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عزیز میری!                                                                                اینگونه است شب  
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عزیز میری!                                                                                اینگونه است شب  

 به بهانه انتشار مجموعه شعر 

 !اینگونه است شب

نوشته و حاصل تالش رفیق      !  مجموعه شعر اینگونه است شب     

عزیز میری و برآمده از بتن زندگی پر تالش وی و نتیجه سالیان              

 .سال رنج و کار مزدی است

وی که دوران کودکی و جوانی خود را در کشور کویت، به ازای               

فروش نیروی کار خود سپری نموده، مجموعه این اشعار را نه به             

مانند خیل عظیم کاغذ سیاه کن ها، و نه از کپی کردن جمالت               

کتابها که بر اساس تجربیات و زیسته طبقاتی خود دریافت و به             

 .زبان شعر به نمایش کشیده است

و نیز بدین گونه و بر اساس ستم طبقاتی افسار گسیخته بر                

زندگی طبقه کارگر است که او را وا میدارد تا نه از عشق های                

شکست خورده افسانه ای و نه از کاهی کوه بسازد و در عوض               

شهر، این مکان نامقدس سرمایه داری را که فی الواقع محل               

زیست خیل زحمتکشان است را با تیغی بر گردن اش، خنجر در             

 .پشت، نفرین در دهان و خون در مشت اش ببیند

زبان شعر عزیز میری، نه زبان خود که می تواند صدای خیل                

عظیم جوانانی باشد که در شرایطی مشابه او رشد یافته اند،               
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جوانان و نسلی که دوران کودکی خود را نه فقط زیر مشت دولت             

های دیکتاتور منطقه، که حتی زیر خطرناک ترین موشک و              

 .خمپاره ها سپری نمودند

زبان این اشعار، با تمام خشونت های خفته در آن که برآمد                

زندگی پر تحول وی و مهاجرت های اختیاری و اجباری در جهت            

تداوم بقا به همراه خانواده اش بوده است، همچنان در خود حامل            

از آنجایی که یکی به زور      :  صدایی رهایی بخش است که می گوید      

شعر او به   .  از من شعله های آتش بر می خیزد         /تیغ می میرد  

مسائل عمیق اجتماعی بی تفاوت نیست، بلکه به سهم خود در             

و بی جهت نیست که     .  صدد کوششی برای برقراری عدالت است     

زیر چکمه نظامات موجود در منطقه و فشار بی امان آنها بر                

که ما از   :  نیروی کار، در شعر تو در دستان که سوختی می گوید           

نه سنگ و نه آهن که دیوار بوده         / گوشت و خون و استخوانیم    

باشیم و در پی آن روایتی دارد از جنگی بی امان بین دو نیروی               

طبقاتی متخاصم و درست در همین نقطه است که بر نکته ای               

انگشت می گذارد که نویسندگان و شاعران در حوزه ادبیات             

فارسی مدتهاست که آنرا فراموش کرده اند، به واقع این ختم              

من اما این پیکار را به نرخ جان هم نخواهم برد           :  کالم  شعر اوست 

 !        از یاد

 ایران و افغانستان -آنتی فا
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 7واینگونه است شب  

 21تنگنا  

 21خسته  

 21مه و ماه  

 11تو در دستان که سوختی ؟  

 12شبی که ندارد پایان 

 11زمستان غمگین  

 12نیمروز پائیزی 

 13سایه و دیوار 

 11شمع و شب و خاکستر  

 34زنجیر  

 12خورشیدی  

 11مردم برای مردم  

 
 فــهــرســت
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 :پـیـشـگـفـتـار

