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اؤجا
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خزه
تيتي بۊده خالي دار
طبل ؤ شيپۊرˇ بهار
باغˇ مئن جار بزئه.
خزه از خؤ ويريسا
علف از خؤ ويريسا
گۊلˇ شيپۊري خۊ شيپۊره بزئه
کۊتکؤتۊ عطره بدا
کي خۊته
کي ايسا
کي بۊشؤ
کي بما؟
بيس ؤ يک رۊزˇ ديگه
امي همسايه خؤنه
تؤخمˇمرغؤن شيکئنن
جۊجه مرغؤن در انن.

مي ديلى خانه امي مرغؤن
تؤخمˇ بسيار بکۊنن
بنيشن تؤخمؤنˇ سر
ماشينˇ جۊجه-کشئه خار بکۊنن.
مي ديلى خانه امي خؤنه
همه خؤنه ببۊن هر رۊ بهار
ولي افسۊس که اي بار
قرض امئه خؤنه ايسا
بانکˇ رهني خۊ دۊ ته دسته بنا مي پئرˇ سر
هرچه کؤنيم نشنه
مي مارى حؤضˇ کنار ناله کؤنه:
يا ابؤالفضل رشيد!
خزه از اي سرˇ ديوارˇ حياط
شنه تا اۊ سرˇ ديوارˇ حياط
خزه خسته نبنه.
گۊلˇ شيپۊري خۊ شيپۊره بزئه
کۊتکؤتۊ عطره بدا

کي بۊشؤ
کي بما؟
کي خۊته؟
کي ايسا؟
 ،۱۳۴۶لایجؤن.

ترجمه:
شکوفه کرده است درخت الوچه
بهار با شور و هياهو
به باغ برگشته است.
خزه از خواب برخاسته
علف از خواب برخاسته
گل شيپوری به شيپورش میدمد
و پونه عطرش را میپراکند.
کی خواب است ،که بیدار است؟
کی رفته است ،که در راه؟
بيست و یک روز دیگر
در همسايگیمان
تخممرغها میشکنند
و جوجه مرغکان
از پوسته سر بر میاورند،
دلم میخواهد مرغهامان
سراسر سال را تخم بگذارند

انقدر که ماشین جوجهکشی را خوار کنند.
دلم میخواهد در خانه ما
در همه خانهها
هر روز بهار باشد
ولی افسوس که این بار
قرض در خانه ماست
و بانک رهنی
دستانش را بر شانههای پدر گذاشته است
و به این زودی دستبردار نیست
مادر کنار حوض مینالد
و ابوالفضل را به دعا میخواند.
خزهها دیوار را پوشاندهاند
خزهها از این سوی دیوار
بدان سوی دیوار میروند
خزهها خسته نمیشوند
گل شيپوری در شيپورش میدمد
و پونه عطرش را میپراکند.

که رفته است ،که در راه؟
کی خفته است ،که بیدار؟

مئن پؤشته
امي لاجؤن ايته مئنپؤشته wمؤنه
چايي باغؤن

سبزˇ دريwان لاجؤنه دؤراگۊدن.
همه سال وقتي هوا تام زئنه

بارؤنˇ بهاري فدئنه
پيله کۊ خۊ سرفينا ويگينه
جغلهwن بازي کؤنن اتل متل
سبزˇ دريا زئنه بل
چايي باغˇ زناکؤن
زبيلؤنه ويگينن
رادکئنن باغˇ مئن
شۊرۊ کؤنن چايي چيني.
سرˇ جؤر
هم مواشر ايسا هم بل بزئه افتؤ که پيلئه تشته مؤنه
مواشر هى زئنه غؤرغؤر اينه ديم عينˇ ساطۊر تخته wمؤنه

لاکۊ تي کاره بکۊن
لاکۊ تي مچه wدچين
تي سره جير تؤدي تي ولگه بچين.
زناکؤن
سبزˇ مرواريده چينن شاخه wجي
زبيلؤن باد کؤنن

ورورهwنه دۊخؤنن
ورورهwن

سبزˇ مرواريدˇ کارخؤنه شۊکؤم خالي کؤنن.
غؤرۊبى

فاطمه2ى حال ندانه

سکينه2کˇ ديمˇ مئن افتؤىˇ پاملله دره

چايي بؤتته سرˇ هچمس راسابؤن

اينˇ دۊته چکره wخۊشکاگۊده

ماسيماى خستگي جي مرده-دره
پابرهنه شؤدره تيف اينˇ پا مۊچچي زئنه
واکته يک وعده خؤ از راىˇ دۊر

اينه هى لۊچچي زئنه.
ماسيماى بشکسه ديل گۊرشابؤ ديم دانه ،بازين
چايي جعبه انه بازار اۊنˇ پؤشت
ايته چاى باغˇ لاکؤى خنده کؤنه
اينه ديم سؤرخه هاچي خۊنه مؤنه
اينˇ لب غؤنچه wمؤنه
اينˇ دس يکته النگۊ دره از دۊر تؤنه
اينˇ انگۊشترˇ الماس ادمˇ چؤشمؤنˇ شيشه wسؤنه.
امي لاجؤن ايته مئن پؤشته wمؤنه
امي لاجؤن ايته مئن پؤشته wمؤنه.
 ،۱۳۴۷لایجؤن.

