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 شعر نو فارسی در کردستان
 

 دکتر محمد علی سلطانی

 

ها که همه در قلمروی که بعد بين عثمانی سابقه شعر فارسی بعد از اسالم در کردستان

امپراطوری عثمانی به عراق و سوريه نيز تقسيم و ايران و پس از انقراض و تجزيه 

سرايان خراسان از بيم اشغالگران و متجاوزان شدند، از زمانی آغاز گرديد که سخن

از ميان آنان . های زاگرس گذاشتندُغز روبه درگاه اميران مستقل ُکرد در کوهپايه

ظهور رسيدند شاعرانی چون اثيرالدين اخسيکتی و سديدالدين اعور کرمانج به منصه 

ها پس از آن شاعران ُکرد پاسداران زبان و ادب فارسی بودند و پس از فترتی و تا قرن

های دولت عباسی و تردد غزنويان و سالجقه و چند صد ساله که ناشی از درگيری

سپس معارضات دو دولت ايران و عثمانی بود، ُکردها برای مقابله با ... صفاريان و

سنن و رسوم و فرهنگ خويش، بيشتر اعتقادات و حماسه و  تازيان و حفظ آداب و

تا اين که در دورە . سرودندهای خود را به زبان ُکردی میها و جنگنامهتاريخ و افسانه

شد، در چهار بازگشت و اوايل قاجاريه که اياالت ايران توسط اميران محلی اداره می

جاريه متمرکز، و هر کدام بخش کردستان که هر چهار در قلمروی ايران دورە قا

های ادبی به منظور احياء زبان فارسی الگويی از دربار شاهان قاجاريه بودند، انجمن

 . توسط شاعران مهاجر و بومی تشکيل و برگزار گرديد

کردستان اردالن به مرکزيت سنندج، کردستان زنگنه به مرکزيت کرمانشاه و کردستان 

ان شمالی و بتليس که تحت تأثير شاعران سبک بابان به مرکزيت سليمانيه و کردست

آورانی در عرصه فرهنگ ايرانی و زبان خراسانی و عراقی در دورە بازگشت نام

گويان کردستان اردالن شناسنامه اللهی تذکرە پارسیفارسی پرورش دادند که حديقه امان

شعر فارسی از آنجا که سخن ما نيز بر سير . فرهنگی ارزشمندی در زمينة مزبور است

شود و شعر نو در کردستان اردالن که بخش مکريان کردستان مزبور را هم شامل می

باشد، بنابراين از فارسی و شاعر مورد نظر ما هم در قافله شاعران اين ديار می

گذريم و به روند شعر های نامبرده میسرگذشت شعر و زبان فارسی در ساير کردستان
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هللا خان والی به سبب پردازيم که در عهد انتصاب امانمیفارسی در کردستان اردالن 

رقابت دستگاه او با تشکيالت اداری و فرهنگی محمدعلی ميرزای دولتشاه در 

آور و کرمانشاهان مرکز کردستان زنگنه در جلب و جذب شاعران سخنور و زبان

شاه قاجار را بر احياناً عزلت گزيده که خواسته يا ناخواسته تهران و نزديکی به دربار 

ديدند، دستگاه حاکم از يکديگر پيشی گرفته که به گواه حديقه وفق مراد خود نمی

اللهی، مديران فرهنگی اردالن در اين زمينه توفيق بيشتری داشتند و در مراحل امان

ديگر با حضور واليه شاهزاده و شاعرە در صدر حاکمان آن منطقه و رأس نسوان 

ظهور و رقابت مستوره شاعرە نامبردار عصر قاجاريه در کنار  پرور آن سامان وادب

 . ور ماندمردان شاعر، آتش اين آتشکده شعله

با آغاز نهضت مشروطيت و احياء فرهنگ ملی و توجه اهالی به زبان و سنن آبايی که 

در جنگ جهانگير اول گسترش و رواج بيشتری يافت، شعر و زبان فارسی در کردستان 

های کرد و روبه افول نهاد و همگام با انجمنن فترت خود را طی میاردالن دورا

های ديگر شعر و زبان ُکردی نضجی دوباره يافت تا در فرهنگی در ساير کردستان

انقراض قاجاريه و روی کار آمدن حکومت پهلوی که نظام شهروندی و طبقاتی به 

تحميلی در اياالت ايران تبعيت از اوضاع دوران هخامنشی و ساسانی به شيوە فرهنگ 

نصب گرديد و » فقط فارسی صحبت کنيد«اعمال گرديد و بر سر در مدارس ِشعار 

های ادبی وابسته به وزارت معارف و حمايت دولت مرکزی در شهرها ايجاد انجمن

فضال و شعرای کردستان در کنار زبان ُکردی و عربی به سرودن شعر فارسی . گرديد

ای شاخص و برگزيده شد و به ثمر رسيد اخير به ندرت چهره پرداختند که در زمينه

زيرا شعر و هنر امری تحميلی و اجباری نيست که با اصرار و اعمال فشار و 

سختگيری بتوان آن را از شاعر و هنرمندی انتظار داشت که به قول خواجه آسمانی 

 : سرود

 کی شعر تر انگيزد خاطر که حزين باشد  

 معنی گفتيم و همين باشديک نکته از اين 

ثمر قاپی عشاير، بوروکراسی بیهای مستمر، تختههای نظامی، تبعيد، اعداميورش

سازی لباس مردان و زنان، حکومت پليسی و مصادرە امالک و  اداری، متحدالشکل

ای ای سياه و آيندهاموال و هزاران نمونه ديگر از تعديات نظام سلطنتی به اهالی، پرده

قرار ... را در برابر ديدگاه اهل قلم و روشنفکران و شاعران و هنرمندان و هولناک
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سرودند يا فرياد رهايی بود که جرأت داده بود که آنچه به روال تأکيد و تحصيل می

برد بروز نداشت يا مدايح فرمايشی از شاعرنمايان قلم به مزد بود که راه به جايی نمی

تا اين که دردهای مشترک . اصر ايران جايگاهی نيافتو بنابراين در ساختار ادبيات مع

جامعه، قشر مسئول و متعهد اهل انديشه و استعداد را از تمامی اياالت ايران به هم 

های فرهنگی بعد از بيست و هشت نزديک ساخت و اين سير تطور در ديدارها و پاتوق

ان شاعران و اهل در تهران سر و سيمايی يافت و از هر نقطه خاک اير ١٣٣٢مرداد 

قلم برای راهيابی به مجلس اُنس مورد نظِر خويش، روی به تهران نهادند و بازار سخن 

و سرودن به زبان فارسی در تمامی اياالت ايران که زبانی همگانی بود، روز به روز 

با اين تفاوت که . رسيدتر شد و نام و کام جز از اين راه و بدين زبان به جايی نمیداغ

نما و جوفروش و مستظهر به عنايت هيأت حاکمه نيز در های روشنفکرمآبانه، گندمکام

های مبارز بينی چهرهاما شناخت و ژرف. ها و محافل ادبی تهران کم نبودندبين پاتوق

شعر «شناخت و با اين که در کردستان بابان نيم قرن پيش از ايران راه از چاه باز می

بود و گوران و عبدالواحد نوری و شيخ نوری شيخ صالح  ظاهر شده و رواج يافته» نو

پيشروان آن بودند، اما در کردستان اردالن با اوضاعی که گذشت با حضور و ... و

، شيوە نيمايی از سوی شاعرانی که به علت آنچه گفتيم، اکثر قريب به "نيما"ظهور 

رمزهايی بود که سرا بودند، نضج گرفته و بهترين کاربرد آن راز و اتفاق فارسی

شاعران فريادگر سخن دل خود را در قالب استعاره و کنايه به گوش اهل نظر 

از جمله تعدادی نيز از شاعران کردستان روی به محافل تهران نهادند که . رساندندمی

يا به چاه افتادند يا با تمام داد و ستدهای فرهنگی و اخوانيات و پرداخت عوارض 

خواران به جايی داران و انجمنادای باج در قالب اشعار به پاتوق ها واخالقی در انجمن

نرسيده، دست خالی به واليت بازگشتند و بعضی نيز چون گلشن کردستانی که از 

نامبرداران عرصه ادبيات و زبان فارسی بود و هيچ از بزرگان طراز اول شعر ايران 

از وسوسه نوپردازی خالی  کم نداشت و مظلوم زيست و مظلوم ُمرد، با اين که خود

نبود اما با نخستين سرودە از اين دست از تکرار مسامحه نموده در کنار همفکران خود 

سازی روزگار گذرانيد و الحق هم در سبک کهن به خوبی از پردازی و غزلبه قصيده

نام و اما دربارە نوپردازی وی شادروان مهرداد اوستا پيشکسوت کم. عهده برآمد

توجه نبود در مقدمه ديوان شعر انقالب اسالمی که خود به طريقة نيمايی بی نشانبی

سالگی اوست، چگونگی  ٣٥تا  ٢٥گلشن کردستانی به نام گلبانگ که حاصل اشعار بين 
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 ١. امر را آورده است

های پيرو نوپردازی در بين شاعران و با اين وصل و قطع، فاتحه و خاتمه گونه

 کردستان اردالن خوانده شد.

ها شاعری اهل شعور و از تظاهر و خودنمايی به دور که مبارزه را اما در همان سال

عجين زندگانی ساخته و نان خشک خويش را با روغن عنايت آشکار و پنهان دولت 

های ادبی تهران در راه افتاده و چاه را شناخته وقت نپرداخته بود و در ورود به انجمن

به گرمی از سوی ، له محفلی با توشه شعر و استعدادبه دور از هر زد و بند و معام

روشنفکران فريادگر پذيرفته و تشويق و ترغيب شده، بزرگوارانه به نيروی طبعی بلند 

و غرا و زالل و مصفا پا در ميدان نهاد و به عنوان پدر شعر نو فارسی در کردستان 

وکان کردستان درخشيدن ای از انديشه نيمايی در باردالن، شناخته شد و او چون آينه

وفا . گرفت و به زبان سترگ فارسی فرياد ملت و مردم را به ايجاز و اختصار سرود

با غزل نو و همراه با دوبيتی پيوسته که پيشروانی چون فريدون توللی و حميدی 

شيرازی داشت، که به قول اوستا، شعر خاص آن روزگار بود، مقدمه سرايش شعر 

اردالن رقم زد. چند سالی پس از چاپ و نشر سرود پرستو در  را در کردستان ٢نيمايی

هللا زنگنه با مجموعه نيز شعر نو طلوع کرد و عزت) کرمانشاهان(کردستان زنگنه 

هللا زنگنه با اين تفاوت که عزت ٣. در اين راه گام نهاد' های خورشيدپشت دروازه'

                                                           
هاي پيوسته دوبيتيآراسته و غني است و در هر ميدان شاعري است پيروز و کامياب؛ بخصوص در » گلشن«کالم    ١

هاي او جويبار طاليي و پرآهنگ احساسي دوبيتي. گلشن شاهکارهايي فناناپذير دارد. که شعر خاص روزگار ماست
با بيان احساسي خاصه . گلشن قصايد بسيار سروده است. اسلوبتعقيد و خوشاست اصيل و خروشان، صاف و بي

در ميان چند مثنوي او، دو . و و توانايي خود را ثابت کرده استزمان در تتبع از شيوە خاقاني، مسعود، ناصر خسر
گلشن در . هاي زبان پارسي استاز شاهکارهاي شعر معاصر و از امهات مثنوي» شب«و » )ص(محمد«مثنوي 

اي به گونه شعر سپيد سروده است که هيچ از شاعري چون او سزاوار نيست و مناسبتي قطعهيکجا به مناسبت بي
و شايد اين طنزي است شاعرانه به شعر سپيد و از اين قبيل  نواني براي آن در نظر گرفته است؛ هذيانچه خوب ع

 . ١٤، ص )سرودە گلشن کردستاني(مهرداد اوستا، مقدمة گلبانگ  ← اراجيف
. هاي فراموش شده به چاپ رسيدنخستين مجموعة شعر احمد شاملو به نام آهنگ ١٣٢٦مسير شعر نيمايي در سال در   ٢

هاي اي است ناهمگن که از شعرهاي کامالً سنتي گرفته تا اشعار نيمايي و حتي نوشتههاي فراموش شده مجموعهآهنگ
انتشار اين مجموعه که خود او . شوديافت، در آن ديده ميوزن و قافيه و آهنگ که بعدها به شعر سپيد شهرت کامالً بي

هايي که زود به دست فراموشي سپرده خواهد شد، هاي منظوم و منثور آهنگبيني کرده، اين نوشتهدر مقدمه کتاب پيش
اين هاي شعر سپيد در زبان فارسي است، نشر آن در بيش نيست، اما به جهت آن که اين مجموعه حاوي نخستين نمونه

داد شاملو با عبور از شيوە نبمايي نشان مي] منتشر شد ١٣٣٠در آثار بعدي شاملو که در . [سال سزاوار توجه است
دکتر جعفر  ←. جويد که خود نيما و پيروان راستينش هرگز عالقه چنداني به ان نشان ندادنداي ميبراي خود راه تازه

 . ١١٢ياحقي، چون سبوي تشنه، ص 
خود » نو«ن مجموعه اشعار التحصيالن مستعد و زيرک زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهراهللا زنگنه از فارغعزت  ٣

به دريافت جايزه شعر  ١٣٤٧هللا زنگنه در سال عزت. هاي خورشيد چاپ و منتشر کردرا با عنوان پشت دروازه
اي است به موضوع جايزە شعر، که ديگر اشاره: ... نويسدوي در مقدمه کتاب يادشده در اين باره مي. دانشگاه نايل آمد
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پشتوانه داشت  ای سترگ و پيشرو چون الهوتی را در موجودی فرهنگی خودسرمايه

 بهره بود.و وفا از آن پيشينه بی

های کهن و احياناً اشعار نو استاد يدهللا بهزاد بگذريم و با اين قرائن چنانچه از سروده

بنگريم، ) کردستان اردالن ـ کردستان زنگنه(به شعر نو و رواج آن در غرب کشور 

 . اهد بودوفا در تمام کردستان ايران قافله ساالر شعر نو فارسی خو

از غزِل نو به دوبيتی پيوسته و شعر نيمايی که سير تطور » وفا«حرکت هوشيارانه 

شود، نشأت گرفته از ديدگاه مبارزاتی و دقيق او بود، زيرا کار ادبی او را شامل می

مسير سرودن و شيوە آنان در نظارت نيروهای امنيتی رژيم و ساواک بود که صاحبان 

ه را رشته انشعاب از انديشة فريادگران رمزگوی نيمايی غزل نو و دوبيتی پيوست

های آنها را چون افعی کوير پنداشته و از هيچ سمت و جهت توان دانست که سرودهمی

در شعر خود از يادها به فرياد » وفا«بنابراين . رويی با آن را نداشتندمواجهه و روبه

 : رسيد؛ به قول شاعری

 گردد   میهای دل در سينه ما ياد تپيدن

 به هم پيوسته شداين يادها، فريادمی گردد  

 