بر آمده از تنگنای میان ارزش    !مجموعه شعر اینگونه است شب

های انسانی در بتن جامعه است، جامعه ای که همواره در پیوند با 

بی عدالتی و نا به سامانی بوده که ارزش های انسانی موجود در   

جامعه در پیشگاه طبقات حاکم یا همان جنگ افروزان نابود مـی  

نابودی چه در    ,شود که حتی از نابودی آن نیز استثمار می شود 

معنای کشتن و چه آن را در فرودست ترین سطح جامعه بـردن    

است که همواره سیستم های حاکم در منطقه یا همان خاورمیانه 

پیرو این متد از حکمرانی بوده اند تا که صندلی حکمـشـان در     

اما به چه قیمتی؟ به قیمت خاک؟ به قیمت نفت؟ بـه  !  امان باشد

قیمت قدرت ؟ مگر نه اینکه سرمایه های هر کشوری مـردم آن    

اما مردمی که هر لحظه به دین یا که به دیناری   ! کشور می باشند

به تاراج می روند و همان جنگ افروزان ستمگر مردم را همچون 

بادبادک ها با دروغ بر باد می دهند و پس از آن بـا ابـزارهـای      

 .جنگی آن ها را پرپر می کنند

نه تاریخ ما سیاه تر از آن است که بر آن می بالیم هنوز سـتـم     

طبقاتی در جامعه وجود دارد و هنوز باید چشم به راه حماسه هـا  

جنگ ها می  ,خلق ها ستم می کشند و انقالب ها می شود  ,بود 

اما دستمزد مردم به تنهایی مردم از این تاریـخ   ,شود و کودتاها 

 چه بوده است؟ 
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زبان شعر، نه زبان خود که می تواند صدای خیل کارگرانی باشـد  

که بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می دهند و مهمترین اهـرم  

ارتباط میان همه ی اقشار جامعه می باشند که می توانند و مـی  

برابری را که در جیب نامبارک طبقات ی حاکم قرار دارد  ,بایست 

 و به یغما رفته است میان همه ی اقشار جامعه تقسیم کـنـنـد،     

کارگرانی که هنوز بر مبنای ملیت و رنگ پوست و زبان و دستـه  

بندی های دیگر مورد استثمار قرار می گیرند، چه بسا هـمـیـن    

کارگران که از آن ها کارکشیده می شود افرادی هستند که بدون 

آن ها جامعه مفهومی نخواهد داشت و کارگرها  در جامعه همـان  

لهجه ها و رنگ پوست مختلف که از آن   با زبان،  خلق ها هستند،

یا که پله ای برای باال رفتن دستـگـاه    نرده بانها تنها به عنوان 

 .حاکم استفاده می شود

 عزیز میری
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 و ایـنـگـونـه اسـت شـب

 و اینگونه است شب اینگونه

 بر فراز ماه و پرده افکنده بر چراغ خیابان ها

 و اینگونه است شب

 تلخکامی سیگار در میان دندان ها

 ستاره ها خفته

 رهگذران

 زیر نور چراغ های سوخته   

 در دامن شب سیاه گسترده

 با سایه های نوزاده از شب گام به گام
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 اینگونه سرزمینی درد آلوده است شب

 سرزمینی آلوده کننده

 که سپیدی تنها نمادش در سوختن چراغ است

 و زمستانش در ارمغان به گور بردن اجاق

 اینگونه است شب

 خودنویسی که در پاییز سیاه می نویسد

 یا تبری که بر درخت از تباهی تیغ می زند

 شب اینگونه است

 پیکاری نابرابر

 کشتارگاهی سیاه پیکر

 دوزخی بزرگ
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 شهری که آیین مردانش، نان روسپی خوردن است

 شهری که تیغ بر گردن

 خنجر در پشت

 نفرین در دهان

 خون در مشت

 شهری که نامردانه مردی کردن است

 اینگونه است 

 آیین بدسگالی

 پیشه ور بیداد داری

 کوره ای آتش زننده

 جهانی زشت و درنده
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 سختتر از زندان ها

 بی باورترین میدان ها

 شب اینگونه است

 چراغ ها آویخته بر تیرک خیابان ها

 کودکی نه 

 مردمی سنگ ها در دست ها آهیخته 

 و با تفخندی بر لبانشان چراغ ها را انداخته

 و یا اینگونه 

 کوچه هایی از سیاهی ها سوخته 

 و دیوارهایی بلند که پرچم تیرگی را بر افراشته

 سیاهی هایی که روشنایی را سوخته
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 شب اینگونه است

