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  نامه قطع
)١٣٢٩-١٣٣٠(  

  ی ُسرخ يک پيراهن تا شکوفه
 به آيدا
١٣٤٣ 

 کشم بر دوش، سنگ مي
 سنگِ  الفاظ

 .سنگِ  قوافي را
 غروب، که شب را ريزانِ  و از عرق

 اش در گودِ  تاريک
 کند بيدار، مي                      

 شود رنگ قيراندود مي و
 در نابينايِي تابوت،

 ماند آهنگ نفس مي و بي
 انفجارِ  سکوت، از هراسِ 
 کنم من کار مي

 کنم مي کار                  
 کار                                

 الفاظ و از سنگِ 
 افرازم بر مي                    

 استوار
 ديوار،          

 بامِ  شعرم را بر آن نهم تا
 تا در آن بنشينم

 ...در آن زنداني شوم
 

 !ام شايد حمقا. ام من چنين
 داند که مي

 بايد که من             
 ام را به دوش کشم های زندان سنگ
 را، اش سانِ  فرزندِ  مريم که صليب به

 سانِ  شما و نه به
 تراشيد مي ِتان را ی شالقِ  دژخيم که دسته

 استخوانِ برادرِ تان از                                                   
 بافيد مي تان راالدی ج ی تازيانه و رشته

 تانخواهر از گيسوانِ                                          
 نشانيد گان ميی شالقِ  خودکام و نگين به دسته

 !تانی پدر شکسته های از دندان
 
□  
 

 برم های گرانِ  قوافي را بر دوش مي و من سنگ
 شعر و در زندانِ 
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 کنم خود را ميمحبوس                    
 اش چارچوب سانِ  تصويري که در به

 .اش قاب در زندانِ                                            
 و اي بسا که
 کودن تصويري              

 :از انساني ناپخته                                
 ِ گذشته از منِ  ساليان

 گشته گم                            
 دارد ه نگاهِ  ُخردسالِ  مراک

 اش، در چشمان                                 
 جا نهاده است تر به و منِ  کهنه

 تبسمِ  خود را
 اش، بر لبان                 

 امروزِ  من بر آن چنان است و نگاهِ 
 که پشيماني
 !اش به گناهان

 
 شباهت تصويري بي

 کرد لبخندش را که اگر فراموش مي
 هايش گونه شد و اگر کاويده مي

 گي وجوی زند به ُجست                                     
 اش داشت پيشاني اگر شيار برمي و

 گيبرد های زنجيرشده با زنجيرِ  از عبورِ  زمان
 !من شد مي
 
 من شد مي
 !عينًا
 دوش ام را بر های زندان شد من که سنگ مي
 کشم خاموش، مي

 ام را  تالشِ  روحکنم و محبوس مي
 که در چارديوارِ  الفاظي

 ِشان ترکد سکوت مي
 ها در خالءِ  آهنگ                    

 ِشان نگاه چشم کاود بي مي که
 ...ها رنگ در کويرِ                              

 
 شد من مي
 !عينًا

 
 ام، ام را از ياد برده شد من که لبخنده مي

 ...ام و اينک گونه
 ...ام پيشاني نکو اي
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□  
 

 ام من چنين
 زبان ــ آهنگِ  الفاظِ  بي ــ زندانِي ديوارهای خوش

 
 !ام من چنين

 ام اش محبوس کرده تصويرم را در قاب
 شعرم ام را در و نام

 ام و پايم را در زنجيرِ  زن
 و فردايم را در خويشتنِ  فرزندم

 ...را در چنگِ  شما ام و دل
 

 شماتالشِي با  در چنگِ  هم
 تان را ِ گرِم که خون                                
 اعدام ی به سربازانِ  جوخه

 نوشانيد مي                               
 لرزند مي که از سرما

 ِشان و نگاه
 .انجمادِ  يک حماقت است           

  
 شما

 ايد ی اکنونِ  خويش که در تالشِ  شکستنِ  ديوارهای دخمه
 دهيد از سرِ  اطمينان مي هو تکي