در اشعار اندک اما گسترده در تجزيه و تحليل و کالبدشکافی ادبی، آثار به جا مانده از 

چاپ و منتشر شده است، تمامی » سرود پرستو«با نام  ١٣٤٢که به سال » وفا«

نمودهايی متغير و متفاوت با های جريان شعر نيمايی نهفته است، با ابداع و ويژگی

 ١٣٤٢تا  ١٣٣٥ساير شاعران آن عهد، اين اشعار بيشتر حاصل تراوش انديشه وفا از 

است و با تمام يأس و نااميدی که آميزه و انگيزە توانمند سياسی و اجتماعی دارد، اما 

 توان چون شعررغم اشعار ديگران، فاقد انديشه فلسفی نيست و به همين جهت نمیعلی

شاعران انديشور و مرتبط با جامعه ادبی غربی آن را تقليدی منبعث از آثار غيرخودی 

های اطرافش نمای دردهای زندگی آدمدانست، بلکه اشعارش خودجوش و آيينه تمام

شود و عاقبت با هايی که ساخته و پرداخته میهستند، همه چيز خواب و خيال، صحنه

 . پيونددد رفته میبيداری از خواب، به آرزوهای بربا

داند و قضاوت امری احساسی او شاعر را همانند همفکران خود قاضی زمان خويش می

                                                           
. که پيشکششان کردم» ونيز«و » ناپل«دادند و بورسش را نور چشمي ديگري به تفرج رفت به البته عنوانش را به من 

 . ١٧هاي خورشيد، ص هللا زنگنه، پشت دروازهعزت ←. دانمبازي ميشعر را باالتر از حد جايزه
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وی در . کاوی و جدايی حق از باطل استشنيداری و ديداری و ژرف. و عاطفی نيست

 : گويدشعر جستجو می

 نطفه انديشه در مغزم به خود جنبد

 که

 راِز خلقِت من چيست؟

 کوثری از چيست؟فرياِد بهشت و 

 دوزخ چيست؟

 اصالً آفرينش چيست؟

 خالق کيست؟

 وه که لبريزم

 )ـ بوکان ١٣٣٩خرداد ... (از هزاران پرسش خاموش

سالگی بوده و نسبت به  ٢١اين سخن شاعری است که در زمان سرودن آن در سن 

محيط و تحصيل و عرصه مطالعاتی او در کمال توانايی طبع است و چارچوبه شعر 

رغم تخيالت فردی و ماسی را که در برابر شعر نو تغزلی مطرح بود و علینو ح

احساسی آن شيوه، اين گونه که به شعر نو حماسی مشهور شد و سرودن حماسه انسان 

ها ها و دلمردگیمحروم و ستمديدە عصر خود بود، رعايت کرده است و در کنار يأس

ن ديگر متفاوت است و ورای آنچه و فريادهايش، فضای تغزلی شعر او نيز با شاعرا

خواهد تا شعر شاعران وسيله فساد که جامعه عياش معدود و هيأت حاکم مطرود می

جوانان و سستی جامعه خواستار عدالت باشد و در سخن آخر به ايهام و استنباط اين 

ای ها را برای جامعه خود خواب و خيال و برای نيرو و ُعمال اعمال مسخرهحکايت

 : گويدداند که در دوبيتی پيوسته شب شاعر میمیبيش ن

 خواهم چراغنمی: ای کردمخنده... 

 دفتر شعــرم  چـراغ کلبه است

     از شراب و می چه جای گفتگوست

 اشک چشمانم شراب کهنه است

 

 ... : و يا در سرود در دل شب 
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 ز دل رانم نياز بوسه گـــرم

 می و معشوق از دفتـر زدايم

 صحبت  جانان، کتابیبه جای 

 ها سرايمز درد و رنج  انسان    

 ٩٥١٣٣٥بوکان             

هر چند در شعر وفا تمام خصوصيات اجتماعی شعر نو نيمايی و سير تکامل موضوعی 

و محتوايی و فنی آن آشکار است و آشنايی با انديشه انسانمدار اومانيستی اروپايی که 

سرايان رواج يافت و اتکای به خدا جايگزينی دال بر با ترجمه آثار سارتر در بين نو

. کندولی وفا با قبول انسانمداری، هيچ گاه خدا را فراموش نمی... اصالت انسان يافت و

خدا در جای جای شعر او حضوری فلسفی دارد و بيانگر فرياد خواجه آسمانی سرود، 

 : که

 در اندرون من خسته دل ندانم کيست    

 او در فغان و در غوغا استکه من خموشم و 

 : گويدچنان که در شعر کابوس می

 

 خدايا وحشت تنهاييم ُکشت... 

 خيـــزد نـوايیهايم نمیز لب

 لبم تف بسته از انـدوه حسرت

 ... بينم وفـــا از آشنـايی نمی

 
 : گويديا در شعر هراس می

 

  ای وفــا، ای مظهر  بيم و اميد... 

 عصيان تو؟پس چه شد خشم تو و 

 تــرسم  ز ابليس هــراسآه می

  ای خدا،  دست مــن و دامـان تو

 

 : گويدو يا در شعر بوف کور می
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     مکن با خنده تحقيرم خدا را.. 

 ... که من زندانی عفريت زورم

 

 : و در دوبيتی بيگانه آورده است

 

                     اميدم را همه افسانه خوانند

 ديوانه خــوانندمرا رسوا، مرا 

 تمـــام آشناهايم،  خـدايا

 مرا از خويشتن بيگانه خوانند

 ٢٧١٣٣٨تهران            

 

صبغه اقليمی که از ديگر مشخصات شعر نو نيمايی است که نيما و اخوان و آتشی و 

به اين مورد نيز چون » وفا«. بعضی شاعران تهران اين مشخصه را رعايت کردند

های شعر او بوی کردستان دارد و وفادار مانده است و تمام صحنه و گونهساير موارد 

در » وفا«. کندصور خيال او برای خوانندە شعرش طبيعت کردستان را مجسم می

بيند و برای همين با مادر و جامعه هولناک آن روزگار پناهی جز دامان خانواده نمی

تنها به آنهاست، با آنها نجوا و درد  اطمينانش. خواهر و برادر پيوندی ناگسستنی دارد

گريزد و در اين تجربه آثاری زيبا و خواندنی کند و از بيگانگان میدل و وصيت می

 . دارد

زند و دو رباعی را به طور مکمل يا به وی عالوه بر زيباسرايی دست به ابداع می

نمونه . امنديدهدهد که من در آثار ديگران المعانی قرار میاصطالح اهل بديع، موقوف

بارز اين ابداع شعر جغد کور است و به نظرم تحت تأثير نادر نادرپور سروده است و 

 : چنان که وفا گويد. نادرپور هم در رباعی خود متأثر از عراقی همدانی بوده است

 

     مرا ناکام و تنها آفريدند

 ... مرا بدنام و شيدا آفريدند

 : گويدو نادرپور می
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 اندز عمر دراز آفـريدهزلــف تـــو را 

 اندروی تـــو را ز مــايه نــاز  آفريده

 ايم ره سرنوشت خويششمعيم و خوانده

 اندما را بـــرای سوز و گداز آفـــريده

 : که اين مضمون در شعر عراقی چنين آمده است

 نگارا، جسمت از جان آفريدند

 ... ز کفر زلفت ايمان آفريدند

 

بررسی در شعر شاعران نوپرداز، از مطالعه و تأثير از شاعران وفا عالوه بر غور و 

چنان که شعر گل اندوه را به تأثير از غزل معروف . غزلسرای متقدم غافل نبوده است

 . صباحی بيدگلی شاعر مشهور متقدم که جايگاهی ويژه دارد، سروده است

 گل اندوه:: وفا

 ... بگذار در اين گوشه ويرانه بميرم

 

 : بيدگلیصباحی 

 بگذار که دور از رخت ای يار بميرم

 ... يکره بگذر بر من و بگذار بميرم

 

چون شاعر بود و اين مجموعه شاهد » وفا«در پايان بيان اين نکته ضروری است که 

ادعاست، تا زمان بدرود زندگی، شاعر باقی ماند اما اقبال به زبان ُکردی نمود، گرچه 

 . پدر شعر نو فارسی کردستان بود

در سن شصت و شش سالگی  ١٣٨٤شنبه اول آذرماه صبح روز سه ٧وفا در ساعت 

در منزل خود، در شهر بوکان درگذشت و در کنار استاد عباس حقيقی شاعر و مترجم 

 ٤. نامدار ُکرد به خاک سپرده شد

 يادش گرامی باد

                                                           
شدە است: روزنامه اعالعات چاپ تهران درج  ١٣٩٦تيرماه  ١٩. بخشهائی از اين گفتار در شمارە روز  ٤

http://www.ettelaat.com/etiran/?p=٢٩٤٤٠٠ 
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 جان شيفته
 

 انور سلطانی

 
 
 شعر من چيست؟ آتش فرياد"

 شعر من چيست؟  آيه اميد 
 شعر من چيست؟ سنگر پيکار
 شعر من چيست؟ نغمه جاويد

 
 خود چه هستم؟ عصاره اندوه

 خاموشپيکری سرد و آتشی 
 خسته از رنج  ظلمتی  جاويد

 "مانده در راه پرسشی  خاموش
 

با پدرم به گاراژ . مرداد ميگذشت ٢٨چند روزی از کودتای . بود ١٣٣٢تابستان سال 
مسافربری شهر بوکان رفته بودم تا برادرم را ببينم که روز پيش دستگير شده اينک 

آموز کالس چهارم يا پنجم ن دانشم. بهمراه دو پاسبان به زندان مهاباد اعزام ميشد
هائی که برادرم نمايندگی پخش آنها در بوکان را ابتدائی بودم و در توزيع روزنامه

دکان کوچک روزنامه فروشی او يکی از داغترين نقاط . داشت به او کمک ميکردم
شهر و محل بحثهای سياسی روز بود و اينک با سقوط دولت ملی مصدق وسلطه مجدد 

طبيعی بود که يکی از نخستين آماجهای نيروهای دولتی و اربابان محلی باشد   ارتجاع،
 . که چنين هم شد -و صاحبش دستگير شود

او ناپرهيزی کرده، در روز دستگيری پسرش به خيابان . مادرم با ما به گاراژ نيامده بود
اش را جربزه آمده بود تا به پاسبانان مامور دستگيری او توهين کند و اکنون بايد تاوان

او را با دستبند آوردند و همراه پاسبانان . محروم ميماند" ديدار آخر"ميداد و از نعمت 
ما اجازه صحبت با او را نيافتيم ولی چشمان . ای نشاندنددر قسمت پشت يک جيپ کرايه

ها را گفتند و اندکی بعد ماشين در غبار خيابان بار پدر و نگاه معصومانه او گفتنیگريه
 . خاکی شهر گم شد

تا هنگاميکه التماس وابستگان خانواده بدرگاه مالکان قدرتمند شهر و شهربانی زير نفوذ 
او اين مدت را در زندان . آنان به آزادی مشروط او بيانجامد، چند ماهی طول کشيد

نخستين  ١٣٣٢شهربانی مهاباد ماند و انجا بود که، به گفته شاعر، در پائيز سال 
سراينده شعر، برادرم عمر سلطانی بود . يمائی در کردستان ايران سرود شدچهارپاره ن

 : يافت" وفا"که ديرتر تخلص 
 
 مرا ای مرد زندانبان رها کن "
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 که زندان تو عمرم را سر آورد
 بيا از پای من بردار زنجير

 ٥..."که زنجير تو جانم را در آورد

 
درکردستان آن سالها، خواندن و نوشتن به  شعر به زبان فارسی سروده شده بود، چه

 . های ويژه بيمارستان آزاد بودزبان کردی تنها در حد سيگار کشيدن در اتاق مراقبت
دسترسی به اشعار کردی و ديوان شاعران کرد در روستاها اندکی آسانتر بود و در 

هران رفتند شهرها تنها هنگامی ميسر شد که دانشجويان کرد به دانشگاههای تبريز و ت
کاری  -و در فضای نسبتا آزادتر آنجا به مبادله متون چاپی کردستان عراق پرداختند 

 . هنوز پر مخاطره، که تعقيب و آزاربسياری کسان را بدنبال داشت
انجاميد، شهر بوکان شاهد يک خيزش قدرتمند  ٣٢مرداد  ٢٨هائی که به طی ماه
او ماه پيش به . رهبری ميکرد" ريمیقاسم ک"جنبش را مرحوم . طبقاتی بود -مردمی

تهران رفته از راديوی دولتی پيام انقالب و مقاومت در برابر مالکين را به گوش آماده 
برای يک چهره محلی مالقات با دکتر کريم سنجابی در . همشهريان خود خوانده بود

آن  تهران و رفتن به نخست وزيری و مجلس شورای ملی فراتر از انتظار بود و اوبه
 . فراتر دست يافته بود

پای شهر و عمدتا دوزندگان لباس های سرشناس جنبش را بورژوازی خردهديگر چهره
سنت اين مقاومت و تقابل با رژيم در بين دوزندگان شهر، به . ٦کردی تشکيل ميدادند

ت چه فرمان متحدالشکل کردن لباس و کاله از سوی پهلوی دوره رضا شاه برميگش
مرد قزاق وحدت را در بيرون . اول، موقعيت شغلی همه آنها را به خطر انداخته بود

 . ترکيهآنگونه که همپالکيش آتاتورک در  -٧سر ديده بود، نه در درون آن

برادرم در آن هنگامه پر تالطم، مغازه کوچک روزنامه فروشيش را در بوکان اداره 
اش کانون گرمترين مغازه. ها را بعهده داشتمميکرد و من کار رساندن نشريات به آبونه

 . بحثهای سياسی بود و عمدتا جوانان و آموزگاران، در آن به گفتگو ميپرداختند

که هميشه هشت در گرو نه داشت و به زحمت اما با غرور  پدرم خياط خرده پائی بود
تنها وجه مشترک فکری بين او و پسر روزنامه فروشش . خانواده را اداره ميکرد

هردو تا بن استخوان با خانهای قدرتمندی که حاکم بی چون . ضديت با اربابان شهر بود

                                                           
شعر .  اختيار نداشت و طبيعي بود که از زندان مهاباد هم نتوانسته بود خارج نمايدنسخه اوليه اين شعر را برادرم در    ٥

گنجاندە شد ' سرود پرستو'در چاپ اول " بوف کور"با تغييراتي، که من از چند وچون آن آگاه نيستم، ديرتر زيرعنوان 
 .  را دارد ١٣٣٨که در آنجا تاريخ سال 

حاج قاسم کريمي، خياط و  صاحب کارگاه قند ريزي؛ علي ميره بگ، قصاب؛ عبدهللا ايراني، کنتراتچي قپان؛ محمد    ٦
ئي، خياط؛ سيد طه، حلبي ساز؛ ابراهيم طنازي، خياط؛ حسين فاتحي؛ احمد رئوف حافظ القرآن ، خياط؛ حسين طها

مغازەدار و چندتن از دانش آموزان دبيرستاني از جمله ابراهيم حريری و محمود "  سنه اي"يدي؛ فتح هللا خوش اخالق 
 . رضائی..

