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 نگارگر.ا.م:از
 

 اشکی در سوِگ ُهرُمزد
 
 شب است وبازخواب ازمن گريزان است، 

  غمی درسينه ام چون موِش ويرانکارپويان است،
  فغانی برلبم می رقصد وهردم،

  همی خواهد که هرسو درجهان گردد طنين افگن،
  !آخرای ُهرُمزد:بگويد

  ازين خواِب زمستانی دگربرخيز،
 تگاِه شيطان است؟ ببين گيتی چنين تا کی اقام

  
***************  

  خيالم سخت سرگرم است وبا ُتندی،      
  دروِن سينۀ تاريخ،      
  همين باتيشه ای ازکنجکاوی راه می ُبّرد،      
  وخاِک مرده را پيوسته می پاشد،      
  ُجزخاِک خون آلوده چيزی هست؟مگر      
  دروِن اين سيه نقِب هراس انگيز،      
  شکسته استخوان آری فراوان است،      
  نگه هرسوکه می افتد،      
  اين جا هردو انسان است، حاکم ومحکوم،! دريغا      
 .توگويی آدمی با ديو ياروضدِّ يزدان است      

  
******************  

  درخاطِر تاريخ، چوخواِب گُُنگ سويی می زند
  ولی دسِت فراموشی به گورش می سپارد باز،

  : باِم سال ومه کند مردی سخن آغاززُپشِت
  منم سپين تماِن نيکخو آری،«:همی گويد

  که غيرازآتِش مهروصفا روشن نمی کردم
  وازپنداِر بديک لحظه تر، دامن نمی کردم،
  شبانگاهاِن مهتابی که هرسوباِد خنياگر،

  ،به بزم سوسن وُگل نرم نرمک نغمه سرمی کرد
  زه،لبانِِ بوسه خواِه نوراندربستِر سب

  زروی آتشين الله صدها بوسه برمی چيد،
  من اندر ُخلوِت شب رازبا ُهرُمزد می گفتم،

  وبا اهريمِن تيره درون با نيروی ايمان،
  ستيزآغاز می کردم،
  :به مردم نيز می گفتم

 ».که پيروزی زُهرُمزد است
  

*******************  
  :به تلخی می دهم پاُسخ      
  نيکخو آخر،که ای سپين تماِن «      
  به گوَشت نالۀ زنجيِر زندانی نمی آيد،      
  نمی بينی که خاک وخون،      
  درين وحشت سرا آميخته باهم،      
  نمی بينی که اهريمن ُبَود فرمانروا آخر،      
  ،ولی ُهرُمزد درزنداِن زشتيهاست زندانی      
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  توگويی خوِن اونوشيده خّفاِش پليدی ها،      
  سته استخوانش زيِر زنجيِر ستمکاری،شک      
  ومردم زيِر اين مينای واژون خسته ومحزون،      
  نشسته چشم برراهند،      
  وهردم گوهِر ُاميِد شان رادسِت شب بيباک،      
  .به سوی ديو تاريکی همی راَند      
  بگو آخر، چه می گويی؟      
  ،که اندر بوستانِِ خاطرت اين غنچۀ ُاميد      
  »به دسِت ديو بدکاری شبی پرپرنخواهد ُشد      
 .نگاهی می کند سويم، دگر چيزی نمی گويد      

  
******************  

  ،خيالم دردِل تاريِک اين دهليِز بی پايان
  نفس سوزان دمادم راه می پويد،

  به سوی کشوِر يونان، به سوی آتِن زيبا،
  درآنجا برسِر کوهی خدايان گرم بحث وشور،

  که ازبيچاره انسان انتقاِم خويش را گيرند،
  .برای انتقاِم تلخ وخونين راه می جويند

  گناِه آدِم بيچاره آخرچيست؟
  همی گويند اين موجوِد ُگستاخ وفضول آری

  ز يکدم غفلِت ما آتِش جاويد را بيباک،
  زندگی کوتاه، ربوده تا کند از

  دگر دسِت نفوِذ ما خدايان را،
  :شم می سوزند ومی گويندخدايان درتنوِر خ

  .زانسان انتقامی درخوِر ُجرمش همی گيريم«
  به دسِت پاندورا يک زِن خوش قد ومه سيما،
  به صندوقی زهرگونه شرارت می نهيم اما،

