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     گذشت  رو كه از كنار پياده
     برگشت  اي  ، لحظه ناخودآگاه
   كبود انگار   ساعت در همان

   بود انگار   اتفاق  يك پي
    تفروش دس  خيل عليرغم. . و 
    دستفروش  دويدند سيل مي

   افتاد   از سر زني چادري
   افتاد   ، چند تومني از كسي
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     زده  و شگفت  ساكت اي لحظه
     و نابلده  غريب  كه  اين مثل

   و جور كرد از خود   جفت اي سوژه
   عبور كرد از خود  با زمستان

   بود   شده  له  سخت  كه  بهاري به
   بود  شده  له  درخت برگ  مثل
             

   ديد   را مي  قواره  بي جدول
   ديد   را مي  چند كاره دكة

   ، رو در رو   درشت تيترهاي
   ؟ رو در رو  كشت كه. . .  را  و كسي
   بود   شده  واژگون  كه اتوبوسي

   بود  شده"  ستون"   يك  كه  هايش كشته
             

    وپنيِ ك  زن  مرد و دو سه دو سه
    ِ كوپني شكر و قند و روغن

   "   از قوچه  ما تمامي گوشت
   " آلوچه"   نوبر است"   بابا جون"

             
   نبود   باغ مرد ، انگار توي

   نبود   و دماغ  دل اصالً اهل
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     گفت  مي ِ شب ِ نان  از پول كسي
   -   گفت  مي زير لب !   چاق مردكي
  ِ گدا آمد   زن  اين باز هم

   صدا آمد   يك  كه و شنيدم
    ِ غريب  ، شاعر شمال دوستم
     غريب  دفترِ مقال صاحب

     نيست  خالي  جاي  كه  ميدان توي
     نيست ِ جنابعالي ِ شأن باب
     همراهم گام چند   كن رنجه
   آگاهم! ِ شعر   از شأن بنده
             

    خوب خوبم !  چطوره  ، حالت خوب
    ِ تو مطلوب  ؟ شبيه تو چطوري

  "آزاد"   است  داده  دست فرصتي
   از بنياد  نوشتم  كتابي كه

     دوست ِ حضرت  ؟كتاب  عنوان با چه
     هر كجا نيكوست  به  حضورش كه

  ار گشاد ب  ار هر كجا كه مطب
  ِ شهيد در بنياد  از نگاه

  



  

١١

   شعر از او گفتيد   كه و شمايي
   ، نكو گفتيد   ام  داده  جان گوش

   شود   اهتمام  هم بايد اكنون
   شود  ِ اختتام   حسن شعرتان

             
     هم ِ ايمان  يار اهل  اين ديدم
     هم  دارد و جان  از عشق دلي
     است  خدا گون  اي  ، ايده  اش ايده

     است  مجنون  قبيله ِ يك در صف
  ِ خدا  در پناه  كه  مردي ساده
   از شهدا  نويسد كتابي مي

    ِ آيينه دارد از وارثان
     ، سوء پيشينه  در عشق عشق
             

   استاديد   ، آقا شما كه گفتم
   خدا داديد  ِ بنيشي صاحب
   داريد  ِ آسمان  اهل قلمي
   داريد  ان گم  ، بي ِ شفاف دل

     است  نثرِ منظوم  ، كه اگر آنچه
     است  نيز محكوم  جرم  اين و به
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     همسوست  تان  نوشته با صفاي
     دوست  اي بپذيريد از منش

             
   كرد   شد و عنايت متبسم
   كرد   روايت از عاشقان  چندي
   شهداء  ترين  فجر آفرين گفت
   راندند در مسير خدا باره

     در نظم  نامشان  شد كه  مي كاش
     در نظم  گردد قيامشان ثبت

  "  بهمن" تا   نمانده چند روزي
   "   بهمن" باز با   شد كه  مي كاش
     هم  ، شهيدان  فجر آفرين نام
    هم   گيالن  كند در تمام گل
   شاد   قبيلة  از آن  سرودن كه

  " بنياد " در   خاصه  ست كارِ خوبي
             

   دهيد   مجال  ، آقا بمن گفتم
  - دهيد  احتمال  لختي الاقل

     نظم ِ شهيد در يك قيد نام
    ِ هضم  غيرِ قابل  راست  فن اهل
  



  

١٣

     سنجيدم  بنده  كه  چندان تازه
     تر ديدم  رفته  را رنگ نظم
     و دو گل ِ شصت  بخواند بنام كه

   ؟   دهل ِ لحن  ؟ از دوردست با چه
     تا ملكوت  است  گسترده سوژه
   ؟  برهوت ، در اين ِ من  و نظم و من
   ؟ ِ شهيد زدن  در دامن دست

  ؟  كليد زدن  بي زور ، با قفل
     كنم  لطيف  سوژة ِ اين عزم

     كنم  را رديف  دو نام شصت
     است  اقبال ر چند حافظشعر ، ه

     است  رسد الل  مي  كه  شهيدان به
   آگاهند   از آنچه  بگويم چه

   خواهند   نمي  خوان شهدا، نوحه
     بنده  مخاطب  شك  ، بي تازه

    ِ شرمنده  نظم نپسندد كه
  ِ شهيد   خيل  از نامهاي حاكي

  ِ شهيد ِ ميل  رغم  برآرد به دم
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   بگو "   رسومه"   كه  ، آنگونه گفت
   بگو"  گيومه"ِ   را داخل نام
             

   فرمود  ام  راضي  شد كه و چنين
   فرمود   ام  ماضي  فصل عازم

   داد  نارسا برآرم تاچنين
  " بنياد " فجر در  از شهيدان

             
   آغاز   خدا كالم شد بنام
   آغاز  ِ سالم  از پي و سپس

     و الهامش  هست  منظومه اينكه
     نامش"   شوكران  جرعه  يك"  شده
     در مشتش  ماه  از آنكه گفتم

    ِ انگشتش بود و خورشيد توي
             
   تو   شود ، بي  شكوفا  نمي گل

   تو   شود بي  معنا نمي عشق
     هيچ  تو يعني  بي وبصبر اي
    هيچ  تو يعني  بي  خوب  ي واژه

    سخن  تهمتنان  ، اين شاعران
   ِ سخن  تو گنگند در بيان بي
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    است  قاب  تبسمت ، بي پنجره
    است  مرداب  تو شبيه رود بي

  . . . بگذارد   باغ  اگر پا به گل
  دارد...  تو را   پيراهن بوي
  ِ ما سمت ق  ست  تو، دلواپسي بي

  ِ ما  قسمت  ست  ، بيكسي بيكسي
    ِ توست  از نديدن  گر هست غصه
   ِ توست  سر رسيدن  ما به  ي قصه
   تو شهد وشكر بود   وصل هرچه
   تر بود  تو سهمگين  كوچ فصل
             

     پوشيدي  رخت تا تو از موج
     خروشيدي  دريا شدي مثل
   برآشفتند   گون  امواج همه
   گفتند ، نه  زمانه يزيد به

   جا شور افتاد از تو در همه
   جا   سپر همه  ها از تو چون سينه

   بود  از تو پر شده  در كوچه كوچه
   بود   شده"حر"  شهر پيكارگاه

  
  
  
  

  14             خدا هاي ِ فرشته دود آه              

  



  

١٦

   خدا هاي ِ فرشته   دود آه            15 
  

  

   فرياد  خيز برداشتند چون
  "مهرآزاد"ِ   شبيه شهدايي
   ِ جام  فرصت  نوشهاي شوكران

  "  نيكمرام"ِ   ، شبيه  در خون غرق
     گرفت  و باده  جام  كه  و آتش خون
     گرفت"   زاده  مراد بالل"در 

   كرد   گل  ميان  در آن  وقتي عشق
   كرد   را قراول"  اشكيل"  خون
     از جان  آورد بر لبش آتش

  "  يوان محمد ك"  در خيابان
     آگاه  جان  هاي  الله پرپرين
   "  همراه  مهدي"   مثل آتشين

     داشت  اعتقادي  كه هر شهيدي
     داشت" نژاد   سيدي"   اي سينه

   نبود   و باده  جام  هنگام گرچه
   نبود "   مهرساده"ِ   مثل عاشقي
     داشت  گون"  تعصبي"   جاني هر كه
     داشت ن در خو  اوج"   معصومي"  مثل
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   بود"   تابان" بود " محمود "  آنكه
   بود   جان  ، آتشين  سينه آتشين
    را هر جاي  عشق  افراشت عَلم

   "   راهنماي"ِ   خود شبيه با دل
   داد   جان  صفت"   ابراهيمي"  هر كه

   داد  ميدان  عشق  شهيدان به
  " بيابانگرد " و   عاشق شد دلش

  آسانگرد  " بهزاد برزو "  مثل
     آباد است هر كجا شهر عشق

     است" راد   جم"ِ   خاندان جلوة
   او   سينة  كه"   عطاآفرين"با 

   را همسو  ِ گلوله بود سيل
  "   عباسي  حاج" بود   قدم هم

     الماسي ِ آسمان در دل
  " جعفر پور "ِ   ؟ غير از شبيه كيست

   از خود دور "  پرندك"تا شود با 
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   باشد   ، زمين  ، آسمان آسمان
   باشد   فجر آفرين" صابر "
     نيز مانندش" پور   راحمي"

     بستاند از خداوندش جام
     درياست"   يونس"   كه"   حسيني"از
     خدا سيماست"   يوسفي  بهمن"

     است  نام" مومني"  آنجا كه  تازه
     است  خونفام"  زاده درويش"  هرچه
   ظهور   راند فصل  باره  خون  غرق
   " پور   ميهن  محمدرضاي"  چون
  "   ثاني  حسيني" و "   قاسمي"

    مهماني" اند  ساالري"نزد 
   " پور   هاشم"   اكبر است" اصغر "

   نور   اند از يك باد نوشيده
     است"   شبرنگ"   نام  كه"  ري حقي"  چون

     است  دائماً جنگ  اش با حقيري
   " شكرگزار "   بوده  نوش شوكران
   از ايثار "   هدايت"  همعنان
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     است  نمرودي ِ سپاه  خصم  كه آن
     است"   داوودي  عظيم" و "   جعفري"

   نشد "   زاده  حبيب"   مثل هركه
  شد  ن  زياده  نزد حق  اش روزي
   نبود " نورد  برَش"   جايي هيچ
   مرد نبود   مسير عروج كه
   شاد   روحش  كه"   خسرو احمدي"

   خود داد   فجر آفريني  به جان
    خداوندي  رحمت آيت
   "   خورسندي" " مهرزاد " "   كاظمي"
   شهيد   عقاب  آن"   كنارنگ"با 

  ِ شهيد   واشد از كتاب  اي صفحه
   " پور نصير   رحيم"فجر باور 

   مسير   نور ، اوج  تا اوج رفت
   گشود   پر و دوباره تا كجا بال

   " زاد  طلوعي"   آن"   شهرام"ِ  دل
   " رمضانپور   علي" شد تا  الله

   شد دور   از برش  شرمنده مرگ
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     ترسيم  ، شرف  اي  هنگامه نيست
  "   پوركريم"   عروج  مجال چون

  "   حميد سبحاني" آور  حيرت
  "   توفاني  فجر آفرين بوده
     است  نام  اش"   كاظم"   كه"   جاللي"از 
     است  نيز خونفام  آيينه دل

   "   پور بابايي" و  لنگرود است
    رسوايي  زد به  از او خصم كه
     بس  اين"   چاكدل  رحيمي"از 
     او را كس  مثل  است  نديده كه
  "   شعباني  محمد علي"يا 
     حيراني  به  ام  از او مانده كه

   "   دورم  وطن" از خود  در شگفت
     مهجورم  است  ز خود كرده كه
     ديدن"   ايزدي" و "   حسيني"از 
     پرسيدن  سوال"   شفيعي"از 
   شهرند   اين  فجر آفرين  كه اين

   قهرند  با يزيد و يزيديان
  



  

٢١

   نهادند و فجر آوردند  جان
   خوردند   دل  بسيار خون گرچه

    ، بار بگشايي تا تو از راه
   ِ كورِ كار بگشايي گره
             

    بودي  در نجف  كه ياد وقتي
    بودي ِ ال تخف ِ عشق آيت

  ِ شير خدا ِ ضريح همنشين
  ) ع(هداِ سيدالش ِ خون وارث

   بود ِ تو كاري ِ دل  زخم گر چه
   بود جاري)  ع( ِ حسين در تو خون

   سر بدهي)  ع(  حسين  چون خواستي
   گر بدهي  شمشير فتنه سر به

   رشيد ديد تو را  چون دشمنت
   كرد اباالشهيد تو را عاقبت

  ِ شهيد و نيامد ز درد و داغ
   تو پديد ي  در اراده خللي

    تبعيدي پير ـ پيرِ باز ـ اي
    جنگيدي با يزيد زمانه
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   ِ سرخ  كرامت ّ تو آن دستخط
   ِ سرخ  بود از امامت اي جلوه

  آمد  مي  نوشته از تو وقتي
  آمد  مي ِ فرشته عطرِ بال
  ود ب  عطرافشان  كه و كالمت

   بود ِ توفان ، مثل ِ كوالك مثل
    پوشيدي  رخت تا تو از موج

    خروشيدي  دريا شدي مثل
   برآشفتند  امواجگون همه
  گفتند» ال «  يزيد زمانه به

             
   شدند ها خراب  كاخ آمدي

   شدند  آب  ذره ها ذره»قصر«
   از تو  گرفت  جان  خاك آمدي
   از تو  گرفت  آسمان ي وجهه

    گذاشت  النه  سپيده  دستت يرو
    گذاشت  آشيانه  در چشمت ماه

    خزان ِ تو در بلوغ ِ پاي پيش
   ِ خزان  زير يوغ سبز شد سبزه
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   بود دادن ِ ميوه  فصل رجعتت
   بود ِ خود ايستادن ِ پاي روي

  گفتند»  ولي« تو را  تا خاليق
   برآشفتند  دشمنان ي همه

   اخت خود را ب  از هراس  چون خصم
    تاخت  ايران  از دو سو به  وحوش چون

    گرفت  نور را غروب ناگهان
    گرفت  در جنوب ِ فتنه آتش

   و دود  و آتش ِ مرگ ِ رقص در شب
   اعتماد نبود  هم  ستاره به

   ، آوار بود، بعد از آن خانه
   ِ پيكار بود بعد از آن حرف
    نداشت  جز خدا پناه  كس هيچ
    نداشت ه پناهگا  شهري هيچ

  شد  جانشكارتر مي  خون هر چه
  شد  هارتر مي ِ سفله دشمن

             
   تا تو بارِ دگر خروشيدي

   جوشيدي)  ع( ِ حسين ِ خون مثل
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   كنند ها قيام  آيينه گفتي
  نند ك ِ تو ازدحام در نگاه
    آيينان  شقايق  كردي حكم

