
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

 

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   

AA-AA 
ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Political     سياسی

  

   "نيزک"ر ـــعـزت آھنگ     

  2012 وریفبر 24         

  

     

    

  خزان  تکرار در تکرار             

  

  زيباست  خزان ھر چند رنگارنگ و

  طعم  گلھاست زمين خالی زعطر و 

  پيچک در دل صحرا  و زرد ياس ديدن گلبرگ من ھر آن خسته ام از

  پرمعناست  و  خزان ھرچند رويائی

  آلود وغم افزاستابر مگر تاريک و

  من از مرگ طبيعت سخت بيزارم 

  روحم خسته ھمچون خشکی برگھاست  و

  تکرار تکرار در ،اين  مرگيست ميدانم که و اين را نيز

  ازاين زردی و خشکيدن و خشخش بزير پا دلم ميگيرد

    برگی  گل و افتادهميان جادۀ موھوم 

  که تا ديروز بر شاخ بلندی رقص و آواز قناری را صدا ميزد

  خورشيد با طIگون نيزۀ نورش و

   ميداد مساژ بی ريا ،مخمل زيبای صورت رازمرد 

  روح افزاست رقص گل چه 

  ياھابه آغوش نسيم صبح رؤ

   پيداستمگر پيوسته نا

   گلھا  ،شاخه ھا  ھا ،جسد 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

  و عواطف رااحساس  و به آھنگ تضرع ميخراشد دل  

  تسريع ميکند رقص مردن را ، زوزۀ باد  وانگه

  .ناپديد گردد پرپر و  حسرتدل جادۀ  در تا

  خيابان گمراهلغز لغزان به ، ان خزان مبرگ نارنجی  بفر

  ، با سرعت صد که سپيدی تانک سبز يا

  بدن برگک معصوم را کوفت ،گلستان اسير در

   ندگلبرگھا خون آلود و هشکستب شاخه 

  ا خيره به اين حادثه با حسرت و آهچشمھ

  آقات توضيح نبود از جرأ رمق و

  بخشيدم یين لحظه فقط بستن چشمانم را سرعتمن در

  غلتيد ماشک در چش ،پيدتدلم از درد 

  رنگ اين حادثه در ديدۀ من 

  ھمچو طوفانی بود 

  در آن سوی زمين !آه

  برگھا انسانند 

  حوادث ھمه روز تکرار در تکرار است و

  و سامان در باغ من خزان را به خزان سر

  لحظه در لحظ  مشابه بينم 

  جسمھا خشک تکيده زخمی

  زرد لی وگِ  وقھوه ئی  رنگ لبھا ھمه خاکستری و

  چشمھا در وحشت 

  قلبھا در حسرت

  پنير خر و گاوی که خورد برگ و دھد شير و

  ھيچ جا نيست که نيست 

   يه کند برگ و بسازد کودیماشينکھای که تغذ

  ھمچنان نيست که نيست

  مگر در جنگل پر برگ خزان 

  سپيد و رنگين  ،ھمه رنگ گرگ 

  يلدا  طی دوران سياه
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  کمينگاه بزرگ ابرھا  ز

  کنندخسته و ويرانه  بدرند، ياد گرفتند که ببارند،

   خشکانندب باغ از ريشه 

  ، آواره کنندسوختهسروھای بلند  و

  که بخواند ز وفا بتواند نه قناری 

  خفا  به تدبير زند تير ز نه شکاری بتواند که

   ؟اين بار خزان رخت سفر خواھد بست رب يا

    

  

 

 


