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 سربداران در خون 
 

 گفتند ياران،

 اى بلند بسازيم،چكامه

 در شامگاه اين شب تیره،

 هاى وحشت و بیداد.هنگامه             

 

 برپا شدند ياران سربدار،

 از انجماد گذشتند 

 هاى ثابت و موزون،با گام

 هاى عشق.با گام              

 

 سار آن تداوم مشكوك،در سايه

 هاى شوق گذر كردند.با سینه

 گلوله و شبنم بود، نشاندر خو

 ، تاريخی بر يأِس مزمنِ 

 _ ياران _       

 نهیب نهادند              

 گفتند،" نه"

 

 گفتند "نه"با كلماتى از منجنیق و ستاره 

 مرداب را _ 

 شوريدگان سرخ اراده

 پويندگان راه رهايى، 

 امروز، رپا كنندگاِن آتشب

 فردا. رزم آوران ارتش               

 

 پر شور و پر توان خواندند 

 ياران سربدار،

 با عزِم رزِم گلوله و جنگل.     

 به شب نبود دگر آتش

 غوغاى قهر نیز

  ُمهر سكوت بر لب بسیار بود و زان

  پرواى اعتراض

 .بارى، نمانده بود     
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 ،در آن سكوت هول

 جنگل شراره زد،

 

 

 ار ديرين خويش وظیفهجنگل 

 دوباره به دست آورد.                  

 اى سرخجنگل بسان خاطره

 ُگر گرفت.                       

 جنگل لهیب شد، 

 

 جنگل ظالم و ظلم را 

 به ناگاه در گرفت.                 

 

 ى بودن را،دوباره گفتند: آرامش

 در اين فالت، 

 ى زرد،در اين زمینه

 دوباره به هم زديد.

 

 گفتند ياران: كركسانید.

 نظم كهن به ناف شما بسته است.            

 دريوزگان خاك،            

 ،اوباش بوزينگاِن مجلس           

 سركردگاِن شرم و شرنگید.           

 واز.گفتند: مرگ است پیش

 خواهد بود. دودى، نه بیش

 خواهد بود. به پیش َگردى،

 

 گفتند ياران: 

 فرو خوريد، هاى يأساِنگاره

 رزم است پیِش روى.

 

 سكوت حديث آنان بود و عشق 

 ى ياران،معجزه

 كه بود و نبود خاك را،

 و آب را،           

 و جنگل را،         

 باروت بارور كردند. نفسبه          

 

 سكوت سر آمده بود.
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 دار،سرداِر سرِخ سرب

 به تاراِج مرگ رفته بود.

 

 

 

 به جاى مرگ، شورش

 ،به جاى يأس شورش

 به جاى مرداب، شورش

 به نام خلق، شورش

 به نام نامى سردار سربدار. شورش

 

 شلیك آفتاب بود و ظلمِت ويران،

 در هشتى سكوت،

 غوغاى انفجار 

 رفت.تا قلب خاطره مى

 كشید در دِل هر خاك،سر مى

 در تن هر اوج.كشید قد مى
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 شورشيان در شب
 

 سربداران چراغگونه به خالكوبى شب رفتند.

 ماه به احترام، 

 كاله از سر برداشت و زانو زد.

 ماه به احترام،

 عقیق درخشانى،

 ى جنگل كرد.به پنجه

 ماه به احترام،

 خشمگنانه، 

 ها تشر زد.به سیاهى

 

 ها،در هشیارى جارى رودخانه

 را  ن خويشستارگان تن مرمري

 شويند ومى

 در حلول سپیده رازى نهفته است.

 هنگام كه باد،

 را  دست نوازشش

 كند،مى ى جنگل مماسبه چهره

 زورقى در رؤياى درياهاى بیكران،

 انديشد ومى آببه 

 ى بادبان دارد.زمزمه

 زمین، اشحريم

 كوه، اشسینه

 جنگل. اشبادبان

 زورقى به انديشه،

 ه درياى بیكران دارد.دل ب       

 

 بوسد وهاى بارانى آسمان را مىسپیده، گونه

 روز،

 گذرد.بر تالطم جنگل از آستانه مى

 

 ست و ى آفتاب خورشیدى خفتهدر هر پره

 شورشیان،

 رازى نهفته دارند.       

 بر سر، شب نیز با چتر ستارگانش

 دهد.ى خورشید مىجشنى ولیمه       
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 دد آفتاب،خنچه زيبا مى

 خندد آفتاب،چه زيبا مى

 درخت، هايشبا دندان

 برگ، زلفكانش

 سرخ. و رؤيايش

 

 ى آفتابى،يك مشت ُگلَخنده

 رفیقان،

 هاى نور،شاداخنده

 دهند وسر مى

 روند.ى كار خلق مىپى             

 

 ،تو را من زبان ستايش

 چگونه بگشايم،

 كه معنى رستن را،

 آسمان،با آفتاب و زمین و 

 اى.به رقابت برخاسته                

 

 شگفتا! شگفتا!

 كويرتشنه انسانى،

 بدين خرمى 

 گونه سربدارانه،با صالبتى اين

 گونه رفیقى، ُگردى، دالورى اين

 هرگزم بیاد ندارم.                  

 

 رفیقان مرگ را به گلوله نهادند

 در خور دشمن.                   

 تهب رزماى جان مل

 ى جنگاز جنگ و جاذبه

 جنگ خلق

 چیزى به من بگوى.     

 "رزكهاز برنجزاران "

 يك مشت خاك اگرت هست

 با من سهیم شو.

 

 از اعتالى رزم

 در هر فراز كوه
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 در هر نشیب دشت

 ى سال سترك شصتدر هر سپیده

 چیزى به من بگوى.                       

 

 لیكى شمايیم و َدين به هر گلوله

 ى جنگ مايیم و سحر و معجزه

 مايیم و مرگ و ذلت دشمن

 با راهوار صاعقه در شب

 خون تو دارد. با پرچمى كه نقش

 

 گذرىگونه آهنگین مىدانستم ايننمى

 هاى مسلسلبا خونشعر سروده

 دانستم آتشپاى،نمى

 آموزى.طريقتى ديگر به زمستان مى

 

 در شبنم خون تو پیغامى هست

 با سكوت به ستیز.                    

 

 در خود بگیر رفاقتمرا به 

 . گرمابخشاى حريق        

 

 با من زبان صلح نیاموز

 با من زبان دوست داشتن دشمن،

 حاشا! حاشا!                     

 جنگل  هاى شورشاز ماه

 با خفتگان سخن بگوى.

 من  قديس

 ى هشیارىالهه

 در ذهن هر درخت،

 اينك 

 جوشد.ى خورشیدى مىوع ساچمهطل   

 

 توانستممى كاش

 

 جهان عشق تو را 

 اندازه بگیرم.            

 توانستممى كاش

 

 اندازه بگیرم.  جهان عشق تو را
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 دستانت را مسلسلى بايد
 

 

 شود، جهانبنام تو آغاز مى

 بنام تو جهان 

 رسد.مى اشبه چهار فصل

 كند،ام مىپريشان

 اندوهت،     

 كند.ام مىپريشان            

 

 ات را خواهم رخسارهنمى

 آتشگون نبینم.                  

 اى،ى بسته ايستادهبر آستانه

 و چارچوبى از آهن.

 

 ام،چه اشتباه كرده

 اندوهت 

 تفنگ است ى غرشدر هجرانى

 در كوهستان و 

 درجنگل 

 دارم.اندوهت را دوست مى

 م داراندوهت را دوست مى

 كنىهنگام كه شماره مى

 دهى زيبايى راو عبور مى

 نشیند و ات مىر بزرگ بر پیشانىو دو شیا

 ات،انگشت اشاره

 

 كند.هزار بار تعظیم مى        

 

 ات را كلیدى بايد ازسلول

 ى خلقاراده                 

 ات را مسلسلى بايد.دستان                 
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 از خلوت سيمان 
   

 هاى خون،ا سینهب

 رفیقان 

 گذرند از سرب داغ مى       

 و ديوارها      

 در ماهتابى از گلخند،     

 گواه ماندن يارانند.               