   ، خدا بينان ، عارفان عاشقان
  بازند  مي  كه هر كجا نرد عشق

   را برافرازند ِ عشق عَلم
  ِ تو بود ِ كالم  جادوي  همان اين

  ِ تو بود  در قيام  كه رمز و رازي
   كرد  گل  خون  اشاره از تو با يك

   كرد  گل  جنون ي  در حيطه عشق
  ِ تو شد  راه) ع( سين ح ّ سرخ خط
  ِ تو شد  سپاه ي  بازيچه مرگ

  كربالها مكّرر از تو شدند
   و اكبر از تو شدند  عباس همه
  خوردند  مي  بغض  كه هايي نخل
   برآوردند  از جانشان آتش

    جنون هاي مردها، كوهواره
    جنون هاي شاعر استعاره
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   رسيد ِ پاك  خاك  تا به خونشان
   رسيد  خاك به   دشمنان ي شانه
  ِ تو بود ، از تو، از ثبات  همه اين

  ِ تو بود  مات  عقل  اقليم هفت
  تو  بي  زيستن  است  سخت و چه
  تو  بي ِ خود را گريستن چشم

   رود  ترّنم ترين  خوش  تو اي به
   بود ِ ما نا شهيدها خوش دل

    غريب  جنوب ي  در جبهه ما كه
    نصيب ايم  نبرده از شهادت

    را ديديم  جبهه  هر وقت ما كه
    شهيد را چيديم هاي الله

    برديم  چون  دوش شهدا را به
   مرديم  مي  زشرم ِ پاشان پيش

    از تو تا دعا بكني خواستيم
    رها بكني با شهيدانمان

   را كبوترانت ....  بپراني
   را  آسمانت  برآشوبي نه
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    شويم  و ما خراب خود بكوچي
    شويم  آب  ذره  ذره در غمت

  آلود  سراب  چنين در كويري
   بود  ما شهادت  سهم كاشكي

             
    تو هست  جاي  به  تويي  همچون گر چه
    تو هست  كربالي  غوغاي گر چه

   ِ گل  عصمت  به  آقا، قسم آه
   ِ بلبل ِ دل  پريشاني هب

    قسم ِ پر شكسته  پرستوي به
    قسم  نشسته  خون  شهيد به به
   ِ جانبازت هاي  اباالفضل به
    شعرِ پروازت ، به  نمازت به

    است  سخت ات سفرِ ارتحالي
    است  سخت ات ِ خالي ِ جاي ديدن

    اگر نميĤيي  جماران به
   ِ مايي  دل ي در حسينيه

             
  ، آقا كنم  مي  را آه اشك
  ، آقا كنم  مي  كوتاه قصه

  



  

٢٧

    شديم شكوفه ِ بي  باغ  تو چون بي
    شديم ِ كوفه ِ اهل ِ زخم هدف
   بود  چه  راه ، كه  انگار، نه كسي

   بود  چه  سياه ي در اُحد، نقطه
    سرگردان هاي باز ابوجهل

   دردان ِ بي  از قماش اي پاره
  اند  شده سانِ خ  بازي ي مهره
  اند  شده ِ ناكسان  دست ي دشنه

   از تو خوار شدند  كه دشمناني
  دار شدند تو امروز سايه بي
    است  ما شده ِ نفهم ، خصم فتنه
    است ِ ما شده ، سهم  زخم  بغل يك
   ِ قنوت  ـ آقا ـ برآر ـ دست آه
   ِ سكوت  طلسم  اين  دعا بشكن به

  د بشو  كج  راه  كه  از آني پيش
   بشود ِ خطا فلج  پاي كاش

   يار آشنا برسد كاشكي
  ِ خدا برسد  حجت آخرين
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   و دود  دگر زآتش تا فرازي
   بدرود  من  غريب دوستان



  

٢٩

  
  
  
  
  
  
  
  

" *�	  ��ر ��  آ� ��ز����" 
 
   تراود از باران  مي طر گلع

    مرقد ياران از گذرگاه
   خدا هاي  فرشته عطرِ بال

   مرقد شهدا  زد روي خيمه
   از بال دارد  تنپوشي الله

   از شور كربال دارد جلوه
   ِ اقيانوس خروشد شبيه مي
    مرقد ققنوس  در الله الله

    تراويده  خون  كه در زميني
    پيچيده  ياس هاي عطر گل
    داشت  ديدن  گرچه  الله غربت
    داشت  شنيدن  خونشان ي قصه
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   بارانند  شبيه  خوانان شروه
   يارانند سوگوارِ وداع

   اينجا  است ِ شقايق ايستگاه
   اينجا ، دست  دست كند گريه مي

  آيد  از ابر در نمي اشكي
  آيد؟  مگر نمي  امشب گريه
  ها در تالطمند اما بغض

  دردها، درد مردمند اما
    شد از اندوه  گلوگيرشان خون

    كوه ها چون  بغض ست ايستاده
  تا كجا درد را فرو بارند

   بگذارند ، اگر كه ِ چاه بر لب
  ؟  كجاست ِ كوفه ِ چاه  از جنس چاهي

  ؟  كجاست ِ كوفه پناه و  مرد، پشت
   خود شناور شد  در خون  كه آن

   كبوتر شد اش  سجاده روي
             

   آقا  مذهبيم ِ الله زخمي
   آقا  زينبيم  زخم ي شيعه

  



  

٣١

    گريست ، كوفه  اگر چه ما نبوديم
    گريست ِ شكوفه  در حسرت شيعه
   شد  ريخته  خدا كه ِ پاك خون
   شد  ريخته  و بال كه  قتل طرح

    بوديم  و فلج ما سراسيمه
    بوديم  انگار، بارِ كج همه
   كرد  هي  و كاروان  نرفتيم كه

   كرد  طي  را سرودخوان  خون دشت
    شكست ِ حيله  پشت بار ديگر كه

    نشست  خطبه  را كربال به شام
    برگشت  كاروان بار ديگر كه

    را سراسر گشت ِ عشق مسلخ
   مخواندي  مي ما نماز نشسته

   خوانديم  مي  بسته  را، دست عشق
    شديم  لنگ باز گيرِ دو پاي

    شديم ، سنگ ، سنگ  بوديم سنگ
    هم  بر مرقد شهيدان حال
    هم ِ ناپديدان  گردان نعش
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   يمخوان  مي ِ خويش  در مرگ شروه
   خوانيم  مي  و كيش  آيين  به نه

   و زنجير  در غل  بسته پايمان
   و زنجير؟  بلبل  تلفيق حيف
    است  شهر، شهر بولهب  اين وقتي

    است  شب  مثل  درست روزهامان
  ِ دعوا شد؟  فصل  كه  بگويم چه

   تنها شد؟  ، عشق  عشق باز هم
             

   قهر آغشتند  را تا به خانه
   زهر آغشتند ا را بهِ م كام

   گيريم  مي ، كام داد كرديم
   گيريم  مي  انتقام از زمين

  ها را  بولهب  كرديم نعره
  ها را  شب كنيم تر مي تيره
   ياد بايد داد ، آنچه ايم گفته
   باد بايد داد  را به ِ شب خاك

   شما ، بجان داد كرديمشان
   شما  و پنير از آن ، نان سفره

  



  

٣٣

    خوانيم نويما غزلزاد و مث
    ريحانيم هاي  همسفره همه

    است  گيالس ِ ما دو قطره روزي
    است  ياس  زيرِ توري خوابمان

   نوشيم  مي  تازه ها، بوي صبح
   نوشيم  مي  تازه  هياهوي شب
    نيست  خالي  هميشه هامان سفره

    نيست  رجالي مان  و خوراك خواب
    ايليم ِ يك ما خدا باوران

    شهر فاميليم با شهيدان
   واالتر ، اگر نه از شهيديم

   باالتر  ما دو كوچه ي خانه
    است  گل ِ ما غالباً دو لقمه قوت
    است  دو پل  ما و خدا يكي بين

    شهود و شفافي ، با اين حيف
    در دو جغرافي با خداييم

             
  ؟ خواهيم  وفا مي  بگويم چه

  ؟ خواهيم  مي  و پناه  پشت يا نه
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   خدا هاي ِ فرشته   دود آه            33 
  

  

   انگار ايم از خدا دور مانده
   انگار ايم  مهجور مانده سخت

   رها نشدند  جانمان از زمين
   ما نشدند ، شفيع و شهيدان

   رفتيم مي» قطار «  در يك ما كه
   رفتيم ِ بهار مي  فتح پي

   بود  پر كشيدنِ عمليات
   بود ، سر كشيدن ِ عشق فرصت

  ها مملو از خدا بودند جام
  ِ كبريا بودند ها سمت جاده

    داشت  گريبان  گل  كه ياد روزي
    داشت  غريبان ، چون  زخم  بغل يك
  آمد  مي  پياده ِ سيبي طعم

  آمد  مي  ايستاده و، درخت
    را بياد نداشت ، ماه دوستم

   ماد نداشت اعت  هم  ستاره به
   نبود ، هيچوقت او غزلزاده

   نبود ، هيچوقت  ساده غزلي
  



  

٣٥

  ، بلند ، ناب  بود، ناب مثنوي
  ، بلند  آفتاب  مثل اش سوژه
    داشت  جاري ِ گونه  از سمت رودي
    داشت  صحاري ي  در چهره چهره

  كرد  مي ، هي  جاده  كه در نگاهش
  كرد  مي  طي  را عاشقانه جاده
             
    هست  يادم درست!  گفتم»  وپهك«

    هست  اعتقادم ، به ، هودج كوپه
   ِ بهشت  سمت  به  از زمين هودجي
   ِ بهشت  سمت به»  مين«آلود  از تف

    راه  بود به او همينطور، خيره
    راه  بود به ، چيره  در لحظه لحظه
    بر دوشش  از گلوله  خشاب سه

   ِ آغوشش  عروس تيرباري
   بود ر چشمهايش گرفتا شب
   بود  در صدايش ، ناب اي نغمه
   از خورشيد  داشت  تازه اي چفيه
   از خورشيد  داشت ، آوازه بر لب
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    نداشت  آب  اگر چه در بساطش
    نداشت  از اضطراب  سهم ش» ُقمُقمه«

  نوشيد  نور مي  كه نازنيني
  نوشيد  را صبور مي شوكران

   رفت  مي ِ بط  شبيه ِ توفان سوي
   رفت  مي ِ خط  سوي  به  از شط تشنه

    بود سپس ِ شهاب ايستگاه
    بود سپس  شتاب  ترنّم يك

    باز شد درشان ها كه آشيان
    كبوترشان پر زدند از حرم

   بود ، در گلومان ِ اندوه بغض
   بود  رومان  پيش اتعملي
    خوانديم  چادر، نمازِ شب توي
    خوانديم  را از فرازِ شب جبهه
  زد  پر مي  در بدوِ راه  كه خون
  زد  پر مي  پگاه  سمت  به شب
   بودند  شاميان ها غرق جاده

   بودند در حصارِ حراميان
  



  

٣٧

   بود  منظم  خون هاي ِ گل صف
   بود  محرم ي ، هنگامه جبهه

   را درو كردند  راه، دوستان
  كردند» هو « هراس  را بي مرگ
             

   باد بود در صحرا ي زوزه
  شمر جالد بود در صحرا

    زمين  توي  نهفته هاي خشم
    زمين  توي  خفته اژدهاهاي

   بود  نفرت ها، خارپشت سيم
   بود ِ نفرت ِ غدار، پشت مرگ
   در هر سو  داشت ، خمپاره فتنه

   در هر سو اشت د چند خونخواره
    بود و سر برآوردن ِ خون شب

    از جگر برآوردن) ع(» ياحسين«
             
   كرد  سرايي  نفر مرثيت يك

   كرد  اظهار آشنايي با غم
  ِ كربال نوا سر داد از غم
  ِ كربال سر داد  از زخم نوحه
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    شب  بود آن ِ دست ِ باران فصل
    شب  بود آن ِ مست  مست خوان نوحه
   بودند ها دالوران زن سينه

   بودند  باوران  عشق همگي
  ، آبشار شويد  نفر گفت يك

   را سوار شويد ِ اشك توسن
  تر باشيد  هستيد چشمه چشمه
  ها فرو پاشيد  بغض ناگهان
    گرفت  زالل اي  در چشمه شعله
    گرفت  بال  يجيب ِ امن بانگ
    بر گردن ِ چفيه نوردان شب

    كربال كردن  به و سالمي
  ِ خدا ، خون ُ عليك السالم
   خدا  حواريون  اي السالم
    كن  ما عنايت  به) س(ِ زهرا جان
    كن  را تا خدا هدايت جبهه
  ) ع(  حسين" سبوت" خود از   ده آبمان
  ) ع(  حسين ِ ماهروت ِ سقاي جان

  



  

٣٩

   آقا  كرامتي  اوج تو كه
   آقا ِ امامتي ِ قلب داغ
  ) س( ِ كربال، زينب ِ خاتون جان

  ) س( ِ كربال، زينب قاصد خون

    باش ، با حبيبان ِ محبوب مثل
    باش تو جلودارِ ما غريبان

             
   ، زالل  چشمه  چشمه  فرو ريخت خون

    شد زبند خيال  وا كه چشممان
    دست  به  سوارِ تيغ  يك ناگهان

    نشست  دسته آمد و روبروي
    نگريست ِ دوستان  در چشم خيره
    نگريست  بوستان ، رو به  گل مثل

    گرفت  ديد، كام  را كه شوقمان
    گرفت ، از نيام  تيغ ي قبضه
  »  خط به« كرد   اشاره  در دست تيغ
    شط رسيد به  مي  راه  از اين كه

    و يارانش) ع( ِ حسين ِ خون شط
   ِ سوگوارانش دارد آهنگ
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   پديد آمد  آتشي ناگهان
  آمد» ايهاالشهيد « ي ناله

    آشفت  رعد خشم  را كه خوابمان
   گفت  نفر مي  يك  كه شنيدم مي

   تِ كربال باز اس ، راه دوستان
   ِ پرواز است  مجال ، اينك اينك

   در صحرا  بست بايد احرام
   در صحرا  نشست  خون ي غرقه
   كرد  راهي  كرد و باره  خون غسل
   كرد  طي  را بايد اينچنين جبهه
             

   كرد  گل ، اشتياقشان دوستان
   كرد  تقابل  با ترسشان عشق
    ققنوس  شدند چون  آتش همه

   ِ اقيانوس  سمت  به ِ خون جاري
   آورد  برايشان  نفر نان يك
   آورد  برايشان ِ ريحان چاي
   نيز  بود و قرآن  و آيينه آب

   نيز ِ ياران و خداحافظي
  
  
  
  



  

