
 ها چکامه
 

 نیما یوشیج
*************************************************************** 

 :شناسنامه
 مجموعۀ کامل اشعار نیما یوشیج •
 سیروس طاهبازبرداری و تدوین  گردآوری، نسخه •
 1370: چاپ اول •
 وجردیبر: بندی صفحه •
 فجر اسالم: چاپ •
  نسخه4000: تیراژ •

***************************************************************** 
 : ازPDFگزینش، حروفچینی و تبدیل به  •

 http://groups.yahoo.com/group/arashkania(/ arashkania@yahoo.com(کانیا شْرَاَ



 نیما یوشیج های گزیده چکامه
 

 
http://groups.yahoo.com/group/arashkania 

ARASHKANIA@YAHOO.COM 

2

 ی سَرد خنده
 ماند سته میصبحگاهان که ب

 ماهی آبنوس در زنجیر،
 افشاند، دُمِ طاووس پَر می
 .سته زِ قیرشُ بِروی این بامِ تَنْ

 

 سازانِ این سَرای دُرُشت، چهره
 .اند به کف ها گرفته رنگدان

 شتابد دَدی شکافته پُشت، می
 .های همچو صدف بر سرِ موج

 

 کند از همه سو، ها می خنده
 .بر تکاپوی این سَحَرخیزان

 سَر در آب فرو، روشنان سَربه
 .به یکی موی گشته آویزان
 دلرُبایانِ آب بر لبِ آب

 .اند جای بِگْرفته
 رهروان با شتاب در تَک و تاب

 .اند پای بگرفته
 

 آید، لیک بادِ دَمَنده می
 سَرکِش و تند،

 .مانَد لب از این خنده بسته می
 .پاید هیکلی ایستاده می

 

 ،صبح چون کاروانِ دُزد زده
 نشیند فِسُرده؛ می

 دوزد چشم بر دزدِ رفته می
 .آموزَد ی سرد را می خنده

 1319اسفند 

 
 ها آی آدم

 !ها که بَر لبِ ساحل نشسته شاد و خندانید آی آدم
 .سپارد جان یک نفر در آب دارد می

 زند نفر دارد دست و پای دائم می یک
 .دانید روی این دریای تُند و تیره و سنگین که می

 مان که مست هستید از خیالِ دست یابیدن به دُشمن،ز آن
 زمان که پیشِ خود بیهُده پندارید آن
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 که گرفتستید دستِ ناتوانی را
 تا به تواناییّ بهتر را پدید آرید،

 بندید زمان که تنگ م آن
 .بر کَمَرهاتان کَمربند

 در چه هنگامی بگویم من؟
 !کند بیهُده جان قربان نفر در آب دارد می یک

 

 !ها که بر ساحل بساطِ دلگُشا دارید آی آدم
 تان بر تن؛ نان به سفره، جامه

 .خواند شما را نفر در آب می یک
 کوبد موجِ سنگین را به دستِ خسته می

 دریده دارد دهان با چشم از وحشت باز می
 را ز راهِ دور دیدهتان  ها سایه

 تابیش افزون آب را بلعیده در گودِ کبود و هر زمان بی
 ها بیرون کند زین آب می

 .گاه سر، گَه پا
 !ها آی آدم

 پاید، او ز راه دور این کهنه جهان را بازمی
 زند فریاد و و امید کمک دارد می

 !ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید آی آدم
 کوبد به روی ساحلِ خاموش موج می
 بس مدهوش. جای اُفتاده گردد چنان مستی به پخش می

 :آید وین بانگ باز از راه دور می. زنان رود نعره می
 ...»ها آی آدم «-

 گُزاتر، و صدای باد هردَم دِل
 در صدای باد بانگِ او رهاتر

 های دور و نزدیک از میانِ آب
 :باز در گوش این نداها

 ...»ها آی آدم «-

 
 بخوان ای همسفر با من

 رهِ تاریک با پاهای من پیکار دارد
 بِ آلوده هر دَم راه را با آ به

 به سنگ آکنده و دشوار دارد؛
 .سپارم به چشم پا ولی من راه خود را می

 جهان تا جنبشی دارد رَوَد هرکَس به راه خود،
 .عقابِ پیر هم غرق است و مست اندر نگاهِ خود
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 ساز کار سخت کان را در نیابد فکرِ آسان نباشد هیچ
 ست، خروس دهکده بداشته است آواز؛ شب از نیمه گذشته

