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  .در بدر ميدويد به هر سو         وز ديدم الهام شاعري دير
  .از چه آواره گشته ئي تو ؟ بگو          رعنا ،ۀاي فرشت: گفتمش 

  .لنگد از غصه طبع قادر او       گم شد عصاي شاعر من ،: گفت 
  .تا آه احوال او شود نيكو         يابم  اربايد آن چوب دست 

  . زود در جستجوي افتادم         من ز الهام چون شنيدم اين 
  .پس به آن پري دادم يافتم         م ، آافتم عصايشرا ،آافت

  .عاقبت با عصا فرستادم         اينك الهامرا بر شاعر 
  .همچو ابر بهار و من شادم         طبع شاعر زنو گهر بارد 

***  
  .نگه آن ، اين دل بيكاره آخر چون بكار آمد     زجان هم پيشتر بر لب به استقبال يار آمد ، 

   به پيشم دوستدار آمد -چه باآي ديگر از دشمن ،   ان ، آه باآي شد بمن مهمان ،بخندد دل ، برقصد ج
  . ما نوبهار آمد ۀخان بماه تير از آن در    آتابي چون چمن آورد از گلهاي طبع خود ، 

  . آمد آه نوك خامه اش آشت سخن را آبيار    ميراب خوانيمش ، –سزد ما ، خوشه چينان ، پرهنر 
  . چنين گر ميوه طبعم بو صفش آبدار آمد      ابر لطف و نور مهر او ، بوي باريد و تابيد

  . ولي بهتر شد از در هم چو بهر او نثار آمد     .ندارد ارزش در هم آالم من در اين عالم 
  . آه هر صاحب سخن در سايه آن بختيار آمد      آشور ازبك –خوشا و خرما گلزار شورا 

***  
  .  معبود در مقابل من ۀتو همچو قبل       من دستگاه عكاسي ،ۀبروي سين

  . بشيشه گيرم و چيزي نگشت حاصل من     تالش سخت نمودم آه عكس روي ترا 
  : ولي توجه دل آرد حل مشكل من       ز بي لياقتي خويش شرمگين بودم ، 

  . دل من ۀبخويش جلب نموده است شيش     عكس ۀببين آه عكس جمال ترا ز شيش
  
  

  آتش و آهن
  
  

  .داد آاردي به من دم خوردن        در ساناتوريوم دلبري شوخ
  . خواند بيتي ز شاعر ژرمن       در جواب شكايت از آنديش 

  .آارد بّران به آودآان دادن      بود مضمونش اينكه ، بيرحمي است 
  .سوزد از بهر آودآي چون من       گفتمش اي فرشته ، گر دل تو 

  م گردن ،يا مبادا خراشد        آه مبادا ببردم انگشت ،
  در دل من نموده ئي روشن       پس چرا آتش از رخ گلگون 

  ميزني آتش مرا دامن ؟        وز نگاه دو چشم رخشنده 
  هست آمتر ز برش آهن ؟        يا بفكر تو سوزش آتش 

  
  ابيات و قطعه ها

  
  . باز دل در انتظار دلبر است     گوش من چون حلقه امشب بر در است ،

  .با دست خود بگردن زنجير ميگذارم     بندگي ، من موي تو گر آه باشد زنجير 
  . دل نامه نوشتم ۀبا نام تو بر صفح       مژگان ۀاز جوهر خون جگر و خام

  آامروز چه خدمتي به مردم آردي ؟    هر شب ز خودت بپرس ، اگر تو مردي ،
  

  واز خوان زیبابه آ
  

  . تو بود بلبل تو ان گلي آه به منقار       هميشه بود به منقار بلبالن پر گل ،
  .با مهر و وفا درهمه گلزار جهان افسانه شدم   تا بر گل رخسار تو ، اي راحت جان ، پروانه شدم 
  .اينست آه در عشق تو ، اي سرو روان ، ديوانه شدم   آاري آه ز روي عقل سالم آردم من در همه عمر ،

  . ديوانه شدم ، تمام ديوانه شدم 
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***  
  .باز هم او را دعا گويد ، دل من را ببين      من را ببين ،خون دل ريزد زدستش ، قاتل

  !در زمين زندگاني حاصل من را ببين   اشك در دامان و خون در سينه ام خرمن شده است ،
***  

  .آه در چمن ز رخ خويشتن نقاب گرفت       مگر آه غنچه هم آئين انقالب گرفت 
  .برگ رزان آتاب گرفت بدست خويش ز     شكوه دختر رز را ببين آه با چه خوشي 

***  
  .  خود ۀ مستانۀآشت با غمز         خود ۀيار ما را به در خان

   خود ؟ۀچه آنم با دل ديوان      من نصيحت آنم ، او خنده آند ،
***  

  . و آتش ز جفا فشانده در دل       اي رفته ز ديده مانده در دل 
  .دل اين ديده تو را نشانده در       غرق از چه آني به اشكش ؟ آخر ،

***  
  .بين چه سان پرهنرم من آه در دل از جان آندم     .بسكه آردي ستم ، از عشق تو دندان آندم 

  .آن همه جان آه من اندره ره جانان آندم     اي دريغا ، آه جوي در نظرش قدر نداشت 
***  

  .در پرتو روي يار بنشستم         دوشينه بكوي يار بنشستم ،
  . موي يار بنشستم ۀدر ساي      خورشيد رخش چو سوخت رويمرا ،

  
  پاسخ به تبریك با تلفن

  
  .دوستانرا گرم سازد چون شود روشن از آن   خوش بود خوشبختي اما خوشتر است آندم آه جان 

  جوشد و آيد به دل شادي و بر جسم توان     روي شاد دوست را مي بينم از آواز او ،
  

  به آلخوزچي دختر نامدار اصليه خان
  

  .شايسته توسيف جهان هستي تو       رفشان هستي تو ،اي در هنر ، نو
  .ني اصليه خان آه اصل جان هستي تو       با غيرت و عزمي آه تو داري الحق

  
  پاسخ به نامه شاعر تاجيك

  
  .آن آنقدر آه فراموش آرده ئي يادم      اي زجام وفا نوش آرده ئي ،ۀجرعگر 

  ) جوهر استرفشاني (
  .عفوم آني ار حرف تو را گوش نكردم       مپيوسته بدرياي وفا غرقم و خواه

  .زيرا آه تو را هيچ فراموش نكردم       با امر تو بايد نكنم ياد تو يكدم 
  

  بشاعر ازبك باآي
  

  .دل را ز جهان نه غم نه باآي باشد       هر وقت آه در خيال باآي باشد 
  با او نبود خيال باآي باشد ؟      طبعي دارد چو جان شيرين مطبوع ،

  
  عر بدخشاني ميرشكربه شا

  
  .نه دست است اين ، دل اثر مي نويسد     چه خوش سوي ياران خبر مي نويسد ،

  .قلم روي آاغذ شكر مي نويسد       چو خواهم نويسم بسوي تو نامه ،
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  منظومه ها
  

  سه قطره
  اهدا به ماآسيم گورآي

  
  
  

  .اد آه ميان سه قطره بحث افت       دي از استاد راين شنيدم بخو
  . من ۀنبود آسي بپاي: گفت       ز آن سه قطره يكي آه بد روشن
  . به سرافرازيم اشاره بود       شكل من اينكه چون ستاره بود ،
  .ساده و بي عاليق و بيرنگ       صافم و پاك و دلربا و قشنگ ،

  شده ايجاد از قواي بشر ،      هر چه در اين جهان زبحر و زبر 
  .عاملم در بنا و بنيادش         من شريكم بكار ايجادش ،
  .عرق وقت آار آارگرم          -من بدنيا عزيزتر گهرم ،
  . منرا مي آندصاحبم صرف         بهر تجهيز و زينت دنيا 

  .گفت حقست و راست اين مطلب         سرخ با آمال ادبۀقطر
  ،در شرف قدر و پايه ام عاليست       ليك من نيز مايه ام عاليست ،

  .ز آنكه با من شبيه و همرنگند         د لعل و ياقوت پر بها سنگن
  .از قديمست اين نه امروزيست       سرخي رو نشان پيروزيست ،
  د سرخ رنگ روي شفق وآه ب       ز آن بحسن جهان دهد رونق

  .آه گل سرخ بهترين گلهاست       ثابت اين نكته در همه دنياست 
  .سوزد از شعله ظلمرا خرمن       من همه قطره ام آه آتش من 

  حاآميت آند به رنجبران ،      بينم آه صنف مفتخوران چون 
  -مي ستيزد بضد سوسياليسم ،         چون بينم آه قوه فاشيسم 

  .به رگ و پوست در خروش آيم       شعله خيزد زمن ، بجوش آيم ،
  صاحب خويشرا برانگيزم         بي تامل بجنگ برخيزم ،
  . عالم ظلمرا زبن بكند         آه بضد ستم هجوم آند ،

  ننمايم اگر تو را آزاد ،        ين من زبند استبداد بيق
  .زير دست و حقير خواهي ماند       تو هميشه اسير خواهي ماند ،
  .زحمت از شور من شود آزاد       ستم از جوش من رود بر باد ،
  حاآميت بدست رنجبران       از آفشهاي من رسد به جهان

  . من خون سرباز انقالبم         -آتشم ، تيغم ، آفتابم من ، 
  .صاحب من مرا آند جاري         تا دهم فتح توده را ياري ،

***  
  :بعد تصديق هر دو دعوي گفت       چون سيه قطره اين سخن بشنفت ،
  منكرش را عقيده سست بود ،      گرچه اين گفته ها درست بود ،

  بلكه از هر دوتان مفيدترم ،        ليك من نيز صاحب هنرم ،
  .باعث فرض بر تباهي من         نبود البته اين سياهي من 
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  .در سياهي هزار اسرار است       وصف رنگ سياه بسيار است ، 
  .بدر آرند از سياهي سر        مه و مهر و ستارگان يكسر 
  .برقي از من جهنده تر نبود         تيغي از من برنده تر نبود ،
  .نوجوان گردد از من آدم پير       من توانم ز گربه سازم شير ،

  .در همان خنده شان بگريانم         بخندانم ،من توانم جهان 
  .حفظ هر لشكري بدست منست       فتح هر لشكري بدست منست ،
  .هر سالحي بود شود بيكار        بعد هر انقالب و هر پيكار ،
  .شسته گردد زآوه و هامونها         آن عرقها و آن همه خونها 
  .من همه گرم انقالبم و جنگ        ليك ميدان من نگردد تنگ ،

  .در ره خلق تيغ ميرانم        ،مي دانمخامه شمشير و صفحه 
  عرق وقت آار آارگري ،      گرچه اي قطره جان آه پر هنري ، 
  .راست گفتي ، تمام در سفتي       هر چه در وصف خويشتن گفتي ،

  !بشنو ، اي من فداي روي مهت         ليك اينرا زخواهر سيهت
  ند عرق زجبين ،هر چه جاري آ        آارگر در تمام روي زمين 

  آند از بهر ديگران ايجاد ،      هر چه نعمت ، بزحمت و بيداد ،
  يكسر آن قصه را رقم نكنم         من قلمرا اگر علم نكنم ،

  -نكنم درس آارگر آنرا ،        نرسانم به بحر و بر آنرا ،
  .بعد چندي همه روند ازياد         آن عرقها تمام گردد باد ،

  !اي بسر تاج قطره ها ، اي حون       تو هم اي با شرف در گلگون ،
   آيست ؟–آنكه منكر بود بقول تو       حرف من در حق تو الزم نيست ،

  . حسابي تو ۀشاهد گفت      -خود همين رنگ انقالبي تو 
  : چندي ۀبشنو از من تو نكت         ظفرمندي ،ۀليكن ، اي شعل

  وز دليران صنف آارگران         از جوانان پر دل دهقان
  خونش از دست ظالمان ريزد ،        ظلم بستيزد ،هر آه بر ضد

  نرسانم ورا بگوش جهان ،      گر من آن آرده را آنم پنهان ،
   -شور از آن در جهان بپا نكنم ،        همه را فاش و برمال نكنم ،

  .شود آن خون باشرف پامال       آمس نگردد خبر از آن احوال ،
  .ر پيكار  ضرب و فتح دۀنقش         آار ۀاز من آيد بدست تود

  به سر صاحب تو هوش آرد ،        اثر من تو را بجوش آرد ،
  . ظلمرا تمام آند ۀدور        آه بضد ستم قيام آند ،

  من هجومم هجوم آارگرم ،        من قشونم قشون رنجبرم ،
  شاهدم ، فتويم ، مشاجره ام  ،      دعويم ، حجتم ، مناظره ام ، 
  . شكوه ام ، مبارزه ام ناله ام ،       حاميم ، دافعم ، محافظه ام ،

  . از آن سبب نامم مرآبشد       ز اين همه چونكه پر بود جامم ،
  .هم براي بناي آاخ آمون       هم براي تو ، اي عرق ، اي خون ،

  .پيش راند ، بكارزار برد         صاحب من مرا بكار برد ،
  .د ظفر مي آنيهر دو بي شبهه         با شما منكه ميشوم ياور ،

   ١٩٣٢ مسكو 
  زور بي شكست

  
  

  گله را از زمين برد به هوا ،      ديده ئي گردباد را آه چسان 
  برنگردد سوي وطن ز آنجا ،       آاروان گر دچار آن گردد ،
  از زمينش آند چو آاه جدا ،       چنگ او گر بسنگ بند شود ،

  نگذارد اثر از آن بر جا ؟         گذر او فتد به هر خانه 
  . اقران خويش بي همتا بين       اين از آن قوه هاي معروفست 
  حاصلي غير شر شود پيدا ؟      ديده ئي يا شنيده ئي آه از آن 

  .از چنين قوه غير درد و بال         جاهلست آنكه منتظر باشد 
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  بي زبان و آر است و آور بود ،      ز آنكه اين قوه بي شعور بود ،
  .هر چه پيش آيدش برد زميان         طغيان ،مي آندآورآورانه 

  بخت مردم از آن بخواب شود ،      وج را ديده ئي آه چون خيردم
  آه دل از بيم آن آباب شود ،        بحر را آنچنان بجوش آرد 
  آب شود ، از نهيبش بزير        آشتي بادي و بخاري هم 

        يك لگد گر زند خراب شود ،       است در ساحل هر چه آبادي 
        سراب شود ؟تفش چشمه سار از         گر بخشكي بريزد از دريا 

    .در صف اولين حساب شود        اينهم از بين قوه هاي جهان 
     .آه از اين قوه آامياب شود         آنكه منتظر باشد جاهلست 

        بي زبان و آر است و آور بود ،      ز انكه اين نيز بيشعور بود ،
    . هر چه پيش آيدش برد ز ميان          طغيان ،مي آندآور آورانه 

    
        بشكند سد سنگ و آهن را ،      يده ئي آه چون آيد سيل را د

         من را ،أترك گويند مال و م        بگريزند مردم از بيمش ،
        آند از ريشه آاج  و الدن را ،       يك نفس گر بصحن باغ دمد 

        نشناسد ز دوست دشمن را       در رهش هر چه هست نيست آند ،
        ق سازد و زن را ،مرد را غر        را آشد غني را هم ، بينوا

          دامن را ؟به آوهگر آشاند        ببرها هم از آن رها نشوند 
      .دريكم صف گرفته مسكن را       اينهم از قوه هاي پر عظمت 
      بيزبان و آر است و آور بود ،      ليكن اين نيز بي شعور بود ، 

    .هر چه پيش آيدش برد زميان         طغيان ،مي آندآورآورانه 
      سر زند خلق را هالك آند ،       ن نديده ئي آه اگر آتش افشا

        آب آنرا بدل بخاك آند ،      بحر اگر در دهان او غلطد ،
        تپه ها را همه مغاك آند ،      دره را دشت و دشت را دره ،

       خاك را جمله زهرناك آند ،        نفسي گر دمد بروي زمين 
      لق پاك آند ،آن زمين را ز خ      شعله اش هر آجا برافروزد ،
           آوه چاك چاك آند ؟ۀسين       گر برارد سر از گريبانش ،
          .آه جهانرا دچار باك آند        اينهم از قوه هاي بي بدلست 

  
  

  .بخش پاياني شعر زور بي شكست وبخش ابتدايي شعر تاج وبيرق در آتاب اصلي چاپ نشده بود:توجه
  .اهد شددر ويرايش هاي بعدي اين قسمت ها اضافه خو

  
  
  

  !بدست آورم نام گم آرده را       روم زنده سازم دل مرده را ، 
  .به يك ديدن از ديده شد ناپديد       بگفت اين و چون برق از جا جهيد ،

