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 Martyrs جانبازان

 
  پاغر
  ٢٠١٠  فبروری۴
  
 
 

  !گرامی باد»  فبرور۴«
      

  ھنوز چشم او 

  به روزگار خسته 

                  راه ميکشيد

  عزيز او ، عزيز من

  که رفته بود

  سته بودبه سنگ جانيان شک

  و او به اشک پر شراره اش

  ستاره جاودانه مينمود

  ِچموش سرکش خيال را

  به ھر کجا روانه مينمود

  و من به شاخۀ خيال او

  چو برگ آتشينی

                  مويه ميزدم

  گلوی من به تاق درد و داغ 

  آه مينشاند

  ھنوز صبح خفته بود

  ھنوز رازھا نھفته بود

  کميت شب 

  به زير ران او

          چو چفته بسته  بود

  ھمه خيال ھا بدو
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  تمام رشته ھا به فرق او

              نشسته بود

             بسته بود

  وگر سکاندار من 

  اگر سکاندار او

  چه گويما 

  که چون

  به يک پليد دست

  چگونه خست

  مگرزقامتش شراره ميجھيد

  چو آفتاب انتقام

  تقاص لذتيست نا تمام 

  و چشم من ھنوز

   شورو سوز او به

          راه ميکشيد

  سرود ما ھنوز در گلو

  به تقطيع سپيده ھا

  شکوه نام او يکايکی ھجا مينمود

  صدای من

   دررسای او خدا خدا مينمود

  که دست باد

   زاوج موج خسته برجھيد

  به قامتش تکانی داد

  و عرشه خفته بود

  يورش به گيسوان او 

  شرنگ حلقه ھا به پای جان او

  قه ھا به بازوان اوشرار حل

  ُزکينه پر صبوح خشم نابکار

  زخشم،  پنجه اش ناقرار 

  مگر زتار تار ابروان او

  خدنگ ھرکمان پر توان او

  چه قوغ  خشمی می جھيد

  چو شير، بسته بود

  نگاه شعله خيز او
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   توان خصم را شکسته بود

  خفاش ماشه خيز رعشه زد 

  به سرب تکيه داد

  به آفتاب حمله کرد

  ی حواله کردبه رفعت

  سکوت دردناکی سايه زد

  غريوی درسکوت، آيه آيه زد

  و او دگر ميان ما نبود

  پيام او به خون نوشته شد

  زخون، سکوت او سرشته شد

  مگر 

  زھمرھان او

  زھمرھان پست و بدنشان او

  چه خفتی

   چه پستی جشنی  پا گرفت

  که راه ما به باره باز شد

  صدای خفته شان 

  به شور و شادی ساز شد

  نوای مرده شان 

  چه ترکتاز شد

  تمام نيش ھا بدو حواله گشت

  که او شرف نداشت

  که او چو روسپی ھدف نداشت

  يکی به خنده داد زد

  »فراری کثيف«

  يکی دگر

   زشادی بی قرار بود

  نمای قدرتی  به سينه ميکشيد

  لبان بوسه را به پای کينه ميکشيد

  » زنک«که اين 

  چه نرد عشق باخت» گکبچه «به 

  !! و کام دل به او سپرد

  ومن درون سينه 

  مصرع ھای خشم را 
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  چو خرمنی زقوغ 

  چو دار بيقراری حلقه ميزدم

  بد سگال را» رفيق«که خيل اين 

  سخيف ھای بيمثال را

  يکا يکی قناره بر کشم

  و قطره ھای خون اين عزيز را

  ُبه کھکشان پرستاره بر کشم

  ھنوز روح او 

  ا چو درد گشته بود زناسز

  ھنوز خون او نه خشک 

  زبان فحش ھا به او نه سرد گشته بود

  که ھان

  زمين فواره زد

  زمان زخون شراره زد

  و قامت شکسته سرب سار او

  زخاک، تن بلند کرد

  وعظمت نگاه او

  چو کھکشان فتح بود

  و نام جاودان او

  به مصرع ھای من نگين بست

  وخون او به بذر انقالب آب گشت

  به ھر گذر زالل آفتاب گشت

  ِزبان  مردکان بدسگال 

  زخجلتی سراب گشت

  بساط رقص شان 

  عجيب واژگونه شد 

  به پا نمود» ريا« غريوی از

  به اشک و آه از ريا چه ھا نمود

  و در شمار لحظه ای ھال ھال نمود

  گشت » بزرگ رفيق«و روسپی 

   نام او به عرش برده شد 

  تو عکس او به ھر کجا عزيز گش

  وبر مدار خون او عجب خيانتی

  شد» پروژه«که  روح او 
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  ومن به دلقکان پست 

  بی غريو ديده ام

  برای او 

  چه فحش ھا شنيده ام

  و ديده ام

  چه جور ھا به کلبه زار او

  عجيب بد خيانتی

  او» يادگار« به 

  ومن به مصرع ھام بسته ام

  شکوه او

  که ھان 

  شکوه يک شرر گرامی باد

  بدين گذر

  عزيز 

 !گرامی باد»  فبرور۴«

 
 
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
 