 ). نگاهي به تاريخ جهان، جلد سوم(گوهرسخن از جواهر لعل نهرو است    ٧
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 -بود" ننه کوراژ"استان داستان پدر، د. و چرای شهر و منطقه بودند، دشمنی ميورزيدند
 . خياط  ويژه اربابان، دشمن ويژه آنها هم بود

شهرکی بود با بازاری کوچک برای خريد و فروش  ٣٢و  ١٣٣١بوکان سالهای 
شهرهم، مانند روستا، در ملکيت دو خانواده منسوب هم بود و . روستائيان اطراف

ب ملک شخصی، باغ، هيچکس صاح. اربابان بر جان و مال مردم سلطه مسلم داشتند
با عبور آنها از تنها خيابان شهر، . خانه يا مغازه نبود و همه چيز به خانها تعلق داشت

صاحبان مغازه و مشتريانشان بايد بپا ميخاستند و تنها با اشاره دست نوکران پشت سر 
تقابل اربابان با فعالين سابق دوران جمهوری کردستان . يافتندخان اجازه نشستن می

 . شديدتر هم بود) ١٣٢٤(

طبقاتی مردم و  -در چنان جوی بود که قيام ضد اربابی بوکان بر بستر تما يالت ملی
در فضای آزاد سياسی چند سال و ماه پيش از کودتا شکل گرفت و از شهر به روستا 

حرکت انقالبی مردم روستائی آشکارا از برنامه احزاب سياسی پيشی گرفت؛ . کشيد
هيچ حزبی نميتوانست از اين جنبش . ه سالنه پشت سر مردم  راه ميرفتندآنها تنها سالن

کشی اربابان که از شعار محدودکردن بهره. عميقا  طبقاتی دور بماند و قافيه را نبازد
آنها به . سوی جبهه ملی علم شده بود، پاسخگوی حداقل خواسته های قياميان هم نبود

مالکين، مصادره اموال و اخراجشان از روستا  چيزی کمتر از تقسيم اراضی، خلع يد از
 . بهره کشی بی حساب مالکين  آنها را به مرز انفجار رسانده بود. راضی نبودند

مالکان روستاهای اطراف در زير فشار انقالبی روستائيان و از ترس جان به بوکان 
هر که حتی ترين مالک شاما بوکان برای آنها مکان امنی نبود، قدرتمند. سرازير شدند

يک حلبی ساز خرده پا،  –نامش لرزه بر اندام مردم مينداخت مورد حمله سيد طه 
شاخ ضد انقالب با حمله سيد طه شکست، ترسها فرو ريخت و قيام فراگير . قرارگرفت

اش در افزايش اتش بود و برادرم با نشريات انقالبی مغازهاينک بوکان يکپارچه. شد
های در آن روزها تعداد محدودی راديو در خانه. چشمگيری داشتدمای انقالب نقش 

 . مردم بود و روزنامه و مجالت نقش اصلی خبررسانی را به عهده داشتند
روشن است که او خود به هيچوجه دررهبری قيام رلی نداشت و کسی هم دنبال نوجوانی 

ن در سطح شهر بوکان نقش او تنها توزيع نشريات انقالبی تهرا. چون او براه نميافتاد
اش را در بست در اختيار نيروهای مردمی گذاشته بود و برای اين امر خطير مغازه

جائی که در آن مورد اهانت و   –اربابان مايل به عبور از کنار مغازه اش نبودند . بود
 . تحقير قرار ميگرفتند و وادار به خريد نشريات طرفدار تقسيم اراضی ميشدند

ردو زمينه طبقاتی و ناسيوناليستی برای قيام مردم آماده بود و بر بستر در يک کالم ه
همين آمادگی بود که شعار رفرم ارضی دولت مصدق به گل نشست و بوکان در سرعت 

. ها آشکارا ازديگر نقاط ايران جلو افتادو وسعت قيام و ميزان راديکال بودن خواسته
 . ای اطراف کشيدآتش انقالب در شهر دامن گرفت و به روستاه

روستائيان مناطق شرقی و شمالی شهر پيام قيام را سريعتر گرفتند و به استقبال آن 
حساب در اين مناطق با روستاهای غرب و جنوب شهرکه بافت نيرومند . رفتند
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آنجا، هيبت . ای داشتند ودر تصرف روسای عشاير دهبکری بودند، تفاوت داشتعشيره
گرچه  -تر ميکردبودند کار مبارزه را بر روستائيان سختخانها که مالکين شهر هم 

 هللامنطقه فيض(در روستاهای شرق بوکان   ٨. همانها هم در قدمهای بعدی به قيام پيوستند
ای از مدتها پيش فرو پاشيده بود و رعايا با مالکين پيوند خونی عشيره، بافت )بيگی

کش و بهره ده فراتر نميرفت و اين امر تضادهای رابطه آنها از رابطه  بهره. نداشتند
 . طبقاتی را عريانتر و خواسته های روستائيان راديکالترميکرد

د عنصر روشنگری در عامل ديگری که کفه معادله را بنفع قيام سنگين ميکرد، وجو
حداقل يکی از آنها امالک خود را داوطلبانه . بيگی بود هللاميان برخی از خوانين فيض

به دست دژخيمان  ١٣٢٥تن از آنان در زمستان سال  ٨بين روستائيان تقسيم کرده بود، 
رژيم اعدام شده بودند و اکنون در فجر قيام، اين عوامل و بسياری عوامل ديگر از 

هللا بيگی' شرق محروميتهای ملی، کشاورزان و خوش نشينهای 'منطقه فيضجمله 
 . داران قيام دهقانی تبديل ميکردبوکان را به طاليه

. لوکوموتيو قيام بزودی به ديگر روستاها رسيد و انبوه ستمکشان را با خود همراه کرد
اما روستاهای . ودديو ترس مهار شده ب.  روستاهای بيشتری به مردم قيام کننده پيوستند

مالکين از . در کانون اصلی قيام باقی ماندند" تپهتيکان"و " جامرد"، "يکشوه"، "گل"
خانه هايشان بيرون رانده شدند، امالک اربابان مصادره انقالبی شد و شوراهای انقالب 

برخی از مالکين که فرصت فرارنيافتند دستگير و زندانی و در چند مورد . تشکيل گشت
ه انقالبی شدند، اما دست قيام هرگز به خون کسی آلوده نگشت و انجام اين محاکم

 . را ارتجاع در فردای کودتا،  بعهده گرفت" وظيفه مقدس"

خبر از حرکات مشابه در روستاهای شهرهای مجاور ميرسيد و ميرفت تا مهاباد، سقز، 
زنجيران بوکانی مياندوآب،  تکاب و شاهيندژ صحنه قيام بزرگ دهقانی شوند و به هم 

خانها از ترس انتقام قربانيان خود، امالک و مستغالت رهاکرده به بوکان . خود بپيوندند
منزل اربابان . اين قلب تپنده انقالب به قلعه ارتجاع هم بدل شد –سرازير شدند و بوکان 

خانها با ارتجاعی ترين جناحهای درون حاکميت نيم . شهر مأمن بهره کشان روستا بود
ای ارتش، شهربانی و ژاندرمری و همچنين د مصدق و برخی از فرماندهان منطقهبن

سفارت کشورهای بيگانه در تماس آشکار و نهان بودند و خود را برای انتقام ضد 
روزی که به دليل ترديد مصدق در سرکوب ارتجاع وابسته،  -انقالبی آماده ميکردند

هللا کاشانی و ديگر روحانيون يهای آيتبازاشتباهات عمده حزب توده ايران، دودوزه
صاحب نفوذ و باالخره دخالت مستقيم قدرتهای خارجی در بيست و هشتم مرداد همان 

 .  سال فرا رسيد

                                                           
 : نگاە   ٨

)؛ ١٣٩٥) و ترجمه فارسي (١٣٨٩بوکان در سدە بيستم، جلد اول در هردو متن کردي ("رحمان محمديان، 
 هر دو چاپ  از سوی نشرکولهپشتی، تهران

اله به زبانهاي کردي و انگليسي؛ و کتاب ارزشمندی که بعد از درگذشت ايشان به دکتر امير حسنپور، دو مق
 همت خانم شهرزاد مجاب در شرف چاپ است. 

 ٢٠٠٣، زمستان ٣٧، مجله گزينگ چاپ سوئد، شماره "قيام دهقانان در منطقه مکريان"عمر عصري، 
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مغازه روزنامه فروشی عمرسلطانی در روزها ی توفانی منتهی به کودتا، بازار گرمی 
شهر ميرسيد، اشعار ها به چهارگوشه از آنجا بود که خبرهای داغ روزنامه. داشت

الهوتی کرمانشاهی، محمد علی افراشته، ابوتراب جلی و ديگر انقالبيون با صدای بلند 
که در آن، شاه شاهان موشی بود "  چلنگر"به گوش عابران خوانده ميشد و کاريکاتور 

که به دست قدرتمند انقالبيون از سوراخ سعد آباد خارج و به ايتاليا پرت شده بود، بر 
ين آن، نمادی از پيروزی قيام و شکست ارتجاع بود و به قلب مردم جرأت و ويتر

 . بخشيدحرکت می
عمر سلطانی در آن روزها به تقليد از الهوتی و افراشته اشعاری ميسرود که خيلی 
زود و بدنبال کودتا طعمه آتش شدند و اثری از آنها باقی نماند زيرا آنچه ميشد نشود، 

ارتجاع و حاميان بيگانه آن به انجامی ضدمردمی رسيد، شاه در ميان شد و کودتای 
ها و شعبان بی مخ ها به ايران بازگشت، حکومت نظامی بختيار مستقر استقبال زاهدی

در بوکان چماق به دستان مالکين در شهر و روستا . و نيروهای انقالبی آماج حمله شدند
ن پرداختند، تظاهرات فرمايشی براه انداخته به تعقيب، دستگيری، شکنجه و اعدام قياميا

گ بهحاجی قاسم کريمی، برادرش حسين کريمی و علی ميره -شد ، خانه رهبران قيام
محمد رئوف . در سحرگاه عيد قربان متعاقب کودتا به آتش کشيده، با خاک يکسان شدند

ز دست ای جان اخياط ، عبدهللا ايرانی و ديگر عناصر انقالبی هر يک به گونه
ديگران دستگير، و . چماقداران مسلح خانها بدر بردند و ديگر هرگز به شهر برنگشتند

 . در منازل اربابان يا در زندان شهربانی شکنجه شدند، معدودی نيز کشته شدند

زنده باد بر کله "مزدوران اربابها در کوچه و خيابان شهر ميگشتند و شعار مستانه 
لکين در تظاهرات  فرمايشی، بنفع رژيم کودتا پسران ما ٩. سرميدادند" محمد رضا شاه

ها حکومت ميکرد و خانهای فراری سايه ترس بر خانه. و عليه مردم سخنرانی ميکردند
انبوه . به روستا برگشته،  نيروهای انقالبی را دستگير،  شکنجه و اخراج ميکردند
ن نمی مظلومان به شهرهای اطراف سرازير و ارتش بيکاران که کاری در کردستا

منطقه در وحشت غرق و آتش قيام به . های آذربايجان را پر کرديافت کوره پز خانه
 . سرعت رو به خاموشی گذاشت

برادرم پس از شکست قيام، مانند بسياری ديگر، دستگير و در شهربانی شهر با حضور 
زام فرمانده کالنتری مورد هجوم يکی از مالکين قرار گرفت، آنگاه به زندان مهاباد اع

 ١٠. شد

. آزادی موقت و مشروط پس از چند ماهی فرا رسيد اما برای او آسايشی بهمراه نياورد
سال پس از کودتا، وفا تحت تعقيب دادگاه نظامی باقی ماند و کابوس دادگاه  ١٥در مدت 

                                                           
من که در آن هنگام  نوجوان کم سالي بودم، شاهد يورش وحشيانه چاقوکشان و چماقداران اربابان به خانه هاي مردم    ٩

ها را شکستند و هر آنکه را خواستند، آنها به کوچه ها ريختند، دروازه خانه. مرداد بودم ٢٨شهر در غروب روز 
 . دستگير و به طويله منزل اربابها بردند

در خاطرات خود که هنوز روي چاپ به خود نديدە است، )" رئوف مالحسن(محمد رئوف حافظ القرآن "زندەياد .  ١٠
 . اشارات زيادي به دوران زندان مهاباد و حضور برادرم در آنجا دارد
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هرساله به دادگاه نظامی اروميه احضارو تحت . همه گاه بر روحش سنگينی ميکرد
 . بازجوئی دوباره قرار ميگرفت

زندگی او تحت تأ ثير اين تهديد هميشگی از هم پاشيده بود تا اينکه چاره را در رفتن 
او در سال . بانه به سربازی يافت  بلکه دو سالی از زير تيغ تعقيب رها شودداوطل

 . به سربازی رفت ١٣٣٩
وفا که تا آندم شاعری شناخته شده و نامی آشنا در شعر منطقه بود، در دوران سربازی 

راديو را پادگان مهاباد ادارە  ١١. به خدمت در راديوی تازه تأسيس مهاباد فراخوانده شد
کار موقت دو ساله در . و مسئوليت بخش شعر و ادب آنرا به عهده داشتميکرد و ا

چاپ " کردستان"راديو به همکاری بعدی وی با راديوی کردی کرمانشاه و روزنامه 
 . تهران انجاميد

، و پيامدهای برگشت )١٣٣٩(و اعزام به خدمت سربازی  ٣٢مرداد  ٢٨سالهای ميان 
او که مجددا به شغل . وفا سالهای پرباری بودندبه زندگی عادی بعد از سربازی، برای 

روزنامه فروشی و کتابفروشی برگشته بود، در اين سالها شعر معاصر ايران را به 
اشعار . من او را در خانه و مغازه مدام در حال مطالعه می ديدم . خوبی مطالعه کرد

بهبهانی همدم نيما، شاملو، فروغ، نادرپور، فريدون توللی، نصرت رحمانی و سيمين 
 . هميشگيش بودند

که اشعارش  ٣٨به بعد آغاز شد واز سال  ٣٧همکاری او با مجالت ادبی تهران از سال 
روزانه ميخواند و مينوشت و ميرفت تا راه . روی چاپ بخود ديدند، کار او جديتر شد

 . خود را بيابد
بود و هنوز سلطه شعر فارسی ايران در آن سالها درگير تقابل بين فرم عروضی و آزاد 

شعر کالسيک نمايندگانی چون شهريار را داشت که در اين . شعر نو مسلم نشده بود
شعر نيمائی از ديگر سو نامهای بلند . عرصه دارای اعتبار و شهرت فراوانی بودند

آوازه ای چون اخوان ثالث، سياوش کسرائی، هوشنگ ابتهاج و ديگران را داشت که 
ر درهم آميخته بودند ونامشان در ذهن جوانان با مفهوم مبارزه تعهد اجتماعی را با شع

 . و ايستادگی در برابر سيستم سياسی حاکم همراه بود

همزمان با رشد شعر نو نيمائی، جريان ديگری که شاملو آنرا نمايندگی ميکرد، 
طرفداران خود را در ميان جوانان داشت، شعر سفيد اروپائی که به پايمردی الهوتی 

نشاهی آغاز و در برخی از اشعار نيما ادامه يافته بود، با کارهای موفق احمد کرما
 . شاملو جای پائی در شعر فارسی پيدا کرده بود

در نضج شعر نو و پذيرش آن از سوی نسل جوان، رويدادهای سياسی بويژه کودتای 
ها درسالهای متعاقب کودتا، جبهه. مرداد نقش تعيين کننده داشتند ٢٨ضد مردمی 

ای که حضور در مشخص و سنگرهای سياسی به نحو آشکاری متمايز بودند بگونه

                                                           
براي  ١٣٢٤راديو را جانشين ايستگاه راديوئي جمهوري کردستان نمود که در سال در حقيقت، رژيم کودتا اين .   ١١

با اين تفاوت که برنامههاي راديوي جمهوري کردستان به زبان کردي و راديوي ارتش شاه . نخستين بار دائر شدە بود
 .  به زبان فارسي بود با چاشنی موسيقی کردی
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اين جبهه بندی سياسی در هنر . يکی، معنای صريح ضديت با ديگری را در بر داشت
 . يافتو بويژه شعر هم مصداق می

در ذهن بسياری از جوانان هواداری از شعر نو، جانبداری از تفکر ترقيخواه، مبارز 
گرچه در بسياری از موارد ناعادالنه، اما  -بی و طرفداری از شعر کالسيکو انقال

