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ِبه مناسبت خاموشى شاعر
«اشك هنرپيشه»

يكى از كارهاى خوب و ماندنى شعر «اشك هنرپيشه»
دوسـت عـزيـزمـان دكـتـر مـحـمـد عـاصــمــى (شــرنــگ)

بنيانگذار فرهنگنامه كاوه, چاپ آملان است.
اين شعر عاصمى را سه نسل خوانده اند و لذت برده
اند, نسلهاى بعد از ما نيز آنرا خواهند خواند و لذت

خواهند برد.
اشك هنرپيشه

گريم متام شد و هنرپيشه آماده رفنت به صحنه بود كه
خبر مرگ كودكش را شنيد.

متاشاگران بيتابى مى كردند, وقت بسرعت مى گذشت,
چاره اى نبود, تصمـيـم گـرفـت جـلـوى پـرده ظـاهـر شـود و

ماجرا را براى مردم بازگويد, او هنرپيشه كمدى بود.
✦✦✦

در فضا پيچيده فرياد نشاط و شادمانى,
خنده ها رقصيد در تاالر,

بانگ آفرين, با ك2 زدنها, صحنه را لرزاند.
توده انبوه جمعيت ز شوق ديدن او,

موجى از احساس شد, احساس گرم و آتشين,
✦✦✦

- «مى پذيرم, مى پذيرم اينهمه احساس را با متام قلب.
اما, كودك من مرد,

خواهش مى كنم امشب...»
✦✦✦

سالن از جا كنده شد
فرياد حتسين يكصدا برخاست از هرسو:

-«...آفرين,
بازيگر خوبى است, استاد هنرمندى است,
مضمون  غم آلودش, بدلها نشئه مى بخشد.

آرد...» اشكهايش خنده مى
✦✦✦

-«دوستان! باور كنيد اين حرف, بازى نيست
كوك من مرد.

مى خواهم براى بار آخر,
جسم بيجان عزيزم را ببينم

بوسه بر رويش زمن
باور كنيد اين حرف, بازى نيست.

✦✦✦

من متام آرزوى زندگانى را,
درون غنچه لبهاى او مى كاشتم

درخنده اش مى يافتم.
نيمه شب, با دستهاى كوچك او,

با نوازشهاى گرم و ساده اش,
خستگيها, از تن من دور مى شد.

امشب, آن سرچشمه اميدهايم,
خشك شد, پژمرده شد,

باور كنيد اين حرف, بازى نيست, بازى نيست...»
✦✦✦

خنده ئى يكريز بر سالن مسلط شد
صندليها جابجا گرديد

اين تك جمله ها در گوش مى آمد كه:
-«...بازى را نگر,

سحر است, افسون است, بازى نيست.
بايد او را غرق در گل كرد

شورى در نهان دارد
زبانش آتش افروز است

گرمى مى دهد, جان مى دهد...»
✦✦✦

دل درون سينه, تنگى كرد
مغزش داغ شد, ديوانه شد.
✦✦✦

ياد آهنگى كه ناقص ماند,
گلزارى كه پرپر شد,

نهال نورسى كز بوستان گم شد,
ياد فرزندش, گلش, آوازهايش,

نغمه ى اميد بخش زندگانى آورش
آتشى افكند برجان...

-«پس چرا باور منى دارند اينها?... پس چرا?...»
بغض او تركيد,

اشك با رنگ گريم آغشته شد,
رنگها در هم دويد

نقش دردى برجبين وى نشست
ديدگان را بست, از پا تا بسر لرزيد...