 آرنج بر                                      
 تان را ِمجرِي عاجِ  جمجمه

 ی رنج و از دريچه
 روشنِ  فرداتان را اندازِ  طعمِ  کاخِ  چشم

 .کنيد ی تالشِ تان مزمزه مي در مذاقِ  حماسه
 
 ...شما

 
 ...و من

 
 شما و من

 سازند و نه آن ديگران که مي
 
 شنهد

 شان برای جگِر      
 زندان
 شانبرای پيکِر       
 رشته
 .شانِ برای گردن      

WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


  
 و نه آن ديگرتران

 تابانند ی دژخيمِ  شما را مي که کوره
 ِ من ی باغ با هيمه

 کنند و نانِ  جالدِ  مرا برشته مي
 .در خاکسترِ  زادورودِ  شما

 
□  
 

 دار، آلودِ  تب و فردا که فروشدم در خاکِ  خون
 از ديوار تصويرِ  مرا به زير آريد

 .ام از ديوارِ  خانه
   

 خندد تصويري کودن را که مي
 ها ها و در شکست در تاريکي

 .ها دست به زنجيرها و به
 

 :و بگوييدش
 !شباهت تصويرِ  بي «              

 »اي؟ خنديده به چه                 
 و بياويزيدش
 ديگربار                

 گونهواژ
 !ديوار رو به

 
 روم و من همچنان مي
 با شما و برای شما
 ــ. گونه دوستاِرتان هستم ــ برای شما که اين

 
 :روم سنگ بردوش ام را چون گذشته مي و آينده

 سنگِ  الفاظ
 قوافي، سنگِ 

 :تا زنداني بسازم و در آن محبوس بمانم
 .داشتن دوست زندانِ 

  
 داشتنِ  مردان دوست
 و زنان

 
 ها لبک داشتنِ  ني ستدو

 ها سگ                             
 و چوپانان                                     

 راهي، به چشم داشتنِ  دوست
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 ْانگشتِ  بلورِ  باران و ضرب
 ی پنجره بر شيشه                               

  
 ها داشتنِ  کارخانه دوست

 ها مشت                             
 ها تفنگ                                      

 
 ی يابو داشتنِ  نقشه دوست

 هايش با مدارِ  دنده
 اش، خاصره های با کوه

 و شِط تازيانه
 اش با آبِ ُسرخ

 
 داشتنِ  اشکِ  تو دوست

 ی من بر گونه                       
 و ُسرورِ  من

  بر لبخندِ  تو            
  

 ها داشتنِ  شوکه دوست
 ها و آويشنِ  وحشي، گزنه

 کلروفيل و خونِ  سبزِ 
 بر زخمِ  برگِ  لگد شده

  
 داشتنِ  بلوغِ  شهر دوست
 اش و عشق

 
 ی ديوارِ  تابستان داشتنِ  سايه دوست

 کاري بي و زانوهای
  در بغل                      

  
 داشتنِ  جقه دوست

 وقتي که با آن غبار از کفش بسترند
 ْخود کاله و

 وقتي که در آن دستمال بشويند
 

 زارها داشتنِ  شالي دوست
 پاها و
 زالوها

  
 ها ِی سگ داشتنِ  پير دوست

 و التماسِ  نگاهِ شان
 قصابان، ی و درگاهِ  دکه
 تيپا خوردن
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 ی استخوان و بر ساحلِ  دورافتاده
 گي گرسنه از عطشِ 

 مردن                        
  

 ِ غروبداشتن  دوست
 اش، با شنگرفِ  ابرهاي
 بيد های و بوی رمه در کوچه

  
 بافي داشتنِ  کارگاهِ  قالي دوست
 ها ی خاموشِ  رنگ زمزمه

 های گره در رگ تپشِ  خونِ  پشم
 های نازنينِ  انگشت و جان

 شوند که پامال مي
 

 داشتنِ  پاييز دوست
 اش ْرنگِی آسمان با سرب

  
 ور داشتنِ  زنانِ  پياده دوست
 شان خانه

 عشقِ شان
 شرمِ شان

  
 ها داشتنِ  کينه دوست

 ها دشنه                          
 و فرداها                                   

  
 های خالِی ُتندر داشتنِ  شتابِ  بشکه دوست

 فرشِ  آسمانبر شيبِ  سنگ
 

 داشتنِ  بوی شورِ  آسمانِ  بندر دوست
 ها پروازِ  اردک

 ها قايق ِفانوس 
 و بلورِ  سبزرنگِ  موج

 اش ْچراغ با چشمانِ  شب
 

 داشتنِ  درو دوست
 های زمزمه و داس

 
 داشتنِ  فريادهای ديگر دوست

 
 ی گوسفند داشتنِ  الشه دوست
 فروش ی مردکِ  گوشت بر قناره
 ماند مي خريدار که بي
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 گندد مي                         
 پوسد مي                                   