 خِ خود را رها منچرا دارم رُ
 !بخوان ای همسفر با من

 

 خواند به رو در روی صبح این کاروانِ خسته می
 کدامین بار کاال سوی منزلگه رسد آخر
 که هشیار است، کی بیدار، کی بیمار؟

 .داند پیما این نمی کسی در این شبِ تاریک
 

 .مرا خسته در این ویرانه مپسند
 ام من ها دیده قطارِ کاروان

 .بُرد که صبح از رویشان پیغام می
 ام من آوردان بسی شنیده های ره صداهای جَرَس

 خورد؛ که از نقش اُمیدی آب می
 .برد ها می نگارانی چه دلکش را به روی اسب

 دَم هر چه سنگین بود از خراب در آن
 خواند خروسِ صبح هم حتی نمی

 به یغمای ستیزِ بادها باغ
 فسرده بود یکسر

 ی زیرِ افرادارپلید
 شکسته بود کندوهای دهقانان و 

 .خورده بود یکسر
 دار ای نومید همسایه گُذر با من آکنده ز هر گونه خبر، می دل

 !بخوان ای همسفر با من
 

 مندِ سری بود چراغی دیدم از راهی اگر پیرایه
 زِ باغی کزان دَر بَر رُخِ مردم گشایند

 یجُنبنده آبی بود دریایی، چه پایاگر 
 بندد به دلِ این ظُلمتِ شب خیالِ صبح می

 پُر از خنده هزاران خنده او را بر شیار روی غمناکان
 .دارند ی خود مُرده می کامید زنده

 مَکُن تلخی، مَبُر امید
 ترا بیمار سر بر داشت، دستش گیر

 ی او را چه گوید بین شهدِ لب پُر خنده
 چه کس در راه پوید

 پریشان و به دِل افسرده
 ها روی بیابان ها را، سنگ بیابان سنگ

 آورده بنماید فسرده اگرچه هر رنج
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 سوزد به راه دور، سویِ او نظر با من چراغ صبح می
 !بخوان ای همسفر با من

 

 .ریزند فسونِ این شبِ دیجور را بر آب می
 در اینجا، روی این دیوار، دیوارِ دگر را ساخت خواهند؛

 .کاهند فزایند و نمی
 ندد برای ماستخ که می

 که تنها در شبستان دیده بر راه است
 به چشم دل نشسته در هوای ماست

 که بر آن چنگ تار از پوست مرغ طرب بسته است
 .ست کسی تا این نگوید چنگِ هر تار را بگسسته
 برای کیستند اینان اگر نه از برای ماست؟

 جا دیدمش خوب سوزد آن چراغِ دوستان می
 زان صبح حیراننگارینی به رقص قرم

 مهوشی...* نشسته در
 

 .ریزد تابد هنوزش اشک می هنوز آن شمع می
 جا هست، من دارم نشانه، درختِ سیبِ شیرینی در آن

 جای پای من بگذار پای خود ملنگان پا به
 مپیچان راه را دامن

 !بخوان ای همسفر با من
 24خرداد 

 
 داستانی نه تازه

 شامگاهان که رؤیت دریا
 فت کبودهُنَ ش مینقش در نق

 تانی نه تازه کرد به کارسدا
 ای بگشود ت و رشتهسْگسَای بُ رشته

 .ر بر آب ببردگَهای دِ رشته
 اندر آن جایگه که فندق پیر

 ستردسایه در سایه بر زمین گُ
 چون بماند آبِ جوی از رفتار

 ای خشک و برگی زرد شاخه
 .اد و با شتاب ببردبآمدش 

 روختهمچنین در گشاد و شمع اف
 دست اُستاد آن نگارینِ چربْ

 گوشمالی به چنگ داد و نشست
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 پس چراغی نهاد بر دَمِ باد
 هرچه از ما به یک عتاب ببرد

