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ثٌبم خذاًّذی کَ هِشثبى ّثخؾبیٌذ اعت ّخذای کَ رسٍ ، رسٍ ُغتی اصاّ گْاُی هیذُذ 

ّخذای کَ ثشای اًغبًِب لٍْ ًّیشّی عظین ًّعوبت سا اعطب کشدٍ اعت کَ اصُضاس یکی اػ 

خذاًّذ چٌبى ثخؾٌذٍ ّهِشثبى اعت کَ ُشگض ًخْاعتَ سا هب ًویتْاًین عپبط گْین ، 

ًّویخْاُذ کْ چکتشیي ظلوی سا ثشای توبم ثٌذگبًؼ سّا داؽتَ ثبؽذ کَ ثبیذ ُوَ اًغبًِب 

ّالصم هیذاًن ثَ سّاى پبک ّهطِش آى هغئْلیت عتبیؼ ًعن خذاًّذ سا داؽتَ ثبؽذ ّثدب آّسد .

ثَ داغ ُویؾگی ّثَ فشیبد ضاساى اًغبى سا یگبًَ اعتبد ّهعلوی ّالعی ّدلغْصکَ ثب فشالؼ ُ

ّافغْط ثی پبیبى لشاسداد السبج اعتبد پژُّؼ یگ ؽخقیت ادیت ّتْاًبی کَ ٌُْصخبهعَ 

فلْات هسوذی خذاًّذ سزوتؼ کٌذ ّهشدهؼ ثَ سٌُوبی ّهذسیت اّ ًیبص داؽت
"ؿ"
ختن  

غتن ّافالثَ هیذاًیذ ّاصؽعشُبین پیذاعت هي ؽبعش ًی کدّعتبى ّعضیضاى آًطْسی ثکٌین .

لْاعذ ؽعشی چیضی سا ًویذاًن فمظ دسیگ کالم ثبیذ ثگْین کَ ایي گفتَ ُبی اعت کَ اصعمذٍ 

ُب ثٌذٍ خْاعتن ثَ سؽتَ ُبی کَ دسدل گشٍ خْسدٍ ّثخبطشتغلی خبطشّهالین کشدى آى گشٍ 

تسشیش ثیبّسم ، هیذاًیذ ؽبعشی اصخْد یگ خاللیت خبفی هیخْاُذ اهب هي چٌیي ؽشایظ سا 

م اهیذّاسم دّعتبى ّثضسگْاساى خْاًٌذٍ هشا اصُوَ غلطی ُب ّاؽتجبُبت کَ ؽذٍ ثبؽذ ًذاس

ثجخؾذ ّثشای ثِجْد ایي ًغخَ ُبی ًبهٌظن هي ثٌذٍ کْچک سا دسخشیبى لشاس ثذٌُذ تب ثبؽذ 

ثشای دفعَ ُبی ثعذی ثتْاًن ثب اعتفبدٍ اصًظشیبت ًیک ؽوب ایي هطبلت پشاگٌذٍ ام هستْای 

، دّعتبى ؽعشگفتي ثَ ًظش ایٌدبًت ّلتی ؽشّع هیؾْد خْد داؽتَ ثبؽذ ثِتش ّعبلی تش دس

ّاصرُي ُب ًؾئت  هیگیشد ّهْج ؽعشگفتي دسفضبی رُي ثَ ّصیذى ؽشّع هیکٌذ کَ اًغبى 

 لشاس ثگیشد زبل هیتْاًذ پذسثبؽذ ، هبدس ثبؽذ ّیب هعؾْلَ  دسفشاق عضیضتشیي کغی ّیب چیضی

ل داؽتَ ثبؽذ .کَ ُشگضًتْاًذ دّسی اّسا اًذکی تسو  

ثب ازتشام.                                                                   

ًثبسازوذ"پژُّؼ"                                                                   
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 ) خـــــــــذایب (

ن     ـــبؽــــف کي ثشهي کَ هستبج تْ هیجـطــذایب لـــــــخـــــ  

ن ــــــــــــبی تْهیجبؽـــبٍ ّلطف ُـــــــــثَ آسصّی یگ ًگ                                        

ـــتَ ُبی خْة سا     ـــــــــــــــتْ سزوت کي ثَ هي ُشداؽ  

بى هیجبؽـن ــــــــؼ آسهـُویهي  ؼ تْسا،ـــــــکَ یگ ثخؾ                                         

تی چَ خْة سزوبى هیجبؽی    ـــــــــــــتْثضسگ ُغ خذایب  

بک هیجبؽن ـــــــــــــــطفی ًوبثشهب کَ هي آى خـــــتْ کي ل                                         

شدم       ـــبٍ سا کـــــــــــذس گٌـمـکَ هي داًن چ تْچْى فِـوی  

ذایب تْ ثجخؼ هب سا کَ گٌبٍ کبس هیجبؽن ـــــــــــــــــــــــــخ                                         

  ــــــذم        ب ؽــــــــؼ ، ثَ فٌب دادم ّتٌِـضخْیـیـشچــــاگشُ

ن ــــــــــبؽـــــبط هیجــــــؼ ازغـّلی ثبصُن ثَ یبد تُْوی                                         

       "پژُّؼ"لْم ــــذٍ هظــــــــسزوی کي ثشایي یگ ثٌتْ

ن ــبؽـــــلْم هیجـیبسی هٌن هظ ، تی یبد گشیــــــــــتُْغ                                         

 )  ای گل  (

 ثیب ای گــــــــــــــل تْئی غوخْاس دًیب               توبم صیٌت ایي کـــــــــــــــبس دًیب 

