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  مار يد بياگر از خواب برآ



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ست ين مرد ژنده آیا
  ست ين مرد ژنده آیا

  ست  یریآه د
  ن و زمان را يش زما  با نعره
   درد؟یاز هم نم
  را اش  تافته و زخم
  برد؟ ی تازه می به شب، شبیاز انتها



  ست ين مرد خفته آیا
  ن ساآتیا

  ن صبوریا
  یآه گاه

  ؟آند ی اقرار م،تاب وتب به ،یا با ناله
  ني گداخته و سنگیودر شب

  ابان رايآابوس خون و خشم و خ
  ی تابستان  درخاطرات خفته

  ؟آند ی ميدارب
  

  اریميی ب  شانهیافتاده رو
  ریشرار تخد ، درشب

  دیگرا یبا خواب م
  اما، تر با زخم تازه

  افرد
  دیآ  میاز خواب بر

  

  ؟ستيخانه آماري به بیار،ار و ید ین بیا
  ؟ستي نشانه آین بیا

  اش آه شبكاله و چارق از دست رفته
  درگنجه مانده است 

  اش تفتههای   ترك،آار وز آفتاب و
  بر پنجه مانده است 
  ها يان مالفهچنگش فرو نشسته م

  جوبار خون



  ی شانه آشانده است   به آنده،از آنج لب
  ماريی ب م خفتهياز چشم ن
   اشك یها الماس

  بر خون نشانده است 
  ديبر بالش سپ
   زخون و خاآستریچون خرمن

  آاآل فشانده است
  ر زخم و پوستی از ز،شیها يده دندهتاب

  تا نعره بسته است 
  ستي نیبس

   سوزد استخوان ویم
  ستي نیآس

  
  ؟يسته آستن مرد خیا
  ین مرد روستائیا

  ن مرد آارگریا
  ؟ستيی در خون نشسته آ رد نعره بستهن میا
  ؟ستي سرشكسته آین غول ماندگار ولیا
  

  با گشت پاسدار 
  واریچه و دیو در پشت در

  خانه خفته و ماريب
  ماريب
  آشد  میی سكوت نفس در هاله



   یشكافد در ابر تندر  میناگاه
  
  آشوبد ، می باز،مارخانهيب

  :زند  می شب چنگی يره به چشم چیبرق
  ران استيبند اسمارخانه يب

  :دیگو  میرگبار پشت صاعقه
  ن شبكاله چركیا

  خود دالوران است 
  ن چاروق آهنیا
  ان است یزار آاوپو
  ن قلب مزدك است یا
  ن بازوان رستم دستان استیا
  
   خفتگان خوفیا
  ین مرد روستائیا

  ن مرد آارگریا
  ین پهلوان زخمیا

  ران استیا
  

  آوبد  می پنجرهیرگبار رو
  ماري ب،پنجرهست پشت  خفته

  و پاسدار
  گردد یخرد و خراب و خسته م

  وار یچه و دیپشت در و در



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  با آشورم چه رفته است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  با آشورم چه رفته است 
  با آشورم چه رفته است 
  ها آه زندان

