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تقدیم

برادران. و. همراهانش. و. انیس. از. من. ولی. داشت،. چهارماهه. کوتاه. عمر. ما. مشترک. زندگی. چه. اگر.

جانباخته.ام.حسین.طغیان.و.سعید.جان.قهرمان.رسم.ایستادگی.آموختم.و.در.نبود.دردناک.این.صخره.های.
مقاومت.و.انسانیت.با.عهد.و.آرمان.شان.تا.اکنون.زندگی.نفسگیری.را.سپری.می.نمایم..

انیس.آزاد،.شاعر.شورانگیز.و.آگاه.بود.که.در.قلب.هر.آزادیخواه.این.سرزمین.جایگاه.دارد..او.انسان.مبارز،.
دوست.داشتنی،.باوقار.و.آگاه.بود.که.شهامت.و.قاطعیتش.را.تمامی.همرزمانش.به.خاطر.دارند.

چند.کتابچه.از.مجموعه.های.شعری.انیس.را.که.با.قلم.خودش.نوشته.شده.همراه.با.اشعار.پراکنده.وی.

که.با.هزار.و.یک.خطر.از.زندان.مخوف.پلچرخی.بیرون.کشیده.شده.اند،.دهه.هاست.با.آه.و.اشک.و.در.

میان.دود.و.آتش.افغانستان.ویران،.همچون.مردمک.چشم.حفظ.نمودم..اینک.این.یگانه.یادگار.و.یا.بهتر.

بگویم.بزرگترین.ثروت.زندگی.ام.را.که.به.قیمت.جان.انیس.قهرمان.آفریده.شده.اند.به.»حزب.همبستگی.

افغانستان«.این.سنگر.آزادیخواهان.کشورم.اهدا.می.کنم.تا.با.نشر.آن.مبارزان.جوان.درس.عشق.به.وطن.
آموخته.بذر.سعادت.مردم.را.آبیاری.کنند.و.در.راه.آرمان.واالی.انیس.ها.گام.های.استوار.بردارند.

.با.عرض.حرمت،

داکتر.ذکیه.آزاد



به.انیس.آزاد،.شاعر.رزم.و.خروش.که.اندیشه.و.خونش.درفش.راه.ماست..

عهد
ای همنربد من 

این شعر را به خون تو رنگین می کنم

تا از میان شام سیاه کویر خشک 

خیزد رسود فتح زمان 

آفتاب ما.

ای همنربد من

شاعر نیستم 

اما چه چاره ای

این رسدی زمانه و گرمی روزگار

بر چشم اشکبار من شالق کشیده سخت 

از درد و آه و ناله ی معصوم طفلکی

این قلب پر احساس من مجروح شقایقی ست.

شاعر نیستم 

اما چه باک که آه دمل شاعرانه است 

همچون رشاره است 

آندم که دست وحشی این بادهای دون 

قلب ترا ربود

اشک شفق به دامن خلقم رشاره شد 

اکنون که سال ها به وحشت گذشت و رفت 

اندیشه ها و خاطره ها جاودانه ماند.

اینک منم که در شب رسد زمان خویش 

اندیشه را به رزم تو پیوند می زنم

من »آفتاب« و »الله« و »حامسه« را دیگر

تا »مرز« »انتظار« »گل« و »جنگل« و »پیام« 

تا آخرین شقایق این »باغچه« امید 



»پرواز« می دهم 

من رزم نامه ها  و تبسم ترانه ها 

تصویر ماندگار ترا با نشانه ها 

در تار و پود عابر خاموش این وطن 

بر سنگ فرش کوچه ی خونبار این چمن 

صد رنگ می کنم

بر مغز مغز دره و دشت و زمین و کوه 

آونگ می کنم 

همرزم من بخواب 

دریای نیلگون دو چشم امید تو 

در پیچ پیچ راهی که ترسیم منوده ای 

در لوح خاطرات تو و در کنار من 

هر بند بند شعر ترا با ندای خشم

بر چشم دشمنان تو از بهر انتقام

                                             رگبار می کند

ای همنربد من

این عهد را به نام تو من تازه می کنم 

تا روز انتقام 

تا نگذارم سالح ترا بر زمین خام 

»هرگز به خواب باطل مرداب های رسد 

حرست منی برم«

قد می کشم به سوی شفق های دور دست 

تا فتح یک بهار

ای همنربد من

خورشید زنده است

بر رزم تو درود

بر رزم تو درود.

م. آژن
۵ میزان ۱۳۷۵ - پشاور



4  /  انیس آزاد

 انیس آزاد، شاعر خروشان 
در برابر استبداد

گر بسوزندم به آتش

گر به تیغ کینه شان صد پاره ام سازند

گر به راه راستین توده ها آواره ام سازند

بی هراس از مرگ

می رزمم

دست مان گرز پیاِم کینه و نفرت

بر دهاِن دشمن خونخوار.

»یاد و سوگند«، ۱4 ثور ۱۳٦٠

این.پیام.رسا،.سوگنِد.رزِم.جوان.آزادیخواهی.ست.که.تردید.را.در.

اما. شد. شکنجه. وحشیانه. شکست.. درهم. شرایط. ظلمانی.ترین.

تسلیم.رژیم.خون.آشام.و.مزدور.روس.نگردید.و.با.قامت.بلند.در.

راهش.پا.فشرد.و.تا.آخرین.رمق.به.آرمان.و.مردمش.وفادار.ماند..

سرانجام.وطنفروشان.خلقی-پرچمی.این.سرمایه.بزرگ.میهن.را.

در.کشتارگاه.پولیگون.پلچرخی.کنار.خیل.یاران.بلندقامتش.با.فریاد.

»ای.رفیق/.ای.بهترین.انسان/.بر.بلند.سنگ.گورم/.آیت.رزمندگی.
برجاست/.چشم.خود.بگشای/.چشم.خود.بگشای«،.تیرباران.کردند.

انیس.آزاد.در.17.سنبله.1332.هنگامی.که.پدرش.آقا.محمد.زندانی.

و.خانواده.اش.در.سمنگان.تبعید.بود،.چشم.به.جهان.گشود..از.آوان.



۵  /  زندگی نامه

کودکی.طعم.تلخ.زندگی.را.چشید.و.با.ستم.و.تنگدستی.آشنا.شد..طبق.دست.نویس.هایی.که.از.وی.

به.جا.مانده.اند،.در.سال.1339.شامل.مکتب.ابتدایی.محمود.هوتکی.کابل.گردیده.و.در.بهار.1347.به.

لیسه.نادریه.راه.یافت..چون.شاگرد.مستعد.و.جسور.بود.در.مدت.کم.شهره.صنف.و.لیسه.اش.شد.و.با.
صف.بندی.های.سیاسی.طرف.واقع.گردیده.و.محروم.امتحان.گردید.

سپس.راه.بس.پر.خم.و.پیچ.را.تا.ختم.فراغت.پیمود،.او.مصداق.این.گفته.زنده.یاد.داوود.سرمد.بود.که.

»تنها.هـدف.نبود.ترقی.درس.ها/.سنگی.برای.جنبش.فردا.گـذاشتیم«..بلی،.انیس.نوجوان.باشور.و.شوق،.

صنف.درسی.را.به.کانون.مبارزه.مبدل.و.با.موضعگیری.های.ُرک.در.برابر.رژیم.شاهی.و.دار.و.دسته.خلق.

و.پرچم.به.میدان.عمل.می.ایستد.و.ترس.از.زندان.و.طرد.از.مکتب.چندان.برایش.اهمیت.ندارد.چنانچه.
در.1349.مدیریت.لیسه.نادریه.با.پذیرش.عجز.خویش،.وی.را.طی.یک.توطئه.رسما.اخراج.می.کنند.

شعرمشق.های.موزون.دوران.نوجوانی.انیس.نشان.دهنده.استعداد.و.توانایی.درخشانی.ست.که.اگر.دست.

جنایتکاران.درنده.گلویش.را.در.جوانی.نمی.فشرد.اکنون.»دریوزگان«.شاعرصفت،.گند.جنایت.و.زهر.
اجتماع.را.به.نام.شعر.و.ادب.به.کام.ملت.رنجدیده.ما.نمی.ریختند.

در گلو گر ناله آید زیب چندانش مده

کز رشار ناله ی خاموش توفان می شود

)دو بند کوتاه از مجموعه شعر مشق های انیس آزاد(

برایش.دوسیه.ای. توطئه.های.پی.در.پی. اثر. در. بود،.در.سال.1350. استبداد. او.که.شاگرد.جسور.و.ضد.

می.سازند.که.جبرا.از.کابل.به.سوی.خوست.فرار.می.کند.و.بعد.از.مدتی.دستگیر.و.با.جریمه.3000.افغانی.
آزاد.و.شامل.لیسه.می.گردد.

در.میان.کشمکش.های.فراوان.بزن.و.ببند،.فرار،.اخراج.و.تبدیل.از.یکجا.به.جای.دیگر،.سرانجام.در.

سال.1355.از.لیسه.انصاری.کابل.فارغ.می.گردد..انیس.با.تحلیل.از.وضع.خود.و.اوضاع.حاکم،.راهش.را.
درمی.یابد.و.راه.مبارزه.پویا.و.مطالعه.مستمر.را.بر.تحصیالت.عالی.ترجیح.می.دهد.

انیس.عشق.به.کتاب.داشت.و.با.پشتکار.فراوان.بیشترین.وقتش.را.صرف.مطالعه.کتب.سیاسی.و.ادبی.

می.کرد..یادداشت.گرفتن.و.مطالعه.نقادانه.از.ویژگی.هایش.بود،.به.همین.سبب.محرومیت.های.درسی.

و.اخراج.از.مکتب.برای.وی.مسئله.ساز.نشد.و.با.افتخار.از.آن.سخن.می.زد..عالقه.وافر.به.نویسندگی،.

رزمنده.است. این.جوان. زندگی. پنهان. از.گوشه.های. توله،.رسامی.و.خطاطی. نواختن. موسیقی.رزمی،.

که.با.جدیت.به.آن.می.نگریست..انیس.با.آن.که.از.پختگی.سن.برخوردار.نبود،.اما.آگاهانه.به.رسالت.

انقالبی.اش.که.همانا.خدمت.به.مردم.و.نفرت.از.دشمنان.ملت.بود.پی.برده،.تسلیم.جو.حاکم.بر.اجتماع.

نشد..در.کنار.خودآموزی،.آگاهی.دهی،.بسیج.و.سپورت.را.برای.جوانان.مبارز.الزمه.رزمندگی.می.دانست.
و.به.طور.منظم.ورزش.می.کرد.

»شبنامه.ها«،.نخستین.دفتر.شعر.سیاسی.انیس.آزاد.است.که.در.سال.های.55.و.56.سروده.شده.اند..این.
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مجموعه.آماده.نشر،.مهر.تصدیق.وزارت.اطالعات.و.فرهنگ.آن.زمان.را.نیز.بر.برگ.برگش.خورده.بود.

که.به.جرم.شعر.سیاسی،.شناسایی.و.توقیف.گردید..اشعار.این.مجموعه،.تعهد.استوار.شعر.شورانگیز.را.