 ثَ هي ُذیَ ًوْدی عؾــــــــك دّعتی                ثیب آخش سعبى ای گـــــــــــل دًیب 
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 هٌن دس پبی عؾـــــــــــــــك تْ کٌن گل                دیگشگـــــل سا ثَ پبیت فشػ دًیب 

ـتی دًیبتْئی ُغــــــــــــتی هي ای گل خْثن                 توبم صیٌت ُغــــــــــــــــــ  

 ثیب ثب هي تْ ثبػ ُشخب کَ ثبؽـــــــــن                ثشای ُش غن ّ اًذٍّ دًیـــــــــــــــب 

 ثیب تْ سّذ هي خشئت ثجخـــــــــــــؾب                ثشای ایي ُوَ هؾـــــــــــــکل دًیب 

 فمظ ثب یبد تْ هي صًذٍ ُغـــــــــــــــتن                گلی هي ای گـــــــــــل صیجبی  دًیب 

 ثشای تقْیشصیجبیت ای گـــــــــــــــل               کٌن صیجب خیـــــــــبلت هي ثَ دًیـــــب 

ْ ثَ دًیــــــــــــــــب تْ ئی صیجبتشیي گل دسگلغــــــــــــتبى                هٌن ثلجل ثشای ت  

 تْ ُغتی عؾــــــك هي ، اهیذ هي گل                ثیب هِــــــــــــــشت ثوبى ثشای دًیب 

 توبم لزتی دًیب تْ ُغـــــــــــــــــــــتی               ثیب فخشی هي ای گــــــل تْ ثَ دًیـب 

ثیب ای گـــــــــل پٌبُی تْ ثَ دًیـــــب            خیبل تْ ثبؽــــــــــــــذ هي سا ُویؾَ          

 اعــــــــــیش تْ ؽذٍ ُشدم "پژُّؼ"                ثیب ای گــــــــــــــل تْئی صیجبی دًیب

 )  دل  (

 بیا ای دل  که  من  تنها یت  هســــــــتم                 هنوز در یاد آن  شب هایت هستم

ــــحر  است                 همین کار را همه چه درنظراستــا سـتو گفتی درنزن شب ر  

 به یاد تو کنم من لحظه هاراصرف دیدن                نمیــدانم تو آی یانیای من به خفتن 

 تو هستی همچون هســـــــــته درتنم دل                  نکــــنم کاری را من بیتو به دلیل

ــــــــــــــــــالی                 من هم تقدیر تو دانم چه حـــــالی تو مستانه کنی هردم کمـ  

 تو هستی عشــــق من ای دل  پژوهش                  به یاد تو کــــــنم هردم چه سازش
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  "  من پدر"  

 پدر تو گل بودی من برگ وبارم             تو خورشیدی ومن دشــــــت ودیارم 

 همه یادت کنند خورشـــید تابان              فدای قد رعــــــــــــــــــنایت شوم من 

 ترا هــــــردم به یاد آرم دوباره              ولی افسوس ترا هرکزنبینم من دوباره 

 توبودی ما یه فخــــــرو دیانت               تو شدی مردی با عشـــــــق وشهادت

باشــد"پژوهش"             همیــــــــــــشه لحظه ها باشد کما ِکش ترا هردم خیال   

 خدایا لطـــف کن برمن دوباره               که نشود جــــــــدا ازمه بیــــــــــچاره  

(   درد دل)    

 به تو میگم برو ای درد که من درمان را خــــــــواهم  

نکن با من لجاجت ها که جایت جان را خــــــــــــــــــواهم                                        

 به من فرصت بده ای دشـــــــــــــمن آرام تنی من

که من درجای تو عنوان آزادم را خـــــــــــــــــــــــواهم                                         

 بیا بنگر، ببین حالم چه تقدیرها شــــــــــدند جانم 

ولی من سخت دلی دارم که میباشـــــــــــــند درون جانم                                        

 چه کارم من ، چه دانم من ، چه دارم که بپرسد حال

صد افسوس که مرا ازیاد برد آن عشق دوسه صد سال                                        

ــــــیش هرجا هنوز دریاد تو باشم تو ای درد همــ  

مرا کلی بده که من کنم قفلی ترا بگـــــــــــــــــــــشا                                         

 به یاد تو کند هردم چـه داغــدار گریه "پژوهش" 

نمیدانم چرا این عزلت وخاری نرفت پرســــــــــــش                                         
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ن  ()  نازنین م  

 بیا ای نازنین تنهایت هســــــــــــتم            هنوز درعشق آن گپ هایت هستم 

 تو گفتی من به تو فرهاد میــــــشم             شیرین مانند به پایت خا ک میشم 

 اگریوســــــــــف کند فریاد برایت             ذلیخا کار کرد نامـــــــــــها برایت

نم ای عــــــــزیزم             نرو بنشین به نزدم ای کــــــــنیزم تو هستی نا زنی  

 بیا با من بگو ازدرد دلـــــــــــــها             که من مرهم کــــنم آن زخم ها را 

 نگفتی من به پیشت هسـتم ای دل             بیا اندرز گوازهرچه مشـــــــــــکل

کــنم گلــــــــــــزار به دنیا تا ببینم ینم               ــــــقت نازنمنم درپای عشــــ  

ترا هــــــردم به یاد آرم که زیستم  ایه عشق وا مــیدم             تی مــــتو هس  

(  خورشید من)    

