
  :از قلم شاعر ميخوانيم" از قفس تا قاف"از سرآغاز منظومۀ ی در قسمتها
در اواسط دهۀ  هشتاد خلق گردید، ی که در زندان پلچرخ" ازقفس تا قاف"منظومۀ . برایم جالب بودی زندگی باز

ی ميلی م، بر بدر آن روز ها تصميم گرفت. از کابل ویران به کشمير زیبا و خونين رسيده و به کاناده سر کشيده بود
مرا به چاپ آن ی ام، قائق آمده، منظومۀ یاد شده را که دوستان زیادی ادبی خود، در چاپ تمرین های هميشگ

  .تشویق کرده بودند، در دسترس جامعۀ ادب دوستان کشور قرار دهم
  

کند، در ی س ممنعکی گوناگون را در متن تکامل اجتماعی اندیشه های که جدال تاریخ" از قفس تا قاف"منظومۀ 
ميگيرد و آن را خارج از قلمرو و معجزه، در نامحدودۀ ی را نيز پ" قهرمان"بيرونی، مسئلۀ پيدایش ی سيما

  .کندی مشروط به نياز زمان و آگاهی، جستجو می ممکنات ول
  
  
  

از ی لهامآیند که انسان در جریان مطالعۀ تاریخ و وقایع حال و نه در نتيجۀ ای نادر پيش می لحظاتی در زندگ
. را ببيند، لمس کند، ببوید، بچشد، آن را فروبلعد وهضم نمایدی تواند قوانين حاکم بر اجتماعات بشری هيچستان، م

ی لحظه ای را تا به آخر خواندم و برا" از قفس تا قاف"در جانم نشست که منظومۀ ی من این شناخت زمانی برا
  .چشم فروبستم

  غالمرضا پرتوی  
  

  از قفس تا قاف
  هستیی ه دور از پهنۀ دنياب

  هست پر اندوه و خاموشی زمين
  از آنجا رفته خورشيد بهاران

  گشته فراموشی ز یاد زنده گ
  

  غرق و دود و ظلم و ظلمتی هوای
  رفته در کام تباهیی زمين

  سراسر مسلخ و ميل قفس ها
  همه در سرنوشت مرگ راهی

  
  گذشته تيره و آینده تاریک

  قفس، صياد و درد و مرگ و آزار
  به خون و فضله آلوده سراسر

  پرو و چنگال و چنگ و بال و منقار
  

  همه مرغان خاک آلود، لرزان
  شان پرواز رفتهی زخاطر ها

  شاخسارانی سرود شاد رو
  اسير شان نهفتهی به دل ها

  
  بریده با نهادنی به سر ها

  ميان خون یاران دانه چيدن
   دیدنبه چشم خویش برق تيغ

  نالۀ مرغان شنيدنی صدا
  

  :چریدن، انتظار مرگ در سر
  پيش آیدی دست قصابی که ک"    



  بگيرد گردن مرغ حقيری    
  بسایدی به حلقش تيغ خوناب    

  تنهای تنهای همه یکجا ول
  بسته زبان رای همه یکدل ول

  تلخی همه بيزار از خاموش
  همه پر از فغان، خورده فغان را

  
   دیوارجهان شان شده این چار
  و دور ز اوج آسمان، بيگانه

  سيه دیوی، سيه دل، سرنوشتی
  مغروری به حلق شان نهاده پا

  
  تنگ و مرغان صد هزارانی سرا

  زمين پرفضله و مرغان تشنه
  در آن مرغان پير و جوجه مرغان

  همه در انتظار برِق دشنه
  

  ز خاطر رفته اميد خالصی
  نه پيدا در نظر، راه رهایی

  بال و پر گشایدتا که ی نه مرغ
  نماید راه پر بار نهائی

  
  را سراِب آب، ُکشتهی گروه
  طعمۀ خونين صيادی گروه
  های دانگی مرده از بی شمار
 از وبا گردیده بربادی شمار


