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  :ئاگاداري

پةخشــانگايةک پثــي خــؤش بــث دةتوانــث ئــةم بةرهةمــة  هــةر 

.و بکاتةوةآلب قازاجني خؤي ةب) ةشثوةي مبةهةر (
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  فةذوخي يةزدي
  

شاعري ) ١٣١٨خةزةصوةري  ٢٥. هـ ١٢٦٨(حمةمةد فةذوخي يةزدي 

نامةنووسي ئازادخيواز و دميوکـذايت سـةردةمي مةشـذووتيةتة کـة     و ذؤژ

هةروةها . سةرنووسةري زؤر بصاضؤکي ديکة بوو وةک ذؤژنامةي تؤفان

بوو نوثنةري خةصکي يةزد ،لة خويل حةوتةمي مةجليسي شؤذاي ميللي

  .و لة بةندخيانةي قةسردا کوژرا و گؤذةکةي ناديارة

  بنةماصة و سةوادي فةذوخي
برايةکي بـة نـاوي   . باوکي ناوي حمةمةد ئيرباهيمي مسساري يةزدي بوو

  .عةبدولغةفوور هةبوو کة يازدة ساص لة خؤي گةورةتر بوو

ماوةيةک لة مةکتةخبانة . فثر بوو لة يةزد نستة سةرةتاييةکانفةذوخي زا

هـةتا  . و سةردةمثکيش لة فثرگةي ئينگليزي لة يةزد دةرسي خوثندووة

  .ساصان خةريکي خوثندن بووة و فارسي و عةذةيب فثر بووة ١٦

ةذثوةبةراين فثرگةي يةزد نووسيبوو، لة ساصاندا لة بةر ئةوةي هثندثک شيعري بة دژي مامؤستا و ب ١٥لة تةمةين 

  .فثرگة دةرکرا

  شيعري فةذوخي
بؤخؤي بذواي واية کة هةسيت شيعرنووسيين لة بةر خوثندنـةوةي  . فةذوخي هةر لة منداصييةوة فثري شاعريي بووة

  :شيعرةکاين سةعدي و بةتايبةت ئةم چوارينةية بووة

تر است در پاي کسی رود که درویشنیشتر است گر در همه شهر، یکسر

استتر میل از طرفی کند که زر بیشبا این همه راستی که میزان دارد

بثجگـة لـة شـيعري    . اتر شوثين لة مةسعوود سـةعدي سـةملان هةصـگرتووة   زي داشاعرياين کالسيک نثو فةذوخي لة

  .سياسي، لة هؤنراوةي ئةوينداريشدا لثهاتوو بووة

ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردمنابش کردم شب چو در بستم و مست از می

گرچه عمري به خطا دوست خطابش کردمدیدي آن ترك ختا دشمن جان بود مرا

آنقدر گریه نمودم که خرابش کردمچو شد خانه چشممنزل مردم بیگانه 

آتشی در دلش افکندم و آبش کردمشرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع

کردمخواندم افسانه شیرین و به خوابشمرد ز حسرت فرهاد غرق خون بود و نمی
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بر سر آتش جور تو کبابش کردمغم بود و جگرگوشه دهر ◌ٔ دل که خونابه

کردمعمر حسابش ‚آنچه جان کند تنمکردن من مردن تدریجی بود زندگی

  سةرةتاي خةبات لة يةزد
لة غةزةلثکدا بةو شثوةي خوارةوة باسي ئازادي . بوواليةنگرثکي ذاستةقينةي حيزيب دميوکذات لة يةزد فةذوخي 

  :دةکا

ــام آزادي    ــدر و مقـ ــزت و قـ ــه عـ ــم بـ   قسـ

ــود آن   ــرم ب ــان محت ــل جه ــیش اه ــه پ ــس ب   ک

  چگونه پـاي گـذاري بـه صـرف دعـوت شـیخ      

ــتبداد   ــبح اســ ــه ز صــ ــود بــ ــار بــ   هزاربــ

ــود آن روز    ــا شـ ــت بپـ ــار، قیامـ ــه روزگـ   بـ

ــک   ــن فرصــتی دهــد ی ــه م   روز اگــر خــداي ب

ــوي آزاد   ــی شـ ــه کـ ــدگی خواجـ ــد بنـ   ز بنـ

  

ــه روح   ــام آزادي    ک ــت، ن ــان اس ــش جه   بخ

  اشــت از دل و جــان، احتــرام آزادي   کــه د 

ــدارد مـــرام آزادي     ــه نـ ــلکی کـ ــه مسـ   بـ

  بــــراي دســــته پابســــته، شــــام آزادي   

  بــــران چــــون قیــــام آزادي کننــــد رنــــج

ــم ز ک ــام آزاديشــــ ــرتجعین انتقــــ   مــــ

ــو  ــر غــالم  » فرخــی«چ ــوي گ   آزادينش

  

انةي شيعريان بؤ پةسند و تاريفي شاعري مانگيدا فةذوخي بة پثچةوانةي زؤربةي ئةوي ١٣٢٧ة نةورؤزي ساصي ل

لة کؤتايي ئةو . دةسةصاتداراين سةردةم دةنووسي، شيعرثکي نووسي و لة کؤذي ئازادخيوازاين يةزددا خوثندييةوة

بـووة و  مثژووي ئثـران، ذوو دةکاتـة زةيغةمودةولـةي قةشـقايي کـة حـاکمي يـةزد         ئاوذدانةوة لةوثذاي  شيعرةدا

  :دةصث

بوس یم بنمایم کسی را پايکز براي سدانی نیم از شاعران چاپلوس خود تو می

شويبهمن و کیخسرو و جمشید و افریدونلیک گویم گر به قانون مجري قانون شوي

گـرتين   مـان  .هةر بؤية حاکي يةزد دةستووري دا دةمي فةذوخييان بة دةرزي و دةزوو دووري و خسـتيانة زينـدان  

بةصام  وةزيـري نـاوخؤ   . خةصک لة تةلةگرافخانةي شار و دةربذيين ناذةزايةيت، بووة هؤي البردين وةزيري ناوخؤ

دوو مانگ دواتر فةذوخي لة بةندخيانـةي يـةزد هةصـات و ئـةم شـيعرةي بـة       . ووداوة کردةم ذنکؤصيي لبة تةواوي 

  :ذةژي لة سةر ديوار نووسي

الدوله و ملک ري من و ضیغمبه زندان نگردد اگر عمر طی

دماربرآرم از آن بختیاريي ار شد مرا بخت یاربه آزاد

  :فةذوخي سةبارةت بة درووين لثوي نووسيويةيت

امتا بسوزد دلت از بهر دل سوختهام شرح این قصه شنو از دو لب دوخته

  خةبات لة تاران
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ي مـانگي فـةذوخي هاتــة تـاران و لـةوث وتــار و هـؤنراوةي سـةبارةت بــة ئـازادي لــة        ١٣٢٨لـة کؤتـايي ساصــي   

  .  يةکةمدا چووة بةغدا و کةربةالينلة کايت شةذي جيها. دا بصاو کردةوةذؤژنامةکان

کـرد و هـةر بؤيـة بـؤ      ١٩١٩ژايـةيت لةگـةص پـةمياين    وةزيريي وسـووقوددةولةدا د  فةذوخي لة سةردةمي سةرةک

دواي کؤديتـاي سـثهةمي ذةشـةمة لةگـةص زيندانييـة ئازادخيوازةکـاين       . ماوةيةکي زؤر خراية بةندخيانةي شارةباين

  .ديکة ماوةيةک لة باخي سةردار ئيعتيماد کةوتةوة بةندخيانة

  ذؤژنامةگةري
ئةم ذؤژنامةيـة لـة مـاوةي بصـاو بوونةوةيـدا      . ؤفاين بصاو کردةوةي هةتاويدا ذؤژنامةي ت١٣٠٠فةذوخي لة ساصي 

جضـاکي ذؤژنامـةي ديکـةي وةکـوو     هةر کات ذؤژنامةي تؤفان ذادةگـريا، فـةذوخي بـة    . جار ذاگريا ١٥زياتر لة 

فةذوخي سةبارةت بـة ذاگـرتين لـة    . اين خؤي بصاو دةکردةوةوتار و شيعرةک" ستارةي شةرق"و " قيام"، "پةيکار"

  :پةستاي ذؤژنامةکاين دةصث

هر نامه نکرد، خائنان را تعریفهر خامه نکرد ناکسان را توصیف

توقیفآن نامه به دست ظالمان شدآن خامه ز پافشاري ظلم شکست

  

  نوثنةرايةيت مةجليس
ي هةتاويدا فةذوخي بة ناوي نثونـةري خةصـکي يـةزد    ١٣٠٧لة ساصي 

ــووع     ــةدذةزا تل ــي و لةگــةص حمةم ــةماين شــؤراي ميلل دوو چــووة پارل

بـة لـة بـةرچاو    . نوثنةري باصـي کةمايةسـي مةجليسـيان دروسـت کـرد     

نوثنـةرةکاين ديکـة هـةموويان اليـةنگري دةوصـةيت      گرتين ئةوةي کـة  

تةنانةت زؤر جاران سووکايةتييان بة فةذوخي دةکرد و ، رةزاشا بوون

کـة   )بـراي ميسـباحةدديين ئـةدةب   (بـةگي حةيـدةري    عـةيل جارثکيش 

ي چةنـد  پاش ئةم ذووداوانـة بـؤ مـاوة   . لثي درا نوثنةري مةهاباد بوو، 

  .شةو لة مةجليس مايةوة و لة دةرفةتثکدا بة دزييةوة لة تاران هةصات

  بةندخيانة و مردن

فةذوخي لة ذثگـاي شـؤذةوييةوة چـوو بـؤ ئاصـمان و بـؤ ماوةيـةک لـة         

دا کة سةرنووسةرةکةي پياوثکي بيانيي بوو، بـريوذا  "پةيکار"بصاضؤکي 

ةوتنثکـدا کـة   پاشان لـة چاوپثک . شؤذشگثذانةکةي خؤي بصاو کردةوة

ــثنيي   لةگــةص عةبدوحلوســةين تــةميوورتاش کــردي، فريــوي وادة و بةص

ئةوي خوارد و لة ذثگاي تورکيا و بةغدا گـةذاوة تـاران و دةسـبةجث    

دواي ماوةيــةک بــة بيــانووي قــةرزداري بــة  . کةوتــة ژثــر چــاوةدثري
بةگي حةيدةري عةيل
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هةر خثراش دؤسـييةيةکيان بـة   . اية بةندخيانةي شارةواينو دو" بتدايرةي سة"کاغةزفرؤشثک کةوتة بةندخيانةي 

مانگ زينـداين و دواي دادگـاي    ٢٧سةرةتا بة . بؤ دروست کرد" بة پلةي سةصتةنةت ردنئةدةيب ک بث"بوختاين 

  .پثداچوونةوة بة سي مانگ زينداين مةحکووم بوو و ناردراية بةندخيانةي قةسر

 سـةرؤکي زينـدان  نامـةي  ئةگـةرچي  . داو کـرا  ي هةتاوي دةرمـان ١٣١٨ةذوخي لة زينداين قةسر لة خةرماناين ف

دةصث کة فةذوخي لة بةر نةخؤشي ماالريا و نفريت مـردووة، بةصـام دادوةري مةحاکةمـةي کارگثـذاين شـارةباين      

دةصث کة فةذوخي لة نةخؤشخانةي زيندان بة دةسيت دوکتؤر ئةمحةدي و بة لثداين دةرزي هةوا گياين لة دةسـت  

  .داوة

  .لة گؤذستاين مسگةرئاباد بة دزييةوة ناشترابثتا ناديارة بةصام وثدةچث گؤذي فةذوخي هةتا ئثس

  

  ساييت ويکيپيديا: سةرچاوة
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  حافزي مةهابادي

ؤ کـــي کي زؤرة خـــةريکمامؤســـتاي بـــةذثز، ماوةيـــة: پ

وا باشة بؤ شارةزايي خوثنةراين بـةذثز  . اننيکةشثعرردنةوةي ک

  وريت بؤماين بصثي؟کئةوةي لةبارةي خؤتدا وةبريت دث بة 

هي ذةسووص گيـان، ئةوةنـدةي لـة بـريم بـث ژيـامن       آلوةص: و

ــ   ــي و بةدب ــووةهــةر چارةذةش خــةم، چــاو  : بنووســة. ةخيت ب

م بة آلبة. ؤصيکبة ةنةفيت، چارةذةشيت، ماصکلةدةسيت، هةژاري، 

  .کي ذووناکدواذؤژث پثچةوانةي هةموو ئةوانة هيواداري بؤ

ي ١٣٤٦لة ساصي  آلوذي دةروثش عةبدوصکنثوم غةفوور 

ــ  ي هــةتاوي لـــة شــاري ســـةقز   ١٣٠٦ؤچي بةرامبــةر بـــة  ک

م ماصي چووة بؤ بانـة و  کباو کوثدواي ساص و ني. بووم کلةداي

اتـةدا بــؤ  کئــا لـةو  . ةســپي دةبـاغچثيت بـووة  کي کلـةوث خـةري  

ئثسـتا   کثگاوبـانيش وة ذ چـووة،  اروان و زؤريـان پـث  کـ سةفةري ئةودةمي بـة  . ذين هاتووة بؤ مةهابادکچةرم

يـدا بـووة، منـيش لةبـةر     ة واتة ئاوصة لـة بانـة پة  کئازاري خروث ة بامب دة سةفةردا بووة، کلةو ماوةيةدا . نةبووة

م داوة، ئـةوزةمان  کهةرچؤنث بووة ئةو هةواصةيان بة باو. وتث تووشي ئةو ئازارة بوومکةس نةبووة مبکئةوةي 

زگـار  ذ وثر بوونکلة  کي بووة گةياندباية هةر چاوثکي عرووسان لة مةهابادث بووة گواية دةرمانثکيمثکحة

لـةو   کيشـم بةپةلـة مسقاصـث   کباو. قـذان بـووة   ٢٨ات کةش ئةوو لري کدةبوو، مسقاصي ئةو دةرمانة بة لريةية

ــة دة ــة کــدةرمان ــةوة،کذث و ب ــة اروانــدا دةينثرثت ــاوةي دةرمانةآلب ــة ســةقزي  کــم ئــةو پي ةي مــين پــث بــوو ل

ة مـن  کـ ةليخان کـ ي دةگاتة کداخي داخامن وةختاية. ي بؤ دثتة پثش و نؤ ذؤژان لةوث ماتص دةبثکگريوگرفتث

ي کئةو چاوانةي هيواي دواذؤژي من بـوون و بـة هـؤي ئـةو چاوانـةوة دةمتـواين ژيـانث       بيناييم لة دةس داوة، 

ةجنـي  ذ اسـيب و کة ئةمنيش بة کوو ئةو خةصکةنةفيت و الرةملي و چاولةدةسيت وةکدوور لة  کژيانث. باشم باية

ي کژيـانث  م بة داخةوة بة پثچةوانـةي ويسـيت مـن، لةگـةص    آلبة. ةس هةصنةگرمکشان دةمتواين بژمي و منةت لة 

تـةنگي و الرةملـي و مـةمنووين ئـةم و ئـةو و زؤر       پذئاخ و داخ و تةنگ و چةصـةمة و خؤزگـة و بريـا و دةس   

  .تر ذووبةذوو بووم شيت

اين مـن بـةو ئـازارة گرفتـار ببـوون فريايـان       کةس لـة هاوتةمةنـة  کـ اتث ئةو دةرمانة گةيشتةوة بانة، زؤر ک

  . يان بؤ مابووکيان لة دةس دابوو چاوثکةوت، زؤريشيان چاوثک

ي کچوونـة شـوثنث   امن ياين ئةو چاو لةدةسکداين چاوة بؤ خؤم وةبريم ناية، بؤيان دةگثذامةوة دواي لةدةس

ردة کـ دة امذ ذوو بة شـثيت چووبـووم، شـةوانة هةصئةسـام     کوحم دانابوو، تا ماوةيةذ و کخراپي لة سةر مثش

م يـا  کناچـار شـةوانة بـاو   . ةومتـة خـوارث  کذا دة انةومت يا لة بـ کة دةکو و قوصآلدةرثي شاري، زؤر جار لة چا

  .م بة پشتثن لة خؤيان دةبةستم، ئةوجار ئةگةر هةصستابام وةخةبةر دةهاتنکداي
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م ناميـة بـةر قورئـان    کوريت لـة تةمـةين حـةوت ساصـيدا بـاو     کبة . گواية ماوةي دوو ساص ئةمن ئاوا بووم

مـين بـوو، دوو    کي وةکوذثکـ ة ئـةويش  کـ  ةرميي مـةخروين کـ بـة نـاوي مـريزا حةمة    کخوثندن والي پياوثـ 

ةوة دةمسـان دةگـرت و دةهـاتني بثينـةوة     کـ ؤژي وا هـةبوو پث ذ زؤر. ي دي لة الي ئةو پياوة دةماخنوثندکسثية

. مان بـة سـةر هـةر دةهـات    کةوتني، دةنـا شـتث  کةوتينة خوارث يا لة چاصث دةکذا دة ماصث هةموومان يا لة باين

  . ردبووين دةيربدينة الي مامؤستا و لة پاشان دةيهثناينةوةکيان بؤ تةرخان کثکناچار لة چوون و هاتنةوةدا ية

خؤشة لةگةص حافزاين تـر مبنثريـة سـولةمياين     وت پثمکم تا بصثي خؤشي دةويستم، زؤر جاران پثم دةکباو

  .ةمکشيت وا نابث، بث تؤ هةصنا: وتکلة جوامبدا هةموو جارث دةي. لةوث دةخوثنم

م نةيهثشـت هـةر لـة    کي بـاو کچـون . م بـة قـازاجني مـن تـةواو نـةبوو     کيستييةي باوبة داخةوة ئةو خؤشةو

هةستم بـة ذؤژةذةشـي و بـوون و    . مناصييةوة تاص و سوثري بچثژم و باشتر لة مةيداين ئيمتيحاين ژيان دةرچم

نـةهاريش   تا پثم نةصثن بؤ نةهار چيمـان هةيـة؟   وت ناخيؤمکة نانيان بؤ دادةنام دةمکرد، بةياين کنةبووين نةدة

  .م مين وا بار هثنابوو، پثم وابوو ژيان هةتا هةتاية ئاوا ئةمثنثکباو. دةبوو بزامن بؤ شام چيمان دةبث

اين ذةزاشـا  کـ اتـةدا دةور و دوو کهـةر لـةو   . ي هةتاوي نيوةي قورئامن بـة باشـي خوثنـد   ١٣٢٠تا ساصي 

مـةت بـة دةس   کة و بـةگزادة حو دةور بوو بـة دةوري عةشـري  . چوو، حةمةذةشيدخان هثرشي هثنا بؤ بانةکتث

  .ئةو دةبوو

حـاجي بابـاي   . رد و لـة بانـة ذؤيشـنت   کـ ةن، ماصـيان بـار   کـ ؤچ بکـ بذان لة بانـة   ةي لثکةکم و شةريکباو

غ بـوون ئـةويش هـات و لـة     آلي دوو براي تري لـة سـاب  کيشم چونکان گريساوة و باوکم لة بؤکي باوکشةري

  . نيشتةجث بوو) مةهاباد(غ آلساب

ات کة ئـةو کي حافز کم بردمث مزگةويت حاجي ئةمحةدي و سةر لة نوث لة الي مةاليةکش باوغيآللة ساب

ئةو نيوةي لـة  . لةو مزگةوتيدا بانگي ئةدا بة نثوي مامؤستا مةال حةمةدي حاجي بايزي لة بةر خوثندين نامةوة

  .ردکئامن تةواو ندا قورآلوريت لة ماوةي هةشت ساکبة . ردةوةکبانةش خوثندبووم سةر لة نوث دووپامت 

ورد و کـ ي شـاعرياين  شـثعر ردين کـ ةوان ذ ردن وکـ لةبـةر   شـثعر ذا زؤرتر خـؤم دا بـة   ١٣٣٠لة ساصي 

ة هـةر دةبـث خبـوثين، تةفسـريي قورئـان و      کـ ردم کم ناچاري دةکم باوآلةيفم لة هيچي دي نةبوو، بةک. فارس

لة الي مةالحوسـثين  . م خوثندکدثبوو هثن کهةرچؤنث. منيش هيچ وازم لة خوثندن نةبوو... شةرع و عيلم و

م شـةرع و لـة   کم عةرووز و قافية و لة الي حاجي مةال خاليـدي وةحيـدي دةربةنـدي هثنـدث    کمةجدي هثندث

  .شةرع و عةقايدم خوثند کالي قازي حمةمةدي خزري لة شنؤية هثندث

ا زؤر شـتيان لـث   ان و لة هاموشؤياندکابوارد و لة هاتوچؤي حوجرةذ زؤرتري ماوةي ژينم لةگةص فةقثيان

امن لـة بابـةت شـؤخي و هـةجو و ئةوانـةوة      کةشـثعر وتن و زؤر جـار  کشثعروردة وردة خؤم دا بة . فثر بووم

هـةر لـةو   . هـةر لـة الي فـةقثيان، گوصسـتان و ديباچـةي يؤسـف و زوصـةخيام خوثنـدن         کدواي ماوةية. بووة

م آلبـة  ةم، کـ ي شـاعريان تـةمخيش   رشـثع وتنـدا، پـثم خـؤش بـوو     کشـثعر ة زؤر خؤم دابوو بة سةر کاتيشدا ک

امن تاريف و زةمي کةشثعرة زؤربةي کامن دانابوو، بة چةشنث کةشثعري قووصيان لة سةر کچؤنيةيت ژيامن شوثنث
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ي شـثعر وت کـ دةم. ةمةوة باشة با بـةخؤذايي نـةچن  کؤ بکانة شثعرومت ئةو کزؤر جاران پثيان دة. ي بووکخةص

  .نوومسةوة ري دواذؤژ بثن و بياناکي وايان نيية بة کمن پاية و مايةية

يـژي  ککوتن وةکـ م شـيت تـازة   کي المـدا و هثنـدث  کلـة شـثوةي تـاريف و زةمـي خةصـ      ١٣٣٥لة ساصي 

ي آلبوو هـي شـثخ عةبدوصـ    کنامةية ي فارسي ساقيشثعرةمني کية. غي و خةياصي خاو و بةهاري فارسيآلساب

  .فةقثيان لث ون بووبة داخةوة نوسخةي ئةوم لة الي . ردکة تةمخيسم کتاصةباين 

ؤژانـة نيـو سـةعات    ذ ار بـوو کبـة  وردي لـة قـاهرية دةسـت   کـ ي کي مـيالدي ئثزگةيـة  ٥٧و  ٥٦لة ساصي 

زؤر هؤگري ئةو بةرنامية بووم و هةموو جارث بة بيستين ئـةو بةرنامةيـة هةسـت و    . ردةوةکو دةآلبةرنامةي ب

  .م دةبووژانةوةکمثش

رد بـة تـةواوي هةسـيت مـن لـة      کـ زي عثراق دةسي پثة شؤذشي چاردةي تةمووکي ميالدي ٥٨لة ساصي 

  .ةوة گؤذاشثعربارةي 

ي خؤشةويست فثري خةيت بـذايل بـووم وردة وردة دةسـتم بـة     کؤشاين برايةکذا بة هؤي تث٥٠لة ساصي 

مةبةسيت من زؤرتر فثر . ردکاري شةشةمي سةرةتاييدا بةژدارمي کوو گةيشتة ئةوةي لة تاقيکرد تاوةکخوثندن 

٤٢ساص لةمةوبةرةوة لة فةذانسـة ئيخـترياع بـووة و لـة ساصـي       ١٢٠ئةو خةتة لة . نابينايان بوو بووين خةيت

جــا لةمــةودوا هــةرچي . ار هثنــراوةکــاين دي بــة کهاتؤتــة ئثــران و لــة دواي هــةموو دةوصــةتة] ي هــةتاوي[

  . ردکوت بةو خةتة دةمنووسييةوة يا لة سةر شريت تؤمارم دةکدةم

بذانـة زؤرم   هؤمنـةوة و لةسـةر ئـةو لـث     ةمـةوة و بيـان  کؤ کبذام پةندي پثشينان  ثي هةتاويدا ل٤٤لة ساصي 

انيش بؤيـان  کهؤنـدةوة، فةقثيـة   ردمـةوة، ئـةمنيش دةم  کؤ دةکـ دةمنـاردة دثهـات پةنـديان بـؤ     . ثشـا کزةمحةت 

 کدثةم ئةو پةندانة و هثنـ کي هثرشيان هثنا بؤ ماصةکذؤژث کاين ساواکم داخي گرامن چةتةآلبة. دةنووسيمةوة

ةونـةوة بـؤم نـةگوجنا و    کدا وةگـريم   لة ديواين شاعرياين دمي لة ماصـث بـوو لةگـةص خؤيـان بـرد، زؤرم هـةوص      

و  شـثعر وو هةوصـم بـؤ بـدا و    کات بـرد تـا بةصـ   کهـاوارم بـؤ ئيمـام جومعـةي ئـةو     . زةمحةت بة خةسار چـووم 

ةوة، ئةگـةر بـة قسـةي منـيش     کمة گةذث و وةدوويانتازة لثيان: (ويتکممدا آللة وة. امن بؤ وةرگرثتةوةکتثبةک

خوث بـة   کات بيستبووم، وةکبوو تا ئةو کئةو قسة ناخؤشترين قسةية .)وردي بثنةکي شثعرةي واز لة کدة

  . اس ببوومکي ناهومثد و کرابث بؤ ماوةيةکبرينامندا 

ي کردنةوةيـة کدواي بـري  . ي بث وةبري خؤميـان بثنمـةوة  کبذام هةرچؤنث ي هةتاوي لث٥٦لة ئاخري ساصي 

بةذاسـيت لةسـةر ئـةو    . ردوونـةوة کؤم کـ زؤر ئةوةندةي ئثستا لةو ديوانةدا هـةن، وةبـري خـؤمم هثناوةتـةوة و     

و  آلة بة هيممةت تؤي دصسؤز نووسيبوومنةوة لـثم ببوونـة بـة   کات کئةو. ثشاوةکوثرةوةري زؤرم کانة شثعر

وو کناردمنـة سةردةشـت تـا   کي دةمشـاردنةوة، تةنانـةت ساصـث   کيـدا لـة ترسـي سـاوا    کهةر ذؤژةي لة قوژبنث

رد، وردة وردة هثنامنـةوة الي خـؤم و ئةوةنـدةي تـوانيم بـة شـريت لـة        کـ ذاپةذيين گةورةي ئثران دةسيت پـث 

  . م نانکئيختياري خةص

. م ناچار بوو بةرةو بانة بگةذثتـةوة کغ بة هؤي گريوگرفيت ژيان باوآلپاش بيست ساص ژيان لة شاري ساب

و لثصـتر بـوو، ناخـافص     کنيش تةنيا لثرة مامةوة، پةردةي تاصي ژيـامن لثـرةدا تاريـ   م بةرةو بانة گةذاوة و مکباو
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ردن ژيـاين  کـ وومة بـة سـواص  کوثر مةحکيت مةماناندا ئينساين آلبة داخةوة لة و. م هةصبذامکقةوما و لة باو لثم

م داخي گرامن ئـةوي  آلبة. امبواردذ ئازمايي فرؤشنت م ئةمن دوو مانگ بة سيغار و بصييت بةختآلبة. بةرثتة سةر

  .ؤين دةدامث و بة تازة لثي دةگؤذميةوةکي ئي وا هةبوو بصييت کبوو بة دةستمةوة نةما چون هةشم

جـاري ئةوةصـم بـوو، زؤرم    . ي دي لة حافزان چوومة دةرةوة بؤ گـةذان کهيچ چارم نةمابوو لةگةص تاقمث

ر لةبةر ئةوةي ئةوانـةي لةگةصـم بـوون    هة. ةمکةمةوة و داواي خثر و ئيحسان بکلةبةر گران بوو دةست پان 

  .ردمکبؤيان داوا دة

دةماينـةوة، بـة    کؤنثـ کو لـة مزگةوتـة    کرد، هةر شةوةي لة دثيـة کناخؤشترين دةوراين ژيامن دةسيت پث

و  کشـ ذ و کؤن و پيس دةنووستني تا حةوتوومان لث تثوةردةسووذاوة لة بةر چصکخرابترين جاجم و لثفةي 

ةوتن کـ نةدة کدةبذا، دةردي چاوساغيش سةرةذاي هةموو دةردان بوو، لةگةصـمان لثـ  ئةسپثيان ئؤقرةمان لث 

ئةوةي . ةيفي خؤيان بووکرابوو بة کئةوةندي پةيداش . ردبانکرد دةبوو لةگةصمان نيوة کئةوةي پةيدامان دة

 ژيـاين ئثمـةي دابـني    کهثنـاوة حةوتوويـة   گـةذان و سـووذانةوةدا دةمـان    کلة ماوةي بيست شـةو يـا مانگثـ   

  .رد، دةبوو سةر لةنوث بذؤينةوة دةرثکنةدة

چاوسـاغ بـة ماشـثين لـة شـنؤيةذا هامتـةوة        ان هةصـبذابووم و بـث  کـ ي لة حافزةکهةرگيز لة بريم ناچث جارث

ان داخسـنت بـوو،   کـ ايت دووکـ ي درةنگ و کنةغةدةي، بة تةنيا لة ناو بازاذي نةغةدةدا دةخوالمةوة، ئثوارةية

ةئيسـي  ذ اتکئـةو . ي لةمثژينـةم بـووم  کلةپذ تووشي ئاشناية. ةمکوث کوو لة ذ سةرم لث شثوابوو، نةمدةزاين

ردم و زؤري کـ وچؤين لةگةص  کزؤر بة گةرمي چا. دادگاي نةغةدة بوو و لة نثو فةقثيان لةگةصي ئاشنا ببووم

ووي ذ ةي؟ ئارةقـةي شـةرمم لـة   کـ بـة تـةنث هاتوويـة ئثـرة و چ دة    : پرسـي . پث سةير بوو مين لةو حاصةدا دي

ئـةو مـين    کؤژثـ ذ ثکچون. ردنث بووم؟ نا،نا، هةرگيزکبصثم لة سواص . نةمئةزاين چي جواب دةمةوة. تنيش

 وچـاوي سـووتاو و   م دةمآلبـة . ار هـةبوو کم کي شنؤيةم دا، نةختثکسةرث: جوامب داوة. ي دي ديبووکبة جؤرث

وث بـووم و  کـ ةدا لة ئنيشاين  کقوپاوم زؤر چا کين بةرگ و لةش و گؤناي تثکهةصگةذاو و چص ةشذ ةنگيذ

دةسـيت گـرمت و بردمثـوة    . ثمةوةکؤصـثتةوة بـة خـؤدا دةشـ    کتثگةيشـت ئةگـةر زيـاترم لـث ب    . لة چـي گـةذاوم  

ةشـي  کوت ئةم مامؤستاية ئةوشةو ميواين منة و دةبث نان و جثوباين خؤشي بث، خةرجةکو پثي  کميواخنانةية

اتـث گةيشـتمةوة ماصـث ئةوةنـدة بـة خؤمـدا       ک.غيآلي من، بـةيانيش ماشـثين بـؤ بگـرة و بينثـرةوة سـاب      آللة با

ي دوور و درثژم لةمةذ چلؤنايةيت ژيامن هؤنيةوة و بؤ ئـةو  کابوومةوة دوو ذؤژان نامن پث نةخورا، قةسيدةيةکش

ردبؤوة و سپاسـي خـؤم دةربـذيبوو لـةو هـةموو      کلةم قةسيدةيةدا چؤنيةيت ژياين خؤم بؤ ذوون . دؤستةم نارد

  .ذثزةي ئةوث شةوث لثمي گرت

امن دةگةنة کةمة، تةنيا دصخؤشيم بةوةية نووسراوةکبةذاسيت هةرچي لةبارةي دثوةزمةي ژيامنةوة بصثم هةر 

  .و بة ئاوايت دثرينةم دةگةم کدةسيت خةص

  ئةمحةدي ةشذ ةسووصذ١٥/٧/١٣٦٢

  

  ردنةوةي ذةسووص ذةش ئةمحةديکتثيب دياري مةهاباد، کؤک: سةرچاوة
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  ئةم چوارينانة
مةال غةفووري دةباغي ذةنگة لة بواري ئةدةبدا وةکوو شاعرياين هاوچةرخي خؤي نةناسرابث و ئـةو جـؤرةي   

بةصـام  . ةبثدؤستاين کورددا ناسراون، ئةو ناوبانگي نـ  مامؤستا هثمن و مامؤستا هةژار لة نثو خةصک و ئةدةب

ئةگةر بة چاوثکي وردبني و مووقةصيشانةوة بذوانينة بةرهةمةکاين بؤمان دةردةکـةوث کـة چةنـدة شـاعريثکي     

  . ناسکة بةتوانا و چةندة زانايةکي ذووناکبري و هةست

مةال غةفوور جگة لة تةبعي شيعري و نووسيين سةدان شيعري بةرز و نةمر و کةم وثنة کة هثشتا زؤريان بصـاو  

ونةتةوة، لة بواري وةرگثذانيشدا دةستثکي باصاي هةية و چوارينةکاين فةذوخي يةزدي هثنـدة شـارةزايانة   نةبو

و مامؤستايانة وةرگثذاوةتةوة کة پياو سةري سووذ دةمثنث کة چؤين ئةو شثعرة فارسيية لة بةر کردووة و لـة  

دةکرث بة جورئةتةوة بصثني کـة  . ورداندوويةيتوةستايانة وةريگثذاوةتةوة و کمثشکيدا لثکي داوةتةوة و ئاوا 

ي فةذوخي يةزدي لة باري هونـةري وةرگثذانـةوة هيچـي لـة چوارينـةکاين خـةيامي       وةرگثذاين ئةو چوارينانة

  . مامؤستا هةژار کةمتر نيية

وثژييـةي مـةال غـةفوور جثگـاي      پـةيت لة باري زماين شيعريشةوة خـاوةين زمـانثکي تايبةتـة و بـة ذاسـيت ئـةو       

دصيةکةي دةکةيةوة و لةگـةص بـاري هونـةري و تـةکنيکي شـيعر       سةرسووذمانة و کة بري لة نابينايي و ذووناک

پثکيان دةگري سةرت لةو هةموو مرخ و لثهاتوويية سووذ دةمثنث و دةبـث بةذاسـيت وةک بليمـةتثکي بـواري     

  .هونةر و ئةدةب چاوي لث بکةي

ي دةبـاغي تـةنيا شـاعري نييـة، بةصـکوو کؤمةصـناس و فةرهـةنگي و سياسةتضـانثکي لثهاتووشـة و          مةال غـةفوور 

  . بةذاسيت لة هةموو بوارةکاندا خاوةن ئةزموون و زانياريية و پسپؤذثکي کةم وثنةية

خؤزگة ذؤژثک هةموو بةرهةمةکاين بکةوتايةتة بةر چاوي خوثنةران و هةموو شيعرة کؤمةصايةيت و سياسي و 

غةفووري دةباغي کثيـة و  يين و ئةويندارييةکاين ذووناکييان بديباية جا ئةو کاتة بؤمان دةردةکةوت کة مةالئاي

بـني و خـاوةن مـرخ و گـةورةي      جثي خؤي دةبث کورد شانازي بة خؤيةوة بکات کة شاعريثکي ئـاوا جيهـان  

  .هةية

لةگةص دةقي سةرةکيي چوارينةکان لـةم کتثبـةدا دةخوثننـةوة، بـةو     فةذوخي يةزدي چوارينةکاين وةرگثذاوي 

ــةکاين ديکــةي مةالغــةفوور   ــةي بةرهةم ــةدةب هيواي ــةن ئ ــة الي ــةراين   ل ــة بةردةســيت خوثن دؤســتانةوة بکةوثت

  .خؤشةويست

  :سةرچاوة

  ١٣٧٩کةيي، چاپ حممد، سقز يواين مةالغةفوور دةباغي، بة کوشش فاروق بورةـ د١

  ١٣٧٩، امريکبري پـ ديوان فرخي يزدي، بة کوشش حسني مکي، چا٢



یهابادهمیحافز  ١١  

  

  اين فةذوخي يةزديکچوارينة

ــعومرث ــةوة ل کـــــــ ــة مةرگـــــــ ــة بـــــــ ــةکـــــــ   اوين ئثمـــــــ

ــةقةزلة، دص   اوين ئثمــــــــــةکشــــــــــ ذووســــــــــووري شــــــــ

  تثپــــــةذ بــــــوو تةمــــــةن بــــــة تــــــرس و لــــــةرزي مــــــردن 

ــ ــةم خةصــــــ ــة ثة پکئــــــ ــاوين ئثمــــــ ــة ژيــــــ ــان وايــــــ   يــــــ
  

ــ ــادمانی   کی ــرگ ش ــه م ــد ب ــچن   ردیمک

ــوانی     ــیلی ارغ ــه س ــاره ب ــرخس   ردیمک

  ذرانـــدیم بـــه مـــردن مـــردنعمـــري گ

ــان   ــه گم ــردم ب ــم ــدگانی ک ــه زن   ردیمک

  

ــ ــة  يتاصــــ ــةم و خــــــةم هؤيــــ ــي تــــ ــثکــــ ــني ة وا بــــ   ذةنگــــ

ــةص داخ و   ــاتني و لةگـــــــ ــاودةنگني کمـــــــ ــةر هـــــــ   ةســـــــ

ــة قورســــــايي خةفــــــةت چــــــوو کتؤس ــنا کاصــــــث لــــ   اکــــ

  تــــــةنگني  وو دةژيــــــن دصک، تــــــا کي خةصــــــيحاصــــــخؤش
  

ــ ــا   کاز بس ــی م ــم چنگ ــواي غ ــد ن   ه زن

ــدوه  ــا   کانـ ــآهنگی مـ ــزم همـ ــد عـ   نـ

  افی نیســتکــو گشــایش جهــان  شــادي

ــراي دل  ــم بـ ــع غـ ــا در موقـ ــی مـ   تنگـ

  

ــث ــان ســـــــةختيمان  بـــــــؤ بةرگييـــــــة بةصـــــــگة  بـــــ   ژيـــــ

ــةختيمان   ــان ســــــ ــة گيــــــ ــة دص لــــــ ــليمي قةزايــــــ   تةســــــ

ــةوي جـــــةژن تازيـــــةي گـــــرت    ،لةبـــــةرينخـــــةم يد   شـــ

ــةختيمان  ــةهات و بةدبــــــــ ــي نــــــــ   بــــــــــؤ ذؤژي ذةشــــــــ

  

ــی   ــی ز ب ــت برهنگ ــن یاف ــا  ت ــی م   رخت

ــا داد ز جــان   ــن بقض ــختی مــا  دل ت   س

  د غـم و محنـت مـا را شـب عیـد     چون دی

  بگرفــــت عــــزاي روز بــــدبختی مــــا

  

ــة کــــــداخــــــم  ــةهل و نــــــةزاين ئثمــــ   ة بــــــة هــــــؤي جــــ

ــة    ــاين ئثمـــــــ ــة شـــــــ ــةم و مةينةتـــــــ ــاري خـــــــ   ژثربـــــــ

ــة بثگانــــــــــة درا    چــــــــــون مــــــــــايف قــــــــــةزاوةمت بــــــــ

ــ داغث   ي ذةشـــــــــة لـــــــــة نثوچـــــــــةواين ئثمـــــــــة    کـــــــ

  

  ه ز جهــــل درد نــــادانی مــــاکــــدردا 

ــا    چــون سلســله شــد جمــع پریشــانی م

ــب ا   ــاوت اجانـ ــق قضـ ــا حـ ــروزبـ   مـ

ــ ــیاهی کی ــا  داغ س ــه پیشــانی م   اســت ب

  

  قــــــةت ناشــــــث لــــــة تــــــاو نــــــةبووين خــــــؤ هةصــــــدثرم  

ــرم    ــةواوي فثــــــــ ــة ناتــــــــ ــةمن بــــــــ ــاوةي تةمــــــــ   مــــــــ

ــةو  ــامم لـــــــــة قةناعـــــــــةت زاين   کلـــــــ   اتـــــــــةوة تـــــــ

ــثم ــرم   پــــــــ ــارةدارم، تثــــــــ ــة پــــــــ ــة هةميشــــــــ   وايــــــــ

  

ــی ــرا    ب ــت م ــه پابس ــن اگرچ ــزي م   چی

  ه تـاب نیسـتی هسـت مـرا    کـ غم نیسـت  

ــی  ــا بـ ــم   بـ ــت دائـ ــروپائی ز قناعـ   سـ

  روزگــــار در دســــت مــــراســــرمایۀ 
  

ــةو   ــةي ئــ ــثم کئــ ــة پــ ــؤ   ةســ ــة تــ ــة لــ ــةيب وايــ ــة عــ   دا نييــ

ــواين شــــــوعةيب      ــة ژيــــــاين خــــــدر و شــــ ــاي لــــ   ئاگــــ

  نــــةدرث" تؤفــــان"ة هــــيچ هــــةواص بــــة کــــخــــةم بــــة،  بــــث

  وةردةگـــــرث هةواصـــــي نــــــوث هـــــةموو ذؤژث لـــــة غــــــةيب    

  

  اسـت و نـه ریـب    که ترا به دل نه شکاي آن

ــعیب  ــان شـ ــر و چوپـ ــال خضـ ــاه ز حـ   آگـ

  ر به طوفـان ندهنـد  ه گر خبکباش  خوش

ــب    ــر غی ــر از مخب ــرد خب ــر روز بگی   ه
  



فةذوخي يةزدياين وارينةکچ      ١٢

ــةم هــــــةرا و هوريايــــــة؟      ــة هــــــةوچي لــــ ــازي چييــــ   نيــــ

ــةمث  ــةزم و قـــــــــذة چ بةرهـــــــ ــةم بـــــــ ــة؟کئـــــــ   ي تيايـــــــ

ــث     ــة دآل جـــ ــةق لـــ ــةي حـــ ــة قســـ ــةو مةرجـــ ــرث بـــ   دةگـــ

ــةبزذ  ــژةر نــــــــ ــث کوثــــــــ ــةي بــــــــ ــة ثنث قســــــــ   مايــــــــ

  

  یســتکهــاي شــوم را قائــل  ایــن زمزمــه

  وایــن نغمــۀ ناپســند را حاصــل چیســت 

ــرف ــتن ح ــا  در گف ــت ام ــر هس ــق اث   ح

ــت     ــل چیس ــا ارادة باط ــو ب ــده چ   گوین

  

ــئا   امي ژيــــــــــان نةمانــــــــــة بــــــــــؤ هةموانــــــــــة   کــــــــ

  ي ئــــــةم جيهانـــــــة بــــــؤ هةموانـــــــة  يخؤشــــــي و گةشـــــــ 

ــةمةن   ــةبوو دةوصـــ ــةق وا نـــ ــث  دحـــ ــةقري پـــ ــثل  فـــ ــشـــ   اکـــ

ــة  ــة بـــــــؤ هةموانـــــ ــةت و نـــــــان و خوانـــــ   ئـــــــةم نيعمـــــ

  

ــ   جهــآن زوال مــال همــه اســت  کدر مل

ــال همــه اســت  ــال م   هنگــام خوشــی من

  دســـت چـــرا ود تهـــیپامـــال غنـــی بـــ

  گر نعمت و جاه و مال، مـال همـه اسـت   

  

  اري مـــــــــن و دص گريانـــــــــةکـــــــــة کـــــــــ! ئــــــــةي داد 

  هثشــــــــــانة اري تــــــــــؤ دصکــــــــــة ئاکــــــــــ!داد بــــــــــث

ــازي و دارؤغــــــــــــة    ــر و قــــــــــ ــاين وةزيــــــــــ   دانــــــــــ

ــة   ــة، نــــــ ــةمن و ئةمانــــــ ــؤ ئــــــ ــة کبــــــ   زگ و گريفانــــــ

  

ــاي داد  ــت  ک ــن و دل زاریس ــیوه م   ه ش

ــاد  ــفریـ ــو دلکـ ــه تـ ــت ه پیشـ   آزاریسـ

ــی و   ــر و قاض ــاد وزی ــهر ایج ــحنه ش   ش

  داریسـت  ه بهـر مـردم  کـ شه دانـد و مـن   

  

ــةژاري  ــؤ ئثمــــــة هــــ ــةم  ،بــــ ــدةرد و خــــ ــيت؟کــــ   ث ويســــ

  ث بيســـــــيت؟کـــــــســـــــوودم بـــــــة زيـــــــاين دةوصـــــــةمةند 

ــ   کب   داررثتــــــــــةوة زوو گرثــــــــــي تــــــــــةماحي پووصــــــــ

ــث ــتث  بــــــــ ــارة شــــــــ ــيت کپــــــــ ــة، پثويســــــــ   ي وا نييــــــــ

  

  یســتکایــن فقــر و فنــا بــراي مــا مایــل 

  وز خواري ما بهر غنـی حاصـل چیسـت   

  یـــا آســـان شـــد  گـــر عقـــده آز اغن 

ــی  ــدان ــ ک ــرا مش ــالج فق ــتکه ع   ل نیس

  

ــاوم  ــچـــــ ــوة  کـــــ ــذئاو ديـــــ ــوور و پـــــ ــة ســـــ   ة هةميشـــــ

ــ     تــــــةپيو و ذووخــــــاو ديــــــوة   کخــــــانووم شــــــذ و تثــــ

  ة قـــــةت بـــــة وريـــــايي نـــــةديکـــــئـــــةم بةختـــــة ذةشـــــةم 

ــوة    ــةوماو ديـــــ ــة خـــــ ــات و لـــــ ــةمن مـــــ ــاوةي تةمـــــ   مـــــ

  

  اي دیده تو را بـر آب دیـدیم و گذشـت   

  اي خانه تو را خـراب دیـدیم و گذشـت   

ــت ســـ  ــدار آزار وي بخـ ــوم بیـ   یاه شـ

  عمر تـو را بخـواب دیـدیم و گذشـت     کی

  

ــا  ــذ لــــــة   کــــــدنيــــ ــاين پــــ   ثشــــــة و جةدةلــــــة کة ژيــــ

  ةوت و هةلـــــــةکتاصـــــــي پتـــــــرة، خؤشـــــــي بـــــــة هةصـــــــ

ــة بــــوو  هومثــــدت پشــــيت ة پــــاصکــــچــــوو دوثنــــث     قســ

ــئيمذؤ ــاين کــــــ ــان زةمــــــ ــة زةمــــــ ــةکــــــ   ردة و عةمةلــــــ

  

  ه حیاتش همه جنگ و جدل اسـت کدنیا 

  وصلش همگی فراق و اصلش بدل اسـت 

  یـه بـه حـرف   کن تکـ امروز چو دیـروز م 

  امروز جهان، جهان سـعی و عمـل اسـت   ک
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ــانوة    ة جثـــــي هيـــــوا و نـــــةوا بـــــوو ذابـــــرد کـــــئـــــةو خـــ

ــو    ــةرم حــــ ــة ســــ ــث لــــ ــرد کهاوســــ ــوو ذابــــ   مي ذةوا بــــ

ــةي مــــــاص      ــة ئــــ ــي خــــــوا بترســــ ــةم ماصــــ   !اولکــــــلــــ

ــةو دةورة  ــئــــ ــثکــــ ــانوو بــــ ــرد  ة خــــ ــوو ذابــــ ــوا بــــ   خــــ

  

  ه در این خانه نـوا بـود گذشـت   کعهدي 

ــود گذشــت مکــهمســایه بــه مــا ح   روا ب

  زین خانه خـدا بتـرس اي خانـه خـراب    

  خـدا بـود گذشـت    ه خانه بـی کان دوره ک

  

  ماتـــــةم و خـــــةم؟ وو مـــــن ژيـــــاوة بـــــثکـــــثـــــي تـــــر وةک

ــةم     ــةروةيت جـــ ــةي ســـ ــامي مـــ ــة جـــ ــة دةس بـــ   گرتوويةتـــ

ــو     ــاغي گـــ ــو بـــ ــة نثـــ ــةورؤزي لـــ ــرت آلنـــ ــژن گـــ   ن جثـــ