 پدر ای نعمت نور الهی تو کجای          مرا درسوگ نشاندی ورفتی درکجای

امیــــــــــــد زندگانی درد و رنجــــی          پدر خورشید من مهر الهـــــــــی   

 تو بودی آشکارا مثل خورشــــید           نمودی پایدارها کـــــــــار و امـــــــید

 بیا همدردمن غـــــــم خوارودلدار         منم غم درگلو بســـــــــــــــیار و بسیار

که هرلحظه کنم اظــــــــــــهار واظهار    ترا امید دیداراست بســــــــــــیار        

 ترا گم کرده ام خورشــــید تابان           نمی آی! چرا؟ تکـــــــــــــــــرار،تکرار

 به خلوت میـکند یا دت "پژوهش"           الــــــــــهی کاش باشد این زمان بیش

              

"  "گم گشته دل              
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را تنها گذاشــــــتی            اسیردرد ورنج ها گذاشــــــــــــــــتیپدر رفتی م   

 بودن تو مرا هردم خیا لیســـت             تمامی رفتنت هردم محالیــــــســـت

 تو بودی رونق کارو  امورات             حاللی مشکالتی هر  خـــــــــــدمات

کالم تو هنوزگفتا ر هرجا ســـــــت پیامی تو هنوزعنوان درسهاست             

 توبودی زینت حیــــــات برمن              تمامی خوشی ها هرلحظه هـــردم

 معلمی بودی بر انجمـــــــن ها              کالن خدمت نمودی بر انسا نهــــا

 تو مثل شمع بودی هرکجا  ها              نمودی روشن ازعلم و هنــــــر ها

بودی مظهررنج وتال شها              نمودی خدمتی واال به هــــــــــــرجاتو   

 ترا هردم کند یاد آن "نثار" ها             که میخورد همیش حسرت  به  با با

 به دنبال تو میگردم نمیدانم کجا هستی           به یا دم هستی ویا ازیادم جدا هستی

 صدایت میکنم اما نمی آید جواب تو     چرا چون اشک چشمانم خموش وبی صدا هستی  

 وا چه بیگانه گذشتی نه کالمی ، نه سالمی     نه نگاهی به نویدی ، نه امیدی به پیامی

 خفته بودم که خیال تو به دیداری من آمد       کاش آن طالع بیدارمرا بود دوامـــــــــی

 

 ) لعل (

ویاد لعل شـــــــعر ها سرایم             برای هرگــل زیبا ســـــــــــــرایم به نام   

 نشان ازلعل برایم روح بخش است             برای هر زن و مردش ســـــــرایم 

 بود زیبا محیط لعل عــــــــــــزیزان            به یادش میــــکنم هرلحظه گریان 

یم لعل زیبا              کنم هــــــــرلحظه یاد ازبهر گلها بهشت با شـــــــــــد برا  

 چه وقت ها یکه بود درلعــل بودیم             برایش نغمه ها ازسر نویشــــــتیم 
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 سرودم می ســــــــرایم می نویسم              برای قهــــــــــــــرمانان محیط ام 

با             به بالینم نشـــین توگو قصه هـــــــا بیا ای نو گلی لعـــــــــــــــلی زی  

 بود نامت چـــــه خوب نام دیاری               به یاد آرم همیش لعــلیم لعــــــلی 

 ترا یادت کند هــــــردم "پژوهش"             که میـــــکند برایت هـــــرستایش

 ) گل (

شب وروز گفته ها دارم گـــــلی من           برایت گریه ها  دارم گــــــــــلی من    

 کــــــــــجای من ترا گم کرده ام گل             دیگر گـل را نخواهم هرچه خوشکل 

 فقط با یاد تو آرام گــــــــــــــــــــیرم            ترا بینم همیش خوشــــــــــحال باشم 

مرا باشد همیش فریاد تو خوشــــکل چه شدی ای گلی ســـرخ من ای گل              

 گل من تو نمونه بودی شــــــــــــدی            به قلب من تو جاودانه شـــــــــــــدی 

 بیا ای نوگل آراســـــــــــــته در دل            نباشی بی تو هردم لحظه مشـــــــــکل

 ( ؽت ثبساى) 

 ثشاي غشثت للجي کَ سّ ثَ ّیشاًیغت             ثبساًیغتجي کَ ـــــــــــدلن گشفتَ ثشاي ؽ

 تبًیغتـــــــچشا ثشاي دل هي ُْا صهغ            یذ ــــــــــــــدلن گشفتَ ثشاي ًجْدى خْسؽ 

 ت ـــکَ دس ؽلْغي دًیب پش اص پشیؾبًیغ            کدبعت خلْتي اصخٌظ یک زضْسعجض  

 ّعؾك عشش خضاًن لؾٌگ ّعشفب ًیغت            اعت بسم ثَ سًگ پبییض ــُویؾَ فقل ثِ 

 تظبس سّزبًیغــــــــــــاهیذ دیذى تْ اًت            ذاي ثْدى تْ دس خیبل هي خبسیغت ـــف 

 جي کَ ثبساًیغتــــــــدلن گشفتَ ثشاي ؽ            کدبیي اي ؽت ثبساى کَ ثي تْ هي گْین  

 یبد تْ ّخیبل تْ
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   شفتَــیـبد تـْ دس خیبلن سًگ ففــب گ             شفتَــــــیـبد تْ خــب گدس فـذس خبطشاتن 