 ماه تنها چراغی افروخته

 خانه هایی خاموش

 چشم هایی به در دوخته

 و اینگونه است شب

 با گام هایی بزرگ در خیابان ها

 در تلخکامی سیگار در میان دندان ها 

 در کنج درد آلوده ی زندان ها

 در این سیاهی در این ناباورترین میدان ها

 !اینگونه است شب اینگونه

*** 
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 تــنــگــنــا

 در من کسی می میرد

 از آنجایی که یکی می میرد                                     

 در من یکی غریو بر می کشد                                   

 از آنجایی که یکی بی غریو می میرد

 در من دو تن بر گردن هم تیغ می نهند

 از آنجایی که یکی به زور تیغ می میرد

 از من شعله های آتش بر می خیزد

 در من جنگلی می سوزد

 در من پرندگانی می میرند
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 از آنجایی که آتشی ز انبنی جان می گیرد

 در من یکی است  که خود را به دیوار می کوبد

 کسی که در را به جز بن بست نمی بیند

 در من مرغیست که النه بر دیوار کرده است

 مرغی که جز سایه ی سنگی دیوار

 دیگر آشیانش نیست

 مرغی که جز در آن تنگنا بال زدن 

 پروازی دیگرش نیست

 !در تو ای آشنا 

 !ای همسایه ی رو به رو 

 ؟!کسی هست آیا 
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 کسی که بغض را ببیند

 کسی که بال را زدیوار بگیرد

 کسی که هر ثانیه را بمیرد و جان گیرد

 ؟!کسی هست آیا 

 ؟!کسی هست آیا 

*** 
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 خــســتــه

 من خسته ام

 از این بازی، از این شطرنج

 از این بازی که در آن اسبش را

 شاه اش را و غالمش را

 قلعه و جدول سیاه گام به گامش را

 کیش اش را و مات اش را نمی شناسم

 از این تقدیر

 از این بازی بی تدبیر

 بیشتر از آنچه پندار می کنی
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 بیشتر از آن که رفتار می کنی

 سخت خسته ام                                   

 وقتی دستان رهایم را 

 به چشمان غم دیده ام آشنا می کنم 

 و پس از باز و بستن یک پلک

 دستان سخت بسته ام را تماشا می کنم                                      

 وقتی که زبان برای گفتار قابل رفتار نیست

 کتاب و شعر باید ,و قلم و نوشتار 

 !آخر آنکه آید به کار یا نیاید                                                    

 من سخت خسته ام از این فاصله ها

 از این قید و بند
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 از این لبخند به ریشخند

 از این قافیه ها، از این سایه ها 

 از این دیوارها

 که نردبان شبند                     

 از گفتن، از نوشتن 

 از جوهر و کتاب، از تصویر و عذاب

 از این درد ناسازگار

 از چرخ دنده های روزگار

 سخت خسته ام                                            

 اگر که با این طلسم، با این غم آهنگ 

 !اگر که با این سرخی یشمی سینه، با دشنه با تفنگ، آشنایی 
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 بنویس این چنین، من خسته ام

 سخت خسته ام                                          

*** 
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 مــه و مــاه

 مه بر شب است و شب بر دریای آرام 

 و ناخدا در زورقی رها گشته است 

 بر آن فریب دریای آرام

 فروغ مه است بر دیدگان در آن ظلمت شام

 فقان ماه است در آن هنگامه ی آرام

 سراسیمه، پارو زنان و بی قرار، در دام 

 آن ناخدای تنهاست بر دریای نشسته در جام شام 

 هجله ی مردن پس از پوسیدن است 

 فقان آن زورق دور زدیدگان بود
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 سکوت است و تنها صدای شب به گوش می آید 