 داستانی نه تازه کرد، آری
  شادان، یغمای ما به رهْآن زِ

 اش نگاهفْرفت و دیگر نه بر قَ
  ماش آباداناز خرابیِ

 !دلی از ما ولی خراب ببرد
 1325فروردین 

 
 خندد؟ کِه گِریان است؟ ه میکِ

 انگیزکاران کاروانان گذشتند آن شتاب
 سپرها دیدم از آنان، فرو بر خاک،

  نامدارانیهایِ  چهرهرِوکه از نقشِ وف
 . بودشان غمناکحکایتْ

 

 ها بیرون بدیدم نیزه
 مِ دشمن تلخ،ابه سنگ از سنگ، چون پیغ

  اُفتادوهای فراوان که فر بدیدم سنگ
  برجامنجمدْهای   سنگهمچون کاروانِ کوه به زیرِ

 .می غمگین، بر آن نوری نیفشانیدچراغی، جز دَ
 .نبانیدجُای، آنجا نَ سری را گردشِ اشکی، فزون از لحظه

 جا کنون لیکن که از آنان نشانی نیست و آن
 چیز است در آغوشِ ویرانی و ویران است همه

 خندد؟ کِه گریان است؟ ه میکِ
 

 فریبی بازشبِ دیجور دارد دل
 ی با دره دمساز درّه ترکد، دهان شکافِ کوه می

 ست در آواز به نجوایی
 صدایی، چون صدایی که به گوشم آشنا بوده است،

 .دارد مرا مغشوش می
 .فشارد هم هر استخوانم، می به

  منزلدر آن ویرانهْ
 گاهِ بس صداهای پریشان است که اکنون حبس

 ن است؟خندد؟ کِه گریا بگو با من، کِه می
 

 بگو با من چقدر از سالیان بگذشت؛
 آید قطار گردش ایام؛ ر میچگونه پَ



 نیما یوشیج های گزیده چکامه
 

 
http://groups.yahoo.com/group/arashkania 

ARASHKANIA@YAHOO.COM 

7

 زِ کِی این برف باریدن گرفته است؟
 خندد؛ کنون که گُل نمی

 کنون که باد از خار و خَس هر آشیان که گشت ویرانه
 ی پیری»مازو«ی  روی شاخه به

 بندد؛ به نفرت تار می
 )دی گریزان استکه چون دود کز دو(جای نهان  در آن
 خندد؟ کِه گریان است؟ کِه می

 1325تیرماه 

 
 خوانَد خروس می

 خوانَد خروس می! قوقولی قو
 از درونِ نَهُفتِ خلوتِ دِه،

 از نشیبِ رهی که چون رگِ خُشک،
 در رَگِ مُردگان دَوانَد خون

 تَنَد بر جدار سردِ سَحَر می
 .تَراوَد به هر سوی هامون می

 رَه آمده پُربا نَوایَش از او 
 آوَرَد به گوش آزاد مژده می

 نُماید رَهَش به آبادان می
 .آباد کاروان را در این خرابْ

 آیَد نَرم می
 خوانَد گَرم می
 کوبد بال می
 .افشانَد پَر می

 

 گوش بر زَنگِ کاروان صداش
 .دل بر آوای نغزِ او بسته است

 بر این رَهِ تاریک! قوقولی قو
 ست؟ و خستهکیست کو مانده؟ کیست ک

 

 گَرم شد از دَمِ نواگَرِ او
  شبِ زمستانیآورِ سردی

 رد اِفشای رازهای مَگوک
 .آرای صبحِ نورانی روشن

 
 شِکَند با تن خاک بوسه می

 صبح تا زنده صبح دیرسَفَر
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 تا وی این نغمه از جِگَر یُگشود
 .ور رهِ سوزِ جان کشید به دَر

 

 ی پیدا زِ خِطِه! قوقولی قوى
 سویِ نهان شَیکورگریزد  می

 روج کز درِ صبحدچون پَلیدی 
 .به نواهای روزِ دِگَر گَردَد دور

 

 شتابد به راه مردِ سوار می
 اَش در سیاهی اسب رَمید گرچه
 ی صبح در دماغش بَست عطسه
 .ی دلگُشای روزِ سفید نقشه

 ه چشمباین زمانش 
 همچنانش که روز

 رَه بر او روشن
 شادی آورده است

 .درانَ اسب می
 

 گشاده شد دل و هوش! قوقولی قو
 .خواند صبح آمد خروس می

 