ترجمه:
لاهيجان ما همچون جزیرهای است
در محاصره دریایی از چای
همه سال وقتی هوا ملايم میشود
و باران بهاری میبارد،
و کوهها عرقچین برفیشان را برمیدارند،
یا ان گاه که کودکان اتل متل را اغاز میکنند
و دریای سبز موج برمیدارد،
زنان چایچین
زنبيلهایشان را برمیدارند
و رهسپار باغ میشوند و چین چای را اغاز میکنند.
بالای سرهاشان
هم مباشر است و هم طشت گداخته خورشید
مباشر مدام نق میزند:
ای دختر به کارت بپرداز
ای دختر نیشت را ببند
ای دختر سرت را بینداز پايين و برگت را بچین.

زنها و دخترها
مروارید سبز را
از شاخهها میچینند،
به زنبيلها میریزند
زنبيلها باد میکنند
و ورورهها را صدا میزنند
ورورهها
مروارید سبز را
در شکم کارخانه خالی میکنند.
غروب که میرسد
فاطمه خسته و فرسوده است
سکینه صورتش از داغ افتاب سوخته است
و درد خم و راست شدن بر بوته چای
در زانوانش بیداد میکند.
معصومه از خستگی مینالد
پابرهنه میرود و خار بر پاهایش بوسه میزند،
پابرهنه میرود و خواب اسودگی را میبیند.

اری معصومه دلی چنین شکسته
و صورتی چنین سوخته دارد ،ان گاه
جعبه چای
به بازار میاید
و پشت ان عکسی است:
صورتش شاد و برافروخته
لبهایش مثل غنچه
در دستهایش النگوست
و انگشترش از الماس.
لاهیجان ما جزیرهای است
اری
لاهیجان ما جزیره است
در دریایی از چایی.
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وروره :زنبیلهای بزرگ.

گيلؤن
نيشتي درياىˇ کنار تي دس ؤ پا پهناگۊدي
کۊهˇ ور ،جنگلˇ ور سبزˇ گيلؤن.
ناز ؤ نعمت همه تا دؤراگۊده
يکته عالم خۊتـــــکه
يکته عالم چنگر
زئنه پر تي سرˇ جؤر انزلي ور
تا عطش وختي گينه
گينه درياىˇ خزر تي عطشه
تا خارش وختي گينه
گينه بارؤن با خۊ ناخؤن
نمنمى تي خارشه.
جۊش کؤنه ماهي سفيد ،ماهي ازاد
تي رۊخؤنه' جي ،تي دريا جي زياد
وۊش کؤنه تي سينه' جي صدري برنج

راستي نيشتي سرˇ گنج
راستي نيشتي سرˇ گنج
*
نيشتي درياىˇ کنار تي دس ؤ پا پهناگۊدي
کۊهˇ ور ،جنگلˇ ور ،سبزˇ گيلؤن.
ماهي جۊش کؤنه تي دريا جي ولي
ماهيگير شندره-دۊده مجنه
صدري وۊش کؤنه تي سينه' جي ولي
گيلــــمرد چمپه' بزحمت پچنه.
گۊش بدي سبزˇ گيلؤن
سبزˇ گيلؤن
تۊ صداىˇ تبره ايشتؤني؟
دستˇ غارت خانه تي جنگلˇ گنجه ببره ،ايشتؤني؟
چره نيمخيز نيشتي؟
ويريس از جا گيلؤن

نيشته ايؤمˇ اؤميد هندئه تي رافا گيلؤن.
اۊ رۊزؤن ميرزا اگه تي گۊشˇ جير
بۊته يکته کلمهwى
تۊ خؤ اجي ويريساى؛
امرۊ دئه صدته کۊچک خؤن داني،
امرۊ دئه جنگلˇ سۊرخ
امرۊ دئه جنگلˇ گيلؤن داني.
*
ويريس از جا گيلؤن
نيشته ايؤمˇ اؤميد هندئه تي رافا گيلؤن
ويريسين کارگرؤن
ويريسين ماهيگيرؤن
ويريسين اى گيلــــــمردؤن ويريسين.
 ،۱۳۵۱قصرˇ زندؤن.