َ             ایي گْػ خبى طٌیي زـشف تشا گشفتَغتــــتقْیش یـبد سّیت دس لـبة دل ًؾ  

چؾوت ًْسخـــذا گشفتَ ! خْسؽیذهي!زضْست سّیبی فبدلن ثْد            دیذم ثَ خْاة  

ل ّاژٍ ُغـــــتن             ثشعطر کبغزم ، ؽعش، هغتبًَ پب گشفتَ   ثب فکشخیشٍ ثشتْ ، دًجب

 یگ ساصًب گؾْدٍ ثیي هي ّ تْ ایي اعت           یبدت خیبل هبسا دائن چـــــــــــشا گشفتَ ؟

( تًْگزاس)   

زاسثیب ًشگظ هشا تٌـــــــــــِب تْ ًگــــــــزاس            اعـــیش ایي ُوَ سًح ُب تْ ًگـــــ  

 هٌن ثب یبد تْ صًذٍ ثَ ُــــــــــــشخــــــــب             ثگیشدعتن دلن تٌـــــــــــِب تْ ًگــزاس

 اعــــــــــــیش سّی تْخبى ّدلن ُغت               ثیب ثٌؾیي هشا ایٌدـــــب تْ ًگـــــــــزاس

شّخیبل تٌــــــــــِب تْ ًگزاسثَ یبد سّی تْ خلْت کــــــــــــٌن هي               دسایي فک  

 ثیب ای هشُوی سّذ ّخــــــــــــــْدم               دسایي خٌدبل هشا تٌـــــــــــِب تًْگزاس

 خیبلن سا ُویــــــــــــــؾَ ثشدٍ ای تْ               دسایي عقشُّوَ ازْال تْ ًگـــــــزاس

توبم گــفتَ ُب ثی خب تْ ًگـــــــــــــزاس            ثیب ثٌؾیي کـــــــــــــــــٌبسهي گل هي       

 اهـیـــــــــــــذ هي تْئی ای هشُن دل               دسایي صًذاى عشد تٌِب تْ ًگـــــــــــــزاس

 هسجت ،هِشتْ ثشهي ؽــــــــذٍ سّذ                ًکي ایي خغن هي تٌــــــــــــِب تْ ًگزاس

تٌـــــــــــــِب تْ ُغتی                هشا دسایي غــــــن ّاًذٍّ تْ ًگــــــــزاسُویؾَ دسدلن   

 هسشک خغــــــــن ّخبى دسصًذگبًی                اهیذ ایي خِبى تٌـــــــــــــــــِب تْ ًگزاس
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ْ ًگـــــــــــزاسساصت سا ثَ هي تٌِب ت ــــــتشیي ساص                کَپیبم تْ ثشاین ثِـــــــــــ  

 گــــــل عشخت ثَ هي خبطشٍ ُب ؽذ                ًکي کبسی گـــــــــــــــــلی تٌِب تًْگزاس

 هشایبد اعت ُویـــــــــؾَ خٌذٍ ُبیت               ُویـــــــــــؾَ خـٌذٍ ُب ثش هي تْ  ثگزاس

ًیب هشا تٌــــِب تْ ًگـــــــــــــــزاستشا ُــــــشدم خیبل ثبؽذ " پژُّؼ "              دسایي د  

 ) تْفیف لعل (

ـــل صیجب               ثَ یبدت هي عـــــــــــشاین ؽعش صیجب ـــ، ای لعـــهسیظ دًیب  دسایي  

دس آى ًبٍّ ُبیت               چمذس تْفیف کٌن  ای لعـــــل صیجب  ،ثَ ُـــــــــــشدم یبد  

 تْئی گلؾـــــــــي ثَ ثب غ ایي گلغتبى               چَ هشداى لؾــــــٌگ داسی تْ صیجب 

شدای تْ صیجبـــــچَ دسط ّفکشّ ف            تت    ــــــــُوَ آى ًْخْاًبى ات ثَ هک  

چَ فشدای خْؽی سا خْاة تْ صیجب              ل ثبؽٌذ ًْخْاًبى  ــــــــــــــــــاهیذ لع  

ل چَ خْة خبی تْ صیجبــــهٌن اصلع          تی فخش ثشای ُشخْاًی      ـــــــــْ ُغت  

( ثبثی)   

 ثیب ثبثی تْسٍ عــــــخت یبد کذین            چمذس پؾت تْ کلْ فــــــشیبد کذین   

 تْ کی سفتی هشٍ تٌب گزؽـــــتی             دٍ ای لْال پیؼ دیگبٍ گزؽــــــتی 

تْسٍ کَ یبد هًْْم غْغب هْکًْْم          دّسی تْ    هًْْم اص هب کَ چخشا  

م ّبلی پشیؾبى صای داســـــچمذس ز           جبس تْ ثجیي  ـــــــثیب ثبثی هشٍ یگ  

شکدبُب ــــــــاعیش خْی ثْی هَ ُ         تُْغتی پیؼ سّی هَ ُشکدبُب    

م ّْ داســـــچمذس ّفبل ّدیذاسی ت           تش تْ ًبصداًَ تْ ـــــــــــــهٌن دخ  

ذمــــــــــــــاعیش ایي ُوَ صًذاًَ ؽ           ذم ــــــــــــثیب ثبثی هٌن دیْاًَ ؽ  
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ی تْصیجبُْای سّی تْ داسد ای "عـیوب "             ثیب یگــــــــــجبس ثیجیٌن ا    

(  هسجت)    

جت ــــــظَ ُب ثْدی هســثَ یبدم لس        تی هشا کؾتی هسجت      ـــــــــــــتْچَ ُغ  

