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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 

  شعر  از الھوتی
  جاويد: فرستنده 

  ٢٠١٧ دسمبر ٢٠
  

  ]آدم آھن پا[
  ِســـــالھا    بــــود   به   تاجيکســــتان           راه   اورغان   تپه  بی    حد  ويـران

ِنه  فقــط  بــد  به گل   اشتــر  در  آن            بلکه  می  ماند  تـــــراکتور   در  آن ُ  

ُجای  گــرگان  بد   و   دزدان  شرور           خـانۀ   مـــار  بـد   و   النۀ    مـــــور ُ  

  ـــــود   بنگاهسنگپشتی    به    کـــــنار   آن     راه            داشت    با   عــائله   خ

َگـــر چه  آن   عائله  يک  توده   بدند            جــايشان   امــن  و خود  آسوده  بدند َُ ُ  

  روزی   از  راه    به  احــــــوال  تباه           مـــــاری   آورد  به   آن   النـه   پناه

ُآنقدر  خسته   بد   آن   گــم  شده  مـار          که   نبد      ھيچ   در   او   تاب   فـرارُ

  ُسنگپشت  از دل و جان بـر  پا خاست           مار را کشتن  وخوردن می خـواست

  مـار گفتش  که  به  اين شور و  شتاب           می کنی  خانۀ  خود  را  تو  خــراب

  ُ    نبـــــریگــر دھی  قول که  من  را  نخـــوری           رشتۀ     زنــدگيــــم    را

  به   تـو  آن   راز  که  مــن   می دانم            گــويم   و  جـان   تو   را  بــرھــانم

  ور نه   زود  است  که  با  فـــرزندان           می  شوی  در  سر اين  ره   قـــربان

   سير پـــرسيدسنگپشت   از   سـخن   او   تـــر سيد           داد  پيمان   به   وی  و 

  به  تا جيـــکستان            تازه  يک  خـــلق  نو  آمــد  به  ميان:  مــار گفتش   که  

  اين  کسان   يکسره   جنس   دگــــرند           راست   گويم  ـ   ھمه    فوق  بشـرند

  مـــوم استزور شان  در  ھمه  جـا  مـعلوم است            کــــوه  در  پنجۀ   آنھــا  

  ھيچ از اين طايفه ھــر چيز  شده ست            تيغشان  بــــر سر ما  تيــز  شده ست

  در چنين  جای  که  حتی   در  خواب            کس  نديده ست  به   جز  ما  وعقاب

  خـــواب   در چشم     نيايد     ديگـــر           آنقـــدر   ھســت     ھياھــــوی   بشر

َآتـــش   و   آب    بـــود   خـــادمشان            نــرم  گــردد چــدن  از  يک  دمشان ُ  
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  در  ھــوايند   بــرابـــر   به   عقـــاب            چون  نھنگند  و  چو  کشتی  در  آب

 راست  گويم   به  تو ای   کان  کـــرم            به  ھمـــان  قــول  درست  تــو  قسم

  جز  ھماندم    که  مـــرا   مــادر  زاد            مــن  چنين   قــوه  نـــدارم   در  ياد

  از   تـــوانائی   ايــن   قـــــوۀ    نــــو           يک   سخن   با   تو  بگويم   ،   بشنو

  اش   دو   پولی   افتـــاده ،  ملـــول            نمی   ارزيد    ســرا پابــــود  بيچاره 

  بلشــويکانش  به   يک   مــدت    کــم            دم   دميــــدند    و  نمــــودند    آدم ـ

  ِآدم   نو  ،   سر  او   پــر  عـــــرفان            پايش   از  آھـــن   گـــرد  و  غلطان

  ـــودش   عـــدم  مــا   باشدايــن  ـ  چنين   پـــای  تـــوانا  باشـــد            که     وج

  او  به  ھــــر  راه   رود  با   ايـن   پا           بگـــريـــــزد   حشرات   از    آنجـــا

  راه     کوبيـــده    و   آمـــاده   شــود            جــای  پايش  ھمه  جــا  جـــاده شود

  ُ   مـــار ھا   کشته   ز   اندازه   بـرونراه  ھا   ساخته   از   حــــد  افــزون         

  ِز  آن   سبب   شھرۀ   اين  دنيا  شــد            نــــام    او    آدم    آھــــن   پـــا  شد