بندرت افراد . گرا تلقی ميشدهواداری از ارتجاع حاکم و همسنگری با نيروهای واپس
و عناصر مترقی را ميشد يافت که در انتخاب بين شعر نو و کالسيک ترديدی در 

 . جانبداری از شعر نو به خود راه دهند

. کی ازعوامل اين موضعگيری صريح، جايگاه اجتماعی پيشگامان شعر نو بودشايد ي
زاده و ازمدافعان اين مبدعان شعر نو فارسی، هردو روستا -الهوتی کرمانشاهی و نيما

شاگردان و پيروان بسياری از   ١٢. داشتند" بهشت"جنبش چپ بودند که دل در گرو آن 
 . آنان هم در مقطعی از حيات هنری خود  از فعاالن ياحداقل هواداران اين جنبش بودند

، خيلی زود به شعر نو روی ١٣وفا که کار شاعری رابا شعر کالسيک آغاز کرده بود
هائی در شعر سفيد کارهای اوبا چهارپاره نيمائی آغاز و به تجربهنو خواهی در . آورد

های اوليه در شعر وفادار ماند و در ادامه کار، تجربه" وزن"انجاميد ولی تا پايان به 
 . خود در شعرغيرموزون را دنبال نکرد

به آسانی ميتوان " سرود پرستو"با يک نگاه به تاريخ سرايش اشعار در مجموعه 
گری دهه سی، همه فرمهای متداول روز را به خدمت ه او در مقطع تجربهدريافت ک
. اوفرزند زمان خويشتن بود و نبض شعرش با تحوالت شعر فارسی ميزد. ميگرفت

اشعار اين دوره او آئينه باال نمای مقطعی از تاريخ شعر فارسی هستند که طی آن شعر 
و آنچه را  ١٤ی را ورق زدساله، تاريخ يکهزار ساله شعر عروض ٢١نودر زمانی

 . ناراضيان دوره بازگشت نتوانستند به انجام برسانند، ميسر کرد
گرائی در اين دوره شعر کالسيک،  شعر نو نيمائی و شعر سفيد اروپائی عليرغم افراط

آميزی، کم و بيش مسالمت -کار، شانه به شانه هم، همزيستیجوانان تازهبرخی از 
شعر آن سالهای وفا نمونه خوب اين همزيستی را در کارهای يک فرد ارائه . داشتند
 : ميکند

 
 : غزل در قالب کالسيک

 
 کاش ما هم در جهان عشق، ياری داشتيم

                                                           
 نيمايوشيج " همسايهدر جوار کشت   کشتگاهم خشک آمد"   ١٢
 .  ٢٠٠١، مارچ ٣٢چاپ لندن با وفا، شماره " پيام"مصاحبه روزنامه کردي    ١٣
اگر بتوان از کارهاي سترگ الهوتي کرمانشاهي در زمينه تحول شعر کالسيک فارسي به شعر نو چشم پوشيد    ١٤

، و اگر بشود نقطه آغاز شعر نو را سال چاپ "افسانه" نيما در )کاري که متأسفانه در ايران شيوه معتاد شده است(
را مقطع پيروزي کامل  ١٣٣٢مرداد ٢٨، آنگاه شايد بتوان  )استاي که بر کرسي قبول نشسته فرضيه(گرفت  ١٣١١

 . ساله تصور کرد ٢١شعر نو در يک جدال 
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 کاش ما هم اختر شبهای تاری داشتيم
 ياری در دل ما خانه داشتکاش عشق روی 

 ... بر در اين خانه ما هم رهگذاری داشتيم
 "حسرت"شعر                              

 
 : دوبيتی پيوسته يا چهارپاره نيمائی 

 
 ' پرشنگ'صدا آهسته کردم آه 

 شنيدم عهد و پيمانت شکستی
 شنيدم از من آشفته خاطر

 گسستی رشته الفت، گسستی
 "دروغ"شعر 

 
 : سفيدشعر   

         
 در نيمروزی داغ

 زير سايه بيدی نشسته بود
 پرنده نگاهش

 در افق دور دست سرگردان بود
 پهلويش نشستم
 ...... اعتنائی نکرد

 " ماجرای نيمروز"شعر 

 
شمسی است ١٣٣٨تاريخ سرايش هرسه قطعه، سال  !                                                         

 
به باور من و با شناختی که از روحيه وی داشتم، وفا بيشترين تأثيرات را بعد از نيما، 
نه از شاملو، نه از اخوان، بلکه از نادر پور، فروغ، سيمين بهبهانی، فريدون مشيری 

 . و نصرت رحمانی داشت
رخی از چهره های شعر معاصر فارسی مراوده و مکاتبه ميکرد، او در اين سالها با ب

 -ولی پايدارترين دوستی را با سعيد سلطانپور بنياد نهاد. از آنجمله بود نصرت رحمانی
رابطه گرم و دوستانه ای که تا هنگام اعدام ناجوانمردانه اين شاعر انقالبی، ادامه يافت 

 . ذهن او عزيز ماند و خاطره اين دوستی پر بار برای هميشه در

يابی به محافل ادبی و روشنفکری تهران همراهی کرد، سعيد سلطانپور او را در راه
را برايش فراهم نمود و بمنظور ديدارش " سرود پرستو"امکان چاپ مجموعه شعری 

از راه همين آشنائی بود که نامهای کردستان و بوکان به شعر او . چند بار به بوکان آمد
 . راه يافتند
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گفتم که وفا در سالهای پيش از سربازی بار ديگر به شغل روزنامه فروشی برگشت و 
مغازه کتابفروشی او در بوکان مرکز توجه روشنفکران شهر و . بعدها کتابفروش شد

دانشجويان کرد شهرهای تبريز و تهران بود که در مسافرت به بوکان به مغازه او 
مضمون گفتگوها، به طور طبيعی، آن نبود که . ندنشستميامدند و به بحث های ادبی می

بود، بلکه صحبتها بيشتر بر محور شعر و ادب دور  ٣٢و  ٣١در مقطع قيام سالهای 
 . ميزد

زاده ، افخمی، وجدی قزلجی، سواره ايلخانی)ئاوات(من بارها زنده يادان حقيقی، امامی 
ادبی  -های سياسیچهره ترينرا که از سرشناس) هاوار(و علی حسنيانی ) اهورا. پ(

شهر و منطقه بودند در مغازه برادرم ميديدم که درگير گفتگوی عمدتا ادبی با همديگر 
 . بودند

اشعار وفا در آن سالها بيانگر تعهد اجتماعی او و اعتقادش به نيروی مردم است گرچه 
سانسورچيان دور اين موضع در پوششی از آراستگی کالم بيان شده است تا از چشم 

 : بماند

 
 به آه دختران آرزومند

 به درد مادران پير و بيمار
 به اشک کودکان پاک و معصوم

 به سوز قلبهای داغ و تبدار
 

 که ديگر از جفای ماهرويان
 زناز و سينه و بازوی دلدار

 ريز ساقی مستز چشم فتنه
 سخن کوتاه ميسازم به يکبار  

  
 ز دل رانم نياز بوسه گرم

 معشوق از دفتر زدايم می و
 بجای صحبت جانان، کتابی
 ١٥ز درد و رنج انسانها سرايم

 
 : يا

 .......... او مرد 
 دلقک نبود، انسان بود، انسان

 انسانی که
 به خاطر احساسش 

                                                           
 "سرودي در دل شب"شعر    ١٥
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 بر گورآرزوهای تير باران شده اش
 اشک ريخت                

 به خاطر شعر نو، نسل نو
 خاطر شکوفه های يخ بسته اميدبه 

 از سياهی شب نهراسيد 
 ١٦و پيش رفت

 
های صريحی از يک و شخصی، با نشانه" عاشقانه"اما اشعار او در کليت خويش  

 . عشق شکست خورده ايام نوجوانی باقی ماندند

شعرها ساده، . او استو کالم غير سمبوليک " صراحت"ويژگی ديگر اشعار وفا 
. روشن، و در قياس با کالم بسياری از شاعران آن دوره از تاريخ ايران، بسيار شفافند

که کرد، و اگر  -گيری او با خواننده کمک کنداين شفافيت اگر ميتوانست به کار رابطه
که کرد، در شرايط سخت  -های مردم را به خود جذب کندتوان آنرا داشت که توده

انديشه 'شاعران تنها ميتوانستند . د حاکم، مانع از بيان انديشه درونی شاعر بوداستبدا
 . را بروز دهند يا در الک سمبوليسم فرو بروند' تأييد شده'و' های مجاز

اشتباه 'وفا در آن سالها، شمشير دادگاه نظامی را هنوز باالی سر داشت و کمترين 
برگرداند و او که از  ٣٢آماده پذيرائی سال ميتوانست او را به زندان ' محاسبه

دار تشکيل خانواده داده، مسئوليت اداره زندگی کسان ديگری را نيز عهده ١٣٤١سال
زبان صريح اشعارش در دوران . بود، بيش از پيش از چنان سرنوشتی دوری ميکرد

سلطه بی چون و چرای ساواک بر منطقه کردستان نميتوانست جز محور عشق، دور 
ی نبودکه زير فشار يا به خواست کسی 'عرض'دار ديگری بچرخد، گرچه عشق م

بدرون شعر وفا خزيده باشد، عشق گوهر ذاتی و مضمون اصلی شعر او بود و حضور 
 : بخشيدعشق است که به کالم او جالل می

 
 دور آنجا که چشمه خورشيد       
 نور ريزد به دامان صحرا        
 خنده مهتابدور آنجا که        
 می چکد نرم نرم بر دريا       

 
 اندر آنجا، در آن شکفته ديار      
 در جهان فروغ و زيبائی      
 بر لبت بوسه ميزنم از شوق      

                                                           
 "سرود پرستو"آغازين مجموعه شعر   ١٦
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 ١٧ ای گل آتشين صحرائی     

 : و
 در کنارم نشست با گرمی      
 ناشناسی که مست و زيبا بود      
 ناشناسی که آشنا می جست      
 نازنينی که بس فريبا بود      

           
 روی تختی که خوابگاهم بود       
 سر در آغوش هم فرو برديم       
 هردو مست، هر دواز جهان غافل      
 ١٨لذت عشق و آرزو برديم       

 
آفريد، هرگز وی را او شعر  می، اکسيری که او را زنده نگاه ميداشت و در 'عشق'اما 

او وقتی ميديد که کالم شفافش به او اجازه بند بازی . را از تعهد اجتماعی دور نداشت
گفتنی های خود را به شيوه ای نامستقيم ' سرود پرستو'و نهانکاری نميدهد، در مجموعه 

د که از آن کالمی که چنان می نمو. در گوش خواننده ميخواند' حماسه انتخابی' و با قيد
 : او نباشد و در نتيجه، دستگاه جهنمی ساواک نميتوانست او را از بابت آن مسئول بداند

 
 اينک تو"

  ای شاعر

  نه، ای قاضی زمان
 ای نغمه پرداز بزرگ

  وای افسانه سرای کهن

 قالب محدود انديشه هايت را
 در هم شکن

 و با اشعارت
 از نادرستی ها و شکنجه ها

  سخن بميان آر

 بدان که
 اطفال بی پناه کوچه ها
 زنان رختشوی خانه ها

 ای قاضی زمان،

                                                           
 "گل آتشين" شعر   ١٧

 "گناه"شعر    ١٨
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 ١٩..." درد ميکشند

 
های نيمائی يا "چهار پاره"از نظر فرم، اشعار اين دوره از کار شاعری وفا عمدتا 

 : دوبيتيهای پيوسته هستند
                        

 اميدم را همه افسانه خوانند
 دمرا رسوا، مرا ديوانه خوانن      
 تمام آشناهايم خدايا      
 ٢٠مرا از خويشتن بيگانه خوانند      

 : يا
 سفره حاضر، جام می آماده است

 تشنه ام، جام مرا لبريز کن 
 دوزخ و قيد و گناه افسانه است

  ٢١ ديدگانت را نياز آميز کن

 
گاهی : ايران را دارند' نيمائیبعد 'برخی ديگر از اشعار او،ويژگيهای کامل شعر 
 : موزون و گاه مقفی، اما پيوسته در قالبهای شکسته

 
 دگر از من چه ميخواهی؟

 چه ميگوئی؟       
 چه ميجوئی؟          

 زچشمانی که غير از اشک نوميدی نمی ريزد،
                                 ز چشمانی که از عمقش نوای رنج می خيزد،                     

 ٢٢چه ميخواهی؟
                                     

 : يا

 
 . نگاه کن... آنجا 

 آن دوردستها
 های سبزآن شاخه

 آن دشت با صفا
 آنجا که عشق هست و صفا هست ونغمه هست

                                                           
به گمان من چنانچه سرودە خود وفا نباشد که در آن سالها نمايندە فروش . متأسفانه نتوانستم سراينده قطعه را بشناسم   ١٩

کالنتري، يا حتي سعيد سلطانپور باشد که خود، کتاب وفا را پرويزمجله آتش در بوکان هم بود، بايد سرودە  کارو، 
 . زير چاپ برد

 "بيگانه" شعر   ٢٠
 "تمنا"شعر    ٢١
 "چه ميخواهي؟"شعر    ٢٢
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 آنجا نگاه کن
 آن چشمه سارها

 آن الله های سرخ
 آبشارها آن 

 ٢٣... آنجا که درد نيست، ريا نيست، رنج نيست
 

وفا اينک با عشق خلوت کرده و از قيد تعلقات رسته، ميرفت تا در حرم عشق احرام 
کند و شايد برای هميشه معتکف بنشيند که يک حرکت، يک زلزله بزرگ او را از 

او که از ترس مالکان شهر، ساواک و . خلوت تنهائی به ميان انبوه مردم پرتاب کرد
 . دادگاه نظامی سر به درون برده بود، با اعالم اصالحات ارضی شاه به صحنه برگشت

خلع يد از مالکين و تقسيم اراضی برای بسياری از مردم و احزاب سياسی چيزی بيش 
از يک رفرم سطحی، تحولی از باال، حرکتی برای بقای رژيم شاه و استحکام هرچه 

شتر نفوذ سرمايه داری غرب در ايران نبود، ولی برای وفا هم مانند ديگر همشهريان بي
اين خدايان فرمانروا ودشمنان ديرينه  -قدرت مالکين محلی: او، مضمون ديگری داشت

بدل ميشدند و اين، ' خاکی'های او و مردم، در نتيجه اين اصالحات، خلع يد و به آدم
قه بود که به آسانی نميشد از آن چشم پوشيد يا در پی دستاوردی بزرگ برای مردم منط

 . انکار آن برآمد

روزی که آگهی تقسيم اراضی مالکين بوکان در صفحه اول روزنامه کيهان چاپ شد 
بيگمان يکی از روزهای فراموش نشدنی برای او و پدرم بود آنها را ميديدم که ناباورانه 

چه . دولت را در اين رابطه تأييد ميکردند' گستر'آگهی را ميخواندند و محتاطانه، کار
 کسی حتی در خواب و خيال هم فروريختن کاخ اين بتهای بزرگ را ميتوانست ببيند؟

يعنی تقسيم ' محلی'اين وضع روحی سريعا در اشعار وفا منعکس شد ولی اين کار 
خود  او ميخواست شادی. هم نياز داشت' بوکانی'به يک زبان ' بوکان'اراضی مالکين 

مخاطب اينبار او نه نخبگان و روشنفکران . را با همشهريان و همدردان خود قسمت کند
عصا قورت داده، که توده رنجديده شهرو روستا بودند و با آنان بايد به زبانی خودی 