✦✦✦

دسته گلها, صحنه را پوشاند
عطر ياسمن با برق شاديها,

سرود خنده ها, آميخت در هم.
چنگ مى زد در ميان شاخه ها

فرياد مى زد:
-«نوگل من مرد, بازى نيست, بازى نيست...»
آذرماه ۱۳۳۱

س خالى مانده از توكالس در
هيال صديقى

هوا بارانى است و فصل پاييز
گلوى آسمان از بغض لبريز

به سجده آمده ابرى كه انگار
شده از داغ تابستانه سرريز

هواى مدرسه, بوى ال2 با
صداى زنگ اول محكم و تيز

جزاى خنده هاى بى مجوز
و شاديها و تفريحات ناچيز

براى نوجوانى هاى ما بود
فرود خشم و تهمت هاى يكريز

رسيده اول مهر و درومن
پر است از حلظه هاى خاطر انگيز

كالس درس خالى مانده از تو
من و گلهاى پژمرده سرميز

✦✦✦

هوا پاييزى و بارانى ام من
درون خشم خود زندانى ام من

چه فرداى خوشى را خواب ديديم!
متام نقشه ها برآب ديديم!

چه دورانى, چه روياى عبورى!
چه جسنت ها به دنبال ظهورى!

من و تو نسل بى پرواز بوديم
اسير پنجه هاى باز بوديم

همان بازى كه با تيغ سرانگشت
به پيش چشمهاى من, تراكشت

تو جام شوكران را سركشيدى
به ناگه از كنارم پركشيدى

به دانه دانه اشك مادرانه
به آن انديشه هاى جاودانه

به قطره قطره خون عشق سوگند
به سوز سينه هاى مانده دربند

دلم صدپاره شد برخاك افتاد
به قلبم از غمت صد چاك افتاد

بگو آجنا كه رفتى شاد هستى?
در آن سوى حيات آزاد هستى?

هواى نوجوانى خاطرت هست?
هنوز آن عشق ميهن در سرت هست?

بگو آجنا كه رفتى هرزه اى نيست?
تبر تقدير سرو و سبزه اى نيست?

كسى دزد شعورت نيست آجنا?
جتاوز بر غرورت نيست آجنا?

خبر از گورهاى بى نشان هست?
صداى ضجه هاى مادران هست?

بخوان همدرد من, همنسل و همراه
بخوان شعر مرا با حسرت و آه:

✦✦✦

دوباره اول مهرست و پاييز
گلوى آسمان از بغض لبريز

من و ميزى كه خالى مانده از تو
و گلهايى كه پژمرده سرميز

هيال صديقى

ندانشب شعرى با پدر در ز
ammarmaleki@yahoo.comعمار ملكى                

بابا جان مى دامن كه صداى بلبالن زندانى به گوش ات مى
رسد. همه مرغان عشق را به بند كرده اند. اينجا پرنده اى
بيرون از قفس منانده جز كالغان كه غـارغـارشـان متـامـى

كرده. اما اين بار ديگر مردم گوش هايشان را بـاشهر را پر
پنبه نپوشانده اند كه اين بار مردم در گوش هـم آواز امـيـد،
شـجـاعـت و مـبـارزه مـى خـوانـنـد و بـراى يــكــديــگــر ســرود
شورانگيز زمزمه مى كننـد تـا كـه آواز دخلـراش كـالغـان آن

ها را از جنبش باز ندارد.

منـى،يد آبادى، عبـدالـلـه مـوكتـر احـمـد زكلـى، دبه ياد مجـيـد تـو
بشاهى،ه هدايت، عماد باقى، مهدى عرتضى كاظميان، بهارمر
انف، كــيـــواهــيــم يــزدى، مــيــالد اســـدى، پـــيـــمـــان عـــاركــتـــر ابـــرد

م،اى پدربند و برگان درندى و ديگر پرهيار گودرزصميمى، كو
ش در قفس.ازكتر محمد ملكى در آغاز شمشين ماه پرود

پدرجان;
اين شبها باز هم دلگيرم از دورى تو مانند هر وقت ديگرى
كه دلتنگ ميشوم, كتاب شعرت را بدست گرفتم و آنرا
ورق زدم تا كه با من سخـن بـگـويـى, چـشـمـم بـه شـعـرى
افتاد كه در ديباچه اش نوشته بودى: يك روز كه خيلى

» را قطره قطره نوشيدم:هماندودلم گرفته بود «
دا دروه ر«اندو

ا سالمه راندو
چه هاى تنگ دلمدر كو

ستجاى پاى او
...