 

 با شور عاصى عشق،

 ى سیمانجا كسى كنارهآن

 جا كسى بر اوجآن

 رود.به میعاد مى           

 جا رسد آنحالج به هیچ مى

 كه سربدار 

 خواند.سرود سرخ اناالحق مى         

 

 دانم.از خلوت سیمان، مى

 به سپیده،

 به صبح، 

 نگرى.مى     

 با آفتابى در قلبت،

 گرم            

 اتو ماهتابى در چشمان

  

 روشن.           

 

 شود در،گشوده مى

 با دستان مسلح رفیقانت

 آيندخلق مى ارتش كه از امتداد عريض

 اعتقاد و باور يك انسان با فرمانى از

 انساِن سربدار.                        

 

 جغرافیاى ايران، آرى،

 هاى ارتشى از آِن خويشبا گام

 شود.لبريز مى                   

 زارى به وسعت ايرانگل

 زارى به وسعت دشمن.گلوله
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 مازندراِن جنگِل مغرور
 

 پرندگان شهید به شب خفتند

 در يخ و سرما.                  

 آمدند هاى مازندران مىاز جنگل

 با انبوهى از رسالت و آگاهى.

 ها گذشتند.از كوه

 ها گذشتند.از دره

 از رودها گذشتند.

 هاى معجزه باز آمدند.از جنگل

 

 اين جا، در مقابل من،

 چه كسى خفته است 

 بخشد؟، جنگلى را لقاح مىكه عطر مطهرش

 بنشینم و  بگذار به تماشايش

 طلبدمى را كه ماه صبحگاهان را به رقص اشلبخنده

 به خاطر بسپارم.                         

 بايستم و _ بگذار در كنارش

 را  اشسیماى جنگى                     

 در ماهتاب هفتم بهمن نظاره كنم 

 هاى آمل را،و عطر نارنجستان

 كنم. هشبگذار نگا                    

 

 بینم؟چه مى

 ،رفیقى كه تا همین چند لحظه پیش

 آمدى پرچین باغ مىاز كناره

 

 شعله بود و آهن بود  اشو تبسم

 ،اشو دستان

 كردند،كه باور و اعتقاد شلیك مى       

 درست در همین سنگرى كه رنگ شفق دارد،

 جا،اين

 همین جا خفته است.   

 اى است،هر كلمه گلوله

 له حكايت بزرگى است در دل تاريخ گلوهر 

 گاه كه به رسم وظیفهآن

 شود.با اعتقاِد پوالديِن يك سربدار شلیك مى



سیروس ماهان                         1992                                       ربداران س  
                  

 12 

 

 بنشینم و  بگذار به تماشايش

 طلبدمى را كه ماه صبحگاهان را به رقص اشلبخنده

 به خاطر بسپارم.                        

 بگذار به احترام ،

 بارور كنم.ام را ِزهدان مسلسل

 

 بگذار به احترام،

 ام را بارور كنم.ِزهدان مسلسل

 

 انديشیدىبه چه مى

 آنك؟               

 كه خاك از تو تربتى گمنام بسازد؟

 كه بادهاى خاطره، بر آن مزار منزه،

 گذر كنند           

 بى هیچ پرسشى؟              

 

 بگو، بگو چگونه سر كردى؟

 ات،هنگام كه خوِن شورشى

 ساختى مجنون مىگلزارى از ستاره

 ى باران جنگلىو هر قطره

 آسمان بود نوازش

 هايت.بر گونه             

 

 بر تو چگونه گذشت؟

 هاى درد،هنگامه

 هاى زخم.هنگامه

 چگونه آن شب زخمى به صبح رساندى؟

 با بالشت كه سبزه،

 با بسترت كه خاك،

 با قلبت كه عشق،

 و دستانت،

 يت كه تفنگ.اىقرهدستان ن

 تابناك عشق بودى و خونت

 ى خوبان،هزار ستاره

 سرخ فام  بود، سیالی

 در ظرفى از سالح و همیشه.              

 

 در خونفشان آن شب وحشى،

 مازندران به نام تو احیاء شد.
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 مازندراِن هر نهال،

 مازندراِن هر درخت،

 مازندراِن جنگل مغرور.

 شد. مازندران سگال شهیدان

 ست برايت.سحر ستايشى

 .سپیده سپاس

 سحر سجود

 ست برايت.سپیده پیرهنى
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 گزارش
 

 آورممى هیزم براى آتش

 چخماق براى شرر

 خون براى روان

 شبنم براى طراوت

 سرب براى گلوله

 پوالد براى شلیك

 آورممى         

 

 است ديگر بس

 خونبارت را نه، گزارش

 واهم شنیده باشمخنمى               

 

 جرأت براى مردان،

 خشم براى زنان.

 انگشت براى ماشه

 سینه براى سرب

 آورممى         

 

 است ديگر بس

 خونبارت را نه گزارش

 خواهم شنیده باشمنمى               

 

 قلب براى تپیدن

 عشق براى ورزيدن

 شعر براى سرودن

 زمین براى رستن

 بذر براى بارقه،

 آورممى        

 

 است ديگر بس

 خونبارت را، گزارش

 قلب مشت من بسنده نیست،

 است ديگر بس                 

 

 باران براى دهقان
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 سرخى براى رخ

 لبخند براى عشق

 نارنج براى پرتاب

 

 شرم براى شانه

 عرق براى پیشانى

 درد براى سینه

 ساغر براى فتح

 آورممى         

 

 فرياد براى گلو

 ى پنهانسنگر برا

 جنگل براى مارش

 قله براى صعود

 براى جنگ آتش

 آورممى         

 

 عشق براى...

 است ديگر بس

 

 است. آخر بس

 خواهمات را مىنشانى

 خواهم تا بامدادانمى

 ى گیالسبا شكوفه

 ات فرود آيمبر درگاه           

 زانو بر زمین زنم           

 ايم و بس پیشانى بر خاك           

 را حقیر عشق كنم خويش           

 به پايگاه بدر آيم و            

 معابر رفتن پیشه كنم.                       
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 سردار سربدار
 

 

 از شعاع آفتاب آمدى،

 با مجمرى از گلوله بر سر

 ات اى آفتاب ايرانتاب.در ظهر مشرق چشمان

 

 بودى ى خونینسربدارى كه بازتاب هزار فرشته

 در اعتماد رفیقان

 زارى از دشمنان خلق.و دشنه

 با زهر كین به دل

 گان به خاكت افكندندهرزه

 تا مقرب درگاه ابلیسان زر شوند.          

 سوزمدشمن مى در آتش

 چرا كه او جاودانه انسانى بود

 به شرافت يك سربدار.               

 

 

 آيید، ياران،اگر مى اشبه ديدن

 داسى از ارغوان و پتكى از عشق بیاوريد شبراي

 ست.ى سرخىخود ستاره اش_ سینه

 

 رسد.دمان به هیچ مىشب در عظمت سپیده

 رساند آيا؟چه چیزى ما را به هم مى

 فرارمان _                

 از استحاله شدن _                

 آمیزو نهر خونمان كه به هم مى         

 ى بزرگ رایر رژهتا مس         

 هموار سازد.                      

 

 اند _جانیان بر چهار راه ايستاده

 با قلبهايشان _               

 چرك شرم و شرارت.خون               

 بینى؟اشان چه مىبر پیشانى

 بینمكهیرى مى

 كهیر ننگى به ذلت تاريِخ دژخیماِن مردم

 با ُمهرى از بندگى
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 گرفتارانند آنان.         