 اندک اندک، دریا دل نگونبخت بود همبستر شام 

 چون مرغکان آسمانی که بال گشایند و پرواز کنند 

 پاروان را در آن مه قیرین در صدد پرواز بود 

 سرگشته و رها می رود به دور و دور دست

 به آنجایی که دیدگان را توان دیدن فقان اندر فقان بود 

 زیباتر از مرغکان به پیش و از خویش رهاتر 

 چون ترنم شبنم که خود نواییست، بینوا بود

 :زنی در ساحل غریو بر می کشد

 ماه را در آن شوالی شب و مه نمی بیند

 بانگ سر می دهد سکوت را می شکند
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 ؟!؟ ماه کجاست !ماه کجاست 

 مرد ماهیگیر زورقش به دهلیز رفته است 

 ؟!؟ ماه کجاست !ماه کجاست 

 !مرد ماهیگیر را شب تیره غرق نموده است

 ؟!؟ ماه کجاست !ماه کجاست 

 هیچ ماهی بر نمی تابد و مه همراه شب برجا، بر دریاست

 غریو در پی غریو گم می شود

 سکوت شب نعره بر می کشد آرام

  که خون زنده را می کند در جام

*** 

  



22 

عزیز میری!                                                                                اینگونه است شب  

 

 تـو در دسـتـان کـه سـوخـتـی؟

 تو در دستان که سوختی ؟

 !آه ای تازه از راه آمده 

 که من از سوختن تو سوختم 

 !باورم نیست این چنین آمدن و رفتن 

 که تو در گدازه های دیوار و آهن

 دستان بی پینه ات را پینه بندان کردی

 و آن آهن دیوارها کجا و کی ؟

 !خواهند دانست ذات آدمی ات را 

 نه نمی دانند و نمی خواهند که بدانند و بدانیم 
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 که ما از گوشت و خون و استخوانیم

 نه سنگ و نه آهن که دیوار بوده باشیم 

 انسانیم

 از یاد نخواهم برد پیکاری چنین نابرابر

 دیوارها, که همه در درهم و تومان و دینارها 

 و تو همان کودکی که بیست و هفت ساله می شود

 !و جان به جان                                                                 

 !از اینگونه دیوارها انسان                                                    

 تو افتادی و چون کوه که در خود فرو ریزد

 فروریختی                                                     

 نه چون برگ و نه چون گل
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 که از وزش بادی بلرزد 

 نامردمی ها,تو از این ناباوریها 

 از بودنی که تو این چنین 

 و آنان آنچنان 

 در هم فرو ریختی و افتادی و مردی

 و آتش خشم من تا زنده ام هرگز نخواهد مرد                              

 نه گندم را از یاد می برم و نه تو را از یاد خواهم برد

 برابری ها در سفره ی نان من و تو بود

 آتش خشمم را بر پا می کنم

من مزد بیست و هفت سال کار کردن                                 

 و   جان کندن ات را خواهم گرفت
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 از گلوی آن نامردم دندان گرد پلید و زشت

 باری، تو رفته ای اما یاد تو بر جاست

 لیکن من بی تو، بی دوست و بی همکار

 غمگین و خشماگینم، پر کینم 

 باری، ای دوست دیگر تو رفته ای و روانت شاد باد

  من اما این پیکار را به نرخ جان هم نخواهم برد از یاد

*** 
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 شـبـی کـه نـدارد پـایـان

 در شبی که ندارد پایان

 ماه در آب موج می زند عریان

 در جای جای آن آب، بر شوره زار

 زورقی شکسته است نهان

 بر شاخک بید که در باد می لرزد

 بی چاره آن جغد که می خواند بی زبان

 در غروبی سرد از آب و هوا و خاک

 سخن بدرقه مانده است نهان

 در خلوت کوچه سار شهر
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 صدایی آید به گوش ز اسبان و دلیجان

