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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  زنده ياد سعيد سلطانپور: سرايندۀ شعر

  محمود: فرستنده
  ٢٠١۴ فبروری ١٧
  

 چھار حرف
 می دانيم چھار حرف است

 حرف ھايش را يک يک از بريم

 آن را می نويسيم

 کاغذ می نويسيمروی 

 روی ھوا

 وروی ديوار

□ 

 چھار حرف است

 نه چون سالی با چھار حرف

 زيبائیۀ غول خست

 : بايک فصل

 پائيز خون

 پائيز لبخند

 زيبائی که خود دريای آتش استۀ غول خست

 زمانۀ وما بچه ھای ھفت ماھ

 بيھوده در آتش روی يای پرومته می سوزيم

□ 

 درباره اش حرف می زنيم

  می نويسيمدرباره اش

 تومارھائی سرخ

 تومارھائی نه با خون

 تومارھائی با سرخاب

 سنگش را به سينه می زنيم
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 يمئاز خورشيدش می گو

 از خورشيدھای نيامده اش

 از دست بزرگش ،

 کوچکشۀ واز خان

□ 

 از کودکان

 يمئاز کودکانش می گو

 برنج گل ھای حسرت جامه و

 باغ يای بازی وؤگل ھای ر

 گل ھای مزرعه

  ھای کارخانهگل

 گل ھای مدرسه

 گل ھای دربدری

 گل ھای آفتابگردان فردا

 گل ھائی که روی الياف سختی

 -ساقه ھائی که جز با گرسنگی وشالق نمی برند         -

 پايدار  و شکسته بسته

 گردآلود وفصل ناپذير

 در ھوای تلخ قد می کشند

 دود ھوائی که با طعم خون و

 روی زبان اليه می بندد

 ريه ھا می گردددر 

 ودم کرده ومخفيانه

 ملتھب ترس خورده و

 چون پروانه ای تاريک

 پروانه ای شرجی زده وسوخته

 روی لب ھا رھا می شود

 ومرده وخاموش پيش قدمھايت می افتد

 از ھوای تلخ می گوئيم

 ھای خود را البسه می زنيم ياؤوخروس قندی ر

□ 

 حرف می زنيم

 ش ااز شب ھای خستگی وبستگی

 سحر گاھان که بيدار می شود واز 

 می رود
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 از ساعت ھای ُکند روز

 از آستين ھای چرب

 وعضله ھای سوخته

 از خفقان

 از اعتصاب

 از شب

 از شبنامه

 از برق و

 از پياز

 وتنھا ، گاھی

 از لبخندی

 که چون سايه ای نيمرنگ

 بر چخماق خاموش لبانش می گذرد

 ونمی خواھيم

  کنيمش را باورننمی خواھيم آتش پناھ

□ 

 حرف می زنيم

 حرف می زنيم از چھار حرف،

 حرف ھايمان پيله ای می شود

 خواھيم شد»  او «ۀ يم پروانئمی گو

 ندوھش خواھيم سوختاتش آودر 

  بريم ھت میو بيشتر به کرمی کوچک شبا

□ 

 حرف می زنيم

 حرف می زنيم با خشه ھای حرف ،

 وھمچنان که حرف می زنيم

 ريماو را ازياد می ب» او  «

 کودک را ازياد می بريم

 درخت را ازياد می بريم

 لبخند را ازياد می بريم بوسه و نگاه و

 وکلمه ھا خشه ھای صدامی شوند

 ينه ھای اشياء نيستندئکه ديگر آ

□ 

 حرف می زنيم

 حرف می زنيم
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 حرف می زنيم

  حرف می زنيم زيبائیۀ از غول خست

 که چشم از آتش ھايش برگرفته ايم

 وتنھا می دانيم

 چھار حرف است

□ 

 با عشق نان وعشق عشق گل باز کرديم

 درخت با عشق سھم ھمگانی آب و

 سھم مدرسه

 سھم نيمکت ھای چوبی

 سھم دانه

 وسھم خاک

 سھم کارخانه

 وسھم کار

 معدن ھا رودھا و سھم جنگل ھا و

 سھم بی پايان آزادی

 آزادی

 آزادی

 سھم شادی

 وسھم فردا

□ 

 حرف می زنيم

 حرف می زنيم خشه ھای حرف ،با 

 در خانه ھا فرياد می زنيم

 در خلوت ھای نا مطمئن فرياد می زنيم

 روی مبل ھا فرياد می زنيم

 کنار کولرھا

 با يادگار خونين کوره پزخانه ھا فرياد می زنيم

 بی حزب فرياد می زنيم تکه تکه و

 فرياد می زنيم می شکنيم و

 می ريزيمتجربه ھای تلخ را قرقره می کنيم و

 گلويمان را با فنجانی شير، تازه می کنيم

 زخم خود

 زخم خود را می بنديم

 روی خون کاروانسرای سنگی و
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 فيله می جويم وعرق می نوشيم

 ه رفيق ، چقدر غمگينم…آ-

 آرام در گوشت می نشيند دندان ھايمان چه کند و

 – لغزد ه غمنا در گلو میچوالکل 

 فيله می جويم

 زخم می جويم

 دبودھای خونين می جويميا 

 معده ھای گرسنه وپينه ھای کار می جويم

 حرف می جويم

 حرف می جويم

 تنھا با چند گلبرگ و

 وتکه ای از يک جويبار

 وپاره ای از آينده ای ناشناخته

 – می رود می شناسد» او«آنکه با -

 که از طبيعت ستيزندگان بيقرار شب

 دامنه ھای متوازن خرد وعشق-

 – زنه وگلبرگآميزگان آتش

 وام گرفته ايم

 فردا برمی داريم سوی نان وه قدمی ب

 ودر اين فاصله ھای برزخی

 ديوانه وار شب را قسمت می کنيم

 شب قسمت می کنيم

□ 

 حرف می زنيم

 می رود» او«که با  وتنھا آن

 می شناسد

□ 

 سالم ای سازمان فردا

 سالم ای سازمان عشق

 سالم ای گسترش ميھنی

  کارخانهسالم ای سازمان

 ای سازمان کشت

 »او«سالم ای سازمان 

 مردمۀ که از صدای شکست

 از قلب عاشقان سرخ عدالت
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 از گلبن ھای آتش ارانی

 از نعرھای خونين تابستان

 ارتشۀ از دھان گل طغيانی شاخ

 دفاعش از دھان خون و

  اوراق آتشۀاز ميان حماس

 از ميان شعله ھای خيابانی شھادت

 دهوجزيرھای خون پراکن

 سر خواھی کشيد

 سالم ای غول آينده

 سالم

□ 

 زيباۀ و غول خست

 در آتش زمان

 می رود و می آيد

 می آيد ومی رود

 با طوفانی که در مشت ھايش انباشته است

 


