
1 
 

 بـه سـرخـِی آتـش، بـه طعِم دود
 (؛ زنده یاد سیاوش کسرایی" شاعر توده ها"دفتری از سروده های ماندگار )

 !با من خطر بورز! با من بدار حوصله

 

(1305 – 1374) 

! در سرزمینی که روزها مه آلود است و کوتاه، مردمی زائیده می شوند که مرگ برایشان دردناک نیست

La, sotto i giorni nubilosi e brevi, Nasce una gente, a cui l morir non dole 

 کان سیونره« - ترانه ها»از 

 

 پیش درآمد 

 
ّخْظ ظاؼظ، نؼؽُای اّ ؾًعٍ ّ هواّهت تا قتن ُكت، تا ایكتاظگی . ًع ّ کٌَِ ًوی نْقٌعنؼؽُای اًوالتی کكؽایی ؾهاى ًوی نٌا

اّ . کكؽایی اؾ كؽاِی هؽگ ُوؽاٍ ّ ُن آّاؾ تْظٍ ُا اقت. کكؽایی ُوچٌاى ؾتاى اًوالب ّ اهیع اقت. ظٌُعٍ تطم ّ ًیؽّ اقت ّ خاى
قیاّل .  اؾ تلٌعای ظكتؽچَ ُای نؼؽُای اًوالتی ضْظ كؽّظ هی آیع ّ تَ ٌُگام اّجِ ضهن، تؽ ؾتاى ضلن خاؼی هی نْظ،تَ آؼاهی

 تّؽٍ ُای ظؽیق اهیع ؼا تا نیؽ نؼؽ ضْظ تَ هْچ ُای ناش تیؿ ،اّ ُوچْى چْپاًی ظلكْؾ.  تْظُای تؿؼگکكؽایی نثاى اهیع
 چْى نة تاؼیکی اقت کَ تا ُوَ ی ظؼاؾی ،چْى ناػؽ تْظٍ ُا تْظ ّ تْظٍ ای، هی ظاًكت کَ قتن. هواّهت ظگؽظیكَ هی کؽظ

 تا آب ّاژٍ ُای ؾالل ضْظ ،تؽای ُویي ظؼ ُؽ کدا کَ یک ًْچَ ًِال ایكتاظگی هی ظیع.  قؽاًدام تَ قپیعٍ ظِم قسؽ هی ؼقع،یلعایم
ُای ُؽؾٍ ًْهیعی ّ ناضَ ُای تی گل ّ تاؼ  قیاّل ػلق. آًؽا پاقعاؼی هی کؽظ تا کَ تَ قؽّ نْؼل ؼقع ّ قؽ تَ آقواى ؾًع

 . هی کؽظ (ََُؽـ) ظقتَ ظقتَ اؾ تاؽ خٌثم پَؽَضْ ،ظلكؽظی ّ قؽضْؼظگی ؼا تا ظاـ آؼؾُّا ّ تاّؼُای پایعاؼ
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قتوگؽاى خوِْؼی اقالهی كکؽ هی کؽظًع کَ . ؾّؼگْیاى ّ آؾهٌعاى ؼّؾگاؼ ُوْاؼٍ اؾ آتهلهاى ػًیاى هؽظم ؿاكل گیؽ  هی نًْع
تا آیَ ُای آقواًی ضْظ هؽظم ؼا تَ ایي تاّؼ ؼقاًعٍ اًع کَ ضْؼنیع تؽای ُویهَ هؽظٍ اقت، هِتاب ظیگؽ ُؽگؿ ًوی ظؼضهع ّ 

کَ ُوَ ی ایي آؼؾُّای ًاپاک ضْظقؽاى ّ ضْظکاهگاى  تاؼیص ًهاًگؽ ایي اقت.  تٌِا ًهاِى ؾًعگی اقت،تاؼیکِی تی يعاِی کیِاى
 .  ّ هؽظم پیؽّؾ ُكتٌع، ظؼ پایاى تَ گْؼ،ُوْاؼٍ قتن پیهگاى. ؼاٍ تدایی ًوی تؽظ

ـِ تاؼیص.  زکِن تاؼیص ّاالتؽ اؾ ؾِّؼ اقتثعاظگؽاى ؼّؾ تْظ،ّ تؽای کكؽایی   . ؼّنٌایی ؼا ظؼ اًتِای نِة قٌگیي هی ظیع،اّ تا كاًْ
ّ کكؽایی تعّى نک تا تُّؽایِی . اگؽ کكؽایی اهؽّؾ ؾًعٍ هی تْظ آتم ضهن تْظٍ ُا ظل تیواؼل ؼا ظؼ نة قؽظ ؿؽتت گؽم هی کؽظ

ی  تا ؼظیق ّاژٍ ُاا زتنییکكؽا. ظقت نْؼنیاى تا تؽ قتْى ؼژین تا ًاتْظی آى تکْتٌعتَ  پتکی هی ظاظ  ضْظ،کالم ّ تیؿِی قطي
 . ناّلهی اؾ قؽّظ هی قاضت ّ تا آى پهت قتوگؽاى ؼا تَ تاؾیاًَ هی گؽكتقؽش ّ قؽتیي ضْظ،

. قاؾًع ایؽاى تعل ؼا تَ پؽچن هثاؼؾٍ هؽظم  ُا آى،اهؽّؾ تؽ ُوَ تْظٍ ای ُا اقت تا تا تکاؼ تؽظى ّاژٍ ُای ؼؾهی ّ ًظوی کكؽایی
 

*  *  * 

 ظكتؽُای نؼؽ زاّی 16کَ ظؼ پیم ؼّ ظاؼیع، یکی اؾ " تَ قؽضِی آتم، تَ طؼِن ظّظ"هدوْػَ ّ یا تَ ػثاؼتی ظؼقت تؽ، ظكتؽ نؼؽ
تْقظ زؿب  1355هیثانع کَ ًطكتیي تاؼ ظؼ قال " قثک ًیوایی"ؼكین ؾًعٍ یاظ قیاّل کكؽایی ظؼ " - ناػؽ تْظٍ ُا"قؽّظٍ ُای 

 ایؽاى 1357 هطؼَ اؾ قؽّظٍ ُای ناػؽ ظؼ ظّؼاى پیم اؾ اًوالب تِوي 21تْظٍ ایؽاى ظؼ کهْؼ قْئع اًتهاؼ یاكت ّ زاّی 
 ّ ؼكین ؾًعٍ یاظ ازكاى طثؽی ًیؿ ظؼ پیم اًتطاب نع« نثاى تؿؼگ اهیع» ظؼ آى ؾهاى ًام هكتؼاؼ تؽای ناػؽ ایي هدوْػَ. هیثانع

ظكتؽ هؿتْؼ، آى ُن تَ هلن یکی اؾ " هاًعگاؼی"گلتاؼی تلٌع ّ ضْاًعًی، تسلیلی ًوع گًَْ تؽآى ًْنت تا ضواًت ّ تاکیعی تانع تؽ 
ظاّؼِی ضْظ "تَ تؼثیؽ طثؽی  کَ ًاهیؽاییچٌاى هاًایی ّ ". ناػؽ"ًْاتؾ ّ كؽُیطتگاى ظّؼاى هؼايؽ کَ ضْظ اظیة تْظ ّ كیلكْف ّ 

"  ...ؼا اؾ ضالِل قعٍ ُا ُوؽاٍ ضْاُع تؽظ

ظؼ ظَُ " خٌثم چؽیکی"ّ هثاؼؾات هْقْم تَ " زْاظث قیاُکل"ًاگلتَ پیعاقت کَ تؽضی اؾ انؼاؼ ایي ظكتؽ آنکاؼا تست تاثیؽ 
قٌع یک ظّؼاى تاؼیطی اقت " طثؽی، قؽّظٍ ُای ایي ظكتؽ  ّ ًوعگًَْاؾ ظیِع ضطاپْل.  هثل اؾ اًوالب قؽّظٍ نعٍ اًع50 ّ 40ُای 

تا آضؽیي  [تِؿ چؽیکیِ ]...کَ ظؼ هوطؼی، ًْهیعی ّ ضكتگی، ناػؽ خْاى ّ پؽػاطلَ ؼا تَ ًْػی ؼّهاًتیكن اًوالتی ظلثكتَ هیکٌع
، هسلی  اقتُیداى ّ اهیع تَ ظگؽگًْی ّ ضْاقت ّ نِْم قْؾاى ناػؽتاؾتاِب کَ ... هؽظىضْظ گلْلَ خٌگیعى ّ تا آضؽیي گلْلَ 

کَ ضْاًٌعٍ ؼا  [تٌِایِی ضْنَ ی نکكتَ ی اًگِْؼ قؽش] خعایی هِؽهاِى ضلن اؾ ضلن ...تؽای اؼؾیاتی ُای قیاقی تاهی ًوی گػاؼظ
"         ...ًوی تْاًع تَ اًعیهَ ّا ًعاؼظ

تایپ هدعّظ نعٍ ّ تؽای تعهین تیهتؽ ّاژٍ -  خلع قلیع- الؾم تَ یاظآّؼی اقت کَ هتي کلیَ انؼاؼ ایي ظكتؽ اؾ ؼّی ًكطَ هیٌیاتْؼنعٍ 
ًهؽ – هْقكَ اًتهاؼات ًگاٍ )"هدوْػَ انؼاؼ قیاّل کكؽایی" هطؼَ انؼاؼ ایي ظكتؽ تا هتي کتاب 21ُا ّ ػثاؼات، هتي ُوگی 

" آقاى ضْاًیِ "ظؼضوي تا ُعف . هطاتوت ّ ظؼ يْؼت لؿّم ًیؿ ايالذ گؽظٍ اًع (1391تدعیعچاپ نعٍ- 1384کتاب ًاظؼ، تِؽاى
اهعام نعٍ ّ هؼٌای تؽضی  تؽضی ػثاؼات تؽکیثی ظؼ هتي انؼاؼ، ًكثت تَ خعاًْیكی ّ اػؽاب گػاؼی زؽّف ّ کلوات ظؼ زع ضؽّؼ

هؿتْؼ ظؼ ظیْاى اؾ آًدا کَ ًانؽ هؼتثؽ هدوْػَ کاهل .   اكؿّظٍ نعٍ اقت هؽتْطنؼؽِ  ُواى هطؼَ  ظؼ ؾیؽ،کلواِت ًعؼتا يویل
،  "چاپ ایي ظكتؽُا تؽ اقاـ ايالزاتی اقت کَ ناػؽ ظؼ قالِای آضؽ ػوؽ ضْظ اًدام ظاظٍ اقت: "تْضیسی تؽ کتاب ًْنتَ اقت

.  تا ّیؽاقتی خعیع توعین ُوَ ػالهوٌعاى هی گؽظظ" تَ قؽضِی آتم، تَ طؼِن ظّظ"تَ ُویي اػتثاؼ،  ظكتِؽ 

 

 

" تْزٍ ای ُب"اًتفبض ایٌتطًتی تْؼط ؼبیت تٌظین ّ ثبظ

فطُبز عبصوی : ثبظًْیؽی

ؼیبهک  : همسهَ

 اهیس: ّیطایؿ
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 ی احسان طبرزنده یاد گفتاِر پیش
 "به سرخِی آتش، به طعِم دود "شعر بر دفتر

 
 

 (برگرفته از صفحه فیس بوک بی بی کسرایی- عکس دسته جمعی خاطره انگیز)
  

 .(سایه)، فخرالدین میررمضانی، احسان طبری، هوشنگ ابتهاج (جوانشیر)سیاوش کسرایی، دمحمرضا لطفی، فرج هللا میزانی : از راست، نشسته
 نازی عظیما: ایستاده

 

. دفتری از سرودهای نوپردازانه که اینک در دست دارید، از نمونه های شیوا و دلنشین شعر متعّهد و انقالبی فارسی است

از سرچشمه ی ادب کالسیک ایران با آن همه دستاوردهای : این شعر نوپردازانه، از دو چشمه ی زالل مایه گرفته است
اعجاب انگیزش از جهت لفظ و معنی، شکل و مضمون؛ و نیز از سرچشمه ی ادب جهانی که ایرانیان به ویژه طی سده ی 

. بیستم نسبت بدان آشنائی فراوانی یافته و در تاثیر آن، در سنن شعر فارسی، دگرگونی های بسیاری پدید آورده اند

یکی از جهت دست یافتن : شعِر نوپردازانه ی فارسی از دیدگاِه سمت هاِی تکاملی خود، به ویژه در دو گستره نُصج یافته است
استعاره ها، تشبیه ها، چهره های هنری نودر چارچوب اشکال و اوزان بی سابقه، در این سو و آن :  شاعرانهبیان تازه یبه 

 و به ویژه، پذیرش نقش بسیج گر اجتماعی و تاریخی و قبول مضمون اجتماعیسوی عروض کالسیک؛ دیگری در جهت 
. مسئولیت خویش در برابر میهن و مردمش

آوازه ی ادب  با آن که عمر زیادی از شعر نوپردازانه ی فارسی نگذشته، این شعر توانسته است به دستاوردهای عالی و پر
شعری ما، گسترش سزاوار و امید بخش بدهد و هم اکنون، جمع تابناکی از ستارگان روشن به آسمان فراخ و پر فروغ شعر 

