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خلیل هللا خلیلی

شب عید است و شهر غم آلود

شب عید است و زان شهر تب آلود

ز شــادی بـر نمـی آیــد صــدایی

در ایــن مـاتــم ســرا دودی نبینی

بــه جـــز آه یـتـیـمـی ،بـیـنـوایـی

** * **

مبارک بـاد عـیـد ،آن مـادری را

که فرزندش به خون غلـتیده امروز

بـه جــای روی گــرم تـابـنــاکش

بـه زاری مرقدش بوسیده امـروز
** * **

بـه گـوش آیـد فغانش در دل شب

"کجا این گرگ ،فرزند مرا خورد؟

کجا ایـن گرگ پـیـر آدمی خـوار

کـجـا فـرزنـد دلـبـنـد مـرا بــرد؟"
** * **

مـبـارک عـیـد بر سنگـر گـزینی

که جـان داده بـه زیـر تـیـغ جالد

برای حفظ هر خاری در این خاک

سـپـر کـرده تـنـش مانـنـد پــوالد
** * **

بـه آنانـی که از دل بـوسه دادنـد

لـب شمشــیر هـای آبگــون را

ز هـر رنگـی برای حفـظ تأریخ

پسندیدنـد تنهــا رنگ خــــون را
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مبـارک عـیـد بر آزاد مــردان

برهـنـه پـای ها ،دشمن شکن ها

به جـای جامـه کرده زینت تــن

به روز عید خود گلگون کفن ها
** * **

مبارک عید آنان را که یک عمر

در آن کشور نخـسـپـیدنـد آرام

ولی امروز با عزمی چو کهسار

سـتانـنـد از دهـــان اژدهـــا کام
** * **

مبارک بـر خـدا جـویــان کشور

که پـامـال خــر دجـــــال گشتند

بـه آن خـلـوت گزینان سحـرگاه

که در پـای سـتم پامـال گشتند

مبارک عـیــد بـــاد آوارگـان را
کـه زیر آسمـان جـایــی ندارنـد
اگر اینجا به غربت جان سپارند
بـرای قـــبــر مــأوایـی نـدارنـد

مــبارک عـیـد بـادا آن پــــدر را
که در خون خفته فرزند جوانش
بـه خاک افـتاده سـرو سربلـندش
بـریـده مـرگ از پیـونـــد جانش
مـبارک بـاد بـر نـامـــوس ملـت
به آن دوشیزۀ زیبا که چون شیر
علـم افـراشته از چــــادر خویش
نشان داده به دشمن برق شمشیر
مبارک عـیـد بر زنـدانـیـان بـاد
که باشد ساز شان آواز زنجـیـر
بـه زیـر ضربت شــالق دشمن
به لب نـارنــد جـز فریاد تکبیر
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