  ق سرشارندیاز شبنم و شقا
  دانيو بازماندگان شه

  رشان سوگوای پریانبوه ابرها
  بارند  می سوختهیها در سوگ الله



  با آشورم چه رفته است 
  ها هنوز سوگوارند آه گل

  
  باددگر با شور
  آنك

  تر از گردباها منم آه تفته
  چرخم  میهیخارزار باد رد

  تا آتش نهفته به خاآستر
  “ريت“ی دهايی خورش تر ز نعره آشفته

  آشد فراموش سریها از قلب خاك
  ها تا از قنات حنجره

  خشم و خونفوج 
  :ی مرگ پر آشد  غروب سوختهیرو
  
  ی من است ن نعرهیا
  چديپ  می فالتیی من است آه رو ن نعرهیا

  وبدآش  میك رایی تار  سكوت زمانهیها اكو خ
  و با هزار مشت گران

  آوبد  می عمانیها بر آب
  روبد  میآه ی من است ن نعرهیا

  خاآستر زمان را از خشم روزگار
  

  ی...بعد از تو ا
   یدار اعدام  دنباله ی  گلشن ستارهیا



   خسرو بزرگیا
  یآه برق و لرزه در ارآان خسروان بود

  ن ستاره ی آخریا
  ن سرودیتر نيخون

  
  در باغ ارغوان

  در ازدحام خلق 
  كینزد در دوردست و

  ميستيچ نيمن ه
  گذرد ک انقالب مییی  نهيجز آن مسلسلی که در زم

  و خالی و برهنه و خونالود
  ني و سنگسهم و سترگ
  غلتد های زمان می در خون توده

  تا مثل خار سهمناک و درشتی
  -های گل سرخ ورهیده بر گريروئ -
  نده را یآ

  بماند  
  در چشم روزگار    

  دگان خلقیادآور شهادت شوری
  ن نازییبر ارتش مهاجم ا

  ن تزاریا      
  

  ای خشم ماندگار
  ای خشم    



  د انفجار يخورش
  ای خشم     

  اعدامهای مخفی  تا جوخه
  های رسمی هدر جام

  آنک      
  خشمای  ،آنک هزار الشخور
  ال افشانی مثل هزار توسن

  رانین ویبر ا هه بسته استيخون ش
  گر ببارید

  ببار ای خشم    
  ی آتشفشان ببار ای خشم چون گدازه
  ی استعمار روی شب شکسته

  
  "او"های  "لیجبر" غ و درد کهیاما در

  ديبه شهپر سپ
  ندیآ از هر طرف فرود می
  و قلب عاشقان زمان را

  ندیخا با چشم وچنگ و دندان می
  وحشت پنهان را های  و پنجه

  ندیآال له میين قبیبا خون ا
  ن همه شجاع یبا ا
  ديشه ن همهیبا ا

  با کشورم چه رفته است 
  



  با کشورم چه رفته است
  هن گلگونيکه از خاک م

  های دهکده  از کوچه
  های شهر از کوچه

  های آتش از کوچه
  های خون  از کوچه        

  با قلب سربداران
  اميبا قامت ق    

  انبوه پاره پوشان
  انبوه ناگهان    

  انبوه انتقام 
  ندیآ نمی    

  
  چشم صبور مردان

  ری ستید  
  های اشک نشسته ست در پرده

  ری ست قلب عشقید
  ست های بند شکسته در گوشه

  میچندان ز تنگنای قفس خواند
  ست  های زخم گلو بسته کز پاره

  ای دست انقالب
  مشت درشت مردم

  گلمشت آفتاب
  با کشورم چه رفته است 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

   خوف ی ن کرانهيبر ا
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نه 
  تا ارتفاع خشم و جنون

  نه      
  ی خون ن ستارهیتا آخر
  نه      

  
  



  ديخواهم رس نفرت به اوج
  بردباری سقوط خواهم کرد و از تمام ارتفاعات

  ک خونیی تار و روی لجه
  لوفريچو ن      
  نتظار خشم تو ای عشق خفتهدر ا

  خواهم ماند        
  ش بر مردابیشان خویو از بساک پر
  ان خواهم افشانديی طغ هزار گرده

  
  

  فالت را بنگر
  ست زیيای وحشت انگیدر    

  ی ما زند از خون عاشقانه که موج می
  ها قیاه تمام قايو بادبان س

  ست  ائییی گورهای در ب سوختهيصل
  رانند دان روی غروب میين شهيبب

  خوانند  می،ن و خستهيو باصدائی خون
  ی خون ادهای جلگهيی ص و تور کهنه

  رديگ  مرده می،ن تالطم مغلوبیاز ا
  

  ن سکوت سترونیدر ا
  ی خوف  ن کرانهیبر ا      
  ريی زنج ن فالت گل خون و ساقهیدر ا
  نه



  ای صدای توانای من  
  نمی مانم        

  ی تو وان به خون نشستهو با تمام ت
 "عشقی"و  "فرخی"چنان که 

  
  نيبب

  ن قتلگاهیهنوز از ا
  می خوانم      

  گری داردیی من رنگ د صدای خسته
  ی من سرخ و تند و توفانی است  صدای خسته
  ی من آن عقاب را ماند صدای خسته
  کوبد ر بال میيی شبگ که روی قله

  ادشیی فر های تفته زهيو ن
  چرخد می نقالبه و ايروی مدار آت

  
  قم ای موجیکجاست قا
  قم ای خونیکجاست قا

  کجاست پاروها
  

  کجاست پاروها
  خواهم می

  ای بر در،برای ماندن
   سفر کنم تا مرگ،برای ماندن بر خون

  شه بهاري را مثل گل همما و هستی



  ادیان آتش و خون و گلوله و فريم
  براه خانه مردم
  آلود الله بنشانم بباغ تند وتب

 بردباری راهای  گلهای  و پشته
  انی از راه دور آوردمیکه مثل ماد
  شان خون کنم پرتابیهای پر به کوهه

  
  کجاست پاروها

  همه گل که خون آن
  خون ی رهاآنهمه ست

  -بهار سوخته بر فرق ملتی مغلوب -
  ی نارنج ک ستارهیو 
  افشان ک دهان گلیو

  که برگ برگ گل انقالب فردا را
   ستمنهان ببارد در کارخانه
  اهيهای سنهان ببآرد در کشتزار

  خییهای تار شهیش اندیبرای پو
  برای پرورش عشق

  "او"برای گسترش سازمان 
  کافی است



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  سرخهای   برای گل،سرود



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  توانم گر نمیید

  جز با تو
  میاز تو سخن بگو

  ر زخمی زندانیي شای شرزه
  ای خاک ارغوانی

  
  توانم یگر نمید



  ی اسپند ن ستارهیو قلبم ا
  خون ی خشم و در آتش شکفته

  خواند آوازهای سوزان می
  و اختران خشم زمان را

  شان رایهای سرخ پر باغ جرقه
  :افشاند روی فالت خفته می

  
   مثل جنگل باروت منفجر،ناگاه

  های گدازان گردباد مثل تنوره
  هن خونالوديمهای  از خطه

  میرو می
  های آتشباد از کوره کشم و شعله می

  ر و بندر رایونام سوختگان کو
  کوبم ن نعره میيبه زخم خنجر خون
   حصار ونیقلعه و او به سنگ سنگ قزل