٤١

   افتادند ها دورِ گردن دست
  دادند  مي  دست  كه در وداعي

   شدند ِ عشق ها، ايستگاه چشم
   شدند  عشق  و پناه  پشت همه
  ِ بدرود ، در اندوهگيني نه

   بود ِ ياران  و پناه ، پشت عشق
  سپرد  مي  راه  كه  اينك عشق

   بخورد اي  جرقّه بايد اكنون
  ِ صحرا  در سياهي ناگهان

  ») س(يا زهرا«،   گرفت  نفر دم يك
    بود، آري  جرقه  يك  همان اين

    كبود، آري  و بازوي صورت
   سر وا كرد ، دوباره ِ مردان زخم

  گر احيا كردرا بار دي» بدر«
    زدند از شوق ِ مين  ميدان  به تن

    زدند از شوق ِ زمين  فرق پا به
  مرد  مي زير پايشان» اژدها«
  مرد  مي از صدايشان» تيربار«
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   شد له» اژدها «  شب  آن  فقط نه
   شد  و پا له  زير دست  هم مرگ

    افشاني ِ دست ، گرم دوستان
    تا خدا چراغاني از زمين

    اوج  به پر كشيدند، عاشقانه
    اوج ، به  آشيانه از فراسوي

  رقصيد دود و گرد و غبار مي
  رقصيد  در كارزار مي جبهه
             

   انگيزي  عشق  به در سماعي
  »  تبريزي  بود و شمس مولوي«

   بود در حضور خدا ِ خون رقص
   بود و نورِ خدا  در شعله شعله

   بود  خوان  مثنوي ، شمس مولوي
   بود  حيران ش ، از مولوي شمس
  چيد  سر مي  خاك  توي  چون عشق
  چيد  برمي ، پاي  از شرم خاك
   خدا  كه آنچنان!  بستي  بن و چه
   بود با شهدا  داده ، لم ساده

  



  

٤٣

   داست خ  شهيد اگر نه خونبهاي
  ؟  با شهداست  روي  خدا از چه پس
    دست  بود به  گرفته ، دامن شرم

   بست  بن  شود از آن تا فراري
             

   بر زد  سر از افق  سپيده چون
   پرپر زد ِ عشق  در خون جبهه

   آمد خوان ، نوحه سحر از راه
   آمد  دوان ، دوان و شهادت

    كرد از شوق  سالم  شهيدان به
    كرد از شوق  نام  ثبت را همه

    آمدند در وادي كاينات
    و شادي  و تار و بربط با دف
   سر دادند  بستند و خنده حلقه
   پر دادند ِ عرش  را سمت همه

   كرد  مهمان  فرشته  هم آسمان
   كرد  را تا خدا چراغان خاك

  ِ حضور شدند ، طالب دوستان
   از بلور شدند ِ قصري صاحب
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   را داد  آمد، جزايشان عشق
   را داد و خدا، خونبهايشان

             
   تر بودم ، سخت  از سنگ  كه من

  ؟  سفر بودم ي مگر آماده
   در قطار نبود؟  مگر جام من

   بهار نبود  اليق ِ من جان
    نداشت اق وف ِ من  و بخت نيت
    نداشت  انگار اشتياق بختم

  ِ شهيد  جزو همرهان تا شوم
  ِ شهيد  كاروان  به تا درآيم

   ِ خاكي  از تن  بردارم دست
    افالكي با پر و بالهاي

   خوردم  مي ِ عشق  زخم الاقل
   بردم  در نمي  به ِ خاكي تن

    كاش  و هزار، اي  هستم ، من حيف
    كاش ي و بهار، ا  بودم  من كاش
             
  آيند  مي ، تا آشيانه حال

  آيند  مي  شانه  روي دوستان
  



  

٤٥

   نور  روشنايي  به از مسيري
  ِ صبور باز گشتند مرغكان

  ِ شهر  برداشتند مردم موج
  ِ شهر تا برآرند از تالطم

   دريا را  چاك ِ چاك بدن
  ِ دريا را ، خاك برند آه مي
             

  دود و   دگر از آتش تا فرازي
   بدرود ِ من ِ غريب دوستان
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��  آ	ا�� ��* �  ����	؟  آ	�  
   هزار شهيد    تشييع

  

   ورم  شعله  از درد و داغ باري
    در جگرم  شكفته ِ زخمي گل
   را  باران  دوباره سرايم مي

   را ِ جماران  ابري ي خانه
    گفت  خواهم ستاره ِ بي از شب

    گفت  خواهم  پاره  را پاره ماه
   الغر و زرد هاي  شمع با همين

   كرد  خواهم  رديف  شبستان يك
    در گردن  دست  و اندوه شب
    كردن  بغل ِ غم  و زانوي من
  



  

٤٧

   ، تر است ِ چشم  از مذاب صورتم
   ِ جگر است ود آتش د ِ من آه

   كو؟  ـ توانت ِ من  ـ دست اي سينه
   كو؟  خوانت  نوحه  حسينيه اي
   مرا ، ُكشت ِ رفته ِ ياران داغ

   مرا ، ُكشت ِ رفته نوبهاران
             

   ، كابوس  نه ، خواب ، نه  ديدم خواب
   ِ اختاپوس ، مثل ، عفريته خوره
   را جويد جانم  مي شَبحي

   را تخوانم اس اژدها گونه
    و سياهدلي ، شب  و وحشت شب
   ِ كاهگلي  و ديوارهاي شب
   ِ سوسوزن هاي  و عفريته شب

    روزن ، بي ِ بسته هاي پنجره
   بود ِ موشك  آژير و سيل جيغ
   بود ِ عروسك  در هيأت مرگ

  سر  بي  پيكري  كه  ديدم خواب
  ِ خاكستر دويد از ميان مي
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   از درد  لشگري  كه  بگويم چون
   كرد  غارت شهرها را چگونه

    شدن بخت  تيره  است  سخت و چه
    شدن  درخت ِ يك  برگ آخرين

   شديد  ُكشته  آه ؟ كه  و ماندن من
   شديد؟  ُكشته  گناه  كدامين به

             
   هيد اگر ماندهش  بي اي كوچه

    در مانده  كه  منم نا شهيدش
   راندم  مي ، سواره با سواران

    ماندم  يكي  رفتند و من همه
   اينجا مرا رها نكنيد گفتم

   و جفا نكنيد بگذاريدم
   خواهم  را نمي ِ مجروح جان
   خواهم  را نمي روح ِ بي تن

    در گيجي  خورده ، غوطه ام مرده
   ريجيِ تد  مرگ در هياهوي

  ِ خدا  ذات  به ، قسم  بگويم چه
   با شهدا  است  رفته ِ من روح
             
  



  

٤٩

   ِ عشق  هموار بود و مسلخ راه
   ِ عشق  جا يار بود و مسلخ همه
    داشت ديدن)   يجيب اَمن(ِ  شب

    داشت  شنيدن  عاشقان صحبت
    غافل  بود و من يار در جلوه

    غافل  آشنا و تن  اوج  به جان
   شدند  چشمه ِ قنوت هاي دست

   شدند  كرشمه ِ يك  مست عاشقان
   آلود  شتاب  خود آمدم تا به
   آلود  خواب ِ عشق  از راه ماندم

  ؟  كنم  را چه ِ مرده تو بگو جان
  ؟  كنم  را چه  خورده ِ زخم غيرت

             
    پوشيده  سياه شهر، اينك

    پوشيده ِ آه ، رخت آسمان
   ستبر هاي هِ شان بربلنداي

  ِ ابر  از پس  خورشيد خيره مانده
   ِ ملكوت ِ حيرت ِ چشمان پيش
   برند در تابوت  را مي ماه
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   كبوترها  چون  در الله الله
  ِ صنوبرها رسد قامت مي

   ان از بار  است  جاري عطر خون
    عَلمداران  عطرِ خوش مثل
   را ِ ياران  ببينيد نعش هان

   را  باران  شكوفه هاي حجله
   ِ سرگشته  از عاشقان آري

    برگشته  و پالك استخوان
   و خورشيد از مسيرِ ستاره

  رود پيكرِ هزار شهيد مي
   باز آمد  كه  همين  يعني عشق

   و جا نماز آمد مهر و تسبيح
             

   كنيد ها نظاره وجهلباز اب
   كنيد بنشينيد و استخاره

    است  رقم  اندوختيد كم آنچه
    است  ساختيد كم  كه هايي» برج«

  خواهيد  مي  مال  است حقّتان
  خواهيد  مي ها مجال  از اين بيش

  



  

٥١

  ِ ما  شهيد دادن  شما چه به
   ما  نهادن  وطن  پاي سر به

   ايم  زيسته  شيعه  كه  شما چه به
   ايم  زيسته ِ شريعه  كام هتشن

   بود  و باطل ِ حق ِ ما، جنگ جنگ
   بود  باد اگر هالهل نوشمان

   كَر بوديد ِ جنگ  طبل موقع
  تر بوديد البد از ما زرنگ

  ِ شما  سهم  گلوله  نشد يك كه
  ِ شما  سهم  مقوله  از اين زخمي

  فرار از نبرد را بلَديد... و 
  ِ درد را بلَديد ِ اهل غارت
    است ، بدانيد نور در راه هان
    است  سوارِ صبور در راه يك

  آيد  مي سر بدزديد تيغ
  آيد  مي  و دريغ درد و داغ

    كرده ِ ذوالفقار گُم مردم
    كرده  را در غبار گم جاده
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  ِ خدا  نام ، به  خون به،   شرافت به
  ِ خدا ، انتقام  است در كمين

             
   و دود  دگر از آتش تا فرازي
  ، بدرود ِ من ِ غريب دوستان

  
  
  



  

٥٣

  
  
  
  
  
  
  

 " و "�ر�	  از �! � ���ر�* " 
   المبين  فتح  شهيدان  به      تقديم

  

    از جانم  آتش  كرده باز گل
   رويد از گريبانم  مي شعله

    و پريشاني  ماندم باز من
    خواني  مثنوي هاي  و شب من

   ِ مجهول  هويت ؟ يك چيستم
    و معلول  زخمي ، نه  شهيدم نه

    و سرگشته  چاك  سينه عاشقي
  !  برگشته  راه  از نيمه مردي

   از تبارِ بهار جا مانده
   ِ كربال مانده شهيدان بي
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    ملكوت ي  از سبزواره رانده
    و برهوت  و برودت ِ بهت غرق
    و پرم  بال ، شكسته  بگويم چه

    ترم  شكسته ِ نازكت از دل
             
  ، سفر مهيا بود  بودم رفته
   بر سرِ ثريا بود ِ من پاي
    هست  و دود بود يادم آتش
    هست يادمِ موعود بود  وقت
    آغازين ، فصل نه!  ِ پايان خط

    آذين  تا خدا چراغ از زمين
  رفتند  مي  فوج ها فوج الله

  رفتند  مي ِ اوج تا فراسوي
  ِ نور  روشنايي  به از مسيري

  ِ غيور هاي گذشتند الله مي
   روز  داشتند آن ها، بال الله
   روز  مرا جا گذاشتند  آن كه
             
   تر از سنگ  سنگ ه، ن ِ سنگي من

   ِ درنگ  دچارِ پاي  بودم مانده
  



  

٥٥

   بود  شده ِ خون  غرق  كه  و دشتي من
   بود  شده  واژگون  كه  و زيني اسب
  !باريد  مي  تگرگ  بگويم چه

  باريد  مي ِ مرگ  باران يا كه
   كجا؟  كجا و مرگ  شهادت نه

   كجا؟  كجا، تگرگ ِ باران لطف
   در دست   نقد جان  بوديم رفته
    پا بست  شدم  رفتند و من همه
             
   را؟  حيرت ، كدام  بگويم چه

   را؟  غيرت ِ كدام هاي زخم
  ؟  نااميد برگشتم  من  كه اين
  ؟  و ناشهيد برگشتم رفتم
  ؟ ِ من  بود نيت  ناصاف  كه اين

  ؟ ِ من  نشد هويت و شهادت
   سوز  هستي هاي  زخم  اين از من
  ستند هنوز بردار ني دست
             

   ، جا مانده دردمند از عروج
   ، با درد كربال مانده خسته
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  گنجد  نمي  در توان دردشان
  گنجد  نمي  در بيان شان وصف
    و خون  بارها در آتش ام ديده

    و جنون ِ عشق وج را در ا عاشقان
    را ديدم  و نيزه ِ قرآن جنگ

    را ديدم ، هويزه در شلمچه
    مجنون ي  با عشيره ام بوده
    مجنون ي  در جزيره مدتي

   فاو را ديدند،،  كه شهدايي
   كوچيدند تا خدا عاشقانه

   بود  ـ گُل  ُگل  روزها كه ياد آن
   بود  تا خدا توسل از زمين

  ِ سپيد تران كبو ها چون الله
  ترديد  بي پريدند ساده مي

  شد  اما شديدتر مي جنگ
  شد پسر مي  باز بي مادري

  داد راديو از خطر، خبر مي
  داد  سر مي  آژير، زوزه گاه
  



  

٥٧

    نداشت  جز خدا پناه  كس هيچ
    نداشت  پناهگاه  شهري هيچ

  ،،  خيزِ بمباران  زخم در همان
   ها پر شد از سپيداران جبهه
    اسير شدم  رفتند و من همه

    كوير شدم  چنين در بهار اين
   زنجير اي  صخره  به ِ بختم پاي

  ِ اسير  اسير، فوق  بودم مانده
   بود  بوستانم  به  رغبت  كه من

   بود ِ دوستانم  داغ ِ من سهم
    غيور و با احساس دوستاني
  » عباس «  شهيد چون دوستاني
   تا خدا رفتند  كه دوستاني

  كردند و كربال رفتندنذر 
             
  » بخير  خوب  روزهاي ياد آن«

   بخير  و جنوب  مغرب ي جبهه
    خوش  و آتش ِ عشق ياد مردان

    كُش ِ دشمن  عاشقان ياد آن
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   شدند  ز درد و رنج  عاري همه
   شدند  پنج ِ كربالي راهي
   باز آمد  كه المبين ِ فتح فصل
   خروشيد و در فراز آمد خون
   بود  سنگين  والفجرِ هشت صبح
   بود  رنگين ِ الله ، از خون دشت
   از هر جا، المقدس ِ بيت شب
  ) س( يا زهرا  صداي شنيدم مي

    پر دردم  كه ، مني ِ مانده من
    كردم ها را مشايعت الله
             

   ِ من  گردن  به  سري  اينك مانده
   ِ من  گردن  به  خنجري ي سايه

  شدند)  نام(ِ   اهل  كه و كساني
  شدند»  اباقطام «  كه مردمي
   ؟ هيهات تر از اين  تلخ زندگي

   ؟ هيهات  همنشين  كوفه  و يك من
   ِ درد و نخلستان باز پژواك

   ، مرد و نخلستان  و كوفه غربت
  



  

