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 Human rights بشر حقوق

  
  ناتور رحمانی

  ٢٠١٣ فبروری ١٧
  
  

   ھا ، ستاره ھااللهاز 

   ھاشرارهاز زخم ھا ، 
٣  

 

  ق ؟ يادت است رفيه ب

  م خون آشام يوقتی دژخ

  بدنام » راست «و » چپ « 

  ن رنگ ُملک ما يمان خونزآس

  " د ي کشیھر شب ستاره ای فرو م" 

  ھزار تابناک ستاره را 

  را ) ز و شاھپور يشاه آغا  وغالم حسين و عز( 

  را ) دين محمد محمودی ، فتاح  و غرزی ( 

  )ل و ببرک محمودی يوک( 

                                   و کی و کی را 

   ما از پنجره ھای کوچک زندان

  م يديز می دياز آن مسلخ ھول انگ

  :                                          کــه 

  "چراغ می کـُـشند ، مھـتاب می رويـد " 

  "ستاره می ِشکـنند ، آفـتاب می رويـد     "   

***  

  مياد داريه و ما ب

  ازآن دخمه ، ازآن زندان

  خاطرات ھزاربار تلختر از زھر ھالھل را

   آن دوران خاطراتی از
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  که سيه کاران 

  جز انسانه ھمه چيز بودند ب

  مياد داريه ب

  !ت و انسان ؟يازآن کشتارگاه انسان

  گری يکه درآنجا عذاب د

  فراتر از شکنجه ھای جسمانی 

  داشتند  برما روا می

   در آن  لحظه ھای استخوان سوز 

  که بود  فوران سرخ  خون 

   نماد چشمان آماسيدۀ  ما

  فرتی از شکنجه گران که چه ن! آه 

  ست ھاي                                        خاد

   ھا خود فروخته ھا ، آن خون آشامآن 

  د يدو ی                                 تا بن دندان ھای مان م

   اين خود شکنجه ای بود از نوع دگر

  اد دارم يه خوب ب

  دی بوديسالھای پنجاه ونه ، شصت  خورش

  ن ما يد را درسرزميی که خورشئھاسال

  ان ظلمت گستر در زندان يجان

  ده بودند ير کشي                                     به زنج

  در آن سالھا ، آن شرف باخته ھا 

  خواھانيزاد آغرورکوھواره برای خرد کردن 

  به انواع جنگ روانی متوسل می شدند 

  ر نبودند  يعقاب ھای زخمی که به دام و دانه خوپذ

  دندي                                                        درتنگنای روانسوز قفس می تپ

  وکرگسان پست پرواز الشخوار،

  دور قفس می رقصيدند                                 ه                                   موذيانه ب

  تعـمار رمانده در سياھچالھای اسيمبارزان گ

  ن ضرورت يبرای مبرھن تر

  ) رفع حاجت                              (      

  ن موجودات کرمواره يف تريتوسط کث

  شدند  ی                                             اھانت م

  آن حيوانات انسانما

  زندانيان بی دفاع را 

  در مسير راه                          
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  ره ھا از پنج(

