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 ه منارهاـّــکل

 ر مزارهاــو  شه  مرده ر ِـشه، رـیک  شه

 ا  ز  کف   اعتبارهاــــــــیکسر  سوارها     رفته  سوار  ه  ده ش  اـــــــاکنون  پیاده ه

 را  اختیارها ا همه ـــــــویش  ندارد  درین  زمان     یاد  آنکه  بود  مــکس  اختیار  خ

 کسی  نبود  به  پا  استوارها ون  ما  ــود و بر اعتبار خویش     چــمردانه تکیه  بر خ

 و هردم  شرارها  می زد  ا زبانه ـآتش زبانی ام     هر ج  ۀلـــــشع  یاد  آنکه  شور و

 ون  نشانده همین همجوارهاــشکایت  نمی کنم     ما را به  خ  وه ،ــاز دور دست  شک

 شوره  زارها درین   است     تخم  بدی  فشانده    ردهـی  نکئهرزه  نمو  گیاهِ   غیر از

 ه  از  دوستدارهاـــت     نز  دوستی  نشانه ، نیاری  گسسته  اس  وت  وـــــاخ ۀشیراز

 زندم  همچو  مارها  می  نیش   انهـرده   اند     همخــــــــلباس عافیتم   دور  ک تا  از 

 م   کار  و بارهاـمی  رود  رق   ری این  چرخ نیلگون     وارونه ــــدیگ  گردد برنگ

 ردن  مردم  ِمهارهاـــــــــرخت بسته است     افتاده  تا  به  گ وعطوفت ازهمه جا ِمهر

 ن از جمع  بارهاـتو  بار  خویش  دور ک     ؟ه  حسد  می بری  رقیبــبر بردباریم  چ

 ا  نبود  چنین  گیر و دارهاـــچه دوران خود سریست     در  دور  م واجب الوجود، یا
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 ا   به  قتل  عام   کند   افتخارهاــــــــاجنبی     آنج  رمانـــــــــف  به جمعی  در  انقیاد 

 مزارها رــر مرده و  شهـر شهـر  مردگان     یک  شهــر  کابل  ما  شهــــشه  گردیده

 و شهر اِزارها رتهــ  ر کـر  شهــخفته و از یاد رفته ای     یک  شه ر ِـشه  رـشه  یک 

 وچه  و  پسکوچه  دارهاــــآویخته  به  کبیم      ترس و شهر وسوسه و شهر یک شهر

 در و  تاریک  و تارهاـــــــّــــــمک  ۀر سوخته  و رنگ  باخته     آئینـــر شهـــیک شه

 رآمده  دود از دمارهاـــــــــدود     با  مردمی  ب خاکستراست و آتش و رـیک شهر شه

 ه منارهاــّـــکل   ۀزنده   دور  ردیده ــــو سنان و تیر     گ ترور ر تیغ وـشه رـیک شه

 رانــاین ستمگ «اسیر» بازپرس  روز در

 جمله  بپالند  غارها و    کنند  م ــــــره  گ

 

 

 ( ع1۱۱۱جوالی بن ــ المان، ) 

 


