیار خنج مىزند.
ماه،
بر بندهاى شبزده
روزنى به مهر مىگشايد.
امید را ماه
بر ديوارهاى سخت
سوزن مىزند.
ماه،
چهارگامه به چهارسوى مىرود
ما ِه چراغواره
با چشمكى به گوشهى چشم
چخماق صبح مىچكاند.
ما ِه سپید گیسو
دو قطره به صبح مانده
سفر مىكند.
خورشی ِد بور ،دو نفرين ز شب بمانده سالم می کند.
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آنگاه كه آمدى
در معنىش بمانده،
هیچ ندانستیم،
دوباره میشود اما بپاى خاست.
زانوى زخم در بغل خسته مىلمید و خواب،
ِ
در دردناى هر رگ رفتار مىنشست.
ما با هزار سرود بريده زبان بر لب
در كورهاى زگرماى خشم خويش
مىرفتیم.
با شال سرخ به گردن
زان سان به روزگار برآمدى،
بر قلههاى بلند بر شدى و باران
بر يالهاى ستبر كوه
آرام برنشست.
آنگاه كه آمدى
خورشید خفته بود و شب از نیمه مىگذشت
آنگاه كه آمدى
زمین ز رويش ديرين خويش مانده بود و _
آدمها _
فرياد عشقهاى فراموش را
به دندان خشم مىگزيدند و
سايه هاى پلید،
استیالى شرقىشان را جام مىزدند.
آنگاه كه آمدى
خورشید خفته بود و باغ
در عطش باران
خمیازه مىكشید و
آسمان را به استغاثه ايستاده بود.
آنگاه كه آمدى
بر صفحهى كبود فريب
آن شور و شورش اين قوم
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بر خاك خفته بود.
آنگاه كه آمدى
جهان به تمناى خويش
رفته بود و باد
در مسیرى مغشوش مىوزيد و
كفتار جهل،
در برج مرمرين
زبان نجس به فتواى مرگ مىگشود.
آنگاه كه سر زدى،
خورشید خفته بود و شب از نیمه مىگذشت
آنگاه كه آمدى
در خاطرات خفته به خفتان
در اين خموش خنجر خونین
رؤياى خیز نیز
مرده بود.
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فصلى بلند
خیزان،
در تابش تو مىدرخشد خور
اين پرچم فرهوش
در گرمسارى آن شید
فصلى بلند و سرد به پیش است
ما را ز هرم خويش
دريغ مدار
يخگاه،
ُخنشان ستارهاى بر كوهها بنشیند
كز مشرق نگاهش
ظهر هزار قوم سر برسد
فصلى بلند و سرد به پیش است
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پس چرا نمىتابى؟
حضور تو توفان را آرامش بخشد و
از گرفتاران بند ُگ َسلَد
بر اين شب گند
پس چرا نمىتابى؟
پیش پايت دريا،
فراخ
خراش مىخورد
از گذرت.
زمین،
شكوه گامهايت را
به ذهن مىسپرد
و جنگل،
جنگل،
همهى تو مىشود.
آغوش التیامات را،
بر اين زخم عتیق
بگشاى.
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شرواژه ها
شروژاههايى از آن دست بر آوردند
خونین فلز
هر واژه،
گوهر مرگى به شانهى خود مىبرد
تا هول.
از سنگالخ راه،
هراسش به دل فتاد
با عزم روبهكى،
در حصار شب
در خود گريز كرد
با باد و شاخهى در باد.
آن سوى تر كه جان ز شرارت ابلیس مىفسرد
و زان درونهى هولش
گردونهاى ز بیهُدگى شكل مىگرفت،
جانى نه آرمیده
تنى در ستیز درد
شرواژه های وحشت بسیار
شرنهی
شر امر.
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با ماهتاب درآويز
با آرزوى روى تو اى صبح
شامگاهان سر به بالین رنج مىنهیم
هر سینه سوزناك غم صد شكست توست
تا خويش را به هزار كوه بركشیم