٥٩

  ) ع(» علي « ِ كوفه  در گلوي ناستخوا
  ) ع(» علي « ِ كوفه  آبروي ي همه
  ، موال ِ تو پيرِ من  غالم اي

  ، موال قنبرِ تو اميرِ من
    كردند با تو در صفّين آنچه

  ) ع( ِ حسين  جان  به  زمان  اين  است جاري
    چندي ِ نهروان  از قوم مانده
    يهودا اسيرِ ترفندي چون

   كنند تباه اش تا كجا باري
   كنند  را سياه  خلق ي جامه
   اينانند  كه ِ دين  چاكان سينه
   در گريبانند ِ فتنه آتش
    شام اند و گاهي  در كوفه گاه
    كالم  به ، ولي  دلسوزِ دين همه
    نيست ِ تو دين  جدا از مرام دين
    نيست  آيين ِ عشق  تو آيين بي
             
   ترديد ي  صحابه  بگويم چه
  ايد، برگرديد؟  كرده  گم اهر
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   شهيد؟ ِ خون ايد از نداي فارغ
   شهيد؟  خون  از خونبهاي غافل

   عشقند  محفل شهدا شمع
  ِ عشقند ِ قبايل رهبران

   خروشد از در و دشت  مي خونشان
    برگشت توان  نمي ه ر  از اين كه

   شهيد ، جان  با انقالب بسته
  ِ شهيد ، آرمان پايدار است

             
   و دود  دگر از آتش تا فرازي
   بدرود ِ من ِ غريب دوستان

  
  
  



  

٦١

  
  
  
  
  
  
  

 " �%دار  اي ِ (� ه!�' �&%ان*" 
  4   كربالي  امير و شهيدان    به

  

   آقا  در سرم ِ صحراست شوق
   آقا رمب  مي  ارث از جنون

    بودن  سامري ست  برخي سهم
    بودن ِ عامري  قيس ِ من سهم

    سرش  به  زد جنون  مگر هر كه نه
    رهگذرش  و دشت شود كوه مي

    زد شبيخونم  كه  از آندم عشق
    مجنونم  نديده ِ ليلي من
   شيداتر  نه ، ولي ِ مجنون مثل

  ... زليخاتر  از زليخا كمي
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    وصال  زشوق رسم  خود مي  به نه
    خيال  به  از توام  گريز است نه

    كنم  چه  در بيان  است ، عشق عشق
    كنم  چه  در ميان  است  عشق پاي
    دور ماند از آب  كه  ماهي مثل

   ، عذاب  عذاب زنم  و پا مي دست
             

    باشي ِ دل  آشناي  است مشكل
    باشي بعد، درگيرِ كارِ گل

   ِ عشق  تكامل  در آنسوي روح
   ِ عشق  تو بشكند پل ِ پاي پيش
    ماندي  از توان  من  مثل تو كه
    ماندي  از كاروانيان تو كه
  !  را صال دادي  جبهه  من مثل
  !  ساالرِ كربال دادي  به دل

    آه  اندكي ادي نه  برهم پلك
    و تو هر دو سياه ِ من ِ بخت روي

   و تو  از من آنقدر صبر ريخت
   و تو  از من  گريخت  شهادت كه
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   دهد در و دشت  آواز مي اينك
   ، از پا درازتر برگشت دست
    محكوميم  را يادواره مرگ

    محكوميم  را دوباره زندگي
    است  از كوچ آورد ماندن  ره اين

    است  پوچ  زيستن انهناشهيد
    ماندم  و توان  از چالش  كه اين

    ماندم  زكاروان ِ رفتن فصل
    شدند االّ من  راهي همه
    با من  آتشي  از جبهه مانده
  ، از شهدا ، جنگ  از جبهه آتش

  ِ خدا  از سپاه  خوش خاطراتي
   شورانگيز  اگر چه خاطراتي
   غرورانگيز  همه لحظاتش

   را  و جانم گدازند جسم مي
   را  زبانم كنند آتشين مي
             

   ِ سپيداران ، شب  شب ياد آن
   ِ سبكباران ِ كوچيدن شب
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   سرشار ِ عاشقي  از شوق شبي
   ديدار ِ موعود، آخرين شب
  ِ قدر ليِ ليا  از عترت شبي
   صدر  به ، نشسته  شب  از هر چه شبي
  تر  از روز ـ نيز ـ روشن شبي

  تر از سحر، خاكريز ـ روشن
   ِ سر آتش و پشت»  مين«ِ رو،  پيش
    در آتش ور بود جبهه غوطه
    تيربار و طياره  طرف يك
    خمپاره هاي  زوزه  طرف يك
    شكنان ِ صف  از گروه  ـ فوج فوج
    شكنان ا هدف ر  خصم ي فنته

   خروشيدند  خون  كه در وداعي
   نوشيدند ِ عشق  از جام همه
    زديم  خواند و سينه  نفر نوحه يك

    زديم  تا مدينه  سينه از نجف
   ، خداحافظ  هم ، در چشم چشم

   ، خداحافظ همصدا، همقدم
  



  

٦٥

  ِ او  دامن  بود و موج دوستم
  ِ او  گردن  به  انداختم دست
   بود  گروهان ي ه فرماند او كه

   بود  نمايان  غمي در نگاهش
    راز بود در چشمش ، يك ، نه غم

   ِ پرواز بود در چشمش شوق
   ، بايست ، گفت ، كه  ـ رد شوم خواستم

    گريست  كرد و هايهاي بغلم
             
   ، از گيجي  و منگ ِ حيران من
   ... ِ تدريجي ِ مرگ ِ محكوم من

  ؟ ِ اشك امير و جاري!   بودم مات
  ؟ ِ اشك  و زاري  آفتاب صورت
    جنگيدن  از چند سال او پس
    لنگيدن  از اساس  اين با من
   تواند بگويد از سرِ درد؟ چه
   مرد؟  تهمتن  دارد اين  دل  به چه

   تأخير  بعد از اندكي گفتمش
   تو را، امير، امير؟  شد امشب چه
  
  
  
  

  64               خدا هاي ِ فرشته دود آه              



  

٦٦

   خدا هاي ِ فرشته   دود آه            65 
  

  

   ، هان  كه  دوخت  چشم  آنگاه در من
    برسان  مادرم  را به ام ـ نامه
  ؟ گردي  تو بر نمي ؟ يعني نامه

  ؟  كردي  چرا چنين پس!  چرا ـ هان
   از سرِ درد  زد در نگاهش برق
   مرد كجا اي! كجا!   كجايي كه

  ر در پيكا  شروع  اينك شد هم
   چهار ِ كربالي عمليات

  طلبد  مي كربال، مرد راه
  طلبد  مي  سپاه و شهادت

   ِ خداست ِ عاشقان ِ معراج شب
   ِ شهداست ِ عشقبازي فرصت

  گرند  نظاره  عرشيان ي همه
   ببرند  آسمان  را به  كس تا چه

    آيا من  از چه خواهي تو نمي
  ؟  دامن  از زمين  امشب بكشم

    سال  دو سه در اين  ام  نجنگيده كم
    تا حال ام  نرفته با شهيدان

  



  

٦٧

  ؟  باشم  جان  سخت  اينگونه تا كي
  ؟  باشم ، دوان  كاروان ِ اين پي
   رفتند ِ مين  روي  كه  از آنان من

   رفتند  از اين  پيش  كه از شهيدان
   تا خدا خدا بكنند خواستم

   دعا بكنند در مناجاتشان
    كنم  را نشانه  عرش  شبي كه

    كنم  خانه ، در بهشت بروم
   باشد ِ ديدار در سرم شوق

   باشد ِ آخرم عمليات
   بود و نبود  از هر آنچه بگذرم
   برفراز ابر كبود بروم
    بگذارم ِ راه  آنسوي پا به

    بگذارم ِ ماه  دامان سر به
   پوشي  پرنيان  به بنشينم

    همĤغوشي  كنم با شهيدان
             

   بود ود، آفتابي ب  شب گرچه
   بود ، شهابي ، آسمان آسمان
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  ، سپيد ِ سياه شب» منور«از 
   سپيد،  ماه  قرص  مثل آسمان

   بود  نبود، آتش ، سپيدي نه
   بود سرود آتش  مي  خون آنچه

   خمپارهِ تير و  زير باران
   ، يكباره ، سريع تأمل بي

  ِ امير  زيرِ گوش  آهسته گفتم
   دردمند را بپذير عذرِ اين

    سرِ عشق ي  زصدقه شايد امشب
    ِ شهيد پرورِ عشق از دعاي

   شهيد شود هم»  ِ خسته من « اين
  ، ناپديد شود  نامه بعد، اين

    لب  به  داشت  كه اي  با خنده گفت
    امشب رسي  نمي  شهادت ـ به

   امير؟ ؟ آه ـ از كجا مطمئني
   امير؟  نگاه  در آن  داري تو چه

  » پيك «  گيرودار بود كه و ـ در اين
    ـ عليك تر از سالم متبسم

  



  

٦٩

   ، از مقّر سپاه سيم  ـ بي گفت
  ... ا ، بسم دهد رمز را كه مي

    و كاست كم  بي  ـ حمله ؟ گفت  كنم ـ چه
   ما خواست از   سپاه  را كه آنچه

   كرد  را طي ِ مرگ  دشت بايد اين
   كرد  را، هي  خويش ِ بخت توسن

    رفتم  ـ هان  كه  من  به و ـ اشارت
    رفتم  آسمان  به شايد امشب

             
  ...تر از سنگر   آنطرف چند گام
   خطر  و موج ِ مين بود ميدان

   ...  و آُشفته و امير ـ آتشين
    گفتهِ سر ِ ترك  شهيدان چون
   سرافراز شود  تا كه  مين زد به
   باز شود ِ حمله ِ مردان راه

  ... را  بگسلد بند بند دشمن
   را ِ آهن  بگويد جواب خون
   نرو  راست  كه  برداشتم بانگ
  نرو»  اژدهاست«ِ تو  ِ پاي پيش
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   بردار تر قدم  آهسته كمي
   سردار  اي ِ تو هستم نگران

   شد  بود آن  گفته امير آنچه... و 
   شد ِ ابرها نمايان از پس
    شب  شد آن  پاره ، پاره بدنش

    شب  شد آن  پر ستاره ، تنش نه
   زد  تا خدا پل  از خاك باري
   زد  گُل ِ آسمان  و بر فرق رفت
  ِ شهيد گون  الله،  و شد الله رفت

  ِ شهيد  خون  به و شما را قسم
   شود نگذاريد مرگسال

   شود  پايمال  قوم ِ اين خون
   شهدا ِ اين نگذاريد خون

  ِ خدا  سپاهيان ِ پاك خون
    بركف ِ جان ِ عاشقان حرمت
   ِ شرف  و قوم  عشق ِ ايل حرمت
   تا خدا رفتند  كه ِ آنان خون

  نذر كردند و كربال رفتند
  



  

٧١

    برهوت  از اين  پاك  كه ِ قومي ونخ
   اند تا ملكوت  رفته پرزنان
  ِ سكّاندار ِ دريادالن خون
  ِ ميداندار هاي  آوازه رستم

   ِ جانبازان ِ گرم ِ خون حرمت
    آغازان المقدس ِ بيت خون
  ها  زده  را عَلم ِ عشق غيرت
  ها زده  رقم المبين ِ فتح خون
  د يار را ديدن  كه ِ آنان خون

  ِ چهار را ديدند كربالي
   ِ عشق ِ آسماني ِ آيات مثل

   ِ عشق  ترجماني  به در قداست
   بودند شكن  خط  كه عاشقاني

   بودند  پيرهن ِ گلگونه ماه
   بود) ره(  خميني پيرِ كنعانشان

   بود  حسيني ِ سرخشان نهضت
  ِ جا نماز و جهاد ِ مردان خون
   فرياد ِ آتشين  كيشان شيعه
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    دوش  به ِ مشك هاي ِ عباس خون
   ِ درد خروش ِ اكبردالن خون
   ِ تمام  سال  هشت  كه ِ آنان خون

   اند مدام  بوده  نوش شوكران
  ِ لشكرِ درد نگذاريد خون

   مرد  همه ِ اين ِ پاك ِ خون حرمت
   شود  پايمال  ساده ينچنينا

   شود  حالل  بارگي عافيت
  خود باشد» ِ پست« در فكرِ  هر كه

   برِ اُحد باشد يا غنيمت
  !برود» نو « رو به)  كُهنه ( مدل

   گرو برود ِ عاشقان حرمت
    حال درد بود در همه  بي  كه آن
   ِ حالل ِ نان  اهل  بندد به راه
   ن لجند اينا  با عاشقان  كه نه

    كجند اينان  دهن با شهيدان
   اينانند  است  تنباره هر چه

   آفرينانند لشكرِ فتنه
  



  

٧٣

   شود ها صباح  شام ، اين كاش
   شود  مباح ِ تاراجيان خون
             

   درد ي  و سروده  ماندم باز من
   درد ي  و توده  آتشين با دلي

   زدن  و سينه  اشك هاي  و شب من
    زدن نه تا مدي  سينه از نجف

           
   و دود  دگر از آتش تا فرازي
   بدرود ِ من ِ غريب دوستان
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  " ، �/م  �-	 داد� ه�ي آ���*" 
   المقدس  بيت  عمليات

  

   ِ دلم  آسمان ست  ابري گرچه
    مشتعلم  از درد و داغ باري
  شكند  چرا نمي ِ مرگم بغض
   بزند  آتشم  به  آبي تا كه
    روزي  داشتم  از آب باغي

    روزي  داشتم  خواب اي چشمه
    اما كويرِ اندوهم اينك
   ، اسيرِ اندوهم  زخمم فصل
   ست  كرده  كج  انگار راه بختم
   ست  كرده  مرا فلج هاي گام
  



  

٧٥

  شد مسفر مي ه  كاش  اي اشكم
  شد  تر مي ِ سينه  از خون چشمم
    ببارد از چشمم  باران كاش
    برآرد از چشمم  جگر خون يك

   شود  خضاب ِ دل  از خون چهرم
   شود  آب  لخته  لخته جگرم
     خوردن  خون  سال  از هشت تا پس
    خوردن ِ جنون  آتش  سال هشت
   ِ خود نشوم  و نان ِ نام كاسب

   اُحد نشوم برِ  و غنيمت
   ؟ هيهات  و من  چنين  اين ذلّتي
   ؟ هيهات  و من  همنشين اي كوفه
             
   ، سالم ِ ايستاده  درختان اي

   ، سالم  شهيد داده هاي كوچه
  ايد  سوخته  نيم  كه هايي نخل
  ايد  دوخته  دجله  در چشم چشم