. پارسی ارمغان کرده است

از هر دو جهت یاد شده، یعنی هم از باب بیان هنری و هم از جهت مضمون اجتماعی، مجموعه ی حاضر را باید یک اثر 
سراینده ی جوان قطعات این دفتر، نه تنها توانسته این قریحه ی نیرومند تخیلی شاعرانه . پخته و یک نمونه ی برجسته شمرد

ی خود را در این هنر دشوار به شیوه ای ممتاز عرصه دارد، بلکه کوشیده است، اندیشمندانه، در سرشِت رویدادها و پدیده های 
اجتماعِی زمان باریک شود و راز و پیوند نهانی آن ها را دریابد و شعر را به حکمت زندگی، به افزار رزم، به آئینه ی عبرت 

. و خود آفرینی بدل نماید

مثالً در قطعه ای به نام . باور بی خلل شاعر به رسالت اجتماعی شعر در برخی قطعه ها با ِرزانت و ِصراحت مطرح می شود
خشمی که مانند گربه ای بر دیوار، چابک و مانند بهمنی بر کوه سهمگین : ، وی آرزومند خشِم بیداِر خلق است"شعری"

ُمّحمد، آواز وحِی آسمانی - شعر و خلق عرضه می دارد و آن جا که پیغمبِر عربی " وحی زمینی"وی سینه ی خود را به ! است
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، شعری دگرگون کننده، شعری مانند !بنویس"، او آواز وحِی زمینی خلق خشمگین را می شنود که !"بخوان"را می شنود که 
!" رستاخیز بنویس

شاعر به خود می  .تکرار می گردد" زنهار"همین اندیشه، با هیجان و شوری فزون تر، در قطعه ی دیگری به نام 
دشمنان، ترا خاموش، فراموش، گمنام و بدنام آرزو می کنند، ولی در پاسخ این توطئه ی خصم، باید خونت را به فریاد : گوید

بدل کنی و اگر در وجود خویش یاوری برای خلق می بینی، پس هستی خود را مّکرر کن، بسیار کن، بگذار تصویر تو، سخن 
مبادا در پاسدارِی نام دیروز بر گنجینه ی . تو چندان فراوان باشد که حضور تو بر همه ی سکوت ها و فراموشی ها غلبه کند

اندوخته ی پارینه به خواب غفلت بروی، باید خود را از وظیفه لبالب سازی و در کمینگاه هر سویه ی دشمن، بر زمین جنبش، 
. استوار گام گذاری

ناػؽ هی طلثع کَ نواین کُْكتاًی ّطي ضْظ ؼا، . ؼا ًیؿ ظؼ ُویي ؼظیق ظاًكت" ظّقت ظانتي"می توان مضمون قطعه زیبای 
کكاًی ؼا کَ تاب ایي آتم ؼّیٌعٍ ؼا ظاؼًع، ُوَ ی گل ُای ّزهی ؼا کَ ػلی ؼؿن ضاؼ ّ ضف هی ؼّیٌع ّ اؾ هؽظاى ظاـ تَ 

ظنوي، قٌگ ُای تیؽٍ ی تلؽهَ ّ تعتیٌی ؼا ؼّی ُن کْظ هی کٌع تا تیي یاؼاى ضلن ظیْاؼ . ظقت پؽّا ًوی کٌٌع، ظّقت تعاؼین
تکهع ّ آى ُا ؼا اؾ ُن خعا قاؾظ، ّلی تایع ایي ظیْاؼُای تلؽهَ ؼا تَ پلَّ ُائی تؽای تؽآهعى، تَ قّکُْائی تؽای اػتالء ّ اّج 

. گیؽی تعل قاضت

نواین ظؼ ایٌدا كؽیاظ . ، کَ تًْیؽ یک اًوالتی اقت، ظؼ هطؼَ ی ظیگؽی تَ ُویي ًام تکؽاؼ هی نْظ"نواین"تًْیؽ ظل اًگیؿ 
ّی ِػطؽ تلص ّ خْاًم ؼا تا تال ُای هِاخِن تاظ، تا قؽؾهیِي ظنت ُای . قؽش تِاؼاى، یؼٌی تاًگ اًوالتی ػًؽ ًْیي اقت

َ ّؼ هی کٌع كؽظ اًوالتی اقت، ظؼ يْؼت ُای گًْاگْى آى، هؽظ یا – نواین . گوهعٍ هی ؼاًع ّ خاى ُای تاؾٍ تَ تاؾٍ ای ؼا نؼل
ؾى، قالذ تَ ظقت یا تی قالذ؛ آًکَ ظؼ نة ظؼاؾ اقتثعاظ، ظؼ چاؼ ظیْاؼ ػاظی ؾًعگِی ؼّؾهّؽٍ، هعؼت ؼّزی ّ اهیع ّ نْؼ 

ًثؽظ ؼا زلع هی کٌع ّ آنکاؼ یا پٌِاى تَ ؾاًْ ظؼ ًوی آیع؛ آًکَ هاًٌع گلكؽضی تا هؽظاًگی، هؽگ ؼا ظؼ تسؽ ػوؽ پػیؽٍ هی 
َ ال ؼا هلتّم ُای ُاؼ ظّلت، تاؼاج ّ ضْظ اّ ؼا  نْظ، آًکَ ظؼ ؾیؽ نکٌدَ هاًٌع تیؿاتی ّ زکوت خْ نِیع هی نْظ، آًکَ ضاً

پیم چهواى انگ تاؼ هاظؼ تیٍْ ؾى تَ ؾًعاى هی تؽًع، آًکَ تا هثْل ُوَ ی هسؽّهیّت ُای هثاؼؾٍ ظؼگیؽ ّ ظؼ طلة ّ 
خكتدْ، ظؼ ؾیؽ ظیْاؼ قکْت هؽگ هی ضكثع؛ آًکَ هاًٌع ػثعالطالن هسدْب پیم اؾ تؽظاؼ نعى، خاهی آِب ؾالل هی ًْنع، 

َ ُای ظنْاِؼ ؼّزی اّقت . نواین، كؽظ اًوالتی، هِؽهاى هؽکؿی ایي ظكتؽ اقت ّ ایي هدوْػَ یاظ ًاهَ لسظ

َ ُای ؾًعگی ؼّزی ناػؽ اقت کَ اؾ چکیعى ضاهْل هطؽات ًاههِْظل [قؽّظٍ ُای ایي  ظكتؽ]آؼی، قؽاقؽ ، ّاگْیَ ی لسظ
َ ُا ػکف . پیواًَ ػوؽ پؽ هی نْظ ظؼ انؼاؼی گاٍ هْؾّى ّ گاٍ تی ّؾى، ّلی ُویهَ تَ هؼٌای ّاهؼی ناػؽاًَ، ایي لسظ

. اًعاضتَ اًع

ُؽ ظّؼاى تاؼیطی ؼًگی ظاؼظ ّ ظّؼاى تاؼیک طْالًی کًٌْی کَ . ّ قپف تایع گلت کَ ایي هدوْػَ قٌع یک ظّؼاى اقت
کَ تا اقتثعاظ ّالیی کَ ]پیًْعی اؾ اقتثعاظ ناٌُهاُی ّ ؿاؼتگؽی اهپؽیالیكن آى قْی اهیاًْـ اقت، ظاؼای ؼًگِ ػدیثی اقت 

[. ایي ؼّؾُا ًاهْـ ًاتْظی آى تا ؼؾم تْظٍ ُا ًْاضتَ هی نْظ، ظّ چٌعاى نعٍ اقت

ؾهاًی کَ ": ظؼ قؽلْزَ ایي ًْنتَ اؾ ناػؽ تؿؼگ کالقیک ایتالیا پِتؽ اؼک تیتی ًول کؽظین کَ چٌیي ظّؼاًی ؼا ّيق هی کٌع
ؾهاًی کَ ًَ تٌِا ؼّذ یک ناػؽ، ؼّذ ُؽ . آقواى، اتؽآلْظ ّ ؼّؾُا کْتاٍ اقت ّ هؽظم ؼا ظیگؽ اؾ هؽگ ّاُوَ ای ًیكت

اًكاى، ظّؾضی ؼا هی گػؼاًع، ظّؾضی کَ قؽایٌعٍ ی ایي هدوْػَ، ّزهت ُای آى ؼا تؽ يسیلَ ی پْالظیِي قؽّظٍ ُای ضْیم 
. ًوؽ کؽظٍ ّ تا ِقسؽ ّاژٍ ُا ّ تؽکیة ُای ؿؽیة ّ ًاتَیْقیعٍ آى ؼا هدّكن قاضتَ اقت

ظؼ ایي ؼّؾُا، نِیع، تَ گلتَ ی اّ ظیگؽ ًاهی یگاًَ ًیكت، تلکَ ًام ُوَ ی تؽاظؼاى ّ ضْاُؽاى هاقت ّ طؽذ آى ؼا ًثایع تؽ 
پیعاقت کَ ظالّؼی ظضتؽاى ّ پكؽاى . پؽظٍ ُای كاضِؽ ًوّانی خكت، تلکَ تَ يْؼت خْئی اؾ ضْى تؽ قٌگلؽل ُا هی گؽیؿظ

ػعالتطْاُی کَ خاى ضْظ ؼا كِعیَ ی آؼهاى ضْیم هی قاؾًع، ضاکكتِؽ تاؼیِک ضكتگی ؼا اؾ هلِة پیْقتَ كؽّؾاِى ناػؽ پف 
. هی ؾًع ّ اّ ؼا قطت تَ نْؼ هی آّؼظ

ظؼ هدوْػَ، ظّهطؼَ ی ًطكت آى ؼا تایع هؽتْط تَ آى لسظات ؼّزی ناػؽ ظاًكت کَ ضوْنی ظاُؽی خاهؼَ اّ ؼا ؼًح هی 
َِ قگاى هلتّم تا "تٌلف"ّ " لََ لََ"تؽای ًگانتي ایي لسظات ّزهتٌاک، ناػؽ گیؽ ّ ظاؼ ؼّزی ضْظ ؼا تیي . ظاظ ، یؼٌی تیي لَ ل

ّی ظؼ . پْؾٍ ُای َػلي ّ خْیٌعٍ، ّ تٌلف گؽم ّ پؽآنْب ّ ّػعٍ ضیؿ ظؼیا ّ تِاؼ، یؼٌی خٌثم ؼُایی هؽظم تْيیق هی کٌع
کَ تا آقتاًَ ی هلة اّ پْؾٍ ی پلیع ضْظ ؼا " هسثگاِى ًاى تَ پلیعی ضْؼ"تطویؽ قاکت ّ خاظّئی ؾهیي تؽظیعی ًعاؼظ ّ اؾ ایي 

. ّلی ایي کاتْـ اّ ؼا، چْى قازلی خعا نعٍ اؾ ظؼیائی کَ ظؼ کٌاؼ اّقت، تی تاب هی قاؾظ. ًؿظیک هی کٌٌع، پؽّایی ًوی کٌع

ناػؽ تا اهیِع قؽکْكتَ، اؾ قلؽ تاتْت . ًیؿ ًگاؼگِؽ لسظاِت ضوْنی ًّْهیعی اقت" ظگؽ تَ خْضَ ی آتم ًوی ظٌُع طؼام"نؼؽ 
ّلی . اّ هاُی ای خْیٌعٍ اقت. ضْظ ؼا نِاِب نة ؾظٍ ای هی ظاًع کَ ظؼ هعاؼ تاؼیکی هی گؽظظ. ظؼ هؼؽ نة قطي هی گْیع
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تَ ظّقتاى نکٍْ هی کٌع کَ قؽکهی تی قؽ ّ ػانوی تی هلة نعٍ ّ ّی آؼؾّهٌع . اکٌْى گػاؼل اؾ آب ُای قؽظ ّ قیاٍ اقت
. ، ؼّذ ؼا آؾاؼ هی ظُع[ضْظ]نؼؽ تا طؼن گف ّ ؾُؽآگیِي . ُْائی ّ نکاف ؼّؾًَ ایكت

زْاظث . ؼا ظؼ پهت قِؽ ایي نؼؽ هؽاؼ ظاظ" تؽ قؽؾهیِي قْضتگی"نایع اؾ خِت پْیَ ی ػاطلی ناػؽ، هی تْاى هطؼَ ی 
ناػِؽ يعین، . قیاُکل ّ هواتلَ ی تی تاکاًَ ی خْاًاًی تا گؽگ ضْى آناِم اقتثعاظ،، تاؾیاًَ تؽ قؽ ضْؼظگی نتاتکاؼاًَ هی ؾًع

. "آى گاٍ هي، تَ يْؼت هي چٌگ هی ؾًع: "ضْظ ؼا ًیؿ تَ ًگُْم هی گیؽظ

 : ایٌدا چؽضم تاؾٍ ای اقت .یْؼل تِاؼ تؽ قؽؾهیي قْضتگی، ناػؽ ؼا قطت تکاى هی ظُع ّ تَ ُیداى هی آّؼظ
ؾائیعٍ ی ایي چؽضم اقت کَ اؾ یْؼل تِاؼی ظؼ گیؽّ ظاؼ ؾهكتاًی " تَ قؽضی آتم، تَ طؼن ظّظ"ّ" پْیٌعگاى"هطؼات 

