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

 با من بدار حوصله! با من خطر بورز!

 

(1305 – 1374) 

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

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

 کان سیونره -« ترانه ها» از

 

 پیش درآمد 

 

وجود دارد، شعرهای او زنده و مقاومت . تا ستم هست، تا ایستادگی ندو کهنه نمی شو سندهای انقالبی کسرایی زمان نمی شناشعر

مرگ همراه و هم آواز توده ها است. او  زبان انقالب و امید است. کسرایی از فرای  دهنده. کسرایی همچنان  بخش و نیرو است و جان

خشم، بر زبان خلق جاری می شود. سیاوش  از بلندای دفترچه های شعرهای انقالبی خود فرود می آید و به هنگام اوج   ،به آرامی

امید را با شیر شعر خود به قوچ های شاخ تیز  ه های ظریفبر   ،بود. او همچون چوپانی دلسوز های بزرگکسرایی شبان امید

چون شب تاریکی است که با همه ی درازی  ،مقاومت دگردیسه می کرد. چون شاعر توده ها بود و توده ای، می دانست که ستم

های زالل خود با آب واژه  ،سحر می رسد. برای همین در هر کجا که یک نوچه نهال ایستادگی می دید سرانجام به سپیده دم   ،یلدایش

های هرزه نومیدی و شاخه های بی گل و بار  آنرا پاسداری می کرد تا که به سرو شورش رسد و سر به آسمان زند. سیاوش علف

 س( می کرد. رَ دسته دسته از باغ جنبش پَرَخو )هَ  ،دلسردی و سرخوردگی را با داس آرزوها و باورهای پایدار
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ز آتشفشان عصیان مردم غافل گیر  می شوند. ستمگران جمهوری اسالمی فکر می کردند که زورگویان و آزمندان روزگار همواره ا

با آیه های آسمانی خود مردم را به این باور رسانده اند که خورشید برای همیشه مرده است، مهتاب دیگر هرگز نمی درخشد و 

که همه ی این آرزوهای ناپاک خودسران و خودکامگان  زندگی است. تاریخ نشانگر این است تنها نشان   ،کیهان بی صدای   تاریکی  

 و مردم پیروز هستند.  ،در پایان به گور ،راه بجایی نمی برد. همواره ستم پیشگان

  سنگین می دید. روشنایی را در انتهای شب   ،تاریخ استبدادگران روز بود. او با فانوس   تاریخ واالتر از زور   حکم   ،و برای کسرایی

 ایی  ر  امروز زنده می بود آتش خشم توده ها دل بیمارش را در شب سرد غربت گرم می کرد. و کسرایی بدون شک با ب   اگر کسرایی

ی با ردیف واژه ها احتم ییرژیم تا نابودی آن بکوبند. کسرا دست شورشیان تا بر ستون بهپتکی می داد  خود، سخن کالم و تیزی  

 خت و با آن پشت ستمگران را به تازیانه می گرفت.قی از سرود می ساشال   سرخ و سربین خود،

 .سازند ایران بدلرا به پرچم مبارزه مردم  ها آن ،امروز بر همه توده ای ها است تا با بکار بردن واژه های رزمی و نظمی کسرایی

 

*  *  * 

حاوی دفترهای شعر  16یکی از رید، که در پیش رو دا"به سرخی  آتش، به طعم  دود" شعریا به عبارتی درست تر، دفتر  ومجموعه 

توسط حزب  1355 در سالنخستین بار که میباشد در "سبک نیمایی"  سیاوش کسراییرفیق زنده یاد  - "شاعر توده ها" سروده های

ایران  1357سروده های شاعر در دوران پیش از انقالب بهمن از قطعه  21حاوی  و انتشار یافتدر کشور سوئد توده ایران 

ی نیز در پیش و رفیق زنده یاد احسان طبر انتخاب شد «شبان بزرگ امید» این مجموعهشاعر در آن زمان نام مستعار برای  .شدمیبا

به قلم یکی از آن هم  ،بر "ماندگاری" دفتر مزبورباشد ضمانت و تاکیدی تا  رآن نوشتگونه بد تحلیلی نق بلند و خواندنی، گفتاری

داوری  خود "به تعبیر طبری  که نامیراییمانایی و چنان . اصر که خود ادیب بود و فیلسوف و "شاعر"نوابغ و فرهیختگان دوران مع

  "..را از خالل  سده ها همراه خواهد برد.

سیاهکل" و مبارزات موسوم به "جنبش چریکی" در دهه  حوادث"ناگفته پیداست که برخی از اشعار این دفتر آشکارا تحت تاثیر 

طبری، سروده های این دفتر "سند یک دوران تاریخی است  و نقدگونه خطاپوش از دید   .اندل از انقالب سروده شده قب 50و  40های 

تا آخرین  [تز  چریکی  ..]کند.بسته مینومیدی و خستگی، شاعر جوان و پرعاطفه را به نوعی رومانتیسم انقالبی دلکه در مقطعی، 

محلی ، است هیجان و امید به دگرگونی و خواست و شوق  سوزان شاعربازتاب  که ن... مردخود گلوله جنگیدن و با آخرین گلوله 

که خواننده را ]تنهایی  خوشه ی شکسته ی انگور  سرخ[ جدایی قهرمان  خلق از خلق  برای ارزیابی های سیاسی باقی نمی گذارد...

     "    نمی تواند به اندیشه وا ندارد...

تایپ مجد د شده و برای تدقیق بیشتر واژه   -جلد سفید -متن کلیه اشعار این دفتر از روی نسخه مینیاتورشده وری است که الزم به یادآ

نشر  –این دفتر با متن کتاب "مجموعه اشعار سیاوش کسرایی")موسسه انتشارات نگاه  قطعه اشعار 21همگی ها و عبارات، متن 

" درضمن اصالح گرده اند.نیز در صورت لزوم ت و ( مطابق1391تجدیدچاپ شده -1384، تهرانکتاب نادر  با هدف "آسان خوانی 

اقدام شده و معنای برخی  و اعراب گذاری حروف و کلمات در حد ضرورجدانویسی در متن اشعار، نسبت به ت ترکیبی ابرخی عبار

در مزبور دیوان  کاملمجموعه عتبر م ناشرنجا که افزوده شده است.  از آ  مربوطشعر  همان قطعه  در زیر ،ندرتا صقیل کلمات  

 ، "لهای آخر عمر خود انجام داده استچاپ این دفترها بر اساس اصالحاتی است که شاعر در ساتوضیحی بر کتاب نوشته است: "

  عالقمندان می گردد.همه تقدیم با ویراستی جدید "به سرخی  آتش، به طعم  دود"  دفتر    ،به همین اعتبار

 

 

 شار اینترنتی توسط سایت "توده ای ها"انتتنظیم و باز

 بازنویسی: فرهاد عاصمی

 مقدمه: سیامک 

 ویرایش: امید
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 فهرست مندرجات دفتر شعر "به سرخِی آتش، به طعِم دود" 
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 یاحسان طبر زنده یاد گفتارِ  پیش

 "به سرخِی آتش، به طعِم دود" شعر بر دفتر

 
 

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

  

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

 ایستاده: نازی عظیما
 

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

ادب کالسیک ایران با آن همه دستاوردهای  از سرچشمه ی :استزالل مایه گرفته  این شعر نوپردازانه، از دو چشمه ی
 هانی که ایرانیان به ویژه طی سده یادب ج ی، شکل و مضمون؛ و نیز از سرچشمه یاعجاب انگیزش از جهت لفظ و معن

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

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

پذیرش نقش بسیج گر اجتماعی و تاریخی و قبول  ،هو به ویژ مضمون اجتماعی تسوی عروض کالسیک؛ دیگری در جه
 .مسئولیت خویش در برابر میهن و مردمش

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

 .پارسی ارمغان کرده است

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

های رویدادها و پدیده خود را در این هنر دشوار به شیوه ای ممتاز عرصه دارد، بلکه کوشیده است، اندیشمندانه، در سرشتِ  ی
عبرت  ، به آئینه یت زندگی، به افزار رزمها را دریابد و شعر را به حکمزمان باریک شود و راز و پیوند نهانی آن اجتماعیِ 

 .و خود آفرینی بدل نماید

ای به نام مثالً در قطعه .راحت مطرح می شودزانت و ِص ها با رِ باور بی خلل شاعر به رسالت اجتماعی شعر در برخی قطعه
 ای بر دیوار، چابک و مانند بهمنی بر کوه سهمگینخشمی که مانند گربه :خلق است بیدارِ  "شعری"، وی آرزومند خشمِ 

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

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

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

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

طلبد که شقایق کوهستانی وطن خود را، شاعر می .را نیز در همین ردیف دانست "دوست داشتن" توان مضمون قطعه زیبایمی

ویند و از مردان داس به و خس می ر غم خارهای وحشی را که علی راب این آتش روینده را دارند، همه ی گلکسانی را که ت