 اند آدمكشان.جا ايستادهآن

 كشند.آنان كه براى پول آدم مى

 كشند.ى جان آدم مىآنان كه براى راحتى

 

 كشند.جويى آدم مىآنان كه براى عافیت

 كشند.آدم مى آنان كه از ترس

 جا،جا، درست همانآن

 بر سر چهار راه روبروى مردم

 اند.ايستاده                   

 كنندآنانى كه سربدار شكار مى

 اند.جا ايستادهآن               

 اى به لبخندهبا َسم

 اشان روانو زردابى از لوچه

 و شمشیرى در آستینشان

 اند.جا، درست روبروى جمعیت ايستادهآن

 

 بر خاك در افتیم،

 افتیم كه او بر خاك در 

 شرافت انسان بود و 

 عصیان خلق 

       

 رگ خورشید. در

 فرهیخته دالورى 

 كه دشمن از هراس

 كرد و درو مى كابوس

 كشیدند.رفیقان وفادارى سر مى

 

 خون تو آنك سرود. به پاس

 آنك شعر.                    

 آنك شور.               

 بر هر رد پايى كه بر زمین عشق نهادى 

 درود.                              

 ن بودى،شرافت انسا

 هنگام كه اختگاِن سنگین بال

 كردند و _شكست را زمزمه مى

 

 ديدند.جويى مىهاى پلشت عافیتخواب
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 اتبرادرم، اى خاك پاى مسلح

 خلق. تكانى به جنبش             

 برادرم، اى نازنین مسلح تاريخ،

 از عمِق جنگِل هشیار،

 به رخ، با خوِن خويش

 آمدى. بر روشنان بلند بر        

 با پرچمى كه خون،

 انسان سربدار.          

 با پرچمى كه ستاره،

 در هر كراِن خاك،            

 ،با پرچمى كه داس

 شرِف انساِن برزگر،            

 با پرچمى كه پتك،

 پوالِد انقالب.            
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 آنانى كه قلب دارند
 

 آنانى كه قلب داريد، بیايید.

 ايتان،هبیايید با قلب

 هايتان بیايید.با مشت

 

 بیايید خواهران من،

 ام،بیايید برادران

 شورانگیز، در اين همايش

 هايتان،اگر نه با تفنگ

 هايتان بر ستیغ برآيید.با مشت      

 به او بپیونديد، به او كه:

 ى زرين آفتاب آمده بودبا درشكه

 ى خورشیدملكه                 

 در دل آمل _                   

 زنجیر داغ و رنج                   

 گشود._ از تن مصلوب مى                   

 

 ى ايران بود،به او كه يقین زنان شوريده

 حق حتمى او. و شورش

 با او بدر آيید،

 با او كه باور ايران بود،

 به ابهت يك زن _           

 شمردزنى كه تسلیم را ننگ مى

 .اشى تاريخا كمترين نمونه_ و زنوبی

 خواهران من بیايید، او را نظاره كنید _

 كوچك زنى بزرگ را _

 به وسعت ايران بود و _ اشكه قلب

 طراوت شبنم و _ اشخون

 داشت. ى شورششعله                  

 

 بیايید خواهران من،

 آبان، بیايید به گرد آتش

 بهمن. به گرد آتش     

 

 هايتان،عشق بیايید با

 هايتان.بیايید با تفنگ هايتان،با قلب  هايتان،با تبسم     
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 زار زمينشكوفه
 

 

 چگونه او را نديدى؟

 كه صبحگاهان بلند،

 ،با رفیقانش           

 هاى برف صعود كردند،بر قله

 تا عطر مطهر تسلیح،

 بر زمین بنشیند،

 زار زمین،و شكوفه

 بهار را با نهايت فريادش

 باراِن عشق كند.گلوله        

 چگونه او را نديدى؟

 آه، چگونه او را نديدى؟

 اى در شب،عبور قافله

 ى خورشیداز سالله

 به صبحگاهان گذر نمود

 بیازمايد. را به خون خويش تا خويش

 در مرگامرگى به ننگ حكام در

 و ديوارهايى مشبك،

 كابوسى به جوخه نشست،

 تا جالدان را _

 دچار عقوبتى عظیم گرداند.          

 

 هاشان تفنگ شكوفه زد و _بر شانه

 هايشان صالبت خورشید متبرك _بر گام

 به جنگل مازندران           

 _ شراره زد.                        

 چگونه او را نديدى؟

 آه، چگونه او را نديدى؟
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 جا؟كنيم اينچه مى
 

 

 كنیم اين جا؟چه مى

 شماريم.ايمان را مىهخاطره

 هايمان و چه بسیارند خاطره

 چقدر خونین.                      

 

 فشان فاجعهدر خون

 _ ياران _        

 ها گذر كردند.از سرب               

 هايمان شنیديمبا گوش

 شلیك شمارش              

 هايمان ديديمبا چشم

 ى اعدامديوارهاى سرِخ صحنه

 شب زيستیم، در حكومت

 هاى رهايى در سربا انديشه

 هامانهاى جستجو در دستبا ماشه

 هر لحظه را بشارت ايمان بود و _

 هر خواب را _

 ى انتقام خونمزه          

 در دل.                      

 

 هر گام را بشارت رفتن بود و 

 هر سكوت را اشارت ماندن!

 كنیم اين جا؟چه مى

 شماريممى هايمان راخاطره

 چه بسیارند و 

 چقدر خونین.

 يك، دو، سه، ...

 هايمان و چه بسیارند خاطره

 چقدر خونین.

 

 هاى اعتصاب فرياد زديمدر كوچه

 هاى شخم دويديمدر دشت

 ها قامت كشیديم و در جنگل

 هاى رنج تفنگ درو كرديم.با دست
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 كنیم اين جا؟چه مى

 شماريمهايمان را مىخاطره

 رند و چقدر خونینچه بسیا

 

 ها اندر شديم و به زندان

 خفتیم و  هاى شكنجه در خون خويشبر تخت

 سرفراز باز آمديم.

 هايمان سرود خوانديم و در سلول

 مردم را رؤياى ارتش

 در سر پرورانديم و 

 حك كرديم. در قلب خويش

 

 كنیم اين جا؟چه مى

 كنیم اين جا؟چه مى

    باد          ماه در گوش

 

 با پوزخندى به لب 

 دريا، 

 گذرد و آرام مى

 شب خاكسترى          

 ستارگاِن نورِس امسال را 

 كند.خائفانه سقط مى                 

 

 زنند و اسبان سینه به ماغ مى

 را در توفان  خويش

 كشند؛قشو مى             

 رسند،ها مىپايهاز كوه

 عرقريزان              

 كوبند و _مى ل بر زمین يُبسو نع

 زنند.هاى زخمى به دريا مىبا ساق

 َخشباغهاى بذر، 

 در آفتاب آفل 

 گريند وشبغمهاى باران را مى

 كنان ماه، نجوا

 گذرد.باد مى در گوش          

 چه خورشیِد سرخ اگر

 هزاران صبح بدهكار اين قوم است.
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 اما تا بامداد هشیارى 

 ست.دو صبح خونین باقى هنوز         
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 در صدف سيمان 
 

 ست با تو عشق را حكايت بزرگى

 در ُغل و زنجیر.                       

 گوهردانه انسانى 

 در صدف سیمان، 

 بر كف و  ايشستاره

 بر پیشانى. شخورشیدى                 

 ات را اى كاشزمزمه لبان

 من بودم:

 رود  

 من بودم:

 كوه   

 من بودم:

 جنگل  

 شناسد التهاب، زمستان نمى

 هاى سرخ با گونه

 صحبت سرما          

 ست.نگفتنى               

 ى ايران در آسمان سوخته

 نام تو روشن است.ى ُگر گرفته بههزار ستاره
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 چخماق صبح 
 

 شكندها مىماه در شاخه

 شود.و از برگها سبز مى

 رؤياى ُرستن به دل ،

 ماه ،      

 هاى آبى رودبا آب

 زندنرد عشق مى

 ماه.         

 ِى شبماه در مراسم زوبینكارى

 عهده دارد.نخشى بزرگ به                   

 شودبر دوِش جنگلیان يله مى

 ماه.                        

