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 Political     سياسی

  
   "نيزک"عـزت آهنگر   
   ٢٠١١  اپريل٢٢     
   
  

داريد شکست  
          بود تيآرا دل داريد نيآخر ماه لياپر

           را  جسم از روحی جدائ روز ،ماه نيا ٢٢

                           ؟ديکش ريتصو به توانيم  چگونه

                           !گنجدی نم باور در تصورش آنچه

  تيوفاگناشی آرزو و اد يبادی گرام

  تيتکاپو پر زمان بعد در خفته خاطرات اد يباد خروشان
  

*****        

  بود زيانگ دل و بايز چه

  تو کنار بودنۀ لحظ، آن هر

  را عفت و عشق کهکشان وفتؤر قلب با تو

  ی داشت ارمغان ميبرا

  یداشت نهان خود در مرا

  ی داشت انيع عشق بمنی مهر هر ز واالتر تو

  ی داشت زمان هر در مرا

  یداشت مکان قلبم در کينزد و من از دور هرکجا در اگر

  یداشت کرانيب لطف تو

  یکرديم کاريپ تيانسان سنگر درونی گاه آن هر

   کوهساران و وفانط بستر در اگر

  ارانيع رزم گاهيپا در اگر
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  منياهر غول ضد به هن،يم خدمتی برا

  یکاشتيم عشقی ها هيجانما ،ی آزاد پاک کشتزار در اي و

   ذهنت در خفته ميعظ ابتکارات تها،يخالق آن به

  ات شهيپ عاشقی هايپسند بايز آن به

  یکرديم ساز را غزل و شعر

  ی کرديم آغاز هنر

  ی کرديم ابراز بمن نيريش ا يتلخ حادثات برگ برگ انيم را عشقتی صداقتها

  مغرورم و ممنونم تياباحُمی ب وصال و عشق ، اير یب نگاه آن از من که

  مسمومم تو هجر از ، تو از دور سال هجده نکيای ول

  ؟یدانينم سوزديم جانانه ات معصومانهی  کبرا بتيغ در دل و

  انسان؟ هر دارد اشک چقدر دانمينم

  چشمان نيا است توانمند

  طوفانزا و آسا ليس که

  پرباران و مستی ابرها بسان

  ديگريم داده دست از محبوبۀ گمکرد آرزو بهار هجده نيدر

  بارد دلی زخمۀ ديد از خون اشکی جا و

  سرگردان تو هجران ديتول مزرع درون باغبانی ب و آبی ب گل چون قلبم و

  است اعدام به محکوم مغزها در پاسخش و جوابی ب الشؤس

  ار؟؟؟ی يا ، همسنگرم همسفر،ی ا چرا

  !!!داريدۀ وعدی شکست

  
  

  شد بسته عشق بربط ،شد شکسته طرب دست

  را غمگسار و نسؤم شکست آرزوۀ لــــــــــق

  کرد تنوره شکست رـــــاب ،آسمان پاک تن بر

  را شاخسارۀ غنچ ،ربود ورانــخ لو تو مست
  

*****  

  را انتظار کند حس رسدينم ملـــــق دست

 را ار يوعشق جرئت کند ناله بکشد خط

  او؟ چشم شکار ريت کند حس اهــنگ راز

 را ارياخت کنديم فسون شکن کمان درد