تن ای هسجت ــــــکَ یگ دسیب گشیغ            ذ یگ لطشٍ ات سا هي ًْؽیذم  ــــچَ ؽ  

ؼ للت ُب  تْئی هسجت ـــــــــــیکؾ          تی ساثطَ دسثیي هشدم     ـــــــــــــــتُْغ  

ذا تْئی هسجت ــــــــــــــّفبل ثب خ          ی     ـــــــــــــــــهیبى للت ُب تْ ساص ثبؽ  

تی هسجت ــــــــتْ خغن ّخبى هي ثغ          جت للت هي تْپبسٍ کشدی   ــــــــــــــهس  

یش خْد عبختی هسجت ــــــــــاع  هشا         ذی ای هسجت     ــــــــــچَ ثْدی خلك ؽ  

ی ثَ یبدم ای هسجت ــــــــــکَ تْ ثبؽ           ظَ ُبسا   ــــــــــــــهٌن یبدت کٌن آى لس  

 هسجت چؾــــــوَ عـْصاى عؾك اعت              اهیــــــــــــــذ ایي ُوَ دّساى هسجت 

 هســـــــــــــجت ًمطَ عطفی ُوَ گبى              کَ ُشکــــــــــظ یبد کٌذ یبسم هسجت 

ثْدى تْ چَ خْة دسهبى هســــــجت             هسجت چَ دّای ثشُوَ گــــــــــــبى      

ــــــــــجت فغبى هســــــ،تْ ُغتی ًغوَ صیجبی اًغــــــــــــبى                ثَ یبد تْ کٌن   

ـمبى هسجت غن ّاًذٍّ عبؽــــــــــــــ    هیـــــــــــــبى دلـجشاى تْ ساثطَ ای                 

پذس ّ پغش                   پغـــــــــــــــش گشیَ کٌذ پذس! هسجتتْ ُغــــــــتی ساص یگ   

 تْ ثبؽی ُغتی ثخؼ یگ "پژُّؼ"                کَ هیـــــــــــــــگشیذ ثشای تْ هسجت

( عؾك)   

تْ ثیبیی  ن ــــــــــــثَ ُشخبی کَ ثبؽ            ، دسهي دّای    تْ ك ـــــــــثیب ای عؾ  

بى اهیذ صًذگبًی ـــــــــــــــــثَ ُشاًغ       ی        جبی سّاثظ سا تْدادـــــــــــــــــالف  

بًی   ــــــــــــچَ خْة خبرثَ ایي صًذگ           خْثی ُب اص تْعت ای عؾك     توبهی  
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ثیبًی  ّ فکش ّ َ ـــــــچَ خْة اًذیؾ           ثَ ُشکظ هی ثیٌن هي فکش عؾك سا     

ك ؽذم ای عؾك کدبی ــــکَ هي عبؽ            بى اعت   ـــــــــتوبم گفتَ ُب ثشُشکغ  

بى ُّشکدبیـــــــــــــــپٌبُی ایي خِ        ك  ثبهي یبس ُّوشاٍ      ــــــــثیب ای عؾ  

 ثشای تْ کـــــــــٌن هي گشیَ ، گشیَ              تْچَ صیجب ثَ ُشخب ساصگؾــــــــــــبی 

 هیبى عبؽك ّهعؾـــــْق تْ ُغتی               تْ پیًْذی هیبى للت ُــــــــــــــــــبی 

 ثشای دّعـــــــتی ُن ًمؼ تْ اعت               کَ تْثبؽـــــی ثَ ُشفسٌَ چَ ساصی 

 تْچَ صیجب عخي ای عؾك ُغـــتی               ثَ ُشهشد ّ صى  ّ دًیب ثیبیـــــــــــی

 هیبى خبلك ّهخلْق تْ ثبؽــــــــی               ثَ ُشکظ اهیذی دلِــــــــــــب تْثبؽی 

 تْ اهیذی خِـــــبًی دس"پژُّؼ"               چَ هی ؽذ اهیذی ُشدّ خِـــــــــبًی 

( ثِبس)   

 ثِبس آهذ کَ ثب افکــــــبس خْد کشداس سا عــــــــــــبصم      

ثَ ُشعْ هی سّم دسًمؼ یگ ثیکبس، کبس خْد عـــبصم                                         

 ُوَ دسفقل خْة، اصیبد ًّغـــــــلی خْثی هیگْیذ 

هٌن دسفذس افکــــــــبسم ، تالػ کبسخْة عــــــــبصم                                        

 ثیب ای دلجشی صیجب ، ثَ گلؾــــــــــي ُب سّین یگدب 

دسآًدب ثلجالى دساًتـــــــــــــــظبس، هب سفتبسخْد عبصین                                       

 ثَ ُشدؽت ّ دهي ُشکظ خیب لجبفی کٌذ کَ  هي 

دسایي فقل چَ خْة صیجب هٌن گـــــــــــلضاس سا عبصم                                       

لی صیجبعت ثَ اّ گفتن چَ خْة فقلی ثشای ُشگ  

   بســــــــــــٌذ ثیکــــًَ ثش آًِبی کَ ُشدم خیـبلجـبفی ک                                     
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 ) ای عضیض (

ضیض      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکبػ تْهي سا یبدثْدی ای ع  

ضیضــــــــــــــــــــــــــــهي تْ ای ع هی ًؾغتی لسظَ پِلْی                                           

بلی ًجْد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــخبطشم اصیبد تْیگ لسظَ خ  