  ذؤژاين بـــــــةهاري بـــــــردة ســـــــةر چيمـــــــةن و چـــــــةم    

  

  رفـت ه چو من حیات جاویـد گ کخوش آن

ــت  ــت جــام جــاي جمشــید گرف   وز دول

  هنگـــام بهـــار و روز نـــوروز بـــه بـــاغ

  در سبزه و گـل غلـت زد و عیـد گرفـت    

  

ــةيت   ــان بةرمنــــــــ ــگيــــــــ ــةکرثکاري کــــــــ   ارانــــــــ

ــؤگري ئا ــدص هــــــــــــ ــةکرثکاري کــــــــــــ   ارانــــــــــــ

ــث ــف تـــ ــان کـــ ــواذة جيهـــ ــري بنـــ ــاوي ژيـــ ــة چـــ   رة، بـــ

ــةرپا ــةرزداري کســــــــــــ ــةکرثکي قــــــــــــ   ارانــــــــــــ
  

  ارگر اسـت کـ جان بنـدة رنـج و زحمـت    

  ارگر اسـت کـ ز محنت  دل غرقه به خون

ــدة ان  ــا دی ــاب ــو نیص ــف چ ــريک   و نگ

ــت   ــین منـ ــاق رهـ ــآفـ ــتکـ   ارگر اسـ

  

  ة ئةســـــــتثرة لـــــــة عامســـــــان زؤرنکـــــــبـــــــةو حـــــــةددة 

ــة ــة بـــــــ ــة، جؤراوجـــــــــؤرن آللـــــــــةم زةويـــــــ   بةالشـــــــ

  چــــــيين مــــــرؤ آلة بــــــة هــــــؤي دةرد و بــــــةکــــــبــــــاوةذ 

ــ ــة کــــــــ ــةن، دص بــــــــ ــؤرنکةمتر بةنةشــــــــ   وص و ناســــــــ

  

  مــــــــةجليس حـــــــــةقي پاراســـــــــتين مـــــــــايف خةصـــــــــکة 

ــ   ــةي نوثنــــةري گــ ــافةت هةصــــکة   ! ةلئــ ــة کةســ ــت لــ   پشــ

  کاتــــــث کــــــة وةکيــــــل بــــــة ســــــةر خةصــــــکدا بســــــةپث

ــث    ــةتيش بـــــ ــة، حکوومـــــ ــةجليس گةمةيـــــ   کةصـــــــکة مـــــ

  

  ئــــــةي خوايــــــة لــــــة هــــــيچ اليةکــــــةوة نايــــــة نةفــــــةس 

ــةس     ــيچ کـــ ــؤ هـــ ــةس بـــ ــي نةفـــ ــةماوة ذثـــ ــراوة، نـــ   بةســـ

ــةم شــــــارة کــــــة پذيــــــةيت لــــــة ناصــــــة و هــــــاوار         ئــــ

ــث   ــاوي بـــــ ــة تـــــ ــاوارة لـــــ ــاذةس  هـــــ ــي و فريـــــ   کةســـــ
  

  ه سـتاره در سـما افـزون اسـت    کـ سان  آن

ــت  ــاگون اس ــه گون ــین حادث   در روي زم

ــگ   ــوادث رنگارنـ ــن حـ ــه از ایـ   القصـ

  خـون اسـت   نـی دل که نظـر بیف کـ بر هـر  

  

  چون مرکز ثقل مـا بجـز مجلـس نیسـت    

  کس که به مجلس نبود خاضع کیست؟ آن

ــل شــود      ــل تحمی ــر وکی ــت اگ ــر مل   ب

ــت؟    ــی چیس ــت مل ــدة حکوم ــس فای   پ

  

ــت   ــدا نیسـ ــی پیـ ــه راه نفسـ   اي داد کـ

  راه نفســـی بهـــر کســـی پیـــدا نیســـت 

ــان  ــاد و فغ ــه و فری ــر از نال   شهریســت پ

  فریـــاد کـــه فریادرســـی پیـــدا نیســـت 
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ــيت   ــة بةذاســـ ــةو کـــ ــوزةرا  دوثشـــ ــاخؤش گـــ ــة نـــ ــؤ مـــ   بـــ

  دوايـــــني شـــــةوي مـــــانگي گـــــةش و ذووخـــــؤش گـــــوزةرا 

  ئـــــــةو مـــــــانگي دووحةفتـــــــةيي کـــــــة ئةمساصـــــــم دي    

ــوزةرا      ــؤش گــ ــن خــ ــة مــ ــةو و ذؤژث لــ ــوو، شــ ــث بــ   مانگــ

  

ــة      ــةخيت منـــ ــن تـــ ــؤمي مـــ ــيت کـــ ــة پشـــ ــدة کـــ   هةرةچةنـــ

ــل ــة، بــــــث  ذوويت جــــ ــيت منــــــة   وبةرگــــ ــةوي وةخــــ   خــــ

  گــــــةردوون لــــــة مــــــة اللووتــــــة، بةصــــــام ذؤژي مــــــةزن 

ــتثرةيةکي گة ــة  ئةســــــ ــةخيت منــــــ ــوا و بــــــ ــي هيــــــ   شــــــ

  

  

  دیشب که به صد فتنه و آشـوب گذشـت  

  از مهر بـه مـن آن مـه محبـوب گذشـت     

ــال   ــدم امس ــو دی ــه را چ ــاه دو هفت   آن م

  یک ماه شب و روز به من خوب گذشت

  

  پشـت خـم تخـت مـن اسـت     هرچند که 

  در روي زمین برهنگی رخـت مـن اسـت   

  مهـري مـاه   با این همه جور چـرخ و بـی  

  خورشید فلـک سـتارة بخـت مـن اسـت     

  

ــة  بـــــــؤ جـــــــؤش و خرؤشـــــــي ذاپـــــــةذين قايـــــــدة نييـــــ

ــة    ــوثن بــ ــاگر و خــ ــو ئــ ــنثــ ــاي کــ ــؤت بــ ــة ةيفي خــ   دة نييــ

ــة     ــةص يــ ــة گــ ــة لــ ــةتة گةورانــ ــةو دةوصــ ــةذثن  کئــ ــة شــ   بــ

  نييـــــــة فايـــــــدة  ة بـــــــثکـــــــاين چووکبـــــــؤ ميللةتـــــــة 

  

ــد  ــهرچن ــت ک ــده نیس ــالب را قاع   ه انق

  س مائـده نیسـت  کدر آتش و خون براي 

ــوند    ــگ ش ــو در جن ــوي چ ــا دول ق   ام

ــی   ــعیف ب ــل ض ــر مل ــت  به ــده نیس   فای

  

ةکــــــتثــــــر برســــــي لــــــة چــــــاوي ئثمــــــةدا هــــــةردوو ية

ــةردوو ية      ــةردا هــ ــا و گــ ــة شــ ــؤ مــ ــة، بــ ــةرقي نييــ ــفــ   ةکــ

ــ   ــة شــــ ــةم گةميــــ ــاوةدا کلــــ ــةر کة کــــ ــة خةتــــ   ةوتووينــــ

ــا  ــودا و نــــــ ــارة خــــــ ــةردوو يةوا ديــــــ ــخودا هــــــ   ةکــــــ

  

  اسـت  یکـ در دیدة ما فقر و غنـا هـردو ی  

  اسـت  یکـ ما شاه و گدا هـردو ی  کدر مسل

  ســــتۀ طوفــــانی مــــاکشــــتی بشکدر 

  اسـت  یکـ ه خدا و ناخـدا هـردو ی  کدردا 

  

ةيتکة مانـــــدوو و شـــــةکـــــلـــــةم ذث هةصـــــةت و ســـــةختة 

ــةيت   ــةل و داخ و خةفـــــــ ــةوة دةردي گـــــــ ــري بثنـــــــ   بـــــــ

ــ   ــيت خةصـــ ــؤ ويســـ ــي تـــ ــةرچي دصـــ ــکهـــ ــ ردي،کـــ   رئيتـــ

ــةمي مةملة    ــة خـــ ــؤ لـــ ــةر تـــ ــة، گـــ ــؤت نؤرةتـــ ــخـــ   ةيتکـــ

  

  در این ره سخت گر شود پـاي تـو سسـت   

  ستگان شوي رنجـه درسـت  کاز دست ش

  ردنـــدکه خواســـتی مهیـــا کـــهرچیـــز 

  نـون نوبـت توسـت   کگر مـرد هنـروري   

  

ــة ســـــــةيران و گـــــــةذان     ــدووة بـــــ عـــــــومرم گوزةرانـــــ

  ابـــة، شـــةو لـــة نـــاو دةيـــري موغـــان     کبـــووم دوثنـــث لـــة   

  مآلبـــــــوو بـــــــة کيـــــــةآلبةهةرچةنـــــــدة ژيـــــــاين مـــــــن 

ــوا  ــخـ ــةذي جـــوان    کـ ــة ســـةبةب، تثپـ ــوو بـ ــةرگ بـ   ردي، مـ
  

  ه مرا به گـردش و سـیر گذشـت   کعمري 

  عبــه، دوش در دیـر گذشــت کدیـروز بـه   

  ه زنـــدگی بـــال بـــود امـــاکـــهرچنـــد 

ــت   ــر گذش ــال خی ــرگ آن ب ــت م   از دول
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ــ ــث   کـــ ــةت بـــ ــي زيللـــ ــة بةشـــ ــةد ئثمـــ ــة قـــ ــؤزة بـــ ام هـــ

ــث  کــــــبــــــذوا مة ــة بــــ ــةم زيللةتــــ ــةت بــــــث  ة ئــــ   عيللــــ

ــتاوانة ــةس  کــــــ ــةت و بــــــ ــي دةوصــــــ ــة ملــــــ   ة نةخرثتــــــ

ــث   ــةت بــــــ ــدين ميللــــــ ــةتاي نةخوثنــــــ ــة خــــــ   الم وايــــــ

  

  سی بـدین ذلـت نیسـت   کدرد هر چو ما 

ــی   ــزال ب ــت الی ــن ذل ــت  وی ــت نیس   عل

  علــم قصــور هســت از طــرف ملــت بــی

ــت نیســت  ــب دول ــین ز جان   تقصــیر هم

  

ــ ــم و زؤر و ئا  کــــ ــة زوصــــ ــادة بــــ ــث شــــ ــوکــــ اري دزثــــ

ــو  ــةر جــــــن و دثــــ ــة و ذةگــــــةزي دةچثتــــــةوة ســــ   ذيشــــ

ــث ــو لــــ ــوو   بــــ ــة بــــ ــةزةيي و عاتيفــــ ــم و بــــ   ردن و ذةحــــ

  ثـــــوکةژ و کـــــردةوة ئـــــادةمي لـــــة وةحشـــــي کـــــجيـــــاي 

  

  یسـت که ز راه جـور شـد شـادان    کس کآن

ــت   ــان نیس ــین ز دودة انس ــت یق   ور هس

ــري   ــاز بشـ ــت امتیـ ــه نیسـ ــر عاطفـ   گـ

ــوان چیســت  ــان آدم و حی   پــس فــرق می

  

ــةنگة  ــدوارميان پثشـــــــــ ــةهل و نةخوثنـــــــــ ــا جـــــــــ تـــــــــ

  ةيم لةنگــــــــيــــــــپثـــــــي ئةســــــــپي مــــــــرادي ئثمــــــــة دا 

ــةرپا ــدارةکســــــــــ ــةمماکي ئيــــــــــ ــراپن، ئــــــــــ   ان خــــــــــ

  ةي فةرهةنگـــــــــةکـــــــــزيـــــــــاتر لـــــــــة هـــــــــةمان ئيدارة

  

  یش اسـت کـ ه مـا را  کـ نادانی و جهل تـا  

  بدبختی ما همیشـه بـیش از پـیش اسـت    

ــه   ــد همـــ ــد ادارات خرابنـــ   هرچنـــ

ــی ــیش اســت  ب ــی معــارف ب   شــبهه خراب

  

ــةردثذ و   ــة ســــــ ــواذة لــــــ ــةي کبنــــــ ــان"ةصيشــــــ "تؤفــــــ

ــؤت دةردة ــبـــــ ــةي  کـــــ ــتيية پيشـــــ ــان"ةوث ئاشـــــ   "تؤفـــــ

ــة هةصــــــــمةت و پاشة    ــازي ئةمةيــــــــة لــــــ   شــــــــةکنيــــــ

ــ  ــا وشـــ ــي نةکتـــ ــةي  کـــ ــارث ذيشـــ ــة جـــ ــان"ةن بـــ   "تؤفـــ

  

ــت    ــان اس ــۀ طوف ــلح نام ــب ص ــر طال   گ

ــر من ــگ ــان اســت ک ــۀ طوف ــگ خام   ر جن

  مقصــود از ایــن سیاســت جنــگ و گریــز

ــ ــت   کی ــان اس ــۀ طوف ــر ادام ــد دیگ   چن

  

ــا   ــاوي مننـــــ ــاو دوو چـــــ ــذ ئـــــ ــايي پـــــ ــةکدةريـــــ ي منـــــ

ــةحراي ــي خـــــــةمنا    يســـــ ــاگر دصـــــ ــذ ئـــــ ــةکپـــــ   ي منـــــ

  تـــــــؤز و گصـــــــي بداتـــــــة بـــــــةر بـــــــايي فـــــــةناهـــــــةر 

ــا   ــةتت خــــ ــةراق و خةفــــ ــة مــــ ــةردوون لــــ ــةکگــــ   ي منــــ
  

  مــن اســت كدریــاي پــرآب چشــم نمنــا

  مـن اسـت   كصحراي پرآتش دل صد چـا 

  ه دهـــد زمانـــه بـــر بـــاد فنـــاکـــآن را 

  مـن اسـت   كاز دست غم تو عاقبت خـا 

  

ــدةردث ــة کي کـــــــ ــاداين نييـــــــ ــة نـــــــ ــةندةتر لـــــــ وشـــــــ

ــة   ــاين نييـــــــ ــيالج و دةرمـــــــ ــةبث، عـــــــ ــايي نـــــــ   زانـــــــ

  ةچيکــــــلــــــة ســــــةر خةزثنةيــــــة ماصــــــي،  ةکــــــداخــــــم

ــذؤژ ــي ترذةشـــــــ ــة  و برســـــــ ــة ئثـــــــــراين نييـــــــ   تر لـــــــ

  

ــت   ــادانی نیسـ ــت نـ ــر از علـ   دردي بتـ

ــت   ــانی نیس ــن پریش ــم دواي ای ــز عل   ج

ــا آن ــبـ ــزل دارد کـ ــنج منـ ــروي گـ   ه بـ

ــت  ــی نیسـ ــر ز ایرانـ ــدبخت و فقیرتـ   بـ
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ــانةيةخةخم ــةراق و کـــــــ ــة مـــــــ ــةرةکة پـــــــــذ لـــــــ ةســـــــ

  لةبـــــةرة و خـــــراپ خـــــةم کمــــن نـــــيم بـــــة تـــــةنث، چـــــا 

ــزة  و قـــــــات ــةما لثـــــــو بـــــــة بـــــ ــاديية، نـــــ   قـــــــذي شـــــ

ــةرة عالــــــةم بــــــة خــــــذي تووشــــــي جــــــةفا و دةردي    ســــ

  

  ه شـادیش جـز غـم نیسـت    کاي  دهکدر غم

  تنهــا نــه همــین خــاطر مــا خــرم نیســت

  نـی گرفتـار غـم اسـت    که نظـر  کـ بر هر 

ــت    ــالم نیس ــۀ ع ــاد در هم ــا دل ش   گوی

  

ــةذ و خوثن  ــاوي تــــ ــةهار   چــــ ــةوري بــــ ــة هــــ ــاري منــــ بــــ

ــة   ــة پـــــ ــذ لـــــ ــي پـــــ ــاوةية دصـــــ ــةي نةگةشـــــ   ژارخونچـــــ

  وو بـــــــةياين گريـــــــان کاري منـــــــة شـــــــةو تـــــــا  کـــــــ

ــاوار     چةشــــــين مــــــةيل نثــــــو قةفــــــةس بــــــة ناصــــــة و هــــ

  

  بـار مـن اسـت    چون ابر بهار چشم خـون 

  فته دل زار مــن اســتکچــون غنچــه نشــ

  فریاد و فغان و نالـه هـر شـب تـا صـبح     

  ار مـن اسـت  کـ چون مرغ اسیر در قفـس  

  

ــ ــي کــــــ ــةورةت و مــــــــاص و حاصــــــ ــدةترة ســــــ ث عومــــــ

ــرش و  ــاين تـــــــــــ ــرة، ژيـــــــــــ ــي ژاين پتـــــــــــ   تاصـــــــــــ

  خؤشــــــي نييــــــة ةيفکــــــاولــــــة جيهانــــــة جثــــــي کئــــــةم 

  وباصــــــــي ، بــــــــةدترة حــــــــاص ث زؤرتــــــــري بــــــــثکــــــــ

  

  ه خیـل و حشـمش بیشـتر اسـت    کهرخواجه 

  درد و غم و رنـج و المـش بیشـتر اسـت    

ــادي   ــرور و شـ ــاي سـ ــود جـ ــا نبـ   دنیـ

  هــر پیشــتري درد و غمــش بیشــتر اســت

  

ــة ناپا  ــةم زةمزةمــــ ــئــــ ــوو  کــــ ــدا بــــ ــي پةيــــ ــة چــــ ؟ة لــــ

ــ ــ  کـــ ــة تثـــ ــةرفة لـــ ــووين  کام ســـ ــوو  وتچـــ ــژدا بـــ   ووثـــ

ــةفا      ــة جــ ــت بــ ــم، دؤســ ــث لةگةصــ ــةور بــ ــة جــ ــن بــ   دوژمــ

ــتة فةرقة  ــن و دؤســـ ــةم دوژمـــ ــئـــ ــوو؟ کـــ ــا بـــ ــة چيـــ   ةي لـــ

  

  هــا غیــر مستحســن چیســت ایــن زمزمــه

  ن چیســتکــرات بنیــانکویــن قطــع مــذا

  ند جفا و دشـمن هـم جـور   کگر دوست 

  پس فرق میان دوست با دشـمن چیسـت  

  

ــة    ــوو يـــ ــةرمان چ بـــ ــيلم و هونـــ ــي عـــ ــا  کذثـــ ــث النـــ جـــ

ــةنگا ــا هــــــــ ــدا نــــــــ ــة الذثــــــــ ــةزانيمان بــــــــ   وي نــــــــ

ــاص   ــوو منــــــ ــا بــــــ ــوژ و خورمــــــ ــؤ مثــــــ ــايي بــــــ   ئاســــــ

ــا   ــة هيچـــــــث دانـــــ ــةمان بـــــ ــةر و گةجنـــــ   ئـــــــةو گةوهـــــ

  

ــت  ــادیم ز دسـ ــت نهـ ــۀ معرفـ ــا پایـ   تـ

ــ ــادیم ز دســت  کی ــه ره جهــل فت   ســر ب

  خــرد بهــر جــوز و خرمــا كودکــچــون 

ــت   ــم ز دسـ ــه دادیـ ــر ابلهانـ   در و گهـ

  

اري مةيـــــــةکـــــــتـــــــا خزمـــــــةيت هاونـــــــةوع و وةفـــــــا 

ــ  ــازادي و ئاشـــــــ ــة ئـــــــ ــةر زاري مةيـــــــ ــة ســـــــ   يت لـــــــ

ــدة  ــي هةصـــ ــم؟  کچـــ ــةي زوصـــ ــةر زةوي ذيشـــ ــة ســـ   ةنث لـــ

  بــــــة، قوصــــــينگي قــــــني و بثــــــزاري مةيــــــة  کشــــــ بــــــث

  

ــت    ــۀ ماس ــر پیش ــاء بش ــدمت ابن ــا خ   ت

ــلم، اندیشــۀ ماســتآزادي و صــلح و س  

ــآن ــس ک ــتم که ک ــداد و س ــد ریشــۀ بی   ن

ــت   ــۀ ماس ــان، تیش ــران جه ــزرع وی   از م

  



یهابادهمیحافز  ١٧  

پـــــــةردةيي خـــــــوثن ئاتـــــــةگي ذةنگـــــــيين منـــــــة     کوة

  ثـــــــوة بـــــــاري ســـــــةنگيين منـــــــةکةژ و کـــــــي ذســـــــتة

ــ ــةت  کــــ ــةر داخ و خةفــــ ــة لةبــــ ــري نايــــ ــادي وةبــــ   ث شــــ

ــث  ــي بــــــ ــةنيا دصــــــ ــة  تــــــ ــةمگيين منــــــ ــارة و غــــــ   چــــــ

  

  چون پردة خون دامن رنگـین مـن اسـت   

  وه بـار سـنگین مـن اسـت    کـ چون رشتۀ 

  گـردد شـاد   ه زدسـت غـم نمـی   کس کآن

  ســروپائی دل غمگــین مــن اســت بــا بــی

  

ةنييــــــ کة ئــــــاوي ســــــاف و ذوونــــــاکــــــلــــــةو باخــــــة 

ــا  ــةن و چــــــ ــةش و بةدميــــــ ــزاري گــــــ ــة کگوصــــــ   نييــــــ

ــةبوو يـــــةکـــــدؤســـــتت  ــة کة نـــ   ذوو لةگةصـــــت کدص و يـــ

ــا  ــين ناپـــــــ ــةص دوژمـــــــ ــاوازي لةگـــــــ ــة کجيـــــــ   نييـــــــ

  

  ه در آن آب و هـوا روشـن نیسـت   کـ باغی 

  رنـگ در آن گلشـن نیسـت   کهرگز گل ی

  رو نبـود کـ گوي و ی ه راستکهر دوست 

  م از دشــمن نیســتکــدر عــالم دوســتی 

  

ارة نييـــــةکـــــت و بـــــثوو ئثمـــــة ذووکـــــةس وةکـــــهـــــيچ 

ــةخت و  ــث کبةدبــــ ــل و بــــ ــةفت و ديــــ ــة ةنــــ ــارة نييــــ   چــــ

  ةوة نــــــث؟کــــــئــــــةو دةوصــــــةتة ســــــةرماية لــــــة چــــــي پث

  پـــــارة نييـــــة ةس بـــــة قـــــةد ئـــــةم ميللةتـــــة بـــــثکـــــخـــــؤ 
  

  سی چو ما بـدین ذلـت نیسـت   کدر دهر 

ــه بــیکویــن ذلــت بــی   علــت نیســت ران

ــت ز  ــدول ــع ســرمایه ک ــدکه جلــب نف   ن

  ه ز ققــر نــامی از ملــت نیســتکــوقتــی 

  

ژيــــــــين لةگــــــــةص مةعريفــــــــةت و فةرهةنگــــــــة ثکــــــــ

ــناذث ــةخيت بة کــــــ ــةص بــــــ ــة کة لةگــــــ ــة و جةنگــــــ   ثشــــــ

ــة گــــوص   دص   غونچــــة بــــة تــــةنيا لــــة چةمــــةن     تــــةنگ نييــ

ــيت وة  ــة گشـــــ ــةم عالةمـــــ ــئـــــ ــن دصکـــــ ــة وو مـــــ   تةنگـــــ

  

  ه در این زمانـه بافرهنـگ اسـت   کس کهر

  بـا طــالع برگشـته خــود در جنـگ اســت   

ــت   ــا نیس ــن تنه ــه در چم ــی غنچ   دلتنگ

  دلتنـگ اسـت   نی چو مـن که نظر کبر هر 

  

ــةزن  ــؤت مــــــ ــي خــــــ ــةتة  الي ژثردةســــــ ــايي غةصــــــ منــــــ

  بــــــــؤ عةبـــــــــدي خـــــــــودا اليف خـــــــــودايي غةصـــــــــةتة 

  ةکـــــــــبثگانــــــــةيي فثــــــــر بـــــــــة، ذازي دص زايــــــــة مة   

ــة، گـــــــةلث    ــا بـــــ ــوريـــــ   ةس ئاشـــــــنايي غةصـــــــةتة کـــــ

  

  وجـود خودنمـایی غلـط اسـت     کدر مل

ــت   ــط اس ــدایی غل ــار خ ــدگی اظه   در بن

ــوز  ــبیگــانگی آم ــا مســلک   راســت که ب

ــنایی    ــه آش ــق زمان ــا خل ــت ب ــط اس   غل

  

ــو  ــةالن حــــــــ ــاري گــــــــ ــايةکذزگــــــــ مي ذةواي ياســــــــ

ــازاد ــري و ذاي ياســـــــــاية   يئـــــــ ــان، بـــــــــة بـــــــ   ي ژيـــــــ

  ة واکــــــةتــــــة گــــــةيل لــــــة نــــــاو ناچــــــث، کئــــــةو مةملة

ــث ــل بـــــــ ــاية  دادي و مـــــــ ــداي ياســـــــ ــوذي، فيـــــــ   هـــــــ

  

ــت    ــانون اس ــا ق ــد آزادي م ــون موج   چ

ــی  ــا محــو نم ــانون اســت  م ــا ق ــویم ت   ش

ــمح ــوم زوال کـ ــت کـ ــود آن ملـ   ی شـ

  ســتم بــا قــانون اکــه حکــتــی کدر ممل

  



فةذوخي يةزدياين وارينةکچ      ١٨

ةي دصشــــــــادةکةکة خةصــــــــکــــــــةتث کــــــــهــــــــةر مةملة

  ي عــــــــةدص و دادةکئــــــــةو شــــــــاديية هــــــــؤي ذوونــــــــا

ــ ــث و   کةم هةصـــــدةکـــ ــة نـــــاو بچـــ   اول بـــــثکـــــةوث لـــ

ــةر مةملة ــهـــــــ ــةتث کـــــــ ــازادة کـــــــ ــةيت ئـــــــ   ة ميللـــــــ

  

  تــی در ایــن جهــان آبــاد اســتکهــر ممل

ــدل و داد اســـت  ــو عـ ــادیش از پرتـ   آبـ

ــران و خــراب ک ــه وی ــر شــود از حادث   مت

  اســـته بیشـــتر آزاد کـــتـــی کهـــر ممل

  

ة لـــــــة غايـــــــةت بـــــــةدةرة  کـــــــمةزنايـــــــةيت ياســـــــا  

ــةرة    ــان و ســــ ــةر گيــــ ــة ســــ ــةيت لــــ ــة ئيتاعــــ ــؤ ئثمــــ   بــــ

ــد دادةذژث    ــرس و هومثـــــ ــةر تـــــ ــة ســـــ ــة لـــــ   فةرموويـــــ

  ة بـــــــؤ مـــــــان و ژيـــــــاين بةشـــــــةرةکـــــــئـــــــةو پايـــــــة 
  

  ه اصـول واجـب التعظـیم اسـت    کـ قانون 

ــت    ــلیم اس ــر تس ــاعتش س ــه اط ــا را ب   م

ــد  ــگویـ ــر  کـ ــدگانی بشـ ــاي زنـ   ه بنـ

  اســـتبـــر روي قواعـــد امیـــد و بـــیم 

  

ــان" ــة  "تؤفـــــ ــين عةلةمـــــ ــؤ ذاســـــــيت چةشـــــ ــة بـــــ ي مـــــ

  ةري بنچينـــــــــةيي زوصـــــــــم و ســـــــــتةمةکـــــــــاولکـــــــــ

ــ   ــة خةصــ ــةر بؤيــ ــةر   کهــ ــة ســ ــوورة لــ ــي دةوث، ســ   خؤشــ

ــئـــــــةو ذثگـــــــة  ــابيتکـــــ ــة ة گرتوويـــــــةيت ســـــ   قةدةمـــــ

  

  ه ز راستی بـه عـالم علـم اسـت    کطوفان 

ــه ــویران ــت  ک ــتم اس ــور و س ــاي ج   ن بن

ــود  ــوب از آن ب ــمحب ــا باطــلک   ه حــق ی

  قـدم اسـت   ثابـت خود همیشه  کدر مسل

  

نـــــــةبوة لـــــــة دصـــــــمدا خةفـــــــةيت بـــــــوون و نـــــــةبوون

ــ ــةبوون     کــ ــة نــ ــامت بــ ــة مــ ــازة، نــ ــوون ســ ــة بــ ــة بــ   ةيفم نــ

  دث و ذادةبــــــــــرث ،ةکــــــــــي ژيــــــــــان دةمثکذوونــــــــــا

ــاري ــةن،   کتــــــ ــة تةمــــــ ــر تيايــــــ ــي پتــــــ   ةمترة ذوونکــــــ

  

  م نیسـت کـ هرگز دل ما غمین ز بـیش و  

  م دل مـا را غـم نیسـت   کـ گر بیش و اگر 

ــ   ــر از ی ــت غی ــات نیس ــباب حی   دم کاس

ــد و دیگــر دم نیســت  ــی باش ــز دم   آن نی

  

بـــــــــؤ هـــــــــةرچي پةســـــــــندة ذثگـــــــــةپثوان خؤشـــــــــة 

ــ   دص   ي پةرثشــــــــان خؤشــــــــة  کدانــــــــةوة بــــــــؤ خةصــــــ

  ايف نييــــــــةکــــــــي مــــــــرؤ کتــــــــةنيا نييــــــــةيت پــــــــا  

ــةتيش بــــــة  کپــــــا ــي نييــــ ــوان خؤشــــــة کــــ   ردةوةي جــــ

  

  ما طریق مطلـوب خـوش اسـت    کدر مسل

ــوش اســت  ــوب خ ــان مغل   دلجــوئی مردم

ــ ــراي مـــا نیـــت خـــوب کـ ــود بـ   افی نبـ

  ردة خـوب خـوش اسـت   کـ وب با نیت خـ 

  

ة بـــــؤي بـــــث هةرةســـــثکـــــث چـــــاوي لـــــة قازاجنـــــة کـــــ

ــوودي   ــد و ســــ ــاين زةوةنــــ ــة زيــــ ــلــــ ــثکــــ   ةم ناعةبةســــ

ــيت تيــــــا بــــــث   کــــــارث کهــــــةر   ة بةرجةوةنــــــدي گشــــ

ــ   ةســـــثکوللي کـــــةوث پةســـــندة الي کـــــث شـــــوثين کـــ

  

  پــیش همــه منفعــت اگــر مطلــوب اســت

  ی خـوب اسـت  کـ در نفع چرا این بـد و آن ی 

ــدارد از بهــر عکــســودي  ــان ن   مــومه زی

  ه جویندة آن محبـوب اسـت  کسودیست 

  



یهابادهمیحافز  ١٩  

نــــــــوثن دصــــــــي تــــــــةنگي منــــــــة  ئاوثنــــــــةيي حــــــــةق

  دةنگــــــي منــــــة وثــــــژي، درومشــــــي دةمــــــي بــــــث حــــــةق

ــ ــي کــــ ــاتص نووســــ   ث ذاســــــت و دروســــــيت حــــــةق و بــــ

  ذةنگـــــــي منـــــــة ؤص و بـــــــثکـــــــاو و کپثنووســـــــي شـــــــ
  

ــق ــۀ حـ ــت  آیینـ ــتۀ ماسـ ــا دل خسـ   نمـ

  برهــان حقیقــت دهــن بســتۀ ماســت    

  کس که درست حـق و باطـل بنوشـت    آن

ــو ــت   ن ــتۀ ماس ــۀ بشکس ــم و خام   ك قل

  

ــة   ــاييين منــــــ ــيت ئــــــ ــةن، دروســــــ ــاوة تةمــــــ ــا مــــــ تــــــ

  زيددايـــــــــةيت ناذاســـــــــت، لةگـــــــــةص ژيـــــــــين منـــــــــة 

ــةق  ــازادي و حــــ ــةر   ئــــ ــةوعي بةشــــ ــةبؤ نــــ ــوازي لــــ   خــــ

ــلة   ــة، مةســـــ ــاوة هةناســـــ ــا مـــــ ــة  کتـــــ ــين منـــــ   و ديـــــ

  

  تــا عمــر بــود، درســتی آئــین مــن اســت

  بدخواه کـژي، مسـک دیـرین مـن اسـت     

  آزادي و خیرخــــواهی نــــوع بشــــر   

  مرام و مسلک و دیـن مـن اسـت   مقصود و 

  

ة دارماصـــــــي خةمـــــــةکـــــــةتـــــــةي ئثمـــــــة کئـــــــةم مةملة

  ةمـــــــة کتثيـــــــدا دصـــــــي ئاســـــــوودة هـــــــةتا بثـــــــژي     

ــان دوا دة    ــة هاوذثيـــــ ــلة، لـــــ ــهـــــــةنگاوي شـــــ   ةوثکـــــ

ــهــــــةر پيــــــاوث  ــابيتکــــ ــة ة ئــــــةم زةمانــــــة ســــ   قةدةمــــ

  

  در کشور ما که مهـد انـدوه و غـم اسـت    

  وجــان شــاد بســیار کــم اســت  در آن دل

ــداز همقــدمان خــود عقــب خوا   هــد مان

  قـدم اسـت   هرکس که درین زمانـه ثابـت  

  

ــةن  ــچيمــــ ــةتري   کــــ ــي چــــ ــة ذةنگــــ ــةکةيکة لــــ اووســــ

ــ مــــــةزرا وة    خــــــةوي شــــــةواين تووســــــة    وو جــــــث کــــ

ــذ     ــثنة پــ ــةي گصــ ــة مــ ــاچي لــ ــؤ نــ ــبــ ــتکــ   ةي، دةرودةشــ

  وة بــــــة گــــــوص، چةشــــــين پــــــةذي تاووســــــة     آلخــــــةم

  

  تـر کیکـاوس اسـت   اکنون که چمن چـو چ 

  وز سبزه دمن چو خوابگـاه طـوس اسـت   

  کن می چـون چشـم خـروس   برخیز به بط 

  کز گل در و دشت چون پـر طـاوس اسـت   

  

خارانـــــــــة نـــــــــةورؤزة، بـــــــــةهارة، جثـــــــــژين مـــــــــةي

  ؤي يارانـــــــةکســـــــةر چيمـــــــةن و چـــــــوار دةوري، مـــــــة

ــةهار  ــنةبا و هـــــــةوري بـــــ ــايةي شـــــ ــة ســـــ   بنـــــــواذة لـــــ

ــوص ــوص   گـــــ ــةوة، گـــــ ــي دايـــــ ــة دةمـــــ ــة خونچـــــ   بارانـــــ

  

  خــواران اســت امســال بهــار جشــن مــی

  اطــراف چمــن نشــیمن یــاران اســت    

ــار  از دولـــت ــاد و بـــاران بهـ   ابـــر و بـ

ــزار شــکوفه ــل گل ــز و گ ــاران اســت ری   ب

  

ــةر   ــة هــ ــةم چيمةنــ ــلــ ــةس وةکــ ــةکــ ــة کوو گــــوص يــ ذةنگــ

ــةنگة   ــالر و ســـــــ ــاجي پـــــــ ــص ئامـــــــ ــين چقـــــــ   چةشـــــــ

ــث ــي دة بــ ــدةنگــ ــي دةرث   کــ ــاص دةنگــ ــة حــ ــةرچي بــ   ةن هــ

ــتؤ ــةچة، کئةســــ ــات و کــــ ــث مــــ ــثکــــ ــة پ و بــــ   دةنگــــ
  

  هرکس که چو گل دراین چمن یکرنگ اسـت 

  سـنگ اسـت   مبا خار به پـیش باغبـان هـ   

ــا نیســت  دل   تنگــی غنچــه در چمــن تنه

  تنـگ اسـت   بر هرکه نظر کنی چو من دل

  



فةذوخي يةزدياين وارينةکچ      ٢٠

ة لــــــــة ژثــــــــر قــــــــودرةت و تواناييتــــــــةکــــــــدنيــــــــا 

ــة  ــة، نــــــــ ــةي فذوفثصــــــــ ــة کمايــــــــ ــة ئازاييتــــــــ   لــــــــ

ــاذةت  ــةم تيجــــــ ــاوةين عةسصــــــــي ئــــــ ــة الي خــــــ   خانــــــ

  مافــــــــــت بــــــــــة قــــــــــةدةر شــــــــــعوور و زاناييتــــــــــة

  

ــم   ــر حک ــه مق ــا ک ــت  دنی ــائی توس   فرم

  ی توسـت سعی و عملش اصـل خـودآرائ  

  در پــــیش مــــدیر ایــــن تجارتخانــــه

ــائی توســت  ــو بقــدر فهــم و دان   ســهم ت

  

دوژمـــــــن لةگةصـــــــت دؤســـــــتة، چ دؤســـــــتت دوژمـــــــن

  وو مـــــــنکـــــــانت، وةکقـــــــةت بةرمـــــــةدة الين دؤســـــــتة

  اتــــــث لــــــة دؤســــــتاين نــــــةزانکة هــــــةموو کــــــپــــــارثز 

ــةرؤ ــة بـــــــ ــنکتةنگانـــــــ ــة دةبـــــــ ــريت، بثگانـــــــ   ي گـــــــ

  

  یــا دوســت دشــمنند یــا دشــمن دوســت

  دامـن دوسـت  از دست رها مکن چـو مـن   

  پرهیــز نمــا ز دوســتانی کــه ز جهــل    

  گر خوار شوي چـو خـار در گلشـن دوسـت    

  

ــةم  ــةر ذؤژي قــــــــذة و جةنگث  کلــــــ ــاولــــــــة هــــــ ةکــــــ

ــث ــاو حو   بـــــ ــة نـــــ ــةزمي لـــــ ــوومـــــــةتا نةنگثکنـــــ   ةکـــــ

ــف تــــــــث ــي ئيمــــــــذؤ کــــــ ــةوزاعي سياســــــ   رة لــــــــة ئــــــ

ــةي ذةنگث  ــةر دةمــــــ ــة هــــــ ــين قةلةموونــــــ ــچةشــــــ   ةکــــــ

  

  هر روز دراین خرابه جنگـی دگـر اسـت   

  گی دگــر اســتدر ســاغر شــهد مــا شــرن

ــا   اوضــــاع سیاســــت عمــــومی گویــ

  چون بوقلمون باز بـه رنگـی دگـر اسـت    

  

ــين زؤص ــةي دوژمــــ ــ! ئــــ ــةر کــــ ــر ســــ ــة، ئيتــــ ةوتنکذ بــــ

ــ     ــيت و ذثـــــ ــة ئاشـــــ ــةر بـــــ ــکنـــــــابيين مةگـــــ   ةوتنکـــــ

  ة، بةشـــــي کـــــث چـــــاوي تـــــةماحي بذيـــــة ئـــــةم خا   کـــــ

ــر وث  کپاشة ــي زةبـــــــــ   ةوتنکـــــــــــشـــــــــــةية، پاشـــــــــ

  

  تـوزي نیسـت   اي خصم تو را مجال کـین 

  وزي نیســتدر کشــور مــا امیــد فیــر   

ــرون آي    ــفا بی ــلح و ص ــا ز در ص ــا م   ب

  کــامروز جهــان، جهــان دیــروزي نیســت

  

ةس نييــــــــةيت پايــــــــة لــــــــة نــــــــاو دؤســــــــتاناکــــــــهةر

ــة، دةس  ــةي نييـــــ ــا   مايـــــ ــاوةي ژيانـــــ ــة مـــــ ــة لـــــ   تةنگـــــ

ــتايةتييا   ــةغزي دؤســــــ ــة جــــــ ــبخولث لــــــ ــةس هةصــــــ   بــــــ

  مانـــــــا ة دةردةخـــــــا شـــــــيت بـــــــثکـــــــلـــــــةو نوختـــــــة 
  

  هرکس کـه بعهـد دوسـتی پایـه نداشـت     

ــراي ســود    ســرمایه نداشــتدر دســت ب

  اي بـه یـک نقطـه بگـرد     از دایره کـم نـه  

ــراهن دوســتی کــه پیرایــه نداشــت       پی

  

ي قةيســـــــةر هيچـــــــةکؤشـــــــکالي هيممـــــــةيت بـــــــةرز، 

ــ  ــةرمايةيي دارا و ســـــــــــــ ــةکســـــــــــــ   ةندةر هيچـــــــــــــ

ــةو  ــاصکالي ئــــ ــة مــــ ــة ةســــ ــاوةنکبــــ ــةرةفة ؤص و خــــ   شــــ

ــة   ــةر هيچــــ ــذ و زةمبــــ ــةژي لــــــة زثــــ ــةد ماصــــــي تــــ   ســــ

  

  بــا طبــع بلنــد قصــر قیصــر هــیچ اســت 

ــی دا ــت دارائـ ــیچ اسـ ــکندر هـ   را و سـ

ــه ــا خانـ ــا  بـ ــت مـ ــر همـ ــی ببـ   بدوشـ

ــۀ زر هــیچ اســت  ــۀ گــنج خان   صــد قافل

  



یهابادهمیحافز  ٢١  

ــا  ــة حــــــةق بثــــــزارة  کــــــة زةعيــــــفکــــــدنيــــ وژة لــــ

ــةوي پثش   ــة قـــ ــةر بـــ ــةق هـــ ــ  کحـــ ــةو حةقـــ ــة ئـــ   دارةةشـــ

  !ة تـــــؤ لـــــة حـــــةق و بـــــاتص دةدوثـــــي کـــــپـــــثم ســـــةيرة 

ــاو    ة، حــــــــةق لةگــــــــةص زؤردارة کــــــــزؤرداري ذةچــــــ

  

  کش کـه از حـق دور اسـت    دنیاي ضعیف

  دهـد و معـذور اسـت    به قوي میحق را 

  بیهوده سخن ز حـق و باطـل چـه کنـی؟    

  رو زور بدست آر که حـق بـا زور اسـت   

  

خــــــــانووة بــــــــؤ هةموانــــــــة کدنيــــــــا چييــــــــة، يــــــــة

ــة    ــؤ هةموانـــــ ــانووة بـــــ ــةذ و بيـــــ ــپ و گـــــ ــذ پةصـــــ   پـــــ

  قـــــازانج و زةرةر، ئـــــةمن و خةتـــــةر، بـــــوون و نـــــةبوون    

  چــــــــي تيايــــــــةيت ئــــــــةم خــــــــانووة بــــــــؤ هةموانــــــــة 

  

  جـاي همـه اسـت   دنیا چو یکی خانـه و  

  ســرا ســراي همــه اســت ویــن خانــۀ غــم

  این است که عیش و نوش این خانـه تمـام  

ــراي همــه اســت    از بهــر یکــی نیســت ب

  

ــذؤژث  ــةنووة کة ذق و کــــــــ ــةي ســــــــ ــة بصثســــــــ ينــــــــ

  و تــــــةذ زايــــــة بــــــووة کبــــــةو ئــــــاگري فيتنــــــة وشــــــ

ــمــــــن داخــــــي ئــــــةوةم ناچــــــث   ــداکــــ   ة لــــــةو ذؤژةشــــ

  ة بةدبــــــةخيت زووةکــــــختــــــة بةةســــــة بةدکهــــــةر ئــــــةو 

  

  ور اسـت  شرار بغض و کـین شـعله   روزي که

  وز آتش فتنه خشک و تـر در خطـر اسـت   

  افسوس من این اسـت کـه در آن هنگـام   

  تــر اســت تــر آن بــود کــه بیچــاره بیچــاره

  

عــــــومر بــــــة شــــــثيت مانــــــگ و ساصــــــم ذابــــــرد کيــــــة

ــث   ــعوور و، بــــ ــة شــــ ــووم لــــ ــرد کدوور بــــ ــم ذابــــ   ةماصــــ

ــةمن وة  ــةي تةمــــــ ــزؤربــــــ ــاوي کــــــ ــي خوثنــــــ   وو گوصــــــ

ــيت دذ   ــة تةنيشـــــــ ــرد و کتـــــــــةنيا لـــــــ   داصـــــــــم ذابـــــــ
  

  عمري بـه ره جنـون نشسـتیم و گذشـت    

  وز ملک خرد بـرون نشسـتیم و گذشـت   

ــواري     ــا خ ــن ب ــن چم ــار ای ــه کن   القص

  چون الله میان خون نشسـتیم و گذشـت  

  

  

ــ ــووکةيگؤشــــ ــة   کي بچــــ ــا بةمســــ ــةردوو دنيــــ ــة هــــ لــــ

  ذيـــــــا بةمســـــــة بــــــؤ ذثـــــــي مةبةســـــــم بـــــــاوةذي بـــــــث 

  ةيي ذؤژگــــــــار و خــــــــةرماين زةمــــــــانکــــــــلــــــــةم چثن

ــا دةن ــة گوصـــــــث يـــــ ــتاقـــــ ــةکـــــ ــةنيا بةمســـــ   ث بـــــــة تـــــ

  

  ما را همه از دو کـون یـک گوشـه بـس اسـت     

  در راه طلب عزم متین توشـه بـس اسـت   

ــر    از کشـــتۀ روزگـــار و از خـــرمن دهـ

  دانه کفایت است و یک خوشـه بـس اسـت    یک

  

ــة  ــي کچــــــةن وةختــــ ــؤ؟ کةشيشــــ ــةعبوودي تــــ ــة مــــ ثيــــ

  چ بــــــووة مةقســــــوودي تــــــؤ؟ ،زؤر بــــــايي بــــــة ذيشــــــي

  يــــــاوةبــــــدة، چــــــون ئــــــةو پ بــــــةس اليف هــــــةياس لــــــث

ــؤ؟   ــةمحوودي تــــ ــة مــــ ــؤن دةبثتــــ ــةدة، چــــ ــؤي ئةمحــــ   خــــ

  اي کاهن خودپرست، معبـود تـو کیسـت؟   

  پسـت، مقصـود تـو کیسـت     وي خائن شوم

ــرد     ــاین م ــا ک ــوه منم ــاز جل ــاز ای ــا ن   ب

  هرچند که احمد است محمـود تـو نیسـت   

  



فةذوخي يةزدياين وارينةکچ      ٢٢

  

ــةو   ــا لـــ ــا  کجيـــ ــة، حـــ ــة خوايـــ ــادص کةســـ ــمي عـــ وا؟کـــ

  وا؟کــــــدةر، قــــــازي حــــــةق و بــــــاتص لــــــةو زاتــــــة بــــــة

  ةسکـــــــووژث ســـــــةد کـــــــتوانـــــــث بهـــــــةر قاتصـــــــث دة

  وا؟کــــــــامص کــــــــقــــــــانووين موجــــــــازايت بةشــــــــةر   

  

ــت    ــادل نیس ــاکم ع ــاك ح ــزد پ ــز ای   ج

  جــز موجــد خــاك، قاضــی قابــل نیســت

ــت   ــن را کش ــد ت ــل ص ــوان قات ــار ت   یکب

  زآنــرو کــه مجــازات بشــر کامــل نیســت

  

ــا ــةدةرة  کالي حـــــ ــووم هـــــ ــوثين مةزصـــــ ــارة خـــــ مي شـــــ

ــة ال وة  ــانووين لــــــ ــمة قــــــ ــةر زاصــــــ ــکهــــــ   ةوةرةکــــــ

ــهةر ــؤکــــ ــةري بــــ ــا  ةس ســــ ــانوون داخــــ ــةيت قــــ   حورمــــ

  الي ئـــــةهلي قةصـــــةم ذثـــــزي لـــــة ســـــةر گيـــــان و ســـــةرة 

  

  کشــی طریقــۀ محتشــم اســت    مظلــوم

ــتم اســت   ــل س ــکنی پیشــۀ اه ــانون ش   ق

  هر سـر کـه بـه احتـرام قـانون خـم شـد       

ــت   ــرم اس ــم محت ــاب قل ــلک ارب   در مس

  

ــ ــةم خةصــــ ــةمووکئــــ ــةعبوود ية ية هــــ ــدة مــــ ــعابيــــ   ةکــــ

ــا ــجوود ية کذةش تـــــ ــاجيدة، مةســـــ ــپي ســـــ ــوو ســـــ   ةکـــــ

  بــــــــة ئينســــــــافةوة بنــــــــواذة جيهــــــــان رةکــــــــف تــــــــث

  ةکــــــةودةن و ژيــــــر، مةتصــــــةب و مةقســــــوود يةکــــــالي 
  

  عالم همـه عابدنـد و معبـود یکـی اسـت     

  دنیا همه ساجدند و مسجود یکـی اسـت  

ــدة ان  ــا دی ــاب ــري  ص ــو نگ ــو نیک   ف چ

  روحانی و ما را همه مقصود یکـی اسـت  

  