ترجمه:
کنار دریا ارمیدهای ،ای گیلان
و در میان کوه و جنگل ،یله دادهای.
سرسبزی و وفور
از هر سو در میانت گرفته
فوجی از خوتکاها
فوجی از چنگرها
بر فراز سرت در اسمان انزلی
پرواز میکنند.
وقتی تشنه میشوی
دریای خزر تشنگیات را
فرو مینشاند.
و وقتی تنت میخارد
باران ،با ناخنهای نرمش
تو را نوازش میدهد.
ماهی سفید
ماهی ازاد

از دریایت میجوشد
و صدری از سینهات به وفور میروید.
راستی که بر گنج نشستهای ای گیلان.
راستی که بر گنج نشستهای ای گیلان.
*
کنار دریا ارمیدهای ،ای گیلان
و در جوار کوه و جنگل یله دادهای.
ماهی از دریایت میجوشد ،ولی
ماهیگیر را نگاه کن ،چه عریان
چه بیپناه است.
صدری از سینهات به وفور میروید ،ولی
گیلهمرد ،چمپا را به زحمت پیدا میکند.
گوش بده گیلان سبز
گوش بده کیلان
ایا صدای تبر را میشنوی؟
دست غارت میخواهد

گنجینه جنگلت را بدزدد ،میشنوی؟
چرا نیمخیز نشستهای
برخیز ،قیام کن
باز هم ایام امید در انتظار توست.
ان روزها ،ان روزهای قدیم
اگر میرزا در گوش تو کلمهای گفت
و تو از خواب برخاستی
امروز دیگر ،صدها کوچک خان داری
امروز دیگر ،جنگل سرخ گیلان داری.
*
برخیز از جایت گیلان
برخیز ،برخیز قیام کن
باز هم ایام امید در انتظار توست.
برخیزید ای کارگران
برخیزید ای ماهیگیران
برخیزید ای گیلهمردان ،برخیزید.
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خوتکا :نوعی مرغ هوایی که خوراکی است.
چنگر :نوعی مرغ هوایی که خوراکی است.

صدری :نوعی برنج اعلا.

چمپا :نوعی برنج درجه پایین.

کوچک خان :کوچک خان جنگلی.

تؤرشˇ واش
اي پيله دؤنياىˇ مئن
زندگي جي هيچي قشنگتر نبنه
تؤرشˇواش ام که همش افتˇ باغه
نخانه زندگي جي دل بکنه،
تؤرشˇواش زندگيئه دۊس دانه هيتؤ که کاس اقاى
خۊشˇ چشمه دوده
جۊش کؤنه باغ ؤ بيجارمرزه گينه
وۊش کؤنه سبزي پا جير نشينه.
جۊماکؤن خؤب تي حواسه کاساقای!
بپپا تا گۊل نزنه
اينˇ اۊ سبۊˇ جۊلاى
اينˇ ارؤمˇ نگاه
اينˇ اۊ زردˇ گۊلاى
اگه غافل بنيشي
نکۊني فکرˇ وجين،
خۊشˇ کۊل نئنه تي محصۊله بئنه

جۊماکۊن خؤب تي حواسه کاساقاى
تيزاکۊن تي کۊلˇ داسه کاساقاى.
اي پيله دؤنياىˇ مئن
زندگي جي هيچي قشنگتر نبنه
تؤرشˇواش ام که همش افتˇ باغه
نخانه زندگي جي دل بکنه.
 ،۱۳۵۳مشهدˇ زندؤن.

ترجمه:
توی این دنیای بزرگ
هیچ چتز از زندگی قشنگتر نیست.
علف هرزه هم که افت باغ است ،زندگی میکند
و میل دل کندن از زندگی را ندارد.
علف هرزه زندگی را دوست دارد
همین که کاساقا به خواب میرود
او از خواب برمیخیزد
و تمام باغ را اشغال میکند.
کاساقا ،ای باغبان
خوب چشمهایت را باز کن
هوشیار باش ،داست را تیز کن
فریب برگهای سبزش را نخوری
فریب سادگیش را
فریب گلهای زردش را نخوری
اگر غافل باشی ،و فکر وجین نکنی
همه دار و ندارت را میقاپد

همه محصولاتت را میبلعد.
داس کندت را تیز کن ،کاساقا
چشمانت را خوب باز کن ،کاساقا
توی این دنیای بزرگ
هیچ چیز از زندگی قشنگتر نیست.
علف هرزه هم که افت باغ است
زندگی میکند ،و میل دل کندن
از زندگی را ندارد.
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کاس :ابی .کاساقا :گیلهمردی که چشم ابی یا زاغ دارد.

