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جناح بندى!
ايانان و اصول گره، اصالح گرآغاز

كتر اسماعيل خوئىد

برخى شان نابكار و پست اند و جلب;
برخى نه بدين بدى و اصالح طلب;

وز بى خردى و آز اين هر دو گروه
جان همه مردمان رسيده ست به لب.

نش ايد!ُآنان كه اسير دولتى بدك
ك ميوه ى اصالح گرى تان: بچشيد!َن

هيزم كشى دوزخ شيطان كرديد:
خود, اجر شما از اوست زجرى كه كشيد.

✦✦✦

با دشمن خلق خويش همدست شديد;
رعه ى جام قدرت اش مست شديد.ُوز ج

همت چو نبودتان از آغاز بلند,
اكنون چه شگفت اگر چنين پست شديد?

✦✦✦

از شيخ همين نه رأى ما مى سوزد,
در آتش او سراى ما مى سوزد.

با اين همه, با  ما همه يكدل نشويد,
گيرم دل تان براى ما مى سوزد.

✦✦✦

گفتيد كه اصالح پذيرد دوزخ;
آرايشى از بهشت گيرد دوزخ.

حق است اگر فرو مبيريد در آن,
زان پيش كه خود فرو مبيرد دوزخ

كار چو تويى نيست سياست, برگرد!
ر آفت برگرد!ُزين حرفه ى دشوار و پ

كشور دارى اصول ديگر دارد:
  برگرد!*تو مرد شريعتى, به مزكت

داكده». «مسجد» عربـى  شـده ىكت» يعنـى «مـز «مز*
ه ى پاريسى ست.اژهمين و

✦✦✦

با يا نشناسم كه سكوالر شويد,
بس باشد و بس همين كه هشيار شويد.

كشور دارى دانش و بينش خواهد,
نه حكمت پايين تنه, بيدار شويد!

✦✦✦

اى بى خردى شناسه اى ز آيين تان!
تركيد و برافروخت به دل ها كين تان .

ردن جان,ُزين كين نتوانيد به در ب
گر پس ننشيند از حكومت دين تان

كجاى لندنداد ٨٨، بيدردهم مر

شررى هست هنوز
دهنورا رهركتر زد

گرگ ها خوب بدانند در اين ايل غريب
گر پدر مرد, تفنگ پدرى هست هنوز

گرچه مردان قبيله همگى كشته شدند
توى گهواره چوبى پسرى هست هنوز

آب اگر نيست نترسيد كه در قافله مان
دل دريايى و چشمان ترى هست هنوز

اين شير دخت خونين
ادجهان آز

كبود مى شود اين بازو
سياه مى شود آن تن

چو شيشه مى شكند اين مرد
چو غنچه مى فسرد آن زن

 وخون چون چشمه,
زهر زخم مى زند بيرون

ببين, زمين و زمان سرخ است
و تار و پود وطن سرخ, از تراوش خون;

ببين كه جهل مسلح
چو ديو مست بهر سوى مى دود شب و روز

بروى الشه ى قانون
و شور و آشتى شهر را قرق كرده ست;

اما جوان چو كوه, تناور
مغرور و استوار بپاى ايستاده است
وگوهر گرامى جان را, براى آزادى

سهراب وار بر سر دستان نهاده است,
دختر هنوز, نگاه كن!

يك  گل زصد گلش نشكفته است
 جوان و برومندشِو در دل

صدها هزار اميد نهفته است.
اما جهان ما را,

اسطوره ى مقاومت سبزش
در حيرتى عظيم نشانده است.

آرى,
اين شيردخت خونين پشت شكنجه را

در جنگ تن به تن
به خاك رسانده ست.

✦✦✦

چو شاخه مى شكند اين دست.
چو كاسه مى تركد آن سر

و تير مى كشد اين زخم
زخم صدساله

فواره مى زند خون, در چاره راه ها
اما وطن سراجنام, آزاد مى شود.

٢٩ دسامبر

نويد اميد
ن.شاهد

اى پيردل سياه!
آواز مرگ را تو به گلزار زندگى

همراه با منايش هر ظهر جمعه ات
در بوق دخلراش به گوشم چكانده اى !

