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 جــای معلـم در کـالس است نــه در زنــدان

  )خنجر نور در دل ظلمت(برگزيده از کتاب شعر 
                                                                     داوود رمزی

  !اختگیُ ترا نشايد
  

  !آه آدمی، خاموش منشين، اختگیُ ترا نشايد
  !آتش افروز باش، با زبانت، با قَلَمت

  !در فراز باقی بمان
  :زندانی ات می کنند

  ! همچنان در فراز باقی بماناما
  شکنجه ات می دهند،
  اما همچنان مقاوم باش،

  چرا که خوِن آزادگی، 
  .در رگهايت جاری ست

  زندگی، چونان اندام آدميست،
  با ظاهری دلپسند، جذاب و لذت بخش،

  و درونی لبالب از خون، 
  و فرمانروايِی عصب ها،

  .طغياِن دردها و خالء آزادی در باِغ بقا
  

  !یُ ترا نشايد، آدمیاختگ
  !بنواز سازات را ای عبار

  !روز نزديک ست و شيراِن آزادی بيدار
  

  چه کسی جاِم عقل را ربوده است؟
  چه کسی زهِر خرافه را،

  در جاِم شعور ريخته ست؟
  چه کسی با دشنه ی تعصب،

  ی انديشه را شکافته ست؟ سينه
  چه کسی معرکه ی رذالت را در آفاِق جهان، 

  ت؟پراکنده اس
  

  :جهان را بنگر
  !سيالب های خون جاريست

  .ستيِز آهو و شيرست
  !ستيز زندانبان و زندانی

  !ستيز آدميت است با فطرِت جهل
  

  !کران تا کران، سالخانند
  !ايستاده با ساطورهای خون آلودشان

  
  درختان با بازواِن گشوده ی خويش،

  به نو می آموزند، پايداری در مبارزه را
  !، بی اعتبارِی جهل رابه نو می آموزند

  
  !آه آدمی، تو چهُ طرفه جانوری

  !خباثِت تعصب و حالوِت تصوری
  .اژدهاِی دهان گشودة ُ مخَربی
  .به تباهِی خويش ايستاده ای

  رنج ها و زخم هايت، 
  عدالِت پوشالِی آسمان را،

  !در هم فروريخته ست

  می نالی و می بالی و از فراز به فرود،
  !می غلطی
  !، در ظلماِت جبراما آفتابی

  !رسنگ هافرودی،ُ غران و بی ُهراس از
  .باغی، در چنبره ی گل ها

  .افسونی، در عريانِی نگاه ها
  .سخنی، در دهاِن التهاب ها
  .اشگی، در سوگوارِی غم ها

  .و بشارتی در پديدار شدِن خورشيِد آزادی
  

  .آه آدمی، اختگی ترا نشايد
  .برايت، نفسم را به ارمغان می آورم

  عره هايم را بر می تابم، ن
  که ويران کنم، منجنيِق ظلم را، 

  .تا بر ُدرم، کتِف حقارت را
  تا بپوشانم ناموِس عشق را،

  !در برهوِت آدميت
  

  .اختگیُ ترا نشايد، آدمی
  ۱۹۹۹                                                          اکتبر  !فرياد باش

  
____________________________________  

۵بقيه از ص ...                                نامه ای به تمام ايرانيان عزيز  
بله درسـت اسـت امـا مشـروعيت         .  سر کار هستند و کارشان را می کنند       

بيشتر برای اين حکومت يعنی زندانی سياسی بيشتر، توقيف روزنامه هـای      
  ...امنی بيشتر و بيشتر، گرانی و بيکاری بيشتر، حرج و مرج و نا

    بله به حال بنده و هزاران ايرانی ديگـر کـه در خـارج از ايـران زنـدگی                   
  کنيم فرقی نمی کند، اما چه بر سر مردم در ايران خواهد آمد؟ می

    در اين ميان شخص ديگری گفت خوب، تا بـه امـروز هـم عـده ای در              
 و دارد حـاال     زندان بودند و هستند، گرانی و بيکاری هم که وجـود داشـته            

وقتی اين صحبت هـا را شـنيدم   . چه فرقی می کند که بيشتر شود يا خير       
به خودم گفتم، حاال می فهمم که چـرا بـا وجـود ايـن همـه گـروه هـای            
اپوزيسيون، تلويزيونها و راديوهای خارج از کشور و هـزاران فعاليـت ديگـر              

  .اين نظام همچنان پابرجاست و هيچ تکانی نخورده است
    مادام که ما به معنی واقعی اصول دمکراسی و حقوق بشـر پـی نبـريم،                
تا زمانی که حقوق خودمان را به عنـوان يـک انسـان آزاد نشناسـيم و تـا                   
زمانی که ديگران را قربانی خواسته های خودمان کنـيم، آب از آب تکـان               

  .نخواهد خورد
يـون هـای ايرانـی           نگاه کنيد در اين همه گروه های اپوزيسيون و تلويز         

خارج از کشور کدام يک در جمع کوچکشان يا حتی در رقابت بـا رقيـب،                
به عبارت ديگر هـيچ کـدام   . اصول انسانی و دموکراسی را رعايت می کنند       

ــتی از     ــف درس ــه در آن تعري ــه ای ک ــولی و پاي ــاختار اص ــک س دارای ي
ـ                  ه دموکراسی و رقابت سالم وجود داشته باشد نيسـتند و همـه بـا تکيـه ب

اصول فردگرايی و ديکتاتوری که در بين خودشان اسـت مـدعی برقـراری           
همانگونه کـه مشـاهده فرمـوده    . يک حکومت دموکراسی در ايران هستند     

ايد تلويزيونها هم که فقط به يکديگر بد و بيرا می گوينـد و هـر کـدام بـه                    
فکر بيرون کردن رقبای ديگر از صحنه هستند و کاری به اتحـاد و رقابـت                

م هم ندارند مردم که هميشه مـی گوينـد مـا بـين بـد و بـدتر بـد را                      سال
  .انتخاب کرده ايم چون چاره ديگری نداشتيم

با اين فضای موجود امکان برگـزاری       .     خوب حاال، خودتان قضاوت کنيد    
  يک رفراندوم سالم وجود دارد؟

  ۷         بقيه در ص                                                                  