 همچو زندانیِ شب چون گور
 مرغ از تَتگیِ قفس جَسته است

 در بیابان و راهِ دور و دراز
 ست؟ کیست کو مانده؟ کیست کو خسته

 1325آبان 

 نامِ بعضی نفرات
 یادِ بعضی نفرات

 :دارَد روشَنَم می
 عتصام یوسف،اِ

 .حسن رُشدیه
 

 بخشد م میقُوَتَ
 اندازد رَه می

 رایمو اُجاقِ کهنِ سردِ سَ
 .آید از گَرمیِ عالیِ دَمِشان گَرم می

 
 نامِ بعضی نَفَرات

 .رِزْقِ روحم شده است
 وقتِ هر دلتنگی
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 سویشان دارم دست
 بخشد جرئتم می
 .دارد روشنم می

 1327 اردیبهشت 11

 
 مَهتاب

 تَراوَد مَهتاب می
 تاب، درخشد شَبْ می
 دَم شِکَنَد خواب به چشمِ کَس ولیک یست یکْن

 ی چند غَمِ این خُفته
 .شکند خواب در چشمِ تَرَم می

 

 نگران با من اِستاده سَحَر
 خواهد از من صبح می

  خبرجانْ باخته را بلکه هکز مبارکْ دَمِ او آوَرَم این قومِ ب
 در جگر لیکن خاری
 .شکند از رَهِ این سفرم می

 

  ساقِ گُلیآرایِ تنِ نازُکْ
 ش کِشتمکه به جانَ

 و به جان دادمَش آب
 .شکند به بَرَم می! ای دریغا

 

 سایم ها می دست
 تا دری بگشایم

 پایم بر عبث می
 که به دَر کَس آید

 شان هم ریخته در و دیوار ِ به
 .شکند بر سَرَم می

 

 تراود مهتاب می
 تاب؛ درخشد شب می

 مانده پای آبله از راهِ دراز
  دهکده مردی تنهابَر دَمِ
 بارش بر دوش کوله

 :گوید با خود دستِ او بر دَر، می
 ی چند فتهغمِ این خُ

 .خواب در چشمِ تَرَم می شکند
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1327 

 
 اجاقِ سرد

 های دورادور مانده از شب
 بر مسیرِ خامُشِ جنگل

 جاقی خُرد،سنگچینی از اُ
 .اندرو خاکسترِ سردی

 

 گیزان ای من ماللْه ی اندیشه اندودههمچنان کاندر غُبارْ
 طرحِ تصویری در آن هر چیز

 .داستانی حاصلش دردی
 

 روزِ شیرینم که با من آتشی داشت؛
 نقشِ ناهمرنگ گردیده

 سرد گشته، سنگ گردیده
 .زردی  رویْبا دَمِ پاییز عمر من کنایت از بهارِ

 

 های دورادور همچنانکه مانده از شب
 بر مسیر خامُشِ جنگل

 خُردسنگچینی از اُجاقی 
 .اندرو خاکستر سردی

 1327آبان 

 
 دهد ساز هنگام که گریه می

 دهد ساز هنگام که گریه می
 ...این دودْسِرِشتِ اَبر بر پشت

 چشم دریا هنگام که نیل
 ...شتزند مُ از خشم به روی می

 

 زان دیر سفر که رفت از من
 ساز داده زن و عشوه غمزه

 های مأیوس دارم به بهانه
 .بَر گُشادهتصویر از او به 

 
 لیکن چه گریستن، چه طوفان؟

 .هرچه تنهاست. خاموش شبی است
 زَنَد نِی مردی در راه می
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 .آید و آواش فسرده بر می
 تنهای دگر منم که چشمم

 .گشاید طوفانِ سرشک می
 

 دهد ساز هنگام که گریه می
 .این دودْسِرِشتِ اَبر بر پشت

 چشم دریا هنگام که نیل
 .د مشتزن از خشم به روی می

1327 

 
 اوال ماخ

 ی بلند رود پیکره» اوال ماخ«
 رود نامعلوم می
 خروشد هر دَم می
 هاند تن، از سنگ به سنگ،جَ می

