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 Political   سياسی
  

  »اسير« نسيم محمد استاد      

 

  

  

  

  ه منارھاـّــکل

  مزارھا رِ شھو   مرده رِ شھ، ريک  شھ

  اعتبارھا  ا  ز  کفــــــــــــــھسوار رفته   سوارھا    يکسر  شده  اـــــــــــــاکنون  پياده ھ

  را  اختيارھا ا ھمه ـــــــه  بود  مــياد  آنک    زمان   ويش  ندارد  درينـــــــخکس  اختيار 

  استوارھا کسی  نبود  به  پا ون  ما ـــــــچ    ويش  ـبر اعتبار خ ود و ـتکيه  بر خ مردانه 

  و ھردم  شرارھا زد مي ا زبانه ـــــــــجھر    م  آتش زباني  ۀلـشع  و  ه  شورـــــــــياد  آنک

  ون  نشانده ھمين ھمجوارھاــــما را به  خ    کنم  ايت  نميــشک  ،وهــــــاز دور دست  شک

  شوره  زارھا  درين  م  بدی  فشاندهـــــتخ    است   ردهــــــی  نکئمورزه  نُ ـھ گياهِ  غير از

  ه  از  دوستدارھاـــــن  ،ز  دوستی  نشانهن   است    گسستهياری   ت  ووّ ــــــــــاخ ۀشيراز

  مارھا وــھمچ  زندممي  نيش  انهـــــــھمخ    اند   ردهــــــــــــــــــکدور  لباس عافيتم  از تا

  و بارھاار ـــــــــک   مــرق  رودمي وارونه     نيلگون    ری اين  چرخــــديگ  برنگ گردد 

  ردن  مردم  ِمھارھاــــــــــگ   افتاده  تا  به    رخت بسته است   ھمه جا عطوفت از و ِمھر

  ن از جمع  بارھاـــتو  بار  خويش  دور ک      ؟؟بری  رقيبحسد  مي هــــــم  چـبر بردباري

  ر و دارھاـــــــــــگي چنين ا  نبودمدور در     ست   سریودچه دوران خ واجب الوجود، يا

  افتخارھا  ندک عام به  قتل  ا ـــــــــــــــآنج    اجنبی   رمانــــــــــــــف  به انقياد  جمعی  در

  مزارھا رو  شھ  ر مردهــشھ ر ــيک  شھ   ان   ـــمردگ رــما  شھ ابلــــــک رِ ـشھ  گرديده

  و شھر اِزارھا  رتهـــر کُ ـر  شھــيک  شھ     و از ياد رفته ای  ته ـــــخف رِ ـشھ رـشھ  يک
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  وچه  دارھاـــــپسک وچه  وــــک آويخته  به   بيم    و  ترس و شھر  شھر وسوسه يک شھر

  در و  تاريک  و تارھاــــــــــــــّــمک  ۀآئين   باخته   رنگ  ر سوخته  وـــــر شھـــــھش يک 

  رآمده  دود از دمارھاـــــــــــبا  مردمی  ب     دود  است و خاکستر و  آتش رـيک شھر شھ

  ه منارھاــــــــّــکل  ۀدور زنده  رديده ـــــگ    و تير   و سنان  ترور و  ر تيغـشھ رـيک شھ

  رانــستمگ  اين »اسير«  زپرسبا  روز در

  غارھا جمله  بپالند و  کنند  مــــــــــــــره  گ

  

  

  ) م١٩٩٩جوRی بن ــ المان، ( 

 