  توانم گر نمیید
  ابر، آنک

  توانم گر نمیید
   رعد،نکیا

  توانم گر نمیید
  هان

  رگبار
  
  توانم گر نمیید



  ؟ا چه رفته استیبا صد هزار در قفس آ
   در باغ آرزو خواندند که،با صد هزار عشق
  با صد هزار جنگل

  با صد هزار شهر
  راندند  که روی شمال شب،با صد هزار سرخ
  ها ابانيو روی شاخسار خ

  در کوچ ناگهان زمستانی
  ن افشاندنديرگبار بال خون

  
  
  توانم گر نمیید

  باد از هزار جانب
  خون هزارانهای  در الله

  گردد می
  و عطر اشک و اسارت را

  گرداند ها می های سوگواری شب همير خیدر ز
  باد از هزار جانب
  از رنج روزگار
  از سنگر و صدا

  خواند از راستای فردا می
  

  باد از هزار جانب
  هنيبا رودهای م

  راند می



  ی گلگون توفد از کرانه می
  دانيهای شه و روی نعش

  افشاند سوی سوگوار میيگ
  زارد از جگر می
  هقی بلند د با هقیسرا ه میيمرث
   چرخد ومی

  ماند ه نمییز پو
  باد از هزار جانب
  از رنج روزگار
  از سنگر و صدا

  خواند از راستای فردا می
  
  توانم گر نمیید

  تيبا رنج واقع
  ن عشق و آزادیيو با تصور خون
  توانای روزگارم را صدای تند و

  زمیر ق سکوت میيهای عم دره به
  دادين نواحی بیاز امگر بلرزد ب

  :ادیی بهمن فرتواناهای  به نعره
  

  ی توفانی ستاره، هال
  ابانیيی خ ی توفنده  ستاره،هال
  پران ی  ستاره،هال

  انیپو ی ستارههال، 



  سوزان ی ستاره      
  رانی یی سحر انقالب ا ستاره
  "دريح" ی ستآره هال،

  ی آذر ستاره      
  ،هزار ستآره هال،

  "گر ید "ی ستاره      
   با خون،را و تی آزادی کنون حماسه

  از عشق و آفتاب و جنون، هانیو با د
  ان خرمن خاکستر و تهاجم باديم

  خوانم برای خلق توانای بسته می
  و با دو پاروی خون

  ق سوزان شعر و شور و خردیادرون ق
  رانم  می،  سانسور و قتلی بر آبکوهه

  ی سرب زد خون دل از دهانهیاگر بر
  اگر بماند دل

  :مانم باز در نمی    
  
  های نبرد  تودهی توفان ه شور گوشهب

  اکدر خ، اکج، ام در آن زمان که فرو خفته
  هنوز پرچم خون من است در کف موج

   صدای من است ،صدای موج
  دانم یم        

  بگو چگونه بخوانم 
  که دل بسوزد پاک      



  گویم بگو چگونه ب
  ز باغ خون، برخاک

  سوزمبگو چگونه ب
  چگونه آتش قلبم را

  ابانی يی خ شعله ناد آنهمه خويب
  سرخ زندانیهای  نهمه گلیاد ايب

  ؟خون برافروزم ن دشتیبه چار جانب ا



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  باريجوی  ترانه



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خواهد دلم تو را می
  کند سوی تو پرواز می هدلم ب

  مثل کبوتری خسته
  پر شکسته      
  سوی آب هب          

  
  نيمثل گلی غمگ



  تنها      
  ایدر رؤ دیرو که می
  چديپ و می
  چديپ می    
  چديپ می        

  ای ز خون و خاکستر در هاله
  اهويه آرام و بی

  تا مهتاب      
  

  خواهد دلم تو را می
  شمیای بافته ز آب و ز ابر

  ای سخت        
  شکنی تو مثل صخره مرا می

  من آبم        
  زانییهای گر آب تو مثل
  من گردابم        

  
  نميم که بی تو غمگیچگونه با تو بگو

  رد يگ در نمیق سوخته با آب یحر
  ی خنکی تو چشمه

  نميمن غروب خون      
  

  چگونه بی تو بخندم
  ابمچگونه بی تو بت



  نميب وقتی تو را نمی      
  گردانمتو آفتابی و من آفتاب

  نمينازن        
  

  خواهد دلم تو را می
  مثل گل و کبوتر

  مثل درخت و آب       
  ای آب و ماهتاب من

ای صبح آفتاب      



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  در کرانه امروز، عصربا 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زند دلم برای سفر می
  های خاکستری پرنده

