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عزیز پاییز

روح فرخنده شاد باد
فرخنده اى شهید كه روح تـو شاد باد

گشتى شهید پاك كه یـاد تو یـاد باد

** * **
بعد از نماز عصر زمسجد بیرون شدند پس از دعا به قـتل چـرا رهنمون شدند
آیا چه وعـظ كرد مـدرس براى شان اینگونه شوم گشت همه فكر و راى شان

اینها دروس همچو نـیـازى گرفته اند دیــن خــداى را همه بازى گرفته اند
قــرآن بگفته ،حافظ قــرآن ب ُكشته اند فرخنده اى عزیز به خونش بشسته اند
این است درس واعـظ بى علم و جاهلى بـر مـردمان بـى خـرد و خفته غافلى
این زمزمه ز درس مدرس بگوش هاست

زین مفتیان خام ،جهان راخروش هاست

قـرآن پـاك را ز دل پـاك بشنویــد

فرخنده را قرأتش اش از خاك بشنویـد

اینها فقط نه خواهر خود را هالك كرد مـردانگى ز مــردم نـرانـه پـاك كرد
این ظلم ریشه اش زكجاها رسیده است

حكـم غلـط ز جاهل مال رسیده است

خواهر به پا بخیز كه مردى نمانده است

مردان ز شرم جز رخ زردى نمانده است

این مشت انتقام كه جوشد ز خون تان كوبید بر دهـانى كه سازد زبـون تان
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دیگربدست خویش بگیرید زمام تان

بـا اتحـاد و عـزم ببـنـدیـد نـیـام تـان

دیگر تو خم مكن سر خود را بپاى مرد

آزاده باش پاى مبند در ســراى مرد

تاریخ را به كلك ظریف خـودت نویس

قانون را به فكر شریف خـودت نویس

مگذار تو به خواهر خود ظلم وجبر را

بگذار دور معنى این گونه صبر را

بر ظالمان صبور نشستن گناه بــود

تسلیم ظـلم و صبر دگـر اشتباه بـود

تو مادرى و جوهر آدم بدست تست

پـابـنـدى شرافت عـالــم بدست تست

مگذار دست ظلم و جفا باز تر شود

این خواهران خورد تو محكوم تر شود

مگـذار بـاز ضد تـو نـرانگـى كنند

با ظـلـم در مقام تـو مـردانگـى كنند

حق را بگیر حق بكسى داده كى شود

این جاده ها به عـزم متین تو طى شود

حاال زمان بى خبرى نیست خواهـرم

خامشى ات به عصر نوین چیست خواهرم؟

بر تـو دگـر خموش نشستن خطا بود

پاداش خاموشى به تو آن ماجرا بود

تو سرنوشت بعد خودت را رقم بزن

دیگر تـو ُمهر ختم به درد و الـم بزن

انسان بهركجاست ترا همنوا شود
بهر حقوق حقه اى تو پابه پا شود
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