 . تر سخن ميگفت

و در مدت کار در ' سواره ايلخانی زادە'و ' علی حسنيانی'او که در اثر آشنائی با 
مهاباد مجذوب شعر کردی شده بود، در اين زمينه ترديدی به خود راه نداد و راديوی 

 : تأييد خود را از اصالحات ارضی در قالب زبان کردی بيان کرد
   

  ای دهقانان به پيش"    
  ٢٤ ..."جهان به وجود شما متکی است    

 
                                                           

 "دوردست"شعر    ٢٣
 ..."دنيا به تو وه بهنده بو پيشهوه جووت بهنده"  ٢٤
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چندين بار از راديوی کردی کرمانشاه پخش و در بسياری از روستاها به نشيد شعر، 
وفا با اين شعر  سر فرازانه به ساحه شعر کردی قدم . مبارزه عليه مالکين تبديل شد

 . نهاده بود
ولی از خلوت عشق به مأل پرآشوب جامعه قدم نهادن، برای او مشکالت زيادی به 

کشان روستا، تيغ ستايش حرکت دهقانان عليه بهره تأييد اصالحات و: همراه داشت
دودمی بود که ميتوانست تأييد رژيم و بويژه شخص محمد رضاه شاه را معنی بدهد و 

يعنی احزاب سياسی اپوزيسيون بعنوان  -گوينده آن در نظر منتقدين اصالحات
 . اش بر خاسته بودمجيزگوی رژيمی تلقی شود که در گذشته به مبارزه

يابی موضع وفا و ديگر شاعران بوکان در آن برهه از تاريخ ايران و کردستان، در ارز
سياسی منطقه از محاسبات غايب باشد همه آنان يکباره به  -چنانچه ويژگيهای اجتماعی

نه عباس . حسابی که هرگز با واقعيت سازگار نيست -جبهه طرفداران رژيم می غلطند
نوعی در تأييد  نه محمد نوری که هر يک به حقيقی، نه وفا ، نه ابراهيم افخمی و

اند، هيچکدام اصالحات ارضی و محدود شدن اختيار اربابان، شعر سروده يا سخن گفته
کشی و آنان سخن از حق، عدالت و ضديت با بهره. مزدور و مجيزگوی رژيم نبودند

دشمن گوی دولتی نبودند که تا بن استخوان بيدادگری مالکان ميگفتند و خوشامد
 . ميداشتند

رويکرد او به . اندعمدتا به زبان کردی سروده شده" وفا" ١٣٤١شعر سالهای بعد از 
فرم اشعار کردی او همان فرم اشعار فارسی . شعر کردی، چرخشی جدی و ماندگار بود

يعنی چهار پاره نيمائی و يا اشعار موزون و غير مقفی است، با اين تفاوت که اشعار 
مطنطن اوزان فولکوريک کردی هم به آنها اضافه شده است، اما ردپای هجائی و 

ای وفا که از همان ابتدا به شاعرافسانه. زيادی از شعر سفيد در ميان آنها ديده نميشود
را هم شناخت ' شيوعبدهللا په'و ' سشيرکو بيکه'ارادت ميورزيد، ديرتر ' گوران'کرد 

 . و از آنان تأثير پذيرفت
 

چاپ تهران " کردستان"ديگری که وفا را بسوی شعر کردی کشاند، روزنامه  عامل مهم
روزنامه در جهت سياست های رژيم کودتا و با اشاره مستقيم ساواک در تهران . بود

منتشر ميشد و هدف از انتشار آن جذب نيروهای کرد در خارج از مرزهای ايران 
برهبری زنده ياد مصطفی " ١٩٦٢ ايلول"بويژه انقالبيون کرد عراق و قيام کنندگان 

 . بارزانی بود
در هر حال، روزنامه کردستان بويژه صفحات ادبی و غير سياسی آن، بمثابه تنها 
نشريه کردی زبان ايران، در ميان روشنفکران کرد، خوانندگان زيادی پيدا کرد و حتی 

زاده، فاتح شيخ ايلخانیشاعر بزرگ کرد، "هيمن" و افراد متعهدی چون سواره 
 . االسالمی وعلی حسنيانی آثار خود را برای چاپ به  روزنامه ميدادند

انعکاس انتشار . وفا هم از قافله عقب نماند و اشعارش در شماره های آن  به چاپ رسيد
 . اشعار کردی، برای او که رهرو جديد اين راه بود، تشويق آميز بود
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بود و اندک اندک ميرفت تا يکسره شعر فارسی را کنار  او ديگر تنفسگاه مطمئنی يافته
بگذارد و اشعار کرديش را ببيند که از راديو کرمانشاه پخش، در روزنامه کردستان 

 . چاپ و در جلسات شعرخوانی دکلمه ميشوند

مجموعه  ١٣٤٢او درسال. اما رابطه او با شعر فارسی هنوز بطور کامل قطع نشده بود
چاپ رساند انتشار سرود پرستو در منطقه با استقبال فراوان  را به" سرود پرستو"

  ٢٥. نسخه آن بفروش رفت ٢٠٠روبرو شد و تنها در بوکان 

، جايزه اول را به خود "دهلی"مسابقه شعری بخش فارسی راديو يک سال بعد در 
او را برای دريافت جايزه به هندوستان دعوت کردند ولی او که هنوز . اختصاص داد

مراسمی در . بيش از يکبار به تهران هم سفر نکرده بود، دعوت دهلی را رد کرد
اب امضا شده جواهرلعل جلد کت ٥سفارت هندوستان در تهران برگزار وجايزه به همراه 

وزير آموزش و  -نهرو، نخست وزير آنزمان هندوستان، توسط دکتر صديق اعلم
 . پرورش وقت ايران بوی اهدا شد

او که . تحول ديگری در زندگی وفا صورت گرفت ١٣٤٣و  ١٣٤٢در مقطع سالهای 
مغازه ازدواج کرده صاحب فرزندانی شده بود، بشدت درگير کار و اداره خانواده بود، 

بيگمان تحوالت ايران بعد از . کتاب فروشيش را به فروشگاه لوازم خانگی تبديل کرد
اصالحات ارضی و باالرفتن قدرت خريد روستائيان، در اين تغيير موضع او تأثير 

او که بينش تيز و قدرت نوآوری خارق العادەای داشت، اين تغييرات را . مستقيم داشتند
اندکی بعد، ديگر از فقر و محروميت اقتصادی . کردەبود دريافته، در جهت آن حرکت
 گذشته اثری باقی نمانده بود.

اما او در آن سالها و برای هميشه . فعاليت تجاری، او را از پرداختن به شعر بازميداشت
طرفدار محرومان و عنصری وفادار به عدالت اجتماعی باقی ماند و هرگز فريب زرق 

 . و برق زندگی را نخورد
، بسياری از معلمان کردستان به دستور وزارت آموزش و پرورش و ١٣٤٤ر سال د

امضای خانم فرخ روی پارسا معاون وقت وزارتخانه، به شهرهای استان مرکزی تبعيد 
اين تبعيد بی معنای من بيست ساله، بر روحيه خانواده . شدند که يکی از آنان من بودم

د وديگر از بستر آن برنخاست، زندگی خواهرانم پدرم بيمار ش. ما تأثيرات عميقی نهاد
 . دچار مشکل شد و برادرم ديگر باره با رژيم چپ افتاد

گرچه موقعيت شغلی او اجازه نميداد، اما در مسافرتهايش به تهران و هنگامی که من  
دانشجوی دانشکده ادبيات دانشگاە تهران بودم، به محافل روشنفکری سر ميزد، کتاب 

 . م ميديد و حتی پنهانی با من به انجمن فرهنگی ايران و شوروی ميامدميخريد، فيل
يکبار ديگر دچار مشکل شد و کابوس  ١٣٥١او ديرتر و به دنبال دستگيری من در سال 

دادگاه نظامی که تازه دو سالی بود دست از سرش برداشته بود، از نو به زندگيش 
                                                           

نسخه و روزنامه   ٢٠نمايندگي پخش آنرا داشت روزانه  در همان سال، تيراژ روزنامه کيهان در بوکان که خود وفا   ٢٥
 . نسخه بود ١٥اطالعات 
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های سياسی دستگير شدم که آنها هی جزوهمن در پيوند با مطالعه و انتقال انبو. بازگشت
را در زير زمين خانه برادرم چال کرده بودم، تنها او و مادرم از محل اختفای جزوه 

تری ها را به محل امنبرادرم پس از دريافت خبر دستگيری من جزوه. ها اطالع داشتند
ها کشف جزوه انتقال داده بود و هنگامی که مأموران ساواک در اثر اعتراف من، برای

به خانه او ريخته دست خالی برگشته بودند، او مستقيما در معرض اتهام همکاری با 
داستان آن روزهای تاريک و اندوهبار که برادرم را از پا انداخته در . من قرار گرفت

ای به ناحق بردند و بستر بيماری خوابانده بود، داستان رنج عظيمی است که خانواده
 . ی آنرا برای هميشه بر دوش خود خواهم کشيدمن بار شرمسار

مأموران ساواک مهاباد تا هنگام آزادی من از زندان، دست از سر او برنداشتند و مدام 
او از اين امر بشدت رنج می برد و در روز اول . اش ميرفتندو بی مناسبت به مغازه

د مزدوران از مغازه ای برای طرآزاديم، مسأله را با من در ميان گذاشت تا راه چاره
کاری که آسان هم نبود، چه او در حقيقت هم پرونده من و کسی بود که  -اش بيابيم

ها را از من گرفته، خوانده، و پس از دستگيری من به محل ديگری منتقل کرده جزوه
 . بود

 . توانست حل کند ٥٧مشکل ما را تنها قيام بهمن 

های مردم، و با اوج گرفتن قيام توده ١٣٥٧های منتهی به قيام بهمن سال او در ماه
کاری که ميتوانست  - ٢٦نيروی تازه ای يافت و درخفا با نيروهای انقالبی همکاری کرد

 . استقبال انقالب رفتاو با آغوش باز به . به قيمت آزادی و حتی جانش تمام شود

کمتر به شعر ميپرداخت و کار و فعاليت  ١٣٥٧تا  ١٣٥٠وفا، که در سالهای بين 
تجاری اورا از پرداختن به کار هنری باز ميداشت، به فاصله کمی پس از انقالب، بار 

او که . ديگر به آغوش دلدار شعر بازگشت و کالم او از نو بوی خوش عشق گرفت
بکلی کنار نهاده به کردی شعر ميگفت، اشعارش را برای چاپ ديگر شعر فارسی را 
چاپ " هابادمه"چاپ سنندج و " رئاويه"چاپ اروميه، " سروه"به روزنامه ومجالت 

در اين دوره، عليرغم سنگينی بار معيشت و مشکالت مالی ديگر، از . مهاباد می سپرد
ل عمل جراحی قلب در بدنبا ١٣٨٣عروس شعر کنار نگرفت و تا هنگامی که در سال 

 . بستر يک بيماری جانکاه افتاد، از سرودن باز نايستاد
 

در اشعار ساليان اخير خود، وفا انسانی متواضع، مهربان و از همه مهمتر، عاشق 
اند او را از اکسير گذر عمر، پيری، بيماری و مشکالت جدی زندگی نتوانسته. است

ارهای زندگی، توقع دوستان و طعنه عشق دور بدارند، ولی جسم او در برابر فش
نادوستان طاقت نياورد، انسان فرهيخته و شجاعی که در برابر ارزشهای غير انسانی 
و نيروهای اهريمنی شجاعانه قد علم کرده بود، در بستر بيماری افتاد و امکان تکلم و 

ه و چه در اين مدت چه در انديشه او گذشت. ارتباط گيری با اطرافيان را از دست داد
 . اند، کسی نميداندشعرهائی سروده شده

                                                           
ت'سايت اينترنتي " انقالب خاموش"ابراهيم فرشي،   ٢٦  www.bokan.de 'بۆکان-ڕۆژهه
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اين زبان رسای عشق و اين دوستدار آزادی و عدالت اجتماعی،  -در پايان راه، وفا 
سالگی  ٦٦در سن ) ٢٢١١٢٠٠٥( ١٣٨٤صبح روز سه شنبه اول آذر ماه  ٧ساعت 

خاک  در منزل خود در بوکان با زندگی و با فرشته شعر بدرود گفت و در زادگاهش به
 . سپرده شد

او در . من بخشی از اين ياداشتها را در دوره  بيماری برادرم و بدون اطالع او نوشتم
منش باقی ماند، مناعت طبع از دست نداد و هرگز از من که در راديو همه عمر بزرگ

و تلويزيون و روزنامه های کردی به نقد ادبی سرگرم بودم نخواست سطری در باره 
 . اماو عزت نفسی داشت که در کمتر کسی ديده. رش بنويسم يا بگويماو و ارزش اشعا

ای را که سالها پيش بايد اينک که من هم به پايان راه نزديک ميشوم، خواستم وظيفه
من اين جان شيفته را به خوبی . بعهده ميگرفتم، گرچه نارسا و ديرهنگام، انجام دهم

ام سخنی بودم و در اين سطور، نخواستهشناختم و به زير و بم روح نازنينش آشنا می
نادرست بگويم، حقی را ناحق و باطلی را حق کنم، يا تصويری غلط از او و کارهايش 

آنان که از نزديک وفا را ميشناسند ميدانند، که من در ترسيم شخصيت . بدست بدهم
 . اماوخطا نرفته

که آيندگان چنين نباشند، باشد که باشد . نسل ما با وفا نامهربان و در مواردی بيرحم بود
 . او جای واقعی خود را در تاريخ شعر ايران و کردستان بيابد

 : دکتر شفيعی کدکنی در مورد او گفته است

وفا شاعر توانمند امروز است که بمثابه يک شاعر غير فارس در حوزه شعر نو "
  ٢٧"فارسی بخوبی درخشيده است

 
 يادش جاودانه باد

 
  ١٣٨٤پائيز سال 

 )١٣٩٥بازبينی شده در تابستان سال (

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
                           ١٣٨٤اد ماه ، مرد٥٣، شماره "هابادمه"مجله    ٢٧
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 سرود پرستو
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 او مرد
 

 

 

 مرد، وگورش پشت آن ديوارهای سياه است 

 و تو ای خواننده، 

های فريادهای محکوم دلمردهای است که در سرداب مجموعه ميخوانیآنچه دراين 
های پنهان ممنوعش از فراز ابرها پرواز حماسه زمهريری رنج زمان زيج نشسته،

اش را برای تو بارمغان آورده کرده، همراه نسيم شرح زندگانی توسری خورده
 . نده استدر اعماق تيرگيهای متراکم مردد ما وسرآنجام بر دروازه ابديت

 آنجااست، پشت آن ديوارهای سياه، آنجا  " او"گور 

 که حتی ستاره کوچکی در افق کرانکورش نميلرزد، 

آنجا که هر غروب کالغهای شبرنگ، دسته دسته بسويش پرواز ميکنند و کرکسان 
 اش فرياد ميکشند پيردر آسمان مهتاب نديده

های قواره اش ندبه ميکنند و پرندآنجا که کفتارهای گرسنه کنار سنگهای بی 
 . صحرائی بر بااليش جيغ ميپاشند

زوزه کشان ميگذرند  آنجا که رقاصه های هرزه گرد باد از البالی علفهای خودرويش
 . و عطر بيابانی آنها را تا جزيره های دور ميبرند

 گور او آنجا است، آنجا... نگاه کن... نگاه کن

 . پشت آن ديوارهای سياه

 

 . ست مرده است، ديری استديری ا

 دلقک نبود، انسان بود، انسان انسانی که
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 . بخاطر احساسش بر گور آرزوهای تيرباران شده اش اشک ريخت