 ى همراه با چند ستاره

 نشیندماه بر كشتزارهاى سوخته مى

 ريزد.اشك مى رود و شبانهمى

 تابد هاى دوِر دور مىبر سرزمین

 گردن ،اى از آفتاب بهبا حلقه

 ماه                    

 زند.شب را با حرارت بسیار خنج مى

 ماه،

 زده بر بندهاى شب

 گشايد.روزنى به مهر مى

 

 امید را ماه

 بر ديوارهاى سخت 

 زند. سوزن مى          

 

 ماه،

 رودوى مىچهارگامه به چهارس

 ماِه چراغواره 

 ى چشم با چشمكى به گوشه

 چكاند.چخماق صبح مى                 

 ماِه سپید گیسو 

 دو قطره به صبح مانده 

 كند.سفر مى              

 سالم می کند. دو نفرين ز شب بمانده خورشیِد بور، 
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 آنگاه كه آمدى 
 

 بمانده،  شدر معنى

 هیچ ندانستیم،

 دوباره میشود اما بپاى خاست.          

 لمید و خواب، زانوِى زخم در بغل خسته مى

 نشست.در دردناى هر رگ رفتار مى

 ما با هزار سرود بريده زبان بر لب 

  اى زگرماى خشم خويشدر كوره

 رفتیم. مى                     

 

 با شال سرخ به گردن

 زان سان به روزگار برآمدى،

 بلند بر شدى و باران  هاىبر قله

 هاى ستبر كوه بر يال

 آرام برنشست.              

 آنگاه كه آمدى 

 گذشتخورشید خفته بود و شب از نیمه مى

 آنگاه كه آمدى 

 مانده بود و _ ديرين خويش زمین ز رويش

 ها _آدم         

 را  هاى فراموشفرياد عشق

 و گزيدند به دندان خشم مى

 يه هاى پلید، سا        

 زدند.     شان  را جام مىاستیالى شرقى

 

 

 آنگاه كه آمدى 

 خورشید خفته بود و باغ 

    باران              در عطش

 كشید و خمیازه مى

 آسمان را به استغاثه ايستاده بود.              

 آنگاه كه آمدى 

 ى كبود فريب بر صفحه

 اين قوم  آن شور و شورش
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 بر خاك خفته بود.       

 آنگاه كه آمدى 

  جهان به تمناى خويش

 رفته بود و باد 

 وزيد و مى در مسیرى مغشوش

 كفتار جهل،

 در برج مرمرين 

 گشود.به فتواى مرگ مى زبان نجس

 آنگاه كه سر زدى،

 گذشتخورشید خفته بود و شب از نیمه مى

 آنگاه كه آمدى 

 تاندر خاطرات خفته به خف

 خنجر خونین  در اين خموش

 رؤياى خیز نیز

 مرده بود.          
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 فصلى بلند
 

 خیزان، 

 درخشد خورتو مى در تابش

  وشاين پرچم فره

 در گرمسارى آن شید

 است فصلى بلند و سرد به پیش

 خويشما را ز هرم 

 دريغ مدار                   

 گاه،يخ

 بنشیند هااى بر كوهُخنشان ستاره

 كز مشرق نگاهش

 ظهر هزار قوم سر برسد

 است فصلى بلند و سرد به پیش
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 تابى؟چرا نمى پس
 

 بخشد و  حضور تو توفان را آرامش

 از گرفتاران بند ُگَسلَد

 بر اين شب گند

 تابى؟چرا نمى پس

 پايت دريا، پیش

 فراخ

 خوردمى خراش

 از گذرت.          

 زمین، 

 را  هايتشكوه گام

 سپردبه ذهن مى

 و جنگل،

 جنگل، 

 شود.ى تو مىهمه

 ات را،التیام آغوش

 بر اين زخم عتیق

 بگشاى.
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 ها شرواژه
 

 

 هايى از آن دست بر آوردندشروژاه

 خونین فلز                 

 هر واژه،

 بردى خود مىگوهر مرگى به شانه

 تا هول.                          

 از سنگالخ راه،

 به دل فتاد راسشه

 با عزم روبهكى،

 در حصار شب

 در خود گريز كرد         

 ى در باد.با باد و شاخه                   

 فسردمى آن سوى تر كه جان ز شرارت ابلیس

 ى هولشو زان درونه

 گرفت،اى ز بیهُدگى شكل مىگردونه

 جانى نه آرمیده

 تنى در ستیز درد

 شرواژه های وحشت بسیار

 شرنهی

 شر امر.
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 با ماهتاب درآويز
 

 با آرزوى روى تو اى صبح

 نهیمشامگاهان سر به بالین رنج مى

 هر سینه سوزناك غم صد شكست توست

 را به هزار كوه بركشیم تا خويش

 ست كز آفتاب و خرامشديرى

 بنديمما ديده هیچ نمى

 تا پنج گام بر زنیم جهان را.             

 زنگى اين سوى اين شب

 زخمى نهفته دارد               

 معناى اين جهان 

 قرنى گذشته است _           

 ،كز دود و داد درونش

 شرمى به يال قرن

 شرمى به شال صبح 

 .شرمى ز هر عبور و مرورش

 ستگرماى اين سكوت فريبى

 خود را ز اين خسوف بخیزان

 با ماهتاب درآويز
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 مندير
 

 

 يرىبر گذر ايستاده، مند

 آيندگاه مىخورشید و خاطره از خفیه

 در شامگاِه اين شب اساطیرى

 بندد كیست كه ديده به درگاه مى

 و با شورشیان میعادى دارد

 

 ى ديدندر چشمخانه

 ستچخماق زندگى

 با شور احتراق به سر

 زند.مى ى ابلیسكه اين گونه تازيانه به گرده

 وان ايستاده به درگاه

 ن اسبش به شور رفت

 از بند خويش بريده است.
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 ذهن انجماد 
 

 شان به دلبا اندوه

 ها صعود كردندخروسان به قله

 شان سرخبا بانگ

 هجاى هجوم          

 هاى مازندرانفريادى از شمال بر يال

 مخملى به رنگ سپیده نشاند

 خوانندشهیدان از عمق مى

 و مذاب زمین،                   

 انديشد.به زلزله مى ذهن انجماد را

 هاى رستن رابهار دانه

 برد و _از جیب زمستان به يغما مى

 كند.را يراق راه مى خويش        

 

 هاشان به دل،با انگیزه

 آسمان فرو رفتند پرندگان به آغوش

 اندى خلقخفته خورشیديان خروش

 هاى فدادر گاه

 آيند.از ابرهاى صاعقه مى
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 دست دوستی
 

 دهد،بََرَدت آنكه با تو دست مىاه مىبه م

 كندمى هايشو تمام زمین را نخشگاه گام

 ايستدآنكه بازو به بازوى تو مى                  

 جوشدزارى مىهاى تو چشمهدر دست

 و سیال آب سخنگو،

 كندنام تو را با ستارگان شباهنگام تقسیم مى

 رسدما آهنگى مى به گوش

 ن مرگى شگفتاز فراسوى آنچنا

 گذرد،و بوگاچف مى

 در قفسى آهنین

 كنند و _برايت اندوهى زمزمه مى

 خواننداى مىخطابه

 توانیم تنها آه بكشیم وچگونه مى

 بى وقفه بمیريم؟                     

 درند،هاى شوم، سپیده را مىوقتى كه تیغ

 هاى آخته به كار نیايندچرا كه تیغ

 آنگاه كه شكم شب

 هاى سرخ،یزهتا ن

 نیست؟ دو نیزه بیش

 خندند؛هامان چه شیرين مىمرده

 با دستانشان حرارت آهن

 ها كوشیدنددر كوه

 ها كوشیدنددر دره

 خواستند.ها را زالل تر از همیشه مىو آب رودخانه

 آن سال،

 آن ساِل ناسازگار

 .اشو برف لعنتى

 میريم،و ما همچنان مى

 هاى خون بامدادى،در لخته

 و هموارهاى دشت،           

 هاى قصابانى شهرى كه چكمهو آستانه

 اند.كرده اشآلوده                          

 در سرنوشتى از آن دست زيسته بوديم

 كه خود به نادرستى باور داشتیم

 توانیم؛نمى                        
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 اما، 