٣  
  .بخواب اندر آن پنبه ها ، چون عروس       زمين خوابگاهي بد از آبنوس ،

  .شب از رشك بر روي آن خوابگاه        آشيده مگر پرنيان سياه 
  .چو خون بد به رگهاي شب رهسپار        نامدار عارفر آن تيره گي د

  .چو آوهي در آن پنبه زار ايستاد        بيامد به صحرا بكردار باد ،
  .شگفتا آه آتش شد پنبه چين       برآورد دست قوي ز آستين ،

  به دامان همي ريخت آن نيك پي ،      گل پنبه ها را چنان پي به پي 
  .فتند اختران در دل آهكشان        مان  آسۀآه گفتي ز هر گوش

  .آه ناگه صدائي رسيدش بگوش      زمين خفته بود و هوا بد خموش 
  .و يا گرگي آمد بقصد شكار       گمان آرد خوآيست در پنبه زار 

  .براي دفاع و براي هجوم       شد آماده بر ضد حيوان شوم 
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  .شت به پيكر چو خرس و آلندي بم      در آندم آسي پيشش آمد ز پشت 
  . زند با آلند عارفآه بر فرق         بتندي بشد دست خائن بلند 

  .همي بر هوا گرد انگيختند        دو تن در هم آويختند ،به سختي
  گه اين زانوي آن آشاندي به خاك ،      گه اين زانوي آن آشاندي به خاك ،
  گهي اين يكي راندي آنرا به پس ،      .گه آن ميشد از ضربت اين هالك 

  گهي اين يك آنرا زدي بر زمين ،      .به اين تنگ آردي نفس گهي آن 
  گه اين گفتي اآنون زنم مار را ،       .گهي آن نشستي بباالي اين 
  گه آن گفتي اي نابكار گدا ،        !به بند آورم دشمن آار را 

  همه جامه هاشان بشد چاك چاك ،      !آنون سر ز جسم تو سازم جدا 
  چو بيچاره گشتند و بي تاب و توش ،     .اك دهان پر زخون ، چشم ها پر زخ

   ، بشوق و سرور ،عارفبريگاد         .صداي ترانه بيامد بگوش 
  لشكر زمستان رفت ،      .همي خواند و نزديك ميشد ز دور 

  دسته دسته آلخوزچي           .دولت بهار آمد 
  چين فكنده بر ابرو ،        .سوي آشت و آار آمد 
   بدست او ،بيل نو        بسته دور سر گيسو ،

  يار پنبه آار ما           .يار ضربدار آمد 
  سرو گلعذار ما           گشته آبيار ما ،

  پهلوان با ارداك          .سوي جويبار آمد 
   زمين شد چاك ،ۀسين        زد آلند را بر خاك 
  اين گل اميد ماست ،        .گل از آن ببار آمد 

  طالع سعيد ماست ،        اين زر سفيد ماست ،
  اي رفيق با همت ،        !آار آمد بين چه جلوه 

  باي را مده فرصت ،        بيشتر بكن غيرت ،
  خيز و آستين بر زن ،          .ور بجلد يار آمد 

  .سد فتح را بشكن         زير پا فكن دشمن ،
   شنيد آن سرود و خروش عارفچو           .روز افتخار آمد 

  صداي رفيقان جوان رشيد       .چو درياي آتش بيامد بجوش 
  همانقدر افزون شدي آوششش ،         نزديكتر مي شنيد ،هرآنقدر

  همانقدر هم دشمن بد سير       .شدي بيشتر همت و جوششش 
  چو از خستگي چون سياهي شب       . نمودي تالش و جدل بيشتر 

  عرين ، چو شير عارفبغريد       رسيد آن دو را جان شيرين به لب ،
  ر سينه اش ،چو شهباز بنشست ب      بلندش نمود و زدش بر زمين ،

  رسيدند آلخوزچيان هم زراه ،        .بيفرشد حلقوم پر آينه اش 
  در آندم سپيده بياري دميد        .ببستند بازوي آن آينه خواه 

  چو نيكو نمودند بر او نظر       .آه در نور آن هر آس او را بديد 
  بد آنگرگ سلطان خو جاي شرير ،        :بديدند آوهست گرگ بشر 

  نهان آمد اين دزد در شام تار         .ر امير ز بايان بيرحم دو
  زند آتش از آين صنفي به آن ،      .ضرر تا رساند به آن پنبه زار 

  به محصول مردم خيانت آند ،      بمحصول مخصوص آلخوزچيان ،
  چو ديدند او را دليران آار ،        .بقانون شورا اهانت آند 

  بود ،بگفتند اين دشمن ما       زن و مرد آلخوزچي نامدار ،
  همين باي ظالم به دور امير       .بدانديش ما ، خصم شورا بود 
   چاريك آارها ۀمگه بچ      ! چه ها آرد بر ضد خلق فقير 
  مگر اين آس و دسته او همه         نميمرد از ظلم اين اژدها ؟

  چه خوش طشت دشمن زبام اوفتاد ،       رمه ؟–نبودند گرگان و ماها 
   هوشمند عارفزهي بازوي         !شغال بداختر بدام اوفتاد 

  آنون ما بريمش به درگاه داد ،      !آه آورد خصمي چنين در آمند
  شيد عالم فروز در آن لخظه خور       .دهد داد ما تار وپودش بباد 
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  تو گفتي در آندم بود آفتاب      .گريزاند شب را ز شمشير روز 
   داد شورائي است ۀفلك صحن        . انقالب ۀآميسر در عدلي

   .رشيد در آن به آرسي نشست آه خو
۴  

  به آلخوزچي و يكه دستان رسيد ،      خبر چون از آن آار مرد پليد 
   بگشتند جمع،عارفدر اطراف         بمانند پروانه ها گرد شمع ،

  .زمهرش به دل دانه ميكاشتند       آه او را همه دوست ميداشتند ،
  .بر آمد بر افالك فريادها         چو رعد از تمام بريگادها 

  بخوردند بر آن دالور فسوس ،    چه ازبك ، چه قرغز ، چه تاجيك و روس 
  .بشستند او را رخ و دست و مو       سخنها بگفتند در وصف او ،

  .به دشنام يكسر گشادند لب       به سلطانخوجه خائن و دزد شب 
  به شك مانده بودند تا آنزمان ،      ولي چند زارع آه در اين مكان 

  زدنياي نو نيز مانده بعيد ،        ا اميد ،زدنياي آهنه شده ن
  . و خموش ُبَدندگرفتار حيرت      در آن جنبش خلق و جوش و خروش 

  بود باعث فخر آلخوزچيان ،      همان جوره ناصر آه در اينزمان 
  .دل او تو گوئي آه دو نيمه بود       مشوش خيال و سراسيمه بود ،

  .لنين آبير به نيمي مرام         به نيمي خرافات دنياي پير 
  .آه هر يك به سوئي ورا ميكشيد       ميان دو نيرو دلش مي طپيد ،

  به چنگ خياالت خود مبتال ،        خالصه چنين بود آن بينوا
  آشيدند در پيش رويش قطار ،      آه ناگاه چندين زن ضربدار 
  .خياالت سست ورا سوختند        بچشمان او چشمها دوختند ،
  .دگر وقت يكرنگي و يكدليست        ،بگفتند دور از رفيقان مايست

  .شناسي زمغز اينزمان پوسترا       تو ديدي آنون دشمن و دوسترا ،
  چرا در چنين ماجرا خامشي ؟        تو دهقان بيباك زحمتكشي ،

  !بيا اينطرف يا برو آنطرف       نمان بيش از اين در ميان دو صف ،
  .شدم من گرفتار شرمندگي         بناليد ناصر آز اين زندگي 

  .بدم تابع دشمن حيله ساز       بمن سخت باشد آه عمري دراز 
  .چو سلطانخوجه صادقند و سليم         گمان مي نمودم آسان قديم 

  .شدم پيش همصنفهايم خجل       ولي ايندم ، از سادگيهاي دل ،
  .آه اينسان آسان بوده اند اهرمن       آنون گشت بي شبهه ثابت به من 

  آه آگه نبودند از حق خويش ،      ،من و مثل من بيسوادان پيش 
  . اين سگان بوده ايم ۀهمه سخر      چه آور و آر و بيزبان بوده ايم ،
  .خطاهاي بگذشته جبران آنيم       آنون بايد اصالح نقصان آنيم ،
  .همان عمر تاريك خود را بگور        نمائيم ، با اين ددان شرور ،

  زندگي ،گذاريم پا در ره          بندگي ۀپس از دفن آن دور
  .همين خاك از دشمنان پاآرا         گلستان نمائيم اين خاك را ،

  .آه سلطانخوجه را بدرد بچنگ       بگفت اين و بر جست مثل پلنگ 
  آه بودند چو او از آن پيشتر ،        بدنبال او يك گروه دگر 

  زگفتار ناصر بهوش آمده ،      ز رفتار شب در خروش آمده ،
  .به امداد دهقان نامي هجوم         نمودند بر ضد بدخواه شوم 
  گرفتند آنجمع را در ميان ،        ولي پهلوانان آلخوزچيان 

  .مخالف بقانون شورائي است       بگفتند اين آار رسوائي است ،
  .وحشي چو اين ظالمي  نه خونخوار و      تو در ملك خود قادر و حاآمي ،

  !د بدرگاه دادش آشانيم زو    از اين آيفر و جنگ شخصي چه سود ؟
۵  

  -دل آسوده گشتند مردان آار ،         چو از آار آن روبه نابكار 
  .به ميدان آوشش صف آراستند         دليران زحمت بپا خاستند 

  .بپيش صف ضربدار ايستاد          پاآزاد عارفبيامد دمان 
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  !ب هنر حرفيقان فعال صا         نامور ،ۀاي تود: بگفتا آه 
  ندم آه ما سر نموديم آار ،از آ       از آغاز اين بلشويكي بهار ،
  -همينگونه بعد از آلند سوم ،         بهنگام آشت و آلند يكم ،

  .هميشه بكف بيرق افتخار       بريگاد ما داشت ، با جهد و آار ،
  .دل من از اين غصه رنجور شد       آنون بيرق از دست ما دور شد ،
  .نشد مثل آغاز انجام ما       آنون نيست آن نور در نام ما ،

  بود وقتمان تنگ جوش آنيم ،       ائيد تا جد و آوشش آنيم  ،بي
  .از ان شش بريگاد ياران خويش       نمانيم پس از رفيقان خويش ،

  .بدان را از اينراه رسوا آنيم       پالن را ز صد بيش اجرا آنيم ،
  .بياريم آن نام رفته بدست       ظفرمند گرديم بعد از شكست ،

  بميدان صنفي تماما ظفر ،        نموديم بر دشمنان از بشر 
  .بكف بيرق نامدار آوريم       آنون رو بميدان آار آوريم ،

۶  
  –به هرآرت رومال سرخ زنان       ز بس جلوه گر بود در آنمكان

  .آه اين پنبه زار است يا الله زار         ندانستي آدم زدور و آنار 
  بسر پنجه و دست هر پنبه چين ،       نظر چو فتادي در آن سرزمين 
  .بچيند همي دانه تيز و تميز       تو گفتي خروسي ، بمنقار تيز ،
  -وز آن خم شدن نقره بار آورد ،      اگر سرو در بوستان خم شود 

  .آه خم گشته مي چيند از پنبه گل         بود مثل آندختر آمسومول 
  .بدلخواه خود گشته سروخمان        در آن باغ بسيار سرو چمان

   .ُبَدندهمه خرم و شاد و خندان        ندُبَدچنين دختر آنجا فراوان 
  .فتاده بر آن گيسوانشان چو مشك       بدامانشان پنبه چون برف خشك ،

   .ُبَدندچو بلبل به گلها غزلخوان        ، ُبَدندچو گلها همه در گلستان 
  !سالم برادران دور و نزديك       !سالم ، سالم ، اي رفيقان فابريك 

  .طالي سفيد براي تان ميچينيم       م ،ا را مي بينيماي رفيقان ما ش
  .بيرق سرخ شوروي ميشود       طالي سفيد به فابريكها ميرود ،
  . ما ، رومال ما ميشود ۀجام      دو باره اين زر مال ما ميشود ،

  .ماشين ما ، آلوب ما ميشود        گلوله و توپ ما ميشود ،–اين گل 
  . ما همين است دفتر ما ، آتاب       چراغ چون آفتاب ما همين است ،

        . پيراهن تن من مي شويتو         اي پنبه جان بيا بدامن من ،
      .آه آي آلخوزچيان پنبه مي آرند       انتظارند  فابريكچيان همه در

        . بايد فاتح شود بريگاد ما        :نميرود اين سخن از ياد ما 
         -به آن جوشش نوجوان دختران ،         نگه مينمودند چون ديگران 

        .ند مي خواستعقب ماندن اصال ن      دمي هم ز آوشش نمي آاستند 
      .در آن آار از ديگران يك نفس        ز نوباوگان پس نميماند آس 

        آز آنها در آن آشتيانه جدل       همه در تالش و همه در عمل 
      آي از آن ميان گوي سبقت برد ؟       فتح شربت خورد ؟ۀآي از آاس

        نخست از همه بهتر و بيشتر ؟      اصل رنجبر آه چيند از آن ح
      آه گفتي گل پنبه ها هر نفس       چنان آار بد پر ز عشق و هوس 
        .پريدي بدامان آلخوزچيان       گرفتي از آن عشق سرشار جان ،

        .تماما شد از ساقه هاشان جدا       در آن روز تا شب گل پنبه ها 
        . آوه از آن پنبه انباشته دو صد      همه پنبه ها گشت غونداشته ،

       ستاده ، چو يك ناخداي آبير        بي نظير عارفدر آن پنبه زار 
        .همه جامه و روي و مويش سفيد        به آرآتيك در برفهاي بعيد ،

٧  
  .به باالي  سر پو نو آفتاب       به سطح زمين برد پاشيده آب ، 

  . برزگر ۀ تود–ز سوي دگر        صف آارگر ،–زيكسوي ميدان 
  .چو گلهاي نو خواسته در آنجا         صف نوجوانان بد آراسته



 48

  .بريگاد عارف ستاده بپيش       تماشاگران هم از اندازه بيش ،
  .تبسم آنان در برش مادرش       ستاده بريگاد و او بر سرش ،
  :سخن راند او پيش اهل هنر       ز شهر آمده شوروي راهبر ،

  !ز ما بر شما انقالبي سالم        رفيقان محبوب و با احترام ،-
  .همه خلق شور آنند افتخار       رفيقان ، ز فتح شما بي شمار 
  .بشد همچو آوهي بعالم بلند        از اين آار مردانه نام خجند 
  .طال را به بيگانه ها ميدهيم       آنون ما به پنبه طال ميدهيم ،
   رود ؟زر ما از اين  سو به آن سو      چرا پول ما پيش بورژو رود ،

  .بكاريم ما پنبه در خاك خويش       بكوشيم با زور و ادراك خويش ،
  زر زرد را اين طالي سفيد       از اين بعد در بند خواهد آشيد 
  .نپرد به صندوق سرمايه دار       آه ديگر وي از آشور مردآار 

  .در اين آار فعال و ثابت قدم         شمائيد ، اي مردم محترم ،
  . همه داد مردانگي داده ايد       ه ايد ،همه بازوي عزم بگشاد

  . بود پيشتر عارفبريگاد       -ولي بود چون سعي آن بيشتر 
  آه داديد اينگونه خوب امتحان ،      شما ، اي رفيقان عارفچيان ،

   -!بگيريد اين بيرق افتخار       بپاداش اين فتح و اين گيرودار ،
  . رد  سپعارفبدست تواناي       سپس بيرق سرخ را پيش برد 

  .آشيدند شاباشهاي بلند          ارجمندۀزن و مرد آن تود
  !همين بيرق سرخ پاينده باد       ! بگفتند اين مملكت زنده باد 

  . پر از نغمه نغز تاجيك شد       فضا پر ز آهنگ موزيك شد ،
  .چو در باغ از باد سرو چمان        برقص آمده دختران جوان ،

  گوئي ز سنگند يا آهنين تو       دليران آه در وقت زحمت چنين 
  .آه يكباره در جست و خيز آمدند         همانا بمرغان مبدل شدند 

  :در آن بزم پيروزي اينگونه بود       سرودي آه هر رنجبر مي سرود 
  از غيرت آلخوزچيان         ستان در آلخوز تاجيك

