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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

  
 مسعود حسينی

  حميد محوی: فرستنده
  ٢٠١۶ جنوری ١٣

  

  "سنگواره"
که ھيچ پولی ی ئاز آنجا. شکم ھا که با دلداری سير نمی شوند. بايد کاری می کرد. به تازگی از کارش اخراج شده بود

شب شده بود و ازدحام . در بساط نداشت ، تعدادی سنگ را رنگ آميزی کرد و برای فروختن آنھا کنار خيابان ايستاد

سنگ ھا را جمع کرد و ۀ کيس. ھنوز ھيچ کدام از سنگ ھای رنگ شده را نفروخته بود.  خيابان به آرامی ناپديد می شد

 . روی يک بانک ايستاده روب

  ...سنگ اول

 ....سنگ دوم

 .....سنگ سوم 

...... 

ری با چراغ ھای الھنوز چند دقيقه ای نگذشته بود که چند ماشين چند ھزار د... ُتابلو و شيشه ھای بانک خرد می شدند 

 !ليسوِروی در ماشين ھا نوشته بود  پ.  و ھياھو رسيدندقگردان و بو

  ...ِخت و در ميان تاريکی کوچه ھا ناپديد شدليس ھا به او برسد از مھلکه گريوکه دست پ نآقبل از  

 ...شکم ھا ھمچنان گرسنه بودند

2155-more2155#/com.kanoonm.www://http 

 

 :افزودۀ فرستنده

 ...»انتفاضه« به رسيد کار ايران در

 دين رؤيای که داد نشان که بود اين ھم آن و کرد ايران ملت به بزرگی خدمت ايران اسالمی جمھوری صورت ھر در

 نظام اب کهرا  کالھبردار و بشری ضد دين اين فروپاشی زمينۀ و نيست بيش توھمی است، بشريت راھگشای که اسالم

 شيشه کارگری اتادبي دوم، انتفاضۀ در که کنم می پيشبينی .ساخت فراھم ،است پيمان ھم طبقاتی جامعۀ و داری سرمايه

 چون و ...ايران در برسد اسالم داد به خدا فقط ...گرفت، خواھد ھدف را آخوند ھزار ھا ده کلۀ و مسجد ٧٠.٠٠٠ ھای
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 خواھند نجات بشری ضد و درنده حيوان اين چنگ از سرانجام ايرانيان و ...رفت خواھد باد بر اسالم نيست، خدا که

 يافت

 نوشتۀ »سنگواره« قطعه اين از که من .بناميم ماليستی مينی ادبی پراکنی سنگ ادبی نوع عنوان به بايد را ادبيات اين

 ...شود نمی آب و نان درمانده کارگر برای بانک شيشۀ شکستن که چند ھر ...بردم لذت خيلی حسينی مسعود

  

 مبارزه و ھنر گاھنامۀ

 

 

 

 

 

 
 