 هاى جنگل هشیار،اما در چشم

 شويممى هر روزه خیس

 نشینیم؛به خون مى             

 انديشیم و درخت.چنان به كوه مىو هم
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 ى ايران كوير سوخته
 

 اى آرزوى مانده به دوران

 بر زلف جنگل هشیار

 _ هاى نسوخته هنوزشبا شانه

 دشمن، در آتش                     

 بیاراىلطفى به مهر                            

 باران،

 ببار بر اين هیاكل زخمى

 هاى عتیق عطشبر كومه

 بهار نديده ى اين قوم هرگزشبر سوگوارى

 اندوهناِك خاك،

 اندوهناِك جنگل 

 كه ساحت چشمش

 ى ايران استكوير سوخته

 كه هر رگ عمقش

 ى زندان استخون هزار ستاره
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 ماه
 

 

 اى ماه نازنینت تبا آن ظراف

 نیز دستى به مهر بگردان ى مابر بام خانه

 هاى شوم معبر ما نیزبر سايه

 گامى به خشم بیاراى.

 ات اى بامداد خرم نوروزبا شوق صبحى

 بر خاك و خون خسته ز بیداد

 از آن حرير سبز بهارى 

 هديه بیارى؟ تو كى زاِن ما                
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 زان روزها
 

 زان روزها

 چه شكوهى كشیده قد

 بر بسترى كه باد،

 وزيدباران و علف مى

 و درختان،

 زدند.بر يال شب زخم مى

 زان روزها،

 با مهر مهرگون ستاره

 هاى گلولهزرگفته

 در زمهرير زمستان            

 گرما چه مهربان،

 گرما چه مهربان

 شب، بر يُبس

 بر سوز سرد،

 ى آن سالدر برف وحشى

 گشود.مى آغوش                 

 "گفتن "رسید نمىهنگام كه به جايى 

 تو را انگشت به ماشه خیز كشید.

 زان سوى اين حباب،

 ستدرختى

 كز نظم شاخسارش

 زند سرخورشید مى

 

 آنگونه كه: 

 هاى دور درفشى بگذردبر قله

 با هیاهويى آنچنان متبلور

 آنچنان عزيز

 كز خفتگان دمار درآرد.

 بدارند اگرچه واماندگان كاله خويش

 فتد بارىكان نیز ز سر فرو 

 ى سركشدر بادهاى عاصى            

 جان از جبین دشمن سفاك

 با يك گلوله، 

 با يك گلوله ستاند بايد.

 غوغاى غنوده به خنجر
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 گذردنفیر تو مى در آتش

 ناصبور.

 آن پرچمى كه بر آشفت در باد،

 دريغبى

 رود.ى يك رزم مىروزى بر اهتزاز شانه
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 زيباى فتاده به بستر
 

 زيباى فتاده به بستر

 جستم،ترا مى

 هاى درداى نوازشگر سینه

 جستم.ترا مى

 وقتى كه مرگزاران،

 هاى خون را به پاشنه چرخید،سینه

 جستمترا مى

 با مرمر قنداقت

 كز خشاب و خاطره لبريز است،

 و قلبت.

 جستم ات را مىلبان ُگر گرفته

 و بوى معطر باروت

 ى شلیكناله زمردين گلوله به مجراى ناى و

 چنانكه به عمق گلو نهفته،

 و با خارخون خدعه فروهشته ديرزمانى.

 هاى باراندر دانه

 جستم.در رازهاى خامشى بازت مى

 به خوابت ديدم،

 هزار بار

 در پیشگاهت زانو زدم

 به خاك فتادم،

 كردم هايم حسات را بر شانهسنگینى

 اى زيبايت رو نغمه

 جان شنفتم. به دل بركشیدم و با گوش

 

 

 اما رويا بود

 ى آهنینت بر انگشترويا بود حلقه

 ى دو آهنو صداى چكاندن و هجى

 و يك خشاب طراوت.                       
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 ام اماترا از دست داده

 پرسد اوگیرى؟ مىبا مرگ من چگونه آرام مى

 نه ندارد؟بر بسترى كه زانوى نشانه رفتن به سی

 دانم در انتظاردانم مىمى

 يك خشاب ستاره به دل دارى 

 تا تو را به چشم گذارم 

 خورم.هزار بار سوگند مى نام تو منبر          
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 آزادى!
 

 كنندو شن فرو مى را در آتش اينان دستان خويش

 مانندو چهره در چهره مى

 با صد هزار كشته،

 زنندهنوز نیز فرياد مى

 ادى!آز

 اىست كان عشق فرو هشتهاگرچه ديرى

 اما،

 كارندات مىاى بر بلنداى خانهپنجره

 تا با تمامى چشمانت

 هاى رستن را نظاره كنىتپه

 شوند.دريغ پى مىهاى ايمانخوارى را ببینى كه بىو سايه

 چگونه شد كه ايمانت اينگونه خاكستر شد

 باد رفت؟ و شبانه بر                              

 اى كه آِن تو نیست سان اينگونه بر گسترهچه

 برىسجده مى                          

 و اينان،

 اين سوى،

 كشندپر مى شوند و از خاكستر خويشمى ققنوس

 بینى.نهى و نمىو تو چشم بر هم مى

 خواهى،مى آرامش

 دانمدانم مىمى

 و يك چند

 دويدن و در بند

 .ى تو بودهمه

 نمايىچه قدر كوچك مى

 در اين پهناگسترى كه انسان آفريدگار خداست.

 گرفتاريهايت اما

 هاى پرسه و الكلهاى جديد است و خیابانكوپن عشقك

 نمايى.چه قدر كوچك مى
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 ى گيالستا تُردناى شكوفه

 

 

 

 را   ما جهان خويش

 هاى رنگكز نسل

 هاى نسل كز رنگ

 لبريز است هاى زحمت و زندانكز نسل

 هاى روشن خورشیددر دشت

 فردا هاى رويشدر دشت

 خواهیم يافتباز 

 

 ى خورشیدیعهاى آخرين طل

 ايمهاى فاجعه بسیار ديدهما شام

 هاى پیر از نسل

 .ى گیالستا تُردناى شكوفه

 ى بسیار را هاى كهنهما خشم

 هاى ملتهب قلبدر بقچه

 زادیآ در آرزوى ديدن

 ى مشرقاى نازنین فرشته

 ايمهاى خاطره بسیار رفتهما خواب

 

 اى كه در رگ هر دردبا دشنه

 كاويده خون خنده و خیزش

 در خاكرود برزخى از خشم.

 هاى خشمخمپاره

 هاى آهن و انجامدر دست

 هاى هزار دريغ غنوده به هر برگدر نام

 

 ى باران راهاى دوبارهما فصل

 جويیم.در مزرع تو بازمى

 ى خورشیداى آخرين طلیعه

 مرگزار اين جهنم خونینبر 

 هاى هول و هالككز دست

 وزد از خشم،مى                

 زين كوردالن نفرت و نفرين                   

 ى خورشید.اى آخرين طلیعه
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 ها ها و نشاندر نام

 خیزندصاعقه مى كز گورهاى پريش

 

 ما پرچمى به رسم تعلق

 نشانديم. هاى خويشبر قلب

 هاى دردرجهد اين دستتا از سكوت ب

 ننگ را  هایسال مارهههاى ما زخم

 در پرتوى كه ماه 

  ى زنجیرهاى آهن و آتشبر دانه دانه

 كند، فراز مى

 بريم. نفرين سرب مى         

 

 اى آخرين دقايق اين خوف

 در پرچمى كه فراز آمده است در اين گاه

 ستات پیامد شطىويرانى

 ه.از خوِن رفته در اين را

 

 با ما بر اين سكوت بتوفان

 ى هر دردتا از كرانه

 هاى مانده به دورانانبوه زخم

 پرچم به پا كنند.             