در جمع خامشان
انگرتنها و سر

كى همدم من است
السالم»ه، واندو

اينروزها هر كس كه از من سراغت را مـيـگـيـرد, بـاورش
نبود كه اين قوم جفاكار تا اين حد بيـرحـم بـاشـنـد كـه بـا
هجوم به بستر بيمارى ات, عقده هاى ديـريـن از اسـتـادى
كهـنـسـال بـگـشـايـنـد و تـو را بـا آن حـال مـاهـهـا بـه زنـدان
افكنند. حلظه اى پشت خميده ات كه نشان جور جالدان
است در نظرم آمد و با  چشمانى تار دفترت را ورق ديگرى

 تو را ديدم.«شناسنامه»زدم و از پشت پرده اشك, شعر
جنم«من از اهالى ر

دو از قبيله در
جن ناليدندد و رتبار من همه از در

و من نه ناله كه فرياد ميكنم، فرياد
چه !

ت شهر حماسه مى آيماز اسار
جنير عدل جالداناليت زو از و

خمدار «تعزيز»استكه جاى جاى تنم ز
و قلب و كليه و مثانه جملگى بيمار

و پشت كوژ ز سنگينى و صالبت دار»
بابا ناصر

ميدانى كه اينروزهـا پـدران زيـادى اسـيـرنـد و كـودكـان
خردسال بسيار غصه ميـخـورنـد و غـم بـه دل كـوچـكـشـان
ميريزند. وقتى كه ياد پسران احمد و عبدالله و مرتضى
و بچه هاى  زندانيان ديگر مى افتم, غصه آنهـا جـامن را
ميسوزاند و خاطرات كودكى خودم زنده ميشود, يادت
هست كه در هر مالقاتى ميپرسيدم:«بابا كى مياى خونه?
آخه ميخوام باهات بازى كنم» و تو در جواب من, شعر

»را گفتى:قصه غصه عماركودكانه «
«عمار تا مامانو ديد

سيدشو بوپريد و رو
ىگفتش مامان ناز
ىميكنى با من باز

مدصله ام سر اوحو
مدم نيوبابا ناصر

نهاس بدوعمار ميخو
نهبابا كى ميادش خو

مامان با چشم گريون
خسته و گيج و حيرون

فت با دستُاشكاشو ر
م خدا هستگفت: عمار

هاگر بابا اسير
هندون اميرتو ز

نهخدا كه مهربو
نههمه چيزو ميدو

غصه نخور پسر جون
مستونم ميشه زمتو

هبهار مياد دوبار
ه».ارمستون زكار ز

امان از اين زمستان ديرپا پدر.
يادم هست كه چقدر شعر زمستان اخوان ثالث را دوست

ميداشتى و هميشه در راه سفر برايمان ميخواندى:
سالمت را منيخواهند پاسخ گفت

سرها در گريبان است
...

زمين دملرده, سق2 آسمان كوتاه
غبار آلوده مهر و ماه

زمستان است...
و يادم مى آيد كه هميشه پس از آن, اين شعرت را

ميخواندى كه:
انه باره قطر«قسم به صبح و قطر

انعد و برق، ابر و باد بهاربه ر
به گل به نغمه هاى بلبل دستان

مستان»اهد شد، پايدار نيست زبهار خو
بابا جان, ميدامن كه صداى بـلـبـالن زنـدانـى بـه گـوش
ات ميرسد. همه مرغان عشق را به بند كرده اند. اينجا
پرنده اى بيـرون از قـفـس منـانـده جـز كـالغـان كـه غـار
غارشان متامى شهر را پركرده. امـا ايـنـبـار ديـگـر مـردم
گوشهايشان را با پنبه نپوشانده اند كه اينبار مـردم در
گوش هم آواز اميد, شجاعت و مبارزه ميخوانند و براى
يكديگر سرود شورانـگـيـز زمـزمـه مـيـكـنـنـد تـا كـه آواز

دخلراش كالغان آنها را از جنبش باز ندارد.
»از در قفسپرودفترت را ورق ديگرى زدم و به شعر «

