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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs جانبازان

 
  عزت آھنگر نيزک:فرستنده

٢٨.٠۴.١٠  

  

  يادبودی از شھيد نيزک به مناسبت ھفدھمين سالگرد شھادتش
  فرـــو ھمســه ِای ودلم باتــزک تورفتـــني

  م ترــورا با دوچشق تـــوای عشـــدارد ھ

  ميسوزد ھمچو عود به شمعدان خاطرات

  يده سرــشقت کشـــۀ عــا زالنـــوی وفــب

  

  

  

ار مقبول وشاعرانۀ يمۀ اين شعر نوشتۀ فوق العاده زيبا، پرمفھوم، مملو ازاحساسات پاک رفيقانه،  با ادبيات بسيمض

ھفدھمين سال گمشدن عقاب يد که به مناسبت  عزيز را ميخوان، ھمراز، وھمرزم با وفای نيزکيک دوست ھمراه

  .خيالش، پرواز شکوھمند عقابش را به تصوير کشيده است

که خودش نيز از بھترين ھای زمان خويش درراه پاسداری از آزادی انسان دربند وخواھان اين دوست نھايت عزيز 

ال وناتمامش الگوی خويش ساخته ِخويش بوده وھست؛ نيزک را با آرمانھای وا حاکميت واقعی انسان برسر نوشت

وعشقش را برای رھائی انسان وساختار جامعۀ بدون ستم تا اوج قلۀ انسانيت وشرف آدميزاده  در سرزمين خون 

  .وآتش درحد توان خويش ادامه خواھد داد

  .باسپاس فراوان ازاين دوست گرانقدر و به اميد آفتابی شدن آزادی
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  يده استعقاب من در آشيانه زمان ، آرم
 را به تن کرده ئیدرھنگامۀ بھارسال ھای پار، آندمی که کوه وصحرای وطن با عشوۀ بزرگ پيراھن طروات و زيبا

 ئیوبه بيننده اش با نگاه عميق محبت نگريسته و با ناز و کرشمۀ زيبايش،  روح آدمی را به سوی شادابی وشگوفا

 درآدمی ايجادکرده،  امن نيز در يک نگاه، وجد و سرور راميطلبيد،  الله ھای سرخ و داغدارتاکستان ھای  کوھد

 اشک ئیشان، توگو يش باديدۀ چشم دل مينگريستی، درشبنم اشک ھای جاریولی وقتی درپرنيان رنگ ھای زيبا

 تازه برای چکيدن حلقه شده ، لحظه شماری ميکردند تا برمزارنامعلوم عقابی قطره ھای زالل شانراافشانده ئیھا

    .باشند

عقاب ھا و پرنده ھاکه درآنسال به سوی دامنه ھای  سرسبز و زمردين کوھدامن طی طريق سفرکرده، خواسته 

بودندکه آشيانه ھای شانرا سراز نوبعدازيک مھاجرت طوالنی آبادکرده تابتوانند سرود آزادگی وآزاد زيستن را 

  .بلندکرده باشند

  !درآن بھار

رواز يک عقاب را ھميشه با ديدۀ محبت نگريسته و عقاب پروازھايش را به من که درآن لمحه ھای زيبای بھاری پ

ُمن اعالم ميکرد، درھنگامۀ يک شفق سرخ صبحگاھان ، ديدم که عقابی تيزبين باخيال پروازبرای جستن آشيانه  

ی دربلندای ھندوکش ، به سوی رھی دور، عزم سفرکرده و با بال و پرھای زيبای انديشه اش درکوھستان ھا

                 .کشمکش زند گی، بال ميگشود و ره پيمود

 ھا دريافته و پيامبر  صلح ئی را دراوج تاريکی ھا و نازيبائیاين عقاب چشم ھای زيبا داشت که بايک نگاھش زيبا

 و گواه فردای روشن می شد واينرا تداعی ميکرد که عقابی باچنين خيال وعزم ، ميتواند که سختی ھای  دشت ھای

تشنه وسوزان زند گی را درنورديده وميشد که باھمسفری وی به دامنه ھای رنگين آرزوھا رسيده ودرآنجا که عقاب 