  برای زن ازان چيزی نمی گوييم،
  »ولی درسينۀ اوتخِم صد وسواس می کاريم،

  خدايی نيزآنجا بود،
  نمی دانم زروی مهربانی بود يا ازکين،

  تحفه ای بنهاد،" صندوقِِ شرارت" که اندر زيِر
  نبود آن تحفه غيرازپرتِو ُاميد،

  واين انساِن بيچاره،
  به افسوِن ُاميِد ُگنِگ فردا می کند شيرين،

  مرارت های خويش امروز،
  ولی ازاين بهاِر ناخوشايندش که امروز است،

  کووسخِت فردايش،توان دانست ساِل نا ن
 که آنگه نيزدرزنجيِر اهريمن بود پايش، 

 
*****************  

  نگاهی سوی باال می کنم وانجا،      
  همی بينم مسيِح مهربان را من،      
  ،بعد ازانتظاِر تلخ که سربرزانوی غم مانده،      
  نگاهی سوی پايين می کندواندم،      
  د برروی ُپر نورش،دومرواريِد غلتان می َدَو      
  تماشا کن فريسی های بددل را،«:همی گويد      
  رياکاراِن قصابی که تا آرنج،      
  زخوِن بی گناهان دستی شان ُسرخ است،      
  !ولی اکنون برای جنگ وُکشتاِر دگرهيهات      
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  زتعليماِت من هم سود ميجويند،      
  .درياکارانه ازمتنش جواِز جنگ می گيرن      
  چو می بينم که زن باساِق ُلخت وسينۀ ُعريان،      
  به ناِم من دروِن معبِد من مست می رقصد،      
  وبا هرعشوه اش اندرتنوِر شهوِت طاغی،      
  همين هيزم همی ريزدکه سوزان ترشودآتش،      
 بس شرم ميدارم،"خداونِدپدر"من اين جا از      

  
****************  

  ويان است،خيالم باز پ
  درآنجا در مياِن کوچه ای ُخلوت،
  جوانمردی تنومند وتبربردوش،

  ،مصمم جانِب بتخانۀ نمرود می آيد
  :شِب دوشين پدرمی گفت

  »فردا عيد صحرا است وشهِر ما َشَودخالی«که 
  جوان با خويشتن سوگنِد خودرا می کند محکم،
  که فردا ننِگ ُبت را ميکنم بررغِم شيطان کم،

  که اين تمثال شاياِن پرستش نيست،همی گويد 
  به غيرازايزِد يکتا جهان آفل بود يکسر،
  ُبتان را با تبربشکست وبيرون ريخت،
  برآمد آفتاِب روشِن توحيد ازخاور،

  :خياِل من بدو ُگستاخ می گويد
  )ع(ای فرزانه ابراهيم« که

  شکستی گرچه آن ُبت های سنگی را،
  ولی بتخانۀ دل همچنان باقيست،

  راکارازين بتخانه ويران است،جهان 
  که اين ميداِن جنگ وکارزاِر ديو ويزدان است،
  درين ُبتخانه انسان گونه گونه ُبت نهان دارد،

  اگرباری دگربا تيشۀ توحيد، 
  دراين ُبتخانه بشکستی ُبِت صورت پرستی را،

  جهان باِر دگرآزاد خواهد ُشد،
  وديگرُبت نخواهد ساخت،
   عشق خواهد باخت،وآنگه با عروِس پاکبازی

  توروزی بازخواهی گشت؟
  »ويا اهريمِن بدباطنی درخاک خواهد رفت؟

  "آری:"ُاميِد ُگنگ پاُسخ می دهد
  ....ولی من خود نمی دانم

  .....ولی تو خود نمی گويی 
  زچشمم لغزلغزان قطره اشکی می چکد برخاک،

  .......واين اشکيست کاندر سوِگ ُهرُمزد است 
  

جنِگ برضِد عراق آمادگی ميگرفتند سروده   ُنُخستيننگامی که امريکا ومتحدينش برایه١٩/١١/٩٠ شعربه تاريِخاين 
به خاطرۀ شهيداِن بيگناِه افغانستان وعراق  پرستش قرارگرفته است شده بود واينک که باز بِت جنگ وخشونت مورِد

  .تقديم می شود
  
  پايان

         
  