یاران خلق دیوار  بین کند تاتفرقه و بدبینی را روی هم کود می های تیره یدشمن، سنگ .نند، دوست بداریمنمی ک دست پروا

ها را از هم جدا سازد، ولی باید این دیوارهای تفرقه را به پل ه هائی برای برآمدن، به سک وهائی برای اعتالء و اوج بکشد و آن

 .گیری بدل ساخت

شقایق در اینجا فریاد  .دیگری به همین نام تکرار می شود ه تصویر یک انقالبی است، در قطعه یک "شقایق"، تصویر دل انگیز

طر تلخ و جوانش را با بال های مهاجم   .انقالبی عصر نوین است سرخ بهاران، یعنی بانگ های  دشتباد، تا سرزمین   وی ع 

های گوناگون آن، مرد یا فرد انقالبی است، در صورت –شقایق  .ور می کندای را شعلهمشده می راند و جان های تازه به تازهگ

ه، قدرت روحی و امید و شور ر  ، در چار دیوار عادی زندگی  روزمزن، سالح به دست یا بی سالح؛ آنکه در شب دراز استبداد

را در بحر عمر پذیره می ، مرگ کند و آشکار یا پنهان به زانو در نمی آید؛ آنکه مانند گلسرخی با مردانگینبرد را حفظ می

تاراج و خود او را  ،ش های هار دولتاش را مفت  د، آنکه در زیر شکنجه مانند تیزابی و حکمت جو شهید می شود، آنکه خانهشو

ت های مبارزه درگیر و در طلب و ی  زندان می برند، آنکه با قبول همه ی محرومپیش چشمان اشگ بار مادر بیوه زن به 

زالل می نوشد،  جامی آب   یوار سکوت مرگ می خسبد؛ آنکه مانند عبدالخالق محجوب پیش از بردار شدن،جستجو، در زیر د

 .روحی اوست های دشوار  شقایق، فرد انقالبی، قهرمان مرکزی این دفتر است و این مجموعه یاد نامه لحظه

چکیدن خاموش قطرات نامشهودش  که از است های زندگی روحی شاعرلحظه واگویه ی ،آری، سراسر]سروده های این  دفتر[

ها عکس و گاه بی وزن، ولی همیشه به معنای واقعی شاعرانه، این لحظه در اشعاری گاه موزون .پیمانه عمر پر می شود

 .انداخته اند

هر دوران تاریخی رنگی دارد و دوران تاریک طوالنی کنونی که  .و سپس باید گفت که این مجموعه سند یک دوران است

که با استبداد والیی که ] عجیبی است پیوندی از استبداد شاهنشاهی و غارتگری امپریالیسم آن سوی اقیانوس است، دارای رنگ 

 [.این روزها ناقوس نابودی آن با رزم توده ها نواخته می شود، دو چندان شده است

زمانی که " :دیم که چنین دورانی را وصف می کنددر سرلوحه این نوشته از شاعر بزرگ کالسیک ایتالیا پ تر ارک بیتی نقل کر

زمانی که نه تنها روح یک شاعر، روح هر  .ابرآلود و روزها کوتاه است و مردم را دیگر از مرگ واهمه ای نیست، آسمان

یش سروده های خو پوالدین   مجموعه، وحشت های آن را بر صحیفه یاین  را می گذراند، دوزخی که سراینده ی انسان، دوزخی

حر واژه  .م ساخته استها و ترکیب های غریب و ناَبیوسیده آن را مجس   نقر کرده و با س 

برادران و خواهران ماست و طرح آن را نباید بر  ر نامی یگانه نیست، بلکه نام همه یاو دیگ ، به گفته یها، شهیددر این روز

 پیداست که دالوری دختران و پسران .رش ها می گریزداشی جست، بلکه به صورت جوئی از خون بر سنگفنق   پرده های فاخر  

شاعر پس  پیوسته فروزان   خستگی را از قلب   باریک   آرمان خویش می سازند، خاکستر   عدالتخواهی که جان خود را ف دیه ی

 .زند و او را سخت به شور می آوردمی

دانست که خموشی ظاهری جامعه او را رنج می نخست آن را باید مربوط به آن لحظات روحی شاعر  در مجموعه، دوقطعه ی

"تنفس"، یعنی بین له له  سگان مفت ش با  و "لَه لَه" برای نگاشتن این لحظات وحشتناک، شاعر گیر و دار روحی خود را بین .داد

وی در  .ندپوزه های َعفن و جوینده، و تنفس گرم و پرآشوب و وعده خیز دریا و بهار، یعنی جنبش رهایی مردم توصیف می ک

پلید خود را  " که تا آستانه ی قلب او پوزه ینان به پلیدی خور قحبگان  "تخمیر ساکت و جادوئی زمین تردیدی ندارد و از این 

 .ولی این کابوس او را، چون ساحلی جدا شده از دریائی که در کنار اوست، بی تاب می سازد .نزدیک می کنند، پروایی نمی کند

سرکوفته، از سفر تابوت  شاعر با امید   .خموشی ونومیدی است لحظات   نیز نگارگر   دهند طعام"آتش نمی "دگر به جوخه ی شعر

ولی  .جوینده استای او ماهی  .داند که در مدار تاریکی می گرددشب زده ای می خود را شهاب   .در قعر شب سخن می گوید
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کند که سرکشی بی سر و عاشقی بی قلب شده و وی آرزومند یبه دوستان شکوه م .های سرد و سیاه استاکنون گذارش از آب

 .روح را آزار می دهد ،]خود[ شعر با طعم گس و زهرآگین   .هوائی و شکاف روزنه ایست

حوادث  .این شعر قرار داد را در پشت سر   سوختگی" زمین  سر"بر  توان قطعه یشاید از جهت پویه ی عاطفی شاعر، می

صدیق،  شاعر   .خوردگی شتابکارانه می زندتازیانه بر سر ،،استبداد جوانانی با گرگ خون آشام   اکانه یسیاهکل و مقابله ی بی ب

 .آن گاه من، به صورت من چنگ می زند": "خود را نیز به نگوهش می گیرد

  :ستا ایاینجا چرخش تازه رد.دهد و به هیجان می آویورش بهار بر سرزمین سوختگی، شاعر را سخت تکان می
این چرخش است که از یورش بهاری در گیرو دار زمستانی  زائیده ی به سرخی آتش، به طعم دود"و" "پویندگان" قطعات

مرگ نمی  بلکه کسانی را می بیند که وامدار   .در قعر تاریکی نیست یشب زده و یا تابوت او دیگر شهاب   .حاصل شده

گیر باشد، آن سخت ی""فلسفه ، بی آنکه بخواهد نسبت بهتیسم انقالبی"نومیدی و خستگی او را یک سره به نوعی"رومان .مانند

هیجان و امید  .با نشاط و شگفتی دم می زند خود مردن" ن گلوله جنگیدن و با آخرین گلوله ی"تا آخری از .دل بسته می کند

آیا  :سیاسی باقی نمی گذاردمحل ی برای ارزیابی های آن، برای شاعر جوان و پر عاطفه، دگرگونی، خواست و شوق سوزان 

 روی سیاه را بشکافد؟تواند بادالوران برگزیده اند میشیوه ای که این 

 شوند و از دمیدن  قلب بر کف، وارد نبرد نابرابر با اژدهای هفت سر می نوجوانی است که شبچراغ   ردان  او اینک محو دالوری گ  

چگونه  "مدار تاریکی" جانباز در این ن و حیران است که این گردان  شادما ،نکبت زده گل های آتشین در سایه ی یک خانه ی

 :پرورش یافته اند

 خراب که در تک  این خانه ی !مادر بگو

 های آتشینگل

 در باغ دامن تو چسان رشد می کنند؟

 این خواهر و برادر من، آیا

 پلنگی گرفته اند؟شیر از کدام ماده 

رسد که این دختر به نظر شاعر می .یک دختر جوان، ترسیم می شود نبازان، این بار،یکی از جا نیز چهره ی "تولد" در قطعه

انگور  ه یشکست ی که در رزم با دشمن، مانند خوشه یزن متولد می کند، زن را در دیار ما از نو خویش، با مرگ دالورانه ی
دختر قهرمان بشتابند، که جرأت کنند به کمک ُخرد، بی آن افتد و عابران سردرگِم هزار غمِ میسرخ، مانند درخت خون فرو 

تنهائی مرگ او در میان مردمی که سردرگِم هزار  :قهرمان غم انگیز است تنهایی دخترِ  .نه و کاشانه می روندآرام سوی خا
 !ُخرد هستند غمِ 

نبش افزوده می شود، نو به ارژنگ ج یهایتوان با شاعر موافق نبود که با گسترش رشادت چنین زنانی، چهرهاز سویی نمی
 .تواند به اندیشیدن وانداردنیز خواننده را نمی "جدائی قهرماِن خلق از خلق"ولی از سوی دیگر  .تولدی تازه انجام می گیرد

انگور سرخ را پاسخ داد؟ به قول  روزانه، تنهائی خوشه ی شکسته ی توان با سردرگمی مردم در هزاران غم ُخردآیا تنها می
 .ای پاداشی است"برای هر اندیشه: "عر فرانسویپل والری شا

توان یافت که ارمغان به یاران زندانی است و در آن می هزارمین" ی "هجده آن را در قطعه .پاسخ را نباید در جائی دور جست

جنبش،  ی شکست  کند و اندوه فراموش نشدنخاطره رها می زورق دل را به شط   ،اینجا شاعر .همند تخیل و ژرفای فلسفی گالویز  

 :آورد و از زبان زندانی می گوید درهم ریزی کاخ آرزوها را به یاد می

 ببین ...