تلکَ کكاًی ؼا هی تیٌع کَ ّاهعاِؼ هؽگ ًوی . اّ ظیگؽ نِاِب نة ؾظٍ ّ یا تاتْتی ظؼ هؼؽ تاؼیکی ًیكت. زايل نعٍ
ی آى قطت گیؽ تانع، "كلكلَ"، تی آًکَ تطْاُع ًكثت تَ "ؼّهاًتیكن اًوالتی"ًْهیعی ّ ضكتگی اّ ؼا یک قؽٍ تَ ًْػی. هاًٌع

ُیداى ّ اهیع . تا ًهاط ّ نگلتی ظم هی ؾًع" تا آضؽیي گلْلَ خٌگیعى ّ تا آضؽیي گلْلَ ی ضْظ هؽظى"اؾ . ظل تكتَ هی کٌع
آیا : ظگؽگًْی، ضْاقت ّ نْم قْؾاى آى، تؽای ناػؽ خْاى ّ پؽ ػاطلَ، هسلّی تؽای اؼؾیاتی ُای قیاقی تاهی ًوی گػاؼظ

 نیٍْ ای کَ ایي ظالّؼاى تؽگؿیعٍ اًع هی تْاًع تاؼّی قیاٍ ؼا تهکاكع؟

اّ ایٌک هسْ ظالّؼی ُگؽظاِى ًْخْاًی اقت کَ نثچؽاؽِ هلة تؽ کق، ّاؼظ ًثؽظ ًاتؽاتؽ تا اژظُای ُلت قؽ هی نًْع ّ اؾ ظهیعِى 
چگًَْ " هعاؼ تاؼیکی"گل ُای آتهیي ظؼ قایَ ی یک ضاًَ ی ًکثت ؾظٍ، ناظهاى ّ زیؽاى اقت کَ ایي گؽظاِى خاًثاؾ ظؼ ایي 

: پؽّؼل یاكتَ اًع

 کَ ظؼ تِک ایي ضاًَ ی ضؽاب! هاظؼ تگْ

 گل ُای آتهیي

 ظؼ تاؽ ظاهي تْ چكاى ؼنع هی کٌٌع؟

 ایي ضْاُؽ ّ تؽاظؼ هي، آیا

 نیؽ اؾ کعام هاظٍ پلٌگی گؽكتَ اًع؟

تَ ًظؽ ناػؽ هی ؼقع کَ ایي . ًیؿ چِؽٍ ی یکی اؾ خاًثاؾاى، ایي تاؼ، یک ظضتؽ خْاى، تؽقین هی نْظ" تْلع"ظؼ هطؼَ ی 
زنی که در رزم با دشمن، مانند خوشه ی شکسته ی  ظضتؽ تا هؽگ ظالّؼاًَ ی ضْیم، ؾى ؼا ظؼ ظیاؼ ها اؾ ًْ هتْلع هی کٌع،

انگور سرخ، مانند درخت خون فرو می افتد و عابران سردرگِم هزار غِم ُخرد، بی آنکه جرأت کنند به کمک دختر قهرمان 
تنهائی مرگ او در میان مردمی که سردرگِم : تنهایی دختِر قهرمان غم انگیز است. بشتابند، آرام سوی خانه و کاشانه می روند

! هزار غِم ُخرد هستند

از سویی نمی توان با شاعر موافق نبود که با گسترش رشادت چنین زنانی، چهره هایی نو به ارژنگ جنبش افزوده می شود، 
. نیز خواننده را نمی تواند به اندیشیدن واندارد" جدائی قهرماِن خلق از خلق"ولی از سوی دیگر . تولدی تازه انجام می گیرد

آیا تنها می توان با سردرگمی مردم در هزاران غم ُخرد روزانه، تنهائی خوشه ی شکسته ی انگور سرخ را پاسخ داد؟ به قول 
َ ای پاظانی اقت: "پل والری شاعر فرانسوی . "تؽای ُؽ اًعیه

هی تْاى یاكت کَ اؼهـاى تَ یاؼاى ؾًعاًی اقت ّ ظؼ آى " ُؿاؼهیي ُدعٍ"آى ؼا ظؼ هطؼَ ی . پاقص ؼا ًثایع ظؼ خائی ظّؼ خكت
ایٌدا ناػؽ، ؾّؼم ظل ؼا تَ نّظ ضاطؽٍ ؼُا هی کٌع ّ اًعٍّ كؽاهْل ًهعًی نکكِت خٌثم، . تطیل ّ ژؼكای كلكلی گالّیِؿ ُوٌع

: ظؼُن ؼیؿی کاش آؼؾُّا ؼا تَ یاظ هی آّؼظ ّ اؾ ؾتاى ؾًعاًی هی گْیع

 تثیي... 

 ایٌک نِیع ُیدعٍ ُؿاؼم کَ ظاظ قؽ

 يثؽ ُؿاؼ قالَ ات آضؽ ًهع توام؟

! ای پعؼ! چؽهیٌَ کی ػلن کٌی، ای پیؽ
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: پاقص هی ظُع" کاٍّ ی پیِؽ تاؼیص"، "کاٍّ ی اًوالب"ّ ضْظ اؾ ؾتاى 

! تا هي ضطؽ تْؼؾ! تا هي تعاؼ زْيلَ

 تي نْظ" كلحِ هْت"ایي ! تیواؼ کي

 قكتی كؽًِّع، کٌعی ؼُا کٌع

 ضْ گؽ تَ ؼاٍ ؼكتي ّ تؽضاقتي نْظ

. ظقِت نکكتَ تاِؼ ظگؽ پتک ؾى نْظ

! تا هي ضطؽ تْؼؾ! تا هي تعاؼ زْيلَ: چٌیي اقت نگؽِظ ؾهاًَ! آؼی

 

یب ًفیت جٌجؿ تٌِب ثب ایؽتبزگِی " فلج هْت"ثط  .ًجطِز ثسِّى ـکیت حبزثَ جْئی اؼت. ـکیت، ثسِّى ًجطز تؽلین اؼت
آئیِي ًجطز ضا ثبیس ُوَ ؼْیَ .  ظى ـْزپتکؼطؼرت ّ تسثیط ذطزهٌساًَ هی تْاى غلجَ کطز تب زؼِت ـکؽتَ، ثبِض زگط 

َ زاض ایؽتبز. فطاگطفت . ًجبیس زض ایي گطزثبز ذبک آلْز هبًٌس ـبذَ ای تطز ـکؽت، ثلکَ ثبیس هبًٌس زضذتی ضیف

َ ال هی یاتین" ؼأِی ظیگؽ" ظؼ هطؼَ ی  هؽظی ظؼ قٌگؽ : ها چِؽٍ ی هواّهی ؼا ظؼ هسیظ ؾیكت تی ؼًگ ّ یک ًْاضت ؼّؾاً
ظؼ ؾیؽ چهواًم، یک ظّقت تا ُؿاؼ گلْلَ اؾ پای هی اكتع، ّلی اّ ًیؿ، تا ؼأی . ؾًعگی، قال ُا ظؼ هسايؽٍ ی ظنوي اقت

ظیعگاًم ؼّیم ًِال . کْنم پاقعاؼ ضؽّل ظؼیاقت. ضْظ، تا ایواى تی تكلین ضْیم، تا توام تْاى ّ ؼّاى ضْظ، ایكتاظٍ اقت
هی ظاًع کَ ّظیلَ ی اّقت کَ اهیع ضْؼنیع ؼا ظؼ ظل ُا كؽّؾاى . ُؽگؿ اؾ طلة ّ خكتي ًوی ایكتع.ُا ّ خْاًَ ُا ؼا هی تیٌع

. ًگاٍ ظاؼظ ّ تَ ظقت آهِْؾ ظنوٌاى ضلن تعل ًهْظ

نم پْؾٍ ّزهتٌاک . تاؾ چٌیي اًكاى هواّهی ؼا هی تیٌین ّ ظژضیواى اّ ؼا ُؽگؿ اؾ ضاطؽ ًوی تؽًع" تاؾهاًعگاى"ظؼ هطؼَ ی 
َ ال هی ؼیؿًع نم تي آهعٍ اًع، ّلی ُلت تي تاؾهی گؽظًع ّ تیٍْ ؾى ؼا ظؼ کٌاؼ . ُوَ چیؿ ؼا تاؼاج هی کٌٌع. ّ هلتّم تَ ضاً

ّخعاى ّ ػًة زكاـ ػاطلَ ی خاهؼَ اؾ ّخْظ ایي اًكاى ُای هواّم هی گػؼظ، . پٌدؽٍ ال انک ؼیؿاى تاهی هی گػاؼًع
توعین " ًطكتیي ػِع نکي ّ پیؽّاًم"ایي هطؼَ ؼا ناػؽ تا ؾُؽضٌع، تَ : تْيیق نعٍ اًع" پْکَ"ًَ كؽّهایگاًی کَ ظؼ هطؼَ

كهٌگی کَ ؼّؾی اؾ ؿؽیُْای اًوالتی پؽ تْظ، ! چَ اًعاؾٍ ایي چٌع قطؽ نؼؽ اؾ ًلؽت ّ اؾ طٌِؿ گؿًعٍ اًثانتَ اقت. هی کٌع
َ ُای قؽتی قاضتَ اًع، تا تاؼّتم، . زاال ظیگؽ تَ پْکَ ای تعل نعٍ اقت ضْظل، تَ . "پاچَ ضیؿک"تا ُقؽتم، ؼًعاى تاؾیچ

دشمن، اکنون آماج تیر مالمت است از جانب دوست، ولی خرسند است که اگرچه به  خای آًکَ تیؽ ػعالت تانع تؽ قیٌَ
. "زندگی می کند"صورت پوکه، ولی به هر حال 

ظؼ کٌاؼ ایي هطؼات کَ ناػؽ تَ هعظ اقتؼاؼٍ ُای نؼؽی، اًعیهَ ُای قیاقی ّ كلكلِی ضْظ ؼا طی آى تیاى هی کٌع، ها تا چٌع 
ػثعالطالن "نؼؽ تؿؼگ ّ کْچک کَ تَ چِؽٍ ُای نٌاضتَ نعٍ ای توعین نعٍ ؼّتؽّ ُكتین، هاًٌع نؼؽی کَ تؽای 

کؽاهت "ّ" ضكؽّ گلكؽضی"،"ُْنٌگ تیؿاتی"، "پؽّیؿزکوت خْ"قؽّظٍ نعٍ، انؼاؼی کَ تَ ؼكوای نِیع " هسدْب
. اقت" ػثعالسكیي ًْنیي"توعین نعٍ ّ نؼؽی کَ تَ ًام کاؼگؽظاى كویع " ظاًهیاى

ناػؽ ػثعالطالن هسدْب ؼا كوظ ظؼ تًْیؽ ؼّؾًاهَ ظیعٍ، گلكؽضی ؼا كوظ تؽ يلسَ ی تلْیؿیْى ّ پیًْعل تا زکوت خْ ّ 
ُوَ چیؿ . تایع آى ُا ؼا ضْاًع. ضؽّؼتی ًعاؼظ کَ ها ایي زواقَ ُای ؾیثا ؼا ظؼ ایٌدا تکؽاؼ کٌین. تیؿاتی پیًْعی هؼٌْی اقت

. ُن ؾیثائی قطي، ُن ژؼكای ازكاـ ّ ُن ُعف آكؽیٌم: ظؼ آى ُا ؼّني اقت

، ناػؽی تا هؽیسَ، ظؼ یکی اؾ تی هلة تؽیي اظّاؼ تاؼیص ایؽاى، "تَ قؽضی آتم، تَ طؼن ظّظ"ظكتؽی کْچک تا ًام نگلِت 
قٌعی کَ هاًعگاؼ اقت ّ ظاّؼی . تَ قؽ تانع[ ّػّواهَ]هٌتهؽ هی نْظ تا قٌع ٌُؽی ًیؽّهٌع تاؾٍ ای تؽای هسکْهیت ظژضیاى تاج

آى ؼا تایع آؼام، اًعیهوٌع، تا اظؼاک ُؽ ّاژٍ، ُؽ تؽکیة، ُؽ خولَ، تا ظؼیاكت پیًْع . ضْظ ؼا اؾ ضالل قعٍ ُا ُوؽاٍ ضْاُع تؽظ
ظؼًّی نکل ّهضوْى ُؽ هطؼَ، ضْاًع ّ اؾ ایي نؽاِب تلص ّ آتهیي آى، نْؼ ّ نؽاؼی ؼا تَ ظقت آّؼظ کَ اًگیؿًعٍ ی ؼؾم ّ 

. طلة اقت

                                                                                                                                    احؽبى طجطی
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 زض ثبضٍ ؼیبّؾ کؽطایی ّ زفتطُبی ـعطؾ
 

 ضْؼنیعی ظؼ ايلِاى ؾاظٍ نع ّ تكیاؼ ؾّظ، ظؼ ُواى ظّؼاى کْظکی، 1305تَ قال -  ؾًعٍ یاظ قیاّل کكؽایی- ناػِؽ تْظٍ ُا 

