
  ٠

   
  
  
  
  

  کفی خاک وطن کو تا بریزم
 بھ فرق سر بھ روز بینوائی

 
  
  

  
  

  بھاری چون خزان
  

  ١٣٨٦بھاران 
  

  فرزاد جاسمی
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  :تقدیم بھ گلھای باغ زندگیم
  خرمک
  مزدک
  فرانک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بھاری چون خزان
  ١٣٨۶بھاران 

  فرزاد جاسمی
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  ای پریرو دختر ایران زمین          
  سنج و بردبار و نازنین نکتھ 

  صدھزاران دل بھ گیسوی تو بند
  صد ھزاران دیو در راھت کمین

  پرده یک سو افکن و فریاد کن
  با رھائی مام میھن شاد کن

  تا بھ کی در نظم آرم روی تو      
   قصھ گویم از کمان ابروی  تو

  یا ز مژگانت کھ خونریند و تیز  
  وصف چشم و نرگس جادوی تو

  را و فکر آزاد کنوارھان خود 
 زیرو رو این نظم بی بنیاد کن

  سینھ ی لرزنده ات دینم ربود
  خال لب ھای تو بر دردم فزود
  غرق آن دریای چشمان تو ام

  وان شراب بوسھ ات مستم نمود
  این فسانھ بشنو و بر باد کن
  دور ریز زنجیر مرا دلشاد کن

  داستان خرمک را زنده کن
  رابعھ را سرخوش و پاینده کن

  ون فروغ با ظلمت شبھا ستیزچ
  کار زرین تاج را ارزنده کن

  برده داران حقیر ناشاد کن
  پای در بند مظھر بیداد کن
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  در ره علم و ھنر پوینده باش
  بر سر خصم وطن کوبنده باش
  مام میھن را رھان از چنگ دیو
  نوش دارویی طلب جوینده باش

  وحدت و ھمبستگی بنیاد کن
  سرنگون ظلم و بنای داد کن

  تا بھ کی در کنج مطبخ چون کنیز
  پای در زنجیر و چشمان اشک ریز

  رشتھ ی نظم کھن را پاره کن
  آتش خشم بر سر دشمن بریز

  خود ز بند بندگی آزاد کن
  نظم نو ریز و وطن آباد کن

  بر سر چرخ فلک تو افسری
  شیر مرد و شیر زن می پروری

  چشم امید وطن باشد بھ تو
  نونھاالن وطن را مادری

  ت و پای خود ز بند آزاد کندس
  با عمل فرزند خود ارشاد کن

  جھل و اوھام از سر خود کن بدر
  بر حذر باش از فسون شیخ خر

  از لباس بردگی بیرون بیا
  تا جھان بیند جمالت سربسر

  مژده ی آزدیت فریاد کن
  این جھان را خرم و دلشاد کن

  
***  
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  نشنود فریاد زن را ھیچ کس
   قفسنیمھ ی دوم گرفتار

  تا شدند زاده در این دھر سپنج
  سھمشان ذلت شد و صد درد و رنج

  زن بھ کنج خانھ بس فریاد کرد
  شیخ و شھ در حقشان بیداد کرد
  مرد نیز با شاه و شیخ ھمداستان

  بند و زنجیر آورید و پاسبان
  کنج خانھ  گوشھ ی مطبخ بھ بند
  شرع و دین افکنده بر پایش کمند

  ر حجاب اندش و رخبند پای در 
  درد و رنج و محنتش بس بی حساب

  منزوی از مردم و از آفتاب
  ای بسا محروم ز نور ماھتاب
  اختران بر وی نظر می داشتند

  مرغکان در دلش ھوس میکاشتند
  با صدای مرد بیگانھ بھ در

  می شد از راه عفاف چادر بسر
  تا خیانت ورزد و گمره شود
  راه شیطان پوید و بی ره شود

  دمت شاه و امیرھمچو برده خ
  چون اسیران در کف دزدان اسیر
  جسم و جانش ھمچو کاال در دکان
  با دل پر خون و چشم خونچکان
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  زن بھ کنج خانھ بود معصوم و پاک
  علم و دانش بھر وی زھر ھالک
  گر ز حق گفتی سخن، بر دارشد

  سنگسار کینھ ی دادار شد
  مورد خشم خداوند مبین

  ناقص العقل و سفیھ از دید دین
  در صف دیوانگانش جای بود
  یار شیطان دوزخش ماوای بود

  سنگسار حکم و فرمان خداوند جھان
  منزجر از او ھمھ پیغمبران
  روح پاکش دائما اندر تعب

  مایھ ی ھر عشرت و لھو ولھب
***  
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  بکرد با نگاھی مرا بنده اش
  بھ جادوی لبھای پر خنده اش
  یگرفت عقل و دینم ببازی ھم

  دو چشمان مست و فریبنده اش
  مرا با می جادوئی مست کرد

  ز شھد لب و آن شکر خنده اش
  ز چاه زنخدانش آبی بداد

  کھ عمری نمودم سرافکنده اش
  بزد شعلھ ای بر سراپای من

  ھمان برق چشمان رخشنده اش 
  بزد تیر مژگان بھ قلب حزین
  کمان دو ابروی زیبنده اش

  نگون سار کرد و دو پایم ببست
  بھ تار سر و زلف تابنده اش

  مرا ھدیھ کرد خفتھ در پرنیان
  دو پستان چون گوی لغزنده اش
  در آخر چنان خوار و زارم نمود
  کھ شد بد گھر شیخ شرمنده اش

***  
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  چھ خوش باشد صدای نالھ ی نی 
  صدای ھی ھی چوپان پیاپی

  چھ خوش باشد بھار و دشت و صحرا
   بھمن و دی بھ دشتستان بھ ماه

  زمین پوشیده از شب بو و نرگس
  میشقایق ھمچو جام مملو از 

  نظاره گر شدن بر رقص اللھ
  بھ زیر نور ماه آھو زدن پی

  گالیول چون نگین تاج شاھان
 بھ فرق و افسر جمشید و ھم کی
  درون برکھ دیدن رقص مھتاب
  نسیم خوشگوار رقص گز و نی

  نوای مرغ شب آوای بلبل
   خمره ای میسر زلف نگار و
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  بھ کوه کیسکان منزل نمودن
  شبی اندر بھشت کردن زمان طی

  بھ جمع دوستان و جملھ یاران
  سخن ھاشان شنیدن با رگ و پی

  کباب بره و خرمای کبکاب
   لی لیُکنار و کاھو و بازی 

  سپردن دل بھ مفتون و بھ فایز
  شنیدن قصھ ی شھنامھ و ری
  در این حال و ھوای عنبر آسا

  کب گردون کنی پیسزد گر مر
  جھانی نو چنان بر پا نمائی

  کھ غم در آن بود در خاطر دی
***  
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  سیھ چشمی کھ دل بربوده از ما
  غم ھجرش نموده در دلم جا
  توان و طاقتم را برده از کف
  بھ ناز و عشوه و قھر و تمنا
  بنازم جادوی چشمان مستش
  دو جام نرگس زیبا و شھال

  دائم در تالطمدو بحر ژرف و 
  در آنھا گم نھنگ بحر پیما 

  شکر ریز آن لب مستی فزایش
  وزین و نغز و جان بخش لحن شیوا

  قد سرو چمانش را بنازم
  خرامد خوشتر از آھوی صحرا
  سر زلفش بھ دست باد شب خیز
  کند ھر عارفی را مست و شیدا
  مرا در خاطر آرد دشت شب بو

  کھ عطر افشان شود در برکھ ی ماه
  برویش کمان سخت رستمدو ا

  بھ پیشش پھلوانان گشتھ بی پا
  بھ باغ زندگی آن سرو قامت

  بسی مجنون گرفتارش چو لیال 
  دل دیوانھ و نا پخنھ ی من
  ءبکویش از ازل بنموده ماوا

***  
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  آواره بھ دھریم و بجز  سوز نداریم   
  جز خانھ ی دل خانھ ای امروز نداریم

  ستسد تیر مالمت بھ سوی ما روان
  در موضع ضعف رأیت پیروز نداریم

  یاران کھن نیز ز ما پای کشیدند
  از لطف و صفاشان جز این قوز نداریم

  با دشمن دیرینھ شدند ھمره و رفتند
  ما سازشی با دشمن دیروز نداریم
  تا در دل ما روزن امید گشاده است
  چشم طمِع شمع شب افروز نداریم
  اندر ره میھن ز سر خویش گذشتیم

  ن دگران طینت مرموز نداریمما چو
  کاشانھ ی ما سوختھ شد از ستم شیخ
  خونخواره تر از شیخک پفیوز نداریم
  رسواتر و بدنام تر از شیخ جماعت

  در عرصھ ی تاریخ و ھم امروز نداریم
  تا لحظھ ی مرگ با ستم و ظلم ستیزیم
  تا دشمن خلق بر سرپاست روز نداریم

  گویند بھارست و ز ره آمده نوروز
  ن با کھ توان گفت کھ نوروز نداریمای
  

***  
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  ی تو دارددلم باز حسرت رو
  تو داردکند شیون ھیاھوی 

  نموده روز من با شب برابر
  نیاز آغوش دلجوی تو دارد

  غمین گردیده ازغوغای ھستی
  تو داردخرمن موی ھوای 

  دژم گردیده ازھجران و غربت
  تو داردتمنای سر کوی 

  بھشت غربتش کی می فریبد
  کھ تا چشم و نظر سوی تو دارد

  ساقی و ساغرگزیده خلوت و 
  ی تو داردامید بر چشم جادو

  ھالل مھ کند بی دست و پایش
  چرا کھ نقش ابروی تو دارد

  بھ زلف مھ زند او شانھ ھرشب
  ی تو داردبھ خاطر زنده گیسو

  بھ گوش بلبالن خواند ترانھ
  تو داردبھ یاد آن قامت و بوی 

  ریشانھ ام نموده سینھ ی ویر
  تو داردچرا کھ حسرت روی 

***  
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  وزان نسیم خوش بھاری، فسانھ خواند بھ گوش اللھ
  بھ طرف بستان گل شقایق بھ دست سوسن دھد پیالھ 

  درون دره ز بوی شب بو چنان شوی مست کھ خود ندانی
  تفاوت سر ز پای خود را مثال ماھی برون ز آب و بدون بالھ

  ش بھ جان عاشق بھ دشت و صحرافغان بلبل فکنده آت
  بھ دست مجنون دو شاخ سنبل کھ سوی لیلی کند حوالھ

  ابر بھاری ز کیسکان خاست رسیده اکنون بھ قلھ ی کوه 
  بر آن کھ شوید ز چھر نرگس غبار ره را و اشک ژالھ
  کنار عاشق نشستھ معشوق دھند و گیرند ز یکدگر بوس

  ن چالھصفای آن دو بسی زالل تر ز آب باران درو
  نشستھ چوپان بھ روی سنگی نوای دشتی ز نی بلند است

  کند شکایت ز بیوفایی ز خشم عمو ز ظلم خالھ
  چنین فضا را چگونھ از دست بھ خدعۀ شیخ دھم و مال
  کھ می فروشند بھشت و دوزخ بھ شرط ذلت فغان و نالھ

***  
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   عشق استھ ی خانخمتو  پر آشوب چشمان 

  ھ کاشانھ ی عشق استمھتاب شب افروز ب
  چون شمع بسوزد دل ما را شب و ھر شب

  محزون و غمین دل کھ پروانھ ی عشق است
  خورشید بھ ھوای ُرخ تو سر زند ھر روز

  عشق استھ ی پیمانت کھ لب ھاغنچھ ی یا 
  مھتاب کشد پرده ابری بھ سر آنگاه کھ ببیند

  ابروت کھ تاق سر بتخانھ ی عشق است
  یز بھ دامان فلک شدھر اختر تابنده کھ آو

  بر سرو قدت محو کھ ُدردانھ ی عشق
  مژگان سیاه و کج تو کلک خیالند

  بر صفحھ ی آن سینھ کھ ویرانھ ی عشق است
  بس راز در آن خرمن گیسوی نھفتھ است

  کاشانھ ی عشق استبس دل کھ در آن بند، چو 
  لب و آن گونھ ی زیبا  بده  زان  بوسھیک  

   ی عشقمدھوش نما مست تو فرزانھ
  از غبغب و آن چاه زنخدان چھ نویسم

  دانھ ی عشقو آن خال سیاھت کھ بھ دام 
  آن سینھ و آن لرزش پستان دل انگیز

  ھم باغ پر از اللھ و ھم خانھ ی عشق است
  گو شیخ دغل جان بدھد ھمچو بھائم

  کز بیخردی دشمن و بیگانھ ی عشق است
  در جھل مرکب بدھد جان و نداند

   و افسانھ ی عشق استمجنون صفتی شیوه
***  
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  در ماتم ھجران تو من جامھ دریدم
  در حسرت دوری تو من لب بگزیدم
  در کوه و بیابان و دل جنگل و صحرا
  مجنون صفت ای جان جھان من بدویدم
  شد پای من از خار مغیالن چو دلم ریش

  یک رد و نشان از تو ندیدم نشنیدم
   ھر شھر و دیاری کھ بشد خانھ بھ خانھ

  افسوس نرسیدماندر پی تو گشتم و
  طفالن بسرم سنگ و خس و خار و کثافت

  طعنھ شنیدم از مردم ھر کوی دو سد 
  رسوای جھان گشتم و عمرم بھ ھدر رفت

   چھ کشیدماز مردم نا اھل جھان وه
  اکنون چو یکی برگ خزان خورده ی بیرنگ

  افتاده بھ خاک آخر این جاده رسیدم
  ک بدان توآماده ی مرگم کھ رسد لی

  در ماتم ھجران تو بس جامھ دریدم
***  
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  چون شمع می گدازم تا سر بپا بسوزم
  در گنج غربت تلخ بس بیصدا بسوزم

  این داغ را گذارم بر قلب دشمن خویش
  کز من نالھ خیزد یا با صدا بسوزم

  راھی کھ برگزیدم راه شرف و خونست
  با جان و دل بر آنم بس با حیا بسوزم

  قد زندگانی در راه خلق دادمچون ن
  گشتھ چنین مقرر از خلق جدا بسوزم
  تبعیدی از دیارم کاشانھ ام بسوختھ

  دور از وطن و یاران آخر چرا بسوزم
  در فقر و تنگدستی من ناخدای خویشم
  فتوای شیخ اینست تا چون گدا بسوزم

  گفتم کھ دام جھلست دوزخ و جنت شیخ
  جز  حق نگفتھ ام کز قھر خدا بسوزم

  فتوای شیخ و یزدان بنمود مردمم خوار
  از ھر دوشان گریزم تا نا خدا بسوزم
  دشمن زند بھ تیرم دلبر نموده خوارم

  چون شام تیره روزم در ھر کجا بسوزم
  

***  
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  ای نگارین من ای خسرو شیرین دھنم
  در ره عشق تو عمریست کھ آواره منم

  دوری از کوی تو و دیدن آن جلوه ی حسن
  بب تا کھ ببندم ز گفتن دھنمشد س

  و درد فراقمونسی کو کھ دھم شرح غم 
   تا کھ بداند سخنمای سوختھ یا جگر 

  از وطن دورم و در غربت تنھائی خود
  رنمروز و شب در غم آن شاخ گل نست
  جور ایام و غم ھجر مرا آخر کشت
  کس نیاورد خبر از تو و خاک وطنم
  پول و سرمایھ بود حاکم و من فاقد آن

  پس عجب نیست اگر رانده ی ھر انجمنم
  سالھا رفت سراغ من غم دیده کسی

  نگرفت ھمچو تو ای سرو چمان چمنم
  از چھ رو از من تنھا نکنی یاد شبی

  یا نداری بھ سر اندیشھ ی گور و کفنم
  از پس مرگ شوم نور دوچشمان ھمھ

  گر چھ ھم کاسھ ی غم بودم و درد کھنم
  ینیسترسم ما ُمرده پرستان چھ بد آئ

  لعن بر کھنھ پرستی کھ کرد بی وطنم
  تاق ابروی توام از ره دین خارج کرد
  بوی عطر تن تو مرھم روح و بدنم
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  کو نسیمی کھ رساند بھ تو پیغام مرا
  یا بھ من عطری ار آن گیسوی مشک ختنم
  خاک کویت عوض سرمھ بھ چشمانم بین

  در ره عشق تو نازم کھ یکی کوھکنم
  غل جان پژمرداز رفیقان ریاکار و د

  گشتھ تقدیر ُکشد دلبر پیمان شکنم
  رو بھ درگاه کھ آرم درین غربت تلخ

  کھ زنماز جور تو ای ماه بگو با داد 
  

***  
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  غربت این زبان من بودشکوه گوی جور
  روز وشب در خلوتم برپا فغان من بود

   نو بھار زندگی من رفتبی ھدر از دست
  خزان من بود ھم طبیعتنوبھاران 

  نازنین روئی دل ما را بھ بند آورد و رفت
  درد نھان ما بودیاد رویش مرھم 

  سالھا بگذشت و غافل ماند ار احوال ما
  از کجا داند کھ بی وی چون شبان من بود
  با امیدش زنده ام چون در دلم سوزد مدام
  پرتوی رویش فروغی در جھان من بود

  سیاهدر شب تاریک غربت آن دوچشمان 
  اختر ھفت کھکشان و آسمان من بود
  بوی زلفش میدھد تسکین درد سینھ را
  خرمن گیسوی وی باغ جنان من بود

  تاق ابرویش رساند ھر شبم تا کھکشان
  تیر مژگانش سنان جان ستان من بود

  ھمچو منصور می زنم الف انالحق ھر زمان
  ز آنکھ در سر شور و عشق دلستان من بود

  و کعبھ و بتخانھ امویشم و امن خدای خ
  عشق او نیرو ده و ھم پاسبان من بود

  شیخ جاھل کی کند فھم آنچھ آرم بر زبان
  دیو زاده بی خبر از داستان من بود
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  اھرمن را دشمنی با عشق بوده است از ازل
  یادگاران این سخن از راستان من بود

  بی خبر از درد ھجران من شب زنده دار
  من بودگین دل و نا مھربان ندلبر س

  درد ھجران وطن دوری ز یاران عزیز
  شعلھ ای در سینھ ی آتشفشان من بود

  آنکھ با ظلم و ستم کاشانھ ام ویرانھ کرد
   بودناھرمن خو دشمن ناموس و جان م

  رزم با شیخ دغل این دشمن نوع بشر
  آرمان و آرزوی بیکران من بود

  
***  
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  م بدتر بود از شمر ھیبزاھد مردم فر
  در شقاوت بی نظیر و مایھ ی صد شر بود
  ھر کھ دارد چشم امید از خدای شیخ و شاه

  ابلھ پندارش اگر خود خسرو خاور بود
  جملھ ای کوتھ بگو از حکمت این فروش
  قاضی اندر بین ما وجدان نام آور بود

  زین ھمھ دانش پژوه و عالم و دانای دھر
  آور بودیک اثر را ده نشان کو نیک و سود 

  قصھ ی جن و پری و غسل و خفتن با کنیز
  یا جماع با اشتر و خر کی تو را یاور بود

  باشد جلو یا پای راست وقت خالءچپ  پای 
  خالھ و عمھ حرامند یا فقط خواھر بود
  گر بھ امر زلزلھ با آن دو ھمبستر شدی
  حاصلش مسلم بود یا آنکھ خود کافر بود

  ئالتعمر تلف کردن برای این ھمھ الطا
  گر خیانت نیست جانا سخت شرم آور بود
  دیگران با علم و دانش زندگی کردند و ما

  مانده ایم کھ از چھ ما را یک سفیھ مادر بود
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  دام تزویرست بھشت و جنت و باغ جنان
    صید زاھد ساده لوحی خنگ و خوش باور بود
  گر بھشتی بود و باغی و نگاری لخت و عور

  ی داور بود بود خود منشدهزاھدش دزدی
  گر بقول و وعده ی زاھد فریبی نفس خویش
  قسمتت در ھر دو گیتی مشتی خاکستر بود

  نان امروزت ربایند و دھندت وعده ھا
  ھر کھ باور دارد این از کودکی کمتر بود
  آنکھ نان مردمان دزد بھ نیرنگ و حیل
  اھرمن خوئیست کو را  استری برتر بود

  یوان مستخر نخوانید این وطن بر باد ده د
  نام خر بر وی نھادن دشمنی با خر بود

  آنکھ با فرھنگ و زن دارد سر جنگ و ستیز
  دیو زادیست کو بشر را جملگی کافر بود

  ملتی کز دیو و دد ببرید و عقل بگرفت بکار
  رنگ آزادی بدید و ھم بلند اختر بود

  ھر کھ خواھد در اسارت زندگی آرد بسر
  ر بودمرگ وی از زندگی برت, گو بمیرد

  
***  
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  چرا یک دم نمی پرسی ز احوال خراب من
  چرا یک شب نمی آئی تو افسونگر بھ خواب من

  نمی ترسی کھ آه من بگیرد دامنت روزی
  بھ خود آئی ولی روزی کھ بگذشتھ شباب من

  نمی خواھی بدانی تو کھ بر من چون زمان بگذشت
  بعید است سنگ دلی از تو مھ عالجناب من

  مرا دیوانھ بنمودی کرم بنما بُکش ما را
  رھا کن زین ھمھ حرمان دل پر التھاب من

  درین کنج قفس ھر شب ھزاران بار می میرم
  دل سنگ سوزد ار روزی گشاید کس کتاب من
  نمی دانی کھ این غربت چسان خاکسترم کرده
  غم ھجران بھ یغما برد نخستین روز تاب من

  ھره از یارانبجز نیرنگ و بدنامی نبردیم ب
  وفاداری سرابی بود بھ ھم ریخت آن سراب من

  کسی کھ بوسھ ھا می زد دمادم بر جبین ما
  سرم را تشنھ لب ببرید و پاره کرد حجاب من
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  چنان زد ُمھر بد نامی بھ جای بوسھ ھای خود
   کھ قدم چون کمان خم شد و رنگ بازید خضاب ما

  نمی دانم چھ بد کردم ولی ای ماه گلچھره
  ن مسکین مپوشان رخ میفزا تو عذاب منازی

  سحرگھ عطر گیسویت کند کاشانھ ام خوشبو
  چو در خوابم شوی ظاھر تو ماه بی نقاب من
  غم دوران ھستی سوز زده بر خرمنم آتش
  دریغ از من مکن جانا تو آن جام شراب من

  اسیر دست توفانم شکستھ قایقم در موج
  ز گردابم رھائی ده نکن افزون شتاب من

  رار سینھ ام تا کھکشان رفت و نمی بینیش
  دو گوشت را چرا بستی بده آخر جواب من
  دل سنگت گدازد در غمم، یکدم اگر بینی
  مرا در غربت تلخ و دو چشمان پر آب من
  بھ دور از آشیان دانی چو مرغ بی پر و بالم
  خطا کردم کرامت کن ببخشا تو حساب من

***  
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   غربتم بکشت، جان مرا روانھ بینتلخی
  زردی چھره و ُرخم زین غم جاودانھ بین

  نشانی از کھ پرسمت ای بت شوخ و شنگ من
  چون سپر بالی خود سینھ ی من نشانھ بین

  باد چرا نمی برد سوی تو این فغان من
  پای نسیم بستھ شد آتش پر زبانھ بین

  طعنھ ی دشمنان شنو می ُکشدم بھ آرزو
  دوستان جانب دل روانھ بینتیغ و سنان 

  دستی محبتی کجا تا برھاندم ز غم
  سرد و سیاه مھر دوست خدعھ ی دشمنانھ بین
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  شیخ دغل کھ آخرت وعده کند بھ اشک و آه
  غرق گناھست دامنش چھره ی وی شبانھ بین

  خون خورد این سیاه مست سرخی چھره اش نگر
  گیر نقاب از رخش گوھر خائنانھ بین

   گو بھ کجا میرودھستی و ثروت وطن
  از پس پرسشت ز شیخ واکنش ددانھ بین 

  ھمچو خوره بھ جان من چنگ زده غم فراق
  لحظھ بھ لحظھ شاخ غم پر گل و پر جوانھ بین

  پیک اجل ستاده است تا کھ بیفتم از نفس
  سایھ ی شوم وی کنون بر در و نقش خانھ بین

  خیز و بیا بھ کلبھ ام ای تو طبیب درد من
  منت غصھ و غم فسانھ بینمعجز عطر دا

  گیر سرم بھ سینھ ات گرد ز چھره ام زدای
  منتظر این شکستھ دل در پی آب و دانھ بین
  گوشھ ی چشمی از کرم، بوسھ ای و اشارتی

  بلبل شاد زندگی چھچھ زن بھ النھ بین
***  
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  ھستیدلدارم تو بھ دل گفتم کھ 
  طبیب قلب بیمارم تو ھستی

   من آرد شبیخوناگر دشمن بھ
  رفیق روز پیکارم تو ھستی

  چو خصم آرد ھجوم از چھار جانب
  کمان گیر و کمان دارم تو ھستی

  بھ روز سختی و گاه مصیبت
  انیس و مونس و یارم تو ھستی
  چو خورشید ز آسمانم رخ بپوشد

  چراغ کلبھ ی تارم تو ھستی
  بھ گاه فقر از من رخ نپوشی

  کھ گنج و سیم و دینارم تو ھستی
  اگر در چنگ غم افتم ز ھر سو
  چھ پروا چون پرستارم توھستی
  ندانستم کھ سخت در اشتباھم

