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میرزا رضای كرمانی اندر وصف كشتن ناصرالدین شاه
سنگ بنای تو از من است ای صاحب منصب ایرانی كه میرزای رضای كرمانی ام و یك تیر خالص به انتقام تمام خیانت ها

و جنایت های تو و پدرانت شلیك می شود

مرا نمی كشند در غیاب تو از تیر خالص دوباره ای می هراسند كه منتر توی پدر سوخته نشده ام گاهی به خیال بداندیشان
بادمجان دور قاب چین

خیالی نیست و ماللی به خنده های از ته دل كریم شیره ای
او هم مصیبتی است وبال گردن ما شاید

خرده خرده در هم شود این مصیبت بزرگ تو را حیرتی نیست و بانگی كه خود دامن می زنی به آنچه ما را به خاك سیاه
می نشاند

خطا نمی كنم در كشتن تو كه قابیل نیستم و در لباس هابیل به خونخواهی آمده ام
میرزای بزرگ امیركبیر خوشنام را رگ زدی از دستان و به خونش خون خود را شستی

تدبیر تو غلط بود و من در راستی تو را و همكیشانت را سر می برم الزم االجرا

خط و خال هیچ لبی فرو نمی شود در تنگ چشمانم به ظلم و جور و شهوت
نامردمی شغل شماست و مردم را به باد فنا می دهید تا زیر شكمهایتان نفس های بیشتری در رختخواب این و آن بانوی

خوش خط و خال كشیده باشد
وا حیرتا از نام و ننگ شمایان كه تاریخ ایران را به گند و كثافت كشیده ای از خوك و سگ هم بدنام تر

شلیك من از تو می گذرد به فرخنده حالی
دست و پایم غل و زنجیر كنید و پای چوبه ی دارم ببرید كه خوشنامم در كردار پلید شمایان

روزگاری است كه بیگانه می گوید چه تدبیری در نابودی ما خوش آهنگ است و ما ناگزیر می مانیم در استبداد

الفبای خود بودن را باید در یك تیر خالص آموخت به نام میرزا رضای كرمانی در یك ریای بزرگ از به حرم شاه
عبدالعظیم پا گذاشتن این نامرد روزگار

مرا از من نكنید كه شما را به نام وطن دوست می دارم در روزگاری كه نیستم و روحم می ماند در بودن بهتر شما

هر بیگانه و بیگانه پرستی مالل و نفاق را در تن و جان ما می اندازد چاره در این است كه خود باشیم به گاه دوست داشتن
همگان

هویت من از من است در چهارچوب وطن به احترام این و آن بپاخیزم كه مرا در رخت خویشتن دوستر می دارند و مرا از
لباس غیر منتر نساخته اند هوشیاری تو از من است در آگاه بودن بر آنچه بر ما می گذرد

رنجی است كه دخمه می شود روزهای مالل و تنهایی مرا به نام قاتل ناصرالدین شاه
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با زبانی معلوم و گستاخ در نقطه ی صفر زمین
بلبل سرگشته من هستم بی تو می خوانم نغمه ی پروازی را

نیست اینجا وطن من در وطنم بی وطنم هیهات
غربتی در چشم انداز من و كوچ مهیا

در رفتنم تقالیی است
من از خود می برم برای همیشه گویا

نا منتظرانی در بدرقه ام سم می پاشند
جای تو را تنگ كرده ام برادر

خون من از خون تو امروز بی رنگتر است و پریده رنگ تر شاید
می روم با دست خالی و امیدی واهی

سراچه ی عشق را با خود می برم
آنجا مرا از خود می رمانند و اینجا از خود رمیده ام

چوب دو سر طالیم كرده ای خواهر
پدر روزگار خوشنامی در كدامین پناه آوارگی ام را می بینی و خاموش می مانی

من از تو گریخته ام با امید بیداری دوباره ات
غفلت از من است كه تو را دشمن دیده ام و خود بی آه و ناله ای تن به ویرانی همه چیز داده ام حتا خود

كجا می روم بی بازگشت
فردای مرا كه برایم در كف دستانم می بیند

ستاره اقبالم هنوز كورسویی دارد
من با خود و این همه تنهایی

كدام دوا و دكتری بر خود تجویز كنم
می دانی در پیاده روی های شبانه ام چه آوارگانی در زبان دیگری مرا برادر خود صدا كرده اند

من از تو نیستم و بی جغرافیا و بی فردا
تك سوار بی یال و كوپال و اسب رام نشده ام و بی افتخار

گمشده از فرهنگ مادها
با زبانی معلوم و گستاخ
در نقطه ی صفر زمین

بی صدا
فریادم را بشنو
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خط خطی خیال من از ارتعاش بانگ اناالحق
خط خطی خیال من از ارتعاش بانگ انالحق او كه وجودم از اوست

ترانه ای در گستاخی و خون بی نظیر از بریده های تن او
خاكستری باد ریخته در دجله به حرمت نامش نمی نشیند آرام

بی قرار همه اوست كه در راه حق تن و جان می دهد به بانگ خوش تراش و ملتمس از بندگان گرفتار دنیا و بیچارگی
من از او می نشینم به فكر و خیالم را می برم به كوچه های بغداد
زیر تابوت نداشته اش نامش را به مهر صدا می زنم با بانگ انالحق

التیام من از اوست به حرمت فرعون و ابلیس و یكی شدن با او
منصور حالج گستاخ و بی نشان از دنیا

مرا می بیند و خرسند از نامم گره خورده در نام او
نشان من از اوست به گاه تنهایی و خلوت

می روم و نمی هراسم جزء او كه از من است و غیر را تاب نمی آورم
اكنون مرا می درخشد آفتاب مهر و عشق