ظؼ ظاًهکعٍ زوْم ّ ػلْم قیاقی ظاًهگاٍ تِؽاى ظؼـ ضْاًع ّ ظؼ يق ناگؽظاى ًیوا  .تَ ُوؽاٍ ضاًْاظٍ ال تَ پایتطت آهع

 اؼتداع ّ اهپؽیالیكن تَ گؿهگاىِ ظؼ پی یْؼل ًاخْاًوؽظاًَ ّ قاؾهاى یاكتَ . ّؼ ّ تؽخكتَ تَ نواؼ هی ؼّظ آیْنیح، ناػؽی ًام

 ، ًاضْاقتَخاى قالن تعؼ تؽظ ّ تَ ًسْی، کكؽایی 1362 ّ اؼظیثِهت1361 ظؼتِويؼُثؽی ّ کاظؼُای تؽخكتَ زؿب تْظٍ ایؽاى

پایتطت کهْؼ )تَ ظلیل تیواؼی هلثی ظؼنِؽ ّیي 1374 ظؼ قالاّ.  کؽظظؼضاؼج اؾ کهْؼ قپؽی ضْظ ؼا ظّاؾظٍ قال پایاًی ؾًعگی

. آؼهیعٍ اقت( تطم ٌُؽهٌعاى)ؾًعگی ّ ؼكوایم ّ تْظٍ ُای ؾزوت ّ کاؼ ؼا تعؼّظ گلت ّ ظؼ گْؼقتاى هؽکؿی ّیي  (اتؽیم

 گػانتَ اقت کَ ًام ُؽ ظكتؽ ّ قال اًتهاؼ تَ یاظگاؼ ظكتؽ اؾ ضْظ 16تؼعاظ هدوْػا ػوؽ پُؽتاؼ ضْظ طْل قیاّل کكؽایی ظؼ توام 

: ؾیؽ هیثانعكِؽقت آًِا تَ نؽذ 

، (1346)، ذبًگی(1345)، ثب زهبًِّس ذبهْؾ(1345)، ؼٌگ ّ ـجٌن(1341)، ذْى ؼیبّؾ(1338)آضؾ کوبًگیط ،(1336)آّا
ُبی  تطاـَ ،(1360)، چِل کلیس(1358!)آهطیکب! ، آهطیکب(1357)، اظ لطق تب ذطّؼرْاى(1355)تؿ،ثَ طعِن زّزآثَ ؼطذِی 

( 1381)ّ ُْای آفتبة (1374)ی ؼطخ ، هِطٍ(1368)، ؼتبضگبى ؼپیسٍ زم(1368)ُسیَ ثطای ذبک ،(1363)پیًْس ،(1362)تجط

طلْػی تا "، نؼؽی تا ػٌْاى ًیؿ(زیعؼ هِؽگاى) پف اؾ آگاُی اؾ نِاظت ؼزواى ُاتلی1362کكؽایی ظؼ آغؼهاٍ   *

ّ ظؼ تِة / ّ تَ قي ّ قال زؿب ها تْظ/ اؾتثاؼ تیؿاتی تْظ" ظؼ ؼثای  هؽظی کَ نؼؽی . قؽّظٍ اقت" ضْؼنیعُای ضاهْل

کكؽایی ایي نؼؽ ؼا پٌح قال ..." گِل تٌِای زؿِب ها کٌاِؼ قؽش/ ّگلی ظیگؽ ًهاًع/ تثؽ تؽ ؼیهَ خاى ضْیم ؾظ/ ظّقت ظانتي

 .  هٌتهؽ کؽظ (1368)"قتاؼگاِى قپیعٍ ظم"تؼع اؾ قؽّظى، ظؼ ظكتؽی تا ػٌْاى 

 : ناػؽ تْظٍ ُا پٌح قال تؼع اؾ ایي ّاهؼَ تلص، ظؼ كایل يْتی ضْاًم ایي هطؼَ تا يعای ضْظ کَ تَ خا هاًعٍ هی گْیع

ایي هطؼَ نؼؽی اقت کَ آًؽا ظؼ ٌُگام ّهْع زاظثَ، چْى تاًگی ُوؽاٍ تا گعاؾٍ ُای آتم اؾ خاى تؽآّؼظم اها ظؼ ظاهٌَ ُا قؽ "

ٍِ كؽيتی کَ تَ ظقت آیع تا تَ تاؾنٌاقِی آى پؽًعٍ ی قلیع کَ ظؼ ؿؽّب هلَ ُا گن کؽظین، ... ظ ّ ضاهْل هاًع چهن ظؼ ؼا

ّ ایي هطؼَ نؼؽ، ظؼ کتاب هدوْػَ انؼاؼ قیاّل  (1381 تا ُْای آكتاب1336اؾ آّا)گاًَ 16ُوَ ایي ظكاتؽ..." تٌهیٌین

 ظؼ ایؽاى تدعیع چاپ نعٍ 1391ّ ظؼقال (چاپ اّل)1384 ًهؽ کتاب ًاظؼ ظؼقال–کكؽایی، تَ ُوت هْقكَ اًتهاؼات ًگاٍ 

 . کَ کاهل تؽیي هدوْػَ اؾ ظكاتؽ نؼؽ ناػؽ هسكْب هی گؽظظ

 تَ زؿب تْظٍ ایؽاى ّ 1361 تِوي 17ؾًعٍ یاظ  قیاّل کكؽایی، ُوچٌیي پف اؾ یْؼل اّل گؿهگاى اؼتداع ّ اهپؽیالیكن ظؼ 

تِوتي "آؿاؾ تاؾظانت ّ نکٌدَ طْالًی هعت ظتیؽ اّل ّ اػضای ؼُثؽی ّ کاظؼُای تؽخكتَ زؿب ، هطؼَ نؼؽی تا ػٌْاى 

قؽّظ کَ ظؼ ُواى هوطغ تکثیؽ ّ هٌتهؽ نع اها تعالئلی ًاهؼلْم، خای ایي قؽّظٍ زواقی ناػؽ ظؼ ظكتؽُای اًتهاؼ " ظؼ ؾًدیؽ

 .    یاكتَ یا كضاُای هداؾی ضالی تَ ًظؽ هیؽقع
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 لَـَ لَـَ ّ تٌفّـػ   
 

   ضْاتن ًوی  تََؽظ   

ٍِ يعاُای تی يعاقت  !گْنن كؽّظگا

 تاّؼ ًوی  کٌی

 اهـّا

 پچِ ؿویِي تًاّیِؽ ػهن ؼا هي پچ 

 -هسثْـ ّ چاؼهیص تَ ظیْاؼ قال ُا - 

 .پیْقتَ تاؾ هی  نٌْم ظؼ ظؼّى نة

 هي ؼّیِم گیاٍ ّ ؼنِع ًِاالى

لـع تاؼاى ّْ  پؽّاؾ اتؽُا، تـ

 تطویؽُای قاکت ّ خاظّئِی ؾهیي 

 هي ًثِض ضلن ؼا

 اؾ ؼاٍ گْل هی نٌْم، آؼی

 ُوْاؼٍ هي، تٌلّف ظؼیاِی ؾًعٍ ؼا

 .تهطیى هی ظُن

 

 تاّؼ ًوی  کٌی

 اهـّا

 ظؼ ؾیؽ پانٌَ ی ُؽ ظؼ

 ظؼ پهِت ُؽ َهلَـؽّ 

َِ قگاِى هلتّم ؼا  هي لـَ لـ

 پـیدْی ّ ُؽؾٍ پـْی

 .ازكاـ هی کٌن

 زتّـی

 :اؾ ُؽ تلـْْؼ ّاژٍ کَ خاى هی ظُع تَ ضلـن

 ًاى ّ گل ّ قالهت ّ آؾاظی 
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 هی تیٌن آنکاؼ

 ایي پـْؾٍ ُای ّزهت ؼا

 .لَـَ لَـَ ؾًاى ّ ُاؼ

 

 آًگـاٍ اؾ هیاى يعاُای گًْـَِ گـْى

 ایي لَـَ لَـَ، آى تٌلّف

 ُـؽ ظَم تلٌـعتـؽ

 تٌِلتَ ُؽ يعائی ظیگؽ

 تا آقتاى هلثـن تی تاب

 ًؿظیک هی نًْع

 .ًؿظیک هی نًْع ّ ضْاتن ًوی تؽظ

 

 ایٌک هٌن هِاخن ّ هسثْـ

 لثؽیِؿ آب ُای طاؿی ظؼیاِی قِوگیي

 هؽتاًِی قگاِى تکاپْ

اج ّْ  هی گؽظم ّ تَ تاؾّاًن ه

 ُؽ چیؿ ؼا تَ ِگؽظَم هی گؽظاًن

 هی  تؽقن

 اّها

 .هی تؽقاًن

 

ظٍ هی نْظ ُْ  ظًعاِى هي ؾ ضهن تَ ُن ق

 آنْب هی نْظ ظل هي، ظؼظ هی کهن

 تا يع ُؿاؼ ؾضن کَ ظؼ پیکؽم هؽاقت

 ظؼیا ظؼّى قیٌَ ی هي خْل هی ؾًع

 :كؽیاظ هی ؾًن
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 !ای هسثگاِى ًاى تَ پلیعی ضِْؼ ظؼّؽ

 ظنٌام هی ظُن تَ نوا تا توام خاى

 !هـِی هی کٌن تَ ؼّی نوا اؾ يویِن هلة

 

 خاى، قلؽُی قگاِى گؽقٌَ

 تي، ّيلَ پِْل ؾضن

 چْى قازلی خعا نعٍ ظؼیایم اؾ کٌاؼ

 ظؼ گؽگ ّ هیِم يثر

 .تاتن تة آّؼیعٍ ّ ضْاتن ًوی تََؽظ

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 راه فرار، گریزگاه، پناهگاه= َمفَّر 

 ساییده شدن، لمس شدن= سُوِده شدن 

 خودفروشان، روسپیان، زنان بدکاره و هرجایی= قَحبِگان 
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 زگط ثَ جْذَ ی آتؿ ًوی زٌُس طعبم
 

 

 

 تَ هَؼِؽ نة قلؽی هی کٌن ظؼ تاتْت

 ُْا تع اقت

 تٌلّف نعیع

 خٌثم کـن

 ّ تـْی قْضتگی، تـْی آتهی ضاهْل

 ...ّ نیَِ ُای قوٌعی کَ ظّؼ هی گؽظظ 

ظاع ّ اهاى ِْ  هیاِى پـچ پـچِ اُّؼاظ ّ ال

 ًهكتَ نِؽ ؾتاى  تكتَ، تاؾ ظؼ تة قؽظ

 ّ ؼاٍ، تكتَ ًوایع ؾ ؼضٌَ ی تاتْت

 .تـَ هؼـؽ نة قلؽی هی کٌن تا ُکٌـعی

 

 چـَ هی کٌین؟

 کدـائیـن؟

 نِـِؽ هاءهي کـْ؟

 .نِاِب نة ؾظٍ ای ظؼ هعاِؼ تاؼیکی

 

 ُدْم اؾ چپ ّ اؾ ؼاقت، ظام ظؼ ُؽ ؼاٍ

 .ػثِْؼ ّزهِت هاُی ظؼ آب ُای قیاٍ

 

 -اگؽ اؾ زال ها تپؽقع ظّقت - تگْ تَ ظّقت 

 ًوی کهٌع کكی ؼا، ًوی ؾًٌع تَ ظاؼ

 ظگؽ تَ خْضَ ی آتم ًوی ظٌُع طؼام

 ًوی ؾًٌع کكی ؼا تَ قیٌَ ؿٌچَ ی ضْى
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 .نِیع ظؼ ّطِي ها، کثْظ هی هیؽظ

 

 تگْ کَ قؽکهی، ایٌدا کٌْى ًعاؼظ قؽ

 تگْ کَ ػانوی، ایٌدا کٌْى ًعاؼظ هلة

 تگْ تگْ تَ قلؽ هی  َؼّین تی قؽظاؼ

 .تگْ تگْ تَ قلؽ هی ؼّین تی قؽ ّ هلة

 

 تگْ تَ ظّقت کَ ظاؼظ اگؽ َقِؽ یاؼی

 ضهًْتی تؽقاًع تَ گؽظِل تَثَؽی

 .ُْا کن اقت، ُْائی، نکاِف ؼّؾاًَ ای

 

 ایٌک ًلف، کَ تی ظَِم تْ! ؼكیِن ُن ًلف

 ًهایع اؾ تُي ایي قیٌَ تَؽ نْظ ًَلَكی

 ًَ هؽظٍ این، گْاٍ ایي ظِل تپیعٍ تَ ضهن

 ًَ هاًعٍ این، ًهاى ًاضِي نکكتَ تَ ضْى

 .تطْاى تالِل تِي هـا تْ اؾ خؽازِت خاى

 ًِلتَ خكِن ًَسیِق اُهیع ظؼ آؿْل

 .تَ هَؼِؽ نة قلؽی هی کٌین چْى تاتْت
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 ثـَ ؼطذِی آتؿ، ثـَ طعـِن زّز 
 