 اینک شهید هیجده هزارم که داد سر

 صبر هزار ساله ات آخر نشد تمام؟

 !ای پدر !چرمینه کی علم کنی، ای پیر
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 :پاسخ می دهد تاریخ" پیر   "کاوه ی "کاوه ی انقالب"، از زبانو خود 

 !با من خطر بورز !بدار حوصلهبا من 

 تن شود "فلج  موت" این !تیمار کن

 سستی فرونهد، کندی رها کند

 خو گر به راه رفتن و برخاستن شود

 .دگر پتک زن شود شکسته بار   دست  

 !با من خطر بورز !با من بدار حوصله :زمانه چنین است شگرد   !آری

 

 یا نشیب جنبش تنها با ایستادگی   "فلج موت" بر .حادثه جوئی است شکیب بدون   نبرد   .نبرد تسلیم است شکیب، بدون  

نبرد را باید همه سویه  آئین   .زن شود پتکدگر  بار   ،شکسته توان غلبه کرد تا دست  سرسخت و تدبیر خردمندانه می

 .ار ایستاددنباید در این گردباد خاک آلود مانند شاخه ای ترد شکست، بلکه باید مانند درختی ریشه .فراگرفت

در سنگر مردی  :اش می یابیمرنگ و یک نواخت روزانهمقاومی را در محیط زیست بی ما چهره ی " رأی  دیگر" در قطعه ی

در زیر چشمانش، یک دوست با هزار گلوله از پای می افتد، ولی او نیز، با رأی  .دشمن است ها در محاصره یزندگی، سال

دیدگانش رویش نهال  .کوشش پاسدار خروش دریاست .ا تمام توان و روان خود، ایستاده استخود، با ایمان بی تسلیم خویش، ب

اوست که امید خورشید را در دل ها فروزان  داند که وظیفه یمی .هرگز از طلب و جستن نمی ایستد.ها و جوانه ها را می بیند

 .دشمنان خلق بدل نشود موز  آ نگاه دارد و به دست

وحشتناک و  شش پوزه .بینیم و دژخیمان او را هرگز از خاطر نمی برندباز چنین انسان مقاومی را می دگان""بازمان یدر قطعه

هفت تن بازمی گردند و بیوه زن را در کنار  شش تن آمده اند، ولی .همه چیز را تاراج می کنند .اش می ریزندش به خانهمفت  

های مقاوم می گذرد، جامعه از وجود این انسان حساس عاطفه ی ن و عصبوجدا .پنجره اش اشک ریزان باقی می گذارند

تقدیم  "نخستین عهد شکن و پیروانش" این قطعه را شاعر با زهرخند، به :توصیف شده اند فرومایگانی که در قطعه"پوکه" نه

ریوهای انقالبی پر بود، فشنگی که روزی از غ !گزنده انباشته است چه اندازه این چند سطر شعر از نفرت و از طنز   .می کند

خودش، به  ."پاچه خیزک" های سربی ساخته اند، با باروتش،با س ربش، رندان بازیچه .حاال دیگر به پوکه ای بدل شده است

دشمن، اکنون آماج تیر مالمت است از جانب دوست، ولی خرسند است که اگرچه به  جای آنکه تیر عدالت باشد بر سینه
 ."زندگی می کند" حال صورت پوکه، ولی به هر

سیاسی و فلسفی  خود را طی آن بیان می کند، ما با چند  مدد استعاره های شعری، اندیشه هایه در کنار این قطعات که شاعر ب

"عبدالخالق  که برای یای تقدیم شده روبرو هستیم، مانند شعرهای شناخته شدهشعر بزرگ و کوچک که به چهره

کرامت "و گلسرخی"خسرو ""هوشنگ تیزابی"، حکمت جو"،پرویز" قای شهیدکه به رف عاریسروده شده، اش محجوب"

 .است "عبدالحسین نوشین" تقدیم شده و شعری که به نام کارگردان فقید دانشیان"

تلویزیون و پیوندش با حکمت جو و  یامه دیده، گلسرخی را فقط بر صفحهشاعر عبدالخالق محجوب را فقط در تصویر روزن

همه چیز  .ها را خواندباید آن .ضرورتی ندارد که ما این حماسه های زیبا را در اینجا تکرار کنیم .پیوندی معنوی است تیزابی

 .زیبائی سخن، هم ژرفای احساس و هم هدف آفرینش هم :ها روشن استدر آن

قلب ترین ادوار تاریخ ایران، "به سرخی آتش، به طعم دود"، شاعری با قریحه، در یکی از بی  دفتری کوچک با نام شگفت  

سندی که ماندگار است و داوری  .به سر باشد [امهعم  و]ای برای محکومیت دژخیان تاجشود تا سند هنری نیرومند تازهمنتشر می

یوند آن را باید آرام، اندیشمند، با ادراک هر واژه، هر ترکیب، هر جمله، با دریافت پ .خود را از خالل سده ها همراه خواهد برد

رزم و  یهشور و شراری را به دست آورد که انگیزند ،تلخ و آتشین آن درونی شکل ومضمون هر قطعه، خواند و از این شراب  

 .طلب است

 ریحسان طبا                                                                                                                                   
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 و دفترهای شعرش سیاوش کسراییدر باره 

 

خورشیدی در اصفهان زاده شد و بسیار زود، در همان دوران کودکی،  1305به سال   -زنده یاد سیاوش کسرایی -شاعر  توده ها 

شاگردان نیما در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درس خواند و در صف  به همراه خانواده اش به پایتخت آمد.

ارتجاع و امپریالیسم به  گزمگان  اجوانمردانه و سازمان یافته ور و برجسته به شمار می رود. در پی یورش نآ یوشیج، شاعری نام

 ،ناخواسته به نحویجان سالم بدر برد و ، کسرایی 1362و اردیبهشت 1361دربهمن کادرهای برجسته حزب توده ایرانرهبری و 

)پایتخت کشور  شهر وینبه دلیل بیماری قلبی در1374در سال کرد. او خارج از کشور سپریدرخود را  زندگیدوازده سال پایانی 

 اتریش( زندگی و رفقایش و توده های زحمت و کار را بدرود گفت و در گورستان مرکزی وین )بخش هنرمندان( آرمیده است.

گذاشته است که نام هر دفتر و سال انتشار  به یادگاردفتر از خود  16تعداد مجموعا ربار خود عمر پ  طول تمام  سیاوش کسرایی در

 زیر میباشد:فهرست به شرح  آنها

(، 1346(، خانگی)1345ش)(، با دماوند  خامو1345(، سنگ و شبنم)1341(، خون سیاوش)1338آرش کمانگیر) (،1336آوا)

های  تراشه (،1360لید)(، چهل ک1358کا! آمریکا!)(، آمری1357(، از قرق تا خروسخوان)1355به طعم  دود)تش،آبه سرخی  

 (1381( و هوای آفتاب)1374ی سرخ) (، مهره1368(، ستارگان سپیده دم)1368هدیه برای خاک) (،1363پیوند) (،1362تبر)

طلوعی با "، شعری با عنواننیز شهادت رحمان هاتفی)حیدر مهرگان( پس از آگاهی از 1362در آذرماه کسرایی   *

مردی که "ازتبار تیزابی بود/ و به سن و سال حزب ما بود/ و در تب   در رثای  . شعری سروده است" های خاموشخورشید

کسرایی این شعر را پنج سال  ما..." گل  تنهای حزب   دوست داشتن/ تبر بر ریشه جان خویش زد/ وگلی دیگر نشاند/ کنار  سرخ

  . ( منتشر کرد1368پیده دم")در دفتری با عنوان "ستارگان  س ،بعد از سرودن

 که به جا مانده می گوید: با صدای خود این قطعه  ، در فایل صوتی خوانشتلخ واقعهاین شاعر توده ها پنج سال بعد از 

از جان برآوردم اما در دامنه ها سر  چون بانگی همراه با گدازه های آتشکه آنرا در هنگام وقوع حادثه،  ی استاین قطعه شعر"

اموش ماند... چشم در راه  فرصتی که به دست آید تا به بازشناسی  آن پرنده ی سفید که در غروب قله ها گم کردیم، د و خ

( و این قطعه شعر، در کتاب مجموعه اشعار سیاوش 1381تا هوای آفتاب 1336گانه )از آوا16بنشینیم..." همه این دفاتر

تجدید چاپ شده در ایران  1391)چاپ اول( و درسال1384نادر درسال نشر کتاب –کسرایی، به همت موسسه انتشارات نگاه 

 که کامل ترین مجموعه از دفاتر شعر شاعر محسوب می گردد. 