در.دل.اجتماع.کور.نعره.می.زند.و.بر.ایستادگی.در.برابر.نابرابری.ها.و.جدل.با.یاس.و.نومیدی.تاکید.کرده.
راه.رهایی.را.در.جهش.نیرومند.مردم.جستجو.می.کند..دو.نمونه.کوچک.اما.پرمحتوا.از.این.مجموعه:

و در خموشی قلبم

چه انفجار غمی ست

و در سپیده ی چشمم

چه روزگار سیاه

و من که شاعر خلقم چه سان به یاس کنم رو

و من که بنده عشقم چه سان به عشق کنم پشت.

»شبنامه ها«، ۸ دلو ۱۳۵٦

ای کاش همچو من:

همه این مردمان شهر

با بال های قدرت افسانه ساز خود

پروازها کنند

تا بیکران دور

تا رسزمین نور

»شبنامه ها« )قسمتی از شعر کاخ آسمان(، ۵ اسد ۱۳۵۵

انیس.آزاد.با.اراده.و.عزم.قوی.اش.»نوید.فتح.شبستان.به.رهروان«.می.دهد.و.از.جهتی.مقابل.تزلزل.
همقطارانش.نیز.با.تیزهوشی.می.ایستد..او.نگرانی.از.تزلزل.را.در.روزگار.سخت.هشدار.می.دهد:

و لیک می ترسم

که روزی در خنک رسد یک خزان غمین

برای زندگی خویش گریه ها بکنی

برای آمدن مرگ خنده نتوانی.

»هشدار«، 4 حوت ۱۳۵٦

حقیقت.اینست.که.انیس.شاعر.بود.ولی.از.آنجایی.که.سرزمین.ما.در.آتش.بیداد.متجاوزان.روسی.و.

جنایتکاران.خلقی-پرچمی.به.جهنم.بدل.شده.بود.هرگز.به.خود.اجازه.نداد.تا.به.عنوان.شاعر.تنها.کار.

فرهنگی.نماید،.بنًا.به.سان.رزمنده.آگاه.سالح.به.دوش.کشید.و.در.قطار.یاران.»ساما«یی.اش.برای.دفاع.

از.خاک.و.مردمش.رزمید..به.همین.هدف.در.6.دلو.1357.به.بهانه.عسکری.و.به.صورت.دستوری.وارد.
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اردوی.آن.زمان.افغانستان.که.زیر.فرمان.جنایتکاران.خلقی.بود،.رفت.و.با.درایت.و.جرئت.انقالبی.اعتماد.

آنان.را.جلب.می.کند.تا.این.که.پس.از.پنج.و.نیم.ماه.زمینه.سپردن.اسلحه.و.تجهیزات.را.برای.یارانش.
فراهم.و.پا.به.فرار.می.نهد.

بعد.از.این.عمل.انقالبی.انیس.به.گونه.مخفی.زندگی.اختیار.می.کند.و.به.عنوان.چریک.دالور.در.شهر.
کابل.و.اطرافش.فعالیت.های.ضدرژیم.را.تنظیم.می.نماید.

اما به ذهن من

کز صبحگاه باور تاریخ رس زدم

تا بر فراز باور آیینه ها روم

آنجا زمین ز خون عزیزان گرفته رنگ

خورشید زنده است

 »یادها و سوگند«، خورشید،
۲۵ میزان ۱۳۵۹

پدر.انیس.که.سال.ها.بار.سنگین.»کوته.قلفی«های.

زندان.و.تبعید.خاندان.نادر.جالد.را.تحمل.کرده.

بود،.مرد.مسن.اما.مقاوم.در.برابر.ستمگران.بود..

مردم،. بین. محبوبیت. به.جرم. در.سال.1358. او.

کلکانی. عبدالمجید. خسر. و. پسر. بودن. سیاسی.

افتاده. پلچرخی. زندان. به. خلقی. جالدان. توسط.

شهادت. گردید.. تیرباران. دیگر. تن. هزاران. مثل.

برابر. در. را. انیس. خروش. و. خشم. بی.گناه. پدر.

خودش. قول. به. و. ساخت. برابر. چند. جنایتکاران.
مسوولیتش.را.بیش.از.پیش.سنگین.کرد.

.58 و. .57 سال.های. محصول. »امپه.دوکلس«.

مجموعه.شعری.دیگری.ست.از.زنده.یاد.انیس.آزاد.

این. است.. برخوردار. بلند. محتوای. و. فرم. از. که.
مجموعه.شامل.24.قطعه.شعر.در.93.صفحه.با.خط.زیبای.خودش.نگاشته.شده.است..او.در.صفحه.
نخست.همین.مجموعه.که.به.شکل.کتابچه.از.وی.به.یادگار.مانده.می.نویسد:.»اگر.مرا.شاعر.می.خوانید!.
من.شاعر.مردم.خود.هستم،.سرودهایم.برای.طبقات.ستمکش.است.و.استثمارشونده..و.اگر.مرا.افتخار.

خوبی.می.بخشید:.ریالیزم.مرا.خوب.پرورده.و.من.به.خوبی.ریالیزم.ایمان.دارم.«

خون. گوشه. گوشه. در. ثور«. شکوهمند. »انقالب. نام. زیر. بی.شرمانه. روس. غالمان. که. روزگاری. در.

پاک.فرزندان.بی.دفاع.ملت.را.می.ریختند.و.روشنفکران.آگاه.و.مخالفان.تجاوز.و.میهنفروشی.را.جوخه.

انیس از جنس تسلیم طلبان 
نادری،  پرتــو  چون  هرزه 
واصف باختــری، رهنورد 
زریــاب، اســحق نگارگر، 
سیاهســنگ  صبــوراهلل 
ندامت  بــا  که  نبــود  و... 
ادبی  انجمن هــای  بــه 
و  پیوســتند  جنایتــکاران 
جســم حقیر خویش را به 

سالمت بیرون کشیدند.
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جوخه.تیرباران.و.یا.زنده.به.گور.می.کردند،.انیس.

بودن. ماشه. به. دست. و. سازماندهی. کنار. در.

هارش. مزدوران. و. روسی. اشغالگران. علیه.

دفترچه.»یادها.و.سوگند«.را.به.»ابرمرد.بزرگ.

»سازمان. بنیان.گذار. کلکانی«،. عبدالمجید.

دست. به. که. افغانستان«. مردم. آزادی.بخش.

غالمان.روس.به.شهادت.رسید،.اهدا.نموده.در.
قطعه.ای..سرایید:

می خورم سوگند

بر رسیر عطر خونت ای شهید راستین

تا که این شیادان هرزه

در کار اند

و تا

در رگ رگم خون است

می خروشم همچو رعد

توفنده

بر این دشمن نااستوار

می چکم چون قطره اشکی بر لهیب

فتنه کاری های

این نامردمان پست.

...

ای مجید!

ای شهید راستین خلق

ای بهرتین استاد

آرمانت

آرمان توده هاست

انتقامت

انتقام توده هاست.

»یاد و سوگند«، ۱4 ثور۱۳٦٠

انیس،.رزمنده.ای..که.گویا.از.سرنوشت.خویش.به.خوبی.آگاه.بوده.است،.سالشمار.کوتاهی.از.زندگی.و.

دستنویس انیس آزاد در صفحه اول 
مجموعه شعری »امپه دوکلس«   
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کتابچه.های.اشعارش.را.با.امکانات.ناچیز.به.صورت.دقیق.تهیه.و.ترتیب.داده.است..حتا.چند.ماه.قبل.از.
اعدام،.رویداد.های.زندانش.را.به.گونه.ی.فشرده.از.قتلگاه.پلچرخی.فرستاده.است.)1)

داکتر.ذکیه،.همسر.انیس.آزاد.نقل.می.کند:.

»ماه.اسد.بود..انیس.با.شوخی.و.مزاح.ساعت.6.شام.خانه.را.ترک.کرد.و.گفت.که.5.صبح.برخواهد.گشت،.

خوابم.نبرد..نادانسته.تشویش.در.دلم.افتاد.و.این.بار.تا.دورترین.نقطه.پشت.او.از.کلکین.می.دیدم.که.

می.رفت..قرار.بود.مراسم.نکاح.انجنیر.محمد.علی.برگزار.گردد..خادیست.ها.دو.روز.قبل.خانه.را.زیر.نظر.

گرفته.بودند..همین.که.انیس.به.درب.خانه.می.کوبد.آنان.با.آمادگی.بر.وی.حمله.ور.می.شوند.و.بعد.از.چند.

دقیقه.کشمکش.و.بزن.بزن.او.را.دستگیر.می.کنند..انیس.در.تحقیقات.اولیه.خود.را.چوب.فرش.معرفی.
می.کند.که.پشت.پولش.آمده.است،.اما.با.تاسف.بعدها.شناسایی.می.گردد.«

هنگامی.که.انیس.به.زندان.افتاد.با.تمام.شکنجه.و.کوته.قلفی.های.مکرر.که.تاب.و.توان.آدمی.را.خرد.

می.سازد،.به.دشمن.زبون.تسلیم.نشد،.با.روان.پردرد.قاطعانه.از.حریم.سیاسی.و.آرمان.های.مردمی.اش.

دفاع.کرد..او.حتی.در.بند.دشمنان،.آرام..ننشست.بلکه.شعر.این.یگانه.اسلحه.خاموش.را.به.مثابه.نیروی.

تهییج.کننده.و.مسلسل.جنگی.بر.جگرگاه.دشمنان.انسانیت.نشانه.رفت..بناًء.شعر.زندان.انیس.از.عمق.

»واپسین. می.کند:. تصدیق. نیز. هم.بندانش. از. یکی. چنانچه. است.. برخوردار. قوی.تر. احساس. و. بیشتر.
شعرهایش.گل.کرده.بود.«

انیس.در.مضحکه.»محکمه.اختصاصی.انقالبی«.که.از.سوی.وطنفروشان.خلقی-پرچمی.به.هدف.تبلیغ.

و.بزرگنمایی.دولت.مزدور.دایر.شده.بود.و.از.طریق.رادیو.و.تلویزیون.پخش.می.گردید،)2).غرور.ملت.و.

آرمان.یارانش.را.حفظ.کرد.و.به.قول.نویسنده.کتاب.»رنج.های.مقدس«:.»وقتی.به.شخصیت.عبدالمجید.

کلکانی.تاختند،.انیس.آزاد.این.فرزند.دالور.مردم.از.جا.برخاسته.و.با.آواز.بلند.فریاد.کشید."شما.باالی.
مجید.هر.نامی.را.می.گذارید.کار.شماست،.ولی.او.شخصیت.بی.مانند.و.قهرمان.ملی.و.پیشوای.ما.بود."«

در.ادامه.همین.مطلب.می.افزاید:.»وقتی.پا.به.حیاط.گذاشتیم.انیس.آزاد.که.مرد.دلیر.و.عیارصفت.بود.

با.شور.و.جاذبه.خاصی.با.آواز.بلند.آغاز.به.خواندن.این.سرود.حماسی.و.ماندگار.شاعر.جانباخته.داوود.
سرمد.کرد:

1-.روزشمار.زندان.انیس.آزاد.با.قلم.خودش:.5.اسد.1360.دستگیر؛.اول.سنبله.1360.کوته.قلفی،.اول.

قوس1360. .9 سوم،. بالک. پلچرخی. زندان. قوس1360. .7 اول،. بالک. پلچرخی. زندان. .1360 میزان.
صدارت،.29.قوس.1360.جزایی.

2-.نسیم.رهرو.می.نویسد:.»خوشبختانه.کست.های.ثبت.ویدیویی.جریان.محکمه.توسط.افراد.نفوذی.