رسيدم:
نده هاى اسير«پر

درون قفس
چكدر فضاى كو

پشت ميله ها
از نيستجايى كه امكان پرو

با بالهاى شكسته
عصيان ميكنند

از ميكنندپرو
ار قفس ميكوبندتن به ديو

ندت منيشوتسليم اسار
اسندگ منيهرد و مرخم و درو از ز

ندتا بياموز
د»از كران پرودر قفس هم مى تو

راستى امروز, متامى روزهاى زندانت را در نظام واليى
شمردم, ميدانى كه  امروز دو هزار و دويستمين روزيست
كه در زندانهاى جمهورى اسالمى بـوده اى:۱۸۸۰ روز
دهه پنجم زندگى ات با حتمل شكـنـجـه هـاى سـيـاه دهـه
شصت ... ۱۷۰ روز آخرين سالهاى دهه شـشـم زنـدگـى
ات با حتمل شكنجه هاى سفيد و امروز ۱۵۰ روز است
كه در ميانه دهه هفتم زندگى, باز هم در خانه سوم خود
يعنى  زندان هستى.(خانه دومت دانشگاه است) و اينبار
منيدامن كه رنگ شكنجه ات چيست كه دارد جسمت را

ذره ذره آب مى كند.
دفترت را ورق ميزمن تا كه برايم از شكنجه بگويى:

سند، مى گريم:ت شكنجه سپيد و سياه مى پر«از تــــفــاو
منيدامن

د؟چه بايد كر
چه بايد گفت؟

نگندا كه خون رجنهايم رامن رو آيا ميتو
نگ بنشامنبه روى صفحه اى بى ر

من از «فعلى» حكايت ميكنم
نگ روز و شببا ر

منيدامن
ت چيستا تفاوسپيدى و سياهى ر
مو اما فاش مى ساز

نگش»ساست هر ران فركه سخت است و تو
پدر اين روزها اگر چه زمانه ايست كه سنگها را بسته و
سگها را رها كرده اند, اما نسلى در مقابل ظلم ايستاده و
براى گرفنت حقش بـه مـبـارزه بـرخـاسـتـه كـه تـرس را بـه
خود راه منيدهد. ورقى ديگر به دفتر زدم و ديدم كه تو
به اين نسل اميد بسته بودى و درباره اش سروده بودى:

ا به روى صبحه ها رد پنجر«بايد گشو
داد به فرانگه نگاه كرو

بايد اميد داشت به اين نسل
نسلى كه با يقين

ندبا مشت آهنين فرياد ميز
ان نشستتا كى در انتظار سحر ميتو

ا بايد ز هم گسستاين «نظم» سست ر
اتنديس شيشه اى جهل و ظلم ر

بايد شكست، بايد شكست»
پدرجان, ميدامن كه تو استوار ايستاده اى و خم به ابرويت
منى آورى و درد و سوز را در خود ميـريـزى و دم بـرمنـى
آورى تا مبادا كه جوانان زندانى از ديدن رجن تو بشكنند
و بى طاقت شوند. اما بدان همگان نگرانت هستند كه
گذر زمان و بى رحمى حاكمان, جـسـمـت را فـرسـوده و
جانت را خسته كند و ايـن اضـطـراب, غـم بـه جـان هـمـه

دوستدارانت ميريزد.
داشتم دفتـر شـعـرت را مـى بـسـتـم تـا اشـك بـيـش از ايـن
ورقهايش را رجنور نكند كه چشـمـم بـه آخـريـن شـعـرت

افتاد كه نامش «زندگى» بود:
مان سخت گذر ميكند«با آنكه پير ز

لىو
اد ردان مرمر

د نيستسخن از ضع2 و در
گىندچه هاى تنگ و پر از سنگ زدر كو

فتبايد به پيشباز گل سرخ و الله ر
اه ها رد پنجربايد گشو

بر دشتهاى پر ز شقايق
امه چشمه سار رمزانگه شنيد زو

د نيستگر فصل سرد دبايد قبول كر
دانسيد به اين اصل جاوبايد ر

د نيست»هى جز نبرقتى كه ظلم هست رو

پى نوشت: متامى شعرهاى داخل گيومه از دفتر اشعار «دكتر محمد
ملكى»(استاد دانشگاه) با نام «پرواز در قفس»است.


