
 1دو شعر از بولیوي

 )سورالِم اِوو علیه کودتاي ضدِّکارگري با کارگران و بومیان فرودست مبارزاتمناسبت (به 

 

 بولیوي -کاران ناروائزهاي محلی معدناز ترانه

 زادممن زنی معدن

 اي زغالروي کُپه

 دنیا آمدم

 بند نافم را 

 با تیشه بریدند.

 ها ها و نخالهتوي خاکه

 لولیدم

 پتک و مته و دیلمبا 

 بازي کردم

 و با انفجار و دینامیت

 بزرگ شدم

 کارانمردي از تبار معدن
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 جفتم شد

 کودکی از جنس معدن زاییدم

 سی سال آزگار

 شویی کردمزغال

 و زخم معدن

 اندازیست که دارم.تنها پس

*** 

 زادممن زنی معدن

 پدرم

 وآواري مدفون شدزیر

 مادرم

 توي غربالش خون باال آورد

 برادرم

 از روي نقاله پرت شد

 و شوهرم را سم زغال 

 نشین کردهخانه

 یک عمر

 لقمه از دهنم زدملقمه



 پیشز پس اندوختمو پشیز

 تا شاید 

 یکتا پسرم

 وقتی بزرگ شد 

 اي بشود.کاره

 اما، حاال 

 ست که اوايهفتهیک

 ي سحرهر کله

 گیرددوش میکِش بهشن

 ساالنپاي همو پابه

 را» 2ي شیطاندهانه«راه 

 آید.گین میرود و غمامیدوار می

 بار فقراین کوله

 ست که به او رسید.تنها میراثی

*** 

 زادممن زنی معدن

 با باروت و دینامیت

                                                           
 کنایه از تونل اصلی معدن است. - ۲



 بزرگ شدم

 هاي سکوت رالهجه

 فهمممی

 هاي عصیان رارگه

 شناسممی

 دانم انفجاري در پیش استخوب می

 بگذار موسمش برسد

 ها فریادي شدزمزمهوقتی که 

 خواهی دید

 هایمکه چگونه از گیس

 سازمصدها فتیله می

 و ز قلبم

 چخماق

*** 

 زادممن زنی معدن

 ام، وطنم معدن بودام، کوچهگهواره

 شکو بی

 گورم نیز



 کاکاتیهاي کارگران بومی معادن تیاز ترانه

 ـ پسرم!

 دانیهیچ می

 و  هاي تن ماکه میان عرق

 آب دریاها

 شباهتی است؟ چه

 ـ نه پدر

 دانمفقط می

 که آب دریاها سرد است

 ها داغو عرق تن

 ؟ـ و

 دانم که آب دریاهاـ می

 رنگ آسمان دارد

 هاو عرق تن

 ي سربهرنگ خاک

 و .....

 گویی، کوچولو!ها را میـ تو تفاوت

 ها را پرسیدم.اهتمن شب



 ـ اما این قصه را، پدر

 اي.هنوز برایم نگفته

 گویممیـ 

 اما این قصه نیست، یادت باشد!

 این سرگذشت رنج است

 ي کار است،نامهاین رنج

 دانی؟می

 آب دریاها

 در حرارت خورشید

 شود،تبخیر می

 زان پس

 ابري در آسمان و

 بارشی بر زمین

 چون گل سرخی در کوهستان.تا طبیعت بشکفد: هم

 ها نیزو عرق تن

 ي رنجدر کوره

 شود،دود می

 پس و زان



 رعدي در تاریخ و 

 توفانی در زمان

 رنگی در میدان.چون پرچم خونتا جامعه بشکوفد: هم

 جاستهم از این

 هاکه دریاها و تن

 هر دو جزر و مد دارند

 آگینگاه آرام و گاه خشم

 هاي سرخ را، پدرـ من گل

 دارم.سیار دوست میب

 ـ آفرین پسرم!

 وقتی دریابی

 ايکه در کجاي زمان ایستاده

 گاهآن

 با تمام وسعت قلبت

 رنگ را نیزپرچم خون

 دوست خواهی داشت.

 