  .ما فاتحيم ، ما فاتحيم         پر شد پالن ، پر شد پالن ،
  مسكو از آن مسرور شد ،        ،اين فتح ما مشهور شد 
  .ما فاتحيم ، ما فاتحيم         چشم حسودان آور شد ،
  آمد ظفر در دام ما ،         شد بخت سرآش رام ما ،
  .فاتحيم ، ما فاتحيم         پر شد جهان از نام ما ،

  ما بنده بوديم و اسير ،         شاه و امير ۀدر دور
  .تحيم ما فاتحيم ، ما فا      در عصر شورا ، همچو شير ،

   آلخوزچيان ،ۀاي عام         زحمتكشان ،ۀاي تود
  .ما فاتحيم ، ما فاتحيم         :خوانيم اآنون همزبان 
  اين فتح را ياري آنيم ،        بايد آه هشياري آنيم ،
  .ما فاتحيم ، ما فاتحيم         آنرا نگهداري آنيم ،

  به تصوير آن داده داد سخن ،       همان داستان آاوستاد سخن 
  .تماما در اين سرزمين روي داد       آه فرمود آن پاآزاد بدانسان 

  .تن و مال مردم بتارج رفت       هزاران سر اندر پي تاج رفت ،
  .تن جنگجويان در آن پشته شد       زمين همچو انباري از آشته شد ،

  .آه شد تاج از خاك برداشته       ز خون گشت آندشت انباشته 
  يدان همان تاج چون گو ببرد ،زم      آي داند ، همانجا آه بهرام گرد

  .بكف داشت آن بيرق بي نظير       ، چو شير ،عارفهمانجا نباشد آه 
  نمودندي آن را چنان الله گون ،      زميني آه خلق ستمكش ز خون 

  پر از جنگهاي زبان و نژاد ،        زميني آه بد قرنهاي زياد 
  نمودند مردان فدا جان و تن       همانجا آه در راه حفظ وطن 

   نعمت ديگران ،ۀشدي چشم      لي خون پاك وطن پروران و
  .آنون گشته ميدان علم و فنون       - جنگ و خون ۀهمانجا آه بد صحن
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  . از طالي سفيد –نه در خون سرخ        بود اينزمان آن زمين ناپديد 
  . بود سر نوشت بشر سر بسر       همين صلح و خوشبختي رنجبر 
  .پر از دوستي ، خالي از آين شود       جهان با همين رسم و آئين شود ،

   مسكو –ستالين آباد 
   ١٩٣۵ اوت –ژوئن 

  مردستان
  
١  

  .بود يك ده بنام مردستان         قرنها پيشتر از اين دوران 
  .در همه سن همه جوان بودند         مردمانش ولي زنان بودند ،
  .ديگري را بنام شو ميخواند        هر يكيشان آه گفتگو ميراند

   .سام ، زن ظفر ، زن بيژنزن          ،بهرامزن : نين مثال اينچ
  .جنگلي بود پر صفا و شكوه       دور از آن ده ، بدامن يك آوه ،
  .سروها همچو قامت جانان       سبز و پر جلوه آاجها در آن ، 

  يا ز پوالد و سنگ يك پيكر ،       پيش هر سرو بود از مرمر 
  صفا چمني ، گرد آن رسته پر         .هريكش يادگار شوي زني 

  .جاي الهام و خوانش بلبل       خردك اما ، ز فرط سبزه و گل ،
  همه زنها بموسم الله        رسم آن ده بد اينكه هر ساله 
  .نقل ميساختند و شربت قند       خوردنيهاي خوب مي پختند ،
  مرغ بريان نهاده در زنبيل ،       آيسه ها پر نموده از آجيل ،

  بر سر و روي خود فشانده گالب ،      ، اب ضناخنانرا چو گل نموده خ
  ،گيسوان تابداده چون زنجير       جامه پوشيده پرنيان و حرير ،
  با دف و چنگ و ناي و بربط و ساز ،      وسمه بر ابروان آشيده بناز ،

  . آودآانرا گرفته ميرفتند       سوي جنگل ، ترانه خوان ، خرسند ،
  . بروي هيكل شوي بوسه ميزد      هر يك از آنان زنان غاليه موي 
  .شوهر  همچنانيكه با خود      مي نشست او به پيش آن پيكر 

  خواهر و دختر و پسر ، آه ومه ،        از همه آارهاي خانه و ده 
   .مي آردگو آه با زنده گفتگو        ،مي آرددرد دلها به پيش شو 

   و قدرداني او ،مي آردياد       چون ز خوبي و مهرباني او 
  .اشك ميريخت همچو ابر بهار         ز دل زار ،ناله ها ميكشيد ا

   و خوش سرانجاميش مي آردياد         ليك وقتيكه از نكوناميش
   -آه نژاد وطن به وي دارند ،       وز چنان عشق بي نظير و بلند 
   .مي خنديدروي او سرخ گشته        اشك چشمش تمام ميخشكيد ،

  . ميگفت – آودآانرا شرف بود       دائمي است اينسان جفت ،ۀ زند-
  شاد با آودآان خود تا شام         گفتني ها چو ميشدند تمام 

  .از پدر قصه بر پسر ميراند       خورده نوشيده نغمه ها ميخواند ،
٢  

  .مردي آنجا غريب و نامشهور       در چنين روزي آمد از ره دور 
  . همه اسباب زندگي در آن         آبادان ،ديده ده را تماما 

  .روي آدم ولي بديده نديد       د و دويد ،هر آجا رفت و ايستا
  ... ده پر از نعمت ، از بشر خاليست       گفت با خود آه اين چه احواليست ؟

  . زد فرياد » آدم ، آدم آجاست ؟«       آرد وحشت ، دلش بلرزه فتاد ، 
  . بدر از خانه همچو مرده زگور         شد به آواز او زني از دور 
  .گوئي از آائنات رنجيده         قد خميده ، سياه پوشيده ،
  . مرگ ۀتدست برداشت آن فرش       بي برگ ،ۀسوي جنگل  ، چو شاخ

  . تا به جنگل دويد و جست و رسيد        مرد از ان شاره دريد ،ۀزهر
  سر بپرسيد و آگه از آن شد ،      ديد آن حال را و حيران شد ،
  .سر غمهاي آن زن تنها       سر عيش و سرور آن زنها ،
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  بنشاندش ، به وي حكايت آرد         ني رعايت آرد ، حال او ز
  .لشكر دشمن آمد آز حد بيش       آه به اين ملك چندي از اين پيش 
  .مردمش را غالم و خوار و اسير       خواست اين ملك را آند تسخير ،

  .بند آردند راه را محكم         ليك مردان اين ده خرم 
   ننگ و بنده شود زنده ماند به       سرفكنده شود ،مي خواستآس ن

  .هر يكش در مقابل صد تن       زان سبب جنگ آرد با دشمن
  .آسي اما نداد جان ارزان        آشته گشتند يك بيك مردان ،
  .غرق خون گشت فيل و فيلسوار        از دم تيغشان برون زشمار 

  رو برو شد بمرگ و بر گرديد       هر قدر خصم حمله ور گرديد 
  . ديوار –شد تن مردهاي ده         پيش اردوي دشمن غدار 
  .بيخ دشمن فكند از عالم         ارتش مملكت رسيد آندم

  .دم مردن حيات را ديدند       آخرين مردهاي ده ، خرسند ،
  .مملكت را آليد فتح سپرد       بازي جنگل را همين ده برد ،

  .شوي آن زن گريخت از ميدان         ليك تنها از آن همه مردان 
  در لباس سياه با ما  گفت       فت نشخبر ننگ را زنش چو 

  !بعد از اين بيوه زن خطاب آنيد       آه مرا ، اي زنان بخت سفيد ،
  .» زنده  « -شد ، نام مرده ها » مرده«        نام آن زنده مرد شرمنده 
  .نام شوي آبروي ما گرديد         نام ما نام شوي ما گرديد 

  خواهر بيوه زن ماند نام آن       وز همه اين زنان بي شوهر 
  ..غمي اينسان آه ديده تلخ و عظيم ؟         -پدر زنده ، آودآان يتيم 

   .مردستانيافت از خلق نام         ده ما اينك از همان دوران 
  
٣  

  .ناگهان پر بشد هوا زخروش       گفت اين قصه را و شد خواموش 
  .آاروان وطن رسيد از راه         پرچم جشن بر آشيده بماه
  جمع گشتند از پي تبريك ،      ديك اهل هر شهر و هر ده نز
  .افتخار تمام نوع بشر         بهر تبريك خاندان ظفر ،

  :مهرباني نموده و گفتند         با جوانمردزادگان خرسند 
  .نامور ميشوند چون پدران       شبهه اي نيست آاينچنين پسران 

  مهرباني و خدمت و ياري        ما به آنها آنيم غمخواري ، 
  .پخته در صنعت و نبرد شوند       رد شوند ،تا تماما بزرگ و م

  .نغمه هاي ظفر بگوش رسيد       باز هم بر فلك خروش رسيد ، 
  .سوي بنگاه خود براه افتاد       وقت شب هر آسي ، بخاطر شاد ،

  .گشت اين قصه در جهان مشهور       زان مسافر آه آمد از ره دور 
۴  

  .ران است اليق هديه بر دلي       دل و جان است ،ۀاين سخن شير
  قهرمانهاي ضد فاشيستي ،        به دليران سوسياليستي ،

  . بي سخن زنده هاي جاويدان         دهقان ،–پهلوانهاي آارگر 
   ١٩۴١ستالين آباد 

  
  

  شبيخون پارتيزاني
  
  

  .دليران چندي حصاري بودند       خالي ، نيم ويران  ۀدر يك قلع
  .آنرا مي پوشاند بخار زمين      يگ ميجوشاند ،آفتاب زمين را چون د

  ... اسبان تقريبا از آار افتادند         ارتباط با دنيا شد گسسته ،
  ... بعضي از آنها بيمار افتادند       دليران بيخواب بودند و خسته ،
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  .نزديك مي آمد دشمن از هر سو         با احتياط ، آهسته آهسته ،
  .گليس  جيره خواران ان–آنها      . آزادي جو – آزادي آش ، اين –آن 

   دوستان عدل و استقالل ،–اينها       .استقالل فروش ، خائن آاسه ليس 
  : ليكن براي هجوم آم بودند         . استقالل ايران بي زوال 

  تا آي مي توان تاب آورد اينجا ؟    ...  ده چند – چهل تن ، دشمنان –اينها 
  آار آنها ... فشنگ الزم دارند       تمام ميشود علوفه ، خوراك ،

  .ناراحتي ، غم دارد ميرويد       .ر دم بيشتر ميگردد وحشتناك ه
   مردي از همه جوانتر -» پدر«        منتظر دليران آه چه گويد 
  است ،پيش  پيشرو است هر جا آه خطر       »پدر«آه از مهر او را ميخوانند 

  چنديست آماده ،» پدر «ۀنقش    ...د نيست ، در فكر آنهاست در غم خو
   روح دليران مي خواستوليكن       .ار قطعيست اراده او را در اين آ

  جوجه گنجشكي تازه پريده ،      .بعد بدهد فرمان . حاضر شود 
   و آن برج و بارۀزير ساي        نيك و بد دنيا را نديده ، 
  .گويا رفته بود روح از تن او         .ناتوان ، گرسنه آرميده 

  ب چكاندند به گلوي خشكش آ      مجاهدان پيشش دان افشاندند ، 
  .آم آم انس با آن دليران گرفت       چنان آه بال آمد ، جان گرفت ،
  .چنان آه گويا عمويش هستند       آنها هم چنان به او دل بستند ،
  .ميخواند جيك جيك زير گوش آنها       مي پريد روي دوش دليران ،

   ...زود با هم پرواز آنيم از اينجا       ياران ،: پر پر ميزد گويا ميگفت 
  .در هوا تعقيب آرد يك جره باز       روزي گنجشك را بحال پرواز 

   آشان ،–بار زندگي را آشان       از چنگال مرگ ، مرگ بي امان 
  .زير سقف پناه برد به يك النه       مسكين ، گريزان مثل ديوانه ، 

  .جره باز فرار آرد از آن فضا         از داده و فرياد مجاهدها 
  .بيرون شد گنجشك گرفته به دم       ماندم ماري از آن ال نه در ه

  .دليران آنا زدندش به تير       هماندم آه مار خود را نشانداد 
   –افتاد و جان داد        .مار از آن بلندي بزير افتاد 

  : گنجشك دلير مي آندبين چه         ... پرنده زنده در دهان او 
   با همه نيرو با چشم ، خالصه ،      با گردن ، سينه ، با نفس ، منقار ،

  ... بر آمد        .بيرون ميخزد از دهان مار 
  .سر مار را آوبان در زيرپا         ...او را دادند شستشو 

  ما دوست را بدشمن نميدهيم ،      !بمير اژدها : خندان ميگويند 
  اين است گنجشك ميجهد ! جيك جيك جيك       ...به اينسان پستي تن نميدهيم 
  :موقع را دريافت ، فرمان داد » پدر«        .شادي خود را نشان ميدهد 

   اين گنجشك امروز – گفت –برادران «     پس ، خندان ، دلشاد ،! همه پيش من 
  سختي هر قدر باشد شديد : آموخت       . آموخت آه چه سان بايد شد پيروز 

  ما نيز اينجا در دهان ماريم ،        .آدم نمي بايد شود نوميد 
  بيائيد ، دوستان ، با مردي ، جهد ،       .ريم ليكن هم فهم و هم جرئت دا

  .اين زهر را بدل نمائيم به شهد       .زاين دام به دشمن شبيخون آريم 
  از چهل دهان به يكبار » !هو را «      . » شهد پيروزي ، شهد زندگي 

  هر سو دوندگي ،          ... بيرون آمد 
  پر آردن قمقه ها از آب ،      .تعمير سالح ، تقسيم فشنگ 

  آوبيدن نعل ، دوزاندن تنگ ،       فتيش آردن لجام و رآاب ،ت
  !..جنگ در پيش است ، جنگ           : غيرت و شتاب 

  در گنبد افالك پيدا نبود       چون دل دشمن ، بود آن شب سياه 
  .سكوت مطلق بد فرمانروا       .نه شمع اختر نه مشعمل ماه 

  .دم تاريكي شنيده ميشد         تنها در دل دليران گويا
  تناب تاقت بريده ميشد ،      -خدايا پس آي مي جنبيم از جا ؟ -

  !.. در فكر پرچم فتح ديده ميشد         دل انتظار دريده ميشد ،
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  ن آوران ودليران در تاريكي چ        نمد پيچانده بر سم اسبان ، 
  ايستادند در انتظار فرمان ،      آه همه چيز را مي بينند با حس 

  مثل نهنگي آه موج را برد ،      . لص با عزمي راسخ ، ايماني خا
  .صف بد خواه را از هم دريدند         يا عقابي آه در ابرها پرد ،

   آهن ۀدليران از آن حلق      .اد از دشمن بسياري بخاك افت
  .تاختند تا وقتي سپيده دميد         ....چون برق پريدند 

  .بكوه رسيدند       در يك وقت آنها و نور خورشيد 
  !آزاد شدند از آام مار مرگ       .پر سبزه ، پر برگ آوه پر چشمه ، 

  مشغول شدند آنها به آار نو ،        بهر رزم نو ، افتخار نو ،
  نوازش آنان مردان شجاع           ... ابتكار نو 

  را پراندند ،» معلم « به آهسار         .با رفيق پردار آردند وداع
  .او را هم به آزادي رساندند 

   ١٩۵٢مسكو 
  
  
  

  »دوستم «
  
١  

  بپا شد بيرق مشروطه خواهي ،      در ايران چون بضد ظلم شاهي 
  بزير سرخ پرچم عهد بسته ،      مجاهدها ز هر سو ، دسته دسته ،

  .مسلح آمدند اندر تهاجم         بدفع خصم آزادي مردم ،
  ولي ، چون روز پيش ، آيد بيادم       آنون بيش از چهل شد سال از آندم ،

  .براه خلق پيمان بسته بودم       :م آه منهم رهبر يك دسته بود
  . او تميز از دوست دشمن مي دادآه        سمندي تيزدو بد مرآب من 

  .بدنبالم ، چو سگهاي وفادار       روان ميشد ميان آوي و بازار 
  نگون مي اوفتادم مثل مرده ،      اگر از پشت زين من تير خورده 

   .مي داد ره نبدور من آسي را       بر باد ،مي دادبه سم خاك زمين 
  . خنده مي آردز شادي شيهه زن ،       چو بر ميخاستم از خاك ، زنده ،

  بما نزديك ميشد در سياهي ،      و گر شب بخشي از اردوي شاهي 
  !آه دشمن بيخبر آمد ، خبر دار        بيدار ،مي آردمرا با پوز خود 