✦✦✦

تو!
در لباس ميش ورداى دراز كيش

همراه من شدى,
تا در مقام دوست

در ماجراى كوشش من در شكست شب,
در فرصتى زغفلت آزادگان شاد

دست پليدآز,
به قدرت كنى دراز...

تا بيشمار, ريشه انديشه بركنى!
✦✦✦

اى پاسدار شهر عزادار ظلم و زور
اى قلعه بان جهل!

تاريخ راز تيرگى فكر كهنه است,
 دستبند و دهان بند و فكربند...ِبازور

تكرار مى كنى!
آيا نخوانده اى;

قدرت, هميشه كوروكرى دارد,
دنباله اى به دربدرى دارد?

✦✦✦

من, با شعور شعر به پيكارت آمدم,
ويران منى كنم

من, چون تو نيستم
اين خانه را خراب و پريشان منى كنم,

من,
با صالى عشق,

راهى به صبح پاك فروزنده مى زمن
تا آشكار شود آنچه كشته اى,

در قرن هاى تيره عصر ستمگرى
درالبه الى باور تاريخ نسل ها

تا بشكنم, طلسم اسارت نشان تو
در پرتو طلوع دل انگيز صبح عشق

لرزد, شب سياه
از صبح سبز ما...

كه مى خواند اين سرود!
اى پير دل سياه, ضحاك ماردوش!

مى سازمت خموش!

سبز يعنى ريشه در خود داشنت
سام الدين ضيائى

سبز, يعنى ريشه ى سلطان زدن
بى خشونت, بى شعار مرگ باد!

با گل و مل, بى گلوله, بى دهل
سبز, يعنى دشمنم  هم زنده باد!

سبز, يعنى قطره ها باهم شدن
اجتماع قطره ها دريا شدن

سبز, يعنى انتهاى تشنگى
تا ابد سيراب با دريا شدن

سبز, يعنى وحدت سى مرغ و بعد
نيست جز سيمرغ كس فريادرس

آرى, آن سيمرغ را گويم كه شد
زير چشمش ديو استبداد خس!

سبز, يعنى يك بغل تدبير سبز
دست بند سبز در دستان يار

سبز, يعنى دست در دست نگار
«سبز يعنى استقامت, افتخار»

بن بست
حىّودُد بمحمو

متام كوچه ها بن بست و درب خانه ها بسته است
كالغان چيره و قمرى زروى بامها جسته است

نه راه صاف و هموارى بهر مقصد بجا مانده
و تنها كوره ره باز است و بر بيراهه پيوسته است

متام راهها پرپيچ و زير سلطه رهزن
د گم كرده راه و كاروان سردر گم و خسته استََلب

نه آواى دل انگيزى نوازد جان فرسوده
بجايش ناله جغد عزا برگوش بنشسته است

روان آزرده, دل غمگين, نه اميدى به آينده
نشاط از صحنه ها بيرون و شادى رخت بربسته است

نه داد عدل و انصافى, نه لط] رحم رحمانى
كه ديگر واژه در معناى خود گم گشته, بشكسته است

دالديگر چه ميجوئى كه اكنون دوربن بست است
زمان با دوره ى آزادگى پيوند بگسسته است

تو مغبونى بدين عالم, توئى قربانى دوران
ترا عمرى دوباره بهر جبران, وه چه شايسته است

ت ابليسصور
اب  جلىتران استاد ابوشاد رو

ما از عمامه معجز بسيار ديده ايم
يك بار نه, دوبار نه, صدبار ديده ايم

جهل وجنون و وحشت و تزوير و ظلم و جور
فقر و فساد و فتنه و كشتار ديده ايم

در هر خم عمامه بجاى كمال و فضل
مكر و فسون و غارت و كشتار ديده ايم

با كلك اين جماعت بيگانه از شعور
صدها شعار بر در و ديوار ديده ايم

م عقرب است, ليكُحتت احلنك شبيه د
ما در عمامه چنبره ى مار ديده ايم

صدها سرشكسته و پاى قلم شده
هرگوشه از كرامت دستار ديده ايم

خمپاره و گلوله و موشك زهر طرف
هر روز و شب به صورت رگبار ديده ايم

د به روضه ى رضوان چهار نعلََرما را ب
اين چارپا كه بر سرش افسار ديده ايم

او در عمامه صورت ابليس ديده است
«ما در پياله عكس رخ يار ديده ايم»

✦✦✦

سرافعى و سرشيخ بكوبيد به سنگ* 
 و در اين وسوسه ى اوهام استُمَكه در آن س

اهش ربر سواد سنگفر
شنگ ابتهاج«سايه»هو

با متام خشم خويش
با متام نفرت ديوانه وار خويش

مى كشم فرياد: اى جالد! ننگت باد!