بیرون.کشیده.شد.و. تلویزیون.دولتی.در.دوران.حاکمیت.حزب.دموکراتیک.خلق. رادیو. از. ما. سازمان.

و.تخت.خون.آلود. تاج. از.سقوط. رهبری.پس. تن.عضو. دوسیه.های.چهار. گرفت.. قرار. ساما. اختیار. در.

حزب.دموکراتیک.در.اختیار.رهبری.سازمان.ما.قرار.گرفت.و.تا.کنون.در.آرشیف.ساما.محفوظ.است.«.
)»رنج.های.مقدس«،.مضحکه.»محکمه.اختصاصی.انقالبی«،.ص.188)
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ز خون خویش خطی می کشم به سوی شفق

چه خـوب عاشـق این رسخـی رسانجامـم

رهــروان به  دهـم  شبستــان  فتــح  نویــد 

نامــم شــود  پیــام آوران  رزم  ســرود 

کشتــن می توانــی ام  زخمــی ام  عقــاب 

مگــر محــال بــود لحظــه ای کنــی رامــم

تویــی که پشــت تو می لــرزد از تصــور مرگ

اعدامــم دیگــرست  زندگــی  که  منــم 

چشم. نمی.توانست. هم. حلقه..دار. بیم. و. تیرباران. هول. کردند.. همراهی. را. آزاد. انیس. هم.زنجیریان.

دالورمردان.سامایی.را.بسوزاند..فضای.عجیبی.ایجاد.شده.بود..ترنم.پرصالبت.این.سرود.جانبخش.تا.

سلول..های.تاریک.صدارت.می.رسید.و.روح.و.روان.دخمه.نشینان.را.پاالیش.می.داد:.عیار.دالور.که.کند.
ترک.سر.خویش/.از.خنجر.خونریز.و.سردار.نترسد.

کوته.قلفی.ها. حویلی. وارد. سرودخوانان. سامایی. رزمندگان.

کرد. بلند. را. بسته.اش. زوالنه. دست. انیس. وقتی. شدند..

دست.های. نیز. دیگران. شدم.. او. از. تبعیت. به. ناگزیر. من.

ولچک.زده.شان.را.بلند.کردند..محافظین.و.سربازان.از.این.
شور.و.مستی.انگشت.حیرت.به.دندان.گزیدند.«.

مضحکه »محکمه اختصاصی انقالبی«، ص ۱۹۱

دشمن. تیغ. زیر. در. حتا. بود. دیگری. سرشت. از. که. انیس.

زبون.برای.هم.زنجیرانش.دفاعیه.ترتیب.داد.و.اشعاری.را.

توسط. که. بیرون.کشید. زندان. از. از.یک.سال. بیش. طی.

همسرش.جمع.آوری.و.به.خواهش.انیس.به.اشعار.»پنجره«.

خاطراتش. از. گوشه.ای. در. رهرو. نسیم. می.گردد.. مسما.
اشاراتی.در.این.مورد.نیز.دارد:.

»انیس.آزاد.مبارز.دلیر.و.شاعر.انقالبی.با.همان.ژست.و.ادای.مقبول.عیارانه.اش.از.سرگذشت.زندگی.

حماسی.زنده.یاد.عبدالمجید.کلکانی.قصه.می.کرد..از.به.دام.افتادن.خویش.و.از.شکنجه.هایی.که.کشیده.

مخفیانه. و. می.رفت. گوشه.ای. در. پایوازی. روزهای. می.خواند.. ما. به. را. جدیدش. اشعار. می.گفت.. بود.

لباس.های.خود.را.می.پالید..خانم.او.مطالب.مختصری.را.روی.پارچه.نخی.می.نوشت.و.با.مهارت.در.الی.

لباس.های.او.مخفی.می.کرد..متقابال.انیس.اشعار.تازه.و.پیام.خود.را.در.الی.لباس.ناشسته.می.دوخت.و.
برای.خانمش.می.فرستاد..من.می.دیدم.که.انیس.از.این.داد.و.ستد.چقدر.خرسند.است.«

»رنج های مقدس«، در انتظار اعدام، ص۲٠۹

انیــس و یارانش همه 
بدون استثنا انسان های 
سرفرازی  و  بلندهمت 
گشــتند  پرپر  که  بودند 
مقاومت  نخــل  تــا 
و فــداکاری در برابــر 
از  تسلیم طلبی و یاس 
نامعلوم شان  گورهای 

سر بلند نماید.
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اال ای همدل همراه

سالمم را پذیرا شو

از این وحشت  رسای غم

رسود آتشینم را رسا بشنو

که آهنگ تپیدن ها به هر تار رگم باقیست

ترا در حله پندارهای خویش می بافم

بسان جاویدان اندیشه فردا

مگر باشد حریر باورم گردی

و یا همچون نسیم در هر نفس اندر برم گردی

اال ای همزبان من!

چه حرفی در جوابت می توانم گفت

در این هنگامه ی تاریک

در این داالن تاریک زمان اینک

نه تنها دست من در بند و زنجیر است

پاهایم به غل درگیر

زبانم نیز دربند است

کنون ای همدم زیبا

نگاهم را متاشا کن.

»عبور لحظه ها«، زندان پلچرخی، ۲4 سرطان ۱۳٦۱

انیس.نه.همسان.شاعران.لفاظ.بلکه.همانند.شاعر.انقالبی.و.باورمند.بر.راهش.هنگامی.که.در.زندان.است.
و.چوبه.های.دار.را.در.برابر.چشمانش.می.بیند،.با.قوت.تمام.به.بازماندگان.رزمنده،.شور.انقالبی.می.بخشد:

عشق عزیز من

من چون عقاب زخمی افتاده در تله

ذوق هزار موجه دریاست بر رسم

»هرگز به  خواب باطل مرداب های رسد

حرست منی برم«

انیس.این.الگوی.رزمندگی.در.برابر.خاینان.در.روزهایی.که.انتظار.اعدام.را.می.کشید.هنوز.با.برنامه.و.

امید.به.رهایی.می.اندیشید.و.طرح.فرار.از.زندان.پلچرخی.که.در.آن.روزگار.ناممکن.بود،.می.ریخت..نسیم.
رهرو.این.بگومگو.های.رفیقانه.شان.را.شرح.می.دهد:.



۱۲  /  انیس آزاد

»گوشه.اتاق.ما.یک.اتاقک.دیگر.بود.که.دروازه.آن.را.قفل.کرده.بودند..از.میان.میله.های.دروازه.داخل.آن.

معلوم.می.شد..دریشی.سربازان.را.درین.اتاقک.انبار.کرده.بودند..به.مجرد.دیدن.دریشی.ها.انیس.به.فکر.

فرو.رفت،.سپس.گفت:."اگر.یکی.از.این.دریشی.ها.به.دستم.بیاید،.چانس.فرار.وجود.دارد." گفتم.چگونه.

ممکن.است؟.گفت:."روزهای.پایوازی.زیاد.بیروبار.می.باشد،.سربازان.لباس.های.پاک.زندانیان.را.از.بیرون.

می.آورند.و.لباس.های.چرک.را.دوباره.می.برند..تو.موهای.سرم.را.بتراش.تا.همرنگ.سربازان.شوم..من.
یکی.از.این.دریشی.ها.را.می.پوشم،.بغچه.کاال.را.دست.گرفته.از.زندان.بیرون.می.شوم.«

»رنج های مقدس«، در انتظار اعدام، ص-۲۱٠

استوار.ماند.و. و.... با.تمام.مشقت.های.زندان،.کوته.قفلی.ها،.شکنجه،.توهین،.تحقیر،.بی.خوابی. انیس.

سرشار.در.وصف.عشق.به.میهن.و.کینه.به.دشمن.سرود.و.جالدان.خادیست.را.که.نتوانستند.از.سینه.

زخمی.اش.اسرار.تشکیالت.اش.را.بیرون.کشند.خوار.و.بیچاره.ساخت..او.در.نامه.هایی.که.مخفیانه.و.با.
هزار.یک.خطر.از.زندان.به.بیرون.فرستاد،.امید.به.آینده.را.نوید.می.دهد.

ذکیه.آزاد،.که.هنوز.با.آه.و.اشک.از.تعهد.و.صمیمیت.همسرش.یاد.می.کند،.می.گوید:.

»با.آن.که.35.سال.از.شهادت.انیس.گذشت،.او.هنوز.برایم.زنده.است..من.به.کسی.اجازه.نمی.دهم.که.

به.انیس.و.سایر.شهدا.رد.و.بد.بگوید،.آنان.هرچه.بودند.ایمان.به.راه.خود.داشتند..به.یگانه.یادگار.زندگی.

مشترک.مان.)بچه.ام).بارها.گفته.ام.اگر.راه.پدرت.را.تعقیب.نمی.کنی.هرگز.حق.تخریب.را.هم.نداری.و.
اگر.یک.روز.راه.و.فکر.پدرت.را.بد.گفتی.با.تو.نیستم.«.

او.که.محاکمه.شوهرش.را.از.طریق.تلویزیون.و.رادیو.دیده.و.شنیده.بود.می.افزاید:.

پایوازی.رفتیم،.کل.جای. به. انجنیر.زمری.صدیق.شهید. بود.من.و.خانم. »روزهای.آخر.زندگی.شان.

محاصره.بود.و.افراد.مسلح.آماده.باش.ایستاده.بودند،.کاال.را.در.محل.معین.زندان.از.ما.گرفتند.و.بعد.از.

چند.دقیقه.به.دروغ.پس.دادند.و.گفتند.بروید.صدارت،.اینجا.افراد.شما.نیستند..ما.راهی.صدارت.شدیم.

و.با.هزار.مشکل.باالخره.ما.را.به.داخل.پذیرفته،.رو.به.من.کرد.و.گفت:.تنها.خودت.درون.اتاق.بیا....

ترس.و.غم.سراپای.مرا.گرفته.بود،.گفتم.چرا؟.گفت.فقط.یک.نفر.را.اجازه.می.دهیم..به.هزار.التماس.

هردوی.مان.داخل.اتاق.شدیم..خادیست.برای.مان.دوسیه.شان.را.خواند.و.بنابر.این.و.آن....اعدام.شدند..

صحنه.ای.تکان.دهنده.بود.ولی.قبول.نکردم..روز.دگر.پیش.برادر.عبداهلل.شادان،.کریم.شادان.یکی.از.

روسای."محکمه.اختصاصی.انقالبی".که.در.یک.اتاق.لوکس.نشسته.بود،.رفتیم،.تقریبا.تمام.جریان.

محکمه.را.با.صدای.بلند.برای.ما.خواند.و.گفت:.بنابر.خیانت.و."اشرار".بودن.و.اعمال.تروریستی.شان.

اعدام.شدند..خانم.زمری.که.روسی.بود.و.فارسی.را.خوب.تکلم.می.کرد.بلند.جیغ.زد.و.گفت.که.زمری.
و.انیس.خاین.نبودند...«

من نیز با تو گفته ام از آرزوی خویش

از شام های جاری و

از صبح های دور
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از پیچ راه ها

اینک که دست حادثه های زمان مرا

از تو برید و رفت

...

اما عزیز من

هرچند دست فاصله های زمان مرا

از تو منوده دور

باور بکن دوباره به هم می رسیم ما

باور بکن دوباره به هم می رسیم ما

شعر »نامه«، زندان پلچرخی

مردم. آزادی. راه. در. که. آنانی. و. انقالبی. شاعران.

