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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  شعر  از الھوتی

  جاويد: فرستنده 
 ٢٠١٧ دسمبر ١۶

  

  ]به يتيمان جنگ جھانی[
   و  دايم  زيـرکمھـــربان وخـوش و بی  کينه  و شيرين  بوديد          گاه  پــر  حيله ،  گھی   ساده 

  جــامه  ھا  پاره  و ژوليده  و  چــر کين  بوديد          شکل ھاتان  ھمگی ھست  به  يادم  يک ـ يک

  

  ُصبح  تــا  شـــام  فقط  شوخی   و بازيگــوشی         کــارتان   مسخـــره  و کشتی  و بيعــاری  بود

  ِ      ھمچـــو   آتش   تنم   از   شدت   بيماری   بودِمن   تماشاگـــر  اين   صحنه   و در  خاموشی   

  

  تا  که  يک  رھـــگذر از  دور  نمايان می  شد         خنده  و مسخـــره   را   زود   رھا  می کرديد

  اين  در انديشه  و آن  ساخته  گــــريان می  شد        خوب  در خاطـــر من  ھست چه ھا می کرديد

  

  ِ  ھـــر کشور  و ھـــر ملت   بود         شـــاد  بــودم  مـن  بيمــــار  ز   وضعيت  تانبين  تان  بچۀ

ِکـرد و بلغار  وعــرب ، ارمنی  وترک و يھود         روح  بين المـــــللی   بــود   به   جمعيت   تان ِ ُ  

  

   و  بدبخت   و پــريشان  و فقيــرِچون  شما  بود  به  ھــر کوچه گــروه  دگــری        ھمه   بيچاره  

  ِھمگی   صاحب  احساس  و  صفات   بشـــری         ليک   در   سيستم   آن  جامعه  پامـال  و اسير

  

  ِگـرچه يک ماه  در آن  کوچه  غريب   و بيمار        بــودم  از  بھــر  شما    آلت  تحصيل  معـــاش

    منت دار        مشماريد   مــــرا   بـد صفت  و  حـــق  نشناسليکن   از   لطف    شما   راضيم  و 

  

ِشير گــــرمی  که  در آن   قطی   کنسرو  سياه         به  من   آن   روز   خورانديد  و  تبسم  کرديد ِ ِ  

   کـرديدآه         پيش  چشمم    ھمه   تان    باز   تجسم .... ِوقت   تحــرير ھمين  قصه  به  ياد  آمدم 

  

  ُگـــوئی  اکنون   بود  آن   حـــادثۀ   آن  روزی        که يکی  تان به  چه سختی  وتعب جان می داد
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  ِديگــری بـــر سـر   بالين   وی   از   دلسوزی         بی  ثمـــر ليک   صميمانه  به  او  نان می داد

  

  را" محی الدين " سر" گـريگور" می تــراشيد خاطــرم ھســت  که  با   پارچـه ای  از  شيشه        

  !!ِمـن   از اين  عشق  مقـــدس  به  چنين  انديشه         که   پـدر ھای   شما    کاش   ببيند   اين را 

  

ِآن  پــدر ھا   و عمو ھا   که   به  نفع   دگـران        ھـــدف    تيــــر   نمـــايند    بــــرادر   ھا   را ِ  

   عمــوھا  و پــدر  ھا  که  به مـــرگِ  پسران        بنشانند   ز جھل   اين    ھمه   مــــادر ھا   راآن

  

ُپسران  پــدرانی  که   چـــو   دشمن  در  جنگ         يکديگـــر  را  به  ره  صنف  ستمگـر  بکشند ِ ِ ِ  

   تو گــوئی  ھمه  شان  بچۀ  يک  عائله اندبنگــر  با چه   محبت   شده   با   ھم  يکــرنگ         که 

  

  ِاين   پسر ھا  که به  اين  سادگی  و  خونگرمی        بتــــــراشند   به    شيشه   سر   يکديگــــر  را

ِپسر    آن     پدرانند    که    با   بی   شـــرمی         بنشانند   به   خــون    پيکـــر   يکديگــــر  را ِ  

  

  ر  اين که در آن حالت  پر شور و جنون         زين   خياالت   تب   من   دو  بـرابـر  می شدمختص

  ِليکن   انــــديشۀ   آيندۀ    رخشــــان    کمـــون         جـــلوه  می کــرد  ومــرا حال نکـو تر می شد

  

ِاينک   امـــروز   خياالت   خــوش  آنـــروزی         اندرين   م   ِلک  به  ميدان   عمــل  آمــده  استِ

ِچارده   سال   گـذشته  است  که  با  پيـــروزی         حــــاکم  يک  ششم  اين  کــره شورا شده است ِ  

  

ُجای  اطفال   پــدر مـــرده  و  بی خويش وتبار        پيش  ما  نی سر ھــر کـــوچه  و  ويــرانه بود ِ ِ  

  ُحــزب لنين  باشد  و کار        جايشان   مکتب  و فابــريک  و   کتبخانه  بودِکس  اين گونه  کسان  

  

ِصاحب  مملکت  و حـــاکم  آن  کارگــــر است         ديگـر  اين  کشور  سرمايه  و  سلطانی  نيست ِ  

  يستزحمت  حــاکمه  ھم  بانی  و ھم  راھبــر است         پس در اين ملک کسی بی کس وبی بانی ن

 

  