ــةو تاقمــــــة ناپا  ــئــــ ــة کــــ ــني  کــــ ــوئمني نــــ ــيچ مــــ   ة هــــ

  بــــــني نــــــني ردةيـــــان خــــــؤش کبــــــة  کحةقيانـــــة خةصــــــ 

ــ  ــ بــــــة قــــــةوام    کذؤژثــــ   و ذؤژث وســـــــووق کةوچکــــ

ــث    ــة، بـــــ ــنيا بـــــ ــة دصـــــ ــةو تايةفـــــ ــني  ئـــــ ــائني نـــــ   خـــــ

  

  آن سلسله را که جـز خطـا بـاطن نیسـت    

  کس نیست که بر خطایشـان طـائن نیسـت   

  روزي به وثـوق شـاد و گـاهی بـه قـوام     

  خـائن نیسـت   القصه کـه ایـن طایفـه بـی    

  

  ئازارانـــــــــــــــــة دص عـــــــــــــــــاجزي ئـــــــــــــــــازاري دص

ــث   ــازذي بـــــــ ــان جـــــــ ــ گيـــــــ   انـــــــــةارکتةمدادي ســـــــ

  ارانکپثويســـــــــــتة تـــــــــــةمث و ســـــــــــزاي خةيانـــــــــــةت

ــة   ــؤزي وةفادارانــــــــــ ــةل و هــــــــــ ــاوايت گــــــــــ   ئــــــــــ

  

ــته از آزار دل ــت دل خســـ   آزاران اســـ

ــت   ــتمکاران اس ــداد س ــه ز بی ــان رنج   ج

ــاران   ــازات خیانتکـــ ــه و مجـــ   تنبیـــ

ــت  ــاران اسـ ــاداش نکوکـ ــه پـ   در جامعـ

  

ــا  ــة   کتــــ ــؤ خؤشــــ ــن و تــــ ــةخيت مــــ ــةوي بــــ ــث خــــ   اتــــ

  پؤشــــــة چــــــاوي مــــــن و تــــــؤ پــــــذ ئــــــاوة، لــــــةش ذةش

ــ ــدارة واکـــــــ ــن ئيـــــــ ــةيت عةدصـــــــــيية ! ل بـــــــ   !تايبـــــــ

ــة  ــةبري و هؤشـــــــ ــةرچي بـــــــ ــةوان، هـــــــ ــزارة لـــــــ   بثـــــــ

  تا بخت من و تـو خـوابتر از همـه اسـت    

  تـر ازهمـه اسـت    چشم تـو و مـن پـرآب   

ــد ولیـــــک ــد ادارات خرابنـــ   هرچنـــ

ــت   ــه اسـ ــر از همـ ــا خرابتـ ــۀ مـ   عدلیـ



یهابادهمیحافز  ٢٣  

  
  

ــةم مةملة ــة کلـــــ ــنايف نييـــــ ــة خـــــــؤ شـــــــةذي ئةســـــ   !ةتـــــ

ــا ــم کحــــ ــة   کــــ ــذايف نييــــ ــتث ئةشــــ ــة مشــــ ــة لــــ   ة جگــــ

ــة ــةر خــــةتاي    هــ ــة ســ ــة لــ ــةد بةصــــگة  کر بؤيــ ــث، ســ   ةســ

  ايف نييـــــــــةکـــــــــةيت ذاســـــــــت و درؤ يـــــــــبـــــــــؤ چؤني

  

  در کشور مـا کـه جنـگ اصـنافی نیسـت     

ــت   ــرافی نیس ــول اش ــز از اص ــاکم بج   ح

  این است که بـر خطـاي یـک تـن ناچـار     

  صد مدرك و درج ده سند کـافی نیسـت  

  

ــ ــوورة  کـــــ ــيةدا، مةنســـــ ــةر عةدصـــــ ــة ســـــ ــة بـــــ   ث زاصـــــ

ــووة، زؤر    ــر هــــــــاتووة، زوو زل بــــــ   مةشــــــــهوورةدثــــــ

ــتاوية ــانوون  يب کهةشـــــــــ ــياليف قـــــــــ ــي خـــــــــ   الغـــــــــ

ــدةر ــوورة  کــــــ ــةر ســــــ ــةيت هــــــ ــةر دژايــــــ   رد و لةســــــ
  

  منصـور کــه در عدلیــه قــادر شــده اســت 

  در شـــده اســـتصـــادیرآمـــده زود از م

  هشــتاد و یــک ابــالغ خــالف قــانون    

  در شــده اســتصــااز جانــب آن جســور 

  

ــة ــةراقي   کيـــ ــة مـــ ــيذدةم لـــ ــةئـــ ــثکـــ ــني  ذ بـــ ــةم نـــ   خـــ

ــة ــي  کيـــ ــة داخ ذةئـــ ــاين لـــ ــرؤش  ســـ ــني فـــ ــوذذةم نـــ   خـــ

  ةالي مةجليســــــي پثــــــنجکــــــلــــــة وةزنــــــدا و کثکنيســــــ

ــ اين مةجليســــــي چــــــوار   کلــــــة نوثنــــــةرة    ةم نــــــني کــــ

  

  غــم نیســت از رأي خـران دلــم دمــی بــی 

  فــروش جــان مــن خــرم نیســت  وز رأي

  بــل ایــن وکــالي مجلــس پــنجم در وزن

ــت   ــم نیس ــارم ک ــاریخی چ ــس ت   از مجل

  

  زاري بــــــــــــثآلدةوصــــــــــــةمةند د يتــــــــــــا پيشــــــــــــةي

ــث ــيوة  بـــــــ ــريي شـــــــ ــة، ئةســـــــ ــثمايـــــــ   ن و زاري بـــــــ

ــيت    ــةژاري گشــــــ ــةل و هــــــ ــي گــــــ ــةم چارةذةشــــــ   ئــــــ

ــةمووي عيللـــــــةيت بـــــــث  ــثکـــــــالم وايـــــــة هـــــ   اري بـــــ

  

  

ــر دل   ــی غی ــم غن ــا رس ــت ت   آزاري نیس

ــت    ــز زاري نیس ــاره ج ــر چ ــر فقی   از به

  این خواري و این ذلت و ایـن فقـر عمـوم   

ــی ــت   ب ــاري نیس ــت بیک ــز عل ــبهه بج   ش

  

  ی موشريودةوله بؤ کابينه

ــةت  ــدةوصــ ــور کــ ــاوي لــــة گــ ــةخثر چــ ــثة بــ ــةذ بــ   گ و مــ

ــة حاســـــ  ــةيرة، لـــ ــث تزؤر ســـ ــةيت، بـــ ــث ميللـــ ــاوةذ بـــ   بـــ

ــ  ــاين خةصــــــ ــةم داد و فغــــــ ــؤنکئــــــ ــةون؟ ة چــــــ   ناژنــــــ

ــول  ــة ذةئيســـــ ــا ذةنگـــــ ــوثي  وزذا يـــــ ــگـــــ ــثکـــــ   ةذ بـــــ

  
  

ــاور نیســت   ــا ب ــۀ م ــو را گفت   اي آنکــه ت

  ور هســت ز جــبن قــدرت کیفــر نیســت

  بــا منطـــق و مـــدرك بشــنو نالـــۀ مـــا  

  الــوزرائی کــر نیســت گــر گــوش رئــیس

  

  



فةذوخي يةزدياين وارينةکچ      ٢٤

  سپه کابينةی سةردار

  وا ئةمنييـــــــةت؟ کـــــــبةربوونةتـــــــة مشـــــــت و لةقـــــــة،   

ــدةر ــةقة،  کـــــ ــة و شـــــ ــردن و زللـــــ ــةت؟کـــــ   وا ئةمنييـــــ

ــؤچي ــة زؤر تـــــــؤ بـــــ ــة؟  بـــــ ــةملثين هةيـــــ ــي دةســـــ   پثمـــــ

  وا ئةمنييـــــةت؟کـــــگـــــوث بگـــــرة، قســـــةي مـــــن حةقـــــة، 
  

  با مشـت و لگـد معنـی امنیـت چیسـت؟     

ــت؟    ــت کیس ــاجی امنی ــد، ن ــی بل ــا نف   ب

ــت     ــت هس ــه امنی ــو ک ــرا مگ ــا زور م   ب

ــه ز مــن شــ ــا نال   نو کــه امنیــت نیســتب

  

  کابينةی مستوفی املمالک

ــابينةک ــث کــــــــــ   تةمسيمــــــــــــة ةمان ئةوةنــــــــــــدة بــــــــــ

ــةرؤ  ــة ســــــ ــليمة   کهةربؤيــــــ ــان تةســــــ ــة دوژمنــــــ   بــــــ

ــن   ــا مـــ ــجـــ ــةبث   کـــ ــتة نـــ ــادميي ئثســـ ــة خـــ ــوام بـــ   ة هيـــ

  ةن نيمــــــــةکــــــــبــــــــةو خــــــــائيين داهــــــــاتوو بــــــــة تةر
  

ــی   ــه ب ــا اگرچ ــۀ م ــت  کابین ــمیم اس   تص

ــه دشــمنان تســلیم اســت  ــود شــما ب   معب

ــد   ــر امیـ ــال گـ ــادم حـ ــوداز خـ   ي نبـ

  از خـــائن آینـــده هـــزاران بـــیم اســـت

  

ــةو شــــةرتة   ــن و دؤســــت    کــــئــ   ة بةســــترا لــــة بــــةيين مــ

ــت    ــةيين مــــن و دؤســ ــة بــ ــةيتاين لــ ــة شــ ــوو بــ ــةص بــ   پووچــ

ــي   ــيم هةوةصــــــ ــزانــــــ ــارث، کــــــ ــة دواذؤژداکــــــ   ة لــــــ

ــ ــدة کقامــ ــت   کــ ــن و دؤســ ــن، دوژمــ ــاوي مــ ــة چــ   وتن لــ

  

  آن عهد که بسته شد میان مـن و دوسـت  

  بشکسته شـد از فتنـۀ اهـریمن و دوسـت    

ــر   د ــار آخ ــن ک ــه در ای ــتم از اول ک   انس

  نمــا شـوم بــر دشـمن و دوســت   انگشـت 

  

ــة  ــي تةنگانــــــــ ــدؤذثين دةمــــــــ ــث بــــــــ ــؤ ناشــــــــ   خــــــــ

  ةم لــــــــة دصــــــــت ميوانــــــــةکــــــــي کخــــــــةم ماوةيــــــــة

ــ  ــةو تيشــــــ ــةر  کئــــــ ــاوي ســــــ ــة خؤرةتــــــ   ةوتنداکة لــــــ

ــا ــة يةکذوونــــــ ــرث، گيانــــــــة  کي بــــــ ــةيت دةبينــــــ   !يــــــ
  

  نبایــد شــد سســت در موقــع ســخت مــی

  کز عـزم، شکسـته را تـوان کـرد درسـت     

ــید ــان را خورشـــ   موفقیـــــت رخشـــ

ــی  ــاق مـ ــایۀ اتفـ ــت  در سـ ــد جسـ   بایـ

  

  الي ئثمـــــــة وشـــــــةي عيـــــــززةت و زيللـــــــةت گةمةيـــــــة

ــة    ــةت گةمةيـــــ ــةژاري، دةرد و عيللـــــ ــة هـــــ ــةدتر لـــــ   بـــــ

  وا؟کـــــحييةيت آلث نـــــاژي بـــــة دةســـــيت خـــــؤي، ســـــةکـــــ

ــب ــة وةکــــ ــة  کرث بــــ ــةت، گةمةيــــ ــةوم و ميللــــ ــي قــــ   يلــــ
  

  در مسلک مـا کـه عـزت و ذلـت نیسـت     

  سلطان و فقیـر و کثـرت و قلـت نیسـت    

  هرکس که به دست خویشـتن کـار نکـرد   

  لح بـــه نماینـــدگی ملـــت نیســـتصـــا

  

  دانـــــــــاين ئةساســـــــــة بـــــــــؤ مؤئةسســـــــــيس فـــــــــةذزة

ــةذزة   ــوفليس فـــــ ــاص و ذووت و مـــــ ــاوةين مـــــ ــؤ خـــــ   بـــــ

ــةر  ــنوثنــــ ــةر  کــــ ــة ســــ ــارة لــــ ــي زؤرة، دووبــــ   ة خةتاشــــ

  ئـــــــــةم عالةمـــــــــة ئيحتـــــــــذامي مـــــــــةجليس فـــــــــةرزة
  

  تحکیم اساس بـر مؤسـس فـرض اسـت    

  تاین اصل بهر منعم و مفلـس فـرض اسـ   

  برفــرض وکیــل هــم خطاپیشــه بــود     

  بر جامعـه احتـرام مجلـس فـرض اسـت     



یهابادهمیحافز  ٢٥  

  

  نـــــــــةزاين هـــــــــؤي پةرثشـــــــــاين مةيـــــــــة! خزمينـــــــــة

ــدن و   ــةذةيت چانــــــ ــتني، هــــــ ــهةســــــ ــةآلثکــــــ   ين مةيــــــ

  !ذؤژي چارةنوومسانــــــــــة بــــــــــراذاســــــــــت بينــــــــــةوة، 

ــايف ذةوا  ــوثن مـــ ــشـــ ــةوين، کـــ ــة کـــ ــاين مةيـــ ــةو گيـــ   ة ئـــ

  

  اي توده، که جهل در سرشـت مـن و توسـت   

ــاه زرع و ــه گ ــن و توســت هشــدار ک   کشــت م

  تا شـب پـی حـق خـویش از پـا منشـین      

  برخیز کـه روز سرنوشـت مـن و توسـت    

  

ــي بةرانبــــــــةري    ــســــــــةندووقي ذةئــــــ   ام دينــــــــة؟کــــــ

  ةس دصـــــي پـــــث خـــــؤش نييـــــة، مايـــــةي قينـــــةکـــــهـــــيچ 

  وو دنيـــــــــــا وايـــــــــــةکدةوراين ئــــــــــةويش هـــــــــــةروة 

  ثـــــــــــي تثچـــــــــــووة، دوو ذؤژي تثيـــــــــــا شـــــــــــريينةک

  

  را چـه دیـن و کـیش اسـت     رأي این جعبۀ

  وب و زشت در تشـویش اسـت  کز آن دل خ

  گردیــده چــه دنیــاي دنــی ایــن صــندوق

  هریک نفـري در آن دو روزي پـیش اسـت   

  

ــيپة   ــةو ســـ ــئـــ ــ کـــ ــي خةصـــ ــةو کة دةنگـــ ــةيي ئـــ   ة گةجنينـــ

ــؤي ذق و    ــة هــــ ــان، بــــ ــة زةمــــ ــةو کاللووتــــ ــةيي ئــــ   ينــــ

  اکــــــبــــــةخيت بةشــــــةر ديــــــاري دة بةدبــــــةخيت و خــــــؤش

  ة پؤشــــــراوة لــــــة نــــــاو ســــــينةيي ئــــــةوکــــــئــــــةو ذازة 

  

  ق گنجینـۀ اوسـت  آن جعبه کـه رأي خلـ  

  مهـــري روزگـــار از کینـــۀ اوســـت بـــی

  فرمــــان ســــعادت و شــــقاوت دارد  

ــه ــن راز نهفت ــت  ای ــینۀ اوس ــه در س   اي ک

  

  !ة چارةنووســـــي ئثمـــــةت بـــــة دةســـــةکـــــئـــــةي جةعبـــــة 

ــة لـــــــة دةورت حةرةســـــــة     ــواي ئثمـــــ   ئـــــــاوات و هيـــــ

ــا   ــيچ چــــ ــةين هــــ ــةگري اليــــ ــذؤ نــــ ــراپ کئيمــــ   و خــــ

ــا   ــةر چــــ ــي هــــ ــؤزي دةمــــ ــ کســــ ــة کو خراپثــــ   ببةســــ

  

  نوشت ما در یـد توسـت  اي جعبه که سر

ــت     ــد توس ــابع مقص ــوم ت ــود عم   مقص

  طرف شوي بـا بـد و خـوب    امروز که بی

  فرداست که خوب و بد ز خـوب و بـد توسـت   

  

ــةيات  ــندووقة حــــــ ــة   ســــــ ــةموو ئاذايــــــ ــي هــــــ   بةخشــــــ

  نـــــــة، هـــــــةم مةراقـــــــة گوايـــــــة   آلهـــــــةم شـــــــادي د 

  و داص کتثيدايــــــــــــة بـــــــــــــةراز و ورچ و سيســـــــــــــار 

  مةذوانــــــــــــة ســــــــــــنووقة، لثــــــــــــذةواري خوايــــــــــــة
  

  ي کــه جــاي آرا شــده اســتا صــندوقچه

  آرا شــده اســت گــداز و هــم دل هــم روح

ــر اســت در آن    دیــو و دد و دام و وحــش و طی

  این جعبه مگر جنگـل مـوال شـده اسـت    

  

ــة چ  ــةو جةعبـــــــ ــة کئـــــــ ــةذؤلـــــــ ــةکةئيـــــــ   اين تيايـــــــ

ــث ــر و وةفايــــــــة، شــــــــةريت وة   بــــــ   دنيايــــــــة کميهــــــ

ــة درؤ وةعـــــدةي     ــةو دا بـــ ــةم و بـــ ــدةي بـــ ــص يهثنـــ   وةســـ

  ردنيايـــــــــةوشـــــــــتة لـــــــــة گةکخـــــــــوثين دة هـــــــــةزار 
  

  

  این جعبه کـه آرا همـه در دامـن اوسـت    

  وفـائی فــن اوســت  چـون دور ســپهر بــی 

  از بس که به ایـن و آن دهـد وعـدة وصـل    

  خــون دوهــزار کشــته در گــردن اوســت 

  



فةذوخي يةزدياين وارينةکچ      ٢٦

ــة    ــازار نييــــــ ــة ئــــــ ــة لــــــ ــم بثجگــــــ ــاين دصــــــ   دةرمــــــ

ــة   ــةژمار نييــــــ ــة ئــــــ ــن زؤرة، بــــــ ــةمي مــــــ   دةرد و خــــــ

ــا مةجليســـــي پثنجـــــوميش فـــــةذز       ةم بـــــةد بـــــث کـــــبـــ

  جـــــــار نييـــــــة ي زوو و هـــــــةوةصبــــــةدتر لـــــــة فةســـــــاد 
  

  

  دردا کــه دواي دل بجــز حســرت نیســت

  حسرت بحسـاب قلـت و کثـرت نیسـت    

  گیــرم کــه شــود مجلــس پــنجم هــم بــد

ــت   ــرت نیسـ ــاد دورة فتـ ــدتر ز فسـ   بـ

  

ــة پشــــــــ  ــاوة ديوتــــــ ــةي نةگةشــــــ ــاکوا کخونچــــــ   ةکــــــ

ــوا     ــة حةصــــ ــوو بــــ ــةيوة بــــ ــؤرة نةگــــ ــةو قــــ ــاکئــــ   ةکــــ

ــ ةســـــــة وا بـــــــة نؤ  کهـــــــةر ئـــــــةو      ةرميان هثنـــــــا کـــــ

ــ    ــةر مـــ ــة ســـ ــة خـــــوا   ئاغايـــــة لـــ   ةکـــــاکة ئثســـــتة، بـــ
  

  

این غنچۀ نوشکفته خـوش وا شـده اسـت   
1

  

  وایــن غــورة نارســیده حلــوا شــده اســت

  آن را کـــه بـــراي نـــوکري آوردیـــم    

ــت    ــده اس ــا ش ــته زود آق ــري نگذش   دی

  

  کابينةی موشريةددةولة

ــارةزوو بـــــــــث  آلســـــــــث   ســـــــــةددة وي بـــــــــةريين ئـــــــ

ــةوداي تـــــــــةماحي ئـــــــــادةمي بـــــــــث      حـــــــــةددة مـــــــ

  ة بـــــــراقـــــــني و غـــــــةرةز ديـــــــار بـــــــذواين بـــــــة بـــــــث

ــابينةک ــةددة کـــــــ ــةو حـــــــ ــة بـــــــ ــراپ نييـــــــ   ةمان خـــــــ
  

ــت   ــد نیس ــیل آرزو را س ــه س ــد ک   هرچن

  هرچنـــد توقـــع بشـــر را حـــد نیســـت

ــم ــا ک ــر  ب ــی خــوب نظ ــر کن   غرضــی اگ

  کابینــۀ امـــروزي مــا پـــر بــد نیســـت   

  

  

  

  

  هةصـــــــــةية و ناشـــــــــي نييـــــــــة ةمان بـــــــــثکـــــــــذؤژنامة

ــة کنـــــــــوو ــي نييـــــــ ــةمم فثـــــــــري ژةهرپاشـــــــ   ي قةصـــــــ

ــة هــــــــةرزةوثژي نــــــــةبووة     ــةت عــــــــادةيت ئثمــــــ   قــــــ

  ژيـــــــاين مـــــــةدا تؤمـــــــةت و فةححاشـــــــي نييـــــــة  لـــــــة

  

ــت    ــی نیس ــراي کالش ــا ب ــۀ م ــون نام   چ

  چون خامۀ مـا مرتشـی از راشـی نیسـت    

  پــس پیشــۀ مــا هــرزه درآئــی نبـــود     

  پس حرفۀ مـا تهمـت و فحاشـی نیسـت    

  

ــة ــة قوتابيــــــــــــــ ــؤيي و الوةکبذوانــــــــــــــ   اين خــــــــــــــ

ــا    وةآلهاتوونــــــــــة خيابــــــــــان بــــــــــة گــــــــــوص و ئــــــــ

  تآلةوتــــــــة و کوقــــــــذي   مانــــــــاي ئةوةيــــــــة قــــــــات  

ــاوةکـــــــــــو چا ةذةمکـــــــــــذؤژي    ة لةگـــــــــــةص دامـــــــــ

  

  امــروز محصــلین ز اعلــی تــا پســـت    

  دارند کـل انـدر کـف و بیـرق در دسـت     

  زدگـان رحـم کنیـد    یعنی کـه بـه قحطـی   

ــوع   ــۀ نـ ــا عاطفـ ــت بـ ــت اي ملـ   پرسـ

  

                                          
.گرتووة) دوکتور ميلسپؤ(رةخنةی له موستةشارثکی ئةمريکايي ١



یهابادهمیحافز  ٢٧  

ــارة نييـــــــة      ــرةي پـــــ ــة خةزثنـــــــةدا فـــــ ــةت لـــــ   دةوصـــــ

  ميللـــــــــةت لـــــــــة هـــــــــةژارييا دةژي، چـــــــــارة نييـــــــــة

ــةي نوثنـــــةرة  ــة  کئـــ ــة لـــ ــان مووچـــ ــرن؟کـــ   وث وةردةگـــ

ــةو   ــةر ئـــ ــکهـــ ــاصةســـ ــيچ کة مـــ ــة هـــ ــاولـــ ــةکـــ   ارة نييـــ

  

ــت    ــت نیس ــۀ دول ــی خزان ــه غن ــا آنک   ب

  کنـد ملـت زیسـت    با آنکـه بـه فقـر مـی    

ــی   ــال قمچ ــوق وک ــت حق ــش از چیس   ک

  یکدفعه دو اسبه آید از صـد بـه دویسـت   

  

ــةر مـــــــايف نييـــــــة    کلـــــــةم مةملة ــارة بةشـــــ ــة ديـــــ   ةتـــــ

ــةيت دص ــون دةوصــــــ ــة  چــــــ ــايف نييــــــ ــؤز و بةئينســــــ   ســــــ

  ار نـــــــةدرث؟کـــــــرثکذث چـــــــؤن لـــــــة جةژنـــــــدا بـــــــة 

ــة ــة  ئــــ ــذايف نييــــ ــي ئةشــــ ــةر مةجليســــ ــة گــــ   !م مةجليســــ

  

  در مملکتــی کــه جنــگ اصــنافی نیســت 

ــافی نیســــت   آزادي آن منبســــط و کــ

ــد    ــرا ره ندهن ــارگر چ ــه ک ــن ب   در جش

  این مجلس اگـر مجلـس اشـرافی نیسـت    

  

ــة لــــــةم خا   کــــــئــــــازادي    ةکــــــة هــــــيچ نــــــاوي نييــــ

  ةکــــــــــوومــــــــــةيت ناپاکتــــــــــاواين لــــــــــة مــــــــــل حو

ــ بــــــؤ ئــــــةو دصــــــة ئاســــــنةي     ــ ة ئــــــازادي کــــ   وژةکــــ

ــوهــــــــةر نو ــؤ کــــــ   ةکــــــــچا آلة ذم و خةجنــــــــةري پــــــ
  

ــت   ــام آزادي نیسـ ــه نـ ــی کـ   در مملکتـ

  ویرانــــی آن قابــــل آبــــادي نیســــت 

  کــــش بهــــر دل چــــون آهــــن آزادي

ــت   ــوالدي نیس ــنۀ پ ــز از دش ــان بج   درم

  

ــا   ــةوة دز بـــ ــةو بؤنـــ ــة   کبـــ ــي لـــ ــة و ترســـ ــي نييـــ   ةسکـــ

  چـــــارة بـــــة دةس گورگـــــة و بـــــةس شـــــواين مـــــةذي بـــــث

  هـــــــــــةرچي زةرةر و زيانـــــــــــة بةشـــــــــــي هةموانـــــــــــة

  ةس؟کـــــةت بـــــؤچي نييـــــة بـــــؤ هـــــةموو کـــــةخثـــــر و بةر

  

  در کشــور مــا کــه دزد را واهمــه نیســت 

  جز گرگ شبان براي مشـتی رمـه نیسـت   

  اســت آنجــا کــه مضــار هســت بهــر همــه

  وانجا که منـافع اسـت مـال همـه نیسـت     

  

ــيت   ــت و دروســــ ــؤ ذاســــ ــبــــ ــا تا کــــ ــة دنيــــ ــث لــــ   ةکــــ

  ةکــــــــــناة تــــــــــا دةژي خةمکــــــــــة براکــــــــــبــــــــــذوا 

ــ ــؤفرؤش و دص کـــــــــ ــائني و خـــــــــ   ةکـــــــــــناپا ث خـــــــــ

ــةو  ــئــــ ــة، بةختة ارکــــ ــة پثشــــ ــي لــــ ــةي زؤر چاکــــ   ةکــــ

  

  آن را کــه درســتی عمــل کــیش بــود    

ــود   زان کــردة خــوب، دشــمن خــویش ب

ــود    ــیش ب ــاري او ب ــه خطاک ــرکس ک   ه

  پیش همه کـس در همـه جـا پـیش بـود     

  

  ة ناســــــــيين بــــــــة هــــــــؤي تةقمينــــــــةکــــــــئةســــــــتثرة 

ــثش   ــةو پــــ ــةداوة، ئــــ ــة ذووي نــــ ــة زؤر شــــــت هةيــــ   بينــــ

ــ   ــؤين ســــ ــةر بــــ ــث دث  ت و ئــــــاصووقهــــ ــؤذي لــــ   وگــــ

ــةو ذؤژةو ــلــــــــــــــ ــةکيلي درا کة تةشــــــــــــــ   ابينــــــــــــــ

  

ــد    ــویم آی ــه تق ــو ب ــومی چ ــاع نج   اوض

ــد     ــیم آی ــه تنظ ــته ب ــۀ برجس ــن جمل   ای

ــب کابینـــۀ امـــروزي مـــا     ــز جانـ   کـ

ــرمیم آیـــد    ــت بـــوي تـ   از روز نخسـ

  



فةذوخي يةزدياين وارينةکچ      ٢٨

ــ ــةري کالي خةصـــــ ــودا شـــــ ــةم يب چاکي خـــــ ــي خـــــ   ةکـــــ

ــت    ــاين دؤســــــ ــةرباري ژيــــــ ــســــــ ــةم يب چاکــــــ   ةکــــــ

ــة  پثــــت ــخؤشــ ــدان دةر کــ ــة مةيــ ــةر لــ ــؤي هونــ ــة گــ   ةيکــ

ــؤ  ــبـــــ ــردةوة ذاکـــــ ــثشکـــــ ــةدةم يب چاة، پـــــ ــقـــــ   ةکـــــ

  

ــد   ــد ش ــم بای ــق خــدا شــریک غ ــا خل   ب

ــد   ــد ش ــم بای ــدوش دوســت ک   ســربار ب

ــواهی   ــارف خ ــوي مع ــري گ ــواهی بب   خ

ــد    ــد شـ ــقدم بایـ ــل پیشـ ــاه عمـ   درگـ

  

  ارةکـــــــــةســـــــــة بـــــــــاري بـــــــــارة، ذاوثژکهةرئـــــــــةو 

ــيية   ــؤ ماصـــــــ ــارة کبـــــــ ــةوث موختـــــــ ــراوة، لـــــــ   ثشـــــــ

  ةيا خبشـــــــــثين کـــــــــهـــــــــةر چـــــــــاوث بـــــــــة ذاپؤرتة  

  ارةکــــــــــــدةيبـــــــــــيين هومثــــــــــــدةوارة زؤر بــــــــــــةو  
  

ــ آن ــاري دارد  کـ ــام مستشـ ــه مقـ   س کـ

  ص کــــاري داردصــــادر مالیــــه اخت

  راپــــورت را اگــــر بــــدقت خــــوانی

ــدواري دارد  ــز امیـ ــه چیـ ــیش از همـ   بـ

  

  

  وپةلة ناوخؤييةکان بؤ پيشانگای کةل

ــةية مئثــــــــــژ ــةملثننکــــــــــکقســــــــ ــوة بيســــــــ   ة ئثــــــــ

  ثننکالي پـــــــــري و جـــــــــوان، ئـــــــــةم قســـــــــة بيـــــــــدر 

ــتة  ــپثويســــــــــ ــازةکــــــــــ ــرانکة پيشةســــــــــ   اين ئثــــــــــ

  وث هةصــــــــخوثننردين پيشــــــــةيان بــــــــة گــــــــکــــــــزؤر 

  

ــد   ــه تصــدیق کنی ــر ک ــویم ســخنی اگ   گ

ــر تزریــق کنیــد       آن را بــه جــوان و پی

ــی را  روزي ــه صـــنعتگر ایرانـ   اســـت کـ

ــد   ــویق کنیـ ــنس تشـ ــد جـ   از راه خریـ

  

ــم  ــداخـــ ــةبوو   کـــ ــاد نـــ ــةت شـــ ــة قـــ ــةم گةلـــ ــي ئـــ   ة دصـــ

ــث    ــةخت و بــــ ــدي ســــ ــة بةنــــ ــاري لــــ ــةبوو ذزگــــ   داد نــــ

  ة خــــــوثن ذژا لــــــة ســــــةر ئــــــازاديکــــــئــــــةي خوايــــــة 

ــا ــوو،   کپـــ ــةدةر چـــ ــة هـــ ــازاد نـــــةبوو  ي بـــ ــةت ئـــ   ميللـــ

  

ــک ــم  ی ــا غ ــد  دم دل م ــاد نش ــان ش   زدگ

  ویرانــــۀ مــــا از ســــتم آبــــاد نشــــد

  دادنــــد بســــی بــــه راه آزادي جــــان

ــد    ــت آزاد نشـ ــه، ملـ ــه نتیجـ ــا چـ   امـ
  

  ووخانی کابينةی قةوامذ

ــ  ــةو ملـــــ ــهوذة ناپائـــــ ــي  کـــــ ــن چـــــ ــة دةزانـــــ   رد؟کـــــ

ــث  ــةموو پـــ ــاي هـــ ــي   ياســـ ــةواي نةفســـ ــثلي هـــ ــشـــ   ردکـــ

ــ  ــت چــــ ــ  ؤديــــ ــيت سروشــــ ــدة دةســــ   تين ذةش و ذةهةنــــ

ــي   ــةن و برســــــــ ــاوارة و ذووت و ذةبــــــــ ــئــــــــ   ردکــــــــ

  

  آن خودسر مرتجـع کـه دلهـا خـون کـرد     

ــرد   ــانون ک ــود ق ــس خ ــواي نف ــال ه   پام

  دیــدي کــه چســان دســت طبیعــت او را 

ــرون کــرد  ــا مشــت و لگــد بی   از دایــره ب

  

ــ        ابووکتـــــــا دص بـــــــة پـــــــالري خـــــــةمي تـــــــؤ نةشـــــ

ــة الي مــــــن   ــة لــــ ــلؤمــــــة و تةشــــــةر و تانــــ ــووکــــ   ا بــــ

ــؤم دةرنة  ــيت خــــــ ــي خؤشةويســــــ ــتذازي دصــــــ   دةخســــــ

ــا ــوو کتــــــــ ــا بــــــــ ــة فذوفثصــــــــــي دژم ئاگــــــــ   وو لــــــــ

  

  از دست تو گر دل ز غمـت چـاك نبـود   

  از طعنـــۀ ایـــن و آن مـــرا بـــاك نبـــود 

ــی  ــتان نمـ ــاش  راز دل دوسـ ــردم فـ   کـ

  گـــر نقشـــۀ دشـــمنان خطرنـــاك نبـــود

  



یهابادهمیحافز  ٢٩  

ــاري نـــــــــةبووة    کوة ــي ئـــــــــةووةص ئيعتيبـــــــ   دةورةيـــــــ

ــةبووة    ــاري نــــــ ــة ئيفتيخــــــ ــي پثنجــــــ ــةم مةجليســــــ   ئــــــ

ــ مابةينة   ةيان بــــــــــــة ناهومثـــــــــــدي گــــــــــــوزةرا کـــــــــ

  ةس ئومثـــــــــدةواري نـــــــــةبووةکـــــــــلـــــــــةو بـــــــــارةوة 
  

ــود   ــاري نبــ ــرت اعتبــ ــر دورة فتــ   بــ

ــود   ــاري نبـ ــنجم افتخـ ــس پـ ــا مجلـ   بـ

ــی    ــد مأیوس ــه ص ــن دو، ب ــلۀ ای   در فاص

ــود   ــدواري نبــ ــرا امیــ ــک ذره مــ   یــ

  

ــة ــة کئــــــاي خؤزگــــــة لــــ ــؤ بةصــــــگة بوايــــ   ن مــــــن و تــــ

ــةکــــــــخؤويســــــــيت لــــــــة الي مــــــــة زؤر و    ةم نةبوايــــــ

  خؤزيــــــا لــــــة بــــــري ئــــــةو هــــــةموو نامــــــةي حيــــــزيب 

  ة ذثــــــي ذاســــــت و دروســــــت هةبوايــــــةکةکبــــــؤ خةصــــــ

  

  اي کاش من و تـو را کمـی مـدرك بـود    

  خودخواهی هـر دو پـر نبـود انـدك بـود     

ــام ــاش  جــاي همــه ن ــی اي ک ــاي حزب   ه

ــود  ــردم خودپرســت را مســلک ب ــن م   ای

  

ــد  ــةو چةنـــــــ ــافن کئـــــــ ــارثزةراين مـــــــ ــة وا پـــــــ   ةســـــــ

  گري ذةحـــــــــــم و بـــــــــــةزةيي و ئينســـــــــــافناليــــــــــةن 

  ار بدةنـــــــــــة دةس ياســــــــــــا کو خـــــــــــةتا  کناپـــــــــــا 

ــذث ــذافن    ريگـــــ ــةرةي ئةشـــــ ــة بـــــ ــا لـــــ ــةن يـــــ   و چةتـــــ

  

ــان ــد  آنـ ــات کننـ ــول را مراعـ ــه اصـ   کـ

ــد   ــازات کننـ ــات و مجـ ــوان مکافـ   عنـ

ــدکاران را   ــاري بــ ــت خطاکــ   خوبســ

  لحه اثبـــات کننـــد صـــا در محکمـــۀ 

  

ــ ــةموو  کــــ ــرة هــــ ــث ژيــــ ــة کــــ ــةنيايي نــــ ــة تــــ   اکارث بــــ

ــ هاو   اکبــــــايي نــــــة   اري غــــــةريب و خــــــؤيي، بــــــث   کــــ

ــث حو ــتث کناتوانــــــــ ــةتيش بوثســــــــ ــا ،وومــــــــ   ووکتــــــــ

ــاص ــةر   پـــ ــة ســـ ــيت لـــ ــة  پشـــ ــي نـــ ــةموو اليـــ ــريي هـــ   اکبـــ

  

ــد      ــی نکن ــدام لزوم ــز اق ــه ج ــل ک   عاق

ــد   ــومی نکنـ ــب و بـ ــاك دل غریـ   غمنـ

ــت   ــردد ثابـ ــت نگـ ــه حکومـ ــد کـ   دانـ

  تـــا تکیـــه بـــر افکـــار عمـــومی نکنـــد

  

ــةوان   ــيت ئـــــ ــة داردةســـــ ــؤ دةيب بـــــ ــة تـــــ ــةو تاقمـــــ   ئـــــ

ــةوان      ــيت ئـــ ــار، دةســـ ــة مـــ ــةوةت ئةبثتـــ ــؤ و نةتـــ ــؤ تـــ   بـــ

ــةوةص کخن   انـــــــــــدين ئازادييـــــــــــة هـــــــــــةنگاوي هـــــــــ

  ةت و دار، دةســــــيت ئــــــةوانا بــــــؤت پــــــکــــــئامــــــادة دة

  

  آنانکــه تــو را بــه خــویش ترغیــب کننــد

ــد    ــب کنن ــرد ترعی ــو ک ــر چ ــب اث   ترغی

  اول قـــــــــدم اختنـــــــــاق آزادي را

  در جلســه بــه اتفــاق تصــویب کننــد    

  

  وندةبـــــــةبووي ماتـــــــةم و خـــــــةم دث دةنگـــــــي کهـــــــةر 

  ذةنگــــــي کة دي نــــــةما يــــــةکــــــشــــــوثنة هومــــــا،  بــــــث

ــة  ــ کبذوانـــــ ــي خةصـــــ ــةژار کةساســـــ ــووم و هـــــ   ي مةزصـــــ

ــ ــ کـــ ــارة بـــ ــؤي دص  ث ديـــ ــة هـــ ــوي بـــ   تـــــةنگي؟ زةي لثـــ
  

ــد  ــوم آی ــۀ جغــد غــم در ایــن ب   بــس نال

  نشـــگفت اگـــر فـــر همـــا شـــوم آیـــد

  لحظه اگر کسـی کنـد بـاز دو گـوش     یک

  از چـــار طـــرف صـــداي مظلـــوم آیـــد
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ــةت  ــدةوصــ ــث   کــ ــة پــ ــؤي گرتوويــ ــري خــ ــري و ژيــ ــة بــ   ة بــ

ــة، زةمحةتــــــة قــــــةت تثــــــ  پــــــاص ــةپث کپشــــــيت گةلــــ   بتــــ

ــيت نــــــةبث   آليلي بــــــةکتةشــــــ   م بــــــة بــــــري و ذاي گشــــ

ــةپث يثخايـــــــــةتوک ــةريا ئةســـــــ ــة بـــــــــة ســـــــ   ي بثگانـــــــ

  

  دولت چـو بفکـر خـویش تشـکیل شـود     

  ناچـــار نفـــوذ غیــــر تقلیـــل شــــود   

ــکیل    ــردد تش ــر نگ ــودي اگ ــر خ ــا فک   ب

  بـــر آن نظـــر خارجـــه تحمیـــل شـــود 

  

  ابــــــــةدا بـــــــــةدناوم کتــــــــا بثــــــــژي لــــــــة ماصــــــــي     

ــثش  ــدوثنـــــ ــاوم   کـــــ ــان نـــــ ــة وةدةريـــــ ــة بوختانـــــ   ة لـــــ

  ةي پــــــــريي موغــــــــان کــــــــؤنةکاولةکردةوة کــــــــذووم 

ــ   ــووژاوة بـــــــة چـــــ ــي ژا بـــــ   اومکـــــــةن قومـــــــث، دصـــــ

  

ــد    ــابم کردنـ ــار خطـ ــه خطاکـ   در کعبـ

  از بتکــــده رندانــــه جــــوابم کردنــــد

ــان   ــات مغـ ــوي خرابـ ــود کـ ــاد شـ   آبـ

ــد   ــه یکــی جرعــه خــرابم کردن   کانجــا ب

  

ــةور   ــةتا و جــ ــة خــ ــان بــ ــةس ذةش  وذووتــ ــةفا بــ ــجــ   ةنکــ

ــ  ــةس خةصــ ــکبــ ــةش   کي وشــ ــان گــ ــثنن و خؤتــ ــهةصــ   ةنکــ

  چــــــي بةرهــــــةم و داهاتــــــة بــــــة ســــــةر ئــــــةم گةلــــــةدا 

ــةمتاريبـــــــة پياوانـــــــة    ةنکـــــــعةداصـــــــةت بـــــــةش  قـــــ

  

  تـا چنـد بـه جـور و ظلـم تصـمیم کنیـد       

  در کیســۀ خویشـــتن زر و ســـیم کنیـــد 

  هـر منفعتــی کــه حاصـل مملکــت اســت  

  خوبســت کــه عادالنــه تقســیم کنیــد    

  

ــة   ککوة ــةص يـــــ ــا لةگـــــ ــد و هومـــــ ــاجوورنکونـــــ   ا نـــــ

ــ   ــةل لثــــ ــةل و مــــ ــؤزي قــــ ــاوذازي دوو هــــ   دوورن کهــــ

  ةونکـــــب کث ديويـــــة لةگـــــةص سوصـــــح و ســـــةفا يـــــة کـــــ

ــ ــةذ ســــــوورن؟ ئــــ ــةر شــــ   ةو تاقمــــــة الســــــارة لــــــة ســــ

  

  هرگـــز بـــه همـــا بـــوم برابـــر نشـــود 

ــود    ــر نشـ ــاغ، زاغ همسـ ــل بـ ــا بلبـ   بـ

ــی    ــۀ بـ ــک طایفـ ــۀ یـ ــان از حملـ   ایمـ

  ایـــن مـــؤمن ســـالخورده کـــافر نشـــود

  

  داخـــــــي بـــــــة دصـــــــم، هـــــــةرچي هـــــــةمانبوو برديـــــــان

  گشـــــت بةرهـــــةمي شـــــان و قؤصـــــي مانـــــدوو برديــــــان     

ــم پث    ــةي لةشـــــ ــة ئارةقـــــ ــة بـــــ ــةو گةجنـــــ ــئـــــ   ةوةناکـــــ

ــان ز بــــــث   ةمحــــــةت و ذةجنــــــي دةســــــت و بــــــازوو برديــــ
  

  افســـوس کـــه دســـترنج مـــا را بردنـــد

ــد     ــا را بردن ــنج م ــار و پ ــر، چه ــا بط   ب

ــان زرنــگ       مــا و تــو بــرنجیم و حریف

ــی ــد  ب ــج، گــنج مــا را بردن   زحمــت و رن

  

  ةمتــــــــدا زاصــــــــنکئــــــــةم هــــــــؤزة بــــــــة ســــــــةر مةملة

ــاوي زال عةبداصــــــــن   کســــــــةرپا ــة شــــــــوثن نــــــ   ي بــــــ

  عةمــــــــــــةلن، شــــــــــــثري فذوفيشاصــــــــــــن يذثــــــــــــوي

  اصـــــــــــنکن، لـــــــــــة وةزيفةناســـــــــــييا زؤر  پةمخـــــــــــة

  

ــا کشــور مــا تاختــه  ــد ایــن قــوم کــه ت   ان

  انـــد بـــا رایـــت خودســـري برافراختـــه

  هـوي ایشـان، دیــدیم   بـا ایـن همـه هـاي    

ــناخته  ــه نشـ ــل وظیفـ ــام عمـ ــد هنگـ   انـ

  



یهابادهمیحافز  ٣١  

ــييان  ــةي مةجليســـــ ــر چ ذةنگث! ئـــــ ــئيتـــــ ــةکـــــ   وو هةيـــــ

  وو هةيـــــــــة کـــــــــلـــــــــةم هثرشـــــــــةدا چ زوو و درةنگث 

ــث  ــة دوثنــــ ــاون، چ خة   لــــ ــيخ ئةســــ ــةوثوة تــــ ــةر؟شــــ   بــــ

ــئيمذؤ ــةنگث  کـــــ ــي جـــــ ــةر خةياصـــــ ــة؟کة مةگـــــ   وو هةيـــــ

  

ــد   ــی داری ــه رنگ ــر چ ــیان دگ   اي مجلس

  در حملــه شــتاب یــا درنگــی داریــد    

ــب زده ــیقل    دیش ــود را ص ــغ خ ــد تی   ای

ــد  ــی داریـ ــال جنگـ ــر خیـ ــروز مگـ   امـ

  

ــةي   ــةو دةستةذةشـــ ــئـــ ــر  کة کـــ ــة دةيـــ ــث بـــ ــة دةنوثنـــ   ابـــ

ــةير    ــة غـــ ــؤيي بـــ ــةدا، خـــ ــان ئـــ ــؤ نيشـــ ــة خـــ ــة بـــ   بثگانـــ

ــي ئاژ  ــة قؤصـــــــــ ــة دةرث لـــــــــ ــةهاتؤتـــــــــ   کاوةچييـــــــــ

ــذي بـــــؤ مـــــة ئا      امي بـــــة خـــــةير کـــــدةي خوايـــــة بگثـــ

  

ــد  ــه پــرده کعبــه را دیــر کن   دســتی کــه ب

  بیگانـــه خـــودي یگانـــه را غیـــر کنـــد 

ــهر آشــوبی     ــتین ش ــده ز آس ــرون ش   بی

ــد   ــر کن ــدا خی ــین بشــر خ   از دســت چن

  

ــ ت و گؤشــــــــةگري يب چاآلدةســــــــة  يــــــــا بــــــــث    ةکــــــ

  ةکــــــــيــــــــا خــــــــاوةين زؤر و شــــــــري و تــــــــري يب چا   

  ســــــوودي نييــــــة   هــــــاوار و فوغــــــان و ناصــــــة هــــــيچ    

  ةکـــــــدةنـــــــگ و فـــــــةقري يب چا وريـــــــا يب، نـــــــة بـــــــث

  

  چــو ضــعیف منــزوي بایــد شــد  یــا هــم

  حب زور معنـــوي بایـــد شـــدصـــایـــا 

  فریــاد و فغــان و نالــه را نیســت اثــر    

ــد    ــد شـ ــوي بایـ ــر قـ ــۀ بشـ   در جامعـ

  

ــؤي دا لــــة    کــــخؤماصــــي  ــي خــ   ةذيکــــة هــــؤش و گؤشــ

  بثگانــــــــة ئيتــــــــر دث هـــــــــةيل شصــــــــتاع و گـــــــــةذي   

ــوثي گــــةيل خة     ــة گــ ــةو هــــةموة بــ ــووم هةصــــخوثند ئــ   واصــ

ــةر نـــــــةهات و    ــي وةخةبـــــ ــهيچـــــ   ةس ذانةپـــــــةذيکـــــ
  

  هرخــویش چــو نقــش در و دیــوار نشــد

ــد   ــردار نشــ ــه خبــ ــۀ بیگانــ   از نقشــ

ــوده یــک عمــر بــر ایــن ملــت خــواب    آل

ــد   ــدار نشـ ــم بیـ ــان زدیـ ــاد و فغـ   فریـ

  

ــ ــي مة ! ينةکخةصــــــ ــوة فةرامؤشــــــ ــان ديــــــ ــچتــــــ   ةنکــــــ

ــث  ــة بـــــ ــةو تاقمـــــ ــي مة  لـــــ ــة چاوپؤشـــــ ــبةزةييـــــ   ةنکـــــ

ــة کبــــــا پــــــووص بــــــدةن ئــــــةو   ــةؤنــــ ــتانة، بــــ   مآلپةرســــ

ــ ــايت ذةئــــــي کــــ ــي مةکؤ کــــ ــردنــــــةوة خؤفرؤشــــ   ةنکــــ

  