استوار.گام.برداشتند.شعر.را.نیز.گوشه.ای.از.رسالت.

آزادیخواهانه.خود.دانسته،.پاک.زیستند.و.استوار.تا.

پای.دار.پیش.رفتند..اگر.در.ایران.خسرو.گلسرخی.

و.سعید.سلطانپور.و....این.رسالت.بزرگ.را.به.دوش.

آزاد،.سیدال.سخندان،.. انیس. ما. کشیدند،.در.کشور.

لهیب،.عبداالله.رستاخیز،.احمد. داوود.سرمد،.حیدر.

از. دیگر. جمعی. و. سهراب. احمد. سلطان. دهزاد،.

شاعران.جنبش.دموکراتیک.نوین.این.ودیعه.سترگ.

ادبیات. پیشقراوالن. مشمول. و. نموده. پاسداری. را.

بالنده،.مردمی.و.پیشرو.اند.که.در.راه.عدالت.خون.
پاک.شان.را.نثار.کردند.

زنده.یاد.انیس.آزاد.در.آخرین.سروده.اش.)33.روز.قبل.از.تیرباران).که.بی.گمان.شهکار.شعرش.خوانده.
می.شود.و.شاید.وداع.نامه.اش.با.زندگی.باشد،.از.زیر.ساطور.جالدان،.این.عهد.و.سوگند.را.تازه.می.دارد:

نییـم بی هــدف  شکـسته دل  کـولـی  من 

را خویــش  پـای  کشــم  باز  رفتــه  راه  کز 

خـارهــا نیــش  و  ره  گـزنــد  از  کــه  آن  یا 

را رهـروان شکنـم عهد خویـش  پیـش  در 

»کولی«، ۱٠ اسد ۱۳٦۱

انیس.آزاد.سرانجام.در.29مین.سالروز.تولدش.)17.سنبله.1361).همراه.با.12.تن.از.رفقای.مصمم.اش.

دشــمنان،  بند  در  حتا  او 
آرام ننشست بلکه شعر این 
یگانه اســلحه خاموش را 
به مثابه نیروی تهییج کننده 
بر  و مسلســل جنگــی 
انسانیت  دشمنان  جگرگاه 

نشانه رفت.
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توسط.آدمخواران.خلقی-پرچمی.در.پولیگون.تیرباران.و.جاودانه.گشت..انیس.و.یارانش.همه.بدون.استثنا.

انسان.های.بلندهمت.و.سرفرازی.بودند.که.پرپر.گشتند.تا.نخل.مقاومت.و.فداکاری.در.برابر.تسلیم.طلبی.

و.یاس.از.گورهای.نامعلوم.شان.سر.بلند.نماید.و.پرچم.استقالل.خواهی.و.رفاه.خلق.از.خون.پاک.شان.
رنگ.گیرد.

انیس.آزاد.در.زندگی.و.رزمندگی.اش.با.جوانان.پرمدعای.امروز.قابل.قیاس.نیست.و.شعرش.را.با.یک.

مشت.شاعران.نوخاسته.و.بلندپرواز.هرگز.نمی.شود.در.یک.ترازو.کشید،.زیرا.تعهد.در.عمل.و.دیدگاهش.
او.را.به.جایگاه.رفیع.و.در.قطار.شاعران.جانباخته.معاصر.افغانستان.قرار.می.دهد.

اشعار.انیس.با.تمام.کم.و.کاستی..ها،.سراسر.عشق.و.آزادگی.یست.و.آنانی.را.بدرقه.می.کند.که.در.راه.

آزادی.و.سعادت.ملت.صمیمانه.قدم.می.زنند.و.در.مقابل،.تنفر.وی.از.دشمنان.مردمش.بی.انتهاست.و.حتا.
سستی.و.بی.تفاوتی.یارانش.را.در.مبارزه.علیه.دشمن.سخت.می.کوبد.

در.لحظاتی.که.خون.خلق.از.چنگال.جنایتکاران.وطنی.و.اربابان.امریکایی.شان.جاریست،.جمع.فرهنگیان.

خودفروخته.نوظهور.با.درسگیری.از.اراجیف.خادی-جهادی.و.حتا.واواکی.آستین.بر.زده.و.سخت.تقال.

دارند.تا.درس.»فرومایه.بودن«.را.در.جامعه.ترویج.نمایند.و.با.این.سخن.که.مبارزه.در.شرایط.کنونی.

اینان.با.سر.فرو.بردن.به.دربار.اشغالگران.و.حامیان.جنایتکار. بی.اثر.است،.گور.آزادیخواهی.را.بکنند..

شان.سیاست.نان.به.نرخ.روز.خوردن.و.به.جا.و.مقام.رسیدن.را.برای.جوانان.ما.با.هزار.نیرنگ.تبلیغ.و.
تزریق.می.کنند.

»حزب.همبستگی.افغانستان«.که.پاسدار.حرمت.خون.جانباختگان.راه.آزادی.است،.با.انتشار.رزم.نامه.ها.و.

سرگذشت.قهرمانان.واقعی.متعهد.است.که.یاد.آنان.را.گرامی.داشته.و.تبلیغات.زهراگین.دشمنان.مردم.را.

خنثا.نماید..به.همین.مناسبت،.گزیده..ای.از.اشعار.انیس.آزاد.را.جهت.نشر.ترتیب.داده.است.زیرا.ایستادگی.

خسروگونه.انیس.و.اشعار.دشنه.گونش.می.تواند.در.چنین.اوضاع.و.احوالی.سرمشق.جوانان.آگاه.و.رزمنده.
برای.فردای.روشن.گردد.

استبداد. علیه. که. آموزش.می.دهد. مردم. به. مقاومت. به.مثابه.شعر. یارانش. کنار. در. انیس. و.خون. شعر.

جنایتکاران.خلقی.و.متجاوزان.روسی.به..پا.برخیزید..او.از.جنس.تسلیم.طلبان.هرزه.چون.پرتو.نادری،.

واصف.باختری،.رهنورد.زریاب،.اسحق.نگارگر،.صبوراهلل.سیاهسنگ.و....نبود.که.با.ندامت.به.انجمن.های.

ادبی.جنایتکاران.پیوستند.و.جسم.حقیر.خویش.را.به.سالمت.بیرون.کشیدند.و.اکنون.رذیالنه.در.صدد.
اند.تا.دریای.خون.انیس.و.سایر.جانبازان.شعر.مقاومت.مردمی.را.به.سادگی.بربایند.

سیاهسنگ.یکی.از.این.»دریوزگان«.است.که.با.شایعه.پراکنی.قصد.دارد.غرور.و.شرف.سیاسی.انیس.را.

که.با.خونش.رنگین.گشته.است.رذیالنه.زیر.پا.کرده.او.را.هم.صف.خود.و.سایر.زردرویان.در.دادگاه.تاریخ.
قلمداد.کند..به.همین.سبب.با.دروغ.پردازی.وقیحانه.می.نگارد:.

»کمیته.فـرهنگی.سـازمـان.آزادیبخش.مـردم.افغانسـتان.)سـامـا).به.گـردانندگی.سـید.محمد.انیس.

آزاد.کلکانی.نخسـتین.بار.طرح.نشرات.غیرسـیاسـی.را.به.میان.آورد..این.پیشنهـاد.در.آغاز.با.روی.خوش.
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نشان.ندادن.رهبری.سـامـا.و.برچسپ."بیهوده.هـدر.دادن.امکانات".رویارو.شـد.«

و.در.ادامه.با.نقل.قول.های.ساختگی.و.مسخره.از.زبان.این.جان.باخته.قهرمان،.اضافه.می.کند:.»نامبرده.

در.تابستان.1980.اجازه.کار.یافت.و.به.اینگونه.سلسله."انتشارات.آییژ".پا.گـرفت.«.چیزی.که.ساخته.

و.پرداخته.ذهن.تمامی.شاعران.تسلیم..شده.و.مداح.است.و.برای.مرفوع.کردن.رذالت.و.سازشکاری.های.

را. ننگین.خود. آنان.دفاعیه.های. زبان. از. انداخته.و. به.جانباختگان.قهرمان.چنگ. اکنون. بی.پایان.خود.

سامان.می.بخشند..کوتاه.این.که،.میان.راه.و.رسم.انیس.و.سایر.شاعران.انقالبی.و.این.جمعیت.دالل.

که.غرق.فروش.شعر.و.حرمت.خلق.اند،.رودبار.خون.فرسنگ.ها.فاصله.کشیده.است..به.نقل.از.نشریه.

امیدبخش.»پیام.زن«:.»لق..لق..ارتجاعی..واصف..و.رهنورد.و.پیروان..آنان..دریای..شعر.و.ادب..آزادیخواهانه..
افغانستان..را.مردار.نخواهد.توانست..«

و.سخن.آخر.این.که.اگر.مقاومت.و.رزمندگی.و.سرانجام.نثار.خون.انیس.به.جوان.مبارز.امروز.تحرک.و.

نیرو.نبخشد.و.احساس.مسوولیت.را.در.رگ.رگ.شان.جاری.نسازد،.در.حقیقت.از.راه.و.رسم.انیس.و.سایر.
یاران.جانباخته.چیزی.نیاموخته.است.تا.تحویل.ویران.سرایی.به.نام.افغانستان.نماید.



آفتاب هیچ نشاید مردن

آفتاب منتظر ماست

که در بند سیاهیم 

لیک این پرده گران است

و این شب سیاه.

اشعار منتخب از مجموعه

شب نامه ها
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کاخ آسمان

دیشب به بال مرغ متاشاگر جهان 

پروازها منودم؛

بر آسامن شدم 

تا عرش بیکران

از سینه ی بُلند و بُلند زمانه ها

دیشب مرا به بال خود آن مرغ رهنورد 

از این سلول کوچک زندان می ربود

آنگاه نسیم وار ز برم پر کشیده بود

عطر نوید برای من

                  او همی فشاند 

تا در غرور اوج اُفق 

                  روشنی روز

از دور دیده شد 

دیشب مرا ربود تا کاخ آسامن 

چون موج های ابر. 

ای کاش همچو من:

همه ی مردمان شهر 

با بال های قدرت و افسانه ساز خود

پروازها کنند

تا بی کران دور 

تا رسزمین نور.

۵ اسد ۱۳۵۵



۱۸  /  انیس آزاد

موج

و اینک باز: 

یکبار دگر،

پیوند خواهم داد

آن پیامن دیرین را 

که روزی چند در دست فراموشی... 

و قلب من غبار از گرد و توفانی 

جدایی داشت 

وفا چون موج با دریا

رسی با سنگ و ماهی داشت 

هراس از بیم نابودی دریا بود

و اینک من:

ز هر ساحل، 

خروش رزم و فریادی دل خون جوش می یابم 

که رویاروی خورشید اند

و چشامچشم  دیدن ها 

و موج از کوه شتابد بر دل دریا

چنین آواز می آید:

که هان ای موج ها! 

دریا شام اید

وگرنه این زمین مأوای سنگ و ریگ خواهد بود 

و از خشم شام این سنگ ها آب اند

و ماهی ها به امیِد شام زنده اند.

۱4 دلو ۱۳۵۵
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عابر خاموش 

بتو ای آنکه طلبگار منی خسته شدی 

کز نگاهت پیداست

تن من دشت کویری ست

ببین!