 در کنار یک خوش آهنگ ساز و یک نی

 پیری دگر ساز می زند با کمان

 در سرمای هوا که نسیم می گرید

 صدای پای رهگذری به گوش آید که خیزان و افتان

 در قاب عکسی خشک بر دیوار

 چهره ی مردی، زنی، کودکیست بی زبان

 در همهمه ی آسمان و زمین

 عشق تلنگر می زند با سر پنجه ی باران

 بر گونه ی آسمان و به زیر ابرها

 گیسویست رنگین به نام رنگین کمان
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 در دشت عشق که باشد به هر جای

 !چه رازی نهفته است در ثانیه های زمان؟

 با گذر فصل های سال که درخت می میرد

 !و جوانه می روید، چه رازیست در آن پرده نهان؟

 !رو به چه حال است کنون که گرداگرد هم گرد آمده ایم؟

  !چه شوریست که شب و شعر ندارد پایان ؟

*** 
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 زمـسـتـان غـمـگـیـن

 ابرهای گمشده

 ابرهای سپید 

 ابرهای کبود

 خانه های بلند

 دژهای بزرگ

 کومه های دود

 دریایی ناآرام

 فانوسی خاموش 

 سیاهی رود
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 جنگلی سبز

 بارانی غمناک

 اندیشه ای بی سود

 زمستان و برف

 سرمایی خشن و خشک

 تا بهار چه کس میهمان ما خواهد بود ؟

*** 
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 نـیـمـروز پـائـیـزی

 نیمروز پائیزی

 در سایه سار دیوارها

 در غربت صداها و دست ها

 با نسیم زخم خورده ای که می وزد

 شور و حال پائیز شعله ور می شود

 کوچه های بی رهگذر

 کوچه های خاموش

 پیچ و خم زمستان را بر گرده می کشند

 و دیگر مستی و هوشیاری
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 خواب و بیداری

 درد را درمان نمی شود

 ویرانه را نیز سامان نمی شود

 غربت تلخ کوچه ها به خیابان

 و سینه ی اندوهگین خیابان

 با بغض ماشین ها

 بر روح آشفته ی درخت های مه آلود

 پتک از برگ

 داس از ساقه و اندام

 طبر تا ریشه می زند

 کویر بی برگی
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 کویر خشکی، سرخی و زردی

 کویر تلخی و سردی

 بر دیده ی کبوتران هر آشیان

 آتش از سرما می زند

 .که بهار باید زیر شهوت تند پائیز آبستن شود

*** 
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 ســایــه و دیــوار

 زیر دیوار بلند شهر تو 

 یادی از سایه ی خاطره هاست

 شهری که دیوار بلند آن

 گور صدای گم شده است

 سایه های شهر تو

 سایه های سیاه و بلند

 سایه های وحشی و آرام

 جان از آن دیوار می گیرند

 تا که بی صدا ما را در پیراهن خود بر دار برند
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 هنگام خاکستر شدن یک شمع

 هنگام فقان ماست

 سایه های وحشی و آرام

 سایه های شوم و بی نام

 سرد سفره چیده و هرز

 گل ها و سبزه ها را به مسلخ می برند

 به کشتارگاهی که در آن تیر و تفنگ بی صداست

 خورشیدی اگر بیدار است

 خورشیدی اگر بیدار نیست

 کشتارگاه دلمردگی -این کشتارگاه 

 گل دسته ی سایه و دیوار است
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 !می شنوی هم صدای من 

 کشتارگاه دلمردگی -این کشتارگاه 

 گل دسته ی سایه و دیوار است

 هم صدای من اگر چه دیر گشته است

 تا تابش این خورشید

 اما باید که بیدارش کنیم

 خورشیدی که نبض مرگ سایه هاست

 خورشیدی که دیوار را از میان خواهد برد

 دیواری که با سایه هایش

 کشتارگاه هر صدا و بی صداست

 دریغا اگر که دست به دست نمی رسد
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 دریغا دریغ دستی دیوار فاصله است