  پر از کین خصم بیدارم تو ھستی
  نھ تنھا می کنیم تسلیم دشمن 

  دارم تو ھستیبھ پا دارنده ی 
***  
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  آن یار جانی می کنمبا نفرت زندگی  
    زندگانی می کنم بی حسابشبا جفای

  اه بنموده با تحریک غیرروزگارم را سی
  با لگد می راندم من سخت جانی میکنم
  حرف تلخم گوید و فقر مرا آرد بھ یاد

  ھر چھ در حقش گذشت و مھربانی میکنم
  طعنھ ھای دشمنان ورد زبانش دائما

  در عوض می خندم و شیرین زبانی میکنم
  او نماید سنبھ را پر زورتر من در عوض

  ی می کنمپیشھ ضعف و ذلت و ھم نا توان
  دزد و ولگرد و جنایتکار دارند احترام

  جز من بیکس کھ خدمت رایگانی می کنم
  برده ی این باش و زانو زن بھ پیش آن یکی
  دم فرو بند چونکھ بینی ُدر فشانی می کنم
  با فالنی تند مگو ھر ناکسی را ارج نھ

  خدمت ھر بی پدر مالی و جانی می کنم 
   خاطرهاز پس سی سال ندارم یک دم خوش

  زندگی نیست آنچھ من در دار فانی می کنم
  خانھ داری و خرید و آشپزی کار منست
  در ره بانوی خود من جانفشانی میکنم

***  
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  شد ھر روز بھ خون قلب حزینمیارم ِک
  با تیغ زبان زخم زند از ره کینم

  بر جان من خستھ زند نیش چو کژدم
  با غیر بگوید کھ چنانم و چنینم

  گی و غربت من را بکند تلخآوار
  تازد چو شرر بر ھمھ ایمان و یقینم
  ننگی شده بر دامن من ظلم ستیزی
  غمخواری مردم زده داغی بھ جبینم

  فامیل روند سوی وطن سر خوش و دلشاد
  دلدار بھ من تازد و بر مسلک و دینم

  گویم کھ برو چون دگران سوی والیت
  قلب غمینمو پر زھر نکن جام من 

  ر آرد کھ بمیر یا برھانمفریاد ب
  .و آنگاه کند غرقھ بھ خون قلب حزینم

***  
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  بی وفائی پیشھ کرد آخر نگار جانی ام
  غافل از من ماند و درد و غصھ ی پنھانی ام
  زخم ناسوری بھ قلب خستھ ام بنھاد و رفت
  فصل ھجرانم گشود و درد بی درمانی ام

  یشم رمیددست و پای دل ببند آورد و از پ
  آن غزال خوش خرام و آن بت ایمانیم

  در بیابان پر از ھولم بھ غم تنھا گذاشت
  دام بر پایم بُکشت او با ھمین آسانی ام

  درد غربت کس نداند جز غریبان از دیار
  منزجر زین غربت و جور جھانی فانی ام

  آتش جھلم نمود آواره ی شھر و دیار
  مردم دانا نکردند سعی در ویرانی ام

  ابلھان را گفتم آخر تا بھ کی در دام شیخ
  صاحبان خانھ اید نی دعوت مھمانی ام

  گر فریبش را خورید و سر بفرمانش نھید
  روزتان بدتر زمن باشد کھ یک زندانی ام
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  شعلھ ور شد آتش خشم و کشیدند نعره ھا
  کافرم خواندند و مرتد داغ بی یزدانی ام
   کیدشیخ بدگوھر فریفت این خلق نادان را بھ

  خانھ ام خاکستر افزون بی سر و سامانی ام
  آنکھ بر من تاخت تا یابد وصال و کام حور

  حال و روزش بدتر است تنھا نھ من قربانی ام
  آنچنان فقر و گرانی گشتھ بر دوشش سوار
  کآرزوی مرگ دارد چون من از حیرانی ام

  ھم خدا از یاد بردش ھم پیمبر ھم امام
  شھ ی شیطانی امدر دلش یادی ز من و اندی

  دلبر دیر آشنا اخر چرا از من برید
  در چنین روزھای سخت و لحظھ ی  بحرانی ام
  عمر من در جستجویش شد طی و آمد خزان

  درد سرگردانی امخوش خرامید و رمید از 
***  
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  سوزد چو پر کاھی, کاشانھ ام بھ آتش
  دستی زنم و پائی, من در میان شعلھ

  زده ھراسان خیره بھ شعلھ ھایموحشت 
  داالن سینھ پر دود بستھ ره صدائی
  فریاد من بھ گوشی ھرگز اثر ندارد
  تنھائیست و غربت ھنگام بی نوائی
  گردیده چشم امید پر خاک از رفیقان
  زین قحبھ گان نشاید یاری کنم گدائی
  چون شمع می گدازم خاکسترم برد باد
  ردی ز من نماند چون بگذرد صباھی

***  
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  خوش آن روزی کھ  ای زیبا نگارا
  در آغوشت چو جان بگرفتھ بودم
  سرت بر سینھ ام بود و بسی راز

  بھ نجوا گفتھ بودمھایت بھ گوش
  بھ چشمان سیاه و خرمن موت
  من این دیوانھ دل را بستھ بودم
  بھ نوک خنجر مژگانت ای مھ

  بھ دل نام ترا بنوشتھ بودم 
  اھتھمیشھ مست و مفتون نگ

  من دیوانھ ی سر گشتھ بودم
  کبوترآن جفت دو چشمم محو 

  ھ روی سینھ ات بنشستھ بودمک
  چو آھو می خرامیدی بھ صحرا

  صید دو پا بشکستھ بودمآن مِن 
  خمار بوسھ و شھد لبانت

  بھ ھر لحظھ من دلخستھ بودم
  غزلھایم برایت تازگی داشت

  و ھر چیزی کھ من بنوشتھ بودم
   و بالتو شھباز خیالم بودی

  مغافل من سرگشتھ بودچقدر
***  
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  از چھ رو باید بنازم من کھ تو یار منی
  دلبر و دلداده و غم خوار و دلدار منی
  کولھ بار غربتم را می توان با تو کشید
  در مصاف دشمنان ھمسنگر و یار منی
  نور چشمان من و ھم صحبت شبھای من

  اختر امید من در کلبھ ی تار منی
   کھ خوابیده مرا اقبال و بختروزگارانی 

  کوکب بخت من و اقبال بیدار منی
  درد ھجران مرا مرھم نھی با جان و دل

  یا پرستار و طبیب قلب بیمار منی 
  در خزان زندگی بر تو توانم تکیھ داد
  چونکھ تو نخل امید و شاخ پر بار منی
  می توان در تنگدستی سربلند و شاد بود

   بار منیچون تو ھمپای من و گنج گھر
  عاقبت بر من یقین شد ای نگار نازنین
   دشمن جان من و ھند جگر خوار منی 

  دشمنان سنگ دلھم صدا و متحد با 
  فکر تضعیف من و دشنام و آزار منی
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   دوستاندرد ھجران این از سوخت  استخوانم 
  دوستانفریاد و افغان روز و شب سر میدھم 

          یار عزیزر مقدم  م   دیھنسر   م تا یآمد
  دوستانم قربان جانان  یکنبی ارزش جان 

  مھر خود از ما برید و شد بتر از شیخ و شاه
  دوستان شاه خوبان  نازنین و آن پریرو

  بر سرم تازید و با خصمم بشد ھمداستان
  دوستانپریشان خاطرم آزرد و کرد حالم 

  شیشھ ی عمرم شکست در زیر پای خویشتن
  ده ھمچون عھد و پیمان دوستانراحت و آسو

  درد غربت نیمھ جانم کرده بود تیر خالص
  بر سرم شلیک کرد آن ماه رخشان دوستان

  آلت دست کسانی شد کھ ما را دشمنند
  آن بت زیبا و آن خورشید تابان دوستان

***  
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  نگارا سینھ ی من خانھ ی توست
  دل شیدای من دیوانھ ی توست

  ھر دو عالمندارم دشمنی در 
  بجز آنکس کھ او بیگانھ ی توست

  گشایم فرش چشمم زیر پایت
  قدم کن رنجھ چون کاشانھ ی توست
  تو آن شمعی کھ می سوزی وجودم
  مرا جانیست و آن پروانھ ی توست

  ز مخموری چشمان تو مستم
  از آن بھتر لب جانانھ ی توست
  غریبان را عالج درد و درمان

  دو چشم جادوی مستانھ ی توست
  دل دیوانھ بین در بند زلفت

  کھ مملو از تو و افسانھ ی توست
  سر اندازم بھ پایت پای کوبان

  کھ سیراب از تو و پیمانھ ی توست
  مگردان رو زدل کاین کاخ ویران
  اگر ویرانھ است ویرانھ ی توست

***  
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  در دل من آرزوی دیدن روی تو نیست
  در سرم سودای عطر زلف و گیسوی تو نیست

  کھ پامال تو گشتھ این دل خونین منبس
  رغبتیش بر دیدن آن تاق ابروی تو نیست

  د این دل را کھ دلتیر مژگانت بخون ننشاَن
  چون گدای ره نشینی بر سر کوی تو نیست
  سینھ ای کھ روزگاری مملو از مھر تو بود

  گشتھ چون ویرانھ و دیگر دعا گوی تو نیست
  تلخ گوئی با من دیوانھ نیست شرط ادب

  یا کھ در شأن تو و لعل سخن گوی تو نیست
  تند گوئی با چو من دلداده ای ای نازنین
  الیق لعل لب و گفتار حق جوی تو نیست
  در دفاع از غیر بردن آبرو از من چرا

  ؟پای بستھ تر زمن کس بر سر کوی تونیست
  کم فریب این جماعت خور کھ از آنان کسی
  تعاشق و دلخستھ ی آن چشم جادوی تو نیس
  چشم بھ دست شیخ و پا اندر رکاب شھوتند
  ھیچکس را غصھ ی تیمار یابوی تو نیست
  آنکھ را آواره ی ظلمست و با غربت قرین
  قدرت زورآوری با زور بازوی تو نیست

***  
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  با چشم دل روزم ببین, یک لحظھ در خلوت نشین

  با ذلتم کردی قرین, از چھ ز اوج آسمان
  رکم فر ھمابر تا, شاھی بدم با فر و جاه
  یک سان تو با خاک زمین , کردی مرا ای نازنین
  رخشان تر از مھ کوکبم, خورشید عالم مرکبم
  با سر نگون از روی زین, رسوا و بد نام از توام

  شاھین دشت آرزو, چون صخره ی سنگی بھ کوه
  جغدی شدم خلوت نشین, بگرفتی از من شوکتم
  مدر دام تو افتاده ا, من مرغ آتش خواره ام
  از جور تو ای مھ جبین, کمتر زخاکستر شدم
  رسوای بازارم ز تو, بیمار و تب دارم زتو
  کردی گل بستان نشین, خار سر دیوار شھر

  عشقم نبودی جز سراب, از من گریخت عھد شباب
  موئی سپید قلبی غمین, سرمایھ مانده در کفم
  در تیرگی بنشانده ای, تا پای مرگم رانده ای
  از دیده ام ُدر ثمین,  و شبجاری بود ھر روز
  تیمار و غمخواری کنم, ھر چند وفاداری کنم

  مائیم و خشم واپسین, گوشت بھ گفت دیگران
  جانم ستان بی گفتگو, بر گو گناه من بگو
  رسوا نکن ما را بھ کین, دامن مزن بد نامیم

  سر بشکنی و دست و پا, بر ما ستم داری روا
  اشی چنینبذری کھ می پ, ترسم کنی روزی درو

***  
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  می در پیالھ ریز صنم ساغر بگردان دم بھ دم
  خونم بریز اما نکن رخساره ی مھ را دژم

  بر ساحت بستان نشین رقص گل و ریحان ببین
  دامن بیفشان و بنھ بر دیدگان من قدم 

  محبوب و معبودم توئی انجام و مقصودم توئی
  پوست ار کنندم یا کشند حرفی نگویم بیش و کم

   سنگی نیازخواھند ازمی دوان سوی حجاز قو
  من سوی زندان میروم با عشق تو فارغ ز غم
   بر گیر گره از ابروان بگشا بھ لبخندی دھان
  شادم تو نا شادم نکن بر سوختھ دل بنما کرم
  در آتش ھجران تو عمری بسوختم جان تو

  رسوای عالم گشتم و زندانی دست ستم
  ن از ناکسانپشتم خم از جور خسان دل غرق خو

  بین شرحھ شرحھ سینھ ام با دیده ای خالی ز نم
  خون دل از دیده روان شالق خصم بر روح و جان
  بشکستھ پا و دست و سر در راه عشقت ای صنم  
  من رنج دوران برده ام تیپای گردون خورده ام

  .در راه خوشنامی تو نی مسند و اورنگ جم
***  
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   تو جادانم نکند حرف من اندر دل
  دانای جھانی و ھمھ چشم سرا پا

  اما بشر از جرم و خطا ھیچ بری نیست
  چون ذات وی از جرم و خطا نیست مبرا

  در دامگھ کھنھ رباطی کھ در آنیم
  سقراط و ارسطو و فالتون شده گمراه
  آن کس کھ کند کار و خطایی نپذیرد
  نز نوع بشر باشد و نز طایفھ ی ما

  امیآزادی عزیزست چنان جان گر
  در عرصھ ی گیتی نھ بدیلش نھ ھمتا

  آن قدر کھ سزد جان بدھیم جملھ بھ راھش
  ھستی بنھیم در قدمش جملھ سراپا

  آن گوھر پر مایھ نھ آنست کھ گویی 
  نی خود بفریب نی دگران را ببر از راه
  توھین بھ بشر راندن وی سوی توحش
  نام دگریش ھست نکن سفسطھ ای ماه
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  ست و من تنھا گرفتارم غمم امشبشب عید ا
  سکوت بر گرد من چرخد و من در ماتمم امشب

  ز سقف کلبھ ام بارد غم و اندوه محنت زا
  شب ھجران و درغربت عجب بد اخترم امشب

  بھ سقف آسمان شب یکی اختر نمی بینم
  کھ پاشد نور ناچیزی بھ دریای شبم امشب

  فضای کلبھ ام سرد است و جانم در بدن لرزان
  نان کز سوزش و سرما رود جان از تنم امشبچ

  ز بس بر خشت این غربتم زدم سر را بھ ناکامی
  کھ حیرانم کدامین خشت بھ بر گیرد سرم امشب

  خراب ظلم صیاد است سراسر باغ و بستانم
  گلم در بند و در زندان بدور از ھمدمم امشب
  طنین انداز در گوشم بود آوای جغدی شوم

  ند غمگین ترم امشببد آھنگ است آوایش ک
  خوش ایامی ز من بگذشت بھ جمع و خلوت یاران

  بسوزد وادی غربت در آن  بی یاورم امشب
  ره آب و نفس مسدود نموده بغض تنھایی

  چھ می شد گر سرم گیرد بھ دامن مادرم امشب
  نپاید پایھ ی دیوان شب ھجران سحر گردد
  .یقین دارم چو بگذشتھ و بر این باورم امشب

***  
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  گویی کھ فالنی بھ وطن صاحب خانھ است
  سالی دو سھ بار سوی وطن ُجست راونھ است

  ویالی شمال دارد و ماشین و بسی پول
  بگذشتھ رھا کرده و فرزند زمانھ است
  نازد کھ خدا عالم اسرار وجود است

  جز شکر خدا ھر عمل از کفر نشانھ است
  سنگ فقرا سینھ زدن عین دبنگییست

  ل خدا را دو کرانھ است چون فقر و غنا عد
  با شیخ کنار آمده نیست دشمن اعیان

  سرگرم نشاط و طرب و عیش چغانھ است
  سرمایھ بھ کف دارد و لذت برد از عمر
  نی فکر بدھکاری و نی در غم دانھ است

  در کیش خرد خانھ و در قشم فروشد
  گوید کھ سیاست ھمھ نیرنگ و فسانھ است

  اننی داغ وطن دارد و نی حسرت خویش
  فارغ ز غم و غصھ و فریاد شبانھ است
  گویم کھ نخور غصھ ی این خیل پریشان

  زانو زدن و مدح ستم بیشرفانھ است
  فردا کھ خروشان شود این توده ی بی چیز

  بینیم و ببینند کدام سر بھ میانھ است
  چون خلق ستم دیده شود عاصی و خیزد 
  .معلوم شود کی بھ وطن صاحب خانھ است

***  
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  بر خیز و می بگردان تا سر نھم بھ پایت
  زین عالمم بھ در کن ای سد چو من فدایت
  ھر لحظھ مرده باشم بی شمع رویت ای ماه
  چون عمر سر کنم من گر نشنوم صدایت

  ماه را بگو نیاید امشب بھ کلبھ ی ما
  خواھم طواف و سوختن با شمع دیده ھایت
  ما را زغم رھاند آن چشم و آن دو ابرو

  کنی و مدھوش با لعل بوسھ ھایتمستم 
  گرد از ُرخم بگردان با آن حریر گیسو
  جانم بده دو باره با عطر سینھ ھایت

  در جسم خستھ ی من دیگر توان نمانده
  د شعلھ زن بسوزان ما را تو بی نھایتس 

  خاکسترم چو کردی با می بساز و ِگل کن
  در قالبی دگر ریز با دست جان فزایت

  باشم اگر بھ قرنیدر زیر خاک مدفون 
  رقصان ز جای خیزم چون بشنوم ندایت
  خلد برین و جنت بی خود ز کف ندادیم

  ما را ز دین بری کرد این کوی و این ھوایت
***  
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  درد جان فرسای غربت دلبر ناسازگار
  عھد و پیمان ھای سست و دوستی ناپایدار
  زشت بازار ریا و خدعھ و رنگ و فریب

  نگ در ره صید وشکاردام ھای رنگ و وار
  روسپی نامردمان بی شرافت خود فروش
  ھادیانی بس بتر از کژدم و افعی و مار
  تیره اندیشان بی مغز یابوان خوش علف

  مدعیان دروغین بر سر مردم سوار
  زر پرستان کثیف بر تن لباس مردمی

  جانی و آدم کشانی دزد و بس بی اعتبار 
  و زننان بھ نرخ روز خواران پلید از مرد 

  آستان بوسان دشمن مردم بی ننگ و عار
  کاسھ لیسان دو رو و سفره ی چرب رقیب
  رھبرانی بی عمل و اندر سخن دانای کار
  اھرمن خو زاھدان فاسد و مردم فریب
  جاھالن کودن و از نشئھ ی افیون خمار
  کرده اند روزم سیاه و سوختند کاشانھ ام

  .کشوری در بند و در چنگال ویرانی دچار
***  
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  کاشانھ ی عشق مرا، با شانھ ات ویران مکن
  سرگشتھ بنمودی جھان، نو اختران حیران مکن
  شانھ مزن بر موی خود، ترسم کھ تاری بشکند
  در بند آن تارست دل، دل را تو سرگردان مکن

  آن خرمن گیسوی تو، کاشانھ ی قلب منست
  بادش مده با شانھ ات، عمر مرا پیچان مکن

   در آسمان، رنگش بھ زردی می زندماه را ببین
  این مظھر عشق را چنین، ای مھ جبین لرزان مکن
  یک باره چنگ زھره از، شور و نشاط افتاده بین

  ناھید دو چشمش مضطرب، چشمان او گریان مکن
  عقد ثریا پاره شد، ھر دانھ اش در گوشھ ای
  دوشیزگان آسمان، با خود سری رنجان مکن

  صیدش رمید ای دلربابھرام دو چشمش سوی تو، 
  بر مغز بھرام فلک، ای ماه من فرمان مکن

  ما درد خود گفتیم و دل، دادیم بدست سرنوشت
  .خواھی طبابت پیشھ کن، خواھی برو درمان مکن

***  
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  گر بھ گردون سر بسایی شک نکن باز ھم خری
  چون درخت گز بلند و پوک و خالی بی بری

  ر ھمچون تویی پند و اندرز زمانھ پوچ و ب
  کارگر ناید کھ از اصل گمره و بدگوھری

  در سخن انسان و حرف از مردمی ھا بر زبان
  لیک در کردار از انسان تو اشکم می دری

  دم زنی از عاشقی و ھمرھی و ھم دلی
  حالیا کھ بدتر ازشیخ عشق را تو کافری
  نسلتان با ھم گره خوردست از روز ازل

   سامریآن یکی موسی  و تو در جایگاه
  روسپی بودن کجا و مکتب آزادگی

  کی شود ھمسنگ با جھل علم و دانش پروری 
  ضد ارزش کی شود ارزش کھ داری اھتمام

  در دفاع از ضد ارزش عرض خود را می بری
  تن فروشی در وطن را علت بسیار ھست

  گشنگی، بی سر پناھی، غصھ ی نان آوری
  از چھ رو یکسان شماری درد آن بیچارگان

  وزی کز سر سیری نماید دلبریبا عج
  کار این آزادی و واقف شدن بر جاه خویش
  پیشھ ی او حق او تا دوره ی  فرمانبری

***  
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  جارو کنم این دل ز تو چون خیره سر استی
  نی مایھ ی شر بلکھ تو خود عین شر استی
  یک عمر مرا کشتی و خون خوردم و گفتم

  از بازی و نیرنگ عدو  بی خبر استی
  بار کھ تکرار بشد معرکھ دیدمچند 

  طراح و نویسنده خود و بازیگر استی
  در گوشھ ی این خانھ کشی پای مرا بند

  اعصاب مرا خرد و خودت در سفر استی
  با دشمن من یک دل و یک رای و زبانی
  او شعلھ بھ جان افکندم خود شرر استی

  با قاتل من بر سر یک سفره نشینی
   استیبا آنکھ مرا خوار کند در حضر
  با مردم نا اھل نشینی و چو گویم

  از کوره چنان در روی گویی فنر استی
  دزدان چو بیایند و بھ تاراج زنند دست

  زنی چون کھ تو کوری و کر استیندم بر 
  عیب ھمگان دانی و خود جملھ شماری

  زان بین تو چون شبنم و گلبرگ تر استی
  در راستی و پاکی تو شبھھ نباید

  ھمھ رازش خبر استیدر قافلھ ای کز 
  در کوی پلیدان نکند پاک اقامت

  از عشق و وفا بھره و گفتن کھ خر استی
***  
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  گفتم بھ دلبر از چھ رو  ھر لحظھ آزارم کنی
  در پیش ھر نامردمی بی گفتکو خوارم کنی

  کینھ بھ دل بگرفتھ ای آن سان کھ خواھی مرگ من
  انگشت نمای خاص و عام رسوای بازارم کنی

  یاد افسونگری با دشمنان ھمسنگریبردی ز
  ھر دم فزائی درد من بیمار و تبدارم کنی
  با مدعیان ھمصدا بھتان ببندی و دروغ

  روحم گدازی بی سبب یا خود گرفتارم کنی
  از تنگدستی کی شدم آواره ی شھر و دیار

  تا خود فروشم من بھ زر ھدیھ بھ اغیارم کنی
  نمن آن عقاب تیز چنگ بوده و ھستم ھر زما

  با زرپرستان دشمنم گر زنده بر دارم کنی 
  تا پای دار سیم و زار رفتم و دیدی خود عیان
  کی گفتھ است تو قادری مزدور دینارم کنی
  با دشمن مردم چرا باید ره سازش گرفت

  در عاشقی میرم بھ نام ھر فتنھ در کارم کنی
  آنان کھ عھد بشکستھ اند با دشمنان پیوستھ اند

   تو خواھی گنھ کارم کنیملعون تاریخند و
  ھجران و دوری از وطن قلبم گدازد ھر دمی

  اما سر تسلیم نیست گر تا ابد خوارم کنی
  در رزم با اھریمنان ھر چند نیستم مستمند
  .اما ز تو این انتظار باشد کھ تیمارم کنی

***  
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  بزمی نموده بر پا یارم بھ شادمانی
  ھزار نشانیما را نشانده در جمع با سد 

  شامھ نواز جمع است دست پخت من ز مطبخ
  گسترده خوان نعمت با ضعف و ناتوانی
  مطرب زند بھ زخمھ ساقی پیالھ گردان
  ھر گوشھ ای نگاری سرگرم ُدر فشانی
  ھر کس سخن بگوید حرفی زند بھ فریاد
  از مستمع خبر نیست در محفلی چنانی

  آن یک گالیھ دارد از فاطی و سھیال
  ی کھ شھال خوابیده با فالنیوان دیگر

  معشوق نغمھ را دوش دزدیده بود فریبا
  فروغ و اللھ با ھم حال داده اند بھ مانی

  رسوایی پریسا با بچھ ی  الھھ
  با دخترک چھ کرده آن بی حیای جانی

  با شوھر صنم گل قاطی ھما و مینا
  جوجھ خروس گرفتھ مھیِن آن چنانی
  حال کردن فرشتھ با سینھ ھای لعبت
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  پیر زنی چو نرگس و احساس نو جوانی
  جنگ شھین و توران در بین جمع پریشب
  درگیری دو روسپی حرف ھای آن چنانی
  سر داده لعبتی چند آوای شور و مستی

  مردان وفا ندارند می گویمت بدانی
  ھر گز وفا مجویید زین بردگان شھوت

  خود خواه و خود پسندند این سنگ دالن جانی
  ست بی رحمی و تکبردر ذاتشان نھفتھ ا

  بیگانھ است ز عشق و آیین زندگانی
  آشغالتر و کثیف تر از جنس مرد نساختھ

  در کارگاه ھستی سلطان  آسمانی
  این جانور عزیز است وقتی کھ مرده باشد

  از ُمرده شر نخیزد در این جھان فانی
  از چھ زنان ندارند این حق کھ شوی بسیار

  نھانیگیرند و صیغھ ای چند از چشم مرد 
  گوید یکی بھ آواز ای دوستان تأمل

  دور از حضور مرد ھم از دست رود جوانی
  این بھترین سالح است اندر برابر مرد
  دائم کنی خیانت جانش بھ لب رسانی