که چه قدر خشک ز بی آبی ایام شده است

موهام راز شبی را به تو می گوید باز

ای بسا شب، چه شب هایی دراز 

من در بسرت تنهایی غم 

سقف را تا به سحر می بینم

و حتی هیچ خیالی به رساغم نرسید

که مرا لحظه ای با خویش برد 

به چمنزار

و یا دیدن گل 

به تیاتر 

به عروسک ها 

و حتی هیچ بفکرم نرسید.

پارچه شعری به عریانی یک شعر سیمین

دست من شاخه خشکی است در این دور

بهار:          

که در او هیچ نه پیچیده پیچ پیچک سبز

پس تو ای پیچک مقبول بهار 

گوش کن راز مرا

قصه ی قلب مرا

قلب من همچو دژ دیده جهان 

در او بسته و خاکش به کمر

سال ها شد که دروازه ی او را نه گشوده ست کسی
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نقش پاهای کسی نیست در او

حال ای  عابر خاموش: 

که بر درب دمل حلقه زنی 

آیا در بگشایم بر ُرَخت؟

اگر این کهنه دژم را تو قبول می داری

اینک این خانه ی توست.

۲ عقرب ۱۳۵٦
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تارهای خاموش 

تارها خاموش است 

کلک احساس کجاست 

روح آن زنده دل رمز چه شد 

که به کلک هرنش 

شکَند رمز سکوت همه جا 

تا که این خانه ی ما

به نواهای َرباب و َدف و َچنگ 

غالب آید به گریبان سکوت 

کلک آن زخمه زن شوق کجاست

روح آن َجلوه ی لبخند چه شد

آخر اینجا که منرده ست کسی

آنقدر مست زنید بر دف و چنگ 

که همین ُدخت فلک 

کهنه رقاصه ی وحشی

باز دامن کشد و باز چنان 

چرخ نو طرح کند.

۲4 دلو ۱۳۵٦



۲۲  /  انیس آزاد

پراکنده هایی از چند شعر 

ولیک می ترسم

که روزی در ُخنگ رسد یک خزان غمین 

برای زندگی خویش گریه ها بکنی

برای آمدن مرگ خنده نتوانی،

***

آنسوی عمر من

اینک به یاد خاطره ات گریه می کنم

ای وادی مالمت!

ای عمر بی هدف!

در چشم های روشن دریای نیلگون

هیچ زورق نبود که بر ساحل دگر...

یا آنکه بر کرانه این رود روزها

از پشته های دامن شب می شدم َرها

اینک بیاد لحظه ای گم کرده های خود

من گریه می کنم

 ***

ای کاش در سپیده اندوه خاطرم 

چشامن آفتاب

           می کرد خنده باز

اینک:

که من غریقم 

در دریای رسخ 
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ای کاش رنگ الله ناچیز می شدم

در کُهسارها

اینک بیاد خاطره ات گریه می کنم 

ای روزهای ِعرشَت ناخواستگار من.

۲۱ قوس ۱۳۵٦

***

و در خموشی قلبم 

چه انفجار غمی ست

و در سپیدی چشم 

چه روزگار سیاه 

و من که شاعر خلقم چسان به یأس کنم رو

و من که: 

بنده عشقم چسان به عشق کنم پشت.

۸ دلو ۱۳۵٦



۲4  /  انیس آزاد

ُمرداب

اینـک صدای گنـگ هوس بازی های شب

در گوش هــا ز سینـه ای مرداب می رسـد

آنجـا که منـزل همـه غوالن کوچـک اسـت

بر چشـم همچو ِبرکـه ای شاداب می رسـد 

کنـد ِشنـا  سعـادت  ناز  ُقوی  نـه  آنجـا 

ز آنجـا نه هیـچ تشنـه ی سیـراب می شـود

خیــال  رنــگ آور  دامــن  هـزار  رنــگ 

می شـود مهتــاب  خانـه ی  چـراغ  محـو 

اینـک که صبـح آیـد و روشـن شـود جهان

دیـگر نه محـو َجلـوه ی مـرداب می شـوی

دیـگر نه محـو چشمـک مهتـاب می شوی

۵ دلو ۱۳۵٦



۲۵  /  شب نامه ها

ُهشدار

نگاه گرم تو خاموش

زبان نرم تو خاموش

گل نگاه تو بر جویبار جاری قلبم

به دست های تغافل نشانه می گیرد

تو ای سکوت: 

زبان ترا منی دانم

ولی زبان نگاه تو،

          کم کمک گویاست

دل تو همچو گلی در درون سینه ی تو

نسیم را طلب است

نسیم رسد بهاری

ولی تو ُغنچه ی نو باز گشته ای باغی!

دل تو رسدی ایام را منی داند

هنوز گرمی لبخند این بهاران را 

درست منی فهمد.

ولی عزیز!

تو باید که چشم بگشایی

برای زندگی خود 

برای زندگی من که در میانه ی خونم.

۵ حوت ۱۳۵٦



۲٦  /  انیس آزاد

درد شب

چشم را خاطره از درد شب است

لیک این چشم 

این مظهر بینایی من

همه شب را به متاشا بنشست

صبح را می داند

ورنه سوسوگر شب های دراز است 

پس تو ای صبح بتاب

دل تاریِک همه شب بشکاف 

که درین لحظه 

چه دل مردگی خاطره ها

خواب در بسرت مرداب شود 

و درین حال ز مرداب پناه می جویند

حیف نیست این که: 

تو از مردن ما بی خربی.

۲۳ حوت ۱۳۵٦



۲۷  /  شب نامه ها

خاطره ی مردن شب

دست سیامبی یک خاطره با دست من است

یادی از خاطر شب

یادی از شب که هنوز،

                          باقی است

دست آن خاطره چون طفلک بیامر

که در دست پدر 

راهی جاده ی باریک زمستان زده ای ست

حال در واپسین صبح

                         حیاتش باقی

پس ببین طفلک شب را که چسان می میرد.

۲۳ حوت ۱۳۵٦



۲۸  /  انیس آزاد

ُجغد 

شب به تاریکی خود،

عرصه ی کوچک تاریخ برای جغد است 

چشم بی رشم تو ای »جغد«

متاشاگر شب شد

خنده ات، خنده ی مرگ است 

تو مگر هیچ صدایی 

تو مگر هیچ نوایی

ز هیاهوی کلنگان زمان می شنوی 

که شبان را همه شب 

راهی دره و دریا شده اند

تو مپندار، که دیگر نه نوایی ست 

در این عرصه ی شب

دل شب پُر ز هیاهوی دگر مرغان است 

که ز شب خسته شدند

و به اندیشه ی فردا به شب می جنگند

پس تو ای جغد 

تو ای خنده ی شب

»زار مبیر« 

و دیگر هیچ مخند.

۲4 حوت ۱۳۵٦



۲۹  /  شب نامه ها

بهار 

پرندگان بهاری رسید باز به شهر

پُر از نوید فرح بخش

پُر از شکوِه متام 

پُر از شکایت شب ها

پُر از حکایت گلربگ های رسخ جهان

کنون که دست تو می بوسد ای بهار 

»مرا«

دگر به  دست زمستان خسته دل مسپار!

۲۵ حوت ۱۳۵٦



۳٠  /  انیس آزاد

سَفر

من در سکوت خانه ی اندوه خاطرات 

انـدر میـان بستـر پُر از مالل و درد

من در مقابـل همه شب بادهای سـرد

می کنـم  باز  بازوان خـودم  بار  ایـن 

با رهـروان خانـه ی خورشید همسفـر

با جاودانه هـای دیار پیـش مـی روم

حوت ۱۳۵٦



۳۱  /  شب نامه ها

قصه ی موج و ماهی

ماهی کوچکی، 

از موج می پرسد 

که ای موج!

ای رست پُرشور و چشمت گرم 

و رقص ات َجلوه ی دریا

تنت همچون عیارانی

قرون برجا

چه بی باکی:

چه زیبایی:

کجا آخر سفر داری؟

چرا واپس منی گردی؟

رسی گشتاند موجی تندخو

با خنده ی کمرنگ

و ماهی را به آغوشش ربود تا دورهای دور

به لبخندی به دل رسمست 

بگفتش

که هان ای  ماهی کوچک!

تو زیبایی 

و قلبت همچو شبنم پاک

منی دانی که این ما را رهی مقصود می باشد 

منی دانی طبیعت پیش می راند

و ما هم پیش می رانیم 

رهی بازگشت با ما نیست 

چه عیبی است برگشنت 

که هیچ ات گفته نتوانم 

و باید رفت تا پایان دریاها...



۳۲  /  انیس آزاد

زمانی من غباری بودم و کوچک 

و آنگه قطره ی گشتم

ز آغوش بُلند آسامن ها 

بروی دشت سوزان افتادم 

آنگه،

زود دانستم که اینجا زندگی این سان 

                                          بس ننگ است

و باید رفت در بحری که سامانش 

                                           بسی دور است

و اینک راه ها دشوار و کم نور است 

ولی با عزم تر باید رِه مقصود پوییدن 

دگر چیزی نخواهد داشت

                        پاهایت ز راه رفنت

و آنگه من

        با یاران همسفر گشتم

و بعدا،

قطره ها باهم شدیم دریاچه ای کوچک 

و بعد از روزگاری هر طرف دریاچه ی دیگر

بهم پیوست و با ما گشت و دریا شد

و اینک حال می بینی که موجیم و رِه مقصود 

می پوییم،

و آنگه ماهی کوچک،

که گرم از عشق دریا بود 

پی موجی گرفت و گفت:

آری،

تا بحر باید رفت 

در اینجا زندگی یکسان بس ننگ است.

حوت ۱۳۵٦



مردم  شاعر  من  می خوانید!  شاعر  مرا  اگر 

طبقات  برای  رسوده هایم  و  هستم  خود 

مرا  اگر  شونده!  استثامر  و  است  ستمکش 

مرا خوب  ریالیزم  می بخشید:  افتخار خوبی 

پرورده و من به خوبی ریالیزم ایامن دارم.

اشعار منتخب از مجموعه

امپه دوکلس



۳4  /  انیس آزاد

اهدا.به.پدر.بزرگوارم

پاسبان پیر

در شِب خلوت دلگیر و زمستان و خنک 

شب بی نبض و بسی ظلامنی 

وزش باد به سیم ناله مردن می گفت:

درها بسته و راه یخبندان!

زیر دیوار دِژ خاطره زا

در ته ِ نور چراغ 

پیرمرِد پاسبان ایستاده 

آه!

چه شبی خسته به اندام سیاه

چه شبی زشت،

    چه افرسده ایام

او به  خود می لرزید؛

گویی چون لرزه ی تب داشت 

                               به اندام نحیف

خواب چون دیو و خنک همچو ددی 

هردو این زیور شب های زمخت

حمله داشتند به چشم و به تنش 

لیک او همچو گران پیکر سنگ 

                             هردو را می بلعید

چشم او هر طرفی می پالید 

چون عقاب تیزبین 

چشم او منتظر روشنی صبح سپید 

بارگاه همتش سخت بلند

...



۳۵  /  امپه دوکلس

ساعت برج سکوت همه جا را بشکست

زنگ او خشک و بلند

لیک دنگ، دنگ گران!

یک 

دو

هفت 

نُه

دوازده 

پاسبان آه برآورد ز دل 

چنین گفت به خود

آه خداوندا ساعت دوازده شد، 

چهار ساعت دیگر باید بایستم 

ناگه در چهره ی او خشم بلندی تابید 

بر شب زشت هزاران دشنام

بر شب رسد هزاران نفرین

دست ها را ز در جیب برآورده برون

و به پیش دهنش 

کُف، کُفی کرد و...