   شهر ِ خونين ِ غريب چاوشان
   شهر ِ خونين  نصيب ِ آتش خيل
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    رنگ ِ خونين هاي شهرِ سجاده
    قشنگ هاي ، شهرِ لحظه شهرِ خون

    بر كف  جان شاهد عاشقان
    در صف ، صف  كوه  رشته  يك مثل
   ِ حرَم ِ كبوتران  رواق اي

  ؟ خونسرود تو را كجا ببرم
  دانند  نمي  باز هم اي پاره

   شهيدانند  همين خونسرودت
   شهيد شدند  هم  غريبانه كه

   ناپديد شدند يا شهيدانه
             
   بود ، انگار روزِ روشن  نه شب
   بود ِ ستبر جوشن هاي سينه
   بودند  خون هاي ها، لحظه لحظه
   بودند  جنون ي ها مايه عقل
    نجيب هاي  دوش  به پشتي كوله
   ِ نجيب هاي ها سبزپوش الله

    نوشان ِ شوكران  راه راهشان
    مدهوشان  اَلست از شراب

  



  

٧٧

    بود و وداع  غريب هايي لحظه
   بود و وداع»   يجيب اَمن«ِ  شب
    اشك ها شاهد زاللي چشم

    اشك  از حوالي  جاري رود خون
   ه بست  گل  عشق بر سر از نام

    بسته  پل  عرش  تا به از زمين
   نبود  جز وصال  كه در عروجي

   نبود  بال  شكسته  پرنده يك
   سر دادند  آواز عشق همه

  ِ سفر خبر دادند از شكوه
   در پرواز  پرنده  هر چه مثل

   از آغاز  تا هميشه كوچشان
   خروشيدند  خون  كه در سماعي

   نوشيدند  دوست  از جام باده
   كرد  زد گل  تا شكوفه خونشان
   كرد  تقابل ِ خزان با هجوم

  ها  خون و شكوفا شد از همين
  ها  كارون گون ِ الله جاري
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   شد از هر نهر  روان ِ كارون روح
   شهر  خونين  آزاد گشت تا كه
             

    مبهوت ام  مانده  كه  من  اين اينك
   زيرِ آوار مرگبارِ سكوت

   داريد  درد نان  كه و شمايي
   داريد  نهان  در آستين كوفه
  !  اُحد ديده ي  شما غزوه اي

   ِ خود ديده  زعم كربال را به
   را قاضي»  شُريح «  كرده لعن
   را  ماضي  از ياد خويش برده

   شديد ، آش  ديده هر كجا كاسه
   شديد ِ آسمانخراش صاحب
  ؟  تا كي  شبان ي  در جامه گرگ
  ؟  تا كي زبان ِ بي ِ خلق غارت

  كربالها، مكرّرند اينجا
   و اكبرند اينجا  عباس همه

   برآشوبيم»  علي«گر بخواهد 
   كوبيم  بود مي هر كجا كاخ

  



  

٧٩

   خود بكنيد  حال  آخر به فكري
   اُحد بكنيد ي  از غزوه عبرت

             
   و دود  دگر از آتش تا فرازي
   بدرود ِ من ِ غريب دوستان
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 "*�12 �� " 4% در3ورد�	   آ� ه�
   پرپر هاي  الله  به

  

   را  آهم ِ سينه گزد زخم مي
   را  نگاهم ِ دريا شدن شوق
  كرد  مي  تهمتني  بغضم كاش

  كرد  مي  افكني قصد سهراب
   شد كاش  مي  پاره جگرِ گريه

   شد كاش  مي  پر ستاره دامنم
   شود  پنبه  رشته  تهمينه هر چه
   شود  پنجشنبه  مرگ ي شنبه
    هم  باشد و من ِ آدينه شب

    هم ها و شيون مرقد الله
  



  

٨١

   دارند ونِ خ  داغ  كه هايي الله
   دارند  جنون ي ، در حيطه ريشه
             

   كنيد  را سالم ، آيينه صبح
   كنيد  احترام ِ الله  گل به

  اند  شنيدني اي ها نغمه الله
  اند ِ شهيد ديدني هاي الله
  ِ فريادند هاي ها بغض الله
   دادند  جان ِ عشق  فتواي  به كه

   كرد  عمارت  اين  كه پيرِ ما، آن
   كرد  را زيارت  اللهِ حضرت
   را بوسيد ِ الله  و بازوي دست
   را بوسيد  ساله  هشت ي الله
   ست ساله  نوزده ِ ما گرچه باغ

   ست  الله ي  ساله ِ هشت حاصل
   برگَند  خون ها كه ها،الله الله
  مرگند  بي) ع( ِ حسين ِ خون مثل
    تمام  سال  هشت  كه هايي الله

   امِ ام  چيدند از نگاه بغض
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   پر درآوردند  كه هايي الله
   از جگر برآوردند ِ دل خون

   خدا پر كشيدند تا حريم
  ) ع(ِ سيدالشهدا ِ اصحاب مثل

    برهوت ي  هميشه ، اين از زمين
    پر زدند تا ملكوت شادمان
   كبوترها دند چونپر كشي

  ِ خطر، دالورها در هجوم
   شوند  بودند تا شهاب رفته
   شوند ِ آفتاب  اصحاب يا كه

   بزنند  پل  عرش  تا به از زمين
   بزنند  ُگل بر سرِ هر ستاره

   بود  شده رمزِ رازشان»  يا علي«
   بود  شده ِ نيازشان  مات جبهه
   رفتند تا شهيد شوند همه

  د شوندِ خدا شهي در سپاه
   بود  نبود كه ِ پرپر شدن فصل

   بود  نبود كه يا كبوتر شدن
  



  

٨٣

    داشت  كه ِ جگر نداشت  خون الله
    داشت  كه  سر نداشت بر سرِ نيزه

   خورد  از گلو نخورد كه تشنگي
   خورد  از چار سو نخورد كه زخم

   داد  نداد كه  تن ِ اسب  سم به
   داد  نداد كه ، داد سخن خطبه
   بود  نبود كه  را ترجمان عشق
   بود  نبود كه  بيان  خونين الله
    رفت  كه  الله  نرفت  اسارت به

    رفت  كه  الله  نرفت  غارت يا به
   گمراهيد  كه  ماندگان  زره اي

  خواهيد  مي ها چه ديگر از الله
    گذشت ِ الله  از عروج  سال هشت
    گذشت  ساله ِ هشت  از خون شطّي
   اشان ِ جاري  سبزِ خون شد، سبزه

   شان ِ آبياري سروها مست
  گداز  سرود سينه  يعني الله
   آواز  ترنّم  يعني الله
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    سوز را آموخت بايد از الله
    سوخت  از غريبي  الله  گل چون
   اس' ي  كبود پهلوي ، يعني الله

  ) ع( ِ عباس ِ حرّ و غيرت شرف
  ِ خدا ِ خون  طلوع  يعني الله

  ) ع(ِ سيدالشهدا ِ اصحاب خون

    بودن  گل  امام  يعني الله
    بودن ِ گل  قيام پيشواي

             
  ِ شما ِ جان  نصيب  لجاجت اي

  ِ شما ، داستان ، دشنه آستين
   ِ خون ِ وادي  فروماندگان اي
   ِ خون ِ منادي نكرِ حرمتم

  ها را  سر نشكنيد پل پشت
  ها را ِ گل نخراشيد روح

   اقتدا نكيند  آيينه جز به
   وا نكنيد  انكارِ الله  به لب
    رازِ خورشيد است  چاووش الله
   ِ اَهتزازِ خورشيد است عَلم
  



  

٨٥

  ) ع(  علي  پاك  خون  كه  يعني الله
    يزلي ِ لم مظهر عاشقان

    و تاب  و تو در تب  من ني يع الله
   ِ آب  بر لب  تشنه  كه  يعني الله
   كرد  در كربال قيامت الله

   كرد  امامت  لب  را، تشنه عشق
   خورد ِ حرمله ، شير از كمان الله
   خورد ِ دزد قافله ، شالق الله
   را  فرياد كرد مظلمه الله
   را  كرد علقمه  شرمنده الله
   زد  پس را ِ فرات ، آب الله
   زد  را پس برادر، حيات بي

   پرپر شد ِ الله تير در چشم
  برادر شد ِ بي ، خاتون الله
   جگر  تشنه  امام ، يعني الله

  ) ع(اصغر  علي ي جگرِ تشنه

   بود در زنجير) ع( سجاد الله
   فرياد بود در زنجير بغض
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   بود) ع( بود، اكبر) ع(  عباس الله
  برادر بود  بي) سِ( ِ كلثوم اُم

   كرد ّ ستور را حس ، سم الله
   كرد  تنور را حس  گرم خاك
   ما بودند هاي ها، ياس الله
   ما بودند هاي) ع(  عباس همه
    داشت  سنگر آتش  سنگر به الله
   داشت   و سركش  غريب  روحي الله
  خواند  مي  هم  غريب ، شعري الله
  خواند  مي  هم  يجيب  اَمن الله
   كرد  كربال گل  در خاك الله
   كرد  را تحمل ، داغ  لب تشنه
   حيرانند ها كه  الله  اين اينك
  ِ زهيرانند ِ بر حق خلف
   آزاريد  الله  كه ، شمايي هان

   را نگهداريد ِ الله حرمت
             

   و دود  دگر از آتش تا فرازي
   بدرود ِ من ِ غريب دوستان

  



  

٨٧
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   ...  آورديم  الله  دشت باز يك
   ...  آورديم باز فرياد و ناله

   ست  بر سينه ِ دست  باران حرف
   ست  آيينه  از اشتعال صحبت
  ؟  نشنيدي ِ شكوفه  قحط فصل
  ؟  نشنيدي ، كوفه  در زخم زخم
  رقصد  مي ِ تازه ، بر زخم دشنه
  رقصد  مي  جنازه  روي مرگ
             
    دارم ِ گريستن  مجال نه

    دارم ِ گريستن  حال و نه
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  ؟ ِ تو خالي  بعض  چه  يعني گريه
  ؟ ؟ سبكبالي غمي ؟ بي احتير
   شما  حالل اي  گريه ، چنين نه
  ِ شما  مال درد و بغض ِ بي دل
    چينم ي  فرهاد خطّه  نه من
    بنشينم ِ گريه  شيرين  به كه

  ها ، زان ام  ليلي  مجنون و نه
  ها ِ بيابان  راهي  شوم كه

    مردم  يك  بغض هاي سهمگين
   ، دردم ، تالطمـم انفجارم
   كنيد ، آب ، كمتر آب نزد من
   كنيد  اجتناب ، از من آتشم
             

  ) س( زهرا) ع(  مهدي ما غريبيم

  ) س( زهرا) ع(  مهدي  نصيبيم غم
  ؟  تا كي  دوختن ، در راه چشم

  ؟  تا كي ِ تو سوختن در فراق
    برس  امير و مراد عشق اي

    برس  داد عشق  به) س(ِ زهرا جان
  



  

٨٩

   منتظر تو را ناميد  حق  كه اي
   انجاميد  طول  به انتظارت

    اميد بزرگ  اي گويم  مي فاش
    شهيد بزرگ  و يك باز ماييم

    و شرف  شهيد از تبارِ عشق يك
    نجف  جان  مدينه نور چشم

  ِ اعطينا، ِ جان ِ دامان گل
  ِ اعطينا، ِ روشنان جاري

   ِ خداست  خون  كه اللهي  ذبيح آن
   ست) ع(سيدالشهدا،  سيدالعشق

             
   شهيد آوردند باز نام

   پديد آوردند  قيامت يك
    ناب ، شرابي ِ خون از ُخمستان

   ... اند اولوااللباب  آورده تحفه
   را  شقايق  گل  يعني ُتحفه
   را  عاشق هاي  را، الله عشق
   ناصافند  كه ؟ بس  چه  يعني عشق
  بافند  مي  مهمالت اي پاره
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   قارقار كنند  كه  كالغان چون
   فرار كنند  گل بايد از باغ

   عشقبازانند  از نسل  نه كه
   سرافرازانند  از ايل و نه
    خون  وادي  به  دارد رهي عشق

    خون  دهد منادي تا شهدات
    نيست  شهادت  اليق هر سري
    نيست  سعادت  در اين غير را ره

    در او زمصر و دمشق  راهي نيست
    باشد عشق  عشق  راه نذرِ اين

   او ي  تپيده  خون  به  يعني عشق
   او ي  سرِ بريده  يعني عشق

  ؟) ع(  داد حسين  نيزه و چرا سر به
  ؟) ع(  شد از اعتقاد حسين  چون كشته

  ؟ اسالم بود؟ جز   چه اعتقادش
  ؟ سرود؟ جز اسالم  مي  خون از چه
   نبود  و جاه  در فكر مال او كه
   نبود  در اشتباه  برخي مثل
  



  

٩١

   نزد  دوست  جز در رضاي تيغ
   نزد  دوست  جز براي  نفس يك

   دانست  سيرِ فراز مي او كه
   دانست  را نماز مي  دين ركن

    تشنه  نماز ايستاد لب به
   شنهِ د ِ قبايل در هجوم

   كند  سرِ نماز فاش تا كه
   كند تراش ِ بت ، نفي ِ بت نفي
   داد آواز ، او كه َ يدعوُكم يوم

   نماز َ، با كدام فستجيبون
   ، واهللا ُ بُكم ، اَعلَم ربكُّم
   ِ شما آگاه  از باطن هست

   استيد  فاش ، شما كه با شمايم
   استيد  داغتر از آش ي كاسه

  ايد  شده بري   زحق با شما كه
  ايد  شده  اشعري  يكباره همه

    اين  يعني  زخم  الي استخوان
    اين  يعني  زخم  باالي زخم
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    قوم  نبود اي  جز اين  هم  از اين پيش
    قوم  نبود اي ، درد دين دردتان

  ؟ ِ ادعا تا كي  در مشت تيغ
  ؟ ِ ادعا تا كي ادعا پشت

   زديد  عشق  الف  قرن چارده
   زديد  عشق  را بر خالف تيغ

   آورديد  هم ادعا از پي
   آورديد  كم  امتحان موقع
   شد  آخته  كه) ع(  علي ِ عدل تيغ

   شد  شما شناخته هاي چهره
  بعد رفتيد و يارِ غير شديد

  زبير شديد  ، همه  طلحه همه
   را بها داديد ، هر چه غيرِ حق

   شما داديد ِ دل  خون) ع(  علي به
    فرارو نيست ِ جمل  جنگ گرچه

  ؟  فرارو نيست ِ دغل عمر و عاص
  خواهد  عيار مي ِ شيطان رجم
  خواهد  ذوالفقار مي  هم جنگ

  



  

٩٣

   خواست  مي  ـ وال ـ ولي لوحان ساده
   خواست  مي  علي  و نهروان خندق

   چرا منگيد؟  پس هست»  علي«و 
  رود شما لنگيد  مي كاروان
  !خوانيد  خوانديد باز مي آنچه