  حیران و بس پریشان کز چھ مرا نگارم
  بنشانده در میاِن این بزم شادمانی

***  
    
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٥٠

  
  
  
  
  

  چھره ی بستان شکفت از رخ زیبای گل
  طاقت بلبل ز کف شد ز تماشای گل

  نغمھ ی شادی بخواند مرغ غزل خوان عشق
  برده از او عقل و دین شاخ فریبای گل
  سال کھن دی شد و جلوه نمود نو بھار
  در سر ھر برزنی قامت رعنای گل

  خورشید شادی ز نو پرده ی شب را شکست
  کرده بھ پا شور عشق زلف چلیپای گل

  بوی گلگشتھ معطر فضا از نفس و 
  عاشق شیدا نشست در بر و در پای گل
  از نفس فرودین فصل زمستان بُمرد
  باد بھاری وزان بر گل و دریای گل
  دلبر محبوب من از پس پرده عیان

  گشت و بھ دل دارد او عشق و تمنای گل
  بوسھ طلب می کند عیدی امسال خود

  شورش عشق در سرش آن مھ ھمتای گل
  یمھ زنحسرتم اما فزون غم بھ دلم خ

  .در بدر از خانھ و رانده ز دنیای گل
***  
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   تر لبی ز صھباء کن،صبح نو دمید ساقی
  بزم ما بھ جوش آور جام می مھیا کن

  می بھ خم بھ جوش آمد با ھوای نوروزی
  سر بسر جھان نو شد شور نو تو بر پا کن
  دخت َرز فغان دارد از حجاب و مھجوری

   مینا کنتا دلش بھ دست آری جای او بھ
  دور سر بگردانش صدر مجلسش بنشان
  آن عزیز ُدردانھ کرسی اش دل ما کن

  سبحھ بر زمین بگذار بی شمار بده ساغر
  از شماره چون بگذشت چھر خود ھویدا کن

  صید خود مکن بی پا کافری مکن پیشھ
  خستھ کر ز مجنونی مرگ او تمنا کن

  برقھ بر فکن یک سو پرده از زنخدانت 
  چاه بین و خوب تماشا کنبیژنت اسیر 

  چاک پیرھن بگشا تا شوم ز بویت مست
  ره نشین خود از خاک تکیھ بر ثریا کن
  بوسھ ای عطا فرما زان لبان میگونت

  دل بھ بند زلف آور وانگھش تو رسوا کن
  عید ما بود ھر روز گر دلم بھ دست آری
  .ورنھ رخ بپوشان و سوگ ما تو بر پا کن

***  
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  ی کھ بستان را خزان آیدچگونھ دل شود راض

  ھزاران گل شود پرپر خرابی بر جھان آید
  چگونھ بلبل شیدا نبارد اشک خون ھر دم

  چھ بیند خون عاشق را بھ جو ھر دم روان آید
  تو ای ویرانگر ھستی کھ بر پیر و جوان تازی
  یقین دان بر سرت روزی فرود پتک گران آید

  زبالھ دان تاریخ است ترا منزلگھ و مأوا
  گر حتی خداوندت  شتابان ز آسمان آیدا

  ھزاران خانھ را ویران ھزاران چشم را پرخون
  نمودی انتظارت چیست چھ خونخواه در فغان آید

  کسی راضی نمی گردد پذیرد مرگ فرزندش
  اگر سد وحی و سد فرمان ز دادار جھان آید  
  مکن باور کھ زال زر پذیرفت مرگ رستم را

  ھ رخش صاحب عنان آیددو چشمش خیره بر در بود ک
  بھ فرزند گفتھ بود روزی پدر چون می کشی ھشدار

  ولی باز منتظر می بود کھ آن ببر بیان آید
  بھ ناخن خست تھمینھ رخ چون ماھتاب خویش
  ولی خواب از دو دیده شست کھ پور دلستان آید
  بدرید جامھ ی صبر و سیھ پوشید شبستان را

  ن آیدولیکن دل نکرد راضی کھ رستم سر گرا
  تھمتن زانوی غم را بغل بگرفت و میدانست
  بھ میدان مانده بود اما کھ سھراب جوان آید

  چگونھ می رھی شیخا از آن شعلھ کھ برخیزد
  .گمانم مرکبی از غیب بھ سویت بی امان آید

***  
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  کید شیطان را رھا کن فتنھ ی عمامھ بین
  شیخ ملعون را بھ بند آر شوکت این خانھ بین

  ان می زند این روزبھ مردم فریبراه شیط
  اھرمن با این شقی ھمھ لقمھ و ھم کاسھ بین
  از سراپای وجودش غیر نکبت بر نخاست

  از نجاست خانھ شوی و خویش صاحب خانھ بین
  این بد اندیشان کھ بودند خادم مردم و دین

  دشمنان مردمند با دیوشان ھمخانھ بین
  مملکت ویرانھ است ویرانھ تر گردد یقین

  فتش اندر عبا و چوخھ و پیش جامھ بینآ
  جز تبھکاری و ویرانی نزاید زین خبیث

  خود بھ کاخ و مردمان را ساکن ویرانھ بین
  جیفھ ی دنیا بود خناق بھر توده ھا

  در دھان شیخ نوش است حکمت جانانھ بین
  خون خورند و ثروت مردم بھ یغما می برند
  پشت سر بنگر خرابی ھای این بیگانھ بین

   تزوری بھ گسترده بھ راه توده ھادام
  توده ی جاھل بھ تور صاحب عمامھ بین

  داستان دوزخ و جنت چرا باور کنی
  بر فساد شیخ بنگر جملھ را افسانھ بین
  نی جھان آخرت دارد وجود و نی خدا

  .دام اوھام و فریبست حافظش عمامھ بین
***  
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   شیخ افتاد بر کاشانھ امشعلھ ھای خشم
  یغما برفت ویرانھ گردید خانھ امھستی ام 

  آرزویش اینکھ از آوردگاه طردم کند
  یا بھ شالق ستم یا پول و آب و دانھ ام

  در جواب آن شپش خواره مفنگ روزگار
  گفتم ای نادان چھ دانی من کجا ایستاده ام
  عھد و پیمان من و این مردمان دردمند
  بی نیازم می کند از رشوه ی شاھانھ ام

  شق میھن سر نھادیم در میانما بھ راه ع
  در ره آنچھ ندانی چون یکی دیوانھ ام

  یا رھایش می کنم یا سر بھ چوگان عمل
  می سپارم در ره معبود و ھم جانانھ ام

  عشق توده در دلم چون آتش زرتشت بھ پاست
  توده ی زحمت چو شمع این منش پروانھ ام

  َرستم از چنگال شیخ اما نگار نازنین
  وخت بشکست بسر پیمانھ اماستخوانم را بس

  آلت دست رقیبان شد بھ دور از انتظار
  .انتقام شیخ بگرفت با جنون ھم خانھ ام

***  
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  بھ آواز بلند گویم خدا نیست
  در این کشتی بجز تو ناخدا نیست
  تو بذر افشانی و سازی جھان را
  تو معماری جھان را پادشاه نیست
  کجا بنوشت خدا در باب صنعت

  شانی از خدا در ماجرا نیستن
  وجود با دست تو ارزنده گشتھ

  عدم موجود گردد این بجا نیست
  خدائی را کھ مال کرده است خلق

  بجز بیچاره یی بی دست و پا نیست
  فالکت زین بتر کو را بھ گیتی

  سخن گویی بجز شیخ دغا نیست
  بزرگی کی سزد بیچاره ای را

  کھ حرفش صحبت عشق و وفا نیست
  ان بسوزد خون بریزدکند ویر

  بھ خونخواریش در این آوردگاه نیست
  جھان باشد محیط فضل و دانش
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  خدا را ذره ای زین ادعا نیست
  دھد غارتگر و جانی بھشتش

  برای کارگر این وعده ھا نیست
  تن صاف و بلور حوریانش

  نصیب ھر فقیر و ھر گدا نیست
  دھد غلمان بھ شیخ و مرد دیندار

  و صفا نیستکھ در اندیشھ ی صلح 
  بھ دوزخ سوزد او بیچاره دھقان
  کھ بخشد زندگی سورش بپا نیست

  خدا غایب بود شیخ را نگر تو
  بھ کردارش بجز رنگ و ریا نیست
  فریب و خدعھ و نیرنگ و پستی

  بود در ذات شیخ از وی جدا نیست
  تالش در راه جھل مردم فریبی

  ھنرھاییست کھ از گوھر سوا نیست
  شنیده ای توز شیخ زن باره تر ب

  ولیکن با زنش غیر از جفا نیست
  حقیر، دیوانھ و ھمدست شیطان

  چنین تصویر زشتی ھیچ کجا نیست
  کسی کو مادر خود را چنین خوار

  نماید غیر این تخم خطا نیست
  بھ زنجیری ببستھ پای زن را

  کھ امروزه بھ پای برده ھا نیست
  خدا کرده؟ تو پنداری چنین است؟

  نم خدا نیستچنین دیوانھ ای جا
  چپاول می کند این خلق در بند
  ورا شرمی زمردم یا خدا نیست
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  بھ ناموس خالیق جز تجاوز
  بھ قاموس شیوخ بی حیا نیست
  چھ ظلمی تا کنون بر ما نکرده
  مگر او مجری امر خدا نیست

  چھ شد آن وعده ھای شیخ گمراه
  چرا کس در پی این مدعا نیست
  اگر دارد حقیقت قصھ ی شیخ

  د پای بند قصھ ھا نیستچرا خو
  نمی ترسد دمی از خشم یزدان

  و یا ظلم و جنایت خود گناه نیست
  بھ تاریخ بشر یک تن ازین قوم

  نشانم ده کھ با ظلم ھمصدا نیست 
  چرا دل خوش کنی بر قصھ ای چند

  کھ بھر درد تو ھرگز دوا نیست
  بھ مغزت زیور دانش بپوشان

  عدالت بین کھ جز در مشت ما نیست
  اندیشھ ز اوھام و خرافاتبشوی 

  .کھ جز تو در ھمھ گیتی خدا نیست
***  
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  بھ خونین اشک چشم خامھ سوگند

  بھ یاران کفن در جامھ سوگند
  بھ رقص عاشقان افسر دار

  بھ رستم آن یل شھنامھ سوگند
  بھ خون بابک و سعی سیاوش

  بھ آن گردان خونین جامھ سوگند
  ودبھ آنکھ با انا الحق گفتن خ

  گشود فصلی دگر در نامھ سوگند
  بھ دست کارگر بازوی دھقان

  بھ ھر پیکارگر ھر خامھ سوگند
  بھ اشک مادران رنج یتیمان

  بھ آن فصل شتا بی جامھ سوگند
  بھ تاریخ وطن رنج نامھ ی ما

  کھ ماند در نظر غم نامھ سوگند 
  قلم را تا توان باشد ستیزم

  .علیھ ظلم ھر خود کامھ سوگند
*** 
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  اگر پرسی ز احوالم ھنوز ھم بی سرانجامم
   جاممو دمادم پر ز زھرتھی از آب انگور

  خوره وار می خورد غربت تمام جسم و جانم را
  ولیکن پای در داممزندان جان بھ در بردم ز 

  چھ روزھا و چھ شبھایی کھ مرگ را آرزو کردم
  بھ دریای غم ایامم هحصار لشکر اندوشبم اندر 
  د و گوید بھ تو ز احوال این مجنونکسی گر آی

  مکن باور کبوتر ھم نشستھ نیست بر بامم
  رھم از چھار سو بستھو اندوه تنھایی غم 

  غمم را غم خورد چون غم بود مھمان ھر شامم
  ز یاران قدیم دیگر نشاید چشم غمخواری

  خامممن در پیششان و ندان عالم سوز ھمھ ر
  شمن راز خاطر برده اند یک سر جفا و جور د

  شرنگش مانده در کاممتا این دم نھ ھمچون من کھ 
  ھمھ را در وطن جاییست روند و بازپس گردند

  دل مفتون ما را بین کھ کرده پاک بد نامم
  غم این خاک و این مردم بخونش می کشد ھر دم

  .گمانش آنکھ من رستم ھمان پرورده ی سامم
***  
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  بھ سر زلف تو سوگند کھ سد لشکر غم

  نان مژه ات در دل توفان فکنمبا س
  جان عزیزست ولیکن چھ مالمت باشد

  پیش تو جانان فکنمچو چوپان سر خود گر 
  از ازل قسمت ما بود کھ بر دار شویم

  پس عجب نیست کھ سر در ره پیمان فکنم
  بوسھ ای گر دھی و دین و دل از کف ببری

  آتش عصیان فکنمبر سر بھره کشان 
  م گوھر اشکتا نریزد بھ سحر طفل یتی

  بھ دل کاخ ستم آتش رخشان فکنم
  بھ شکرخند ملیحی دل اگر شاد کنی

  شیخ را آتش دوزخ بھ سر و جان فکنم
  گر زدایی ز دل پاک تو ھر شک و گمان

  فکنمریشھ ی خدعھ و نیرنگ چھ آسان 
  دشمن خام طمع را چھ بسر می گذرد

  قامتش با قلم و ھمت یاران فکنم
  من پاکتا شود خاک وطن از اثر دش

  فرش دل گاه سحر در ره باران فکنم
  خرم آن روز کھ زنجیر ستم ریزد دور

  دخت ایران و بھ پاش لئو لئو و مرجان فکنم
  توده ی زحمت ایران چھ رھد از بیداد

  لرزه بر چرخ چو آن زاده ی دستان فکنم
  روز آزادی و شادی وطن خواھی دید
  در قدوم ھمگان نقد سر و جان فکنم
***  
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  بیا جانا دل مفتون ما را 
  رھا از چنگ غم کن با نگاھت
  بیا کز بوی تو خیزم ز بستر

 کنم با جان و دل جان را فدایت
  منم آن عاشق شیدا و مجنون
  کھ میرم ھر دم و افتم بھ پایت
  میازار این دل غم دیده ی ما

  اگر دارد بھ سر شوق و ھوایت
  بھ لبخندی شود بیچاره خاموش

   آھنگ صدایتبھ خواب خوش بھ
  گنھ کارست اگر خواھد بمیرد

  بھ دامان تو و کوی وفایت؟
  ز من بیچاره تر قلب حزین است

  وفایت طالبم من او جفایت
***  
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  دلداده بھ دنبال خود این دل سفری کرد
  از خلوت سینھ بھ در آورد ددری کرد

  بیچاره دلم چاه ز راه ھیچ ندانست
  ری کرداز راه بدر بسکھ نگار عشوه گ

  چشم بستھ برفت این دل نا بالغ و نادان
  دلبر ز چھ رو کار چنین پر خطری کرد 
  در حلقھ ی رندان جھان سوز گشود پا
  در کار من خستھ بسی فتنھ گری کرد
   عقلرسوای جھان گشتم و بیگانھ من از

  زان معجزه کاندر ره دل یار پری کرد
  دانای جھان گشت بھ یکباره پریدن

  از ره دین جملھ بری کرددیوانھ من و 
  چشمم بگشود بر در و بر روزن دیگر
  از زاھد و از شیخ پلید پرده دری کرد

  جز فتنھ گری رنگ و ریا حیلھ و نیرنگ
  در چنتھ ی زاھد نھ بدید بس ھنری کرد
  من بنده ی دل گشتم و خوشحال ازاینکھ
  .دلداده بھ دنبال خود این دل سفری کرد

***  
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  یش خسان ای نازنین خوارم کنیھر چند کھ در پ
  بیازاری ز خود منفور و بیزارم کنیروحم 

  آن خواری و آن فتنھ ھا گیرد در آخر دامنت
  جانت بسوزد ھمچو شمع ھر قدر تو آزارم کنی

  آخر ندانستم چرا با من ستیزی روز و شب
  بر دارم کنیاین خستھ را در زیر پا پامال و 

   ای مھربانما را سر و سامانھ ای بود در وطن
  تب دارم کنیاز وطن خونین دل و بیمار و دور 

  در خدمتت چون برده ای بودم در این دوران سخت
  جای سپاس ای نازنین گو از چھ بیمارم کنی
  از عاشقی بیگانھ ای با دشمنان ھم خانھ ای

  در پیش اغیارم کنینیست بی سبب رسوا مرا 
  از عشق من بس بھره ھا بردی نھ از روی صواب

  ا این چنین زارم کنیعاشقی شرط این نبود تر د
  اندر دفاع از دیگران تازی زنی زخم زبان

  در کارم کنیتو پنھانی  بر آنچھ پرده ایستاین 
  سودی ندارد سعی تو چون راه باطل می روی 

  کنیبا دشمنان یارم چون برتر از آنم کھ تو 
  نی شکوه ای دارم ز تو نی کینھ گیرد جای مھر

  نعان اگر رسوای بازارم کنیچون یوسف ک
  خواری من خواری توست روزی بھ تو گوید فلک
  .آن روز دگر از من نشان نیست تا کھ تیمارم کنی

***  
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  دلبر بھ لگد راند مرا از سر کویش
  در پرده نھان کرد ز من روی نکویش
  ھر روزن و ھر راه بشد بستھ بھ بھتان

  محروم من از فیض رخ و آن تن و بویش
  ر روزه خبرھای جدیدی ز وطن بودھ

  از مادر و از خواھر و دایی و عمویش
  گردان برومندو بس سفره ی پر رونق 

  کز شوق و شعف بوسھ زنند بر سر و رویش
  نو خاستھ مردان جوانی کھ ز اخالص

  خدمت بنمایند و فتند در خم مویش
  عشاق کھن در گذر و کوی و محلھ
   پروانھ صفت بال کشند جملھ بسویش
  از رفتن کیش و سفر قشم و سپاھان

  ویش و گل و اللھ و بشیراز و خراسان
  عشقی کھ نصیبت نشود در ھمھ دوران
  در سایھ ی شیخ و ستم عربده جویش

  تحریک رقیبان کرم شیخک بدنام
  و ربود قلب نکویشاز راه بدر کرد 

  سد ره شادی و اقبال و سعادتمن 
  گویشو بھ یک باره چو چوگان ی در عرصھ 

  تا شیخ دغل بگذرد از جرم و مکافات
  .بد نامی من ھدیھ ی ارزنده بسویش
***  
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  من ترا از دل نراندم خود سفر کردی زدل
  مرحبا بر ھمتت وان حرمت این آب و گل

  رفت از خانھ ی دل دلبرتچھ ھر کھ پرسد از 
  پاسخی چون نیست مانم ساکت و زار و خجل

   فقر مدامشد بھانھ در کفت بیکاری و بی پولی و
  این گنھ از من نباشد یا ازین بیچاره دل

  گویی در بازار مکاره کھ شیخش رھبرست
  قیمتی خوبی دھندم وای من، سد وای دل
  قحبھ بازاریست و من از بازیش در حیرتم

  دشمن سرمایھ با سرمایھ سازد کار دل
  ؟می شماری خود فروشی چند پرسی من کیم

  ن دلذره ای، با عشق مردم می برم فرما
  بھره کش را دشمنم با عشق مردم زنده ام
  دل کشد من را بدانسو جان من قربان دل
  اشک خونین یتیمان نالھ ی بس دردمند
  ظلم ظالم فتنھ ی غارت زند آتش بھ دل
  آن خراب آباد را خواھم ھمیشھ سر بلند

  چون یقین قلب منست و خاک پاکش خاک دل
  این زمستان بگذرد ماند سیاھی بر زغال

  مینای دلاز آبادان شود بشکستھ این ب
  روی گردانی چرا از آنچھ بودت افتخار

  افسرت این دل نبود و آن قشنگ دنیای دل؟
***  
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  ز بد گوھر مدارید چشم امید
  کھ او با مردمی بیگانھ باشد

  اگر جان را بھ پاھایش بریزی
  نھایت بینیش درنده باشد

  بھ لب دارد سخن از عشق اما
  اتل پروانھ باشدکشد شمع ق

  بریزد خون عاشق را چھ آسان
  اگر در بین زر رخشنده باشد

  بھ سالخ خانھ ھای عشق انسان
  چنین موجود پستی بنده باشد

  خوی انسانی کھ دیوستنگیرد 
  دلش از کینھ ھا آکنده باشد

  نقاب بر چھره دارد ھمچو دزدان
  درونش تیرگی پاینده باشد

  رود راحت بھ جلد میش و بره
   خون و ز خون سرزنده باشدخورد

  بھ تاریخ وطن یک دم نظر کن
  ازین دیوان ُپر از افسانھ باشد

  خرابی وطن زشتی گیتی 
  .ز ھر با مردمی بیگانھ باشد

***  
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  ساقی بھ نور باده ات روشن دل و جانم نما
  ما را بسوزان پای خم یا از کرمم خامم نما

   بکشت پایان ندارد شام غمماین درد ھجران
  چاره بیدندیش ای صنم سد فتنھ در کارم نما

  پر باده کنما ُمردم ز درد بیکسی مینای 
  خود ننگ ما با می بشوی یک باره گم نامم نما
  در این بیابان ھالک فرزند ز من بیگانھ شد
  داد دل از دشمن بگیر یا بی سر انجامم نما

  عشق و وفا و عاطفھ بازیچھ ای در دست شیخ
  آن میھن و مامم نماایمن ز شر اھریمن 

  در شط می ما را رھا چون زورق سرگشتھ کن
  وانگھ بھ گردابم فکن ویران بھ سر بامم نما
  چون یوسف کنعانیم چاه زنخدانت بکشت
  ای آفتاب حسن بتاب روشن سیھ شامم نما

  چون در سر زلف تو بند گردیده این دیوانھ دل
  در خون بکش دیوانھ را آزاد ازین دامم نما

  شتم بر مشام آید ھمی ز آغوش تو بوی بھ
  با آن کمان ابرو بکش با بوسھ خوش کامم نما
  یاران ما را خستھ بین پرھایشان بشکستھ بین
  ما را رھان زین مجرا با مستی خوش نامم نما

***  
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  طالیھ دار نوروزی گل سوری شکوفا شد

  دلم در بحر غم افتاد دو چشمانم چو دریا شد
  غربت دل خونین شکایت کردز تنھایی و این 

  ز کف رفت طافت و بر پا درون سینھ غوغا شد
  دو چشمم خیره بر روزن از خانمان تنھا دوربھ 

  مسلط بد سر انجامی بر این بد طالع ما شد
  شب ھجران ما از بس سیاه گردید و طوالنی
  کھ بر دلھا شکست آورد و فصلی تازه پیدا شد

  ی بودیھر آنچھ روزگاری پیش قشنگ و مردم
  بھ پیش چشم این مردم بھ یک دم زشت سیما شد

  مبارز خستھ از پیکار ره نامردمی بگرفت
  دلش از دوری فامیل گرفت و نا شکیبا شد

  در این غربت برید از ما نگار و ھمصدا با غیر
  بزد بھتان و فریادش ز ماھی تا ثریا شد

  کاغذیسد بر دل د نودر دست من لرزقلم 
  شد دشمن کھ از وی فتنھ بر پا دو سد نفرین بر این

  بکرد کاشانھ ھا ویران بسی عاشق بھ بند آورد
  .چنان کھ مردمی بر خاست گھ نامردمی ھا شد

***  
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  این بار کنم این دل شوریده لگدمال
  دیگر نشوم خام دل غافل و حمال

  در کاسھ کنم خون وی و داغ بنوشم
  تا وارھم از فتنھ ی این دلقک دجال

  م گوشت تنش را و کنم میلبر سیخ کش
  یا طعمھ ی آتش کنمش دست و پر وبال

  فارغ شوم از دستش و دلشاد نشینم
  یک گوشھ بدور از ھمھ ی فتنھ و جنجال

  بین من و این قوم کھ جز زر نشناسد
   شده دالل دیوانھ دل غم زده ی ما

  یک عمر بجز خواری و ذلت ثمرت کو
  حمالی ھر قحبھ و ھر کولی و طبال

  یفھ ی گمره و بدکاره چھ دیدیزین طا
  جز زخم زبان و ھمھ ی حال لجن مال
  یک ذره وفا دیده ای و مھر و محبت
  یا قدر شناسی و صفا در ھمھ احوال
  این طایفھ را در دھن ار شھد بریزی
  دستت بگزند یا بکشندت بھ ھر حال

  پس از چھ پسندی کھ کنی خوار و ذلیلم
  در خدمت یک عده ی بی ارزش و قوال

  ھتر کھ خود از شر تو دیوانھ رھانمب
  .کوبم بسرت پای و کنم خوب لگدمال
***  
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  دل شوریده ام امشب بھ سر شور دگر دارد
  بھ دریاھای توفانی سر سیر و سفر دارد

  امیدی بر رھیدن نیستز چنگ ھجر و این غربت 
  ولی با دل چھ سازم من کھ قصد سد خطر دارد

  د این مجنونبر آنست تا شب ھجران بپایان آر
  نھ از اھل نظر داردامیدی ز آسمان ھرگز 

  نھ از ساقی مدد گیرد نھ از پیمانھ و ساغر
  خم می واژگون کرده از این معجز حذر دارد
  از آن قومی کھ می الفند گرفتھ فاصلھ یک سر
  ز شیخ و زاھد و صوفی دلی خونین جگر دارد
  ز یاران چشم بھروزی ندارد چون گنھ کارند

  مع خاطری رنجور و بس آشفتھ تر دارداز این ج
  ز یار و دلبر و جانان ندارد چشم ھمیاری