  
 ها داشتنِ  قرمزِی ماهي دوست

 در حوضِ  کاشي
 

 داشتنِ  شتاب دوست
 ملو تا

 
 داشتنِ  مردم دوست
 ميرند که مي

 شوند آب مي               
 روح خاکِ  خشکِ  بي و در
 دسته دسته

 گروه گروه              
 انبوه انبوه                          

 روند فرومي
 و روند فرومي              

 فرو                              
 روند مي                                  

  
 داشتنِ  سکوت و زمزمه و فرياد دوست

 
 داشتنِ  زندانِ  شعر دوست

 :اش گران با زنجيرهای
 الفاظ ــ زنجيرِ                       

 ...زنجيرِ  قوافي                         
  
□  
 

 :روم چنان مي و من هم
 در زنداني که با خويش
 در زنجيري که با پاي

 شتابي که با چشم در
 بادوش رود دوش در يقيني که با فتحِ  من مي

 تصويرِ  کودني که بر ديوارِ  ديروز ی لبخندِ  از غنچه
 پيراهن ی ُسرخِ  يک تا شکوفه

 :يک اعدامی  بر بوته                                    
 !فردا تا
 
□  
 

 :ام من چنين
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 های ُپر از تکبر نشينِ  حماسه قلعه
 اسبِ  وحشِی خشم ی ُپرغرورِ  ْضربه سم

 ی تقدير ِکوچه فرشسنگ بر                                               
 ی وزشي کلمه

 بزرگِ  يک تاريخ در توفانِ  سرودِ                  
 محبوسي
 در زندانِ  يک کينه           
 برقي
 ی يک انتقام در دشنه      

 ی ُسرخِ  پيراهني و شکوفه
 .گانِ  امروز برده در کنارِ  راهِ  فردای

  ١٣٢٩مهر 
  
  

  قصيده برای انساِن ماِه بهمن
  

 داني غريوِ  يک عظمت تو نمي
 نالد نمي ي يک شکست وقتي که در شکنجه

 !ست کوهي چه                                                   
 ي محکومِ  يک اطمينان مژه داني نگاهِ  بي تو نمي

 شود مي حاکمِ  يک هراس خيره وقتي که در چشمِ 
 !ست دريايی چه                                                             

 داني ُمردن تو نمي
 است وقتي که انسان مرگ را شکست داده

 !ست زندگي         چه                                          
 داني زندگي چيست، فتح چيست تو نمي
 کيست اراني داني تو نمي

 
 داني هنگامي که و نمي

 انباشتي گورِ  او را از پوستِ  خاک و استخوانِ  آُجر
 ات به لبخندِ  آرامش شکفت و لبان
 ترکيد، يی ات به انفجارِ  خنده و گلوي
 گِی او را امي که پنداشتي گوشتِ  زندو هنگ

 اي کرده هاي پيکرش جدا از استخوان
 اش را به نوا درآورد گي گونه او طبلِ  ُسرخِ  زنده چه

 زيراب در نبضِ 
 ،آبادان در قلبِ 
 شعرش را آغاز کرد ي توفانِی و حماسه

 با سه دهان صد دهان هزار دهان
 با سيصد هزار دهان

 ي خون قافيه با
 ي انسان، هبا کلم
 ي شتاب ي حرکت کلمه ي انسان کلمه با کلمه
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 مارشِ  فردا با
 رود که راه مي
 خيزد برمي افتد     مي             

 افتد مي خيزد خيزد برمي برمي                                       
 خيزد خيزد برمي برمي                                                                          

 نبض سرعتِ  انفجارِ  خون در و به
 دارد گام برمي                                        

 چينبر تاريخ، بر  رود و راه مي
 يونان و ايران بر

 ...ها انسان... انسان انسان انسان انسان
 دود چون خون، شتابان و که مي
 آبادان ِ ، در رگويتنام تاريخ، در رگِ  در رگِ 