  ی عصر رهسپارند در آسمان گرفته
  من
  ی امروز گشته در کرانهسر

  مثل هوا
  ام  گرفته    



  ونیيی کام صدای خسته
  های ناهموار از شوسه

  دیآ می      
  دیشا

  راند های بارانی می بر جاده
  ی یها س علفيهای خ با پشته
  لرزند م باران مییهای مال ر شرابهیکه ز

  
  

  من 
  ی امروز رگشته در کرانهس

  ونی خالیيمانند کام
  در شب        

  که از شب و ستاره انباشته است 
  های ابر  از پشته
  های مهاجر اهوی پرندهيو از ه
  ام  انباشته        

  ام گوش به صدای دور سفر بستهو 
  
  خواندند می ها شب که آب کی

  رفتم می دنهو روی گر
  دمیها را د ستاره
  دمیهای درخشان د ها را در آب ستاره

  ...گر ید



  نم يب ها را می وقتی ستاره
  دیآ صدای سرد و درخشان آب می

  نگرم آب می وقتی به
  خاموش  ی رگباری از ستاره

  لرزد های درخشان می در قلب آب
  زند دلم برای سفر می
  دلم برای ستاره

  برای آب      
  

  ی امروز  کرانهدر، با عصر
  مانم می        

  های سوخته را و باد برگ
  لرزاند ی خشک غبار می بر شاخه های بوته

  های دود و شاخه
  شان استی پر،ی خاکستری در ارتفاع شهر کهنه

  ابر، ابر است
  گذرد ی خاموش دور می که روی قله
  شانید پريمثل هزار ب

  در باد        
  
  

  قلب من است آن پرنده
  دهرنب من است آن پقل

  که تنها        



  های ابر بر شاخه
  خواند می        

  راند ر و باد میقلب من است آن پرنده که در اب
گم  قلب من است آن پرنده که آوازهای خود را

  کرده است 
  داند ن آفتابی خود را نمیيو سرزم

  
  

  خاکستری ی در ارتفاع شهر کهنه
  دود و غبار و برگ

  خورد ره گره میيبا ابرهای ت
  چديپ سته روی غروب و درخت میدلشک، شب

  رود ی جاده میتگ در گرف،و عصر
  و با صدای مبهم برگ و باد

  خواند ی مسافران دلتنگ را می ترانه
  
  
  ی سوگوارمشانی پر از پر،ره مثل ابکا آنب

  ن ابرهایتر و با گرفته
  آلود در خلوتی مه

  بارم روی سکوت اسکله می
  ک برگ یدر آسمانی به وسعت 

  م نيمی ب          
  درخشد ای کوچک می ستاره



  ی کوچکی از آفتاب و روی شاخه
  ايی دن ن پرندهیتر چککو

  خواند باری را مییآواز جو
  که از صدای چهار پرنده

  تر است کوچک
  
  
  د کوچک ين امیبا ا
  د تافته در اشکين امیبا ا

  ام من دور مانده
  مثل تو
  مثل هر دوست     

  ی شب  و از کرانه
  نگرم انداز میی چشم  هوسعت گرفت به
  

  شب
  ن شب یتر بی ستاره  
  شب 
  سخت و سرد و وحشی ست   

  نجایا
  کیی تار ن کرانهیبر ا  
  انییهای آهوی گر با چشم

  ام  ستادهیدر ابتدای جنگل شب ا
  ای خوابداریسوی در  در آن،آنسو ترک



   دریا، سمور وحشی، در باد خفته است -
  آبی ی باالی آن کرانه

  کند اهو میي ه،شناسم که من نمیی ی در روستا،ها ستاره
  ای پروانه

  ییبایمثل تمام ز
  خواند ها می باری که برای پروانهیکنار جو

  ده است يخواب            
  
   ای کدام دوست،آه

  روی کدام غربت
  شناسم گر تو را میید
  گر تو راید
  نی رايی خون لوفر شکستهين

  ن چشمهیکه روی سردتر
  نوشد ها را می آواز سوگوار آب

  شناسم می          
  

   مثل شب ،آهسته
  لرزاند ها را می لوفر ستارهيکه ن
  ی قلبم را لوفر شکستهين

  ک یهای تار در آب
لرزانم  می      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  با روستا و شهر



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وقتی که مفهومی بزرگ و سرخ
  دگان خلقیی شور با جامه

  گردد یآواز م در ازدحام شهر بی
  کیا نزدیهای دور  هی تا قر،و نهاند  تن،رود و می

  گردد یو باز م
  آلود های دود خانه ان قهوهيند در مينش و می
  مراد و محسن و بقراط با گل



  روزدود در مدرسه با خسرو و به و می
  زانديانگ می عابران را با سالمی بر،ابانيو در خ

  دیگو های رنج روز می  از گرانی،و در اتوبوس
  ند با دلی غمناکينش میو در کنار کارمندان 

  کند روی مزار رتبه و قانون و سوگواری می
  کوبد وارهای فقر مییو در جنوب شهر بر د
  ن رهائی رايد شعر خونیسرا و در کنار کار و زحمت می
  دیآ یزندان چه بی مقدار م

