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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  ناتور رحمانی

 ٢٠١٢ نومبر ٠٣

 . گم شد »وبا«ی که در غبار سالھای ئصدا به آن ھم

   

  )آتشکده ای خاموش(
                       !ای آشنا 

       اين زندگانی چيست ؟

  ياد ھمين نام ه ايد تنھا نفس بش

   کشيدن است                            

  در آرزوی آنچه نيست نمايد

  تپيدن است                                

                 !بانوی فصل رزم 

  ذوبان آذری ۀ اخگر شمار کور

  الگوی تو کدام نفس گرم آ تش است ؟

  ستمرام تو عصيان کدام روح سر کش ا

  ژرزم آوران دۀ دگرنمانده دور

        دگر ستون کوه نلرزد ز ھاھوی

      ن بدشت ھادگر نمانده ُسم ستورا

     گوشه دگرچکاچاک شمشير نيست ب

  س و سر درگميست کنونأزردی فصل ي

    گويند رستم بيرون رفته ز شھنامه

  ب ا ست وصد ھنگامهمرگ سھرا

     رسد ر ميداۀ نحنای چوبفرياد تا ا

     صل قامت تقويم جدا شدهدا ز افر

    رسد بيماری قرون به روزگار مي
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                   !ای بانوی شھر آشوب 

          تش گرفته پيکر آتش نما شدهآ

  منظور تو کدام فھم و دانش و مکتب است ؟

  نکو مريض لحظه ای مرگ است و در تب ا ست آ

      ست به بنديا آنکه در طلسم سياه مانده ا

           ر چون و چندانحطاط رخوت بازادر

          ستدگرقلم رسالت خويش از ياد برده ا

            ب شدهخواه دانش درون تابوت ظلمت ب

          ب شدهآ گاھی رخت بسته و مکتب خرا

                               !د قصه ھا شھر زا

      ست و پا، آتش دتش زبانآتشفشان، آ

         ؟ ست ياؤب ريشم ر خوامرام تو کدام

         ؟ ستشکستن کدام رخ مطلوب شيشه ھا

                 آ گاه نيی که کرم ز پيله جدا شده

                س تمام صدا شدهأست که يحقيقت ا

         ست ؟دشوار نيست ره مگر رھنما کجا

    ست ؟آشنا کجاۀ آ ن چا ووشان منزلگ

             ست ھمه جنگ ا ھمه سنگ است

  ستکه در بازار ا نديشه ترازو ھا دگر رنگ ا

             صدا قت را ، عطوفت را ، لياقت را

  ند به نرخ کاه خريدا ر ا                             

                                 ی شھر بانوببين ا

  نه شھر ساز شھر ويرا

                         ن نا مرديستزمان زما

     لودهف و دنی و جاھل و پارسای آخيالبا

  فند ون خلوت شب طرح از تارا ج می بادر

                   ندکه زيبا گوھران وقت آ نھا ا

                                چقدر خوب می الفند

                  دگرھر کس فقط با خود بود تنھا

                   ر داد ھاتک و تنھا در گير قرا

  در لجن خود خواھی ھا نابود گرديده ) ما(که 

                                                )من(و 

         فقط در پرتو پريده رنگ شام  ، تير خورده

                   يگانه ھمدم و ھمپا و ھمرازش
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  رقصد  ش ميست که دور پااھمان کوتاھترين سايه 

                             د ؟يدگرشور از کجا آ

                     يد ؟يان ز چی زادگر عص

  ست که ھر کی دست پيش آرد او را خنجر در آ ستين ا

                                 دانی ای بانو نمي

  ينست اکه رنگ زندگانی

  س بر چين أبيا بنشين و رنگ خيال از مخمل گلھای ي

    ين ا ستھشااز رزم  ، که تنھا ترين ھنگامه س

                                               و دنيا

     .پُر از ببر ھای کاغذی و شير ھای دروغين ا ست 

   

   

  ) وبا(سالھای 

   اسالم آباد  دوزخ سبز

   

     

   

 

 