 ...ها انسان... انسان انسان انسان انسان
        ِ سيالبه که از سْد، و به مانند
 اش کند در مصراعِ  عظيمِ  تاريخ سرريز مي

 :ديوارِ  هزاران قافيه از
 ي دزدانه قافيه
 ي در ظلمت قافيه
 پنهاني ي قافيه
 ي جنايت قافيه
 ي زندان در برابرِ  انسان قافيه

 آدولف رضاخان  گذاشتئي که و قافيه
 :»نون« به دنبالِ  هر مصرع که پايان گرفت به

 ي لزج قافيه
 !ي خون قافيه

 
 و سيالبِ  ُپرطبل

 :ي خونين گذشت از ديوارِ  هزاران قافيه
 خون، انسان، خون، انسان،

 ...انسان، خون، انسان
 يي از خون و از هر انسان سيالبه

 :ي هر سيالبه هزار انسان قطره و از هر
 مرگ انسانِ  بي

 انسانِ  ماهِ  بهمن
 پوليتسر انسانِ 
 دوکور ژاک انسانِ 
 چين انسانِ 

 انسانِ  انسانيت
 قلب انسانِ  هر

 خون که در آن قلب، هر                  
 قطره که در آن خون، هر                                               

 انسانِ  هر قطره
 تپش ه از آن قطره، هرک                   
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 زندگي که از آن تپش، هر                                                
 .يک انسانيتِ  مطلق است

 
 گِی هر انسان و شعرِ  زند
 پايان ي ُسرخِ  يک خون بپذيرد که در قافيه

 .چارميخِ  ابديتِ  يک تاريخ است ِ مسيح
 

 هايي که پا درزنجير و انسان
 ِشان را سرايند تاريخ ِشان مي به آهنگِ  طبلِ  خون

 .اند گيرِ  يک دين حواريونِ  جهان
  

 و استفراغِ  هر خون از دهانِ  هر اعدام
 خشکاند مي ي خودرويي رارضا

 .ي يک بهشت ي دروازه بر خرزهره
 

 است ي هر خونِ  اين انساني که در برابرِ  من ايستاده قطره و قطره
 ست سيلي
 تاريخ گانِ  ي را از پسِ  شتابندهکه ُپل

 کند خراب مي                                            
  

 و سوراخِ  هر گلوله بر هر پيکر
 نفر ست که سه نفر صد نفر هزار يي دروازه

 نفر که سيصد هزار                                                 
 گذرند از آن مي

 .ردِ  فردارو به ُبرجِ  زم
 

 و معبرِ  هر گلوله بر هر گوشت
 را بهاي پادشاهي ست که عاجِ  گران دهانِ  سگي

 .َجَود ي ميانواليد در
 

 پادشاه چيْز ي هر بي ي دهانِ  جنازه و لقمه
 !رضاخان                                                   

 .چيز است همه شرفِ  يک پادشاهِ  بي
 

 راي يک قبا بر تن و سه قبا در صندوقو آن کس که ب
 در دهان و سه نان در کف و آن کس که براي يک لقمه

 و آن کس که براي يک خانه در شهر و سه خانه در ده
 رضاخانکردي،  ي يک تاريخ چنان کند که تو قبا و نان و خانه با
 .اش نيست انسان نام
 

 اش انسان نيست، انسان نيست نه، نام
 چيست دانم من نمي                    

 !به جز يک سلطان                      
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□ 
 

 اما بهارِ  سرسبزي با خونِ  اراني
 !انواليد ِدهانِ  سگ  و استخوانِ  ننگي در

 
□ 
 

 اش ي خون و شعرِ  زندگِی او، با قافيه
 من گِی شعرِ  و زنده

 .اش با خونِ  قافيه                       
 و چه بسيار

 شان را شعرِ  زندگي دفترِ که 
 .با کفنِ  ُسرخِ  يک خون شيرازه بستند

 چه بسيار
 شان را گي گِی زند ُکشتند برد که

 .ِشان زاده شود تا آقايِی تاريخ
 

 لورکا با سازِ  يک مرگ، با گيتارِ  يک
 شان را سرودند گي زند شعرِ 

 و چون من شاعر بودند
 .نبود شان جدا گي و شعر از زند

 ي ُسرخِ  شعِرشان خي سرودند در حماسهو تاري
 که در آن
 خلق پادشاهانِ 

 اسب ي حماقتِ  يک با شيهه                   
 نرسيدند، به سلطنت                                                      

 آويختند ِشان به دار ها را با بندِ  ترازوي عدالت ها که انسان و آن
 .دعادل نام نگرفتن