های يخ بسته اميد از سياهی شب نهراسيد و بخاطر شعر نو، نسل نو، بخاطر شکوفه
 . ذيرفتپيش رفت، بخاطر نوابغ ونبوغهای نهفته آنها يورش طوفان نبوغ نمايان را پ

ديرنشينانی  بودند که بدير خود وفادار  شعر او، ترانه  او، احساس او، همه و همه
نماندند، رهايش کردند و چون گردبادهای سرگردان صحراها چرخيدند و اوج 

  گرفتند، رهايش کردند و شتابان بر  برگهای سپيد دفتر نشستند

 تا تو، شعاع نگاهت را بر عمق آنها بلغزانی 

  وايای احساس بلوريت برايشان گهواره بسازیو در ز

 . چه، آنها نيازمند نوازش ادراک تو هستند

 

 . او مرد و گورش پشت آن ديوارهای سياه است 

 هيچ ميدانی او که بود؟

 دلم     ... دلم بود

 “آشنای دردهای تو ـ وفا” 
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 حماسه انتخابی من
 
 
 

 و ای شاعر،
 ای جادوگر مسخ شده،

   خدای افسونهاای 
 تو 

 گاهی همچون بنده ای اسير در تار و پود زندگی 
 دست و پا ميزنی

 گاهی بسان شيری غرنده با نيرويت همه چيز را در هم ميکوبی
 گاهی خدا و ابليس را همزاد ميخوانی

 و زمانی فرشتگان آسمانی را به ميخوارگی ميکشانی
 تو

 يزی نيستدست آويزهايت جز تارهای لرزان قلب مردم چ
 شاعر،

  ای آفريدگار  رنگها
 تو زيستن را بيهوده ميدانی و به عبث ميکوشی که خود را با نغماتت بفريبی

 تو
 تو شاعر

  ای نغمه پرداز کهن

 بدان که زمان زاريدن و خودفريفتن و پستی
 بپايان ميرسد

 بافی و قيد و فصل جديد بزرگ انسانی عليه کهنه
 آغاز ميشود

 بشريت درانتظار جنبش کالم و عصيان شگرف تو آگاه باش که 
 ناشکيبانه رنج ميبرد

 و روح بشر به مدد تو نياز دارد
 اينک تو،

 تو ای شاعر 
 نه

  ای قاضی زمان

 ای نغمه پرداز بزرگ
 و ای افسانه سرای کهن

 قالب محدود انديشه هايت را در هم شکن 
 و با اشعارت 



٤١ 
 

 هااز نادرستی ها و شکنجه
 لذتهااز دردها و 

 از پول 
 هااين خدای هزارگونه ابهام

 سخن به ميان آر
 و بدان

 که صدها هزار قلب پرجوش
 در انتظار جنبش خدائی تو بسر ميبرند

 اوج بگير 
 و تا قلب آسمانها پيش برو

 روانهای خسته مرده را با نغمات دلپذيرت
 آرامش بخش

 با اشعارت
 درآور                                           خدا را دگرگون ساز وابليس را بزانو 

 اين جهان دوزخی را در هم بکوب
 آوايت را تا آن سوی دنيا برسان
 داریوانچه بخاطر بشريت در انديشه

 در فراخنای جهان اشعارت پراکنده کن
 وبدان

 هاکه اطفال بی پناه کوچه
 هازنان رخت شوی خانه

 ای قاضی زمان
 درد ميشکند

 تو  عصيان
 بايد همچون عصيان طبيعت

 بزرگ و کوبنده باشد
 وجود تو 

 بخاطر زيستن انسانها
 بايد هر لحظه بسوزد و آتش افروزد

 جنبش و جهش بوجود بياورد
 و سرود خشم بسرايد

  به پيش

 به پيش ای شاعر 
 بسوی يک انقالب ادبی

 برای تحقق بخشيدن 
 به آرمانها و خواسته های بشريت



٤٢ 
 

 برای  
 يدها و پايان انتظارها گسستن ق

  به پيش
 ای شاعر 

 نه،
  ای قاضی زمان

 
 نقل ازمجله آتش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٤٣ 
 

 جستجو
 
 
 

 نيمه شب تنها و سرگردان
 های دورروی فرش جاده

 در غبار نرم مهتابی که ميلرزد
 پيش ميرانم

 
 نيمه شب تنها و سرگردان

 با دو ساق خسته
 در موج غمی پنهان 

 ميرانمپيش 
       

 از نگاه خويش ميترسم
 از گناه خويش ميلرزم

 بهر سو ميدوم
 شايد

 بجويم آشنائی را
 به اخترهای غم پرور

 به دشت بی در و پيکر
 چشم ميدوزم

       
 سرشک بينوايان را
 غم و رنج يتيمان را

 بچشم خويش می بينم
 صدای خنده مستانه

 فرياد هزاران روح ديوانه
 پيچد مرا در خويش می 

 
 خيالم بال ميگيرد

 نگاهم اوج ميگيرد
 نطفه انديشه در مغزم بخود جنبد

 که
 راز خلقت من چيست؟

 فرياد بهشت وکوثری ازچيست؟



٤٤ 
 

 دوزخ چيست؟
 اصال آفرينش چيست؟

 خالق کيست؟
      

 در برويم بسته ميگردد
 صدای سينه ام خاموش ميگردد

 پريشان حال و افسرده
 بی پايان از آن راه خموش و تار و 

 با نگاهی خسته و سرگشته و حيران
 باز ميگردم

       
 هزاران پرسش مرموز
 صدها راز هستی سوز

 به قلبم دانه ميکارد
 : که

 “ ای خدا ای سايه ابهام”

 “بر من نميخندد”تا به کی 

 “شب تاريک و وحشتبار و بی فرجام؟”اين 

 “از چه در آئينه دريا”

 نميلغزد؟“ صبحدم تصوير خورشيدت”

 “از چه شب بر شانه صحرا”

 نميرقصد؟“ گيسوی مهتابت”حلقه 

 “ای خدا” 

 “ ای ظلمت جاويد”

 “در کدامين گور وحشتناک”

 “عاقبت خاموش خواهد شد”
 کوره خورشيد؟

 ...“که لبريزم ... وه ”

 ٢٨“از هزاران پرسش خاموش”

 .................. 
  ١٣٣٩بوکان، بيستم خردادماه                          

 

 

                                                           
 ي فروغ فرخزاد 'دنياي سايهها'نقل قولها از شعر .  ٢٨



٤٥ 
 

 

 تشنه
 
 

  ام خداونداام، خستهخسته

 خسته از آشنا و بيگانه
 خسته از شعر و خسته از اميد

 خسته از دام و خسته از دانه
 

 ام، تشنه شرابی تندتشنه
 تندتر زآنچه آرزو دارم

 خشکيدام آب لبهای تشنه
 شب بسر رفت و باز بيدارم

 
 سوز سينه بجانم آتش زد

 بهر من، آه، جرعه آبی نيست
 هر چه نالم ز خستگی افسوس

 به نوای دلم جوابی نيست
 
 ای رهگذر، زراه خدا،... آه 

  خستهای را تو شادمانی بخش
 شاعری تشنه آب ميخواهد

  بار ديگر به او  جوانی بخش
 ١١١٢١٣٣٨وکان، ب                        

 

 

 

 

 

 

 

 



٤٦ 
 

 جلوه
 

که                                                           )        الله( به دوست شاعرم  پرويز صالحی 
 های افسوس است  هايش شکوفهترانه

 
 
 

 که صحرا بار ديگردر آنجائی
 های سرخ مستورشود از الله

 که روی ياسمن هادر آنجائی
 پرستو ميسرايد نغمه از دور

 
 که باد صبحگاهیدر آنجائی

 های زيبا را نوازدشقايق
 که نور پاک خورشيددر آنجائی

 های فريبا را نوازدچمن
 

 که از دلهای پردرددر آنجائی
 نوای شادی و اميد خيزد

 که زهره دختر شبدر آنجائی
 به نرمی بوسه بر مهتاب ريزد

 
 فروردين زيبا که در آنجائی

 "بشويد پيکر اندر چشمه نور"

 که از دل می تراوددر آنجائی
 سرودی گرم و آتشزا و پر شور

 
 که جز بوی بهاراندر آنجائی

 اثر از زردی رنگ خزان نيست
 که غيراز پاکبازیدر آنجائی

 های ما نشان نيستدرون سينه
 

 در آنجا زندگانی جلوه دارد
 ا استبه هر چه بنگری خوب و فريب
 پرستو پر گشوده سوی صحرا

 سرودش گرم و خوش آهنگ و زيباست



٤٧ 
 

 
 پايت آشنا ميريزم اين شعربه

 در آنجا در پناه شاخساران
 در آنجا همنوا با باد سرمست   

 ترا ميبوسم ای گل از دل و جان
  

 ٢٥١٢١٣٣٨بوکان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٤٨ 
 

 

 

 

 شب شاعر
 

 با صدای نرم خود از پشت در
  بانگ زد شاعر بيا در باز کن

 گفتمش تو کيستی ای ناشناس؟ 
 گفت هستم آشنا، کم ناز کن

 
 گفتمش نامت بگو ای نازنين
 گفت شمع خلوت شبهای تو

 در ميان بوستان دفترت
 مرغ زيبا و چمن آرای تو

 
 در برويش باز کردم بيدرنگ

 پا درون کلبه سردم نهاد
 بازوانش را گشود از روی مهر

 ی گونه زردم نهادلب به رو
 

 بر در و ديوار لختی خيره شد
 ات؟گفت شاعر کو چراغ کلبه

 اماش لغزيد روی سفرهديده
 ات؟کو شراب کهنه... آه کو می؟

 
 نميخواهم چراغ: خنده ای کردم

 دفتر شعرم چراغ کلبه است
 از شراب و می چه جای گفتگو است

 اشک چشمانم شراب کهنه است
 

 شعر و شرابگفت پس ای شاعر 
 پر کن از عطر لبانت بسترم

 ساز کن آهنگ شورانگيز عشق
 گرم کن در بازوانت پيکرم



٤٩ 
 

 
 آنشب اندر بازوان من به ناز

 کام داد و کام دل بگرفت و خفت
 صبحدم چون چشم وا کردم نبود

 گرچه شب از رفتنش چيزی نگفت
 

 ٦١٠١٣٣٨بوکان، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٥٠ 
 

 

 حسرت
 
 
 

 در جهان عشق ياری داشتيمکاش ما هم 
 کاش ما هم اختر شبهای تاری داشتيم

 
 کاش عشق روی ياری دردل ما خانه داشت

 بر در اين خانه ما هم رهگذاری داشتيم
 

                       آتش بی مهری او سينه ما ميگداخت   
 در درون سينه قلِب بيقراری داشتيم

 
 پاکبازکاش ما هم همچو ديگر عاشقان 

 داری داشتيمدر فراقش ديده شب زنده
 

 دور از انظار، زير سايه بيد و چنار 
 زآن پريرو وعده بوس و کناری داشتيم

 
 نيمه شبها راه می برديم بر منزلگهش

 در جوار منزل او انتظاری داشتيم
 

  لذت آغوش او با جان برابر بود،آه
 کاش در آغوش گرمش يادگاری داشتيم

 
 "وفا"بسويش ميگشوديم ای در دل شب پر 

 ٢٩گر اميدی در دل از عشق نگاری داشتيم
١٢٨١٣٣٨کرمانشاه،                            

 

                                                           
. تاثير مستقيم شعر ترانهسرای نامی "رهی معيری" بر اين غزل وفا مشهود است که سرودە است:              ٢٩

 "ياد ايامی که در گلشن فغانی داشتم /  در ميان سبزه و گل آشيانی داشتم..."

 



٥١ 
 

 

 بوف کور
 

 هم خدا بود، هم ابليس تنها خدا نبود، تنها ابليس نبود،
 من بود که در جوانی مرد" پر شنگ"او 

 
 
  مرا ای مرِد زندانبان، رها کن   

 که زندان تو عمرم را سر آورد
 بيا از پای من بردار زنجير

 را در آوردکه زنجير تو جانم 
 

 مده رنجم که در زندان هستی
 مرا جز رنج، دلداری ندادند

 های وحشی سرخميان الله
 مرا جز بوته خاری ندادند

 
 مکن با خنده تحقيرم خدا را

 که من زندانی عفريت زورم
 زمانی مرغ بزم عشق بودم 

 اگر در چشمت اکنون بوف کورم 
 

 مزن قفل خموشی بر لبانم
 مادر مرا سوختکه درد دوری 

 ٣٠"روناک"غم لبخندهای گرم 
 بجان بيقرارم آتش افروخت

 
 ٣١"پرشنگ"رهايم کن که بيمار است 

 درون خانه غمخواری ندارد
 رهايم کن که او در زندگانی
 بجز من يار و دلداری ندارد

 
                                                           

 خواهر کوچکم) روشنک(روناک .   ٣٠
 ، ملهم اشعارم)جرقه(پرشنگ .  ٣١

 



٥٢ 
 

 مرگدريغا جز طنين ناله 
 در اين زندان سرود زندگی نيست

 دراين گور سياه آرزوها
 فروغ اختر فرخندگی نيست

 
 ٢٦٦١٣٣٨تهران،                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٥٣ 
 

 

 

 بيگانه
 

 
 اميدم را همه افسانه خوانند

 مرا رسوا، مرا ديوانه خوانند
 تمام آشناهايم، خدايا

 مرا از خويشتن بيگانه خوانند

 

 

 چرا؟
 

 تنم در حسرت آغوشه امشب
 تمنا از دلم می جوشه امشب

 نميدانم چرا از شور بختی
 چراغ آسمان خاموشه امشب

 
     ٢٧١٣٣٨تهران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٥٤ 
 

 

 تمنا
 
 

 ای گل نيلوفر شبهای من
 پرده ها افتاده، کس هشيار نيست 

 پا درون کلبه سردم بنه 
 جز من ديوانه کس بيدار نيست 

 
 تمنای دل رسوای من ای 

 چشمهايم تشنه ديدار توست 
 ٣٢"هرچه ميخواهد دل تنگت بگو"

 سينه من خانه اسرار توست 
 

 سفره حاضر، جام می آماده است
 ام، جام مرا لبريز کنتشنه

 زخ و قيد و گناه افسانه استدو
 ديدگانت را نيازآميز کن

 
 با لبانت بر لبانم بوسه ريز

 تا اسير پنجه  مستی شوم
 دستها را حلقه کن بر پيکرم

 تا دمی دور از غم هستی شوم
              

  آه ای معجون پرهيز و گناه
 بستر خاموش من امشب تهيست

 در آغوشم بگير پيچک وحشی

 ز اندوه نيستحاصل هستی بج
 

  ٢١١٣٣٩بوکان،               

 

 

                                                           
 هرچه ميخواهد دل تنگت بگو  هيچ آدابي و ترتيبي مجو :                        مثنوي موالنا، دفتر دوم.   ٣٢



٥٥ 
 

 

 ماجرای نيمروز
 
 
 

 در نيمروزی داغ 
 زير سايه بيدی نشسته بود 

 پرنده نگاهش در افق دوردست سرگردان بود 
 پهلويش نشستم
 اعتنائی نکرد 

 شعری زير لب زمزمه کردم
 همچنان خاموش ماند

 
 گرفتم و فرياد زدمبازوانش را 

 مگر دوستم نداری؟ 
 اوه تو هستی؟: ای خورد و گفتيکه

 باور کن 
 وقتی سايه ترا ديدم 

 های وحشی بيد است خيال کردم سايه شاخه
 که از وزش نسيم ميلرزد 

 
 ١٨٣١٣٣٩بوکان،                  

 
 
