
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  جھانگير: فرستنده

١۵/٠٢/١١  
ادبيات و ھنر

  دريچه
    

   ای کاش

   شھرتمام خيابان         

...!جنگل بود                    

 

  )١(»خسرو گلسرخی«شعری از 
  ھابه یاد جنگلی 

  )٢(»کوچک«جنگل 
  )٣(جنگل سياھکل

  ...و

                                       ***   

   »سياھکل«گویی درخت ھای «
   تا دشت و شھر ریشه دوانده ست

   که غرش سالح و جوشش خون شھيد
   .ھردم فزونی می گيرد

   شيدند پا)٤(»عمواوغلی«و » کوچک«بذری که 
   اکنون نھال می شود

   )٥(»...اکنون نھال ھا
     

                                ***   

  ...جنگلی ھا
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( بيژن«اثر " سياھکل"ۀ پرد  («جزنی 

١  
   قلب بزرگ ما،

   خيسی استۀ پرند
   ته بر درخت کنار خيابانبنشس

   در زير ھر درخت
   بيدارۀ صدھا ھزار برھن

   از تبر
   !جنگل

   ای کاش قلب ما
   می خفت بی ھراس

   .بر گيسوان در ھم نمناک ات
   ای کاش

   تمام خيابان شھر
   .جنگل بود

٢   
   جنگل،

   گسترده در مه و باران
   ای رفيق سبز

   برجاده ھای برگ پوش وسيعت
   ر از پيچ و تاب توبر جاده ھای پ

   ھر روز مردی به انتظار نشسته
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   مردی به قامت يک سرو
   با چشم ھای ميشی روشن
   مردی که از زمان تولد،

   عاشقانه می خواند
   ترانه ی سيال سبز جنگل را

   برای مردم شھر
   تجمع توستۀ مردی که زاد

   و ھيمه ھای بی دريغ تو
   او را

   در فصل ھای سرد
   .بوده استخورشيد ۀ ادام
٣   

    
   ای شير خفته،

    شھيد،ۀای خال کوبی بر سين
   بر ساعد بلند راه مجاھد

   کاينک متروک مانده شگفت
   منويس

    ھای جوان،)٦(»راش«منويس با 
   »...اين نيز بگذرد«
٤   

   بز به انديشه ھای روزای س
   !جنگل بيدار

   در سايه سار روشن نمناک تو
   که بوی و عطر رفاقت می پراکند

   گلگون شده است
   چه قلب ھای تھور

   که سبزترين جنگل بود
   شکسته ست چه دست ھا
   که فشفشه می ساخت
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   ...در سکوت شب ھايت
٥   
    

 
  روستای سياھکل

  
  ای پناه گاه خروسان تماشاگر

   جنگل گسترده بر شمال
   آن رعب نعره ھايت
   در فضای انبوھت

   آيا تناورترين درخت نيست؟
   وحشی ترين کالم تو اينک

   حرکت برگ است
   بر شاخه ھای جوان

٦   
   بر شانه ھای بلندت،

   که از رفاقت انبوه شاخه ھاست
   بر جای استوار
   خاکستری نشسته

   خاکستری از حريق
   که جان جاريست
   در قلب مشتعل ما

   مگذار باد پريشان کند
   مگذار باد به يغما برد

   از شانه ھای تو
   .خاکستری که از عصاره ی خون است

٧   
   !جنگل
    کتاب شعر درختیای

   با آن حروف سبز مخمليت بنويس
   بر چشم ھای ابر،
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   :بر فراز مزارع متروک
   باران
   )٧(!باران

    
   :پی نويس ھا

که به سبب عقايدش به دست رژيم » ايران«شاعر سوسياليست و آزاديخواه مردم ] ١٣٥٢ بھمن -.خ١٣٢٢بھمن [؛ »خسرو گلسرخی«. ١
   .تيرباران شد» کرامت دانشيان« اش، پھلوی به ھمراه رفيق ھمرزم

، مردی آزادی خواه و مبارز که در پناه جنگل ھای »کوچک«؛ معروف به .]خ١٣٠٠ - . ق١٢٩٨[»ميرزا يونس بن ميرزا بزرگ«. ٢
   .است» سليمان داراب رشت«آرامگاه او در . انبوه گيالن، به مبارزه با استثمار و استعمار پرداخت

، بر عليه رژيم شاه، اعالم »جنگل سياھکل«نبرد چريک ھای . »الھيجان«شھرستان » ديلمان«و» سياھکل «دھستانی است از بخش. ٣
   .را رقم زد» سازمان چريک ھای فدايی خلق«موجودبت 

   .؛ از مبارزان چپ، راديکال و آزاديخواه»حيدر خان عمواوغلی«معروف به» تاری ورديوف«. ٤
 نشر - »کاوه گوھرين« به کوشش -دفتر دوم از مجموعه اشعار» پرنده ی خيس«قل از کتاب  به ن- »خسروگلسرخی«بخشی از شعر . ٥

   ١٣٧٥ بھار -فرھنگ کاوش
   .نام چند گونه درخت جنگلی از دسته ی بلوط ھا که پوست اش صاف و چوب اش بسيار محکم و با دوام است. ٦
   ١٣٧٥ بھار -  نشر فرھنگ کاوش-»کاوه گوھرين«کوشش  به -دفتر دوم از مجموعه اشعار» خيسۀ پرند«به نقل از کتاب . ٧
  يک نظر  |   باژن كيوان  توسط ١١:٩ ساعت١٣٨٩جمعه بيست و دوم بھمن  نوشته شده در  +

 
 