سينه سؤرخ
سينهسؤرخی بئه بنيش هندئه امئه ديوارˇ سر
هئرره ور ،نؤدؤنˇ سر ،بشکسه انجيردارˇ سر.
سينهسؤرخی بئه بۊخؤن هندئه زمستؤن شؤدره
گۊلˇ سؤرخ اتشˇ مۊرسؤن-
باغˇ مئن وابؤدره.
سينه سؤرخی تۊ دؤني برفˇ زمستؤن چي ايسه؛
تۊ بهارˇ غمه خؤني ،تۊ دؤني-
سبزيباغؤن چي ايسه.
تي زبؤن اتشه مؤنه
تي ديل اتشکۊره.
راستي-راستي که اگه »مؤرغˇ زمستؤن«ˇ ديل اتش نداره،
مؤرغ اۊ نئه ،دئه خۊتــــــکا؛
پرˇ نازبالشه،
قۊیˇ مۊتــــــکا.
سينهسؤرخی بئه فۊکۊن هندئه تي اوازˇ بله-
اي زمستؤن شؤیˇ مئن

بدا اتش بگيره
اي زمستؤنˇ کۊمه،
همه چي ميلˇ بهار پيداکۊنه،
حتی گرباسˇ دۊمه.
*
سينهسؤرخی بئه بنيش هندئه امئه ديوارˇ سر
هئرره ور ،نؤدؤنˇ ور ،بشکسه انجيردارˇ سر.
 ،۱۳۵۴مشهدˇ زندؤن.

ترجمه:
سینهسرخ ،سینهسرخ!
بیا دوباره به روی دیوار ما بنشین.
بر روی نردهها ،بر روی ناودان ،بر روی شاخههای انجیر شکستهمان بنشین.
بیا دوباره بخوان
زمستان در گذر است.
بیا دوباره بخوان
که اتش گل سرخ در باغ ما شکفته است.
تو غم بهار را میخوری
سینهسرخ
تو میدانی سبزی باغ یعنی چه.
تو میدانی برف زمستان یعنی چه.
زبان تو مانند اتش است
و قلب تو ،اتشدان
و به راستی اگر که قلب مرغ زمستانی،اتش نداشته باشد
دیگر پرنده نیست ،مرغ خوراکیست.
و بال و پرش هم برای بالشتهاست.

*
سینه سرخ ،ای سینهسرخ!
بیا دوباره اتش نغمههایت را در این شب زمستانی برپا کن
بگذار اتش بگیرد کومه زمستان
بگذار همه چیز ميل بهار پیدا کند
و سبز شود ،حتی دسته گرباس
سینه سرخ ،سینه سرخ
بیا دوباره بیا
بر روی دیوارمان بنشین.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سینهسؤرخ :نوعی پرنده.

گرباس :نوعی بیل با تیغه راست و محکم برای شخم زدن زمینهای سخت .گرباسˇ

دۊمه :دسته گرباس.

رضا اسۊلایˇ پسر
رضا اسۊلایˇ پسر!
رختشۊرˇ زهرایˇ پسر
بشتؤسم زن بيتي
دردˇسره تن بيتي.
ما ياد بما اۊ قديمؤن
با هم رفيق بيم اۊ رۊزؤن.
ما ياد بما تي پئرˇ کار
خۊدش پياده نؤن سوار.
صۊب که خۊ چيشمؤنه واگۊد
تا غۊرۊبی عملگي گۊد.
چقد بيچاره بيل بزئه
مزه زندگئه ندئه.
ما ياد بما تي مارˇ کار،
دهشي پۊلئبه رۊز ؤ شؤ
مردۊمˇ رخته زي چيکال.
چقد بيچاره چيک بزئه-

اعيؤنˇ زير پيراهنه
سرمایˇ مئن بترکؤنئه
های خۊشˇ مرمرˇ تنه.
ما ياد بما
پاره گالش تي پا دبۊ
سۊبۊج تي يقه سر راشۊ.
ما ياد بما
تي مارˇ چشمˇ ارسۊ
صد اسمؤن ستاره بۊ.
*
اۊ وخت نۊدؤنسيم که چره
يکته ادم خۊنجگره
يکته ديگه بسکه دانه
از خۊشي دئه مرده-دره.
خيال گۊديم که سرنوشت
تاسˇ مۊسؤن وختي که کت
هرکسئبه يکجۊري نيشت.

الؤن دؤنم
الؤن دؤنم
چقد اۊ وختؤن ساده بيم
گۊلخؤري به اماده بيم
الؤن مي چيشمؤن دئه وابؤ
مئبه چراغ رؤشنابؤ.
وختي مي چيشمه دودم
اعيؤني خؤنهwنه اينم،
اينم اۊشؤنˇ بنوره
نعشˇ هزار کارگره.
اينم که اجؤرؤنˇ جير
ملات ،نا ،خۊنˇ جگره.
الؤن دؤنم که ادمؤن
وختي که تشتˇ مئن کئنن
امين ديوان دۊنيا نانن.
اگر نبۊن غارتگري
اي همه کاخؤن جؤر نانن.

*
رضا اسۊلایˇ پسر!
رختشۊرˇ زهرایˇ پسر
تنم الؤن کارگري
نؤنˇ واسي دربدري
اگر تي پئرˇ پایˇ مئن
زنجيرˇ اهني دبۊ
تي پایˇ مئن

زنجيرˇ پهلوي دره
اگر بخای تام بزني
اگر بخای تام بزني
هندئه هۊنه تي زندگي
زحمت ؤ کار ؤ بندگي.