ديرىست كز آفتاب و خرامش
ما ديده هیچ نمىبنديم
تا پنج گام بر زنیم جهان را.
اين سوى اين شب زنگى
زخمى نهفته دارد
معناى اين جهان
قرنى گذشته است _
كز دود و داد درونش،
شرمى به يال قرن
شرمى به شال صبح
شرمى ز هر عبور و مرورش.
گرماى اين سكوت فريبىست
خود را ز اين خسوف بخیزان
با ماهتاب درآويز
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مندير
بر گذر ايستاده ،منديرى
خورشید و خاطره از خفیهگاه مىآيند
در شامگا ِه اين شب اساطیرى
كیست كه ديده به درگاه مىبندد
و با شورشیان میعادى دارد
در چشمخانهى ديدن
چخماق زندگىست
با شور احتراق به سر
كه اين گونه تازيانه به گردهى ابلیس مىزند.
وان ايستاده به درگاه
اسبش به شور رفتن
از بند خويش بريده است.
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ذهن انجماد
با اندوهشان به دل
خروسان به قلهها صعود كردند
با بانگشان سرخ
هجاى هجوم
فريادى از شمال بر يالهاى مازندران
مخملى به رنگ سپیده نشاند
شهیدان از عمق مىخوانند
و مذاب زمین،
ذهن انجماد را به زلزله مىانديشد.
بهار دانههاى رستن را
از جیب زمستان به يغما مىبرد و _
خويش را يراق راه مىكند.
با انگیزههاشان به دل،
پرندگان به آغوش آسمان فرو رفتند
خورشیديان خروش خفتهى خلقاند
در گاههاى فدا
از ابرهاى صاعقه مىآيند.
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دست دوستی
به ماه مىبَ َردَت آنكه با تو دست مىدهد،
و تمام زمین را نخشگاه گامهايش مىكند
آنكه بازو به بازوى تو مىايستد
در دستهاى تو چشمهزارى مىجوشد
و سیال آب سخنگو،
نام تو را با ستارگان شباهنگام تقسیم مىكند
به گوش ما آهنگى مىرسد
از فراسوى آنچنان مرگى شگفت
و بوگاچف مىگذرد،
در قفسى آهنین
برايت اندوهى زمزمه مىكنند و _
خطابهاى مىخوانند
چگونه مىتوانیم تنها آه بكشیم و
بى وقفه بمیريم؟
وقتى كه تیغهاى شوم ،سپیده را مىدرند،
چرا كه تیغهاى آخته به كار نیايند
آنگاه كه شكم شب
تا نیزههاى سرخ،
دو نیزه بیش نیست؟
مردههامان چه شیرين مىخندند؛
با دستانشان حرارت آهن
در كوهها كوشیدند
در درهها كوشیدند
و آب رودخانهها را زالل تر از همیشه مىخواستند.
آن سال،
سال ناسازگار
آن ِ
و برف لعنتىاش.
و ما همچنان مىمیريم،
در لختههاى خون بامدادى،
و هموارهاى دشت،
و آستانهى شهرى كه چكمههاى قصابان
آلودهاش كردهاند.
در سرنوشتى از آن دست زيسته بوديم
كه خود به نادرستى باور داشتیم
نمىتوانیم؛
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اما،
اما در چشمهاى جنگل هشیار،
هر روزه خیس مىشويم
به خون مىنشینیم؛
و همچنان به كوه مىانديشیم و درخت.
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كوير سوختهى ايران
اى آرزوى مانده به دوران
بر زلف جنگل هشیار
با شانههاى نسوخته هنوزش _
در آتش دشمن،
لطفى به مهر بیاراى
باران،
ببار بر اين هیاكل زخمى
بر كومههاى عتیق عطش
بر سوگوارىى اين قوم هرگزش بهار نديده
اندوهناك خاك،
ِ
اندوهناك جنگل
ِ
كه ساحت چشمش
كوير سوختهى ايران است
كه هر رگ عمقش
خون هزار ستارهى زندان است

