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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  اين بذرھا به خاک نمی ماند
  

  حومۀ رودبار

  

  .چوپانان، يکی نشسته به اندوھی آشنا، می دمد در نی. گله، يک دست در سبزنای زمين به چرا

  .ی نی در نمانم بارانِآسمان ابراندود، پيچش نوا

  . از دور، سگی ھراس خورده پيش می آيد و چيزيش به دندان

ه  سان ک چوپانان، يکی نشسته به اندوھی آشنا، می دمد در نی و ديگری، نگاه بھت زده اش روی سگ و آن دست ان

  .از دندان ھای او آويزان است، خيره می ماند

دچوپانان، ھر دو سراسيمه از خاک کنده می شوند ر می دھن الی اطراف خب ه اھ ه را ب ردم در جستجوی .  و فاجع م

  .پنجاه دالور لھيده در چادر بزرگ برزنتی، درشکاف سبز باران خيس. سگ به شکافی در سبزنای زمين می رسند

  حومۀ رودبار

اه بھت زده ا ا نگ ی و ديگری ب د در ن ه ای را می دم تان فاجع نا، داس دوھی آش ه دور چوپانان، يکی نشسته به ان ش ب

  .دست مانده است

  .آسمان ابراندود، پيچش نوای نی در نمانم باران، پنجاه سرو افتاده در شکاف سبز بيابان

  »با وام گيری از مھدی فالحتی« 

* * * * *  

  .آنھا مرگ را شکست دادند تا انسان يار انسان شود و زندگی مجال شکفتن پيدا کند

رين شرايط را تحمل می يادآوری  از انسان ھا، گرامی داشت گوھر انسان است که وقتی صيقل خورد، وحشتناک ت

د انی کن سان نگھب ا از شرف ان د ت ستن روی آن . کند اما پستی و فرورفتن را پس می زن رای زي ر ارزشی ب ين اگ زم

  .داشته باشد، يکی ھم به خاطر حضور اينگونه انسان در گوشه و کنار آن است

  .يائيد در بزرگداشت آنھا، زندگی را زيبا و سرفراز جشن بگيريمب

 

   يانگ سالن اجتماعت شھرداری نورت يورک۵١٠٠  :مکان 

  عصر۶ تا ٢ ساعت ٢٠١٠ سپتامبر ١٨شنبه : زمان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 

  )در صورت امکان(  يک شاخه گل  :وروديه

 

  حقوق بشر و دموکراسی برای ايران ۔ تورنتو

  

  ن ايرانی در تورنتوفدراسيون سراسری پناھندگا

 

  کانون خاوران 

  

  کميته مبارزه  برای آزادی زندانيان سياسی

  

  )تورنتو۔ کانادا(کميته ی ھمبستگی با مادران جان باختگان در ايران 

 

  ندای صلح و آزادی

 

  ھفته نامه ی شھروند: حمايت شده از طرف 

  

  ر دھه شصتکارزار جھانی برای رسيدگی به جنايات جمھوری اسالمی ايران دو 

  

  ٢٠١٠ سپتامبر٨

  

 


