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  ه منارھاـّــکل

  ر مزارھاــو  شھ  مرده رِ ـشھ، رـيک  شھ

  ا  ز  کف   اعتبارھاــــــــسوار  ھ يکسر  سوارھا     رفته   شده   اـــــــاکنون  پياده ھ

  را  اختيارھا ا ھمه ـــــــويش  ندارد  درين  زمان     ياد  آنکه  بود  مــکس  اختيار  خ

  کسی  نبود  به  پا  استوارھا ون  ما  ــود و بر اعتبار خويش     چــمردانه تکيه  بر خ

  و ھردم  شرارھا  می زد  ا زبانه ـآتش زبانی ام     ھر ج  ۀلـــــشع  ياد  آنکه  شور و

  ون  نشانده ھمين ھمجوارھاــشکايت  نمی کنم     ما را به  خ  وه ،ــاز دور دست  شک

  شوره  زارھا درين   است     تخم  بدی  فشانده    ردهـی  نکئھرزه  نمو  گياهِ   غير از

  ه  از  دوستدارھاـــياری  گسسته  است     نز  دوستی  نشانه ، ن  وت  وـــــاخ ۀشيراز

  زندم  ھمچو  مارھا  می  نيش   انهـرده   اند     ھمخــــــــلباس عافيتم   دور  ک تا  از 

  م   کار  و بارھاـمی  رود  رق   ری اين  چرخ نيلگون     وارونه ــــديگ  گردد برنگ

  ردن  مردم  ِمھارھاـــــــــرخت بسته است     افتاده  تا  به  گ وعطوفت ازھمه جا ِمھر

  ن از جمع  بارھاـتو  بار  خويش  دور ک     ؟ه  حسد  می بری  رقيبــبر بردباريم  چ

  ا  نبود  چنين  گير و دارھاـــچه دوران خود سريست     در  دور  م واجب الوجود، يا
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  ند   افتخارھاا   به  قتل  عام   کــــــــرمان  اجنبی     آنجـــــــــف  به جمعی  در  انقياد 

  مزارھا رــر مرده و  شھـر شھـر  مردگان     يک  شھــر  کابل  ما  شھــــشھ  گرديده

ُ ر کـر  شھــخفته و از ياد رفته ای     يک  شھ رِ ـشھ  رـشھ  يک    و شھر اِزارھا رتهــ

  وچه  و  پسکوچه  دارھاــــبيم     آويخته  به  ک ترس و شھر وسوسه و شھر يک شھر

  در و  تاريک  و تارھاـــــــّــــــمک  ۀر سوخته  و رنگ  باخته     آئينـــر شھـــھيک ش

  رآمده  دود از دمارھاـــــــــدود     با  مردمی  ب خاکستراست و آتش و رـيک شھر شھ

  ه منارھاــّـــکل   ۀرديده   زنده   دورــــو سنان و تير     گ ترور ر تيغ وـشھ رـيک شھ

  رانــاين ستمگ »اسير« زپرسبا  روز در

  جمله  بپالند  غارھا و    کنند  م ــــــره  گ

  

  

  ) م١٩٩٩جوTی بن ــ المان، ( 

 