  کھ او خنجر بھ مشت خود چو جنگجوی تتر دارد
  یکی سوزنده مشعل دل گرفتھ در کف مردی
  کھ دیوار خرافات را زبن زیر و زبر دارد
  اگر زنجیر سد اوھام فتد از گردن مردم
  داردبھ شب ھای سیاه خود بسی ماه و قمر 

  فسون شیخ را باطل از این خواب گران برخیز
  .ببین این زندگی در خود چقدر شھد و شکر دارد

***  
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  گفتا دل از نگارت برگیر و ھمرھم شو
  ھم سایھ ی سرم باش ھم یار و ھمدمم شو
  در پای تو بریزم این ھستی و سر و تن

  خورشید روز و مھتاب در پھنھ ی شبم شو
  نده اختری تودر آسمان عشقم رخش

  کلبھ را بیفروز گرمای بسترم شواین 
  این حریر گیسوپنھان کنم ز غیرت با 

  یا نھ درون سینھ چون جان بھ پیکرم شو
  گیرم ترا در آغوش ھر شب بھ وقت خفتن

  بر سینھ ام سرت را ھم خانھ با دلم شو
  پستان خود بشویم با شیر و شھد و شکر

  سرگرم تا سحرگاه  آرامش تنم شو
  عطر پیکر من این گلستان خوشبواز 

  لذت ببر و سر مست از باده ی لبم شو
  این قامت چو سروم ھر دم کھ سجده آرم 
  در شعلھ ات بسوزان سوزنده اخگرم شو

  دریای چشم من را بین ساحلی ندارد
  زن غوطھ ای بھ دریا مالح و یاورم شو
  گفتم بگو نگارا بر گرد  و در شب من

  .ید خاورم شوچون شمع شو درخشان خورش
***  
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  ایکاش کھ استاد وفایت خود غم بود
  یا در دل تو آنچھ مرا ھست یھ کم بود
  ایکاش کھ پا بند وفا بودی و عھدی
  در سینھ دلی داشتی و نرم یھ کم بود
  ایکاش خبر داشتی از ظلم ستمگر
  یا درک ترا از اثر جور و ستم بود
  ایکاش تعصب ره عقل تو نمی بست

  ه ی تشخیص ترا یک دو گرم بودیا قو
  ایکاش کھ در دیده ترا شرم و حیایی
  می بود و دلت آیینھ ی روشن جم بود
  ایکاش دو گوشت شنوا بود و حقیقت

  بر پرده ی آن نقش گذار بھر یھ دم بود
  ایکاش مرا عقل نمی بود مددکار

  .یا اینکھ زبانم ز ازل گنگ و اصم بود
***  
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  رو گلنداماندر پی دانش برو ای س
  ای ماه شب و شمع من و اختر ایام
  زنجیر ستم پاره کن و جلوه نما شو
  تا کی بھ شب تیره نھان پیکر و اندام

  از ماه فلک برترو افزون تری اما ندرخشی
  بر تاق سپھر بر سر شھر بر در و بر بام

  از ماه بیاموز کھ در پرده نماند
  با جھد دًرد پرده ی ھر ابر سیھ فام

  کنی بردگی و پرده نشینیکی گفتھ 
  شامروز تو شب باشد و فردای تو ھم یا 

  چون مام طبیعت ز ازل خاک تو گل کرد 
  با عشق بیامیخت  بدستت ز وفا جام

  چون مادری و چرخھ ی ھستی بھ تو مدیون
  نی شیخ و شھ و حیلھ گر و جادو و نمام
  از حیلھ ی شیخان دغل خویش رھا کن

   ھر دامبشکن قفس و پاره نما حلقھ ی
  تسلیم ستمگر مشو و بت شکنی کن

  ز افسون ستمکاره نشو جان و دلم خام
  دنیای ستم زیر و زبر کن بھ سر شیخ
  خود را برھان از ستم مردک بدنام

  گوید کھ سخن گوی خداوند و رسول است
  .در ھمھ ایاموی را بھ خدایش بسپار 
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  جانا خراب دست غم گردیده جانم کن شتاب
  یدگانم پا بنھ رخشنده شو چون آفتاببر د

  در تیرگی شب زده خیمھ بھ صحرای وجود
  ابر سیاه سیاه غصھ و غم ھای بی حد و حساب

  جان من درمانده را با شمع رویت تازه کن
  مھتاب شبھای منی بر کلبھ ی ویران بتاب
  شیخم اگر آواره کرد کاشانھ ام ویرانھ کرد

  ان تو آببازویم گرفت بر این دل سوزعشق تو 
  بر خیز و ما را زنده کن با مقدمت ای مھ جبین

  بیچاره دل را وارھان از درد و رنج التھاب
  سر زنده گردد جان من زان پیچش گیسوی تو
  وان لعل کانی لبت مستم کند بیش از شراب

  پیچد در این ماتم سرا چون عطر رویت نازنین
  رخوت گریزد از بدن وز دیده ی درمانده خواب

  م و رقصان شوم چون بحر بی پایان شومبر خیز
  گیرم جوانی را زسر در پرتو آن ماھتاب 
  بر غم بتازم لشکرش آواره ی صحرا کنم

  .با آن کمان ابروی تو رخشان چو تیغ آفتاب
***  
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  شب عید است و در غربت شکستھ دل و ناشادم
  چھ می شد گر غم و ھجران نمی دادند بر بادم

  کھ پا بندست بھ عھد خودرا غم بنازم ھمت 
  از یادم دلی بیند ولی کی برده سنگینز من 

  ندیدم گرد خود جز غم مصمم  در وفادرای
  دو گوشش تیز بنموده رسد ھر دم بھ فریادم

  فضای دل کند لبریزنشیند در پناه شب 
  کھ دور از وی رود بر باد بنیادمپریشان است 

  خرابم می کند ھرشب و چون ویرانھ ای متروک
  ولیک زان خرابی ھاست کھ پا بر جا و آبادم

  ھنگیرد آن وفا پیش م رااگر یک شب سراغ
  ادمھم نشنود آن شب خروش و داد و بیدفلک 

  کسی ھرگز نمی پرسد ز درد و آه جانسوزم
  خراب ظلم صیادمبھ غیر ازغم کھ خود داند 

  کند چون دایھ ای دلسوز از این مجنون پرستاری
  .در آغوشش شبی زادمبھ پاس آنکھ فصلی سرد 
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  گام اول کھ بود الزمھ ی راه نجات
  ترحم نکنیم  جھل و خرافاتآنکھ بر

  ی شیخ دغل را بھ دریا و سپسالشھ 
  دفترش طعمھ ی آتش و خود گم نکنیم

  دام زاھد ستم شیخ ستمگر ویران
  تا ابد گوش بھ این ابلھ بی دم نکنیم
  او و اوھام ورا دست خدایش بدھیم

  سفره را آخور این کودن بی سم نکنیم
  خانھ ی خویش بشوییم ز آثار فساد

  خاک ھر دیو و ددی خشت سر خم نکنیم
  دانش و علم باز کنیم با دل شاددفتر 

  حیلھ در کار جھان توده ی مردم نکنیم
  راه اھریمن بد کیش بھ دانش بندیم
  .بر ستمکار و ستم ھیچ ترحم نکنیم
***  
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  د وزان گلشن و باغ در خروشباد بھار ش
  در رگ عالم خموشزد آتش عشق شعلھ 

  خیمھ ی سرد دی بسوخت تابش تیغ آفتاب
  نرگس مست بر نشست در بر اللھ ی خموش

   بھ چین دامنشهخیراللھ ی واژگون شده 
  خجلت کودکانھ بین سرخ ز شرم دو اللھ گوش
  حلھ ی سبز کرده بید بر تن خود دو باره راست

  فشھ خاست با دف و چنگ می فروشرقص کنان بن
  َرست ز شاخھ بید بن بر سر باغ خیمھ زد

  بلبل مست نغمھ خوان باده درون خم بھ جوش
  یاسمن عشوه کنان و خنده زندخترکان 

  باد صبا عبیر بیز رھزن عقل و دین و ھوش
  عاشقان بھ بیندل  چون چاک زده بھ پیرھن

  باکره گان سرخ پوش سوری و ھم شقایق این 
  شمھ بین ز نسترن عشوه و ناز بی حدشکر

  گوشھ ی چشم سوی سرو با گل سرخ پیالھ نوش
  من بھ قفس نشستھ ام با غم و درد بیکران

  .دل بھ درون سینھ ام گھ بھ فغان و گھ خروش
***  
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  نمی دانی چھ حالی دارم امشب

  عجب خواب و خیالی دارم امشب
  نھ دلشادم نھ غمگینم نھ بیزار

  دارم امشبی امید وصالنھ 
  بسی گنج گران در مخزن دل

  نھ سیم و زر نھ مالی دارم امشب
  منھ پیر و نی زمینگیر نی جوان
  نھ یار با جمالی دارم امشب

  بیھوده نھ ھوده نی سبب سازنھ 
  نھ فکر ماه و سالی دارم امشب
  نھ نادانم نھ ره گم کرده باشم

  نھ فضل و نی کمالی دارم امشب
  نھ سالمنھ بیمارم نھ تبدار و 

  سئوالی دارم امشبقصد ھر نھ 
  دار تکفیرگنھکار بی گنھ بر 

  دارم امشبچھ وضع بی مثالی 
  نھ نالم از ستم نی از ستمکار
  نھ آھنگ جدالی دارم امشب

   آزادم و فارغ ز ھر بندبسز 
  بھ زندان شور و حالی دارم امشب

  ھمھ کس دارم و تنھاترینم
  نھ فرزند و عیالی دارم امشب

  ھانم قصھ کوتاهخداوند ج
  عجب فر و جاللی دارم امشب
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  ترحم بر یکی خونخواره حیوان
  خصال و شیوه ی دیوانگان است

  نبینی فاضل و فرھیختھ مردی 
  کھ با کفتار و گرگ ھمداستان است

  در این وادی یکی عفریتھ خفتھ
  کھ ما را دشمنیش از باستان است
  متاعی جز فریب و حیلھ نیرنگ

  ز عقل وارستگان استچون ندارد 
  ورا افسانھ ھای پوچ و کھنھ

  بھ ھر جا ھر زمان ورد زبان است
  فروشد دین و آیینش بھ در ھم

  تبھکارست و از آدمکشان است
  دکان خدعھ اش بی مشتری نیست

  ھر بی مایھ ای حضرت شبان استھ ب
  فروشد آخرت مردم فریبد

  پاسبان استبر اوھام و جھالت 
  و فرھنگستیزش با زن و علمست 

  بھ گیتی خبث و رسواییش عیان است
  شتر قواره و بس کینھ توز است

  چو نسنانیش کفن بر دوش و ران است
  زمانی می شوی آزاد و شادان

  .کز این دیو سیھ فارغ جھان است
***  
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  بھ زیر آسمان ای جان فرزند 
  ترا جاوید و زیبا سرزمینیست
  بھشتی روشن و پوشیده از گل

  ھن جان آفرینیستفرح بخش و ک
  ھوایش معتدل جان بخش و سرما
  در آن پاینده نیست خلد برینیست
  پر از کان و پر از نعمت ھمھ جا
  بھاران شاد ھر جا دل غمینیست
  بود خورشید روح بخش پاسبانش

  شعاعش مھر و درعشق بی قرینیست
  فراوان میوه ی ھفت رنگ بھ باغش
  بھ گوشوار جھان پر نقش نگینیست

  ش در این جھان کمقرین مردم
  نبینی گر بھ ھر آیین و دینیست

  ولیک این وطن بیمار و زارست
  بھ پا ھر گوشھ اش دام و کمینیست

  فتاده در کف دیوان غدار
  .رھا بخشش چو رستم نازنینیست
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  مادر از من خبرت نیست و من شادانم
  غربت این نیست بگو مرگ گرفت دامانم

   چھ بودندیدلذت اشک خونین مرا 
  یا کھ بر سینھ فشردن  سر بی سامانم

  کمت دیدن این قامت بشکستھ کجاستح
  یا کھ بد عھدی و پیمان شکنان یارانم

  نالھ ھای دل من گوش فلک خستھ نمود
  دردم از پای فکند کس نکند درمانم

  یار بی مھر و وفا نیز مرا ترک نمود
  راه خود رفت  و فزود بر غم بی پایانم

  طن در ھمھ جا خوار شدنددوستداران و
   بر من و بر پیمانمدشمنان طعنھ زنند 

  روزگاریست عجیب ھر چھ در آن می نگرم
  ره بھ جایی نبرم عقل نبرد فرمانم

  شاد و سالم بھ جھان باش کھ از دولت تو
  .دست خود پس بکشد مرگ من از دامانم

***  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٨٢

  
  
  
  
  
  
  
  

  ماه تابان من آن سرو خرامنده کجاست
  لک و کوکب تابنده کجاستاختر ھفت ف

  جان بھ تنگ آمده از ظلمت شب ھای فراق
  آن طبیب دل من ماه درخشنده کجاست

  بیابان ھالک مانده و سر گردانم در 
  نور چشمان من و راه نماینده کجاست
  دل بیمار من افسرد در این غربت تلخ
  آن پرستار من و دولت پاینده کجاست

    تیر و تارشببحر توفنده و امواج 
  نا خدای من و آن راه گشاینده کجاست
  در دلم بود کھ بر جان شب آتش فکنم

  مشعل روشن و آن اخگر سوزنده کجاست
  بر نھادیم بھ پشت توسن خود زین و لجام
  یار و ھمسنگرم آن ھمره رزمنده کجاست
  گر ندارد سر سودای من آن شمع وجود
  .گو بپرسم ز اجل مرگ رھاننده کجاست
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  ساقیا می ده کھ امشب پای ما در گل شده
  کار ما با دل فتاده کار دل مشکل شده

  دل کشیده خویشتن بر دار و در زلفان تو
  خود پنھان و مخفی از من بیدل شدهروی 

  چند روزی ساکت و آرام و بس خاموش بود
  من بر این باور کھ این دیوانھ دل عاقل شده

  اشد رمیده از من آن دیوانھ ی درد آشن
  از من و احوال من گویا دگر غافل شده

  ساکن کوی تو و این سینھ را بنموده ترک
  در جنون افسانھ بود اکنون دگر کامل شده
  سحر و افسون منش دیگر نباشد کارگر
  معجز رویت بنازم سحر من باطل شده

  بود دام ھالکرا دل خرمن گیسوی تو 
  .الخصوص اکنون کھ از غم تنبل و کاھل شده
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  بخوان سرودی بر طرف جویبارانمطرب 
  یارانیادی نما ز موزون غمیگین و شاد و 

  نوروز نو رسیده ما را غم است و غربت
  خواھد کھ ابر چشمم بارد در این بھاران
  ما را درون سینھ پر موج و شور دلی بود
  گردید خراب و متروک از ظلم روزگاران

  شور و مستی پا ھمیشھ فریاد دل بھدر 
  نی حاجبی و دربان نی خیل پرده داران
  دریای دل بخشکید مرداب غم برویید

  از زخم نیزه داراندیواره اش فرو ریخت 
  ھر کس رسید ز راھی  بیکاره یا سپاھی

  قلب حزین و غمگین بنمود تیر باران 
  این سینھ معبد عشق بود و دلم خدایش

  مصلوب دل و ویران معبد ز فتنھ کاران
  ن دل دیگر گلی نروییددر شوره زار ای

  ھم مرغ شب در آن ُمرد ھم نغمھ ی ھزاران
  مینای دل شکستھ عمرم بھ گل نشستھ

  چشمم بھ روزن در تا کی رسم بھ پایان
  من رسان سالمی بر جمع دوستانماز 

  .با عرض شاد باش و با بوسھ ی فراوان
***  
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  ساربانباشد بر کاروان این بدن نی عقل 
  دھی بر ساربان و کارواندل می کند فرمان

  گمگشتھ ای دارد دلم در زیر تاق آسمان
  ھم بی نشانست دل از او ھم راھنمای کاروان 

  ھر جا کھ خواھد می کشد مجنون از مجنون بتر
  رحمی نباشد در دلش این بی خبر از کاروان

  بیابان ھالک سر گشتھ ھی ھی می کنداندر 
   اشتران کاروانخاک ره افتاده بین توبر 

  یک روز کنار ساحل و روز دگر توی کویر
  بانگ درای کاروانگوشھ ای باشد بلند ھر 

  یک شب فروزد آتشی در بین کوھھای بلند
  شام دگر آید بگوش در دشت صدای کاروان

  خود و بیند و داند عیاندانم کھ یار بی نشان 
  خندد بر این دیوانھ دل وین ماجرای کاروان

   رسوائی کشدعقل ار نباشد در بدن کارم بھ
  .این خستھ ی ناالن ز دور دارد ھوای کاروان
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  ای جان پسر علم بیاموز و ھنر جوی
  اندر طلب علم و ھنر کن تو تکاپوی
  ای دختر ایران ز پس پرده برون آی

  با حکمت و دانش بدن و روح و روان شوی
  خواھی کھ شود کار جھان جملھ بھ کامت

   یا ھویبیھوده مکن عمر تلف با حق
  ھر قصھ کھ این زاھد بی مایھ ترا گفت
  از کلھ برون آور و انداز بھ یک سوی
  آن قصھ کھ از خلد برین گوید و دوزخ

    از این مردک پر گویافسانھ پوچیست
  گر عکس یکی حور کھ نھ یک زن روسپی

  شیخ را بدھی تا گھ محشر بکشد بوی
  گر لقمھ ی نانی ندھی شام بھ شیخی

   زند مسجد و ھم کویدر وقت سحر گند
   بی پدر ار کاشف اسرار نھان بودنای

  کی قانع بھ آن لقمھ ُبد و آب کف جوی
  از معرفت و علم شود کار جھان راست 
  نی حق بدھد لقمھ ی نانیت نھ یا ھوی
  تا دشمن بی شرم و حیا شاد نگردد

  .ھر لحظھ دوان پویاندر طلب علم بھ 
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  ستارم بھ جان آمد پراز درد من عاجزطبیب 
  شب از فریاد من خستھ فلک ھم در فغان آمد

  غم دوری ز کاشانھ بسوزد جملھ اعضایم
  جھان از من گرفتھ رو توقف در زمان آمد

  بھ ھر جا خانھ بگرفتم در آن صیاد جا خوش کرد
  زمانھ روی بر تابید سپھر نا مھربان آمد

  بھ گفتم شیخ را کمتر فریب این مردم مظلوم
   آتش خشمش مرا بر خانمان آمدبھ فتوا

  بگفتم زاھدان را نیست بھ غیر ازخدعھ و نیرنگ
  بناگھ حکم تکفیرم  ز اوج آسمان آمد

  بگفتم مشکل این ُملک نشاید با دعا بگشود
  سپاه جھل و نادانی بھ دست تیغ و سنان آمد 
  بگفتم دختر ایران کنیز و برده ی کس نیست

  مدھزاران خنجر کینھ بسویم بی امان آ
 بگفتم توده ی زحمت بود حاکم بھ رنج خود
  .نصیبم راندن از خانھ کھ از این مردمان آمد

***  
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  گر دست دھد بار دگر سوی تو آیم
  بر خاک کف پای تو من دیده بسایم

  سد بوسھ زنم بر سر و روی تو و آنگاه
  دفترچھ ی خونین دلم را بگشایم

  بس قصھ ی تلخ است در این سینھ ویران
  بس بغض فرو خورد و بشکستھ بھ نایم
  ھر زخم بھ ھر صفحھ بود از تو نشانی
  زان دوره ی ھجران کھ براندی بھ جفایم

  من در غم تو سوختم و دوری رویت
  پیمان بشکستی و بھ غم کرده رھایم

  خاکستر خشمت بشد این بال و پر من
  تا بر سر کوی تو دگر باره نیایم
   مجروحھر دم بشد از حاجب و دربان تو
  دیوانھ دل والھ و ھم سینھ و پایم

  با توطئھ ی خصم مکن لوح دلم خون
  با حرف بداندیش مکن شک بھ وفایم
  ما نقد جوانی بھ ره عشق تو دادیم

  .این شرط وفا نیست کھ سازی تو فنایم
***  
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  ای فتنھ ی شھرآشوب یک شب بھ وفا داری
  بازا و نشین با دل یک لحظھ بھ غمخواری

  انھ خراب توست نی سقف نھ باروییاین خ
  عشقت بزدش آتش با کین و ستم کاری

  این جام جھان بین است نی مرغ قفس ای جان
  بشکستھ ی بیداد است خود نیک خبرداری
  روزی دل ما را بود بامی و سرایی خوش

  گیسوی تو افکندش در کام نگونساری
  در آتش عشق تو افتاد و سراپا سوخت

   این شھره بھ دلداریاین بلبل خوش خوان و
  تا این شرار جانسوز دل را ندھد بر باد

  زان بحر صفا ایکاش بر آن دو نمی باری 
  دوری و غم ھجران ویرانھ نشینش کرد

  در سینھ بھ خون بنشست با شیون و با زاری
  از پرده برون آورد عشق تو فسونکارش
  آواره ی دھرش کرد با ظلم و جفاکاری

  ه عشق توانگشت نما دل شد اندر ر
  بی آنکھ ز تو بیند جز خشم و دل آزاری
  بیشک شود آبادان گر لطف و کرم باشد

  .یک گوشھ ی چشم از تو یک لحظھ پرستاری
***  
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  مطرب بزن سرودی کز دل غمم زداید
  دور از وطن و یاران بر مھرشان فزاید

  ساقی بده شرابی کز سر رباید عقلم
  دباشد کھ اشک چشمم از دل گره گشای
  فصل بھار و خواھم چون بلبالن بنالم
  جز نالھ کس نداند غم از دلم رباید

  از داغ و مرگ یاران سد پیرھن زنم چاک
  خون گریم از دو دیده از من دگر نشاید

  باران بوسھ بارم بر قامت شقایق
  آھنگ یاد یاران در گوشم او سراید

  با اللھ ھم پیالھ زان رو شوم بھ گلشن
  ھر صبحدم بر آیدکز خاک پاک یاران 

  بوی نسیم صبح را با جان دل ببویم
  کز خاوران عشقم دانم گذر نماید

  عھد شباب ما را عمری نبود بھ گردون
  دوران ظلم صیاد ھم بیش ازین نپاید
  از فتنھ ی زمانھ غافل نمی توان بود

  این پیر زال فرتوت ھر لحظھ فتنھ زاید
  ای خوش بھار میھن روزی کھ ظلم نباشد

  .لبان مردم مطرب سرور فزایدخندان 
***  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٩١

 
 
  

  وطن آباد خواھم روزگارت
  پر از شادی و دائم در بھارت
  رھا از ظلم و بیداد ستمگر
  بھشتی بر قرار و پایدارت
  لوای دشمنت باشد نگونسار

  دروغ ھرگز نپوید در حصارت
  ز خشکسالی و قحطی وا رھی تو

  پر از گل با غ و دشت و کوھسارت
  و باشدفروزان اختر مھر ت

  ببینم شادمان و بر قرارت
  بھ دور از خدعھ و نیرنگ دیوان

  درفش عدل و داد ماندگارت
  ز زندان و ز بند در تو نشانھ
  نبیند دخت و پور سر بھ دارت

  ز خون عاشقانت سرخ و رنگین
  نگردد دامن پر اعتبارت

  قلم زن مردمانت شاد و آزاد
  نویسند از تو و از یادگارت

  تت در ره علمبھ پویند پور و دخ
  فرازند افسر پر اقتدارت
  بھ گیتی تا ابد پاینده باشی

  .خزان ھرگز نبیند نو بھارت
***  
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  دلم پرغصھ و خونین ز درد است
  رخم نز غربت و نز شیخ زرد است

  گرفتارم بھ چنگ ھمنشینی
  بھ نادانیش نبینی چونکھ فرد است

  کند آشوب و ھر دم فتنھ بر پا
  نھ سرد استدکانش بی شر و بی فت

  یکی آدم نمی بینی بھ دورش
  فھیم و نخبھ اش معتاد گرد است
  گروھی فاسد و جاسوس و جانی
  دنائت پیشھ زن بد اصل مرد است
  فالنی این بگفت آن یک چھ بشنید

  برای دلبرم داروی درد است
  بر او اندرز و پندی کارگر نیست

  نصیحت پتک بر سندان سرد است  
  ندبرای خاطر بی مایھ ای چ

  ھمیشھ بین ما جنگ و نبرد است
  پس از ھر گفتگو گوید بھ یاران

  کھ این نامرد با من چون بکرد است
  بھ بد نامی کشد نامم بھ ھر کوی

  کھ شحنھ مست و شیخش کوچھ گرد است
  ز جور ھمچو دلدارم بھ گیتی

  .رخ مردان حق چون الژورد است
***  
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  افتاده در دریای غم باز این دل دیوانھ ام
  ھر روز زھری تازه بین لبریز در پیمانھ ام
  ناالن و افتان بودم از جور و جفای زاھدان
  غافل کھ مرگم را رقم آخر زند جانانھ ام

  زاھد برفتم از نظر ظلمش ھمھ شیرین فتاد
  از بس ستم بر من نمود بدتر ز شیخ ھمخانھ ام

  ایکاش جرمی داشتم یا دامنی چرکین بھ تن
   از بھر من کاشانھ امتا بھر آن زندان شود

  با حرف غیر آخر چرا باید ستمکاری نمود
  یا گوشھ ی تنگ قفس ببرید آب و دانھ ام

  تشتی کزان ننگی نخاست از چھ زنند بر بامھا
  ویرانھ بودیم از ازل ھم تا ابد ویرانھ ام

  گر گنج ما را بود برد یغماگری با نام شیخ
  آواره گشتیم در جھان بیرون براند از خانھ ام