آه هنگامى كه يك انسان
مى كشد انسان ديگر را,

مى كشد در خويشنت
انسان بودن را.

بشنو اى جالد!
مى رسد آخر

روز ديگرگون:
روز كيفر, روز كين خواهى,

روز بار آوردن اين شوره زار خون.

زير اين باران خونين
سبز خواهد گشت بذركين.

وين كوير خشك
بارور خواهد شد از گلهاى نفرين.

آه, هنگامى كه خون از خشم سركش
در تنور قلبها مى گيرد آتش,
برق سر نيزه چه ناچيزست!

و خروش خلق هنگامى كه مى پيچد
چون طنين رعد از آفاق تا آفاق

چه دالويزست!

بشنو, اى جالد!
مى خروشد خشم در شيپور,

مى كوبد غضب بر طبل,
هر طرف سرمى كشد عصيان

و درون بستر خونين خشم خلق
زاده مى شود طوفان.

بشنو, اى جالد!
و مپوشان چهره با دستان خون آلود!

مى شناسندت به صد نقش و نشان مردم.
مى درخشد زير برق چكمه هاى تو

لكه هاى خون دامنگير.
و به كوه و دشت پيچيدست

نام ننگين تو با هر مرده باد خلق كيفرخواه .
و به جا ماندست از خون شهيدان

بر سواد سنگفرش راه
نقش يك فرياد:

 اى جالد!
ننگت باد!

داد ١٣٣١شت ، مرر

كى آماده ى منى؟!
مهربرزين آذر

در عطر باغ هاى اقاقى به ياد تو,
شب در حجاب غصه ى پنهان گريستم;

ماه از ميان شاخه به عشقم سالم داد.
برگ از فراز شاخه سرافكند پاى خاك.

در سنگالخ فصل صعوبت, كه سال هاست
خون است خون هرچه گياهست برزمين;

خون است, خون هرچه زمين است بى گياه,
مى خوامنت كه باز بخوانى مرا به نام,
مى خوامنت كه بازبجويى مرا به كام.

من با وضوى مهر تو بيدار مى شوم,
من در مناز عشق تو هشيار مى شوم,

در چشم هاى توست كه من شعله مى كشم,
از آه هاى توست كه من غرق آتشم;

هر چيز, هر صدا,
تنها به يادروى تو مى آيدم به چشم;
.تنها به ياد نام تو, مى آيدم به گوش

با دست هاى عاشقم,
در باغ عاطفه,

يك شاخه بر درخت تو پيوند مى دهم;
يكباره در سياهى شب صبح مى شود

در قلبم آفتاب تو تصويرمى شود;
آن خواب رفته ماه

بر شاخه هاى جنگل احساس هاى دور
تعبير مى شود...

در چشم هاى عاشقم
با خاك سرخ عشق

آماده مى كنم گل باغ دل ترا
آماده مى كنم گل باغى كه زندگى ست ...

باران رجن هاى روان را پذيره ام;
در هر چه ابر و دود,

در هر چه كوه و رود,
هر حلظه ى وجود,

در بود, در نبود, هرچيز, هر صدا
تنها به ياد روى تو مى آيدم به چشم;
تنها به ياد نام تو مى آيدم به گوش.

با يادت اى كبود
هر مرگ واره رجن

آسان كند منود!

محبوب من وطن!
اى مانده در نگاه تو بهت نگاه شب;

اى خفته در دهان تو حرف دهان صبح;
ديريست در مناز تو افتاده ام به خاك,

محراب آفتاب,كى آماده ى منى?