دگر بار فرو برد به جیب

چشم او منتظر روشنی صبح سپید 

دادش این را ز افق دخرتک نور نوید 

چشم او بر طرف رشق فتاد 

کم کمک قافله ای نور می آمد به پیش

و اما ساعت چهار؛

پیرمرد دگر ایستاد بجاش 

پیرمردی اولی کرد سالم

او آهسته از آنجا دور شد 

طرف حرست کده ی خویش 

          به آن کلبه که دوستش می داشت: 



۳٦  /  انیس آزاد

لیک پایش به َدخی بند شد، افتاد به رو

کاسه ی شیشه ی فکر پریشانش ُمرد

و چنین گفت به خود

آخ

ای مرِد غریب!

و به سوگ دِل افرسده ی خویش آه کشید 

پس بلند گشت 

به چشامن پریشان به عقب کرد نظر 

کفشک کُهنه ای دید!

روزگار دیده 

یادش آمد که دیشب پرسش گفت: 

پدر!

می دانی فردا عید است ولی پاهام برهنه

قطره اشِک ز چشمش غلتید

آسامن را نگریست

و به خورشید درود گفت و سالم!

مشت هاش بسته شد و گفت به آواز بلند 

لعنت  ای شب به تو!

لعنت این بار به شبدار جهان!

همچنان گفت: 

         به آواز بلند: 

                         انتقام 

                              انتقام

                                  انتقام

۳ حمل ۱۳۵۷



۳۷  /  امپه دوکلس

رزم نامه ی بهاری

زبان شکوه گشایم ز نارسایی مقصود 

و یا به خنده لب خویش 

                                   ز نامتامی ایام

ولی چه خوش 

ولی چه خوب 

که در تو یاِد شکوهی ست.

تو ای  بهار

تو ای  شفاعت این دردهای خفته به دل

تو ای  عیادت بیامر 

دلی که رنگ ترا داشت 

                    خنده خواهد بود 

رسی که ذوق ترا داشت 

                    زنده خواهد ماند

ولی تو جنگل سبز بهار!

اینک باز 

دلی شکفته به آغوش آفتاب روانی

و من سکوت ترا انفجار می گویم

زبان برگ ترا

         با ترانه های نسیم

رسود رزمی صوت بهار خواهم گفت.

تو ای  بهار! 

چه زیبا و پرشکوفه ای تو.

۱۲ حمل ۱۳۵۷



۳۸  /  انیس آزاد

سیل

موجی از خاطره می آید

باز به دریای زمستان زده ی خاطر من:

که در این لحظه

در این َورطه ی خاموش چه ها می گذرد

سیل این خاطره ها 

               همه ی شهر به ویرانی خواهد بُرد

مگر از رهرو خاموش بپرس

موج را می دانی؟

سیل را می فهمی؟ 

لیک با دقت و تردید عجیب گفت:

سیل ها جاودانند

سیل در راه ست

من نیز می دانم 

ولی از ابر سیه می ترَسم 

تو منی دانی باز

ابرها مادر سیل اند

چه گرامی ست 

پس،

ای وای چنین مادر خوب!

۱۷ ثور ۱۳۵۷



۳۹  /  امپه دوکلس

خنده ی باد

باد در گوش من به خنده بگفت:

سخت باران در رسیده به راه

شیشه را باز کن به تنهایی:

تا ببینی تو ماجرای زمان

. . .

رس کشیده ست دست ابر سیاه 

از دل آسامن سپید، سپید

به دِل خویشنت منی گویم 

این بهاری ست تا خداوندش 

هدیه می کرد بر بهانه ی صبح 

داغ ننگ است،

                     هرچه است سیاه

داغ رشم  است هرچه است سپید

پس آیینه های صاف زمان

دخرت رسخ مو نشسته ببین

لب خود را به رسخی می مالد

تا که آن نقش های بوسه خود 

ِصبَغه بر روی یار خود ماند 

آب ها را برای او خواند 

شاخ ها را برای خنده ی او

همه پُربار از شکوفه کند.

... 

ای  بهار

ای تو لبخند زمان 

همه از تو ترانه می گویند

پس بیا تا ترانه ساز تو من



4٠  /  انیس آزاد

بر لِب خشک یک ترانه شوم

به شفاعت گَهی نسیم سحر

باد اینک ترانه می گوید.

باز چشم ترا منی بوسم

دخرت رسخ مو نشسته ببین

در پس پرده سخت ُعریان است

دخت بی رشم این ستاره ی رسخ

ِکسوتش رازهای موهوم است!

تن او مرمر شفاعت روز

لب او خنده 

خنده های زمان.

...

سخت خاموش و بی صداست کنون 

لِب گویای این زمانه ی ما

نه حدیثی به لب نه رشفه ی باد

جز صدای کَالغ از رس کوه 

جز صدای سگان از دِل دشت 

نه به َخمیازه می کشد آهی

بُلُبلی مست در گلستان ها 

لیک آواز قوله های سگان 

به دل شب ها منایان است.

دخرت رسخ مو ببین که چسان

خنده دارد بر سکوت زمان

و اما،

گوش ها کَر، چه سود.

۱4 جوزای ۱۳۵۷



4۱  /  امپه دوکلس

مرز

و در سکوت تب آورترین خاِطره ها

و در گُشایش آن روزهای 

                                 بی معنی 

به گمنامی خویشم 

که من ُزباله ی َدهر

هنوز محو متاشای خاک ها گشتم

دیگر به مرز متاشا منی نشینم من

دیگر به زندگی خویشنت سخن گویم 

هر آنچه واقعیت است

من از حقایق آن روز 

من از حقایق این شب 

و این  که رسحد مرگ است

و آن  که ملک وجود

سخن خواهم گفت 

و من فراری قیدم 

و آنچه می گویم 

من از متامی روز است 

به مرزبان مسلح

که تا به شام نیکو خورده داغ حرست خورشید 

می گویم...

۱4 سرطان ۱۳۵۷



4۲  /  انیس آزاد

شکوه زمین

کوه ها زیر پای سواران 

زمین می نالد: 

مرا بس است ای  انسان

                              یگانه فرزندم

دگر به روی من این گونه ظاملانه متاز

به ناخودآگاهی 

که من سوار خودآگاهی محور خویشم.

۱٠ اسد ۱۳۵۷



4۳  /  امپه دوکلس

آشنا

ای زنی که:

در بادیه ی چشامنم منزل منودی

اینک واژه های

عطرآگین یک خواب را

به روی سنگ های سوخته مریز

تا مرمر آبی چشامنت را

با بلور نام ها آشنا کنم

صداقت

صداقت

شاید این هم برای تو نامی ست

نامی بس بزرگ

من نیز او را دوست دارم

تا پهنای دور آسامن

مرا تا انتهای یک خط مستقم خواهی برد 

آنجا باز برایت خنده کنم؟

چرا خطوط نامرئی لبخندم را تعبیر منی کنی

من ترا تا ُوسعت چشامنت دوست دارم

دیگر بیگانه ام مخوان

من دیریست بیگانگی را از خود رانده ام

و هرگز بیگانه ای رُساغم نخواهد آمد

و هرگز

مرا کسی بیگانه نخواهد پنداشت

من روز را با چشم های تو

برای دست های ساحل هدیه می کنم

تا در دوردستی که خداوند دریا ها

به انتظار چشامن تو نشسته.



44  /  انیس آزاد

من آب های شیرین دریا را دوست دارم 

من کوسه ها را نیز دوست دارم

شاید تو با شهپر ماهی ها شنا کنی

خداوند دریا

آری

او نیز بیگانه نیست

. . .

ای زن محبوب

تو از من چه انتظار داری؟

من که نامه ی پاره شده ی عشقم

شاید برایت

جمالت کهنه مفهومی نداشته باشد 

تو واژه های نو را بلدی؟

من نیز دگر زبان کهنه ندارم 

تا از کتابی که ِطفالن

            خانواده های مذهبی

در مساجد می خوانند

برایت بگویم.

من زبان کهنه ام را فراموش کرده ام

و اما تو

آری تو

واژه زیبایی

چون شاِرق

شاید برای دیگران مفهوم خاصی داشته باشی

اما من ترا در معنی محدود منی کنم.

ای زنی که از گریبانم

چون گلی رس بر افراشته ای!

موهای خاکی ام را با پنجه های خود مکن

آنان از شب بیزارند



4۵  /  امپه دوکلس

و سفید گشته اند

تو همیشه چهره ات را چون دخرتان 

بودایی می آرایی

من همیشه؛

برایت از هندیان سوخته گفته ام

هندیان نیز برای ما بیگانه نیستند

ترکان نیز

چینی ها نیز

حتی امریکایی ها نیز

برای ما بیگانه نیستند.

انسان نیز واژه ای ست 

واژه ای بس بزرگ

شاید تو برای آن ها

          خودت را بیگانه جا بزنی

اما من ترا در خویش پنهان می کنم 

و با خود بر رس رابطه ها می کشانم 

اما:

رسخی را هیچ گاه از یاد َمرب

چون رنگ های رسخ 

هیچ گاه از هم بیگانه نیستند.

۱٠ اسد ۱۳۵۷



4٦  /  انیس آزاد

انسان

ای انسان

برخیز

تاریخ را با دست های لطیفت 

                                        بچرخان

ای  انسان

تاریخ را تو می سازی 

ای  انسان رنجرب

ای  بهرتین منونه ی فریاد.

۱۱ اسد ۱۳۵۷



4۷  /  امپه دوکلس

مانکن ها

مرا چون کودکی انسان

بر گهواره های نسیم بخوان

و با زبان برگ ها:

برایم الالیی بگو!

من طبیعت را با همه خوبی دوست دارم

من ترا نیز ای عزیز!

دریاچه ها از نور ماه روشن است

قصه ی دریا را به من بگو

قصه ی ماهی  کو چولو را...

قصه ی ماهی ای را که از ِبرکه به دریا می اندیشد

و آن  را یکبار دیگر تکرار کن.

قصه ی زیبای خورشید را

که شب را با تیغه های نُورش می کشد.

مرا با »کالِسکه« ی خود 

به متاشای ازدحام بازار برب

تا چهره های شاد و ناشاد مردم را ببینم

درختان اطراف جاده های »اسفالت«   شده را...

من همه خوبی ها را مانند همه دوست دارم.

مرا با آن »کالِسکه« ی کوچک

به پیاده روهای 

           اطراف جاده ها برب

تا با چشم های حیرت خورده

مانکن های خاموش را

که بر پشت شیشه ی فروشگاه ها

قرار گرفته اند 

              متاشا کنم



4۸  /  انیس آزاد

آن ها چرا آن سوی شیشه ها ایستاده  اند؟

چرا با من حرف منی زنند؟

چرا با مردم یکجا به روی جاده های قیری 

                                                       منی خرامند؟

چرا سگرت آتش منی زنند؟

پس این متاشا چرا؟

دیگر این متاشا را بس

این متاشا گاه را ترک کن

من از دیدن این مانکن های بی جان بیزارم

من اشیای متحرک را دوست دارم

۱4 اسد ۱۳۵۷



4۹  /  امپه دوکلس

اندیشه ی پنهان

تا بی کران دامن شب را گرفت و رفت 

اما:

مداد واهی پندارهای او

به روح رنگ مرده ی اندوهناِک روز

شاید منیرد هیچ

آهنگ شاخه های درختان خشک را

با گوش های خسته مپندار 

آواز مرد گان قرون است

شاید که:

شیهه ای شب ماتم ربوده را

در دست های بی نََفس باد 

                        تسیلم می کند.