َ اًذٍّ ّغن اصثِشتْثبؽذ عضیضـــــــــــــــــــــــــــــــایي ُو                                            

بُی خبی تْ داسم ثذاى ـــــــــــــــــــــــــــهي ثَ ُشلسظَ ًگ  

ضیضـــــــــــــــــــــــــــــلسظَ اصیبد هي تْ دّسًجبؽی ای ع                                            

کشهي رکش تْ گْیذ سّصّ ؽت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  

ضیضـــــــــــــــــــــــّفل ّدیذاستْ ثبؽذ ای ع کبػ یگجبس                                            

یؼ       ـــــــــــــــــــــــــــخْاة ثب تْ گْین هي ُوّدسخیبل   

   تش عضیضـــــــــــــــــــکبػ ایي خْاة ّخیبل ثبؽذ هشا ثیؾ                                          

     

ضیض   ـــــــــــــــــای عثَ ُشخب هیشّم تقْیشصیجبی تْ ثیٌن   

ضیضـــــچَ هی ؽذ ّالعیت دسپیؼ چؾوبًن تْ ثبؽی ای ع                                             

تَ ای عضیضــــــــــــــــــــــــتْثْدی اهیذی للت ُبی خغ  

ضیضــــــــــــــــــــــع تَ ایــــــکلیذ ساصگؾب  ، دسُبی ثغ                                             

تی تْ عضیض     ـــــــــــــــــــــــــــــــــعدت صیجب عخي داؽ  

    ضیضــــــــــــتی تْ عــــــــــــــچَ خْة فکشی لؾٌک داؽ                                          

     

ؽــــــــــــــــــذ خـــــــــــــــبّیذ    هیبى هشدهت ًبهت   
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عدت ًبهی ، چَ خْة هعٌبی ، تْ عــــــــــــــــــــــــضیض                                           

( ؽت)   

تیـــــــــــــچَ لذس غن دسگلْ زبلی تْ داؽ     ت چَ تبسیکی تْ داؽتی     ــــــثشّ ای ؽ  

ظ تْ داؽتی ــــــــــچَ ثذ تب ثیش ثشی ُشک        ی ثذ خٌظ تْ داسی   ـــــــــعدت تبسیک  

تیــــــــــــــــّگشًَ هغض سا ّیشاى تْداؽ          َ تبسیکی داسًذ ـخْة اعت دسؽت ُو  

  تیـــــــــــتْ داؽ ؽــــــــت کَ کی آیذ ثٌبم    شدم چَ تشعی        ــــــــــــهٌن اصثِش تْ ُ

تیـــــــــــُوَ  ُّن ّخیبل ّتشط کَ داؽ        ذ     ـٌـتاصًبهؼ ُوَ تبسیکی ُـغـــؽت   

تی ــــــــــــکَ ُشدم لسظَ ُب تبسیکی داؽ         ظ    ـثشّ ای ؽت تشا خْاُبى ًیغت ک  

تی ـــــــــــکَ هي ُشدم کٌن گشیَ تْ خْاع     ب        ـــــــــهٌن عبدت ًوْدم ثب تبسیکی ُ  

تی ـــــــــــــُوَ دسخْد چَ صًذاًی تْ داؽ          جی تْؽت   ـــــچَ طْالًی ثْد یگ ؽ  

گزاؽتیای، ؽت تْ چَ ثذ اًذیؾَ ، اًگیضٍ            عدت سًح ُب گشفتي ایي "پژُّؼ"   

  

 ) ًشگظ هي (

 ثیب ًشگظ کَ هي تٌِبیت ُغـــــــــــــتن               اعــــــــــــیش چِشٍ صیجبیت ُغــــــــتن 

 تْ ثبؽــــــــــــــــــــی آسهبًِبی دل هي               فذای خــــٌذٍ ای صیجبیت ُغـــــــــــتن 

وبًت ُغتن ـــــــــذی ًگبٍ ، چؾثَ اهی            جضتشیي گل دسگلغتبى    ـــــــــــــثیب ای ع  

شثبًت ُغتن ـــــــــــــگلی صیجبی هي ل           ك اّل آخشیٌن     ــــــــــــــــــتْ ثبؽی عؾ  

ن ــــــــکَ گفتی هي ثَ لشثبًت چَ ثبؽ         بطشم ُغت      ـــــــــــدسخ ادا  ُوبى ًبصّ  

تن ــــــُْایت ُغ،کَ هي لسظَ ؽوب س           تی عضیض دل تْ ثیب    ـــــــــــــــــــهشا کؾ  

تن ـــــــــًجْدتْ، عشدی ثی خبًت ُغ              یذی ّخْد ثشهي ــــــــــتْ ُغتی خْسؽ  
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بطشاتت ُغتن ـــــــــــُویؼ دسیبد ّخ             وت  ــــــــــــکٌح چؾ ،ُوَ آى دیذى ُبی  

تن ـــــکَ یگ لسظَ ّفبل سّیت ُغ          بل تْ کٌن هي    ــــــــــــــــُوَ ّلت ُب خی  

تَ ثبؽن ـــــــکَ عؾك ّدّعتی ُن داؽ         بتن      ـــــــــــتُْغتی خْثتشیي ؽخـ زی  

بی تْ ثبؽن ــــــــــــــــــهٌن دسیبد غوِ        تی یگ ًفش دًیبی هي گل       ـــــــــــتْ ُغ  

بًی ّهي دسدی تْ ثبؽن ـــــــــــتْ دسه    ل            ـــــــــــــــــاعیشتْ ؽذٍ خبى ّ دلن گ  

ُغتن  یشچؾن آُْسایتــــــــــــــــــــاع          ْ ثبؽن     ـــــــــــــــــــذای لت ّدًذاى تـف  