  .ميخواھد،  النه ای ديگر ساخت و برخيل و سفر عقاب ھا افزود 

بود، اين عقاب ازآندم که بال ھای پريدن و پروازکردن رانصيب شده  رنج زمانه و حماسه ھای حوادث ميدانند که،

ھرآندم  پرازشور و تالش راھش را به سوی افق ھای دور و راه ھای ناپيموده آزمون کرده ، ھرقدرکه به دوردست 

. ھا ، کناره ھا وسنگالخ ھا می پريد، درطوفان ھا و سرد و گرم روزگار، سرود و افسانۀ رھيدگی رامی آفريد

ھايش افسانه شده عقاب ھا رابه دور رفتن و زياد  ھای عمق انديشه درپرھايش نمايان شده پر و پرواز ئیزيبا

  .پروازکردن می طلبيد واطمينان ميداد

  !آری اين چنين بود 

عقاب پرازشوروتالش ازھمان سپيده دم ھای اول صبحگاھان انديشه و جستجوگری اش برای رسيدن به افق ھای 

کل، که پرازخطرات بزرگ رعد و برق دور،  به سوی آشيان درکھکشان ھا ، راھش را، که نه ھموار و بدون مش

 بال ھای زيبايش را ،وطوفان ھای سھمگين بود، عاشقانه و بيباکانه ، درمی نورديد و طوفان ھای سھمگين حوادث

  .رامشگری ميکردند

  !ميديديم که 

  .اين عقاب بيباک وافسانه ساز، به يک آشيان کفايت نکرده و روحش فقط درآشيان جھان ميتوانست قراربگيرد
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خوب ديدم که ھراز گاھی بر روی صخره ای نشسته ، به راھی که درنورديده وبه راھی که بايد بپيمايد عاشقانه 

  .و ُپراز ترانه می انديشيد

اين عقاب نه کرگسی که برالشه ھا تغذيه کرده و کوتاه  پروازکند، که ھمتش واال، که بادھای شفاف بلندای کوھستان 

  . رايحۀ بھاران ھميشه جاويد، عطرآگين و ممزوج شده بودھا را تنفس کرده مشامش با

اين عقاب ، زيبا مينگريست و ُپرغرور و بدون ھراس و خستگی ، به سوی آنسوی کوھستان ھا  و وادی سرد و گرم 

  .طی طريق کرده ، به ھم پروازان نگه ميکرد که پرواز و پرش شان به کجا رسيده است

 دشت ھای تفتيده و سوزان و  طوفان ھای سھمگين حوادث حادثه می آفريدند و ِدر ره ناھموار و کم پيموده اش

پرواز پرنده در چنين محيطی ، کار .  صداھای ھيبت ناک گونه گون در وادی ھای محلش مدام  وحشت می آفريدند

اعث شد سخت بود و مشکل که بسيار سوخت بال عقاب ھا را وھراسان ساخت خيلی پرنده ھا را درآشيان شان و ب

که درسرگردانی ھای سفر و سيرحوادث بعضی ازھم پروازھا  با بھانه ويا مجبوريت سردربال شان کرده تا خود را 

  .ازگزند روزگار درامان نگھدارند

  !ولی 

اين عقاب که منزلش بيکران و بی انتھا بود، ھنگام نشست برستيغ صخره ھای کوه ھا ی بلند نشسته و با غرور و 

دست ھا مينگريست که چه راھی صعب العبور را طی کرده  و آنسوی ديگر را مينگريست  که چه لبخند به دور

  .دوراست سرمنزل مقصود، که اگرزيبا نميبود بسيارسخت بود پرگشودن و بال افگندن دراين راه

 عقاب با چشمان تيزبينش ميديد که چه زيباست آن دورھا، و چه مقبول است زيستن درموعدگاه، وچه خوش

منظراست آن وادی زند گی، وچه شگوفاست آشيانه داشتن درآن، وچه برجاست که ھمه سختی ھای سفر را برای 

رسيدن به آن قبول کرده و درآن سرزمين آشيانه گزيد؛ که ديگر ھيچ حادثه ای زند گی راتھديد نکرده و با خاطرآرام 