  من  ز ھــر جـــاده  گــريزان  شده ام            ھی   از  اين  ره  به سوی آن شده ام

  ــــن           نــدھـــد   ھيچ   کجـا   راه   به  مــنِليکن    ايــن    آدم     پا    از  آھ

  سبب   اينست  که   مـــن  در اين راه            به    تـــو    آورده ام   امـــروز  پناه

  ليک  بی  شبھه  به   زودی  آن  مـرد           حمله  بر   راه   تــو   خواھـــد  آورد

  د  بگير           بگــريز   از   سر  اين  ره  چون  تيرخيـــز  دست   زن   و  فــرزن

  ميــزبان گفت  به مھمان که بس است            به مــن اين کار تـو کاری عبث است

  پيـــر    گــــرديـدم    و  نشنيدم   مـن            آدميـــــــزاده    و   پـــا    از   آھـــن

   راھم            و ز   دوصـــد   راه    دگــــر  آگاھممن سه  سال  است  که  در اين 

  عمــوی  ديگـــر»   قــراطاق « در  »            ريگــر« يک  عمــو است مـرا  در 

  است            مادرم     در  بـــر  او  مھمان  است» راشيدان « خـــواھــرم  ساکن 

         زين  حــکايت  خبـر  از  آنھا  نيستچند   سال  اســت  اثـر از آنھا  نيست     

  گـــر چنين  بـود  ،  يقين  مـــادر مـن            می  فرســـتاد   خبــر  در  بـــر  مـن

  ھــم  در  اين   سال  بـزرگی   ز بشر           کــرد  با  جـــمعی  از  اين راه گـــذر

           ھمچـــو    دلوی  که   بيفتد   در  چاهمانـد  ماشين   وی  انـــدر  ايـن   راه   

  در  ســـر   خــوبی   ره  ھـای  دگــر            و  زبديھــای    ھمين  ره  ،  يکســـر

  ِبينشان     بـحث    درازی     افتــــاد            ھــر  يکی   داد  فصاحــت   می  داد

             پای    خـــود   را    بنھد     آھـــن پاھمه   ھمفــکر  که   گــــر  در  اينجا 

  ِراه   ما  رشک  جنــان  خــواھد  شد            بھتــرين    راه  جـــھان  خــواھد  شد

  ِليک   ســــوگند   به   جــــان   پسرم            که   ز  تن گـــر  که   ببـــرند   سرم

    نکنم            جـــــای   در   منزل   ديگــــر  نکنمحـــرف   ايـن    طايفه     باور

  مـــدتی   شد   پسرم    دامـاد   اســـت           دختــرم  زن  شد  و کودک زاده است

  ِو ز  چنين   کس  اثــری   پيدا  نيست           در  جھـان   آدم     آھــــن پا    نيست
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              گـــر  که   پيمان   شکنم  ،  نامــردمحيف  و صد  حيف  که   پيمان کـردم

  ور نه  الساعه   تو  را  می خـــوردم            لــذت  از  خــوردن  تــو  می  بــردم

  بحث  اين  ھـــر دو چو اينجا بــرسيد            جــاده   کــوبی   به   سر  النه   دويد

  ی           پھن    شـــد   در   ھمۀ    آن    وادیِاز    وی   آھنــــگِ     سرود   شاد

  مــار  آگـــه   شد   از آن  حـالت  زار           نتوانست    ولی  ،   کــــرد   فــــرار

  سنگپشت    و   پسر  و   دختــــر   او           خانه   و   النه   و   مــار و  ســـر او

  غلوب            ھمه   ماندند   به   زيـــر   رھکــوبھمـــــگی   شـد  به   حقيقت   م

ُسنگپشت    آندم    مــردن   زد    داد            کآسمان    بين    به  سر   مـــا  افتاد ِ!  

  اين   ھمـــان    آدم    اھــن    پايست!             مـــار   گفتش   بميـــر   ابله  پست 

  

  ١٩٣٣ستالين آباد 

 قره طاق  وراشيدن ـ اسامی محالتيست در تاجيکستانريگر، 

  

  