امما اگه داد بزني
پيلدنه فرياد بزني
هف رۊز ؤ هف شؤ اسمؤن

برق زئنه بارؤني بنه
ابرˇ سيا سؤرخابنه
هوایˇ تۊفؤني بنه.
شيشه عؤمرˇ مؤفتخؤرؤن
خؤنه زمين ؤ شيکئنه
افتؤیˇ غؤنچه وابنه،
راهˇ اؤميد پيدا بنه.
*
رضا اسۊلایˇ پسر
رختشۊرˇ زهرایˇ پسر.
 ،۱۳۵۴زندؤن.

ترجمه:

رضا پسر اسدالله
پسر زهرای رختشور

شنیدم زن گرفتی
دردسر را تن گرفتی
یاد ان قدیمها افتادم
که با هم رفيق بوديم.
ياد کارکردنهای پدرت افتادم
که هميشه خودش پياده بود و نان سواره.
صبح که چشمش را باز میکرد
تا غروب کار میکرد ،کار میکرد ،کار میکرد.
چقدر بیچاره بيل زد
و هیچگاه مزه زندگی را نچشید.
ياد مادرت افتادم
که برای چند ريال پول

لباس مردم را میشست.
چقدر بيچاره لباس اعيان را چنگ زد
و مرمر تن خود را
در سرمای زمستان ترکاند.
یادم امد
گالوش کهنهای به پای تو بود
و حتی شپش از يقه چرکين تو بالا میرفت
يادم امد اشک در چشمهای مادر تو بود
به قدر یک اسمان پرستاره.
*
ان روزها ،ما نمیدانستیم چرا
یک نفر خون به دلش میرود
و دیگری از زور خوشبختی دارد میترکد.
خیال میکردیم که سرنوشت مثل تاس است
که وقتی میافتد

برای هرکس یکجور مینشیند.
حالا میدانم
حالا میدانم
چقدر ان روزها ساده بودیم
چقدر ان روزها بیپیرایه بودیم
چقدر برای فریب خوردن اماده بودیم
حال چشمهایم باز شده
برایم چراغ روشن شده
وقتی که چشمهایم را میبندم
خانههای اشرافی را میبینم
اری ،حتی با چشمهای بسته هم میبینم
که بنیادشان
خون و کار کارگران است.
میبینم که زیر اجرهایش ملات نیست
خون جگر است

اری
خون جگر است
حالا میدانم که ادمها
روز تولد وقتی که توی تشت میافتند
نجیبزاده به دنیا نمیایند،
حالا میدانم
اگر غارت مردم نبود
این همه کاخ بالا نمیرفت.
*
رضا پسر اسدالله!
تو هم حالا کارگری
و دربدر نان را دنبال میکنی
چه فرقی بین تو و پدر توست؟
اگر به پای پدرت زنجیر اهنی بود
به پای تو زنجیر پهلوی است

بله ،زنجیر عدل پهلوی
اگر بخواهی خاموش بمانی
اگر بخواهی خاموش بمانی
زندگیات همان خواهد شذ که هست
اما وای از ان روز که فریاد بزنی
فریادی بزرگ.
انگاه
هفت روز و هفت شب
اسمان برق خواهد زد
بارانی خواهد شد
ابر سیاه سرخ خواهد شد
هوای توفانی خواهد شد
شيشه عمر مفتخورها
زمين خواهد خورد
خواهد شکست

ان وقت ،افتاب گل خواهد کرد
و راه امید پیدا خواهد شد
رضا ،رضا پسر اسدالله!

بيجه باد
بيجه بادى شؤدره
گرمˇ باد امادره
اشتلي خنده بۊده
زمينه سؤرخاگۊده
ارغوؤن زئنه ايشاره
کالنه سؤرخˇ ستاره
رۊخؤنه اواز خؤنه
چۊن درياىˇ مهمؤنه
بئه بشيم فرياد ببيم ،تا ازاد ببيم،تا ازاد ببيم
بئه بشيم ازاد ببيم ،بئه بشيم ازاد ببيم
مامدلي اؤى مامدلي
هندئه تي پيرهن پارهw

چندي تۊ بيل بزني

هندئه نيني ستارهw
تۊ سۊتۊني ،سۊتۊني
تي سر کاخˇ اعيؤنه
تۊ نداني بۊخؤري
اۊشؤنˇ سک رؤن خؤنه
بئه بشيم فرياد ببيم ،تا ازاد ببيم ،تا ازاد ببيم
بئه بشيم ازاد ببيم ،بئه بشيم ازاد ببيم
ابرˇ پۊشت هيچکس نيسا
بينه تي دستˇ پينهw
اسمؤن اجي بئه جير
دۊکؤن کينه تي سينهw
امئه باغ گؤلبارؤنه
گؤلˇ ازادي دننئه
ارغوؤن هرچند سؤرخه
اۊنˇ جا گيته مننئه

بئه بشيم فرياد ببيم ،تا ازاد ببيم،تا ازاد ببيم
بئه بشيم ازاد ببيم ،بئه بشيم ازاد ببيم

 ،۱۳۵۰زندؤن.