  صـــدا خموشـــی نکنیـــد اي تـــودة بـــی

ــرده    ــده پ ــرده دری ــر پ ــد  ب ــی نکنی   پوش

ــک    ــد ولیـ ــول بگیریـ ــرتجعین پـ   از مـ

  در موقــــع رأي خودفروشــــی نکنیــــد

  

  ذيارنکـــــــــةذةتث کـــــــــئـــــــــةو تاقمـــــــــة دوو ســـــــــاص 

ــران يب دةت  ــدي گــــــــ ــهةرچةنــــــــ ــارنکــــــــ   ذن، ناچــــــــ

ــي     ــةرزان دةفرؤشــــ ــة هــــ ــؤچي بــــ ــؤت بــــ ــاکخــــ   ة؟کــــ

ــارن  ــبةينث هـــــــ ــة، ســـــــ ــةيان خؤشـــــــ   ئيمـــــــــذؤ قســـــــ

  

ــار خرنــد     ــال یکب ــه تــو را دو س   آنانک

  هرچنــد گــران شــوي بناچــار خرنــد    

ــوده   ــویش را اي تـ ــروش خـ   ارزان مفـ

ــم  ــردم ک ــون م ــد  چ ــیار خرن ــروش بس   ف
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ــتم  ــپشــــ ــةما  کــــ ــداري چــــ ــاري ئةوينــــ ــر بــــ ــة ژثــــ   ة لــــ

ــة  ــةويل فةلـــــ ــا   کبةدقـــــ ــة دةمـــــ ــتم لـــــ ــاين بةســـــ   زمـــــ

ــةراق و   ــام و مـــــ ــن مـــــ ــي دص، توخواکمـــــ ــوصـــــ   ةيکـــــ

ــردن ــامي نـــــــةما     !مـــــ ــر تـــــ ــة ئيتـــــ ــةم ژينـــــ   وةرة، ئـــــ
  

ــرد    ــرم ک ــوان پی ــان ج ــم خوب   درد و غ

ــرم کـــرد    ــمان زمینگیـ   بدعهـــدي آسـ

ــدبختیها     ــۀ ب ــا هم ــن ب ــدم و م ــن مان   م

ــرد   ــیرم ک ــدگی س ــه زن ــا ک ــرگ بی   اي م

  

ــةدةبوو   ذث ــادان نــــ ــةر خودســــــةر و نــــ ــة گــــ   نــــــوثين مــــ

ــث ــومي ذث لــــ ــةدةبوو    يگــــ ــان نــــ ــردي زمانــــ ــةو ويــــ   ئــــ

  ابينـــــــــةکوشـــــــــذ نـــــــــةدةبوو و شـــــــــةق کلـــــــــةرزؤ

ــةزل   ــةوج و خؤبـــــ ــدثري گـــــ ــةر لثـــــ ــةدةبوو گـــــ   زان نـــــ
  

ــود     ــراه نب ــل گم ــا ز جه ــادي م ــر ه   گ

  گمراهــــی او در همــــه افــــواه نبــــود

ــی  ــه نمـ ــز   کابینـ ــزل هرگـ ــد متزلـ   شـ

ــر  ــدر«گ ــود » لی   خودپســند خودخــواه نب

  

  ردکة دصــــــم دةرد و خــــــةم ئــــــازادي نــــــةکــــــئؤخــــــةي 

ــ ــة   کتثـــ ــادي نـــ ــد شـــ ــان و هومثـــ ــة ترســـ ــةچوة لـــ   ردکنـــ

  هيـــــــــــوا نـــــــــــةبووة ييکذؤژ بةرمنـــــــــــةيت ذوونـــــــــــا

ــاري  ــةمي تــــ ــةو تووشــــــي خــــ ــة ي بــــــثکشــــ   ردکدادي نــــ
  

  شـــادم کـــه دل خـــراب تـــرمیم نشـــد 

  در پـــیش امیـــد و بـــیم تســـلیم نشـــد 

ــت    ــد نگش ــور امی ــین ن ــبح ره ــک ص   ی

ــد    ــیم نش ــت و ب ــین ظلم ــام غم ــم ش   ی

  

ــچاودثري ــ کــــــــ ــنووق ئةشــــــــ ــي ســــــــ   ثننکةران قفصــــــــ

  ةدا خبشــــــــثننکةکتــــــــا چــــــــاو بــــــــة ذةئــــــــي خةصــــــــ

  ؟ث شـــــــادة بـــــــزةي مسثصـــــــي دث لـــــــةو دةمـــــــةداکـــــــ

ــةو   ــةر ئـــــ ــوثنن  کهـــــ ــر وةخـــــ ــاوي پتـــــ ــة وا نـــــ   ةســـــ

  

ــاز کننــد      ــه را ب ــل جعب ــو قف ــار چ   نظّ

ــد   ــاز کننـ ــه آغـ ــدن رأي نغمـ   از خوانـ

  غصه و پرشـوق و شـعف دانـی کیسـت     کم

ــد  ــه آواز کننـ ــزون از همـ ــه فـ   آن را کـ

  

ــث  ــدةنگـــ ــومث  کـــ ــة گـــ ــةماص هانييـــ ــةنگلةج شـــ ــة ســـ   ة لـــ

ــتث ــومث    کـــ ــةوة ســـ ــؤي بثتـــ ــة بـــ ــة، وةختـــ ــة مةراقـــ   ةص بـــ

ــة  ــةو حةوزةيـــــ ــلـــــ ــث کـــــ ــاول بـــــ ــتمکـــــ   ةمث دانيشـــــ

ــ ــومث  کـــــ ــةژاران وةتـــــ ــاواري هـــــ ــة هـــــ ــابوو بـــــ   ةم مـــــ
  

  انــــدوز آیــــدوآي غــــماز ســــنگلج آ

ــد بانـــگ خشـــنی ولـــی دل   افـــروز آیـ

ــینی   ــر بنش ــوزه اگ ــه در آن ح ــک لحظ   ی

ــد  ــوز آیـ ــاد جهانسـ ــه فریـ ــد مرتبـ   صـ

  

ــزؤر  ــوثن  کـــ ــووة خـــ ــريان بـــ ــؤ ذةئيـــــي مشـــ ــي بـــ   ةس دصـــ

  بـــــــزوثن ي تةزانـــــــد، ســـــــنووقي نةگبـــــــةتکزؤر مثشـــــــ

ــتة ســـــــة  ــةوماهـــــــةر نـــــــؤرة گةيشـــــ   ر لةواســـــــان، قـــــ

ــة لـــةش دةچـــووة دةرث، بـــث   ــان بـــوو لـ ــوثن هـــةر گيـ   سةروشـ
  

  از رأي شـــمیران غـــم دل افـــزون شـــد

  وز جعبـۀ شــوم کــن جگرهـا خــون شــد  

ــد    ــان گردیـ ــت آراء لواسـ ــون نوبـ   چـ

  فریادکنــان جــان ز بــدن بیــرون شــد    

  

ــةمي   ــة دةرد و خــــ ــم هةيــــ ــترســــ ــازة کــــ ــؤن تــــ   رثکــــ

ــا  ــيت کيــــــ ــةورةدؤنةپةرســــــ ــاد بکــــــ ــةي زيــــــ   رثکــــــ

ــة کئةو ــة لـــــــ ــةدتر  اتـــــــ ــان بـــــــ ــةي لةواســـــــ   فاجيعـــــــ

  رثکــــــــهــــــــةموومان هةذةشـــــــةي لــــــــث دة  يئـــــــازادي 
  

  گــر درد و غــم قــدیم تجدیــد شــود    

ــود   ــد شــ ــاع تمدیــ ــا دورة ارتجــ   یــ

  بهتــــر کــــه ز آراء لواســــان خــــراب

ــود    آزادي مــــا یکســــره تهدیــــد شــ
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ــذؤژث  ــوو کــــــ ــاين بــــــ ــق قوربــــــ ــةهيدي عيشــــــ   ة شــــــ

  يت گــــــــــةيل ئثــــــــــراين بــــــــــووآلشــــــــــانازي خــــــــــة

ــا   ــةدا چــــ ــةو تازييــــ ــث   کلــــ ــي لــــ ــراپ پثــــ ــا و خــــ   نــــ

ــوو   ــاين بـــــــــ ــةذذةمي ســـــــــ ــةفةر حمـــــــــ   ذؤژاين ســـــــــ

  

ــد    ــانی ش ــق قرب ــهید عش ــه ش   روزي ک

ــد    ــی ش ــر ایران ــون مفخ ــه خ ــته ب   آغش

ــد  ــامی گفتنـ ــارف و عـ ــاتم او عـ   در مـ

ایــــام صــــفر محــــرم ثــــانی شــــد 
1

  

  

ــ ــةو تيشـــ   ةوثکـــــي سةرئاســـــؤ گوصـــــي ســـــوور دةردةکلـــ

ــوور دةردة    ــة نـــ ــة، بـــ ــةفةق خوثنـــ ــوورايي شـــ ــســـ   ةوثکـــ

  وةپــــــةردةيي زؤر گرنــــــگ هةيــــــة لــــــةو ســــــةرة کيــــــة

ــث   ــوا بزانــ ــخــ ــوور دةردة  کــ ــي تيايــــة، چ جــ ــة چــ   ةث؟کــ

  

ــد  ــون آیـ ــعلۀ گلگـ   از ســـطح افـــق شـ

ــد    وز رنـــگ شـــفق ترشـــح خـــون آیـ

ــت  ــی باالسـ ــرده بســـیار مهمـ   یـــک پـ

  تـــا از پـــس پـــرده چـــه بیـــرون آیـــد

  

ــةدص وة  ــة عـــــ ــدوث لـــــ ــل، تکبـــــ ــيفي بةويـــــ ــســـــ   اکـــــ

  اکـــــــــذؤژنامـــــــــةنويس لـــــــــة ســـــــــةرية تـــــــــةعريفي ب

ــةم  ــئـــــ ــةوةال   کـــــ ــث لـــــ ــةراوةژوو بـــــ ــث بـــــ   ارة ئةشـــــ

  اکــــــــــليفي بکةمان ئــــــــــةداي تــــــــــةگـــــــــةر پاذلــــــــــ 

  

  از عـــدل اگـــر وکیـــل توصـــیف کنـــد

  نگــار مــدح و تعریــف کنــد    روزنامــه

ــا دارد   ــه خــالف پیشــتر ج ــس ب ــن پ   زی

ــد  ــر پارلمــــان اداي تکلیــــف کنــ   گــ

  

  ة بــــــــة عــــــــةدص و دادةوة چةســــــــپاونکئــــــــةو خةصــــــــ

ــاون    الگـــــــريي عةمـــــــةل بـــــــة ئةسصـــــــي قـــــــانوون مـــــ

ــان      ــةوين ژيـــ ــةذامي فريعـــ ــةر مـــ ــة ســـ ــتة لـــ ــةو دةســـ   ئـــ

  اونکـــــــو شـــــــةپؤيل خـــــــوثن خني لـــــــة نـــــــاکســـــــةرپا
  

ــتند   ــون گش ــدل و داد مفت ــه ع ــه ب   آنانک

ــتند  ــانون گشــ ــررات قــ ــلیم مقــ   تســ

ــد    وآنهـــا کـــه بفرعـــونی خـــود بالیدنـ

ــتند    ــون گشـ ــۀ خـ ــق لجـ ــاه غریـ   ناگـ

  

ــ  ــ ثن گاصــــــتة بـــــــة قــــــانوون دة  کــــ   ةن و ناترســـــــن؟کــــ

  اين گـــــــــةل، هـــــــــةموو بةرپرســـــــــن  کالي نوثنـــــــــةرة

ــذواي بــــــــة وةزيرة  ــبــــــ   ان نــــــــةمثنث مــــــــةجليس کــــــ

ــان دة ــدةريــــــ ــن ةن و قــــــــةکــــــ   تيش لثيــــــــان ناپرســــــ
  

ــانون ــغولند آنانکـــه بـــه قـ   شـــکنی مشـ

ــئولند    ــد مس ــوب و ب ــال ز خ ــیش وک   پ

  آن روز کــه اعتمــاد مجلــس شــد ســلب 

ــد  ــی معزولنــ ــغل وزارت همگــ   از شــ

  

ــةو  ــدوثشـــــــ ــراوة کـــــــ ــيت هثنـــــــ ــي ئاشـــــــ   ة هةواصـــــــ

ــة مصــــــ  ــةفا لــــ ــح و ســــ ــراوةکتــــــووي سوصــــ   ي دص چثنــــ

ــهاو ــةمان  کـــــ ــةص پاذلـــــ ــةنگ لةگـــــ ــري جـــــ   اري وةزيـــــ

ــةنگاوث ــة، کهــــــ ــي زؤر باشــــــ ــةص ةکــــــ ــراوة هــــــ   هثنــــــ

  دوشـــینه لـــواي صـــلح افراشـــته شـــد 

ــد    ــته ش ــفا کاش ــم ص ــزرع دل تخ   در م

ــان   ــا پارلمـ ــگ بـ ــر جنـ ــالح وزیـ   اصـ

ــد     ــته ش ــه برداش ــود ک ــدمی ب ــو ق   نیک

                                          
" تؤفـان "بارةت بة کوژرانی پسيان نووسـيوية و  ئاماژةية به بةيتثکی عارفی قةزوينی که سة. خان به بؤنةی کوژرانی کؤلؤنثل حمةممةدتةقی١

که قتل نادر ناکام من است    صفر، حمرم ثانی است ر ایرانی: هةموو غةزةلةکةی چاپ کردووة
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ــون  ــةذ بـــــوون    کچـــ ــة حؤقـــــةبازي و گـــ ــت لـــ   ؤنةپةرســـ

ــازادي و  ــئــــ ــوون   ؤنکــــ ــةذ بــــ ــاري شــــ ــند دوچــــ   پةســــ

ــوة  ــةو نثــــ ــبــــ ــة  کــــ ــالمة لــــ ــتين ئيســــ ــة پاراســــ   وفرکــــ

  بـــــاوةذ بـــــوون خـــــؤش ةکـــــئـــــةو تاقمـــــة پثـــــوة بـــــوون 

  

ــدند    ــگ ش ــت نیرن ــرتجعین آل ــون م   چ

  آزادي و ارتجــــاع در جنــــگ شــــدند

ــر   ــالم ز کفـ ــظ اسـ ــام حفـ ــه بنـ   القصـ

  دســته ز روي ســادگی رنــگ شــدند یــک

  

ــثخة وة  ــةو شــ ــةش  کئــ ــئةخفــ ــوو  کــ ــؤش بــ ــةبري و هــ   ة بــ

  نــــــــؤش بــــــــوو اين ســــــــادةذوو مــــــــةيکالي دصـــــــبةرة 

ــان  ــدميـــ ــة کـــ ــاتري يـــ ــةر خـــ ــرة، کة لةبـــ ــةويشدةســـ   ئـــ

ــ  ــووتاندين قةيســــ ــوو  ســــ ــؤش بــــ ــث خــــ ــةلث پــــ   ةري گــــ

  

ــی  ــش م ــم اخف ــه دم ز عل   زد آن شــیخ ک

ــاده ــا س ــی  ب ــادة ب ــان ب ــی رخ ــش م   زد غ

  دیـــدم کـــه بـــراي دســـتمالی موهـــوم 

ــی ــی  بـ ــش مـ ــریه آتـ ــطه قیصـ   زد واسـ

  

ــةز   ــثري نةبـــ ــةد شـــ ــســـ ــوون کـــ ــةميان بـــ ــيت هاوپـــ   ة گشـــ

ــوون     ــدان بــــ ــاو زينــــ ــة نــــ ــت و لــــ ــايةتييان ويســــ   برســــ

ــةرةف   ــة ذثـــــي حيفـــــزي شـــ ــة بةجةرگانـــــة لـــ   ئـــــةو ذؤصـــ

  گيـــــان بـــــوون  لـــــة زةواد نـــــةدا، هـــــةتا بـــــث    دةميـــــان

  

  صد مرد چو شیر، عهـد و پیمـان کردنـد   

  اعـــالن گرســـنگی بـــه زنـــدان کردنـــد

  شــیران گرســنه از پــی حفــظ شــرف    

  با شور و شعف ترك سر و جـان کردنـد  

  

ــة ئا  ــاوي لــــــ ــا مــــــ ــتــــــ ــة کاري کــــــ ــث بذوانــــــ   ةســــــ

ــ ــة کــــــ ــؤ هةمووانــــــ ــوودي بــــــ ــندة، ســــــ   رداري پةســــــ

ــاوي    ــي چــــــ ــت و چقصــــــ ــة بةرهةصســــــ ــةت نامبــــــ   قــــــ

ــةر دو ــژمنةگــــــ ــةريکــــــ ــي کةم خــــــ ــةکــــــ   اري جوانــــــ

  

ــوب کنــد      ــار مطل ــه ک ــا طالــب آنک   م

  خود را بر خوب و زشـت مجبـوب کنـد   

ــار   ــائیم انکـ ــداریم نمـ ــت نـ ــا دوسـ   مـ

ــد    گــر دشــمن مــا هــم عمــل خــوب کن

  

ــ ــان خةصـــــــــ  کتيپثـــــــ ــة خراپييـــــــ ــمةندة کلـــــــ   دصـــــــ

ــدة   ــيان گةنــــــ ــنت و ئيشــــــ ــةز و ناذاســــــ ــوو ناحــــــ   خــــــ

  ة نوثنـــــةر بـــــة ذقـــــؤکـــــئـــــةو مةجليســـــة جثـــــي داخـــــة 

  يلي بـــــــــدةن پةروةنـــــــــدةکةشـــــــــؤ ببنـــــــــةوة، تکـــــــــ

  

ــد    ــل کنن ــویش تکمی ــاي خ ــه خط   آنانک

ــد     ــل کنن ــار تحمی ــا فش ــه م ــد ب   خواهن

ــه در آن وکــال    ــی ک ــه مجلس   اي واي ب

  تشــکیل کننــد» فرونــت«از روي غــرض 

  
  ي بةشــــــــةرنکة لــــــــة بــــــــاوکــــــــبنيــــــــادةمي دنيــــــــا 

ــةرةي    ــار و بـــــ ــةيل جووتيـــــ ــةي گـــــ ــةرنکزؤربـــــ   ارگـــــ

ــ چينث   ر بـــــــــؤ وانــــــــــن دةي تـــــــــريش ياريـــــــــدة  کـــــــ

ــةخ  ــةموو مفتـــــــ ــاقي هـــــــ ــابـــــــ ــنآلؤر و تـــــــ   ةرنکـــــــ

  

ــرند   ــه زادة بوالبشــ ــر کــ ــاء بشــ   ابنــ

ــل زارع و کارگرنــــد   ــودة اصــ   آن تــ

ــا را  ــد آنهــ ــري معاوننــ ــنف دگــ   صــ

  خورنـد  باقی همـه جمـع فرعـی و مفـت    

  



یهابادهمیحافز  ٣٥  

ــؤزة  ــئــــــةو هــــ ــاوةنکــــ ــةذةحم و خــــ ــچا ة زؤر بــــ   ةنکــــ

ــةم خا    ــةر ئـــ ــة ســـ ــةرچي لـــ ــرن، هـــ ــان دةگـــ ــذثزيـــ   ةنکـــ

  بنــــــــــةذةت ةمايــــــــــةيت بــــــــــثکزؤرايــــــــــةيت يــــــــــا 

ــ    ــة تــــــ   ةنکــــــــةفاوةت نافــــــــةرقي نييــــــــة، الي ئثمــــــ

  

ــانند   ــه و انسـ ــا عاطفـ ــه بـ ــوم کـ   آن قـ

  بــــا قیــــد اصــــول بنــــدة احســــانند

  چون نیست اصـول اقـل و اکثـر همگـی    

  بـــین مـــا یکســـانند در چشـــم اصـــول

  

  ي ئامــــــادة دةبــــــثکئــــــةو پووصــــــة لــــــة خــــــوثين خةصــــــ

ــةي  ــزي مـــ ــةرجي مـــ ــث   خـــ ــادة دةبـــ ــةزةي بـــ ــذ و مـــ   گثـــ

  دةســـــي چـــــيين هـــــةژار ة حـــــةقکـــــداخـــــي بـــــة دصـــــم، 

ــةر  ــهـــــ ــواجيبکـــــ ــووةوة، مـــــ ــثؤ بـــــ ــازادة دةبـــــ    شـــــ

  

ــود    ــاده ش ــق آم ــون خل ــه ز خ ــولی ک   پ

ــاده شــود   ــط و ب ــاده و ب ــت س   صــرف ب

  افســوس کــه دســترنج یــک مشــت فقیــر

  چون جمـع شـود حقـوق شـهزاده شـود     

  

  ايت عةمـــــةل عـــــاري لـــــة ئـــــاي و ئـــــؤي بـــــث کـــــپيـــــاو 

ــةم و گردو   ــة الي بةرهــــ ــريي لــــ ــةر بــــ ــهــــ ــثکــــ   ؤي بــــ

ــ  ــة خةصـــ ــاخ خؤزگـــ ــثم   کئـــ ــن چ دةصـــ ــن ببيســـ ــة مـــ   لـــ

ــة چـــــيين خـــــؤي بـــــث   يلـــــي گـــــةل  کوا خؤشـــــة وة   لـــ

  

ــی    ــتاب م ــل ش ــاه عم ــرد  در گ ــد ک   بای

ــی  ــاب م ــتح ب ــه ف ــرد جــان باخت ــد ک   بای

  دانسـت  اي کاش که توده بعـد ازیـن مـی   

  بایـد کـرد   کز جـنس خـود انتخـاب مـی    

  

ــي  ــچـــــــــ ــامانکـــــــــ ــةژار و ســـــــــ   دارةوثرةگرثي هـــــــــ

  رثتـــــــــةوة، ئـــــــــادةمي لـــــــــة خـــــــــةم ذزگـــــــــارة    کب

ــگورگث ــم    کةرة گةکــــ ــة زوصــــ ــارثزث لــــ ــةذ بپــــ ــة مــــ   يــــ

  ثنــــــــةري جووتيــــــــارة يــــــــل و نوکة وةکــــــــئاغــــــــا، 

  

  گــر مشــکل فقــر و ثــروت آســان گــردد

ــردد  ــان گـ ــودة انسـ ــم تـ ــوده ز غـ   آسـ

  یست که گشته حـارس مـیش ز جـور   گگر

ــود   ــان شـ ــدة دهقـ ــو نماینـ ــک چـ   مالـ

  

  لـــــــة شـــــــةذايب فيـــــــز مةســـــــيت هةصـــــــةية    ! يـــــــاران

ــيت هةصـــــــةية     ــاين پةســـــ ــژ ژيـــــ ــومري درثـــــ ــؤ عـــــ   بـــــ

ــةو  ــؤ ئـــــ ــيت کبـــــ ــة سؤسياليســـــ ــةدا لـــــ ــة دةم ئـــــ   ةســـــ

   هةصــــــــــــــةيةخؤويســــــــــــــيت و دةوصةمةندپةرســــــــــــــيت

  

  یـــاران ز مـــی غـــرور، مســـتی نکنیـــد

  چــون پــاي دهـــد درازدســتی نکنیـــد   

ــت   ــدید سوسیالیس ــه ش ــون ک ــآب اکن   م

ــراف  ــواهی و اش ــتی نکنیــد  خودخ   پرس

  

ــاج ــةدةبوو     بـــ ــر نـــ ــةيت و خثـــ ــاوي يارمـــ ــة نـــ ــريي بـــ   گـــ

  تـــــةوةزةل لـــــة مفتـــــة قـــــةت تثـــــر نـــــةدةبوو     ورگـــــي 

ــن زةرووئاســـــــايي      ــة نـــــــاوي ديـــــ ــا بـــــــةعزث بـــــ   يـــــ

ــوثن   ــة خـــ ــين بـــ ــؤ ژيـــ ــ  بـــ ــژيين گـــ ــةدةبوو مـــ ــر نـــ   ةل فثـــ

  هــر شــر اگــر از امــور خیریــه نبــود     

  خــــون فقــــرا وجــــوه بریــــه نبــــود

ــین   ــود چن ــی ب ــوب ک ــاي خ ــال علم   ح

  گــر عــالم بــد طالــب شــهریه نبــود      
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ــث ــةري مةملة پـــــ ــذاگـــــ ــةت کـــــ ــة کـــــ ــاقص بوايـــــ   ة عـــــ

ــة  ــةبر و تـــــــامص بوايـــــ   بـــــــة سياســـــــةت و بـــــــري و ســـــ

ــث  ــواين دوو هاوســــ ــ  نثــــ ــوو تثــــ ــاص دةبــــ ــةدرث کمــــ   نــــ

  ص بوايـــــــةامکـــــــگـــــــةر خـــــــاوةين ئـــــــةم، شـــــــعووري 

  

  گـــر ســـائس ملـــک باکیاســـت باشـــد 

  داراي درایـــــت و فراســـــت باشـــــد

  مــــابین دو همســــایه ببایــــد ناچــــار

ــت باشــــد    ــل بتــــوازن سیاســ   مایــ

  

  دادي نــــــةدا ة دةرســــــي بــــــث کــــــوةســــــتاي ئــــــةزةيل  

ــةدا    ــادي نــــ ــن يــــ ــة مــــ ــةي داد بــــ ــة وشــــ ــوانتر لــــ   جــــ

ــة  ــيين ناعادصــــــــ ــايف ذةوا لــــــــــة چــــــــ   انکبــــــــــا مــــــــ

  ةمــــــــةش دادي نــــــــةدا کوو مةحکبســــــــتثنني، ئةگــــــــةر 

  

  اد ازل کــــه درس بیــــداد نــــداداســــت

  جــــز مســــئلۀ داد مــــرا یــــاد نــــداد

  مــــــا داد ز بیــــــدادگران بســــــتانیم

ــداد   ــا داد نـ ــه مـ ــۀ داد بـ ــر محکمـ   گـ

  

ــ ــث پاکــــ ــا  کــــ ــيا پــــ ــت لةگةصــــ ــي، دصــــ ــث کة دصــــ   بــــ

ــا   ــةزاي ناپـــــ ــا جـــــ ــةويت بـــــ ــيت و چـــــ ــث کناذاســـــ   بـــــ

ــثم ــة  پــــ ــوانييــــ ــةس کــــ ــا  کــــ ــابوويت بگــــ ــة نــــ   اري بــــ

ــة مةملة ــابووري لـــ ــئـــ ــةت کـــ ــاکـــ ــث کة وةزعـــــي چـــ   بـــ

  

  نهـــادي بایـــد   ن پـــاكدال بـــا پـــاك 

ــد  ــادي بایــ ــع ایــ ــین قطــ   از مختلســ

  یـــا آنکـــه ز ورشکســـتگی بایـــد مـــرد

  دي بایــــدصــــایــــا چــــارة فقــــر اقت

  

ــةن   ة"تؤفــــــــــــان"گري ئاشــــــــــــيت و ســــــــــــةفا اليــــــــــ

ــةري  ــةکذووخثنــــــــ ــةفا کؤصــــــــ ــان"ةي جــــــــ   ة"تؤفــــــــ

  ا تووشــــــــي شــــــــةذيکــــــــپاراســــــــتين حةيســــــــيةت دة

  ة"تؤفــــــــــان"بــــــــــؤ عــــــــــةزم و ئــــــــــريادة باوةفــــــــــا 

  

ــو  ــدار صــفا خواهــد ب   دطوفــان کــه طرف

ــدوم ــود  مع ــد ب ــا خواه   کــن جــور و جف

  گــر جنــگ کنــد بــراي حیثیــت خــویش 

ــود  ــد بـ   نســـبت بعقیـــده باوفـــا خواهـ

  

ــ ــةپووصــــــــ ــةدايان گةرةکدارة گرنگــــــــ ــان گــــــــ   ةکــــــــ

  ةکـــــــــنـــــــــةوايان گةرة وذووت و بـــــــــث ي ذةشکخةصـــــــــ

  ردي ئةوانـــــــــــة مةجليســـــــــــي ئةشـــــــــــذايفکدةســـــــــــ

ــ  ــة خةصــــ ــتا لــــ ــةنايان گةرة کهثشــــ ــةدح و ســــ ــمــــ   ةکــــ

  

ــی  ــدا مـ ــولین گـ ــا را متمـ ــد مـ   خواهنـ

ــیبیچــ ــی  اره و ب ــوا م ــرگ و ن ــد ب   خواهن

ــاز      ــرافی ب ــس اش ــن مجل ــودن ای ــا ب   ب

ــتمکار   ــته س ــنا«یکدس ــی» س ــد م   خواهن

  

ــ ــةو کــــ ــادةن؟ کار بــــ ــة بــــــؤ نيشــــــاين نــــ   ةســــــة ئةهلــــ

ــؤ  ــبـــــــ ــادةن؟ کـــــــ ــاين نـــــــ ــن ئيمتيحـــــــ   ارث دةزانـــــــ

  ان ناســـــــپثرنکـــــــة بـــــــة گـــــــةنج و الوةکـــــــاران کـــــــ

  ارزاين نـــــــادةن؟ کـــــــئـــــــةي بـــــــؤچي بـــــــة پـــــــريي    

ــد داد  ــان بایـــ ــار را نشـــ   اول ره کـــ

ــد داد در  ــار امتحــــان بایــ   موقــــع کــ

ــپاري    ــوان نس ــالم ج ــه ع ــار ب ــون ک   چ

ــس کــار بــه پیــر کــاردان بایــد داد        پ
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ــي  ــامانة   وهـــــ ــةروةت و ســـــ ــاص و ســـــ ــة مـــــ ــة بـــــ   ايـــــ

ــي  ــة هــــ ــل کواشــــ ــاس و مــــ ــةســــ ــثکــــ ــة ةچ و بــــ   نانــــ

ــذث     ــةو بـــ ــاد و لـــ ــذث زيـــ ــةم بـــ ــؤ ئـــ ــبـــ ــةمتر کـــ   ةنکـــ

ــة بـــــــرا و بةرانبـــــــةرن ئـــــــةم دووانـــــــة    کئـــــــةو    اتـــــ

  

ــا   ــی ز غن ــاجمع ــند ص ــر باش   حب افس

  ته ز فقـر خــاك بـر سـر باشــند   یـک دسـ  

  باید که بر این فـزود، از آن یـک کاسـت   

ــند    ــر باشـ ــرادر و برابـ ــر دو بـ ــا هـ   تـ

  

ــتة  ــةو دةســـ ــئـــ ــوورن کـــ ــپي ســـ ــواري ئةســـ ــتة ســـ   ة ئثســـ

ــة خـــــــــــةيت    ــژن لـــــــــ ــيت دوورنکئثـــــــــ   ؤنةپةرســـــــــ

ــ  ــانوون دةشــــ ــارث،   کقــــ ــةموو بــــ ــة هــــ ــثنن بــــ   ةچيکــــ

  يــــــــل مةشــــــــهوورنکبــــــــة نوثنــــــــةري قــــــــانوون و وة

  

ــده   ــون ش ــب گلگ ــوار اس ــه س ــدا آنانک   ن

  انـــد از مکمـــن ارتجـــاع بیـــرون شـــده

ــانون   ــه ق ــرده ب ــرو ب ــه گ ــا آنک ــکنی ب   ش

ــده    ــانون شـ ــدة قـ ــروز نماینـ ــد امـ   انـ

  

  اللممالک کابينةی مستوفیبؤ 

ــةيدا    ــين شـــــ ــةص مـــــ ــةري لةگـــــ ــةس قينةبـــــ ــبـــــ   ةنکـــــ

ــون  ــثم، چــ ــث نةصــ ــةق ناشــ ــن نا کحــ ــوثي مــ ــة گــ ــي بــ   ةنکــ

ــاوث ــة پيــــــــ ــتةويفکــــــــــي وةکزؤر زةمحةتــــــــ   وو موســــــــ

ــةبري پة  ــر و بـــــ ــةم و ژيـــــ ــاوةن قةصـــــ ــدا خـــــ ــيـــــ   ةنکـــــ

  

ــی ــد    ب ــیدا نکنی ــن ش ــا م ــر ب ــري اگ   مه

  یــــا کینــــۀ دیرینــــه هویــــدا نکنیــــد

ــتوفی    ــر از مس ــب بهت ــه عی ــن هم ــا ای   ب

ــی ــد   ب ــدا نکنی ــیط پی ــن مح ــبهه در ای   ش

  

ــتا بـــــــــثکگثـــــــــژاوة دةوامـــــــــي هـــــــــةروة   وو ئثســـــــ

ــ ــثکــ ــةس بــ ــةس و ناکــ ــةري  کــ ــة ســ ــث کةس لــ ــا بــ   وثخــ

ــة   ــاري وا زوو نــــــ ــة چــــــ ــري و گرفتــــــ ــةم گــــــ   رثکئــــــ

  نابـــــــث قــــــةت حاصـــــــي مــــــن و تـــــــؤ لةمــــــة چـــــــاتر   

  

  گــر دور زمانــه ایــن چنــین خواهــد بــود

ــود   ــد ب ــل جانشــین خواه ــه اه ــل ب   نااه

ــدي   ــد چنـ ــداد یابـ ــر امتـ ــران اگـ   بحـ

  حال تو و مـن بـدتر ازیـن خواهـد بـود     

  

ــهاو ــانة  کـــــ ــا و شـــــ ــنةي بـــــ ــة شـــــ ــةخوازم لـــــ   اري نـــــ

  !اتـــــــــةوة پرچـــــــــي تـــــــــؤ گرثـــــــــي دص، گيانـــــــــة کنا

ــةجث کتث ــة، بــــ ــث  ؤشــــ ــة، بــــ ــج  مةمثنــــ ــةت و ذةنــــ   زةمحــــ

ــ ــة، دةرد کـــــ   ث دةرمانـــــــة؟کـــــــي ث خـــــــاوةين گةجنـــــ

  

  تــا چــون مــن و شــانه بــاد شــیدا نشــود 

ــود  ــم وا نشـ ــدة دلـ ــو عقـ   در زلـــف تـ

  زحمـت و رنـج   کن سعی و عمل پیشه که بـی 

ــود    ــا نشـ ــنج مهیـ ــی گـ ــر کسـ   از بهـ

  

  ةس لــــــــة بــــــــةرةي بليمــــــــةت و پســــــــپؤذانکــــــــزؤر 

ــةردا دؤذان    ــة نــــ ــة تةختــــ ــوون، لــــ ــة بــــ ــي هةصــــ   تووشــــ

ــاقي    ــةموو تـــــ ــةو هـــــ ــاش ئـــــ ــن کپـــــ ــةم نامناســـــ   ارييـــــ

ــة داوک ــةوتوونةتــــــــــ ــؤذان ي و دصکي دووشــــــــــ   گــــــــــ

ــم ــس ه ــه  ب ــط باخت ــرد غل ــان ن ــد نفس   ان

ــه   ــبهه انداخت ــه ش ــه را ب ــک جامع ــد ی   ان

ــردم    ــن م ــوز ای ــان هن ــه امتح ــا آن هم   ب

  انـــد مـــا را بـــه ثبـــات عـــزم نشـــناخته
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ــاش ــةم  پـــــــ ــاوةيي جـــــــ ــثرانة ! مـــــــ ــةذن شـــــــ   دة ذاپـــــــ

ــ ــة   کهةصــــــ ــة، جوامثرانــــــ ــةو دوژمنــــــ ــةر ئــــــ   وتنة ســــــ

ــ  ــ لـــــة زوصـــــم و زؤر ذزگـــــار    کخؤتـــــان و خةصـــ   ةنکـــ

ــ   اص و عةيامــــــــة ديلــــــــة ئــــــــةم ئثرانــــــــةچــــــــةن ســــــ

  

ــام یکبـــاره کنیـــد    ــم، قیـ   اي دودة جـ

  بیچــــارگی عمــــوم را چــــاره کنیــــد

ــت   ــاي شماس ــه در پ ــارتی ک ــر اس   زنجی

ــد    خوبســت بدســت خویشــتن پــاره کنی

  

  انن تثــــــــرنکة بــــــــةرزةکؤشــــــــکچــــــــي خــــــــاوةين  

  درثــــــــژي فثــــــــرن بـــــــؤ ماصــــــــي وةتــــــــةن بــــــــة دةس 

ــ    ــث شــــ ــةوةدا پــــ ــيان لــــ ــري بةالشــــ ــون خثــــ   دث کچــــ

  پةرســــــت دةژمثـــــــرن  ةتــــــةن خؤيــــــان بــــــة بــــــةرةي و   

  

ــتی دارنـــد     ــاي هسـ ــا بنـ   آنانکـــه بپـ

ــد   ــتی دارنـ ــن درازدسـ ــال وطـ ــر مـ   بـ

  چــون منفعــت از برایشــان بیشــتر اســت 

ــن   ــران وط ــیش از دگ ــتی دارنــد  ب   پرس

  

ــم  ــداخــــ ــةدا  کــــ ــادي نــــ ــة دصشــــ ــة ئثمــــ ــان بــــ   ة جيهــــ

ــةدا    ــازادي نــــــ ــةمن و ئــــــ ــان و ئــــــ ــيت ژيــــــ   سةربةســــــ

ــث ــة   بـــــــ ــةري هؤيـــــــ ــدادگـــــــ ــانيشکـــــــ   ة وا عامســـــــ

ــةموة فوغــــــــان و داد ــةو هــــــ ــةدابــــــ ــان دادي نــــــ   ةمــــــ

  

ــداد    ــاد ن ــا دل ش ــه م ــان ب ــه جه   دردا ک

  جز درس غـم و محـن بـه مـا یـاد نـداد      

  اي داد کــــه آســــمان ز بیــــدادگري  

ــن  ــا ای ــداد    ب ــا داد ن ــه م ــا ب ــه داد م   هم

  

  ؤشــــــنپة دةخيـــــؤن بــــــة مفـــــت، دةي  کــــــئـــــةو پووصـــــة   

ــة   ــي ئثمةيـــــ ــوثين دصـــــ ــخـــــ ــن کـــــ ــي سةرخؤشـــــ   ة پثـــــ

ــ    ــي خةصــــــ ــگ و تةوثصــــــ ــارةقي الجانــــــ ــةر ئــــــ   ةکهــــــ

ــ     وو ئــــــاو دةينؤشــــــن کــــــتا وةدةيگــــــرن و لــــــة پةســــ

  

ــول کــه  ــدصــاایــن پ   حبان القــاب خورن

  نـاب خورنـد   خون دل ماست چون مـی 

  تــا کــی عــرق جبــین یــک ملــت را     

  بگرفته و قطـره قطـره چـون آب خورنـد    

  

  نــــــؤش نــــــةدةبوو ة مــــــةيکــــــارة کــــــئــــــةو شــــــثخة ذيا

ــاري مةســـــت و بـــــث    ــؤش نـــــةدةبوو  دارؤغـــــةيي شـــ   !هـــ

ــث  کتؤز ــث لــــــــة بــــــ ــايي هــــــــةموان دةدوام  اصــــــ   وةفــــــ

ــامؤش نــــــةدةبوو کــــــو زمــــــامن  گــــــةر لثــــــو    پ و خــــ

  

ــدح   ــد ق ــا رن ــیخ ری ــر ش ــود گ ــوش نب   ن

  گر شنحۀ شـهر مسـت و مـدهوش نبـود    

ــی  ــمه ز ب ــک ش ــی  ی ــري او م ــتم مه   گف

ــود   ــاموش نب ــب خ ــر ل ــرا ب ــر م ــر مه   گ

  

  ئــــــــةو چينــــــــة هــــــــةژارييان بــــــــة بــــــــةژين بــــــــذاوة 

ــ ا بـــــــة فـــــــةنا چـــــــوون و چـــــــرا    کـــــــها   ووژاوةکـــــ

ــث ــةوةن   بــــــ ــؤز و نةتــــــ ــازي هــــــ ــارةن و چارةســــــ   چــــــ

  ســـــــــووتاوييا ســـــــــازاوة  دصث پيـــــــــاوة لـــــــــة  کـــــــــ

ــه    ــر افروختـ ــواي فقـ ــه لـ   انـــد آنانکـ

ــه     ــا تاخت ــک فن ــاره ســوي مل   انــد یکب

ــاره ــام بیچـــاره و چـ ــد تمـ ــاز خلقنـ   سـ

  انــد  ســوختگی ســاخته  آنانکــه بــه دل 
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ــم داخ و    ــة دصــــــ ــةرگيز لــــــ ــذاوة کهــــــ ــةر نةبــــــ   ةســــــ

  راوةکي نـــــــةکة يـــــــةکـــــــپووچ ئـــــــةو هـــــــةموة گـــــــرث

  ةم خاوثنـــــــــــــةکـــــــــــــداوثنـــــــــــــة شـــــــــــــذ و دذاوة

ــ    ــة چاومــــ ــةبث لــــ ــاوة نــــ ــةو ئــــ ــة بــــ ــةذ نــــ   راوةکة، تــــ

  

ــک ــد   ی ــوده نش ــه آس ــن ز غص   دم دل م

ــد    ــوده نش ــوده بگش ــدة ناگش ــن عق   وی

ــاك   ــاك چ ــن پ ــن دام ــز  ای ــاکم هرگ   چ

  اال ز سرشــــک دیــــده آلــــوده نشــــد

  

  ووپـــــة مـــــةي، شـــــياوي ژانـــــة   کســـــةر نةســـــوث لـــــة   

ــة ــاجي بــــــــــ ــة آلئامــــــــــ ــيبةيت دةورانــــــــــ   و موســــــــــ

  ايـــــــة ســــــةر داوثنـــــــت کة مــــــةي ت کـــــــوريــــــا بــــــة   

  وانــــــة ةوة، چــــــون پةصــــــةي لــــــة داوثــــــن ج   نةيســــــذي

  

  هر سر که به پـاي خـم مـی سـوده نشـد     

ــد  ــوده نشـ ــه آسـ   از دســـت غـــم زمانـ

  هر دامن پـاکی کـه بـه مـی شـد رنگـین      

ــد   ــوده نشـ ــودگی آلـ ــه آلـ ــا آن همـ   بـ

  

ــةواو ار و لــــــثکــــــتــــــا غــــــريةت و پشــــــيت    بــــــذاين تــــ

ــة نـــــــاو    کيـــــــة ــث لـــــ ــپرزةيي ناچـــــ   تر نـــــــةگرن، شـــــ

ــةم  ــةذز  کئـــــ ــاولـــــــة وا فـــــ ــاري نـــــــة کـــــ   رثکة چـــــ

  خـــــــؤ نابـــــــث لةمـــــــةش پتـــــــر شـــــــپرزة و شـــــــثواو     

  

ــود    تـــا جـــرأت و پشـــتکار تـــوأم نشـ

  شـــــیرازة کارهـــــا مـــــنظم نشـــــود

  گیــرم نشــد ایــن بنــاي ویــران آبــاد     

ــی ــود    ب ــم نش ــر ه ــن خرابت ــبهه از ای   ش

  

ــها ــة داخ و   کــــ ــم لــــ ــوثن دصــــ ــووة خــــ ــةرثکا بــــ   ةســــ

ــ     ةوة ذؤيشـــــــــتة دةرث کدواچـــــــــؤذي بـــــــــة فرمثســـــــ

  ة، مةگــــــــةر خــــــــوا بزانــــــــثکــــــــئاســــــــؤ فــــــــرة تاري

  اولــــــة چــــــي لــــــث بــــــة ســــــةرث؟ کةتــــــة کئــــــةم مةملة

  

  من ز غصـه خـون خواهـد شـد     آخر دل

ــۀ دیــده بــرون خواهــد شــد       وز روزن

ــس    ــد و ب ــدا دان ــره خ ــق تی ــن اف ــا ای   ب

  کاین مملکت خراب چـون خواهـد شـد   

  

  وا دصـــــــــي خوثنـــــــــاوي دةگـــــــــؤذث، ديـــــــــارة پـــــــــثم

ــارة   ــؤذث، ديــــــ ــاوي دةگــــــ ــة ذژا، چــــــ ــةو خوثنــــــ   ئــــــ

ــةتةي    ــة سياســـــ ــةو ذةنگـــــ ــئـــــ ــ کـــــ ــن دةيبيـــــ   نمة مـــــ

ــؤذث،    ــاوي، دةگـــــ ــةما بـــــ ــةردة نـــــ ــةم پـــــ ــارةئـــــ   ديـــــ

  

  کرده عـوض خواهـد شـد    خونگفتی دل 

  از دیــده ســر آورده عــوض خواهــد شــد

ــی    ــن م ــه م ــتی ک ــگ سیاس ــا رن ــنم ب   بی

ــد    ــد ش ــوض خواه ــرده ع ــاردگر پ   یکب

  

ــتان دةي چا   ــة دؤســــ ــاص بــــ ــةر و مــــ ــان و ســــ ــگيــــ   ةکــــ

ــان دةي چا  ــيت، ئيمتيحـــــ ــةر دؤســـــــيت بةذاســـــ ــگـــــ   ةکـــــ

  دؤســـــــــتايةيت ناپةســـــــــندة تـــــــــةنيا بـــــــــة زمـــــــــان    

  ةکــــــــردةوةت نيشــــــــان دةي چاکــــــــلــــــــةو بــــــــارةوة 

  ت بـراي دوسـت جـان بایـد داد    اي دوس

  در راه محبـــــت امتحـــــان بایـــــد داد

ــتن    ــت گفـ ــرط محبـ ــود شـ ــا نبـ   تنهـ

ــد داد   ــل نشــان بای ــم عم ــه ه ــک مرتب   ی
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ــومري  ــةر و چيمـــــةن دةدوث  ية لـــــة شـــــؤخي کـــــقـــ   ســـ

  وصـــــــي گوصـــــــة و لـــــــة گوصشـــــــةن دةدوثکبولبــــــول بة 

ــة زمانيـــــان وة ــئـــــةم دووانـــ ــةکـــ   ناچـــــث، بةصـــــث کوو يـــ

ــ هةر   ةس بــــــــة زمـــــــاين خؤيــــــــةيت چــــــــةن دةدوث کـــــ

  

  گویــد قمــري ســخن از ســرو چمــن مــی

  گویـد  بلبل غم دل بـه گـل چـو مـن مـی     

  ایــن هــر دو زبانشــان یکــی نیســت بلــی

  گویـد  هرکس به زبـان خـود سـخن مـی    

  

ــث مـــــــةبوثرة   کـــــــارث کـــــــ   ة پةســـــــندة خـــــــؤيت لـــــ

ــپثرة    ــة دص بســـــ ــري بـــــ ــوان و پـــــ ــة جـــــ ــوون لـــــ   فثربـــــ

ــ تـــــــا بـــــــؤت دة    رث بـــــــة ديققـــــــةت و تثبـــــــيين  کـــــ

ــکپيــــــــاواين بة ــةص  کةصــــــ ــوو هــــــ ــرة و وثچــــــ   ببژثــــــ

  

ــا ــی   ب ــد م ــتاب بای ــین ش ــزم مت ــرد ع   ک

ــی  ــد م ــرد همراهــی شــیخ و شــاب بای   ک

ــار     ــن ب ــتر در ای ــه بیش ــت هرچ ــا دق   ب

  بایــد کــرد   مــرد عمــل انتخــاب مــی   

  

ــةدار    ــة دارا و نـــــــ ــة لـــــــ ــني ئثمـــــــ ــا ذث ببةســـــــ   يـــــــ

ــةژار   ــيين هــــــ ــؤ چــــــ ــةوة بــــــ ــارة بدؤزينــــــ ــا چــــــ   يــــــ

ــةد  ــســـ ــووکـــ ــو زل دة کاري بچـــ ــان کـــ ــؤ خؤمـــ   ةين بـــ

ــيچ  ــث نـــــةمان کهـــ ــوا يـــــة  کاتـــ ــؤ خـــ ــکردووة بـــ   ارکـــ

  

  ســـد ره فقـــر و غنـــا بایـــد کـــرد یـــا 

  یــــا چــــارة درد فقــــرا بایــــد کــــرد

ــردیم    ــود ک ــاطر خ ــراي خ ــار ب ــد ک   ص

ــرد   ــد ک ــر خــدا بای ــم از به ــار ه ــک ک   ی

  

ــةم  ــذي ئـــــ ــةبوو کذاز و ســـــ ــازة نـــــ ــةرا تـــــ ــة ســـــ   ؤنـــــ

