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 از عموهايت

 نه به خاطر آفتاب نه به خاطر حماسه

 به خاطر ساية بام كوچكش

 به خاطر ترانه ئي

 كوچك تر از دست هاي تو

  

 نه به خاطر جنگل ها نه به خاطر دريا

 به خاطر يك برگ

 به خاطر يك قطره

 روشن تر از چشم هاي تو

  

  ديوارها ـ به خاطر يك چپرنه به خاطر

 نه به خاطر همه انسان ها ـ به خاطر نوزاد دشمنش شايد

 نه به خاطر دنيا ـ به خاطر خانة تو

 به خاطر يقين كوچكت
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 كه انسان دنيائي است

  

 به خاطر آرزوي يك لحظة من كه پيش تو باشم

 به خاطر دست هاي كوچكت در دست هاي بزرگ من

 و لب هاي بزرگ من

 ه هاي بي گناه توبر گون

  

 به خاطر پرستوئي در باد، هنگامي كه تو هلهله مي كني

 به خاطر شبنمي بر برگ، هنگامي كه تو خفته اي

 به خاطر يك لبخند

 هنگامي كه مرا در كنار خود ببيني

  

 به خاطر يك سرود

 به خاطر يك قصه در سردترين شب ها تاريك ترين شب ها

 خاطر انسان هاي بزرگبه خاطر عروسك هاي تو، نه به 
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به خاطر سنگفرشي كه مرا به تو مي رساند، نه به خاطر شاهراه هاي 
 دوردست

  

 به خاطر ناودان، هنگامي كه مي بارد

 به خاطر كندوها و زنبورهاي كوچك

 به خاطر نجار سپيد ابر در آسمان بزرگ آرام

  

 به خاطر تو

 به خاطر هر چيز كوچك هر چيز پاك بر خاك افتادند

 ه ياد آرب

 عموهايت را مي گويم

 .از مرتضا سخن مي گويم
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 حريق سرد

 وقتي كه شعلة ظلم

 غنچة لب هاي ترا سوخت

 چشمان سرد من

 .درهاي كور و فرو بستة شبستان عتيق درد بود

 بايد مي گذاشتند خاكستر فريادمان را بر همه جا بپاشيم

 عشقي بزرگتر بايد مي گذاشتند غنچة قلبمان را بر شاخه هاي انگشت
 بشكوفانيم

 بايد مي گذاشتند سرماهاي اندوه من آتش سوزان لبان تو را فرو نشاند

 . . .تا چشمان شعله وار تو قنديل خاموش شبستان مرا برافروزد 

 

 اما ظلم مشتعل

 غنچة لبانت را سوزاند

 و چشمان سرد من

 . . .درهاي كور و فروبستة شبستان عتيق درد ماند 
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 شعر ناتمام

 رد و خراب و خسته جواني خود را پشت سر نهاده امخ

 با عصاي پيران و

 وحشت از فردا و

 نفرت از شما

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

 اكنون من در نيمشبان عمر خويشم

 . . .آنجا كه ستاره ئي نگاه مشتاق مرا انتظار مي كشد 

  

 در نيمشبان عمر خويشم، سخني بگو با من

  ـ!ود آشناي دير يافتهـ ز

 تا آن ستاره اگر توئي،

 سپيده دمان را من
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  به دوري و ديري

 .نفرين کنم

 

 با تو

 آفتاب    

 در واپسين لحظات روز يگانه

 . لبخند می زندبه ابديت                    

 

 با تو يك علف و

 همه جنگل ها

 با تو يك گام و

 .راهي به ابديت

 !اي آفريدة دستان واپسين

 با تو يك سكوت و

 .هزاران فرياد
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 .دستان من از نگاه تو سرشارست

 چراغ رهگذري

 شب تنبل را

 از خواب غليظ سياهش بيدار مي كند

 و باران

 جويبار خشكيده را

  در چمن سبز

 …   سفر می دهد
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 پيوند

 موجي بزن  در ساحل خشمناك سكوت من ! اي سرود درياها

 ستارة ترانه ئي برافروز

 ! بهت مغموم خون من اي سرود درياهادر

 سه نويد، سه برادري،

 بر فراز مون واله ري ين واژگون گرديد

 و آن هر سه

 .من بودم

  

 سيزده قرباني، سيزده هركول

 بر درگاه معبد يونان خاكستر شد

 و آن هر سيزده

 .من بودم

  

 سيصدهزار دست، سيصدهزار خدا
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 نجير يكي شددر تپه هاي قصر خدايان، در حلقه هاي ز

 و آن هر سيصدهزار

 !منم

  

 من سه نويد، سه برادري،! آه

 من سيزده قرباني، سيزده هركول بوده ام

 و من اكنون

 . . .عقدة ناگشودني سيصدهزار دستم 

  

 !اي سرود درياها

 بگذار در ساحل خشمناك غريو تو موجي زنم

 و بسان مرواريد يكي صدف

 كلمه ئي در قالب تو باشم

 !درياهااي سرود 
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 براي شما كه عشقتان زندگي ست

 شما كه عشقتان زندگي ست

 شما كه خشمتان مرگ است،

  

 شما كه تابانده ايد در يأس آسمان ها

 اميد ستارگان را

  

 شما كه به وجود آورده ايد ساليان را

 قرون را

  

 و مرداني زاده ايد كه نوشته اند بر چوبة دارها

 يادگارها

 را با اميدو تاريخ بزرگ آينده 

 در بطن كوچك خود پرورده ايد
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 و شما كه پرورده ايد فتح را

 در زهدان شكست،

  

 شما كه عشقتان زندگي ست

 !شما كه خشمتان مرگ ست

  

 شما كه برق ستارة عشقيد

 در ظلمت بي حرارت قلب ها

 شما كه سوزانده ايد جرقة بوسه را

 بر خاكستر تشنة لب ها

  قدرت را در شكنجه هاو به ما آموخته ايد تحمل و

 و در تعب ها
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 و پاهاي آبله گون

 با كفش هاي گران

 در جست و جوي عشق شما مي كند عبور

 بر راه هاي دور

  

 و در انديشة شماست

 مردي كه زورقش را مي راند

 بر آب دوردست

  

 شما كه عشقتان زندگي ست

 !شما كه خشمتان مرگ است

  

  

 شما كه زيبائيد تا مردان

 ئي را بستايندزيبا
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 و هر مرد كه به راهي مي شتابد

 جادوئي لبخندي از شماست

  

 و هر مرد در آزادگي خويش

 به زنجير زرين عشقي است پاي بست

  

 شما كه عشقتان زندگي ست

 !شما كه خشمتان مرگ است

  

  

 شما كه روح زندگي هستيد

 و زندگي بي شما اجاقيست خاموش،

  

 شما كه نغمة آغوش روحتان

 در گوش جان مرد فرحزاست،



)کتاب هفتم(هوای تازه    

  سوسياليست ا نقالبی ايرانجوانان اتحاديه سايت
http://www.javaan.net 

 

14

  

 شما كه در سفر پر هراس زندگي، مردان را

 در آغوش خويش آرامش بخشيده ايد

 و شما را پرستيده است هر مرد خود پرست، ـ

  

 عشقتان را به ما دهيد

 !شما كه عشقتان زندگي ست

 و خشمتان را به دشمنان ما

 !شما كه خشمتان مرگ است

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


