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 ۲۰۱٤/  ۱۱/  ۱۹        صالحھ وھاب واصل
 

 آزادی مرگ
 

 مرا بگذار تا در فرش ِگل آلود این زندان
 

 بر شانھ می تابد ،بھ زیر نوری کز این باد َرو
 

 درودپبگویم ھستی را 
 
 دامن مرگمگیرم  ،مرا بگذار تا آزاد

 
 مرا دیوار این زندان

 ھزاران بار بھتر می رسد در چشم 
 
 »آزادی«از آن زندان 
 

 از آن زندان بی دیوار
 

 مرا این ظلمت زندان
 

 یخوشتر آید از آن نور
 

 بینایی ،کز برقش دھم از دست
 

 ،  با زبان غیرمرا خاموش بودن، بھ ز صحبت
 
 در دست و در پایم مرا زنجیر پوالدین بھِ 
 

 ی با دستاآن بی دستی  از
 

 با پا بودن، آن بی پاو 
 

 بیرون این زندانآن غمگین سرا در
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 ، کشتار گاه ُحربیدادگاه آندر 
 

 آن سنگسار گاِه حرمت انسان در
 

 تمام ھستی ام مجروح و خونین شد
 

 مرا مردن درین جا 
 

 جشن آزادیست
 

 ھزاران بار بھتر
 

 بھتر از آن آشیان زر
 

 در بند ای مرا طوطی مساز، یک طوطی
 

 رنگین بال و خوش صحبت
 
 ، بھر این دیواربمان با خود بگویم
 

 و بیچاَرگی ھایماز خود  ،با خود
 

 خویش را در خود بجویمبمان من 
 

 با زبان خود بخوانم
 

 مرگ را از آن خود سازم
 

 مرا حق ده
 حق آزادی مردن کنھداء ا

 
 مرا بگذار رھا گردم، از بند اسارت ھا

 
 مرا بگذار تا میرم

 
 روی فرش این زندان گور آسا

 
 آلودۀ این کوتۀ تاریکفرش سرد و ِگل 
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 مرا حق ده

 حِق مردن 
 

 حق آذادی مرگم
 

 مرا آزاد کن از مرگ تدریجی
 

 مرا حق ده
 

 حق مردن
 

 پایان 
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