
 
 

 آواز جاودانگى
-----------------  

  
 
  

  در ھراس ثانیھ ھا بود
  كھ ، شكوفھ ى گیالس بھ زیر پا افتاد

  و نا باورانھ چشم مادر بھ در بود
  .و آمدنش تكرار امروز بھ فردا افتاد 

  
  

  چھ شرمنده بود ، تپھ ھاى اوین
  ِزیر قامت چون او سپیدار

   آن یار
  ...آن تداوم بھار 

  
  

  ادبخاك كھ افت
  ِپیراھن دامادیش

  ّھنوز، لكھ ھاى سفید داشت
  ُدو چشم عاشقش باز و

ُدلش ، راز ھزاران امید داشت ِ  
  
  

  ِتبرداران حادثھ ،
  ِحرامیان قابیل

  چھ میدانند
  فردا كھ آفتاب

  از پشت تپھ ھاى اوین
  ِبر زاللى گیسوان گندمزاران بتابد ،

  نام او ، آواز گندمكاران
   .واھد شد یاد او ، نغمھ ى عاشقان خ

 
 

  ِاز برق اھریمن سوز آسمان ده شب
ِتا سحرگاه غمین آخرین روز بھار ِ  

  چھ بیقرار ، چھ پروانھ وار
  میسوخت ، سینھ ى عاشقش ،
  در غم قافلھ ى رنج ، در تب



  ِاى در پناه دریاى بى كرانگى
  ِآواز جاودانگى

  ِاى راز ماندگارى جنگل
  ِطالیھ دار ریشھ ھاى خونین

  ن نیلوفر ارغوانىوقتى ترا ، چو
   ِدر گذرگاه توفان زمستانى

 شكستند                               
  چھ میدانستند

ِروزى ، نو عروسان بھ سینھ پر عشق ُ ْ ِ  
ِپیراھن خونین ترا، ِ  

  ِبرسردست گیرند
  ِبھ تماشاگھ دریا برند

   ِكھ تو دریاى دلى،
  .اى عاشقترین داماد                    
  
  

  ِچراغى از حرمت آدمى ،
  براى عشق بھ ساكنان زمین

  با باروئى از شعریكھ وزن خون داشت،
  افروختى                                             

  .ِآنگاه از خرمن آتش گذشتى و سوختى 
  
                        ***   
  
 
 

  پس از تو ،
  ِآنچھ ماند ، خزان جاوید بود

  با زورقى از ھبوط
  ...ِدر كرانھ ھاى خاموشى و سقوط 

  
  

  ِاكنون طوفان باغ ما را شكستھ است
  ِدلھا را با جوھر كین نوشتھ است

  اكنون غرور ما را ، برده است خواب
  اكنون كھ از سر ما گذشتھ است آب

   چراغى كھ افروختى ،
  جاودانھ در این خانھ ، خواھد سوخت

  ویادتو ،
  ِكھ یاد معصومیت باران است

  ِ عریانى این باغِبر تن
  روزى ،

ِپیراھن سبز بھارى ، خواھد دوخت  ِ. 
 
 
 
  

  بیاد سعید سلطانپور ، عاشقترین داماد جھان
  المان  ١٣٩٤ خرداد -فرخ ازبرى 

 