  ؟!خوانيد  نماز مي  قبله  چه به
  ايد شما؟ نق ِ نق چند مشغول

  ايد شما  دق ي ِ آيينه مثل
   داريد كنيد دين ادعا مي

   داريد  در آستين  پنهان دشنه
  ايد شما ِ شكوفه  قحط سال
  ايد شما ِ كوفه  اهل) ع(  علي به

             
   و دود  دگر از آتش تا فرازي
   بدرود ِ من ِ غريب دوستان
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  آيد  بود، يار مي خبر اين
  آيد ِ بهار مي كاروان

    جاري  گل  بوي ست در صحاري
    انگاري  رسيده ِ يوسف فصل

  ، عطرِ حجاز ِ فرشته عطرِ بال
  بر فرازِ غدير در پرواز

   ندا  به  زهر طرف منادي... و 
  ِ خدا ِ بيت اَيهاازائران

   برگردد  رفته  از پيش  كه آن
   با خبر گردد  جا مانده  كه آن
  



  

٩٥

   ست يزلي ِ لم ِ وحي ِ ابالغ فصل
   ست) ع(  علي ِ آل ِ سروري موسم
    اُحد است  بدرونه  اينجا نه يعني
    است  شده الوداع  حجة موسم
             

   شود جاري  مي باز آيينه
    پنداري  است  آيينه سوژه
   مرد  تا بداني  آيينه گفتم
   بايد كرد  چاره ها را چه سنگ
   شو  بيرون  از جلد خويش كمي
   شو  را و مجنون  عقل  اين بِهل
   سر باشد  خيره  كه ، وقتي عقل

   در بدر باشد  است بهتر آن
             
   بود، آمد  رانده  از پيش  كه آن
   بود، آمد  مانده  دنبال  كه آن
   از فرازِ اُشترها  نشيب به

   از جهازِ اُشترها منبري
   غدير ِ بهتند ساكنان غرق
  كند تقدير  تقرير مي  چه كه
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   كرد ها گل  در مشام عطرِ گُل
   كرد ها گل ِ جام  در تنگ باده

  ) ع( ِ يار بود و علي  در دست دست
  ) ع( ِ پرودگار بود و علي وحي

     افالكي ِ امين  حق از سوي
     افالكي ِ سرزمين ناجي
     موالست يرو مرادتان، پ گفت

    موالست مرشد اعتقادتان
     از اين  زند پس  او رقم  بي هر كه

     از اين  زند پس  دم  خود از عشق بي
   با حيدر   است  بيعت موسم

   كوثر  ساقي  جز او نيست كه
   كشيد  دست  اش  از دوستي هر كه
   كشيد  پرست ِ بت  در خيل رخت

   شدند ت مس  و جمله  گفت او چنين
   شدند  دست  را دوباره بيعتي
    انگار از پريشاني تو هم
    حيراني  است  از بيعت سهمت

                 
  



  

٩٧

    عيد است باشد آقا، غديرمان
   ِ ترديد است  جاي  گفته  در اين كي

   را اند اين  گفته  قرن چارده
   را اند اين  از ما نهفته ولي
   غدير  كرده ِ عشق  با آل  چه كه
   غدير ِ پرده  پشت  داشت  نهان هچ
  ! ندارد مرد ، شگون  نگو كه نه

   بايد كرد؟  از شاد باش صحبت
  فهمد؟  مي  چه  شگون ِ زخمي دل
  فهمد؟  مي  چه ِ خون ، جز لحن تيغ

   صحرا  در آن شاهدار خواستي
  ) س(ِ زهرا ِ پهلوي  شد زخم طرح

   شاهدار خواستيد اولوااللباب
    طناب  و بغض) ع(  علي هاي دست

    فدك  خورد باغ از غدير آب
    فدك  داغ  است  نيلي صورت
   روز اند آن  عهد بسته) ع( با علي

   روز اند آن  شكسته  بيعت  كه نه
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   گفتند  تهنيت  گر چه) ع(  علي به
   برآشفتند  را سپس عرشيان

  اند ِ پا زده  بر عهد پشت همه
  اند  زده' ِ مرتضي  بر فرق تيغ

   زهر دادند در غدير آري
   ِ مّكاري  در كمال) ع(  حسن به

    دشت شد سرازير در غدير آن
    در تشت) ع(  حسن ي جگرِ پاره

                 
  ) س( يا زهرا ؟ چگونه  بگويم چه

  صحرا   در آن) ع( در غديرِ علي
   ِ سيد كونين ِ چشمان پيش
  ) ع(  حسين  و كربالي  شد قتل طرح
   تو بود، نبود؟ ي ، مهريه آب

   سرود  تشنه) عِ( ِ حسين كز لبان
   عيد بخدا در غدير بود اين

   تو رسيد) سِ(  زينب  به  اسارت كه
    شديم  ما بزرگ در غدير ارچه

    شديم  گرگ هاي  طعمه بعد از آن
  



  

٩٩

   در پشتند  پشت  كه كفرهايي
   را ُكشتند  شيعه  قرن چارده
   ِ امام  كاروان  قرن چارده

    گام  به  گام رود زخمديده مي
    خورديم  خون ها كه  از قرن ما پس
    خورديم  از جنون  شالق زخم

    ديدن ها ستم  از قرن ما پس
    ديدن  و غم ، درد و رنج از ستم

    شدن  را نشانه تير طاغوت
    شدن ِ تازيانه  زخم هدف
   را  بودن  افراشتيم عَلم

   را  سرودن  زينبي ي خطبه
    دود است  از شرارمان  خصم سهم
    موعود است ، فصل  فصل  اين آري
   برخيزد  شيعه  شد كه  آن فصل

   بپرهيزد  و سكون از سكوت
   كند  از غدير نوش اي جرعه

   كند ِ حيدر شود خروش تيغ
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   شود  بود و هست تا غدير آنچه
   شود  مست  عشق  از بوي شيعه

  ِ يار  با حكومت شايد آنگاه
  ِ موعود يابد استقرار عدل
             

  ... و دود   دگر از آتش تا فرازي
  ، بدرود ِ من ِ غريب دوستان

  



  

١٠١
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    دكتر چمران ي  يادواره

  

    از آهم ست  نمي  آتش گرچه
   خواهم  مي ِ شعله  از جنس دلي
   و دردآلود  آتشفشان دلي
   فرمود  مولوي كه»  ني «  آن مثل

   ، ناالن ِ ني ، شبيه از جدايي
    بد حاالن ِ جمع ، جفت روز و شب

  تر ين خون  الله  از هر چه دلي
  تر  خونين  ناله  از زخم سينه
   ديديد ِ خون  غرق  كه  چندان ، نه دل

   ديديد  تا كنون  كه غير از آني
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  تر  در خون از شهيد آرميده
  تر  در خون تر، تپيده ِ خون غرق
   خدا ِ خون  و رنگ  از آب دلي
  ِ شهدا ِ بيرق  از جنس دلي

   بفرسايند ِ غم  ارواح تا كه
  ها را بگو فرود آيند دست
   سر بدهد  نوحه  نفر كاش يك

  ِ تر بدهد ِ چشم خبر از اشك
    ببارد از چشمم ، آتش كاش
    برآرد از چشمم  جگر خون يك
   كو؟ ، توانت ِ من ، دست اي سينه
   كو؟ انت خو  نوحه  حسينيه اي

   ِ خويش  سرگراني ، به تا بگريم
   ِ خويش  جاني  سخت  به شهيدان بي

   دارد  شوكران  جرعه  يك هر كه
   دردمند بسپارد  اين  من به
    ناشهيد جا ماندم  چنين كه

    رها ماندم ِ زمين در حضيض
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    بودم  بود و من  در راه پاي
    بودم بود و من... ِ ا شوق
    بود تا ملكوت ز خاكسفر ا

    برهوت ي  هميشه ، اين از زمين
    بود از پيش ، ميعادگاه جبهه
    بود از پيش ، اما ـ سياه بختم

   راندم  مي ، سواره با سواران
    ماندم  يكي  رفتند و من همه
   تا فراسوها  رفته ، اي گفتم
   پرستوها  مهاجرترين اي

  گذريد  مي ِ هولناك از شب
  گذريد؟  مي ِ خاك  سمت از  من بي
    كنم  را چه ِ خسته شما، روح بي

    كنم  را چه ِ شكسته پرو بال
   من  رها، بي شويد از زمين مي

  ؟ من  چرا بي ، ولي بسالمت
             
   داغدارِ شما  الله  گل اي

  دهد مزارِ شما  مي عطرِ گل
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   غيور هاي  ابوذر كالم اي
   غيور هاي  مرام  تشيع اي
  ِ ميداندار  مذهبان) ع(  علي اي
  ِ درد شمار ييان) س( ـ زهرا آه
   ِ زهر نصيب  سيرتان) ع(  حسن اي
   ِ غريب  سپاه ترين) ع(  حسيني اي

   ِ جنون  دشت هاي  نوش شوكران
    خون ي ه از گلول ، نوشيده عشق

    ايثاران) س( ِ زينب عشقبازان
    باران ي  صحابه با شمايم

   كرديد  را عَلم) ع(  عباس  كه اي
   كرديد  بيدرد را قلم دست

   نبود  دجله  كه در خورِ كامتان
   نبود  حجله ِ هيچ  آذين ، كه خون

  پايد  مي  كه عهد را اينچنين
   بيĤرايد  اي  حجله تا زخون
   سپيد آوازان،  با شمايم
    آغازان  را دوباره عاشقي
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   ِ شريف  ـ سجاد باواران آه
   ِ شريف ، دالوران در اسارت

   آزاديد ها، كه  آزاده هر چه
   داديد  شما شرف  اسارت به

  آيد  پديد مي از شما گل
  آيد  شهيد مي عطر و بوي
   ِ خودش  در مرام  كه عطرِ مردي

   ِ خودش  كرد با امام عاشقي
   ِ شرف  و قوم ِ عشق  از ايل يمرد

    پرورد كربال و نجف دست
  ِ صبر  و قامت ِ كوه  از نسل مردي

  ِ صبر  امامت ي اقتدا كرده
   كرد  هر كجا گُل  كه كوهواري
   كرد  تقابل  ستم با قواي

    گرفت  را نشانه  تا خصم  كه آن
    گرفت  زبانه  آتشي در دلش

    ديد، قد افراشت هر كجا ظلم
    سد افراشت  اگر پا گرفت سيل
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   بود  سردارِ استقامت او كه
   بود  امامت ي  پرورده دست
   ، همين  رهيده اش ، از چله هله

   ِ دين  شكا تركش تيرِ دشمن
   بود ، ستمران هر كجا دشمني

   بود  چمران ِ عشق مرد ميدان
    سنگر داشت  و خاك  در خون او كه
    كبوتر داشت ، آشيان آشيان

    جبهه ِ مقدم در خطوط
   ِ جبهه  جز غم ، به  نبودش غم

    و ياس  از تبار الله عاشقي
  ) ع( ِ عباس ِ حضرت از مريدان

   پيدا شد  كه رود بود از ازل
  شد دريا  ، آنقدر كه  و رفت رفت

    مأنوس  عاشقي  به  آن و شبي
    ـ اقيانوس  را ـ كه جار زد ـ جبهه
    ـ دريابيم  را ـ كه جار زد عشق

    مردابيم ِ ما كه  بر حال واي
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    داريم  منفصل  از عشق جاني
    داريم  دل  جاي  از سنگ چيزي
    خوردن  خون  سال  از هشت باري
    خوردن ِ جنون  آتش  سال هشت
    با خون  شدن  ترجمان را عشق
    تا خون ِ عاشقي  از سمت رفتن

    زدن با سپيدارها ركاب
    زدن  آب  به  و تن  گرداب بيم
  اند  را ـ گريسته  چو ما، مرگ نه

  اند  زيسته  را عاشقانه مرگ
   شد  ماندن  هميشه ِ آنان سهم
   شد  خواندن ِ ما نيز نوحه سهم
   آگاهند  از آنچه  بگويم چه

  خواهند  نمي خوان  نوحهشهدا،
             

   و دود  دگر از آتش تا فرازي
  ، بدرود ِ من ِ غريب دوستان
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    سردار جنگل يادمان

  

    پيش ، از اين  سياه در فصولي
    و پر تشويش  غريب روزگاري
   بودند  شب  مثل  كه روزهايي

   بودند  و بولهب  بوجهل همه
   بيداد ي  هماره در شيوع

   ميداد  جان  باغ  كه در فصولي
    درخت  نفر ايستاد مثل يك

    درخت  داد مثل سبز شد، ميوه
    بر كوه شد سپيدار و زد علَم

    شد دالور و نستوه جنگلي
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    گرفت  آشيانه  در بيشه رفت
    گرفت  زبانه اش ِ اشراقي عشق
   كرد  گل  آتشش  ققنوس مثل

   كرد  تقابل با زمستانيان
             

    داشت  روزها كسالت شهر آن
    داشت  جهالت ِ مزمن مرض
   بودند  شاميان ها عرق كوچه

   بودند در حصار حراميان
    از پيش  بود بيش شهر، مفلوك

    از پيش  بود بيش  كوك غمساز 
  تر  خالي ها از هميشه سفره
  تر  كفتارها رجالي خوان

   بود  هالكت ي شهر، در ورطه
   بود  و فالكت مملو از نكبت

  ها بودند  باغ ها سهم داس
  ها بودند  كالغ خوانان كوچه

    نداشت  سراغ  كسي از عقابان
    نداشت شهر انگار جز كالغ
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   نبود  و اعتكاف  عرفان فصل
   نبود  معاف  از ستم  كس هيچ

    داشت  كسادي نقد بازار گل
    داشت خار، بازار غيرعادي

   ِ خويش  بود دامن  برچيده خنده
    توانگر و درويش از لبان
  گفتند  مي  از اضطراب مردم

  گفتند  مي سراب»  رهايي « به
   تر بود  مادران  چشم از اَسف

  آور بود  تأسف  مردم وضع
   ِ درباري  گرگ چند قالّده

    درباري اصطالحاً بزرگ
  اند  همه  قيم ها كه از همان

  اند  اطمعه  انبارهاي مثل
  »ويكتوريا « هاي الدوله مفلس
   حيا  داده ِ قورت خواران جيره

   چند ود مرگي و قع در قيام
  چند»  برگي «  خورد پاي مهرشان
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    نهفت ، به ِ مردمان دور از چشم
    مفت  را فروختند به خاكمان
  زد» قُر« را   جنوب انگلستان

