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 Political سياسی

  
 داد نورانی
١٨.٠۵.٠٩  

  

 زندان باوري
  

  اينجا نشيب غصه که با صد زبان  اگر
  خواھم که وزن ضجۀ يک آشيانه را
  خواھم که شرح درد يکی تازيانه را

  ات ميگذردعجز از رکاب سرکش ھيھ
  اين شھر

  و سعتيست که کوکوی مرگ، خوش
  در ارتفاع روح او بيداد ميکند
  بر قلب پيرو کودک و برنای
                            شھر من

  ناخن زنان شيار شب آباد ميکند
  خورشيد صبح پشت شفق مرده است
                                           شب

  ده  اندنيلوفران زمزمه ھجرت نمو
  در قاب خون سرخ چکاوک

                             که جاريست
  در پشت خواب من

  زنجير پای خوشۀ قنديل زندگيست
  چون مست  اژدھای تبالود بيقرار
  اين  پای  زندگيست که فرياد ميکند

  در لجه گاه  اينھمه بيداد  روزنی ست
  شايد که ناصحان بی آگاه اين کران

   تکفير  برکشندبر ديدگاه  من خط
  يا  شايد

  ِبر نگاه ظريفم ز شست کين
  صد ھا صليب يا که دھھا تير برکشند

  من پای گرم پاغرزندان پناه  برم
  در خاطرات ساکت و آرام  لحظه ھا

  بی تازيانه، نان
  بی مزد،پاسدار
  محکم بنای شعر

  تا آسمان نگاه دالويز من
                       چموش
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  در خواب؛
  نی  اضطرابی  ھست که 

  داروغه در زند
  محراب دار صبح

                              به بالين سرزند
  ِناقوس دار شھنه

  ِ                      زخون دست ترزند
  آھنگ حزن نيمه شبی ھای يک گدا

                                        يک يتيم
   يک مريض                                   
  در روح  من شرارۀ غم را 

                                       شرر زند
  

  ديگر نه من  به گسترۀ اين ھمه صدا
  پای تنم به برزخ صدھا گناه برم

  چونان که من
  به دخمۀ زندان پناه برم

  زندان سرود لحظۀ فريادی من است
  زندان نماد فرحت و آزادی من است

  دگان دردتا انعکاس آيينۀ دي
                                      ويرانه ھای  سرد

  زندان  طلوع وسعت
                                  آبادی من  است

  برمصرع ھای آتشی پندار شاعران
  آنجا که برکمان  نگاه ھا بنا کنند

  تا تير ھجو بر در زندان  رھا کنند
  من از ضميرخانۀ سرداب واژه ھا

   چو اردوی بيتاب سرکنميخ آب را
  رحمت کنان

  باروی زندان ترکنم
  زندان نشاط من که ز گوری

                                رھا شوم
  زندان سرود من که دگرباره
                               پا شوم
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