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 Political سياسی

 
  ناتور رحمانی

 ٢٠١٢ اگست ٠٧

  

  من به شھـــــرم رفتم 
  دم يمن به گورستان ھرخانه سرکش

  دم يی از خون را دئبار ھايمن جو

  دم ي شکم ھای گرسنه را شنۀيمن مرث

  ابان به شھادت نشستم يتاراج شده را درخمن عفت 

  ز بی باوری را نظاره کردم يمن رستاخ

  ده ازخون و خاکستر را يصحرای ماس

  ن را يصد پاره و سوراخ سوراخ زمۀ نيس

  دم يمن تا خم ھرکوچه دو

  دم يزی ندياھی و ظلمت چيجزس

  دم يی جز بوی وحشت نشنئو بو

  دم يمن را ديمن اھر

  د يکش یره را سرمزگان باکيکه خون دوش

  سی را يو ابل

  ه داده بود يمان و عدالت تکيکه برمسند ا

  دم که ورق ورقش يمن کتاب را د

  ده بود ي مکتب چسپۀروی درب شکست

  دم يمن پرومته را د

  جرم آگاھی از سرنوشت نور ه که ب

  ر بسته بود يبرچکادی به زنج

  دم يمن سجاده را د

  ح را يکه زخم نوک برچه داشت  و تسب
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  ده ای ازھم گسسته بود يکه برانگشتان بر

  دم يف  ھنر را ديمن ھفت خط ظر

  کند  یرساطور بی ھنری و ظلمت جان ميکه ز

  دم ياھی را ديخ سيمن تار

  ره می نگرست يره خين خي خونۀسوی قبله که ب

  دم يی وحشت و ترس را د» دراکوال«من 

   کرد یت فواره ميش خون انسانيش دندانھايکه از ن

  دم يمن کالبد ھای مثله شده ای را د

  زان بود يطان آويده شۀ ديکه از چنگک عق

  دم يمن گور ھای دسته جمعی را د

  دم يتی را ديمن خودکامگان بی ھو

  ت کمر بسته بودند يکه به قصد تاراج ھو

  له بود يدم که که سردار قبيمن تفنگ را د

  کرد  یاک را که برای نسل کشی گل ميو تر

  زاد را ياپامو و پار

  کرد  یه ميرانی و عظمت کشور گريکه برو

  من 

  . م يآ یمن از قلمرو بدبختی م

  

 

 