به حزب توده ایران و  1361بهمن  17زنده یاد  سیاوش کسرایی، همچنین پس از یورش اول گزمگان ارتجاع و امپریالیسم در 

بیر اول و اعضای رهبری و کادرهای برجسته حزب ، قطعه شعری با عنوان "تهمتن آغاز بازداشت و شکنجه طوالنی مدت د

در زنجیر" سرود که در همان مقطع تکثیر و منتشر شد اما بدالئلی نامعلوم، جای این سروده حماسی شاعر در دفترهای انتشار 

 یافته یا فضاهای مجازی خالی به نظر میرسد.    
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 ـسـه و تنف  ـه ل  ل     

 

      درَ بَ  بم نمیخوا

 !صداهای بی صداست گوشم فرودگاه  

 کنی باور نمی

 امـ ا

 عشق را تصاویر   ین  پچ  غم من پچ

 - هامیخ به دیوار سالمحبوس و چار -

 .شنوم در درون شب پیوسته باز می

 نهاالن گیاه و رشد   من رویش  

لـد باران  پرواز ابرها، تـو 

 زمین تخمیرهای ساکت و جادوئی  

 خلق را ن نبض  م

 از راه گوش می شنوم، آری

 زنده را س دریای  تنف   ،همواره من

 .تشخیص می دهم

 

 کنی باور نمی

 امـ ا

 در زیر پاشنه ی هر در

 ـر  هر َمفَ  در پشت  

 ش رامفت   سگان   من لـه لـه  

 پـوی جوی و هرزهپـی

 .احساس می کنم

ی  حتـ 

 :دهد به خلـقواژه که جان می بلـور  از هر 

 ن و گل و سالمت و آزادینا
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 بینم آشکارمی

 این پـوزه های وحشت را

 .ـه زنان و هارـه لَ لَ 

 

 ه گـونآنگـاه از میان صداهای گونـ  

 سـه، آن تنف  ـه لَ این لَ 

 بلنـدتـر هـر دَم

 بنهفته هر صدائی دیگر

 تا آستان قلبـم بی تاب

 شوندنزدیک می

 .شوند و خوابم نمی بردنزدیک می

 

 مهاجم و محبوساینک منم 

 سهمگین های طاغی دریای  آب لبریز  

 تکاپو قربانی  سگان  

اجه گردم و بمی  بازوانم مو 

 م می گردانمردَ هر چیز را به گ  

 ترسم می

ا  ام 

 .می ترسانم

 

 ده می شودمن ز خشم به هم سو   دندان  

 شود دل من، درد می کشمآشوب می

 د هزار زخم که در پیکرم مراستبا ص

 من جوش می زند ی دریا درون سینه

 :فریاد می زنم
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 !دروغ به پلیدی خور  نان  ای قحبگان  

 دهم به شما با تمام جاندشنام می

 !قلب کنم به روی شما از صمیم  ی میقـ  

 

 گرسنه سگان   یجان، سفره

 زخم پوش   تن، وصله

 دریایش از کنار چون ساحلی جدا شده

 صبح در گرگ و میش  

 .درَ ریده و خوابم نمی بَ تابم تب آو

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ف ر  = راه فرار، گریزگاه، پناهگاه  م 

 ه شدن = ساییده شدن، لمس شدندِ سو  

 گان = خودفروشان، روسپیان، زنان بدکاره و هرجاییحبِ ق  
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 دهند طعامآتش نمی ی دگر به جوخه

 

 کنم در تابوتشب سفری می عر  به قَ 

 هوا بد است

 س شدیدتنف  

 جنبش کـم

 و بـوی سوختگی، بـوی آتشی خاموش

 گردد ...ی که دور میسمند و شیهه های

 داع و امانپـچ پـچ  ا وراد و الو   میان  

 باز در تب سرد ،بسته نشسته شهر زبان

 تابوت ی و راه، بسته نماید ز رخنه

 .کنم با ک نـدیبـه قعـر شب سفری می

 

 چـه می کنیم؟

 کجـائیـم؟

 کـو؟ ماءمن شهـر  

 .تاریکی شب زده ای در مدار   شهاب  

 

 و از راست، دام در هر راه هجوم از چپ

 .های سیاهوحشت  ماهی در آب عبور  

 

 - اگر از حال ما بپرسد دوست - بگو به دوست

 نمی کشند کسی را، نمی زنند به دار

 دهند طعامآتش نمی ی دگر به جوخه

 خون ی نمی زنند کسی را به سینه غنچه

 .ما، کبود می میرد در وطن   شهید
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 بگو که سرکشی، اینجا کنون ندارد سر

 عاشقی، اینجا کنون ندارد قلبکه بگو 

 سردار ویم بیرَ  بگو بگو به سفر می

 .رویم بی سر و قلببگو بگو به سفر می

 

 بگو به دوست که دارد اگر َسر  یاری

 ریبَ تَ  خشونتی برساند به گردش  

 .روزانه ای هوا کم است، هوائی، شکاف  

 

 تو م  اینک نفس، که بی دَ  !هم نفس رفیق  

 سیفَ ر شود نَنشاید از ب ن این سینه بَ 

 پیده به خشمت نه مرده ایم، گواه این دل  

 شکسته به خون نه مانده ایم، نشان ناخن  

 .جان مـا تو از جراحت   تن   بخوان تالش  

 مید در آغوشا   حیف  نَ نهفته جسم  

 .نیم چون تابوتکشب سفری می عر  به قَ 
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 دود بـه سرخی  آتش، بـه طعـم   

 

 !آزادی ی ی خجسته ای واژه

 با این همه خطـا

 با این همه شکست که ما راست

 آیا به عمر من تو تول ـد خواهی یافت؟

 خواهی شگفت ای گـل پنهـان؟

 خواهـی نشست آیا روزی به شعر من؟

 آیا تو پا به پای فرزندانم رشد خواهی داشت؟

 نهفتـه ی ای دانه

 آیا درخـت تـو

 ین کـویـر به ما چتر می زند؟ا روزی در

 

 گفتم دگر به غم ندهم دل ولی دریـغ

 د دلـمرَ بَ ش میا دلبری غم با تمام

 !فـریـاد ای رفیقـان، فـریـاد

ـردَ   :م ز تنگ حوصلـگی ها، دلـم گرفتم 

 

 ـدنَکَ وقتی غـرور چشمش را با دست می

 های باطـل نو کینـه بر زمی

 د شیارنَمی افکَ 

 وقتی گوزن های گریزنده

 دل سیر از سیاحت کشتارگاه عشق

 آزادی بی حصار   دشت   مشتاق  

 همواره

 قـر  ق   عبـر  در مَ 

 خود را آماج می کنند قلب نجیب  
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شـَ   د دلـمغـم، می ک 

 د دلـمرَ بـَ غـم، می

 های منبر چشم

 .کند زمین و زمان تیره و تباهغـم می

 

 ا دوباره دستیآی

 جنگل از برترین بلندی  

ه  های تنگ از در 

 - این بهار صندوق خانه های پنهان   -

 خره های سنگص ی های سوختهاز سینه

 ید؟خارهای خونین خواهد چگل  

 آیا هنوز هم

 آزادی ی ی یگانه آن میوه

 آن نوبـرانه را

ست و بس؟  باید درون آن سبد سبز ج 

 

 با بـاد شیونی است

 ر بادها زنـی است که می مویدد

 این تـل  و تپ ـه ها ی در پای گاهواره

 :غمگین زنی است که الالئی می گوید

 

 !صحرائی گل   من  ای نازنین  

ر پَ  ای آتشین شقایق    !ـرپـ 

 !ای پانزده پَـر  متبرک خونین

 جوان ی بر باد رفته از سر این ساقه

 خاطرم دهم به تو در باغ  من زیست می

 سرخ در درون قلبـم در این سفال  من 
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طر امیدهای ترا غَ   کنم ؟رس میع 

 م به شب عیدنَکَ  من بر درخت کهنه ی اسفند می

 *!ناکام نام سعید سفیدت را ای سیاهکل  

 

 گفتم نمی کشند کسی را

 گفتم به جوخه های آتش

 دیگر نمی برند کسی را

 تاس عاشق شهیدان   رنگ  ،گفتم کبود

 قای رفی ،من غافل  

 گوی من زده تان، هرزه غم دور از نگاه  

 