  چو شيري وقت حمله ، جمع ميشد ،    دو گوشش راست همچون شمع ميشد ،
  . خود باز ميداشت ۀنفس در سين      به وسعت چشمها را باز ميداشت ،

  وظيفه آرده اجرا باز ميگشت ،      وگر جمعي زما از آوه يا دشت 
  خبر ، چون با دسنج از باد و باران        از آنانمي دادبه جنبش اسب من 

  .عزيز ما همه رزم آوران بود       سخن  فهم و جسور و مهربان بود ، 
  .آه گويم بود بين اسبها تاق     وي نه آذب است و نه اغراق در اين دع

  .بخشيدم او را » دوستم « آه نام       چنان در دوستي سنجيدم او را 
  
٢  

  .آه الزم شد ز وي واپس نشستن       بما يكروز آنسان تاخت دشمن 
  .آه مي افكند سايه بر سر ما         بدانسان متصل بد تير اعدا
  .ببستيم از پس صف ره بدشمن       ان من ،گروهي دوستان ، در بينش

  .غبار مرگ مي پاشيد بر صف        مگر زال اجل غربال درآف
  .چنان تيري آه آردش استخوان خرد       خورد » دوستم « در آن اثنا بپاي 

  .رسيد و ، همچو پاي او ، شكستش        هماندم تير ديگر هم بدستش 
  . بر زمين جستم ، وي افتاد من از زين      قلم شد آن دو ساق همچو پوالد ،

  .شرار آن نظر قلب مرا سوخت        زاري بمن دوخت ،ۀنظر با نال
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  . از من مهرباني مي آردطلب         نگاهش با زبان بي زباني 
  به اين حال اربمانم ، جانورها       در اين گرم صحرا : تو گوئي گفت 

  !ره عذاب دوست را بنماي چا      .آنندم ، زنده زنده ، پاره پاره 
٣  

  .خطر نزديك بود و وقت آم بود       دل پر زغم بود ،» دوستم « ز درد 
  .نگه دارد ، نشستم  امگر دل ر      ستم ،بروي سينه زور آورده د

  دو دست افكنده اندر گردن دوست      ... آنون در پيش چشمم هيكل اوست 
  .عبث در آوشش برخاستن بود       فشاندم از دو ديده اشك بدرود ،

  .آه بي پروا فشار سختي آورد       من بشد آگاه از آن درد ،مگر دش
  !آه مرگ آمد ، بجه ز اينجا ، مكن دير     شد راست چون تير ،» دوستم « دو گوش 

  دو چشم و گوش را با دست بستم       رخش بوسيدم و از جاي جستم ،
  ... بدادم تا آنندش تير باران       زبان لكنت زنان ، فرمان به ياران 

  .عنان بر تافتيم از پس نشيني       زان ز درد و خشمگيني همه سو
  قصاص دوست از اردوي دشمن       گرفتيم ، اندر آن ميدان چو يك تن ،

   ١٩۵٣مسكو 
  
  
  

  آاوه آهنگر
  
  
  اشخاص

  آهنگر       آاوه
  بزرگترين پسر آاوه       بهرام 
  جوانترين پسر آاوه      فرخ

  زن آاوه       پيروزه 
  آله پز       قباد

  دختر قباد     نوشافرين 
  يكي از سرآرده هاي آوهستانيها       پرويز 
  روستائي       سنگين 
  پادشاه غاصب      ضحاك
  يكي از ميهن پرستان       خسرو 

      شهربان 
  وزير دربار 

  جارچي 
  سر دبير

  نقاره چيان 
  .پسرهاي آاوه ، مردم شهري و آوهستاني ، سپاهيان ، دژخيمان ، درباريان 

  
   اولۀپرد

در  . مي آندقباد به مشتريها خدمت . ديده ميشوند سنگين  و  پرويزبين مشتريها.  قباد ۀآله پز خان . بازار آهنگران
آهنگران ، از آنجمله يازده پسر آاوه ، در پيش آهنگر خانه هاي خود نشسته ميخورند ، . بازار ساعت استراحت است 

  .جوانها سرود ميخوانند  . مي آندد آمك پدر خو آمده به نوشافريندراين ضمن . مينوشند و صحبت ميكنند 
  .بازار شود از نفسش تازه چو گلزار       آن سلسله مي آيد اگر بر سر بازار ، 

   او،ۀشكر در خند      آمند آرد زگيسو ،     آمان دارد زابرو ،
  .بت ما جادو است ، البته جادو       به پيشش خم شده سرها ز هر سو ،
  .ما هم عاشقيم ، به ما هم نظر آن   ن سو گذر آن، اي سلسله مو ، سلسله مو و از اي
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  پرستاران ياريم ،    زعشقت بي قراريم ،     دل مهر تو داريم ،
  . اگر فرمان دهي جان ميسپاريم         براي ديدنت در انتظاريم ،

  .برهمزن اين شهرهمين است ، همين است     .مي آيد و چشمش بود از شوق ظفر مست 
  خرامش غم زدايد ،    ش جان فزايد ،آالم     نگاهش دل ربايد ،

  !به هر قصدي آه آيد گو بيايد       به اين سان بت گرانجاني نشايد ،
  !سر ميطلبي ، آمده و بستان    اي گيسو آمند ، ابروآمان ، تو ما را مترسان ،

  پرستاران ياريم ،     زعشقت بيقراريم ،    به دل مهر تو داريم ،
  .خواهي دو صد جان ميسپاريم اگر         براي ديدنت در انتظاريم ،

  
  پرویز

  .بهتر از هر آس بدنيا ميپزد اين مرد مغز 
  سنگين

  هر زمان با اسب خود باري به بازار آورم ،    . اي برادر ، او خودش هست آدمي بسيار نغز
  ... بذله گو ، مهمان نواز و آاردان وپر آمال     . آمده از مغز و شوخيهاش لذت ميبرم 

  پرویز
  !ختر ، چنين زيبا گهر بر وي حالل پس چنين د

  سنگين
  .ناميده اند » پاآدل « مردمان او را از اين رو     از وي مردمي و مهرباني ديده اند ،... آري 

  ) قباد به( 
  !اي قباد پاآدل، چيزي بخوان 

  قباد 
  !بگذارمان 

  پرویز 
  ...جا من ممنون بكن 

  دیگران 
  .آري ، بخوان 
  !حتمًا بخوان 

  .د از آمي غمزه ، يك طبقچه مغز پخته را برداشته با حرآات و اشاره ها مشغول خواندن ميشود  ، بعقباد
  قباد

  .بهترين مغز جهان است اين مغز      نرم و شيرين و جوان است اين مغز ،
  .نعمت و حرمتم از مغز من است       مغز پختن هنر نغز من است ،

  مشتریها
  ا مزه زياد است ، زياد ،مغز ب      آار دنيا به مراد است مراد ،
  . خوشترش مغز قباد است ، قباد       بهترش مغز قباد است ، قباد ،

  قباد
  با مي و چنگ و دف و تار خورد ،      مغز اگر تازه بود ، يار خورد ،

  !مغز اگر گنده بود ، مار خورد         نكند نفرت و بسيار خورد 
  مشتریها

  ) تا آخر ... ( آار دنيا 
  

  قباد 
  مغز پختن به جهان آسان نيست ،       مغز بود انسان نيست ،هر آه بي

  .اين هنر اليق هر نادان نيست       مغز سمبوسه و بادنجان نيست ،
  مشتریها

  )تا آخر ... ( آار دنيا 
  قباد 

  مغز با يك پف او پخته شود ،       -هر آسي مثل من آمخته شود 
  . خته شود مغز خامان همه جا سو      لب بلب از مزه اش دوخته شود ،



 55

  مشتریها
  )تا آخر ... ( آار دنيا 

  . آنار ميروند نوشافرين و فرخ
  فرخ

  . يك نفس با تو ، به گلزار جنان مي ارزد     يك سخن از تو شنيدن به جهان مي ارزد ، 
  نوشافرین 

  
  .گر بدانم آه وصالت سر و جان مي ارزد      با تشكر دهم اين قيمت نااليق را ،

  فرخ
  .ز موي خود بيفشان سنبل خوشبو به پهلويم   . جان ، اي بت مه رو ، به پهلويم بمان پيوسته چون

  .تصور ميكنم بنشسته يك آهو به پهلويم   به چشمت چون بدوزم ديده از خود بيخبر گردم ،
  هر دو با هم

  .تو باشي دوش بر دوش من و پهلو به پهلويم     همين را خواهم از دنيا آه وقت آار و آسايش 
 آاوه با همه شان مهرباني آرده همراه. اهل بازار و راهگذاران با احترام به وي سالم مي آنند . ايان ميشود  نمآاوه

  .آار در همه آهنگر خانه ها شروع ميشود . يازده پسرانش به دآان خود در ميايد 
  )با شوق و محبت (پرویز 

  ! عجب پر قوت است و چيره دست !..  اين بوده است آاوه
  .يازده فرزند مي بينم در اينجا دور او     ! راستي چون آتش است . همتا ندارد در هنر 

  سنگين
در ميدان رزم است اين زمان ، در حدود  مملكت جنگد به  . بهرامنام او . غير از اينها يك پسر دارد جوانمرد و نكو 

  ضد دشمنان 
  .  هم آواز ميشوند ديگران با وي . مي آندآغاز » دست آهنگر «  به خواندن سورد فرخ

  هست باالتر     از همه دستي     در همه آشور     در همه آاري ، 
      . دست آهنگر     دست آهنگر ،
    داس دهقانرا     تاج رخشنده ،    خود و خفتانرا ،    تيغ برنده ،

  . دست آهنگر     دست آهنگر ،     ايجاد؟مي آند   آي به صد زحمت
  .پر ظفر باشد      در همه پيكار    پر شرر باشد ،    دست آهنگر 

  . دست آهنگر     دست آهنگر ،     آهن و پوالد      چون موممي آند
  ) تا آخر ... ( در همه آاري 
  ،بوم شوم آرد    رو به اين گلشن     گر هجوم آرد ،    بر وطن دشمن 
  . دست آهنگر      دست آهنگر ،    ميدهد بر باد     خاك دشمن را 
  ) تا آخر ... ( در همه آاري 

  .مي آيد اوه آ پيش پرويز
  پرویز

  ! نام آور ، استاد عزيز ۀروز به ، اي آاو
  آاوه

  چه ميخواهي برادر ؟! روزگارت خوش 
  پرویز

  .داس تيز 
  .هر آجا رفتم فقط شمشيرسازي ديده ام     شهر را از بامدادان تاآنون گرديده ام ،
   آار شد؟اينهم. حاصل دهقان به صحرا سوخت     قحط داس و گاو آهن در همه بازار شد ،

  آاوه
  .چون بحفظ مملكت شمشير بازي الزم است     دوستم ، امروز اين شمشير سازي الزم است ،

  . سرحدي ما را پريشان آرده است ۀقو    ، آخر ، هجوم آورده است ،دشمن بيدادگر 
  .تيغ و گرز و نيزه و تير و آمان الزم ، نه داس    تا آه در ميدان بود ضحاك يزادن ناشناس ،

  .نيزه ميبايد آه خفتانهاي آهن را درد       بايد آه گردنهاي دشمنرا برد ،تيغ مي
  پرویز

  !غير از اين ، تو غافلي از شور دهقان ، اي جوان     .از بهر لشكر جو بود در آار و نان همچنين 
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  . سر زمين از موج دهقان بحر طوفاني شود     گر وطن محتاج ياريهاي دهقاني شود ،
   .مي آندسر زجسم دشمنان چون گوي غلطان       ،مي آندغ بران داس ما آنوقت آار تي

  آاوه
  !آفرين 

  فرخ
  !اآنون بگير اين داس را 

  آاوه 
    ! بهترين داسهامانرا به او ده ، بهترين           فرخ ، ببين ،

  ) دوان آمده –دوان  ( زنها و بچه ها      . داس را گرفته آنار ميرود پرويز
  . مي آيد از ميدان بهرام      ، جان  آاوه، اي آاوه، آاوه  

  .سرش را بسته مي آيد         . بيمار و خسته مي آيد 
  صداهاي مختلف

  
  !  آمد -     آمد -     آمد -     آمد -   آمد ، بهرام-   آمد ، بهرام-

  .  او را به آله پزخانه در آورده مينشاند  قباد.بهرام در بين مردم مي آيد 
  قباد

   .مي آندخون مرا جراحت او سرد 
  ) نوشافرین به( 

  ! مي ده به وي 
   .مي آندبنوش ، سرت درد       ) يك جام شراب مي آورد نوشافرين(

  آاوه
  .اينگونه دردها اثر دردمندي است    اين سرشكستگي سبب سربلندي است ،

  قباد
  ! ، بگو مي دانيتو زميدان آمدي ، زآنها چه     گفتگوها هست از ضحاك و از اردوي او ،

  بهرام 
  .من ز ميدان با سپاهيهاي مجروح دگر     ، بيرون شدم ده روز از اين پيشتر دوستان 

  .هست درد دوري از پيش دليران وطن     درد من سخت است ، اما بدتر از درد بدن
  .آوشش و جانبازي مردان ما را از حد گذشت   لشكر ما آرد رنگ از خون دشمن آوه ودشت ،

  .خون ما و آبروي مملكت را ريختند     ليك سرداران به پيش دشمنان بگريختند ،
  . او خودش بيرحم تر از اژدهاي شش سر است     لشكر ضحاك از مور و ملخ افزونتر است ،

  .و از عجايبها عجبتر مارهاي او بود       بس عجايبها پديد از آارهاي او بود 
  . آنهاست مغز تازه مرد جوان ۀطعم    ماري بي امان ،او روئيده در سر هر آتف 

  .بهر مغز شاه ميخواهند در گوشش روند  رسد چون وقت خوردن ، هر دو بيطاقت شوند ،مي
  .خوراك از بهر ماران ميكنند رامغز آنها     زان سبب هر روز جالدان دو آدم ميكشند ،
  !واي برخلقي آه بر اين اژدها گردد اسير     دشمن مغز جوانان است اين ضحاك پير ،

  .يكدل و يكصف همه بايد به جنگ او رويم     شويم ، گر نميخواهيم با پستي غالم او
  .  مي شتابد بهرام آمده به پيش  پيروزه.مردم در حالت وحشت و خاموشي 

  پيروزه 
  .بيا ، تا بر سرت مرهم گذارم !واي بر اين حال زارم !.. جراحت 
  . با ياري مادر و يكي از برادرانش برخاسته ميرود بهرام

  مردمان
  !واي بر دولت و بر ملت و بر آشور ما     لوب شده لشكر ما ، بخت برگشته و مغ

  .بنده گرديم همه ، فتح آند گر ضحاك     .لرزه افتد به تن از اين خب وخشتناك 
  . اغيار شود ۀنعمت آشور ما طمع    خورش مار شود بعد از آن مغز جوانان 

  .ز ياد رود علم و تاريخ و شكوه و سخن ا    نام و ناموس وطن يكسره بر باد رود ،
  .به از آنست آه ضحاك مظفر بشود    تن ما گر آه بميدان همه بي سر بشود ،

  آاوه
  .چون عدو حمله آند ، چاره بر او تاختن است   وقت سختي خطر از سستي و خود باختن است ؛ 
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  .ليك در حفظ وطن خلق هنر پرور هست      سه تن بزدل پست ،–گر چه آردند خيانت دو 
  .آه دهند اهل وطن در همه جا دست به هم       هر سو بفرستيم آدم ،تا ُبود وقت به 

  آهنگران 
  !بيشتر اسلحه سازيم براي ميهن 

  فرخ
  ! دشمن عيم به دفزآيد آن دم آه بتا

را پيش خود صدا آرده آاوه چند تن از آن جمله سنگين و پرويز .آهنگران با جوش و خروش مشغول آار ميشوند 
يك گروه مردم دوان دوان مي آيند و فرياد . هياهوي سختي از دور بگوش ميرسد . تگو ميشود آهسته با آنها مشغول گف

  ميكنند 
  ضحاآيان ! واي       ....آمدند ، آمدند     ... دشمنان ، دشمنان 

  ... ميزنند ، ميكشند     ميخورند ، مي برند ،      ...آمدند ، آمدند 
  !آمدند ، آمدند       وحشيان ، قاتالن 

   . با چيزهاي غارتكرده چون سيل به بازار ميريزند ضحاكاردوي 
  بنام حكمران روي عالم   )شمشير برهنه را بلند برداشته  ( فرمانده ضحاآي

