
زمان بیدادِ   
اصفھان) آواز از بوسلیک، نام بھ مھجوری (گوشھء   

 نشستھ او کنار در ترقی و بود رانندگی حال در یاحقی. رفتندمی تھران شھر از خارج روستاھای از یکی بھ ھم با یاحقی پرویز و ترقی بیژن پاییز، غروبِ  یک در
 ذھن بھ را شعری پاییزی، بارانِ  زیرِ  برگ خِش  خش صدای! کندمی گیر ماشین کنپاک برف بھ و افتدمی درختی از خشکی برگ و وزدمی بادی لحظھ آن در بود؛

کھ کندمی زمزمھ او و کند می الھام ترقی  
زمان بیدادِ  ز پژمرده…  خزان برگِ  دیدم رھی بھ  

کندمی زمزمھ معروف ملودی این با را شعر این یاحقی حال ھمین در و  

 

بود جدا شاخھ کز زمان بیدادِ  ز پژمرده خزان، برگ دیدم رھی بھ  

بود بال پیک چون خزان بادِ  رھگذرش در نھان، کرده رو زگلشن چو  

 

بگریزی؟ چھ ز ِزگلشن تو آخر پائیزی، ستمدیدهء برگِ  ای  

بودی گلی مدھوش و دلداده بودی، گلی آغوش ھم تو روزی  

 

ام فسرده چرا گویمت رسوا، دلدادهء شیدا، عاشق ای  

ام نبرده وی ز ستم جز وفائی، )بوئ نی( نھ باشد صفائی، نھ گل در  

 

  آه

بفشاندم جان من او رهِ  در بنشاندم، دل در غمش )ر(خا بارِ   

چمن زیبِ  و گلشن گلِ  نو شد تا  

 

پیوست خسی و خار با دست، از من گل آن رفت  

جان بی پیکرِ  وین ستم خارِ  صد و ماندم من  

 

من چون شوی پژمرده گلشن، گل تازه ای  

لرزان و پژمرده رھی بھ افتد تو برگِ  ھر  

 

بود جدا شاخھ کز زمان بیدادِ  ز پژمرده خزان، برگ دیدم رھی بھ  

بود بال پیک چون خزان بادِ  رھگذرش در نھان، کرده رو زگلشن چو  

 



زمان بیدادِ   

 

     2     1       2      1       2     1       2           1 
زمان دِ       دا یب ز ده    پژمر  خزان گ     بر  دیدم    رھی بھ   

  جدا خھ     شا کز بود  
خزان     بادِ  گذرش    درره  نھان ده     کر    رو شن   زگل چو 

  بال ک   پی چون بود  
    

س گِ  بر ای تم  دیدهء  پا       ئی  زی،  
ری     بگ زی؟ چھ ز  شن گل  زِ  تو خر  آ   
گ ش    غو آ  بو      لی دی، ھم تو زی رو   
.دی بو      لی  گ ش  ھو مد  و ده    دا دل   

    
وا،  رس دهء    دا دل  دا،     شی    شق    عا ای 

چ مت     گوی  سرده   ف را ام   
ئی،     فا  نی( و نھ    شد با 

)بوئ  
ئی،       فا ص نھ    گل در   

برده   ن وی ام    ز تم   س جز 
    
........... آه ...........    

دم،    شان بن   دل  □  در     مش  غ )ر(خارِ   با □   
دم    شان بف  جان □    رهِ          در □  من       او 
چ بِ   زی   شد         تا □  گلِ        نو  و شن      گل 

 من   
از      من دست،    گل      آن رفت 
پی     سی وست  خ رو       خا با   

  صد و ندم    ما من  ستم     خارِ   بی کرِ     پی وین جان
گل        ل  شن،  گ زه       تا ای   
ش ده       پژمر  چون     وی من   

لر و ده      پژمر زان اف تو گِ    ھربر  رھی بھ       تد   
    

زمان دِ      دا بی ز ده      پژمر  خزان گ      بر  دیدم    رھی بھ   
  جدا خھ     شا کز بود  

خزان    بادِ  گذرش      درره  نھان ده     کر    رو شن   زگل چو 
  بال ک   پی چون بود  
    

 

 

 