 گـاه می برندبه بی 

 بی نام می کشند

 .خاموش می کنند صدای سرود و تیر

 

 رنگ  بازها نیا

 سازها رنگ ین

سته را مهیسراس ی  سرخ  رو یهاگل  ر 

 کبود یکشند به رخسارهدر پرده می

 بر جا به کام ما

 .دود آتش، به طعم   ای به سرخی  گل واژه

 

 

ق =   مکانی که رفت و آمد عموم درآن ممنوع باشد، ممانعت و بازداشت َمعبر  ق ر 

 س = نهال کاری، کاشتن، درخت نشاندنَغر  

 * سیاهکل  ناکام = رجوع شود به پیش گفتار و نقد زنده یاد احسان طبری بر همین دفتر

  



17 
 

 پـویـندگـان

 

 آنان به مرگ وام ندارند

 سر کشیدندآنان که زندگی را الجرعه 

 آنان که ترس را

 تا پشت  مرزهای زمان راندند

 .آنان که به مرگ وام ندارند

 

 آنان فراز  بام  ته ور

 افراشتند نام

 آنان

 تا آخرین گلوله جنگیدند

 آنان

ردند با آخرین گلوله ی  خود م 

 آری به مرگ وام ندارند

 آنان، عش اق  عصر  ما

 پویندگان  راه  بال، راه  بی امید

 خراب ه در تک  این خانه یبگو ک !مادر

 های آتشینگل

 در باغ دامن تو چه سان رشد می کنند؟

 این خواهر و بردار من آیا

 شیر از کدام ماده پلنگی گرفته اند؟

 پیش از طلوع  طالع

 امشب ستارگان به بستر  خون  خسته خفته اند

 بیدارباش را

 در کوچه های دور

 در شاهراه  خلق به آوا درآورید

ل    خستگان به بستر خون تازه خفته اند د 

 1350 خرداد
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 تصـویــر

 

  سودان[ حزب کمونیستاسبق دبیرکل ] خالق محجوبعبدالآخرین عکس رفیق  ی هبر اثر مشاهد

 که پیش از اعدام آب می نوشید

 

 

(1927 – 1971) 

 

 

 آب مثل  

 یمثل  آب  خوردن

 های پایه را به باد می دهندسنگ

 ا به چاه های خشک می کشنداختران تشنه ر

 

 یمثل  آب  خوردن

 خون سالیان سال را

 بی حساب خرج می کنند

 .نهنـد شجاعتی برای روزهای بد نمی و ذخیره ی

 

 آب مثل  

 یمثل  آب  خوردن
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 زنند سر بلندتر َسر  زمـانه را، به دار می

 می پراکنند

 داغ را، به سـرب زمین   ترین دل  مهربان

 

 ستآن چه زیر چشم ما

 ست و تشنگیاست و ظلمت احسرت 

 مـل های سوخته،و آن چه روی رَ 

 .ستجای پا

 

 طرفه آن که اختران غوطه ور به چشمه های شب

 .خواب مرگ را چه آشنا پذیره می شوند

 آب مثل  

 یمثل  آب  خوردن

 

 1350 مرداد 7
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 رأی  دیگر

 

 ستاوقتی که دست می طلبد، جان موافق 

 ا، گفت و گوی هاـه همبرکنـده دل ز همه

 مـردی که رأی دیگـر دارد

 .ایستد به پـامی

 

 روی طاقچـه گلدان به

 روی میـز دفتـر به

 .شتم   فنجـان، جـان در میـان   چائـی درون  

 

 در سنگـری چنـان

 ماندیک مـرد در محاصـره می

 تا آخریـن فشنـگ

 .با آخـرین توان

 

 مـا چشم   در زیـر  

 ـرد با هزار گلولـهیک مَ 

 پـا می افتـد ز  
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 دیـداری یک سویـه

 

 مشاهده تلویزیون بود،  به هنگام  گلسرخی، شاعر و نویسنده که آخرین دیدارم با او خسرو به 

 .اعش، کرامت دانشیانجمیهن پرست و شدوست  و به همراه 

 

 

 

 :وقتـی که آمدی

 بـی آشتی پلنـگ

 های تو می گردیـدوقتـی که چشم

 ـی و بیگانه را به خشـمبا آشنا به مهربان

 ر غـروروقتـی استوار نشستی و پ  

ه نظر دوخته به دور  .هم چون عقاب  قلـ 

 بیلـتس   تو به خواب   انگشت  

 یـاوقتـی که دست می کشیدی در رو

 پسرت، تنهـا  دامـون بـر گیسوی  

 

 ـانکه زیـر بـارش طعـن  منافقوقتـی 

یدی  می غر 

 تـاالر ی یا در فضای یـخ زده

 ـرسانطـر خوش وفـا را، پ  ع
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 یـاران در پیکـر یکـایـک  

 .وئیـدیمی ب

 

 آن گاه

 تـو وقتـی نگـاه  

 دگشو کـرامـت را آغـوش می نگـاه   بـرق  

 آن گاه

 وقتـی که دادگـاه

 .بود کـرامـت کیـن   مقهـور  

 وقتـی که تو درآمدی از جامه

 بـدون بیشـه شیـر  

 بی غالف شمشیـر  

 نیـزهسر مسلسل و ی در حلقه

 .ال دادیصَ  وقتـی که ایستـاده

 

 ـرخ بودشعـر س   ات س خن وقتـی درآمد  

 بی ناسیرآ صدها هزار غنچـه

 خوردندتو می آب از کالم  

 .تو می بردند رنگ از لبان  

 

 ه بودهای تو کوتَ وقتـی که گفته

 خطـرهـایـت زنگ  اما بلنـد بود 

 وقتـی نفس نفس

 ما تنهـا سرود  

 .بود هـم آوایتدر آن سکوت 

 

 



23 
 

 تو چون پیشواز کرد با شـکوه   لبخنـد  

 نظامـی اعدام ی در واژه

 .مرگ جلـف   مهمـان  

 

 ات توقتـی که قامَ 

 .من  اشک  کشید در دل آویز  قـد می

 

 رخ در قفسوقتـی بهـار بود گلـی س  

 عشـق میعـادگـاه  

 وقتـی که هر سپیـده و هر صبـح

 تیـر بود ... میـدان  

 

 1352 اسفند
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 پـرستـوها در بـاران

 

طر    طراوت بود باران ع 

 .ناخالـی بود خاک  پاک دام آغـوش  

 

ـا ستـوه از دست  بسته  ام 

ـا فغـان از پـای    در بند ام 

 تاریک نـد ه  یک شام  اَ  چشمـان پـر از اَبـر  

 .لبخنـد  ن خورشیـدنـدر لبـا  او

 

 آن یک درودی گفت بر دوست

 ـال دادصَ  این یک نویدی را

 تا سرب و باروت

 .بر ناتمام نغمـه هاشان نقطه بنهاد

 سـت بارانجوانـی، ش   عطـر  

 .دامان رخوش  پرآغوش  عاشق ماند خاک  س  آغـ

 

 

 1352 اسفند
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ـد  تــولـ 

 زنان وطنم ی به زن، به همه

 

 !آوا ـل  یگ

 کرانه و جنگـل ای کودک  

 ای دختر ترانه و ابریشم و بلوط

 دامنه و ده راه  از کوره 

 با ما بگـو که بـوی چـه عطـری

 شاندچـه مرغـی ترا ک   رنگ رنگ   یـا بـال  

 مـرگ؟ تـا پایتخـت  

 

ه خفته  بود که چشمانت چشم  ک 

 ؟راه از ستـاره جست

 ه بسته بود که دستانتک   دست  

 ـر؟پ   از میخ های کلبـه ربود آن تفنگ 

  

 !آوا ـل  یگ

 نـجرَ  ـوار  همه خان چشـم   ای روشنـای  

 بی شمع و شبچـراغ

 پرهراس چون گرفتـی این راه   ،در پیش

 و آن گاه با کدام نشانی

 در زدی که جوابت نداد خلـق؟ خلـق  بـر 

 

 کوچه ها بست  تو به بن ی وقتـی گلوله

 جنایـت ی هثـ  بـر ج  

 .ببـر بود که در گوشت می چرخید دندان  
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 آنان وقتـی فشنگ 

 کشیدخاک می در قامتـت بهاری در

 گناهبی راه و بی

 رد، عابران،خ   غم  سر درگم  هزار

 آنان که بایدت به کمک می شتافتند،

 .آرام سوی خانه و کاشانه می شدند

 ای وای از آن جدائی و این جرئـت

 .فـریـاد از این جنـون  شجاعـت

 

 !آوا ـل  یگ

 انگــور ـرخ  س   ی ی شکستـه ای خوشـه

 !خون آه ای درخـت  

 !آوا ـل  یگ

 