 
 شان گي ِشان از زند جدا نبود شعر

 ي ديگر نداشت و قافيه
 .جز انسان

  
 گِی آنان را بازگرفتند و هنگامي که زند

 شد تر آغاز ي شعرِ شان توفاني حماسه
 .خون ي در قافيه                                             
 دهان شعري با سه دهان صد دهان هزار

 دهان با سيصد هزار                                                
 ي خون شعري با قافيه

 انسان ي                   با کلمه         
 فردا         با مارشِ                                       

 شتابد خيزد، مي افتد، برمي رود، مي شعري که راه مي
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 ي زيست ظهيک نبض در يک لح و به سرعتِ  انفجارِ 
 ايران بر ،اندونزي رود بر تاريخ، و بر راه مي
 کوبد چون خون و مي

 آبادان در قلبِ  تاريخ، در قلبِ 
 ...ها انسان... انسان انسان انسان انسان

 
□ 
 

 انتهاي اين همه لفظ، اين همه زيست، و دور از کاروانِ  بي
 ميرد تو مي ِ انواليد سگِ 

 ــ اش نبا استخوانِ  ننگِ  تو در دها
 استخوانِ  ننگ

 استخوانِ  حرص
 ِمجري استخوانِ  يک قبا بر تن سه قبا در

 استخوانِ  يک لقمه در دهان سه لقمه در بغل
 خانه در جهنم استخوانِ  يک خانه در شهر سه

 .تاريخي استخوانِ  بي
 ١٣٢٩  بهمن

  
  

  سرودِ  مردی که خودش را ُکشته است
  

 اش دادم نه آب
 نه دعايی خواندم،
 اش نهادم خنجر به گلوي
 طوالني و در احتضاري

 .او را ُکشتم
 

 :به او گفتم
 »!گويی ــ به زبانِ  دشمن سخن مي«               

  
 و او را
 !ُکشتم

 
□ 
 

 نامِ  مرا داشت
 کس همُچُنو به من نزديک نبود، و هيچ

 کرد و مرا بيگانه
 با شما،                    

 با شما که حسرتِ  نان
 .تان تاِب رگِ  بي کوبد در هر ميپا 
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 و مرا بيگانه کرد

 ام    با خويشتن                
 .حسرتِ  يک پيراهن است اش ْپوش که تن

 
 .ام بکشد و خواست در خلوتِ  خود به چارميخ

 اش ندادم من اما مجال
 .اش نهادم خنجر به گلوي و

 اش قرقره کرد ي گلوي آهنگي فراموش شده را در تنبوشه
 در احتضاري طوالني و

 شد َسرد
 چکيد اش و خوني از گلوي

 به زمين،                                
 يک قطره

 !همين
 

 شده هاي فراموش خونِ  آهنگ
 ،»!نه«خونِ   نه                                    

 قاديکال خونِ 
 ،»!خواهم نمي«نه خونِ                    

 » تا پسر داشت ه ِچلپادشاهي ک«خونِ  
 ،«تاجِ  ظالمو از سرش ورداشت ملتي که ريخت و«نه خونِ  

 خونِ  کلپتره
 .يک قطره

 انداختن، سر به زير افکندن، خونِ  شانه باال
 ــ ، اند ها ــ وقتي که منتظرِ  فرمانِ  آتش خونِ  نظامي
 خونِ  ديروز

 خونِ  خواستني به رنگِ  ندانستن
 داروين به رنگِ  خونِ  پدرانِ                       
 خونِ  ايمانِ  گوسفندِ  قرباني به رنگِ                       
 سرتيپ زنگنه به رنگِ  خونِ                       

 و نه به رنگِ  خونِ  نخستين ماهِ  مه
 رنگِ  خونِ  شما همه و نه به
 !تان را نسنجيده بودم که عشِق