ــ ــةبوو   يجةجناصـــــ ــاوازة نـــــ ــة ئـــــ ــة لـــــ ــان بثجگـــــ   ي ژيـــــ

ــةزةيل    ــةيايت ئـــــــ ــةيت خـــــــ ــة بذيويـــــــ ــةو بةرگـــــــ   ئـــــــ

ــةبوو   ــدازة نــــ ــي ئةنــــ ــؤ هيچــــ   بــــــؤ بــــــةژين مــــــن و تــــ

  

ــرار ــود    اسـ ــازه نبـ ــن تـ ــراچۀ کهـ   سـ

  غوغــــاي حیــــات غیــــر آوازه نبــــود

  ایـــن جامـــۀ زنـــدگی کـــه خیـــاط ازل

  از بهــر مــن و تــو دوخــت، انــدازه نبــود

  

ــة دةر     ــان نايةتــــــ ــؤگي زةمــــــ   ذؤشــــــــنايي لــــــــة ئاســــــ

ــا ذووين وة ــتــــ ــةکــــ ــة  کا يــــ ــةرة تــــ ــةرکســــ   ليفي بةشــــ

ــدا    ــةدةي زثذينـــــ ــة ســـــ ــرم لـــــ ــةوة دةمـــــ ــةو داخـــــ   بـــــ

ــةم مةملة ــةمم   کئـــــ ــي شـــــ ــة ذثـــــ ــا نييـــــ ــة تيـــــ   ةنةفةرةتـــــ

  

ــود  هر ــن نبـ ــه روشـ ــق زمانـ ــد افـ   چنـ

ــود    ــین نبــ ــان معــ ــف جهانیــ   تکلیــ

  در قــــرن طالئــــی نکنــــد آدم روي  

ــه راه  ــی کــ ــود  در مملکتــ ــن نبــ   آهــ

  

ــة   ــرابوو بــــ ــن و دص دوث کبةســــ ــي مــــ ــة پثــــ ــةوةزيــــ   شــــ

  شــــــــةوزؤرمــــــــان گلــــــــةيي هــــــــةبوو مــــــــن و دص دوث

ــامني   کوة ــؤز و پةرثشــــــ ــؤ ئاصــــــ ــي تــــــ ــپرچــــــ   ردکــــــ

ــن و دص دوث    کتاصــــــث   شــــــةومــــــوو لــــــة مابــــــةيين مــــ
  

ـ     اي دل مـرا سلسـله بـود   دیشت که بـه پ

  از دسـت ســر زلــف تــو مــا را گلــه بــود 

ــرد  ــو عاقبــت پریشــانم ک ــوي ت   چــون م

ــود  ــان مــن و دل فاصــله ب   مــوئی کــه می
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ــة   ــب خبزثتــــــــ ــث کذاهيــــــــ ــة زؤر بــــــــ ــة ابــــــــ   جايــــــــ

  نايـــــــــة هثـــــــــزت نـــــــــةبوو، اليف ذؤســـــــــتةميت لـــــــــث

ــ ــث  کث کـــ ــي جـــ ــة خؤشـــ ــث بـــ ــث   اتـــ ــةجث بـــ ــبـــ   اريکـــ

ــة  ــةکناخؤشـــــــــــــي خباتـــــــــــ ــة، ماخوليايـــــــــــ   ايـــــــــــ

  

ــ  ــی نمـ ــه برهمنـ ــرد یدر کعبـ ــد کـ   بایـ

ــی ــی  بـ ــی نمـ ــرد  زور تهمتنـ ــد کـ   بایـ

  تـــا کـــار بـــه دوســـتی میســـر گـــردد 

  بایـــد کـــرد اقـــدام بـــه دشـــمنی نمـــی

  

ــةدةبوو ئا  ــوان نــــــ ــتةويف ئةگــــــــةر جــــــ ــموســــــ   اريکــــــ

ــا ــةدة  کالي چـــــ ــند نـــــ ــراپ پةســـــ ــرا کو خـــــ   اريکـــــ

  داري، لـــــــــة بثگانـــــــــة و خـــــــــؤتآلايت دةســـــــــةکـــــــــ

  ردةوة و ذةفتــــــــــاريکــــــــــذازي نــــــــــةدةبوون، لــــــــــة 

  

ــوب   ــر خ ــتوفی اگ ــم و ره مس ــودرس   نب

  نزد همه کـس ایـن همـه محبـوب نبـود     

ــد   ــداري او بایــــ ــام زمامــــ   هنگــــ

ــود  ــوب نبـ ــه مرعـ ــه و خارجـ   از داخلـ

  

ــذؤژث  ــوو   کــــ ــادي بــــ ــةمم شــــ ــة خــــ ــذ لــــ ــي پــــ   ة دصــــ

ــ   ــة تيشـــــ ــادييةمان لـــــ ــةو شـــــ ــوو کئـــــ ــازادي بـــــ   ي ئـــــ

ــاص   ــة مـــ ــةو دةمـــ ــثش ئـــ ــةال   پـــ ــيين فـــ ــنب چـــ ــران بـــ   وثـــ

ــوو  پـــــــووص ــادي بـــــ ــاو خةزثنـــــــةدا عـــــ ــة نـــــ   زؤري لـــــ
  

  زده را شــادي بــود  روزي کــه دل غــم 

ــود  دل ــو آزادي بـــ ــادیم از پرتـــ   شـــ

  خـراب  زان پـیش کـه برزگـر شـود خانـه     

  از گـــنج در ایـــن خرابـــه آبـــادي بـــود

  

  ي هةيــــــــةکاســــــــايي نــــــــةوايثئ اصــــــــة نــــــــةيمهـــــــةر  

ــة   ــؤرث لـــــ ــةر شـــــ ــةوايثکهـــــ ــةدا هـــــ ــةکةللـــــ   ي هةيـــــ

  ؤن نــــــةبووةکــــــهــــــيچ بــــــةرگث لــــــة بــــــةر سياســــــةتا 

ــةر ذؤژي     ي هةيـــــــــةکةوايثکـــــــــواي عادةتـــــــــة، هـــــــ

  

ــوائی     ــی ن ــو ن ــر چ ــه دگ ــن خان   داردای

  وز راز درون بســــــر هــــــوایی دارد 

  یکســـان نبـــود وضـــع سیاســـت دایـــم

ــت اقتضــــائی دارد     هــــر روز سیاســ

  

ــةبووة ة قـــــةت بـــــثکـــــهـــــةر ماصـــــث    خـــــةم و ماتـــــةم نـــ

ــة  ــاوةداين يـــــــــ ــة، ئـــــــــ ــةبووة کوثرانةيـــــــــ   دةم نـــــــــ

  ةکةصــــــــکنةخشــــــــي دةر و ديــــــــواري هــــــــةموو بــــــــث

ــانوو  ــخـــــ ــةوة مةحکـــــ ــة بنچينـــــ ــة لـــــ ــةبووةکـــــ   ةم نـــــ

  

  هــر خانــه کــه شــادیش بجــز غــم نبــود 

ــود    ــم نبـ ــر کـ ــه پـ ــی آن خرابـ   ویرانـ

ــدارد حاصـــل    ــوار نـ ــش در و دیـ   نقـ

ــود  ــم نبـ ــه محکـ ــارتی کـ ــر عمـ   از بهـ

  

ــتث چ ــة کشــــ ــةوة؟   کــــ ــةژين ذازاوةتــــ ــيت بــــ ــة ذاســــ   ة بــــ

ــي قــــــةد و بــــــا     ي لــــــة جيهــــــان داوةتــــــةوة؟  آلدةنگــــ

ــةروة،   ــةبارة داري ســـ ــئـــــةو قيـــــت و لـــ   ة بـــــة هـــــؤيکـــ

ــيت ســــــــــةربةرز و تــــــــــةرز ماوةتــــــــــةوة      زؤر ذاســــــــ

  

  ســت بــودکــم و کا در راســتی آنکــه بــی

ــود    ــت ب ــر جاس ــرافراز به ــبز و س   سرس

  دانی زه چه سرو سـرافراز اسـت بـه بـاغ    

  از آنکــه بلنــد همـــت و راســت بـــود   
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ــث    ــؤرة گوصــ ــةر جــ ــهــ ــة کــ ــؤين يــ ــةبث  کة بــ ــي هــ   ذةنگــ

ــةبث    الم وايــــــــة گــــــــةلث هــــــــؤگر و هــــــــاودةنگي هــــــ

ــ    بولبـــــول کةوث بثمـــــة بـــــاخي گـــــوص وة  کبـــــؤم هةصـــ

ــةو گوصــــة نا   ــؤن لــ ــبــ ــةم کــ ــي هــــةبث  کــ ــةزار ذةنگــ   ة هــ

  

  رنگـی خـود بـو دارد    ه ز یـک هر گـل کـ  

ــت   ــزار تهنیــ ــاغ هــ ــو دارد در بــ   گــ

  روزي که به چمن اگر درآیـم چـو هـزار   

ــد رو دارد   ــه ص ــی ک ــنم گل ــو نک ــن ب   م

  

  نةگــــــــةيي نةزمييــــــــة چـــــــي پــــــــث  ئاغـــــــاي ذةئــــــــيس 

ــر  ــري و وةزيــــ ــالي مــــ ــة کــــ ــان"ردي لــــ ــةيي" تؤفــــ   گلــــ

ــةل دادي لــــــة دةس خارجيــــــة بــــــوو دوث، ئيمــــــذؤ       گــــ

ــث کخؤماصـــــــــــي دةمان   بـــــــــــةزةيي ذؤســـــــــــنةوة بـــــــــ

  

ــتالو س
1
ــک   ــاع دل ی ــی دف ــرد  پ ــه ک   دل

  پس پیش وزیر و شه ز طوفان گلـه کـرد  

ــود    ــه ب ــر از خارج ــا گ ــان م ــروز فغ   دی

ــرد   ــه ک ــکوه از داخل ــت ش ــروز رواس   ام

  

  ي لةســــــةر ئــــــةم خوانــــــةن  کخثــــــزاين بةشــــــةر، پــــــا  

ــةن    ــةتة ناپياوانـــــــ ــةو دةوصـــــــ ــي ئـــــــ ــي دةســـــــ   ديلـــــــ

ــ  ــةي خةصــــ   ان زؤر پةســــــنتکدةوصــــــةتة! ي جيهــــــانکئــــ

  .اروانــــــــةنکي چةتــــــــة و ذثگــــــــري ئــــــــةم کســــــــةرپا

  

ــه ز یــ      انــد عائلــه کابنــاء بشــر جمل

ــه ــرص دول مـــدام در غائلـ ــد وز حـ   انـ

ــان  ــل جهــ ــذر اي اهــ   از آز دول الحــ

  انــد انهــا همــه رهزنــان ایــن قافلــه    ک

  

ــ      پثـــــــرث لثيـــــــان ذةجنـــــــاون    کئـــــــةو تيپـــــــة خةصـــــ

  دوث گشـــــــــيت بـــــــــة بثگانـــــــــةوة پـــــــــث بةســـــــــراون

ــي دةوصـــــــةيت بـــــــوون دوثشـــــــةو       ئةنـــــــدامي گرينگـــــ

ــئيمذؤ ــ کــــــ ــةري خةصــــــ ــة نوثنــــــ ــراون کة بــــــ   .ناســــــ

  

ــآنان ــتند کـ ــا را خسـ ــب مـ ــر قلـ   ه پریـ

ــا اجانـــب بســـتند     ــرار بـ ــروز قـ   دیـ

  دوشــینه یگانــه عضــو دولــت بودنــد    

ــتند    ــت هســ ــده ملــ ــروز نماینــ   امــ

  

ــ ــوا     کــ ــةري خــ ــارة بــــة پثغةمبــ ــؤي پــ ــة هــ ــةبووة بــ   ةس نــ

ــ ــوا   کــــ ــةماين دةعــــ ــؤي نــــ ــة هــــ ــوون و نةبوونــــ   ةي بــــ

ــذة  ک ــة و قــــ ــثشــــ ــرؤ  کــــ ــيين مــــ ــةناو چــــ ــث لــــ   ةم نابــــ

ــا قيمــــــةيت   ــتــــ ــودةم وة اتکــــ ــکــــ   .نــــــةذوا کةوو يــــ
  

ــماوي نشــود     ــی س ــبب وح ــروت س   ث

ــا قطــع دعــاوي نشــود      ــر و غن ــا فق   ب

ــزاع      ــر خــتم ن ــین بش ــز نشــود ب   هرگ

ــود   ــاوي نشـ ــات مسـ ــت اوقـ ــا قیمـ   تـ

  

  

  ةس چــــــارةکــــــةي دةردي هــــــةموو کــــــخؤشــــــة ب پثــــــت

  ارةکـــــــــةســـــــــة خؤماصـــــــــيية، ذاوثژکئـــــــــيش بـــــــــةو 

ــپثرة،  ــبســـــــ ــةدة کـــــــ ــي بةصـــــــ ــةو وةزيفةناســـــــ   ة ئـــــــ

ــارة   ــدوث جارجــــــــــ ــيا بــــــــــ ــتانة لةگةصــــــــــ   دؤســــــــــ

  ردکــــعمــــوم را دوا بایــــد گــــر درد 

  ردکــوشــش مستشــار مــا بایــد    کبــا 

ــاهی    ــیحت گــ ــد نصــ ــا ز ره پنــ   امــ

ــد    ــنا بایـ ــه آشـ ــه وظیفـ ــاو را بـ   ردکـ

                                          
.داهلی سوئثدی، سةرؤکی شارةوانی بووه وست١



یهابادهمیحافز  ٤٣  

    

  ردمکــــــــــئــــــــــةو دصــــــــــبةرة نةمشيالنــــــــــة پرييــــــــــان 

  ردمکــــــــديـــــــن زويريـــــــان   لــــــــة نـــــــامؤ لـــــــة دص و   

  خاصـــــــي ذةشـــــــي گؤشـــــــةيي الجانـــــــگ و بـــــــرؤ  کوة

  .ردمکــــــــــةنــــــــــةفت و گؤشـــــــــةگرييان  کدامـــــــــاو و  

  

ــادم  ــش ــريک ــان  ه پ ــنم رخ ــدکغمی   ردن

ــنم   ــارت دیـ ــاي دل و غـ ــدکیغمـ   ردنـ

  ي ابـروي خـویش   چون خال سیاه گوشه

ــا ــهکنـ ــه گوشـ ــینم  رده نگـ ــدکنشـ   ردنـ

  

  ذةمحـــــــوو هـــــــةبث !ئـــــــةي تـــــــاقمي پـــــــذفيز و هـــــــةوا

ــث   ــةژار و بــــ ــيين هــــ ــؤ چــــ ــةبث  بــــ ــوو هــــ ــةوا ذةمحــــ   نــــ

  ة بةنــــــدةي ئثــــــوةنکــــــگرتــــــة  رثکــــــدةرهــــــةق بــــــة 

ــث ــوا ذةمحـــــوو هـــــةبث      زؤر بـــ ــي خـــ ــة ذثـــ   بـــــةزةيني، لـــ

  

ــته ــو  ي اي دس ــد ه ــم  يپابن ــدکرح   نی

ــی  ــردم ب ــر م ــوا رحــم   ب ــرگ و ن ــدکب   نی

ــده  ــر بن ــزدور شماســت مســتأجر اگ   ي م

ــم     ــدا رح ــر خ ــت او به ــر حال ــدکب   نی

  

  

  ينــــــــة و غةزةبــــــــة درومشــــــــي ئــــــــاآلي گــــــــةردوون ک

  ئاژاوةيـــــــــــة ذؤژهـــــــــــةآليت داگرتـــــــــــووة پتـــــــــــوون

ــةفا    ــح و ســـ ــةري سوصـــ ــوثن پـــ ــؤمي خـــ ــة گـــ ــاوة لـــ   دامـــ

  .بــــــــوون ةت و مةترســــــــي قــــــــومکــــــــةوتؤتــــــــة هيالک

  

ــر  ــ ب ــام فل ــرق  کب ــبی ــد ک ــرق زن   ین ب

  آشــوب صــال بــر ملــل شــرق زنـــد     

  ي صـلح و صـفا   ي خـون فرشـته   در لجه

  افتــــاده و داد از خطــــر غــــرق زنــــد

  

  اين مـــــــوژةت لـــــــة خـــــــوثين دصـــــــدا ســـــــوورة کپـــــــةي

ــ ــني    کتثـــــ ــرؤت پصـــــــنگي قـــــ ــاين بـــــ   ئةســـــــتوورة نـــــ

ــارثز  ــپــــ ــةم کــــ ــة ناصــــ ــة لــــ ــؤ کــــ   ة دصــــــي ئاســــــين تــــ

ــةرمي دة  ــي نــــ ــچــــ ــةي  کــــ ــةر بصثســــ ــا؟ مةگــــ   .وورةکــــ

  

  دوزي دارد نگ ســـینهچشـــم تـــو خـــد

ــو پلنـــگ  ــهکخشـــم تـ ــوزي دارد ینـ   تـ

  هرچند بـود دل تـو چـون آهـن سـخت     

ــه   ــز از آن نالـ ــپرهیـ ــوزي داردکـ   ه سـ

  

ــةدةبوو    ــگ نـــ ــيت ذةنـــ ــي ئاشـــ ــة ذةنگـــ ــة لـــ ــاخ بثجگـــ   ئـــ

ــث ــؤردةوة دص  بــــ ــة دةس لــــ ــارة بــــ ــةدةبوو  پــــ ــةنگ نــــ   تــــ

ــة  ــيت لــــ ــوو ئاشــــ ــثگري دةبــــ ــةر جــــ ــيين بةشــــ ــاو چــــ   نــــ

  ز و جـــــةنگ نـــــةدةبوو ةة هـــــؤي تـــــةجاو کـــــســـــةرماية 

  

  

  

  ه جز رنـگ صـفا رنـگ نبـود    کاش کاي 

  ین ز غنــی ایــن همــه دلتنــگ نبــودکمســ

  در بــین بشــر صــلح و صــفا داشــت دوام

ــود   ــگ نبـ ــبب جنـ ــر مسـ ــرمایه اگـ   سـ

  

  ي هةيـــــــةکـــــــمـــــــةراق و داخث اةس لـــــــة دصـــــــکـــــــهةر

ــ ــاخث  کــــ ــةذاين بــــ ــوص و گــــ ــةيلي گــــ ــةکةي مــــ   ي هةيــــ

ــبــــــث ــاخم کــــ ــة دةرکــــــةيف و دةمــــ   ة لــــــة ژوور نايةمــــ

ــةوة  ــخؤزگــــــةم بــــ ــاکــــ ــةکخثايت گــــــوص، دةمــــ   ي هةيــــ

  بـه دل چـو اللـه داغـی دارد     هکس کهر 

ــ ــاغی دارد   ک ــردش ب ــل و گ ــل گ   ی می

  ایــم دمــاغی شــده نشــین ز بــی مــا گوشــه

  فصـل گـل دمـاغی دارد    ه بـه کـ خوش آن

  



فةذوخي يةزدياين وارينةکچ      ٤٤

  

ــا     ــان هثنــــ ــذ و زيويــــ ــري زثــــ ــة زةبــــ ــة بــــ ــةو ذةئيــــ   ئــــ

ــا   ــةتيويان هثنـــــــ ــووم و هـــــــ ــي مةزصـــــــ ــاهي دصـــــــ   ئـــــــ

ــوو   ــان بـــــ ــندووقي لةواســـــ ــســـــ ــة چاودثريکـــــ   ةرانکـــــ

ــا کبـــــــــــؤ دةردي، دو ــان هثنـــــــــ   .تـــــــــــؤري فريويـــــــــ

  

  ه بـــا دادن ســـیم آوردنـــدکـــهـــر رأي 

ــ ــدکآه دل مســـ ــیم آوردنـــ   ین و یتـــ

  صــندوق لواســان چــو بســی بــود علیــل

ــراي او ح  ــار بــ ــنظــ ــدکــ   یم آوردنــ

  

ــوثنة  ــةو شـــ ــئـــ ــث کـــ ــوي لـــ ــذ و زيـــ ــرب ة زثـــ ــةناوبـــ   ث لـــ

ــاو    ــة چــــ ــةوي ناچثتــــ ــت خــــ ــؤردي تةآلپةرســــ ــةد لــــ   قــــ

ــة   ــةو دوورگـــ ــئـــ ــث  کـــ ــاگري لـــ ــةر ئـــ ــتث ة هـــ   هةصدةســـ

  .ةوتايةتـــــــة ئـــــــاوکم بـــــــاوة بئـــــــاخ خؤزگـــــــة بـــــــة دة

  

ــاب رود    ــیم و زر ن ــخن از س ــا س   هرج

  ی لُـــرد طالپرســـت در خـــواب رودکـــ

ــای ــاش ک ــرهک ــن جزی ــش ه ای ــز ي آت   خی

ــا ــاد در آب رود کخــ ــزول بــ   ش ز نــ

  

ــ ــتةنگة کـــــــــ   ث گؤشةنشـــــــــــني مايـــــــــــةوة زؤر دصـــــــــ

  ةســــــــــــةر و دةرد و خــــــــــــةمي هاودةنگــــــــــــةکداخ و 

  قــــــــــةيراين هـــــــــــةوةص دةورة درثژخايــــــــــةن بـــــــــــث  

  ذةنگــــــــة يش بــــــــثحاصــــــــي مــــــــن و تــــــــؤ خراپتــــــــر

  

  نشـین خواهـد بـود    جان چند گهی گوشه

ــعل آه ــود  دل مشـ ــد بـ ــین خواهـ   آتشـ

ــدي شــد دورهکگــر طــول  ــرت چن   ي فت

  حال تو و من بـدتر از ایـن خواهـد بـود    

  

ــث مـــــــةلي ک ــ کاتـــــ   داي لةســـــــةري کث هـــــــةواي مصـــــ

  ردةبــــــةريکنــــــا لــــــة وةفــــــا، بــــــةرگي جــــــةفاي  پثــــــي

ــة  ــهثنــــــدةي لــــ ــاکــــــگرتــــــة زوصــــــم  رثکــــ   ووکرد تــــ

ــالي کوة ــةري ي دؤزةکمــــــ ــةرزين لةبــــــ ــةموو لــــــ   خ هــــــ

  

ــل ــ کدر مس ــمل کمال ــالک ــد کی س   ش

ـ  کآن ملـ  کاز عشق بـه ملـ     شـد  کهال

ــه   مســتأجر خــویش  آورد فشــار چــون ب

ــ   ــی مال ــان دوزخ ــر زب ــامش ب ــد کن   ش

  

ــة   ــةذيين تيايـــــــــ ــي ذاپـــــــــ ــؤش و خرؤشـــــــــ   دص جـــــــــ

  ئـــــــةو شـــــــثتة گـــــــةلث قســـــــةي حيســـــــايب اليـــــــة      

ــةوي    ــث ئــــ ــژث چ دةزانــــ ــئثــــ ــة دةســــــة  کةوچکــــ   بــــ

ــة    ــار نييـــــ ــةري ديـــــ ــارة ســـــ ــة وا ديـــــ ــةم هةودايـــــ   ئـــــ

  

ــه ــاي انقالبـــــی دارد  دل زمزمـــ   هـــ

  در عــین جنــون حــرف حســابی دارد    

ــد  ــگوی ــدي  ک ــار بل ــت مستش   ه ز چیس

ــن ــی دارد  ایـ ــه خرابـ ــر خانـ ــور سـ   طـ

  

ــث    ــؤيت پـــــ ــة خـــــ ــت هةيـــــ ــن الدة  ماصـــــ ــة دوژمـــــ   لـــــ

ــادة    ــيت بـــــ ــتة، دةســـــ ــي ببةســـــ ــةروةتة پثـــــ ــةو ســـــ   بـــــ

ــد خبن  ــة قةنـــــــ ــةوي بـــــــ ــرا کزؤرداري قـــــــ ــة بـــــــ   ثنـــــــ

  تــــــــا بــــــــؤ شــــــــةذي ئــــــــابووري بــــــــيب ئامــــــــادة     
  

  مــا و تـــو را دفــع اعــادي بایـــد    گــر 

  وز دشـــمن خـــود قطـــع ایـــادي بایـــد

  با خصم قـوي بـه حالـت صـلح و صـفا     

ــاده ــگ اقت آمــ ــاي جنــ ــدصــ   دي بایــ

  



یهابادهمیحافز  ٤٥  

ــةوةي   ــةيرة، ئــــــ ــثم ســــــ ــپــــــ ــتةآليت زؤرةکــــــ   ة دةســــــ

ــؤرة     ــؤرة و تــــــ ــةون تــــــــةواوي ســــــ ــيت ئــــــ   ژثردةســــــ

  نازانـــــــــث ئيـــــــــدارة گشـــــــــيت هـــــــــؤي بةدبـــــــــةختني 

ــةيان   ــة پيشـــــ ــةم گةلـــــ ــؤ ئـــــ ــبـــــ ــم و زؤرةکـــــ   ة زوصـــــ
  

  فــــوذ و اقتــــدار بــــود  ه نکــــآن را

ــود  ــام اختیــــارات بــ   در دســــت تمــ

ــت   ــت ندانس ــاز چیس ــا ک ــدبختی م   ه ب

ــر ز خرابـــــی ادارات بـــــود  کی   ســـ

  

  

ــةر   ــارةدار ئةگـــــــ ــةرمايةيي پـــــــ ــســـــــ ــار دةکـــــــ   اکـــــــ

ــار دةکـــــــاريگـــــــةر کي بـــــــة دةســـــــيت کســـــــةرپا   اکـــــ

ــت   ــداي دةســـــ ــة فيـــــ ــامن بـــــ ــاوي  گيـــــ ــي خوثنـــــ   وپلـــــ

ــةوةري  ــؤ بةختـــــ ــةر   يبـــــ ــيين بةشـــــ ــچـــــ ــار دةکـــــ   اکـــــ

  

  نـــدکار کـــي اغنیـــا اگـــر   ســـرمایه

ــت    ــت دس ــا زحم ــب ــارگر ک ــدکار ک   ن

ــون   ــت خ ــداي دس ــه ف ــانم ب ــودي ج   آل

  نـــدکار کـــز بهـــر ســـعادت بشـــر کـــ

  

    )کمستويف املمال(ابينةي کبؤ 

ــة  ــاوايت گةلـــــــ ــرث کئـــــــ ــةر بگـــــــ ــة زوو ســـــــ   ابينـــــــ

  رثکــــــــبثــــــــدادي بــــــــة هثــــــــزي عــــــــةدص و داد دةرب

  وو بـــــــة گـــــــوثرةي ياســـــــاکيل بـــــــدرث بةصـــــــکتةشـــــــ

  .ث مـــــــايف خـــــــوراوة مـــــــايف خـــــــؤي وةربگـــــــرثکـــــــ

  

ــد  ــگوین ــ که ک ــو تش ــه چ ــودکابین   یل ش

  بیـــداد بـــه عـــدل و داد تبـــدیل شـــود

ــه ســهم خــود منتظــریم   ــز همــه ب ــا نی   م

  این وضــع جگرخــراش تعــدیل شــودکــ

  

ــپثرث ــوو   کـــــ ــن بـــــ ــؤ دوژمـــــ ــةيت بـــــ ــةوي خزمـــــ   ة ئـــــ

  ةســــي لــــث ون بــــوو  کةس بــــوو، کــــاري بــــة ناکــــدوث

ــواي ذةش    ــي ئــــــــاوات و هيــــــ   ردينکــــــــذؤژي گةشــــــ

ــئيمذؤ ــوکـــــ ــوو کة شـــــ ــن بـــــ ــاري دةردي مـــــ   ور دوچـــــ
  

  ریـــر بـــا عـــدو یـــار شـــدنده پکـــآنان

ــدد   ــار مـ ــه اغیـ ــروز بـ ــدندکدیـ   ار شـ

ــو  ــاده چـ ــیهکآمـ ــد سـ ــا ردنـ   روزي مـ

ــدند   ــار شـ ــا گرفتـ ــه روز مـ ــروز بـ   امـ

  

  هاتبايـــــــــةوة خؤزگـــــــــة بـــــــــاوي بـــــــــةيت و بـــــــــاوم 

ــراوم   کب ــي بةســــــــــ ــةجمارة دةمــــــــــ ــةوة ئــــــــــ   رايــــــــــ

ــ ــ  تـــــ ــثتة الي خةصـــــ ــة شـــــ ــةم دصـــــ ــذثژث کا ئـــــ   هةصـــــ

ــاوم  ــة جــــــــؤش و تــــــ ــذ لــــــ   زووخــــــــاوي دةرووين پــــــ

  

  شـــد یاش مـــرا ناطقـــه گویـــا مـــکـــای

ــ ــه کی ــته لحظ ــان بس ــی ده ــد ام وا م   ش

  نشـــین ي پـــرده تـــا ایـــن دل ســـودازده

ــی ــی   ب ــوا م ــق رس ــان خل ــرده می ــد پ   ش

  

  ةوتنکـــــــچـــــــوو، تــــــاجران لــــــث   ســــــةرماية لــــــة دةس  

  ةوتنکـــــــجـــــــث  کي خســـــــنت و يـــــــةکنــــــابوويت پـــــــة 

ــةما    دةس ــوة نـــــ ــان پثـــــ ــازة، چييـــــ ــي تـــــ ــرتين چـــــ   گـــــ

ــر ــة دةس  ژثـــ ــوون، لـــ ــةرز بـــ ــاري قـــ ــث  بـــ ــوپـــ   .ةوتنکـــ

ــر ناشــــ   ــار ز فقــ ــتند یبکتجــ   ا گشــ

ــی ــتند   ب ــا گش ــر و برن ــدا ز پی ــز و گ   چی

ــتگیري، وقتــی     ــر ز دس ــه ثم ــر چ   دیگ

ــ ــی ک ــه ب ــومی هم ــر عم ــتند ز فق ــا گش   پ



فةذوخي يةزدياين وارينةکچ      ٤٦

    

ــوث دةوا     ــريي نــــ ــة بــــ ــة بــــ ــدةردي مــــ   ةکــــــةن چاکــــ

  ةکــــــةن چاکــــــؤنــــــة، ذةهــــــا کة زؤر کــــــئــــــةم بــــــاوة 

  پثويســــــــتة بــــــــة شــــــــةلالق و شــــــــةقةزلةي قــــــــانوون 

ــة وةزيفــــــــة ئاشــــــــنا     ةکــــــــةن چاکــــــــئثمــــــــةش بــــــ

  

  ردکــ مــا بایــد   ر نــوئی از بــراي   کــ ف

ــیوه ــن ش ــد  کي  وی ــا بای ــه را ره ــهن   ردک

  بــــا زور مجــــازات و فشــــار قــــانون

  ردکـــمـــا را بـــه وظیفـــه آشـــنا بایـــد  

  

ــث  ــة بـــ ــادة لـــ ــةو بـــ ــ ئـــ ــنؤشـــــي دة کخـــــودي خةصـــ   اکـــ

ــةي نا   ــة قســـ ــوثي لـــ ــا گـــ ــة دصکيـــ ــي دة ةســـ ــخؤشـــ   اکـــ

ــئا ــث کـــــــ ــةر نابينـــــــ ــةيب و هونـــــــ ــة، عـــــــ   امي چييـــــــ

ــا ــةر چـــــ ــي دة کگـــــ ــو خراپـــــــي دي، فةرامؤشـــــ   .اکـــــ

  

  نـد کخـودي نـوش    ملت چو شـراب بـی  

ــوش     ــود گ ــدین خ ــد معان ــا پن ــدکی   ن

ــی    ــد نم ــر دی ــب و هن ــر عی ــاد ه   آرد ی

  نــدکهــر خــوب و بــدي دیــد فرامــوش 

  

ــن  ــدوژمـــــ ــوثن دوژمن کـــــ ــة شـــــ ــة ية بـــــ ــا عةبداصـــــ   يـــــ

ــة  ــبثگانـــــ ــ کـــــ ــاين خةصـــــ ــة زيـــــ ــة کة بـــــ   خؤشحاصـــــ

  ئـــــةدا دةوصـــــةيت ذووس خـــــؤي دؤســـــيت گـــــةالن نيشـــــان 

ــتة  ــة دؤســـــــــ ــي لـــــــــ ــةکدرگاشـــــــــ   اين داون گاصـــــــــ

  

ــمنی    ــی دش ــمن پ ــر مــ کدش ــدد یم   بن

ــه ــی  ره بیگانـ ــرر مـ ــع و ضـ ــدد نفـ   بنـ

ــوي دوســتی  ــت روسکگــر دع ــد دول   ن

  بنـدد  ی دوست به روي دوسـت در مـی  ک

  

ــة ــرن کيــــــ ــتر بگــــــ ــةکــــــ ــوذوکالي لار و تةقــــــ   اصکــــــ

  ةس مانـــــگ و ســـــاصکـــــخـــــؤش ذادةبـــــرث بـــــؤ هـــــةموو 

ــةل و    ــةي تةســـ ــة بوودجـــ ــارداري بـــ ــ کشـــ ــي خةصـــ   کؤششـــ

ــ ناميثنــــــث     ووذي، تــــــةواو دثتــــــةوة حـــــــاص  کـــــــو ةمکــــ

  

ــد شــودکــو  ي ســعی گــر رشــته   ار پیون

  ار عمــوم شــاد و خرســند شــود    کــ اف

ــه ــا بودجـ ــي  بـ ــاکـ ــدیت مـ   افی و جـ

ــود  ــد شـــ ــه آبرومنـــ ــد بلدیـــ   بایـــ

  

ــةدةبوو   ــؤر نـــ ــةل مـــ ــاين گـــ ــةر زمـــ ــة لةســـ ــاخ خؤزگـــ   ئـــ

ــةدةبوو   ــةفاي زؤر نــــ ــةدةر جــــ ــةد بــــ ــة حــــ ــة لــــ   دارؤغــــ

ــةختث ــانووين دةدوام لـــــــــة باســـــــــي بـــــــــث کنـــــــ   قـــــــ

ــؤر نــــــةدةبوو   کــــــنامــــــةم  ــي سانســــ   ة زةليــــــل و ديلــــ

  

ــاي  ــه شــهر ک ــود شــحنهاش ب   را زور نب

ــود   ــور نبـ ــم مقهـ ــار ظلـ ــت ز فشـ   ملـ

ــ ــمه کی ــانون ش ــ ز ق ــیکش ــتم نی م   گف

ــه  ــر نام ــور نبــود    گ ــیر سانس ــا اس   يِ م

  

  

ــةمةنث ــذي  کدوث دوةصــــــ ــةريةوزثــــــ ــابوو کة ســــــ   نــــــ

  بـــــــةردابوو کشـــــــةو ئـــــــاگري فيتنـــــــةي لـــــــة خةصـــــــ

ــئيمذؤ ــربةيت تث کـــــــ ــاوي عيـــــــ ــة چـــــــ ــفة بـــــــ   رميکـــــــ

ــةدةم هــــةر وة     ــة قــ ــةم ســــووتابوو کــــســــةر تــــا بــ   وو شــ

ــروز  ــود دیـ ــه بـ ــوانگري زر اندوختـ   تـ

ــود   ــه ب ــش افروخت ــر آت ــه ده ــینه ب   دوش

ــدم  ــه چشــم عبــرتش چــون دی   امــروز ب

  بـود  قـدم سـوخته   چون شمع ز سر تا به



یهابادهمیحافز  ٤٧  

    

ــةبوو   ــيچ نــــــ ــان و زةوي هــــــ ــة ئامســــــ ــةو ذؤژة لــــــ   ئــــــ

ــةبوو      ــيچ نـــ ــةوي هـــ ــة لـــ ــوا، بثجگـــ ــةيت خـــ ــةر تاعـــ   هـــ

ــوا   ــةمتان پثــــــ ــيت مةعريفــــــ ــي ذاســــــــت و دروســــــ   رثــــــ

ــيچ    ــةوي هــــ ــةرز و نــــ ــثو، بــــ ــةوراز و نشــــ ــةبوو هــــ   نــــ

  

ــروز  آن ــود ک ــیچ نب ــما ه   ه در ارض و س

ــود   ــا هــیچ نب ــرام م   جــز طاعــت حــق م

ــودیم    ــان بـ ــق عرفـ ــرو طریـ ــا راهـ   مـ

  هـــیچ نبـــود) رهنمـــا(ه نـــام کــ روز  آن

  

ــذث ــازادي بـــــــ ــا کئـــــــ ــة چارةيـــــــ ــراوة نلـــــــ   نووســـــــ

ــ     بةســــــــراوة  ي پــــــــث کبــــــــاقي دي هــــــــةموو مريشــــــ

ــة چ ــژةر لـــ ــرن   وثـــ ــؤ دةگـــ ــوثي بـــ ــةموو گـــ ــدوث، هـــ   بـــ

ــة زل نا  ــا بـــــ ــة مةجليســـــ ــاوي لـــــ ــراوةچـــــــون نـــــ   ســـــ

  

  دســــته نبــــودکآزادي اگــــر تیــــول ی

  ملــت ز دو ســر چــو مــرغ پابســته نبــود 

ــی   ــته نم ــاهی برجس ــخن  از م ــت س   رف

ــود    ــته نب ــاطق برجس ــر ن ــس اگ   در مجل

  

ــ ــث    کـــــ ــامل نابـــــ ــاخ و ســـــ ــة، ســـــ ــريي نةخؤشـــــ   ث بـــــ

  م نابــــــــثک، شــــــــياوي حــــــــاکوومي خةصــــــــکمــــــــةح

ــث   ــة پووصــــــ ــازة بــــــ ــةرا تــــــ ــاوار و هــــــ ــراکهــــــ   ة بــــــ

  ئــــــــــةو خائينــــــــــة خؤپةرةســــــــــتة خــــــــــادم نابــــــــــث

  

ــري کــف   ه ســقیم گشــت ســالم نشــود ک

ــمح ــه حک ــوم ب ــاک ــر ح ــودکم غی   م نش

ــر داد  ــاد کگـ ــائی فریـ ــر نمـ ــی و گـ   نـ

ــود    آن خـــائن خودپرســـت خـــادم نشـ

  

  خثــــــــــرانن ن، لــــــــــة هــــــــــؤزي بــــــــــثکزجنريةيــــــــــة

ــةراي مةملة ــميعمـــــــــــاري ســـــــــ ــراننکـــــــــ   ةيت وثـــــــــ

  بــــــــةو ســــــــةروةيت وا زؤر و زةوةنــــــــد تثــــــــر نــــــــابن 

ــازي  ــة نيـــــــ ــرانن ؤذکبـــــــ ــةيل ئثـــــــ ــتنةوةي گـــــــ   ســـــــ

  

ــله ــاي  آن سلسـ ــتنده از امکـ   یـــران هسـ

ــتند    ــران هس ــراي وی ــن س ــار در ای   معم

  ه بـا ثـروت هنگفـت مـدام    کـ از چیست 

ــتند  ــران هسـ ــارت ایـ ــدد غـ ــدر صـ   انـ

  

ــازادي ــان  يئـــــــ ــان  کژيـــــــ ــانث دابينيـــــــ ــةســـــــ   ردکـــــــ

ــوثن و ئةســـــــرينيان     ــة ذژاين خـــــ ــةزيان لـــــ ــحـــــ   ردکـــــ

  نــــــاو گــــــةالن بــــــة سةربةســــــيت بــــــژينحةقيانــــــة لــــــة

ــة  ــةو قةومـــــ ــئـــــ ــان کـــــ ــةذيين خوثنينيـــــ ــة ذاپـــــ   ردکـــــ

  

  ردنـد کدو دسـت رنگـین    ه ز خـون کآنان

ــأمین   ــویش تـ ــق خـ ــدکآزادي حـ   ردنـ

  دارنـــد در انظـــار ملـــل حـــق حیـــات 

ــونین  کــآن قــوم  ــالب خ   ردنــدکه انق

  

ــوا دة  ــة خـــــ ــتؤفـــــــاين مـــــ ــةرخؤ دثکـــــ   ا دةســـــــي بـــــ

ــتة نـــــــةجايت بـــــــث   ــةو دةســـــ ــلـــــ ــيکـــــ   ذؤدث ةوا تثـــــ

ــةو  ــوورايي  کئـــــ ــة ســـــ ــة لـــــ ــائني کاتـــــ ــة، خـــــ   ةصيشـــــ

  خـــــــــؤ الدة لـــــــــةوثوة بـــــــــؤين خوثنـــــــــت بـــــــــؤ دث

ــان  ــطوفـ ــد ه از توقیـــفکـ ــرون آیـ   بـ

ــد   ــون آیـ ــاب جنـ ــن اربـ ــان در تـ   جـ

  ن حـذر اي خـائن  کـ لیشـه  کزین سـرخ  

  آیـد  ه فـاش بـوي خـون مـی    کاینجاست 



فةذوخي يةزدياين وارينةکچ      ٤٨

    

  گــــــرية جــــــث کئــــــةو مــــــرية لــــــة نــــــاو دصــــــي خةصــــــ

  .ئاگــــــــاي لــــــــة منــــــــاص و گــــــــةنج و الو و پــــــــرية    

ــ ــوثين خةصــــــ کــــ ــي، خــــ ــي پؤشــــ ــيکث ئةتصةســــ   ي نؤشــــ

  ةســـــــي لـــــــث زويـــــــرةکبصـــــــح و چةپةصـــــــة، هـــــــةموو 

  

  ردکــقــاقم  جــا در اطلــس و هکــآن میــر 

  ردکـ نـامی خـود را گـم     در جامعه خوش

  ه بـود بـه چشـم مـردم محبـوب     کـ دانی 

ــر ــس که ــردم  ک ــداري از م ــه نگاه   ردک

  

ــ چـــــــي هؤيـــــــة     ة ئثـــــــوة فيتنـــــــة هةصدايســـــــثنن  کـــــ

ــتةي ية ــذســـــــــ ــثنن کـــــــــ ــةيت دةپســـــــــ   ةيت و برايـــــــــ

ــةوثص  ــةوت و چـــ   ئـــــةي تـــــاقمي ذثـــــوي خةسصـــــةت و چـــ

  !ا بــــــــة ــــــــثين تــــــــةرحي نــــــــوث بــــــــذژثنن؟کــــــــنا

  

ــت  ــاز چیس ــ ک ــاد فتن ــه هه ب ــد انگیخت   ای

  ایـــد ي اتحـــاد بگســـیخته ویـــن رشـــته

ــته ــهکي  اي دس ــهن ــد ک ــونگر رن   ار افس

ــا  ــوي ریختــه کــگوی ــد ه دگــر طــرح ن   ای

  

  هـــــــاواري نييـــــــة دصـــــــم لـــــــة ژثـــــــر بـــــــاري خـــــــةما

  ات و دةمـــــاکـــــگـــــةش نـــــةبووة لـــــة خؤشحاصـــــي بـــــذث 

ــتةمة نثوبـــــــــــانگي لـــــــــــة ئازايـــــــــــةت کوة   يايذؤســـــــــ

ــ ــة کــــ ــيت لــــ ــةما  ث پشــــ ــةم نةچــــ ــةوژمي ماتــــ ــر تــــ   ژثــــ

  

ــز دل  ــ هرگ ــن ش ــم نکم ــدکایت از غ   ن

ــادم ن  ــرت دمــ ــادي ز مســ ــدکشــ   نــ

ــود مــرد هنرپیشــهکــدانــی    ي راســت ه ب

  نـد کمـر خـم ن  که ز بـار غـم   کـ س کآن 

  

ــؤي جــــــــةهل و نةزانينــــــــة      ة دص ناشــــــــادةکــــــــهــــــ

  ة، لــــــــــة خؤپةرســــــــــيت الدة کــــــــــخؤشــــــــــيت گةرة

ــةق  ــاي تــــــ ــتة  ذو ياســــــ ــم پثويســــــ ــةدةس زوصــــــ   ةو لــــــ

  ؤ پتـــــــــر بـــــــــة عــــــــــةدص و دادة  مـــــــــر پثويســـــــــيت 

  

  ت باشـــد گــر بــر دل مــا گــرد ماللــ     

  آن گــــرد مــــالل از جهالــــت باشــــد

  کقــــانون مهــــاجرت بــــود الزم لیــــ

ــد   ــدالت باشـ ــط عـ ــر از آن بسـ   الزمتـ

  

ــة چ ئيمذؤ ــگةردوونـــــــ ــث کـــــــ ــرث و دوثنـــــــ   ة، چ پثـــــــ

ــث  ــة دصـــــ ــادي لـــــ ــة  کشـــــ ــا، ســـــ ــتخبـــــ   ثنثکان دةشـــــ

ــةر ئانثکــــــــچــــــــون    اکــــــــاري فريودانــــــــة لــــــــة هــــــ

ــة خـــــــؤي بنوثنـــــــث    دةتوانـــــــث بـــــــة هـــــــةرچي ذةنگـــــ

  

ــرین   ــرخ ب ــن چ ــای ــرافرازي داردک   ه س

ــ ــت درازي دارد بـ ــر دسـ ــنس بشـ   ر جـ

ــرده ــا پ ــار  ب ــش و نگ ــر نق ــب پ   ي دلفری

ــ ــه کی ــازي دارد   لحظ ــزار ب ــد ه   دوص

  

  تـــــــــر هوشـــــــــيارن اينکي وآلتـــــــــةکچـــــــــون خةصـــــــــ

  زؤربـــــــــةي بـــــــــة ذچـــــــــةي مةعريفـــــــــةتا ذثبـــــــــوارن

ــاو    ــةزانني و ذةچـــــ ــة نـــــ ــارثز لـــــ ــپـــــ ــةزمکـــــ   ردين نـــــ

ــؤ ميللــــــــةت و مةملة ــبــــــ ــةت بناغــــــــةي کــــــ   .ارنکــــــ
  

ــران  کدر    بیــداري بــود  هکــشــور دیگ

  لــم چــو ســیل معرفــت جــاري بــوداز ع

  تعلــــیم عمــــومی و نظــــام اجبــــاري

ــول ممل  ــردو اص ــن ه ــای ــود تک   داري ب

  



یهابادهمیحافز  ٤٩  

ــزانيوتــــــــة بــــــــة تــــــــريي تــــــــؤ چلــــــــؤن     وژراومکــــــ

ــةرپا ــا پث کســـــــ ــة وةهـــــــ ــم خوثنـــــــ ــي دصـــــــ   راومکـــــــ

ــ   ــة فرمثســــ ــة بــــ ــةو خوثنــــ ــژ کئــــ ــةوگاري درثــــ   ةوة شــــ

ــ کدةت ــةوة تـــــ ــ کثتـــــ ــاوم   کتـــــ ــةي چـــــ ــة گلثنـــــ   .لـــــ

  

  غمــزده چــون خواهــد شــد ه دلکــدانــی 

  از دست تو خـون خواهـد شـد   پا تا به سر 

  در شـام فـراق   قطره قطره شده و آن خون

ــه ــده از روزن ــد  ي دی ــد ش ــرون خواه   ب

  

ــا  ــثين دص الچووبـــــــ ــةر ـــــــ ــةردة لةســـــــ ــاخ پـــــــ   ئـــــــ

  گوثـــــدا چووبـــــا مـــــري خؤزگـــــة قســـــةي هـــــةقي بـــــة    

ــةتث    ــؤرة سياســــ ــةر جــــ ــهــــ ــةت هةيــــــةيت  کــــ   ة دةوصــــ

ــا     ــةليش ذوون بووبــــ ــؤ گــــ ــة، بــــ ــچ نةخرايــــ ــر لــــ   .ژثــــ
  

ــاي  ــاش ک ــرهنک ــی ه راز دل مب ــد م   ش

  شــد مقصــود و مــرام مــا معــین مــی    

ــه ــتی  هرگونـ ــسیاسـ ــتکـ   ه دارد دولـ

  شــد ف و روشــن مــیصــاتــا حــد لــزوم 

  

    لة وةزارةيت داد) السلطنه منصور(بؤ 

  ة مةشــــــهوورة بــــــة جثــــــي عــــــةدص و دادکــــــعةدصــــــيية 

ــؤچي   ــةي بــــ ــة   کئــــ ــةوث نايةتــــ ــث دادي لــــ ــةســــ   اد؟يــــ