  .قتل و غارت شروع ميشود        !  اعظم ضحاكخداوند ظفر 
  

  پرده دوم
  .  چيان مي نوازند در يكطرف ميدان نقاره. سپاهيان با ترتيب ايستاده اند . ميدان در نزديكي سراي شاهي 

  نقاره چيان
  مردم ، آجائيد ؟         !هي ، هي ، بيائيد 

  .بايد همه بدانند         . نو ميخوانند ۀقرع
  !هي ، هي ، بيائيد           مردم ، آجائيد ؟

ديده سنگين  و نوشافرين ، قباد، پيروزه  ،  فرخ ،بهرام ، آاوه دسته مي آيند ، در ميان آنها –مردم سياه پوشيده ، دسته 
  .جالد با شاگردانش مي آيند . ميشوند 

  مردم
      !فرياد از جالد      اي فرياد         اي داد ،

  .قربان بايد داد       باز هم دو جوان 
  خسرو

  تا آي اين پستي ، تا چند اين بيداد ؟
  

  بهرام 
  .شهربان با مالزمانش و سر دبير مي آيند       پس آي ميگرديم ز اين ذلت آزاد ؟

  )ش شهربان بگو( سردبير 
  

      . نام آيها را امروز بخوانم         مي دانمهنوز نگفتند ، من ن
  . به شهربان نزديك ميشود جاسوس

  شهربان 
  ) آهسته به سر دبير و شهربان ( جاسوسان           .حاال ميگويم 

  خسروو  بهرام
  ... روز و شب گرم فتنه 

  شهربان
  ) به سر دبير (           . خوب ، گم شو 

  !نام اينها را زودتر آن اعالن       به اين دو جوان ،نوبت رسيده 
  سر دبير

  !اي انجمن ، بدانيد         اي مرد و زن ، بدانيد ،
  خسرواآنون بنام            نوۀافتاده قرع

  .از خاندان ُرهام 
  ).مادر بيهوش مي افتد .  را بازور از آغوش مادر و برادرهاي جوانش آشيده ميبرند  خسرو(
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  .آاوه از خاندان     اين هديه شد عالوه        .بهرامدوم بنام 
 مردم  

  .نور چشم پير نيكو نام ما       !.. ما بهرام ما ، بهراماي فغان ، 
  !..  ما بهرام ما ، بهراممهربان          دوم به مردي و هنر،ۀآاو

  !اي همه خلق جهان ، رحم ، رحم      ) ده  را به سينه چسبانبهرام( پيروزه 
  رحم به اين مادر دلخون آنيد ،    !، رحم ، رحم نيست دگر تاب و توان 

  ! محزون آنيد ۀرحم به اين خست
مردم .  را ببرند بهرامدژخيمان پيش مي آيند آه . شنيده ميشود » ... ما بهرام ما ، بهرام« از قسمت عقب مردم صداي 

  .ايستاده مانع ميشوند بهرام بين آنها و 
 پيروزه 

  !لعنت يزدان به شما ظالمان          اهريمنان ،ۀبيشرفان ، گل
  .نه پسرم را به ستم آشته ايد       تخم خيانت بجهان آشته ايد ،

  !من ندهم اين پسرم را دگر       ظلم آه ديده است از اين بيشتر ؟
 زنها

  !ما ندهيم اين پسرش را دگر       ظلم آه ديده است از اين بيشتر ؟
 پيروزه 

  !اي مردم امداد آنيد ،         !فرياد آنيد ، اي مردم 
 مردم 

  !آن اهرمن و آن ناپاك         نفرين خدا بر ضحاك ، 
  !تاج و آمر و مارانش         لعنت به همه يارانش ،

 شهربان
  !زودتر بريدش 

  مردم
  مانميدهيم 

 شهربان
  !بازور آشيدش

  مردم
  !مانميدهيم

 شهربان
  اين چه سان ديوانگيست ؟        اين چه نافرزانگيست ،
  !حاصل اين خوب نيست         فتنه و آشوب چيست ؟

  !خامش و عاقل شويد         :پند من را بشنويد 
  بر سپاه فاتحم         ورنه فرمان ميدهم
  .از پي آشتار عام           تا آشد تيغ از نيام

   بد ؟بهرامطالع         آيست مجرم گر بود 
  .عدل و انصاف اين بود         بايد او قربان شود ،

  .يم ميدوند و چندين جوان از هر طرف به جلو دژخفرخ 
  فرخ

  !بجاي او ببر مرا 
 سنگين

  ! مرا -
  دیگران

  ! مرا -
  !مرا  -
  ! مرا -

  
  بهرام

  بشنويد ، اي پدران ،        بشنويد ، اي پسران ،
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  !نازنين دخترها          مهربان مادرها ،
  فاقدان همه چيز ،        اين جوانان عزيز ،

  .پسر يك پدري است         هر يكيشان بشري است ،
  جاي من آشته شود ؟        رود ديگري از چه 

  .ده برادر دادم           من بسي ناشادم ،
  .زندگاني تلخ است         طالع من شد پست ،

  ... ميروم آشته شوم         من خود اين راه روم ،
  . او را ميبرند  . مي آندغش پيروزه 

  آاوه
  .داشتم انتظار ز تو  همين را      بزرگ است روح تو ، اي نامدار ،

  اين وقت سختي چرا ميروي ؟ در      دست ما ميروي ،دريغا آه از 
  .آه هر روزم از نو آشد با عذاب       مرا مرگ از اين رو نكرد انتخاب 
  .آه بي تو نمي ماندم اندر جهان       به خورشيد رخشان و آب روان ،

  .پس از مرگ نام تو ماند بجا         بمانم آه آام تو گردد روا ،
  . ) پيشاني او را مي بوسد (

  )به مردم ( هرام ب
   -رحمتان بر پدرم ،         گر آه آيد زين غم 

  . ياور او بشويد           پسر او بشويد ، 
 مردم

  !شير پرطاقت ما           پير با غيرت ما ،
  .خويش و غمخوار توئيم          ما همه يار توئيم ،

  ) بهرام به( فرخ 
  

  !اي ز جان بهتر من        اي سر و سرور من ،
  تا به آهن سازي           از آبوتر بازي 

  . در پي خود بردي           تو مرا ازخردي 
  .من رفيقت بودم         در همه شادي و غم 
  آنييم از خود دور ؟        از چه اآنون با زور 
  تو مرا رخصت ده         يا به جان منت نه ،

  چون بال گردانت ،          آه شوم قربانت 
  !تو مرا با خود بر         يا در اين تيره سفر 

 بهرام
        !ادگار پدرم ي          نامورم ،فرخ  

     !خلق را ياري آن           تو وفاداري آن ، 
  !پهلوان چون او باش         چون پدر نيكو باش ،

  )به طرف مردم ( 
  !نهراسيد از گرگ         همت ، اي خلق بزرگ ،

  !ترك آوشش نكنيد         باز باقيست اميد ، 
 شهربان

   !فوري او را ببريد        حرف او را ببريد ،
 بهرام

  !الوداع ، الوداع           اين زمستان رود 
  !الوداع ، الوداع          غنچه خندان شود ،

  !الوداع ، الوداع           بلبل نغمه گر 
  !الوداع           . درگلستان پرد 

  
  بهرام و مردم

  !الوداع 
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  بهرام
  برگل و الله زار         چون به فصل بهار 
  يادي از ما آنيد ؛         خوش تماشا آنيد ،

  الوداع ،
  بهرام و مردم

  !الوداع 
  ردمم

  !الوداع ، الوداع          ما ،بهرام پاك 
  !الوداع ، الوداع          شير ناآام ما ، 

  !احترام ، احترام           جاودان بر تو باد 
  !انتقام ، انتقام           ما ز دشمن آشيم 

  
   سومۀپرد

. بعضي از زنها ميدوزند يا ميبافند . ه نشسته اند نوشافرين ، پيروزه ، چندين زن و دخترهاي همساي.  قباد ۀدر خان
گاهي وي با اشاره از آوچه . در روي نردبان يك بچه آوچه را مي پايد . نوشافرين و دخترها غمگين سرود ميخوانند 

دور   ضحاآيان تمامًاۀگذشتن ضحاآيانرا خبرميدهد و تا صداي سم اسب  ، بهم خوردن اصلحه و خنده هاي وحشيان
  .دخترها ساآت مي نشينند نشود 

  دخترها 
  رنجيد و شد روزم سياه ،        يار من از من ، بي گناه ،

  . گردد مهربان – گفتند -        با ناله و با اشك و آه
  .رحم آمدش بر حال من         گفتم به رعدي اين سخن ،
  . تنگم نهان ۀدر سين        شد ناله آن رعد آهن ،
  . ن غمخوار شد بر درد م        يك ابر با من يار شد ،
  .بگرفت در چشمم مكان         باران آن خونبار شد 

  از دور ديد آن درد و جوش ،         يك گردبار پر خروش 
  .در دل نشست از آن زمان         آهي شد از غرش خموش ،

  ده ريزم سيل خون ،ياز د        از آن زمان من تا آنون 
  .وز ناله پر آردم جهان          آه از دلم آيد برون 

  و از ديده جوهاي روان ،        ين همه آه وفغانبا ا
  .با من بود نامهربان         حاال هم آن آرام جان

  معجز در اين دوران آند ،        هر آس بمن احسان آند ،
  .گردم غالمش جاودان         -او را بمن مهمان آند ، 

  .آواز جارچي از آوچه بگوش ميرسد 
  جارچي

  !هي ، هي           ! هي ، هي 
  ) ايستاده با وحشت گوش ميدهند زنها سرپا( 

  .پيش گوش شاه بازي ميكنند        مارها گردن درازي ميكنند ،
  .هر زمان خواهند در گوشش روند       بوي مغز شاه را چون بشنوند ، 

  .مارها از خوردن آن عاجزند        آله پزها مغز را بد ميپزند ،
  تر ،مغز آدم را پزد شايسته       گر آه از اهل محل يك پر هنر 

  -حكمران راحت شود ز اين اضطراب ،       تا روند از آيف آن ماران بخواب ،
  .تاجور او را وزيري ميدهد       اينچنين خادم زپستي ميرهد ،
  .دولتش از ماه تا ماهي شود         اليق بخشايش شاهي شود ،

    !هي ، هي           ! هي ، هي 
        )ميگذرد (

  
  پيروزه 
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  ...  مار آيست ؟ خلق خود سازد خوراكآنكه مغز 
  زنها

  !نيست - ! نيست -    !در ديار ما چنين نامرد خائن هيچ نيست 
  )گفتگو آنان ميروند (

  )تنها (نوشافرین 
  نه خون در دل ، نه در چشم آب مانده ،    نه هش در سر ، نه در تن تاب مانده ،

  .نه شام تيره حال خواب مانده       نه اندر روز روشن حس بيدار 
  به صحرا افتد و صد پاره گردد ،      ه دل آواره گردد ،اگر از سين

  ... به دنيا ماند و بيچاره گردد       به است از آنكه بعد از دلبر خود 
  ) . بگوش ميرسد فرخناگاه از دور آواز . سكوت ( 

  .روشني بخش راهم نيامد       دير شد ، تيره شد ، ماهم نيامد ،
  .به سينه آهم نيامد از دل         خواستم بنالم ، توانم نبود ،
  در پيش هر چه خواهي ميشوم،        او نيايد من راهي ميشوم ،
  .در دريا باشد ، ماهي ميشوم         بر فلك پرد ، سياره گردم ،

  .نميخواهم دور از وي بميرم       گرچه خسته و زار و دلگيرم ،
  .يار ميگويم و قوت ميگيريم       !صيد تو نيستم ، اي اجل ، گم شو

  )د شده وار ( فرخ
  !نگارم ، دلبرم ، آرام جانم 

  نوشافرین 
  !عزيزم ، افتخارم ، پهلوانم 

  فرخ
  چرا رنگ از گل رويت پريده است ؟

  نوشافرین 
  .دو مه شد رنگ شاديرا نديده است 

  فرخ
  چرا آوازت اينسان زار آيد ؟

  نوشافرین 
  .خبر از دوري دلدار آيد 

  فرخ
  چرا چشمانت اينسان اشك پاشند ؟

  ین نوشافر
  .ز ترس اينكه از تو دور باشند 

  فرخ
  چه خواهد شد گر از تو دور گردم ؟

  نوشافرین 
  گر از تو دور گردم ، آور گردم 

  فرخ
  .جهان چون من جوان بسيار دارد 

  نوشافرین 
  .ولي دل دوستي با يار دارد 

  فرخ
  چه خواهي آرد اگر بي من بماني ؟

  نوشافرین 
  .ترك زندگاني : يك آار فقط 

  فرخ
  . عزيزم ، زندگي بسيار خوب است 

  نوشافرین 
  . عزيزم ، زندگي با يار خوب است 
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  ) را آغوش آرده نوشافرین فرخ( 
  چرا اينسان تنت چون بيد لرزد ؟

  نوشافرین 
  .دل از يك فكر وحشتناك ترسد 

  فرخ
  .عزيزم ، اينقدر ترس تو بيجاست 

  )  گذاشته فرخ ۀسر بسين ( نوشافرين
  .ي در همين جاست همينجا ، زندگان

  فرخ
  .به عالم دايم اين ماتم نماند 

  نوشافرین
  . تو گر باشي بعالم ، غم نماند 

  )بباغ ميرود (
   تنها فرخ

  .نه به دل واهمه از تير و زخنجر دارم      نزاجل باك و نه انديشه از آذرم دارم ،
  .ر دارم ، غم دلبغم خود هيچ ندارم     . جانان سخت استۀبيم جان نيست مرا ، گري

  .ليك ، من از همه آس درد فزونتر دارم     خونين بي درد ،ۀدل آسي نيست در اين دور
  .من ز بيرحمي ضحاك ستمگر دارم      بشكند آوه ز سنگيني باري آه بدوش 

  ... من در اين خانه نه خواهر نه برادر دارم     !در دنيا به رخم گر آه به بندند ، چه باك 
  )بعد از آمي سكوت ( 

  .گر برادر نبود خلق هنرور دارم     !چرا لشكر غم ملك دلمرا گيرد ... ي ن
  .تربيت از پدر پير غظنفر دارم     هرگز از سختي دنيا نكنم ناله ، آه من 

  .دشمني گرچه در اين راه چو اژدر دارم      بهر آزادي آهوي خودم ميجنگم ،
  .انه نميبر دارم دست از دامن جان    سخن اين است آه گر جان برود از تن من ،

  . ميوه مي آورد  فرخاز باغ برگشته براينوشافرين 
  نوشافرین

  .ننگ است اين ، ننگ . اين زندگاني نيست       جانم ، دل من بسيار شد تنگ،
  .از روزهاي آينده ترسم       هر شب ز وحشت تا صبح لزوم ،

  .منفور ضحاك گيرد تو را اين       ترسم ز دستم ناگاه ، بازور ،
  ! ، عزيزم ، بگريز از اينجا فرخ         فزايد بار بالها ،هر دم

  فرخ
  .آه چه مردانه دهد جان سوزد و خوش بود ، الحق     غيرتم ميكشد اينگونه آه پروانه دهد جان ،

  .غرق خون گردد و در دامن جانانه دهد جان     اي خوش آن عاشق صادق آه بميدان محبت 
  .زنده آنست آه در خدمت اين خانه دهد جان       آزادي و اميد ،ۀدرگه دوست بود خان

  .آه جدائي نكند از گل و در النه دهد جان     آن بلبل مستم ۀگر خزان حمله آند ، بند
  !بهر آزادي خانه زبيگانه ، دهد جان     مرده هرگز نتوان گفت آسي را آه به مردي 

  نوشافرین
   .جنگيده خون دشمن بريزند      اي آاش اين خلق بر پاي خيزند ،

  فرخ
  .آهويم اآنون مانند شير است     !بين چون دلير است ! جان ، دلبر من 

  .بر پاي خيزد اين خلق بيباك       آري ، عزيزم ، بر ضد ضحاك ،
  .بايد آه باشم در اولين صف       آنروزها من شمشيردر آف ،

  نوشافرین 
  .ين وطنم  اۀ، بچفرخ منهم آخر ، چو تو ،       با تو منهم روم و دشمنانرا بزنم ،

  ) به وي خنجر مي بخشد فرخ( 
  .بود آوچه ز وحشيهاي ضحاك       برو ، جانم ، تو داني شب خطرناك

  فرخ
  .رود جسم اگر چه جانم اينجاست       هميشه حاآم تو بر من گواراست ،
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  )وداع آرده ميرود (       
  نوشافرین