36

1992

سیروس ماهان

سربداران

ماه
با آن ظرافت نازنینت اى ماه
بر بام خانهى ما نیز دستى به مهر بگردان
بر سايههاى شوم معبر ما نیز
گامى به خشم بیاراى.
با شوق صبحىات اى بامداد خرم نوروز
بر خاك و خون خسته ز بیداد
از آن حرير سبز بهارى
زان ما تو هديه بیارى؟
كى ِ
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زان روزها
زان روزها
چه شكوهى كشیده قد
بر بسترى كه باد،
باران و علف مىوزيد
و درختان،
بر يال شب زخم مىزدند.
زان روزها،
با مهر مهرگون ستاره
زرگفتههاى گلوله
در زمهرير زمستان
گرما چه مهربان،
گرما چه مهربان
بر يُبس شب،
بر سوز سرد،
در برف وحشىى آن سال
آغوش مىگشود.
هنگام كه به جايى نمىرسید "گفتن "
تو را انگشت به ماشه خیز كشید.
زان سوى اين حباب،
درختىست
كز نظم شاخسارش
خورشید مىزند سر
آنگونه كه:
بر قلههاى دور درفشى بگذرد
با هیاهويى آنچنان متبلور
آنچنان عزيز
كز خفتگان دمار درآرد.
اگرچه واماندگان كاله خويش بدارند
كان نیز ز سر فرو فتد بارى
در بادهاى عاصىى سركش
جان از جبین دشمن سفاك
با يك گلوله،
با يك گلوله ستاند بايد.
غوغاى غنوده به خنجر
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در آتش نفیر تو مىگذرد
ناصبور.
آن پرچمى كه بر آشفت در باد،
بىدريغ
روزى بر اهتزاز شانهى يك رزم مىرود.
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زيباى فتاده به بستر
زيباى فتاده به بستر
ترا مىجستم،
اى نوازشگر سینههاى درد
ترا مىجستم.
وقتى كه مرگزاران،
سینههاى خون را به پاشنه چرخید،
ترا مىجستم
با مرمر قنداقت
كز خشاب و خاطره لبريز است،
و قلبت.
لبان ُگر گرفتهات را مىجستم
و بوى معطر باروت
زمردين گلوله به مجراى ناى و نالهى شلیك
چنانكه به عمق گلو نهفته،
و با خارخون خدعه فروهشته ديرزمانى.
در دانههاى باران
در رازهاى خامشى بازت مىجستم.
به خوابت ديدم،
هزار بار
در پیشگاهت زانو زدم
به خاك فتادم،
سنگینىات را بر شانههايم حس كردم
و نغمهى زيبايت را
به دل بركشیدم و با گوش جان شنفتم.
اما رويا بود
رويا بود حلقهى آهنینت بر انگشت
و صداى چكاندن و هجىى دو آهن
و يك خشاب طراوت.
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ترا از دست دادهام اما
با مرگ من چگونه آرام مىگیرى؟ مىپرسد او
بر بسترى كه زانوى نشانه رفتن به سینه ندارد؟
مىدانم مىدانم در انتظار
يك خشاب ستاره به دل دارى
تا تو را به چشم گذارم
برنام تو من هزار بار سوگند مىخورم.
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آزادى!
اينان دستان خويش را در آتش و شن فرو مىكنند
و چهره در چهره مىمانند
با صد هزار كشته،
هنوز نیز فرياد مىزنند
آزادى!
اگرچه ديرىست كان عشق فرو هشتهاى
اما،
پنجرهاى بر بلنداى خانهات مىكارند
تا با تمامى چشمانت
تپههاى رستن را نظاره كنى
و سايههاى ايمانخوارى را ببینى كه بىدريغ پى مىشوند.
چگونه شد كه ايمانت اينگونه خاكستر شد
و شبانه بر باد رفت؟
آن تو نیست
چهسان اينگونه بر گسترهاى كه ِ
سجده مىبرى
و اينان،
اين سوى،
ققنوس مىشوند و از خاكستر خويش پر مىكشند
و تو چشم بر هم مىنهى و نمىبینى.
آرامش مىخواهى،
مىدانم مىدانم
و يك چند
دويدن و در بند
همهى تو بود.
چه قدر كوچك مىنمايى
در اين پهناگسترى كه انسان آفريدگار خداست.