 گـو بـه مـااینـک ب

 تـا بـا کـدام اشک، رشادت را

 ؟!شو کنیمو  ستما ش  

 چونـان تـرا کجـا

 ؟!ستجـو کنیممـا ج  

 

 م نمـازای بـر تواَ 

 م نیـاز هزاران هزارهاای بـر تواَ 

 تـکرار شـو

 بسیـار شـو

 من زن در دیار   تو تول ـد   ای مـرگ 

 !آوا ـل  یگیکتـای من، خجسته، 

 1353 آبان
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 بازمـانـدگـان

 

 آن شـب، بـه نیمـه شـب

 :یک بـاره ریختنـد

 .شش نفـر

 .کشتنـد

 دریـدند هـر چـه بـود

 شکستنـد هـر چـه بـود

 .چیـزی نیـافتنـد

 آن گـاه، هفـت تـن

 مادرم از در برون شدند و چون اشک  

 شـب و کـوچـه سیـاه   ی در پـرده

 .گـم شـدنـد

 

 .هـاست بیـوه زنتن ،پنجـره اینک کنـار  
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 پــوکــه

 !ندان او که در برابر مردم ایستادبه نخستین عهد شکن و پیرو

 

 اشک ی چشمانم در پرده پیش  

 فشنـگ خـالـی افتـاده یک پـوکـه

 گاهش تنـگ که زمانی ز کمین

 به هدف می نگریست - سیبک سرخ دل دشمن - به هدف

 .در سـر شو چـه غـوغـاها بودَ 

 

 شا سودا، س ـرب گـرمـی  ولی از 

 ذوب شد در بازار

 ـربـی از آنتا برآرند عـروسک های س  

 ستا درونش دیری و ز  بـاروت  

 ک سازندخیـزَ  پـاچه

 و خود اینک خـالـی

 .مالمـت شده در رویاروی تیـر   هـدف  

 

 

 

 

 

 ا پاچه َخَزک هم می گویند( نوعی آتش بازی و نوعی فشفشه که به دور خود می چرخد )پاچه َگَزک یک = پاچه خیزَ 
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جـده هـزارمیـنه  

 ام یـاران زنـدانیهمه بـه 

 

 تـو دمسـازم ی بـا چهـره

 اکنون که می نویسـم

ه ستـاره  عاشـق را ی اکنون که خون  نـ 

 فـریـاد مـی کنـم

 اکنون که گـریـه را مـی آغـازم

 تـو دمسـازم ی با چهـره

 !ای شـرم، ای شـرف

 ـونـت با هـمو خش هلبخنـد

 !مای ماهتـاب و تـوفـان تواَ 

 

 تو می بینـم چشـم   من در مالل  

 - در آن همه زالل -

 سـرداران را پـر شکـوه   سیمای  

 در خون تپیدن  تن  یاران را

 مـن و زمـانـه قلـب  ، آن گاه

 مـن و زمیـن نبـض  

 در بنـد بنـد  زنـدان می کوبد

 طنیـنپـرشـور و پـر

 زندان،

 تنگ دل زندان  

 ای از سیم خارداروصله با آسمان  

 کرده آماس زندان  

 .از خشـم و آرزو و جـوانـی
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 دارزنان  بار

 نـوپـا عشق   زندان  

 .نمـونـه ز امیدهای ما یک مزرع  

 

 تـو من بر لبـان  

 - شانتاریخ خام   -

 مـی بینـم

 .تـم راس   بـود  ک ی گل بوته

 

 تو من بر لبـان  

 - بهای تَ برگ گل   -

 مـی خـوانم

 .غـم را شکنجـه های درهم   شرح  

 دل را مش وش   آن گاه زورق  

 خون و خاطره می رانم بر شط   

 .می رانم

 

 تـو من بر لبـان  

 حـرفـی برای گفتن  با دوسـت

 و ز دشمنان نهفتن

 بینممی

 :شـدار و آرزوسته و ه  کـو  ش   حـرفـی که رنـگ 

 آهنـگر ی ای پیـر، کـاوه

 ـت گـداختـیگـرمَ  با دم   بسیار کـوره

 چـه میـله های آهن و شمشیـر ساختـی ،تَفتـی

 فـرزنـد مـی کشنـد یکـایـک تـرا، ببیـن

 ـرهجده هزارم که داد سَ اینک شهیـد  
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 ر نشـد تمـام؟هـزار سـالـه ات آخـ   صبـر  

 !ای پـدر؟ ،ـم کنـی ای پیـرلَ ـی عَ ـرمینـه ک  چَ 

 

 ـتشَ لـب هـای خـام  

 دادخـواهچشمـی است 

 ـد بـه مـننَه مـی زَ رَ 

 گـریبـان، م به راهدَ مـی گیـرَ 

 نگـاه ن  یخشمگپـاسـخ ز من طلـب کند این 

 

 کرده دست و پـا و مش وش گم

پَند  هم چون   دانه بر آتش س 

 تو دمسازم یبا چهره

 ویـن راز ای طبیـب جـوان با تـو

 :بـار دگـر به درد مـی آغـازم

 

 لـه، بـا مـن خطـر بـَورزدار حـوصبـا مـن بـ  

 ـن شـودتیـمار کن که این فلج  مـوت، تَ 

 ـدهَ ی فـرو نَتسسـ

 نـدی رهـا کنـدک  

 *راه رفتـن و بـرخـاستـن شـود گر بهخـو 

 تـک زن شـوددگـر پ   شکستـه بـار   دسـت  

 آنگه به مرگ دارو و جان دارو

 غم کنیم درمان  

 باره پرچمـی یک

 .از جـان علـم کنیـم

 1354 دیبهشتار
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م با پرچم مبارزه خود و مردبر سر چوبی گذاشته و ای( که آنرا بند چرمی کاوه آهنگر)قهرمان اسطوره پرچم درفش کاویانی، اشاره به پیشچرمینه = 

 )در شاهنامه فردوسی(می کند و فریدون را بر تخت پادشاهی می نشاند...   مهاجم کاخ ظلم ضحاک و بیگانگان  

ا  ،آمده (1391چاپ مجموعههم در  و 1355چاپ اول سالهم در )گرچه در متن اشعار دفترو گیر راه رفتن و برخاستن شود..." "خ عبارت   *  ام 

    رفتن و برخاستن شود ..." میباشد که در پیش گفتار طبری نیز چنین آمده است. خوانش  رایج و جاافتاده آن "خو گر به راه
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 خـواب نـوشیـن

 ن، عبدالحسین نوشیناار راستین تئاتر ایربه یاد پایه گذ

 

 ستار بیدار حَ دیر کردی و سَ 

 شب زده برخاستنت را پویان با من  

 دیر کردی و سحر

 روز م  قدَ قامت افراخته در مَ 

 تو ی مژده آورده سپیدی را تا خانه

 دراز خسته جان آمده از راه  

 .تو، باز گوش خوابانده به آوای  

 

 وااز بام  آ دیآ یبر نم

 به ما هیاندازد سا یبال، نم ن  یآتش

 .کاک ل دگر امروز ندارد غوغا س رخ  

 

 افسـوس  افسـوس آه 

 * ست خروسه اخفت سحرگاهی  دیوار   زیر  

 

 1350 بهشتاردی 19

 

 

 

 .نوشینزنده یاد عبدالحسین ست به همین نام اثر انمایشنامه ای „ خروس سحر* „
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سـوختگـی زمیـن  بـر سـر  

 

 خام پنداشتند

 ـریـدنـد و سوختنـدکز سرکشان که پـی بب  

 جنگـل ی مـن آخـریـن درختـم از سـاللـه

 

 نـدآنان که بر بهار تبر آختنـد ت  

 پنداشتند خام که با هر شکستنـی

 رشـد و رویـش قـانـون  

 را

 :از ریشـه کنـده اند

*** 

 .ستا خون از شقیقـه های کوچه روان

 خیابان در پنجـه های بـاز  

 ـل گـل، شکوفـه شکوفـهگ

 .ست، انفجـار آتشی  قلبا قلب

ـا بـر گـور    ناشناختـه ام 

 .کس گل نمی نهـد

 لیکـن

 هـر روزه دختـران

 سیـاه به بازار می روند ی با جامـه

 و شهـر، هـر غـروب

 کندست میدر دکـه های همهمـه گر، مَ 

 زنندبهـوت میست ها، به کوچه ی مَ و مَ 

 .واز می دهندو شعرهای مبتذل آ
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 ننگ سقف   در زیر  

 نـو میز   در پشت  

 الحش راخوردگی س  رسَ 

 کندتسلیم می

 خوردگی نجابت قلبش راسر

 - کشد و می تراشدشکه تیر می -

 کندتخـدیر می

 رسدای تازه میخوردگی به فلسفهسر

 .آن گاه، مـن، به صورت مـن چنگ می زند

 