ترجمه:

باد سرد پاییزی در گذر است

و باد گرم بهاری در راه
هلو شکوفه کرده
و خاک را به رنگ سرخ دراورده.
ارغوان به اشارهای
هزاران ستاره سرخ فرو میریزد
رودخانه اوازخوان به پیش میرود
تا به مهمانی دریا برسد.
بیا ،بیا تا فریادی شویم برای ازادی
بیا ،بیا تا ازاد باشیم ،ازاد باشیم
محمدعلی ای زحمتکش
نگاه کن باز هم پیراهن تو پاره است
تا کی بیل خواهی زد )تا کی باید بیل بزنی(
بدون اینکه ستارهای را ببینی

تو ستونی ،تو ستونی
و کاخ دولتمندان بر دوش توست.
سفره تو خالی است
اما سگهای انان
فربهاند و گوشت ران به دندان میکشند.
بیا ،بیا تا فریادی شویم برای ازادی
بیا ،بیا تا ازاد باشیم ،ازاد باشیم.
پشت ابرها کسی نیست ،پشت ابرها کسی نیست
تا پينه دستهایت را ببيند
از اسمان بيا پايين
و قلب را با نفرت اشنا کن.
باغ ما گلباران است ،اری گلباران است
اما جای گل ازادی
در ان خالی است.
ارغوان سرخ است اما

جای گل ازادی را نمیتواند بگیرد
بیا ،بیا تا فریادی شویم برای ازادی
بیا ،بیا تا ازاد باشیم ،ازاد باشیم.

شؤیˇ استبداد
شؤ شؤ شؤ شؤیˇ استبداد اخه گۊذرنه

خؤ خؤ خؤ خؤیˇ بيچارهwن يک رۊزي پرنه
يک شؤ بۊشؤم رۊخؤنه
ستاره ما دۊخؤنده
بۊته اي شؤ نۊمؤنه
بۊته اي شؤ نۊمؤنه ،بۊته اي شؤ نۊمؤنه
صؤب صؤب صؤب
صؤب امادره
گۊل گۊل گۊل
گؤل واکادره
ای صؤب بزن جوؤنه
يک عالم ملتˇ خۊن
تي ريشه جير روؤنه
تي ريشه جير روؤنه ،تي ريشه جير روؤنه

بۊته اي شؤ نۊمؤنه ،بۊته اي شؤ نۊمؤنه

 ،۱۳۵۲زندؤن.

ترجمه:

شب شب شب شب استبداد اخر خواهد گذشت
خواب خواب خواب خواب بیچارگان روزی تمام خواهد شد.
شبی رفتم کنار رودخانه
ستاره مرا فرا خواند و به اشاره به من گفت
این شب ماندنی نیست

این شب ماندنی نیست.
صبح صبح صبح
صبح در حال دمیدن است
گل گل گل
صبح در حال گل واکردن است.
ای صبح جوانه بزن ،جوانه بزن
دریایی از خون ملت نثار تو شده است
دریایی از خون ملت در ریشههای تو جاریست.

امؤلای
بهار هندئه بما باغ امؤلای
هوا هندئه بما حال امؤلای
زمین هندئه بۊبؤ سبز امؤلای
دئه وابؤ گۊلˇ پامچال امؤلای
امؤلای
بزن بال اي راسته ،بزن بال اۊ راسته
رۊخؤنه کۊلˇ سر ،بنیش بادˇ پرˇ سر
اي گۊلˇ سر اۊ گۊلˇ سر ،پراگير هندئه امؤلای
اگه بشکئه شؤیˇ تار امؤلای
بهترابۊن رۊزگار امؤلای
دنوده دئه غمˇ نؤن امئه پا
بال به بال من ؤ مي يار امؤلای
گردنیم باغ ؤ بۊلاغ امؤلای
امؤلای

بزن بال اي راسته ،بزن بال اۊ راسته
رۊخؤنه کۊلˇ سر ،بنيش بادˇ پرˇ سر
اي گۊلˇ سر اۊ گۊلˇ سر ،پراگير هندئه امؤلای
پراگیر هندئه امؤلای.

 ،۱۳۵۳زندؤن.

