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 کودک میهن

تقدیم به همه آن کودکان بیچاره و مجبور سرزمینم که بازی دست سرنوشت و طعمۀ دست ظالمان وحشی صفت و خود 

لذایذ دوران کودکی شان در هوای وحشت بار و فضای موهوم نا امنی نا شگفته پرست گردیدند. آن اطفالیکه گلغنچۀ 

خشک شد، به جای دست نوازشگر پدر دست بیکسی را گرفتند، به جای آغوش گرم و پر مهر مادر زیر دامان فقر و 

ای امرار ند و برناداری خفه شدند. آن کودکان ستم کشیدۀ سر زمینم که به جای حلقۀ بکس مکتب، حلقۀ زنگ به پا بست

 حیات حتی به جسم فروشی وادار گردیدند.

اطفال نادان و حیرانیکه در اولین سالهای عمر شان به جای پناه گاه و اعتماد خانوادگی، آوارگی و بی سر پناهی را 

و  یتجربه کردند و در زیر سائبان درختان خشک و بی برگ در گوشه های جاده های پر ازدحام بی انصافی، بیعدالت

فالکت بار از سردی زمستان و گرمای سوزندۀ طموزان با خود و در کنار خود بزرگ شدند. به آن کودکان بی زبان 

دردفزایی  و  –خصومت، به جای دردزدایی  –نفرت، به جای دوستی  -شقاوت، به جای مهر -میهنم که به جای محبت 

است از تصویر دهی درد های بی التیام کودکان میهنم  ۀشم نفس گرفتن را آموختند. این شعر من –به جای زنده ساختن 

 است.

 

کـــودک میـهن  ،بنازم چهــرۀ معصــوم  و َزرَدت  

 بمیـــرم از بــــرای آه  َســــرَدت، کــــودک میهــن

 هزاران چنــــِد عمــرت رنج دادنــدت اََبــر مــردان

میـهننکـردنــد لحظـۀ درمـــان  َدرَدت، کـــودک    
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بساطت بود ز دستت چیـد دست چرخ، هر چــه در  

 جـدا از اجتـماع کــردنـــد، َفـــرَدت کــودک  میـهن

 ندیـــدی مهــر بــابــایت  نــه هـم آغــوشی از مـادر

 چـــه اظـــالمی فــلک ملـزوم کرَدت،  کودک میهن

 نــداری ســـر پنــاهـی، نـی غــذاِی، نـی لبــاِس تـن

 به بـازی در کشیــدنـد همچو َنردت1،  کـودک میهن

 نمی بینم بـه چشـم خستــه ات جـز رنگ  نفـرت را

 ز وحشت همچـو ُبز بـردنـد به لـَردت2، کودک میهن

 تپیــدی  پــا بـرهنــه هــر طرف از بهـر یک  نـانی

 به تیـرماه و بـه  تـابستـان و َبــردت3 ، کودک  میهن

تعلیــم، مــانــدی بی خبــر از علــم نـدیـدیی  لـــذ ت  

 نمــودنـــد  از رۀ تحصیــل  َطـــرَدت  کـودک میـهن

 به زهـــِر ُدخنـه کردنـــد ظالمان سر تا بـه  پـا نعشت

 میـــان غنچـــه پژمــردنـــد َوردت2 ، کـــودک میـهن

 بــه پـــای هر توانگـر خم شدی بـــر داشــتی  بــاری

 نـدیــدنــد قــدرِت راستــی و اَردت0  ، کـودک میـهن

شو که در صلح و صفا کوشد« واِهب» بیاهمــدست  

نبـــردت، کـــودک میهن تـوکل بــر خــدا  کن  زین  

11-21-2222  

 َنرد = یک بازیست همانند شطرنج -1

 لَرد = میدان بزکشی -2

 َبرد = زمستان -3

 َورد= گل سرخ -2

 اَرد = توانایی -0
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