
  Site  جستجو 

تغذیه، بهداشت، محيط  سياسی، اجتماعی، زنان ادبيات و فرهنگ
خبرهای ایران ، ج گوناگون/ ورزش سينما، تئاتر،موسيقی/ هنر زیست

 محلیکانادا،

  Home < سرگشادۀ يک همنفس ايرانینامۀ>   فرهنگادبيات و 

  ایرانینامۀ سرگشادۀ یک همنفس
  شاهرخ مشکين قلم

 
23-07-2008 

 دوستان خود بفرستيدبرای
 کنيدچاپ

  

 آن سـرا  .  کابوس آشفتۀ خود می دیدم در ميان خاک و گل مـی کشـندم          در ميانۀ شب در  
 مـرا نمـی فهميدنــد و        ایران بود و من و زبان من نيز، و عجبا که باز خواست گران من زبان                    

خود نمـی داننـد            از گفتارشان می     . به ضرب و شتم می پرداختند        ناظـر  .  یافتم کــه مــرا از 
 . جمهوری اسالمی بودمنظرۀ تزویر نيز ریاست

  همنفس ایرانینامۀ سرگشادۀ یک

  جمهورآقای رئيس

  بهائی همجنسگرای ارمنيممن یک ایرانی

  دموکرات آذریممن یک یهود

  مانویممن یک زرتشتی کرد

  پوست بندریممن یک بی دین سياه

  کودکيم کفایت زبان دلکش پارسی، همچو قند و نبات به کاممن ایرانيم به

  در خاک غریب بستریم من ایرانيم گرچه

  در جغرافيای گربه ای ساکن نيم من ایرانيم گرچه

  مادریمکوه البرزنيست ارث ذره ای از خاک دشِت کویر ومن ایرانيم گرچه

  لغزد و آب زاینده رود و ماسۀ کرانۀ خزر بر پوست من نمیو اگر آفتاب بوشهر

  گشته تاج سروریمالتهاب خاطره ها
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  سال تاریخ و فرهنگ، بار هزاران هزار

  از خاک ایرانهزاران هزار فرسنگ

  واژۀ ثبت است در یگانه

 "زادگاه"

  اجنبيم مندرج در گذرنامۀ

  جمهورآقای رئيس

  زور وحوش، دست و پایم خستهتو مپندار که با

  بستهچشم و زبانم

 . جهل و خرافات به زندان مکافات ابد می بریمدر ّشط ظلمت و در

   پر، در کمان آرش جانباز، با پر سيمرغ، ازفرا سوی دیارچون منم پيکان آتش

  گردم به سرچشمه، پر گشوده باز می

  فشانم، از دو چشم کور این تورانی ملعون،تا نشينم، خون

 . جمشيد، به قصر جان من سنگين نشستهتاج وکه به تخت

  از دل ابر سياه، زوزه کش باد صباراه من باز گشاید

  روی دشت، تير خورشيدم بپااز ره خاور ببارم

  تودر شب محزون

  توفتنه طاعون

  کاغذ قصه و اسطوره هابرشکسته کلک و

  نسل بی پرواليک من از لهيب

 . باز برخواهم گشتکشم فریاد، آه،

  دوبارهتا برافرازم

  پرچم عشق و شعور

  البرز و بر فرازقّلۀ اسپيد

  سبز،چمنزاران

 . سرخشعله ور با خون

 2008جوالی  – 1387تيرماه 
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