 در کوچه هم چنان

ه   جنگ  ر   .واقعیت است عبور از ز 

 ناشناس ترس  تیزتک   و عاشقان  

 زنندست میتن، جَ  ی هبنهـاده کوله بار

 کنندپرواز می

 آری

 وان  ستاره ی روزندر   این شب

 هایشان که مرگ

 الم، روزنـی به رهـایی استدر این ظَ 

 پاکشان و خون  

 در این ک نـام،

 ک ـور زاست رهایصَ بَ  ل  ک ح   

 اینان تبارشان

 د به قلعه ی دور فدائیانکشسر می

 اری عقاب های سیاهکل

 کوچیدگان قلعه ی الموتند و بیگمـان

 العشانفردا ق  
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 .سته استقلب و روان مردم  از بند رَ 

 

 پیوند جویبار نازک الماس های سرخ

 ی است سیل سازشط  

 کز آن تمام پست و بلند حیات ما

 شوندسیرآب می

 های سرکش در خاک خفتـه، بـازو ریشه

 .شوندبیـدار می

 

*** 

 

 اینک که تیغـه های تبرهای مست را

 دارم بـه جـان و تـن

 بینم از فـرازمی

 .بر سرزمیـن سوختگـی یـورش بهـار

 

 

 

 

 

 

 آشیانه، چراگاهک نام =  

 کشند برای شفای چشم و تقویت بیناییمی و هرچه در چشم  = س رمه ل  ک ح  

  هیبََصر = چشم، دیده، بینایی، بینش، آگا
 

 َظالم = تاریکی اول شب، ظلمت و سیاهی شب  

ژ، پناهگاه  ق الع = جمع قلعه، د 
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 دوسـت داشتـن

 

 کوهستان های وطن مان را ما شقایق  

 دوست داریم

 و هـر که را

 یان رااین آتش رو کـه تـاب  

 .در سینـه دارد

 

 ما شقایق ها را دوست داریم

 شان راو روئیـدن و بالیـدن

 ی چنیـنو به شبانگاه

 پـاسـداری شان را

 .ـرد آمـده ایـمگ  

 

 ها را دوسـت داریـمما گـل

 و نـه تنهـا

 خانه راگل  های  گـل

 خوشبو را هم های وحشـی   که گـل

 .و آزادی  گفتن  کالم  عطرآگیـن  دوسـت داشتن را

 

 پسنددهـر که گـلی می

 و هـر که گیـاهی

 جان را ی و هـر که رویش جاودانه

 ،دارد بـاور

 یـن برخاستن یگـانه استابـا مـا در

 

 و مـا برخاستـه ایم
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 تـا

 بیگـانگـی را بـاطل کنیـم

 مهـر ی بـا تـرانه

 ها را، داس  درو به دست داردگل و در برابر آن که چیدن  

 .مادران ی بـا کینـه

 

 جدائـی را هم چنان

 نهند یسنـگ  بر سنـگ  م

 ست،ا و اینک دیواری

 ایـن دیـواربگـذار بـر 

 مـن بنشینـد مـرغ  

 تـو و دسـت  

 او را کریمانـه دانـه بخشـد

 و دیـوار

 پـل ـه ای باشـد

 .بـرآمدن مـا را

 

 چـه، در بـاال

 یک آسمـان

 نگاه می کند به چشمان  ما

 و در پائیـن

 یک زمین

 گهـواره و گـور ماست

 کـه بـر آن

 .رویدهمـواره شقـایقـی سوزان می
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 شعـــری

 

 ادیفری

 چـاقـو ی چون تیعه

 در تاریکی

 فریادی

د  همه  .هیاهوها ی جـال 

 

 خشمی در راستـا

 شانـدنکه ب

 کـالم را تیـر  

 .ئی که بایـددر جا

 

 خشمـی بـی آشتـی

 خشمـی گـرسنـه

 خشمـی هـار

 سـر به راه را که عابـران  

 .هراسندگـانـی سنـگ به دست گـرداند

 

 ای بر دیوارچابک تر از گربه

 شیار تر از دزدی بر بـامه

 .و سهمگیـن تر از بهمنـی بـر کوه

 بیـدار

 بیـدار

 بیـدار

 زنـده دار شـب   بیـدار تـر از عاشـق  

 .در کـوچـه
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 شکـارچـی

 نـه شکـار

 و نـه شکارگـاهـی

 به پهنـای فـرهنـگ

 تـاریـخ و جستجـوئی در بـاد روبه ی

 ی،تـا از هـر تفـاله ای حتـ  

  شیـره ای

 ستغـاثه و نفـرین و سـرودو از ا

 .واژه به وام گـرفتن

 

 گاهـی ـن  یکمو آن گاه 

 یک تـن در کمیـن  نه و 

 کسـان که در کمیـن  

 .یک نسـل در کمیـن  

 

 !مـی شنوی شـاعر

 بـرخیـز که الهـام بـر تـو فـرود مـی آیـد

 زمینـی اسـت بشنـو که این وحـی  

 قلـب گرسنگـی   فریـاد  

 !بنـویـس

 

 عـری گستـاخاینـک ش

 شعـری مهـاجـم

 شعـری دگـرگـون کننـده

 .شعـری چـون رستـاخیـز

 

 یاری طلبیدن، کمک خواستن، دادخواهی  استغاثه = 
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 زنهــار

 

 خاموشمـان می خواهنـد و گمنـام

 و از آن َبتَـر، بـدنـام

 ـریـدهب  بـانـگ  گلـو گل  هـان ای 

 خـونـت را فـریـاد کـن

 رویـا را سـرخ   بـذر  

 بپـاش

 هـزار قطـره و بـا زبـان  

 نـدیـشامی

 ت هست یا نـها ای که شنـونـده

 که یـاری خـواهـی، خود یـاری دهنـده است

 تخواهندنمی

 پـس، خـود را تکـرار کـن

 بسیـار کـن

 پـاکـدامنـیه همسـرت، ب در کـردار  

 ت فرزنـددر رفتـار  

 بـه دانش جوئـی  در َسمـت

 .یه همآوائـی و همراییارانـت ب و در تالش  

 

 در خانه باش و

 در کوچـه

 در سبزه میدان و آن سوی پـل

 شنبه بـازاردر مـزرعـه و یک

 عـاشورا در اعتصـاب و عـزای  
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 خویـش میـان تـوده باش و در خلـوت  

 و به هـر جـای

 آن گـویـای گزنده باش که دشمنـت نپسنـدد

 و آن گاه

 نامیرای تص ورت را تصـویـر  

 کن زیـاد

 زیـاده کن

 چندان که حضور غالـب از آن تو باشـد

 !تـو

 

 سهـم ی مـرا در این دامنـه

 سـت که با دشمـنا سخـن با آن لب

 سخـن نگفـت و اینـک

 با دوسـت

 .ـم بسنـده کرده استبه تبس  

 

 خامـوش چه سـود از به دلتنـگی نشستـن  

 َسنـگ ! یا

 !صخـره

 فـرو ریـز تـا آواری باشـی

 ممـان

 سان دیواری حاجب  دیروز وبـدین

 .فـردا

 

 که ،دهـان بگشـا

 فـروکش و طغیـان ست و ی هنگـامـه
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 خــروشـی باید

ـا  ام 

 زاللـیه باریـکه آبـی بـ

 بهتـر

 فراموشـی که سکـوتـی به گـرانباری  

 .یا تنـد آبـی آلـوده

 خواهند وخامـوشمـان می

 .خواهندفـراموشمـان می

 

 ای و نگـاهـی با سخنـی، اشـاره

ت  !ای خسیس  محبـ 

 ی بـه آهـیحتـ  

 !دشمـن را بشکـن

 من بتـاب به یـاری با دست   !ـلکاه   ست  وای د

 شریان های گسسته را گـرهـی

 رودکه خون به بیهــوده می

 !فـریـاد

 

 بـر تـو مبـاد

 روزدی نـام   که در پاسـداری  

 هـم بـر ایـن گنجینـه بخسبـی

 !زنهـار

 ظرفی شایستـه کـن، ]را[ جـان

 .شودخود از وظیفـه لبـالـب و سرریـز می

 

 بلنـد آوازگـی
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 ها ست دویـدن بر ریسمان بین قل ـه

 به روزگـاری که خصـم

 .از دو سوی در کمیـن نشسته است

 بـر زمیـن گـام بـردار

 تا که خاک و خاکیـان به هواداری

 .همـواره سزاوارتـرند

 

 1353 آبان
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 ، بـر جنـازه ای دیگـر ـمخ  

 

 به قهرمان همیشه مبارز؛ به دکتر هوشنگ تیزابی

 

 

(1322 – 1353) 

 

 