گرفتاريهايت اما
كوپن عشقكهاى جديد است و خیابانهاى پرسه و الكل
چه قدر كوچك مىنمايى.
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تا تُردناى شكوفهى گيالس
ما جهان خويش را
كز نسلهاى رنگ
كز رنگهاى نسل
كز نسلهاى زحمت و زندان لبريز است
در دشتهاى روشن خورشید
در دشتهاى رويش فردا
باز خواهیم يافت
اى آخرين طلیعهى خورشید
ما شامهاى فاجعه بسیار ديدهايم
از نسلهاى پیر
تا تُردناى شكوفهى گیالس.
ما خشمهاى كهنهى بسیار را
در بقچههاى ملتهب قلب
در آرزوى ديدن آزادی
اى نازنین فرشتهى مشرق
ما خوابهاى خاطره بسیار رفتهايم
با دشنهاى كه در رگ هر درد
كاويده خون خنده و خیزش
در خاكرود برزخى از خشم.
خمپارههاى خشم
در دستهاى آهن و انجام
در نامهاى هزار دريغ غنوده به هر برگ
ما فصلهاى دوبارهى باران را
در مزرع تو بازمىجويیم.
اى آخرين طلیعهى خورشید
بر مرگزار اين جهنم خونین
كز دستهاى هول و هالك
مىوزد از خشم،
زين كوردالن نفرت و نفرين
اى آخرين طلیعهى خورشید.
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در نامها و نشانها
كز گورهاى پريش صاعقه مىخیزند
ما پرچمى به رسم تعلق
بر قلبهاى خويش نشانديم.
تا از سكوت برجهد اين دستهاى درد
ما زخمهاى هماره سالهای ننگ را
در پرتوى كه ماه
بر دانه دانهى زنجیرهاى آهن و آتش
فراز مىكند،
نفرين سرب مىبريم.
اى آخرين دقايق اين خوف
در پرچمى كه فراز آمده است در اين گاه
ويرانىات پیامد شطىست
خون رفته در اين راه.
از
ِ
با ما بر اين سكوت بتوفان
تا از كرانهى هر درد
انبوه زخمهاى مانده به دوران
پرچم به پا كنند.
در دستهاى كار
در دستهاى داس
با اين سكوت درآويز
با خواستهاى خلق خطر كرده خیز گیر
با شورهاى خلق درآمیز.
مردن هالك نیست آنگاه كه مرگ
در مسیر تفنگ و ترانه است
آنگاه كه زندگى
در پاى هر درخت
در پاى هر نیاز
در پاى زخمهاى كهن ذوب مىشود.
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اعدامها
به شامگاه كه خون برادرانم،
بر خاك التهاب
با خون خواهرانم
خیس خیزابهاى خروش است،
خاكخون
ِ
ِ
هفده مهر مرثیه بر دستهاى خیرهللا
س بیداد مىگذرد
در سرب ژِ -
و خون پرويز
بر شعار الى نبى
كه مىگفت :خدا وجود ندارد
و سعید كه نوجوان بود و مرگ را نمىپذيرفت
و دستهايش كه بر دستههاى صندلى محكم شد،
نشسته پذيرا شد شعلههاى كالشینكوف را
و اصغر و عیدى و نادر و مراد و منیر و بسیار ياران
كه از سال  60به بعد به گلوله دوخته شدند
ما مرگ را به چشم خويش نوشیديم
وقتى كه بدن يارانم
بر خاك هركجا فرو فتاد
و گلولهها بر ديوارهای سیمانىى زندان
فرو نشست
خونسپار سال
آن
ِ
بر نعشهاى گرم و عطشناك آنان
آنان كه زندگى بودند
در مرگزارى كه از پلشتى پوزهى كفتاران مىدمید
در ننگ قرن مانده است.
نمىگذارند كه خواب گلوله ببینیم
و جنگل را بیاد بیاريم و ده را
و گامهاى گرم گروه گشت شبانه
با شاخههاى تفنگ بر شانههاى افراشته
اگرچه رويا مىنمايد و ديرىست كه اذهان تودهها
از گلوله و گیراندن و گر گرفتن آتش تهىست
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اما سرود انقالب رهايی،
در سینههاى داغدار هفده كابوس خفته است.
خنشان و پرخروش شیههى باروت است
كه آنگونه در دل شب
زخمى عمیق خواهد زد ،چرك مانده به دوران را.