 دستی نیز سایه ی ماست

 که در آن آینه های عشق

 غبار از شرم می گیرند

 آینه ای که یادآور سایه ی خاطره هاست

 خاطره ای که زیر دیوار بلند شهر تو

 خاطره ای که از دست های من و تو

 جرعه ای را تلخ از زندگی به کام ما می رانند

 تا که در این سوی در این کشتارگاه

 مرا و تو را بر دار برانند

 !هم صدای من 
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 لحظه ای خاموشی را دریاب

 که خاموشی آواز سایه هاست

 لحظه ای بر سایه ها نگاه کن

 دریاب که این کشتارگاه توان ماست

 ؟!بر کدام خلیج لنگر انداخته ایم 

 !هم صدای من 

 کدام خلیج ؟

 که گرد آینه ها ما را به جشن دلتنگی می برند

 و سایه ها ما را تکیه گاه می شوند

 !و باز ما را به دیوار وا می نهند 

*** 
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 شـمـع و شـب و خـاکـسـتـر

 در آوار آب و خاک

 مه آلوده به چشم و خوابناک

 مرا بر دخمه ی پهلوانان اشک ریزان است

 که مرثیه ی مرگ نیز بر من بی امان است

 که در این جنگل پست

 که دور و دورتر می گردد دست ز دست

 پر ز سایه و پر ز آهن و فوالد

 نهفته در آن طوفان 

 گنگ شده در آن فریاد
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 و گم شده در آن انسان

 امید و عشق می رود و سرد می شود

 و تنها خاکستر ز شمع بر خاک بستر می شود

 یکی نشکفت، نتاخت، نشتافت

 تا که ابر گردد و باران شود

 یلی برخاسته هزاردستان را یاد شود

 و در سیل آوار شبانه

 که بی رحمانه بر اختران شبیخون کرده بود از کرانه تا کرانه

 کس ندید کومه ای را

 که پای در پای ماه می سوزد

 کس ندید شمع را
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 که در فراغ گل و پروانه

 تا سحر چراغ می شود و پای در جای می سوزد

 !گمان نمانده است که تقدیر چنین باشد 

 که مرگ یاس تا نیلوفر

 مرگ باز با کبوتر

 قصه ی شمع و شب و خاکستر

 !هجوم مرگ باشد در بستر 

 آه اگر آتشی بودم

 شمع را باز می افروختم

 و جنگل را ز شراره هایم می گداختم

 تا به آن دم که هم آغوش آب گردم
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 آه و اگر آب می بودم

 این خوناب ها را و آتش فشان ها را

 که به پلیدی کشانده است 

 کوه ها را و دریاها را

 سرد می نشاندم

 زمین در هیات جنگل ها

 پر ز آهن است و فوالدها

 انسان است در هیات آهن

 زمین است در هیات انسان ها

 تنها کابوس خواب می شود

 قصه ی شمع و شب و خاکستر
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 هجوم مرگ می شود در بستر

 در چکیده ی این رنج ها

 برتافته ی درخت ها، در خم ساقه ها و سایه ها

 خواب زرد نارنج هاست

 و قصه ی صدا و برگ ها

 قصه ی پهلوانان نام آشناست

 که خفته در دخمه ی سال هاست

 به گوش آهنگی پج پچ و نجوا می کند

 :از درون سینه ی ستمدیده ی تاریخ غوغا می کند

 !پهلوانان مرده اند! پهلوانان خفته اند

 !پهلوانان مرده اند! پهلوانان خفته اند
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 گرز در خاک رفته است

 خورشید در حال غروب، رنگ خونین به خود گرفته 

 !و بر آب ها و زمین پرده انداخته است 

 :چنین است چنین

 از جنگل جان کاه

 تا شبانه بر ماه

 و هجوم مرگ بر خون سرخ در رگ

 سیل ایست بی باران

 پای در سرخی جویباران

 سیل ایست بی باران

 شرم آگین، خون ریزان، برگ ریزان
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 صداست، صدای سایه هاست 