  .گی را درآن جا سرودن گرفتدرآن النه گزيد تا سرورھميشگی رھيد

ُاين عقاب درسفرزند گی دشت ھای پر از خاطره را بال گشوده وغبار ھای سھمگين،  محيطش را اکثرموارد سياه و 

  .تاريک کرده ، طوفان حوادث برخالف ميلش حادثه ميآفريدند ومانع وتھديدش می شدند

  !اما بدان که

ا برخورد کرده، گاھی تگرگ ھای باريده ازظلمت طوفان ھا ويرا عقاب در پرزدن ھايش ابرھای ظلمت و ويرانی ر

ولی عقاب به سير وسفرش بيدريغ دوام . ازسفرش درمانده و يا ھمپروازانش را به نابودی تھديد و باعث ميشدند

  .ميداد

عقاب اينک درسفرزند گی خويش ، خوش پروازيدن و پرزدن را درعمق حوادث خوب آموخته و ھم پروازان 

  .، مسيرش را با بسياراميدواری می پيمودندديگر

  !يادم است که 

عقاب به زند گی بسيار زيبا و به اطرافش بامحبت نگريسته ، زياد به آشيانش فکر ميکرد و آرزوميکرد که سفرش 

تمام شده و به آشيانه اش بازگشته ، سرود ھای زيبا را که درسفرھايش باشفافيت بھاران و پروازھای بلندش آذين 

ھای شب و درسحرگاھان کاشانه اش سرودش کرده ، نغمه  دن گرفته و درنيمهئيشده بود ، درمحيط آشيانش به سرا

  .ھای شاد و حزين زند گی را به عقابان و پرندگان اطراف آشيانش بسرايد

  !اينک ببين که 
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. رنگاه ھايش موج ميزدازديرباز بدينسوسينۀ عقاب مھد سرود ساز زند گی شده و سرود رويش وتکاپوی زند گی د

سرودھای خوش زيستن و خوشی آفريدن درسينۀ عقاب،  آشيان کرده و گاھی ، وقتی عقاب به سرزمين سبز می 

رسيد وعطرھای تازۀ بھاران مشامش رامی نوازيد ، سرودھايش به حرکت درآمده ، جان ميگرفتند، خيال پرواز 

  . پرھای عقاب رامشگری ميکردندئی وشگوفائی ، برزيباميکردند و در دوردست ھا ودرکھکشان ھا آشيان جسته

  ميبود و طراو ت و ترنم ، عقاب سرود سفردور را باخود زمزمه کرده و سرودھا درسينه اش عقاب ئیآنجاکه زيبا

گی واميدرسيدن به  ، نورستئیرھيدگی راه را آفريده ،عقاب و سرود باھم زوج وھم آھنگ شده ، ھردوآفريدگارزيبا

  . دورشده بودندمنزلگه

بادرد و دريغ که طوفان ھای سھمگين حوادث باعث شده که عقاب نتوانست دريک محل آشيان کرده، که عقاب خانه 

 ئیدرطوفان حوادث داشته ، دربلنديھا ، دراوج آسمان ھا، دروادی ھای زمانه ھا، آشيان کرده و سرودھای رھا

  .ھا برخاسته و درزمان آشيانه کندبخش سينه اش  سبب ميشد که وی ازقيد آشيان مکان 

  !آری عزيزم

من ميديدم  که سينۀ ستبر و بال ھای بزرگ انديشه ھايش که چون کتاب ھای بزرگ ھرکدام افسانه و حادثه داشت 

  .گنجيده ، بل درسرود زمان خانه کندورانديشه اش ، درآشيانۀ فزيکی نباعث شدکه اين عقاب بلند ھمت و مغر

آن عقاب زيبای من پروازکرد ومن که انتظارش   که به من ترنم و زمزمه ميکرد،ئی سرورھادراوج سرودخوانی و

آشيان مکان انديشيده ، زيسته ، خواسته است  از ھستم ديريست که به آشيان مکان من برنگشته درزمانه ھا به دور

انی بيافريند که سرودھايش که زمان را با خود به آشيانش برده درمکانش سرود زمان را جاداده و در زمانش مک

  .جاگيرند

من انتظاربرگشتش ھستم ، زيراکه سرودھايش برايم تمام نشده و وعيدش بودکه دربرگشتن برايم خوب بسرايد و دير 