 
□  
 

 گفت ن ميبه زبانِ  دشمن سخ
 اش دوستانه بود، اگرچه نگاه

 ...کشتنِ  او واداشت و همين مرا به
 
□  
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 ...در روياي خود بود

 پرچم، لرزشي باشيم در«: به من گفت او
 »!اروميه هاي پرچمِ  نظامي                    

 !نه«: بدو گفتم من
 باشيم خنجري                    
 »!انش بر حنجره                    
 بايد«: به من گفت او

 »!به داِرشان آويزيم                         
 بگذار«: بدو گفتم من

 دار از                          
  »!به زيِرمان آرند                                 

 
 ».لبي بايد بوسيد« : به من گفت او
  ...»!رسوايی لبِ  مارِ  شکست را،« : بدو گفتم من

 
 .لرزيد و از رويايش به درآمد

 من خنديدم
 او رنجيد
 ...من کرد اش را به و ُپشت

 
 اش دادم را نشان فرانکو

 را لورکا و تابوتِ 
 .و خونِ  تنتورِ  او را بر زخمِ  ميدانِ  گاوبازي

 خود شده بود و او به روياي
 گاه خواند که ديگر هيچ و به آهنگي مي

 .بازنيامد ام به خاطره
 ناگهان خاموش ماندآن وقت، 

 ِ صداي خود چرا که از بيگانگي
 ماِنست گان مي اش به صداي زنجيرِ  برد طنين که

 .به شک افتاده بود
 سکوت و من در

 .او را ُکشتم
 اش نداده، دعايی نخوانده آب

 خنجر به گلويش نهادم
 در احتضاري طوالني و

 او را ُکشتم
   ـ خودم را ـ           

 اش وش شدهِ فرام و در آهنگ
 اش کردم، کفن

 ام در زيرزمينِ  خاطره
 .اش کردم دفن
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□  
 

 او ُمرد
  ُمرد      

 ...ُمرد           
  

 و اکنون
 ام اين من         

 شما ي پرستنده                    
 !اي خداوندانِ  اساطيرِ  من

 
 !سامان ام، اي سرهاي نابه اکنون اين من

 .تانِ پردازِ  سرود و درود نغمه
 

 ام اکنون اين من
 من                   
 شما ِ خوابي خوابِ بي بسترِي تخت

 و شماييد
 شما           

 .يی بر فانوسِ  آرزوي من رقاصِ  شعله
 

 ام اکنون اين من
 ...و شما

 
 اصفهان و خونِ 

 آبادان خونِ 
 زند تنبور، قلبِ  من مي در

 شورمع بندرِ  و َنَفسِ  گرم و شورِ  مردانِ 
 ام در احساسِ  خشمگين

 .کشد شيپور مي                             
  

 ام اکنون اين من
  ـ !اصفهان و شما ـ مردانِ 

 ي دخترِ  پادشاه خونِ تان را در ُسرخِي گونه که
 .ايد پاشيده ام کارِ  اتاق ي قلم بر پرده

 
 ام اکنون اين من

 ـ! و شما ـ بيمارانِ  کار
 را  اعتصابکه زهرِ  ُسرخِ 

 .ناچار کنيد به جانشينِ  داروي مزدِ  خود مي
 

 ام اکنون اين من
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  ـ !آغاجاري و شما ــ يارانِ 
 زند عرقِ  فقر بر پيشانيتان جوانه مي که

 .کاري در فروکشِ  تبِ  سنگينِ  بي
 
□ 
 

 ام اکنون اين من
 با گوري در زيرزمينِ  خاطرم

 ام پردهدر آن به خاک س ام را که اجنبِي خويشتن
 ...اش شده هاي فراموش آهنگ در تابوتِ 

 
 ِ خويشتني که اجنبي

 ام من خنجر به گلويش نهاده
 احتضاري طوالني، ام در و او را کشته
 و در آن هنگام

 ام اش داده نه آب
 !ام نه دعايی خوانده

 
 اکنون
 اين
  !ام من

 ١٣٣٠ تير ٣
  
  