46

سیروس ماهان

سربداران

1992

زمينهى اين خواب پريش است
ب خیره بخیزان
ب خرا ِ
برخیز و خويش را از اين خوا ِ
بشكاف پردهى خفتن را
وز اين جماعت مردار
كه پندارند
پیرند و عقل كل
برى مىباش
زيرا كه رود خون در اين حوالى نزديك است
و اختگان به چشم بینند
امواج سركش شورش را
كز ديوارهاى هر آنچه كه ممنوع است
باال رود
به قله رسد
و پرچم رنگیناش را
بر قلب مدعیان كوبد.
زنهار كه خشم خلق بسوزاند
مرداب ماندهگىى گندزار مغزهاى عبث را
با آن دهان ياوهگويى كز براى نان و نمردن
حلقوم نهى نعره مىزند و به كنج نشسته است.
روز شكوه سر برسد بارى
گرم زبانش
در آهنى كه ِ
زيباترين ترانهى دنیا خواهد بود.
با حلقوم باروت
چنان بخواند در ده و شهر
كه خوشصداترين پرندگان جهان را
به وجد آرد.
اين را تو نهى مىكنى مىدانم.
همین شدهست كارت
كه بنشینى و بر هر آنچه كه بوى نازنین باروت مىدهد
نفرين و مرگ بفرستى.
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فوريه
برای رزمندگان نپال
سیزدهم فوريه  96را از ياد نخواهم برد،
آنجا،
آن زمان
آن دوستان عزيزى كه نديدمشان
اما بارى صداى تفنگهاشان را
زيباترين زمزمهى پیوستن يافتم
قد برافراشتند.
بر كوههاى بلند،
مردان و زنان بىچیز
زنجیرهاى بستگى را بريدند و
به كشتار دشمن سفاك كمر بستند
من پیش پاى شما خم مىشوم
و بر هر ماشهاى كه انگشتان الغرتان چكانده است
درود مىفرستم.
من اين زمان احساس مىكنم
تكهاى از وجودم تسلیح گشته است
از كوههاى بلند هیمااليا رسیده است
احساس زندگى.
كاش آن نواحى جنگلى را
روزى اگر برسد،
زانو زنم
و رد پاى يارانم را
عاشقانه ببوسم.
ما هم مدار اين شب وحشى را
با پاىزخم و فاجعه
در انحناى قرن
درمىنورديم
ما هم كوه
ما هم جنگل،
ما هم رود
و دشتهاى فراوان داريم
تا در كنار آنهمه جغرافى
بر پا كنیم
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همايش رنگین جنگ را.
ما هم هزار منطقه داريم كه آياكوچو
كه روكوم و رولپا
خواهران پیشرو آنانند
از اين رسالت ديرين
كز شانههاى خسته فراز مىشود
گريز نشايد
تا شبهاى شلیك آرپىجى
كز دامنههاى البرز روشنترين طلیعه صبح است
چیزى نمانده است.
نه اينكه همین فردا باشد،
اينرا مىگويم من،
كه چهار سال ديگر اگر هنوز هم تیرى به زهدان شب
ننشسته باشد،
بگويى كه:
اينان امیدواران بیهدهاى بیش نیستند
و دل خويش خوش مىدارند.
مرا براى آنچه كه مىگويم مىشود،
تقويمى نیست
كه آن بزرگوار گفت :هر كس كه براى انقالب
زمان تعیین كند ،احمق است
مرا براى آنچه كه مىگويم مىشود
قرارى از ته قلب است
دوستانم مىگويند مىشود
و من به آنچه كه مىگويند باور دارم
كه ديدهام پیشتر ،هرآنچه كه گفتند ،مىكنند
كردند و بیش نیز.
من در شمال جنگل سرسبز،
غرق شدم
وقتى كه يارانم جان جهان شدند و سپیده بر لختههاى خون
شامگاهیشان گسترد.
من در جنوب فاصله دو ديوار تنگ را نورديدم
آهن چكاندن شد.
و انگشت اشارهام جستجوگر ِ
من مىدانم
وقتى اسماعیل
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وقتى محمد
وقتى فرح
وقتى فرشته
وقتى حشمت و منصور و امید
وقتى هزار رفیق خونگرفتهى سازمانم
در برابر سرب داغ قد برافراشتند
هزار سحر سر زد
من مىدانم سحرگاه كه سوسن در آتش شد چه بر زبان سرخ داشت.
و مىدانم امید و خلیفه چرا رفتند
و مىدانم كاك منوچهر چه معنى دارد.
دريغ نمىخورم كه چرا رفتند
دريغ تو را مىخورم كه چرا نمىآيى.
تنديسى بیش نیست اين لجاجت دمكردهى نمور
كه رهايت نمىكند.
شمشیرى از نیام فرو كش و از بیخ ويرانش كن.

