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  "داوود سرمد"ر بر گزيدۀ زنده ياد اشعا

  )ھشت(

  وداع

به شاگردانش درس س مکتب پھلوی درودر   بود که مندیه معلم انديش "سرمد"زنده ياد 
مورد تنفر طبقات حاکمه قرار  اين سبب از. آگاھی انق(بی ميداد فداکاری  و وآزاديخواھی 

زنده ياد  و از انق(بيون نفرت داشت ھااخواني وـ پرچميھا  خلقی رژيم داوود مانند .اشتد
که  اين شعر زمانی .کنار کردندانق(بيش از کار بر ونيستی وکم سرمد را به خاطر افکار

در ھنگام وداع با شاگردانش سروده شده  ،کردرا دريافت زنده ياد سرمد حکم اخراجش 
ھای کمونيستی اخراج از کار وی را از باور مگر زنده ياد سرمد کسی نبود که حکم .است

پيکار  از مبارزه و ارد وات حاکمه بگذسر به درگاه طبق ش تھی سازد ومعتقدات انق(بي و
ز ا ھستند و ه کمونيستھا مردمانی از سرشت ويژه ایدانند کمرتجعين نمي مگر .دست بکشد

ش تا آخر کمونيستي ھای انق(بی وزنده ياد سرمد به آرمان . ح خاصی برش يافته اندمصال
معی از می با جتوسط  قوادان خلقی ـ پرچتا آنکه اين انق(بی کمونيست  ،وفادار ماند

شان  ياد .در زير شکنجه ھای وحشيانه به جاودانگی پيوستند 1358ھمرزمانش در سال 
  .باد گرامی 

  

  گذاشتيم  دلھا ۀ ــــصفح  رویه  ب   داغی       ذاشتيمـــگ تنھا   مدرسه  لِ ـــــــــاھ و  رفتيم

  گذاشتيم  دريا شِط   بر  گونه  هچ  رـــبنگ       بود  نشسته ساحل   بر لبِ  که  زورقی  آن 

  گذاشتيم  ما  ،شما  به  را  ازهـت  رسمِ  اين        نبود  ، کسبی مزد  دادنِ   درس  حاضر به

  گذاشتيم  اينجا در  ويشــخ راِت ــخاط  تا      شرف   و  فداکاری  و زّ ـــــع  درسِ   داديم 
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  گذاشتيم ردا ـــــــــــف  جنبشِ  برای  سنگی       ام سودر  يقرــــــــــــــط نبود  ھدف  تنھا

  اشتيمرا  گذ خود ـواِب راحتِ ـسال  خ  سه       شود  ترباز  تان  وشياریِ ــــــــــھ  چشم  ات

  گذاشتيم  پا ،نـــــــــــکھ پوچ   ھاینقش بر       نو  ایــــــــــــــھ انديشه به   شويد  آشنا  تا

  گذاشتيم  )ماما(و  )کاظم( و) سخی( اينجا       و ديگران )مھتاب( و) خواجه(چه برديم گر

  فردا  گذاشتيم  يک چند  حرِف خويش  به       وداع  غمِ ـــــرد  راِه  گلو را ـبسته  کچون  

  

  )سرمد(

 

  

  

  

  

  

  

    