  گر زندگی را بندگی شرط است در این روزگار
  این دست شستھ پس کشم حتی از آن مستانھ ام

  امروز خوارم پیش دوست فردا چھ گوید او جواب
  کز ظلم آثاری نبود وین طعنھ ی بیگانھ ام
  امید کاو را روزگار ھم کام ھم درھم دھد

  .زادگی با این دل دیوانھ امما را بس است آ
***  
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  دشمن زندم طعنھ یارم دھد آزارم 
  رسوای کند ھر دم در کوچھ و بازارم
  از خصم شکایت کی ما را بھ زبان آید
  از دلبر خود نالیم وان فتنھ کھ در کارم

  خاکم ز چھ رو بر سر می ریزد و می خندد
  آن ماه چھ می خواھد از این تن بیمارم

   و سامانی بوده است و خواھد بودما را سر
  کرنش نکند ھرگز این قامت تبدارم
  این بخت سیھ ما را دائم نبود در پی
  بر شام سیھ تازد آن دولت بیدارم
  با یار بگفتیم و یک بار دگر گوییم

  در راه عبث کم پوی زیرا نھ سزاوارم 
  خر داغ کنند جانا نی بوی کباب است این

  ھر شاھوارمما را مفروش ارزان چون گو
  نادم بشوی روزی از کرده ی خود دانم

  اما نبود جاییت در سینھ خبر دارم
  چون تیشھ زنی خویش و از عشق گریزانی

  .با تو چھ توان گفتن ای ماه دل آزارم
***  
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  از سینھ ی ما نقش وفا را بتراشید نگارم
  ھر روز غمی تازه و سد فتنھ بکارم

  ی دگر داشتاز عشق سخن بر لب و چشم جا
  چون دید تھی دست و بخون قلب فگارم
  ھی رفت و منش از سر مھر ناز کشیدم
  باز آمد و بس غصھ ی نو کرد بھ بارم

  چون بخشش من دید و وفاداری و خدمت
  یک باره لجامم زد و گردید سوارم
  بی اصل و نسب را نبود گوھر نیکو
  خار از سر دیوار زند داد کھ خارم

   ستم ھر چھ بدیدیمھر چوب کھ خوردیم و
  ز اندیشھ ی بد  بود و تبھ فکرت تارم

  کی گفتھ شود سنگ بھ کف لعل بدخشان
  جز من کھ شدم غره بھ اندیشھ و کارم
  تیپای ز ھر روسپی و قحبھ بخوردیم

  خوش دل کھ بود راضی و خشنود نگارم
  عاید چھ شدم ھستی من رفت بھ غارت
  .سنگم بھ سر و سینھ و این قلب نزارم
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  نگارا روزگاری پیش ز تو یک بت بھ پا کردم
  درون معبد سینھ بھ پایت جان فدا کردم

  گرفتی جان و سرمستی ره جور و خطا رفتی
  فراموشت بشد یک سر کھ در راھت چھا کردم

  تمام ھستی من را بھ این و آن تو بخشیدی
  بھ دست ھر کودنی را سنگ سپردی من وفا کردم

  و چشمت عاقبت روزیبھ دل گفتم شود روشن د
  ندانستم ستم بر خود و بر تو بس جفا کردم

  ز پاکی بس سخن گفتی ولی با فاسدان ھم دل
  چھ غافل بودم و ساده کھ با حرف اکتفا کردم

  ھمھ را گوھر بود ولی بد گوھران را پاک
  تو خواندی و من کودن ھمی از تو دفاع کردم

  دزنی سرکوفت کھ ناپاکان بھ میھن خانھ ای دارن
  مرا نیز خانھ ای بود و  بھ پای تو فدا کردم

  چھ دانستی کھ بی چیزم و در انبان من زر نیست
  بکردی ترکم و گفتی کھ در حقت جفا کردم

  برو کن شادمانی ھا در آن جمعی کھ جایت بود
  ترا من تا ابد جانا بھ حال خود رھا کردم
  ولی از خانھ ی سینھ نمی رانم ترا ھرگز

  .و خاشاک بتی دیگر بھ پا کردمبھ جایت از ِگل 
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  حیا را روزگاری ارزشی بود
  شرافت را بھ دوران گردشی بود
  درون سینھ ھا از عشق و دوستی
  تکانی یا گھی پس لرزشی بود
  وفا و مھر و عشق مردمی را
  طرفداری بھ گرد آتشی بود
  رھایی و نجات خاک میھن

  نھ ورزش بعضی ھا را نرمشی بود
  کسی و عشق تودهیلی بود ھر

  درون سینھ اش در چرخشی بود
  زنان را حقی و در پی حقوقی
  بفکر دزد و ھر چاقو کشی بود

  حیا ُمرد و شرافت رخت بر بست
  وطن خواھی چھ کھنھ سوزشی بود

  ھمھ سوی دیار گشتند شتابان
  سیھ رویی عالجش پوزشی بود
  بھ شد روسپی گری کاالی بازار
  بھ گردش شور و حال بیغشی بود
  بھ ضد خود بدل شد نیک خواھی
  .وفا داری چھ زیبا مھوشی بود
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  قال و مقال چون کنی بر سر من غریب زار
  چند ُکشی بھ طعنھ ام از چھ کنی دلم فگار

  گفتم و باز گویمت گوش مکن بھ حرف غیر
  تا نشوی بھ چشم دل ای گل من ذلیل و خوار

  وعده نکرده بودمت صحن بھشت و قصرحور
  پی آن خزان کنی عمر مرا بھ نو بھارکز 

  گوھر خود چرا زنی با دم فاسدان محک
  با من و تو نھ محرم است پیر عجوز روزگار
  گفتھ ز خود سخن مگو گوی ز یار و ھمنشین

  خوب شناسمت ز دور گوھر تو زنم عیار
  مس نشود طالی ناب صحبت کیمیا نکن

  در عملت نھفتھ است گوھر و شوکت و وقار 
  النھ ی زغن ساده توان شنید بھ گوشبلبل و 

  لیک بھ گاه باورش ھوش کند ز سر فرار
  گوھر خفتھ در صدف جای کجا و برکھ ای
  یا کھ نھنگ کی شنید صید شود بھ جویبار
  از دل گند غیر گند کس نشنید و نی بدید

  النھ ی موش جای موش شیر کجا شود شکار
  سود و زیان خود نگر گر بودت عالقھ ای

  .و آبروی خود نی بھ من غریب زاربر خود 
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  ندانستم چرا بی آبرویان 
  زبانی بس دراز و تیز دارند

  دھانی گند و بی بند و گشاده 
  دو چشمانی بھ غایت حیز دارند
  ُبوند حاضر جواب و بھر تھمت
  حواسی جمع و شر انگیز دارند
  بھ دستی شربت و شیرینی آرند
  بھ دستی خنجر خونریز دارند

  ند حاشا ھمھ چیز سھل و آسانکن
  بھ مینای فلک آویز دارند

  سبک پا می گریزند از میانھ
  تو گویی زیر ران شبدیز دارند
  ھزاران بار اگر رسوا بگردند

  دو باره حرف بحث انگیز دارند
  بناحق روسپی خوانند این قوم

  کھ در ھر جا حضوری تیز دارند
  فواحش را حیا باشد فراوان

  ھیز دارندز بی شرمی ھمھ پر
  رھا کی می شویم از شر آنان
  .کھ از کینھ دلی لبریز دارند

***  
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  تو خود گویی کھ انسانی بھ گفتن
  دد و دیو و وحوش انسان نگردد
  چو در ذات کسی انسانیت ُرست

  میان دیو و دد حیوان نگردد
  چرا خود را کنی خستھ، مبدل
  وجود گوھر از باران نگردد

   دگرگونچھ شد تا راه خود سازی
  بھ نرخ روز بشر الوان نگردد

  خبر داشتی کھ ره پر سنگالخ است
  خبردار با خطر ترسان نگردد

  فریب این دو روز عمر خوردن
  ترا زیر پوش یا تنبان نگردد
  کسی کالوده شد دامان پاکش
  بھ سد حیلھ تمیز دامان نگردد

  چو کس با فاسدان ھم کاسھ باشد
  بھ ھیچ رو مظھر ایمان نگردد

  دیوان را شدی ھمگام و ھمراهچو 
  بھ سد ھا توبھ ھم جبران نگردد

  ترا روز نخست ریگی بھ کفش بود
  .رفیق راه دیو انسان نگردد

***  
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  با من خستھ ای صنم قصھ و ماجرا نگو
  کلمھ ای از حیای شیخ این سگ بی حیا نگو
  خستھ شدی ز من برو سوی وطن بھ ھر کجا

   جفا نگولیک ز مھر شیخ دون مظھر ھر
  ھر کھ رود بگو رود تازه نکن تو زخم دل

  ترک من شکستھ دل یا سخن خطا نگو
  بخشش زاھدان طلب ھر کھ کند مبارکش
  ما ز گناه شیخ گذشت می نکنیم بھ ما نگو

  دشت و دمن ز اللھ سرخ آه کسان بھ آسمان
  عشق و قلم اسیر شیخ فسانھ از صفا نگو
  درز اشک یتیم خون جگر پیرزنان چشم بھ 
  قصھ بگو تو سربسراز گل و از گیاه نگو

  زان ھمھ تن فروش بگو کودک خرد منتظر
  لیک ز رحم و شفقت اھریمن سیاه نگو
  بند بھ پای مرد و زن گو ز فغان بندیان
  گرگ شده است مھربان با من مبتال نگو
  سد نشوم بھ راه تو این تو و این ره سفر
  .رو بھ راه دیگران قصھ ازین تباه نگو

***  
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  ز ھر خر کره ای بر فرقمان سنگ
  بیامد مردمی را پیشھ کردیم

  ز انسان دم زدیم و حق انسان
  بھ ھر کاری دو سد اندیشھ کردیم

  ندانستیم کھ با دیوان مدارا
  گناه است خویشتن بی ریشھ کردیم
  کدام اهللا؟ کدام شیطان؟ کدام دیو؟
  ھمھ را خود رھا از شیشھ کردیم

   خصم بشر مابشر گویان شدیم
  چو تسلیمش بھ ضرب تیشھ کردیم
  قلم ھامان بشد خشک از مرکب
  بھ بند شیر زبان در بیشھ کردیم

  نمودند خونمان تک تک بھ شیشھ
  .ما خون خود در شیشھ کردیم! یقین

***  
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  جز اشک گھر بار قلم یار مرا نیست
  جز محو ستمکار پلید کار مرا نیست

  ف و در طلب دادبا توده ی زحمت بھ ص
  ھمسنگر و ھمگام شدن عار مرا نیست
  با بردگی و کرنش ظالم بھ بھشت ھم
  آسودگی و راحت و تیمار مرا نیست

  چون تیغ ستم ھدیھ ی دادار جھان است
  جز کینھ بھ دل ز حضرت دادار مرا نیست

  با آنکھ بریده است و کند نوکری غیر
  ھر چند عزیز، وعده ی دیدار مرا نیست

   شرافت بھ درم داد و بھ دینارآنکس کھ
  دشمن ُشُمرش ھمدم و ھم غار مرا نیست

  لیالی وطن پیر شد از ظلم شریران
  ردی ز تھمتن یل بیدار مرا نیست

  جان خستھ شد از حیلھ و نیرنگ خالیق
  یک ھمره صاحب دل و تبدار مرا نیست

  یارم شده دشمن زندم سنگ مالمت
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  در سینھ بجز یک دل بیمار مرا نیست
  بت شده امروزه مرا دار مکافاتغر

  یک اھل دلی درھمھ بازار مرا نیست
  در فصل بھار رایت گل بینی و ساقی

  در حسرت گل ُمردم و جز خار مرا نیست
  ھر دم کھ فرو می رودم ھمچو شرنگ است

  جز ساغر خالی و یکی جام نگونسار مرا نیست
  این عمر ھدر رفتھ بھ زندان و شکنجھ

  . ھر دار مرا نیستخوشتر ز زدن بوسھ بھ
***  
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  چھ بگشائی دھن اندیشھ ات نیست
  بھ غیر از فتنھ کردن پیشھ ات نیست
  زنی آتش بھ ھر خشک و تری تو
  ترحم بر گل و بر ریشھ ات نیست
  شرنگ ریزی بھ کام نیک یا بد

  بجز زھر و شرنگ در شیشھ ات ِنست
  زنی آسان بھ سنگ دلھای عاشق

   ھیچ نشان در بیشھ ات نیستصفا را
  دھی عقلت بھ دست ھر کثافت

  گل و خار در امان از تیشھ ات نیست
  بھ لبخندی شوی خام ھر خسی را
  .وفا را ریشھ در اندیشھ ات نیست

***  
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  دیواری دگر بر گرد زندانملحظھ کشی ھر 
  بھ ھر گوشی کنی پنبھ ببندی راه افغانم

  ام من بودیبھ ظاھر ھمره و ھمسنگر و ھم گ
  ھمیشھ در صف دشمن ازین نقش تو حیرانم
  از اول ھم صدا بودی تو با خصم خطا اندیش

  نشد یکدم ترا باور کھ من از نوع انسانم
  در آویزی چنان با نیکی و رفتار انسانی

  کھ ز انسان بودنم جانا کنی ھر دم پشیمانم
  خدای زرپرستان را ستایش می کنی اکنون

  گوئی من مسلمانمتالش وافری داری کھ 
  مسلمان باش یا کافر دل ما را نکن خونین
  ھمان یاقوتم و گوھر مده از دست ارزانم 
  بھانھ می کنی ھر دم زنی طعنھ دھی دشنام

  ستیز با دشمن مردم شده ننگی بھ دامانم
  مرا پاداش نیکی ھا دھی با کینھ و نفرت

  کنی ریشخند و می تازی بھ فکر من و ایمانم
  ھر ضد ارزش را بھ آسانیستایشگر شوی 

  تبھکاران ھر جائی مسلط کرده بر جانم
  بھ گفت کی زنی آتش تو در کاشانھ ام ھر روز
  رضا چون می شوی بینی پریشان در خیابانم

  چرا خواھی جدا کردن ز من یاران و فرزندان
  چھ سودی عایدت گردد اگر سازی تو ویرانم
  نمی ترسی شود ویران بساط ظلم اھریمن

  اد و آبادان سراسر ملک ایرانمشود آز
  ستادن در صف نامردمی ھا لذتی دارد

  .کھ بینی دیو را در بند و من بیرون ز زندانم
***  
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  شد سیزده ی نوروز ما را گره افزون شد
  سد باغ دلم نگشود چون اللھ دلم خون شد

  تا سبزه ی نوروزی بر آب روان بینم 
  سیالب سرشک بارید چشم یکسره جیحون شد

  بر سبزه ببارید اشک وان سبزه ی نورستھ
  از غصھ بپژمرد و یک مرتبھ گلگون شد
  در بحرغم و غربت این بخت نگون بنگر

  ھر زاغ و زغن مونس با این دل مجنون شد
  ھر خار و خسی ھمسنگ با گوھر دل گردید

  تحقیر و مالمت ھا بیحد و چھ افزون شد
  مینای دلم بشکست با سنگ جفای دوست

  ر عشق بازیچھ ی گردون شدآتش و شرا
  یاقوت دلم افتاد در پای کس و ناکس

  با رنگ و ریای غیر دچار سد افسون شد
  آن لعل بدخشانی کو جای نگارم بود

  با دست نگار آخر در مزبلھ وارون شد
  از دست جفای یار بیچاره دلم بگرفت
  شد ھمسفر غم ھا از معرکھ بیرون شد
  ھر لحظھ دلم بنمود فریاد ھم آوازی

  .رست از غم تنھائی در سینھ چو مدفون شد
***  
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  دل خونین من در سینھ ام افتان و خیزانست
  نگون بختی نگر مرگ ھم ازین تنھا گریزانست

  دلی بود ھمرھم در آن شرار زندگی بر پا
  چو یخ در سینھ ام مدفون کنون آن قلب سوزانست

  ھزاران قصھ در خاطر مرا باشد ز فصل گل
  م بنگر چھ سرد و برگ ریزانستبھار غربت

  دل حسرت کش ما را کشند در خاک و خون ھر دم
  نھ با سر پنجھ ی بیداد کھ قاتل از عزیزانست
  ھمھ چیز از کفم رفت و شدم بازیچھ ی دشمن
  ز مردی جز نشانی نیست جزایم با کنیزانست

  عروس حجلھ ی سرمایھ در جامم شرنگ ریزد
  میزانستجھان روسپی پرور چھ کیفور و چھ 

  زمانھ بر مراد خصم و بس لکاتھ در بازار
  سزا و حق ھر انسان بھ دست این مریضانست

  بھارانم خزان گردید و تنھائی مرا ھمدم
  .دلم در بحر خون ھر سو ھمی افتان و خیزانست

***  
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  آن کھ ما را آشیان سوخت خانھ اش ویران شود
  شعلھ ی آتش بھ جانش زار و سرگردان شود

  بیدادش فرو ریزد و زندانش خرابکاخ 
  با شرار آتشی کافروخت بی سامان شود
  بوستانش خشک گردد ز آه خلق دردمند

  گلستانش مأمن رندان و خوش کامان شود
  نخل امیدش بمیرد آرزوھایش بھ باد

  در میان بحر غم بازیچھ ی توفان شود
  زورقش بشکستھ و در کام گردابی فتد

  پایان شودرنگ ساحل را ندیده عمر او 
  در دیار غربت این صحرای پر خوف و ھراس

  ھمنشین غصھ و کابوس و ھم ھجران شود
  کودکانش در بدر گردند و با خواری قرین

  جان ناپاکش اسیر درد بی درمان شود
  ذلت و خواری ببیند روزگارانش سیاه

  ھر شب از اشک ندامت پر ورا دامان شود
  روح وی دائم گدازد جسم او دائم بھ درد
  .یک دم آسایش نبیند ھمچو من ویران شود

***  
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  خانھ ی امید ما را در ببستی کاخ امیدت خراب
  کلبھ ی آمال ما ویرانھ آن چشمان شھالیت پر آب

  آن خیال خام و پوچ کاندر سرت افتاده است 
  نقش بر آبش ببینند خواب و رؤیایت سراب
  بی سبب در خون نشاندی این دل بشکستھ ام

  و پر از من گرفتی آرزویت بی جواببال 
  بی حساب روزگاران روز من کردی سیاه
  باش تا پس گیرد آخر روزگارانت حساب
  آنچھ در حق من خونین جگر بنموده ای
  روزگاران ثبت دارد با دلیل در ھر کتاب
  نقش ظاھر بینی و چسبیده ای دامان غیر 

  سد چو تو رفتند و آخر خون دلشان شد خضاب
  ره سازی تا کھ خود گیری قراردیگری آوا

  غافل از بازی گردون و آنچھ پنھان در نقاب
  از پس چند روز دیگر دیگری در جای خود

  بینی و از سینھ ات آید ھمی بوی کباب
  باز می گردی بھ سویم خستھ من دارم یقین
  لیک دیگر از منت ھرگز نمی آید جواب

  گوھر است این دل نھ خاشاک سر ھر کوچھ ای
  .ھر بی مایھ ای با خود سری سازد خرابتا کھ 

***  
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  نگارم مفتخر گردیده در غرب
  کھ با مردی فرنگی یار گردید
  گذشتھ را بزد اردنگ و تیپا

  یکی عضو در صف احرار گردید
  بھ پیچد نسخھ ی آزادی زن

  کھ خود آزاده  با این کار گردید
  بھ فاطی و بتول ھر دم سفارش
  کھ سختی ھا ھمھ ھموار گردید
  بھ خانھ او نمی شست استکانی

   تیمار گردیدش ظرفشوئیکنون
  نمی ریخت رخت چرک خود بھ ماِشن

  مخش با گازری بیدار گردید 
  فراموش کرده بود او راه مطبخ
  بھ مطبخ فکر او پر بار گردید

  ز بوی گند جوراب می شود مست
  سعادت قسمتش بسیار گردید
  دھد ماساژ شبھا پای دلبر

  دار گردیدز خوشبختی دلش تب
  شده کلفت ولی خوشحال و خندان
  کھ آزاد چون نسیم سرکار گردید
  بھ گرمی می کند آغوش خود باز
  بھ روی ھر کسش بیمار گردید 
  در باغ بھشت بگشوده دید یار
  .چو با مرد فرنگی یار گردید

***  
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  غنچھ ی گل گشا ز ھم با عشوه و فسونگری
  ز و دلبریبر مرده تن جانی بده با رقص و نا

  پروانھ ی شمع رخت گردیده این بیچاره دل
  چشمان تو آموزدم آئین و رسم کافری

  خورشید رویت در شبم تا روشن و تابنده شد
  بر دل بتابید از امید از نو فروغ دیگری

  زلفان پر چینت مرا در تاب خود بیچاره کرد
  چاه زنخدان ترا شد یوسف دل مشتری

  ابروی کجتبا تیر مژگانم بکشت آن تاق 
  راھم ز ھر جانب ببست سرو خرامانت پری
  عطر و شمیم دامنت پیچید چو در کاشانھ ام
  زندان مأمونم بھشت گردید و از سو دری

  نجوای تو در گوش من خوشتر ز آوای سروش
  بانگ و طنین خنده ات حقا کند جادوگری

  ناز و ادا و غمزه ات بر زخم دل مرھم بود
   و جالل و سروریعشقت مرا بخشیده است جاه

  ای وای اگر خورشید من از آسمان دل رود
  .من مانم و ھجران و غم تنھائی و بی یاوری

***  
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  خورشید رخ بپوشید شب آمده است و غمھا
  خونین دلم بھ سینھ بی یار ماند و تنھا

  ھمراه غم سکوتست سنگین و بس کشنده
  نی یاوری و یاری نی مونسی بھ شبھا

  ل زارم مانده طبیب و فرزندغافل ز حا
  خونریزی ھای کلیھ تن در شرار تب ھا

  دل غرق خون و معده خونین تر از دلم شد
  در این دیار غربت مرگ قھر کرده با ما

  یارم کھ روزگاری ما را چھ جان عزیز داشت
  با غیر بستھ پیوند با دشمنان بھ نجوا
  بیخود ز من بریده با سد خیال واھی

  ان نقبی زند بھ دلھا خواھد چو ھمنشین
  آزادی و رھائی از من طلب نماید

  .گویا کھ من وزیرم یا آنکھ شیخ و مال
***  
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  دیشب بھ گوش شب زتو خواندم فراوان رازھا
  نا گفتھ ھا کردم عیان ز امروز و از آغازھا

  گفتم کھ در سینھ ترا دل نیست سنگ خاره است
  از سنگ خاره ھم بتر دریای حرص و آزھا

  عاشق چو در دام افکنی وی را کنی بی پا و سر
  بالش بسوزی سر بسر گیری از او پروازھا

  آن سان زبونش می کنی در پیش ھر نامحرمی
  تا چون یکی گنجشک فتد در پنجھ ھای بازھا
  خوارش کنی و مستمند در پیش ھر نامردمی
  با خاک ره یکسان چھ شد با وی کنی انبازھا

  لحظھ آھنگی دگرھر روز سازی می زنی ھر 
  تا گوش ھایش پر شود از زوزه ھای سازھا

  یک دم ترقی خواھی و یک دم ز ھر شیخی بدتر
  در مدح آزادی دھی سر بس سرود آوازھا

  با فقر و فحشاء در ستیز گاھی و گھ اندر دفاع
  سد پاره سازی پیرھن حیران ز تو دمسازھا

  تا بی گنھ جلوه دھی خود را بھ پیش چشم غیر
  . ھم بھتان زنی افشاء دروغین رازھاھم گریھ

***  
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  بترس ز آن روز کھ بیداد ُمرده و تو
  از این کردار خود شرمنده باشی
  بھ پیش بنده ی ھر دم غالمت

  دو چشم پر اشک و سر افکنده باشی
  نکن کاری کھ از قلبت برانم

  ھنر آنست کھ خود پاینده باشی
  حریفانت نمی خواھند عزت

  نده باشیتو باید ضدشان رزم
  نشاید زندگی در بند و زنجیر

  بھ حکم و رأی دشمن زنده باشی
  بجز گریھ نمی گردد نصیبت
  اگر چھ ظاھرا پر خنده باشی

  برند ناموس و مالت را بھ تاراج
  و گر خود اختر تابنده باشی

  یکی مزدور فرمان راند و تو
  بھ سان برده ای درمانده باشی
  دھانت را ببوید شحنھ ھر دم

  نامی از عشق رانده باشیمبادا 
  شود نجوای شب ھنگام تو ضبط
  ھر آنچھ بر نگارت خوانده باشی
  ترا در خانھ ھم نیست اختیاری
  بھ ھر جا رو کنی بازنده باشی
  چو رزمی و ستانی داد خود را

  .بھ آزادی توانی زنده باشی
***  
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  ای اشک گھر بار قلم یاور من باش
  باشغمخوار من و در ھمھ حال داور من 
  از خون شھیدان جھان قدر تو افزون
  در ظلمت تنھائی من باور من باش
  با یاری تو ریشھ ی بیداد توان زد

  با من تو بمان ھمره جنگاور من باش
  بر کاخ ستم  یورش سر سخت و مداوم
  در راه ظفر ارتش زور آور من باش
  تا راستی افشان شویم و جھل بکوبیم

  اش خورشید امید اختر نام آور من ب
  مپسند کھ ناالن شوم و زار و پریشان
  تو شمع شب افروز مھ خاور من باش

  چون صخره مرا تکیھ گھ و پشت و پناھی
  پیوند مگسل تیغ ظفر آور من باش
  نیرو و توانم بده با جلوه ی رنگت