 هاى كاردر دست

 هاى داسدر دست

 با اين سكوت درآويز

 هاى خلق خطر كرده خیز گیربا خواست

 با شورهاى خلق درآمیز.

 مردن هالك نیست آنگاه كه مرگ

 ترانه استدر مسیر تفنگ و 

 آنگاه كه زندگى 

 در پاى هر درخت

 در پاى هر نیاز

 شود.هاى كهن ذوب مىدر پاى زخم
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 اعدامها
 

 م،به شامگاه كه خون برادران

 بر خاك التهاب

 مبا خون خواهران

 است، هاى خروشخاكخوِن خیِس خیزاب            

 هللاهاى خیرهفده مهر مرثیه بر دست

 گذرداد مىِس بید -در سرب ژ

 و خون پرويز

 بر شعار الى نبى

 گفت: خدا وجود نداردكه مى

 پذيرفتو سعید كه نوجوان بود و مرگ را نمى

 هاى صندلى محكم شد،كه بر دسته و دستهايش

 هاى كالشینكوف رانشسته پذيرا شد شعله

 و اصغر و عیدى و نادر و مراد و منیر و بسیار ياران

 گلوله دوخته شدندبه بعد به  60كه از سال 

 نوشیديم ما مرگ را به چشم خويش

 موقتى كه بدن ياران

 بر خاك هركجا فرو فتاد

 ى زندانسیمانى هایها بر ديوارو گلوله

 فرو نشست                   

 آن خونسپاِر سال

 ناك آنانهاى گرم و عطشبر نعش

 آنان كه زندگى بودند

 دمیدران مىى كفتادر مرگزارى كه از پلشتى پوزه

 در ننگ قرن مانده است.                    

 

 گذارند كه خواب گلوله ببینیمنمى

 و جنگل را بیاد بیاريم و ده را

 هاى گرم گروه گشت شبانهو گام

 هاى افراشتههاى تفنگ بر شانهبا شاخه

 هاست كه اذهان تودهنمايد و ديرىاگرچه رويا مى

 ستتهى فتن آتشاز گلوله و گیراندن و گر گر
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 ،سرود انقالب رهايیاما 

 خفته است. هاى داغدار هفده كابوسدر سینه

 ى باروت استشیهه خروشخنشان و پر

 كه آنگونه در دل شب

 چرك مانده به دوران را. ، زخمى عمیق خواهد زد           
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 است ى اين خواب پريشزمينه
 

 خراِب خیره بخیزان را از اين خوابِ  برخیز و خويش

 ى خفتن رابشكاف پرده

 وز اين جماعت مردار

 كه پندارند

 پیرند و عقل كل

 باشبرى مى         

 نزديك است زيرا كه رود خون در اين حوالى

 و اختگان به چشم بینند

 را شورش امواج سركش

 كز ديوارهاى هر آنچه كه ممنوع است

 باال رود

 به قله رسد

 را اشو پرچم رنگین

 بر قلب مدعیان كوبد.

 

 زنهار كه خشم خلق بسوزاند

 ى گندزار مغزهاى عبث راگىمرداب مانده

 گويى كز براى نان و نمردنبا آن دهان ياوه

 زند و به كنج نشسته است.حلقوم نهى نعره مى

 

 روز شكوه سر برسد بارى

 در آهنى كه گرِم زبانش

 ى دنیا خواهد بود.زيباترين ترانه

 

 قوم باروتبا حل

 چنان بخواند در ده و شهر

 صداترين پرندگان جهان راكه خوش

 به وجد آرد.                    

 دانم.كنى مىاين را تو نهى مى

 ست كارتهمین شده

 دهدكه بنشینى و بر هر آنچه كه بوى نازنین باروت مى

 نفرين و مرگ بفرستى.                          
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 هيفور
 مندگان  نپالبرای رز

 

 را از ياد نخواهم برد، 96سیزدهم فوريه 

 جا،آن

 آن زمان

 آن دوستان عزيزى كه نديدمشان

 هاشان رااما بارى صداى تفنگ

 ى پیوستن يافتمزيباترين زمزمه

 قد برافراشتند.                     

 هاى بلند،بر كوه

 چیزمردان و زنان بى

 زنجیرهاى بستگى را بريدند و 

 كشتار دشمن سفاك كمر بستند به

 

 شومپاى شما خم مى من پیش

 اى كه انگشتان الغرتان چكانده استو بر هر ماشه

 فرستم.درود مى                         

 كنممى من اين زمان احساس

 اى از وجودم تسلیح گشته استتكه

 هاى بلند هیمااليا رسیده است از كوه

 زندگى. احساس

 واحى جنگلى راآن ن كاش

 روزى اگر برسد،

 زانو زنم

 م راو رد پاى ياران

 عاشقانه ببوسم.             

 ما هم مدار اين شب وحشى را

 با پاىزخم و فاجعه

 در انحناى قرن

 نورديممىدر         

 ما هم كوه

 ما هم جنگل،

 ما هم رود

 هاى فراوان داريمو دشت      

 همه جغرافىتا در كنار آن

 ا كنیمبر پ
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 رنگین جنگ را. همايش

 ما هم هزار منطقه داريم كه آياكوچو

 كه روكوم و رولپا                   

 خواهران پیشرو آنانند                   

 از اين رسالت ديرين

 شودهاى خسته فراز مىكز شانه

 گريز نشايد                

 جىپىهاى شلیك آرتا شب

 ترين طلیعه صبح استز روشنهاى البركز دامنه

 چیزى نمانده است.                      

 نه اينكه همین فردا باشد،

 گويم من،را مىاين

 كه چهار سال ديگر اگر هنوز هم تیرى به زهدان شب    

 ننشسته باشد،                                  

 بگويى كه:

 ندنیست اى بیشاينان امیدواران بیهده      

 دارند.مى خوش و دل خويش      

      

 شود،گويم مىمرا براى آنچه كه مى

 تقويمى نیست                    

 كه براى انقالب كه آن بزرگوار گفت: هر كس

 زمان تعیین كند، احمق است

 

 شودگويم مىمرا براى آنچه كه مى

 قرارى از ته قلب است         

 دشوگويند مىدوستانم مى

 گويند باور دارمو من به آنچه كه مى

 كنندآنچه كه گفتند، مىتر، هرام پیشكه ديده

 نیز. كردند و بیش                      

 من در شمال جنگل سرسبز،

 غرق شدم                

 هاى خونوقتى كه يارانم جان جهان شدند و سپیده بر لخته

 شامگاهیشان گسترد.

 دو ديوار تنگ را نورديدم من در جنوب فاصله

 ام جستجوگر آهِن چكاندن شد.و انگشت اشاره

 

 دانم من مى

 وقتى اسماعیل          
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 وقتى محمد  

 وقتى فرح         

 وقتى فرشته         

 وقتى حشمت و منصور و امید         

 ى سازمانموقتى هزار رفیق خونگرفته       

 برافراشتنددر برابر سرب داغ قد 

 هزار سحر سر زد            

 شد چه بر زبان سرخ داشت. دانم سحرگاه كه سوسن در آتشمن مى

 

 دانم امید و خلیفه چرا رفتندو مى

 دانم كاك منوچهر چه معنى دارد.و مى

 خورم كه چرا رفتنددريغ نمى

 آيى.خورم كه چرا نمىدريغ تو را مى

 

 ى نمورمكردهنیست اين لجاجت د تنديسى بیش

 كند.كه رهايت نمى

 كن. و از بیخ ويرانش شمشیرى از نیام فرو كش
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 گريه تولد
 

 ها گذشته استسال

 بینمها به خواب مىو من شب

 را ى تولدشگريه         

 

 اگر كه ديده به رويم بگشايد

 دهممى ام را برايشى هستىهمه

 راام آنگاه كه به راه بیفتد من خود هستى

 امذوب كرده پايش پیش                

 

 آه اگر اين كودك زبان بگشايد

 هزار كتاب سرخ را به سینه خواهد داشت.