اما مدار گردش اندیشه را کنون

در منحنی بال کَالغان

                 تصویر می کنند.

من نیز تا پیام شب ات را شنیده ام

ای دوزخ سیاه

تصویر های روز خودم را

در گوشه های خرم اندیشه می برم

۱٦ اسد ۱۳۵۷



۵٠  /  انیس آزاد

سرود فتح

دیروز خواب »فاطمه«

آن مادِر حسین؛

در دامن شبی، آویز گشته بود

اما ندای مولوی از َقلعه های  »روم«

امروز:

در ِدژهای »بلخ«

با بانگ نی به قافله شبخون می برد

اما یزید قرن

این دیوی شب نشانه ی تاریخ

از کاروان؛

         چو سایه 

            به پنه گاه گریخت.

۱٦ اسد ۱۳۵۷



۵۱  /  امپه دوکلس

و شب چه خواهد شد 

خدای میکده 

در سوگ آفتاب گریست 

که هر خیانت شب

برای خفنت اندوه مردمان جاری ست 

دلیل هرزه ی کارنامه های ماتم شب 

به آفتاب بگویید 

سکوت تلخ زمستان 

به آتش افروزید

و هیمه های پر از خاطرات را بیافروزید

خیام منتظر جام ها نشسته ببین

و هیچ دل به ثبات جهان منی بندد 

من از تو بیزارم

تو ای خموش ترین ساعت زمانه ی من

ببین که شعر خیام را به جام می ریزند

و مست می نوشند

به خون تشنه ی من

تو هم ببین، من از خویشنت منی پرسم

خیام کیست؟

و ضیاء چیست...؟ 

و آفتاب کدام است؟

و شب چه خواهد شد؟

چرا که دیو شب از خویشنت نبود غافل.

۱۸ اسد ۱۳۵۷



۵۲  /  انیس آزاد

راِه جنگل 

بهار با همه زیبایی گُشاده ُرخش 

که از گلوی زمستان گرفت پنجه سبز 

و دست های 

سپید شفق را دزدید 

و بر پیاله هر چشم 

             صد شکوفه منود

و بر ندامت یک روز تا سحر گریست

دگر منی میرد

پرندگان مهاجر؛

           دگر نخواهد رفت

به سوی ملک امانت 

برای خنده ی بی رنگ 

با رفیق رهش

و دسِت کوچک هر سبزه از نوازش باد

هزار بار مبیرند و باز زنده شوند

و شاخه...

شاخه سبز است.

دگر به خواب زمستان نخواهد آمد و رفت. 

و من که با همه این آب ها خروشانم

به سوی جنگِل سبز امید می بینم

و راه جنگل سبز امید می پویم.

۲٠ اسد ۱۳۵۷



۵۳  /  امپه دوکلس

پرواز 

کبوتران، از غرفه های 

                               چوبی

تا افق های رسخ پرواز کردند

الجوردی بزرگ 

از سینه اش آن ها را راه داد 

آیا همه را، راه می دهد؟

شاید...

۲۱ اسد ۱۳۵۷



۵4  /  انیس آزاد

آفتاب

آفتاب زیباست

همه گیاهان این را می دانند

همه ماسه ها؛

پس آن عابر خاموش

در گوشه ی جاده به چه می اندیشد؟

شاید به طفلش که بیامر است؟

شاید به نان؟

شاید به همرس زیبایش 

که حامله است:

ولی او نیز باید این را بداند

که آفتاب خیلی زیباست.

۲۱ اسد ۱۳۵۷



۵۵  /  امپه دوکلس

باغچه

دمل برای باغچه ی  مان خون است

چرا

دیروز پدرم گل های رسخش را 

به کودک همسایه ی  مان داد

گل ها را نباید:

از بوته ها چید

آخ!

ِبرکه ای سنگی ما 

در حال خشکیدن است

دمل برای بچه  ماهی ها می سوزد 

چگونه می توانم

                جسد آن ها را 

                      به روی سنگ های خشک ببینم

پدرم چرا دلش برای باغچه منی سوزد.

۲۲ اسد ۱۳۵۷



۵٦  /  انیس آزاد

پیام 

در سوگ رسنگونی یک روز

بر دست شام ها 

مردی گریست و خفت

در بیشه ای که بی همه کس گشته است خموش 

در خانه مالل و کسالت

از بهر نامتامی افسوس و کام ها

امشب خدای میکده های غروب من

تا دیر انتظار من و سایه ی منست

من در سکوت چشم خموش زمانه ام 

اینک:

 رس می برم هر لحظه جام ها!

من ناخدای زورق چوبین 

                                      کوچکم 

شاید که نامتامی یک لحظه را کنون

اینک: 

    برای آب هویدا منی کنم

تا دست های موج 

               نه آرد سالم ها

این راه،

راه جنگل سبز است.

دیروز طفل باد 

به من گفت و خنده زد:

افتاده روی جاده ی خاکی پیام ها!

۲۳ اسد ۱۳۵۷



۵۷  /  امپه دوکلس

ُگل 

زنبیل ها

پر از گُل و گُل ها پر از امید

بر پشت تاق 

شیشه ی گلخانه های شهر

مردی نشسته ؛

همچو خیال غمین برگ 

می خواند این ترانه به گُل های رسخ خود 

عمری به انتظار 

             شکفنت نشسته ام 

من در بهار

             شیشه ی اندوه شکسته ام

گُل ها:

در ترانه ی آن مرد 

در انتظار روز شکفنت نشسته اند

گُلدان ها پر از ِگل و خاک اند

اما محیط زندگی گُل

پر از غبار.

۲۵ اسد ۱۳۵۷



۵۸  /  انیس آزاد

افسانه ی اسپارت ها 

آسامن دیری ست

بر من چون منی بارد 

                         گل امید

در سکوت لحظه ها

اینک

دست شب افسانه می گوید

اما

اسطوره ها تکرار می گردند.

و من لیلی منی خواهم 

از فرهاد و 

ویس و

      ورقه و رامین منی گویم

به من افسانه ی اسپارت ها گویید 

و من در خویش پیدایم 

برای خویش می میرم 

ولی با تو

ببین در زندگی گرمم

رسود فتح را در بسرت شب های وصلت 

می کنم باور

برادر!

ناخدای عشق اینک

تا به صبح

در زورق چوبین خود 

افسانه ی ریگویدها 

                        گوید. 

ولی با من،



۵۹  /  امپه دوکلس

منی خندد کسی در شام

در ماتم

به صبح ایامن دارم من.

۲٦ اسد ۱۳۵۷



٦٠  /  انیس آزاد

عابِر

وقتی که عابران

از کوچه می گذرند

یکی را همیشه می بینم 

که با کاله پیک و چرکینش؛ 

که با کُت و شلوار پاره اش 

با قد خمیده اش

با دست های استخوانی اش

با گونه های سوخته اش

با کفش های رو رفته اش

بار سنگینی را حمل می کند

با لب های خشک

ترانه ی نان را زمزمه می کند

ای همشهری من!

مگر تو!

این آواز را می شنوی؟

مگر حنجره ات 

         با این ترانه بلد نیست

که این گونه

         حیران نشسته ای؟

۲۹ جدی ۱۳۵۷



٦۱  /  امپه دوکلس

ناموس 

و غم همچون تگرگی 

در نََفس های زمان جاری ست

و رگبار غمین رسب 

در شالیزاران سخت می بارد 

و من در کوره راه سخت درمانده

برای مردن خورشید

                              گریانم.

که همچو شعله ی ناقوس های روی قربستان

به دست پیر گورکن

آهسته می میرد

برای شام های زشت 

که در پیش نظر دارد.

و من در کوره راه سخت درمانده

برای خفنت خورشید حیرانم 

که چون تنِگ مناز شام

در ظلمت رسای ماتِم امروز

می خوابد 

برای مادرم می سوزد این قلبم

که در دست هزاران 

روسپی افتاده روپوشش

برای چشم بسنت های فرزندان بی باکش 

برای چشم تیرباران سحرگاهان 

و من در کوره راه سخت توفانی

به جنگل می رسم 

آهسته، آهسته 

و آنجا من برای شاخه ها!



٦۲  /  انیس آزاد

کز وحشت رسما 

هراسانند، می خوانم.

و از خونی که از جانم کنون جاری ست 

و مرگی را ببین امروز

که بر چشامن حیرانم می بارد

به اندام سپید یاس

که بر چشم زمان جاری ست. 

به منقار سیاه الشخوارانی که در کارند

که در تاریکی  وجدان خود

مهتاب می پویند

آخر سخت حیرانم 

و حیرانم که بر اندام

                    پاک مادران ما 

در آسیا و 

             افریقا و 

                       امریکای التین

                                            خونابه می بارد

چه خواهد شد؟

این بی گرمی و بی ذوق در مردن 

و اندام سپید یاس را

                    در ماتم خورشید 

                                           خندیدن

و دشمن را 

که در ُخم خانه رنگریز همسایه 

منوده دست ها را رسخ 

                                 حیرانم

ولی افسوس  

               که آنجا خانه ی شیاد خونریز است 

و من



٦۳  /  امپه دوکلس

رنگ ظفر را رسخ می خواهم 

و راه رسخ می پویم.

و آن را دوست می دارم 

و اما

نه بدین پستی

و اما

نه بد ین خواری 

که بر رس می برند این َدلقکاِن 

                            صحنه ی تاریخ

                                        کاسه ی مقصود

و مدیون چنین همسایه ای 

ناپاک می باشند.
و ارج و حرمت آن پیشوایانی)))

که این راه را به خون آِغشته اند

بر ما

چنین تحقیر می دارند

و آن را:

ناجوامنردانه از کف داده اند
امروز. )))

۲۷ جدی ۱۳۵۷

3-.مقصود.از.پیشوایان.بزرگ.پرولتاریا.است. 
4-.منظور.سیاست.های.روز.روسیه.رویزیونیستی.می.باشد. 



٦4  /  انیس آزاد

پیغام

به کوه های بلند

آواز مرشق داد

اینک آسامن صاف 

به رگباری که فردا سخت می بارد:

درود ای  دوستان شهر!

که فردا روز باروت است 

و روز انفجار بم ها در شهر 

تِن عریان و بی چرتی به میدان

می رسی ای  دوست!

                           نه از توپ 

                           نه از تانک

                           نه از پروازهای مرغ آهن می کنی 

                                                                           وحشت

و فردا این تن عریان شهر ما

چه زخمی، زخمی خواهد شد

ولی این دیوی وحشی ای که تا امروز 

این شهر، آشیانش بود

                              خواهد مرد.

و ما این شهر را: 

فردای دیگر باز هم آباد می سازیم.

۱ ثور ۱۳۵۸



٦۵  /  امپه دوکلس

دریا

تپش در سینه ی تنگم

رِه دریا طلب دارد

چه آواز خوش از دور می آید

ز طبل دل 

بگو با پاسبان شب 

                        که در بکشا 

دِل رسگشته در دل های شب دریا طلب دارد

و شب غرق است

ببین این کشتی فرسوده

در آغوش این ساحل 

که از دست نوازش های موج 

                                         اُفتید

به روی ماسه های گرم 

و خورشید در تو پیدا و

دل یأس تو همچون سنگ

ببین این بار دریا باز خواهد خاست

ترا تا دامن خورشید خواهد برد.