  ھم صاعقھ و ُتندر مرگ آور من باش
  ھم مزدک و بابک شو و ھم رستم دستان

  ن باش کیخسرو من شاه زبان آور م
  اکنون کھ نگارم شده با غیر موافق

  تو یار من و ریشھ و نان آور من باش
  تومار ستم نا کھ بپیچیم و ستمگر

  .در دھر کنیم خوار و ذلیل یاور من باش
***  
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  دوشم بھ سحرگاه نسیم بوی تو آورد
  عطری ز تو و طره ی گیسوی تو آورد
  مھتاب بھ وجد آمد و رقصید و بخندید

  ن کھ نسیم بوی تن و موی تو آورداز ای
  لب ریز بشد جام  وجودم ز می عشق

  زان بوی کز آن چھره ی نیکوی تو آورد
  در عالم رؤیا ز لبت بوسھ گرفتم

  بیرون ز غمم یاد رخ و روی تو آورد
  از من بگریخت چشم تر و گریھ ی ھجران

  چون در نظرم آن خم ابروی تو آورد
  دانبیچاره دلم ماند در آن چاه زنخ

  چون یاد ز مژگان و دو جادوی تو آورد
  شد موج زنان بوی تو در جان و وجودم

  نادر خبری بود کھ از سوی تو آورد
  شد کلبھ ی تنھائی من باغ ارم چون
  .یک باغ گل از قامت دلجوی تو آورد

***  
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  بھاران آمد و چون نقش ارژنگ باغ و بستان بین
  شت و گلستان بیننوا خوان عندلیبان را بھ ھر د

  بپا شور قیامت کرده است بلبل ز سر مستی
  بھ ھر جا جلوه ی ساقی و نوشانوش مستان بین

  بھ رقص اللھ ھا بنگر ببین نرگس چھ شادان است
  شقایق را قدح گردان سمن را رقص دستان بین

  رباید از کف سنبل دل و دین باد نوروزی
  بھ گلشن عربده جویان سپاه می پرستان بین

  یل قافل پستان شنو از دور می آیدرح
  ظھور عالمی دیگر حضور جمع ھستان بین
  دل ما را ببین غمگین نشستھ گوشھ ی سینھ
  .میان وادی غربت اسیر دست پستان بین

***  
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  نگارم بی سبب ببریده از ما
  در این غربت مرا بنھاده تنھا
  بھ جمع دشمنان تیغ زبان را

  غوغاگشاده می کند فریاد و 
  چو خود را تبرئھ خواھد نمودن
  زند سد تھمت و بھتان بی جا

  مشاور دارد از ھر تیپ و رنگی
  بسی کار آمد و آگھ ز دنیا

  بھ خلق و خوی مردان آشنایند
  فراوان تجربھ دارند و بینا

  بجز شادی و لذت ھیچ نجویند
  خبر چینند و جاسوسند سراپا

  بھ دیناری فروشند ھر چھ دارند
  ند غرق تمناحریص و آزم

  در آغوش جوانان استراحت
  سحرگھ در وطن شب در اروپا
  روانم می شود ھر دم پریشان
  .ز غوغائی کھ دلبر کرده بر پا

***  
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  گذر افتاد شیخی را بباغی
  شبی چون قیر و ناپیدا چراغی
  نبودی باغبان در باغ آنشب

  نھ از ذیروح موجودی سراغی
  بزد گشتی بھ باغ و میوه ھا چید

  ھ قلب باغبان بنھاد داغیب
  بسی میوه بزد دندان و انداخت
  خفاشی شوم در ھیبت کالغی
  نھ شکر نعمت و نی فکر معده
  ز خاطر برد خدا و گشت تاغی
  بخورد سیر و نمود آھنگ خفتن
  رسید بر گوشش آوای االغی

  ز جا بر جست و خر را جستجو کرد
  عبا بر دوش و در شب مثل زاغی

  د خواناندو گوش خر گرفت الحم
  نمود رام آن چموش و مست و یاغی
  کشید دستی بھ یال و گوش و ماتحت

  ثنای حق کھ بگشودش فراغی
  عمود دین بزد زیر دم خر 

  .بھشتی بود و حور و طرف باغی
***  
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  فصل بھار است و دل خون چو گل اللھ بین
  چشم گھربار بھ در منتظر و والھ بین

  ق بود و شوردل کھ در آن شعلھ ور آتش عش
  زخمی و پژمرده چون پیر دو سد سالھ بین

  خون بھ رگم نیست شراب موج زنست جای خون
  این صف مژگان من خیس و پر از ژالھ بین

  ابر بھاران گذشت بی نم و بی قطره ای 
  ماھی دل روی شن زخمی و بی بالھ بین
  لشکر غم فوج فوج می رسد از راه دور

  الھ بینسینھ ی ویرانھ را زخمی و پر چ
  یار کھ ما را عزیز داشت و بسی محترم
  در صف دشمن کنون ھم دم رجالھ بین

  فقر و تھی دستیم گشتھ بال بھر من
  پنجھ ی زر بر گلو بستھ ره نالھ بین

  غربت من نیز شرنگ گشتھ ازین تیره دل
  گرد وی و معبدش نور خدا ھالھ بین

  خانھ ی من بین خراب دولت و بختم نگون
  .و دولت دجالھ بینقدرت سرمایھ 

***  
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  جز قدرت سرمایھ در این دھر خدا نیست
  کس از ستم و جور چنین دیو رھا نیست

  ھم کعبھ و بتخانھ و ھر دیر و کلیسا
  معمور ز پولند و زر از زور جدا نیست 
  خونخواره خدائیست کھ ھر در بگشاید
  بی حکمت او درد و غمی را دوا نیست

   سحرگاهھم اشک یتیم بیند و ھم آه
  خود عامل دردست بھ ھیچ درد شفا نیست

  زندان و پلیس دارد و اعدام و شکنجھ
  کاریش بجز کشتن ارباب وفا نیست

  پر رونق و رنگین بودش سفره و دائم
  بر توده ی زحمت ھنریش غیر جفا نیست
  سرخی رخش حاصل خون دل خلقست

  بی رخصت وی جنگی و صلحی روا نیست
  اوستویرانی سرتاسر گیتی اثر 

  در ذات خداوند نشانی ز صفا نیست
  از جھل بھ پا مانده و بر جھل فزاید

  فرھیختھ را از ستمش برگ و نوا نیست
  مالی شپش خواره کھ فردوس فروشد

  جز خادم این جانی بی شرم و حیا نیست
  تا چند دوان جانب مسجد و از ظلم شکایت 
  .این خانھ ی ظلمست کھ بی ظلم بپا نیست

***  
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  لدار ز کف رفت و دل اندر پی دلدارد

  من ماندم و این غربت و این سینھ ی بیمار
  فریاد شکستھ است بھ گلو یا کھ جھان کر

  در آتش دوزخ شده ام زنده گرفتار
  در حلقھ ای از فوج فواحش شده در بند

  غافل ز من خستھ شده مردم بیدار
  اهللا کند توطئھ در کار من ھر روز

   فاحشھ بازارمال بھ تکاپو در این
  سرمایھ یر آنست کند ریشھ ی من خشک

  بیھوده خیالیست شوند جملھ خبردار
  گر گوھر اشک قلمم خشک بگردد

  با خون دلم رنگ کنم ھر در و دیوار
  می رزمم و می میرم و تسلیم نگردم
  گربانگ انالحق بزنم بر سر ھر دار

  آزادی ما در گرو خواری خصم است
   و ھشیاروین ره طلبد مردم روشن دل

  یا چون دگران خستھ در این راه بمیرم
  .یا توده شود آگھ و داننده و بیدار

***  
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  گر بمیرم خستھ در ایام گل یادم کنید
  بوسھ ای بر گل زنید و ازغم آزادم کنید

  چون مرا غیر از قلم یاری نبود در زندگی
  با سرشک گوھر آسای قلم شادم کنید

  ب ھای مندشمن جانم قلم ھم مونس ش
  عطر آن بر خاک من پاشید و دلشادم کنید

  ظلم دلبر دیدم و آوارگی ھا از قلم
  دادگر چون او ندیدم زنده با دادم کنید 
  در وفاداری ندیدم چون قلم ثابت قدم
  بر سر گورم نھیدش زنده بنیادم کنید
  با وفایش زنده بودم روزگار بیکسی

  .زان وفا جو بھره گیرید فصل گل یادم کنید
***  
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  آرام دل و مونس شبھای منی
  مرھم بھ دل غمین و تنھای منی
  در دشمنی و مھر چو تو کم دیدم

  زھری و عسل در پی و رگھای منی
  یک دم زغم و غصھ ی من گریانی
  یک دم شرر و شعلھ  بھ دنیای منی

  با غیر نشینی و کنی خوار مرا
  با من ھمھ دم بھ فکر فردای منی

   و دیده ی من سازی کورخاری شوی
  گلبرگ گل و حریر و دیبای منی

  بر گور من آئی و شوی دست افشان
  پیشمرگ من و نگاریکتای منی
  مرگم بود آرزوی دیرینھ ی تو

  زنده بھ جھان با من و رؤیای منی
  با این ھمھ ما را نبود غمخواری
  .در باغ جھان تو گل زیبای منی

***  
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  ھانگارا بینمت بی یار و تن
  گرفتار و اسیر در چنگ غم ھا
  ز ھر سو موج ھای غصھ خیزد

  زنندت تازیانھ بر سر و پا
  بریزی اشک خونین ندامت
  فتد آتش بھ جانت بی مھابا

  دھی از کف قرار و صبر و آرام
  در آن دریای ژرف ساحل نھ پیدا
  ز خیل ھمنشینانت کسی نیست
  کھ دستی سویت آرد گاه و بیگاه

  نند و دیگرھمھ روی از تو گردا
  نباشی ھمچو شمع مجلس آرا
  دگر کس داستان بھرت نگوید
  ز عشق در وطن الطاف مال
  کسی ز آزاد بودن دم نیارد
  نھ از تنھائی و فردای زیبا
  بسوزی در غم تنھائی خود

  بھ آزادی کنی ھر دم تقال
  در آن دم یاد آری از گذشتھ
  ستم ھای روا بنموده بر ما

   نیستخوری افسوس و راھی پیش رو
  .شده ویرانھ در پشت جملھ پلھا

***  
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  نگارم آرزو دارد کھ روزی
  روم در خواب و دیگر بر نخیزم

  خزان زندگی بر من بتازد
  چنان چون برگ پائیزی بریزم

  درون شعلھ ی آتش گرفتار
  ببینم رفتن جان عزیزم

  زبانم الل گردد خامھ ام خشک
  اگر از دست مرگ بتوان گریزم

  ان بر فرق من سنگببارد ز آسم
  شکافد سینھ و دل سنگ تیزم
  و یا افتم بھ دست شیخ و مال
  کنندم قیمھ قیمھ ریز ریزم

  روند یاران ھمھ دست بوس مال
  شوم تنھا و اشک غم بریزم

  کسی ھرگز نپرسد حال و احوال
  بھ دامان شب از مردم گریزم
  گناھم اینکھ با فاسد سر جنگ

  .علیھ دشمن مردم ستیزم
***  
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  دشمن گرفتھ از ما یار و دیار و خانھ
  بد عھدی رفیقان زشت بازی زمانھ
  رزمندگان دیروز سوی وطن دوانند
  از دشمن ستمگر گیرند آب و دانھ

  آزادگی و مردی کردند رھا چھ آسان
  کاش از برای اینکار در چنتھ شان بھانھ

  مرگ پدر و مادر یا ختنھ ی پسر عم
  نھباعث شده کھ یارو سگ دو زند شبا

  مال گوید اینان شرمنده اند و نادم
  و اینان کھ نھ، دروغ است یا خود یکی فسانھ

  رفتیم و کس نپرسید یابویتان بھ چند است
  با احترام و عزت ھر سو شدیم روانھ
  نی از ستم نشانی بینند و نی ز نکبت
  خلد برین و شادی بی حد و بیکرانھ
  بی مقنعھ و مانتو بینند زنان فراوان 

  ھ و خیابان با ناز دلبرانھدر کوچ
  این غافالن کور دل غافل ز روزگارند
  کاین مسند و خالفت پاید نھ جاودانھ

  با مرگ شیخ و مال بر چیده دام تزویر
  .می گردد و بھ چھره ماند یکی نشانھ
***  
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  آھنگ سوگ بر پا نمودسحر مرغ دوشینھ باز 
  نمودخون دل دریا ا خونین و چشم بو پرش بال 
  کھ دست اھرمند خیزید قلب شب فریاد کردر 

  این خانھ را ویران نگون سدھا گل زیبا نمود
  بر سر زنان گفت توده را تا کی بھ خواب غفلتید
  خفاش شب بر کاروان تازید و بس غوغا نمود

  جنگل انسان شرر بار دگر افکند دیوبر 
  با تیشھ ی بیداد خود سروی ھزار بی پا نمود

  طن باغی دگر افزوده شدبر اللھ زاران و
  آن باغ را دست ستم در خاوران احیاء نمود
  تا کی بخواری زندگی کرنش بھ درگاه ستم
  تا کی ز ھر دیو و ددی باید چنین پروا نمود
  آخر تو صاحب خانھ ای نی ھر ستمکار پلید
  پیراھن ننگت بشوی آن سان کھ این دنیا نمود

   تا کی پسندی خانھ ات منزلگھ دیوان بود
  از آرش رستم نشان باید بھ شھر پیدا نمود

  گھواره ی غفلت رھابگسل ز پا زنجیر و کن 
  .منصور را ره پیشھ و کاری کھ آن برنا نمود

***  
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  چھ میدانی تو از حالم کھ در آتش گرفتارم
  ز دوری و غم ھجران سرشک از دیده می بارم

  نگارینی کھ می گفتم رفیق و ھمرھم باشد
   مم ھر دم نھد باری بھ سر بارمفزاید بر غ

  سخن سنجی نمی بینم کھ گویم راز دل با وی
  نھ غمخواری کھ داروئی رساند بر دل زارم
  ھمھ دانا و بینایند ولی کور و کر و مدھوش
  در این فکرند و این باور کھ افزایند بھ آزارم
  روند سوی وطن آرند ره آوردم غم و اندوه

  غمگین و بیمارمز بس یاوه بھ ھم بافند کنند 
  نوای ساز این مردم گدازد روح من چون شمع
  سخن ھاشان چھ بی پروا بسوزد جسم تبدارم
  کنم اندیشھ و قدرت بھ مغزم گیرد این پندار

  کھ از بھر خالیق من متاع خوب بازارم
  ھر آن کو دشمنست با من دھندش ھدیھ ی شایان
  .در آن دکان کھ بگشاده بھ افسون خصم غدارم

***  
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  کند شکوه نگارینم کھ جز زجر
  کنار من بھ عمر خود ندیده است

  ندارد ذره ای انصاف گوید
  ز ذلت ھا کزو برمن رسیده است

  تمام حاصل رنجم بھ خویشان
  سپرد و مثل یک مارم گزیده است

  نھ در اندیشھ ی فردای فرزند
  نھ فکر خود کھ بدبختی کشیده است

  بھ غیر از خواھر و جان برادر
  یکان جھان بالکل بریده استز ن

  چھ از من دور مانده مدتی چند
  یکی رسوائی از بھرم خریده است

  شده با دشمنان ھر دم ھم آوا
  بھ خنجر سینھ ی پاکم دریده است
  بھ خدمت پیش ھر نامرد آشغال

  مرا واداشتن و خواری خریده است
  میان من و جمعی انگل ھرز 
  ز من ببریده و آنان ُگزیده است

   ھم شکوه گو باشد بھ ھر جمعکنون
 .کھ جز زجر و عذاب از من ندیده است

***  
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  من مستم اما باده ام عشق تو ای آرام جان
  دور از تو این دیوانھ را ھرگز ز یاد خود مران

  مدھوشم ھر دم می کند یاد ھوای کوی تو
  زندان بھ چشمم بی ُرخت سر تا سر ملک جھان

   عشقت نازنین رسوای عالم گشتھ ام در راه
  این کافریست گر عشق تو دارم من از عالم نھان

  روح من و جان منی خاکم سراسر مھر تو
  سد جان بقربانت کنم تا جاودان ای جان بمان

  از تازیانھ پشت من خونین بشد در راه تو
  خونابھ ریختم جای اشک در محبس و بند ددان
  سوختم بھ سلول و دمی غافل نبودم ز عشق تو

   شکنجھ کرد فزون مھر توام در دل عیانزجر و
  مکر و فسون اھرمن از پرتو عشقت بسوخت

  شیدای سرمست ترا الفاظ بنھاد بر دھان 
  از دامنت آواره ام کردند دیوان دغل

  باشد کھ آتش افکنم بر خرمن نابخردان
  در روز عید توده ھا یعنی بھاران وطن

  .سرھای دیوان افکنم در پیش پایت بیگمان
***  
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  وی عشق بازانت گذر نیستکبھ 
  ز مھر و عاطفھ در تو اثر نیست
  گدائی بودی و رزقت ز روضھ
  ز بگذشتھ ترا گویا خبر نیست
  شدی میر و بخود ریدی سراپا

  بزرگی پیشھ ی ھر بد گھر نیست
  خوری خون دل این خلق محروم
  ز حال تیره روزانت خبر نیست
  کنی ظلم و ستم گیری و بندی

  وده ات غیر از ضرر نیستبھ حق ت
  کنی اعدام و زندان و شکنجھ

  بجز ویرانگری ھیچت ھنر نیست
  یتیمان را کنی ھر دم پریشان

  زنان را از تو ھیج خیر و ثمر نیست
  دم ار دین می زنی و از شریعت

  از این افیون بھ جز دود و شرر نیست
  در این چند سالھ ی عمری کھ طی شد

  ستبدیدیم غیر تو ما را خطر نی
  طریق و راه تو ظلمست و بیداد
  بھ آئینت ز داد اصال خبر نیست

  کنی دعوی خدا را جانشینی
  یقین دارم خدایت غیر شر نیست

  بھ انبانت نداری غیر نیرنگ
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  بھ افسون از تو شیطان ھم  بتر نیست
  شده رسوای دھر دجال بدبخت

  بھ عالم کس ز تو دجال تر نیست
  چو نور معرفت تابد بھ دلھا

  اھریمنت کس ھمسفر نیستبجز 
  بھشت بی مشتری خالی و بی روح
  بھ حوض کوثرت بینی کھ خر نیست

  ز حوران و ز غلمانت چھ گویم
  نصیب حتی ترا یک  گاو نر نیست

  ھمینک خواریت بینم بھ گیتی
  کسی را سوی تو لطف و نظر نیست

  خوری تیپای جانانھ ز مردم
  بھ دوزخ چون رسی بینی کھ سر نیست

   تاریخت ببلعدزبالھ دان
  .چو مدفوعی کھ از گورش اثر نیست
***  
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  تا جھل بود خانھ خدا خانھ خراب است
  از نان خبری نیست و تھی جام شراب است

  اندیشھ ی پیشرفت و ترقی ندھد بار
  آزادگی و عدل و مساوات سراب است
  زندان و شکنجھ بود و چوبھ ی داری
  واب استسرکوب شود ھرکھ دل و دیده نھ خ

  از حق و حقیقت چو زنی حرف بخندند
  جانبازی و سعی و عملت نقش بر آب است

  تا شیخ پدر سوختھ آواره نگردد
  ملت ز پی حور و بھشت در تب و تاب است

  از علم و خرد بھره نجویند کھ کفر است
  اوھام و خرافات چنان چون زر ناب است

  نیرنگ و ریا قبضھ کند خانھ ی دلھا
   رشوه فقط حرف حساب استھر جا کھ روی

  سرمایھ ی این ملک شود غارت و سیری
  دشمن نپذیرد کھ درست عین ُغراب است
  خوشبختی و آزادی و پیشرفت و ترقی
  .قسمت نشود آنکھ ورا مغِز دواب است

***  
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 جھان آوردگاه مردان مرد است
  دفاع از ژنده پوش چھره زرد است
  ز رنج و زحمت آبادان جھان بین

   خیل زحمت رنج و درد استنصیب
  ز رنج کارگر بین خانھ ھا گرم

  ولیکن کلبھ ی او بین چھ سرد است
  ز کار برزگر ھر سفره رنگین

  خودش بی نان و طفلش روی زرد است
  بساط اغنیاء ُپر رونق و شاد

  ُرخ شادان و دور از دود و ًگرد است
  ز مرمر خانھ و کاشانھ دارد
  زمین زیر پایش الژورد است

   حاذق و دارو و درمانطبیب
  بھ خدمت دارد و یکتا و فرد است
  رباید رنج توده بی کم و کاست

  ز دزدان کس نپرسد خود چھ کرده است
  بھر جای جھان در عیش و در نوش

  پناھش دین و شیخ، یزداِن زرد است 
  چھ آئین است کھ تو جانا پرستی

  کھ تجویزش فقط افغان و درد است
  یدادبھ پا خیز و فکن بنیاد ب

  ستم را چاره و درمان نبرد است
  بھ خون ظالمان رخساره گلگون

  .نمودن چاره ی ھر چھره زرد است
***  
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  اگر دلدار من نانم ھمی داد
  گمانم تا کنون من ُمرده بودم
  ھمان یک لقمھ ی اول ھالھل

  شدی در کام من گر خورده بودم
  ھزاران آرزو را با تأسف 

  بھ اعماق زمین من برده بودم
  ھد سرکوفِت نان دیگران راد

  کھ از سوسیال چو او بگرفتھ بودم
  پس انداز می نمود پولش و من خرج

  ازین کارم کجا افسرده بودم
  اگر ما را ھدف چون دیگران بود
  در آغاز چون گلی پژمرده بودم

  گمان می کردم از شیخان شقی تر
  نباشد، اشتباھی کرده بودم

  جھان را چھره ای زشتست و زیبا
  شتی ھاش مدام آزرده بودمز ز

  اگر آن چھره ی زیبا نمی بود
  کجا در تنگدستی زنده بودم

  ھمیشھ سفره ام باز و دلم شاد
  ز یاران وین ره بگزیده بودم
  کنون دلدار من با فخر گوید
  .اگر ایشان نبودند ُمرده بودم

***  
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  فسون شیخ دون از سر برون کن
  بساط کھنھ ی افسون نگون کن

   ھر تفکر کو ترا خواربُبر از
  بخواھد در جھان ذاتش زبون کن
  برون از سر نما ھر دین و مذھب
  کھ برده پرورد رّبش جبون کن
  تو انسانی چرا تقلید و تکریم
  اساس بندگی را واژگون کن

  بشوی اندیشھ ز اوھام و خرافات
  ز شیخان پھلو و سر غرق خون کن

  بران از خانھ این دیوان غدار
  و دردش فزون کنبھ دانش تکیھ 

  سر مسند نشینان را نگونسار
  جھان را پاک از این دیوان دون کن

  درفش عدل و داد کاوه در دست
  اسیر ضحاک در بنِد جنون کن

  فراز خانھ ات از داد نقشی
  خرد را پیشھ ساز و رھنمون کن

  وزان پس بی غم و اندوه و تشویش
  .بھشتی نو بھ پا در دشت خون کن

***  
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  ز خانھ ام جغدیست، جغدی شوم و زشتبر فرا
  شوم آوایش سخن از مسجد و دیر و ُکنشت

  در رگ و خونم بریزد دم بدم بنگ و حشیش
  ھستی ام بر باد داده بسترم از سنگ و خشت
  شعلھ ھای دوزخ است آھنگ شومش برسرم
  ننگ ھا بر نام من او با حضور خود نوشت

  کرده بد نامم بھ گیتی این تبھکار پلید
  ر ویرانی و جنگست و جھل این بد سرشتمظھ

  داده بر باد فنا خوش نوشی و خوش نامیم
  کرده پنبھ نام نیک و ھر چھ اجدادم برشت

  جای کردار نکو گفتار نغز پندار نیک
  خدعھ و نیرنگ و افسون و ریا دائم بِکشت
  از جوانمردان و گردان کوی ما را کرد تھی

  ت تیره گی بر جان ما افکند این دیو پلش
  می رباید از دھانم نان من با سد فسون

  می فریبم با ریا و وعده ی حور و بھشت
  خانھ ام آباد گردد رونقش گردد فزون

  .گر برانم از فرازش سایھ ی این شوم زشت
***  
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  دلدار من بخندد بر سخت روزگارم
  ننگش کھ خود شمارد از زمره ی تبارم
  تیکخود را جوان ببیند با رنگ و پودر و ما

  شرمش ز موی چون برف این نقد یادگارم
  ما را تفاوت سن باشد دو سال نھ بیشتر
  من در خزان عمر و در فرودین نگارم

  گوید کھ چون تو با من در جمع می نشینی
  روحم کنی پریشان باری گران بھ بارم
  از ھر طرف ببارد سیالبی از شماتت
  ھر کس بھ تیر طعنھ نوعی کند شکارم

  راری یاران یک دل و رنگاز من شوند ف
  چون آھوئی گریزد ھر مرد از کنارم

  این موی نقره گیرد از ما طالی رخشان
  نو رستھ شاخھ ای گل اندر کنار خارم

  ناھید زند بھ لبخند بس طعنھ ھای بسیار
  شھال بھ طعنھ گوید با پیر در چھ کارم

  چشمک زنان اشاره کی شید کند بھ داود
     نزارمسنجر ز اللھ پرسد از حالت

  افسوس خورد فریبا بر من و نو جوانیم
  ژالھ کند بھ پوزخند حرفھای زشت نثارم
  ایرج نگاه بھ مھرنوش بعدش شلیک خنده
  دیوانھ می شوم من از کف رود قرارم

