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راه خورشید

دفتر شعر  
مهدی خادمیان



پیشکش به آنها که 
جنگ هنوز برای شان پایان  نیافته 

و در بـرابـر حمـلـه هـای عصبــی و تنفسـی
پشت کپسول های اکسیژن

سنگر می گیرند.
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11 راه خورشید

روزی	که	چنگ	انداخت	اهریمن	
بر	چهرۀ	این	خاِک	ِمهر	آیین

توفنده	چون	تندر	خروشیدند																														
ِمهرآفرینان	بر	بساِط	کین

بر	ما	نمانده	از	شِب	طوفان	
ننِگ	سبکباراِن	ساحل	ها

با	نقِد	جان	پاِی	وطن	ماندیم																													
با	آنکه	خون	افتاد	در	دل	ها

	 در	چشمۀ	خون	و	جنون	ُشستند	
رِد	َعَدم	از	خویش

َ
یاراِن	ما	گ

	 راِه	سعادت	را	نشان	دادند:	
دم	از	خویش

َ
باید	ُبرون	زد	یک	ق
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رفتند	اگر	َمرداِن	کیِش	مهر																		
ما	رهرواِن	راِه	خورشیدیم

آیینه	داِر	هیبِت	نوریم																							
ما	وارثاِن	صبِح	اّمیدیم

بگذار	طوفان	ها	بیاشوبند														
با	َصخره،	های	و	هو	چه	خواهد	کرد؟

با	ما	که	مرگ	از	ما	گریزان	است					
کج	کردِن	ابرو	چه	خواهد	کرد؟

پیروزی	خود	را	نخواهد	دید									
در	جبهه	ِی	تحریِم	ما	دشمن

هرگز	به	پاِی	خود	نمی	بیند											
هرگز	َسِر	تسلیِم	ما،	دشمن
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دشمن	اگر	از	خاره،	َسد	بندد							
در	ما	خروش	و	ِهیَبِت	دریاست
دنیا	ببیند	ریشۀ	ما	را														

سرچشمه	این	رود،	عاشوراست
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رسوالن راز
خورشید
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ما	که	بودیم؟	ما	نه،	این	من	و	تو																								
شهربنداِن	شهر	خاموشی

مانده	بر	قامت	تکیده	ی	ما																
زخِم	زندان	خود	فراموشی

باید	از	ما	کسی	َصال	می	زد																																		
عزِم	از	پانشسته	ی	ما	را

دسِت	تیغی	مگر	که	وا	می	کرد																									
عقده	ی	بغض	بسته	ی	ما	را

ناگهان	آمد	آن	بهاری	که																																
ما	به	فتوای	او	سپیداریم

سیدی	از	سالله	ی	تسنیم																																
که	»به	خال	لبش	گرفتاریم«
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روِد	جوشیده	از	غدیر	قیام																								
جلوه	ی	»کُل	َیوٍم	عاشورا«

»من«	و	»تو«،	»ما«	شدیم	و	پیوستیم																				
به	مسیرش	به	مقصد	دریا

ما	رسوالن	راِز	خورشیدیم																								
غبطه	ی	مرگ	سرخ	در	سرماست

تا	ابد	بر	جریده	ی	دشمن																																
واژه	ی	مرگ،	نام	دیگر	ماست

ما	غریِو	بلند	تکبیریم																																		
واژه	واژه	بشیر	امّیدیم

در	کف	همت	شب	آشوبت																										
دشنه	ی	ناشکیب	خورشیدیم


