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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  ياسیس

  
  شمی صلواتی

  ٢٠١٩ مارچ ٠١

  

 بودم شاعر اگر
  ساده نويسی قلم با

  شده سالخی زن آن نام با شعری
  سنندج کودکان پارک در ريخته خون آن از
  ]مادر[فرزند شده مگ آن پھنان بااشک 
  کردم می حک شھر ديوار و در بر

  ٭٭٭
  بودم شاعر اگر
  ساده نويس قلم با

  درد از شعری
  کوه ترين العبور صعب بر
  باک بی کولبران آن رنج از
  فتح سرفراز ھای دشت در زده يخ
  درخون غلتيدند درد با که

  کوه از شدند پرت
  دور ھای صخره در منجمد
  مرگ با پيمان ھم
  شب تاريک و تنگ ھای گذرگاه در

  کردم می حک
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  ٭٭٭
  بودم شاعر اگر
  ساده نويس قلم با

  شرم از شعری
  ھا واژه تلخترين با
  نوشتم می خدا معماران وصف در
  کھنه زخمھای تا
  انتھا بی ھای درد با
  شھر ھای کوچه پس در که

  خيابانی فروش گل دختران به بانگاھی
  ھا زباله ميان در شده گم کودکان

  !حرمتيھا بی ھمه اين انتقام در
  تاالرھای از ستون ھر اقط بر

  کردم می حک شھر خون به آغشته
  ٭٭٭
  بودم شاعر اگر
  ساده نويس قلم با

  عيانیا ۀسفر از گرم نان با را قلبم
  بردگی پوچ قوانين با را ذھنم و

  مماشات با را وجودم
  فاحشگی به دادن تن يا
  ننگ با نه را وجدانم و

  شعور از بيگانه کتابھای با جنگ در بلکه
  تاريخ جعل از گرفته بر دروغھای با
  واھی ازخدايان شده ساخته بتھای با

  قلم نبرد در جنگ از بدور
  کردم می دفن را

  ٭٭٭
  بودم شاعر کاش ای
  ساده نويس قلم با

  را لطافتھا رقص
  مبرد می شھر زمخت ميدانھای به
  !بردگی بر بطالن خط با
  انعام را مطربان تا
  شھر به را ھا یئزيبا و

  شادمانی به را کودکان
  شھر نظافت به را اخالق نامعلم و
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  گل کاشتن به را قاضيان
  تعطيل را قضاوت کالس
  بايگانی را اتھام دفتر

  ا شکستم می را دار وچوبھای
 ٭٭٭
  فتح ۀرمنا بر گل زيباترين عنوانه ب را سپيده گل
  سعادت فاتح عنوانه ب را بخشی و
  کردم می حک .... کردم می حک ديوار بلندترين بر

 صلواتی شمی
  


