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 فرق بشر شکافت
 خيز مه خفته بود و كوفه خاموش و فتنه

 در پرنيان سرخ زمان خفته بود باز 
 گوئى كه ماه قّصه تقدير عشق را

 در گوش آسمان و زمين گفته بود باز 
 كوفه خموش بود 

  
 مردى ز پيچ كوچه 

 چو يك سايه 
 خزيد...مى

 اش هراس و ز سايه
 چکيد...بر خاك مى

  
 ميدان شهر رفت آهسته تا كبودى  

 اش به فراروى حوض آب افتاد سايه
 دستى بر آب برد

 وانگه كشيد بر سر و رويش به خستگى 
 گم شد درون خلوت مسجد هراس او...

  
 * * * 

  
 مه خفته بود

 در پرنيان سرخ زمان، شهر خفته بود 
 گوئى كه ماه قّصه تاريخ عشق را

 در گوش آسمان و زمين باز گفته بود
 انتظار در شام  

 آفرين اوابليس بود و طرح شگفت
  

 اىگوئى ستاره
 از كهکشان دور 

 دميد آشفته مى
 آرى هنوز هم 
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 خورشيد در كرانه شب ناپديد بود
 ناگاه

 هاى شهرگلدسته
 از بانگ گرم مرد تمامى عصرها 

 غرق غريو شد... 
  

 آرى على 
 تنديس صبر سرخ 
 در چشم من نهفته [

 خار دريغ من 
 استخوان درد كه كامم نموده زخم وين  

 ــ اين خار و استخوان ــ 
 ياران جاودانه تنهائى منند

 ]ــ اين گفته از على است ــ

 نواز خودو پريشان  مهربانبا دست  
 اى ستبر با سينه

 ــ كه انبان رنج بود ــ 
 هاى شگفت خودبار خاطرهبا كوله

 ناپذير خود با اشتياق سبز و زمان
 مردم و آزادى و شرف با عشق خود به  

 با رنج خود براى مراعات عدل و خلق 
 در مأذنه منادى صبحى جديد بود

  
 آرى على 

 با آن صداى گرم 
 گفت با شکوه فراوان اذان صبح : مى

 اهلل اكبر
 اهلل اكبر

 اشهد ان ال اله اال اهلل 
 اشهد ان ال اله اال اهلل 

 اشهد ان محمد رسول اهلل 
 اشهد ان ... 
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 مردم
 ها هاى خسته به ديوار سالسايهاين  

 يك... يك... 
 دو... دو... 

 چند... چند... 
 آمدند و خواب ز اعماق چشمشان مى

 كشيد، نرم پر مى
  

 آرى على...
 اين پرتو لطيف و پر از اشتياق مهر 

 با جان پاك خويش 
 مشتاق خلق بود 

 او را خدا ز عشق خودش آفريده بود
 هاى پاك بود او عاشق يکايك دل

 او يك پدر...  
 او يك زمامدار؟ 

 نه! هرگز! 
 كه يك پدر 

 با وسعت تمامى تقدير خويش بود!... 
  

 * * * 
  

 صبح از سکوت شب 
 دميد...رنجور مى

 رنگ از عذار شام 
 پريد... تاب مىبى

 در سجده بود و خنجر تزوير و زور و زر 
 جست راه تا كه به سنگ قضا زند مى

 را...آن ساغر شراب طهور الست  
  

 تاريخ ديد :
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 از اولين صفوف
 هاى نفاق و دروغ و ننگاز بين پرده

 دستى بلند شد 
 برقى جهيد 

 اىخونى چکيد از لبه تيز دشنه
 بانگى طنين فکند ميان هوا و خون :

 « فزت برب الکعبه»
 افتاد بر كناره محراب و خون جهيد، 

 از زخم فرق او... 
 ها نشست بهتى درون گنبد انديشه

 زمان شکست پشت  
  

 * * * 
  

 يك دست
 اى ز كينه و تزوير و ابتذال آميزه

 در خون كشيد قامت خورشيد عشق را 
 فرزند انقالب محمد به سجدگاه

 در خون خود طپيد...
  

 * * * 
  

 آوخ!
 فرق على شکافت! 
 فرق زمان شکافت! 

 ها شکافت! فرق حقيقت همه لحظه
 فرق

 بشر
 شکافت!

  
 على  غربتبر بستر هميشگى  

 ــ اين بستر اسارت كليّت بشر
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 در وسعت شگفت تماميّت زمان ــ   
 تاريخ گريه كرد...

  
 * * * 

 آن روز رنگ خون على بود و هست باز 
 در پهنه افق 

 آوردگاه صبح...

 

 محمد حسن زورق 
 