ــيةيي مةنســــــــــووري    ــة دةس عةدصــــــــ   هــــــــــاوارة لــــــــ

ــ ــةيکئـــــةم خةصـــ ــةموو زاصـــ ــةيت، ة هـــ ــاد؟کـــ   وا دصـــــي شـــ

  

ــه  ــعدلیــ ــد از داد  هکــ ــدکداد بایــ   نــ

ــت  ــاز چیس ــداد  ک ــاي داد بی ــدکه ج   ن

ــاي داد  ــهکــ ــوري ه از عدلیــ   ي منصــ

  نـــدکنـــی داد که نظـــر بیفکـــبـــر هـــر 

  

ــا   ــي حـــــ ــة دةســـــ ــودرةت لـــــ ــث کقـــــ ــمدا بـــــ   مي زاصـــــ

ــث   ــا نابــــــ ــةيت تيــــــ ــوو عةداصــــــ ــة مــــــ ــيية بــــــ   عةدصــــــ

ــث کحو ــمــ ــة  کــ ــوودي يــ ــة ســ ــف کة درا بــ ــتة زةعيــ   دةســ

ــةوي تثد  ــيت قـــــ ــچـــــــون دةســـــ ــة، ئيجـــــ ــثذايـــــ   .ا نابـــــ

  

  م مـــا نشـــودکگـــر عامـــل جـــور حـــا

  مفرمـــا نشـــود کدر عدلیـــه ظلـــم ح 

  مشـت ضـعیف   کبود بر له یـ  هکمی کح

ــود   ــوي قویســت اجــزا نش ــت ق ــا دس   ت

  

ــؤ نة   ــة تـــ ــة لـــ ــا بـــ ــ کوريـــ ــة شـــ ــةقني  کةونـــ ــةهلي يـــ   ئـــ

ــاوي هــــةق       ــة چــ ــةبث لــ ــزر نــ ــةق بــــوو بــ ــي هــ   بــــني چــ

ــث ــةناو مةح  بــــ ــگة لــــ ــةتا  کبةصــــ ــووچ و خــــ ــةدا ســــ   ةمــــ

  ســــــــانة تاوانبـــــــار نــــــــني ةکنةخرثتـــــــة مــــــــل ئـــــــةو   

  

  ننـد کن که ارباب یقـین شـ  کخوش باش 

ــ   ــام حــق ح ــوح ضــمیر ن ــدکن کاز ل   نن

  اران راکــــــاثبــــــات گناهــــــان خطا

  ننــدکن كمــه بــی منطــق و مــدرکدر مح

  

  ةن ئامؤژگــــــــاريکــــــــث ئــــــــةهلي خةتايــــــــة، بي کــــــــ

ــوث ــاوي خبـــــةن ئا     گـــ ــةر چـــ   اريکـــــبـــــيس نـــــةبوو، بـــ

  ة هاتـــــــة پـــــــث بـــــــة گـــــــوثرةي ياســـــــاکـــــــتـــــــاواين 

ــا    ــوو، دادگـــــــ ــورمي چ بـــــــ ــذياري جـــــــ ــدا بـــــــ   بـــــــ

  

ــه  ــه خطاپیشـ ــات  اول بـ ــدکمماشـ   نیـ

ــات   ــد خطــایش اثب ــانع چــو نش ــدکق   نی

  م قــانونکــاثبــات چــو شــد خطــا بــه ح

ــر  ــازات  کبـ ــا مجـ ــر آن خطـ ــدکیفـ   نیـ

  



فةذوخي يةزدياين وارينةکچ      ٥٠

  ثـــــوة، چ چـــــار؟حـــــةدة لـــــةم ن و ذةمســـــي دزثـــــو بـــــث ذث

ــةوة ن ــة مةراقـــــ ــگيـــــــامن بـــــ ــار؟ کزيـــــ   لثـــــــوة، چ چـــــ

ــو   ــن و دثـــــــ ــج و جـــــــ ــة درنـــــــ ــة وآلمت لـــــــ   دارماصـــــــ

  وة جـــــن و دثـــــوة چ چـــــار؟يـــــاذةب لةگـــــةص ئـــــةم هـــــةم

  

  ردکـ بایـد   با این ره و رسـم بـد چـه مـی    

  ردکـ بایـد   بگذشته بدي ز حـد، چـه مـی   

ــر گشــته ــو و دد و دام پ ــا ز دی   محــیط م

  ردکــبایــد  بــا اینهمــه دیــو و دد چــه مــی

  

  هةقيقــــــةت نؤشــــــي  ايب بــــــثذة شــــــةکــــــةس کــــــهةر

ــي     ــدةي پؤشــــ ــثن و وةعــــ ــةموو بةصــــ ــة هــــ ــاوي لــــ   چــــ

ــةداخم دةو    ــةآلم بــــ ــوو ومت، بــــ ــةق بــــ ــي هــــ ــةتچــــ   صــــ

  پـــــــة هـــــــؤش و گؤشـــــــيکهـــــــةق ناژنـــــــةوث لـــــــثم، 

  

ــر ــی که ــی ب ــوش   س م ــی ن ــدکحقیقت   ن

ــول  ــهــر ق ــیک ــوش  ه م ــدکدهــد فرام   ن

  ارا گفـــتمکرشـــته حقیقـــت آشـــ کیـــ

  نـد کگر دولت ما به حـرف حـق گـوش    

  

  ث پيــــــــاوة بــــــــرا، پــــــــةردةيي تــــــــاوان بــــــــدذثکــــــــ

  اوان بســــــــــــذثکشــــــــــــ ئةســــــــــــريين بــــــــــــةتيين دص

ــة     ــؤ باوثتــــــة عةدصــــــيية، بــــ   قــــــانوون ةيکشؤشــــــخــــ

  و گـــــــــآلوان ببـــــــــذث کي ناپـــــــــادةســـــــــيت ذةشـــــــــ

  

  نـد کكي خطـا چـا   ه پـرده کـ یست کآن 

ــا آســـوده   نـــدکكو شـــاد جـــان غمنـ

  ي قـــانون امـــروز ي برنـــده بـــا حربـــه

  نـــدکكاز عدلیـــه قطـــع دســـت ناپـــا

  

  ردکـــــاري کةســـــة خـــــؤي تووشـــــي خـــــةتاکهـــــةر ئـــــةو 

ــةتاباري   ــبــــــــريي گــــــــةل و ذاي گشــــــــيت خــــــ   ردکــــــ

ــت وةبثگانةپةر ــة کســــــ ــةو داخــــــ ــوون، لــــــ ــي بــــــ   يلــــــ

  ردکـــــردبـــــوو، ئيقـــــراري  کي خـــــؤي هـــــةرچي خـــــةتا  

  

ــا   ــل خط ــآن اه ــا خطاک ــه ب ــودک   ار نم

  ار نمــودکــار خطــا شــبه در اف کــبــا 

ــت  ــه پرسـ ــدافعین بیگانـ ــم مـ ــر رغـ   بـ

ــه ــر ب ــود  آخ ــرار نم ــویش اق ــاي خ   خط

  

ــةيان     ــد خةزثنـــــ ــة هثنـــــ ــةو تاقمـــــ ــئـــــ ــاآلنکـــــ   رد تـــــ

  حؤجـــــــةي بـــــــة نـــــــةيارة گـــــــةل، هـــــــةموو دةس واآلن 

  ةنکـــــــاري دةوصـــــــةيت حـــــــةذاج کـــــــئـــــــازان لـــــــةوة 

  ن بؤتـــــــــة گةمـــــــــةي منـــــــــداآلناري ســـــــــةراکـــــــــئا

  

  ننـــدکتـــاراج  ز بـــس خزانـــه هکـــآنان

ــاج     ــر محت ــدو ز فق ــه ع ــا را ب ــدکم   نن

ــی را داریــم      ــه شــغل دولت ــر ز چ   دیگ

ــراج     ــس ح ــواي نف ــوب ه ــا چ ــدکب   نن

  

  ةسکـــــــخـــــــوثن دث لـــــــة بـــــــريين دص، بـــــــة تـــــــريي نا

ــذمي تانـــــةي     ک ــةرگي بـــ ــةر، جـــ   ةسکـــــوشـــــتوومي تةشـــ

  دؤســـــــــتاين قــــــــــةدميي زانييــــــــــان مــــــــــن شــــــــــثتم 

  ث لــــــة جـــــةغزي يــــــاران، بـــــة هــــــةوةس  رديامنـــــة دةر ک

  

  ردنـد که دشـمنان دلـم خـون    کـ افسوس 

  ردنـــدکهـــن محنـــتم افـــزون کیـــاران 

  گـــري   مـــا را رفقـــا بـــه جـــرم دیوانـــه

  ردنــــدکعاقالنــــه بیــــرون  از دایــــره

  



یهابادهمیحافز  ٥١  

ــث بشـــــــــــ  ــان ئةشـــــــــ ــةيف دوژمنـــــــــ   ثينکذؤژث ســـــــــ

  پســـــــــانةوة زةبـــــــــري گورچووبـــــــــذ بنـــــــــوثين بـــــــــث

ــذؤژث ــريش پاشة يکـــــــــ ــتة کتـــــــــ ــةت پثويســـــــــ   شـــــــــ

ــي تونـــــــد ب   ــؤ هثرشـــــ ــبـــــ ــانکةصـــــ   خافصـــــــثينوو بيـــــ

  

ــه ــف ش  روزي ب ــرد ص ــد کنب ــتن بای   س

ــد     ــتن بایـ ــرار بسـ ــم ره فـ ــر خصـ   بـ

ــه  ــه قصــد حمل ــري ب   ي ســخت روز دگ

  از موقــع خــود عقــب نشســتن بایــد    

  

ــؤ  ــثرانة وةخـــ ــشـــ ــةرگ کـــ ــة مـــ ــوو لـــ ــةبث ترســـ   ةون، نـــ

  ةنـــــة بـــــةرگکةن و بيکـــــةوص کـــــبـــــؤ جـــــواين، پصـــــنگ 

ــةر گــــــورگ و دذندةيــــــة     بــــــة نثــــــزةي تؤصــــــة   کهــــ

  ن تـــــــا دص و جـــــــةرگ  ورگـــــــي چةپةصـــــــي هةصـــــــبدذ  
  

ــدام   ــد و چــو شــیر شــرزه اق ــدکخیزی   نی

ــدام    ــب انـ ــگ زیـ ــان پلنـ ــدکخفتـ   نیـ

  هرجـــا نگریـــد گـــرگ خونخـــواري را

  نیـــدکي انتقـــام اعـــدام   بـــا حربـــه 

  

    )قوام السلطنة(ابينةي کراين کپةسند 

  خـــــــؤش بــــــــاوةذي تــــــــؤ لـــــــة سســــــــيت بريوذاتــــــــة  

ــة   ــادي بــــ ــاينکشــــ ــة   ةســــ ــؤت ماتــــ ــي خــــ ــر، دصــــ   تــــ

ــة وآلتة پثــــــت ــخؤشــــ ــيچ دکــــ ــوا نةةت لــــــة هــــ   ةوثکــــ

ــوث   ــةص نـــــ ــةمياين لةگـــــ ــپـــــ ــتا کـــــ ــةکةوة، ئثســـــ   اتـــــ

  

  عقیــده، ســخت شــادي دیگــر اي سســت

  خرســـــند ز رأي اعتمـــــادي دیگـــــر

  خـــواهی چـــو بـــرادرت مهیـــا ســـازي

ــر   ــراردادي دیگــ ــن قــ ــر وطــ   از بهــ

  

  

  ردن و هثنـــــــاين وةزيـــــــرکـــــــپـــــــثم هـــــــيچ نييـــــــة دةر

  لـــــــةجيايت تـــــــةمثي ســـــــةخت و ســـــــزاداين وةزيـــــــر    

ــةمان داوا    ــة پارصـــــ ــة ئةشـــــــث لـــــ ــةر بؤيـــــ ــهـــــ   ةينکـــــ

ــانوون ب ــقـــــ ــر  کـــــ ــاين وةزيـــــ ــةيت گيـــــ ــة ئافـــــ   رث بـــــ

  

ــازات و م  ــر مجـ ــر کاز بهـ ــات وزیـ   افـ

ــر     ــات وزی ــی و اثب ــه نف ــوم ب ــانع نش   ق

  ه از پارلمـان بایـد خواسـت   کـ این اسـت  

  بگذشــــتن قــــانون مجــــازات وزیــــر

  

ــؤ قو  ــة الي تــــــ ــةرقي نييــــــ ــفــــــ ــؤريلــــــ   ةزةنگي و حــــــ

ــنا ــ  کــــ ــة تيشــــ ــا لــــ ــةوةزةنگ، جيــــ ــؤريکةي شــــ   ي خــــ

ــ  ــاواري خةصــــــ ــارة   کهــــــ ــةوي، ديــــــ ــناژنــــــ   يةذکــــــ

ــا  ــة ذوونــــ ــاوت لــــ ــةعلووم کچــــ ــة، مــــ ــي نييــــ   .ؤريکــــ

  

ــور  ــی از حـ ــناخته زنگـ ــل نشـ   اي غافـ

ــور    ــت از ن ــرق ظلم ــداده ف ــل ن   وز جه

  رکــپرصــدا ولــی گــوش تــو  عــالم همــه

  ورکـ دنیا همـه بـا ضـیا ولـی چشـم تـو       

  

    )سردار سپة(بؤ 

ــاترکة نــــــــةدرکــــــــباســــــــث    اوة، ــــــــثن بــــــــث چــــــ

ــث ــةزذاو بـــــ ــاتر  ذازي نـــــ ــث چـــــ ــوثن بـــــ ــةر و شـــــ   ســـــ

ــؤ  ــاين کبــــــــ ــةرماية اربةدةســــــــ ــةخؤر، ســــــــ   مووچــــــــ

ــتث ــاتر   کپؤســـــ ــث چـــــ ــثن بـــــ ــذ ذمـــــ ــگ و پـــــ   ي گرنـــــ
  

  اســـرار نهفتـــه گـــر نگفتـــی بهتـــر     

ــر    ــی بهتـ ــر نهفتـ ــه گـ ــن راز نگفتـ   ویـ

ــ   ز بهـــر زمامـــدار امـــروزي نیســـت کـ

ــرمایه ــت  سـ ــر کاي از پوسـ ــی بهتـ   لفتـ

  



فةذوخي يةزدياين وارينةکچ      ٥٢

    بؤ يارمةتيدةري وةزارةيت دادپةروةري

ــانوة  ــةم خــــ ــوور   ئــــ ــةفخي ســــ ــا نــــ ــپرزة تــــ   ذةش و شــــ

ــةبوو نيشـــــــــتککوة   ووة تثيـــــــــدا مةنســـــــــووروندةبـــــــ

  نــــــــاو عةدصــــــــييةزوصــــــــميية لــــــــة ئةســــــــآلية، بــــــــة

ــي،    ــاوي زةنگـــــ ــة نـــــ ــة حؤقـــــ ــة بـــــ ــناويانـــــ   افوورکـــــ

  

  ي صـور   ه تـا نفخـه  کـ ي ویـران   این خانه

  نــد در آن نشــیمن منصــورکچــون جغــد 

  عدلیــه بــود بــه اســم و ظلمیــه بــه رســم

ــرع ــی  کبـ ــام زنگـ ــد نـ ــس نهنـ   افورکـ

  

  وةربگـــــــرة لـــــــة پـــــــري تةجرةبـــــــة ئـــــــةي الوي دلثـــــــر

ــي پاصـــــــــةوانان مششـــــــــثر    دةربث   نـــــــــة لـــــــــة چنگـــــــ

ــثرداية     ــي شـــــ ــة دةمـــــ ــؤ لـــــ ــايف ذةواي تـــــ ــةر مـــــ   گـــــ

ــثر    ــة شـــ ــة لـــ ــةوي مافـــ ــري، ئـــ ــري شـــ ــة زةبـــ ــتثنة بـــ   بســـ

  

ــر     ــر بگی ــه از پی ــوان، تجرب ــرد ج   اي م

ــی قبضــه  ــر در دســت یل   ي شمشــیر بگی

  حـــق تـــو اگـــر در دهـــن شـــیر بـــود 

ــر     ــیر بگی ــن ش ــیر از ده ــرأت ش ــا ج   ب

  

  وو نـــــــةي ببيـــــــة نـــــــةوايي تـــــــةورثزکـــــــوة "تؤفـــــــان"

ــوثن ــث  خــــ ــاوي بــــ ــة تــــ ــري لــــ ــةورثز بگــــ ــةوايي تــــ   نــــ

  چـــــــةنگ و ذوبـــــــاب و نـــــــةي بناصـــــــثنة بةســـــــؤز کوة

ــةورثز   ــةوايي تـــــــ ــي نةينـــــــ ــة پةرؤشـــــــ ــدوث لـــــــ   بـــــــ

  

ــز    ــواي تبری ــی، ن ــو ن ــنو چ ــان بش   طوف

ــز   ــراي تبریـ ــون بـ ــار خـ ــده ببـ   وز دیـ

  ي نـاي وقامـت چنـگ چـو نـی      تا جبهه

  بــــراي نینــــواي تبریــــز ن نالــــهکــــ

  

  ريـــــــــــــــاوة کدراو دةري  ســـــــــــــــندووقي قفـــــــــــــــص 

ــذ ــة پـــ ــوو لـــ ــاوة  بـــ ــةم نـــ ــةآل ئـــ ــة و حةشـــــر و هـــ   گةمـــ

  اي گةلـــــــــة وا بؤتـــــــــة مـــــــــةيل بةختـــــــــةوةريذئـــــــــا

ــ ــداوة  کــــــ ــة، خواپثــــــ ــةري، بةبةختــــــ ــتة ســــــ   ث نيشــــــ

  

  بسـته درش چـون شـد بـاز     صندوق دهن

ــه کاف ــاز نـــد میـــان ایـــن و آن غلغلـ   بـ

ــه  ــال و همـ ــایر اقبـ   آراســـت فقـــط طـ

ــاز     ــن ب ــیند ای ــا نش ــرق م ــه ف ــد ب   گوین

  

ــة  ــةق هةصــــــث و مةشترســــ   ئــــــةي دص لــــــة شــــــةقامي هــــ

  ةســــة بگـــــرة هــــةق دةصـــــث و مةشترســـــة  کن ئـــــةو شــــوث 

ــا ــي بکپـــ ــةت، وةکـــ ــة پيشـــ ــةالي  کـــ ــة، لـــ ــان بـــ   وو تؤفـــ

  بثگانــــــــة و خــــــــؤيي هــــــــةق بصــــــــث و مةشترســــــــة    

  

  اي دل تو همیشه راه حـق پـوي و متـرس   

  حق رضاي حق جـوي و متـرس   کبا مسل

  ی و چـون طوفـان  کي خـویش پـا   ن پیشهک

  با داخله و خارجـه حـق گـوي و متـرس    

  

ــةاليث   ــووة فـــــ ــةو بثچـــــ ــرثکي کشـــــ ــاسکار و کـــــ   ةســـــ

ــاتبووة  ــهــــــ ــواس  کــــــ ــرؤص و پثخــــــ ــاوث، شــــــ   نم تــــــ

ــت و چة   ــان و دةســـ ــزي شـــ ــة هثـــ ــوو لـــ ــيکذازي بـــ   وشـــ

ــو ــة  رانةکشـــــــ ــري مةچـــــــ ــ کبژثـــــــ   و داس کو باســـــــ

  هنـــه لبـــاسکارگري کـــدهقـــان پســـر 

  آمــد پــی دعــوتم ز شــب رفتــه دوپــاس 

  شکـ با پاي برهنـه راضـی از دسـت و چ   

ــرق ش ــا ف ــاکب ــته ش ــاز و داسکس   ر از ب



یهابادهمیحافز  ٥٣  

    

  م و ذابـــــةري فـــــارس کة بـــــوو بـــــة حـــــا  کـــــشـــــازادة 

ــوثن ــارس     خـــ ــةري فـــ ــريت سةرتاســـ ــةجارث گـــ ــژي بـــ   ذثـــ

ــةموو   ــي هـــــ ــفارســـــ ــردة ژثرچةپؤکـــــ ــوارانکـــــ   ةي ســـــ

ــارس   ــةري فــــ ــة دةس ذابــــ ــي لــــ ــة فارســــ ــةي داد، بــــ   ئــــ

  

  ي آزاد چــو شــد حــارس فــارس شـهزاده 

  خونریزي و اغتشاش شد جـالس فـارس  

  جـور فـرس   بس تاخت بـه فـارس از ره  

  اي واي به فارسی از این حـارس فـارس  

  

ــتة کمةملة لـــــــــةم ــةذين پثويســـــــ   ةتـــــــــةي مـــــــــة ذاپـــــــ

ــي دژي نيشـــــــــــتمان  ــن پثويســـــــــــتة  ورگـــــــــ   دذيـــــــــ

ــؤوةي  ــبــــ ــتا زاص يب  کــــ ــةر مةبةســــ ــة ســــ ــبةي بــــ   ة ســــ

  بـــــــــذين پثويســـــــــتة ومـــــــــةرجي ذث ئيمـــــــــذؤ هـــــــــةل

  

ــدر ممل ــی ک ــالب م ــس  ت انق ــد و ب   بای

  بایـد و بـس   وز خون عـدو خضـاب مـی   

ــردا     ــق ف ــوي موف ــر ش ــو اگ ــواهی ت   خ

ــی   ــتاب م ــر ش ــروز دگ ــس  ام ــد و ب   بای

  

ــ کوة ــوص نيـــ ــث  گـــ ــؤ بـــ ــگ و بـــ ــة ذةنـــ ــازي بـــ   ة دص نيـــ

ــاوي گةرة ــنـــــ ــث  کـــــ ــؤ بـــــ ــزم و خـــــ ــندي خـــــ   ة پةســـــ

ــ ــة کفرمثســــ ــتة، نــــ ــي مةبةســــ ــاة کي گةشــــ ــة و ئــــ   ناصــــ

ــث      ــؤ بــــ ــگة و هــــ ــة بةصــــ ــذوو بــــــةو هيوايــــ ــؤ ئابــــ   بــــ

  

  وبـو خواهـد و بـس    ه رنـگ کـ گل نیست دلم 

  و خواهـد و بـس  کـ در باغ چو من نـام ن 

ــا  ــا خـ ــینی ن كبـ ــه کنشـ ــد نالـ   و آه  نـ

ــ  ــت اش ــس  کاز دول ــد و ب ــرو خواه   آب

  

  ثشــــة و چةقةچــــةق، دصــــخؤش بــــةکة لــــة کــــپکــــگــــوث 

  هـــــــةرچؤين زةمـــــــان گـــــــؤذي وةرةق، دصـــــــخؤش بـــــــة

ــدوث کوة ــووي  کـــ ــخؤش بـــ ــةناس دصـــ ــةري نـــ ــة نوثنـــ   ة بـــ

ــئيمذؤ ــة کـــــ ــة  کة بـــــ ــخؤش بـــــ ــةق دصـــــ ــةيي لـــــ   ابينـــــ

  

  جــروي خلــق جعلــق خــوش بــاشکبــا 

ــا  ــاشکشــمکب ــد ازرق خــوش ب   ش گنب

  دي با سـیه و سـفید اگـر خـوش بـودي     

ــه  ــروز ب ــهکام ــق خــوش  ابین ــاشي ابل   ب

  

ــ نـــــــــةورؤزة     وقـــــــــةدةمي پــــــــــريؤزة  ةوا پــــــــــثکـــــــ

ــادي ک   هـــــــؤزة يوذگـــــــةل هـــــــةموو سةرخؤشـــــــن و شـــــ

  اکــــــــــــتؤفانــــــــــــة ســــــــــــةميمانة پريؤزبــــــــــــايي دة  

ــ ــة کپثشــــ ــؤ گةلة کةش بــــ ــث بــــ ــةســــ ــؤزةکــــ   ةي دصســــ

  

  ه گشــته هــر غمینــی دلخــوشکــامــروز 

ــو وش  ــان مینـ ــوروز جهـ ــدم نـ   وز مقـ

ــ ــان  کتبریـ ــود را طوفـ ــمیمانه خـ   صـ

  شکي زحمـــت نـــد بـــه تـــودهکتقـــدیم 

  

  لةبـــــةر و دص بـــــة پـــــةرؤش بـــــة تـــــةنث، خـــــةممـــــن نـــــيم 

ــة جيهانـــــةدا نييـــــة   کلـــــةم  ــي خـــــؤش کـــــاولـــ   ةس دصـــ

  ث شــــــاد و گةشــــــة کةمــــــة کامي بــــــة ذواصــــــةت  کــــــ

  وص و جـــــــؤشکـــــــدارماصـــــــة دةرووين لـــــــة مـــــــةراق و 
  

ــراي دل خــویش  ــه مــنم غمــین ب   تنهــا ن

  ه نیسـت مبـتالي دل خـویش   کس نیست ک

ــآن را  ــادکـ   پنـــداري ام مـــیکه تـــو شـ

ــی  ــد و درد بـ ــ او دانـ   ویشدواي دل خـ

  



فةذوخي يةزدياين وارينةکچ      ٥٤

ــوو  ــةي نــ ــة    کئــ ــص بــ ــةت وثــ ــوثن هةقيقــ ــة شــ ــةم لــ   ي قةصــ

ــةت  ــة، هةقيقــــ ــوثين دصــــــت قووتــــ ــتــــــا خــــ ــةکــــ   ثص بــــ

  وثـــــــژي گـــــــةر ســـــــةرت ببـــــــذن لةســـــــةر هةقيقـــــــةت

ــث   ــن و دؤس بــــ ــةدة، الي دوژمــــ ــي المــــ ــة  لثــــ ــثص بــــ   فــــ
  

  جـو بـاش   رو حقیقـت  ي راسـت  اي خامه

  گــو بــاش بـا خــوردن خــون دل حقیقــت 

  گـــوئی گـــر ســـر ببرنـــدت ز حقیقـــت

ـ    رو بـاش  کدل و یـ کبا دشمن و دوست ی

  

ــة    ــثر بـــــ ــنگ و شـــــ ــة پصـــــ ــةم جةنگةصـــــــي دةورانـــــ   لـــــ

  الي ئــــــــةهلي هونــــــــةر، هونـــــــــةرنوثين فثــــــــر بـــــــــة   

ــةو دذ ــشـــ ــةن  کـــ ــة چةمـــ ــتا لـــ ــة دصـــ ــث بـــ ــةفا بچـــ   ي جـــ

ــة  کوة ــةيان گـــــــةش و زةنـــــــوثر بـــــ   خونچـــــــةيي بةربـــــ

  

ــه ــاش   در بیش ــدان ب ــیر بادن ــر، ش   ي ده

ــم ــه ه ــه پیش ــاش  ي پنج ــدان ب   ي هنرمن

  دلـت  نـد خـار چمـن خـون بـه     کگر شام 

  ي صبحدم دمی خنـدان بـاش   نچهچون غ

  

ــتة عةزيزة  ــةي دؤســـ ــئـــ ــةذ  کـــ ــة شـــ ــةم لـــ ــدوثکـــ   ةم بـــ

ــيت    کوة ــي ئاشـــ ــة ذثـــ ــة، لـــ ــوص بـــ ــذوث  گـــ ــوازان بـــ   خـــ

ــةص  ــتانة لةگـــــــ ــاکدؤســـــــ ــاوثيبةســـــــــث ژيـــــــ   ، تـــــــ

ــ ــةو دؤســـ ــوث  تلـــ ــا بـــــؤت بلـــ ــةدة، تـــ ــوو المـــ ــة مـــ   ة بـــ

  

  م بـاش کـ ر جنگجـوئی  کـ ف اي دوست به

  در صــلح عمــومی علــم عــالم بــاش    

ــکــبــا هــر    روز که زنــی الف محبــت ی

  م بــاشکــقــدم و مح ردانــه و ثابــت م

  

  ةســــــــــةري زةمانــــــــــة هثــــــــــزت نةبــــــــــذث   کداخ و 

ــووت ــةياللــــ ــذث کي فةلــــ ــةژنت نةبــــ ــة بــــ ــةت بــــ   ، خةفــــ

ــت  ــةر بشـــــ ــةوثص ئةگـــــ ــةردووين چـــــ ــة زةوي گـــــ   دا لـــــ

ــةزذث      ــاوت نــــ ــؤيل نــــ ــژ و حــــ ــة گثــــ ــة بــــ ــا بــــ   وريــــ

  

ــاش  ــرده مبـ ــه افسـ ــم زمانـ   از درد و غـ

ــپهر آزرده کوز  ــروي ســ ــاش جــ   مبــ

ــت بزنـــد      وز گـــردش آســـمان زمینـ

  مبـاش  خـورده  لـه کگشـته  م سرچون مرد

  

  شــــةو ناومةتــــة بـــــةرپثي گوصــــي ذةعنـــــا، ســــةري خـــــؤم    

ــؤم     ــةذي خـــ ــاوي تـــ ــاوي چـــ ــة ئـــ ــةن بـــ ــة چةمـــ   دثراومـــ

ــا وة ــئةوســ ــة کــ ــةل، لــ ــةراق  وو مــ ــة مــ ــدا بــ ــاو قةفةســ   نــ

ــؤم    ــةذي خـــ ــاص و پـــ ــثبةري بـــ ــن ســـ ــتةوة بـــ ــؤم خســـ   خـــ

  

  در پــاي گلــی شــبی نهــاده ســر خــویش

  دادم بـه چمــن آب ز چشــم تــر خــویش 

ــرغ، د  ــو م ــاه چ ــدوه  آنگ ــا ان ــس ب   ر قف

  ردم ســر خــویش را بزیــر پــر خــویشکــ

  

ــوقمي زةيل فثصـــــــــــــبازيية مةنســـــــــــــووروملول     کنـــــــــــ

  کهـــــــةم مفتييـــــــة، هـــــــةم قازييـــــــة، مةنســـــــووروملول    

ــ ــة خةصــــــ کــــ ــةراس و ناذةزايييــــ ــة دةس هــــ   کث زؤري لــــ

ــووروملول   ــة مةنســـــ ــةلث ذازييـــــ ــة گـــــ ــةو شةخســـــ   کلـــــ

  

  کچون عامـل ماضـی اسـت منصـورالمل    

ــورالمل   ــت منص ــی اس ــه قاض   کدر داخل

  ه ناراضــی بــودکــت ز هــر آن شــقی ملــ

  که راضــی اســت منصــورالملکــدیــدیم 

  



یهابادهمیحافز  ٥٥  

ــةو  ــؤدا نييـــــة شـــــ  کئـــــةي ئـــ ــاوةيت تـــ ــة پيـــ ــة لـــ   کةســـ

  کگةردوونـــــــة لـــــــة داخـــــــي تـــــــؤ دةبارثنـــــــث ئةشـــــــ 

  مــــــةمنووين وةفــــــا و هيممــــــةيت تــــــؤم، لــــــةو دةمــــــةوة

ــةالي تـــــؤوة       ــاري لـــ ــة ديـــ ــؤم هـــــاتووة بـــ   کةشـــــکبـــ
  

  که ز جــود تســت دریــا در رشــکــاي آن

ــد و مــی كافــال   کریــزد اشــ همــی گری

  آدم و بـــا ایـــن همـــه جـــود اوالد بنـــی

ــرمنده ــی   ش ــوأم یعن ــان ت ــکي احس   کش

  

ــگ  ــث مةجليســـــــي ذةنگاوذةنـــــ ــةيرة لـــــــة اليـــــ   زؤر ســـــ

ــةم الشــــةوة جــــث     خــــوازان تــــةنگ  چــــيين گــــةل  بــــة لــ

ــة حو  ــا لــــــ ــةرةذؤ  کحاشــــــ ــار و ســــــ ــةيت فشــــــ   وومــــــ

  هةروايـــــــــة نيزامـــــــــي وشـــــــــتر و گـــــــــا و پصـــــــــةنگ

  

  و قشـنگ  کطرفی مجلس مـا شـی   کاز ی

ــ ــی عر کاز ی ــگ طرف ــون تن ــه ملّی   صــه ب

ــانون و ح ــار کقـ ــامی و فشـ ــت نظـ   ومـ

ــن اســت ح ــگ کای   ومــت شــتر گــاو پلن

  

ــة  ــةو ذثويــــ ــةکئــــ ــة کةصــــ ــة مــــ ــازة بــــ ــةکبــــ   ر و حيلــــ

ــؤي  ــخـــ ــة   کـــ ــةرار بـــ ــةر قـــ ــة و پيلـــــة کردي لةســـ   ثشـــ

ــ شــــي قــــةراردادي بــــة مــــةجليس مــــؤر     يهــــةر خؤ   ردکــ

ــةوم و قيلــــــة      ــايف قــــ ــووق و مــــ ــة حقــــ ــا لــــ ــي نــــ   پثــــ

  

ــاز   ــد دغلب ــآن رن ــا مک ــه ب ــلک   ر و حی

  رد جـــدلکـــقـــرارداد، مـــی بـــا لفـــظ

  ه چسـان عاقبـت انـدر مجلـس    کـ دیدي 

ــل   ــه بغـ ــاطق بـ ــرارداد، نـ ــت قـ   بگرفـ

  

ــة هـــــــؤي گثـــــــژاوة   کـــــــابينـــــــة ک   ة بةســـــــرابوو بـــــ

ــةجليس و دةري   ــةوة مـــــــــــ ــاوةکدوث هاتـــــــــــ   ريـــــــــــ

ــول  ــة ذةئيســــــ ــان لــــــ ــوزةرا  زؤريــــــ ــاکــــــ   ووکرد، تــــــ

ــة چـــــــةن   ــةآلم بـــــ ــپاوةکبـــــــووژاوة؛ بـــــ   ةســـــــي دؤصـــــ

  

ــل ک ــران تعطیـ ــود ز بحـ ــر بـ ــه اگـ   ابینـ

  یلکس آمــد و شــد تشــدیــروز بــه مجلــ

  دو نفــر کامــا بــه رئــیس الــوزرا یــ    

ــار و ــر ز فشـ ــآخـ ــلکـ ــد تحمیـ   ال شـ

  

ــث ــةعاش و مصــــــ  بــــ ــاف و مــــ ــذين کمــــ ــاش و زثــــ   و مــــ

ــمـــــــــاص ــزار و لثـــــــــذينکـــــــ   اول و هةصـــــــــوةداي نـــــــ

ــاوةين سةرســــــةرا لةگــــــةص ئثمــــــة مــــــةبن        ئــــــةي خــــ

  اتــــــــــــةوة ذاپــــــــــــةذيو و شؤرشــــــــــــگثذينکلــــــــــــةم

  

ــا خــا ــی كم ــم حســابی شــده بســر ز ب   ای

ــه خ  ــدر از خان ــا درب ــده م ــی ش ــم راب   ای

ــصــااي  ــال و مال   اخ جــاللکــکحب م

ــین   ــا منش ــا م ــب ــده ک ــی ش ــم ه انقالب   ای

  

ــة  ــزانيوتـــــ ــة کـــــ ــوثن کـــــ ــند و خـــــ ــريينةث پةســـــ   شـــــ
  

ــ  کةکث کــــــ   ي لــــــث بةدبينــــــة کرةيــــــة خــــــوثين، خةصــــ

  

ــةو   ــةر ئـــــــ ــرثکهـــــــ ــارة نانةکـــــــ   ةي جؤيينـــــــــةکـــــــ

  

  ةي ذةنگينــــــــةکة ســــــــفرةکــــــــاربةدةســــــــةي کئــــــــةو 

  

  عمـــل  که بـــود ســـپیدرو نیـــکـــدانـــی 
  

  پیش رفقا

  نـــام در انظـــار ملـــل  ســـت ســـیهیکیـــا  
  

  از حب طال

ــآن  ــارگري ک ــیک ــان جــوین   ه م   خــورد ن
  

  با زحمت دست

  خـورد شـیر و عسـل     ه مـی کوان محتشمی 
  

  امحنت پ بی
  



فةذوخي يةزدياين وارينةکچ      ٥٦

ــةرث  ــووة ذؤژي بــــــــ ــداري بــــــــ ــري ئةوينــــــــ   دص فثــــــــ

  ي نييــــــة چــــــي بةســــــةرثکشــــــةم دةگــــــذث، بــــــا کوة

ــا ــا خـــ ــق  کتـــ ــاگري عيشـــ ــا ئـــ ــة بـــ ــةدام بـــ ــي نـــ   ي لةشـــ

ــة   ــةترة لـــ ــووز، قـــ ــةبوة خةصـــ ــةچوة دةرث  دص نـــ ــاو نـــ   چـــ

  

ــم   از روز اول عاشــــقی آموخــــت دلــ

  افروخـت دلـم   از عشق چو شـمع شـعله  

ــا ــا خ ــش عشــق  كت ــاد آت ــد بب ــرا ده   م

ــم  ــا ســوخت دل ــده نریخــت آب ت   از دی

  

ــان    ــاوي ژيــــــ ــةيت ئــــــ ــامن خةفــــــ ــة ژيــــــ ــاخؤم لــــــ   نــــــ

ــؤم    ــةر خبــــ ــواين زةوي مةگــــ ــةم خــــ ــةيثلــــ ــان پةجنــــ   نــــ

  خـــــــواردن بـــــــوو مـــــــاوةي تةمـــــــةمن خـــــــةمي جيهـــــــان

ــ   ــةوةال نـــ ــث لـــ ــةرت بـــ ــان شـــ ــةم و دةردي جيهـــ   ةخؤم خـــ

  

ــورم     مـــن حســـرت آب زنـــدگانی نخـ

  ف نـانی نخـورم  کـ در خوان جهـان جـز   

  چــون زنــدگیم غــم جهــان خــوردن بــود

ــردم  ــم ــورم  ک ــانی نخ ــم جه ــر غ   ه دگ

  

  اووســــــــــنيکةيکةيقوباد و کــــــــــرؤصـــــــــةي جــــــــــةم و  

ــتمانة   ةي سريووســـــــــــــــنيکپـــــــــــــــارثزةري نيشـــــــــــــ

  ازاوةتـــــــــةوة بـــــــــة خـــــــــؤر و شـــــــــثر ئاآلمـــــــــان    ذ

  گليــــــــز و ذووســــــــنيةوتوو لــــــــة بةنــــــــدي ئينکــــــــدةر

  

  اووســــیم کیکیقبــــاد و کي  مــــا زاده

  جــــان باختگــــان وطــــن سیروســــیم

ــرد  ــواي شیروخورشــید اي ل   در تخــت ل

ــیم  ــیس و روســـ ــد انگلـــ   آزاد ز بنـــ

  

ــة موحيببــــــــةت و ســــــــةفا النــــــــادةين کيــــــــة   دةم لــــــ

ــث    ــةص و بــ ــةي پووچــ ــة قســ ــوث بــ ــةت گــ ــادةين  قــ ــا نــ   جــ

ــ ــث کــ ــوو    کــ ــرة بــ ــزي فــ ــز و تيــ ــعووري، فيــ ــوو شــ   ةم بــ

ــة الي ئث  ــوايب نييـــــ ــادةين  جـــــ ــا نـــــ ــةين بـــــ ــة، بـــــ   مـــــ

  

  ف نــدهیم کــ ي متانــت از   مــا قاعــده 

ــدهیم   ــرف ن ــار مزخ ــه گفت ــوش ب ــا گ   م

ــاه  ــا گـ ــحیح رفقـ ــد صـ ــا پنـ ــال بـ   مثـ

  مــا پاســخ هــر نــاقص  و اجــوف نــدهیم

  

  ســــــةر ميهــــــر و وةفــــــا زؤر ســــــوورين ة لــــــةکــــــعومرث

  ينـــــــة، لـــــــة دةعـــــــوا دووريـــــــنکغـــــــةرةز و  دص بـــــــث

ــان لــــــــــة بةرانبــــــــــةري عةداصــــــــــةت دادا   کچؤ   مــــــــ

ــو   ــة حـــــ ــا چييـــــ ــتوورين کياســـــ ــوثگري دةســـــ   مي، گـــــ

  

  ایـم  مفتـون شـده   بر عاطفـه  هکعمریست 

ــالم  ــر و کاز ع ــهکب ــده  ین ــرون ش ــم بی   ای

  رســــی عــــدلکزانــــو زده در برابــــر 

ــده   ــانون شـ ــررات قـ ــلیم مقـ ــم تسـ   ایـ

  

    )الدوله و قوام السلطنه وثوق(بؤ 

ــران دوو   هــــــؤي ــةيل ئثــــ ــؤ گــــ ــچارةذةشــــــني بــــ   ةسکــــ

ــث    ــة بــ ــة ذوونــ ــةم واتةيــ ــؤ هــــةموو    ئــ ــان، بــ ــگومــ   سةکــ

  ةري ئينگليســـــــي نامـــــــةردة؛ وســـــــووقکـــــــنؤ: کيـــــــة

ــ ي دةربـــــــارة؛ قـــــــةوامي نا يذووســـــــپ : کيـــــــة   ةسکـــــ

  

  بـــدبختی ایـــران ز دو تـــن یافـــت دوام

  تـه مسـلم خـواص اسـت و عـوام     کاین ن

ــوق   ــود وثـ ــیس را بـ ــت انگلـ   آن دولـ

  ایــن ســلطنت هنــود را هســت قــوام    

  



یهابادهمیحافز  ٥٧  

ــ رؤژث   ةنکـــــــة ئثـــــــراين ئةشــــــث هيممـــــــةت  کـــــــةکــــ

ــمةت    ــت هةصــــــ ــاقمي بثگانةپةرســــــ ــؤ تــــــ ــبــــــ   ةنکــــــ

ــةو  ــکئــــ ــة   کؤشــــ ــاري تيايــــ ــورگي هــــ ــةراية گــــ   و ســــ

ــوثــــــراين  ــلکــــــةن و خاوةنةکــــ ــةت  ةي مــــ   ةنکــــــپــــ

  

ــت  ــروزي اس ــه  ک ــدام غیوران ــیمکه اق   ن

ــه    ــبش مردان ــوان جن ــر و ج ــیمکاز پی   ن

ــوآن  ــاخ کـ ــیانهکـ ــود ه آشـ ــه بـ   ي فتنـ

ــه   ــام ویرانــ ــت انتقــ ــا آلــ ــیمکبــ   نــ

  

ــثبةر خـــــؤمم      کوة ــة ســـ ــةرز و بـــ ــةن بـــ ــةروي چةمـــ   ســـ

ــؤ خا ــبــــ ــثکــــ ــثم، بــــ ــ  ة نســــ ــةر خــــ ــةمةر و بــــ   ؤممســــ

ــتيمة    ــت و دروســــ ــؤي ذاســــ ــهــــ ــةمنکــــ   ة ذووت و ذةبــــ

ــ  و تــــــةنگ و نــــــةدار  دةس   ةر خــــــؤمم کبثچــــــوة سواصــــ

  

ــ ــنم   هکاز بس ــن آزاده م ــرو چم ــو س   چ

ــنم كي ســرو خــا چــون ســایه ــاده م   افت

  گـر عیـب نبـود راسـتی پـس از چیســت     

ــی ــز و تهــی ب ــنم دســت و گــدازاده چی   م

  

ــ      ي دنيــــــا چوومــــــة کزؤر شــــــوثين گرنــــــگ لــــــة مصــــ

ــا   ــة چــ ــراپ و لــ ــة خــ ــو  کلــ ــتوومة  کوشــ ــةذ، بيســ   و تــ

ــوو   ــن خـــــــذ و پتـــــــووين ئةمـــــــة بـــــ ــةرمايةيي ژيـــــ   ســـــ

  ة نـــــــةبينراوة بـــــــة چـــــــاو، ديتوومـــــــةکـــــــزؤر شـــــــت 

  

  عمــري بــه هــوس گــرد جهــان گردیــدم

  از دشمن و دوست و خوب و بـد بشـنیدم  

ــود  ســرمایه ــدگی همــین ب   ه مــن کــي زن

  بـــا دیـــده بســـی ندیـــدنیها دیـــدم    

  

  ة بــــــــــة داوي ئــــــــــارةزوو بةســــــــــراوين  کــــــــــعومرث

  وةس ذثبـــــــةر و خـــــــاوةن نـــــــاوينبـــــــؤ ئـــــــةهلي هـــــــة

  او بـــــــة دووي مةرگـــــــدا وثصـــــــنيکنـــــــةئثســـــــتا لـــــــة

ــؤراوين کچــــــون   ي لــــــة تةمــــــةن زيــــــز و لــــــة ژيــــــن تــــ

  

ــ ــته   کی ــد آز پابس ــه بن ــر ب ــدیم عم   ش

  بـر اهــل هـوس قائــد و سردسـته شــدیم   

  پــــی مــــرگ ناگهــــانیم دوان کاینــــ

  ز دسـت زنـدگی خسـته شـدیم     هکاز بس

  

ــها ــا کـــ ــيال  کة بـــ ــة هـــ ــوو بـــ ــم چـــ ــي دةروون دصـــ   کوصـــ

ــاو ــةذة چـــــ ــي کي تـــــ ــةمنا کردوومـــــ ــاس و خـــــ   کةســـــ

ــاقني   ــاوم بــــــ ــاوي چــــــ ــاة و ئــــــ ــاگر و ئــــــ ــةم ئــــــ   ئــــــ

ــا   ــةل دةمبــــــةوة خــــ ــدةباي ئةجــــ ــة تونــــ ــا ذؤژث بــــ   کتــــ

  

  شــوم  كتــا چنــد ز آه ســینه دل چــا   

  شــوم كدیــده غمنــا کی ز سرشــکــتــا 

ــش و آه و آب چشــمم باقیســت  ــن آت   ای

ــا  ــاد اجـــل خـ ــر بـ ــوم كتـــا از اثـ   شـ

  

  بـــــــــا بـــــــــة هـــــــــةموو دنيـــــــــادا کســـــــــووذامةوة وة

ــين  ــا چةشـــ ــا دا   يـــ ــةموو جثگـــ ــة هـــ ــؤم لـــ ــةپؤل، خـــ    شـــ

  قــــــةترة پتــــــر نــــــةبووم، بــــــةآلم خــــــوثين دصــــــم کيــــــة

  هثنــــــد خــــــواردةوة تــــــا چــــــووم بــــــة دصــــــي دةريــــــادا
  

ــ ــتیم   کی ــا گش ــاد دور دنی ــو ب ــر چ   عم

ــتیم   ــاال گش ــر و ب ــزار زی ــوج ه ــون م   چ

ــا آن ــبـ ــرهکـ ــزون ه ز قطـ ــودم افـ   اي نبـ

  خون خـوردم و متصـل بـه دریـا گشـتیم     

  



فةذوخي يةزدياين وارينةکچ      ٥٨

ــ  ــة دايـــــ ــةو مةجنةصـــــ ــث، ديـــــــ کم دةيئـــــ ــنمارة وصـــــ   مـــــ

  بارة مـــــــنمئــــــةو ديلـــــــي قةفـــــــةس، مــــــات و خةفـــــــةت  

ــدوور ــة کــــــ ــةوتوو لــــــ ــارامنکــــــ ــاودةم و يــــــ   ؤذي هــــــ

ــاص ــمـــــ ــاوص و کـــــ ــة ؤصکـــــ ــنمکبـــــ ــارة مـــــ   ؤص و بثچـــــ

  

  ه بــود مــدام در جــوش، مــنمکــآن خــم 

  شـام خـاموش، مـنم    ه شـد بـه   کآن مرغ 

  ي رنــدان خرابــاتی خــویش   در حلقــه

ــین خانــه بــر دوش، مــنم    كآن پــا   نش

  

  گوثـــــدا چـــــووة دص  بـــــة ئـــــةو ذؤژة قســـــةي عيشـــــقي    

ــوثن، دذ  ــة خـــ ــةوزيوة لـــ ــگـــ ــووة دص کـــ ــدا چـــ ــة پثـــ   ي بـــ

  هثنـــــــــد پـــــــــاييزي ســـــــــةخت و نـــــــــامرادمي ديـــــــــوة

ــةد ــ   ســـــ ــات و نةپشـــــ ــةهار هـــــ ــار بـــــ   ووتووة دصکجـــــ

  

ــم کــآن روز    ه حــرف عشــق بشــنفت دل

  شب تا به سحر میـان خـون خفـت دلـم    

ــاز بـــس  ــدمکـ ــامرادي دیـ   ه خـــزان نـ

ــ    ــد و نش ــار آم ــار به ــد ب ــمکص   فت دل

  