  )                 تا آبريز ھا

  با مشت و لگد وفحش و ناسزا

                                    بدرقه می کردند  

  د  يھرگاه در زمانه  ھای بع

  د يبا دست ھای زندانبان، آن خادی ھای  پل

  شد  یدروازه قفس بازم

   –کشور چين ۀ  اين ساخت-قفل بزرگ و سنگين  

   درب و حلقه و زنجير زندان بودکه آويزۀ گوش

  آنان     درمشت گره کردۀ

  برای وارد نمودن ضربه ھای ُمھلک ، بيقرار بود 

  تا به پيکر زخم برداشتۀ زندانيان فرود آيد

   نمی کردند ءبدين کوب و سرکوب ھم اکتفا

  جای خونه آن مزدور بچه گانی که ب

  اشتان کرملن درجوی ھر رگشان جريان دپيشاب سردار

  آن روان پريش ھای بيمار

  ت قباحت ، زشتی و رسوائیيبا نھا

  را با لگد گشوده ) تشناب(درب 

  ش فقط وطنخواھی بود زندانی را که جرم

  که رفع ضرورت کند  ش ازآنيپ

  ءبا عتاب و شتاب  و استھزا

  کردند از آنجا  یبرونش م

  ق يچقدر زجرآور بود رف

  وقتی صدای گرفته و بغض آلود 

  م يديض را می شنيرمردھای مريغرش دردناک پ

  که برای باز شدن درب سلول 

   غرور ورجاوند شان ۀاز درواز

                                      می گذشتند

  منان آدم نما، با چه سفاھت يآن اھر

  دند ي                                    مستانه می خند

  م مقدساتناه ی را که بئو التماس آنھا

  ت داشتند ي                                        توقع انسان

  ه می گرفتند ي به سخر

  !ق يباورکن رف

  ھنوزھم آن صدا ھا، آن  التماس ھا 
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  سان ناقوس پردۀ گوش ھايم را ه   ب

                                     می لرزاند    

  ...آه 

  آنان  ۀ  آتش گرفتچه دشوار بود نگريستن به چشمان

  که موج ناشکيبائی و شرم 

  غرور در آن متبلور بودۀ  وبلور شکست

  م آشنا يديما می د

  در آن  روزگار

  کار                                                                             ه  آن بی آزرم ھای ناب

  د که شرم را از نو جوانی در ذھن شان آب کرده بودن

  !شرمانه دلشاد بودند ؟يچه ب

  چه می کرديم ؟

  م يختيد شرم را بدار می آويناچار ، با

  خ ين اوباشان تاريکه بی ننگ تر

  .د دار زندان بودند ي                                       کل

  آنگاه جوانتر ھا يمان پرده دار می شدند 

  ه يو سالخورده ھای گرانما

  ر روی تشت پالستکی عاری از تحمل ، ناچا

                                                      درون پنجره می نشستند 

  ت قطره اشک را يوما ، شفاف

  م يديدر شعاع کمرنگ آن دخمه می د

  د شان يش سپيالی ره که با چه تلخی و درد الب

  د يدو ی                                                        م

  چه بسا قطی و آفتابه و تشتی که 

  ه زندانبان ھای منفور يند تر از چھره کريخوشا

  د ي                                                           نمی گرد

  ق دردناک را ھر زندانی ين حقايا

  گور آن دوران    ه ھر زنده ب

  که نامردمان بر سرکار بودند

  خاطر دارد ه                    ب                      

  معذورم ؛ اگر عفت در کالم خدشه دار است 

  ق يری رفين می پذيقيبه 

  ن دشنام ھايک تري رک

   که در قاموس قوادان استعمار ھم نگنجد

  برای قامت آن بی ننگ ترين بی ننگ ھا
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  ست کوتاه ي                                               قبا

  د گذاشت                                       ي پستی شان انگشت باروی کدام

                                           که داستانيست جدا 

  خاطر داری آشنا ؟ ه ب

  زان ما يوقتی عز

  با تحمل ھزار ھا نامرادی و رنج

  وردند  آیزکی برای ما ميز چيچ

  ی حاال اگر با صد خواری ، قرض و قرضدار

  ه کرده بودند يرا تھ                                            آن

  آنجا ، در ھمان محوطۀ زندان

  د يگرد یوار بلند ،  چپاول ميعقب د

  دنی يبلی ، آنچه خوردنی بود و نوش

  دزدان خاک ، می جويندند ومی بلعيدند و سر می کشيدند؛ 

  حتا کتاب ھای ما را 

  گر را ينامه ھا و دھھا عنوان دکتابھای مسلکی ، واژه 

  رت نداشت ياه شان مغاياست سيکه با س

  اسی زندان يت بدنام سيگذشته از فلتر آمر

  کردند  ی                                                  دزدی م

  م ؛ يديزان و کسان خودرا نمی ديگرچه ما ، عز

  ...      م وضع از چه قرار است يدانست یمگر م

  ستی از فرستاده ھا يرا تنھا ليز

  و لباس ھای شسته را روی دست مان 

  . گذاشتند  ی                                               م

  نگونه ، با جنگ روانی گذشت يکی دوسال اي

  سالھای سخت و سنگ بود 

  عقابان در قفس دلتنگ بود 

  مگر؛ کسی بر آستان آن نامردان  قھار

  اوردي                             سر فرود ن           
  

 ادامه دارد