 شعرست و ی نه بایسته

 نه

 من ی شایسته

 که همواره خون بسرائیم و

 خون

 نیـاز و از عطـر  

 آواز بلند   و ترکش  

 سخـن نگـوئیم

 نگوئیـم وسخن از عشـق 

 از غـزل

ـا در آن گـذر  ام 

 که
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 قلـم و قـدم

 بر خـون همی رود و

 باز

 این منـم که بـر جنـازه ای دیگـر

 .شـومم میخـَ 

 بـاری بشنـویـدم بانـگ

 شوندچشمـانـم شهیـد می که در بـرابـر  

 فـرزنـدان امیـدم

 :آری بشنـویـد

 

 ب اتافـراسیا

 بـه تیـغ

 از شاهنـامه می رانـد

 !ای ستیـزنـده با ستـم

 !ائی  جوانـی و جـرئـت  راستـیـت زیبــرمَ ای ج  

ـا نـام  تا ام 

 او ی در کـارنـامه

 :مـاندمی

 .سـرخ عقیـق  

 برادری بازوان   ی اینک مهـربـانـی  همـه

 تا سهرابان

 و خشم بی آشتی کین

 .تا رستمان

 

 سـتا گـرم

 .سـت تـو گرم هنوز خون  

 دیرگاه



47 
 

 بردندت

 گاهشبان  و هم به 

 از تو دست بداشتند

 ـر بـی جـان تـواز پیک

 و هم به شبان  گاه یاز خوشـه

 از تو دست بداشتند

 جـان تـو یبـ کـریاز پ

 خـون یخوشـه  از

 هنوز و

 تو گرم اسـت خون  

 قتل  گاه  تو چه گذشته است؟ در

 خـون

 و هنوز

 سـتا تو گرم خون  

 ست؟ا هتو چه گذشت گاه   قتل  در 

 

 ـرخس   ای شبنـم  

 شـب لـرزان   از آخـریـن بـرگ 

 چگـونه چکیـدی

 دم چشم بازکرد؟ تا سپیـده

 

 جنـایـت

 کند ولگی میبی حوص

 قساوت عجـول اسـت

 و شـرف

 شکیبـائی را درد  

 مـرگی زودرس آرام   تا دیـار  
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 درَ بَ  پیش می

 چنانو هم

 آزادگی با خـون

 کندش را خط کشی میراه

 و جوانی بر آن

 گردان های  آفتابگل

 می نشاند

 آفتابی این مرز را تا شیار  

 در دود و دَمـه  

 .چـراغـان دارد

 ای گـورهای ناشنـاس

 !بی عروس رنگ  گل  حجلـه های 

 در بگشائیـد و دهـان

 تـا مـردمـان

 بلنـد را تعظیـم کننـدسـر دامـادان  

 و

 ای تـو

 بی خستگی ور  رفیـق  رزم آ

 آرام

 که تا خاک

 آفتـاب می سپـارد ی تـن بـه بـوسه

 ها بر زمیـن خشم دانـه

 ستـاخیـزرَ  مـزرع  

 .می رویاند

 نـجرَ  بازوان   و دست  

 انـدیشـه ات را ی گهـواره

 نباندمی ج  
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 شهیـدان ی و در شاهنامه

 سیـاوش خون  

 .می جوشاند
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 خـون گـره بنـد  

 

 پرویز حکمت جو ؛شهید به مبارز

 

 

(1306 – 1353) 

 

 

 تا قامت

 گنجدشعرم نمی در داربست  

 دنشیننمی

 نشیند تاآرام نمی

 طرحی برآورم

 .ماندگاری و تاریخ شایای  

 

 ـهن  زَ  کدامین خـارای آتـش

 ـرد کنـمخ  

 خمیـر کنـم و
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 دماوندی روشن ی در کوره

 مگدازَ ب  

 م؟ت را بپـردازَ تا پوالدَ 

 

 من چگونه مهربانی و خشم را

 هـم آورم؟بـا 

 من چگونه تیـغ بر آفتـاب برکشـم؟

 آری چگونه

 از سـوسـوی ستـارگـانـی شط  

 جـاری کنم؟

 آخـر

 وار همن امیـد را چگونه سپیـد

 لمـانی بنشانم؟این شب ظ   در قلـب  

 من چگونه

 کنـم؟ تـرا حـک   چشمـان  

 شانه بنشینمبگذار خام  

 صبورانه، در کمیـن

 امواج را ند  وَ ند و رَ و آیَ 

 بنگرم

 یگانه ماهی ای موج  باشد که 

 نمن افتد و از آ در دام  

 نقشی

 ناپذیر  خاطرات از خستگی

 .بنگـارم

 

 ندهتیزَ ای رود  س  

 ای جـویا
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ـل  گر، اندکـی  ای شتاب  بـ ه 

 تا زمانه در خود

 .خویش را بیاراید جوانی  

 

 بمـان

 تا همسر  مسافـر

 ش راا اندوهگین گل   س رخ  

 با تو

 شادابی برسانده ب

 بمـان تا فـرزند

 پا به پای تو به دریـا رسد

 ن تا چون منـیبمـا

 بتواند

 آتش را دگرگونی   حکمت  

 بر آب بنویسد

 

 نمی گ نجی

 نمی نشینی

ـا، ای آزاد نمی  مانی ام 

 و من

 یادت را

 دلـم بَفـت   خـون   بر بـوم  

طر    آهن و بیدادعصر   با ع 

 ـجَرن   ـز  ل  ف   ی دهنبه رنگ ناشکن

 

 یادی

 فروردین صبح   چون حریر  
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 وفـانو قامت  ت

 ها ها و چشم ای هزاران هزاری دستماله و هلهله

 شالیکاری ی   چهره و رضامندی  

 هشت  پ   بر فراز  

 .که شیر و عسل می نوشد

 

 ت را با ماا نان

 ت را،ا به دونیم کردی و نام

 .ما آبروی   بند   گره

 !سالخورده اینک ای جوانی  

 جاودانه باش شراب  

 !یاران در کام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـل      ، گذاشتنشتن، نهادن، فروگذاردنهِ  به معنای مر از مصدر ِهلیدنفعل ا =  بـ ه 
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 شقــایــق

 

 *شهیدان خانداِن رضایی برایِ 

 

 

 

 

 

 بهارانم فام   سرخ   فریاد  

 شـرکـَ سَ 

 خـاک گـرمـای قلـب  

 پریشـانم چـراغ   شب  ـده گیـران

 

 بهارانم فام   سرخ   فریاد  

 نـگسَ  برخاسته ز  

 دانمدثـه، میبا من مگـو ز حـا

 مانمآری که دیـر نمی

ـا بهـر بهـار سـرودم را  ام 
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 آهـوی مجـروح خـون   چون رد   

 بر هر ستیـغ سهـم می افشانم

 

 جـوانـم را تلـخ   آن گاه عطـر  

 با بـال بادهـای مهـاجـم

 .های گمشـده می رانمدشت تا ذهـن  

 

 

 1354 اسفند 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهدین خلق از رهبران سازمان مج (،رضائی ها دانخانحاج خلیل هللا رضایی )مشهور به شهادت فرزندان  در رثایاین قطعه شعر *  

)رضا، احمد، مهدی،  مزدوران رژیم خودکامه سلطنتی بودندساواک و درگیر نبردی نابرابر و خونین با  ،با مبارزات چریکی ایران که

از اولین کسانی و رانسازمان مجاهدین خلق ای یکی از رهبران ، رضا رضاییها، آناز جمله  .سروده شده است صدیقه، آذر، مهین...(

 و مان پیوست، به سازاحمد رضایی ، همراه با برادر بزرگترش۱۳۴۴در سال  مجاهدین خلق ایران سازمان بود که پس از بنیانگذاری
ای در در محل استقرار خود در خانه ۱۳۵۲خرداد  ۲۵رضا رضایی در نیمه شب . استبوده طراح آرم سازمان مجاهدین خلق ایران 

که پایش شکسته رد حمله قرار گرفت، از طبقه دوم ساختمان به پایین پرید و با اینمو ساواک شرقی تهران( توسطخیابان غیاثی )جنوب

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

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%82)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9
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 نــام و سیمــا

 

 این روزها، شهیـد

 نامـی یگـانه نیسـت، نـام خـاص  

 نامـی اسـت عـام

 نامـی اسـت مانند نام ها که به خود می نهنـد عـوام

 من تو و خواهران   نام برادران  

 مـی ز شاهنـامـه، اماماننا

 .ـرانمبَ حتـی پیَ 

 

 این شهیـدان سیمـای  

 ک ـه نیسـتس   چون نقـش  

 ـاشـینق   از پـرده های فـاخر  

 لغـزد می

 از آب و رنگ و روغـن

 می گریزد

 این چهـره را فقط ی و طرح صادقانه

 فـرش، خـون سنگ بـر 

 خـون آری نـوار  

  .ریزدمی
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