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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

 
  )  ازصفحۀ فيسبوک( نذير دلسوز : فرستنده

  کبير توخی:سروده ای از 
   ٢٠١۴ اپريل ١٧

  

  

  [*]                                            تصـاويـر 
  

  دگان را بردار و بيارتصوير  مثله ش

  ببين،  کلک صورتگرش

  طعـمۀ  انفـجار شـده ؛

  تصوير رجم زنان را بردار و بيار

  ببين،  کارگاه نگارگرش 

  کـفتار شده ؛ۀ الن

 تصوير گـور کاوان را بردار و بيار

  ببين،  استخوان ُمَصِورش

  بازار شده؛" کاالی" 

  تصوير تھمتنان را بردار و بيار

  ويانش ببين، رستم و کا

  سوسمار  شده ؛ۀ اسيِر پنج

  رابردار و بيار        "  سپـيد جامگان"تصوير

  ببين، اوستا ش منسوخ و نا اعتبار شده؛

  تصوير جالدان را ھم  بردار و بيار

  !نمی بينی

   ساطور دست شان، مرصع و زرنگار شده؛

             �  �   �  

  !استاد

  می نگرم، 

  می نگرم که چسان
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  "              ـيچســتانھ"چاکـران 

  )١"    (چليان  برھنه روی"  اين -

  -"برھنه پا " وآن طالبان 

  شده؛" کابلشار" آتيالی 

  رند، که ھرگز نمی جز تصاوير،

  ھمه را خوردند

  شھر را نيز با خود بردند؛

  .چيزی بر جا   نمانده ست

             �  �   �  

  !نه، پسرم 

  اگر تصاوير ماندگارست

  م پابرجاستشھر ھ

  چونکه جايگھش  در قلب ماست

  بر پاست" تيرگی"فقط  

  ھيزم و ھيمه بايد افروخت

  که روشناش،

  تا اعماق کھکشان ھای مرده

  را دنبال کند" تيرگی " 

             �  �   �  

  !استاد 

  "   شرق"بنگـر، بنگـر به 

  ببـين، ببـين که

  )        ۴(،   )  ٣( ، ) ٢.   (بيدار شده "  صبح "  دميد و "   سپيده " 

 -----------------------------------  

" پيام زن  " ۀمجل١٩٩٧ دسمبر١٣٧٦  قوس ٤٧ ۀ بوده ، ودر شمار١٩٩٧تاريخ سروده جنوری " تصاوير : " -[*]■

  ).البته بدون زير نويس( نشر شده است 

. به  نوجوانانی گفته می شود که در حجره ای  اعمار شده درمساجد زندگی شباروزی خود را می گذرانند " یَچــلِ   "-١

در . شود خوراک و پوشاک آنان از جانب اھالی اطراف و اکناف مسجد تأمين می. کارپاگيزگی  مساجد را به عھده دارند

 ٢٥اکثر مال ھا و چلی ھا به خصوص در . (ی آموزندرا م" علم دين"از وی گويا ...  مسجد قرار داشته یخدمت مال

ھم اکنون در ( .رژيمھای خلقی وپرچمی، جھادی و طالبی قرار داشتند) اطالعات(سال اخير در خدمت استخبارات 

  ). امريکا قرار دارندۀخدمت دولت دست نشاند

  .اشاره ايست به شرق" سپيده  "-٢

  .رنيپال می باشداشاره به آغاز انقالب مردمی د"  صبح "۴ -٣

**********************************************  
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  :ياد آوری الزم 

« خاطر نقطۀ ديدش ازسرودۀ در صفحۀ فيسبوک به )  احمد پوپل(و با شھامت  رفيق متبحر و مبارز ادامه کار

  :؛  اينچنين نوشته » تصاوير

     

  ! دلسوز عزيز

به اميد افروختن آتشی که شب .  را انتخاب کرده ايد ، دست تان درد نکند ای رفيق توخیھزيبا ترين سروده ز ايکی 

ھر چه را که بوی از جھالت  پليدی نفوذ کند  و وشب پرستان تاريخ را با خود بسوزاند وروشنائی آن تا اعماق سياھی و

جن از بسم هللا فرار « مانند گرچه روشنفکران ما از مبارزه در برابر جھالت ودين. با خود بسوزاند، دين ومذھب دارد و

بگذار اين روشنفکران پر مدعا زير نام دين توده ھا واحترام به باور ھای قرون وسطائی پارس کنند ؛ اما . » کنند می

افتخار مبارزه عليه باور ھای متحجر دينی را ما " کمونيست ھا عار دارند که نظريات وعقايد خود را پنھان نمايند "

  .دانيم به دوش خواھيم کشيد   نه از روی تفنن ؛ بلکه با قاطعيت انقالبی دين را افيون توده ھا میی کهئکمونيست ھا

  .ی جدائی نا پذيری از مبارزه عليه امپرياليسم استئمبارزه عليه باور ھای پوسيدۀ دينی جز

  )پوپل (                         احمد                                                                                 

  

 

 