  . ..بيايد مشكلم را حل نمايد       آي بيايد ؟... پدر رفت و نيامد 
  )سكوت (

   را رها سازم ؟فرخآنم تا جان چه تدبيري     ...از اين فكر پريشان عقل و هوش خويش ميبازم 
  ) .از آوچه دوباره صداي جارچي به گوش ميرسد ( 

  . ويران مي آنداگر داند ز غيرت نقشه ام را    .  دارمش پنهان فرخاما ز! چاره هست ... ها ... مگر ؟ 
  !تو را در بند مي اندازم ، اي مرگ       ! ، اي مرگ سر بكفت ميتازمبه جنگ 

  !زچنگالت رها ميسازم ، اي مرگ         بزور عقل و آوشش دلبرم را 
  

  پرده چهارم
  .ضحاك درروي تخت از درد و خشم ميغرد . اهل دربار ايستاده اند . دربار

  اهل دربار 
  .شاه پر قدرت ما شده ناتوان       بر سر ما بال بارد از آسمان ،

  .روز و شب در عذاب بي گناه       گشته بي خورد و خواب پادشاه ،
  چاره پيدا آنيم ازآجا ؟          بهرآسايش مارها 

گاه به مار طرف راست گاه به مار طرف .  يكي پيش ضحاك ميروند –آله پزهاي ملل مختلف با طبق هاي پر يكي 
  .چپ بيحاصل تكليف خوردن ميكنند 

 ضحاك
  ... صبر من شد تمام         !اين طرف ، احمقان 

  .زندگي شد حرام          !آنطرف ، ناآسان 
  .مرگتان عبرت ديگران ميكنم       سر زجسم شما خائنان ميكنم 

  )به وزيردربار (
  !فوري افسونگران را بيار       چه ايستاده ئي ، نا بكار ؟! رو 

  . رباب نوازان مي نوازند و ميخوانند . وزير دربار دويده ميرود 
  .دل ما ز اين مصيبت شد پر از غم       ان نخوابيدند يكدم ،دو شب مار

  !ايا ماران بيطاقت ، بخوابيد       چرا اينسان شما در اضطرابيد ،
  .افسونگران مي آيند ، دوره زده دم ميگيرند          !بخوابيد ، بخوابيد 

  اقسونگران
  !روقا يا برق الب    يا شرق الشروقا ،    !الجلخ ، الجالخه     الفلخ ، الفالخه ،

  . طبق در دست مي آيد  قباد.شود   خاموش نميضحاك ۀعربد
  )به مار طرف راست  ( قباد

  .براي مار زيبا آوردم         حلوا آوردم ، حلوا آوردم ،
  )مار با حرص ميخورد ( 

  !مارك جان خواب رو           مارك اي مارك ،
  ! اآنون راحت شو           حكمران عالم ،

  )به مار طرف چپ ( 
  !التفات آرده بخور اين حلوا         ا ، طاوس رعنا ،مارك زيب

  !مارك جان خواب رو         مارك ، اي مارك ،
  !اآنون راحت شو           حكمران عالم ،
  .خاموش ميشود ضحاك  ۀعربد. مارها ميخوابند 

 اهل دربار 
  سلطان ما جست از خطر ،        روز بال آمد به سر ،
  .ر شد آوشش ما پر ثم        شد طالع ما پرظفر ،

  .روز بال آمد به سر         سلطان ما جست از خطر ،
 ضحاك

    ) مغز پزان و افسونگران رانشان ميدهد ( سگانرا ۀاين گل
      اين يار مهربانرا          !گردن زنيد يكسر 
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  !خلعت دهيد هم زر           )قباد اشاره به (
      زربفت به قباد مي پوشانند وۀر جاميك دسته از اهل دربا. دژخيم بافراشان ، افسونگران و مغزپزها را ميبرند 

  . شهربان آمده تعظيم مي آند . بدره هاي زر به او ميدهند 
 شهربان

  ! او به سر اهل جهان پاينده باد ۀساي      پادشاه پادشاهان پايدار و زنده باد ،
  .مي آندبين هر جمع و گروهي حيله بازي      ،مي آندباز هم در شهر آاوه فتنه سازي 

   .مي آندخلق را بر ضد ما پيوسته دعوت      شاه را صد گونه تهمت ميزند ،آشكارا
  .آار ما با شورش مردم به سختي ميكشد        اين مرد بد ،ۀگر نفرمايد شه ما چار

 ضحاك
  )با وزيران آهسته مشورت آرده ( 

  .نام خلق يك محضر نويسند آشكار  تا ز      خادمان صادق ما را برو اينجا بيار ،
  . مدح عقل و بخشش و رحم و دل صاف مرا      گويند شرح عدل و انصاف مرا ،اندر آن

  .لشكر ما داد و بي ما آار آنها بود زار     و اندر آن گويند امنيت به اهل اين ديار 
  . آهنگر استۀباعث پيدايش آن آاو  و اندر آن گويند هر سختي آه در اين آشور است 

  .ر سر دبير را پيش خوانده او را مي نشاند آه محضر را نوشته حاضر آند وزير دربا. شهربان تعظيم آرده ميرود 
 ضحاك

  )را نشان داده قباد (
  در ذخيره بره ها از بهر اين استاد هست ؟

 وزیر دربار
  . تازه افتاده بدست آاوهآخرين فرزند 

 ضحاك
   . يش آاوه در آف من بعد از اين ر) ميخندد ! ( هه – هه –هست  ! آفرين !.. زنده گشتم !.. آخرينش !.. آخرينش 
    آنكه ميگويند اميد دل و محبوب اوست ؟    ،اين همان شمشيرباز خوبروست !.. آخرينش 

  وزیر دربار
  ...  جسور و خوبروي و خوش سخن -اوست ، آري او ، 

 ضحاك
  !بايد او را من به بينم ، آوريدش پيش من 

در اين حال چشمش . با تنفر روي خود را برميگرداند فرخ. ندازد ضحاك با دقت به وي نظر مي ا.  را مي آورند فرخ
  . زرين ميشناسد ۀبه قباد افتاده او را در جام

  
 فرخ

  ..ديو سياه و پدر آن پري ؟         :بينم و در دل نبود باوري 
  !در پليدي بجهان نيست آسي مثل قباد     .داشت لقب در بر خلق اين جالد » پاآدل«

  .شرمم آيد آه چنين دد بود از ملت من       سبب ذلت من ،آار ننگ آور او شد 
  .ملتم آگه از اين رو به مكار شود       پدرم آاش از اين آار خبردار شود ،

  .او را ديگر بهتر است اينكه نه بينم رخ      . بود ملعونتر ضحاكشكلش از هيكل 
 ضحاك

  !همه و پر شور است چه سخن آور و بي وا    بين چه قدر مغرور است ،...  او ۀآخرين بچ
  .ميكنم تابع خود مردم اين آشور را       با همين دانه بدام آورم آهنگر را ،

  .بهتر است اينكه نه بينم رخ او را ديگر      در دل عفريت هم اين چهره اثر ،مي آند
 قباد

  !جان فداي نگه و جرئتش و غيرت او    در سرم از حيرت او ،خون من جوش زند 
  .ترسم از سرآشي دل سر خود را بازم      ر نگهي اندازم ،باز هم بر رخ او گ

  .بهتر است اينكه نه بينم رخ او را ديگر     ترسم اشكم به جبين ريزد از آن روي و نظر ،
 ) قبادبه( فرخ 

  !دل سيه ، اهريمن ملت فروش 
  

 وزیر دربار 
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  ! در دم مرگي تو ، بخود آ، خموش 
  ) را ميبرند فرخ( 

  )قبادبه  (ضحاك
  بايد او زنده بماند ، برو        تو از من برسد حكم نو ،تا ب

  ) ميرود قباد(
 ضحاك

  !شد پسر آاوه هم آخرشكار      شدند اين دو مار ، وه ، آه چه آسوده 
  !شادي دو فتح تماشا آنيم       بزم و طرب زود مهيا آنيم ،

  .ه رقصها آغاز ميشودهر گون.  وزير دربار از هر طرف رقاصه ها و نوازانده ها ميريزند ۀبا اشار
  
   پنجمۀپرد

  . وزير دربار مي آيد . ضحاك در روي تخت 
 وزیر

  .از پي اجراي فرمان شهنشاه آمدند     تاجدارا ، دوستان در پيش درگاه آمدند ، 
  . درتمام شهر فوري آرد بر پا شور و شر       دربار آاوه باخبر،ۀليك ، شد از نقش

  ... د آوچه ها را يكسر از آشوبگرها پر نمو
 ضحاك

  . از اشراف محلي داخل ميشوند ضحاك وزير طرفداران ۀبه اشار  ! زود يد دوستان مطمئن را پيش من آر
  دعوت شده ها

  ! تيغ تو برا به فرق دشمنان -      ! السالم ، اي پادشاه مهربان -
  تا آه ما با جان و دل اجرا آنيم ؟       چيست فرمان شهنشاه عظيم ،-

  .شينند  مي نضحاك ۀبا اشار
 ضحاك

  خوبي ما را شماها ديده ايد ؟
 آنها 

  ... ها ، ديده ايم 
 ضحاك

  عدل و انصاف مرا سنجيده ايد ؟
 آنها

  .سنجيده ايم 
 ضحاك

  من نگهدار شما گرديده ام ؟
 آنها

  .گرديده ايد 
 ضحاك

  منصب و مال و لقب بخشيده ام ؟
 آنها

  . بخشيده ايد 
  .از دور هياهوي مردم بگوش ميرسد 

 ضحاك
   .مي آند ، اما ، فتنه بر پا آاوه

 آنها
   .مي آند بيجا آاوه

 ضحاك
   .مي آند اغوا مدر ميان مرد

 آنها
   !مي آند ، ها ، مي آند

 ضحاك
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  .بيشتر بهر شما دارد خطر       بهر ملك اين فتنه ها دارد ضرر ،
  !اين سند را مثل خلق امضا آنيد       خويش را ايمن از اين اغوا آنيد ،

. آنها آنرا دست بدست داده و نخوانده با تعظيم و تكريم مهر ميكنند .  در دست سردبير است نشان ميدهد محضر را آه
  . فريادها و هياهو رفته رفته نزديكتر ميشوند 

 )به وزیر دربار( ضحاك
  ! را تنها به دربار آاوهبياور       به سختي پيش مردم را نگه دار ، 
  . همه از وحشت ميخشكند . آاوه دمان به دربار داخل ميشود 

 آاوه
  !ز انصاف و رحم و حيا بيخبر         ايا ديو خونخوار بيدادگر ،

  . ما عزاخانه شد ۀطربخان      نو اين ملك ويرانه شد ،زجور 
  .زتيغ تو يك گردن آزاد نيست       در اين سرزمين يك دل شاد نيست ،

  آي آخر شوي سير از خون ما ؟      ستم چند بر حال محزون ما ،
  .ز روح تو روئيده شد اين دو مار        بس ظلم و آين آرده ئي بيشمار ،ز

  .ستمهاي تو مار دوش تو شد       تو بار دوش تو شد ، دل سنگ 
  .شود دردت افزون و جورت فزون       زماران خود در عذابي آنون ،

  .فقط مغز بيچارگان ميخورند       اند ، به مثل خودت مارهاي تو
  )اشاره به امضا آنندگان محضر (       آز اينانب تو حساۀچگونه آند قرع

  ... نشد يكنفر انتخاب 
  .بگوش ميرسد » دست آهنگر « سرود . فرياد خلق ديوارهاي قصر را ميلرزاند 

  !هراسان شو از خشم جوشان خلق       شنو اين صداي خروشان خلق ،
 ضحاك

  فرخت آزاد گردد بي گزند ؟      پس تو ميخواهي به امر من ز بند 
  اوفتاد ،فرخ فال نو بر نام     ز روي عدل و داد ، گرچه ، . ش آن گو

  ... ليكن 
  . نگاه ميدارند آاوهرا مي آورند و در ميانه شمشيرهاي برهنه مقابل فرخ با اشاره او 

  .آخرين اوالد دلبند تو است       ... اين يكدانه فرزند تو است ... 
  . شمشيرهاي آشيده مانع ميشوند  حرآت ميكنند آه بيكديگر برسند اماآاوهو فرخ 

  –ترك مكر و فتنه و اغوا آني       اين سند را گر تو هم امضا آني ،
  . بر تو بخشم آخرين فرزند را       من ز دست او گشايم بند را ،

  . طومار را گشاده هر جمله را اول پيش خود بعد بلند ميخواند آاوه .  ميدهند آاوهمحضر را بدست 
  اين غداران ؟      آدام خلق ؟ » ...خلق  ... ما « 

  گر خلق طلب آنيد ، اين است ،      اين خلق فروشان و خيانتكاران ؟ 
  !اين خلق       )اشاره به طرف هياهوي مردم ( 

  )خواندن را دوام ميدهد (     ! زحمتكش و ايجاد آن و مسكين خلق 
  » ... دل خرسند   ... خلق راحت و           ... شه عادل و « 

  كر و خيانت تا چند ؟اما دل آي ؟ م
  . نزديك مي آوردند آاوهرا تماما رو بروي فرخ    ضحاكۀبا اشار

  جانم ، جگرم ، يگانه فرزند من است ،     دل و دلبند من است ، فرخهر چند آه 
  .بينم رخ يازده برادرهايش       هر وقت نظر آنم به سر تا پايش ،

   )مي آندگريه (      خواهد دل من شادي او بينم ، 
  ... شبختي و دامادي او  را بينم خو

  فرخ
  !زين آب مزن بر دل من آتش تيز        مردانه ، پدر ، اشك مريز ،ۀاز ديد

  .پادراتري بمردي از وجدانهم       تو سخت تري ز چكش و سندانهم ،
  .و زمردن من خاطر خود تنگ نكن       هرگز ، پدرم ، قبول اين ننگ نكن ،
  .آزادي خلق بهتر از جان من است      ،خدمت به وطن يگانه پيمان من است

  آاوه
  چشم از وطن و اهل وطن بر بندم ؟      خواهيد آه از براي يك فرزندم 



 67

  .و آن تازه جوانان همه فرزند منند       اين خلق تمام خويش و پيوند منند
        من ميهن خود را نفروشم هرگز      . را ميبرند فرخ ضحاك ۀبا اشار
   . مي آندمحضر را پاره آرده زير پا لگد       !ز  ننگ را نپوشم هرگۀاين جام

  شهربان
  )شمشير را ميكشد (

  !سر بي ادب را بگيرم ز تن    بده رخصت اي شاه عالم آه من 
  ضحاك 

   ) .مي آندپر از واهمه با دست بي قوت گويا چيزي را از سينه خود دور ( 
   ... نهاده است بر سينه ام استوار      نبيني مگر ؟ نيزه اي مرگ وار 

. جنگ در ميگيرد .  جوانان بيرون مي آيند ۀ و يك دست فرخ،قباد از زير زمين .  هجوم ميكنندآاوهخائنهاي محلي به 
 او آويخته آنرا بر افراشته از ايوان به مردم آه در بيرون ۀاندازد و پيشدامن خود را به نيز  يك ضحاآي را زده ميآاوه

 را از ضحاك فرخ.  در سر آنهاست به دربار ميريزند پرويزهستانيهاي مسلح آه  شهري و آوۀتود. هستند نشان ميدهد 
   . مي آندتخت سرنگون 

  مردم
  !هميشه شاد باشيد اي جوانان         مبارك باد اين فتح نمايان ،

  ! ما فرخخوش و فرخنده باشد          ما ،فرخالهي زنده باشد 
   ) قبادبه( ناناجو

  .جان ما را عقل تو آزاد آرد 
  )همه (ردم م

  .فكر تو دلهاي ما را شاد آرد 
  قباد 

  .عقل اين دختر به من ياري نمود     اينچنين فكري فقط از من نبود ،
  )  را آه در بين مردم ايستاده است نشان ميدهد نوشافرين(

  مردم
   !نوشافرينآفرين هم بر تو ، هم       اي قباد پاك دل ، صد آفرين ،

      زربفت به قبادۀيكي از آشپزها پيشدامن خود را از روي جام.  اشك شادي ميريزد »پاآدل  « ۀاز شنيدن آلمقباد 
  .ديگري آاله سفيد آشپزي خود را به سرش ميگذارد . مي پوشاند 

   ) قبادبه( سنگين
  .ي آزاد مي آردجوانانرا چه سان       حكايت آن آه از شمشير جالد 

  و ميرفتند در خواب ؟ آه ميخورند       ي به آن ماران بيتاب مي دادچه 
  قباد

  با خود گفتم آه اگر آن دو مار       پيش از آنكه من روم به دربار ،
  .مغز گوسفند را با ذوق ميخورند       به مغز ضحاك هوس ميكنند ،