50

سیروس ماهان

سربداران

گريه تولد
سالها گذشته است
و من شبها به خواب مىبینم
گريهى تولدش را
اگر كه ديده به رويم بگشايد
همهى هستىام را برايش مىدهم
آنگاه كه به راه بیفتد من خود هستىام را
پیش پايش ذوب كردهام
آه اگر اين كودك زبان بگشايد
هزار كتاب سرخ را به سینه خواهد داشت.
آه اگر اين حزب به دنیا آيد.
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گرد آمدن پندار پريشى نيست
آدمیان پريش مىگذرند در خويش
و باران
ت ساختهى انسان را
زمین سخ ِ
ِ
در باد
خنج مىزند
غم مىتراود از آسمان نگشوده
و غصهى تنهايى،
گرفتن دل را
نیش مىزند.
آدمیان گروه بايدشان
در باران
در برف
در كوه
و آهن بايدشان در دست.
بر درد مىگذرد اين تیغهى تافتهى تنورى
و هرم منقلبش
ريشهى اين عطش توانستن را متجلى مىكند
گرد آمدن پندار پريشى نیست
پیمانههاى عطش گرماند
و گر اراده كنى،
بازوانت
سرما را و يخ را شكاف مىزنند
كه زدند گزنهسرا را
آنگونه كه گالشهاى محل
انگشت حیرت به دندان گزيدند
آنگونه كه گرسنگى و برف
زانو زدند و يكصدهزار و سیصد و شصت بار به توبه فتادند.
گشودن اين در ،كار توست
اگرچه خود را كنار بكشى و دست از پا خطا نكنى
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خطا كن،
خطا كن،
ت پلی ِد پريشان
ديو پس ِ
خطا كن كه اين ِ
در خطاى تو مىمیرد.
و گر بمانىى و دست روى دست گذارى
خیانت است
به خويش و به خاندان كار و كشاورز.
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بر اين زمينهى آبى
جهان چه سرخ مىزند
بر جنگل
و چه سبز مىزند
از رستن
بر كوههاى بلند آهن مىكارند آدمیانى مغرور
و به دامنه مىآيند
كوتاه ،كوتاه آدمیانى
با لبخند
با شوربختىى مردم مىآمیزند
و در كنارشان جان مىدهند.
ويرانىى جهان كهن از گلوله مىگذرد
پى عمرى دراز مىآيد
اين باور دوباره از ِ
 1949بار سوگند مىخورند
اينان
كه اين جهان،
در آتش و آهن خواهد سوخت
و خاكستر اين ويرانى را باد
به درههاى هیچ خواهد برد.
دوباره برخیزيد ياران من
خوف خفتهى خناس
كاين
ِ
در صفیر سرب پس مىنشیند
كه پس نشست،
از ارادهى ديگر ياران
ديگر جاى.
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به نام تو مىخيزد اين ساقهاى كهن
چه تند مىتپد اين دل
فراق ،فراق
و در نظرگاه ديد ،به ديده نیايد
كه اين درونهى ويران
ويران دردخشم درون است.
سرخ شعله كشش
با آن نگاه تن ِد
ِ
در شب
زل خواهد زد.
و باران به احترام
بر برگهاى خشك تن خواهد سايید
به نام تو مىخیزد اين ساقهاى كهن
كه عطر باور همیشهى ايستادن و "نه" گفتن
از يادگار عزيز توست
الفباى رزم اين بود
كه "نه" بگويى و بايستى
و پارو زنى خالف گردش دريا را.
ما در مسیر زندگى و درد
وقتى كه كار
گرماى وحشى ظهر زمین را درو مىكرد
وقتى كه كار
چرخ چموش كارخانه را
به گردش بىانتها وا مىداشت.
وقتى كه گرد مىآمدند
چهرههاى خشم
وقتى كه گامهاى هدفمند
تصوير ارتشى از خلق
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بر خاك مىنهاد
به هم دست داديم
و قرار گذاشتیم.
اينك چه مىشود ترا
كه پا پس مىكشى و مىرمى
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كجا مىرود اين راه
زير آسمان
و آنگاه كه ماه،
آبى مىتابد بر زمان
و بر جهان.
آنسوىتر،
كسى زير ماه مىخیزد
و شب،
انبوه گیسوان سیاهش را
گم مىكند.
بگذار گم كند و ماه
بر جهان و زمان مسلط شود.
زير ماه تابان،
فوج آدمیان آهنكوش گذر مىكنند
و قنداقها،
در نور نقرهاى ماه
جالى جنگ مىدهد.
اينگونه مىنمايد كه
كار شورش و كارند
مردم در ِ
و راه بىوقفه مىرود
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پروانه ها در شبنم بامدادی
در مسیرت خاك
در برگهاى پايیز
به طال مىماند
بر كفشهايت
كه نم صبح پیادهروى را بر تن دارد
گريز مىكند راه
از میانهى جنگل
نمىدانند،
اهالى نزديك
كه بامداد راه به كجا مىرود
و چه معنى مىدهد.
پروانهها در شبنم صبحگاهى مىخیزند
و بر بالهاشان
پیام گامهاى تو را
در خیس صبح انتشار مىدهند.
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در منجنيق آتش اصرار
هشیاران از همین ازدحام مىخیزند
مىبینىاشان،
مىگذرند شتابناك
و گريز نگاهشان،
در دل مىنشیند
و شیار مىزند خیال خفتهى ديرين را
با رزممايهى باروت در دل،
مهربانىاشان لبريز مىكند،
خیابان خستهى خراب را