ترجمه:
بهار دوباره باغ امد ،ای پروانه
هوا دوباره حال امد ،ای پروانه
زمین دوباره سبز شد ،ای پروانه
باز گل پامچال امده
ای پروانه ،ای پروانه
بال بزن ،این طرف ،ان طرف
سوار موج اب شو ،سوار بادها شو
بنشین بر روی گلها
این گل ،ان گل
دوباره پرواز کن پروانه.
اگر این شب سیاه نابود شود ،ای پروانه
اگر روزگار بهتر شود ،ای پروانه
اگر غم نان دوباره دیگر پای ما را نبندد ،ای پروانه
میتوانیم دست در دست هم ،من و یار من
بگردیم در باغ و دشت
ای پروانه ،ای پروانه

بال بزن ،این طرف ،ان طرف
روی موج رودخانه ،روی بادها بنشین
بر این گل ،بر روی ان گل
دوباره پرواز کن ای پروانه.

گۊلˇ افتؤگردؤن
گۊلˇ افتؤگردؤن
تي سره واگردؤن
دئه نۊمؤنسه راهي
تا خۊرۊسخؤن ،تا خۊرۊسخؤن.
تي سره جؤراگير
خنده باز سراگير
از خۊشي پراگير
اي صبحˇ مئن ،اي صبحˇ مئن.
چۊکۊلاکۊن تي چشمؤنه
بيداراکۊن درختؤنه
بدا افتؤ امئه قلبه
هندئه خۊ دؤر بچرخؤنه
هندئه خۊ دؤر بچرخؤنه

اخ هندئه بچرخ ؤ بچرخؤن امئه جؤنه
هندئه برقص ؤ برقصؤن اؤميدؤنه
امسال دئه سالˇ شهيدؤنه
امسال دئه سالˇ رفيقؤنه
بؤلبؤلˇ باله گيته خۊن ولي خؤنه
بؤلبؤلˇ باله گيته خۊن ولي خؤنه.
)دۊمارته ،اول سر اجي(

 ،۱۳۵۴زندؤن.

ترجمه:

گل افتابگردان
سرت را برگردان
دیگر راهی نمانده
تا خروسخوان ،تا خروسخوان.
سرت را بالا بگیر

از خوشی پر بگیر
در این صبح ،در این صبح.
چشمانت را بمال
چشمانت را بمال
درختان را بیدار کن
بگذار افتاب قلب ما را
به دور خود بچرخاند
به دور خود بچرخاند.
باز هم بچرخ و بچرخان جان ما را

باز هم برقص و برقصان امیدهای ما را
امسال سال شهیدان است
امسال سال رفیقان است
بلبل بالش خونین است ولی میخواند
بلبل بالش خونین است ولی میخواند.
)دوباره از اغاز(

اخري گب :از سرزمین یادها

با پوست سیاهم
با رخت سادهام
با قلب عاشقم
من در شیارهای ابی ذهنم نشستهام.
*
بالای ذهن من
یک تکه اسمان ابی گیلان
پایین ذهن من
در خاکها رطوبت لاهیجان
و خون
خون خزر
در بند بند رگانم جاری.
از سمت شرقی ذهن من

بوی مرافعه میاید
بوی دوشنبهبازار
بوی تصاعد روغن
بوی طویله
بوی تکلم چمپا.
اینجا
یک روستایی
خم میشود
و خواب خاک را
اشفته میکند
اینجا همیشه صدایی است:
لاکو
باران نیامده است
دعا کن
ریکا

به درد و رنج قناعت کن.
*
در سمت غربی ذهن من
من با تمام وجودم
یک شرقیام
حس میکنم طناب تسلسل را
بین دو دست و زحمت و زنبیلهای چای
و چای خوردن اقایان
بر روی مبل
حس میکنم
اندام یک دهاتی را
در ‘عطر و طعم میوه
حس میکنم
لبخند دخترک چایباغ را

در استکان چای.
*
با پوست سیاهم
با رخت سادهام
با قلب عاشقم.

۱۳۴۶

درباره گیلکی
زخمی شکفته در دل من همچو ارغوان
اوجا دهید حرف مرا ای برادران

سالهای سال و بسیار سال است که پدران ما در این سرزمین ،در
همسایگی خزر،گیلکوار زیستهاند و به گیلکی سخن گفتهاند .و
امروز ما وارث ان گنجینه سخن و اداب هستیم.
شک نیست که بسیاری چیزها در گذرگاه زمان تغيير و دگرگونی
میپذیرد و از ان جمله است فرهنگ یک قوم يا يک جمع .اما يک
چيز پابرجاست و ان جوهر فرهنگی و عصاره فرهنگ است که نه
تنها زوال نمیابد بلکه پیوسته رو به کمال است.
سیاست فرهنگی رژیم ضدفرهنگ گذشته ،سیاست فرهنگزدایی بوده
است .کارگزاران این سیاست فرهنگی از یک سو ذهنها را با فرهنگ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اؤجا :پاسخ ،جواب به صدا.