 !ای ّاژٍ ی ضدكتَ ی آؾاظی

 تا ایي ُوَ ضطـا

 تا ایي ُوَ نکكت کَ ها ؼاقت

 آیا تَ ػوؽ هي تْ تْلّـع ضْاُی یاكت؟

 ضْاُی نگلت ای گـل پٌِـاى؟

 ضْاُـی ًهكت آیا ؼّؾی تَ نؼؽ هي؟

 آیا تْ پا تَ پای كؽؾًعاًن ؼنع ضْاُی ظانت؟

 ای ظاًَ ی ًِلتـَ

 آیا ظؼضـت تـْ

 ؼّؾی ظؼ ایي کـْیـؽ تَ ها چتؽ هی ؾًع؟

 

 گلتن ظگؽ تَ ؿن ًعُن ظل ّلی ظؼیـؾ

 ؿن تا توام ظلثؽی ال هی تََؽظ ظلـن

 !كـؽیـاظ ای ؼكیوـاى، كـؽیـاظ

 :ُهـؽظَم ؾ تٌگ زْيلـگی ُا، ظلـن گؽكت

 

 ّهتی ؿـؽّؼ چهوم ؼا تا ظقت هی َکٌَـع

 ّ کیٌـَ تؽ ؾهیي ُای تاطـل

 هی اكَکٌَع نیاؼ

 ّهتی گْؾى ُای گؽیؿًعٍ

 ظل قیؽ اؾ قیازت کهتاؼگاٍ ػهن

 ههتاِم ظنِت تی زًاِؼ آؾاظی 

 ُوْاؼٍ

 ظؼ َهؼثـِؽ هُـُؽم

 هلة ًدیِة ضْظ ؼا آهاج هی کٌٌع
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 ؿـن، هی ِکهـَع ظلـن

 ؿـن، هی تـََؽظ ظلـن

 تؽ چهن ُای هي

 .ؿـن هی کٌع ؾهیي ّ ؾهاى تیؽٍ ّ تثاٍ

 

 آیا ظّتاؼٍ ظقتی

 اؾ تؽتؽیي تلٌعِی خٌگل

 اؾ ظّؼٍ ُای تٌگ

 -يٌعّم ضاًَ ُای پٌِاِى ایي تِاؼ - 

َ ُای قْضتَ ی يطؽٍ ُای قٌگ  اؾ قیٌ

 گْل ضاؼُای ضًْیي ضْاُع چیع؟

 آیا ٌُْؾ ُن

 آى هیٍْ ی یگاًَ ی آؾاظی 

 آى ًْتـؽاًَ ؼا

 تایع ظؼّى آى قثع قثؿ ُخكت ّ تف؟

 

 تا تـاظ نیًْی اقت

 ظؼ تاظُا ؾًـی اقت کَ هی هْیع

 ظؼ پای گاُْاؼٍ ی ایي تـّل ّ تپّـَ ُا

 :ؿوگیي ؾًی اقت کَ الالئی هی گْیع

 

 !ای ًاؾًیِي هي  گِل يسؽائی

 !ای آتهیي نوایِن پُـؽ پَـؽ

 !ای پاًؿظٍ پَـِؽ هتثؽک ضًْیي

 تؽ تاظ ؼكتَ اؾ قؽ ایي قاهَ ی خْاى

 هي ؾیكت هی ظُن تَ تْ ظؼ تاؽِ ضاطؽم

 هي ظؼ ظؼّى هلثـن ظؼ ایي قلاِل قؽش
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 ِػطؽ اهیعُای تؽا َؿؽـ هی کٌن ؟

 هي تؽ ظؼضت کٌَِ ی اقلٌع هی  َکٌَن تَ نة ػیع

 *!ًام قؼیع قلیعت ؼا ای قیاُکِل ًاکام

 

 گلتن ًوی کهٌع کكی ؼا

 گلتن تَ خْضَ ُای آتم

 ظیگؽ ًوی تؽًع کكی ؼا

 گلتن کثْظ، ؼًگِ نِیعاِى ػانن اقت

 ؿاكِل هي، ای ؼكین

ٍِ ؿن ؾظٍ تاى، ُؽؾٍ گْی هي  ظّؼ اؾ ًگا

 

 تَ تی گـاٍ هی تؽًع

 تی ًام هی کهٌع

 .ضاهْل هی کٌٌع يعای قؽّظ ّ تیؽ

 

 ایي ؼًگْ تاؾُا

 ًیؽًگْ قاؾُا

 گل ُای قؽْش ؼِّی قؽاقیوَ ُؼقتَ ؼا

 ظؼ پؽظٍ هی کهٌع تَ ؼضكاؼُی کثْظ

 تؽ خا تَ کام ها

 .گل ّاژٍ ای تَ قؽضِی آتم، تَ طؼِن ظّظ

 

 

  هکاًی کَ ؼكت ّ آهع ػوْم ظؼآى هوٌْع تانع، هواًؼت ّ تاؾظانت= َهؼثِؽ هُُؽم 

 ًِال کاؼی، کانتي، ظؼضت ًهاًعى= َؿْؽـ 

 ؼخْع نْظ تَ پیم گلتاؼ ّ ًوع ؾًعٍ یاظ ازكاى طثؽی تؽ ُویي ظكتؽ= قیاُکِل ًاکام * 
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 پـویـندگـان
 آًاى تَ هؽگ ّام ًعاؼًع

 آًاى کَ ؾًعگی ؼا الخؽػَ قؽ کهیعًع

 آًاى کَ تؽـ ؼا

 تا پهِت هؽؾُای ؾهاى ؼاًعًع

. آًاى کَ تَ هؽگ ّام ًعاؼًع

 

ِّْؼ  آًاى كؽاِؾ تاِم ت

 اكؽانتٌع ًام

 آًاى

 تا آضؽیي گلْلَ خٌگیعًع

 آًاى

 تا آضؽیي گلْلَ ی ضْظ ُهؽظًع

 آؼی تَ هؽگ ّام ًعاؼًع

 آًاى، ػّهاِم ػًِؽ ها

ٍِ تی اهیع ٍِ تال، ؼا  پْیٌعگاِى ؼا

 تگْ کَ ظؼ تِک ایي ضاًَ ی ضؽاب! هاظؼ

 گل ُای آتهیي

 ظؼ تاؽ ظاهي تْ چَ قاى ؼنع هی کٌٌع؟

 ایي ضْاُؽ ّ تؽظاؼ هي آیا

 نیؽ اؾ کعام هاظٍ پلٌگی گؽكتَ اًع؟

 

 پیم اؾ طلْعِ طالغ

 اههة قتاؼگاى تَ تكتِؽ ضْى  ضكتَ ضلتَ اًع

 تیعاؼتال ؼا

 ظؼ کْچَ ُای ظّؼ

ٍِ ضلن تَ آّا ظؼآّؼیع  ظؼ ناُؽا

 ِظْل ضكتگاى تَ تكتؽ ضْى تاؾٍ ضلتَ اًع

 1350ذطزاز 
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 تصـْیــط

 
  [زثیطکل اؼجك حعة کوًْیؽت ؼْزاى]ثط اثط هفبُسٍ ی آذطیي عکػ ضفیك عجسالربلك هحجْة 

 کَ پیؿ اظ اعسام آة هی ًْـیس

 

 

(1927 – 1971) 

 

 

 هثِل آب

 هثِل آْب ضْؼظًی

 قٌگ ُای پایَ ؼا تَ تاظ هی ظٌُع

 اضتؽاى تهٌَ ؼا تَ چاٍ ُای ضهک هی کهٌع

 

 هثِل آْب ضْؼظًی

 ضْى قالیاى قال ؼا

 تی زكاب ضؽج هی کٌٌع

. ّ غضیؽٍ ی نداػتی تؽای ؼّؾُای تع ًوی ًٌِـع

 

 هثِل آب
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 هثِل آْب ضْؼظًی

 هی  ؾًٌع قؽ تلٌعتؽ َقِؽ ؾهـاًَ ؼا، تَ ظاؼ

 هی پؽاکٌٌع

 هِؽتاى تؽیي ظِل ؾهیِي ظاؽ ؼا، تَ قـؽب

 

 آى چَ ؾیؽ چهن هاقت

 زكؽت اقت ّ ظلوت اقت ّ تهٌگی

 ّ آى چَ ؼّی َؼهـل ُای قْضتَ،

. خای پاقت

 

 طؽكَ آى کَ اضتؽاى ؿْطَ ّؼ تَ چهوَ ُای نة

. ضْاب هؽگ ؼا چَ آنٌا پػیؽٍ هی نًْع

 هثِل آب

 هثِل آْب ضْؼظًی

 

 1350هؽظاظ  7
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 ضأِی زیگط
 

 

 

 ّهتی کَ ظقت هی طلثع، خاى هْاكن اقت

 تؽکٌـعٍ ظل ؾ ُوِوـَ ُا، گلت ّ گْی ُا

 هـؽظی کَ ؼأی ظیگـؽ ظاؼظ

 .هی ایكتع تَ پـا

 

 گلعاى تَ ؼّی طاهچـَ

 ظكتـؽ تَ ؼّی هیـؿ

 .چائـی ظؼِّى كٌدـاى، خـاى ظؼ هیـاِى ُههت

 

 ظؼ قٌگـؽی چٌـاى

 یک هـؽظ ظؼ هسايـؽٍ هی هاًع

 تا آضؽیـي كهٌـگ

 .تا آضـؽیي تْاى

 

 ظؼ ؾیـِؽ چهِن هـا

 یک َهـؽظ تا ُؿاؼ گلْلـَ

 هی اكتـع ِؾ پـا
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 زیـساضی یک ؼْیـَ

 
 ثَ ذؽطّ گلؽطذی، ـبعط ّ ًْیؽٌسٍ کَ آذطیي زیساضم ثب اّ ثَ ٌُگبِم هفبُسٍ تلْیعیْى ثْز، 

. ّ ثَ ُوطاٍ زّؼِت هیِي پطؼت ّ ـجبعؿ، کطاهت زاًفیبى

 

 

 

 :ّهتـی کَ آهعی

 تـی آنتی پلٌـگ

 ّهتـی کَ چهن ُای تْ هی گؽظیـع

 تا آنٌا تَ هِؽتاًـی ّ تیگاًَ ؼا تَ ضهـن

 ّهتـی اقتْاؼ ًهكتی ّ پُؽ ؿـؽّؼ

 .ُن چْى ػواِب هلّـَ ًظؽ ظّضتَ تَ ظّؼ

 اًگهِت تْ تَ ضْاِب ِقثیلـت

 ّهتـی کَ ظقت هی کهیعی ظؼ ؼّیـا

  پكؽت، تٌِـازاهـْى تـؽ گیكِْی 

 

 ّهتـی کَ ؾیـؽ تـاؼل طؼـِي هٌاكوـاى

 هی ؿّؽیعی
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 یا ظؼ كضای یـص ؾظٍ ی تـاالؼ

 ػطـؽ ضْل ّكـا ؼا، پُـؽقاى

 ظؼ پیکـؽ یکـایـِک یـاؼاى

 .هی تْئیـعی

 

 آى گاٍ

ٍِ تـْ  ّهتـی ًگـا

ٍِ کـؽاهـت ؼا آؿـْل هی  گهْظ  تـؽِم ًگـا

 آى گاٍ

 ّهتـی کَ ظاظگـاٍ

 . تْظکـطاهـتهوِـِْؼ کیـِي 

 ّهتـی کَ تْ ظؼآهعی اؾ خاهَ

 نیـِؽ تـعّى تیهـَ

 نوهیـِؽ تی ؿالف

 ظؼ زلوَ ی هكلكل ّ قؽًیـؿٍ

 .ّهتـی کَ ایكتـاظٍ َيال ظاظی

 

 ّهتـی ظؼآهِع ُقطي ات نؼـؽ ُقـؽش تْظ

 يعُا ُؿاؼ ؿٌچـَ ی ًاقیؽآب

 آب اؾ کالِم تْ هی ضْؼظًع

 .ؼًگ اؾ لثاِى تْ هی تؽظًع

 

َ ُای تْ کْتََ تْظ  ّهتـی کَ گلت

 اها تلٌـع تْظ  ؾًگِ ضطـؽُـایـت

 ّهتـی ًلف ًلف

 تٌِـا قؽِّظ ها

 .ظؼ آى قکْت تْظ ُـن آّایت
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ٍِ تْ چْى پیهْاؾ کؽظ  لثطٌـِع تا نـکْ

 ظؼ ّاژٍ ی ًظاهـی اػعام

 .هِوـاِى خلـِق هؽگ

 

 ّهتـی کَ هاَهت ات

 .هـع هی کهیع ظؼ ظل آّیِؿ انِک هي

 

 ّهتـی تِـاؼ تْظ گلـی ُقؽش ظؼ هلف

ٍِ ػهـن  هیؼـاظگـا

 ّهتـی کَ ُؽ قپیـعٍ ّ ُؽ يثـر

 ...هیـعاِى تیـؽ تْظ 

 

 1352اقلٌع 
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 پـطؼتـُْب زض ثـبضاى
 

 

 

 ِػطِؽ طؽاّت تْظ تاؼاى

 .آؿـِْل ضالـی تْظ ضاِک پاک ظاهاى

 

