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قلم آگنده بخون               

  

  سقوط چه سراشيب و

  سکوت  چه تھاجم و

  قلم آگنده به خون 

  نقش زنش قلب ھزاران زخمی  ایه صفح

  مسير دو تھاجم و دو دوران کبود  در

  زخمی ن ھمۀ ھستی ميھن و دليرا

  جراحت لبريز گران زخم وروح پرخاش

  نوک شمشير  از زبان تا به قلم يا که ز

  خون  دعه وميچکد خُ 

  ميفريبد مجنون

  ؟جرمھا چيست

  صداقت  حقيقت و

  شجاعت قافله ساBر  شرف و

  ؟طرفش کيست

  که ھمانھای زبون  ھمان يا

  که قلم رنجه نمودند به کتمان حقيقت 

  ؟چه حقيقت چه زمان
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  صادق  بود رفيق و عده ای، يک زمانی! آری

  ،خونھا رنگی داشت

   مردمش آھنگی داشت  با نقش روشنفکر، یقلبھا ايمان

  عشق به ميھن تحکيم  پايۀ انسانيت و دوستيھا ھمه بر

  پايۀ زندگيھا بود شھامت تمکين 

  اوج  حيثيت و سربداران ھمه مملو ز

  وفان با موجھمگامی ط کس نلرزيد ز

  آن زمان کس نه ھوس داشت نه تمنای وصال 

  لبفکر زر و زيور نه فروش اميانه 

  کمر شيھه کشيد و خش آزادی و آزادگی بر کوه رَ 

  حوادث چسپيد  مش زخاشاک به سُ  خس و

  تا که از ظلمت شبھای دراز 

  س بی آوازرَ جَ  ر  شد وگذراه دشوار

  گان طاقت پرواز نداشت روح زخمی شد

   اری به چمن ساز نداشتوخ ايدۀ خفت و

  رشک و حسرت جلو عشق به ميھن بگرفت 

   س تسليم و بقا بر ھمه ابعاد تنيد ح

  حقيقت پنھان  رمز خونھا در صدف و

  يان عشق دنيای تجمل بربود فکر ع

  سعت دنيا شده در ذھن خموشاين ھمه وُ 

  يای سروشقريۀ کوچک انترنت و رؤ

  فاداری نيست  دگريست رسم و اين جھان

  اين مسيريست جھانی شدن  و ياری نيست

  سرمايه و جاهه و عشق ب "کان نمک "غرق 

  "رفيق آگاه " بربود ھمت واBی

  به مغز پستی و دون صفتی ريشه دوانيد 

  قلب و احساس و عواطف ھمه را کرد تباه
  

    *****  


