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 Political  سياسی

  

   "نيزک"ر ـعـزت آھنگ       

      ٢٠١٣ مبردس ٢۵          

   
  

  

  ريواـــــــھ دختِ 

  

  ھا گريستمـــــــــــــــــــشب شبانۀ   ترينطو�     ريوا گريستم ـــــــــــــــدخت ھ  وفای درمن 

  3 گريستمـــــــــدل طف  حسرتو  اشک  با       عمل زشت اين پدر وابوس وحشت ــــــــــک

  زلھا گريستمـــــــــرنگ غه ب خون و با درد      امدل ھمسر شنيده   ر بار نالۀـــــــــــــــــــھ

  به جھان اين جرس نداشت زنکاش درد  ای     اش گلشن وطنم خار و خس نداشت ــــــک ای

  س نداشتـبين قف ادثهـــــــــــح ز پر  دنيای      در بند صد جفا  دخت ميھنِ   اشــــــــــاين ک

  چمن رمن ھستی اين ـــــــــــبه خَ  زد آتشی      م وطن ـــــــبود حاک که   شتیو دھ اين ظلم 

  رار کردــــــــــــــانسان ف  ز دامن  تانسانيّ      ظلم انتظار کرد  بستر  دل به ـــانوس عـــــف

  ممات رهِ  داد رود در و  و عدل  انون ــــــق     ات تکرار حادث ور رّ ـــــــــــــحادث شود مک

  شکار کرد را  ھمش  ،و علم  قرـف ابوس ـک     که زنان را نثار کرد   ست تیـــــــــاما حقيق

  و جنگ و دين عرب  ر اسارتــــدگ سوی       و غرب طرف تھاجم فرھنگ شرق  يکاز 

  حکمروا شرن عتيقــــــکور ق  رھنگـــــــف     فتوا  ادم  سنت  و ــــــــــــــــخ آنجا  نشسته 

  درد نه اصل  داند ل بـــعق  و علم نه  زيرا       "مرد"و موريانه خورد مغز کور ـرا چ زن

  قدرتش  و  خويش  بدِ   سرنوشت ون ـــمجن      اقتشتر از درک و طـــــــبزرگ  بود دشمن 

  موه زند ب مشک3ت و زيان چنگ اھی زــگ      کوه زند ب وحشيان ژيان سر چو   اھیـــــگ
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  ھمتراز زنش را که ھست نيکو راه وـــــھم     دار   هب ميکشد  ،ميشکند و ع ميکند ـــــــقط

  3ل تو فيل مستـو ج زّ ــــع و و نام  ھستی      دست ز شدکه  وش آـبھاين راه چاره نيست 

  وـجو  جست و بهش زمان  ل علماص یِ ـراھ

  ستبد پُرسُ   را و اصل ھدف  ن شناس دشم
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