  ) عمومي ۀخند(
  . نيستم قبادگم شوم ، من بايد       اگر نخورند من استاد نيستم ،

  .باشد از خويش و بيگانه پنهان       بايد آشخانه  : ضحاكگفتم به 
  .مغز پخته را افسون نمايد         مبادا جادو آنجا بيايد 

   يك ذره – دو مثقال ، نمك –شكر        ميزدم هر شب به مغزه بره 
  يك خرده سرمه از دندان فيل ،       دو تا فلفل ، نيمتا زنجبيل ، –يك 

  ! شد معجون اينك... يك دم و يك پف       يك چوبه دارچين ، يك نخود افيون ،
  .به ماران آن گوسفند خونخوار       م از آن مغز خوشگوار مي داد

  .آه شب دو جوان آم شده است از ما       هر سحر خوش بود شاه بي پروا 
  .منتظر بودند در زير زمين         اما جوانان همه در تامين 

  مردم
  !آفرين هم بر تو هم نوشافرين        پاك دل ، صد آفرين ،قباداي 

  قباد
  .بهترين مغز جهان است اين مغز      نرم و شيرين و جوان است اين مغز ،

  .نعمت و حرمتم از مغز من است       مغز پختن هنر نغز من است ، 
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  مردم
  .مغز با مزه زياد است ، زياد       آار دنيا به مراد است ، مراد ،

  .خوشترش مغز قباد است ، قباد       قباد است ، قباد ،بهترش مغز 
  )نوشافرین به( فرخ 

  ماه خوش منظر من ،    شكر ، صد شكر آه باز آمده ئي در بر من ،
  من سپاهي و تو فرمانده نام آور من،         ! مهربان دلبر من 

  .فتح من ، اختر من 
  نوشافرین

  .دلبر آيد در بر   وصل خوب است به هر جا بود ، اما بهتر آه بميدان ظفر 
  .ملت و آشور من       من خودم فاتحم و يار من و لشكر من ،

  )قبادبه ( آاوه 
  !..تا هزاران نوجوان ميشد زچنگالش رها       آاش خواليگر بدي ز اول تو پيش اژدها

همه ساآت .  را از دو طرف در آغوش ميگيرند فرخ پيروزه و نوشافرينآهسته شنيده ميشود ، » الوداع « آهنگ ( 
  ) مي ايستند 

  !آشور ما بي زوال و فتح ما پاينده باد     . اد خلق انسان پرور و نام آور ما زنده ب
  مردم 

  ! آهنگر ما زنده باد ۀشير فاتح آاو     ما پاينده باد ، آشور ما بي زوال و فتح
 خود را به ۀاينرا ديده ديگرانهم زينتهاي ساد.  گردن بند خود را گشوده به پرچم بيرق آاوياني مي آويزد نوشافرين

  . پرچم عالوه ميكنند 
   عمومسرود

  !ديدي آه چطو شد         ديدي آه چطو شد ، 
  ! اي ، هي   !اي ، هي         .همش يخ بود و آو شد 

  !ديدي آه چطو شد            شد ، نوۀهنگام
  با لشكر خونخوار        شيران وطن دشمن غدار ۀاز حمل

  !ديدي آه چطو شد     . چون در بر خورشيد همش يخ بود و آو شد 
  !ديدي آه چطو شد      شد ، نوۀام هنگ    !اي ، هي   ! اي ، هي 

  آن وحشي نا پاك     ،ضحاك بر باد فنا رفت همه هستي 
  !آه چطو شد ي ديد    ! آز آمدنش يكسره اين ملك چپو شد 

  !ديدي آه چطو شد      نو شد شد ،ۀ هنگام  !اي ، هي   ! اي ، هي 
  و آن آله پز خوب ،      از همت و از غيرت آهنگر محبوب 

  !ديدي آه چطو شد     . خلق پلو شد عيد آمد و تلقان همه
  !ديدي آه چطو شد        شد ، نوۀ هنگام  !اي ، هي   ! اي ، هي 

  . پرچم زينت يافته با طنطنه بر افراشته ميشود 
  پرده
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  ترجمه ها
  
  

  انترناسيونال
  
  
  

  !دنياي فقر و بندگي       برخيز ، اي داغ لعنت خورده ،
  .به جنگ مرگ و زندگي         ما را برده جوشيده خاطر 

  آهنه جهان جور و بند ،        بايد از ريشه براندازيم 
  .هيچ بودگان هر چيز گردند         آنگه نوين جهاني سازيم ،
  .آخرين رزم ما          روز قطعي جدال است ،

  .نجات انسانها          انترناسيونال است 
  . نه قهرمان خدا ، نه شاه ،         بر ما نبخشد فتح و شادي 
  .در پيكارهاي بي امان         با دست خود گيريم آزادي 
  نعمت خود آريم بدست ،        تا ظلم را از عالم بروبيم ، 

  . تا وقتي آه آهن گرم است         دميم آتش را و بكوبيم 
  . آخرين رزم ما         روز قطعي جدال است ،

  .نجات انسانها          انترناسيونال است 
  اردوي بيشمار آار ،        اني ، جهۀتنها ما تود

  .نه آه خونخواران غدار         داريم حقوق جهانباني ،
  بر رهزنان و دژخيمان،        غرد وقتي رعد مرگ آور 
  .تابد خورشيد نور افشان         در اين عالم بر ما سراسر 
  . آخرين رزم ما         روز قطعي جدال است ،

  . نجات انسانها          انترناسيونال است 
  

  يم گرآي ماآس
  سرود شهباز

  
١  

  تنگ نمناك گره پيچ خوابيد ، در       و آنجا ماري به آهسار خزيد 
  . به بحر نگران 
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  .آهسار دم گرم ميدميد به چرخ       در چرخ بلند آفتاب مي تابيد ،
  از تنگ تاريك بين رشحه ها     ... موجها در پائين ميخوردند به سنگ 

  ... ي غلطان  سنگهاۀبا غلغل          تابان بود سيل ش
  آوه را بريده ، با غريو خشم ،    پوشيده از آف ، سر سفيد ، پر زور ، 

  .به دريا ميريخت 
  .شهبازي افتاد       ناگهان آنجا آه مار پيچان بود 

  او ، با فريادي پائين افتاده       ... مجروح ۀبا پر خونين ، سين
  .سينه ميكوبيد       در خشمي عاجز به سنگهاي سخت 

  ولي زود فهميد آه از عمر مرغ       . و جلد خزيد از وي دور مار ترسيد
  نزديكتر خزيد به مرغ مجروح        ... دو سه دم باقيست 

   چه شد ؟ مي ميري ؟-      . و راست برويش ايستاده فشيد 
  .با آهي عميق      پاسخ داد شهباز –.  آري ، مي ميرم -
  ... ديدم فلك را ... نگيدم بيباك ج    ... بخت را شناختم ...  من با فحر زيستم -

  !اي ، بيچاره تو       ...تو چنان نزديك نخواهي ديدش 
  آنجا چون خزم ؟    .  خوب ، چيست آسمان ؟ يك جاي تهي -

  چنين گفت آن مار به مرغ آزاد     -!گرم است و نمناك ... من اينجا خوشم 
  . بپر يا بخز : پيش خود فكر آرد       .و در دل خنديد به هذيان وي 

  همه در زمين خواهند خفت ، هر چيز           .عاقبت پيداست 
  شهباز جسور ناگه تكان خورد ،        ... خاك ميشود ، خاك 

  از سنگ سرب رنگ در تنگ تاريك      .نيم خيز به اطراف نظري انداخت 
  .هوا خفه بود و پر تعفن           .آب مي تراويد 

  .رو با همه ني     شهباز فرياد زد ، پر درد ، پر اندوه ،
  ... بزخم سينه ... خصمرا فشارم       ... آاش باري ديگر به فلك پرم -

  !.. اي لذت رزم       ... تا ، در خون من غرقه ، بميرد 
  راستي دلكش است زيستن آه اين مرغ      شايد در چرخ: مار بفكر فرو رفت 

  :او پيشنهاد آرد به مرغ آزاد           ... چنين مينالد 
  بلكه بالهايت تو را بردارند و آمي ديگر     !ه و پائين بيفت پس بيا پيشتر تا لب در
  بخود لرزيد باز ، فرياد زد مغرور ،          .يدر عالم خود زندگي آن

  . سوي پرتگاه رفت       در نم سنگها ، لغزان با چنگال ، 
  بالها گشاده ، از عمق سينه نفسي آشيد ،          . به پرتگاه رسيد 

  خود مانند سنگ از روي سنگالخ ،      .خت چشمش درخشيد و خود را اندا
  امواج سيالب او را ربوده     بالها شكسته ، پر فرو ريخته ، پائين ميغلتيد 
  ... موجهاي دريا ، با صفير غم ، بسنگ ميخوردند     خونش را شست و در آفن آف بردش بدريا 

  ...  بحر نمايان نبود ۀپيكر شهباز در پهن
٢  

  .در مرگ شهباز ، در عشق آسمان       يشيد مار ، والميده ، ديري اند
  .با اميد بخت فرح ميدهد     پس نظر افكند بچرخ آبود آه چشم را دايم 

  در آن فضاي بي سقف ، بي آران ؟       آخر چه ميديد شهباز مرده -
  با عشق پرواز بر فلك ، روح را اغوا ميكنند ؟      هم جنسان او چرا پس از مرگ ،

  آخر اينها را ميتوانستم منهم بفهمم ،       آنها ؟چه چيز آنجا درك ميكنند
  :گفت و اجرا آرد     .م مي آرداگر به فلك آمي هم باشد پرواز 

  .مانند نوار در آفتاب رخشيد         چنبره زده پريد به هوا ،
  .اينرا فكر نكرد آه بسنگ افتاد         !خزنده نهاد آي پرواز آند 

  !، جذب پرواز بچرخ در اين است  پس -      ...افتاد ، وليكن نمرد و خنديد 
  در آن دلتنگند ،خاآرا نشناخته       !مرغان مضحك ! در افتادن است 

  .در آن تفته دشت حيات ميجويند         بچرخ بلند شتابان شده 
  ليكن غذا نيست و تكيه گاه نيست تن زنده را       نور فراوان هست ،. آنجا تهي است 

  اي اين آه با آن پوشانند بر    پس آبر بهر چيست ؟ سر زنش چرا ؟
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  در آار حيات پنهان نمايند ؟      جنون هوس ، و عجز خود را 
  .و ليكن ديگر من فريبشانرا نميخورم          !..مرغان مضحك 
  .آنجا پريدم ، پيمودم آن را       ... ديدم فلك را ... من خود آگاهم 

  نون بخود اعتماد دارم فقط محكمتر من اآ    .ليك خرد نشدم .  افتادن را هم آزمون آردم 
  !بگذار با موهوم زندگي آنند       آنها آه خاك را دوست نميدارند 
  .به دعوتشان دل نميدهم      من به حقيقت پي بردم ، هرگز 

    مار در روي سنگ آالف پيچ شده       .من خاآزاده ام ، با خاك زنده ام 
  دريا برق ميزد در تابش نور ،          .بخود مي باليد 
  در آن شيرانه غرش امواج       .ا سخت به ساحل ميزد موج خود ر

  صخره ميلرزيد از ضربت موج،  .طنين انداز بود سرود در وصف مرغ سرافراز 
  !شور و جنون دالوران را ثنا ميخوانيم       :ميلرزيد فلك از رعد سرود 

  ... اي جسور شهباز ، خونت ريخته شد     ! شور و جنون دالروانست خرد حيات 
  همچون اخگر در ظلمت حيات     آن روز آه قطره هاي خون گرم تو ،ليك آيد 

  .بر مي افروزند مجنونوار عشق آزادي و نور     رخشان ميشوند و در بسياري دلهاي بيباك 
  محكم روحان و دليران ، جاويد ، باقي خواهي ماند ،       گرچه تو ُمردي ، ليك در سرود 

  !شور و جنون دالوران را ثنا ميخوانيم   !نور چون زنده تمثال ، چون دعوت سوي آزادي و 
١٩۴٨   

  ماآسيم گرآي
  پيك طوفان سرود 

  
  

  .ابرهاي تيره گرد مي آرد باد         روي هامون بحر سر سفيد 
   مي آندشهپر گشاده پرواز        ما بين ابرها و دريا مغرور 

  گاه بالي بر موجي رسانيده ،      .پيك طوفان ، برق سياه مانند 
  بانگ ميزند و ابر ميشوند       ابر پريده چون تير گاه بسوي 

  درون اين بانگ شوق طوفان هست ،      .شادي در بانگ بي پرواي مرغ 
  و يقين آامل به پيروزي        هوس ۀنيروي غضب ، شعل

  ياقوها مي نالند پيش از طوفان ،      .مي شنوند ابرها اندر اين بانگ 
   آنها آه در قعر آب حاضرند      .مي نالند ، مي لولند روي دريا 

  –اسفرودها نيز ناله ميكنند       .وحشت خود را پنهان نمايند 
  . از لذت رزم زندگاني         آنها ، اسفرودها بيخبرند 

  تن پروارش را ابله پنگ ون        .غرش رعد مي ترساندشان 
  تنها پيك طوفان سرفراز       ... در سنگالخ مي آندترسان پنهان 

  .باالي درياي سفيد از آف         دانه مي پرد با جرئت ، آزا
  .بروي دريا فرود مي آيند         ابرها تيره تر شده پائين تر 

  .به پيشواز تندر مي شتابند       موجها مي سرايند و رو به اوج
  در آف غضب ،          !تندر خروشان 

  باد اينك در آغوش مي گيرد سخت       .گرم دفع باد ميزارند موجها 
  وحشيانه خشمگين ، مي پرتابد        ضربت ،گله هاي موج را و با

  آوه پاره هاي زمردين را       روي سنگالخ و در هم شكسته 
  پيك طوفان ، برق سياه مانند ،       .مي آندبه گرد ، به رشحه بدل 

  چون تير از ابرها گذشته با پر       مي پرد غريوان ، گشاده بال 
  –ن چون شيطان اين است مي پرد دما      .آف موجها را آنده مي برد 

  ... مي خندد قاه قاه ، ميگيريد زار زار       -. سياه ، سر افراز شيطان طوفان 
  !او از شدت شادي ميگريد       او به ابرهاي تيره مي خندد ، 

  .چنديست خستگي حس مي نمايد       در قهر رعد او ، شيطان حساس ،
  !د پوشاند  نه ، نخواه–ابر آفتاب را        او يقين دارد نخواهد پوشاند 
   آبود ۀر شعلبگله هاي ا      ...باد مي صفيرد ، تندر ميغرد 
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  دريا تيرهاي برق را ربوده      .مي افروزند باالي ژرف دريا 
  انعكاس اين برقها در بحر       .در قعر خود خاموش مي نمايد 

  .پيچ و تاب خورده غايب ميشوند         بمانند مارهاي آتشين 
  اين مرغ جسور پيك طوفان است     ! فان  طوفان ، بزودي مي شورد طو-

  .روي بحر پر غضب خروشان       آه مي پرد مغرور بين برقها 
  ! بگذار شديدتر بشورد طوفان -      :پيشگوي فتح است آه بانگ ميزند 

  
  ماياآوفسكي . و 

  گفتگو با رفيق لنين
  
  

  اوضاع نوين ،            از خرمنها آار ،
   . آرميد    آم آم تاريك شده         روز ،

  منم و لنين ،             : دو تن در اطاق 
  .روي ديوار سفيد              عكس او 
  .در پرشور سخنراني             دهان باز 

  .خار خار     موهاي لب       رو به باال 
      عظيم پيشاني ،             در چين جبهه ،

  . انساني افكار       عظيم ،        گنجيده 
  .هزاران     در زير       ميروند       پيداست ، 

  .از نور شادي فروزان     جستم ،     ... علف دستها       ...  پرچم جنگل
  . به پيشوا     دهم       گذارش         سالم ، 

  من ميدهم خرسند ،      رفيق لنين ، 
  .با امردل     نه رسمي ،       گذارش ، 

  ميشوند     خواهند شد ،      رفيق لنين ، 
  .دوزخوار مشكل       آارهاي         اجرا 

   و لوچ ،به گدا    دهيم شمع و رخت 
  . فلز و انگشت       حاصل         رويد 
  آله هاي پوچ ،      زيادند         ضمنا

  .آردارهاي زشت       هر نوع         زيادند 
  .دفع مشت و گاز        مي آندخسته 

  .گستند افسار       جمعي         بي شما 
  فتنه ساز ،    در دورش ،       در ملك ما ، 