مسموم استعماری در لباس رسمی ،الوده میکردند و از سوی دیگر
ویژگیهای ایل فرهنگ بومی را با نیرنگهای ماهرانه و نقب زدن از
درون ان ،از میان میبردند.
بر اساس این سیاست ،انها روی جنبههای مبتذل و تفننی فرهنگ
گیلکی تاکید میکردند و از پرورش و تقویت مایههای مردمی و
انسانی ان پرهیز مینمودند.
و این سیاست تا بدانجا پیش رفت که بسیاری از مادران )البته بیشتر
در طبقه متوسط و مرفه شهرها( اکراه داشتند و دارند که به فرزندان
خود گیلکی یاد بدهند؛ واقعا که چه سیاست فرهنگزدایی
موذیانهای!
با وجود این گیلکی ایل هنوز زنده است .همچون درختی افتزده اما
پر رگ و ریشه و »چون ریشه در اب است امید ثمری هست« .چه
باید کرد؟ ایا باید به تیمار و افتزدایی این درخت پرداخت یا باید
ان را رها کرد و به فکر کاشت نهالهای فارسی بود؟

جوابش با ماست و برخوردهای زنده و خلاق ما .گیلکی همانقدر
زنده است که ما زنده نگاهش داریم و همانقدر زوال میابد که ما در
زوالش بکوشیم.
البته باید گفت که هدف از عشق به فرهنگ بومی ،گیلکگرایی یا
تعصب فرهنگی و ایالتی نیست؛ ما جزئی از فرهنگ یکپارچه و در
عین حال متنوع و رنگارنگ این کشوریم.
شک نیست که فرهنگها در هم تداخل میکنند و از یکدیگر تاثیر
میپذیرند اما با این حال هویت فرهنگی خا یک جمع )در این مورد
اداب و رسوم و زبان و فولکلور گیلکی(چیزی نیست که بتوان از ان
چشمپوشی کرد و البته درواقع چشمپوشی هم نمیشود.
زبان رسمی زبان فارسی است .باید ان را خوب فرا گرفت و بدان
خوب صحبت کرد؛ اما این نباید به این مفهوم باشد که ما فرهنگ
خود ،اداب خود و زبان خاص خود را خوار بشماریم و از ان شرم و
اکراه داشته باشیم.
در پهنه وطن به زبان تو صحبت میکنم

ای میهن
وپرچم تو را برمیافرازم.
اما در ولایت خود
به زبان ولایتیام شعر و ترانه میخوانم
و در این کارکردنهایچنان افریننده ،چنان اصیلم
که هر هموطن
از اصالت من بهوجد میاید.
فرهنگ ملی دریایی است که رودهای بزرگ و خروشنده فرهنگهای
قومی و محلی در ان میریزد .گنجینهای است پرارزش که از هر قوم و
قبیلهای جواهری در ان موجود است .گیلکی نیز بخشی از این
گنجینه بسیار بزرگ است .هیچکس نمیتواند فرهنگ ملی خود را
دوست بدارد بیانکه روح فرهنگ بومی خود را حس کرده باشد.
این مجموعه شعر را ،اؤجا را به همه دوستداران فرهنگ اصیل
گیلک تقدیم میکنم؛ هرچند ران ملخی پیش سلیمان است.
اردیبهشت  ،۱۳۵۸م .راما

م .راما )محمد امين لاهیجي( ،شاعر ،نیویشتنکس ؤ مؤترجم۱۵۲۱،
دیلمي شریر ما  ۲۳) ۹دی  ۱۳۲۶هجري شمسي( لایجؤنˇ مئن
دۊنیا بما .خۊشˇ دبيرستانه هي شهرˇ مئن تمناگۊده بازين بۊشؤ تبريزˇ
دانشگا تا خۊشˇ درسه ادامه بدئه.
م .راما ،پهلوي سلطنتˇ زمت خۊشˇ ازاديمجي به ،هشسال دکته
زندؤن ؤ خۊشˇ شعرؤنه ويشترئه زندؤنˇ مئن بنويشته.
 ۱۵۵۹نؤرۊز ما  ۲۰) ۴مرداد  (۱۳۶۴وختي گه خۊشˇ دمرده رفيقه
نجات دان ئبه دکته اؤˇ مئن ،دریایˇ مئن دمرده.

اينˇ کتابؤن:
مشت و درفش )فارسي شعرؤن(
شطرنج خون )فارسي شعرؤن(
غزلهای بند )فارسي شعرؤن(
اوجا )گيلکي شعرؤن(
جمهوری دموکراتیک سازها )فارسي قصه ،زاکؤنئبه(
شکستناپذیران )فارسي رؤمان(
اسودهخاطر )وگردؤن ،فؤئنتس اجي(
سران و سلاطین )وگردؤن(
انقلاب در انقلاب )وگردؤن(
اگه خا ويشتر م .راما ياجي بۊدؤنين بشين گيلکي ويکيپديایˇ مئن،
اينˇ صفحه wبۊخؤنين.
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