 ای چون فراری شده
 )جوید راه هموار که نمی(

 د سوی نشیبنَتَ می
 رازشتابد به فَ می
 سامان؛ رَوَد بی می

 .با شبِ تیره، چو دیوانه که با دیوانه
 

 ت به راهی کاو راست،اس رفته دیری
 بسته با جوی فراوان پیوند

  بر او کَس نگران-است  دیری-نیست 
 گنْراییدن گُو اوست در کار سُ

 ست ز چشمِ دگران و اوفتاده
 .بر سر دامنِ این ویرانه

 

 شبا سراییدن گُنگِ آبَ
 راست پیام» اوال ماخ«ز آشنایی 

 .لومش حرف استعوز رهِ مقصد م
 رَوَد لیکن او می
 گذرد ه هر آن ره که بر آن میب

 .همچو بیگانه که بر بیگانه
 

 رود نامعلوم می
 خروشد هر دَم می
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 ا کُجاش آبشخورت
 .شدگان از خانه همچو بیرون

1328 

 
 در شب سرد زمستانی

 در شبِ سردِ زمستانی
 .سوزد ی گرمِ چراغِ من نمی ی خورشید هم، چون کوره کوره

 و به مانند چراغِ من
 د چراغی هیچ،افروز نه می

 .افروزد خ ماهی که از باال مینه فروبسته به یَ
 

 ام افروختم در یک شبِ تاریک  رفتن همسایهمن چراغم را در آمدْ
 و شبِ سردِ زمستان بود،

 پیچید با کاج، باد می
 ها خاموش در میان کومه

 .ی باریک گم شد او از من جدا زین جاده
 یاد استو هنوز قصه بر 
 :ی لب وین سخن آویزه

 سوزد؟ افروزد؟ که می که می«
 »اندوزد؟ چه کسی این قصه را در دل می

 در شبِ سردِ زمستانی 
 .سوزد ی گرمِ چراغِ من نمی ی خورشید هم، چون کوره کوره

1329 

 
 شب است

 شب است،
 .شبی بس تیرگی دَمساز با آن

 خواند، به هر دَم می» دار گْوَ«به روی شاخ انجیر کهن 
 .و من اندیشناکم. طوفان و باران راآورد  خبر می

 

 شب است،
 .ای در گور چون مرده جهان با آن، چنان

 :و من اندیشناکم باز
  اگر باران کند سرریز از هر جای؟-
 ... اگر چون زورقی در آب اندازد جهان را؟-
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 آور شب در این تاریکی
 چه اندیشه ولیکن، که چه خواهد بود با ما صبح؟

 پوشد از این طوفان رخ آیا صبح؟  بر کرد، میچو صبح از کوه سر
1329 

 

 مرغِ آمین
 .است کاواره بمانده مرغ آمین دردآلودی

 سوی این بیدادخانه رفته تا آن
 . آب و دانهه سویِبازگشته رغبتش دیگر ز رنجوری نَ

 نوبت روز گشایش را
 .در پی چاره بمانده

 

 ) دردمندِ ما جهانِ پنهانِگوشِ( نهانان بینِ شناسد آن نهان می
 .ی مردمان را جورِ دیده

 م آمین گفتنش، آن آشنا پرورد،با صدای هر دَ
 دهد پیوندشان در هم می
 سرانِ بارِ آنان کم خُکند از یأسِ می
 .نهد نزدیک با هم، آرزوهای نهان را می

 

 بسته در راهِ گلویش او
 .داستان مردمش را

 )بر زبان گیرندفارغ از هر عیب کاو را (کشیده رشته در رشته 
 .رگُمش راردَی سَ بر سرِ منقار دارد رشته

 

 .او نشان از روزِ بیدارِ ظفرمندی است
 .با نهان تنگنای زندگانی دست دارد

 .دار این غبارآلوده ره تصویر بگرفته از عروقِ زخم
 های رنجوران از درون استغاثه

 .آید نمایان در شبانگاهی چنین دلتنگ، می
 خیره بر این زندگانیوندر آشوب نگاهش 

 ای از آن رهایی که ندارد لحظه
 .دهد پوشیده، خود را بر فراز بام مردم آشنایی می

 بندد رنگ می
 گیرد شکل می
 خندد گرم می

 .دسترانَگُ های پهن خود را بر سر دیوارشان می بال
 

 چون نشانی از آتشی در دود خاکستر
  خلقردِ دَدهد از روی فهم رمزِ می
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 . خود تکان در سرردِ دَمزِ رَبا زبانِ
 گوش پردازان ره در های ناله که بگیرد ناله وز پی آن

