
 ۲۳                                       ۱۰۱ شمارה اتحاد كار 
 

 

 خطابه 
 برای با همان خفتگا ن بيدار

  
 با شعله אفروزאנ زریנ و بنفש بیشه زאر شامگاهاנ          

 . می شود آغاز                                                      
 باנ های ناگاهاנ مزאرستاנ،       در دوردستاנ بیا 

 آנ گوركנ آهנ تناנ چنگ پولادیנ،       
 شبكاری پوشیدה رא غرאנ،      

 با پنجه های ناشتا  
 . گودאشیار ژرفنای مرگ می كاوند                         

 هم אز برאی عاشقاנ     
 زیباتریנ فرزאنگاנ میهנ مנ                            

 . میهنم אیرאנ                                                    
 آناנ كه آزאدی אنساנ رא     
 و آبادی خاכ نیاكاנ رא   

 زنجیر بر دستاנ    
 همانا אستوאرאנ                     

 یستادה אند باری بر سر پیماנ                                    
 *** 
 دیگر  

 پدرها نیכ می دאنند،  
 كاندر تكاپوشاנ برאی جست و جوی گور فرزندאנ،         

 با پشته خاכ تازה אی  
 بی نام                               

 در هرجا،                                         
 . میعاد باید دאشت

 وאנ پشته ها رא می توאנ هربار،      
 نامیدנ و אفروختנ با شعله אشكی به نام و یاد دلبندאנ ،       

 
***     

 و مادرאנ و همسرאנ سوگ    
 ته  آנ نسترנ های شكس  

 دאغدאرאנ شقایق ها                                   
 دאنسته אند אیנ رא كه ناچارند،     
 در دستهای جست و جوهاشاנ،    

گلهای پرپر رא رها سازند روی بال های بادها با نام           
 . فرزندאנ  

 . با یاد هم عهدאנ 
   

 *** 
 باد پریشاנ سحرگاهی،    

  هماנ یارאנ    هنگام كاנ گلبرכ ها رא بر فرאز گورهای با       
 آهسته می گردאند אز אیנ رو به دیگر رو،       

 تقویم میهנ می شمارد برگ های آخر فصل شقاوت رא         
 ! تا صفحه پایاנ 

 تاریخم אز אندאم مجروحש،       
 . حیرאנ  
 غبار آزموנ آذرخشی אستخوאנ אفروز رא آزردה می روبد                    

 با אیנ چنیנ   
 سنگیנ تریנ                   

 ! تاوאנ                               
***     

 شبگیر   
 دیگر كارها پایاנ گرفته אند           

 آكندה אند אینכ درאزאها و گودאها     
 אز عاشقاנ   

 آנ مهرباناנ               
 . خفته بیدאرאנ                         

 بر كشته ها  
 אز خاכ تازה                

  پشته ها هر سوی                           
 . و گوركנ ها، تا به هنگامی دگر، אز صحنه روگردאנ        

  
 *** 

 مبهوت אستادה سحرگاهاנ     
 نگاهש مات و سرخابی                            

 گرה خوردה ست،                                                    
 بر نیم قوس حلقه زریנ پیوندی       

 نیمש دروנ خاכ و نیم دیگرש رخشاנ      
  گیسوی بانویی به روی خاכ     و طرה

 . رאزی بروנ אفتادה אز پنهاנ     
  

 *** 
 אینجا  
 كتاب وאژگاנ،            

 فرهنכ،                         
 شرمندה אز نادאری لفظی،     

 شایسته نامیدנ אیנ هستנ در وهم، ناگنجا      
 אفسردה برهم می گذאرد پلכ های پیر جلدש رא      

 . چوנ بر جگر دندאנ   
  

 *** 
 قש باز، آیینه سارאנ سپیدה دم،      אز ن

 ناباورאنه   
 با نگاهש           

 موج های شعله و توفاנ،                     
 אفشاנ به روی خاכ،   

 برمی دمد خورشید   
 . אفروزאנ                              

  ١٣٦٧ آذرماה -پاریس 
nemat_azarm@hotmail.com  

 
 .یهنم در زندאנ ها    به یادماנ قتل عام زندאنیاנ سیاسی م    *

    
    تجدید پیماנ با گلزאرخاورאנتجدید پیماנ با گلزאرخاورאנتجدید پیماנ با گلزאرخاورאנتجدید پیماנ با گلزאرخاورאנ

  
 . אیנ پاییز در میهנ عزیز ما،پاییزی یگانه بود         .  خورشیدی می گذرد   ١٣٧٦چهاردה سال אز پاییز    

! אیנ پا ییز همزماנ با برگ ریزאנ موسمی درختاנ، فصل خونبارتریנ برگ ریزאנ تاریخ سیاسی אیرאנ هم بود                  
 سیاسی אیرאנ،پیاپی بر روی هزאرאנ نسترנ و شمشاد جوאנ                  پاییزی كه رگبارهای مدאومש در فضای زندאנ های          

نسترנ و شمشادهاءی كه تنها    . ناباورאنه فرو می ریخت و אندאم های جوאנ و برومندشاנ رא در خوנ می شكست          
 . د و تایید نكردن دجرمشاנ אعتقاد به آزאدی و برאبری אنساנ بود و دروغ و تسلیم رא باور ندאشتن          

انه خیاباנ ها، پیوسته אز عبور كامیوנ های אنباشته אز אندאم های خونچكاנ گلگوנ می             پاییزی كه سیاهی شب 
: درمیاנ خبرهای هولناكی كه روزאنه אز אیנ بی سابقه تریנ توحש حكومتی، به خارج می رسید،آمدה بود                        .....شدند

 אندאم جانباختگاנ رא، در       دریكی אز گورهای جمعی شبانه، بولدوزرها، فرصت نیافته بودند تا خاכ های ریخته بر              
بر نیم قوس حلقه زریנ   " بارאנ نیمه شب خاכ ها رא فرو بردה بود و خورشید بامدאد      . گور با غلتכ سفت كنند  

تابیدה بود تا ساعاتی بعد خانوאدה های در جستجوی عزیزאنشاנ رא            " طرה گیسوی بانویی به روی خاכ     " و " پیوندی
 می توאند خوנ های فرو ریخته אز كامیوנ ها رא نیز شسته باشد، אما چه كسی             آנ بارאנ شبانه   .... نشانه אی باشد 

می توאند אدعا كند كه بارאנ های همه فصل ها و نسل ها بتوאند كارنامه سیاה و خونیנ جمهوری אسلامی رא אز برگ         
אیנ  .... אیرאנ خوאهد بود   های تاریخ אیرאנ پاכ كند؟ گلزאر خاورאנ در فردאیی كه دیر אست و دور نیست زیارتگاה ملی                

 . شعر به خانوאدה های אیנ جانباختگاנ تقدیم شدה אست     
                نعمت آزرمنعمت آزرمنعمت آزرمنعمت آزرم

    
        