  ده يی پوس ن قلعهیا
  !رين تدبیا      

  ن بند ویا
  رين زنجیا    



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  مردادیهای  قيبا شقا



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نيای خون ون پروانهن سلول چیم در اقلب

  ادیم يپرد با هر نس ن میيآرام و غمگ
   روی ،بار اشک پنهانیند در کنار جوينش و می

  اندوه ی  جام قرمز آالله
  گردد می، و باز
  ی قرمز انبوه ی آالله ند باز در گهوارهينش و می

  



  
  دیور بار اشک مییناگاه پشت جو
  آلود مردادی نهای خو قی شقا،ی آتش چون گردباد تفته

  پرد پر شور دان میياد شهیپروانه با 
کشد در تند باد مرگ و آزادی يپر م



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  زندان فالت



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ای دوست 
  ای برادر زندانی

  جا نیا
  ديشه و امیان مسلخ انديم    

  روی فالت خون و فلز و کار
  دیکران ماهی و مروارروی 

  نفت و ناو در بندر نظامی



  برنج و چایهای  در کشتزار
  و در کنار گله و گندم

  ام
  های کوچک توفان ن بامیا

  شگوئی توفان ناگهانيآهنگ پ
  ارن و حصیرد قزل قلعه و اودر بندهای س

  ميستين خاک نیی ا ان خستهيزندان
  گرندین خاک دیی ا ان خستهيزندان
  ن خاکی ای ان خستهيزندان

  در بند کارخانه و کار ستمگرند
  نجایانبوه سرخ رنجبران ا

  ی زندان کشورند ان خستهيزندان
  
  نجا سالح و سکه و جاسوسیا

  ی شدادی است فرمانروای دوره
  های مردم و سرتاسر فالت و خانه

  ست انبوه بندهای عمومی و انفرادی
  شیی تشو انهين میران در ایا

   ستمفهومی از اسارت و آزادی
  
  

  و باز همچنان 
  ما
  های کوچک توفان ن بامیا



  شگوئی توفان ناگهانيآهنگ پ
  های تافته با داغ
  -های زخم و پوست گل-       
  ميخوان های سوخته می نهيبا س

  کیی تار از بند بند قلعه
  آزادی
  نيای تحول خون  

  ای انقالب دور
  ک یو نزد    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  گاه رعديدر پا



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سخت و سترگ
  ده و جوباريبا قلبی از سپ

   زمانهی در پهنه
   زمانی در پهنه    

  چون جنگلی تناور
  ب و چرخانميخشمنده و مه

  "گفتن" غيروی ست



  انیی گر و با هزار شاخه
  شیجوبارهای روشن آوندهای خو

  تر از تغزل بارانم انیعر
  "نهفتن "در خلوت

  
  

  های من هین الیتر قياندوه در عم
  های خشم رابهيخاستگاه خاکی شدر 

  های مکنده ست شهیانبوه ر
  های من  ن قلهینده بر بلندتریآ

  گاه رعد یدر پا
  های هماره هیل گریتبد

  ی توفنده ست های تازه به نعره
  

  ای ز عشق و خشونت اسطوره
  زهيدر سنگر ست

  ی لزوم در جبهه      
  دستی پر از ترنم جوبار

  ایی در دستی پر از حماسه
   از هجومپر        

  
  چنده بر فرازيای چو توفان پ اسطوره

  چنده بر فراز چو توفان آفتابيپ
   برتو،بگشوده بال



  غضبناک      
  ن من يزندان سرزم

  ای خاک      



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  دلتا تا آسمان



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دیقلب مرا بردار
  دیقلب مرا بردار

  ن رايی خون ن ستارهیا، ن قلبیا
  ران ين خون خشمگیا
  چرخد در توفان ین ارغوان کوهی را که میا

  کشد از آتش جگر یو نعره م
  در باد      



  
  

  ی سنگی ن ستارهیقلب من ا
  خی یهای تار اهوی خونابيده در هيغلت

  تا سرگذشت شخم و شقاوت را
  دلتا تا آسمان

  - دلتای سرخ -    
  بخواند          

  با رايهای شک  مشت موجو
  تا ارتفاع خشم براند

  
  

  دیا بردارقلب مر
  از باغ خون ملت

  دیی ملی را بردار ی شکفته ن اللهیا
   ملیی ی شکفته ن اللهیا

  گر رایهای د ی شب الله ر سلطهیکه ز
  بندد میستاره ز يهای ست به شعله

  و با دهانی از خون و آتش و آواز
  خندد ی سوزان الله می کنار کوهه

  
  
   قلب من،من
  ی بلند، که در ارتفاع شب ن شعلهیا



  د روی کوهيت خورشیده مثل رايابت
  :اد بسته روی شب کشت و کارگاهیفر

  ک است یشب گر چه سخت و سنگی و تار
  آنک 

  ی گردان گردباد شکفته شعله
  توفان سرخ دانا

  -هر چند روز-    
  ک استینزد          

  
  ک است یتوفان سرخ دانا نزد

  قلب من، من
  ری کوی زندهیافتاده روی خاک گر

  زان گردبادیق گریده در حريچيپ
  چرخد یران میروی فالت و

  ج و خزريو با صدای توفانی خل
  د با بانک ملتی مغلوبیسرا حماسه می

  ی تناور رعد شکافد با نعره و می
  گدازد در آتش تکاور برق و می

  و روی برج بلند هزار بندرگاه
  کارد ستاره می،  دانش توفانتپاسب
  
  