 اّهـا قتـٍْ اؾ ظقِت تكتَ

 اّهـا كــاى اؾ پـاِی ظؼ تٌع

ٍِ یک ناِم تاؼیک  چهوـاى پـؽ اؾ اَتـِؽ اًَـعُ

 .ّاًـعؼ لثـِاى ضْؼنیـع  لثطٌـع

 

 آى یک ظؼّظی گلت تؽ ظّقت

 ایي یک ًْیعی ؼا َيـال ظاظ

 تا قؽب ّ تاؼّت

 .تؽ ًاتوام ًـوـَ ُاناى ًوطَ تٌِاظ

 ػطـِؽ خْاًـی، ُنكـت تاؼاى

. آؿـِْل پؽآؿِْل ػانن هاًع ضاِک ُقؽش ظاهاى

 

 

 1352اقلٌع 
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 تــْلّــس
 ثَ ظى، ثَ ُوَ ی ظًبى ّطٌن

 

 !گیـْل آّا

 ای کْظِک کؽاًَ ّ خٌگـل

 ای ظضتؽ تؽاًَ ّ اتؽیهن ّ تلْط

ٍِ ظاهٌَ ّ ظٍ  اؾ کْؼٍ ؼا

 تا ها تگـْ کَ تـْی چـَ ػطـؽی

 یـا تـاِل ؼًگْ ؼًگِ چـَ هؽؿـی تؽا ِکهاًع

 تـا پایتطـِت هـؽگ؟

 

 چهِن ِکَ ضلتَ تْظ کَ چهواًت

 ؼاٍ اؾ قتـاؼٍ خكت؟

 ظقِت ِکَ تكتَ تْظ کَ ظقتاًت

 اؾ هیص ُای کلثـَ ؼتْظ آى تلٌگِ پُـؽ؟

 

 !گیـْل آّا

 ای ؼّنٌـاِی چهـِن ُوَ ضاًـْاِؼ َؼًـح

 تی نوغ ّ نثچـؽاؽ

ٍِ پؽُؽاـ  ظؼ پیم، چْى گؽكتـی ایي ؼا

 ّ آى گاٍ تا کعام ًهاًی

 تـؽ ضلـْن ظؼ ؾظی کَ خْاتت ًعاظ ضلـن؟

 

 ّهتـی گلْلَ ی تْ تَ تي تكِت کْچَ ُا

 تـؽ ُخثـَّ ی خٌایـت

 .ظًعاِى تثـؽ تْظ کَ ظؼ گْنت هی چؽضیع
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 ّهتـی كهٌگِ آًاى

 ظؼ هاهتـت تِاؼی ظؼ ضاک هی کهیع

 تی ؼاٍ ّ تی گٌاٍ

 قؽ ظؼگِن ُؿاؼؿِن ُضؽظ، ػاتؽاى،

 آًاى کَ تایعت تَ کوک هی نتاكتٌع،

 .آؼام قْی ضاًَ ّ کاناًَ هی نعًع

 ای ّای اؾ آى خعائی ّ ایي خؽئـت

 .كـؽیـاظ اؾ ایي خٌـِْى نداػـت

 

 !گیـْل آّا

 ای ضْنـَ ی نکكتـَ ی ُقـؽشِ اًگــْؼ

 !آٍ ای ظؼضـِت ضْى

 !گیـْل آّا

 

 ایٌـک تگـْ تـَ هـا

 تـا تـا کـعام انک، ؼناظت ؼا

 ؟!ها ُنكت ّ نْ کٌین

 چًْـاى تـؽا کدـا

 ؟!هـا ُخكتدـْ کٌین

 

 ای تـؽ تْاَم ًوـاؾ

 ای تـؽ تْاَم ًیـاؾ ُؿاؼاى ُؿاؼُا

 تـکؽاؼ نـْ

 تكیـاؼ نـْ

 ای هـؽگِ تْ تْلّـِع ؾى ظؼ ظیاِؼ هي

 !یکتـای هي، ضدكتَ، گیـْل آّا

 1353آتاى 
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 ثبظهـبًـسگـبى
 

 

 آى نـة، تـَ ًیوـَ نـة

 :یک تـاؼٍ ؼیطتٌـع

 .نم ًلـؽ

 .کهتٌـع

 ظؼیـعًع ُـؽ چـَ تـْظ

 نکكتٌـع ُـؽ چـَ تـْظ

 .چیـؿی ًیـاكتٌـع

 آى گـاٍ، ُلـت تـي

 اؾ ظؼ تؽّى نعًع ّ چْى انِک هاظؼم

ٍِ نـة ّ کـْچـَ  ظؼ پـؽظٍ ی قیـا

 .گـن نـعًـع

 

 .ایٌک کٌـاِؼ پٌدـؽٍ، تٌِـاقت تیـٍْ ؾى
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 پــْکــَ

 
 !ثَ ًرؽتیي عِس ـکي ّ پیطّاى اّ کَ زض ثطاثط هطزم ایؽتبزًس

 

 

 پیِم چهواًن ظؼ پؽظٍ ی انک

 ضـالـی اكتـاظٍ یک پـْکـَ كهٌـگ

 کَ ؾهاًی ؾ کویي گاُم تٌـگ

 تَ ُعف هی ًگؽیكت- قیثک قؽش ظل ظنوي - تَ ُعف 

. ّ چـَ ؿـْؿـاُا تْظَل ظؼ قـؽ

 

 ّلی اؾ گـؽهـِی قْظا، ُقـؽب ال

 غّب نع ظؼ تاؾاؼ

 تا تؽآؼًع ػـؽّقک ُای ُقـؽتـی اؾ آى

 ّ ِؾ تـاؼِّت ظؼًّم ظیؽی اقت

 پـاچَ ضیـَؿک قاؾًع

 ّ ضْظ ایٌک ضـالـی

. ُـعِف تیـِؽ هالهـت نعٍ ظؼ ؼّیاؼّی

 

 

 

 

  (پاچَ َگَؿک یا پاچَ َضَؿک ُن هی گْیٌع)ًْػی آتم تاؾی ّ ًْػی كهلهَ کَ تَ ظّؼ ضْظ هی چؽضع = پاچَ ضیَؿک 
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 ُجـسٍ ُـعاضهیـي
 ثـَ ُوَ یـبضاى ظًـساًی ام

 

 ی تـْ زهؽـبظم ثـب چِـطٍ

 اکٌْى کَ هی ًْیؽـن

 ی عبــك ضا اکٌْى کَ ذِْى ًُـَ ؼتـبضٍ

 فـطیـبز هـی کٌـن

 اکٌْى کَ گـطیـَ ضا هـی آغـبظم

 ی تـْ زهؽـبظم ثب چِـطٍ

 !ای ــطم، ای ــطف

 لجرٌـسٍ ّ ذفـًْـت ثب ُـن

! ای هبُتـبة ّ تـْفـبى تْاَم

 

 هي زض هالِل چفـِن تْ هی ثیٌـن

- زض آى ُوَ ظالل - 

ٍِ ؼـطزاضاى ضا  ؼیوبِی پـط ـکـْ

 زض ذْى تپیسِى تِي یبضاى ضا

 للـِت هـي ّ ظهـبًـَ، آى گبٍ

 ًجـِض هـي ّ ظهیـي

 زض ثٌـس ثٌـِس ظًـساى هی کْثس

 پـطــْض ّ پـططٌیـي

 ظًساى،

 ظًساِى تٌگ زل

َ ای اظ ؼین ذبضزاض  ثب آؼوبِى ّصل

 ظًساِى کطزٍ آهبغ

. اظ ذفـن ّ آضظّ ّ جـْاًـی

 ظًبِى ثبضزاض
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 ظًساِى عفِك ًـْپـب

. یک هعضعِ ًوـًْـَ ظ اهیسُبی هب

 

 هي ثط لجـبِى تـْ

- تبضید ذبُهفبى - 

 هـی ثیٌـن

. ی کجـِْز ِؼتـن ضا گل ثْتَ

 

 هي ثط لجـبِى تْ

- ثطگ ُبی تَت  گلْ - 

 هـی ذـْاًن

. ـطحِ ـکٌجـَ ُبی زضُِن غـن ضا

 آى گبٍ ظّضِق هّفِْؾ زل ضا

 ثط ـّطِ ذْى ّ ذبططٍ هی ضاًن

. هی ضاًن

 

 هي ثط لجـبِى تـْ

 حـطفـی ثطای گفتِي ثب زّؼـت

 ّ ظ زـوٌبى ًِفتي

 هی ثیٌن

ُُفـساض ّ آضظّؼت  ّ ٍ ِْ کـ ـِ : حـطفـی کَ ضًـگِ 

 ی آٌُـگط ای پیـط، کـبٍّ

 ثؽیبض کـْضٍ ثب زِم گـطَهـت گـساذتـی

 تَفتـی، چـَ هیـلَ ُبی آُي ّ ـوفیـط ؼبذتـی

 فـطظًـس هـی کفٌـس یکـبیـک تـطا، ثجیـي

 ایٌک ـِیـِس ُجسٍ ُعاضم کَ زاز َؼـط

 صجـِط ُـعاض ؼـبلـَ ات آذـِط ًفـس توـبم؟

! َچـطهیٌـَ ِکـی َعلَـن کٌـی ای پیـط، ای پـسض؟
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 لـت ُـبی ذـبُهَفـت

 چفوـی اؼت زازذـْاٍ

 َضٍ هـی َظًَـس ثـَ هـي

 هـی گیـَطزَم ثَ ضاٍ، گـطیجـبى

 پـبؼـد ظ هي طلـت کٌس ایي ذفوگیْي ًگـبٍ

 

 کطزٍ زؼت ّ پـب ّ هّفْؾ گن 

 ُن چْى ِؼپٌَْس زاًَ ثط آتؿ

 ثب چِطُی تْ زهؽبظم

 ّیـي ضاظ ای طجیـت جـْاى ثب تـْ

: ثـبض زگـط ثَ زضز هـی آغـبظم

 

ضظ َْ  ثـب هـي ثـِساض حـْصلـَ، ثـب هـي ذطـط ثـ

 تیـوبض کي کَ ایي فلجِ هـْت، تَـي ــْز

ـس َِ  ؼؽـتی فـطّ ًَ

 ُکٌـسی ضُـب کٌـس

 *ذـْ گط ثَ ضاٍ ضفتـي ّ ثـطذـبؼتـي ــْز

 زؼـِت ـکؽتـَ ثـبِض زگـط پُتـک ظى ــْز

 آًگَ ثَ هطگ زاضّ ّ جبى زاضّ

 زضهبِى غن کٌین

 ثبضٍ پطچوـی یک 

. اظ جـبى علـن کٌیـن

 1354اؼظیثِهت 

 

کَ آًطا ثط ؼط چْثی گصاـتَ ّ پطچن هجبضظٍ ذْز ّ هطزم ثب  (لِطهبى اؼطْضُبی)پطچن زضفؿ کبّیبًی، اـبضٍ ثَ پیؿ ثٌس چطهی کبٍّ آٌُگط= چطهیٌَ 
 (زض ـبٌُبهَ فطزّؼی)... کبخ ظلن ضحبک ّ ثیگبًگبِى هِبجن  هی کٌس ّ فطیسّى ضا ثط ترت پبزـبُی هی ًفبًس

آهسٍ، اّهب  (1391 ّ ُن زض چبپ هجوْع1355َُن زض چبپ اّل ؼبل)گطچَ زض هتي اـعبض زفتط..." ذْ گیط ضاٍ ضفتي ّ ثطذبؼتي ـْز"عجبضِت *  
 .   هیجبـس کَ زض پیؿ گفتبض طجطی ًیع چٌیي آهسٍ اؼت..." ذْ گط ثَ ضاٍ ضفتي ّ ثطذبؼتي ـْز "ذْاًِؿ ضایج ّ جبافتبزٍ آى 
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 ذـْاة ًـْـیـي
 

 ثَ یبز پبیَ گصاض ضاؼتیي تئبتط ایطاى، عجسالحؽیي ًْـیي

 

 

 ظیؽ کؽظی ّ َقَسؽ تیعاؼ اقت

 تا هِي نة ؾظٍ تؽضاقتٌت ؼا پْیاى

 ظیؽ کؽظی ّ قسؽ

 هاهت اكؽاضتَ ظؼ َهوعَِم ؼّؾ

 هژظٍ آّؼظٍ قپیعی ؼا تا ضاًَ ی تْ

ٍِ ظؼاؾ  ضكتَ خاى آهعٍ اؾ ؼا

 .گْل ضْاتاًعٍ تَ آّاِی تْ، تاؾ

 

 تؽ ًوی  آیع اؾ تاْم آّا

 آتهیْي تال، ًوی اًعاؾظ قایَ تَ ها

 .ُقؽْش کاُکل ظگؽ اهؽّؾ ًعاؼظ ؿْؿا

 

 آٍ  اككـْـ  اككـْـ

 *ؾیِؽ ظیْاِؼ قسؽگاُی  ضلتَ اقت ضؽّـ 

 

 1350اؼظیثِهت  19

 

 

 

 .ًوایهٌاهَ ای اقت تَ ُویي ًام اثؽ ؾًعٍ یاظ ػثعالسكیي ًْنیي„ ضؽّـ قسؽ* „

 