ــن و دؤســــت     وو مثــــوکــــئةگــــةر نــــةرم يب وة الي دوژمــ

ــةقيم  کوة ــي نــ ــةنةخشــ ــث ، نــ ــةرم يب وة بــ ــشــ ــوکــ   وو مثــ

  تر يب لــــــة بــــــةردالي دوژمــــــن ئةشــــــث گــــــةلث ســــــةخت

  وو مثـــــــوکـــــــنـــــــةرم يب وة الي دؤســـــــيت بةذاســـــــيت دص

  

  با دشمن و دوست گر شدي نرم چـو مـوم  

  ن شـرم چـو مـوم   کـ چون نقش نگین شوي م

  با خصم هماره باش سرسـخت چـو سـنگ   

  نـرم چـو مـوم    دلبا دوست همیشه بـاش  

  

ــي نة ــدووذوويـــ ــةر  کـــ ــةوعي بةشـــ ــةص نـــ ــةرتة لةگـــ   ةم شـــ

ــة دةر    ــة دةم نايةتـــــ ــت درؤم لـــــ ــت و دروســـــ   الي ذاســـــ

ــ   ــةييب خةصــــــــ ــة وردة عــــــــ ــة لــــــــ   ي دةدومثکعادةمتــــــــ

ــةفامي هثرشــــــــي نا    ةمــــــــة ســــــــةرکئــــــــةمما بــــــــة نــــــ

  

  نـیم کس دوروئـی ن کـ سرِ مـو بـه    کما ی

ــت  ــا راسـ ــوئی ن  بـ ــیمکروان دروغگـ   نـ

ــیش   ــون پ ــرده کچ ــیم خُ ــا  ن ــري ام   گی

  نـــیمکلحـــن درشـــت عیبجـــوئی ن بـــا

  

ــئـــــةو ذؤژة    ة ذثـــــي شـــــادي و گةشـــــي خـــــةممان بةســـــت کـــ

ــ کــــــدةر   ةممان بةســــــتذةم و مةحــــــذي هــــــةموو نامةحــــ

ــدادم  ــيچ کــ ــة هــ ــة بــ ــثکــ ــةيي، بــ ــووموث نةگــ ــگ بــ   دةنــ

ــ ــةمسان کـــ ــت  کـــ ــان بةســـ ــةهآت، دةممـــ ــاوة نـــ ــة هانـــ   ة بـــ

  

ــروز  آن ــتیم ک ــم بس ــادي و غ ــه ش   ه ره ب

ــتیم  ــرم بسـ ــامحرم و محـ ــر رخ نـ   در بـ

  داشــت گشــتم خــاموش  فریــاد اثــر ن 

ــاد ــتیم  فریــ ــافتیم دم بســ ــی نیــ   رســ

  

ــةوين      ــي ئــ ــووم دةرســ ــري بــ ــة فثــ ــةموو ذةجنــ ــةو هــ ــا بــ   تــ

ــةرماين تة ــي خـــ ــةن تثـــ ــني   مـــ ــذ و تـــ ــة و گـــ ــوو بصثســـ   چـــ

ــث  ــبـــ ــةم  کتيشـــ ــاگري خـــ ــؤ، ئـــ ــةيت تـــ ــةمي ذوومـــ   ي شـــ

ــ   ــةي مســـــ ــين پةپوولـــــ ــم چةشـــــ ــووتاندي لةشـــــ   نيکســـــ
  

ــه  ــو آموختـ ــت تـ ــا درس محبـ ــم تـ   ایـ

  ایــم در خــرمن عمــر آتــش افروختــه   

  ي شــمع رویــت از آتــش غــم وهجلــ بــی

  ایـم  صـفت سـوخته   ه پروانـه کـ عمریست 

  



یهابادهمیحافز  ٥٩  

  زؤرم لـــــة دةمـــــي ذاســـــت و دروســـــت داوة بـــــة مشـــــت 

ــت      ــريدا ششـــ ــاو شـــ ــة نـــ ــةلث لـــ ــم گـــ ــةي چةپةصـــ   پةجنـــ

ــة  ــلـــــةو داخـــ ــةمکة ذؤيـــــي ئابـــــذووي کـــ   يشـــــوةري جـــ

ــا    ــاوري عـــــــةذةمب خســـــــتةوة خـــــ ــتي زةذدکئـــــ   وشـــــ

  

  عمــري بــه دهــان راســتگو مشــت زدیــم

ــوز راه  ــت ز  ک ــیر انگش ــه ش ــمژي ب   دی

  شـــور جمشـــید ببـــادکرفـــت آبـــروي 

  زرتشـت زدیـم   كین بـه خـا  کبس آتش 

  

ــؤ ديـــــــارة    کئـــــــاورث ــي ئاســـــ ــةتني لـــــــة ذةنگـــــ   ي بـــــ

  ة جيهـــــــــــــاين تيـــــــــــــا بةشـــــــــــــدارةکـــــــــــــثئاژاوةي

ــوومة  ــوةيشــــــ ــا کــــــ ــةرچوو، دنيــــــ ــةيراين بةســــــ   ة قــــــ

ــارة ي بـــــــةرةو خؤشـــــــي دةچـــــــث ئـــــــةم کســـــــةرپا   جـــــ

  

ــی     ــی م ــن آتش ــاق م ــگ آف ــنم از رن   بی

ــان   ــق جه ــی کشمکدر خل ــی م ــنم ش   بی

ــس   ــا پ ــن ام ــمکاز ای ــروزي کش   ش ام

  بیـــنم از بهـــر بشـــر روز خوشـــی مـــی

  

  ة لــــــــة چةشــــــــين بايــــــــةقووش دةخــــــــوثننيکــــــــعومرث

  بثـــــــــزاري لـــــــــة ژيـــــــــن دةردةبـــــــــذين، واز دثـــــــــنني

ــةرگي  ــمـــ ــة  وتکـــ ــندة، نـــ ــذ پةســـ ــة ژان کوپـــ ــين بـــ   ژيـــ

  ةي بــــــة جــــــةفاوة، ســــــيل و ديــــــق هةصــــــبثننيکــــــتــــــا 

  

  ردیمکـ خـوانی   عمر چو جغد نوحـه  کی

  ردیمکـــنفــرین بــه اســـاس زنــدگانی    

ــان  ــر   کج ــدریجی خــود را آخ   نــدن ت

ــانی   ــرگ ناگهـ ــه مـ ــدیل بـ ــتبـ   ردیمکـ

  

  رؤژث بـــــــوو دةمانـــــــدا تةشـــــــةر و تانـــــــة لـــــــة تـــــــاج 

ــث   دةس ــر پـــ ــة ژثـــ ــي لـــ ــة خاصـــ ــا لةقـــ ــاج  نـــ ــةخيت عـــ   تـــ

  رد لـــــة دةســـــي مـــــن و دصـــــم، تـــــاليع و بـــــةخت کـــــايذ

  هـــــــاوارة لـــــــة دةس بـــــــةخيت ذةش و خـــــــةرج و بـــــــاج 

  

  ي سـخت زدیـم   ه به تـاج طعنـه  کروزي 

  سـر تخـت زدیـم   با دسـت تهـی پـا بـه     

  بگریخت ز دست من و دل طـالع و بخـت  

ــم    پــس داد ز دســت طــالع و بخــت زدی

  

ــة    ــت و مــــ ــةر ويســــ ــة لةســــ ــون ئثمــــ ــنيذچــــ   امي باشــــ

ــوث  ــگـــــ ــة درکـــــ ــني وپ لـــــ ــةراين ناشـــــ ــي ذثبـــــ   مشـــــ

ــ  ــة بـــــ ــان، بـــــ ــة جيهـــــ ــ توهاتووينـــــ ــرينکشـــــ   ثين فثـــــ

  تـــــــا نيعمـــــــةيت ژيـــــــن باقييـــــــة، بـــــــوت ناتاشـــــــني      

  

  نــیم کیــه بــه قائــدین ناشــی ن   کمــا ت

  نــیمکتحاشــی ن خویشــتن کوز مســل

  ي ماسـت  نی مـرام دیرینـه  کشـ  چون بـت 

  نــیمکتراشــی ن ه تــازه بــتکــایــن اســت 

  

ــتثنني   ــةيان هةســــــ ــوو بةربــــــ ــةخيت خةواصــــــ ــةر بــــــ   گــــــ

ــاوي ذةز    ــة ئـــــــ ــاگري دص بـــــــ ــا ئـــــــ ــثننيببـــــــ   ايســـــــ

  ثينـــــــــــــة قـــــــــــــوژبين مةخيانـــــــــــــةزچـــــــــــــل ذؤژ خب

ــنني     ــا بثـــــ ــة دنيـــــ ــوثن و واز لـــــ ــادة وةخـــــ ــةر بـــــ   هـــــ

  

  نـــیمکگـــر طـــالع خفتـــه را ســـحرخیز 

  نــــیمکدل تیــــز از آب رزان آتــــش 

ــ ــه  کی ــته گوش ــه نشس ــي می چل   اي  دهک

ــز   ــر بـــاده پرهیـ ــه بغیـ ــیمکوز هرچـ   نـ
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ــةو ذؤژة  ــئــــ ــص دةر  کة وةکــــ ــة گــــ ــةرو لــــ ــســــ   ةومتکــــ

ــةر     دةس ــان ســـــ ــة ئامســـــ ــث لـــــ ــة پـــــ ــي بـــــ   ةومتکخاصـــــ

ــةنا   ــة چيمــــــ ــةالن لــــــ ــؤزي مــــــ ــتةنگن ندمي هــــــ   دصــــــ

ــامن وة ــگيـــــــ ــة دادذيکـــــــ ــوةر و وو خونچـــــــ   ةومتکـــــــ

  

  زدیـم  كه چون سـرو سـر از خـا   کروز  آن

ــ ــا دســت ته ــالب ــر اف ــاي ب ــم كی پ   زدی

  دیـــدیم چـــو دلتنگـــی مرغـــان چمـــن

  زدیـم  كي جان چا ي گل جامه چون غنچه

  

ــين ــة کئــــــةو شــــ ــنم کــــ ــؤراوة، مــــ ــة تــــ ــةم چيمةنــــ   ة لــــ

ــة   ــةو اللـــ ــئـــ ــ کـــ ــوقمي ئةشـــ ــنم  کة نـــ ــاوة، مـــ   و خوثنـــ

ــ ئـــةو خونچـــة گوصـــةي      ة ســـةد بـــةهار هـــاتن و چـــوون   کـ

ــنم  ــراوة، مــــــ ــوي بةســــــ ــاوة، لثــــــ   هــــــــةرگيز نةگةشــــــ

  

  گفـت، مـنم  ایـن چمـن    كه تـر کآن سبزه 

  بـه خـون خفـت، مـنم     که از اشکآن الله 

ــب  ــه ل ــته  وآن غنچ ــبس ــدلی ک   ه از تنگ

  فت، مــنم کصــدبار بهــار آمــد و نشــ    

  

  ســـــــــــــةوزةگيا، ذؤژث ســـــــــــــةرم هثنـــــــــــــا دةر کوة

ــةر  کوة ــةم و سةوداســـــ ــة خـــــ ــذ لـــــ ــة دةروون پـــــ   اللـــــ

ــث وةک ــاتــــ ــتةنگي دي کــــ ــة دصــــ ــؤم بــــ ــة خــــ   وو خونچــــ

ــا ــامن ية کئةوســـــــــ ــةرگي ژيـــــــــ ــةرکة دذمي بـــــــــ   ســـــــــ

  

  زدیـم  كسـبزه سـر از خـا   ه چون کروز  آن

ــا  ــه ز داغ آه غمنـ ــون اللـ ــم كچـ   زدیـ

  ه از غـم دلتنـگ  کـ گشتیم چو غنچه بـس 

  زدیـم  كي جان چا چون گل به چمن جامه

  

  ة ذوانــــــيم پــــــريم کــــــهــــــةر ســــــةردةمي الوي بــــــوو   

ــةزا و بـــــــــةآل، نيشـــــــــانةي تـــــــــريم     ــثلي قـــــــ   پثشـــــــ

ــدووت     ــيت مانــــ ــذؤ، بةذاســــ ــومر بــــ ــةي عــــ ــئــــ   ردمکــــ

ــووم  ــر بـــــ ــردن وةرة، تثـــــ ــرم  ،مـــــ ــامن زويـــــ ــة ژيـــــ   لـــــ

  

  هنگــام جــوانی بــه خــدا پیــر شــدم     

  گیــر شـــدم  از گــردش آســمان زمـــین  

ــرو  ــاي عمــر ب ــه خســته ک ــا راک   ردي م

ــیر شــدم     ــا ز زنــدگی س ــرگ بی   وي م

  

ــة جــــــامي مــــــةي بــــــذژثنني    کهةســــــتني  ــي دص بــــ   وصــــ

ــنني  کدص  ــةي بثـــــ ــة و نـــــ ــؤ چةقةنـــــ ــةنا بـــــ ــة، پـــــ   ةيلـــــ

ــة هــــــــةرچي دص دةشــــــــ    ثنثکچــــــــون ئــــــــةهلي ذيايــــــ

ــ     ــةرد بشــــ ــة بــــ ــا بــــ ــي و ذيــــ ــةي دةغةصــــ   ثننيکشووشــــ

  

  ه تـــا بـــاده گلرنـــگ زنـــیمکـــبرخیـــز 

  ه به شور چنـگ بـر چنـگ زنـیم    کبنشین 

ــون دل ــ چ ــنی کش ــار ریاک ــتک   اران اس

  ي سـالوس و ریـا سـنگ زنـیم     بر شیشـه 

  

ــا  ــتـــــ ــوودة   کـــــ ــةمي بثهـــــ ــة خـــــ ــوثن ئثمـــــ   ةنگث خبـــــ

ــوثن  ــشـــــ ــث کـــــ ــةفس بـــــ ــاوايت نـــــ ــوودة ةوتين ئـــــ   ســـــ

ــژين    ــوودة بـــ ــةن ئاســـ ــاوةي تةمـــ ــة مـــ ــةبووة لـــ ــةت نـــ   قـــ

ــردين  ــمــــ ــبني ئ کــــ ــوودةة لــــــة دةســــــيت خــــــةم بــــ   اســــ
  

ــد   ــا چن ــویم  کت ــوده ش ــم بیه ــل از غ   س

ــا  ــت ــوده شــویم ک ــه هــواي نفــس آل   ی ب

ــتیم چــو مــا       در زنــدگی آســوده نگش

  ه از دســت غـم آســوده شــویم کــمـردیم  
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ــ  ــا سةربةهةنيســــــــ ــم  کتــــــــ ــةبارم، خؤشــــــــ   و لثوبــــــــ

  خــــــــــةم و ذووت و هــــــــــةژارم، خؤشــــــــــمبة تــــــــــا دص

ــ  ــييان خةصـــ ــي و گةشـــ ــان گةرة کخؤشـــ ــة دةرمـــ ــي لـــ   ةکـــ

  م، خؤشـــــــــموو نـــــــــةخؤش و دةردةدارکمـــــــــن تـــــــــا 

  

  ي زرد خوشـم  ي سـرخ و چهـره   با دیـده 

  ي ســرد خوشــم ي گــرم و نالــه بــا ســینه

ــی    ــادي از دوا م ــه ش ــاران هم ــد ی   طلبن

ــنم آن ــا م ــتنه ــم ک ــم و درد خوش ــا غ   ه ب

  

ــث    ــة بـــ ــةيش بـــ ــة عـــ ــثم خؤشـــ ــةراق و  پـــ ــي دصکمـــ   وصـــ

  وصکـــــةم و کـــــةم بـــــثکـــــتؤصـــــةي زوو لـــــة داهـــــاتوو وة

ــث   ــيبةمت لــــــ ــةآل و موســــــ ــاي دةرد و بــــــ ــةذث بــــــ   بگــــــ

  وو گـــــــوصکـــــــزوو وة کةمن بةيانييـــــــةکـــــــةتثـــــــر پثد

  

  نمکـــه عـــیش پاینـــده کـــدارم ســـر آن

  نمکـــجبـــران گذشـــته را در آینـــده   

ــل   ــون گ ــوادث چ ــاد ح ــر ب ــذارد اگ   بگ

  نمکـ ام دل خـود خنـده   کـ صبح بـه   کی

  

  ز و دامــــــــاومکــــــــشــــــــثرم، بــــــــة زگــــــــي برســــــــي 

ــريي جــــــــةفا بةســــــــراوم       چــــــــوار دةورة بــــــــة زجنــــــ

ــوثن ــت   خـــ ــن و دؤســـ ــي دوژمـــ ــة دةســـ ــةمشان لـــ ــة بـــ   خؤرييـــ

ــة ــتاوم تــــــا شــــ ــةوة وثســــ ــوو بــــــة شــــــريي ذووتــــ   ذ بــــ

  

  ر قــوي گرســنه چــون شــیر، مــنمکــبــا ف

ــته   ــار طــرف بس ــر مــنم  وز چ   ي زنجی

  جز خون نخورم ز دست هـر دشـمن و دوسـت   

ــدر معر ــنم  ک ــیر م ــه شمش ــون برهن   ه چ

  

ــة  پثــــــت   ة هاوشــــــاين هــــــةموو دنيــــــا بــــــني کــــــخؤشــــ

  ردةوة و عـــــــيلم وريـــــــا بـــــــني  کـــــــپثويســـــــتة بـــــــة  

ــهوورة  ــمةشــــــ ــةزاننيکــــــ ــدةيي و نــــــ ــزم ة بةنــــــ   نخــــــ

ــني   ــا بــــ ــةواو زانــــ ــةر تــــ ــني، مةگــــ ــدة دةبــــ ــةر بةنــــ   هــــ

  

  بــا علــم و عمــل اگــر مهیــا نشــویم     

  همـــدوش بـــه مردمـــان دنیـــا نشـــویم

  نـــادانی و بندگیســـت تـــوأم بـــه خـــدا

ــر   ــویم اگ ــده ش ــا بن ــم ــویمک ــا نش   ه دان

  

ــة فشـــــــاري خـــــــةم گـــــــةلث ذاماصـــــــي        عـــــــومرم بـــــ

ــةبرم  ــســـــ ــثکة کـــــ ــي  کراســـــ ــةر داماصـــــ ــوو لةبـــــ   بـــــ

  ردژيـــــن بـــــؤ مـــــة مـــــةرگ بـــــوو لـــــةم جيهـــــاين پـــــذدة  

ــةيرة   ــثم ســــ ــپــــ ــي  کــــ ــا پاصــــ ــدةگيم نــــ ــاوي زينــــ   ة نــــ

  

  نـدیم کبس جـام ز فشـار غـم بـه دوران     

  نـــدیمکپیــراهن صــبر از تــن عریــان     

ــردن     ــردن م ــان بم ــن جه ــه در ای   القص

ـ    نــدیمکعمــر بــه نــام زنــدگی جــان  کی

  

ــؤ شـــــــةذ     ــيت تـــــ ــةو ذؤژة لـــــــة دةســـــ   امب نؤشـــــــيئـــــ

ــثم ــة  پــــ ــة فةلــــ ــا لــــ ــث کنــــ ــةر وذي و بــــ ــي لةبــــ   هؤشــــ

ــة  بــــث ــةم بــ ــخــ ــةردوو پــــ کــ ــانة پشــــيت هــ ــة جيهــ   ثم دا لــ

ــة   ــثم ذوونــــ ــلــــ ــي  کــــ ــر و خؤشــــ ــة خثــــ ــدا نييــــ   ة تثيــــ
  

ــهبا زده   ــاغر ص ــا س ــو م ــت ت ــم از دس   ای

ــ  ــرق فل ــر ف ــا زده کب ــودي پ ــم ز بیخ   ای

ــن    ــادي زی ــاي ش ــود ج ــو نب ــا چ   رو دنی

  ایـم  پـا بـه دنیـا زده    ه پشـت کـ غم نیست 
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ــئـــــــةو ذؤژة مـــــــن و دص    زاويـــــــن کة لـــــــة دايـــــــکـــــ

  اوينکـــــــــــدامي بـــــــــــة فشـــــــــــاري دةرد و خـــــــــــةم ژا

ــةحري ج  ــةم بـــــ ــةية  لـــــ ــة داو و تةصـــــ ــذ لـــــ ــة پـــــ   يهانـــــ

  ئازادييـــــــــة، ئـــــــــازادي چـــــــــي، ماســـــــــي و ئـــــــــاوين

  

ــروز  آن ــم  هکـ ــادر زادیـ ــا و دل ز مـ   مـ

ــادیم   ــم ناشـ ــار درد و غـ ــم ز فشـ   دایـ

ــه ــه و دام  در لج ــر حلق ــان پ ــن جه   ي ای

ــم    ــاهی آزادیــ ــو مــ ــی چــ   آزاد ولــ

  

ــا داوة  ــةماح و بريــــــ ــا پــــــــثم لــــــــة ســــــــةري تــــــ   تــــــ

  هـــــــةر لثـــــــو بـــــــة بـــــــزةم، گـــــــةپم بـــــــة دنيـــــــا داوة

ــةم گةميـــــــة  ــ لـــــ ــاوةدا کشـــــ ــة دةکـــــ ــة پةرتثنـــــ   اکـــــ

ــادم  ــشــــــ ــا داوة کــــــ ــاخي دةريــــــ ــة نــــــ ــم بــــــ   ة دصــــــ

  

  ایـم  تا بر سـر حـرص و آز خـود پـا زده    

ــا زده   ــتگاه دنیـ ــه دسـ ــد بـ ــم لبخنـ   ایـ

ــا  ــانی بشکب   ي خــویش ســتهکشــتی طوف

ــادیم از آن ــش ــا زده ک ــه دری ــم ه دل ب   ای

  

ــة مةيـــــــــداين ژيـــــــــان  ــثم ناوةتـــــــ   لـــــــــةو ذؤژةوة پـــــــ

ــة هاوشــــــــاين ژيــــــــان  کــــــــپــــــــثش هاتنة   ةم بوومةتــــــ

  شـــــياوي مـــــن نـــــةبووة لـــــة زوو کتـــــةخيت فةلـــــةچـــــون 

  ؤن و زينــــــــداين ژيــــــــانکــــــــاولــــــــة کةوتوومــــــــةوة ک

  

  زدیــم ار زنــدگی دســتکــه بــه کــروزي 

  در عـــالم نیســـتی دم از هســـت زدیـــم

ــ ــگ فل ــا  کاورن ــون درخــور م ــود چ   نب

ــم   ــن نشــیمن پســت زدی ــر ای ــر س ــا ب   پ

  

  بــــــــةرز بــــــــث لــــــــة جيهــــــــان ،ي ئاشــــــــيتکئاآليــــــــة

ــ ژيـــــين وة    ســـــةر بگـــــرث بـــــؤ هــــــةموان    کوو يـــــة کـــ

  ارنکـــــــــي بةشـــــــــةر بناخـــــــــةي يبـــــــــؤ بةختـــــــــةوةر

ــان     ــاوايت ژيــــ ــةموو ئــــ ــةدي دث هــــ ــة بــــ ــةم دووانــــ   لــــ

  

  ایــم ل برافراشــتهکــمــا بیــرق صــلح   

  ایــم اشــتهکمــا تخــم تســاوي بــه جهــان 

ــر را ی  ــعادت بشــ ــه ســ ــارکالقصــ   بــ

ــایه ــته  در س ــل پنداش ــن دو اص ــم ي ای   ای

  

ــةو ذؤژةوة    ردمانـــــــــةوة الســـــــــاي مـــــــــةجنوون  کلـــــــ

ــةقص و زانســــــت و    ــة عــــ ــتةوة لــــ ــان شــــ ــووندةمســــ   فنــــ

ــثر، ئــــــةمما     زوو ــي شــــ ــة دةمــــ   م ســــــةندةوة نــــــثچري لــــ

  ةوتينـــــــةوة داوي عيشـــــــقي تـــــــؤ، ديـــــــل و زةبـــــــوونک

  

ــآن روز  ــدیم کـ ــون گردیـ ــد جنـ   ه پابنـ

ــره ــرون گردیـــدیم   از دایـ   ي عقـــل بـ

ــا    ــرفتیم امـ ــیر گـ ــن شـ ــید از دهـ   صـ

ــه ــدیم  در پنج ــون گردی ــو زب ــق ت   ي عش

  

  خـــــوو بـــــني گـــــةر ئثمـــــة لـــــة بـــــريي نوثنـــــةري خـــــؤش 

ــةيت خـــــــؤذاگر ئةشـــــــ  ــنيبـــــــؤ دةوصـــــ   ث مانـــــــدوو بـــــ

ــردوو  ــرابــــ ــتةش کــــ ــردووة، ئثســــ ــة ذابــــ ــةل؟کــــ   وا هــــ

  وا باشـــــــة هـــــــةموو لـــــــة بـــــــريي داهـــــــاتوو بـــــــني      
  

ــر ف  ــه گـ ــدر آتیـ ــده کـ ــیمکر نماینـ   نـ

ــده    ــت پاینـ ــا دولـ ــاد و بنـ ــیمکایجـ   نـ

  بگذشــته گذشــت و حــال نبــود فرصــت

  نــیمکي آینـده   ه اندیشـه کــخـوب اسـت   
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ــةذ بــــــووم      ــثمن و الشــــ ــة هــــ ــة بريمــــ ــدي لــــ   هةرچةنــــ

ــةق ــ   هـ ــةبةب بـ ــژي سـ ــي وثـ ــووم  کوو تووشـ ــةذ بـ ــة و گـ   ثشـ

ــةراقا،   ــة مـــ ــووم لـــ ــالص بـــ ــنت کـــ ــوثي بيســـ ــةبوو گـــ   ة نـــ

ــوو،    ــدة زؤر بــــ ــةرا ئةوةنــــ ــاوار و هــــ ــهــــ ــوومکــــ   ةذ بــــ

  

ــ ــدم  کیـ ــر گردیـ ــار خطـ ــد گرفتـ   چنـ

ــدم     ــرر گردی ــرد ض ــق گ ــتن ح ــا گف   ب

  س، گشـتم گنـگ  کـ گوش شنوا نداشـت  

ــ ــاد ز بسـ ــود کفریـ ــه بـ ــدمکـ   ر گردیـ

  

ــةرچؤين  ــهــــ ــة دةسکــــ ــؤ مــــ ــدا، ذث دة ة بــــ ــبــــ   وتنيکــــ

ــ ــث زؤر هثـــ ــة بـــ ــةدا، ذث دة  دي، بـــ ــگ و ســـ ــدةنـــ   وتنيکـــ

ــؤوةي نة ــکبــــــ ــة قووصــــــ ــارثکةوينــــــ ــريش يکة جــــــ   تــــــ

ــا ذث دة  ــان و عةســــــ ــة گؤچــــــ ــةجمارة بــــــ ــئــــــ   وتنيکــــــ

  

ــر طریــق مــا راه رویــم      ــه ه ــروز ب   ام

ــته   سروصـــدا راه رویـــم  و بـــی آهسـ

ــه ــاز ب ــا ب ــه چــاه  ت ــیم ب ــاي خــود نیفت   پ

ــت و ع ــرد دس ــم صــااز روي خ   راه روی

  

ــةو ذؤژة  ــئـــ ــيين  کـــ ــةموو چـــ ــن هـــ ــووذة بـــ ــةژارة تـــ    هـــ

  ملــــــهوذ ئةدةنـــــــة بـــــــةر تةشــــــةر و تـــــــةوس و پـــــــالر  

ــ ــتث ثکــــ ــث  کــــ ــوور بــــ ــةر مةنســــ ــاية، ئةگــــ   دةري ياســــ

  ي ئــــــةدةن بــــــؤ پــــــةت و دار  کئــــــةم تينــــــة ذةپثچــــــة  

  

  ه ز دل بانــگ خبــردار زنــیم  کــروزي 

  سـاالر و بـه سـردار زنـیم     صد طعنـه بـه  

ــود نــاقض قــانون، او راکــس کــهــر    ه ب

ــیم » منصــور« ــر دار زن ــه ب ــود گــر، هم   ب

  

ــةغزين ــاري زؤر و   ،جـــــ ــة ژمـــــ ــلـــــ ــةرينکـــــ   ةم باخةبـــــ

ــةيب و هونـــــــةرين     ــةزم و عـــــ ــةزر و نـــــ ــةيي بـــــ   ئاوثنـــــ

ــؤردت گةرة   ــةمةند و لـــــ ــةيت دةوصـــــ ــؤ دةوصـــــ ــتـــــ   ةکـــــ

  ئثمـــــــةش لـــــــة خـــــــةمي ژيـــــــين گـــــــةيل قوذبةســـــــةرين

  

  ثـــرت و قلـــت هســـتیمکي  مـــا دایـــره

ــه ــا آینـ ــتیم  مـ ــت هسـ ــزت و ذلـ   ي عـ

  ومـــت مقتـــدري کتـــو در طلـــب ح 

ــتیم     ــت هسـ ــدار ملـ ــب اقتـ ــا طالـ   مـ

  

ــة  ــتة بـــ ــةت گاصـــ ــةردي نا  قـــ ــزي مـــ ــةدر و ذثـــ ــقـــ   ةينکـــ

  ةينکـــــــنـــــــةوةردي نا بـــــــا هةوةســـــــي جيهـــــــان   کوة

ــا  ــة الي چـــــ ــاحيش نييـــــ ــةمما چ گونـــــ ــراپ کئـــــ   و خـــــ

ــذوا  ــبـــــ ــةردي نا کـــــ ــتةآليت فـــــ ــة دةســـــ ــة بـــــ   ةينکـــــ

  

ــه ــا طعنـ ــویم  مـ ــردي نشـ ــام مـ   زن مقـ

ــرزه   ــیر ه ــاد اس ــون ب ــویم  چ ــردي نش   گ

ــیش عمـــوم     ــاه در پـ ــا نبـــود گنـ   امـ

ــویم    گـــر معتقـــد قـــدرت فـــردي نشـ

  

ــة  ــةو داخـــ ــلـــ ــنکـــ ــث  ة مـــ ــةو بـــ ــةدرم الي ئـــــةم و ئـــ   قـــ

ــةي   کوة ــة بصثســــ ــةم بــــ ــةگرم کشــــ ــذ ئــــ ــي دص گــــ   صــــ

  ســــــةبري ئــــــةوان گشــــــيت قســــــة و ئـــــــارةزووة     بــــــث 

ــدي   ــة هومثــــ ــن بــــ ــةر مــــ ــهــــ ــرمکــــ ــا دةمــــ   ردةوةم تــــ
  

ــ ــذلیم  کاز بس ــن و آن مبت ــیش ای ــه پ   ه ب

  چـــون شـــمع ز آتـــش درون مشـــتعلیم

  قـــرار حـــرف املنـــد آنهـــا همـــه بـــی

  ار و عملـــیمکـــمـــا جملـــه در انتظـــار 

  



فةذوخي يةزدياين وارينةکچ      ٦٤

ــباســـــي شـــــيت  ــؤن دةکـــ ــومث کـــ ــةيت نـــ   ةم لةگـــــةص دةوصـــ

ــ   ــؤم و خةصـــــ ــةييب خـــــ ــة عـــــ ــة، لـــــ   يش دةدومثکعادةمتـــــ

ــؤم،     ــاوي خــ ــة چــ ــدي بــ ــي نةمــ ــچــ ــپ و الص و کــ   ةذمکــ

ــة  ــيم دي بـــــ ــثکچـــــ ــي دةذومثکةســـــ ــةر ذثـــــ   ةوة، لةســـــ

  

ــم    ــو رس ــت ن ــا دول ــی کب ــن م ــویم ه   گ

ــی    ــتن م ــران و خویش ــب دگ ــویم عی   گ

ــده ــخن   نادی ــرانیم س ــد ن ــوب و ب   ز خ

ــی    گــویم از دیــده همیشــه مــن ســخن م

  

ــةرزة  ــت و هـــــــ ــووم بادةپةرســـــــ ــمي زؤر وثژبـــــــ   ردکـــــــ

  ردکـــــــو گثـــــــژمي زؤر  فريـــــــو مـــــــةيي پـــــــذ يمةســـــــتي

ــيم   ــوام لـــــة بـــــةرد هةصـــــةنگوت، زانـــ   پثـــــي ئـــــةقص و هيـــ

ــث ــوو، دةس   بـــ ــةس بـــ ــوود و عةبـــ ــژمي زؤر  ســـ ــدرثـــ   ردکـــ

  

  پرســتی کــردم  چنــدي ز هــوس بــاده  

ــردم   ــتی ک ــرور مس ــوردم و از غ ــی خ   م

  چــون پــاي امیــدواریم خــورد بــه ســنگ

  زدســـتی کـــردمدیـــدم کـــه عبـــث درا

  

ــةويت الدةيـــــــــن    ذاســـــــــيت بپةرســـــــــتني و لـــــــــة چـــــــ

  دةرســـــي دادةيـــــن يکچـــــي چةوتـــــة بـــــة ذاســـــت و پـــــا 

  بةدبــــــــةخيت ئةگــــــــةر پتــــــــر لــــــــة الفــــــــاويش بــــــــث

ــةرپا ــ کســـــ ــيت زؤري خةصـــــ ــة دةســـــ ــنکي بـــــ   ي ذادةيـــــ

  

ــیم     ــل کن ــتی می ــه راس ــژي ب ــد ز ک   بای

ــیم   ــل کن ــا ذی ــژي ز  صــدر ت   اصــالح ک

ــوي   ــود ق ــر ب ــدبختی اگ ــیل  ب ــر از س   ت

  ن ســـیل کنـــیمبـــا زور عمـــوم دفـــع آ

  

ــةر چيمـــــــةن و ذووبـــــــاري خـــــــوذثنم گةرة      ةکـــــــســـــ

ــوص ــة دةمث گــــ ــخونچــــ ــةمکــــ ــنم گةرة ي خــــ ــذةوثــــ   ةکــــ

ــدوثنث ــ کـــــــ ــي شـــــــ ــةم کة دصـــــــ ــاندم و تؤبـــــــ   ردکـــــــ

  ةکــــــــــــثنم گةرةکة دصــــــــــــي تؤبةشــــــــــــکــــــــــــئيمذؤ

  

  خـواهم  در موسم گـل طـرف چمـن مـی    

  خـواهم  با خویش گلی غنچـه دهـن مـی   

  دیــروز دلــم شکســت و کــردم توبــه    

  خــواهم  شــکن مــی  وامــروز دل توبــه 

  

ــةدي  ــارة بــــــ ــةري نــــــــاز و نيعمــــــــةت   جووتيــــــ   هثنــــــ

  ةم کرثي زؤر کبة 

  ةتکــــــذةجنـــــي ئــــــةوة هــــــؤي ذةمحــــــةت و خثــــــر و بةر 
  

  وص و خةمکدةرد و 

ــدة   ــري و بةنـــــــ ــةتا ئةســـــــ ــة مةينـــــــ ــدة لـــــــ   جووتبةنـــــــ
  

  زوصمي دةرةبةگ

ــ بــــــار و   خــــــةم   ةساســــــة مايــــــةي نيعمــــــةت   کز و کــــ
  

  بثگار و ستةم

  

ــان     ــت دهق ــد نعم ــود موج ــه ب ــا آنک   ب

  

  با اجرت کم

  

ــ ــا آنک ــان ب ــود موجــب رحمــت دهق   ه ب

  

  سر تا به قدم

  

ــت زارع    ــیر زحم ــود اس ــت خ ــا رحم   ب

  

  از مالک جور

  

ــان   ــت دهق ــود دچــار نقم ــا نعمــت خ   ب

  

  ارباب ستمز

  



یهابادهمیحافز  ٦٥  

ــةزةب ذةواي   ــةت و غـ ــوي بةهةيبـ ــدثـ ــةفاکـ ــتةمة دي جـ   و سـ

  يت خســــتة بــــةحري تــــرس و لــــةرز و خــــةم    آلنــــاهثمين و

ــيية   ــي وةحشـ ــيت پيسـ ــة دةسـ ــريزادة  کبـ ــمـ ــثکـ ــةتا وژرا بـ   خـ

ــة سا ــةهادةيت خبوثنـــ ــتةم"صـــــي شـــ   "عيشـــــقي قـــــةذين بيســـ

  

  دیو مهیب خودسري، چـون ز غضـب گرفـت دم   

  امنیت از محیط مـا، رخـت ببسـت و شـد گـم     

  حربۀ وحشت و تـرور، کشـت چـو میـرزاده را    

  »عشــقی قــرن بیســتم«ســال شــهادتش بخــوان 

1342  

  الدةي لــــــــة تـــــــــةماح و ببيـــــــــة مـــــــــري و ســـــــــةردار 

ــةيا   ــؤ يــــــار و نــــ ــة تثــــــري بــــــدوث بــــ   ربرســــــي يب لــــ

  خؤشـــــة لـــــة دوو جيهـــــان بـــــة ســـــةربةرزي بـــــژي  پثـــــت

ــةژار   ــاو و هـــــ ــيت دامـــــ ــرة دةســـــ ــة بگـــــ ــا دةرفةتـــــ   تـــــ

  

ــی از آز ب ــري مــ ــز و امیــ ــن پرهیــ   کــ

ــی  ــا گرســنگی ســخن ز ســیري م ــن ب   ک

ــواهی   ــرفرازي خ ــو س ــر ت ــه گ   در جامع

ــی  ــتگیري مـ ــاده دسـ ــاي فتـ ــن از پـ   کـ

  

ــان" ــ!"تؤفــ ــي مة  کــ ــةي، نؤشــ ــي هةصــ ــةي تووشــ ــة مــ ــة بــ   ةکــ

ــة ناخ   ــةم بــــ ــةذةب و عةجــــ ــي عــــ ــي مةباســــ ــؤشــــ   ةکــــ

  وةربگـــــــري کةصـــــــکخؤشـــــــة لـــــــة داهــــــاتوو   پثــــــت 

  ةکـــــــچيـــــــت ديـــــــوة لـــــــة ذابـــــــردوو فةرامؤشـــــــي مة

  

  طوفــان مــی نســیان از ایــن نــوش مکــن

  فحش عرب و حرف عجم گـوش مکـن  

ــال مســتقبل را   ــو صــالح ح ــواهی چ   خ

ــته را فرامــــوش مکــــن    ایــــام گذشــ

  

ــاداري    ــا، وةفـــــــ ــةيت ئاريـــــــ ــةي ميللـــــــ ــئـــــــ   ةنکـــــــ

ــدا    ــةز فيــــــ ــةيت هاوذةگــــــ ــؤ خزمــــــ ــاري کبــــــ   ةنکــــــ

  ة لــــــــــة تثروتةســــــــــةليدا نــــــــــوقمنکــــــــــن ئثــــــــــوة

ــ وقــــذين، يــــاري   ة تــــووش قــــات کــــئــــةو هــــؤزة     ةنکــ

  

ــن   ــاداري کــ ــن وفــ ــت آریــ   اي ملــ

ــن   ــداکاري ک ــود ف ــوع خ ــدمت ن   در خ

  اکنون کـه بـه بحـر نـاز و نعمـت غرقـی      

ــی ــن  قحطـ ــاري کـ ــان روس را یـ   زدگـ

  

  بــــــووة  ئثــــــراين ةنــــــةفيتکلــــــة ســــــنووري عةجــــــةم   

ــاتآللــــــــة و ــووةييت عــــــــةذةب قــــــ   ي موسصــــــــماين بــــــ

  اين ئيســــــــــالم کگــــــــــةورةپياوة يم ســــــــــةري يــــــــــدا

ــووة  پــــــــــث ــثلي تــــــــــةجاوةزي بريتــــــــــاين بــــــــ   شــــــــ

  

ــین   ــی بـ ــت ایرانـ ــم ذلـ ــرز عجـ   در مـ

ــین    ــلمانی ب ــو مس ــرب مح ــک ع   در مل

ــالم را    ــروران اســ ــر ســ ــم ســ   دایــ

ــاوز بریتـــــانی بـــــین    پامـــــال تجـــ

  

ــةت  ــمةينـــــ ــارة   کـــــ ــوثين ديـــــ ــوارةوة شـــــ ــة ديـــــ   ة بـــــ

ــث    ــة بــــ ــة لــــ ــي داخــــ   ار هــــــاوارةکار و بــــــةکــــــجثــــ

ــتةية  ــاقم و دةســــــ ــةر تــــــ ــة و  کهــــــ ــيين لــــــ   تآلدةبــــــ

  ارةکتووشـــــــــــي خةفـــــــــــةت و ناذةحـــــــــــةيت ئـــــــــــةف

  

  آثــــار محــــن از در و دیــــوار ببــــین

ــین   ــار ببــ ــاردار و بیکــ ــاد ز کــ   فریــ

ــته  ــر دس ــور را   ه ــن کش ــردم ای   اي از م

  سرگشــــتۀ اضــــطراب افکــــار ببــــین
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ــا  ــتــــــ ــکةنگث کــــــ ــ ي دصيةساســــــ ــنم؟کشــــــ   اوان بيــــــ

ــا  ــتـــــ ــاتکةي کـــــ ــةشيزومـــــ ــنم؟  ي بـــــ ــوراوان بيـــــ   خـــــ

  ايت پـــــرييکـــــةي بـــــة هـــــةواي ژيـــــان لـــــة    کـــــتـــــا 

ــةرگي ــة مـــــــــ ــنم؟ کلةنـــــــــ ــؤذةالوان بيـــــــــ   اوي شـــــــــ

  

  تـــا چنـــد تـــوان بـــه ناتوانـــان دیـــدن

  ســـتانان دیـــدن جـــور و ســـتم جهـــان

ــري    ــدگی در پی ــواي زن ــه ه ــی ب ــا ک   ت

ــدن    ــان دی ــرگ جوان ــوان م ــده ت ــا دی   ب

  

ــ ــي   ،ييداري گةشـــــ ــة ذووخؤشـــــ ــدي بـــــ ــپةيوةنـــــ   ةکـــــ

  ةکــــة بــــة خؤشــــي گيــــان و دص نؤشــــي    کــــمــــةي تــــث 

ــةر ــاخؤش  کهـــــ ــةص نـــــ ــث ذووت لةگـــــ ــاتث زةمانـــــ   اکـــــ

ــرة ــزةت خؤشـــــي      دان بگـــ ــةرگا، بـــــة بـــ ــة جـــ   ةکـــــبـــ

  

ــزن   ــد ب ــه پیون ــی همیش ــل خوش ــا نخ   ب

ــزن   ــا دل شــاد و جــان خرســند ب ــی ب   م

  گر بر تو زمانه یک دمـی سـخت گرفـت   

  دنـــدان بجگـــر گـــذار و لبخنـــد بـــزن

  

  بذوانــــــة لــــــة چــــــاوي فيتنــــــة چــــــةن زيــــــت و زةقــــــة 

ــةذيين ســــــــــوور وة ــةفةقة کبزوثنــــــــــةري ذاپــــــــ   شــــــــ

ــاتوودا  ــة داهــــــــ ــة لــــــــ ــةيل ئثرانــــــــ   ئاســــــــــؤي گــــــــ

ــ ــة وةو ذ کتاريــــ ــث کةشــــ ــي بــــ ــة دصــــ ــم و ذةقــــ   ذةحــــ

  

  اي دیــده دو چشــم فتنــه را خیــره ببــین 

  بــر مملکــت انقــالب را چیــره ببــین    

  در آتیــــه رنـــــگ افـــــق ایـــــران را 

ــین  ــره ببـ ــدگان تیـ ــو روي خطاکننـ   چـ

  

ــي    ــريةوة دةي، منداصـــــ ــي شـــــ ــة دةمـــــ ــاص بـــــ ــؤ پـــــ   تـــــ

ــ لکيـــــا گاصـــــتة بـــــة      اصـــــي کةي، زؤر کـــــي شـــــثر بکـــ

ــة  ــةو خةونــــ ــئــــ ــدوثي کــــ ــاي بــــ ــة مانــــ ــديوة لــــ   ة نةتــــ

ــاليع ــث  تــــــــ ــةيارة، بــــــــ ــت نــــــــ ــي لةگةصــــــــ   ئيقباصــــــــ

  

ــن    ــیر مک ــر دم شمش ــی ب ــه کن ــر تکی   گ

ــی ــن    ب ــیر مک ــه دم ش ــازي ب ــه ب   دغدغ

ــار   ــدارت ی ــالع بی ــود ط ــه ش ــواهی ک   خ

ــده  ــه ندی ــن  خــوابی ک ــر مک ــو تعبی   اي ت

  

  ةنکــــــذايي کــــــاران بــــــة هيــــــوا و هيممــــــةيت تث  کــــــ

ــوو هــــةر چــــووة، بــــري لــــة حــــازر و دوايــــي          ةنکــــچــ

  ان مــــــةعلووم بــــــثکشــــــ ة دةليلــــــي تــــــثکــــــبــــــؤوةي 

ــ چ   ةنکـــــــو دارايـــــــي  کلـــــــة قـــــــةراري بانـــــــ کاوثــــ

  

ــن     ــه ک ــم عالی ــا هم ــل ب ــوده عم   اي ت

  بگذشته گذشـت صـحبت از حالیـه کـن    

ــی   ــتگی م ــت ورشکس ــر عل ــواهی گ   خ

ــن   ــه ک ــا مالی ــک ب ــرار بان ــه ق   چشــمی ب

  

ــي    ــةر زةوي دصــ ــة ســ ــاوي لــ ــا مــ ــتــ ــةس مةکــ ــةنگکــ   ة تــ

  اليـــــــةنگري ئاشـــــــيت بـــــــة، خـــــــؤ الدة لـــــــة جـــــــةنگ 

ــة  ــةذزةن نـــــ ــث کفـــــ ــثين، بـــــ ــةرا  را مبـــــ ــةنگ و هـــــ   جـــــ

ــندي مة   ــردن و پةســــ ــة مــــ ــة بــــ ــذازي بــــ ــةنگکــــ   ة جــــ
  

  هرگز دل کـس را بـه عبـث تنـگ مکـن     

  تــا صــلح شــود بــه جنــگ آهنــگ مکــن

  هرچند که نیست زنـدگی غیـر از جنـگ   

  با مـرگ بسـاز و بـا کسـی جنـگ مکـن      
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ــة     ــةما مةچزثنـــــ ــة خـــــ ــذ لـــــ ــي پـــــ ــة دصـــــ ــاگر بـــــ   ئـــــ

ــ   ــا مةشــــــ ــةهلي وةفــــــ ــةرةيف ئــــــ ــةي شــــــ   ثنةکشووشــــــ

ــةيت   ــاري ذواصـــ ــةي يـــ ــت ! ئـــ ــة پشـــ ــةرم بـــ ــةياريگـــ   ي نـــ

ــتان مة ــةمزثنة ة دصکــــــــــدؤســــــــ   تــــــــــةنگ و مةيانشــــــــ
  

ــزن  ــگ م ــه دل تن ــش ب   اي دل شــکن آت

ــاب وفــا ســنگ مــزن      ــر شیشــۀ ارب   ب

  اي دوست بپشت گرمی دشـمن خـویش  

ــتان چنــگ مــزن       بیهــوده بــروي دوس

  

    بؤ ساز بوونی کابينةی مستوفی املمالک گوتراوه

ــةزيز  ــ! ئـــــةي دؤســـــيت عـــ ــازي آلکـــ ــؤت قـــ ــوي خـــ   ةکـــ

  ةکـــــــزي اري دوايـــــــي شـــــــاناکـــــــزوو هيچـــــــة، بـــــــة 

ــةت بــــث       ــةر قيمــ ــة هــ ــدةي بــ ــة دةس بــ ــث لــ ــةل ناشــ   هــ

ــة خـــــــؤت ذازي   ــبـــــــريي هـــــــةموو اليـــــــةين لـــــ   ةکـــــ

  

  اي دوست کـاله خـویش را قاضـی کـن    

ــن   ــی کـ ــر از ماضـ ــار بهتـ ــه کـ   در آتیـ

  فرصت مده از دست و به هر قیمـت هسـت  

ــن     ــی ک ــود راض ــوم را ز خ ــار عم   افک

  