   بر زد  ميان  هم  روس ارتش
    داشت  جسارت  آنچنان اجنبي

    داشت  و روز قصد غارت  شب كه
    دزديد و برد داللش شاه
    دنبالش به»  طنهالسل « ننگ
   بكشد  ماند تا سرَك  يكي وان
   بكشد را يدك»  الملك«ِ  ننگ
   سود  همه  خدا از آن  خلق سهم
   بود  خالي  از طعام اي سفره
  » خودي«ِ   از آستين  دشمن دست
  » خودي«ِ   سرزمين زد به  مي زخم

   بود درد شايد فراتر از اين
   بود ِ دين  مهجور ماندن بيم

    شر است  اگر چه طعام  بي ي سفره
    تر است  ُكشنده غيرتي درد بي

  
  
  
  
  

  110                خدا هاي ِ فرشته دود آه              



  

١١٢

   خدا هاي ِ فرشته   دود آه            111
  

  

    باشي) ع(  مرتضا علي ي شيعه
  ؟  باشي  يللّي بعد مشغول

             
   از سرِ درد  گير و داري در چنين

   كرد  گل بران صنو  نفر چون يك
   ، زالل  چشمه  آب  نفر مثل يك
    نفر از بهار ماالمال يك
    در چشمش  نفر، آفتاب يك

    در چشمش  مذاب كهكشاني
   او ي  شانه  روي  كه كوهواري

   او ي  با ترانه خفت  مي ماه
   بود  مردم  امان  خط او كه
   بود ِ پرتالطم  درياي مثل

   دن خور  نان  جاي  به ديد مردم
    خوردن  از آسمان  ناني لقمه
    حاصلشان  است  اربابي سهم
    حاصلشان  است خوابي  و بي رنج
  ِ اربابند  دربار، پشت اهل

  االبد خوابند  الي پادشاهان
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    خواب  بود و چوپان  گرگ اجنبي
    قصاب  ميان  را برد از آن رمه
             

   كرد  مرد، طغيان  شد كه و چنين
   كرد  درد، طغيان  سيل يك  مثل
   داد آواز  از اوج  عقابان چون

   از پرواز  خسته  عقابان به
   كنند  ازدحام  در جنگل تا كه

   كنند  خدا قيام و براي
             

    داشت  آشنايي  با جنگل هر كه
    داشت  رهايي ي در سر انديشه

    پيوست  سپيدارِ جنگلي به
   ست پيو) ع(  علي ي  دلداده و به

   شد  افزون  سپاهش  اندك اندك
   شد  افزون  و پايگاهش جرگه
    دشمنكوب  از چند جنگ تا پس
    ستيز شد مغلوب  دين دشمن
   بپا شد از او  آتشي آنچنان

   رها شد از او  ز غم  رعيت كه
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   ِ پر آوازه  يل يرزا، آنم
    تا ابد تازه  ياس  گل آن

   در لشكر  داشت چند ويروس
   در لشكر  داشت نوكر روس

    ناجوانمردان  شد كه و چنين
    بيدردان هاي ِ وعده از پي
    خنجر زدند بر پشتش زخم
  ؟  آشنا ُكشتش ؟ كه  بگويم چه
    بزرگترين همان»   كوچك خان«

   گرگترينِ   شد نصيب عاقبت
   در پشتند  پشت  كه خائناني

   را ُكشتند  سربازهاش همه
   تبر  فصل  ريخت  كه هايش شاخه
   تبر  فصل  گسيخت  از تن سرش
  ) ع( سيدالشهدا  ناب ي شيعه

   خدا  خلق  حق  احقاق پي
   او  شد همطراز گردن داس

   او ـ تا نباشد فراز كردن
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  ) ع( ِ حسين ِ ناب ِ عشق  از جنس ـ سري
  ) ع( ِ حسين ِ انقالب  از نسل سري
   ِ ازلي  حكمت  سر به  آن ليك
  ) ع( ِ علي هاي  سرِ نورِ چشم چون

    در هر بام شهر در شهر رفت
    در شام) س( ِ فرزند فاطمه مثل

  تا بدانند سيدالشهدا
  ِ مرد خدا تراود زخون مي
             

   و دود  دگر از آتش تا فرازي
  ، بدرود  منِ ِ غريب دوستان
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   بشود  خون بگذاريد جوي
   بشود گون ، باز الله ِ من چشم

  ها  آينه بگذاريد جاي
  ها  آينه  براي  بگريم خون

   شود انهبگذاريد رودخ
   شود  روانه  از صورتم آتش

   باز  بگريم بگذاريد خون
   باز  بگريم ، از جنون از جنون

   ِ خود باشم نپسنديد مات
   ِ خود باشم  فرات  هم  من كاش
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    كنم ِ تيغ  را نشان تا دلم
    كنم  دريغ  را از خودم آب

   باد  جاري  تا هميشه عطشم
   باد ِ كاري ، زخم ، زخم مرهمم

             
    تا رها ماندن  رفته كاروان
   ، جا ماندن  است ِ تدريجي مرگ

    كارِ خود بودن ، سر به  جان سخت
    مزارِ خود بودن  شمع يا كه
    برگشتن  اما، پياده رفتن
    برگشتن ِ جاده سواران بي
    آزاده ، نه  شهيد آمدن نه

    از جاده  خسته ، ليك آمدن
    نوشيدن ِ عشق  از جام  مي نه
    خروشيدن  همانند خون نه
    تا خدا رفتن  سبكبال نه
   ِ كربال رفتن  آهنگ  به نه

    هستم  من  كه ، همين  بودن سنگ
    هستم  من  كه ِ زمين تلخنوش
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   لگيرمد!   رفته ياران!  جاده
   ، دلگيرم  رفته  سوارن اي

    و پر بزنم  بال شد كه  مي كاش
    سر بزنم  رفته  شهيدان به

   باشد  من  زير پاي آسمان
   باشد  من و خدا خونبهاي

             
    هم  بود و سفر، سواران جاده
    هم باران  ستاره ، حتي جبهه
    بود تا ملكوت  بسته  پل جاده

   ملكوت با  همصدا بود جبهه
   انگار، از فرازِ ابد كسي

  زد  مي لبك  ني  آرام  شب آن
   بود ؟ صدا ـ نمايان  بگويم چه

   بود ِ خدا نمايان كائنات
  ها بودند نور بود و فرشته

   كربال بودند شهيدان... و 
    آيينه ، مثل  و شّفاف شب

   ِ ديرينه ، دوستان دوستان
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    بود و سر برآوردن ِ خون شب
   از جگر برآوردن»   ع حسين«يا 

  ) س( با زهرا  ناله ، گرم دوستان

  ) س(، و يا زهرا) ع( ، علي) ص(يا محمد

             
    گرفت  زبانه  آتشي ناگهان
    گرفت  نشانه  از هر طرف دشمن
   بودند ِ شب ها، رعدهاي توپ
   بودند ِ بولهب ِ خشم حامل
   احيا شد  دوباره ِ خندق جنگ

   پيدا شد بار نيز  اين مرحب
  راهها گيرِ انسداد شدند

  ها زياد شدند و ابوجهل
  ها  و صهيون ِ اُخدوديان دست
  ها  از شبيخون  برداشت پرده

   ِ اهريمن ِ قواي شمرهاي
    تن  بودند از هزاران بيش

  ها  حرمله  هميشه ، اين كركسان
  ها  حرمله  و ريشه  و بيخ از بن
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   شدند ها روانه ِ خفاش مثل
   شدند  شبانه ي  عفريته همه

    بود و ويراني  مرگ بارشان
   ِ شيطاني ، رقص ، رقص كارشان

   ِ سخت  تهاجم  از اين ِ مردم سهم
   ِ درخت  بود و قطع ِ خانه ريزش

   نيز  سوخته ِ نيم و درختان
  زدند، ستيز فرياد ميباز 
             

    پروازان ، عرش ، نه دوستانم
    آوازان  يجيب ِ امن شب
   ِ عشق ِ بلند قامت هاي نخل
   ِ عشق ِ استقامت  از نسل قومي
    داده  آسمان  به  دل مردمي
    داده ، پير يا جوان امتي
  ها  كبريا زده  به ِ شوقي طرح
  ها ِ خدا زده  در دامن دست
   بو  و شب  الله هاي ل گ رشك
  بو  و شب ، از پياله ِ مست مست

  



  

١٢١

   ترين  مست ، سياه ، آري آري
   ترين  دست ، چيره  تنها نه مست
    زده ِ نرد عشق دستان چيره
    زده  در الجورد عشق دست

    شگفت  به  از نگاهشان آذرخش
    شگفت  به ِ راهشان رعد از بانگ

    ولي ِ پورياي  از نسل قومي
  ) ع(  علي  امام  مكتب ي شيعه

   زدند  را شتاب عمليات
   زدند  را ركاب  عشق ي باره
  ِ خدا  سمت  به  زدند از زمين پل
  ) ع(ِ سيدالشهدا  اصحاب مثل

   اس' ي ي  از قبيله و جواناني
  ) ع( ِ عباس ِ حضرت  مريدان چون
    فراخ ، سينه  نهاده  ميدان سر به

    فراخ نه، سي  داده  جانانه  به دل
    چشم  به ِ آب  و مشك  بر دوش چفيه
    چشم  به  و اضطراب  بيم  نمي بي
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    شكاف  سينه هاي  از زخم فارغ
   ِ غالف  زتنگ ذوالفقار آخته

    زدند از عشق ِ مين  ميدان  به تن
    زدند از عشق  چنين  را، هي باره
    از اميد، ادركني خروش... و 

    شهيد، ادركني) عِ( يا حسين
   معنا شد  ترانه در صداشان

   شكوفا شد  شرف  پاشان پيش
    سيران  و آسمان از غيوران

    حيران  در دهن  انگشت غيرت
    شگفت  به ِ شوقشان  از شرم حيرت

   فت گر  دست  را ميان صورتش
  ؟ ، نشنيدي  آنجا گريست حيرت

  ؟ ، نشنيدي  ما گريست دل... و 
    از شوق ، اما گريستيم آري
    از شوق  ما گريستيم) ع(  علي به

   خدا  براي ِ پرپر شدن شوق
   خدا  براي و كبوتر شدن
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   ، ولي  زبانه  از هر طرف آتش
  ؟) ع( ِ علي  شيعيان  و جان آتش
    خمپاره و ، زيرِ توپ ِ مين روي

    مكاره ِ خصم ِ چشم جلوي
    داشت  شهيد، ديدن ِ قوم رقص
    داشت  شنيدن ِ آوازشان لحن
    را ديدم ِ نجات  راه  كه من

    را ديدم  كائنات  صف  به صف
   كوچيدند  دسته ، دسته دوستان
   خود ديدند  را زير پاي عرش
   از پرواز  نيز خواندم  من گرچه
  از پرواز   در بند، ماندم پاي
             

   خدا هاي  فرشته  دسته دسته
  ِ پيشواز، از شهدا در پي
   شد  بسترِ شهيدان بالشان

   شد نور خاكسترِ شهيدان
   افشاني  دست  به خوانان شروه

    تا خدا چراغاني از زمين
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   شوند  بودند تا شهاب رفته
   شوند ِ آفتاب  اصحاب يا كه
  ها  از پريدن  پس  نشستم من

  ها  از پريدن  پس و شكستم
   ِ نگونسالم از بد طالع

    نشد بالم ِ آسمان اليق
    بپرَم  از زمين  كندم  جان هر چه
    ترم  بال  اما شكسته ديدم
  خواهد ، ار خاكريز مي رفتن
  خواهد ز ميِ پرواز ني بال
    نبود جز افالك  قصدم  كه من

    شد در خاك  خالصه آسمانم
  ، خاكريز شد، شهدا قفسم
   شما، شهيد خدا  چون نشدم

   شد  نصيبم  اينچنين ماندني
  ِ خود  زماندن  شدم  پشيمان كه

   ، از دشت ِ خراب  تن  اين العالج
    از پا درازتر برگشت دست
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  شمار   مرگ كه!   برگشتني و چه
   شمار ، برگ ِ خويش در خزانسال

    نفسم  ـ آخرين تا كجا ـ باري
    قفسم برد از اين  مي  اَمان به

   ، دست  مرارت  از اين تا بشويم
   بست  و بن  از سياهي بگذرم

  آلود  سراب  چنين در كويري
   بود  شهادت  من  سهم كاشكي

             
  ها ِ خدا رها شده  سمت  به اي

  ها ، و روشنا شده شب از  رفته
    خدا كرده ي  را هديه جسم
    را، رها كرده  را، خانه خاك
   دادند  داديد، بالتان دست

   دادند  كمالتان با شهادت
  پا نهاديد، رهسپار شديد

   بوديد آبشار شديد چشمه
    اوج ، پر زديد به  ريخت خونتان

    اوج  خورشيد سر زديد به مثل
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   شديد ايد، روح  رها كرده تن
   شديد  نوح ِ خداي چين سفره
   ِ شماست  در طواف-   كعبه-بخدا 
   ِ شماست  از مصاف  اگر هست عشق

   زديد  باره  كه  خون  از دشت  شب آن
   زديد  اشاره  هم  خسته  من به

   بگشاييد  بال  كه ني از آ پيش
   بگشاييد  خشكسال  از اين بال

   سر داديد  ترانه از رهايي
   سر داديد  عاشقانه اي نغمه
   بود  دستهاتان ، توي دلتان

   بود و خدا، در نشستهاتان
    است  عرش  بوديد، راهتان گفته
    است  عرش  ايستگاهتان اولين
    راه  به  بود خيره  بسته لبتان

   االاللّه الهتا كجا؟ ال
             

    آتش  در شگفت از شما مانده
    آتش گرفت»  مين « جگر هر چه
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   شديد  را خطاب  خمپاره خشم
   شديد  بوديد، آفتاب ماه
   شود؟  شهاب  خون  ديده  كسي چه
   شود  آب از خجالت» تيربار«

   بريزد از هر سو  آتش دشمن
   خيزد از هر سو  در الله الله
  ! داشتيد شما  كه  سماعي چه

   گذاشتيد شما ِ خوبي رسم
   زديد  حرف  از آفتاب در شب

   زديد  حرف  از انقالب يعني
   ِ عطش ِ دشت  رسم  به انقالبي

   ِ عطش  سردارِ بازگشت مثل
    آب ي  پر شد از ترانه مشكتان

    آب ي  بار با بهانه  اين يعني
   كرديد ِ خون كربال را نشان

   كرديد  جنون  از عاشقي باري
   ِ مرگ  تاختيد تا دل آنچنان

   ِ مرگ  از شما دل  فرو ريخت كه
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   ايد از عشق  شمشير داده سر به
   ايد از عشق  شمشير زاده  كه چون
    خون  به  را نشانده  تيغ عطش
    خون  به  خوانده  تشنه  با كام خطبه
   كربال گيريد  را كه راستي
  ِ شمشيريد ِ تلخ ِ كام عطش

