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 Political  سياسی

  

   "نيزک"ر ـعـزت آھنگ       

      ٢٠١٣ اکتوبر ٢٨          

   
  

  سارکوھ زخمِ 

  )قسمت اول(
  

  شکسته قامت  سروِ  من از

  خون نشسته به  �لۀ من از

  دشت و دره  ،من از زخم کوه            

  فکر درھم گسسته  من از

  ؟سان ناله کنمه چ وگويم ب چه

   ؟به پيمانه کنم غم اين خلق برای که

    ******  

  بی بھارش  ،گلشن من از

  ارش سل غمبارو زنمن از

  شارگ زازسيل بی رومن 

  انتظارش کنار سرک

  کسی نيست در فکر کارش

  کشيد روزگاران دمارش

  چسان ناله کنم وگويم بچه 
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  به پيمانه کنم هغم اين خلق برای ک

   ******  

  ھاجر من از سرزمين مُ 

  ھجران کشيده  ميھنش درد که در

  ھاجممن از پايگاه مُ 

  روی دليران کشيدهه که تيغش ب

  از بستر �له زاران  من

  چکيده حرمان بهکه خونش 

   ؟سان ناله کنمه چ وگويم بچه 

  ؟به پيمانه کنم غم اين خلق برای که

******  

  من از نسل جنگ و شماتت 

  خستۀ با شھامت من از 

  ز ھر لحظه قربانيان و شھادت 

  من از کبريای قناعت

   که بنشست به ذھن جماعت 

   ؟چسان ناله کنم وگويم  بچه 

   ؟به پيمانه کنم هغم اين خلق برای ک

    ******  

  من از کوچه و  خاکسارش 

  بيروبارشمن از جاده و 

  بيشمارش و زان سوختۀ

  ز ويرانه ھای ديارش

  دشمنان و قطارش  ھليکوپتر

  ن و انتحارشبم افگ ز
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  ابر سيه بر مزارش  ز

   ؟سان ناله کنمه چو گويم بچه 

  ؟به پيمانه کنم هغم اين خلق برای ک

   ******   

  

  رفته من از نسل برباد

   ال در جنگ و ھجرتکه سی س

  ھمه ھستيش زير پا شد

  من از طفل در خون نشسته 

  شيھه دارد به مادرکه در قتلگاه 

  کجا کس به او ھمنوا شد 

  شد که در ميھنم برمOقدرت  از اين تبانی من

  من از نوجوانان خسته

  بسته  مو با رويش دره ب

   سو گسسته روابط زھر

  مسير تفکر شکسته 

  تغييرات ظاھر بO شد

   ؟سان ناله کنمه چ وچه بگويم 

  ؟به پيمانه کنم هغم اين خلق برای ک

    ******  

  من از عقده ھای حقارت 

  مغز که يک يک نمو کرده در

   من از فقر و جنگ روانی 

  که سخت ھای و ھو کرده در مغز 

   جوئی نسل نو يا کھنسالمن از برتری 

  کرده در مغز  سبو که جام و
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   ؟سان ناله کنمه چه بگويم  و چ

  ؟به پيمانه کنم هم اين خلق برای کغ

   ******  

  

 


