
                                                       برای همه پيوندهاوبه ياد شجاع صدری چاووشی
        سيروس  آرين پور                                                   

 
 

 آسمان در کوره ی خورشيدها جوشان 
 

 با درنگان در پنا ه صخره ها لرزان 
 

آهنگ آهوان غمگين ونرم   
 چشمهاشان 

 خانه متروک آبشخور 
 کاروان در خواب 

 ساربان دلتنگ 
                                      چاووش ميخواند 

                                                      رستاخيز رستاخيز
 

 در تن شب زندگی آغاز می گردد
 در کمرگاه زمين دست سحر آهسته می کاود

  شب در بلور صبح می ريزدمشکی
 روز می رويد                                 چاووش می خواند 

            
 

 کاروان لبريز آهنگ است    
                                         رستاخيز   رستاخيز

 
 هرکجانقشی ز تصويری است 
 هرکجا تصويری از نقشی است
  هرکجا رنگی ز فريادی است 
 هرکجا فريادی از رنگی است 

                                        کاکلی ها باز ميگردند
                    

 قلب ها خورشيد می سازند 
 دستها انديشه می کارند

 کشتخوانها خوشه ی الماس می زايند
 آسمانها گنج می بارند 

 دختران با دستهای مخملی ابريشم بلغار می تابند
ش می خواندچاوو  



          
 خانه خورشيد دامادی است 

قندمی سايند ومی خندند. مردم آبادی باال   
          چاووش می خواند

                                            رستاخيز رستاخيز 
 مردم آبادی پائين دخيلی تازه می بندند

........ چاووش می خواند                                                    
 

 

 
 
 
 
 

 قلب همسر و پدرنازنين، 2007 سپتامبر17 با  برابر1386مگاه بيست و پنج شهريور شا
او که عاشق . صدری از طپش باز ايستاد) اسماعيل(همرزم و يار ديرين ما دکتر شجاع 

 از پر مهرش آنگاه که قلب م حيات با عفريت سرطان در نبرديد و تا واپسين د؛زندگی بود
. عزيزان و يارانش را در غم سوگی بزرگ تنها گذاشت ؛جنبش باز ايستاد  

 ،شجاع صدری آزاد مردی بود که از عنفوان جوانی در راه آزادی وبر ضد خودکامگی
او در دوران تحصيل در آلمان در . پيکار برای يک زندگی انسانی  بهتررا آغاز کرده بود

  در صفوف کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ميالدی فعاالنه1960سال های 
 مبارزه کرد و در همان سال ها به عنوان دبير فدراسيون دانشجويان ايران در آلمان ايران

.برگزيده شد  
، ساعت 2007 سپتامبر 24برای بزرگداشت خاطرۀ شجاع صدری در روز دو شنبه 

. مراسم خاکسپاری اش گرد هم ميائيم در،10:30  
:همائیمحل گرد  

Friedhof Bad Soden/Neuenhain 
Rother Weingartenweg 
65812 Bad Soden/Neuenhain  

ماريانه، رامين و هلن صدری: همسر و فرزندان  
علی راسخ افشار،منوچهر ثابتيان، ابوتراب بيات، هادی بلوری، مجيد بيات، : دوستان
ی، محمود رفيع، اسداهللا علی شيراز خانباباتهرانی، پرويز نعمان، جمشيد انور، مهدی

ماندانا گلبادی، يوسف  طيورچی، بيژن حکمت، خسرو شاکری، محمدرضا اعلم،
نقی نقاشيان، مسعود الموتی، فيروز شهابيان، هوشنگ صنايعی  ايرج اشراق، تاجبخش،

راسخ افشار، فرهنگ آراد، احمد طهماسبی،  ها، حبيب روحانی، مجيد زربخش، محمود
، محمود مقدم افشار، خسروخردمند، مهرانگيز )بيات(ت بلوریداود هدايت نيا، بهج
عباس شيرازی، حميد  بهمن مبشری، حميد ذکائی، مهران براتی، بيات، ناصر کنعانی،



زمانخان، مينو اکبر، بهروز بيات، بيژن موقر، پارسی پستا، امانوئل يوسفی، کيوان 
اری، فرامرز قائنی، حسن قيصری، شهناز بيات، امجد انص دادجو، سعيد ميرهادی،

سياوش قائنی، حميد حيدريان، مهران ميرفخرائی، حميد شوکت، پريسا پستا، پروين 
. وفائی زاده، گلنوش حکيم پور، کاوه مومنی، حميد حميد، زری قائنی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