  شای تْ ثبؽن ـــــــــــَ ُوتْ کي لطفی ک          ٌذ یبدت ُویؾَ ایي "پژُّؼ"     ـــــــــک

( ! ) تا کی  

  !یــــا تاکـــــد یگ وصال سالهــــــامی           ا تا کی   ــــــــب هـــــش ،ارــمنم درانتظ

  !ا تاکیـــــــــــــــــدلم تاریگ شده غمه           راغ زندگانی ای عزیزم   ــــــــــــــــــچ

  !ب ها تاکیــــــــــــــچقدر گریه کنم ش        زیز است      ـــــــــدیدن روی تو برمن ع

  !تاکی امن نشنوم روزه راــــــــــــــــچ      ق یگ زیبا کالمت        ــــــــــــــــمنم عاش

!تاکی ، اهــــــــــکه من محتاج یگ نگ           تو عزیز    شــــــــتی دا ، چنان زیبا نگاه  

  ! ر تاکیــــــمه ،ارـــــــــــظـدلم درانت       ربانی ها توکردی        ــــــــــــــچه زیبا مه

  ! از پند تا کیـــــــــــــــــــید نیـدلم ترق         باشد       ایت ــــــــــــهمه پند و حکایت ه

  ! مم انتظار وقت ها تاکیــــــــــدوچش         تم       ــــــــــتو گفتی من به آخرها که هس

  ! رف تاکیــــکه من درالتماس یگ ح           رف تو بس    ــــــــرویش زندگی یگ ح

  ! ب ها تاکیـــــــــــصه خورد شدلم غ       م میخورم من        ـــــــــــــدلم درد دارد غ

  ! ته ، تاکیـــــــــدلم مرده ، روحم خس         یریگ صدایت مانده بودم      ــــــــــــــاس

  ! ا ، تاکیــــــــــــــــنیازیگ کالم ساله         فتا رکردی      ــــــــــــــتوچه زیبا همه گ
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  ! تاکی ،روخیال وقت هاــــــــدراین فک         کر      ـــــــــــهمه وقت ها برای توکنم ف

  ! ار ، دیدار تاکیـــــــــــــچقدر درانتظ          زیزم      ـــــــــتوهیچ یادم نکردی ای ع

! تی ، وصل ،تاکیــــــــچرا تنها گذاش         توهستی روح یگ کس این "پژوهش"      

( توبودی)   

انی من تو بودی ــــــــــــــــامید این جه            ن توبودی ـــــــانی مـــــــــدلیل زندگ  

ظه نوید من توبودی ــــــــــرلحـــــبه ه        ق من ، هستی من تو     ــــــشـتمامی ع  

نگی زندگی هایم توبودی ــــــــــــــــقش          دان    ـنـای خـــــــــــبیا ای دلبری زیب  

ردایم توبودی ــــــــــــــامید ،این روزف          تی نیک ترین هدیه به دلم    ــــــتوهس  

ایم بودی ــــــــرتو ، زیبــــکه یاد ازبه         اری      ــــــــــــمنم دریاد تو ، آن یادگ  

ای من توبودی ـــــــــــــــفته هـفدای گ          درد من همرازمن تو    ـــــــــــــبیا هم  

ب تو بودی ـــــــــــله های دل شچه نا         ته دل      ــــــــــــــشـمنم ازبهرتو گم گ  

ریان توبودی ـــــبه رگ های وجود ج           انم توباشی    ــــــــــــــهنوزدریاد اذه  

چه خوب نام ونواهـــــــــایم تو بودی         تی در"پژوهش"     ـــــتوهردم یاد هس  

( مادر)   

اتم ، به وجودت نازم من ــمادرای زیبا ترین گل حی  

رو، وفاداری تو ، به حیاتت نازم من ــــــچه قدرمه                                       

ال دیدن روی تو کردم من ــــــــــــهمه وقت ها خی  

ای تو نازم من ــــــــــــــبه گفت وسخنی سخت وزیب                                      

انواده ـــــــــتو باشی خوبترین گل ، دربوستان خ  

ان به خانواده ـــــــــنکنم خوشکل وخوبتر پیدا درجه                                      
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 همه کاروتالشم کنم ، نیست خستگی ازبرای تو 

      د چه خوب ماه عظیم درخانواده ـــــــــــــکه مرا باش                                    

ای باعث پیدایــش مــــــــن مــــــــــادربرتوی   

توباشــــــی روح بخش کــــــــــــــارو زندگانی من                                        

 همه وقت ها خیال ، وصل ودیدارت کنم مادر 

بیا بنشین کـنار من که سخت دلگـیر تو ام مـــــادر                                     

( هنوز)   

من هنوز یرپندو گـفتـــــار تو هســتماس      م من هنوز    ـــــــیاد وصل دیدار توباشبه   

ار دیدن ، رویت هنوزـــــــظـهمه درانت ــــــــــیر شد         ا اســــــــخیال روی تو دله  

ت هنوز ـــــــاس ،به هرجا صحبت ازتو   واب ترا        ـــــــــم خـنـیـبـیـا بـهمه وقت ه  

اوست هنوز  ،رزندــــــــــــویند فــهمه گ      ردم     ــــــــــناخت با نام توکــــــــــمنم ش  

نوزـــــلت هـت مثــــکه هیچ یگ نتوانس         دمتی تو نامداراست  ــــــــــصداقت ، خ  

برادرزاده       د دیوانه    ـــــــــــتو ش ی ،همه بهر محبت
1
فغـــــــــــــــان تا هنوز کــنـد   

ترا یاد ها کند دوســــــــــتان پدر جان           جلیل
2
گفتــــــــا که من ناالن تا هـــــنـوز   

ریان تا هنوزــــــــــردم ناله گــــــــکه ه      "پژوهش"       تـــوانه رویـــــی دیــــیک  

( دروصف مادر)   

ادرـــــــــــــد مــــــــالم نام تو باشــــــاترین کـــــــــــــــزیب  

ادرـــــــــد مـــــو باشـــــب تـلـاه قــــــــاک ترین جــــــــــــپ  

                                                           
1
 علی هللا پسر کاکایم به احتمال زیاد ازفراق کاکایش مشکل دماغی پیدا کردند. 