  القصھ جشن و شادی در کام من شرنگ است
  تنھا تو می نبینی من تا چھ حد فگارم
  در خانھ می نشینم آشفتھ و پریشان

  .دژم نبیند زین پس جمال یارمتا کس 
***  
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  شب ھجران ما را صبح در پی ست
  غم و اندوه ما را ریشھ در دی ست

  خروش توده ھا بشنو رسا تر
  ز کوس کورش و اسکندر و کی ست
  سپاه زحمت از خواب گران خواست
  بھ لرزه ملک تھران خطھ ی ری ست

  عبای زاھدان دستار ھر شیخ
   ستفتاده در گذر آغشتھ در می

  قشون دین فروشان گشتھ رسوا
  از آن بی آبرو تر حامی وی ست
  سر بد خواه ملت ھمچو چوگان
  فتاده در میان یا بر سر نی ست

  شده ھر مسجدی یک قصر شورا
  ز محراب بانگ نوشانوش پیاپی ست

  گشوده سفره ی نوروز خود خلق
  کھ پر رونق تر از سد سفره ی طی ست

  بھ جای جغد شوم بلبل نوا خوان
  .بھ مینا ھمچو لعل رخشان ُرخ می ست

***  
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  دل من سالھاست دریای خون است
  بھ غربت مانده پا بند جنون است

  ز بس تنھایی و محنت کشیده
  غم و دردش ز اخترھا فزون است
  ز من ھمسنگران تک تک بریدند

  درفش رزمشان یک سر نگون است
  وطن در بند و زندان شیاطین

  ان دون استجھان بر کام نا مرد
  تبھکاری و ظلم ز اندازه بگذشت

  ز خون ھر جای میھن اللھ گون است
  بھ جای چاره جویی مردمان را
  شکایت ھا ز بخت واژگون است
  ز رزم و معجز خود مانده غافل
  امیدھا بستھ بر چرخ زبون است
  دو دست بر آسمان دارند ندانند

  خدای شیخ بیش از وی جبون است
   اهللا استستمگر را ستم با نام

  زمان ترک این افیون کنون است
  مدار از چرخ گردون چشم یاری

  .از او ھر دیده تر از اشک و خون است
***  
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  از آه سحرگاه نترسی و ندانی
  کاین آه ترا روز بال آفت جانست

  تیریست نھفتھ بھ کف مردم مظلوم
  تا روز مکافات کھ بینیش عیانست

  اچیستچون نالھ شود ھمچو شھاب بر خم چ
  سوزنده  یکی صاعقھ در فصل خزانست
  ھر گوھر اشکی کھ ز ھر دیده چکیده
  سیلیست خروشنده کھ بی وقفھ روانست
  آن بیوه زنی را کھ کنون خوار نمایی

  در روز عمل بین کھ چنان شیر ژیانست
  زن بگسلد از پای چو زنجیر اسارت
  شوینده ی قانون تو و ظلم زمانست 

  ش تو رباییآن مفلس درمانده کھ نان
  چون شعلھ ی سرکش بود و سیل دمانست

  توفنده چو توفان بال خیل یتیمان
  بر مسند و اورنگ ستم بین کھ وزانست
  دھقان مصیبت زده از خواب چو خیزد
  بر دوش زمین الشھ ی تو بار گرانست

  چون توده ی زحمت بشود یک دل و یک رنگ
  عمرت بسر آسوده ز تو کل جھانست

   زمین افتد و میرداز عرش، خدایت بھ
  .خلق را نھ غم دوزخ و نی خلد جنانست

***  
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  نمی دانم چرا این خلق محروم
  برای ھیچ و پوچ زاری نماید
  بھ راه حفظ اوھام و خرافات
  ببازند جان و پا داری نماید

  ز عقل و دانش و علمست فراری
  در این ُملک جھل شیخ ساری نماید

  کدام اهللا، کدام دوزخ و فردوس
  بھرش خو بھ ھر خواری نمایدکھ 

  خدایی گر بود پس شیخ و زاھد
  چرا ظلم و ستمکاری نماید

  گشوده دست غارت بی کم و کاست
  بدون ترس تبھکاری نماید

  بھ ناموس خالیق دست تعدی
  گشاده بس سیھ کاری نماید

  نموده مملکت ویرانھ و خون
  ز فرزندان خلق جاری نماید

  بھ ھر کاری خدا، سگ تولھ ی شیخ
  تظاھرھا بھ دینداری نماید

  خداوند خالق شیخ است یا شیخ
  خدا را خلق و خونخواری نماید؟
  امیدم اینکھ خلق از خواب غفلت

  .بخیزد رقص ھشیاری نماید
***  
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  ھمچو آھو چھ خرامان بسوی دام روی
  سرکشی ھشتھ بھ یک سو و چنین رام روی
  طعمھ ی زھر ھالک است در این دام نھان

   و نسنجیده سویش خام رویکھ شتابان
  اندرین دشت کھ ھر گوشھ کمینگاھی ھست

  شرط عقلست کھ آگھ ز سر انجام روی
  دشمن خام طمع جان تو میخواھد و بس

  مصلحت نیست کھ چشم بستھ یکی گام روی
  رخت میش کرده بھ تن گرگ تبھکار پلید
  در کنام کرده کمین تا کھ تو بر بام روی

  د این صیادخون بس آھو درین دشت بخور
  چشم بھ ره شام و سحر تا تو بھ فرجام روی  
  خام تقدیر مشو دل بکن از وحی و سروش
  بر خود این ظلم مپسند کز پی اوھام روی
  از سر ترس مشو خادم و فرمانبر کس
  شرط آزادگی آنست کھ خوش نام روی

  مرغزادان چھ خوشست چون تو خدایش باشی
  .چون نسیم ھر طرفش صبحدم و شام روی

***  
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  برای گریھ کردن شانھ ای جز شانھ ات مادر نمی جویم
  بھ غیر از عطر دامان تو ای مادر دگر عطری نمی بویم

  در این دریای توفانی کھ جز غم ھمزبانی نیست
  غم و اندوه ھجران را بھ شبھا با تو می گویم
  غلط کردم، ھمی دانم ترا نیست تاب بشنیدن

  رخ اندوه نمی شویماز این رو در گذار باد ز 
  کشیدن بار این ھستی برون از طاقت من بود
  تحمل از تو آموختم ھمان راه  تو می پویم
  گریزان از من مسکین بشد عھد شباب من

  نشستھ سایھ ی پیری بھ زلف و چھر و گیسویم
  شکستھ قامتم یک سر کمر چون ماه ھاللی شد

  دو دیده غرق در خون شد نشست در زیر ابرویم
  تازیانھ ھا ز پشت و شانھ ام بر خاستشیار 

  عمیق و ژرفتر از پیش نشست بر چھره و رویم
  چنان با فقر دمسازم کھ یار از من گریزان است

  بھ طعنھ می ُکشد ما را براند با ھیاھویم
  نھ تنھا دشمنان خستند مرا روح و روان مادر
  ز من دلدار من ببرید بھ امر خصم بد خویم

  شد در دوزخ غربتروان و جسم خاکستر ب
  .دو سد افسوس دیگر بار بھ طرف جو نمی رویم

***  
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  تو پنداری سحر ھرگز شب ھجران نخواھد شد
  دگر بار آفتابی نیست و مھ تابان نخواھد شد
  بھ پا تا جاودان ماند سر و اورنگ اھریمن

  ستاره ُمرده و در شب گھر افشان نخواھد شد
  د ازین منزلزمستان خیمھ ی خود را نھ بر چین

  حریف دیو نی رستم و نی دستان نخواھد شد
  چنان پستان در این خانھ نموده جای خوش کھ ھرگز

  گھ خوش باشی و سر مستی ھستان نخواھد شد
  خروش توده در سینھ شده مدفون و سر نارد

  سرشک شامگاه ما بھ صبح جوشان نخواھد شد
  زنان را تا ابد ماند بھ گردن رشتھ ی زنجیر

  ادخواھیشان ز نا مردان نخواھد شدزمان د
  سپاه و لشکر زحمت چنان از دشمنست غافل
  کھ بر ضد ستمکاران کفن پوشان نخواھد شد
  ز ما بیھوده ھمراھان بھ طرف خاوران خفتند

  سنان و تیغ خون خواھی دگر رخشان نخواھد شد
  مرا این غربت و ھجران بود منزلگھ آخر

  واھد شد؟دلم خوش لحظھ ای از دیدن یاران نخ
***  
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  سحرگھ نامده مست و خرابیم
  ز چشمان تو مست نی از شرابیم

  بھ دام زلف تو دل شد گرفتار
  چو آھوی اسیر در پیچ و تابیم
  دل خونین من وان تیر مژگان
  سوی دشت جنون پا در رکابیم
  غم ھجران تو روزم سیھ کرد
  شب و تاریکی و دریای آبیم

  بھ گردابی اسیرست زورق ما
  ز آن ھرگز رھائی می نیابیمک

  بھ چاه غم گرفتارم چو بیژن
  درون خیمھ ی شب در حجابیم
  ز سینھ بسکھ خاست آه شراربار
  سھ دانگ خاکستر و نیمی کبابیم

  فغان دل بلند از دشت سینھ
  گھی چون بربط  و گھ چون ربابیم
  بھ تو دل بستن آغاز خوشی داشت

  کنون سر گشتھ دنبال سرابیم
  یت ای شمع شب افروزبھ دور از رو

  .یکی تصویر زشت در کھنھ قابیم
***  
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  عمر بیدادگران  را چو خزان باید کرد
  چاره ی درد چنان شیر ژیان باید کرد

  دین و سرمایھ نمودند جھان چون دوزخ
  دشمن خلق بھ زنجیرگران باید کرد

  آن بھشتی کھ بپا گشتھ ز خون من و تو
  د  دوزخ وافعی بھره کشان باید کر

  بھر آبادی این ُملک کھ ما را وطن است
  پاک از زاھد و شیخ ُکل جھان باید کرد

  مشت این سلسلھ ی خدعھ و نیرنگ و فسون
  باز و ماھیت شان لخت و عیان باید کرد
  خون یاران و شھیدان طلبیدن از شیخ
  داغداران وطن جملھ جوان باید کرد

  طعمھ ی شعلھ ی آتش ھمھ یاسای مغول
  د ستم خیل زنان باید کردفارغ از بن

  تا شود محو ز میھن اثر شوم ستم
  رودی از عدل و مساوات روان باید کرد 

  بھر پاسداری این مملکت و داد، بسیج
  .لشکر کارگر و برزگران باید کرد

***  
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  بوالعجب دوران شومی بود و ایامی دگر
  درد غربت بود و بر پا حلقھ ی دامی دگر

  یرین در کمین جان مادشمن بد خیم د
  دلبر دلداده نیز می جست فرجامی دگر
  واژه ی آزاد زیستن بر فراز نیزه اش

  جان رنجورم ھدف بود بر سرم گامی دگر
  در ره آزاد زیستن چون دگر ھم صحبتان

  صد بال می خواست بھرم یا سرانجامی دگر
  ھمصدا با دشمنان ابلھ و زار و زبون

  می دگردر پی رسوائیم می بود و دشنا
  تا مرا بد نام سازد در میان خاص و عام

  ھر دم از بین خسان می جست بد نامی دگر
  تشت بر سر می نوردید کوچھ ھا را بی ھدف

  می نوازید بر سر این بام تا بامی دگر
  آخرم معلوم نگردید آن نگار نازنین

  .در پی آزادگی بود یا سر انجامی دگر
***  
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 ل پیاپی خوریمرط, خیز و بیا می خوریم
   خون دل کی خوریم, از ستم روزگار

  چون فلک ھرزه پو زال خمیده کمان
  خون دل ما خورد خون دل وی خوریم

  گندم ری چونکھ نیست نان جوین نعمست
  رونق این سفره بین غصھ چرا ھی خوریم
  تا کھ در این خانھ ما میر و خدا خانھ ایم
  لقمھ چرا چون خسان از کرم طی خوریم

  ھارست بیا گل بھ چمن خنده زدفصل ب
  از چھ بباید کھ غم از ستم دی خوریم

  دوره ی سرما گذشت فصل زمستان بمرد
  اللھ بھ رقص آمده خیز و بیا می خوریم

  بلبل شیدا سحر چھچھھ زن شد بباغ 
  در بر معشوقھ ما غصھ و غم کی خوریم

  کرده قیامت عیان قامت سرو روان
  وریمخرده نگیرد کسی گر ھمھ لی لی خ
  کان شکر باشد و شھد مکرر لبت

  .با لب قندت چرا برگ و گل نی خوریم
***  
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  زنده ز می جام ما, خیز و بکن ای پری
  پختھ شود خام ما, تا کھ از آن تلخ وش
  سوی من و کوی من, یک دو سھ گامی بنھ
  از رخ تو شام ما, تاکھ فروزان شود
  بر دل تاریک شب, زن شرر ای مھ لقا

  جملھ ی ایام ما, تیره استبی رخ تو 
  فاتح میدان و خلق , لشکر دیوان شده
  غم نشود رام ما, جملھ اسیران غم

  قلب حزینم بکشت, ظلمت و بیداد شب
  از من و انجام ما, کس  نکند گفتگو
  راه نسیم سد کند, مھر فروزنده گو
  از غم من مام ما , تا نشود با خبر

  سینھ پر از خون دل, راه نفس بستھ است
  بر سر و بر بام ما, سایھ زده جغد شوم
  راه نجات بستھ است, مانده بھ بحر غمیم

  زنده نما نام ما, با دو سھ جامی ز می
  وارث صد کاوه ایم, گویم وگویند کھ ما
  در غل و در دام ما, دیو سپید از ازل

  جملھ ببندیم اسیر, با کھ توان گفت کھ ما
  معجزی از سام ما, آرش و کاوه کجا

  ان را ببین جان بستانند ز خلقاھرمن
  زھر ھالھل بود یکسره  در کام ما
  گور تھمتن شده چالھ ی مکر شغاد

  در کف اوھام ما, مزدک و مانی اسیر
  گر کھ چنین روزگار بر من و تو بگذرد

  .از تو چھ پنھان بود تلخ سرانجام ما
***  
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 مژده کھ ھشیار شدیم! جان عمو! خان عمو
   و بیدار شدیمچشم غفلت زده بگشوده

  ھمھ ترفند عدو نقش بر آبست کھ ما
  اگھ از مشکل خود وین تن تبدار شدیم

  دشمن خام طمع راه بھ جائی نبرد
  چون موفق بھ عالج تن تبدار شدیم

  جامھ ی تفرقھ کندیم و سپردیم بخاک
  آگھ از حیلھ ی دیوان ستمکار شدیم

  وارھاندیم گریبان خود از چنگ نفاق
  ھمدم و غمخوار شدیمھمدگر را چو برار 

  دیده ی اھرمن تفرقھ از جا کندیم
  متحد بھر ھجوم بر سر اشرار شدیم

  مرزھا را بشکستیم و شدیم یکدل و جان
  گرد یک پرچم نو وارد پیکار شدیم

  مژدگانی دھمت فتح و ظفر نزدیک است
  چونکھ ما متحد لشکر احرار شدیم

  رای جمھوری ما راه نجات وطن است
  . واقف اسرار شدیمسالھا رفت کھ ما

***  
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  با تأسف چکنم باز کھ خامت بینم
  از چنین فاصلھ ای باز بخوابت بینم

  چشم من کور شد و عمر عزیزم بگذشت
  با صد امید کھ در شور و قیامت بینم
  اتحادی کھ تو گوئی نکند عمر دراز
  ُدرد صد تفرقھ من باز بھ جامت بینم
   نماچند روز دگری صبر و خرد پیشھ
  تا ببینی کھ چرا مثل حبابت بینم

  ساز ناساز شما کوک ولی از دور است
  چونکھ یک جای شوید نیست و تمامت بینم
  در صف لشکرتان جملھ امیرند و جناب

  .با چنین وضع بدنبال سرابت بینم
***  
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 باده بریز ساقیا عمِر مرا دوباره كن
  ه كندرد مرا ھمي ُكشد رنِج مرا تو چار

  شاِم سیاه گسترید بر سر شھر چادرش 
  باده بریز و تیرگي با دم مي تو پاره كن
  گرگ نّیم رھا مكن در دِل دشِت فتنھ ام
  پیِر من از ریا گریز ز فتنھ ھا كناره كن

  نوگِل عمر من فسرد در غِم صبِح فرودین
  باده بریز و از كرم بھ مرِگ دي اشاره كن

  م بجاِن دلآتِش اللھ گون بریز تا كھ زن
  .ورنھ بھ دشِت سینھ ام مرِگ دلم نظاره كن

***  
 
  
  
  
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٥٦

 
 
 
 
 

  ز بازی ھای گردون و ستم ھایی کھ بر ما داشت
  چنین معلوم شد دلبر از اول قصد  یغما داشت

  ز رفتار مغول وارش بدانستم ولیکن دیر
 کھ قبل از ازدواج یارم چنین قصدی و سودا داشت

   و خواھرھاتمام حاصل رنجم بھ مادر داد
  برادرھای خود دائم غم امروز و فردا داشت

  طلب ھای مرا ھم مادرش بگرفت و صاحب شد
  نگارم در دفاع از وی بسی ھنگامھ بر پا داشت

  در آخر خانھ بفروختیم و خود پولش تصاحب کرد
  تو گویی او در آن خانھ فقط سھمی ز دنیا داشت

  بھ سر افکار خامش بود کھ من را بینوا بیند
  ھ فرزندان خود دشمن نھ با من جنگ و دعوا داشتب

  کنون ھر کس کھ می بینی بھ ایران صاحب خانھ است
  فقط فرزند من گویی نصیب از رنج و غم ھا داشت

  ز ظلم شیخ بد گوھر شدم آواره در گیتی
 بھ خواستش قاتِل مزدور کنارم جا و مأوا داشت
  بھ ھر جمع و بھ ھر محفل روانھ با دل شادان

   خانھ را زندان ز بھر من مھیا داشتحصار
  دلش جای دگر بود و سرش با من بھ یک بالین
  کالمی تند و زھر آگین ھمیشھ بھر حاشا داشت

  ز من با عشق سخن می گفت ولی چند لحظھ بعد از آن
  بھ پیش ھر کس و ناکس گالیھ ھای بی جا داشت
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  بھ خدمت چون غالمانم بھ پیش ھر تبھکاری
  ری کھ لطفی چون مسیحا داشتھمی وادشت با خوا

  بھ ظاھر ھمراه و یارم ولی با دشمنان ھم رأی
  درون خانھ عاشق بود برون نقشی ز اعداء داشت
  نوشتم سوی او روزی کھ فرزند را مواظب باش

  بداد آن نامھ را دشمن کھ او را برتر از ما داشت 
  نھ قید و بند و زنجیری بھ پایش بود و نی گردن

  ی ھمیشھ شور و غوغا داشتولی از بھر آزاد
  چھ روزھایی کھ در غربت مرا بی نان شب بگذاشت
  بھ خصلت بدتر از شیخ و دلی سنگتر ز مال داشت

  مرا از خانھ بیرون کرد بھ ھنگام تھیدستی
  بدون شئی ناچیزی گمان او خانھ بر پا داشت
  کتابھایم چو مالیان بسوزانید و بیرون ریخت

  م ھا جملھ بر ما داشتچو ما را بی پناه می دید ست
  ز وی خشنود و دل شادم  کھ جانم را بھ من بخشید
  .اگر چھ قاتل و جانی بھ امرش بر سرم جا داشت

***  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٥٨

 
 
 
 
 

  فراوان قصھ ی رسوائی ما 
  دمادم بر سر بازار گویند

  نمک پرورده ھای شیخ گمراه 
  ز قول دلبر و دلدار گویند

  حدیث ھمرھان سست عنصر
  حالیا اغیار گویندبشد ختم 

  بھ جمع روسپیان از ما حکایت
  بھ مامور و بھ ھر سردار گویند

  بھ ایران چون روند ھر جا نشینند
  نسنجیده بسی لیچار گویند

  بھ خوش رقصی کنند ھنگامھ بر پا
  سخن ھای دروغ بسیار گویند
  فالنی می کند با دین ستیزه

  بھ مدھوشان نھ با ھشیار گویند
   را بھ چالشخدا را دشمن و دین

  ز مردم باور و پندار گویند
  مرا چیزی نھان زیر عبا نیست
  کزان در پرده ی اسرار گویند
  تبھکاری شیخ با حکم اهللا است
  دروغ تا کی بھ خلق زار گویند
  جنایت پیشھ را تا کی ستائیم
  ثنا تا کی بھ ھر َکفتار گویند
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  دکان مکر و کید تا کی گشاده
  گرسنھ مردم و از مار گویند

  بپا ھر زاھد و شیخ کرده کاخی
  ز زھد  بوذر و تّمار گویند

  علی را قوت روز نان و نمک بود
  چنین دیوان آدمخوار گویند

  عالج کودک بیمار و رنجور
  دعای جعفر َطیار گویند
  تمام ھستی خلقی ربوده

  ز روز حشر و از دادار گویند
  اسیرست ملتی در جھل و اوھام
  ز علم ھدھد و سوسمار گویند
  ز جن ھای مسلمان دانش مور
  دفاع عنکبوت از غار گویند

  پدافند ابابیل ضد دشمن
  ز رزم پشھ با کفار گویند

  برای خام کردن، ھر جفنگی
  کھ نیست در طبلھ ی عطار گویند

  نبخشد توده، دانایان قومش
  گھی در نثر و گھ اشعار گویند
  گھی با ماه و خورشید و ستاره

  دگر گھ، با شبان تار گویند
  کھ در کف گوھر اشک قلم را
  گرفتھ مدح ھر غدار گویند

  وطن ویرانھ از افیون دین شد
  .نھ من، َبل مردم بیدار گویند

***  
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  شنیدستم شدستی دل شکستھ
  ز گفتار من غمگین و خستھ
  شده پیشانی تو از عرق خیس

 ز شرم آن چھره ی زیبا شده پیس
  از آن حرفھای بی معنی و زشتی

  ذ نوشتم با درشتیکھ بر کاغ
  ز سیل اشک دامن کرده ای تر
  گرفتار آمدی چون ضیغم نر

  پس از عمری شدستی سرشکستھ
  ز مشک آبرویت در گسستھ
  بقربان وفاتم بی نظیر دوست

  کھ کندند در دفاع من ز تو پوست
  ولی منھم ندارم چاره جز این
  کھ بر لب آورم گفتار پر کین

  تو می دانی کھ در غربت گرفتار
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   ا ز جور دیو آدمیخوارشدم
  برویم راه چاره جملھ بستھ
  غم عالم  بدوش من نشستھ

  در اینجا ھم گرفتارم بھ زندان
  ز حرف ناکسان و جور رندان
  تو دیدی ھموطن ھر جا نشیند

  بسر تا پای خود با حرف ریند؟
  بھ ایرانی بگوید بی وطن باش
  ز ایرانی گریز و پر فتن باش؟
  ھتربکن با خارجی دوستی کھ ب

  سگش باشد ز ایرانی چون خر
  زبان مادري را کن فراموش

  بکن حرف مرا چون حلقھ در گوش
  ببین ترکھا چقدر با ھم شفیقند
  عربھا با ھمند زردھا رفیقند
  ولی ایرانیھا خصمند با ھم
  دمادم در صف جنگند با ھم
  ھمگی شھوت گفتار دارند

  خرند و در سخن استاد کارند
   جانیھمھ دزدند و بی ناموس و
  ریا کارند و یاران زبانی

  دروغ گویان بی شرمند و از پشت
  بھ خنجر می زنندت یا کھ با مشت
  بھ ده شاھی فروشندت بھ اغیار
  تباھت می کنند با جسم تبدار

  خالصھ اینکھ از دیو چشم یاری
  چرا تو بی نظیرجانانھ داری
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  اگر گوئی عزیزم خود چنینی
  درون آیینھ جز خود نبینی

  ز جا خیزد کھ خاموشسپند آسا 
  بکن آن ملک بی قانون فراموش

  در اینجا جملھ آزادند و آزاد
  سخن بی پرده می راند ز بیداد
  مرا موال علی رھبر و یار است
  ز زینب گفتن حق یادگار است
  بود خون حسین اندر رگ من

  کھ شورید یک تنھ بر ضد دشمن
  شھادت پیشھ ی ما بی غشان است

  ان استنشان ما بھ ھر وادی عی
  شماھا آن وطن بر باد دادید
  ز کفر و یاوه در چالھ فتادید
  بود آن سر زمین جای امامان
  .نھ جای بی خدا خیل شمایان

***  
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  شیخی یکی بسیجی روزی بھ مسجدی برد
  آنجا کھ بھر قرآن محکم پایگاه بود

  در زیر سقف مسجد نزدیک و پشت محراب
   و جایگاه بودآن بی حیای رند را سنگر

  یک مبلمان عالی در گوشھ ای نھاده
  راحت و نرم و محکم نی جنس بوریا بود
  الحمد و قل ھو اهللا وردی و دست نمازی
  گویی کھ قصد قربت یا بخشش از خدا بود
  دستی کشید بھ ریش و بر چھره ی بسیجی
  در سینھ اش بھ پا شور از شوق کربال بود

   کردخواباند روی مبل و بی گفتگو فرو
  بیچاره آن بسیجی غافل ز ماجرا بود
  چندتا تکان محکم آرامشی دل انگیز

  در زیر تاق مسجد عشقی چھ با صفا بود
  فتح الفتوح شیخ و حیرانی بسیجی

  پرسش ورا ز احکام بی حد و انتھا بود
  بر خاست از سر مبل شلوار خود بپوشید
  روحش پریش و باز ھم پا بند قصھ ھا بود