  دیقلب مرا بردار
  قلب جوان من



  نمائی ست مانند قطب 
  لرزد ی قانون خاک می ذبهاکه روی ج

  نشيخار خون، تاریکو در مناطق 
  ماند شه در جهت انقالب میيهم
  

  دیقلب مرا بردار
  های گلگون از خاک

  از باغ خون ملت
  دیی شرقی را بردار ی شکفته اللهن یا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  خفتار



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تابد جادوی مهتاب شب مرداد می
  وی فالت خوابر

  ن مردابیدر بستر مرموز ا
  ارانيبس اهای خفتارند،یسرگرم رؤ

  
  گردد مهتاب می

  گردد مهتاب روی جوشن مرداب می



  دیتا از نگاه پاسداران راه بگشا
  ی خواب گرفتاران دهیبر د

  
  ن آرامش مرموزیدر قلب ا

  زديای خ حتی اگر خرناسه
  :تپد از هول زبان پاسداران می چشم و

  ن دارديد خنجری در آستیه شان خفتیا
  پزد در سر ال آفتابی میيد خیشا
  ن خفتار ناموزون اشاراتی ستید در ایشا

  گریی د از روزگار خون و آن هنگامه
  جوشد های خون مرد خفته می و چشمه

  از چشم و از چنگال خونخواران
  

  گاهی ز چشم پاسداران دور
  لوفری پرشوريی ن ها شعله پشت جگن
  زدیآو یشب مهای  در پرده
  پور خونالوديده در شیدمد شور و می

  زديانگ و در نهاد خستگان خفته شوری برمی
  در شبای  شکافد نعره از قلب دوزخ می

  غ شبکارانيلوفر است و تيگر تن نید
  

  تابد چراغ جادوی مهتاب  و باز می
  بر خستگان خواب
  ناچاران انبوه با شب مانده



  
  گوی هانن مرغ اشارت خوان پنیمن ا اما،

   پر بسته با هر سوی، پرپرک،آرام و پنهان
  :خوانم ر میيهم شبگروی درخت در

  خوابانده انگشت اشارت جانب کهسار
  ر سر داردیجا کولباری ز نیهر خفته ا
  مانم ن خفتار مییدرکار اای  و لحظه
  دانم و باز می

  نی گذر دارديای خونیرؤ
  ارانيمه هشين نیای  در پشت پلک بسته

  
  

   جادوی مهتاب،نان مهتاب جادوو همچ
  راند  می،روی سکوت و مرگ و خون و خواب

  خواند  می، مردابی ن گوشهيمرغی درخشان از کدام
  افشاند  روی دشت شب کاکل می، آشفته،لوفریين

  پور خونالودي در ش،دمد پرشور و می
  دیرو پور میيو باغهای قرمز ش

  
  جنبد های خفته می ای درشت پلکیآنگاه در

  زيانگ د صد هزاران چشم هولیگشاومی 
  :ماند یره ميو در نگاه پاسداران خ

  دگان خشمیشور "تابستان خون" توفند از اعماق ناگاه می
  دارانين خفته بی ا،ن و آسمانيجوشند از قلب زم ناگاه می



  
  داريبی  روی فالت زنده

  ديخورشی  مشت خونالوده گل
  ن شب خونخواريبر فرق خون

می کوبد      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  زمستان پنجاه



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گذرد روی شتای برف می
  و به شتای گسترده
  در روستا و شهر

  ها هیدر کوهپا
  نگرد شان برف مییر هجوم تند و پریز
  

  ی برف است که در محاصرهای  دلخسته



  مرد زمستانی، منکوب برف
  نه آتشی دارديدر س
  تواند که می

  نگ را آب کندهن دلتيک تّکه از شتای می
  تواند قلبش را که می

  رديی دلخستگان بگ روی حصار خانه
  و آفتاب کند

  
  گذرد که میای  دلخسته

  ی بوران و در محاصره
  سردهای  به خانه
  نگرد ده میيهجوم سپهای  سهيو به دس
  نه آتشی دارديدر س
  گذرد سوز و برف و باد همه که می نیبا ا

  سوختههای  همه گل اد آنيدر دل ب
  سرکشی دارد وزاِنس
  

  وار خروس سرِخ
  خیهای  غهي در ت،بستههای  با پنجه

  سحرهای  اد شعلهیبا 
  بالهای  خونشعله
  کوبد بوران میهای  بر شاخه

  می خواند از جگر
  



   ُگل گزند،اما
  سرب گدازنده، برق جهنده

  ی دوزخ ده از دهانهيروئ
  ده روی راهيتوف

  ی آتشناک در قلب آن شکفته
  ابدی  راه می،در خون زنده

  خیبر سوِز 
  خروس خون    
  خوابد می        
  خی در ،واری  شعله،آنگاه
  ی آزاد حهيچرخد و به ص می

