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 Literary-Cultural     ــ فرھنگیادبی 

  

   "نيزک"ر ـعـزت آھنگ       

  2012 براکتووم د          

  

  

  
         

  چشم بردک

  

  سحرگاھان گشودم چشم

  نور گرم خورشيد بود  درون بسترم مملو ز

  ، ستمجا جَ  ز

  طلوع بينم  حرير پرده را يکسو کشيدم تا

  نگاھم خيره در چشم عروس صبحگاھان 

  ھا مدھوش پلک

  خورشيد قطره قطره نور  و

  افشان  زمان  حلقوم آبی بر

  نورش چه خونين بود  شعاع نيزۀ

  يائی تصويرش چه رؤ و

  عظمت و تمکين بودپر

  فشانش عمق چشم نورا چنان از

  پخش ميگرديدموج موج بر دفتر زرين دنيا 

  Iيۀ آب طF پرداس ميگرديد اندر بستر آبی آسمان و
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  نگاھم خيره در چشمان آتشگونه اش

  تپش مست از می نارنجی تنگ فلق  دل در

  اشک لذت ميچکيد از چشم 

  صبح  اينھمه وجد و شکوهِ  م ازدخود بيخود بُ  ز

  را  د کاجھای زيباوپاشان نمکه نور افشان و زر

  نوک سبز سرو صدای روح فزای قمريی از

  داد  سرود لحظۀ آھسته برو سر

  را  شکوه بخشيد محفل 

  ،عروس فاتح شب

  خفته در حجله، 

  سرفراز و مست پيروزی 

  لبۀ اھرام مانند مقابل جلوه گر گرديد پس آن ک سرش با عشوه و ناز از

  بادۀ نور ، نگاھم نيز مست ازنگاھم

  تشنه با ديدار زيبای عروس صبح 

  مست مستانش  و ھمچنان خيره به چشمان شرير

  مدھوش حرکتھای موزون و د[رايش و

  در سازد واھد که اينک لحظۀ حساس را ھرگز ھنميخ

  بيعت دست ط گام دست در خورشيد گام در و

  را  سقف دنيا ،فشان و شعله افروزان قنديل ميشوددست 

   ختم چشم بردک رامن با چشمھای خسته با و

  به کوه نور 

  اما مست و شاداب از شراب نور 

  لميدم لحظۀ ديگر درون بستر خورشيد 

  .با اميد

***** 


