
  
  در آستانه 

  
ه انتظارِ باشی دربان ب گاه آمدهاستاد و فرود آمد/ بر آستانِ دري که کوبه ندارد/ چرا که اگر به باید

ادمانه و ي اجبار/ شگذرم از آستانهآید/... رقصان مینمی ات پاسخیگاه/ به درکوفتناگر بی توست و/
فتن/ توانِ شن شدن/ توانِ داشته داشتن و دوست زاده شدن تجسد وظیفه بود:/ توانِ دوست شاکر/...انسان

وسعت دل، توانِ گریستن از سویداي  شدن/ توانِ خندیدن به دیدن و گفتن/ توانِ اندهگین و شادمان
عریان/  تنهایی/ تنهایی امانت/ و توانِ غمناك تحملِ تنهایی/ تنهایی/ جان/...توانِ جلیلِ به دوش بردنِ بارِ

انسان/ دشواري وظیفه است/ ...فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود/ اما یگانه بود و هیچ کم نداشت/ به 
 .جان منت پذیرم و حق گزارم

دارم و با اشعارشان  چند در میان شعراي معاصر، به گواهی آثارم، سهراب و فروغ را بسیار دوست هر
انگیز و عافیت سوز او را نبوده و اشعار دل گاه از شاملو غافلعین حال هیچ انسِ درازآهنگی دارم؛ در
 »ابراهیم در آتش« و » دشنه در دیس«، »هواي تازه«، »آیدا در آینه«شعرش،  فرو ننهاده ام. در میان دفاتر

که  »قراري ماهان حدیث بر«و » ترانه هاي کوچک غربت«خالف دفاتري نظیر را خیلی می پسندم؛ بر
 ...امکمتر به دلم نشسته و حظّ زیادي از خواندن آنها نبرده

بارها خوانده و با صداي حزینِ شاملو شنیده و اوقاتی خوش را  یکی از اشعار درخشان شاملو که آنرا
طاقت و است. اکسیري در این شعرِکم نظیر یافت می شود که مخاطب را بی» در آستانه« تجربه کرده ام،

نیز هنگام سرایش این شعر،  گرداند. تو گویی شاملوهاي دور میکند و او را هم نورد افقتاب میبی
ه، تنهایی معنويِ کرداگزیستانسیلِ شگفتی را تجربه می احوال غریبی داشته و تالطم هاي روحی و تنهاییِ

ت که یک اسزندگی حس غریبی «؛ که به دوش کشیدنِ بار امانت و مسئولیت و توام با دشواريِ وظیفه
آن لذت برد و ملول  توان بارها این شعر را خواند و از خواندنسبب نیست که میبی». مهاجر دارد مرغ

، »ي دیگرتولد«، »آیه هاي زمینی«به خواندنِ اشعار  ، احوالی شبیه»در آستانه«نشد. هنگام خواندن و شنیدنِ 
  م... . رده اک سپهري را تجربه» مسافرِ«و » وار آفتابآ«فروغ و دفاتر » آغاز فصل سرد ایمان بیاوریم به«

اکنون مجال . تبنویسم» در آستانه«دربارة شعر شاملو با محوریت شعر  ايها پیش، بنا داشتم مقالهسال
 .منتشر نمایم فراهم نشده؛ امیدوارم در آیندة نزدیک تامالت خویش در این باب را قلمی کنم و آن

 