  ) ع(  حسين  راه  است از شما زنده
  ) ع(  حسين  سپاه  جاودان نامتان

  ايد  زده  قدم  چنين تا در آتش
  ايد  زده  را رقم ِ خصم ذلّت
             

    و گرانجاني  ماندم باز من
    خواني  تعزيت،  خويش در غم

    ام  صال زده  همگامتان  كه من
   ام ِ كربال زده  در راه گام
   ِ شمشيرم  از كشتگان  كه من
  ؟  زمينگيرم  كنون  جرمي  چه به

  ؟ شما ماندن  بود؟ بي  اين سهمم
    خود خواندن ِ تلخ  در مرگ نوحه
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    برگشتن  راه ، از نيمه رفتن
    برگشتن ، روسياه شرمگين

  ؟ راهان  كج  پاي  و پا به نماند
  ؟ راهان  فلج  همه ِ اين ديدن
  ؟  بودن  شعارتان  برخي مثل
  ؟  بودن  خوارتان ، ميراث تلخ

  ؟  كردن  عَلم  از خونتان قصري
  ؟  كردن  شهيد هم ادعاي

  ؟  دري  كبك  رسم  به  رفتن راه
  ؟ گري  فتنه ِ عشق ِ اهل در صف

  ؟ ن ديد ِ كسان  خوردن ِ دل خون
  ؟  ديدن  از خسان مايه زهد بي
  ، دعا كنيد مرا  خوش جايتان

  ، صدا كنيد مرا  شهيدان اي
    شهر درد، پابكشم تا از اين

   ِ ماورا بكشم  آنسوي  به جان
   شود  تمام  خوردنم ِ دل خون

   شود  تمام ، مردنم ماندنم
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    امام  شويد، جان و شفيعم
    امام  كاروان  به تا در آيم

             
   و دود  دگر از آتش تا فرازي
  ، بدرود ِ من ِ غريب دوستان
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" *�I�K  دا�J ا"����< ��  " 
  74   سال  در شلمچه شاعران

  

  آيد  مي  الله  سرِ وقت هر كه
  سايد  مي ِ شلمچه  خاك سر، به
   ست  ديار ابري  در اين ِ ياران چشم
   ست صبري ، بي  كشيده  دوري سهم

  ِ بهار شاعرانند، قاريان
  ِ بهار ِ بهاريان در طواف

    ققنوس  از هر ديار يك يعني
    اقيانوس پر كشيدند سوي

   دريا را  ـ شلمچه  ـ باري خوانده
  ِ بلند باال را شاعران
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   جا نماز بگزارند تا در اين
   بردارند  از رازِ عشق پرده
   بنشينند  را در طواف الله

   بنشينند ِ مصاف در ضريح
  باشند»  مين«ِ  ِ شتاب ترجمان

  باشند»  زمين « ِ اين  بر دوش چفيه
  ر بدهند س  از شلمچه شعرِ ناب

   پر بدهند  شوق  را به دلشان
  ِ بهار سر بسايند در طواف

  ِ بهار  قاف ، روي  سيمرغ مثل
   بهار شوند ي ِ خطّه ساكن

  ببينند و ماندگار شوند»  مين«
   زد عشق  مي  جوش كه!   بگويم چه

   زد عشق  مي  را، خروش شاعران
             
    ديديم ها را در امتحان الله

   ديديم»  سان «  الله و  عشق از صف
   زيباتر از هميشه»  اي رژه«

   بلند باالتر ِ مرگي رقص
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   ِ خيال  ديد با نگاه چشممان
   ِ استقبال  گاه شهدا را كه

    غلتيده  چاك سينه»  مين « روي
    غلتيده  خاك  به  جمعي دسته
    سر داده  ترانه ِ رفتن وقت
   ِ خطر داده  طغياني سر به
    شده  غول هاي  در پنجه پنجه

    شده  و قبول  داده آزمون
  ، آنسوتر  از شهر عشق رفته

   نيز خوشبوتر اس' ي از گل
   در پرواز  سوده  افالك سر، به
   در پرواز  را آزموده عرش
   خدا دارِ روي  آيينه همه

  ) ع( سيداالشهدا ِ خون جاري

    رفته  آسمان  تا به از زمين
   ه رفت ، تا خدا، دوان  نفس يك

    زنان ، بال از كنارِ فرات
    زنان ، بال  تا كاينات رفته
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   زده  را شتاب عمليات
    زده  ركاب  خون تا فراسوي

    پيموده  را عاشقانه دشت
   بوده» تيربارها « هدف
   شناورها  خون  درياي توي

   كبوترها  سير، چون آسمان
    رفتن  بط  شبيه ِ توفان سوي
   رفتن»  خط «  سوي  به  از شط تشنه
    در خون  و پر زدن  را بال عشق

    در خون  خطر زدن  تيغ سر، به
   را ، غرورِ توفان  كردن رام

   را ِ ناصبورِ توفان سركش
    شگرف هاي  موج  به  دادن يله

   ِ ژرف از نهايت  گوهر آوردن
   ها را اسيرِ خود كردن موج

    را مسير خود كردن آسمان
    شدن  سترگ ، شبي  بودن شاخه

    شدن با تبر سوزها بزرگ
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   از نو ها را شناختن فصل
   از نو  پاييز تاختن سوي

    زدن  از بهار حرف با درخت
    زدن  را، از سوار حرف جاده

   ِ آيينه  از زالل پر شدن
   ِ آيينه  در قبال نسوخت
    با عشق ، سر گذاشتن عاقبت
    با عشق  داشتن اختتاميه

   شدند  كشته  آه كه!  ما و ماندن
   شدند؟  كشته  گناه  كدامين به

             
   ـ ما را كجا؟ رها كرديد آي

   چرا؟ رها كرديد در شلمچه
   غافليد هنوز  را كه راستي
   پاگيرِ مشكليد هنوز سخت

    نيست  آسان  سرودن از شهيدان
    نيست  آسان  را آزمودن عشق
   شعر ي  دستمايه ست  عرشي گرچه
   شعر؟ ي  شهيد و سايه آفتاب
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   شعر هر چند آشنا سير است
   رسد، غير است  مي  كه  شهيدان به

    نيست ِ شهيد چيزي پيششعر، 
    نيست ِ طال پشيزي  پيش سكّه

    است  اقبال هر چند حافظ» شعر«
    است رسد الل  مي  كه  شهيدان به

             
   آگاهند  از آنچه  بگويم چه

  خواهند نمي»  مرثيت«شهدا 
             

   و دود  دگر از آتش تا فرازي
   بدرود ِ من ِ غريب دوستان
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 " "	ا ه�ي  H%���  �3دوِد* "
 

  گويد  نفر از بهار مي يك
  گويد از ظهورِ سوار مي

   ِ نور، آري  شبيه از سواري
    دور، آري هاي  از جاده يعني

    است ِ باران  روح  كه از سواري
    است ِ باران ِ وضوح انعكاس

   ِ رودها جاري يكنفر، مثل
   ِ سرودها جاري ِ لحن مثل
   يانوس، اق ِ خورشيد، آب روح

   ، اقيانوس ِ التهاب جاري
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    نفر از تبارِ آيينه يك
   ، بهارِ آيينه  گل ي قبله

   خدا هاي  فرشته نوش جرعه
  ) ع(ِ سيدالشهدا ِ خون وارث

   خويشاوند  هميشه با شهيدان
   خويشاوند  و بيشه اغ و ب با گل
   دريا ي ِ هماره هيجان
   دريا ي  استعاره آخرين

    در برهوت ِ سپيده نورِ چشم
    در برهوت ها دميده ِ گل مثل

  آيد؟  مي  حال از كجا؟ در چه
  آيد؟  مي  مرگسال  از اين پس
             
   ست  جاري  امروز، رود خون  كه اين

   ست  جاري ، سرود خون ، كوچه كوچه
    شده ِ عام  قتل  در باغ  كه اين
    شده  تمام ، ظرفيتش باغ
    ياران ي ِ تازه  گلبوي  كه اين
    ياران ي وزد از جنازه مي
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  ِ شهر  مردم هاي  بر شانه  كه اين
  ِ شهر  در تالطم هاست ِ گل نعش
    آري  است  از درد غربت همه
    آري  است  جا، گرد غربت همه

   از خورشيد ِ دور بودن غربت
   از خورشيد ِ مهجور بودن سهم
    است آلوده  مه  چنين  وقتي جاده

    است  چقدر بيهوده  كردن تاخت
  ؟  است ؟ درد اين  نيست  آماده جاده

    است درد اين!   نيست مرد در جاده
             

    است  در راه تازه  داغ باز هم
    است  در راه باز صدها جنازه

  ايد  مي الله،   در فوج فوج
  آيد ، مي  دير ساله ي رفته

   صنوبرها ي بر سرِ شانه
  تا نهادند سر كبوترها

    مگر قرار گرفت  مردم دل
    شهر را غبار گرفت ي همه
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   خدا هاي ِ فرشته دود آه
   بر سرِ شهدا چتر وا كرده

    پنداري  است ِ شب روز، مثل
    پنداري  است) س( ِ زينب موسم
   امروز، در حضورِ خدا) س( زينب
  »ايهاالشهدا«خواند   مي خطبه
  ِ شهر، بدو بان  دروازه آي

  ، درد، زهر، بدو ، كوله ، كج كوفت
   ِ خود مهيا كن  مثل چند تن
    نيز پيدا كن  سنگ چند تُن
   سد بكنيد  است  دروازه هر چه

   را پر از َنمد بكنيد گوشمان
             

   برسد  گوشمان تا مبادا به
   از فرازِ ابد) س(  زينب ي خطبه
    خاتون ، آن رود كه  مي ِ آن بيم

    خون ي  آغاز كرد خطبه وقتي
   كند خطاب»  كوفيان« را  همه
   كند  ما عتاب  به ِ كوفه مثل
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  بر بخورد»  جات  به«تو مبادا، 
   بر بخورد ِ قبات  تريج به

  !  صدها باب  نيست  ويالت تو كه
    عذاب  به اي  ويال خريده دو سه
    است  چار تا كاخ سه»  مالَت « تو كه

    است  سوراخ  هميشه ِ جيبت ته
    حساب  حرف  نيست ت  حالي تو كه

    خراب  خانه  نيست م با تو كاري
   يشانمِ خود پر  از اندوه من

   از اُحد، از اُحد پريشانم
   شد  از غنيمت  تا صحبت  كه اين

  ِ اُحد  آزمون  از يادم رفت
   ام  امروز، اژدها شده  كه اين
   ام ِ خدا رها شده ِ خلق توي
    از اين  كند مگر پس  سيرم خاك
    از اين  كند مگر پس  اسيرم مرگ
             

  گويند  مي  از جنازه باز هم
  گويند  مي ِ تازه يداناز شه
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    زمخت ، دستهاي ، شرم  كن شرم
    لخت ي ، دشنه  نكرده  افاقه كه

   بار  بگير اين ذوالفقار از نجف
   بار  بگير اين  را هدف ام سينه
   را  درد مرگسالي  كنم چه
   را  خالي هاي ِ تابوت شرم
             

   و دود  دگر از آتش تا فرازي
  ، بدرود ِ من ِ غريب دوستان

  
  



  

١٤٣

  
  
  
  
  
  
  

 "  �Oر، �Nر� �L  7M1م اي* "
    والفجر هشت  سقاي به

  

  گيرد  مي ، انگار ماه امشب
  گيرد  مي ، پناه ِ ابري پشت

    باز خود را بست شهر، درهاي
   د را بست، چادر نماز خو عشق
   از نماز اردو زد ، قبل الله
   از پيشواز، اردو زد  پس گل

    رفت ِ حضور يادش ، غسل چشمه
    رفت ، نور يادش ِ آيينه چشم
   نيز ِ آينه  چشم  داشت  حق چشمه
  ِ ستيز ِ دالوران ِ چشم پيش
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   رفت  مي  يادشان بايد اينگونه
   رفت  مي  يادشان ِ پونه جاري

    باشد سنگ  سنگ بايد آيينه
    در جنگ َ دالوران  روي پيش

    بود از شوق  داده  دست فرصتي
    بود از شوق  ايستاده و درخت

   بود  يادش ، خواب  زد خيمه  كه شب
   بود ، يادش  شتاب  نم نور، يك
    داشت  از خون زدحاميخاكريز ا

    داشت ، چقدر مجنون ، ليلي آه
  خورد  مي  خون ، الله  سجاده روي
  خورد  مي  جنون  از تشنگي جبهه
   بود  دوشش  روي  نفر، آب يك

   بود  دوشش  روي  ناب عطشي
   ِ كوه  استواري ، به پير سالي

    آشنا، نستوه  بازو، يل پيل
    را داشت ِ يالن ِ سقايي شوق

    را داشت  يالن  شكيباييو
             
  



  

١٤٥

   شود  پر از كرشمه  وقتي باغ
   شود  چشمه  او بود اينكه حق

   ِ جنگ ِ وادي بايد از تشنگان
   ِ درنگ  كند بدون ميزباني

   برگيرد  را در پياله آب
   برگيرد ِ الله ساغر از جنس

   آميزد  در آب ِ ريحان گل
   برخيزد  از آب تا فرشته

    كند، باري يرابشان س تا كه
    علمداري ي  شيوه  همان به

             
   ِ بهار، نذرِ لبت  تمام اي

    و آبشار، نذرِ لبت چشمه
  ) ع( ِ تو عباس  دو دست  فداي گل

   ـ) ع( ِ تو عباس  دو دست ماجراي
  گيرد  مي  و روز، اوج هر شب
  گيرد  مي ، موج ، اشك در غمت
   كرد تو ، اقتدا به  عرصه پيرِ اين

   تو كرد  آشنا به  غم و سالمي
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   در سنگر  خواست بارِ آخر كه
  ِ ساغر  دامن  ريزد به آب

   ، آب  كامي  تشنه برساند به
    آب  شد تمامي ِ خونابه رنگ
  يد در"تيربار"   را كه اش سينه
   دويد  دشت  از دو سمت  و آب خون
  ِ خود شناور شد  در خون او كه
  ِ محشر شد ، شبيه  حق ي جبهه

   يكجا  دوستان  كه و شنيدم
   زدند، يا سقا  از دل ناله

    و تنپوش و گرفتند، با تن
    را بر دوش  جبهه ِ سّقاي نعش
   شود  روانه" خط"ِ   سوي  اين تا به
   شود  شبانه  شهرِ خون عازم

    از دشت  كام  تشنه  شد كه و چنين
   ِ گلگشت  تا كربال پي رفت

  مرد"   كه  نوشت ِ خون با سرانگشت
  ؟" كرد  را كجا تحمل دشمنش

  



  

١٤٧

  ورتر شد  ، شعله بايد از عشق
   مقرر شد  كه  آنچه تا شويم

             
   و دود  دگر زآتش تا فرازي
  ، بدرود  من ِ غريب دودستان
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