 



٥٦ 
 

 

 دروغ
 
 
 

 " پرشنگ"آه : صدا آهسته کردم
 پيمانت شکستی شنيدم عهد و 

 شنيدم از من آشفته خاطر
 گسستی رشته الفت، گسستی

 
 ام راشنيدم پاره کردی نامه

 که ديگر با  منت مهر و وفا نيست
 مرا از خويشتن  بيگانه خواندی

 ات هرگز صفا نيستکه با بيگانه
                  

 : به چشمانم نگاهش تند لغزيد

  برو ای بيوفای سست پيمان

 دست از من آزرده برداربرو 
  نگه در چشم پر اشکم نلغزان

                
 چه گوئی: سرشکم ريخت بر رويش

 تو مهرت در دل من جاودانيست
 خدا را، هرچه گفتندت دروغست 

 مرا عشقت اميد زندگانيست
 
 ترا خواهم که در اندوه شبها 

 بجانم شعله شادی فروزی
 سراپای مرا با بوسه عشق

 اميد جاويدان، بسوزیتوای 
 

 ١٢١٠١٣٣٨رضائيه،                             

 

 



٥٧ 
 

 

 سکوت تلخ
 

               ،         "غم"اصالن پور  -س  به دوست طوفان زده ام
 چکيده فريادهاست که نوول هايش

 
 
 

 ايمروزگاری رفت و ما تنهای تنها مانده
 ايمماندهصحرا  بيکس و کاشانه چون بومی به

 
 در ميان موج های سرکش طوفان عمر

 ايمقايق بی ناخدائيم و به دريا مانده
 

 ايميکطرف با نيشختند دوستان خو کرده
 ايميکطرف با ناله خونين دل، وامانده

 
 چون ريا و حيله در دامان پاک ما نبود

 ايمزين سبب چون دردمندان، نا شکيبا مانده
 

 ی بر زبانجز حقيقت چون نياورديم حرف
 ايمچون حقيقت، در سکوتی تلخ، تنها مانده

 
 آه، از آغاز هستی تا به انجام وجود

 "ايمدر فريب وعده امروز و فردا مانده"
 

 ١٣١٢١٣٣٨بوکان،                

 

 

 

 

 

 



٥٨ 
 

 سوگند
 

 
 سوگند به آفتاب زيبا

 سوگند به اختران لرزان
 سوگند به آسمان کمرنگ

 بامدادانسوگند به ماه 
 

 سوگند به آرزو، به اميد
 سوگند به شاعران گمنام

 سوگند به شور و عشق و مستی
 سوگند به عاشقان ناکام

 
 های جان بخشسوگند به نغمه

 سوگند به شعرهای زيبا
 های وحشیسوگند به الله

 سوگند به شبنم فريبا
 

 سوگند به کوه و چشمه و دشت 
 سوگند به خشم و خون و پيمان

 سوگند به قهر و کينه و رنج
 سوگند به التهاب عصيان

 
 سوگند به سفره و می و جام

 سوگند به ساقی گنهکار
 سوگند به قلب دردمندان

 های تبدارسوگند به سينه
             

 ديگر به خدا چوسالها پيش
 از ديده تو صفا نجويم

 گرمت نکنم به پيکر خويش 
  هرگز بتو آشنا نگويم

 
 ٧١١١٣٣٨بوکان 

 



٥٩ 
 

 

 

 ناآشنا
 

  برو، دست از سرم بردار ای زن
 که در من فکر عشق و عاشقی ٌمرد

 برو بيهوده بر من ناز مفروش
 که شور عشق من افسرد، افسرد

 
 برو ای زن که از عشقت جز اندوه

 نصيب من نشد در زندگانی
 به باغ برگ ريزان دلم، ٌمرد

 پرستوی اميد جاودانی
 

 زن تو با آلودگيهای خود ای 
 بدامانم زدی صد لکه ننگ

 به پيش ناکسان خوارم نمودی
 زدی جام اميدم را تو بر سنگ

 
 برو ای زن مگو کام از تو خواهم

 که ديگر با تو من نا آشنايم
 برو بگذر که ديگر نيست پيدا

 تمنا و نياز از شعرهايم
         

 سبوی عشق من بشکست، بشکست
 درآن ديگر نمی بينم شرابی

  عشقت ای هرجائی پستخيال 
 فريبی بود و افسون و سرابی

 
 ٨٦١٣٣٧بوکان،                            

 

 

 

 



٦٠ 
 

 

 نجوی
 

 
 نميدانم نميدانم خدايا

 چه ميخواهد دل ديوانه من
 چرا از آشنايان ميگريزم؟

 چه بيند چشم پر افسانه من؟
 

 چه ميگويد در اين تاريکی شب
 لب گويا بقلب رازدارم؟

 ميجويد درون تيرگيهاچه 
 نگاه بيگناه بيقرارم؟

 
 ام، آهچرا افسرده شد در سينه

 طنين زندگانی بخش اميد؟
 هراسم؟هايم میچرااز نغمه

 چرا آب لبم خشکيد، خشکيد؟
 

 چرا در دفتر شعرم سرودی 
 بجز آوای رنج زندگی نيست؟

 چرا در کلبه خاموشم امشب
 ام خونابه جاريست؟ز جام ديده

 
 ا درون بستر سرد چرا شبه

 پريشان ناله ميبارد لبانم؟
 چرا زآشفتگی چون جغد رسوا 

 سحر ورد زبان اين و آنم؟
 

  خدا را آفتابا، سر بدر کن
 زچهر ظلمت شب پرده بردار

 بدور افکن نقاب مکر و تزوير
 ز روی مردمان مردم آزار

 
  دل من، ای دل ديوانه من



٦١ 
 

 که آهت در دل کس کارگر نيست
 افتخار جاودان بسترا اين 

 تر نيستکه انسانی ز تو شوريده
 

 ١٢١١٣٣٩کرمانشاه،                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٦٢ 
 

 

 گل اندوه

 آشنا. د. به دوست هنرمندم   ا 
 

 
 

 بگذار در اين گوشه ويرانه بميرم
 بگذار چو جغد ازهمه بيگانه بميرم

 
 اندوهبگذار برويد به لبانم گل 

 در حسرت يک نغمه مستانه بميرم
 

 بگذار که با سينه آکنده ز فرياد
 درپنجه غم دور ز کاشانه بميرم

 
 بگذار چو آن مرغک  زيبای گرفتار

 در کنج قفس در طلب دانه بميرم
 

 بگذار نگويم بتو اسرار نهان را 
 با راز سياه دل ديوانه بميرم

 
 هابگذار چو خورشيد به خوناب شفق

 باختر دور، غريبانه بميرمدر 

 

 

 

 

 

 

 

 



٦٣ 
 

 

 سرود پرستو
 

 به دوست شاعرم سعيد سلطانپور
 ستهاکه شعرش،عصاره اندوه انسان

 
 
 

 هنوزاز کوره جوشان خورشيد
 بروی شاخساران خنده ريزد
 هنوز آوای گرم مرغ وحشی

 ز روی تک درختی دور خيزد
 

 هنوز از لرزش بال کبوتر
 آرامها ميلرزد دل دلداده

 شراب شبنم صبح بهاری
 های سبز بادامچکد از شاخه

 
 هنوز از چشمه پر نور مهتاب
 به نرمی بر چمن سيماب ريزد

 غرور شعله فانوس پروين
 به قلب تيره شب ميگريزد

 
 هنوز از ريزش اشک بهاران

 ها فريبا و جوانندشقايق
 ها خندان و سرمستبه روی برکه

 پرستوها سرود عشق خوانند 
 

 هنوز آهوی وحشی، بامدادان 
 شتابان سوی کوه و دشت تازد

 هنوز از دور بوی نرگس مست
 مشام رهگذرها را نوازد

 
 هنوز از مرمر بام سحرگاه  

 فرو ريزد فروغ صبح زيبا
 هنوز از شعرهای دلنشينم



٦٤ 
 

 به نرمی ميچکد اميد فردا
 

 چمن نوشيده امشب باده عطر 
 ز جام کوچک گلهای شب بو

 ير گوش شب رابلرزاند حر
 سرود مبهم و گرم پرستو       

 ٢٠١٢١٣٣٨تبريز،                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٦٥ 
 

 
 

 جغدکور
 

 مرا ناکام و تنها آفريدند
 مرا بدنام و شيدا آفريدند

 مرا در شامگاهی سرد و خاموش
 چو جغدی کور، رسوا آفريدند

 

 

 شبنم پاک
 

 آفريدند ترا مست و فريبا 
 ترا ازعطر گلها آفريدند

 ترادر صبحگاهی صاف و روشن
 چوشبنم، پاک وزيبا آفريدند

 
 ٢٠٦١٣٣٨بوکان                        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٦٦ 
 

 انتظار
 

 
 خود نگفتی ازسر مهر و صفا 

 مونس و يار وفادارت شوم؟
 اتخود نگفتی پا نهم در کلبه

 شمع پر نور شب تارت شوم؟
 

 نگفتی بوسه ريزم بر لبتخود 
 تا دو صد چندان گرفتارت کنم؟
 با صدای گرم و شورانگيز خود
 صد هزاران فتنه در کارت کنم؟

 
 خود نگفتی شعله بر جانت زنم

 با نگاه ديده افسونگرم؟
 پيکر سرد ترا گرمی دهم
 در لهيب پرنيان پيکرم؟

 
 خود نگفتی در فروغ ماهتاب

 شاعر ناکام، کامت ميدهم؟
 ساغر و پيمانه را آماده کن

 شب به دست خويش جامت ميدهم؟
                  

  نيمه شب نزديک شد اميد من
 سوختم در انتظارت، سوختم

 چشمهای بی فروغ و خسته را
 سان بر حلقه در دوختمحلقه

 
 نيمه شب نزديک شد، اما هنوز

 نيست از پيمانه و جامت خبر
 سوختم درانتظار، اما نشد

 تو و از وعده کامت خبراز 
 

 ٢٦٩١٣٣٨تبريز،                             
 

 



٦٧ 
 

 

 گناه
 
 
 

 در کنارم نشست با گرمی
 ناشناسی که مست و زيبا بود

 جست ناشناسی که آشنا می
 نازنينی که بس فريبا بود

 
 نگهش خيره شد به چشمانم

 می پرستمت از جان" وفا: "که
 دوستت دارم ای خدای اميد

 دوستت دارم ای صفای نهان
 

 وه چه شبها که در جهان خيال
 يادبود تو همدم من بود

 وه چه شبها که مرغ لبهايم
 در غم دوريت ترانه سرود

 
 چين موهای عطرآميزش 
 نرم نرمک بصورتم لغزيد
 دستهای لطيف و زيبايش

 با تمنا بگردنم پيچيد
 

 روی من اوفتاد قامت او
 لرزانشبا دو گوی قشنگ و 

 ای زد به گرد پيکر منحلقه
 رانهای سفيد و لغزانش

             
 روی تختی که خوابگاهم بود
 سر در آغوش هم فرو برديم

 هردو مست، هر دو از جهان غافل
 لذت عشق و آرزو برديم

 



٦٨ 
 

 چون سحر چشم خويش بگشودم
 از لب من گناه می باريد
 ليک از چشم نيم باز او

 دباريباز ناز نگاه می
                

 ٣٠٩١٣٣٨تهران،                    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٦٩ 
 

 

 گريز
 
 

 باز چشمان نيازآلود او
 امخيره شد در چهره پژمرده

 بازوانش چون بلوری نيم رنگ
 امحلقه شد بر پيکر افسرده

 
 چين موهای سياهش  بازهم

 نرم نرمک بر سر و رويم نشست 
 آتشبار اوهای گرم و بوسه

 باز بر لبهای سردم نقش بست
 

 اشک گرمش دامنم را خيس کرد
 اماش لغزيد روی سينهسينه

 عطر تند گيسوانش زنده کرد
 امالتهاب خفته ديرينه

 
 گفت شاعر جام اميد مرا

 از شراب عشق خود لبريز کن
 ام من، تشنة عشق و گناهتشنه

 وای از وسواس خود پر هيز کن
               

 برو  ای نازنين: ای کردمخنده
 امنيست می در ساغر و پيمانه

 باز کن از پيکرم زنجير دست
 امآشنايت نيستم، بيگانه

              
 راستی حيف است اين لبهای گرم

 ایبوسه ريزد برلب ديوانه
 ميگريزم از تو، ای زيبای مست
ایگر چه در افسونگری افسانه    

 ١٢١١٣٣٨بوکان،                    

 



٧٠ 
 

 

 

 

 وصيت
 

 به تنها اميد زندگيم 
 به مادرم

 
 
 

 اگر روزی کسی گيرد سراغم
 مگو فرزند سرگردان من ٌمرد

 مگو جام لبش تف بست از درد
 اش افسرد، افسردصفای سينه

 
 مگو آزرده خاطر گشت و رنجيد

 از آشنايان گنهکار" وفا"
 ميکردمگو خود آرزوی مرگ 

 مگو مادر مگو، زنهار زنهار
 

 بگو فرزند من مانند مهتاب
 بدامان طبيعت نور ميريخت

 هايش چون پرستوبگو با نغمه
 بروی شاخساران شور ميريخت

 
 بگو او غنچه اميد ما بود

 دلی سرشار از مهر و وفا داشت
 بگو او در درون قلب گرمش 

 جهانی شور و اميد و صفا داشت
 

 دٌرفشانشبگو با دست طبع 
 گل مضمون ز شاخ عشق ميچيد

 بگو با شعرهای دلنشينش 



٧١ 
 

 بدلها شور می بخشيد و اميد
 

 که دشمن روز و شب درانتظاراست
 گل روی تو را پژمرده بيند
 رقيبم آرزو دارد که هردم
 غمی در خانه قلبت نشيند

 
 خدا را خنده کن مادر خدا را،

 مبادا دشمنم مسرور گردد
 پوشد جامه سرخ" روناک"بگو 

 که چشمان رقيبم کور گردد 
 

 ١٤١٠١٣٣٨بوکان،        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٧٢ 
 

 
 

 گسسته
 
 

 کيم من؟ قطره اشکی به چهر طفل بيماری
 کيم من؟ ناله سردی، درون قلب خونباری

 
 کيم من؟ آتشی،آهی، نگاه ناشکيبائی

 گسسته از همه، پيوسته با افسون دلداری
 

 اشعارم نوای درد ميخيزدزسوز و ساز 
 بغير از اشک حسرت در کنارم نيست غمخواری

 
 کيم من؟ الله سرخی که در صحرا مکان دارم

 جدا از محفل گلها، رفيق بوته خاری
                    

 که بودم؟ شاعری خوشگو که جايم بود در دلها
 چه بودم؟ شمع پر نوری درون کلبه تاری

 
 ناليدم از مردمشعرم، نمیصفا ميريخت از 

 نبودم قصه تلخی زسوز قلب تبداری
 

 بس کن که فريادت اثر در کس نمی بخشد" وفا"
 بخشد اثر در کس نوای شاعر زارینمی

 
 ١٠١١٣٣٩بوکان،                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 



٧٣ 
 

 اندوخته
 
 
 