ــة دةر   ــةت لـــ ــةدة قـــ ــتت مـــ ــ  کمســـ ــواري خةصـــ   کو ديـــ

ــ ــري،   کقامـــ ــة شـــ ــمةخـــ ــکـــ ــة بوويتـــ   کة زؤرداري خةصـــ

ــث   ــابيت البـــــ ــوان و حيســـــ ــةي جـــــ ــدي قســـــ   هةرچةنـــــ

ــ    ــةر زاري خةصـــــ ــةرة ســـــ ــةگرن، مةخيـــــ ــتت نـــــ   کپشـــــ

  

  اي دوست بـه دیـوار کسـی مشـت مـزن     

  دشمن چو شوي بـه شـیر انگشـت مـزن    

  تا دسـت دهـد حـرف حسـاب خـود را     

  پشـــت مـــزن بـــا مـــردم روزگـــار بـــی

  

  دؤســـــــــتاين دةغـــــــــةص بيانـــــــــدة بـــــــــةر مششـــــــــريت

ــي دة ذوو بي ــئاواصـــــــــ ــانةي کـــــــــ ــريتة نيشـــــــــ   تـــــــــ

ــن  ــدوژمـــ ــة وةکـــ ــة کـــ ــثرة، بـــ ــةآلوو شـــ ــة کم يـــ   ذةنگـــ

ــتانة دةس ــريت    دؤســـــــ ــاو زجنـــــــ ــة نـــــــ ــي خبـــــــ   وپثـــــــ

  

  یاري که کج و دوروست، شمشـیرش کـن  

ــن    ــرش ک ــانۀ تی ــد نش ــت نش ــر راس   گ

  رنگ تـو چـون شـیر بـود     ور دشمن یک

ــن    ــرش ک ــه زنجی ــتی ب ــتۀ دوس ــا رش   ب

  

ــاو  ــةي چـــــ ــاوي شةذ! ئـــــ ــة آلهةوةرة چـــــ ــثن بينـــــ   يســـــ

  نـــــــــــةيکذووي ئاشـــــــــــيت داگرتـــــــــــووة بـــــــــــوغز و 

ــ    ي گـــــــةيل ئثرانـــــــة لـــــــة ژثـــــــر    يئاســـــــؤگي سياســـــ

ــةورث ــ کهـــــ ــة، تيشـــــ ــث کي ذةشـــــ ــوا بـــــ ــة ي هيـــــ   تينـــــ

  

  اي دیــده دو چشــم فتنــه را خیــره ببــین 

  بــر صــلح و صــفا ســتیزه را چیــره ببــین

ــران را    ــت ایــ ــق سیاســ ــگ افــ   رنــ

ــین    ــره ببـ ــون تیـ ــیاه قیرگـ ــر سـ   از ابـ

  

ــة وة ــةم جيهانـــــــــ ــووذامةوة لـــــــــ ــةتيارة کســـــــــ   پـــــــــ

  هــــــــةرچي نــــــــةيار و يــــــــارة کدامــــــــن لــــــــة حمــــــــة

ــم دا ــخـــ ــيچ  کـــ ــة هـــ ــيچ شـــــوثن و لـــ ــاتثکة لـــــة هـــ   اکـــ

  ي ئــــــةم ذؤژگــــــارةکنةگــــــةييم لــــــة خةصــــــ هــــــيچ تــــــث

  

  یــک عمــر در ایــن محــیط گردیــدم مــن

ــن  ــن بوالهوســان را همــه ســنجیدم م   وی

ــردم    ــن م ــه از ای ــود ک ــن ب ــدنم ای   فهمی

  در هـــیچ زمـــان هـــیچ نفهمیـــدم مـــن
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  ةي غةصــــــةتةکــــــي بــــــة مــــــةي فيــــــز و هــــــةوا يمةســــــت

ــ   ــي عــــــةقص و ســــ   ةصــــــةتةةي غکــــــمةيت ذةهــــــا آلذثــــ

ــبخولث    چــــــةرخي دوو جيهــــــان بــــــة مــــــةيلي تــــــؤ هةصــــ

ــةر خةصــــ   ــة ســ ــايي لــ ــؤت بــ ــودا کخــ ــي خــ ــةتةکــ   ةي غةصــ

  

ــور مشــو     ــت و مخم ــر مس ــادة کب   از ب

  وز راه ســــالمت و خــــرد دور مشــــو

  روزي دو جهــان اگــر بــه کــام تــو شــود

ــرور مشــو      از شــادي ایــن دو روزه مغ

  

ــدياري ــذافن   کـــــــ ــؤ ئةشـــــــ ــن و تـــــــ ــايف مـــــــ   ةري مـــــــ

  اف و الفــــــنمــــــاري ســــــةري گــــــةنج و خــــــواي گــــــةز

ــث   ــن و تـــــــؤدا بـــــ ــةزانني لـــــــة مـــــ   تـــــــا هةســـــــيت نـــــ

  ئينســــــــافن ذةجنــــــــي مــــــــة بــــــــؤ ئةوانــــــــة بــــــــث دةس

  

ــه   ــز نکت ــراف عزی ــو   اش ــن و ت ــنج م   س

  چون مـار نشسـته روي گـنج مـن و تـو     

  سـر تـو و مـن    حس و جاهلیم یـک  با بی

  رنــج مــن و تــو   پامــال کننــد دســت  

  

ــؤ   ــي مــــــن و تــــ ــرا، خراپــــــي دةنگــــ ــة بــــ   جثــــــي داخــــ

ــةنگي     ــي تــــ ــاخي دصــــ ــة نــــ ــؤرة لــــ ــؤ ناســــ ــن و تــــ   مــــ

ــة   ــان، ذوونــــــــ ــندووقي لةواســــــــ ــةوة ســــــــ   بيخوثننــــــــ

  يلــــــــة بؤتــــــــة نــــــــةنگي مــــــــن و تــــــــؤکدانــــــــاين وة

  

ــو  ــن و ت   افســوس کــه از رأي خــراب م

  مرتبـه شـد پـاك حسـاب مـن و تـو       یک

ــد   ــوبی خواننـ ــو بخـ ــان چـ   آراء لواسـ

  حاکی اسـت ز سـوء انتخـاب مـن و تـو     

  

ــؤ  ــبــــــ ــردين گردوکــــــ ــتت  ؤ دةسکــــــ ــومســــــ   وا؟کــــــ

ــتت      ــز و زانســــ ــريت، هثــــ ــن پــــــةيل گــــ   وا؟کــــــدوژمــــ

  ةيکـــــي وةکار و دصـــــي خةصـــــکـــــخؤشـــــة گرثـــــي  پثـــــت

ــانةيي شــــــــانةزةن، سةرئةنگوســــــــتت  کوة   وا؟کــــــــشــــــ

  

  وپا مشـت تـو کـو    اي دوست براي دست

  دشمن به تو گر روي کند پشـت تـو کـو   

ــردي تـــا عقـــده ــاي دل مـــردم گـ   گشـ

  چـون شــانۀ مشــاطه سرانگشــت تــو کــو 

  

ــدةس ــة  کـــــ ــژين ئثمـــــ ــة مثـــــ ــةژاري زؤر لـــــ   ورت و هـــــ

ــي، دةس ــاقمي ناشـــــــــ ــة در الي تـــــــــ ــژين ئثمـــــــــ   ثـــــــــ

ــث  ــةماح لـــ ــةهلي تـــ ــةر ئـــ ــة الي  گـــ ــةرتة لـــ ــةذث، شـــ   بگـــ

  ةين و هــــــيچ نــــــةوثژين ئثمــــــة  کــــــةس باســــــي نةکــــــ
  

  بـــازیم همـــه بـــا آنکـــه ز فقـــر پـــاك 

ــت  ــران دسـ ــیش دگـ ــه پـ ــم همـ   درازیـ

  اشــــراف طعمکــــار اگــــر بگذارنــــد

ــی  ــر بـ ــرت فقـ ــا کثـ ــه بـ ــازیم همـ   نیـ

  

  ئــــــــةحزايب سياســــــــي هــــــــؤي نــــــــةجاتن هــــــــةموويان

ــ ــؤ خةصــــ ــي وةکبــــ ــةمو کــــ ــةياتن هــــ ــاوي حــــ   ويانوو ئــــ

  ةتـــــــةي ئثمـــــــة شـــــــةذي ســـــــينفي نييـــــــةکلــــــةم مةملة 

ــة  ــهةربؤيــــ ــثکــــ ــةموويان  پ و بــــ ــاتن هــــ ــةس و مــــ   هــــ

  

  احــــزاب جهــــان راه نجاتنــــد همــــه

ــه    در جامعــــه باعــــث حیاتنــــد همــ

ــود  ــا چــو جنــگ صــنفی نب   در کشــور م

  عــزم و ثباتنــد همــه ایــن اســت کــه بــی
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ــةموو     ةسکــــــگــــــةر بةختــــــةوةريي جيهانــــــة ماصــــــي هــــ

ــ      ــي هــ ــةي هــــؤي چييــــة ناگرثتــــةوة حاصــ   ةس؟کــــةموو ئــ

  ةکة شـــــــــةذافةيت لـــــــــةبؤ دةســـــــــتةيةکـــــــــشـــــــــارث 

  ةسکـــــبثتـــــة مـــــل ئـــــةو دةســـــتة وةباصـــــي هـــــةموو  کدة

  

  دنیــا کــه ســعادتش بــود مــال همــه     

  از چیست کـه نیسـت شـامل حـال همـه     

  شهري که شـرافتش بـراي جمعـی اسـت    

  اي واي و دوصــد واي بــر احــوال همــه

  

  ووثـــــــژ  رد وتکة ســـــــةميمانة دةيـــــــان کـــــــدؤســـــــتان 

  وشـــــــةي پـــــــان و درثـــــــژ دةدوان لـــــــة قســـــــةي ذؤژ و

ــوو   ک ــتايةيت چـــــ ــةوة، دؤســـــ ــي خوثندرانـــــ ــث ذةئـــــ   اتـــــ

ــا ــةکپـــــــ ــة درؤ يـــــــ ــژکتريان کي بـــــــ ــوو گثـــــــ   ردبـــــــ

  

ــه    ــد هم ــار و جفتن ــه ی ــا ک ــم رفق ــا ه   ب

ــه   ــنفتند همـ ــد و شـ ــته و گفتنـ   بنشسـ

ــوم  ــدن آرا معلـ ــتی از خوانـ ــد راسـ   شـ

ــه    ــد هم ــم دروغ گفتن ــه ه ــه ب ــز حیل   ک

  

  راونکــــــــتــــــــاقمي تــــــــر، تــــــــازة نيشــــــــانة  کيــــــــة

ــ   ــةقام هثنــــ ــووص و مــــ ــؤ پــــ ــةبــــ ــتاونکد شــــ   ةتن، وةســــ

  خوثندرايـــــــــــةوة دوو ســـــــــــثهةمي ئـــــــــــاذا، ئـــــــــــةمما

  شــــــــــةمزاون  چــــــــــوارومي ناهومثــــــــــد و دص   ســــــــــث

  

ــک ــه  ی ــد هم ــد جدیدن ــه کاندی ــته ک   دس

ــه  ــه و هفت ــال و م ــه  س ــد هم ــا دویدن   ه

  اکنون که ز رأي خوانـده گردیـده دو ثلـث   

ــد همـــه     ــع ناامیدنـ ــه ربـ ــار سـ   ناچـ

  

  سةردةســــــتةيي حيــــــزب، دوور لــــــة هةســــــنت هــــــةموويان

ــةموويان نـــــــــوقمي ز ــةفس و خؤپةرســـــــــنت هـــــــ   ةيل نـــــــ

  پيــــــاواين بــــــةوةج ئةگــــــةر وةبــــــةر چــــــاويش بــــــثن      

  دةســــــــنت هــــــــةموويان ةيتلــــــــائهثنــــــــد سادةدصــــــــن، 

  

ــه    ــتند هم ــه هس ــزب هرچ ــتۀ ح   سردس

ــه   ــتند هم ــویش پرس ــدم خ ــر بق   سرتاس

ــود   ــت ش ــان یاف ــر در آن می ــرادي اگ   اف

ــاده ــه   از سـ ــتند همـ ــت دسـ ــی آلـ   دلـ

  

ــث   ــي بـــــــ ــن لةگةصـــــــ ــة  دوژمـــــــ ــةزةيي يب باشـــــــ   بـــــــ

ــة دؤســـــــت الي دؤســـــــيت  ــلـــــ ــة ةمکـــــ   گلـــــــةيي باشـــــ

  هــــــــي الوة بصــــــــثن پةســـــــــندة، خؤماصــــــــي دزثـــــــــو   

  گــــــــةيييب باشــــــــة لــــــــةم ذاســــــــت و درؤيــــــــة تــــــــث

  

ــه   ــی سلســله ب ــاره کن ــا دشــمن اگــر پ   ب

  وز دوست به پیش دوست سـازي گلـه بـه   

  گــر خارجــه خــوب باشــد و داخلــه بــد

ــه   ــه بـ ــد داخلـ ــوب بـ ــۀ خـ   از خارجـ

  

ــردين  ک ــاين بـــــــ ــةرةو ژيـــــــ ــةوةص بـــــــ ــيين هـــــــ   ؤشـــــــ

ــةم  ــةوةري و ئــــــ ــؤ بةختــــــ ــردين بــــــ ــةماين بــــــ   ن و ئــــــ

ــ داخـــــم     ؤنةپةرســـــت کي، کة بـــــة هـــــؤي دووبـــــةرة   کـــ

ــث   ــان و تــــــ ــي زيــــــ ــ زوو تووشــــــ ــاين کشــــــ   ردينکــــــ

  

  در اول وهلــــه پــــا فشــــردیم همــــه

ــه    گـــوي ســـبق از زمانـــه بـــردیم همـ

  از تفرقه بگسـیخته شـد چـون صـف مـا     

ــه    ــوردیم هم ــت خ ــرتجعین شکس   از م
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ــةو دةســـــتة   ــئـــ ــن هـــــةموويان   ة دصکـــ ــةرم و لةجؤشـــ   گـــ

ــي نـــــ   ــة ذةفيقـــ ــة قســـ ــةر بـــ ــةموويانهـــ   يش و نؤشـــــن هـــ

ــ اتــــــة  کئــــــةو    ؤبوونــــــةوة مةيــــــداين عةمــــــةل   کة کــــ

  ؤشــــــن هــــــةموويانکدة سووســــــي تــــــثوبــــــؤ نــــــةفعي خ

  

ــه   ــو پیشــند هم ــزد ت ــه در ن   آن دســته ک

ــه   ــوش و نیشــند هم ــق ن ــا حــرف رفی   ب

ــی   ــل م ــاي عم ــان پ ــو می ــد چ ــد آی   دانن

ــی جلــب نفــع خویشــند همــه    یکســر پ

  

  چـــي خؤشــــة شــــةوي دووري لــــة يـــار، بثجگــــة لــــة خــــةم  

ــ ــلکترة ژيـــــــن لـــــــة زؤر تاصـــــ ــاودةم ةمار، بـــــــثکـــــ   هـــــ

ــة  ــةم ژينـــــ ــلـــــ ــتاکـــــ ــداينکة ئثســـــ   ة مـــــــن و دص تثيـــــ

ــريين ــة شـــــــــ ــةرگي لةنـــــــــ ــةمکترة مـــــــــ   او، خاترجـــــــــ

  

  دوسـت شـب فـراق غـم خـوردن بـه       بی

  غم خوردن و دنـدان بـه دل افشـردن بـه    

  گر زندگی این اسـت کـه دل دارد و مـن   

ــار ز زنــدگی بــود مــردن بــه        صــد ب

  

ــةزمت  ــعـــــ ــةکـــــ ــةزم نـــــ ــثکة جـــــ ــذاوي رد و لـــــ   نةبـــــ

ــ ــاوي  بــــــ ــووة و ترســــــ ــدةقت چــــــ ــةوة زةنــــــ   ةو بؤنــــــ

ــ دواي ئــــــةو هــــــةذ و گيــــــف و فذوفيشاصــــــة،        ةچيکــــ

  ة لـــــــة هثرشـــــــا بـــــــة ديـــــــل گـــــــرياوي کـــــــدميـــــــان 
  

ــزم و تصــمیم شــدي  ــدي بخــالف ع   دی

  از حملـــۀ ارتجــــاع در بـــیم شــــدي  

ــن همــه اظهــار شــهامت آخــر        بــا ای

ــدي   ــلیم ش ــم تس ــواي خص ــیش ق   در پ

  

ــث  ــةنگي بـــــــ ــة چـــــــ ــي داوة زةمانـــــــ ــة لثـــــــ   ليفيکتـــــــ

ــةوة داوک ــةنگي بـــــــــــثةوتينـــــــــ ــة ي جـــــــــ   ليفيکتـــــــــ

ــةم مةملة ــة کئـــــــ ــاتوودا کةتـــــــ ــة داهـــــــ ــة لـــــــ   صثســـــــ

ــث    ــي بــــــ ــةور و ژةنگــــــ ــةوة غــــــ ــة دةگرثتــــــ   ليفيکتــــــ

  

  تکلیفــی  زد چنــگ زمانــه چنــگ بــی   

ــی    ــگ ب ــروع جن ــاز ش ــد ب ــی ش   تکلیف

  اي آه کـــه آتیـــۀ ایـــن ملـــک خـــراب 

  تکلیفـــی بگرفـــت دوبـــاره زنـــگ بـــی

  

ــةي  ــوکئــــ ــين  ! ثــــ ــةم و دةردي مــــ ــاووةزين خــــ   وةرة هــــ

ــةي  ــئـــ ــين ذة! اکـــ ــگ ووةرة چةشـــ ــيننـــ   ذووي زةردي مـــ

  گـــــــةرمم بـــــــة تـــــــؤ دص! ةي ئـــــــةوينکـــــــئـــــــةي ئاگرة

ــي ئــــــاه و ناصــــــة      ي ســــــةردي مــــــين يپؤلــــــووي گةشــــ

  

ــی  ــم و درد من ــو همســنگ غ ــوه ت   اي ک

ــی  ــو همرنـــگ رخ زرد منـ ــاه تـ   وي کـ

ــدم     ــرم ش ــو دلگ ــق از ت ــش عش   اي آت

ــی     ــرد من ــۀ س ــوز نال ــر س ــون مجم   چ

  

  ةيکــــخــــؤش نييــــة دةســــتت لــــة هــــةموو جــــث ذوو  پثــــت

ــ  ــةم و ئـــ ــةدخوو خـــــؤت الي ئـــ ــةن و بـــ ــةو ناذةســـ   ةيکـــ

ــ ــث کــــ ــة تــــ ــف ايت قســــ ــزاينکــــ ــثي  رة، بــــ ــي دةصــــ   چــــ

  ةيکـــــــــناحـــــــــةز بـــــــــدوثي، زؤر مـــــــــةزنيش يب، چوو
  

  خواهی تو چـو مشـت بسـته را وا نکنـی    

ــی  ــوا نکنـ ــه رسـ ــر جامعـ ــود را ببـ   خـ

  هرجا که سخن کنـی تـو بـا دقـت بـاش     

  جـــا نکنـــی هشـــدار کـــه اشـــتباه بـــی
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ــث ــ،شــــــــثلي نــــــــةزانيين  پــــــ ــثکــــــ ــا يب ة بــــــ   ئاگــــــ

ــةيت   ــي هةصـــــ ــا يب تووشـــــ ــةي ذثگـــــ ــةخت و هةصـــــ   ســـــ

ــةوي ــبةندي قـــــــ ــتي مةصـــــــ ــيت و خؤويســـــــ   ة ذةييدةســـــــ

ــا يب    ــث وريــــــ ــةبووي، ئةشــــــ ــةيت دةس نــــــ ــا ئالــــــ   تــــــ

  

ــی ــوي   م ــت نش ــال جهال ــه پام ــوش ک   ک

ــوي   ــاللت نشــ ــتۀ وادي ضــ   سرگشــ

ــت  ــتان اسـ ــتان زبردسـ ــز دسـ   ري مرکـ

ــوي هشـــدار کـــه بـــی   اراده آلـــت نشـ

  

ــةلث ناشـــــــــادي! ئـــــــــةي بولبـــــــــويل يةخســـــــــري   گـــــــ

ــ   ــي بــــــــ ــةنيوي قةفةســــــــ ــون دةوري تــــــــ   داديثچــــــــ

  خــــــةم بــــــة امي دص، بــــــثکــــــدةفــــــذي بــــــة  کذؤژثــــــ

ــة   ــةو تؤصــــ ــبــــ ــةرام  کــــ ــت حــــ ــة لثــــ ــازاديکــــ   را ئــــ

  

ــله   ــم حوص ــه ک ــیر از چ ــرغ اس   اي اي م

ــه    ــر در گل ــویش پ ــال خ ــتن ب   اي از بس

ــر    ــود روز دگ ــام خ ــه ک ــی ب ــرواز کن   پ

ــله   ــه در سلس ــبی ک ــین ش ــاداش چن   اي پ

  

ــهةر ــةخثو  کــــ ــةتت بــــ ــة موحيببــــ ــةس بــــ ــارةکــــ   ةي ديــــ

ــارة ئــــــةو بــــــثؤيلــــــة کم و آلةي بــــــة خــــــوکــــــدةي   چــــ

ــ کــــ ــ نــــت چــــةن  کبــــث لــــة   کث حاجــــةيت پثــ   ةذةتثکــ

ــةتيت دة  ــة خودايـــــــ ــرار بـــــــ ــئيقـــــــ ــارةکـــــــ   ا، ناچـــــــ

  

ــی    آن را کــه ز مهــر خــویش پــرورده کن

  او را همـــه عمـــر بنـــده و بـــرده کنـــی

ــو    ــدي تـ ــه خداونـ ــد بـ ــرار نماینـ   اقـ

ــی   ــرآورده کن ــه حــاجتش ب ــده ک ــر بن   ه

  

  ة وا تووشـــــــي هةصـــــــةي ذثبـــــــازنکـــــــئــــــةو دةســـــــتة  

  رييــــــــــا الوازنلــــــــــثم ذوونــــــــــة لــــــــــة بــــــــــري و ژي

ــران   ــتة بــــــة ياســــــاي ئثــــ ــة و گاصــــ   لــــــة جيــــــايت گةمــــ

  ســـــــــازن تةبـــــــــة ئينســـــــــانکةنــــــــة ئـــــــــةو مة کذوو نا

  

ــازي    ــد طنـ ــا دوصـ ــد بـ ــه کننـ   آنانکـ

ــازي     ــران بـ ــدرات ایـ ــه مقـ ــم بـ   دایـ

  اي کــاش کننــد وقــت خــود را مصــرف

  ســـازي یـــک لحظـــه بـــه فابریـــک آدم

  

  تــــــا بوويتــــــة وةزيــــــر هاتــــــة ملــــــت دةيــــــن و وةبــــــاص

  ؤ پثـــــي بوويـــــة مـــــاصةوت و ئــــةت کـــــماصــــيية لـــــة مـــــاص  

ــا ــت  آلمــــ ــة دةســــ ــن لــــ ــاص کــــ ــةي مــــ ــاولن ئــــ   اولکــــ

ــة   ــة قــ ــؤ چوويتــ ــ آلتــ ــةرز و خةصــ ــاص کي بــ   ذووت و ذةجــ

  

ــردي   ــا وزارت کـ ــال تـ ــا زور و وبـ   بـ

ــردي   ــارت ک ــه غ ــه از مالی ــال ک ــس م   ب

  خـراب  صد خانه خراب کـردي اي خانـه  

ــردي    ــارت ک ــود عم ــد خ ــاخ بلن ــا ک   ت

  

ــ   ــةم خةصــــ ــي ئــــ ــة ماصــــ ــوو دوث لــــ ــةپاصکداتگرتبــــ   ة قــــ

ــةو بوودوث ــاص   شـــ ــةروةت و مـــ ــةلث ســـ ــاوةين گـــ ــة خـــ   يـــ

  ةســــــــادة بــــــــازاذي دزيــــــــتکور کة شــــــــوکــــــــئيمذؤ

ــث  کوة ــاجرة تـــــ ــ تـــــ ــة دة کاوةکشـــــ ــووي بـــــ   صآلان بـــــ

  

ــدي   ــوال شـ ــتالس امـ ــل اخـ   دي عامـ

ــدي  ــال شـ ــد زر و مـ ــینه خداونـ   دوشـ

ــاد     ــد کس ــو گردی ــازار ت ــو ب ــروز چ   ام

  چـــون تـــاجر ورشکســـته دالل شـــدي
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ــهةر ــة  سةکــــ ــة تةمايــــ ــاري   کبــــ ــة يــــ ــثکبووةتــــ   ةســــ

ــة هـــــةوة    ــةر بـــ ــا هـــ ــداري  يـــ ــة ئةوينـــ ــثکس، بؤتـــ   ةســـ

ــان" ــ" تؤفــــ ــازاجني گةلــــــة   کــــ ــر و قــــ ــيت خثــــ   ة مةبةســــ

ــة هــــــةوا نــــــةبوة تةذةفــــــداري      ــةرگيز بــــ   ةســــــثکهــــ

  

  هــرکس بطریــق خــاص شــد یــار کســی

  یـــا بوالهوســـانه محـــو دیـــدار کســـی 

ــود مقصــد او نفــع عمــوم  ــان کــه ب   طوف

  هرگـــز نشـــود عبـــث طرفـــدار کســـی

  

ــئيمذؤ ــاوان ذا  کــــــ ــاح و تــــــ ــةر گونــــــ ــة لةبــــــ   ةيکــــــ

ــبةي   ــة ســــ ــةت ناصــــ ــة دةس وة قــــ ــت ناکلــــ ــيلــــ   ةيکــــ

ــة   ــةو ذةئيــــ ــئــــ ــيکــــ ــة  ة تثــــ ــةي تؤيــــ ــةي قةباصــــ   دةخــــ

  ةيکـــــــةي خـــــــؤيت نـــــــةچي ئيمـــــــزا کـــــــبـــــــؤ دوژمنة

  

ــروز اگـــر خطـــا ســـراپا نکنـــی       امـ

ــی   ــردا نکنـ ــه فـ ــل نالـ ــت وکیـ   از دسـ

ــت   ــت آن را اي دوس ــه اس ــو قبال   رأي ت

  هشـــدار بـــراي دشـــمن امضـــا نکنـــی

  

  پثـــــــرث ئـــــــةتؤ بـــــــووي دصـــــــبةر! ســـــــندووقي هيـــــــوا

  وة ســـــــةرفاييـــــــت چـــــــووة وي بـــــــثآلکـــــــة کـــــــدوثنث

  ةويتکـــــکثـــــذة لةگــــةص ناحـــــةزي گــــةل   کـــــشــــةو  دوث

ــئيمذؤ ــة   کـــ ــووي يـــ ــودا بـــ ــقان جـــ ــة عاشـــ ــةر کة لـــ   ســـ

  

  پریــــر دلربــــائی کــــردي! اي جعبــــه

ــی   ــال بـ ــروز خیـ ــردي  دیـ ــائی کـ   وفـ

ــب  ــار رقی ــار شــدي ی   دوشــینه چــو یکب

ــردي    ــدائی کـ ــقان جـ ــروز ز عاشـ   امـ

  

  ي دوور يبکلـــــــة ذوونـــــــا ! ذؤژي ذةشـــــــي مـــــــن  کدة

ــةذم  ــاوي تـــ ــةي چـــ ــوث ! ئـــ ــة خـــ ــوور يب لـــ ــدا ســـ   ين دصـــ

  اين تــــــؤ زؤر پــــــةرمتذلــــــة خــــــول و گــــــة! گــــــةردوون

ــرةوژوور يب    ــيب ژثــــــــ ــةذثي، دة ذةبــــــــ ــاوا بگــــــــ   ئــــــــ

  

ــیه ــردي اي روز ســـیاه مـــن سـ   تـــر گـ

ــردي  ــون دل شــناور گ ــه خ ــده ب   وي دی

  اي چرخ ز گردش تـو مـن پسـت شـدم    

ــود برگــردي گــر گردشــت ایــن   چنــین ب

  

ــةوم ــةي قــــ ــمي نا! ئــــ ــاري زوصــــ ــدوچــــ ــؤيتکــــ   ةس خــــ

  ةس خــــــؤيتکــــــبــــــةت و، بــــــثةوتوويتــــــة خــــــذي نةگک

  يـــــل، ئةگـــــةر لـــــة چـــــيين خؤتـــــة    کردة وةکـــــثـــــت ک

ــا بزانـــــــــــة داردةس خـــــــــــؤيت    زؤر باشـــــــــــة، دةنـــــــــ

  

ــده   ــت شـ ــار جهالـ ــوده گرفتـ   اي اي تـ

ــده  ــاللت شـ ــتۀ وادي ضـ ــم گشـ   اي گـ

  هرکس که کنی وکیل گـر جـنس تـو نیسـت    

  اي چون و چـرا بـدان کـه آلـت شـده      بی

  

ــة ــا ! ئــــةي جةعبــ ــة ســــةر ناحــــةز و جــــوان حــ   م تــــؤيکلــ

ــ     ةخؤش و ذووگــــــــةش و ســـــــامل تــــــــؤي ذاگـــــــريي نـــــ

ــث ــا   بــــ ــرياد و پــــ ــةيب و ئــــ ــاوثين، بــــــة  کعــــ   مآلو خــــ

  داپؤشـــــــــــةري ذازي خـــــــــــائني و خـــــــــــادم تـــــــــــؤي

  اي اي جعبه بخوب و زشت حـاکم شـده  

ــده    ــالم ش ــقیم و س ــن س ــوظ ک   اي محف

ــاك   ــوئی پ ــه ت ــا آنک ــاك ب ــاد دل و پ   نه

  اي آرامگــــه خــــائن و خــــادم شــــده
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ــة  ــئـــــةي جةعبـــ ــوودي کـــ ــةري مةقســـ   ة بـــــؤ مـــــة گةوهـــ

  زةرةر، مايــــــــــةيي نــــــــــةفع و ســــــــــوودي ئةســــــــــپايب

ــهةر ــةماي وة کــــ ــة تــــ ــندووق  کة بــــ ــةي ســــ ــة، ئــــ   الةتــــ

  تــــــا دةنگــــــي لــــــة تــــــؤدا هةيــــــة، بــــــؤي مــــــةعبوودي 

  

ــه ــوئی   !اي جعب ــود ت ــوهر مقص ــرا گ   م

ــوئی  ــود تـ ــۀ سـ ــان و مایـ ــباب زیـ   اسـ

ــندوق   ــه را اي صــ ــر منتظرالوکالــ   هــ

ــوئی    تـــا رأي میـــان تســـت معبـــود تـ

  

ــي عـــــــــومرة بادةنؤشـــــــــي باشـــــــــة     ــا ئةووةصـــــــ   تـــــــ

ــ   فرؤشــــــي باشــــــة مــــــةن بــــــوو، مــــــةية دوايــــــي تةکــــ

ــةيراين هــــــةوةص  ــة، وة قــــ ــةي ککدةورةيــــ ــةيي مــــ   ووپــــ

ــات و  ــمــــــ ــة  کــــــ ــي باشــــــ ــوثين دص بنؤشــــــ   پ و خــــــ

  

ــاده ــر بــ ــی در اول عمــ ــی اولــ   نوشــ

ــی  ــر مـ ــر عمـ ــی در آخـ ــی اولـ   فروشـ

  تا دوره فتـرت اسـت همچـون خـم مـی     

ــی   ــی اول ــون دل خموش ــوردن خ ــا خ   ب

  

  ةسکــــــموســــــيبةت نييــــــة  ؤنــــــة ســــــةراية بــــــثکلــــــةم 

ــث ــةم و  بـــ ــة   دةرد و خـــ ــةت نييـــ ــةراق و مةينـــ ــمـــ   ةسکـــ

ــتان  ــةموو شــــــةري کــــــدؤســــ ــازاجني مــــــنن کة هــــ   ي قــــ

  ةسکــــــاو و نةگبــــــةت نييــــــة  کشــــــ گري تــــــثاليــــــةن

  

  آسوده در ایـن دیـر کهـن نیسـت کسـی     

  درد و غم و رنج و محـن نیسـت کسـی    بی

ــد   ــع منفعتنــ ــرکاي موقــ ــاران شــ   یــ

  هنگام ضـرر شـریک مـن نیسـت کسـی     

  

  ئـــــــــــةتؤ و بـــــــــــةننايي؟! ةلةوانشـــــــــــنيکونــــــــــدي  ک

ــة ــنت مـــــــــ ــةحرايي؟دانيشـــــــــ ــةيل ســـــــــ   جليس و قـــــــــ

  لــــــــةو مةدرةســــــــةدا دةرس ئــــــــةدةي ذةنگاوذةنــــــــگ   

  اليف مامؤســـــــــــتايي؟ ةتـــــــــــؤ و ئـــــــــــةي قةلةموونـــــــــــ

  

ــده   ــوم مؤســس ش ــن ب ــوم در ای   اي اي ب

ــده    ــس ش ــل مجل ــاغ نق ــا ب   اي اي زاغ ب

ــی  ــه درس م ــگ  در مدرس ــی رنگارن   ده

ــده    اي اي بوقلمـــون مگـــر مـــدرس شـ

  

  ة ســــةري لــــة مــــةدحي دوژمــــن نــــةخورث    کــــپثنــــووس 

ــ ــةکةناي حـــــــــاذؤژنامـــــــــة ســـــــ   رثکمي تثـــــــــدا نـــــــ

ــة زةبروزةنگــــــي دوژمــــــن دةشــــــ کئــــــةم نــــــوو   ثکي بــــ

  ي بـــــــة دةســـــــيت زاصـــــــمان دادةخـــــــرثکـــــــئـــــــةو دةر

  

ــت ناکســان را توصــیف  ــه نگف ــر خام   ه

  هـــر نامـــه نکـــرد خائنـــان را تعریـــف

  آن خامــه ز پافشـــاري ظلــم شکســـت  

  آن نامه بـه دسـت ظـالمین شـد توقیـف     

  

ــد   ــةي نةخةوانــــ ــريةيت ئثمــــ ــةرز غــــ ــرس و لــــ   قــــــةت تــــ

  بـــــة هةيبـــــةت، لـــــة بـــــةرم دانةنةوانـــــد     ام مـــــرييکـــــ

ــةو    ــداي ئـــ ــة فيـــ ــامن بـــ ــين زؤص کگيـــ ــث، دوژمـــ ــة بـــ   ةســـ

ــد    ــث نةنةوانـــ ــةري پـــ ــةند و ســـ ــةدةن ســـ ــة بـــ ــاين لـــ   گيـــ
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ــة  ــة و بةرقـــــــ ــاجي ذةهثصـــــــ ــة ئامـــــــ ــةرماين مـــــــ   خـــــــ

ــان" ــة  " تؤفـــــ ــتا غةذقـــــ ــةيلي، ئثســـــ ــياليف مـــــ ــة خـــــ   بـــــ

  بگـــــــــــةذثن" تؤفــــــــــان "اين کتةگرنگــــــــــة کبــــــــــؤ نو 

  ة"ســـــــــتارةي شـــــــــةرق"لـــــــــةو نامةيـــــــــةدا نـــــــــاوي 

  

ــین  شــد خــرمن ــرق بب ــا دســتخوش ب   م

  طوفــان بخــالف رســم شــد غــرق ببــین 

ــانی را  ــات طوفـ ــر آن نکـ ــواهی اگـ   خـ

ــین   ــرق ببــ ــتاره شــ ــه از ســ   در آتیــ

  

ــةفس  ــة حـــــ ــام لـــــ ــ  درگـــــ ــة شـــــ ــيمکخانـــــ   اند و ذؤيـــــ

  زجنـــــــريي جــــــــةفام لــــــــة پــــــــث پســــــــاند و ذؤيــــــــيم 

ــ برســــــي و   ووپــــــارة   بــــــث    ز و دامــــــاو و هــــــةژار  کــــ

ــيم    ــد و ذؤيـــــ ــةر وام گوزةرانـــــ ــاتووم، هـــــ ــؤن هـــــ   چـــــ

  

ــ  ــبس تن ــن مح ــتم زی ــودم رف   گ در گش

ــتم    ــودم رفـ ــاره نمـ ــتم پـ ــر سـ   زنجیـ

ــی ــر  ب ــز و گرســنه و تهیدســت و فقی   چی

ــتم  ــودم رف ــده ب   زانســان کــه نخســت آم

  
  

  .مامؤستا لةم چوارينةي شثخي سةعدي ئيلهامي شيعري وةرگرتووة

  

ــث ــةنيا چقصـــــ ــةر  کتـــــ ــة هـــــ ــژ لـــــ ــي تيـــــ   وث ذواوةکـــــ

ــث  ــةو پــــــ ــث   لــــــ ــچةقيوة بــــــ ــة هةصــــــ ــثآلوة وپلــــــ   پــــــ

ــث   ــت و بــــ ــةرازوو ذاســــ ــدة تــــ ــة، هةرچةنــــ ــةآلم فثصــــ   بــــ

ــث خــــــراوة      ــذي زؤر تــــ ــة، زثــــ ــةوة قورســــ ــةو اليــــ   لــــ

  

  گر در همـه شـهر یکسـر نیشـتر اسـت     

  در پاي کسـی رود کـه درویشـتر اسـت    

  بـــا اینهمـــه راســـتی کـــه میـــزان دارد

  میل از طرفی کنـد کـه زر بیشـتر اسـت    

  

  

ة و ناردوويةتـةوة  ث خةصـووز نووسـيو  کلة زينداين زةيغةموددةوصة بة دةمي درواوةوة ئةم دوو سث شيعرةي بة دةن

  .خوازي لة تاران بؤ هاوذثياين ئازادي

ــةي  ــذايتئـــ ــةري دمثوکـــ ــايف بةشـــ ــري مـــ ــةذثز، الگـــ    بـــ

  ار و هـــــةموو ذةجنبـــــةري کـــــرثکســـــؤزي  دؤســـــيت دص

ــةري  ــةرةذؤ و خةرتووخـــ ــة دةوري ســـ   دةردي دص زؤرة لـــ

  خةبـــةري و هـــاوبريت ئةگـــةر بـــث   کتـــؤ لـــة هاومةســـلة  

ــي درواوم   ــة دةمـــــ ــي لـــــ ــةم ذازة ببيســـــ ــة ئـــــ   خؤشـــــ

ــو ــا بســـ ــة  تـــ ــؤ دصـــ ــؤ بـــ ــي تـــ ــووتاومکوتث دصـــ   ةي ســـ
  

ــت باشـــرف نـــوع      پرســـت اي دمـــوکرات، بـ

ــت     ــو هس ــوي ت ــران خ ــا رنجب ــداري م ــه طرف   ک

ــانون  ــه ق ــن دوره ک ــدر ای ــت  ان ــا خس ــکنی دله   ش

  مسلک خویشـت، خبـري نیسـت بدسـت     گر ز هم

  ام شـــرح ایـــن قصـــه شـــنو از دو لـــب دوختـــه

ــوخته  ــر دل ســ ــت از بهــ ــوزد دلــ ــا بســ   ام تــ
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  :رانة، ئةم دوو شيعرةشي لة ديواري زيندان نووسيوة تا بة گوثي زةيغةم بگاتةوةدوا بة دواي ئةم شيع

ــودا ــةدةي    ! خـــــ ــةجامت ئـــــ ــت نـــــ ــة لوتفـــــ ــةر بـــــ   گـــــ

ــ کــــــــــمــــــــــن و زةيغــــــــــةمي نا    ي ذةيکةس و مصــــــــ

ــةيث عومرة   ــي نـــــــ ــدانث دوايـــــــ ــة زينـــــــ ــلـــــــ   ةمکـــــــ

  ةمکـــــــــئةشـــــــــث تؤصـــــــــة لـــــــــةو بةختيارييـــــــــة وة   

  

  بــه زنــدان نگــردد اگــر عمــر طــی     

ــیغم  ــن و ضـ ــک ري  مـ ــه و ملـ   الدولـ

ــه آز ــار بـ ــرا بخـــت یـ   ادي ار شـــد مـ

  بـــــرآرم از آن بختیـــــاري دمـــــار  

  
  

اين زينـداين  کـ ووژث، ئـةم شـيعرانةي لـة ديـوار بـؤ هاوذث     کـ اتـة لـة زينـداين ذةزاشـا ويسـتوويةيت خـؤي ب      کئةو 

  :نووسيوةتةوة

ــوان و خـــوثن     ــؤم جـ ــؤ خـ ــة بـ ــوة زانيوتانـ ــريين ئة ئثـ ــشـ   ةمکـ

  ةمکــةي مةيــداين مةحشــةر زيــن ئة  کــئةســپي خــؤم بــؤ ذؤژة  

ــة پث ــةرگ، ئةمشــــةو  دةــ ــةرداهي ذؤژشــــوازي مــ ــةتا فــ   هــ

ــتةو ــوثنني ئةمــــن دةمب دةســ ــيةخةي ژيــــن و شــــةذي خــ   ةمکــ

ــ ــؤچ دةکـــ ــاخريةت کـــ ــاين ئـــ ــؤ مةجليســـــي ذؤحانيـــ   ةم بـــ

  ةمکـــتـــرس و خـــؤف دابـــني ئة جـــا لـــةوث ياســـاي بـــةجث بـــث

  يــــش بــــة ئــــازادي بــــآلو"تؤفــــان"وثــــژي  ةي حــــةقکــــنامة

ــةرزين ئة کبـــــث ــوثزتن و لـــ ــرتن و ذاگـــ ــان و گـــ ــوتـــ   ةمکـــ

  

  کـنم  ازچه خود را خوب تـزئین مـی   هیچ دانی

  کـنم  بهر میدان قیامـت رخـش را زیـن مـی    

  روم امشب بـه اسـتقبال مـرگ و مـردوار     می

  کـنم  تا سحر با زندگانی جنـگ خـونین مـی   

  روم در مجلـــس روحانیـــان آخـــرت مـــی

  کـنم  کتـک طـرح قـوانین مـی     واندر آنجا بی

  گــوي طوفــان را بــه آزادي مــدام نامــۀ حــق

  کـنم  تـوهین مـی   زحمت توقیف و منتشر بی

  
  

بؤخؤي تثگـةيي دةيانـةوث بـة     کم پاش ماوةيةآلووژث، بةکم هةرچؤن بوو نةياثشت خؤي بةان ئةودکزيندانيية

  :ووژن، ئةم شيعرةي لة ديوار نووسييةوةکة بيکفثص و تةصة

  

  خائينـــــان کخةتايــــة  بــــا لــــة زينــــدان بيمــــرثنن بــــث     

ــووم  ــمي مةزصـ ــزاصـ ــث  کـ ــةر، بـ ــةتا سـ ــاژي هـ ــان وژ نـ   گومـ

  

  

  زنـدان مـرد بـا حـال تبـاه      هی گر بهبیگنا

  ظالم مظلوم کش هم تا ابد جاوید نیسـت 

  

  :هةروةها نووسي

  مـــاين مـــن ســـوودي چييـــة بثجگـــة لـــة داخ و دةرد و ژان

ــان        ــةرگي ژي ــاو ب ــة ن ــاران ل ــةلث ج ــوة گ ــؤم دي ــةرگي خ   م

  

  

  بهر من این زندگانی غیر جان کندن نبـود 

  مرگ را هر روز دیـدم در نقـاب زنـدگی   
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  :اين خوثندؤتةوة، بؤ منوونةکري توند و ئاگراوي داناوة و بؤ زيندانيية سياسييةهةميشة شيع

  

ــذؤژگارث ــةجنوون کـــــ ــاين  چ مـــــ ــاکة چ لوقمـــــ   ةکـــــ

ــ ــوثر و الص و ک ــدي وةکةذ و ک ــون ــةردوون ک   ةکــاکوو گ

ــا ــاي مةملة  کتـــ ــة شـــ ــة فثآلوييـــ ــةو ذثوييـــ ــةکوو ئـــ   ةتـــ

ــ    ــةذ و تث ــوور و ت ــةموو س ــةم ه ــاوي عال ــوون  کچ ــاکچ   ةک

  اري دةخــــوازث مــــةئموور  کةمعــــوزري تــــاوان و ســــت  

  ةکــــاکردوويــــة، بــــة دةســــتووري هومــــايوون کزوصــــمة 

ــر   ــة قةسـ ــي لـ ــوو جثـ ــا دةبـ ــر  ١شـ ــدانيي تـ ــة زينـ ــة، نـ   بوايـ

ــيش  ــئــ ــانوون  کــ ــةت و قــ ــة دةس ميللــ ــاکة بدرايةتــ   ةکــ
  

  

  

ــد     ــردون باش ــالی و گ ــر ع ــن دور اگ ــد ای   بای

  گنگ و کور و کر و سرگشته چو گردون باشـد 

ــ  ــا بــود ایــن شــیرین ک   ارخســرو کشــور مــا ت

ــه ــد    الل ــون باش ــه گلگ ــردم هم ــدة م ــان دی   س

ــأمور   ــد م ــد و گوی ــی خواه ــیر هم ــذر تقص   ع

ــد   ــایون باش ــر هم ــب االم ــت حس ــاین جنای   ک

  الیـــق شـــاه بـــود قصـــر نـــه هـــر زنـــدانی 

  حــاکم جامعـــه گــر ملـــت و قــانون باشـــد   

  

  :ي ترکئةمةش منوونةية

ــري مب    ــن پــ ــةي مــ ــةرگ، نةيــ ــةي مــ ــة ئــ ــم هةيــ ــةوة ترســ   لــ

ــة گ    ــنم لـــ ــدوويي وةمثـــ ــة زينـــ ــد بـــ ــر مب هثنـــ ــامن زويـــ   يـــ

  مــــنم ئــــةو گةميــــةيي تؤفــــاين لــــة نــــاو بــــةحري وجــــوود 

ــري مب     ــةپؤلدا گـــ ــة شـــ ــةت، لـــ ــژاوي سياســـ ــوقمي گثـــ   نـــ

  ة ســـــــةرم دابنـــــــةوث بـــــــؤ دوژمـــــــنکـــــــزؤر حماصــــــة  

ــري مب     ــانةي تـــ ــة نيشـــ ــتييا خؤشـــ ــي دؤســـ ــة ذثـــ ــةر لـــ   هـــ

  

  ترسم اي مرگ نیـایی تـو و مـن پیـر شـوم     

  وین قدر زنده بمانم کـه ز جـان سـیر شـوم    

  ی دریــاي وجــود مــنم آن کشــتی توفــان  

ــوم   ــر ش ــر و زی ــت زب ــواج سیاس ــه ز ام   ک

  پیش دشمن سپر افکندن مـن هسـت محـال   

  در ره دوســت گــر آماجگــه تیــر شــوم    

  

  :يةوةيي سةخيت گرت بة هيوا نةبوو چا بثتةوة، ئةم دوو شيعرةي نووسکلة زيندانث نةخؤشيية

ــدر  ــةي خـ ــا  ! ئـ ــةر خـ ــذثژة سـ ــاوي ژيـــان  کبيـ   ي فـــةنا ئـ

  و التــــاوي ژيــــانة بةرگــــةي تــــةوس کــــدي نــــاگرم چــــي

ــة! دةفتـــةري عـــومرم وةرة ئـــةي مـــةرگ    جاري وةشـــؤکيـ

  ةذةت ذةش بثتـــةوة نـــاوي ژيـــان  کـــکبـــا نـــةمثنث، يـــة  

  

ــدگی   ــا اي خضــر آب زن ــر خــاك فن ــز ب   ری

  من ندارم چون تو ایـن انـدازه تـاب زنـدگی    

ــوي    ــرتاپا بش ــرگ س ــرا اي م ــر م ــر عم   دفت

  پاك کن با دست خود ما را حسـاب زنـدگی  

  

گراين ايــة گــوثکت. ةتا ئثــرة بــووهــاين مامؤســتا فــةذوخي کلــة وردةواصــة کو هثنــدث انکوةرگثــذاوي چوارينــة

  .ةنکةنةوة بؤم، يا چاوپؤشيم لث بکدؤزييانةوة لةم شيعرانةدا يا ذاسيت  يکةصة و پةصةيةهخؤشةويست هةر 

                                          
  زينداين قةسر١
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