 



33 
 

 ثـط ؼـطظهیـِي ؼـْذتگـی 
 

 پٌعانتٌع ضام

 کؿ قؽکهاى کَ پـی تثُـؽیـعًـع ّ قْضتٌـع

 هـي آضـؽیـي ظؼضتـن اؾ قـاللـَ ی خٌگـل

 

 آًاى کَ تؽ تِاؼ تثؽ آضتٌـع تٌُـع

 پٌعانتٌع ضام کَ تا ُؽ نکكتٌـی

 هـاًـِْى ؼنـع ّ ؼّیـم

 ؼا

 :اؾ ؼیهـَ کٌـعٍ اًع

*** 

 .ضْى اؾ نویوـَ ُای کْچَ ؼّاى اقت

 ظؼ پٌدـَ ُای تـاِؾ ضیاتاى

 گـل گـل، نکْكـَ نکْكـَ

 .هلة اقت، اًلدـاؼ آتهِی هلة

 تـؽ گـِْؼ ًانٌاضتـَ اّهـا

 .کف گل ًوی ًِـع

 لیکـي

 ُـؽ ؼّؾٍ ظضتـؽاى

 تا خاهـَ ی قیـاٍ تَ تاؾاؼ هی ؼًّع

 ّ نِـؽ، ُـؽ ؿـؽّب

 ظؼ ظکـَ ُای ُوِوـَ گؽ، َهكت هی کٌع

 ّ َهكت ُا، تَ کْچَ ی َهثِـْت هی ؾًٌع

 .ّ نؼؽُای هثتػل آّاؾ هی ظٌُع
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 ظؼ ؾیِؽ قوِق ًٌگ

 ظؼ پهِت هیِؿ ًـْ

 َقؽ ضْؼظگی ِقالزم ؼا

 تكلین هی کٌع

 قؽ ضْؼظگی ًداتت هلثم ؼا

 -کَ تیؽ هی کهع ّ هی تؽانعل - 

 تطـعیؽ هی کٌع

َ ای تاؾٍ هی ؼقع  قؽ ضْؼظگی تَ كلكل

 .آى گاٍ، هـي، تَ يْؼت هـي چٌگ هی ؾًع

 

 ظؼ کْچَ ُن چٌاى

ٍِ ّاهؼیت اقت  .خٌگِ ػثْؼ اؾ ِؾِؼ

ـْ ًانٌاـ  ّ ػانواِى تیؿتِک تؽ

 تٌِـاظٍ کْلَ تاؼٍ ی تي، َخكت هی ؾًٌع

 پؽّاؾ هی کٌٌع

 آؼی

 ایي نة ُؼّاِى قتاؼٍ ی ؼّؾًع

 کَ هؽگ ُایهاى

 ظؼ ایي َظالم، ؼّؾًـی تَ ؼُـایی اقت

 ّ ضِْى پاکهاى

 ظؼ ایي ُکٌـام،

ًَؽُای ُکـْؼ ؾاقتُکْسلِ     تَ

 ایٌاى تثاؼناى

 قؽ هی کهع تَ هلؼَ ی ظّؼ كعائیاى

 اؼی ػواب ُای قیاُکل

 کْچیعگاى هلؼَ ی الوْتٌع ّ تیگوـاى

 كؽظا هاِلػهاى
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 .هلة ّ ؼّاى هؽظِم اؾ تٌع َؼقتَ اقت

 

 پیًْع خْیثاؼ ًاؾک الواـ ُای قؽش

 نّطی اقت قیل قاؾ

 کؿ آى توام پكت ّ تلٌع زیات ها

 قیؽآب هی نًْع

َ ُای قؽکم ظؼ ضاک ضلتـَ، تـاؾ  ّ ؼیه

 .تیـعاؼ هی نًْع

 

*** 

 

 ایٌک کَ تیــَ ُای تثؽُای هكت ؼا

 ظاؼم تـَ خـاى ّ تـي

 هی تیٌن اؾ كـؽاؾ

. تؽ قؽؾهیـي قْضتگـی یـْؼل تِـاؼ

 

 

 

 

 

 

 آشیانه، چراگاه=  ُکنام 

  ّ ُؽچَ ظؼ چهن هی کهٌع تؽای نلای چهن ّ توْیت تیٌاییُقؽهَ= ُکْسْل 

ؽ  ًَ   چهن، ظیعٍ، تیٌایی، تیٌم، آگاُی= تَ
 

تاؼیکی اّل نة، ظلوت ّ قیاُی نة  = َظالم   

خوغ هلؼَ، ِظژ، پٌاُگاٍ= هاِلع   
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 زّؼـت زاـتـي
 

 ها نوایِن کُْكتاى ُای ّطي هاى ؼا

 ظّقت ظاؼین

 ّ ُـؽ کَ ؼا

 کـَ تـاِب ایي آتم ؼّیاى ؼا

 .ظؼ قیٌـَ ظاؼظ

 

 ها نواین ُا ؼا ظّقت ظاؼین

 ّ ؼّئیـعى ّ تالیـعًهاى ؼا

 ّ تَ نثاًگاُی چٌیـي

 پـاقـعاؼی ناى ؼا

 .ِگـؽظ آهـعٍ ایـن

 

 ها گـلِا ؼا ظّقـت ظاؼیـن

 ّ ًـَ تٌِـا

 گـلِاِی گْل ضاًَ ؼا

 کَ گـل ُای ّزهـِی ضْنثْ ؼا ُن

 .ّ آؾاظِی گلتِي کالِم ػطؽآگیـِي ظّقـت ظانتي ؼا

 

 ُـؽ کَ گـلی هی پكٌعظ

 ّ ُـؽ کَ گیـاُی

 ّ ُـؽ کَ ؼّیم خاّظاًَ ی خاى ؼا

 تـاّؼ ظاؼظ،

 تـا هـا ظؼایـي تؽضاقتي یگـاًَ اقت

 

 ّ هـا تؽضاقتـَ این
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 تـا

 تیگـاًگـی ؼا تـاطل کٌیـن

 تـا تـؽاًَ ی هِـؽ

ـِ ظؼّ تَ ظقت ظاؼظ  ّ ظؼ تؽاتؽ آى کَ چیعِى گل ُا ؼا، ظا

 .تـا کیٌـَ ی هاظؼاى

 

 خعائـی ؼا ُن چٌاى

 هی ًٌِع قٌـگْ تؽ قٌـگْ

 ّ ایٌک ظیْاؼی اقت،

 تگـػاؼ تـؽ ایـي ظیـْاؼ

 هـؽؽِ هـي تٌهیٌـع

 ّ ظقـِت تـْ

 اّ ؼا کؽیواًـَ ظاًـَ تطهـع

 ّ ظیـْاؼ

 پـلّـَ ای تانـع

 .تـؽآهعى هـا ؼا

 

 چـَ، ظؼ تـاال

 یک آقوـاى

 تَ چهواِى ها ًگاٍ هی کٌع

 ّ ظؼ پائیـي

 یک ؾهیي

 گِـْاؼٍ ّ گـْؼ هاقت

 کـَ تـؽ آى

 .ُوـْاؼٍ نوـایوـی قْؾاى هی ؼّیع
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 ـعـــطی
 

 كؽیاظی

 چْى تیؼَ ی چـاهـْ

 ظؼ تاؼیکی

 كؽیاظی

 .خـاّلِظ ُوَ ی ُیاُُْا

 

 ضهوی ظؼ ؼاقتـا

 کَ تٌهاًـع

 تیـِؽ کـالم ؼا

 .ظؼ خائی کَ تایـع

 

 ضهوـی تـی آنتـی

 ضهوـی گـؽقٌـَ

 ضهوـی ُـاؼ

 کَ ػاتـؽاِى قـؽ تَ ؼاٍ ؼا

 .ُؽاقٌعگـاًـی قٌـگ تَ ظقت گـؽظاًع

 

َ ای تؽ ظیْاؼ  چاتک تؽ اؾ گؽت

 ُهیاؼ تؽ اؾ ظؾظی تؽ تـام

 .ّ قِوگیـي تؽ اؾ تِوٌـی تـؽ کٍْ

 تیـعاؼ

 تیـعاؼ

 تیـعاؼ

 تیـعاؼ تـؽ اؾ ػانـِن نـْة ؾًـعٍ ظاؼ

 .ظؼ کـْچـَ
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 نکـاؼچـی

 ًـَ نکـاؼ

 ّ ًـَ نکاؼگـاُـی

 تَ پٌِـای كـؽٌُـگ

 ّ خكتدـْئی ظؼ تـاظ ؼّتَ ی تـاؼیـص

 تـا اؾ ُـؽ تلـالَ ای زتـّی،

  نیـؽٍ ای

 ّ اؾ اقتــاثَ ّ ًلـؽیي ّ قـؽّظ

 .ّاژٍ تَ ّام گـؽكتي

 

 ّ آى گاٍ کویـْي گاُـی

 ّ ًَ ظؼ کویـِي یک تـي

 کَ ظؼ کویـِي کكـاى

 .ظؼ کویـِي یک ًكـل

 

 !هـی نٌْی نـاػؽ

 تـؽضیـؿ کَ الِـام تـؽ تـْ كـؽّظ هـی آیـع

 تهٌـْ کَ ایي ّزـِی ؾهیٌـی اقـت

 كؽیـاِظ گؽقٌگـِی هلـة

 !تٌـْیـف

 

 ایٌـک نؼـؽی گكتـاش

 نؼـؽی هِـاخـن

 نؼـؽی ظگـؽگـْى کٌٌـعٍ

 .نؼـؽی چـْى ؼقتـاضیـؿ

 

 یاری طلبیدن، کمک خواستن، دادخواهی  = استغاثه 



40 
 

 

 ظًِــبض
 

 

 ضاهْنوـاى هی ضْاٌُـع ّ گوٌـام

 ّ اؾ آى تَتَـؽ، تـعًـام

 ُـاى ای گْل تـاًـگِ گلـْتُـؽیـعٍ

 ضـًْـت ؼا كـؽیـاظ کـي

 تـػِؼ قـؽشِ ؼّیـا ؼا

 تپـال

 تـا ؾتـاِى ُـؿاؼ هطـؽٍ ّ

 هیاًـعیـم

 کَ نٌـًْـعٍ ای ات ُكت یا ًـَ

 کَ یـاؼی ضـْاُـی، ضْظ یـاؼی ظٌُـعٍ اقت

 ًوی ضْاٌُعت

 پـف، ضـْظ ؼا تکـؽاؼ کـي

 تكیـاؼ کـي

 ظؼ کـؽظاِؼ ُوكـؽت، تَ پـاکـعاهٌـی

 ظؼ ؼكتـاِؼ كؽؾًـعت

 تـَ ظاًم خْئـِی ظؼ َقوـت

. ّ ظؼ تالِل یاؼاًـت تَ ُوآّائـی ّ ُوؽایی

 

 ظؼ ضاًَ تال ّ

 ظؼ کْچـَ

 ظؼ قثؿٍ هیعاى ّ آى قْی پـل
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 ظؼ هـؿؼػـَ ّ یک نٌثَ تـاؾاؼ

 ظؼ اػتًـاب ّ ػـؿاِی ػـانْؼا

 هیـاى تـْظٍ تال ّ ظؼ ضلـِْت ضْیـم

 ّ تَ ُـؽ خـای

 آى گـْیـای گؿًعٍ تال کَ ظنوٌـت ًپكٌـعظ

 ّ آى گاٍ

ًّْؼت ؼا  تًـْیـِؽ ًاهیؽای ت

 ؾیـاظ کي

 ؾیـاظٍ کي

 چٌعاى کَ زضْؼ ؿالـة اؾ آى تْ تانـع

! تـْ

 

 هـؽا ظؼ ایي ظاهٌـَ ی قِـن

 قطـي تا آى لة اقـت کَ تا ظنوـي

 قطـي ًگلـت ّ ایٌـک

 تا ظّقـت

. تَ تثّكـن تكٌـعٍ کؽظٍ اقت

 

 چَ قـْظ اؾ تَ ظلتٌـگی ًهكتـِي ضاهـْل

! ای َقٌـگْ

! يطـؽٍ

 كـؽّ ؼیـؿ تـا آّاؼی تانـی

 هوـاى

 تـعیٌكاى ظیْاؼی زاخِة ظیؽّؾ ّ

. كـؽظا
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 ظُـاى تگهـا، کَ

 ٌُگـاهـَ ی كـؽّکم ّ طـیـاى قت ّ

 ضــؽّنـی تایع

 اّهـا

 تاؼیـکَ آتـی تـَ ؾاللـی

 تِتـؽ

 کَ قکـْتـی تَ گـؽاًثاؼِی كؽاهْنـی

. یا تٌـع آتـی آلـْظٍ

 ضاهـْنوـاى هی ضْاٌُع ّ

. كـؽاهْنوـاى هی ضْاٌُع

 

 تا قطٌـی، انـاؼٍ ای ّ ًگـاُـی

! ای ضكیِف هسثّـت

 زتـّی تـَ آُـی

! ظنوـي ؼا تهکـي

ُِـل  تا ظقِت هي تتـاب تَ یـاؼی! ای ظّقِت کا

 نؽیاى ُای گككتَ ؼا گـؽُـی

 کَ ضْى تَ تیِــْظٍ هی ؼّظ

! كـؽیـاظ

 

