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  شعر از منصور ظفرمندند چ
  
  
  

  تكرار ي پرده
  ن زمانآدر 

  ي ابهام كه پرده
  خويش ي در تالطم بسته
  حاصل با موجي بي

  اندازد لنگر خويش مي
  ي مرداب وانهبر پشت

  امان بي
  يابد مي

  تداوم
  فرش پلشتي اين سنگ

  كه تزيين نايافته
  كوبد بر خاكستر وجود مي

  تا تكرار ويراني را
  رزوهايآبر 
  شدگانمگ
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  هاي هراس و نوازش در بوق
  دهد ادامه مي

  تكرار تاريخ را
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  دار زندگي هاي تب شب
  پايان پندهاي بي

  برد كشان ميمردار
  گرفته هاي باريك خاك از كوچه

  تا نبش زندگي
  كشان شيون
  رسد ز راه مي

  اين هميشه حاضر
  برد مرا تا انتها مي

  انتهاي مرداب
  سازد رها مي

  از قفس دلتنگي
  خندي نيش اين شحنه

  من تابوتم بر پشتم
  گذرم كنان مي گريه
  تنهاگذرم  مي

  چه سنگين
  تا رها شوم

  از رنج
  سوزاند مرا مي

  بر كهنه انتقام خويش
  در زماني كه

  كشند ديوارهاي كوتاه نفس مي
  هايشان بر بلنداي نگاه

  ها اما من بر خاكستر سياهي
  گذرم براي هميشه مي
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  !پرواز ي اي انديشه
  اما درختان خواهند روييد

  زماني كه انسان بداند
  كه

  زاري ستزندگي كشت
  براي سعادت
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  من تنها
  ايستاده بودم
  امحوقتي در ازد

  كوچه
  دفتر خاطراتت را

  كردي مرور مي
  شبنم نگاهم

  هايم را خيس كرد گونه
  چون هميشه
  وقتي به تو
  انديشيدم
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  خداي را شرمي ست
  شبان كه چنين نيمه

  دانهزد
  هاي خون را فواره

  بر جويباران
  غوش مادرانآكودكان را از 

  رسيدگان راو يا نا
  ويزندآ بر دار خدايانشان مي

  زدايند مي
  خوران اين شرم
  هايشان را كه خانه

  سازند بر بلنداي رودهاي خون مي
  تا شرم تاريخ را

  شان تطهير كنند با مردانگي
  ي خون اما هر قطره

  شدسربي خواهد
  بر بلنداي نفرت انسان

  سمان و زمين را با خشم خويشآو 
  خاكستر عبور

  مرداني خواهد كرد
  تا انتقام سياه را

  بر قلب سرد و شرربار
  رامآخفتگان 
  نشانه رود
  هايي از مردارها ومرداب

  در پرتو خورشيد
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  هايشان بر كاخ
  سايه اندازد

  راو راه ابديت تاريخ 
  بگشايد

  تا كودكان را بر بلوغ خويش
  و انسان را از شرم خويش

  برهاند


