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  اجمد پوپل: ويراستاری و ارسال" سرمد " زنده ياد:شاعر
  ٢٠٢٢اکتوبر  ٢٣

ِبا موج خون تجربه  ِ  
  تا من شنيده ام

  سکوت در انقطاع  ممتد و پيوستۀ

ِفرياد طفل اشک غريب ِ     راکباب  ِِ

  با  يک جھان تالش، عطشناک و بيدريغ

  بنھاده ام قدم

ِدر کوره  راه  کشمکش  مرگ و زندگی ِ  

   پيچ  و تاب را ُپر  از تا  طی کنم  مسير

ِاز تير  زھـرناک  غم آلود  اشتباه ِ ِ  

  صد  بار قلب  من  در خون  تپيده  است

  را وابـگناه  و ص ز، ــــ ام  تمييدادهتا  

  و تلخ  ھای  دراز با  موج  تجربه

  وجو ِآئينۀ چشم جست بسترده ام ز

ِگرد سياه تنبلی و رنگ خواب  ِ   را َ

  ام که باز  دانسته

  جادوگــران شب

  دفتر نيرنگ  تازه ای  بگشوده اند 

   را ِتا کر کنند  گوش  بسی شيخ  و شاب

  فھميده ام که چيست

ِفرجام  تلخ  موعظۀ  پوچ ِ   کاھنان ِ

  گوئی که  خوانده ام

ِ حرف حرف  ھر ورق  اين کتاب راھر ِ  

  ِدانم  که  ماه  نيز نقــاب  سپيد  را

  ِکف فيض آفتاب بگرفته عاريت ز
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ِچون  پرتو  درخشش   نکرده آب سردش ِ

  سطح  آب  را و منجمــــــد   درشت ِقشر

  باور نمی کنم

ِديگــر  صداقت  نگه  ماھتاب  را ِ  

ِآسمان  باز کــف  دستھای  من از ِ  

  چشمھای تر آبله،  با  ای استاره ھ

ِسرخ  گل  آفتاب  را ِپاشند  تخم  ِ..   

ِای سيل آتشين نفس    ِخشم  مردمی ِ

  باری،  چو اژدھای  مھيب  و  توانگری

ِاز بستر تحمــل  ديرينه ات  بخيز ِ  

  ِبا غـول  شب  ستيز

  ِمشت خويش ِبا کوه 

  بکـوب،  تند  در ھم 

ِدرب  حصار ظلمت  بنيان    راخـــراب   ِِ

ِبا دست  پاک  فتح  ِ   ِنبرد  سترگ  خويش ِ

ِخشک  چشم ِدر جام   شب  بريز اسيران ِ

ِچون موج گرم  نور ِ  

  را شراب  ِخــــــون 

  کرده ای که آلوده   ِای ضد انقالب

  کودکانه ات  ِبا طمطراق  مسخرۀ 

  ِقـدسيت  انقالب  را  ِدامان  سرخ 

  ِای  دشمن  زمانه  که  ھــرگز  نداده ای

  خويش ِھی به قلب را

  ِبيـــــــم   حساب   را

  مردم  فرا رسد ِروزی پرسش  فردا  که 

  ِفـــــــــــرمان  دادگاه

ِبا ھيبت  صالبت  خــود  خشک می کند ِ  

  و سياه  تو درشت  ِدر رگ رگِ  زبــان 

  را جــــواب  ِخــون 

  تا  دست  سرنــوشت

ِدر گـــردن  بلند  غرور  تو افگند ِ ِ  

  اِلقه ھـــای  سرد  و سياه  طناب رآن  ح

 