 آه اگر اين حزب به دنیا آيد.
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 گرد آمدن پندار پريشى نيست
 

 

 گذرند در خويشمى آدمیان پريش

 و باران

 ى انسان رازمیِن سخِت ساخته

 اددر ب                  

 زندخنج مى                  

 

 تراود از آسمان نگشودهغم مى

 ى تنهايى،و غصه

 گرفتن دل را       

 زند.مى نیش              

 آدمیان گروه بايدشان

 در باران               

 در برف               

 در كوه               

 و آهن بايدشان در دست.        

 

 ى تنورىى تافتهاين تیغه گذردبر درد مى

 و هرم منقلبش

 كندتوانستن را متجلى مى ى اين عطشريشه

 

 گرد آمدن پندار پريشى نیست

 اندگرم هاى عطشپیمانه

 و گر اراده كنى،

 بازوانت

 زنندسرما را و يخ را شكاف مى

 سرا راكه زدند گزنه

 هاى محلآنگونه كه گالش

 انگشت حیرت به دندان گزيدند

 ونه كه گرسنگى و برف آنگ

 زانو زدند و يكصدهزار و سیصد و شصت بار به توبه فتادند.

 گشودن اين در، كار توست

 چه خود را كنار بكشى و دست از پا خطا نكنىاگر
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 خطا كن،

 خطا كن،

 خطا كن كه اين ديِو پسِت پلیِد پريشان

 میرد.در خطاى تو مى             

 ست گذارىى و دست روى دو گر بمانى

 خیانت است

 و به خاندان كار و كشاورز. به خويش
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 ى آبىبر اين زمينه
 

 زندجهان چه سرخ مى

 

 بر جنگل         

 زندو چه سبز مى

 از رستن         

 كارند آدمیانى مغرورهاى بلند آهن مىبر كوه

 آيندو به دامنه مى   

 كوتاه، كوتاه آدمیانى  

 بخندبا ل               

 آمیزندى مردم مىبا شوربختى

 دهند.و در كنارشان جان مى

 

 گذردى جهان كهن از گلوله مىويرانى

 يدآاور دوباره از پِى عمرى دراز مىاين ب

 

 خورندبار سوگند مى 1949

 اينان                 

 كه اين جهان،

 و آهن خواهد سوخت در آتش

 و خاكستر اين ويرانى را باد

 هاى هیچ خواهد برد.به دره                   

 

 دوباره برخیزيد ياران من

 ى خناسكاين خوِف خفته

 نشیندمى در صفیر سرب پس

 نشست، كه پس

 ى ديگر ياراناز اراده   

 ديگر جاى.           
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 هاى كهنخيزد اين ساقبه نام تو مى
 

 

 تپد اين دلچه تند مى

 فراق، فراق

 يده نیايددبه و در نظرگاه ديد، 

 

 ى ويرانكه اين درونه

 ويران دردخشم درون است.

 

 با آن نگاه تنِد سرِخ شعله كشش

 در شب                     

 زل خواهد زد.                        

 

 و باران به احترام

 بر برگهاى خشك تن خواهد سايید

 

 هاى كهنخیزد اين ساقبه نام تو مى

 گفتن ه"ن"ستادن و ى ايكه عطر باور همیشه

 از يادگار عزيز توست                 

 

 الفباى رزم اين بود

 بگويى و بايستى "نه"كه 

 دريا را. و پارو زنى خالف گردش           

 

 ما در مسیر زندگى و درد

 وقتى كه كار 

 كردگرماى وحشى ظهر زمین را درو مى

 وقتى كه كار 

 كارخانه را چرخ چموش

 داشت.انتها وا مىبى به گردش                 

 

 آمدندوقتى كه گرد مى

 هاى خشمچهره           

 

 هاى هدفمندوقتى كه گام

 تصوير ارتشى از خلق
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 نهادبر خاك مى 

 به هم دست داديم             

 و قرار گذاشتیم.             

 

 شود ترااينك چه مى

 ىرمكشى و مىمى كه پا پس
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 رود اين راهكجا مى
 

 زير آسمان

 

 و آنگاه كه ماه،

 تابد بر زمانآبى مى        

 و بر جهان.                     

 تر،آنسوى

 خیزدكسى زير ماه مى

 و شب،

 را انبوه گیسوان سیاهش

 كند.گم مى           

 بگذار گم كند و ماه

 بر جهان و زمان مسلط شود.            

 

 

 ماه تابان،زير 

 كنندگذر مى كوشفوج آدمیان آهن         

 ها،و قنداق

 اى ماهدر نور نقره

 دهد.جالى جنگ مى           

 نمايد كهاينگونه مى

 و كارند مردم در كاِر شورش           

 

 رودوقفه مىو راه بى
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 پروانه ها در شبنم بامدادی
 

 در مسیرت خاك

 در برگهاى پايیز

 ماندبه طال مى         

 هايتبر كفش

 روى را بر تن داردكه نم صبح پیاده

 كند راهگريز مى

 ى جنگلاز میانه          

 دانند،نمى

 اهالى نزديك     

 رودكه بامداد راه به كجا مى     

 دهد.و چه معنى مى                  

 خیزندنم صبحگاهى مىها در شبپروانه

 و بر بالهاشان

 هاى تو راپیام گام       

 دهند.صبح انتشار مى در خیس                   
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 اصرار در منجنيق آتش
 

 خیزندهشیاران از همین ازدحام مى

 اشان،بینىمى

 گذرند شتابناكمى

 و گريز نگاهشان،

 نشینددر دل مى        

 ى ديرين رازند خیال خفتهو شیار مى         

 

 باروت در دل، ىمايهبا رزم

 كند،ريز مىاشان لبمهربانى

 ى خراب راخیابان خسته               

 

 ما رزم اين جماعت هشیار را

 ايمهاى عشق ديدهآنسوى كوه

 

 آنگاه كه بهمن و سرما را

 نهاداصرار مى در منجنیق آتش

 

 شوداين شام ذوب مى

 باروت در درخشش

 و آنسوى شب،

 آيد،حنه مىصبحى به زوِر رزم به ص

 خیزدآن فالت خون و خاطر مى از

 هاى آهن و باروتُخنال ناله

 

 ى ويرانشود آن دشتهاى تشنهريز مىلب

 فردا. در پايچرخ بارش                     

 

 اگر، آن دروغ، اشبگذارى

 گسترد دوباره بالهاى عبث رامى

 اين باور دشت رويشبر پهن

 َخَرد اين كودك                

 

 آدمیانى كه سالهاستفريادهاى بز

 بع تسلیم ننگشانبع       

 آلوده كرده است                                   
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 آدمیان را     گوش  

 و تباهى آيد از هیچگاه ترسمى              

 

 ى آهنبگذار آن طنین دوباره

 ى ايرانبر جغرافیاى كهنه

 را پندار ترس

 ى وحشت.برچیند از درونه      

 گذرد،با آنكه مى

 آن باِد سرِخ مسلح          

 بر نرمناى جنگِل سرسبز                   

 شصت درختوسیصدوهزاربا آنكه يك

 اندبا حلقوم باد خوانده

 آهنبشتاب به سوى           

 

 اما هنوز نیز،

 در پى آنیم

 حشت فرا خوانیم.ى وتا تو را ز دخمه     
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 جوياى آن تبسم گرمت
 

 گذرد زندگىبى تو چه سخت مى

 اى دريغ                      

 ى در خون.گذرد روز و شام اين قبیلهبى تو چه دردناك مى

 

 توست كز قلب و سرب داغ ُخنار خیس

 ديوارهاى كشور مصلوب را

 نقشى ز قلب و سرب        

 زندشور مىنقشى ز سركشى و         

 

 بر دستهاى بسته و ديوار

 پرواز سرب

 در مه بیداد.     