ستاره های شب نیز در هراسند كه امشب بریده می شود دست و پا و زبان و سر حالج
كوچه ها هم تاب نمی آورند و باد را هلهله می كنند

و خروش دجله راببین و وردی در آرامش آن
همه در او شریك شده اند تا با نام حق دنیا را ترك كند و عروج همیشگی

زبانش را سرب هم نمی گیرند تا بگوید همه آواره اند در این كالف سر در گم
قیامتی است دنیا و تاج و تخت هم وفا نمی كند

برنده اوست كه دست خالی فقط به تماشای دار دنیا می نشیند و بی مكافاتی می رود آرام
همنشین دلنشین تنهایی های من لبخند می زند در ژرفای شب
كوچیده ام از خود در خیالم او را به مهر می نشانم در بر خود

ای عزیز مفت رفته از دست دستگیرمان باش
ما زمینیان خفته تو را بیدار می بینیم و بیدارمان گردان

تو خواهنده ای و ما غافل اینك هشدارمان ده
اینك من از خود دور می زنم و كوچه های شب را با نامت می آرایم و زمزمه ای آشنا

انالحق و انالحق و انالحق
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و من میرزاده ام و عشقی
سنگ بر سینه ام عقده می شود سرگشاده

و تیری نشانه بر تنم
ویران و افتان

جیغ من است سر به افالك می برد آتشین
چهره به چهره می بینمش قاتلم را

روزگار بدفرجام را ببین زهر می پاشد
بر تنم آهی نمی ماند و من از مرگ نمی هراسم

با همه درد خمیده پشتم را
رضا خان میر پنج است كه قزاق ها را شیر كرده

و من میرزاده ام و عشقی
مرگ را می خواهم به افتخار

مرا رها می كنند از دنیا و چپاول هایش
اجنبی اجنبی است و مرا نمی خواهد به كردار درست

من هم نیستم
بپرس از آنان كه سایه ام را پاییده اند

و می دانند از عشق می آیم به فراخور حال دیگران
می نوازم ارتعاش قلبم را

بیداری هدفم می شود تا نفراموشم خود را
به ویرانه های تیسفون گریسته ام اقتدار اجدادی ام را

دستم در دست های كوروش است و حقیقت را می گویم
بیگانه بر من است

و نگاهش می سوزاند اطلسی ها ی باغچه ام را
خاطراتم را می دهم به یادگار

ایستاده ام و می ایستیم
این را بگویم در آنات آخر

نفس هایم ارغوانی می شود
شب از من می نالد و من شیرین در بستر

رویاهایم را از مادها می آورم تا روزگار امروزم
پاورچین پاورچین

بلند و بی مثال مجلسیان را آماج می شوم
گلوله ای ژرف بر قلب ها

ناگزیر از دور شدن
تو را با من همتی باید

رفیق شفیق رفته از یاد
ورق بزن تاریخ را

من برگ برنده ی قرن بیستم را ربودم
و شاید قرعه ای بود به نام من

صبح را آهسته قدم می زنم می بارد نرم نرمك دانه ی سفید برف
یك خاطره ی دور تاهمیشه ی بزرگوارانه

كشتن و خالص از رنجوری دنیا
آه ! چه زود رفت این سید شوریده

و من بر تابوتش تا گورستان
رفت و در دنیای ناشناخته

در ترنم باد و باران آرام گریست
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سپیده ی نشسته در كمین در آرزوی  فرداست ، فردا هم روزی است از روزگار ما
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من از خود نه بیزارم
كاه و كوه یكی است در منظر تو شاید

من دیوانه نمی دانم الفبا را
حیرانت می شوم در غروب خوشبختی

نگاهم نكن كه دیوانه ی زنجیری ام
الحق از خود نه بیزارم و مغرور

ندای درونم را دریا می بینم و پر خروش
غرق می كنم گاهی اوقات

از لذت خود بودن تنفر را به یاد می آورم له و ویران
كتابی در باد بازی می گیرد مرا

عكسی از یك بز علفخوار
داغی آفتاب و شتاب دو آدم

چتری سوراخ و زمستانی بارانی
یك گلوله

شب التهاب و ترس
میز و من و تو
دستهای بازی

قرار بی قراری
توپ من زیر پا

جیغ های شیرین
دستهای بسته

چشم های خونی
سرخی كوچه
گاه تو بی من

تنهایی
توپ تو خالی

سوراخ روزنامه
خبر اعدامی دیگر

ارتعاش دلها
فرخی یزدی

یادت می آید
خسرو گلسرخی
مجهوالت زمانه
غالمرضا تختی

اسطوره ی ارس
صمد بهرنگی

مرد شب
محمد مسعود

فریاد كوه
خروش آسمان

رگبار تگرگ و گلوله
من از خود نه بیزارم

و جست و جو با من می آید یك دوره ی دیگر
تورق تاریخ

توقف گاه
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من از خود نه بیزارم
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شرایط استفاده
این محتوای بصورت خودکار و توسط نرم افزار بصورت برخط (آنالین) بنا به درخواست نویسنده

تولید شده است.
تمامی مسئولیت محتوا و آنچه در این مجموعه ذکر شده است بر عهده نویسنده می باشد.

سایت شعرنو صرفا تولید خودکار این مجموعه را بصورت نرم افزاری انجام داده است.
تمامی حقوق معنوی محتوا ارائه شده در این مجموعه برای نویسنده محفوظ است و در سایت

شعرنو با ذکر تاریخ و شماره ثبت قابل استناد خواهد بود.
هرگونه کپی برداری یا دخل و تصرف در حقوق معنوی این مجموعه پیگرد قانونی دارد و تمامی

حقوق معنوی برای نویسنده محفوظ بوده و تنها با اجازه نویسنده قابل استفاده است.
www.shereno.com
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