  کشد پر می
  هن دلتنگيم روی حصار

  تابد می
  

  هم برفاب درهای  در شاخه
  چرخند  می،ر هجوم بورانیز

تاب بیهای  خونشعله



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   بهار پنجاه و يک



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  ی رفيق شهيدم پویان با خاطره

  
  تیها با گل ها و پرچم

  ای بهار      
  امسال

  ن ما مگذرياز سرزم
  

  بهار
  ها دبنيسوی افشان بيبا گ



  شادمانه و آرام
  برفهای  در بازمان

  دیآ ش میيپ
  
  دیآ ش میيپ

  ماند می    
  ها کبود، و با برگ
  :نگرد ش مییها به پنجه

  
  های بهار پنجه

  مستان چهل و نه های برف ز روی بازمان
  ن استيخون

  
  ای بهار

  سرخت راهای  گل
  فروزيی مردم م در خانه

  ت را یاه تنها شاخ و برگ
  ريدر خون برادران بگ

  تا بهار گل سرخ
  شانه سوگواران را

  وار  وانهیهقی د با هق
  بلرزاند      

  
  بهار



  ها ان برگیبا چشم گر
  چديپ خون میهای  در گلبن

  
  غا خونیدر
  غا گلبن هایدر
  

  گردم روی بهار می
  ادیبا دامنی از عشق و فر

  ه...آ
  پرپر رای  ن اللهیچگونه جمع کنم ا

  
  بهار 

  رود نهيميسی  بر کرانه
  دیمی گر      
  بهار

  نالوديروی ب
  شود  میخم        

  ن اشکيخونهای  و جرعه
  ها روی صخره

  هاست  ن گلیتر ور شعله
  

  هن گلگوني بهار م،سالم
  ان من یمادر گر، سالم
   سالم،سرخبهار 



  
  زند سو میين که بهار چنگ در گيچن

  کند بر آب شان مییو پر
  هق کنان و سوگوار هق

  ....سو رايهمه گ آن      
  ه...آ
  نيها را بب بنديسوی کنده بيگ

  دروديسپهای  هیآشفته روی گر
  

   مادر داغدار من،سالم
  ای بهار سوگوار      

  
  
  دهيزده گل روی سپيس
  تگريزده برادر روی چيس

  ک سربازی نود و
  زده دهان سرخ سرود خوانيس

  و هشتاد دو گلوله صد
   گلی دهيوار خمیزده ديس
  

  خورد د تکان میيخورش
  خورند ها تکان می برگ

  خورند تکان می ها رودخانه
  کوبند  میهاواریها بر د مشت



  گردد هن مغلوب میيصدا در م
  ر نگاه سربازانیز
  زنند زده چکاوک خون بال میيس

  چرخند می نيخونهای  رکیروی د
  نندينش ن میيخونهای  رکیروی د

  کشند و روی فالت پر می
  
  هرای پلنگان زمستان چهل و نه اد بادی
  اد باد آتش خونسوز شتابندگان عشقی

  زنده باد آن دست
  که تفنگ روی کتاب نهاد

  شاهنگينده باد صدای سوزان پیپو
  ندهیو آ

  حزب کالم و آتش    
  وان بی شمار خلق

  اب و ش بر کتيدست
  ش بر تفنگيدست      

  
  م يزن اد مییابان فريدر خ

  ميزن اد مییدر کارخانه فر
  ميزن اد مییها فر لهيپشت م

  ميسینو اد مییدر خانه فر
  ميسینو اد مییوار فریروی د

  ميزن اد مییفر



  م یآور خون باال میای  و قلب خود را چون لخته
  

  ؟ستيآزادی چ
  ؟درشت آفتابهای  ابانی با تکهيخ

  کوبد؟ نی که روی کارخانه میبارا
   فردای کار اهویيدلخستگانی با ه

  نوشند؟ غروب چای میهای  خانه که در قهوه
  سوزد ها می دود که بر لبهای  گل

  شود؟ ها خاکستر می و در پنجه
  تابد؟ که روی خستگی کارگران میای  ستاره

  ان مادرانیچشم گر
  ند؟یشو  زندان فرزندان به اشک میی که جامه

  ها ونيلي م،نيگان زمخست
  اند ستادهیکه روی مزارع درو شده ا

  گرفتار با زنان و فرزندان
  دهند؟ وام را در باد تکان میهای  و برگ

  
  

  ؟ستيآزادی چ
  بهار سوگوار وطن
  وارهای زندانیبرگشته از پشت د

  تخت کشتار؟یسرگشته در پا
  

  صدای گلوله



  صدای محاصره
  صدای باروت

  ها نامها و  صدای سوختن نوشته
  واریک روی ديصدای شل
  ک از پنجرهيصدای شل

  ابانيدر خ صدای مرگ
  ..."زنده باد" صدای
  صدای خون      

  
  رود با خون و دود می

  گلزار من      
  
  