 .جوید از کَسان احوال می
 ست ست و چه نگذشته چه گذشته
 .گوید شیار می هُمِحرَهای خود را هر که با آن مَ سرگذشته

 

 .مردمرانند  میداستانی از درد 
 های روزانی در خیال استجابت

 .خوانند مردم ان نامی که او را هست میمرغِ آمین را بد
 

 :گویند زیر باران نواهایی که می
 ». را پایانلقْ خَ ناروایِباد رنجِ« -
 .)افزاید  خلق هر لحظه می ناروایِو به رنجِ(
 

 .گشاید مرغ آمین را زبان با درد مردم می
 :دارد بانگ بر می

 !آمین« -
 نهای خلق را با جانشان در کی  پایان رنجبادْ

 افسای های خلق سیخته شالودهوز جا بگ
 اندرکار و به نام رستگاری دست

 ». فریبشم از حرفش در افسونِو جهان سرگر
 

 :گویند خلق می
 !آمین« -

 .گونه با بیداش آیین در شبی این
 ! ما را- ای مرغ شباهنگام-رستگاری بخش 

 .گاهی سوی عافیت و به ما بنمای راه ما به
 ».جوید  ببخشا بهره از روزی که می-پرور ای آشنا -هرکه را 

 

 رستگاری روی خواهد کرد« -
 .گوید مرغ می» .و شبِ تیره بَدَل با صبح روشن گشت خواهد

 

 :گویند خلق می
 خواره اما آن جهان« -

 ».جهان را خورَد یکسر) آدمی را دشمن دیرین(
 :گوید مرغ می

 ».در دل او آرزوی محالش باد« -
 :گویند خلق می

  ایشان در پیِ مقصودهای جنگِ ما کینها« -
 ».کوبد به طبلش همچنان هر لحظه می

 

 :گوید مرغ می
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 !زوالش باد« -
 باد با مرگش پسین درمان

 .ناخوشیّ آدمی خواری
 بارشان توز پس روزان عزّ

 »!باد با ننگِ همین روزان نگونسازی«
 

 :گویند خلق می
 ر گذارداما نادرستی گَ «-

 ل زندگی کردنر جز خیاایمنی گَ
 .موجبی از ما نخواهد و دلیلی بر ندارد

 های کج دیوارشان ور نباید ریخته
 بر سر ما باز زندانی
 .و اسیر را بود پایان
 ».سامان به سامانی و رسد مخلوق بی

 :مرغ گوید
 ».جدا شد نادرستی «-

 :گویند خلق می
 »باشد تا جدا گردد «-

 :گوید مرغ می
 ».د، زنجیری که بر پا بودرها شد بندش از هر بن «-

 :گویند خلق می
 »باشد تا رها گردد «-

 :گوید مرغ می
 سامان به سامان باز آمد خلق بی «-

 و بیابان شبِ هولی
 د با غارترَبَ یکه خیال روشنی م

 و ره مقصود در آن بود گم، آمد سوی پایان
 های ما در آن ویالن، ها، تنگنای خانه و درون تیرگی

 های روشنایی در گشوده است شمهزمان با چ این
 اندازان، و گریزانند گمراهان، کج

 .گیر  کامد خود آنان را کنون پییدر ره
 جوع، آنان را زِ جا برده است و خراب و

 جا خورده است و بالی جوع آنان را جابه
 هایشان ویران این زمان مانند زندان
 .باغشان را در شکست

  گوریکْو چو شمعی در تَ
 .ی سر از پریشانی  چشمشان در کاسهکور موذی

 هر تنی زانان
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 .ر بر سکوی در نشستهاز تحیّ
 ».کشد در گوش اینک می) سود بی(و سرودِ مرگِ آنان را تکاپوهاشان 

 