2
متاثر ساختن .پدرم که به قول خودش فراق استاد پژوهش سخت مرا استاد "جلیل" یکی ازدوستان واقعی حاجی    
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ادرـــــــــرا مــاس تــــــــی احســـــــــچ کسـیـدارد هــــــــــن  

ادرــــــان مـــــــو درجهـزتـربان جــــــــــــد مهــــــــــاشــنب  

ی )شیرینـــــاشــــــتو میب
3

ادرــــــم مـای دلــــــامی به دنیـ( ن  

ادرـــــــــــم مـالق دلــالم بودی به اخـــــــا کـــــــب زیبـجـع  

ادرـــــــــان مـــــــد درجهـیـی برمن امـــودی زندگـــوبــــــت  

ادرــــای دل مــــــــــوازش هـو، نــدای تــــرا صـــیــود گــب  

ادرــــــــــمش یـشـزاران بخــــد ، هیـشـتو که می بخاه ـــگــن  

دراــــــــش ازمیـی بخشـــــکـدم یـیـهمـه نه فـن کـــی مـــــول  

مدــــــــویند )محـادران گـــــــای مـــــر پــت درزیـشـــبه
"ص"(

 

مادر رای توـــــــی همــــسـد کـــاشـــویم بهشت بـــــکه من گ  

ادرـــــــــــــــانی مـــــــــــــش زندگــتی بخــــــودی، هسـوبــت  

ادرــــــــانی مـــــــزندگ،روـــــــن ازمهــــراغ روشــــــــــــــچ  

ان مادرـــاب درجهـایـد ُدرنــــــــــو باشــــرتـــــــه مهــــــــــهم  

ادرــــــــه مــوب نغمـب خـجـو عـف تـطـرزلـدای پــــــــــــص  

وـــــــدای تــص و،ـال تـــو ، خیـاد تـــا به یـــــــت هـه وقــــــــهم  

ادرــــــــــو مـــــــرای روی تــردم ازبـه کـریـــگ ه زار، زارــــچ  

م انتظار"پژوهش"ــشـاین چی کرـــــال وفــــــتی درخیــــــــــتوهس  

ادرـــــــــداری رویت مـدی ای ت لحظهــــرا نیسـوس تـــی افســـول  

(پدرجانم )   

                                                           
3
 شیرین که شیرین ترین نام دردروسعت دلم قرار دارد نام نیک مادرمرحوم وبا افتخارم است 
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انم ـــــــانیم تو رفتی ای پدر جـدی درزندگــاری امیــــبه  

       انم ــــــــــای پدر جـــــرجــــــال روی تو دارم به هــــخی                                  

اموشدی خــــــــل شـــای لعــــــتو شمع جاودانه درفض  

انم ـــــــــومین پدرجـردم چه مظلـــــــد هـنــتورا یادت ک                                    

ل ـــــلهای سال درلع اــمعارف شد سوگوارت همیش س  

انم ـــــا ای پدر جـــــــدله ای توباشد رازــــــکه درس ه                                    

پژوهش)
4

ان ـــــاردرتاریخ واذهــــــدیث ماندگچون ح (  

انم ـــــاالن وطن یاد، تودارد ای پدر جـــامی نونهــــــتم                                    

لــــــــبزترین بوستان درعلم و ادب لعـــــــتوشدی س  

انم ــــــــپدرج دند روشنـــــی توشـــرعلمـــــه ازبهــهم                                    

ردت ـاگـذهن ش یرت به فکروــــان نقش تباشـــــــــهم  

  ای تو، سراغ آید پدرجانم ــــربانی هــــــــــــــتمامی مه                                  

تی ــــــــردان خبرداشـــــاگــــــمعلمی بودی ازقلب ش  

  م ـانــــــپدرج اگرد  بودی ، توــــــــش  تحصیل  ادـبه ی                                  

د ــــــــار باشـــــــدگـدارومانــــتمامی خدمت تو ، نام  

فتار است پدرجانم ـــــــــــرالم را گــــــــهمیش یادت خی                                   

ی مظلومــهمه آن مهربانی های توباشد برای هرکس  

انم ـــدرجــو پـــــرای تـه دارد ازبــریــــاالن گـــــچه ن                                    

خاص مظلومت  ـهمه اشتی به یاد این ـــــتو هیچ نیس  

                                                           
4
 الحاج استاد پژوهش پدرمعارف لعل وسرجنگل 
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انم ـو پدرجــافل به روی تـغای  حظهـت یگ لــسـکه نی                                    

م ــــــــــاد توباشک همیش دریـمنم این مظلوم کوچ  

انم ـــــد مرا آن وصل ودیدار رویت جــــــــکه کی باش                                    

  "پژوهش"کرـــــخیال تو دورلحظه ای ازف دــنه ش

  م ــانـــــــدرجــاد پــا دریــا وسالهــی لحظه هــــــتوباش                                  

 


