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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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  اشعار الھوتی  قطعه ھا و منظومه ھا
 جاويد: فرستنده 

  ٢٠١٨ دسمبر ١١
 

  بيرق تاج و
  که ای نامـــداران و گــــــردان نيو"     گيو"به لشکرخروشی برآورد .. «

  ِرا بود جــان عــزيــز" کاوس"نيــز       که " ريـو"به پيش سپه کشته شد 

ُ  شاھــــزاده  به  سر       پر از در وبد  اج تيکی     قوت و رخشان گھر ياُ

   صف کارزاردر  افسر  نامــــــدار       به تـــرکان رسد  آننبـــايد  کـــه 

ِاگــــر تاج  آن شھــــريار  جــوان        به دشمن  رسد شرم  داريم  از آن ِ  

  ِ   ز لشکـــر  بــر  آن افسر  نامــداربه  نوی  بـــر آمـــد يکی  کارزار     

    آراستند نـودگـــر  باره  از جــای  بر خاستند        بر آن  دشت  رزمـی 

  چنين  ھـــر زمــــانی  بـر آشوفتند       ھمی   بـر سر  يکـديگــر  کــوفتند

  ــره شد  تيــره شد       ھمی  ديـده  از تيــرگی  خيتا  اينگـــونه   بودھمی 

   ايشان يکی حمــله برد بـر  شير بھــرام گرد       به نيزه چونبر آويخت  

    مانده اندر شگفت اولشکـر از دو  بر گرفت        رابه نــوک  سنان  تاج 

  »...  شاد  گشتند   ايـــران  سپاه        که  آورد  باز آن کيانی  کاله آن از

 فردوسی

  

  بيرق
١  

  شب آمــد به  خانه  نگفت و نخفت      چو مـادر سبب جست با  او بگفت

   نبينی  مگـــر  چھـــرۀ  زرد  من؟که مادر چه پرسی  تو از درد من     

  ِ من  در شکست  اوفتاد      تــو را  نـام  فــرزند  پست  اوفتاد١بــريگــاد

  چو بخت من  امــروز بيدار نيست      من ار شب  بخوابم سزاوار نيست
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ِشب  فاتحـان  روز   رخشان  بود      شب  و روز  مغلــوب يکسان بود ِ ِ  

  ماِ  از  دست  ٢ِ      بشد  بيــرق  سرخمارعت  پست  سوز کــم کـاری  

    ز مفکـــورۀ  شورویُ پـــر  بازوانــم   قــوی      سرم وتنــم  سالــــم  

  بريگـــاد  ديگــر  در  اين  انجمن      چسان  گـــوی  سبقت ربايد  زمن؟

  م و جانِ مــادر مھــــربان      به چشمم گرامی تراز جسایز من  بشنو  

ُاز آنــدم  که  شيرانه  زادی  مــرا      در مھـــر بــر  رخ  گشادی  مــرا ِ َ  

ِتـــو  بيــدار مانــدی  شبـان  دراز      که من خوش بخوابم درآغوش ناز ِ  

  ِپـــی  آنکه   بـا ال  رود  سال  من      تـــوانـا  شود  يـال  و کــوپال  من

  زرد      فــراوان  ستم ديدی و رنج  و دردبسی  چشم تر ماندی و رنگ 

  بود  از تو  اين  بـرز  و باالی من     ھــمـين  بــازوان   تـــــوانـای  من

  ز مھـــر تو  گـــرديده ام  زورمند      شده  قـــامتـم  ھمچـــو  سرو  بلـند

  و ناننــرفته است  از  ياد من آن زمـان      که  بـوديم  بی جامه  و آب  

   کـــردی  نگھـــداری  و  يـاريمتو  دورۀ  خـــردی  و خواريم       آندر

    تــوانـی  شــدم  با  تــواننابـدم  خـــردسالی  شدم  نـو  جوان      بــدم  

ُکـنون  نـوبت  نامبـــرداری  است      ر     نامــــداری  فـــداکـاری  استهِ

        چـو آن روز ھـا مادری کن به مندر اين وقت ھـم ياوری کن به من

  شبی  چنــد  بـر من  پـرستار باش      اگـــر من  بخــوابم  تو  بيدار باش

    دير مانم  به  خواب      به  بستــر  ببينـد  مـــــرا  آفتـــابمنمبادا  که 

ُمــده  فـــرصت ای مادر پـر ھنـر      که خـورشيد خيـزد  ز من  زودتر ِ َ ُ  

  تو از خواب شيرين  صدا کن مرا      بيـا  و ز بستــر  به  پا  کــن  مـرا

  ِکه  من زودتر  رو به صحـرا کنم      روم  در صـف  کــــار ھيجـا  کنم

   آرد نخستين نفس      مـــرا  بيند  آنجـا  دگــر  ھيچ کسبـرسحـر  چون 

  نی  مکن اضطـراب او گفت مادر که راحت بخواب      و گــر دير مابه

   آسوده درخانه استھرکسشب  به تالش  وعمــل  کار روزانه  است     

  سحــر چون گـريزد شب از آفتاب      چــو  اردوی  سرمـايه  از انقالب

  من آيـم  به  صحــرا  و ياری  کنم      چو يک کمسومول ضربداری کنم

   اين  غــم  و غصه  از ياد توِکه  پيروز  گــردد  بــــريگـاد  تو      رود 

  ِسرد  تـــو  را آه    را      دگــــر نشنـوم  تـوِنبينم  دگــر رنـــگِ  زرد  

  کنون خـواب  رو  با  دل آسودگی      حذر کن  از اين  پايه  فــرسودگی

  ِای  مـــام  مـن      نبـود  اين  سخن  اليــق  نـام  مـن: دالور به  او گفت

  ِنـــدر غــــم  شأن  شورائيــم      تو  گـــوئی  سخن  از تن  آرائيــممن  ا

  من از ننگ و نامـوس  رانم سخن      تو  از بستر نـــرم  گـوئی  به  من

  َمن  از کـوشش  و کار  دم  ميزنم      تـو کوشی  که راحت  بمـــاند  تنم
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ِکی  آسوده  است  آدم  شور  بخت      و گـر   بخوابد  به زرينه تخت  خودَ

  ِ  اصــل ِ آسودگيستشدنعقب مانـدن  آثار فــــرسودگيست      مـوفــق  

  خـداوند  اين  سرزمين  چون  منم      چو من کـار بـر  نفـع  خود  ميکنم

  پس اين کارورزش نه زحمت بود      سر افــرازی  و نـام  و نعمت  بود

        تـوان داده  است و روان داده استِبه من  دولت  من تـوان داده است

  اقبـــال  و  پاينـدگی به  مـــرا  کــــرده  آزاد  از  بنـــدگی      رسانـــده 

  چــو نوبت به جانبازی  من  رسيد      مگـر طــاير  دولت  از  من  پريد

  !که مغلــوب  گــردد  بــريگاد من؟      سزد گـر به گــردون رسد داد من

  فت اين  و يکباره  خامـوش شد      تو گفتی مگـر از سرش ھـوش شدبگ

  

  

  دھند  ـ بريگاد ـ گروه کارگران ويا دھقانان کلخوزی که کار معينی  را انجام می١

  پيشرو به عنوان افتخار داده می شد بيرق سرخ بيرقی بود که به دستۀ کارگران » بشد بيرق سرخ از دست ما« ـ ٢

   

  ادامه دارد

  

  