 :گویند خلق می
 تر بادا باغشان را، در شکسته« -

 .تر هر تنی زانان، جدا از خانمانش، بر سکوی در، نشسته
 وز سرود مرگ آنان، باد

 ».ها خاموش هایشان قندیل یشتر بر طاق ایوانب
 گوید یک صدا از دور می» بادا« -

 و صدایی از رهِ نزدیک،
 :اندر انبوه صداهای به سوی ره دویده

 این، سزای سازگاراشان «-
 های شادی باد، در پایان دوران

 ».بار ایشان از پس دوران عشرت
 

 :گوید مرغ می
 خانهچنین ویرانگیشان، باد هم این« -

 ».با چنان آبادشان از روی بیدادی
 )خاطر، خلق آوا دهد شوریده سر می(» !بادشان« -

 !باد آمین« -
 »!که با درد کسان پیوند دارد باد گویا و زبان آن

 !باد آمین« -
 »!و هر آن اندیشه، در ما مردگی آموز، ویران
 »!آمین! آمین« -

 و خراب آید در آوار غریب لعنت بیدار محرومان
 .هر خیال کج که خلق خسته را با آن نخواها نیست

 :کشد فریاد های آنان می و در زندان و زخم تازیانه
 »و اینک زخم اینک در«

 گرنه محرومی کجیشان را ستاید(
 »)ورنه محرومی بخواه از بیمِ زجر و حبس آنان گوید
 !آمین« -

 حق گویا زمانی که به در حساب دستمزد آن
 بسته لب بودند

 دان مقبولو بَ
 ».و نِکویان در تَعَب بودند

 !آمین« -
 

 در حساب روزگارانی 
 کردند  بر ره، زیرکان و پیشینیان را به لبخند تمسخر دور میکز
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 و به پاس خدمت و سودایشان تاریک
 ».کردند ای روشنایی کور میه چشمه

 »!آمین« -
 

 های آن بد اندیشان با کجی آورده« -
 زاد  از آن میکه نه جز خوابِ جهانگیری

 »!این به کیفر باد
 »!آمین« -

 

 هاشان شوم با کجی آورده« -
 گردید که از آن با مرگِ ماشان زندگی آغاز می

 ».آمد چراغِ خلق و از آن خاموش می
 »!آمین« -

 

 هاشان زشت با کجی آورده« -
 که از آن پرهیزگاری بود مرده

 ».آوری واخورده و از آن رحم
 »!آمین« -

 

 ه کیفر باداین ب« -
 هاشان ننگ با کجی آورده

 .که از آن ایمان به حق سوداگران را بود راهی نو، گشاده در پی سودا
 ».ی مرداب، از ما نقش برجا ون بر سریر سینهو از آن، چ

 »!آمین! آمین« -
* 

 م آمین گفتنِ مردمر دَ هَ طنینِو به واریزِ
 )نگه گمی مرداب آ چون صدای رودی از جا کنده، اندر صفحه(

 گوی مرغ آمین
 گردد دور می

 از فراز بام
 خواند خروس از دور ی آرام، می در بسیطِ خطّه

 .شکافد جِرمِ دیوار سحرگاهان می
 و زیرِ آن سردِ دود اندود  خاموش

 .افزاید هرچه، رنگ تجلی، رنگ در پیکر می
 .گُریزد شب می

 .*آید صبح می
 1330تجریش، زمستان 

 نیما. چاپ شد و روزنامه مال نیروی سوم بود» اتومیک«ی  امهاین منظومه در روزن *

 



 نیما یوشیج های گزیده چکامه
 

 
http://groups.yahoo.com/group/arashkania 

ARASHKANIA@YAHOO.COM 

18

 دارْوَگ
 شتگاهِ منشک آمد کِخُ

 .در جوار کِشتِ همسایه
  نزدیکریند روی ساحلِگِ می«: گویند گرچه می

 ».سوگواران در میانِ سوگواران
 رسد باران؟ ی میکِ! قاصد روزانِ ابری، داروَگ

 

 بر بساطی که بساطی نیست
 ای با آن نشاطی نیست  من که ذرّهی تاریکِ کومه در درونِ

 تَرکَد های نِی به دیوارِ اتاقم دارد از خُشکیشْ می و جِدارِ دنده
 -چون دلِ یاران که در هجرانِ یاران

 رسد باران؟ کِی می! قاصدِ روزانِ ابری، داروَگ

 
 ...ست ام ابری خانه

  ست ام ابری خانه
 .ست با آن یکسره روی زمین ابری

 