   سخت دور کمر و پرسیدفانسقھ را ببست
  ای سید مکرم این حکمش از کجا بود
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  بنشست و گفت بھ لبخند کای نو جوان رعنا
  چون جملھ ی مسایل حکمش ز ماسوا بود
  در بحر اضربو بود بخش نخست کھ دیدی

  اجحاف یک ستمگر بر بنده ی خدا بود
  کیرم مثال شداد طاغی شد و خروشید

  بوددیدی کھ توی تنبان از اولم بھ پا 
  از نخوت و تکبر پیچید سر ز فرمان

  با کفر ھم عنان و از فیض حق رھا بود
  بازیچھ بود و شیطان او را بھ راه بد برد
  دنبال خود کشاندش چون از خدا جدا بود

  بر درب یک مسلمان آورد ھجوم و بشکست
  فرعون ھم چو این کیر باغی و بی حیا بود

  خیلی سریع مجازات کردش حق تعالی
  ھ بخش دوم از صیغھ ی جزا بودیعنی ک

  آن حلقھ ی مدور نیکو گرفت گلویش
  او را توان نبود و فریاد تو بھ پا بود

  آن دم کھ می کشیدی فریاد و جیغ و افغان
  در حال جان سپردن در دشت نینوا بود
  پس بخش سومینش در بحر رستخیزشد

  نابودی ستمگر سرکوب اژدھا بود
  گریزدزد دست و پای بیخود کز قھر حق 
  اما کریم سبحان از وسوسھ رھا بود

  دیدی نتیجھ این شد زین ماجرای شیرین
  .طاغی شدن بھ یزدان تا لحظھ ی فنا بود

*** 
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  شیخی بھ زنی فاحشھ بر خورد سحرگاه

  بر رھگذر مسجد و کرد ولولھ بر پا
  کی فاحشھ ی روسپی و زاده ی شیطان

  تا چند کنی در ره این خلق خدا چاه
  بکشی وسمھ و در کوچھ بگردیھر شب 

  با وسوسھ ھایت ببری ھر کسی از راه
  چون ماده سگان در دل این کوچھ دوانی
  زل می زنی و پوزه ی تو بر کف ھر پا
  فردا کھ روی از زبر خاک و بمیری
  از بھر خدا چیست جواب چھ تو رسوا
  دانم کھ تو در محکمھ ھیچ جا نداری
  چون آتش دوزخ بود از پیش مھیا

  ی دو ھزار مرتبھ در شعلھ بسوزیروز
  وز نو بشوی زنده تو با قدرت اهللا

  پاشند منی بر سر و روت خیل مالیک
  آن سان بشوی غرق کھ ھیچ جات نھ پیدا
  گوشتت بکشند سیخ و گذارند بھ دھانت
  از گوشت تن خویش کنی تغذیھ آن جا
  ھر لحظھ ترا بر سر یک دار نمایند
  پاسنگت بزنند دوزخیان بر سر و تی

  القصھ ترا لحظھ ای آرام نباشد
  تا روز ابد سوزی و بی سود تقال

  زن گوشھ ای از چادر خود را بکناری
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  آھستھ بزد تا شودش چشم ھویدا
  یک چشمک جانانھ و یک گوشھ ی ابرو
  بر جان طرف ریخت شرر جملھ سراپا

  وانگاه شکر خند لب و چاه زنخدان
  با لحن ملیحی کھ شد رھزن دلھا

  ی خستھ ز بس قصھ بگفتیگفتا کھ شد
  حاال نظرت چیست نکن شرم و بفرما
  مالی نگون بخت اسیر آمد و در ِگل

  شد پای دل و نادم از آن موعظ بی جا 
  با لرزش دست و کمر و لکنت بی حد
  گفتا کھ سگ خوان توام عفو بفرما

  کی گفتھ کھ تو فاحشھ و رھزن دینی
  قربان تو ھر مومن و ھر سید و مال

   از گنھ این سگ نادمبگذر ز کرم
  شیطان رجیم عقل مرا برد بھ یغما

  از یاد ببر ھر چھ از این خر بشنیدی
  بخشش ز بزرگان بود و احمقی از ما
  آن حور کھ در خلد برین جای گرفتھ
  گر روی تو بیند بشود والھ و شیدا
  دستان خدا خاک ترا کرده بھ قالب
  خاموش شود آتش دوزخ ز تمنا

  بنده غالمتتو تاج سر عالمی و 
  تا صبح قیامت نکنم دل ز تو ای ماه
  فرمان بده تا من سگ درگاه تو باشم
  یا ھمچو االغی بکشم جور تو زیبا

  زن چادر خود سفت نمود گفت بھ تحکیم
  کفتار بھ خونخواری تو نیست بھ دنیا
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  از لوث وجودت بھ جھان گند و کثافت
  از نکبت تو تیره جھان در نظر ما

  بھ چنین روز نشانده استاهللا ی تو من را 
  شیطان چھ گنھ کرده چھ بردست بھ یغما

  طفالن مرا نان سیاه نیست بھ سفره
  افتاده ز چشمان خدا رانده ز درگاه

  در فصل شتا جامھ ندارند کھ بپوشند
  گر تب بکنند نیست امیدی بھ مداوا

  چون من نگران بینی و بدبخت ھزاران
  در سایھ ی عدل علی و دولت اهللا 

  وسپی اندر پی یک لقمھ ی نانممن ر
  .تو صاحب ھر چیز ولی جنده تر از ما

***  
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  گفتی کھ وطن قبلھ ی عشاق جھان است
  تفریحگھ ھر مرد و زن و پیر و جوان است

  فاطی و سکینھ شرف و سوگل و ماه گل
  یا ھر کس و ناکس بسوی خانھ روان است

   بارآشپز فتح اهللا رفتھ و بر گشتھ و ھر
   تو نگو ماه عیان است١آورده پلو پز

  ھر باره تالق داده و گفتھ است خرابند
  مش جعفر بقال ازین وضع نگران است
  زینب خپلھ خانھ خریده است بھ شمیران
  کلثوم ننھ اندر پی پول سخت دوان است
  شاھزاده غضنفر بھ ونک کرده بپا برج 
  پر پول و پلھ جیب وی و ھم چمدان است

   خانھ و ویالش گرفت پسژنرال قلی
  در فکر شکایت ز من و از دگران است
  تریاک کشد شاه کرم و گوش بھ رادیو

  تا نرخ یورو رو بھ کجا در نوسان است
  ھر جای نشیند و کند معرکھ بر پای

  کی خلق بجنبید کھ وطن خلد جنان است
  گفتھ است کنم روز ھمھ بلشویکان تار
  تتا فکر نکنند کار جھان دست خران اس
  در مملکت کورش و اوالد علی ننگ

  باشد کھ کشاورز گدا صاحب خوان است

                                                        
 در اروپا بھ زنانی کھ بدون حضور داماد و بھ صورت وکالتی و غیابی بھ عقد و – ١

  .ازدواج مردان مقیم اروپا در می آیند، بھ این نام می خوانند
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  کی کارگر آدم شده کز حق بزند دم
  آنرا کھ عیانست چھ حاجت بھ بیان است

  کی گفتھ گدا صاحب عقلست و تدبیر
  یا پیر زنان را بھ جھان نام و نشان است
  زن حکم و قضاوت کند و درس بخواند

  ن و زمان استاین کفر بھ اهللا و بھ قرآ
  جز آنچھ خدا گفتھ و پیغمبر خاتم

  ھر حرف دگر قاتل گوینده ی آن است
  امروزه در سایھ ی اوالد علی آن شھ خوبان

  احکام خدا جاری و عدلش بھ میان است
  گویم بھ تو این خلد بپا تا بھ ابد نیست

  چون باد خزانیش زمانیست وزان است
  ویران چھ شود بر سر شیخ مسند و اورنگ

  .ینند بشر کیست و کھ از نسل خران استب
***  
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  بگفتی عید نوروز توده شادند
  ندارند غم بھ خنده لب گشایند
  بگفتی سال نو آمد و مردم
  بھاران را ھمھ پا در رکابند
  بگفتی می رسد آزادی از راه
  کھ یاران در پی عدلند و دادند
  بھ گفتی جای یاران تو خالیست

  ھ از پا اوفتادندھمان یاران ک
  بگفتی در ره است افرشتھ ی داد

  در این نوروز کھ مردم جملھ شادند
  کدام عید و کدام نوروز کھ سدھا

  ز فقر و گشنگی از پا فتادند
  کدام عدل و مساوات ای عزیزم

  کھ مردم نان شب از کف بھ دادند
  کدام فرخنده روز وقتی کھ زن ھا
  ھنوز چون بردگان بی اعتبارند

  ادی کھ ناموس من و توکدام د
  در آغوش عرب در فکر نانند
  کدام آزادی ای جانانھ ی من

  کھ در زندان ھزاران سر بھ دارند
  کدام شادی کھ بد بختی و نکبت

  بھ سرعت در پی اش ھر دم دوانند
  کدام یاران؟ کدام جاھای خالی؟

  بھ پاس خون شان گردان چھ دادند
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  شده در خانھ ھا سجاده ھا پھن
   و فریب دانای کارندبھ نیرنگ

  بھ گردن گھ صلیب و گاھی اهللا
  عبا بر دوش و سبحھ می شمارند

  بھ پا دارند نماز عید قربان
  بھ جالد ستمگر دل سپارند
  گروھی سوی ایرانند روانھ
  عبای شیخ و مال را سوارند

  یکی در خدمت کاخ سفید است
  گروھی انگلیس را می ستایند

  یکی خواھد یھودان در شب عید
   روی مردمان آتش گشایندبھ

  سپاست گویم اما عید مردم
  بود روزی کھ بر دشمن بتازند
  بشویند این زمین را از کثافت
  .بگویند و بسازند و بھ کارند

***  
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  یکی روبھ شبی در کنج باغی
  بساط شادمانی را بھ پا کرد

  یکی پر کنده مرغ را بر سر خوان
   کرددعارا نھاد و صاحب مرغ 

  کش و قوسی بداد اندام موزون
  دم خود را علم بنمود صفا کرد

  بزد چرخی بھ دور خوان و آن گھ
  نگاه بر اختران و قرص ماه کرد

  زبان خیس را مالید بر لب
  سرش بر آسمان شکر خدا کرد

  سد سپاسم بر جھانداربھ گفتا 
  کھ او این مرغ را شب شام ما کرد
  در این ھنگام افتاد بر سرش تور
  بھ دام افتاد و بیخود دست و پا

  تقالی زیادی کرد روباه
  تمام نیروی خود را تباه کرد

  ببرد دستی بسوی مرغ بر خوان
   صدا کردفردیبھ ناگھ پشت سر 
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  بکش دست خود ای ملعون بیدین
  بھ زحمت کلھ ی خود جابجا کرد
  بھ دید یک جانور ایستاده با چوب

  غمین و نا امید او را نگاه
   سرش دستار و فھمیدبھ دید گرد

  ولیکن یک نگاه نیز بر عبا کرد
   امشب تمام استبھ دل گفت کار من

  کرددر چنگ شیطانم تباه خدا 
***  

  بیامد تا رسید نزدیک روباه
  گرفت مرغ و نھان توی عبا کرد

  سپس بنشست بھ روی کنده ای چوب
  بساط روضھ خوانی را بھ پا کرد

  کھ تو از آتش دوزخ نترسی؟
   چنین باغی رھا کرد؟ترا کھ در

  ز کی دزدیدی و کو ھمرھانت
  کھ وادارت بھ این کار خطا کرد؟

  خدا ھر گز نبخشد دزد بد کار
  کھ حق مسلمین را او فنا کرد

  سلیمان پوست دزد کردی پر از کاه
  محمد دست دزد از تن جدا کرد

  بھ لرزید روبھ بیچاره و رو
  بھ وحشت جانب شخص خدا کرد

   گونھ اش اشکبھ نالید و چکید از
  تضرع از سر صدق و صفا کرد
  کھ خود ما را رھایی ده ازین بند

  فنا کردیقینا جان من خواھد 
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  ز جا بر خاست شیخ و ھیزم آورد
  چو دوزخ آتشی در دم بھ پا کرد

  بلعیدرا بریان و نمود آن مرغ 
  روبھ محزون حیا کردبھ جایش 

  کشید دستی بھ ریشش شیخ ملعون
  ت و پا کردنگاھی سوی آن بی دس

  بھ گفت در پیش حق کردیم شفاعت
  خدا ھم لطف بی حدش عطا کرد

  یکی جرم سبک بھرت مھیا
  در این دنیا بھ دست شخص ما کرد
  گرفتاریم چند وقتیست بھ سیفلیس

  خر این باغبانم مبتال کرد
  خدا لعنت کند این باغبان را

  کھ مالییست و بر خر این جفا کرد
  خالصھ سوزشی داریم و دردی
  کھ روز روشن ما را سیاه کرد
  بخواندم در حدیث و در روایات

  جماع کردبباید با یکی روبھ 
  دو سھ تا صیغھ ھم آماده دارم
  نشاید کار بی خوف خدا کرد
  دو روز بعد غسل ارتماسی

  درون برکھ و در نور ماه کرد
  شوی تو مبتال اما من ای دزد
  .توانم درد سیفلیسم  دوا کرد

*** 
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  مستونھ و سرده، دل نگو كوه دردهز

  تو كوه و دشت و ھامون مرگھ كھ لونھ كرده
  سینھ یھ بحر خونھ، دل قایقي شكستھ

  دستخوش موج و توفان، با دست و بال بستھ 
  دیو سیاھھ سرما، خیمھ زده بھ ھر جا

  فرش زمین ھمھ یخ، یخ زده خون تو رگھا
  برف سفید و سنگین، رو قلھ ھا نشستھ

   عاشق، جون داده دستھ دستھ   پروانھ ھاي
  روِز قشنگ گرفتار تو دامِن سیاھیست
  شھِر بھ غم نشستھ شاھِد ھر تباھیست

  خورشید زندگي بخش، تو چنگ شب اسیره
  نشستھ كنج سلول، آروم چو شمع میمیره

  آفتاب عالم آرا، تو چاه تنگ و تاریك
  میدوزه چشم خستھ بھ ماه زرد و باریك

  وي ماه را بستھزنگي شب كھ مستھ، گیس
  تیغ برھنھ در كف، رو سینھ اش نشستھ

  جنگال سوت و كوَرند، تو فكركوھھ نوَرند
  ایستاده میدھند جون، تا كي اونا صبوَرند؟
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  تو دل دشت و صحرا، خشكیده اند درختا
  سبزه نمانده باقي، چمن نمانده بر جا

  رفتند ز باغ و بستان، مرغان باغ حسرت
  ند دل بھ غربت از چنگ مرگ گریختند، داد

  با كولھ باري از درد، بار سفر را بستند
  از شھر سرد و ساكت، پرگشودند و رفتند

  با كوچ خود بھ غربت، بستان بھ جغد سپردند
  !دارم سئوال تلخي، ما را چرا نبردند؟

  تو خونھ ھاي تاریك،گل توي باغچھ ُمرده
  َردي زگل نمانده، بذراشو دیووه برده

  جاده رد پا یيدیگھ مثل گذشتھ، تو 
   نمانده و نیاید از كاروان صدایي

  بانگ جرس نخیزد، آھنگ كاروان نیست
  ھر نالھ اي بھ صحرا، از ناي ساربان نیست 
  رخسار مردمان زرد، گردي ز مرگ نشستھ

  از ظلم دیِو سرما بر سِر شھِر خستھ
  شھِر نفس بریده، افتاده از تكاپو

  دیریست برده از یاد ھر جنبش و ھیاھو
  شكستھ برج و بارو، دروازه ھاش شكستھب

  رو خونھ ھاي تارش، جغد و ُغراب نشستھ
  تو كوچھ ھاي پر ِگل، خیابوناي ُمرده

  مرگ میخونھ ترانھ، دیو شادیھا را برده 
  بھ حكم دیو تو این شھر، مرگھ كھ یكھ تازه
 پشِت درا میایستھ، دستش ھر سو درازه
  پیر میَشن و میمیَرن، بچھ ھا توي پستو

  دیو كھ میاد تو كوچھ قایم میَشن ز ھر سو
  پرنده ھاي در بند، بھ جاي شور و بازي
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  خواندن درس و مشق و امال، انشاء، ریاضي
  در ھمھ ي دقایق، ساكن شھر تارند

  تو خودشون میمیَرند، حوصلھ ھیچ ندارند
  تك تك و دستھ جمعي، تو تاریكي میشینند
  ندچشم اگھ ھم بذاَرند، مرِگ تو خواب میبین

  تو كوچھ ھاي این شھر، چراِغ روشني نیست
  كسي نمانده با كس، آمد و رفتني نیست

  از حد فزون تو كوچھ، چوبھ ي دار و بنده
  گسترده در گذرگاه، حلقھ ي صد كمنده

  داِر بلنِد مرگ است، زینِت كوچھ ھامون
  زندان، شكنجھ، اعدام، فرداي بچھ ھامون
  داز وحشت و خرابي، خونھ ھا مثل گوَرن

  دودي نمیشھ بر بام، ھمیشھ سوت و كوَرند
  در زیر سقف ھر بام، دیگر نمانده باقي

  نقشي ز زندگاني، یك شعلھ در اجاقي
  سقف ھا ي خونھ ریختھ پنجره ھا شكستھ
  بارو چو سینھ داغون لبھا خاموش و بستھ

  زندگیھا ھمھ سرد یخ زده دل تو سینھ
  سینھ ي پیر و ُبرنا نھ جاي عشق نھ كینھ

  ه ھا لخت و خالي كوره ي زندگي سردسفر
  ُمرده امید تو قلبھا درون سینھ پر درد

  زوزه ي گرگ و باد است، نھ بانگ عاشقانھ
  نالھ و آه و درد است، نھ پچ پچ شبانھ

  لفظي ز عشق نمانده دیو میگھ عشق گناھھ
  عاشق و مست و شیدا، تنھا و بي پناھھ 

  مھر و وفا و لبخند، آفِت عقل و دینھ
   و جنگ خدائیست، فرمان دیو چنینھكینھ
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  تو شھر مانده در بند، عاشقي جا نداره
  معشوق باید بمیره، سنگ بر سرش بباره
  پاداِش عشق و لبخند، در این دیار ادبار 
  شالق و سنگساره، یا مرِگ بر سِر دار

*** 
  تو این حصار سنگي كھ ُمرده توش قشنگي

  قانون و عدل نمانده بھ امر شاه زنگي
  ِگ داد و یاري رخت از میان كشیدهفرھن

  آزرم و شرم فراري گردیده از دو دیده
  بیگانگي و كینھ  بنشستھ بین مردم
  آئین مردمیھا گردیده از میان ُگم

  دلھاي تیره گشتھ از عشق مانده خالي
  آینده اي نمانده بگذشتھ اي و حالي

  نھ دیده اي بھ روزن نھ كودكي بھ برزن
  ك پیام روشنني تك سوار و پیكي با ی

  نھ دیده اي گھر بار نھ كس بھ پشِت بامي
  چشمي بھ ره نمانده در حسرِت سالمي

  بانگ جرس نخیزد یا زنگ كارواني
 كاوه بھ ره دوان نیست نھ ایني و نھ آني

  دریاي مردمیھا دیگھ صدف نداره
  مزدك و بابكي نیست، ماني ھدف نداره

  مردان رزم و پیكار جان داده اند بھ زندان
  عي دگر بھ محبس زنھا اسیره شیطانجم

  بازار َگرد و تریاك در سطح شھرچھ داغھ
  خونین گلوي بلبل َكرَكس عروِس باغھ

  بنگ و حشیش فراوان روسپي گري چو ارزان
  بیكاري كار روزه مرگ در كمین انسان 
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  بشكستھ پشت مردم از وزنھ ي گراني
  رزم آوران دوانند دنباِل قرِص ناني

   یخ زده جسم آرشرو قلھ ھاي سركش
  كمان او شكستھ نمانده روح سركش

  كركس زشت دریده ز آرش ما دو دیده
  بازوي پھلوان را شغال زشت جویده

  تیردان او پر از برف تیرش بمانده بي پر
  سنگ بزرگ و سردي كنده ز پھلوان سر  
  حرفي نداره بر لب افتاده سرد و خاموش

  ما را بھ غم نشونده دشمنان شاد و پر جوش
  سرحد و مرز نداریم خونھ ھا تنگ و تارند

  دشمنان تیِر طعنھ بر سر ما میبارند 
  تو شاھنامھ نشاني از ُگرد و پھلواني

  باقي نمانده چون دیو سوزانده ھر نشاني
  قیچي و تیغ سانسور با بغض و كینھ ي كور

  تو شاھنامھ میگرده دنبال تدبیر و نور 
  زال در كنار ھامون لب تشنھ و جگر خون
  تو چنگ غم اسیره میباره اشك چو جیحون
  درمانده و گران سر تو فكر كاِر خویشھ

  از مرگ پھلوانان دل ُمرده و پریشھ
  سیمرِغ چاره اندیش برده ز خاطر اكنون
  بیچاره زاِل زر را با غصھ ھاي افزون

  صدھا ھزار سیاوش با عشِق بي غل و غش
  جان میدھند و میرند در شعلھ ھاي آتش

  میسپارند ھر دم  بھ تیغ جالدیا اینكھ 
  نازك گلوي خود را تا رفع ظلم و بیداد

  رستم تو چالھ ُمرده رخششو گرگھ خورده
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  توفان آتش و شن از سر كالشو برده
  تیر تو كمون نداره تا سوي دیو بباره

  دیو سفید دریده قلبشھ با اشاره
  اكواِن دیو چو راحت سنگ میزنھ بفرقش

  بسازه غرقش میخواد میان چالھ تو خون 
  مانده كناِر گودال كوپال و گرز و شمشیر 

  تیرداِن پوسِت آھو زوبین و ُخود و چند تیر 
  كمنده تار گسستھ یھ نیزه ي شكستھ

  خنجري كھ دو صد بار تو قلب دیو نشستھ
  نشان پھلواني خفتاِن چرك و خوني

  درفش پاره اما بي لكھ از زبوني
***  
  ایي كنار كوه سنگي آن دور دورا یھ ج

  ز آھن و سنگ و ساروج  دیووه داره سرایي
  اطراف آن كشیدندكوه عظیمي از یخ 

  لشكري از شیاطین بر گرد كوه ز دوزخ
  آنجا میان َپستان، سپاه شب پرستان

  كھ دیو را میپرستند دشمن نور و ھستان
  شغاد َپست و نادان خود را فروختھ ارزان

  از مردمي بریده دل سپرده بھ دیوان
  ھ باد بھ غبغب ھر روز رَجز میخونھ انداخت

  با ھرزه گي، وقاحت، خودشھ رستم میدونھ
  بیچاره خیلي خامھ نمیدونھ كھ مردي

  رابطھ اي نداره با جھل و ھرزه گردي
  نمیدونھ تو عالم مكر و ریا و نیرنگ

  از توده ھا بریدن ستیز با علم و فرھنگ
  پرستش پلیدي خدمِت دیو نمودن
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  ١٨١

  خلق را نفس بریدننور را بھ بند كشیدن 
  بر سر راه مردم چالھ و چاه كندن

  گلو بریدن از حق خلق را تباه كردن
  تیغ روي نور كشیدن ستایش سیاھي
  راستي را نفلھ كردن تبلیغ ھر تباھي
  جز تلخي ُكشنده ھیچ میوه اي نداره
  توفاِن بحر مرگھ، ریشھ را در میاره

  آتش خشِم پاكھ میسوزه جان ناپاك
  دي بستر و دامن خاكمیشوید از پلی

***  
  با ھمھ جھد و كوشش كودكي ھام یادم نیست

  ریشھ تو خاك ندارم قدرِت فریادم نیست
  تو زندگي یھ لحظھ ندیده ام پدر را
  مظھر مھرباني باباي پر ھنر را

  افسانھ ي پدر را از این و آن شنیدم
  حسرت دل از آن است كھ خود او را ندیدم

  م جوان بودآنھا كھ سني دارندمیگن بابا
  یك یل گرد نامي پر دل و مھربون بود
  از كودكي ھمیشھ عاشق علم و فرھنگ
  خصم ریا دو رویي دشمن مكر و نیرنگ
  بھر نجات مردم جان بھ كَفش روان بود

  راحت خود نمیخواست عاشق مردمان بود
  با كژي و پلشتي در ھمھ عمر بھ پیكار

  دشمن اھرمن بود با دیو آدمیخوار
  یشھ دلش میخواست كھ دنیاباباي من ھم

  فارغ ز ھر خرابي آباد باشھ و زیبا
  در زیر چرخ گردون دلي غمین نباشھ
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  ١٨٢

  در ره خلق و مردم مرگ بھ كمین نباشھ
  از فرط بینوایي، نمیره در دل شب
  انسان دردمندي كودكي از تف تب
  آنجا كھ مردمانند دارو باشھ فراوان

  فقر را گذر نباشھ خوردني مفت و ارزان
   اجتماع پس از این بیكار كسي نمونھدر

  تو گوشھ ھاي خلوت قصھ ي درد نخوونھ
  تو قلب شب كھ سرده موقع ي رنج و درده

  آواره اي نباشھ در سطح شھر بگرده
  در ھمھ سطح دنیا بي خونھ كس نباشھ
  كز فرط بي پناھي تو كوچھ اي رھا شھ

  از زادگاه انسان گشنگي دربدر شھ
  غم بسر شھخنده زند شكوفھ دوره ي 

***  
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