كانون مدافعان حقوق كارگر http://kanoonmodafean1.blogspot.de/2012/03/blog-post_20.html -

بھار
كارن جواھري
بھار از نغمه خوانی چکاوکان بيدل و اسبان مست و دلھای شوريده جوانه می زند .
زمين در زايش دوباره اش تولدی نو به تن کرده خود را در بزمی شاعرانه در حيطه ی
نقاشان جلوه گر می کند .
سبزی خاطره انگيزی بر پھنای دشت  ،خود نمايی می کند .
وبلبالن در عطری خاطره انگيز به ترانه خوانی از سينه ھای عاشق شان آوازھای قديمی سر می دھند .
چابکسری حيران  ،خيره سری جوان  ،در خاطره دخترکی پريشان احوال در خياالت خويش
به رجز خوانی  ،جفتک پرانی می کند .
ماديان ھای مست پا در پا شوره ی رودخانه ھا  ،کرده و تن سرما زده را به برف ھای آب
شده می سپا رند .
و اينجا دھقان شب زده در خواب شب پره ھا ھمسر خود را از بالين قحطی زده زمستان می زدايد .
دھقان از پشت پرچين ھای يخ زده  ،ذوب شدن برف ھا را به تماشا می ايستد .
چه بھار دل انگيز و زيباييست .
از البه الی شاخساران زاغک جوان تن به عرض اندام ميکند و بالھای سياه خود را باال و پايين
ميبرد  .چه بھار خوش آھنگيست .
پيرزن شوی مرده  ،کرسی خانه را  ،خانه تکانی می کند  .نوه گان ھمه در انتظار بھار خوش الھان
پيرھگان تنگ را از تن بيرون می کنند و بی مھابا پدر را به سراغ بازارھای در ھم برھم شھر می کشانند .

مادر از پس چارقد گل گلی نگاھی به قد و بالی بزان و کودکان خود می اندازد .
انگار ھمھگان را او زاييده است .
و چه مھر بانانه به مرغکان خود دانه می ريزد .
عجب بھار پر بھانه ای .
کدخدای ده با سگان شروع به واق واق می کند تا ھمه گان قبل از ھمه او را ميمون کنند .
کودکان ده بی ھيچ تلنگری به پايين وباال ی ده چوب سواری می کنند .
بھار  ،بھار
چه بھار بی بھاريست .
آيا کس ديگری مانده است  ،که از خواب زمستان بر نخو استه است ؟
آيا کس ديگری با زمستان به خواب رفته  ،که بر نخواھد خواست ؟
زمين می درخشد اين بار بی ھيچ منتی و می زايد بی ھيچ دردی  ،و من ،
زمستان زده ی خواب در خوابم و درد می کشم از مردمانی که خود را از خواب بيدار نمی کنند .
اگر زمستان بگويد :
بھار در دل من است  ،چه کسی سخن او را باور می کند ؟
در ھر بذری اشتياقی نھفته است  .چشم ھايتان را به خوبی بگشاييد و بنگريد  ،عکستان را در ھمه ی عکس ھا خوا ھيد ديد،
گوشھا يتان را خوب بگشاييد و بشنويد ،صدايتان را در ھمه ی صداھا خواھيد شنيد .
بھار در راه است  .بھار در راه است .

سر خوشانه  ،مست  ،گيج از تمام لغات  ،وا مانده از تصوير ،خيالم را به رويا ھايم ھديه می کنم
و در بھار ی که می زايد  ،زاده می شوم .
چه خوش بھار دل انگيزی وچه بھار خوش دل انگيزی .
از کوچه ھای سرد باال و پايين ميروم و از بوق نای گلويم فرياد سر می دھم .
که ھيھات در چنين بھاری
مردگان بيدارند و بيداران خاموش
و من
مرده اندر خاموش ھستم که فرياد بر آوردم .
عشق برزخی ست در بيداری
و رويايی ست در جھنم خواب

http://kanoonmodafean١.blogspot.de/٠٣/٢٠١٢/blog‐post_٩۴۵٢.html

تبريك سال نو كانون مدافعان حقوق كارگر

صبح گرديده ،آب يخ بسته است
در ھمه قريه برف بنشسته است
بر سر كھسار آفتاب صبح
تاج بنھاده است بر نقاب صبح
"نيما"

گويي بھاري است كه ھنوز يخبندان باز نشده است؛ بھاري كه به رغم شكوفايي گل ھا و پشت سر گذراندن زمستان ،خنده بر لبان
كارگران و زحمتكشان نيامده زيرا كه فقر و تنگدستي گراني و بيكاري ھم چنان آنان را تحت فشار قرار داده است و حداقل حقوق
تعيين شده براي كارگران با توجه به تورم و گراني موجود بيشتر به دھن كجي به زحمتكشان مي ماند.
عالوه بر آن زنداني بودن فعاالن كارگر ھم چون مددي ،شھابي ،اخوان ،ابراھيم زاده ،زماني ،جراحي ،بوداغي ،فراحي شانديز و....
تحت حكم بودن تعدادي ديگر ھم چنان نشان از آن دارد كه دفاع از حقوق كارگران و زحمتكشان و اقشار تحت ستم جرم محسوب مي
شود و با احكام سنگين وكالي آنان ھمانندعبدالفتاح سلطاني و نرگس محمدي و تداوم زنداني بودن روزنامه نگاران و فعاالن اجتماعي
ھمانند كيوان صميمي ،مسعود باستاني ،سعيد مدني و  ...ھم چنان فضاي سنگيني بر فعاليت ھاي اجتماعي حاكم است .ھمه ي اينھا
درحالي است كه سايه ي شوم جنگ امپرياليستي نيز بر سر مردم سنگيني مي كند.

با ھمه ي اين احوال آن چه اميد مي دھد اين است كه ھيچ چيز ثابت نمي ماند و شكوفايي بھار نشانگر تغيير و دميدن صبح نشانگر
پايان شب است .ھر چند كه ھنوز يخ ھا آب نشده باشند و يا آفتاب ھمه جا را فرا نگرفته باشد ،اما اميد از آن رو در دل ھا زنده است
كه تالش بي وقفه زحمتكشان و كارگران براي زندگي بھتر ادامه دارد.
كانون مدافعان حقوق كارگر
نوروز ٩١

