
  !ای ايران
  ای فالت مغرور

  )چکامه بازگشتگان(
  

   با انگشت های فلج مانده بر زه،

  به بانگ های فراسوی گوش سپردم،

  به افق هايی با جگر خونين 

  و غريو وحشی خلقی ستيهنده

  به شبح شهری جن زده

   رنگين نشسته اندتذروهایکه بر بام هايش 

  هراسندگان از کابوس دم می زنند

  ار راه را بر شيطان می بنددسينه های زخمد

  و اين همه خط های مقرنس

  .با پيچ و خم ناشيانه عبث نيست

  

  رهرويی بازگشته از داالن پيچاپيچ زمان

  دردناک و کاونده: با نگاهش

  از پيمان های پيشين: با توشه اش

  روئيش به اکنون و روئيش به ابديت

  سخن گو، : زبانش

  خاموش : روانش

  ای ياران سراپا آغوشی بزرگ بر

  و مفتون شعله ای که از سودای شب سر زد

  و در ميان همه کوره راه ها که به دوزخ می پيوندند

  !زهی آن تيراژه تابناک که به مينوی خداوند می انجامد

  

  



  !دريغ بر آنان که در مه سپيده جان سپردند

  و بر ترانه های ناشنيده 

  و درود بر آن تبار شگرف

  !ن برخاستکه از خيزاب خونين زما

  !و بر فردای دگر که شکفتن آغازيد

  !و گريز شب که ديری درنگيد

  و آغاز همسرايی بزرگ فرشتگان

  و رقص منظومه ها در کهکشان روح

  و درخش گلبرگ ها در شبکه نور

  و پچپچه جوی و سنگ

  و عطر نان 

  و ياقوت های خوشاب تاکستان 

  و شعله نارنج 

  و شکوه نخل 

  گذار درناها از سپيد رود و 

  و زمين های زرد و داغ 

  ! و بنفش لطيف بر سبالن

  

  !درود بر صف های بی پايان از فيضيه تا کاخ سفيد

  و بر فقيران کوبنده آسمان خراش 

  ! درود بر سرزمين آبايی و قبايل رنگارنگش

  و گنبدها و چينه های گلين و باغ های گرد آلود 

  وهسار زمانه و تندر لرزاننده اش در ک

  و سروشش و سرودش

  . که به طاغوت ها امان نمی بخشد

  

  آنگه که رعشه های واپسين ياس 

  با سپيدی سرو با خستگی دل همراه بود

  اژد هايی که بر تخت طاووس



  آهنگ چنبره ابدی داشت 

  از کنام رانده شد، 

  و اينک کسانی که با جامه های سياه به رنگ شب 

  با لبان کبود از بغض 

  شيشه های زهر در دست 

  در پس ستون های فرصت کمين ساخته اند 

  تا اين ساغر جوشنده ارغوانی را 

  . . . بيااليند 

  صخره سياه را بر کند آيا سيالبی که 

  اين بدنامان بی نام را نخواهد روفت؟

  

  در پگاهی که مه بر گدوک می خزد

  و صدف ها در خليج خفته اند 

  ماب بر زنگار کوير می تابدو ستاره مرموز چون چکه سي

  ! ای ايران 

  ! ای فالت مغرور

  ! ای گهواره خونين قهرمانی

  !ای ياغی کهنسال تاريخ 

  !همه طاغوت ها را از دار شکنجه ديرين خويش بياويز 
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