ما رزم اين جماعت هشیار را
آنسوى كوههاى عشق ديدهايم
آنگاه كه بهمن و سرما را
در منجنیق آتش اصرار مىنهاد
اين شام ذوب مىشود
در درخشش باروت
و آنسوى شب،
زور رزم به صحنه مىآيد،
صبحى به
ِ
از آن فالت خون و خاطر مىخیزد
ُخنال نالههاى آهن و باروت
لبريز مىشود آن دشتهاى تشنهى ويران
در پايچرخ بارش فردا.
بگذارىاش اگر ،آن دروغ،
مىگسترد دوباره بالهاى عبث را
بر پهندشت رويش اين باور
اين كودك خَ َرد
فريادهاى بزآدمیانى كه سالهاست
بعبع تسلیم ننگشان
آلوده كرده است
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گوش آدمیان را
مىآيد از هیچگاه ترس و تباهى
بگذار آن طنین دوبارهى آهن
بر جغرافیاى كهنهى ايران
پندار ترس را
برچیند از درونهى وحشت.
با آنكه مىگذرد،
سرخ مسلح
آن با ِد
ِ
جنگل سرسبز
بر نرمناى
ِ
با آنكه يكهزاروسیصدوشصت درخت
با حلقوم باد خواندهاند
بشتاب به سوى آهن
اما هنوز نیز،
در پى آنیم
تا تو را ز دخمهى وحشت فرا خوانیم.
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جوياى آن تبسم گرمت
بى تو چه سخت مىگذرد زندگى
اى دريغ
بى تو چه دردناك مىگذرد روز و شام اين قبیلهى در خون.
ُخنار خیس توست كز قلب و سرب داغ
ديوارهاى كشور مصلوب را
نقشى ز قلب و سرب
نقشى ز سركشى و شور مىزند
بر دستهاى بسته و ديوار
پرواز سرب
در مه بیداد.
زمان چه دردناك مىگذرد بى تو
و دل چهسان هواى تو دارد
بگشاى آغوش گرم فلز را
بر سینههاى درد.
جوياى آن تبسم گرمت
دل.
شیداى بوى هوشربايت
من.
تا گامهاى خطر را
بر اين مسیر خامش مرگافزاى
بر اين سكوت لخت
تصويرگر شوى
تا آنكه قلبهاى ترس
با آن چكاندن آهن
به خشم آيند
تا آنكه سر زنى از شامگاه اوين
شامگاه قصر
تا آنكه صبح بیفشانى
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زندان و درد و شكنج را
ما در برابر چهار حرف عزيزت
كه ساختار شعلهى جنگ است
در كوههاى دور
زانو زنیم
و به شكرانه
هزار پرچم رنگین برافرازيم.
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خبر و چخماق و خاطره
پسرک با باری سنگین
لنگان،
از کوهستان فرود می آيد.
در پای ده
دخترکان شوخ رنگین جامه
با رخسارهای آتشین
سرودی را زمزمه می کنند
و پسرک خسته پريده رنگ را
دور می زنند.
پسرک رنگ پريده!
پسرک رنگ پريده!
جامه دانت را بگشای
پسرک رنگ پريده
جامه دانت را بگشای
پسرک نیمی حیران
نیمی خسته
در میدان ايستاده است و سخن نمی گويد.
در جامه دانت چه پنهان کرده ای،
پسرک رنگ پريده؟
پارچه های ابريشم را
از جامه دان راز و رمز بگشای.
در بامداد
همینکه خورشید برگردد
و سرما فرو نشیند
در باغهای نارنج
بر تختهای روان
به خانه بخت می رويم؛
پارچه های ابريشم را
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از جامه دان راز و رمز برون آر.
من از کوهستان می آيم
دخترکان آتشین رخسار
من از کوهستان می آيم
و پارچه های ابريشم را
هرگز به چشم نديده ام.
پسرک رنگ پريده
پسرک رنگ پريده
در جامه دانت
عطرهای سرزمین های دور و دراز پنهان کرده ای
از عطرهای سرزمین های دور و دراز
چیزی به ما بده
فردا به خانه بخت می رويم.
من از سرزمین های دور و دراز نمی آيم
از کوهستان می آيم
و از عطرهای سرزمین های دور و دراز
چیزی به ذهن ندارم.
گردنبندهای طاليی
گردنبندهای طاليی
دستبندهای زمرد
دستبندهای زمرد
خلخالهای نقره ای
خلخالهای نقره ای را
از جامه دان راز و رمز برون آر.
دخترکان آتشین رخسار!
من خسته از کوهستانهای سخت باز آمده
و توان ايستادنم نیست
مرا به حال خود رها کنید
شما را به شوق به خانه بخت
و مرا به راحت جان
و شمدی که در آن بیاسايم
و ساقهای خسته ام را آرامشی دهم.
فردا شما به خانه بخت
و مرا راهی طوالنی و سخت به پیش است
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دخترکان آتشین رخسار
می خوانند:
پسرک رنگ پريده!
پسرک رنگ پريده!
اگر جامه دانت را نگشايی
رهايت نمی کنیم
رهايت نمی کنیم
اگر جامه دانم را بگشايم
نومیديتان
روحم را آزرده خواهد کرد،
با اشکهای نومیدی
چخماقهايم را خیس خواهید کرد
خبرهايم را خیس خواهید کرد
من سنگهای آتش زنه
من خبر و خون وخاطره
من خبر مرگهای نورسیده
من خبر برفهای قرمز رنگ را به شهر می برم
خبر و چخماق
خبر و چخماق می برم.
دخترکان آتشین رخسار
با گردنبندهای چخماق
فردا به خانه بخت می روند
با گردنبدهای چخماق.