  بهار
  وار و مبهوت  وانهید

  ماند  فرو می      
  

  دیگر نه می
  نالد می و نه

  رود ش میيوار پ تنها آشفته
  تختیپاهای  در گورستان

  گردد ه مییوباب روی ابن
  گردد روی بهشت زهرا می

  جا  مگر آن،ه...آ



  خته در گودالیر      
  پرپر؟های  ستند آن اللهيک
  شده؟ تکه تکههای  ستند آن بدنيک

  هائی در قلب و در گلو با خونچال
  که ناگهان 

  بهار    
  چديپ به خود می
  درد یه مجگر به قي

  خراشد چرخد و می می
  اه ن خاربنخراشد با ناخن سوزا می

  دلخراشهای  هیدر واگو
  :ران يخونی  رخساره

  
  غا آواز خون تویدر
  غا صدای تو در کوهساریدر

  ها بی بهره از آسمان و گل
  بی بهره از رودخانه و ماه
  بی بهره از سالم و بدرود

  هنيبی بهره از بهار م
  د منيشه        

  
  رابه

  چرخد دان میيگرد گودال شه
  



  مادر سوگوار من، آرام
  م بگذارا سر برشانه

  ربارانيتهای  از خون گلبن
  کشند می صاعقه سرهای  آتش

  
  

  مای  شخم بهاره
  امسال      
  ش بودينه با خ

  نه با دست
  مای  شخم بهاره

  امسال      
  زه بوديبا سرن

  
  

  اری در خون برادران افتاديچه ش
   حتی،ديکه درختان ب

  نیه و آذریديدر مج
  سرخ آوردندهای  گل

  و در کنار اشک
  مردم 
  تکه هتک  
  دهند گل می      
  شستههای  زهيسرن



  اام      
  

  در آفتاب بهاری 
  زند برق می

  
  

  بخواب برادر گلگون
  بخواب      
  برادران توی  لهيقب

  کوبند آتش قلب تو را روی شب می
  کشند سلول تو را به دوش می

  برند ابان میيزخم تو را به خ
  و خون تو را

  روی اعتصاب کار و دانش 
  می گردانند        

  
  ن يبهار خون، رودبد

  بدرود
  
  

  ق یصدای حر
  صدای طوالنی سوت

  صدای گلوله در قلب روز
  خواهران و برادران تو



  شور و شبنامه با چمدان
  گردند در شهر می

  گذرند ها می و از چهار راه
  

  ني بهار خون،بدرود
  بدرود

  
  

  کیپنجاه و  بهارهای  در برگ
  خورند یخون تاب مهای  گلشن

  صد مادر سوگوار
  مشکیهای   جامهبا

  دادرسیهای  بر نرده
  کوبند سر می      

  صد پدر سوگوار
  اهيبا نوارهای س
  گردند در بازار می
  گوزن جوان

  نيهای خون با شاخ
  کوبد وار شهر اعالن مییبر د

  دیآ ها صدای گلوله می و از کوچه
  

  ديرها کن
  م راید شانه و بازويرها کن



  د مرا يرها کن
  نميتا بب    
  شناسم مین گل را یمن ا
  شناسم ن گل را مییمن ا

  ن گل سرخیمن با ا
  ام ها نشسته خانه در قهوه
  ن گل سرخیمن به ا
  ام سالم دادهدان راه آهن يدر م

  ی...آ
  شناسم ن گل را مییمن ا

  
  

  دستانش دو کبوتر بودند
   تفنگی بر شاخه

  در کودکی
  ديچرخ در گندمزار می

  د رجوانی
  ها در گلوله

  
  
  نين دهان خونیبا ا
  شناسم ن گل را مییمن ا

  
  



  هایش در چشم
  شعله و خنجر داشت

  و در قلبش 
  زنبقی و

  چشم آهوئی  
  که جرعه جرعه 

  ستیگر می    
  

  کیروی بهار پنجار و 
  صد گوزن سرخ یس
  عشق شتاب صد یس

  کوبند وار ارتش مییبر د
  

  صدای گلوله
  صدای محاصره

  صدای باروت    
  "...زنده باد" صدای

  ه...آ
  دیبردار  
  دی پرنده را بردارآن

  زند ابان پرپر میيخون روی خ
  

  با خنجر خشمی
  م بوک بر دل می



  چرخآنم غه در خون میيت
  رباراني تو را ای گلبن تبذرتا 

  ی دل بکارم در خونچاله
  

  چون کوهی از آتش
  زميخ بر می      

  ن اشکيی خون با چشمه
  شهادتهای  روی تجربه

  میسرا ام را می  زمانهی سوزان هيمرث
  خردمند و عاشقو 

  خفته بر چخماق لبانم
  قرار بوسه و آتشيای بیرؤ

  نارنجکی در مشت
  سالحی در بال

  اند م شکفتهیها بيبا اوراقی که چون گل در ج
  .روم یش ميبسوی سازمان مردم پ