  سرودِ  بزرگ
 يی چو، رفيقِ  ناشناسِ  ُکرهـ  به شن

 !شن ـ چو
 کجاست جنگ؟              
 ي تو در خانه

 ُکره در                
 ؟دور آسياي در                         

 اما تو
 شن       

 !ام ِ زرْدپوست برادرک            
 هرگز جدا مدان

 بام ي حصيرِ  سفالين زان کلبه
 .من بام و سراي

  
 پيداست
 شن          

 دشمنِ  من است که دشمنِ  تو               
 وان اجنبي که خوردنِ  خونِ  تو راست مست

 ِ من ي پسران از خونِ  تيره
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 باري
 به ميلِ  خويش       

 !دست َنشوَيد                          
  
□ 
 
 ؟هان زارهاي درهمِ  آن سوي رودِ  ني

 ؟رودِ  زرد مرموزِ  هاي ساحلِ  مرداب
 پس  پس، سنگرِ  توکجاست جاي تو! شن ـ چو

 در مزرعِ  نبرد؟
 سان جن کوهِ  بلندِ  اين طرفِ 

  زن چو ـ زارهاي ُپرخطرِ  شن
 ؟وان سو ـ  شهرِ  ساقِط يا حفِظ

 
 زار خواهي جنگيد در کشت
 سفالين هاي يا زيرِ  بام

 هاش که گوشه                           
 ات مورب است؟ عروس تازه مانندِ  چشمِ 

 آفتابِ درخشان؟يا زيرِ  
 َدم يا صبح

 که مرغکِ  باران             
 سال بر شاخِ  دارچينِ  کهن

 زند؟ فرياد مي
 در دلِ  آتش شب که يا نيمه

 شونگ درختِ                            
 هاش؟ شکوفه َدراَند  جوـ  اي   ـ  هه در جنگلِ 

 هر جا که پيکرِ  تو پناه است صلح را
 .ابا توست قلبِ  م

 
 سنگي به آسمان آن َدم که همچو پارچه

 از انفجارِ  بمب
 شوي، مي پرتاب
 افکني گه که چون زباله به دريا مي وان

 را، ي پليدِ  بشرخوارِ  پست بيگانه
 .با توست قلبِ  ما

 
□  
 

 ليکن
 !رفيق        

 !چو شن ـ                 
 هرگز مبر ز ياد و بخوان
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 در فتح و در شکست
 داد دستهر جا که 

 :سرودِ  بزرگ را                        
 ناشناس يی که رفيقانِ  آهنگِ  زنده

 فرانسه يارانِ  روسپيد و دليرِ 
 اند ـ ي آتش سروده جوخه ِاستاده مقابِل
 آتني يی که جوانانِ  آهنگِ  زنده

 ي دژخيم با ضربِ تازيانه
 گريدي خوار، قصابِ ُمرده

 خواندند ُپرطنين ــ
 ها زندان يی که به  زندهآهنگِ 

 ي جنوب زندانيانِ  ُپردل و آزاده
 ُپرتپش با تارهاي قلبِ  ُپراميد و

 نوازند ــ ُپرشور مي
 

 يی آهنگِ  زنده
 کان در شکست و فتح
 بايست خواند و رفت

 !ماند بايست خواند و
 
□ 
 

 شن ـ چو
 !بخوان             

 !بخوان                      
 دليران را آوازِ  آن بزرْگ

 کارهاي ِگران را آوازِ 
 آوازِ  کارهاي مربوط با بشر، مخصوص با بشر

 را آوازِ  صلح
 شده آوازِ  دوستانِ  فراوانِ  گم

 داخاو و بلزن ي آوازهاي فاجعه
 يون وي ي آوازهاي فاجعه

 ين مون واله ري ي فاجعه آوازهاي
 هيتلر آدولف آوازِ  مغزها که
 نهاد،  ميي فاشيسم بر مارهاي شانه

 ِ صلح آوازِ  نيروي بشرِ  پاسدار
 داونينگ استريت کز مغزهاي سرکشِ 

 فروشانِ  قرنِ  ما را َبرده حلواي مرگِ 
 کنند، آماده مي

 را آوازِ  حرفِ  آخر
 ام ناديده دوست                      

 چو شن ـ

WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


 بخوان              
 !ام زرْدپوست برادرکِ                        

  ١٣٣٠ تيِر ١٦ 
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