 صداست، صدای ریزش برگ ها از ساقه هاست

 که هر گام بر آن پتک را به یاد می آورد

 پتکی که از کوره ی خشم آهن را به التماس در می آورد

 التماسی که صحنه های تاریخ را به چشم می آورد

 تاریخ، تاریخ حماسه

 تاریخ افسانه و قصه

 تاریخ سیاه هر شب

 تاریخ سپید هر روز

 تاریخ و حماسه, تاریخ 

 تاریخ و حماسه
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 پهلوانان خفته

 پهلوانان مرده

 با مرثیه، بیدار

 با زندگی تکرار می شوند

 شتافته از دل گرم خورشید

 پا به رخش، طبردار

 همچو رستم زال می شوند

 پهلوانان خفته

 پهلوانان مرده

 با مرثیه بیدار

 با زندگی تکرار
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 از سینه ی در هم آشفته ی تاریخ

  .پیش به سوی بازگشودن آوار می شوند

*** 
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 زنــجــیــر

 سلسله سلسله دست در دست

 آهن با آهن از اینجا تا به آنجا

 گرفته اند و بسته اند راه و کنده اند چاه 

 از برای من و تو

 اکنون ما وامانده ایم جدا از هم

 تنها مانده ایم با هم و دور از هم

 از دیر باز تا به امروز 

 سلسله سلسله، زنجیر زنجیر

 آهن با آهن، دست به دست و زمین گیر
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 سخت بسته اند و بگرفته اند

 دست را و پا را و ما را

 باهم و دور از هم ساکتیم و خموش

 راه می رویم زنجیر ها به دست و زنجیر ها بر دوش

 چرا فریاد نکنیم ؟ زنجیرها دم به دم می غرند و می خندند

 چرا فریاد نکنیم ؟ یادها با بادها دم به دم می روند و می گندند

 رو به پنجره باید که فریاد کنیم

 خود را آزاد کنیم

 رها شویم از بند

 نه من باشم و نه تو  

 زنجیرها نیز گسسته شوند و نباشند 
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 ما باشیم من و تو، ما 

*** 
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 خـورشـیـدی

 ز او می باید بود

 بر گرده ی چمن و درخت

 بر گرده ی کوه و سنگ و آهن و خاک

 چنان تارکی از تار و پود او می باید بود

 آتشگونه بر برف کهنسال

 شراره افروخته و به آتشکشانده

 بام قیرگون بی در و پیکر را                                       

 خورشید می باید بود

 چنان که ماه خورشید خواهد بود
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 جهان روشنی باید افروخت

 در دل سیاهی ها,چنان که خورشید گوید سخن 

 آهنگ مردمی باید بود

 چنان که پرنده با درخت است و درخت با خورشید

 و انسان همه از آن آتشی بوده است 

 سراپا گداخته

 تا به آن روز که خورشیدی سازد از زمین

 و جهانی از روشنی

 .همه از آن خورشید خواهد بود 

*** 
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 مـردم بـرای مـردم

 مردم همه در قالب او

 و او همه در قالب مردم

 شهر همه از آواز او گرم

 و او همه از آواز مردم

 آری شهر قشنگیست آن شهر

 شهری که شهردارش شهریار مردم می باشد

 و شهروندی و شهرداری در برابری سنجیده می شود

 آری مردم برای مردم

 جنگلو کوه، آهن و سنگ، برای مردم
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عزیز میری!                                                                                اینگونه است شب  

 دریا و ابر، آسمان و زمین، آیین و دین برای مردم

 و نه مردم برای جنگل و کوه و آهن و سنگ

 نه برای دریا و ابر،آسمان و زمین، آیین و دین

 همه و همه برای مردم

 چرا که آزادی گیاهیست که باید کاشته شود در باغ

 در فصل سرد بی باروری باور

 چرا که زندگی ازآن مردم است

 و نه مردم تنها ازآن زندگی

 مردم برای مردم 

*** 
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