65

1992

سیروس ماهان

سربداران

از عسل و ماه
آنگاه که بر مخمل رودخانه می تابد
و امتزاج می يابد
معجونی خواهم ساخت
از عسل و ماه
و بر ساقهای زخمیت خواهم گسترد.
بگذار باد بر ساقهای نقره ايت گذر کند
بگذار باد بر ساقهای نقره ايت دست بسايد
بر بلنديهای باد
دخترکانی با دامن های سبز
دخترکانی با دامن های سپید
دخترکانی با دامن های سرخ
اشتیاق اسبان وحشی را
در سینه هاشان می رقصانند
اگر امشب باران بیايد و بر بیابانهای عطش ببارد
بیابانها به بادهای مهاجر خواهند گفت
به رودخانه خبر بريد
ای آهوان بادپای گريزان
وقتی به نوشیدن زالل آب
به سواحل رود می رويد
به او بگوئید
از من به او بگوئید
دل زاللت را نگرانی نباشد
من ،قطره
به سوی تو در راهم
من ،قطره
ظهر زالل زمین
زير پايت ذوب خواهم شد.
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اگر باد بيايد ،اگر باران بيايد
اگر باد بیايد
ای دختران باغ
دامن های پررنگتان را مچاله می کند
اگر باران بیايد چی؟
اگر باران بیايد
انگشتان حنايیتان را خیس خواهد کرد
پاهای حنابندتان را خیس خواهد کرد
ای دختران حنايی
در باغهای شبنم و ريحان
با زلفهای حنائی اتان
باران
مرکب خونینی
بر برگهای زنبق و ريحان
خواهد گريست.
اگر بادهای پیر اخمو
و بارانهای سمج سر برسند
به آالچیق هايتان نگريزيد
ای دختران حنايی
در باغهای زنبق و ريحان.
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اگر ماه بتابد
اگر ماه بتابد
و دريچه خانه را رنگین کند
در نور نقره ای ماه
پیش از اينکه باران بیايد
پرندگان مهاجر
بر دريچه های نقره ای فرود می آيند
و مخمل خواب تو را خراب می کنند
خراش می زنند.
اگر باران ببارد و باد بیايد
اگر باد
شراره های باران را
بر بام خانه ات بکوبد
تواز خواب می خیزی.
اگر مردان،
با چکمه های سیاه
در زره و آهن و شمشیر
در کوچه های ده
به شکار پرندگان مهاجر بشتابند
مخمل خواب تو را خراش می زنند
خراش می زنند.
اگر پرندگان مهاجر
در پرواز صبحگاهیشان
در هوا بیامیزند
تو از خواب برخواهی خاست
چشمان روشنت را خواهی گشود
و از دريچه زرين
که نیزه های روشن خورشید را آبستن است
به پرواز پرنده گان مهاجر
نگاه خواهی کرد
نگاه خواهی کرد.
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در دل خواهی گفت
ای کاش ای کاش
همه پرنده گان دوشین
که مأمنشان دريچه های نقره ای خانه های ده بوده است
در عمق آسمانها
شنا کنند
اينک.
ای دخترک رؤيا و نور و پرنده
سنگین دل مباش
غصه مخور
شکارچیان دوشین را
پرنده گان مهاجر
به بازی گرفته اند.
غصه مخور
دخترک رؤيا و خون و پرنده.
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