 دادلبش طعم گس اندوه می
 آغوشش سرد سرد بود

 اش بر بستر لبا نش مرده بودخندهرقص 
 کردای دور سير میپرنده نگاهش در نقطه

 اش دنيايی رنج و نوميدی موج ميزددر فضای مرطوب ديده
 
 اسمت چيست؟: پرسيدم

 گناه: گفت

 هدف؟: گفتم

 نگاه: گفت

 شغلت؟: گفتم

 هرجائی: گفت

 همدمت؟: گفتم

 تنهائی: گفت

 
 به چه می بالی؟: گفتم

 به زيبائی: گفت

 از چه می نالی؟ : گفتم

 از رسوائی: گفت

 
 ات چيست؟اندوخته: گفتم

 های سرشکدر حاليکه دانه
 اش را نوازش ميدادهای سرخاب زدهگونه
 : گفت

 نی..... يما... ش... پ
                       

 ١٠٩١٣٣٩بوکان،  

 

 

 



٧٤ 
 

 گل آتشين
 

 به برادر هنرسنجم  محمد انور سلطانی
 ترجمان پاکی قلب اوستکه شکوه لبخندش 

 
 دور، آنجا که چشمه خورشيد

 نور ريزد به دامن صحرا 
 دور، آنجا که خنده مهتاب
 می چکد نرم نرم بر دريا

 
 های جواندور، آنجا که پونه

 های باد ميلرزنداز وزش
 های شفقدور، آنجا که شعله

 روی دامان آب ميلغزند       
    

 بهاردور، آنجا که مرغ باغ        
 سرايد ترانه اميد می

 دور، آنجا که اشک اختر شب
 چکد روی بام صبح سپيدمی
 

 دور، آنجا که از شقايق سرخ
 گرد عطر بهار ميريزد

 دور، آنجا که از دل صحرا
 نغمه آبشار می خيزد

 
 های بلوطدور، آنجا که شاخه

 رقصندهمنوا با نسيم می
 دور، آنجا که ياسها با ناز

 بخشندمیبه طبيعت غرور 
 

 اندر آنجا، در آن شکفته ديار
 در جهان فروغ و زيبائی

 بر لبت بوسه ميزنم از شوق
  ای گل آتشين صحرائی

 
 ٢٢١٣٣٩بوکان                 



٧٥ 
 

 کابوس
 

 
 زچشمانم سر شک نامرادی 

 ام ميريزد امشببروی چهره
 نوای درد و رنج زندگانی

 ام ميخيزد امشبز عمق سينه
 

 خلوتگه تاريک وخاموشدر اين 
 بجز اندوه، دمسازی ندارم
 در اين شام سياه بی ستاره

 بغير از درد، همرازی ندارم
 

 ندانم با همه زود آشنائی
 چرا مطرود جمع دوستانم؟

 چرا با دست غم در دامن دل
 نشانم؟نهال نااميدی می

 
 "وحشت تنهائيم کشت"خدايا، 

 خيزد نوائیهايم نمیز لب
 بسته از اندوه و حسرتلبم تف 

 نمی بينم وفا از آشنائی
                    

  بزن بر حلقه در، پنچه ای مرگ
 که لبريزم ز رنج زندگانی

 بيا با دستهای آهنينت
 رهايم کن ز اندوه جوانی

 
 "بيا ای مرگ، جانم بر لب آمد"

 "بيا در کلبه ام شوری برانگيز"

 "بيا شمعی ببالينم بيفروز"

 ٣٣"به تابوتم بياويز بيا شعری"
 

 ١٩١١١٣٣٨بوکان،                        

                                                           
 فريدون مشيري' کابوس'برگرفته از شعر .  ٣٣



٧٦ 
 

 

 سرودی در دل شب
 

 
 به شور و مستی و عشق و می و جام

 به ماه و زهره و خورشيد زيبا
 به اميد و صفا و شعر و شادی

 به صبح روشن و تابان فردا
 

 بستان و شبنمبه عطر و غنچه و 
 به شرم و ناله و عز و شرافت

 به خشم و کينه و عصيان و آتش
 به رنج و همت و خون عدالت

 
 به آه دختران آرزومند

 به درد مادران پير و بيمار
 به اشک کودکان پاک و معصوم

 به سوز قلب داغ و تبدار
         

 که ديگر از جفای ماهرويان    
 ز ناز و سينه و بازوی دلدار

 ريز ساقی مستچشم فتنه ز
 سخن کوتاه ميسازم به يکبار

 
 ز دل رانم نياز بوسه گرم

 می و معشوق از دفتر زدايم
 بجای صحبت جانان، کتابی
 ز درد و رنج انسانها سرايم

 
 

 ٩٥١٣٣٩بوکان،                      



٧٧ 
 

 

 پرسش خاموش
 
 

 شعر من چيست؟ آتش فرياد
 شعر من چيست؟ آيه اميد

 چيست؟ سنگر پيکارشعر من 
 شعر من چيست؟ نغمه جاويد

 
 شعر من چيست؟ رقص خنده درد

 شعر من چيست؟ دانه عصيان
 شعر من چيست؟ خشم و کينه و سوز

 شعر من چيست؟ روح سرگردان
 

 شعر من چيست؟ سايه ابهام
 شعر من چيست؟ ابر تيره غم

 شعر من چيست؟ خاک گورستان
 شعر من چيست؟ شيره ماتم

 
 "ترانه دانوب"شعرم؟ چيست 

 چيست شعرم؟ فروغ صبح بهار
 چيست شعرم؟ تشعشع خورشيد

 چيست شعرم؟ شکوفه اسرار
 

 چيست شعرم؟ سرشک جاويدان
 چيست شعرم؟ کتاب انديشه
 چيست شعرم؟ فسانه موهوم
 چيست شعرم؟ پديده طغيان

 
 خود چه هستم؟ عصاره اندوه
 پيکری سرد و آتشی خاموش

 ظلمتی جاويدخسته از رنج 
 مانده در راه پرسشی خاموش

                      

 ١٧١٣٣٩بوکان،                 



٧٨ 
 

 

 چه ميخواهی؟
 

 
 دگر از من چه ميخواهی؟

 چه ميگوئی؟ 
 چه ميجوئی؟        

 ز چشمانی که غير از اشک نوميدی نميريزد،
 ز چشمانی که از عمقش نوای رنج ميخيزد،

 ميخواهی؟چه        
 

 زلبهائی که جام باده يأس است و ناکامی
 زلبهائی که خاموش است و بيروح است

 چه ميخواهی؟       
 

 رويش آشيان کرده زموهائی که گرد برف نوميدی به
 زجام سينه سردی که شعرش مرده، عشقش مرده، راز گرمش

 افسرده
 چه ميخواهی؟
 چه ميجوئی؟.... چه ميخواهی؟

 
  ٢٦٣١٣٣٩سقز،                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 



٧٩ 
 

 

 

 بيزار
 

  ببالينم بيا، بيمارم ای دوست

  زجام ديده خون ميبارم ای دوست
 اسيرم من، اسير پنجه درد

  زجان خويشتن بيزارم ای دوست

 
 
 
 
 

 فانوس
 

 شب که فانوس ماه ميخندد
 در نگاهم گناه ميخندد

 پردازمروی لبهای نغمه
 خنددسياه میگل رازی 

 
٢٣٩١٣٣٩تهران،                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 



٨٠ 
 

 

 

 مرگ مسيحا
 
 

 اشکی است در فقدان شعر نيست،
 نيما يوشيج         

 

 
  دوستان، دوستان، خموش، خموش

 اند، نيما مردبانگ سر داده
 

 اند در هر جای بانگ سر داده
 آشنای سرود دلها مرد

 
 ميخوانند جمعی از راه دور 

های شيوا مردمظهر نغمه  

 
 آشنايان شعر ميگويند

 شاعری پاکباز و شيدا مرد
 

 اش نديد کسی"افسانه"به ز

 اش فريبا مردهمچوافسانه
 
 او بجان شرر ريزد" ای شب"

 پدر شعر نو، چه زيبا مرد
 
 ٣٤آفرين بر روان پاکش باد"

 "در جهان ادب مسيحا مرد 
                 

 ٨١١١٣٣٨بوکان، 

                                                           
 شيريننظامی گنجوی، خسرو و  -"هزاران آفرين بر جان پاکش"  ٣٤



٨١ 
 

 

 

 هراس
 

 باز شب آغوش خود را باز کرد
 چشمه خورشيد را در بر کشيد

 باز دود تيره و پيچان ابر
 پرده بر مهتاب جان پرور کشيد

 
 بوی شوم نامرادی پر زنان
 روی بام کلبه سردم نشست

 زوزه ماتم فزای باد يأس
 شاخه لبخند فردايم شکست

 
 ام راخيس کرداشک حسرت گونه

 زهر ناکامی به رگهايم دويد 
 برلبانم رقص گرم خنده، مرد
 ديده ام جز نقش ظلمتها نديد

 
 پيکرم را آتش اندوه سوخت
 توده خاکسترم بر باد رفت

 هادر ميان دوزخ انديشه
 نام و شعر و شهرتم از ياد رفت

                    
  ، ای مظهر بيم و اميد"وفا"ای 

 پس چه شد خشم تو و عصيان تو؟
 آه ميترسم ز ابليس هراس

  ای خدا، دست من و دامان تو

 
 ٣٨١٣٣٩بوکان،                    
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 دور دست
 

 
 "    روناک"به خواهر کوچکم 

 دنيای زيباتری را نويد ميدهد که لبخندش
 
 
 

 نگاه کن ... آنجا 

 دوردستها آن 
 های سبز آن شاخه

 آن دشت با صفا 
 آنجاکه عشق هست و صفا هست و نغمه هست

 
 نگاه کن... آنجا 

 سارها آن چشمه
 های سرخآن الله

 آن آبشارها
 آنجا که درد نيست، ريا نيست، رنج نيست

 
 هاآنجا که در شکوفه زيبای سيب

 عطر نشاط خنده خورشيد خفته است
 هانمور بنفشهآنجا که در حرير 

 بوی غرور و ناز بهاری نهفته است
 

 آری در آن ديار، 
  ای آشنای من

 لبخند ميزنم
 بر عشق خويشتن

 وآنگه زروی مهر 
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 آرام مينهم
 سر بر سرير مرمر پيچان پيکرت
 دور از غم فسانه رنج و ريا و درد

 سر مست ميشوم
 های لب  ناز پرورتاز عطر بوسه

 
 نگاه کن... آنجا 

  آشناای 
 ای آرزوی دل،

 ای همنوای من       
 آنجاکه عشق هست و صفا هست و نغمه هست

 هاآنجا که در شکوفه زيبای سيب
 عطر نشاط خنده خورشيد خفته است

 
  نگاه کن... آنجا

                    

 ١٩١١٣٣٩بوکان،        
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 سوداگر
 
 
 

 دگر چشمان اشک آلود خود را 
 مکن خيره به چشم پر نيازم
 دگر با آه سوزانت، مسوزان
 سرود سينه پر سوز و سازم

 
 دگر با نغمه الالی شيرين 

 به تار و پود من آتش ميفروز
 دگر ای همدم اسرار ديرين
 ميفشان اشک گرم آشناسوز

 
 دگر در ظلمت خاموش شبها

 ببالينم ميا با پای لرزان
 بموهايم مکش دست نوازش 

 چشمانم ملغزان  نگه در عمق
 

  مگو در ساغر روی تو فرزند
 نمی بينم فروغ زندگانی

 مگو در بستر سرد لبانت
 چرا افسرده لبخند جوانی؟

 
 چو شبها در  بر روی من گشودی 
 مگو فرزند من درد تو از چيست؟

 چرا يکباره شور و شاديت مرد؟
 چرا شام سياهت را سحر نيست؟

 
 سالها پيشچون " وفا"مپرس از من 

 چرا، در جام چشمانت صفا نيست؟
 چرا در بوستان سبز شعرت
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 گل نيلوفر عشق و وفا نيست
 

 رهايم کن، که من ديری است مادر،
 ز يار و آشنا بيگانه هستم

 چو يک ديوانه رسوا و بدنام
 رفيق ساغر و پيمانه هستم

        
 رهايم کن، ز من بگذر خدا را       

 ديدار دردمکه من ديوانه 
 برو مادر، برو مادر، بيارام
 که من سوداگر بازار دردم

 
 ٧٣١٣٣٩امير آباد  بوکان،           
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 ٣٥شب
 
 
 

 ها لبريزشبی بود از غبار تيرە اندوه
 شبی بود از نگاه خستهی ديوانهها سرشار

 غم از ديوارها ميريخت
 تبسم بر لبان روشن آئينهها می مرد

 و سياهی تا بلند بيکران ها، سايه ميگسترد
 

 شب اندوهناکی بود
 : من و او با هم از اندوه مردم قصه ميگفتيم

 
 نمی لغزد؟چرا موج نسيم نيم شب بر ما  -
 چرا لبخند انسانها  -

 به روی شاخههای آشنائيها نمی رقصد؟  
 چرا شب، باغ خون بر سنگفرش راه می پاشد؟ -
 چرا طرح هزاران شعر بر ديوارهای شهر می ميرد؟  -

 
 و بانگ خشم ها، در آسمان شهر، می لرزيد

 و مردم خندە خورشيدها را خواب ميديدند
 

*** 
 شب اندوهناکی بود

 آوائی ز کس آمد، نه 
 نه مردی زان ميان برخاست

 
 
 
 
 

 
 
                                                           

به سردبيري زندەياد احمد شاملو چاپ شدە است ' خوشه'، مجله ١٣٤٧ارديبهشت ماه  ١٦اين شعر، در شمارە نهم روز   ٣٥
که وفا در  نشان دادن اين واقعيت است علت تجديد چاپ آن در اينجا، . ديدە نميشود' سرود پرستو'اول و طبيعتا در چاپ 

 . هم شعر فارسي سرودە، با مجالتي از قبيل خوشه همکاري ميکردە است' سرود پرستو'سالهاي پس از چاپ 
 . شعر، به گونهاي آشکار، سياسي و در تعارض با سيستم حاکم ايران است
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Omar Soltani (Wefa) 
 

 
  Omar Soltani (Wefa) was born in Bokan, Iranian Kurdistan in ١٩٣٩, where 
he grew up. After finishing his schooling, he went on to open a small 
newsagaint shop from where which he distributed progressive Iranian and anti-
Shah periodicals.  
 
  Over time, Wefa became an enthusiastic supporter of the newly-founded 
Iranian democratic movement led by Dr. M. Moseddeq. He was detained by 
the Shah’s security forces in the wake of the ١٩٥٣ coup-d’état plotted by the 
reactionary forces from within Iran and assisted by their Western supporters. 
Despite his young age he was nevertheless sent to prison. 
 
  Wefa was inspired by literature, especially poetry, and composed his first 
poem in prison in ١٩٥٣. Attracted by the revolutionary work of Abdolqasim 
Lahuti and Nima Youshij - two well known Iranian poets of the day - he went 
on to become the first writer to produce Modern Farsi Poetry to Iranian 
Kurdistan.   
 
His works, thereafter, were widely published in Iranian periodicals and he 
quickly progressed to become one of the leading figures in poetry in Iranian 
Kurdistan.  
 
  Sorood e Perestoo,’The Call of the Swallow’, a volume of his poems, was 
published in Tehran in ١٩٦٢; some selected parts of the second edition, which 
was also published in Tehran in ٢٠٠٦, sadly had some selected parts been 
censored by the authorities. 
  
  Wefa became increasingly immersed in Kurdish poetry later on and produced 
a considerable number of poems, most of them published in Kurdish 
periodicals. 
The contents of the Farsi edition of this work are preserved in this new edition 
with a further piece of his work included. 
  
  His Kurdish works, Chapkek le Gol, A pack of Flowers, was published in Iran 
in ٢٠٠٩. Sadly, Wefa did not survive to see these new editions published. The 
poet passed away in his home in Bokan on November ٢٢ nd ٢٠٠٥, aged just 
sixty-six. 
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