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قطعهای از حسین قدیانی تقدیم به روح مطهر سردار شهید احمد کاظمی

یاران چه غریبانه ماندند در این خانه
نه دوم خردادیام
نه سوم تیری
من دوم مردادیام
بچهی یوماهلل تولد احمد
سالم متولد فصل تابستان
ببین دمت چقدر گرم است
که وقتی پر کشیدی
قاسم آب شد روی شانههای باقر
رفتن تو
آن هم بعد از جنگ
رسما یک مثلث را یتیم کرد
اضالع باقر و قاسم
تکیه به ستون تو داده بودند
آخرش هم قایق عاشورا
تو را از ما دور کرد
و برد آن سوی هور
پیش مهدی باکری
یادت هست چطور با ولع
تو را دعوت کرد به بهشت؟
شهردار شهید ارومیه
هر کجا باشد
آنجا بهشت است
حمید باکری
هر کجا رفته باشد
همانجا بهشت است
بهشت جایی است
بین چشمهای همت
میان خندههای خرازی

بهشت قدمگاه خود توست
و حججی
قدم در بارگاه تو گذاشت
که آنجور رستگار شد
تو در دی شهید شدی
خدا قاسم را هم
در اولین ماه زمستان برد
اینک در بهارستان
باقر تنهاست
در فراق ضلعهای آسمانی
پایداری و خبرآنالین
سر تخریب قالیباف
کورس گذاشتهاند
تو اما حاجاحمد!
در دجلهی جبین باکری
هنوز هم گوشت به بیسیم آقامهدی است
#حق داری
حق داری همبازی شهبازی باشی
و دقیقههایت با دقایقی بگذرد
ما هم حقمان همین تنهایی است
تو که رفتی
قاسم بود
قاسم که رفت
دنیا هم مثل دل باقر آشوب شد
کدامتان «نفس زکیه» بودید؟
قاسم میگوید تو
تو میگویی قاسم
و باقر میگوید جفتتان

کلهم نفس واحد
نفس چیتسازیان هم زکیه بود
که سیمخاردار نفس را
جلوتر از سیمخاردار دشمن میبرید
نفس آوینی هم
به شهادت نفس حقش در روایت فتح
و به شهادت قلمی که برای دوکوهه برداشت
سردار!
دلم جنوب میخواهد
جایی جنب خرابات تو
قطعهای از بهشت
کمی با ما حرف بزن
کمی از قاسم برایمان سخن بگو
ما همه دلتنگیم
و هنوز
باور نکردهایم آن خبر شوم را
ما هنوز فکر میکنیم قاسم زنده است
و مگر نیست؟
قاسم هنوز زنده است
به شهادت قد رشید خامنهای
االن انکسر ظهری
مال االن نیست
مال صدر انقالب نیست
ما از کربالی صدر اسالم عبرت گرفتهایم
و پیشگویی حجتالشیطانهای پایداری را
پای حضرت آقا نمینویسیم
حساب ما با سیدعلی
دست دکتر مصطفی است

چمران
جز عشق به والیت
نسخهای برای حق نپیچیده
این هم
با همین شدت و حدت
به کوری چشم گروهک بیچشم و رو
من بچهی دو حاجاحمدم
دو آبادی
دو فراز از جنت
کاظمی و متوسلیان
و در قلمم
خون پدرم موج میزند
همان بابااکبر
که عاشقانه
به سوی چشمهی خونین خورشید میدوید
تا زخمهای استخوانگداز خویش را بشوید
همان بابااکبر جبههی بهشتی
دستپاچههای ضد بهشتی
جبهه نیستند
جبهه
شانههای حاجباقر است
که هنوز
از قطرات اشک قاسم
در غم احمد
خیس است
بخوان آقای قالیباف!
یاران چه غریبانه
ماندند در این خانه...