 تـؽ تـْ هثـاظ

 کَ ظؼ پاقـعاؼِی ًـاِم ظیؽّؾ

 ُـن تـؽ ایـي گٌدیٌـَ تطكثـی

! ؾًِـاؼ

 ، ظؽكی نایكتـَ کـي[ؼا]خـاى 

. ضْظ اؾ ّظیلـَ لثـالـة ّ قؽؼیـؿ هی نْظ
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 تلٌـع آّاؾگـی

 ظّیـعى تؽ ؼیكواى تیي هلّـَ ُا قت

 تَ ؼّؾگـاؼی کَ ضًـن

. اؾ ظّ قْی ظؼ کویـي ًهكتَ اقت

 تـؽ ؾهیـي گـام تـؽظاؼ

 کَ ضاک ّ ضاکیـاى تَ ُْاظاؼی ات

. ُوـْاؼٍ قؿاّاؼتـؽًع

 

 1353آتاى 
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 َذـن ، ثـط جٌـبظٍ ای زیگـط
 

 ثَ زکتط ُْـٌگ تیعاثی؛ ثَ لِطهبى ُویفَ هجبضظ

 

 

(1322 – 1353) 

 

 

 ًَ تایكتَ ی نؼؽقت ّ

ًَ 

 نایكتَ ی هي

 کَ ُوْاؼٍ ضْى تكؽائین ّ

 ضْى

 ّ اؾ ػطـِؽ ًیـاؾ

 ّ تؽکِم تلٌِع آّاؾ

 قطـي ًگـْئین

 اؾ ػهـن قطي ًگْئیـن ّ

 اؾ ؿـؿل

 اّهـا ظؼ آى گـػؼ
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 کَ

 هلـن ّ هـعم

 تؽ ضـْى ُوی ؼّظ ّ

 تاؾ

 ایي هٌـن کَ تـؽ خٌـاؾٍ ای ظیگـؽ

 .ضـَن هی نـْم

 تـاؼی تهٌـْیـعم تاًـگ

 کَ ظؼ تـؽاتـِؽ چهوـاًـن نِیـع هی نًْع

 كـؽؾًـعاى اهیـعم

 :آؼی تهٌـْیـع

 

 اكـؽاقیاب ات

 تـَ تیـؾ

 اؾ ناٌُـاهَ هی ؼاًـع

 !ای قتیـؿًـعٍ تا قتـن

 !ای ُخـؽَهـت ؾیثـائِی خْاًـی ّ خـؽئـِت ؼاقتـی

 اّهـا ًـام ات

 ظؼ کـاؼًـاهَ ی اّ

 :هی هـاًع

 .ػویـِن قـؽش

 ایٌک هِـؽتـاًـِی ُوـَ ی تاؾّاِى تؽاظؼی

 قِؽاتاى ات

 ّ ضهن تی آنتی کیي

 .ؼقتواى ات

 

 گـؽم اقـت

 .ٌُْؾ ضِْى تـْ گؽم قـت
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 ظیؽگاٍ

 تؽظًعت

 ّ ُن تَ نثاْى گاٍ

 اؾ تْ ظقت تعانتٌع

 اؾ پیکـؽ تـی خـاى تـْ

 اؾ ضْنـِی ضـْى

 ّ ٌُْؾ

 ضِْى تْ گؽم اقـت

ٍِ تْ چَ گػنتَ اقت؟ ظؼ هتلْ   گا

 

 ای نثٌـِن ُقـؽش

 اؾ آضـؽیـي تـؽگِ لـؽؾاِى نـة

 چگـًَْ چکیـعی

 تا قپیـعٍ ظم چهن تاؾکؽظ؟

 

 خٌـایـت

 تی زْيلگی هی کٌع ّ

 هكاّت ػدـْل اقـت

 ّ نـؽف

 ظؼِظ نکیثـائی ؼا

 تا ظیـاِؼ آؼاِم هـؽگی ؾّظؼـ

 پیم هی  تََؽظ

 ّ ُوچٌاى

 آؾاظگی تا ضـْى

 ؼاُم ؼا ضظ کهی هی کٌع

 ّ خْاًی تؽ آى

 گل ُاِی آكتاب گؽظاى
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 هی ًهاًع

 تا نیاِؼ آكتاتی ایي هؽؾ ؼا

 َِ  ظؼ ظّظ ّ ظَهـ

 .چـؽاؿـاى ظاؼظ

 ای گـْؼُای ًانٌـاـ

 !زدلـَ ُای گْل ؼًگِ تی ػؽّـ

 ظؼ تگهائیـع ّ ظُـاى

 تـا هـؽظهـاى

 ظاهـاظاِى قـؽتلٌـع ؼا تؼظیـن کٌٌـع

ّ 

 ای تـْ

 ؼكیـِن ؼؾم آِّؼ تی ضكتگی

 آؼام

 کَ تا ضاک

 تـي تـَ تـْقَ ی آكتـاب هی قپـاؼظ

 ضهن ظاًـَ ُا تؽ ؾهیـي

 هـؿؼعِ َؼقتـاضیـؿ

 .هی ؼّیاًع

 ّ ظقِت تاؾّاِى َؼًـح

 گِـْاؼٍ ی اًـعیهـَ ات ؼا

 هی ُخٌثاًع

 ّ ظؼ ناٌُاهَ ی نِیـعاى

 ضِْى قیـاّل

 .هی خْناًع
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 گـطٍ ثٌـِس ذـْى

 
 ثَ هجبضظ ـِیس؛ پطّیع حکوت جْ

 

 

(1306 – 1353) 

 

 

 هاهت ات

 ظؼ ظاؼتكِت نؼؽم ًوی گٌدع

 ًوی ًهیٌع

 آؼام ًوی ًهیٌع تا

 طؽزی تؽآّؼم

 .نایاِی هاًعگاؼی ّ تاؼیص

 

 کعاهیي ضـاؼای آتـم َؾًِـَ

 ُضـؽظ کٌـن

 ضویـؽ کٌـن ّ
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 ظؼ کْؼٍ ی ظهاًّعی ؼّني

 تِگعاَؾم

 تا پْالظَت ؼا تپـؽظاَؾم؟

 

 هي چگًَْ هِؽتاًی ّ ضهن ؼا

 تـا ُـن آّؼم؟

 هي چگًَْ تیـؾ تؽ آكتـاب تؽکهـن؟

 آؼی چگًَْ

 نّطـی اؾ قـْقـْی قتـاؼگـاى

 خـاؼی کٌن؟

 آضـؽ

 هي اهیـع ؼا چگًَْ قپیـعٍ ّاؼ

 ظؼ هلـِة ایي نة ُظلوـاًی تٌهاًن؟

 هي چگًَْ

 چهوـاِى تـؽا زـّک کٌـن؟

 تگػاؼ ضاُههاًَ تٌهیٌن

 يثْؼاًَ، ظؼ کویـي

ًِع اهْاج ؼا َّ  ّ آیٌَع ّ َؼ

 تٌگؽم

 تانع کَ هْْج هاُی ای یگاًَ

 ظؼ ظاِم هي اكتع ّ اؾ آى

 ًوهی

 اؾ ضكتگی ًاپػیِؽ ضاطؽات

 .تٌگـاؼم

 

 ای ؼِّظ ِقتیَؿًعٍ

 ای خـْیا
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ـلْ  ِِ  ای نتاب گؽ، اًعکـی تـِ

 تا ؾهاًَ ظؼ ضْظ

 .خْاًِی ضْیم ؼا تیاؼایع

 

 توـاى

 تا ُوكِؽ هكاكـؽ

 ُقؽْش گِل اًعُّگیي ال ؼا

 تا تْ

 تَ ناظاتی تؽقاًع

 توـاى تا كـؽؾًع

 پا تَ پای تْ تَ ظؼیـا ؼقع

 توـاى تا چْى هٌـی

 تتْاًع

  ظگؽگًِْی آتم ؼاحکوتِ 

 تؽ آب تٌْیكع

 

 ًوی ُگٌدی

 ًوی ًهیٌی

 ًوی  هاًی اّهـا، ای آؾاظ

 ّ هي

 یاظت ؼا

 تؽ تـِْم ضـْْى تَلـِت ظلـن

 تا ِػطِؽ ػًِؽ آُي ّ تیعاظ

ًْـح  تَ ؼًگ ًانکٌٌعٍ ی كِِلـّؿ َؼ

 

 یاظی

 چْى زؽیِؽ يثرِ كؽّؼظیي
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 ّ هاهِت تْكـاى

 ّ ُلِلَ ُای ُؿاؼاى ُؿاؼی ظقتوال ُا ّ چهن  ُا

 ّ ؼضاهٌعِی چِؽٍ ِی نالیکاؼی

 تؽ كؽاِؾ پُهتَِ

 .کَ نیؽ ّ ػكل هی ًْنع

 

 ًاى ات ؼا تا ها

 تَ ظًّین کؽظی ّ ًام ات ؼا،

 .گؽٍ تٌِع آتؽِّی ها

 !ایٌک ای خْاًِی قالطْؼظٍ

 نؽاِب خاّظاًَ تال

 !ظؼ کاِم یاؼاى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـلْ  ِِ  فعل امر از مصدر ِهلیدن به معنای ِهشتن، نهادن، فروگذاردن، گذاشتن   =  تـِ
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 ـمــبیــك
 

 *براِی شهیدان خانداِن رضایی

 

 

 

 

 

 كؽیاِظ قؽْش كاِم تِاؼاًن

 َقـؽکـَم

 گـؽهـای هلـِة ضـاک

 گیـؽاًـعٍ نْة چـؽاؽِ پؽیهـاًن

 

 كؽیاِظ قؽْش كاِم تِاؼاًن

 تؽضاقتَ ِؾ َقٌـگ

 تا هي هگـْ ؾ زـاظثـَ، هی ظاًن

 آؼی کَ ظیـؽ ًوی هاًن
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 اّهـا تِـؽ تِـاؼ قـؽّظم ؼا

 چْى ؼظّ ِ ضـِْى آُـْی هدـؽّذ

 تؽ ُؽ قتیـؾ قِـن هی اكهاًن

 

 آى گاٍ ػطـِؽ تلـصِ خـْاًـن ؼا

 تا تـال تاظُـای هِـاخـن

. تا غُـِي ظنت ُای گوهـعٍ هی ؼاًن

 

 

 1354اقلٌع  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اظ ضُجطاى ؼبظهبى هجبُسیي ذلك  ،( ضضبئی ُبزاىذبىهفِْض ثَ )حبج ذلیل هللا ضضبیی زض ضثبی ـِبزت فطظًساى ایي لطعَ ـعط *  
ضضب، احوس، هِسی، )ایطاى کَ ثب هجبضظات چطیکی، زضگیط ًجطزی ًبثطاثط ّ ذًْیي ثب ؼبّاک ّ هعزّضاى ضژین ذْزکبهَ ؼلطٌتی ثْزًس 

از اولین کسانی و سازمان مجاهدین خلق ایران یکی از رهبران،  رضا رضاییاظ جولَ آًِب، . ؼطّزٍ ـسٍ اؼت (...صسیمَ، آشض، هِیي
  و، به سازمان پیوستاحمد رضایی ، همراه با برادر بزرگترش۱۳۴۴در سال  سازمان مجاهدین خلق ایران بود که پس از بنیانگذاری

 در محل استقرار خود در خانه ای در ۱۳۵۲ خرداد ۲۵رضا رضایی در نیمه شب . استبوده طراح آرم سازمان مجاهدین خلق ایران 
مورد حمله قرار گرفت، از طبقه دوم ساختمان به پایین پرید و با این که پایش شکسته  ساواک توسط (جنوب شرقی تهران)خیابان غیاثی 

عصر همان روز، روزنامه ها این خبر را در صفحه نخست . درگیر و سرانجام کشته شد ساواک بود، برای شکستن حلقه محاصره، با
 . برادرش، احمد رضایی نیز به اولین شهید سازمان معروف است. خود بازتاب دادند
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 ًــبم ّ ؼیوــب
 

 

 ایي ؼّؾُا، نِیـع

 ًاهـی یگـاًَ ًیكـت، ًـام ضـاوّ 

 ًاهـی اقـت ػـام

 ًاهـی اقـت هاًٌع ًام ُا کَ تَ ضْظ هی ًٌِـع ػـْام

 ًام تؽاظؼاِى تْ ّ ضْاُؽاِى هي

 ًاهـی ؾ ناٌُـاهـَ، اهاهاى

 .زتـی پیَوثَـؽاى

 

 قیوـاِی ایي نِیـعاى

 چْى ًوـِم ِقّکـَ ًیكـت

 اؾ پـؽظٍ ُای كـاضِؽ ًوّـانـی

 هی لــؿظ

 اؾ آب ّ ؼًگ ّ ؼّؿـي

 هی گؽیؿظ

 ّ طؽذ ياظهاًَ ی ایي چِـؽٍ ؼا كوظ

 تـؽ قٌگْ كـؽل، ضـْى

 آؼی ًـْاِؼ ضـْى

  .هی ؼیؿظ
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