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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
 داد نورانی
٠٨.٠۶.٠٩  

  

  فرادستی
  

  اگر دستم ز دستان فرادستان باال بود
  وگر اين گونه سودا ھا

  به دوران فرادستی
  مرا پيدای پيدا بود
  سرشت آدميان را

  رزانه می بستم  فۀمحبت ماي
  به پای ذره ذره ھست اينان

  مايع گلرنگ صد پيمانه می بستم
  ھمی خشکاندم

  باتالق کين را با شھاب مھرخود
                                              چونان 

  طراوات موج يکرنگی 
   جانانه می بستم ۀشقايق رشت

  اگردستم فرا  می بود 
  ھزاران روزن  نورين  فرح فر 

  ِقاب سرخ آتشپرع
  يقه تا دامن شب را  طی ميکرد
  سياھرگ ھای حلقوم سياھی را 
                              پی ميکرد
  بدين تازيدگان بيمار و اھريمن
  منأبدين عفريتيان خونريز و بی م

  که بی ترديد از گردونه تاج ساطع فرھنگ
  فرو افتاده اند 

  فرسنگھا، فرسنگ
  وبا تفخنده 
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  ی روزگارانبر نھرحيا
   بی آبرويی را ھمی دارندِپل

                           بنا ھر روز 
  لگد کوبان فرو دستان را مستند

  ِو ريش خلق را دستند
  و بر کوچک شگاف آرزوھا

  درگه و ديوار را بستند
  چنين پستند

  يکايک را نھيب من
  به سوی حلقه ھای دار ھی ميکرد

  اگردستم فرا می بود
  ِگل يخ  را

  دھان کوچه با فرياد ھای گرم خود ميفسرد
  ستونی از  قفس

  ِدر پرتو شور چکاوک
  رقص افتيدن بنا ميکرد

  و صدھا  اينچنين
  در سطرھای خونی تاريخ جا ميکرد

  وليکن من
  نمی خواھم که مھميز از کفل ھای

  خياالتم  رود باال
  ُنميخواھم به نعل روزگاران تيزتک پتکی

  به سرکش توسن روحم
  ست، بايد بود را منلگام ھ

    ميزنم خاموش
  نبايد دست من  اينسان

  ترک بر ماه 
                      بگذارد
  نبايد دست من  اينسان
  ِچراغی  بر فراز راه

                            بگذارد
  نبايد از فراز سرو ھا
                   يک سار

  نبايد از کويرخار ھا يک خار
   ھا يک دستنبايد از تالش دست
  صدا دارد، بسوزد،

                       يا بکوبد سخت
  بر دھان  اژدرآسای سفاک درد
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  صف جوالن
  ھزاران دست
  ھزاران مشت
  ھزاران نور 

  ھزاران تندر خشمينه فرياد
  از سکوی ابرھای  دور

  بدين سان
  افق را الله چيدن خوب
  شفق را بر رواق ديده 
               ديدن خوب

    ***  
 
  


