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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  لمبه
١٢/١١/١٠  
  

  شبانه ھای من
)١٠(  

  
  

شبانه ھای من، سلسله ای از يادداشت ھای شبانه ام بوده است که از مدتی به اينسو آغازش کرده ام، ولی با ھزار 

  - برای لحظه ای–ر بيرحم و سنگدل حتی نمی گذارد شبھا را نيز با خودم باشم و از دنيای بردگی درد که روزگا

  . برون، با دنيای انسانيت رابطه بزنم

  .اما، امشب با وجود تمام خستگی از زندگی برده وار کنونی، بايد به شبانه ام پناه ببرم

بنيامين زافانيا و وضعيت "ميلی که به مناسب نوشته دوست خوب و رفيق عزيزم، موسوی ارجمند، ضمن آخرين اي

برايم ارسال داشته بود، از من خواسته بود تا شبانه ھايم را فراموش نکنم و ادامه اش بدھم، " مسخره مدالگيران ما

  ....اما من

  چنان در زيرا، امشب مشعل فروزانی. اما من، پس از مدتی است که فرصت می يابم و به شبانه ھايم پناه می برم

ذھنم، تنم، شريانم و قلبم می درخشد و می سوزد که سالھاست در قلب خاکی زمين، شعله ھايش راه  پر پيچ و خم و 

آفتابی می سازد و راھيانش، سبد نور بر شانه ھا، با عشق زمينی به جنگل خلق ميروند تا تيرگی تاريک زمستانی را 

  .را با نور مشعلش، سپيده ای ماندگار بسازند

نشان " راھيانش"سبد مدال بر شانه؛ راھيانش، درفش استقالل در کف؛ " راھيانش"راھيانش، سبد نور بر شانه؛ 

عشق به قصر استعمار؛ راھيانش، بر راھش استوار؛ " راھيانش"رت از استعمار؛ امپراتوری  در کف؛ راھيانش، نف

" راھيان"و امشب، اين منم، شاخه ای از جنگل،  که بايد به سوی نور فرياد کشم که .... راھش را حراج" راھيانش"

  !! ديگر بس است

و مدال ھا و ايواردھا و انجو ھا شرم يادوارۀ آن نستوه مرد بزرگ در کنار تصديق ھا و نشان ھا !  ديگر، بس است

بگذاريد ما راھيان راستينش، نور يادواره اين ستاره درخشان شب ھای تيره و تار کشورمان را در کنار . می کند

  با خشم ما به ضد دژخيم استعماری، با نفرت ما در برابر چکمه پوشان ناتوئی و با -ستاره ھای ديگر اين آسمان 

  . فروزانتر بسازيم–ليه پوشالی ھای امپراتوری جھانی مبارزه پيگير ما ع

  !ديگر بس است، بگذاريد ستارۀ ما در آسمان ما بدرخشد
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  !ديگر بس است، بگذاريد ستاره ما در شبانه ھای من بدرخشد

  .تا  يک شبانه ديگر

 


