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  ساطوري  از خشم 
  

  و ما بايد برخيزيم
                       و بگوئيم

  ! که ھای
                صبح نمرده ست

  خورشيد را  دريابيم
        و بدانيم   

   که شب را پايانی ھست 
    و سياھی را  انجامی
  روح  برزخکدۀ  ماست

                                   دردالود  
  ما درين رھگذريکه

  ُ ھمه با گرز  ازان می گذرند
  بنگ و باروت فقط ميدانيم

  که بر ھر دمنی
                  با دشنۀ داغ 

  ميکارند ھمگی کاشته و 
  ری  ھر روز بران دست زور آو

  !! ِ  چکه مھری،  زکين می بارد
  اين چه نانی که قضا،
  ُبھر ما مھر زده ست 

  پای  فقر و افيون 
  ھرنفسی در راه ست
  گاه تناولی از برگ

                        گاه علوفه
  ! ما مگر انسانيم؟

  !                               ما مقدسيان اين گورستانيم؟
  د برخيزيمو ما باي
  ھم نمی گنجيم»  صفر بغداد« ما  در 

  »بين النھرين«ِبا اينکه نيمی از ساکنان 
  طعمۀ گرگِ تجاوز شده اند
  ِ نيم ديگر چشم بر راھند
   تا ھنوز نگفته اند، ھرگز
  سوری ھا به عراقی ھا، 
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  »قحبه مادر                          «
  زخم تحقير زخونين زخم

  نده ترست                سوز
  بر سکوی که چه گويم

  مينامند»  موطنم « 
  و دران ما  دگرانيم

   ھمه اشغالگران 
             رخ به اشغال کبير

  جائيکه                
  سود دران ملياردست و صرف ھا مليون

  »درد«ُچه پر 
   با زبانی که عطر حجله وزان ميخيزد 

  ِ  پای يک پرچم خون
  ِگردن دوستی را 

  ميدارد» خم و خمخم و  «
  ُو  ھمه کشت و جنايت را

                        به مدالی می بخشد
  ندا ميدارد که » شيرانه«و چه 

  شما جمله عزيزان منيد
   قلب و ايمان منيد
  راز پنھان منيد

  !و با عشوه که ھان
  !!ِ درد ملت آغشته به درد 

  ُاز ھمه سرب کشايانی که دی
   به مدالی پرورديد

  الو مرا ح
   عزيز دل تان ميداريد

  زنبقی در تن تان ميکاريد
  پای يک  جوخه و يا جانب زندان بريد

   عشوۀ من بخريد 
  چکمۀ پای شما سرمۀ ديدار منست

  عشق پوشيدۀ تان بر سر بازار منست
  »ياسر«و 

   که از ميانسالی خود ميگويد 
  و شايد ھم 

  خيلی  ازان  کوچک و کوچکتر باشد
   اينک، صابونی 

  بخالند»  توارش«به جا  جايی 
  به کف آورد» اکادميسن« و دھان 
  دستان را» ِشير« کفش 

  »رفيق«در الی مدالھای 
   به گلوگاش بياويخت                                         

   اين دو دلداده ، دو پيام آور        
  بزنند»  مدالی«وقتی تشريک 

     وحدتی فرش زمين خواھند کرد 
  خواھند کرد» نظم نوين« مثيلی، از  ت

  »ملی دموکرات«آنگاه ، جبھه 
   چو بادی به ھوا خواھد رفت

        و باز ھم 
  !!   لفظ  دالر چقدر زيباست 

  ھمراه ست »  با مدال  زر«   وقتی 
  ِليک در دامن، عده ای ميگنجد

  !!شھسواران
  »شيشه سياه«                 ھمگی 

  »جھادی«خوشه ای گرم 
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                                ميچينند
  ِوز فراز دو سه قصر

  لشکر فقر و گدا  می بينند
  ھنگ  سرگشته و معلول

  !!                        چه تفرجگاھی
  ما بايد بر خيزيم 

  ھا ھمه تزويرگرند» شيخ«
  ويا حقه فروش

  به ھمه ميگويد» شيرون«وقتی 
  به کتابش می آرد» اکرام«و 

  يخ که من و ش
   ھمين فردا

  قھوه و چای و صبوحی خواھيم زد
  و صدمين بار

  به ھم نان و نمک خواھيم شد
  پرده ھا ، يک يکی

  درز و ترک بر ميدارند
  و ما بايد بر خيزيم
   اين ھمه سالوس 

  که  سجده به يورو زنند
  و دالر چه عشق نافرجامی 
  به قوغ  شعله ای بربنديم

  و ما بايد برخيزيم 
  »عرب«  مردان 
  اند»  وزيرستان«رو  به 

  را به لقايش بسپارند» غزه«تا 
  » اورشليم« و به دروازه ای 

  
  ھرچه قصابند

                       ساطوری
  »شتيال«و » صبرا«با تب تند 

  ِبرپشت سوھان غزه تيز کنند
  ازان » حماس«و 

              خوشه ھا برچيند
  و يکی ديگر، فريادی

  زدپشت اين برزخ ما ميلر
  شرف و عزت ما در خطر است

   و با انتحاری                 
                         انفجاری                               

ُجاروکش مظلومی، بايد کشت ِ  
  کودکانش به تضرع

  ُ ما قرص نانی ز قضا ميخواھيم                                  
  و ما بايد بر خيزيم

   چنينوين ھمه ننگِ
ِدر شط داغ فرو اندازيم ِ  

  و در تۀ تشت قيامی بشوييم
  و بگوييم که

  ما بايد بر خيزيم
      * * *         

 
 


