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 Political سياسی

 
  داد نورانی

١٣/١١/١٠  
  

  ساطوري  از خشم 
  
  

  و ما بايد برخيزيم
                       و بگوئيم

  ! كه هاي
                صبح نمرده ست

  خورشيد را  دريابيم
           و بدانيم

   كه شب را پاياني هست 
    و سياهي را  انجامي

  روح  برزخكدة  ماست
                                   دردالود  

  ما درين رهگذريكه
   همه با گُرز  ازان مي گذرند
  بنگ و باروت فقط ميدانيم

  كه بر هر دمني
                  با دشنة داغ 

  ميكارند همگي كاشته و 
   آوري  هر روز بران دست زور

  !!   چكه مهري،  زكين مي بارد
  اين چه ناني كه قضا،
   بهر ما مهر زده ست 

  پاي  فقر و افيون 
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  هرنفسي در راه ست
  گاه تناولي از برگ

                        گاه علوفه
  ! ما مگر انسانيم؟

  !                               ما مقدسيان اين گورستانيم؟
   بايد برخيزيمو ما

  هم نمي گنجيم»  صفر بغداد« ما  در 
  »بين النهرين«با اينكه نيمي از ساكنانِ 

  طعمة گرگ تجاوز شده اند
   نيمِ ديگر چشم بر راهند
   تا هنوز نگفته اند، هرگز

  سوري ها به عراقي ها، 
  »قحبه مادر                          «

  زخم تحقير زخونين زخم
   سوزنده ترست               

  بر سكوي كه چه گويم
  مينامند»  موطنم « 

  و دران ما  دگرانيم
   همه اشغالگران 

             رخ به اشغال كبير
  جائيكه                

  سود دران ملياردست و صرف ها مليون
  !!لفظ دالر چقدر زيباست

  كين همه عشق او
   اندر نگهي خاصه به  پاست

  كودكان اينجا
  را » يرمز طالئ«

  در زباله ها  يافته اند
  يقه ها پاره و دامن ها وصله 

  وان يكي در دل شب
   خوابه                       در ت

  به زبان ميراند» پالستيك« ناب ةواژ
  التماسش ، بر عرشة اشك

  بر دستانش
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   موجهاي ز تضرع جاريست
  !!لفظ دالر چقدر زيباست

  !!چقدر شيرين » دوستان«
  بي اندچشم هاي همه، آ

  و ميدانند به كجا بوسه زنند
  »استاد«به دامن » مشتمالي«و  

  !!                                              زر مي ريزد
  !چقدر شيرين اند ؟» دوستان«

  »دموكراسي«وقتي  با تُن تُن 
  ميروند و مي آيند

  حيف  است
                     صد حيف، اگر

  يزندي كه ز دل  ميخواژه هائ
  همچو قندينه اي هجا نكنيم

  »پروپوزل«، » دونر«، » انجو«
  »كپستي بلدينگ«و ندانيم كه، 

  !!                                  راز خوشبختي ماست 
  دارد» يفرصت چقدر بار طالئ«

  خوب، باشد
                       باشد

   تن حنا بندان60اگر
  كشته شدند» هسكه مينه«بر دامنة  

  »عزيز آباد«يا در و 
   تن را در ثانيه اي كشتند90

   تن ديگر،59» زير كوه« و در 
  »زرمت« و يا  در 

  زنان را، تكه و  توته به چاه انداختند
  »نادعلي« و يا در
   تن  را به درِ حاكم شهرآوردند19 جسد 

  »خوست«و يا در 
  طفلكان را به سگان ليسيدند

  را  » فرصت«  قدر اين 
  ميداند             » شيرزني«  فقط 

  »كليفورنيا«وقتي مدالي در 
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  »فلورانس«و » سئول« و» لندن«و يا 
   به سينه مي آويزد

  »درد«چه پر 
   با زباني كه عطر حجله وزان ميخيزد 

    پاي يك پرچمِ خون
  گردنِ دوستي را 

  ميدارد» خم و خم و خم «
  و  همه كُشت و جنايت را

         به مدالي مي بخشد               
  ندا ميدارد كه » شيرانه«و چه 

  شما جمله عزيزان منيد
   قلب و ايمان منيد

  راز پنهان منيد
  !و با عشوه كه هان

  !! درد ملت آغشته به درد 
  از همه سرب كشاياني كه دي

   به مدالي پرورديد
  و مرا حال

   عزيز دل تان ميداريد
  زنبقي در تن تان ميكاريد

    جوخه و يا جانب زندان بريدپاي يك
   عشوة من بخريد 

  چكمة پاي شما سرمة ديدار منست
  عشق پوشيدة تان بر سر بازار منست

  »ياسر«و 
   كه از ميانسالي خود ميگويد 

  و شايد هم 
  خيلي  ازان  كوچك و كوچكتر باشد

  ابوني  اينك، س
  بخالند»  توارش«ي به جا  جائ

  به كف آورد» اكادميسن« و دهان 
  دستان را» شيرِ« كفش 

  »رفيق«در الي مدالهاي 
   به گلوگاش بياويخت                                         
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   اين دو دلداده ، دو پيام آور        
  بزنند»  مدالي«وقتي تشريك 

     وحدتي فرش زمين خواهند كرد 
  خواهند كرد» نظم نوين«  تمثيلي، از 

  »تملي دموكرا«آنگاه ، جبهه 
   چو بادي به هوا خواهد رفت

        و باز هم 
  !!   لفظ  دالر چقدر زيباست 

  همراه ست »  با مدال  زر«   وقتي 
  ليك در دامنِ، عده اي ميگنجد

  !!شهسواران
  »شيشه سياه«                 همگي 

  »جهادي«خوشه اي گرم 
                                ميچينند

  وز فرازِ دو سه قصر
  لشكر فقر و گدا  مي بينند
  هنگ  سرگشته و معلول

  !!                        چه تفرجگاهي
  ما بايد بر خيزيم 

  ها همه تزويرگرند» شيخ«
  ويا حقه فروش

  به همه ميگويد» شيرون«وقتي 
  به كتابش مي آرد» اكرام«و 

  كه من و شيخ 
   همين فردا

  قهوه و چاي و صبوحي خواهيم زد
  و صدمين بار

  ه هم نان و نمك خواهيم شدب
  پرده ها ، يك يكي

  درز و ترك بر ميدارند
  و ما بايد بر خيزيم
   اين همه سالوس 

  كه  سجده به يورو زنند
  و دالر چه عشق نافرجامي 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

  به قوغ  شعله اي بربنديم
  و ما بايد برخيزيم 

  »عرب«  مردان 
  اند»  وزيرستان«رو  به 

  را به لقايش بسپارند» غزه«تا 
  » اورشليم« ه دروازه اي و ب

  هرچه قصابند
                       ساطوري

  »شتيال«و » صبرا«با تب تند 
  برپشت سوهان غزه تيز كنند

  ن آاز» حماس«و 
              خوشه ها برچيند
  و يكي ديگر، فريادي

  پشت اين برزخ ما ميلرزد
  شرف و عزت ما در خطر است

   و با انتحاري                 
                         انفجاري                               

  جاروكشِ مظلومي، بايد كُشت
  كودكانش به تضرع

   ما قُرص ناني ز قضا ميخواهيم                                  
  و ما بايد بر خيزيم

  وين همه ننگ چنين
  در شط داغِ فرو اندازيم
  يمو در تة تشت قيامي بشوئ

  يم كهگوئو ب
  ما بايد بر خيزيم

      * * *         
 

 