 از فرازِ گَردَنِه خُرد و خراب و مست
 .پیچد باد می

 یکسره دنیا خراب از اوست
 !و حواس من

 ست دور از رَه کجایی؟ زن که تُرا آوای نی برده آی نِی
 

 ست اما ام ابری خانه
 .ست ابر بارانش گرفته

 م،ندَز دست رفتَدر خیالِ روزهای روشنم کَ
 من به روی آفتاب 

 . نظارهبرم در ساحَتِ دریا می
 و همه دنیا خراب و خُرد از باد است

 نیای ابر اندوددنوازد نی، در این  زن که دایم می و به ره، نی
 .راه خود را دارد اندر پیش

 

 را ری
 آید امشب صدا می... »را ری«

 که بندِ آب» کاچ«از پشتِ 
 تابَش تصویری از خراب برقِ سیاه

 .کشاند در چشم می
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 ...ندخوا است که می گویا کسی
 

 .اما صدای آدمی این نیست
 رُبایی من با نظمِ هوش

 ام آوازهای آدمیان را شنیده
 در گردشِ شبانی سنگین؛

 های من ز اندوه
 .تر سنگین

 و آوازهای آدمیان را یکسر
 .من دارم از بَرّ

 

  قایق دلتنگیکشب درونِ
 چنان؛ خواندند آن

 که من هنوز هیبتِ دریا را
 .بینم در خواب می

 ...را ری. را ری
 .دارد هوا که بخواند

 .درین شبِ سیا
 او نیست با خودش،
 او رفته با صدایش اما

 .تواند خواندن نمی
1331 

 
 همه شب

 همه شب زنِ هَرجایی
 .آمد به سُراغَم می

 

 آمد او به سراغِ منِ خسته چو می
 ام بود بر سر پنجره
 یاسمن کبود فقط
 .آید به سراغم، پیچان همچنان او که می

 
 ها در یکی از شب

 زا یک شبِ وحشت
 که در آن هر تلخی

 بود پابرجا،
 وآن زنِ هرجایی

 کرده بود از من دیدار؛
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 - همچو خزه که بر آب-گیسوانِ درازش 
 دور زد به سرم

 فکنید مرا
 .به زبونیّ و در تَک و تاب

 

 هم از آن شبم آمد هرچه به چشم
 همچنان سخنانم از او
 .ثاقم، پیچان من به وِسوزد با همچنان شمع که می

1331 
 

 هست شب
 هست شب یک شبِ دَم کرده و خاک

 .رنگِ رُخ باخته است
 ی ابر، از بَرِ کوه باد، نوباوه

 .سوی من تاخته است
* 

 هست شب، همچو وَرَم کرده تنی گَرم در اِستاده هوا،
 .ای راهش را شده بیند اگر گُم هم ازین روست نمی

* 
 رازبا تَنَش گَرم، بیابانِ د

 مُرده را مانَد در گورش تنگ
 ی من مانَد با دلِ سوخته

 !سوزد از هیبتِ تب به تَنَم خسته که می
 .آری، شب. هست شب

 1334 اردیبشهت 28

 
 برف
 اند خود قرمز نشده  بیازرده

 قرمزی رنگ نینداخته است
 .خودی بر دیوار بی

 اما» ازاکو«صبح پیدا شده از آن طرفِ کوهِ 
 یستپیدا ن» وازِنا«

  برفی همه کارش آشوبیِ  مردهی روشنیِ گَرته
 .ی هر پنجره بگرفته قرار بر سرِ شیشه

 

 وازِنا پیدا نیست
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 من دلم سخت گرفته است از این
 کُشِ روزش تاریک ی مهمان میهمانخانه
 : هم نشناخته انداخته استکه به جانِ

 آلود چند تن خواب
 چند تن ناهموار
 .چند تن ناهشیار

1334 

 
  من چشم در راهمتُرا

 تُرا من چشم در راهم شباهنگام
  رنگِ سیاهیها سایه» الجَنتَ«گیرند در شاخِ  که می

 اندوهی فراهم؛ وزان دلخستگانَت راستْ
 .تُرا من چشم در راهم

 

 ماران خفتگانند؛ ها چون مُرده م که بر جا درّهدَ در آن. شباهنگام
  سَروِ کوهی دام دستِ نیلوفر به پایِدَندَدر آن نوبت که بَ

 کاهم؛ گَرَم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی
 .تُرا من چشم در راهم
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