 

 گذرد بى توزمان چه دردناك مى

 سان هواى تو داردو دل چه

 

 گرم فلز را بگشاى آغوش

 هاى درد.بر سینه              

 

 جوياى آن تبسم گرمت

 دل.               

 ربايتشیداى بوى هوش

 من.                

 امهاى خطر راتا گ

 افزاىمرگ بر اين مسیر خامش

 بر اين سكوت لخت

 تصويرگر شوى             

  هاى ترستا آنكه قلب

 با آن چكاندن آهن

 به خشم آيند             

 تا آنكه سر زنى از شامگاه اوين

 شامگاه قصر               

 تا آنكه صبح بیفشانى
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 ازندان و درد و شكنج ر  

 

 ما در برابر چهار حرف عزيزت         

 ى جنگ استكه ساختار شعله         

 هاى دوردر كوه         

 زانو زنیم         

 و به شكرانه              

 هزار پرچم رنگین برافرازيم.                 
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                      خبر و چخماق و خاطره             
 

ا باری سنگینپسرک ب  

 لنگان،

 از کوهستان فرود می آيد.

 

 در پای ده

 دخترکان شوخ رنگین جامه

 با رخسارهای آتشین

 سرودی را زمزمه می کنند

 و پسرک خسته پريده رنگ را

 دور می زنند.

 

 پسرک رنگ پريده!

 پسرک رنگ پريده!

جامه دانت را بگشای   

 پسرک رنگ پريده

 جامه دانت را بگشای

 

یرانپسرک نیمی ح  

 نیمی خسته

 در میدان ايستاده است و سخن نمی گويد.

 

 در جامه دانت چه پنهان کرده ای،

 پسرک رنگ پريده؟

 

 پارچه های ابريشم را 

 از جامه دان راز و رمز بگشای.

 در بامداد

 همینکه خورشید برگردد

 و سرما فرو نشیند

 در باغهای نارنج

 بر تختهای روان

 به خانه بخت می رويم؛

های ابريشم را پارچه  
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 از جامه دان راز و رمز برون آر.

 من از کوهستان می آيم

 دخترکان آتشین رخسار

 من از کوهستان می آيم

 و پارچه های ابريشم را

 هرگز به چشم نديده ام.

 

 پسرک رنگ پريده

 پسرک رنگ پريده

 در جامه دانت

 عطرهای سرزمین های دور و دراز پنهان کرده ای

های دور و دراز از عطرهای سرزمین   

 چیزی به ما بده

 فردا به خانه بخت می رويم.

 

 من از سرزمین های دور و دراز نمی آيم

 از کوهستان می آيم

 و از عطرهای سرزمین های دور و دراز

 چیزی به ذهن ندارم.

 

 گردنبندهای طاليی

 گردنبندهای طاليی

 دستبندهای زمرد

 دستبندهای زمرد

 خلخالهای نقره ای

نقره ای را خلخالهای   

 از جامه دان راز و رمز برون آر.

 

 دخترکان آتشین رخسار!

 من خسته از کوهستانهای سخت باز آمده

 و توان ايستادنم نیست

 مرا به حال خود رها کنید

 شما را به شوق به خانه بخت

 و مرا به راحت جان

 و شمدی که در آن بیاسايم

 و ساقهای خسته ام را آرامشی دهم.

ه خانه بختفردا شما  ب  

 و مرا راهی طوالنی و سخت به پیش است
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 دخترکان آتشین رخسار

 می خوانند:

 پسرک رنگ پريده!

 پسرک رنگ پريده!

 اگر جامه دانت را نگشايی

 رهايت نمی کنیم

 رهايت نمی کنیم

 

 اگر جامه دانم را بگشايم

 نومیديتان

 روحم را آزرده خواهد کرد،

 با اشکهای نومیدی

خیس خواهید کردچخماقهايم را   

 خبرهايم را خیس خواهید کرد

 

 من سنگهای آتش زنه

 من خبر و خون وخاطره

 من خبر مرگهای نورسیده

 من خبر برفهای قرمز رنگ را به شهر می برم

 خبر و چخماق

 خبر و چخماق می برم.

 

 دخترکان آتشین رخسار

 با گردنبندهای چخماق

 فردا به خانه بخت می روند

اق.با گردنبدهای چخم  
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 از عسل و ماه

 

 
 آنگاه که بر مخمل رودخانه می تابد

 و امتزاج می يابد

 معجونی خواهم ساخت

 از عسل و ماه

 و بر ساقهای زخمیت خواهم گسترد.

 

 بگذار باد بر ساقهای نقره ايت گذر کند

 بگذار باد بر ساقهای نقره ايت دست بسايد

 

 بر بلنديهای باد

 دخترکانی با دامن های سبز

ترکانی با دامن های سپیددخ  

 دخترکانی با دامن های سرخ

 اشتیاق اسبان وحشی را

 در سینه هاشان می رقصانند

 

 اگر امشب باران بیايد و بر بیابانهای عطش ببارد

 بیابانها به بادهای مهاجر خواهند گفت

 

 به رودخانه خبر بريد

  

 ای آهوان بادپای گريزان

 وقتی به نوشیدن زالل آب

رود می رويدبه سواحل   

 به او بگوئید

 از من به او بگوئید

 دل زاللت را نگرانی نباشد

 من، قطره

 به سوی تو در راهم

 من، قطره

 ظهر زالل زمین

 زير پايت ذوب خواهم شد.
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باد بيايد، اگر باران بيايد اگر  

 
 

 اگر باد بیايد

 ای دختران باغ

 دامن های پررنگتان را مچاله می کند

 

چی؟ اگر باران بیايد  

 اگر باران بیايد

 انگشتان حنايیتان را خیس خواهد کرد

 پاهای حنابندتان را خیس خواهد کرد

 

 ای دختران حنايی

 در باغهای شبنم و ريحان

 با زلفهای حنائی اتان

 باران

 مرکب خونینی

 بر برگهای زنبق و ريحان

 خواهد گريست.

 

 اگر بادهای پیر اخمو

 و بارانهای سمج سر برسند

ق هايتان نگريزيدبه آالچی  

 ای دختران حنايی

 در باغهای زنبق و ريحان.
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 اگر ماه بتابد

 

 
 اگر ماه بتابد

 و دريچه خانه را رنگین کند

 در نور نقره ای ماه

 پیش از اينکه باران بیايد

 پرندگان مهاجر

 بر دريچه های نقره ای فرود می آيند

 و مخمل خواب تو را خراب می کنند

 خراش می زنند.   

 

 اگر باران ببارد و باد بیايد

 اگر باد

 شراره های باران را

 بر بام خانه ات بکوبد

 تواز خواب می خیزی.

 

 اگر مردان،

 با چکمه های سیاه

 در زره و آهن و شمشیر

 در کوچه های ده

 به شکار پرندگان مهاجر بشتابند

 مخمل خواب تو را خراش می زنند

 خراش می زنند.

 

 اگر پرندگان مهاجر

پرواز صبحگاهیشاندر   

 در هوا بیامیزند

 تو از خواب برخواهی خاست

 چشمان روشنت را خواهی گشود

 و از دريچه زرين

 که نیزه های روشن خورشید را آبستن است

 به پرواز پرنده گان مهاجر

 نگاه خواهی کرد

 نگاه خواهی کرد.



سیروس ماهان                         1992                                       ربداران س  
                  

 69 

 

 در دل خواهی گفت

 ای کاش ای کاش

 

 

 همه پرنده گان دوشین

دريچه های نقره ای خانه های ده بوده استکه مأمنشان   

 در عمق آسمانها

 شنا کنند

 اينک.

 

 ای دخترک رؤيا و نور و پرنده

 سنگین دل مباش

 غصه مخور

 شکارچیان دوشین را

 پرنده گان مهاجر

 به بازی گرفته اند.

 غصه مخور

 دخترک رؤيا و خون و پرنده.
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