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 ه منارهاکل
 مزارها شهر  و   مرده ر  شه، ریک  شه

 اعتبارها  ا  ز  کفــــــــــــــهارسو رفته   سوارها    یکسر  شده  اـــــــــــــاکنون  پیاده ه

 را  اختیارها ا همه ـــــــه  بود  مــیاد  آنک    زمان   ویش  ندارد  درینـــــــخکس  اختیار 

 استوارها کسی  نبود  به  پا ون  ما ـــــــچ    ویش  ـبر اعتبار خ ود و ـتکیه  بر خ مردانه 

 زد  و هردم  شرارهامی ا زبانه ـــــــــجهر    زبانیم  آتش   ۀلـشع  و  ه  شورـــــــــیاد  آنک

 ون  نشانده همین همجوارهاــــما را به  خ    کنم  ایت  نمیــشک  ،وهــــــاز دور دست  شک

 شوره  زارها  درین  م  بدی  فشاندهــتخـــ    است   ردهــــــی  نکئمورزه  ن  ـه گیاه   غیر از

 ه  از  دوستدارهاـــــن  ،نز  دوستی  نشانه   است    گسستهیاری   ت  وو  ــــــــــاخ ۀشیراز

 مارها وــهمچ  زندممی  انه  نیشـــــــهمخ    اند   ردهــــــــــــــــــکدور  از لباس عافیتم  تا

 و بارهاار ـــــــــک   مــرق  رودمی وارونه     نیلگون    ری این  چرخــــدیگ  برنگ گردد 

هر هارهاــــــــــگ   رخت بسته است      افتاده  تا  به همه جا عطوفت از و م   ردن  مردم  م 

 ن از جمع  بارهاـــتو  بار  خویش  دور ک      ؟؟بری  رقیبحسد  می هــــــم  چـبر بردباری

 ر و دارهاـــــــــــگی ا  نبود چنینمدور در     ست   سریودچه دوران خ واجب الوجود، یا
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 افتخارها  ندک ا  به  قتل عام ـــــــــــــــآنج    اجنبی   رمانــــــــــــــف  به انقیاد  در جمعی 

 مزارها رو  شه  ر مردهــشه ر ــیک  شه   ان   ـــمردگ رــما  شه ابلــــــک ر  ـشه  گردیده

 و شهر ا زارها  رتهـــر ک  ـر  شهــیک  شه     و از یاد رفته ای  ته ـــــخف ر  ـشه رـشه  یک

 وچه  دارهاـــــپسک وچه  وــــک بیم      آویخته  به و  ترس و شهر  شهر وسوسه یک شهر

ـمک  ۀآئین   باخته   رنگ  ر سوخته  وـــــر شهـــــشه یک   در و  تاریک  و تارهاـــــــــــــــ 

 ده  دود از دمارهارآمـــــــــــبا  مردمی  ب     دود  است و خاکستر و  آتش رـیک شهر شه

ـکل  ۀدور ردیده  زنده ـــــگ    و تیر   و سنان  ترور و  ر تیغـشه رـیک شه  ه منارهاـــــــــ 

 رانــستمگ  این «اسیر»  بازپرس  روز در

 غارها جمله  بپالند و  کنند  مــــــــــــــره  گ

 

 

 

 ( ع1۱۱۱جوالی بن ــ المان، ) 

 