نه تنھا بر نگشت که ديگر بر نمی گردد و بر زبانش سرودھا را برايم زمزمه . بسرايد، ميبينی که عقابم  برنگشت

  .نميکند

  !ولی 

  داند انتظار مرا،او مي

، ی زمان ميبينم و با من ازطريق آنمرادرانتظارنمی گذارد زيراکه سرودھايش بامنند و پيامش را در ورا  پس

 ھای ئیميکند، برايم ميخندد و زيبا م ميدھد، در سرودھا  و افسانه ھای حماسی اش برای من تبسمأگی اش را تودزن

  .من و او دراين پيام ھا وسرود پيوند شده بودزند گی . زند گی ام را ھنوز وسيله ميشود

  آن عقاب من ،

باسرود عشق ميورزيد، سرود خوب زيستن و توانستن نيز درسينه اش آشيان کرده ومحل امنی را دريافته بود وسعی 

وب می ورزيد که اين آشيانۀ زيبا راھرچه بيشتر شناخته  و با متوطن شدنش اطمينان حاصل نمايد که دراين آشيان خ

  .پربگشايد،  دورھا پروازکند ، سيری درزمان ومکان ھازده ، پرنده ھا وعقابان را درستايش اين آشيان بطلبد

با سرور جاويدانی ميديدم که سرود آنجا آشيان کرده ، درآن آشيان زيبا که سرور محبت  و ترانه ھای زندگی درآن 

عقاب درفکر آشيان مکانی نشده راھش را به سوی مواج و مطنطن بودند حرکت سرودھا باعث شده بود که اين 

ده ، عقاب دوربين و سرکش ئيآشيانۀ زمان بپيمايد، که ھمان شد وعقاب من سرود زند گی را درآشيانۀ زمان سرا

گی ابدی  را درآشيانۀ زمان آفريده و دور از گزند مکان درآغوش زمانه آرميده تا سرودھای زند گی را در زند

  .اده و ازقيد مکان رھيده و در زمان اليتناھی حرکت نمايددامان زمان سر د
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ھمه ديديم که انديشۀ عقاب دراين زمانه نمی گنجيد، مکان تحمل سرودھايش رانکرده اين فقط آغوش بزرگ زمان 

است که ميتوانست اين عقاب را درخود جا داده و درگذشت زمانه ھا به سوی رسيدن به دنيای دور از ظلم و تعدی 

  .ھی اش کندھمرا

  !آری عزيزم

تو ھم که درانتظار برگشت او سرودھای عشق و محبت  اورا در روح استوارت جا داده وخاطره ھا وافسانه ھايش 

  !را درگوش زمان فسانه ميکنی من مانند تو ميدانم که 

ای لند در زمانه ھعقاب من نه کرگس ، تو ميدانی که آن عنقای بلند پروازی بود که عزمش برای  رسيدن به آشيان ب

گی وآزادگی اش را با اطمينان زمانش  که من می بينم  پيام رست، اينک درآشيانۀ نفس ھايش، راسخ و استوار بوده

گی ازدنيای کرگسان را گی و رستاحساس کرده، درنفس ھا و شورعشق زند گی ام  وی به من سرود و سرور رھيد

متی ازصفحاتش  بامن نيزاند که گويای رسيدگی وی به آشيانۀ سرودھايش آنچنان که باشماست قس. زمزمه ميکند

  .زمان اليتناھی بوده و من ويرا درآشيانۀ زمانش جستجووستايش ميکنم

اشک من آن شبنم ياسمن نگاه ھای او و برخاسته ازمرواريد سرودھای اوست که اينک بردامن آشيان زمانه سالگرد 

ق ومحبت که نه با درد وحسرت، که با طراوت چون  شقايق ھای دشت پرواز وی به آشيانۀ زمان او، باچکامۀ عش

 و نيزک يعنی نيزکھای نوروزی انديشۀ او، چکيده ، دراين اوج اندوه دوری فزيکی اش مينويسم که عقاب يعنی 

  .ھمه مفاھيم خوب عشق و زند گی من

  .تجوميکندکسی  که درامتداد ره پويندگی عقاب سير حوادث راجس                    

  
  
 
 
 
 
 