  . بسيار       رذيالن       قدم ميزنند 
      و نه شماره ،       نه لقب دارند

  :ميشود آشان       يك قطار ريختها 
    چاپلوسان لجاره ،          آوالآها ، 
  . بدمستان      اهمال آار ،    انشعابي ،
     نشانك ،     پر از قلم ،     سينه را ، 

  .مغرور     راه ميروند     پيش انداخته 
  .ميكوبيم، بيشك     همه شانرا       ما 

  . زور  ، مي خواهدزور      -ليكن همه را 
  در دود آن فابريكها ،     رفيق لنين ،

  زير برف و غالت ،     درزمين 
  .داريم نفس ، فكر ، پيكار و حيات    با دل و با نام شما       رفيق ، 

      اوضاع نوين ،    از خرمنها آار ،
  .آرميد   آم آم تاريك شده ،       روز، 

   -منم و لنين ،    -دو تن در اطاق ، 
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  فيد روي ديوار س     عكس او 
  
  آشانين . ل 

  سرود جوانان
  
  

  .ما به اميد صلح زنده ايم          فرزندان هر ملت ،
  .بهر خوشبختي آوشنده ايم         اين سالهاي پر شدت 
  در اقيانوس و دريا           در هر اقليم دنيا ،
  بر ما دهد دست ،         هر آس جوانست ،

   دوستي سرايد هرجوان ،ۀنغم        !با ما به صف ،دوستان 
  اين سرود ما را آشتن آي توان ،        . جوان ، هرجوان  هر

  !آي توان ، آي توان 
  هم آهنگ اينرا           با جوانها 

  اين سرود ما را آشتن آي توان ،          : خواند دنيا 
  !آي توان ، آي توان 

  .نام دوستان به دل شد رقم         در ياد است روز ميدان ،
  . بهم دوستي ما را بسته          خون پاك شهيدان

  !پيش آ ، با ما بپيوند         .هر انسان شرفمند 
  نوراني فردا           بخت ملتها ،

   دوستي سرايد هر جوان ،ۀنغم        .ياران : در دست ماست 
  اين سرود ما را آشتن آي توان ،        .هر جوان ، هر جوان 
  !آي توان ، آي توان 

  هم آهنگ اينرا          با جوانها 
  سرود ما را آشتن آي توان ،اين           : خواند دنيا 

  !آي توان ، آي توان 
  . با سوگند مقدس به پيش          برنا دل ما ميتازيم 
  .بهر حق سزاوار خويش           پرچم باال افرازيم 

  .باز بهر صلح آند چاه         زور تاريك بدخواه 
  همراه ما گرد         خيز اي جوانمرد ،
  ان ، دوستي سرايد هر جوۀنغم         ! ضد شرار جنگ 

  .هر جوان ، هر جوان 
  !آي توان ، آي توان       اين سرود ما را آشتن آي توان ،

  :خواند دنيا     هم آهنگ اينرا           با جوانها 
  !آي توان ، آي توان       اين سرود ما را آشتن آي توان ،

  
  آشانين . ل 

  سرود بين المللي دانشجویان
  
  
١  

  .ران جوان ميدهيم دست به يا      دنيا ، شنو صوت دانشجويانرا ،
  !آي زير دود حريق مينهيم       آسمان صاف و خورشيد تابان را 

  وفاداري           عزم و ياري ،
  پر از ايمان ،        .دارد به توپ و آتم برتري 

  .پاسدار صلحيم ما توده جوان           يك دل و جان ،
  پيش دوستان           صاف ورخشان ،

      .يكتاست ره بخت جاويدان 
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٢  
  .با رزم و آار دانش در دست آرد       آموزش پادار است ،س براهآ هر

  .سوي سعادت ملل را برد     ما خواهيم علمي آه صلح را خواستار است ،
  وفاداري           عزم و ياري ،

  پر از ايمان ،        .دارد به توپ و آتم برتري 
  .پاسدار صلحيم ما توده جوان           يك دل و جان ،

  ن پيش دوستا         صاف و رخشان ،
  . يكتاست ره بخت جاويدان 

٣  
  .ياد داريم دود و خونها را هنوز       ما آه در آتش جنگ يار شده ايم ،

  .دانشجويان ، صلح را سازيم پيروز       بهر بزرگ امتحان آماده ايم ،
  وفاداري           عزم و ياري ، 

  پر از ايمان ،        .دارد به توپ و آتم برتري 
  . جوان ۀم ما تودپاسدار صلحي          يكدل و جان ،

  پيش دوستان          صاف و رخشان ،
  .يكتاست ره بخت جاويدان 

  
  پاتكانيان . ر 

  بزرگي بي زوال
  
  

  !آه شوي آدمي بزرگرو ، باز آ ، دمي            :چون جان ببر آشيدش و بدرود آرد و گفت 
  آمدم ، پدر ،: آمد و گفت           يك سال رفت ،

  –. ينسان بخود مبال  پسر ، ا-          ... اول توانگرم 
  –! بزرگي از تو طلب آرده ام ، نه زر             .گفتش 

  !  پدر ، ببين -        . بگذشت سالها و پس آمد 
  . گفتا       -. من عالمي بزرگم ، دانشور زمان 

   – گفت پدر –.  اين ممكن است -      .  يگانه رهبر علمم در اين جهان -
   بود همين ؟اما مگر بزرگي مطلق          .بلكه صد چنان 

  .تنها نه ، با برادر مظلومي از بشر     اين سفر . بگذشت سالها هم و باز آمد 
  من ناله اش شنيدم و رفتم بياريش ،    اين اسير بود و ببند ستم ، پدر ،: گفت 

  –. آزاد آردم از ستم و رنج و خواريش       آوشيدم و مجاهده آردم آه زودتر 
  گفتا ، بشوي جامه و تن را ز خاك و خون ،    .سخن چون گل شگفته شد پدر پير از اين 

  .آورده ئي بجاي همه آرزوي من     آزاد زندگي آن و خوش بخت ، چون آنون 
  .اين است آن بزرگي بي مثل و بي زوال     ! اينك ،حقيقتاً  تو بزرگي ، بخود ببال 

  
  تاراس شوچينكو

  وصيت نامه
  
  

  مين ،مرا زير ز      ميرم ، خوابانيد ، ياران ،چون 
  .او آرائين شيرين         در صحراي بي پايان 
  دنپر و ساحل آن         چنانكه دشت پهناور ،

  .چون ميغرد غران         پيدا باشد ، بشنود گوش 
  .بندها را بگسالنيد         خوابانيد و بپا خيزيد ،
  .نصرت را غسالنيد         با خون ناپاك دشمن 
  نو ، آبير و آزاد           مرا در عائله نو ،

  !يكدم آريد بياد          نرمي و مهرباني با
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  ويكتور هوگو

  سنگر خونين
  .با آودآي دلير ، به سن دوازده       سنگر خونين شدند اسير رزم آوران 

  . بله ، با اين دالوران -         آنجا بدي تو هم ؟ -
  !تا آنكه نوبت تو رسد ، منتظر بمان     . پس ما آنيم جسم تو را هم نشان تير -

  .آتش جرقه زد       د شد همه لول تفنگها ،يك صف بلن
  .غلطان فتاد بر سر خاشاك و سنگها           تن همسنگران او 

  . به سردار فوج گفت –با مادر عزيز        اذنم بده بخانه روم ، تا آنم وداع-
  ! عجب حقه اي زدي -        .  الساعه خواهم آمد -

  زي به حرف مفت ؟نواهي زچنگ ما بگري      محكوم آيستي اگر اصال نيامدي ؟
  خانت آجاست ؟    .  داد پاسخ وي آودك شجاع – سلطان ، نه -

  ! ها ، پس برو -      .در سر آن چشمه ، آن طرف 
  .سربازها به مسخره گفتند      بين خود –! ..  چه خوب خرش آرد-

  خر خر و ناله دم مرگ دالوران            آن زمان 
  ناگهان         .با قاه قاه خنده بد آغشته 

  !آمد .  محكوم خورد سال مي آمد ز پشت صف     : ت نظر آنان هر آه بحير.  شكست شوخي
  آنجا آه پيكر رفقايش بخون فتاد ،      ميان آوچه به ديوار تكيه داد ،

  ! اين من -    .خونسرد و بي تزلزل و مغرور ايستاد 
  ! خالي آنيد تير -          آشيد عربده ،

  
  پوشكين . س . آ 

  به دآابریستها
  
  

  !پر فخر تحمل آنيد ، ياران         عماق آانهاي سيبير در ا
    و بلند پرواز فكرهاتان         گم نميشود رنج دلگير 

    اميد در سيه چال غمبار         خواهر وفادار سختي ، 
  . خواهد آمد روز خوشبختي         جرئت و شادي آند بيدار ، 

          محبت و دوستي يابد راه ،        پيشتان از سدهاي آهن 
        .  من ۀرسد بانگ آزاد       چاه–ني اآه در آن زندآنسان 

       آزادي . زندان ويران گردد         بندهاي گران خواهند افتاد ،
  .هند داد دوستان تيغتان پس خوا        پيشوازتان آيد با شادي ،

  
  پوشكين . س . آ 

  یاد دارم
  
  

  ايستادي بر چشمم تو ظريف ،         ياد دارم دم جانبخشي من ،
  .  حسن لطيف ۀهمچنان آله         آه بپرد آنا ، چون پديده
  بين هر روزه هياهوي و شتاب ،         انده ، نوميد ،ۀمدتي غرق

  .نازنين چهر تو ديدم در خواب         گوشه آواز عزيز تو شنيد ،
  . بشد از صر صر عاصي بر باد         افكار آهن . سالها بگذشت 

  .فت از يادملكي چهر توام ر      دلكش آواز تو شد دور از من 
  پس از آن ميگذراندم ، ايام ،      دور ، در ظلمت زندان ، بي سود ،

  .بي اشك و بي روح و بي الهام       زندگي بي عشق و بي معبود ،
  باز پيدا شدي اينك تو ظريف ،       : روح را شد دم بيدار شدن 

   حسن لطيف ،ۀهمچنان آله        چون پديده آه بپرد آنا ، 
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   تام ،ۀبهر او از نو ، با جلو      : آلود دل آنون جوش زند شوق
  هم اشك و هم روح و هم الهام ،      زنده شد هم عشق و هم معبود ،

  
  پوشكين. س . آ 

  در هواي دلكش فواره ها
  
  

  هر طرف ديوارها را رشحه زن ،        در هواي دلكش فواره ها ،
  .با جرنگ انداز مرجان سخن       بر دل خان شاعر آوردي صفا 

  مي نمودي دست چاالآش رسد       ، مليح ،يح بيكاري بر نخ تفر
  . زرين خرد ۀدانه هاي سبح       يح ،لُدّر گردن بند رخشنده م

  اينجا سخن پرداز شرق .  آريمبر       جوجه ها –شيفته بودند سعدي 
  . در شگفت و جذبه ميگرديد غرق      ميگشودي دفتر و باغچه سرا 
  . يهاي نغِز ايروان همچو قال       قّصه هاي زبده ميگسترد او 

  .  هر زمان گيريمجلس خانهاي       ميگرفت از حسن آنها رنگ و رو 
  صاحب استعداد فكري، خوش ادا ،      ليك يك تا هم فسونكار عزيز ،

  نا سروده داستانها ، شعرها       با چنان قدرت ، چنان شوخ و تميز 
  شاعر بگزيده آشور آاندران       آان بصير و نكته دان و بالدار 
  . قرين با حوريان –دلربا زنها       شير مردانند پرمو ، سهم بار ،

  
  پوشكين. س . آ 

  آاخ یادگار
  
  

  . راه مردم را به آن محضر علف هرگز نپوشد     بخود آاخي بپا آردم آه دست آنرا نميسازد 
  .زبرج شاه اسكندر      معظم آبده آنسان آه باالتر سر فرازد 

  .رهد روح از فنا و ماند اندر نظم ارزنده   مم گرچه گردد خاك ، جس–تماما من نمي ميرم ، نه 
  . ولو يك شاعر زنده     بمانم شهره تا باقي بود در زير اين افالك 

  برد نام مرا با مهرباني هر زبان در اوست،     اعظم ،ۀزمن آگه شود سر تا سر روسي
  . ست نژاد راد اسالو ،فين ، آنون بي علم تنگوس هم و آلموك بيابان دو

  حس نكو بيدار در آدم  ،آه آردم با سخن     رماني دير خواهم بُد عزيز خلق اين آيهان ،
  . آه آزادي در اين عصر ستم بستودم و احسار بر افتاده طلب آردم 

  نه از آزارها ترسان نه بر اآليل ها واله،    اطاعت آن تو ، اي الهام من ، فرمان يزدانرا 
  .مكن هم بحث با ابله      را و بهتانرا ،بيقيدانه به به پذيرا باش 

  
  پوشكين. س . آ 

  سرود نوشانوش
  
  

  !اي بانگ نوشانوش ، طنين انداز       از چه خاموشند آوازهاي شاد ؟
  !آه ما را دوست ميدارند ، زنده باد       زيبا دختران ، زنهاي طناز ،
  جرنگا جرنگ ،        پياله ها را لبريزتر سازيد ،

  !حلقه هاي فال را بيندازيد         در مي سرخ رنگ ،
  !زنده باد الهام ، زنده باد خرد      !اين به آن خورد ! ساغرها به پيش 

  آنسان آاين چراغ ميبارد فروغ       !تو ، اي مهر پاك ، پرتو بيفكن 
  دود آنان مي ميرد علم دروغ         پيش طلوع شفق روشن ،
  !د ظلمت زنده باد خورشيد ، نيست شو        .پيش آفتاب دانش سرمد 
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  توضيحات
  

  »بشمس آسمائي « شاعره ايراني آه پسرش بدست ارتجاعيون بقتل رسيد و غزل – شمس آسمائي  
  بدين مناسبت سروده شده است             
  )تاجيكي (  بيچارگان – آمبغالن  
   اسامي محالتيست در تاجيكستان – ريگر ، قره طالق و راشيدن  
   بگ ، ارباب – باي  
   قهرمان داستانهاي خلق التيش – الچپلسيس  
  .  جنگ آور سياه ، لقبي است آه خلق التيش به سران سپاه غاصب آلمان داده بودند – ريتسار سياه  
   برج ايفل در پاريس –ايفل   
   سميتكو – سمكو  
  ميباشد » پري بخت «  اشاره به قهرمانان داستان – هفت تن  
  اد پرويز شاد بدين غزل عالوه آرده است  اين بيت را است– ... زهي ان لحن داودي  
  ) تاجيكي (  رها آردن ، راندن –سردادن   
   ) ١٨١۴-١٨۶١(  شاعر بزرگ خلق اوآرائين – ) Chevtchenko (شوچنكو  
   اوآرائين است ۀ نام پر آبترين رودخان– دنيپر  
   شاعر شوروي – مارشاك. س   
  )تاجيكي (  جستجو آردن –آافتن   
  ام يكي از دوشيزگان پيشرو آلخوزچي تاجيك ميباشد  ن– اصليه خان  
   مقصود از بيرق سرخ بيرقي است آه به دسته آارگران پيشرو بعنوان– بشد بيرق سرخ از دست ما  
  داده ميشود افتخار           
  ) تاجيكي (  آج بيل – آلند  
  دهند  گروه آارگران و يا دهقانان آلخوزي آه آار معيني را انجام مي– بريگاد  
  مي برد دهقانيكه در مقابل آار خود يك چهارم محصول را سهم – چاريك آار  
   دهقاني آه در تصرفات آلخوزي داخل نشده و آارهاي زراعتي خود را بتنهائي اداره مينمايد – يكه دست  
   پيشرو – ضربدار  
  )تاجيكي (  روي سري – رومال  
  ) تاجيكي (  مزدور – مردآار  
  ر  نقشه آا– پالن  
   مقصود فردوسي است – اوستاد سخن  
   مي آند دهقان متمول آه از زحمت ديگران استفاده –آوالك    
  بر ضد تزار طغيان آرده بودند ١٨٢۵سال  اشراف انقالبي روس آه در –دآابريستها   
   اشاره به شعراي جوان شرقي است آه از سبك سعدي پيروي مينمودند – سعدي جوجه ها  
  يره آريمه  شبه جز– آريم  
  .  محل زيبائي است در آريمه آه در دوران پيشين اقامتگاه خوانهاي تاتار بوده است – باغچه سراي  
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  .در ويرايش هاي بعدي اين قسمت ها اضافه خواهد شد
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