۳ جوزای ۱۳۵۸



٦٦  /  انیس آزاد

اهدا به خواهرم مهری جان

خواهرم 

خواهرم

مظهر لطف است و 

                 رشر پارۀ احساس و 

                                 چمن زار رشف 

خواهرم!

باِز کوهستاِن

            غرور است و نربد

خواهرم

الله  نورسته ی دامان وفاست

غنچه بر روح بزرگش 

                همه پاکی و صفاست

خواهرم، است در این اندیشه 

که برین دیو پلید 

                که بر اورنِگ ستم تکیه زده

و همه هستی ما

              در کف اش بازیچه است

با چه تدبیر توانم شِبخوِن بردن

خواهرم، 

       پیک َصبا ِجلوه ی گل های نشاط 

که درین دوزخ 

                      یأس

عطر یادش بدمل

              رعشه ی شوق افشاند



٦۷  /  امپه دوکلس

روز شاهنامه رزمش،

                     به نربدگاه خیامل

                                              آید.

شام،

   با برق نگاه 

در شب حرست من،

                      شمع امید افروزد

خواهرم، آن گل وحشی ست،

                                    که خود روییده 

باغبانش خورشید 

و ستایشگر یکتای ُرخش، 

                        آیینه ی چشم من ست.

۵ سرطان ۱۳۵۸



٦۸  /  انیس آزاد

افسوس 

این باغچه را به خوِن دل و اشک 

                                           پرورده بودیم

و هر گُلربِگ آن را،

با رسانگشتاِن درد و رنج آراستیم.

به هر شاخش، 

             لِب شیرین صدها میوه می خندید

و آب نیلگون ِبرکه اش...

و سنگ فرش خیابانش...

                             چه زیبا بود

و عطر پاک گل ها در میان هر گیاه ا ش 

                                                مست می رقصید

ولی افسوس

کز رگبارهای نابهنگام تگرگ جنگ 

                                                 پرپر گشت

و گل هایش، به روی خون 

                    زیر ساقه ها خفتند.
  

۳٠ جوزای ۱۳٦٠



٦۹  /  امپه دوکلس

مرد توفان

من از دیروز و امروز سخت می ترسم

و فردای عزیزی را که با رگبار،

                 روح لحظه را با خون می شوید 

                                                          خواهانم 

چه می دانی که من خود مرد توفانم،

عزیز ساحل دورم، 

که از خشم آوران موج زمان در دل هراسم نیست

چه می دانی؟

عزیز آشنای من

َقبای ژنده ی خود را، 

          به روی تاَرک تاریخ می بندم

و در پهناورین دریا: 

به سان قایق فرسوده ی بی بادبان 

                                با موج می جنگم 

و راهی را 

به سوی خانه خورشید می پویم.

۲٠ سرطان ۱۳٦٠



۷٠  /  انیس آزاد

از دیروز تا امروز

در آن هنگامه ی پرسوز و َخلوت 

که عطر یاد چشامنت، 

               به اندام لطیف لحظه می ریزد

و بال شا پرک با هیبت ققنوس وار خویش 

به پشت شیشه می رقصد 

چه می بینی؟

در آن هنگامه ی رمز و خیال آگین

که دیروز دست چرکین زیارت بان پیر

در سایه بان رسد گورستان،

کتابی را برایت هدیه می کرد 

چه می خواندی؟

در آن هنگام زبان آشنایم را ندانستی 

ولی امروز 

که بوی عطر دریا در َمشامم

چو دود تند سگرت می رسد آرام

صدای زنگ ساحل بان پیر را

                     چون نفس های زمان بشنو

و تا دوردست ترین امواج این دریا 

که چشم انداِز با پهنای خورشید است

باور کن 

       صدای بی ریایم را.

۲۱ سرطان ۱۳٦٠



اشعار منتخب از مجموعه

یاد و سوگند
اهدا.به.ابرمرد.تاریخ.عبدالمجید.کلکانی

دمیــده  باده  شفــق  خونیــن  پیــکر  بر 

پریــده  خویـــش  از  شـــب  اندام  آیینــه 

رسآیــد  خلــق  این  ظفرمنــدی  صبــح  تا 

دمیــده«  اللــه  وطــن  جوانــان  خــون  »از 



۷۲  /  انیس آزاد

خورشید

خورشید زنده است!

در سایه های ذهن خموشان جغدسان

در ظلمت خموش شبستان رنگ ها 

چون مرده آب خسته و خاموش و بی صدا 

خورشید مرده است!

اما به ذهن من،

کز صبح گاه باور تاریخ رس زدم 

تا بر فراز باور آیینه های رزم 

کانجا زمین ز خون عزیزان گرفته رنگ 

خورشید زنده است!

۲۷ میزان ۱۳۵۹



۷۳  /  یاد و سوگند

رهرو خاموش

من کی هستم؟

رهروی خاموش و بی لبخند

رس به سودایی دل افرسده ای یک عمر

                                                         در ماتم

چشم به راه انتظاری 

                           کاروانی

                                   با صدای زنگ 

دامِن افرسده ی آهنگ یک دیدار در گوشم 

لحظه ای با خویش می گویم

یاران دیگری رفتند و

               دیگر باز می آیند

                                    باز می آیند

با کوله بار عشق و عنایت ها 

من دمل 

با عشق همراه شد 

من دل افرسده ام 

با عشق انسان 

در سلول سینه زندانی ست

۲۹ حوت ۱۳۵۸



۷4  /  انیس آزاد

هموطن 

ای هموطن

           ببین که وطن بعِد سال ها

بعد از شکست ننگ کیوناری پلید 

بعد از زمان

          زمانه ی جنگ و رشاره ها 

بعد از غریو و خون و ظفرمندی شام 

چندین بار

این خانه مقدس ما، 

میهن عزیز!

در زیر پای روبه گکان نعره ها منود

اما زمان چو رود خروشان می رود 

تا مرزهای خوب و شکوهمند انقالب 

اما در این مسیر ببین  ای عزیز من 

این بار دیو »رسخ« 

ز آنسوی مرزها

از راه پرتالطم آموی خشمناک 

رس برکشیده است 

بر چهره ی گرفته ی غم بار شهر ما 

لبخند می زند

اما دگر عزیز من!

ای هموطن ببین 

این روز را چه سان به متاشا نشسته ای؟

برخیز تا به سنگر مردان جاودان

مردانه جان دهیم.

از بهر این وطن!

۲ حمل ۱۳۵۹ 



۷۵  /  یاد و سوگند

حماسه 

به تو ای دخرت بی باک ز مرگ 

به تو ای خواهر پاک

به تو ای کشته ی شمشیر ستم

به تو ای الله ی خونبار چمن

به تو ای بسته به بند 

به تو و غیرت افغانی تو باد سالم 

به تو ای وای برادر

به تو ای چشم امیدوارِی من

به تو ای مرد 

که با دشمن خونخوار وطن می رزمی

به تو ای عاطفه در نور نگاهت جاری 

به تو ای چهره خشم آور َرزم 

به تو و غیرت افغانی تو باد سالم.

به تو ای وای رفیق!

که ز رگبار مسلسل،

به رس و سینه ی تو،

گل صد زخم شکفت 

و به اندیشه ی آزادی خاک 

جاده را خون تو شست،

به تو و غیرت افغانی تو باد سالم

به تو ای مادر خوب

که به صد رنج و امل 

                          به دامان وفا، 

پرست پروردی 

و در این روز،

درین مجمر جان سوز ستم



۷٦  /  انیس آزاد

ز مرگ پرست 

قلب تو خدشه ندید،

به تو و غیرت افغانی تو باد سالم.

۲٠ ثور ۱۳۵۹



۷۷  /  یاد و سوگند

مرگ سرخ 

سکوت می میرد

و در کرانه ی اندوه دیدگاه نرَبد 

خموش و بی صدا اینک 

چریک خفته به خون 

و خون به موجه پرواز خویش می خندد

جوان چریک

که دیروز مرز پروازش

به بارگاه خدایان تشنه می خندید 

و سال های درازی نربد می آموخت

کنون ِفتاده ز پای 

و باز تک تک یاران همنربد کنون 

به یاد زندگی او ترانه می خوانند

و آن چریک دیگر

همَدمش 

همدوش ا ش

که در نربد به او هم صدا می جنگید 

به ما بگفت: 

که او در حریم تشنه ی بی داد این زمان به خشم 

صفوف ُدژخیم را 

به تیر می بندید 

و خوش می خندید

و در ستیزه ی آن لحظه در کشاکش مرگ 

که رسحدی ست برای وفا و نامردی 

که امتحان حیات است و مرز پیروزی 

رشاب تلخ شهادت بخنده می نوشید

شکوه عظمت او 



۷۸  /  انیس آزاد

درس آدمیت بود 

که بر کتاب نربد

                      نبشته بر خط رسخ 

و تابناکی اندیشه های روشن خود

به آفتاب سپرد 

و انقالب که آرمان توده هاست ببین 

برایش ایامن داد 

و آن چریک دیگر

همدمش

همرزمش

که بر سکوت جهان 

چراغ بیداری 

به دیده اش می سوخت

نشانه را با تیر 

به دورها می دوخت 

شبان تیره اگر بود یا که هایل ابر 

غریو برمی داشت

چراغ می افروخت 

نفس تازه منود:

حدیث مردن آن شیردل به خنده بگفت.

۲۳ جوزای ۱۳۵۹



۷۹  /  یاد و سوگند

ماتم 

آسامن از غصه می گرید

کلبه ها در ِهق ِهق فریاد ویرانگر

سوگ دست شاخه ها در ریزش باران 

چشم ها در وحشت ترس آفرین ُمردن انسان 

کشتی ها بی بادبان افتیده بر ساحل

قایق رسگشته ی تاریخ در دریا

آب رسد ِبرکه ها خشکید 

توده ها از سایه های خویش می ترسند 

سوگ چشمش در سیاهی های ُمردن 

                                            با کالم عشق

بوی باروت سیاه

                   برخاست از سنگر

دشمنان از تندباد انتقام توده در لرزش 

خاطرات رزم جویان وطن را

یادگار

         بر سینه ی تاریخ می کوبند 

یادگار عظمت انسان های قرن

بر کتاب کهنه ی تاریخ می خوابد 

خالکوب وحش ناباور

امروز می میرد.

۲۸ ثور ۱۳۵۹ 



۸٠  /  انیس آزاد

شبرو

شام ای رهروان شب

که از نور نگاه تان

خفاش وحشی شب

                          سخت می ترسد. 

و از رسخی تیِر تان 

گل تصویر دشمن می شود پَرپَر

و پشت اش سخت می لرزد 

و راه رهروانی را که در خون خفته اند امروز

به آرای تفنگ خویش می جوید 

شام ای رهروان شب

که فردای سعادت را

برای مردم آواره این ملک

به چشم روشن خورشید می پویید 

من این را خوب می دانم 

که آخر حرف این مکتب 

چو از استاد مغرور وطن 

»مجید« مرد آموخت: 

شعار، مرگ و آزادی ست.

۳۱ ثور ۱۳۵۹



۸۱  /  یاد و سوگند

غرور

بدان که باز به شب های تیره می خواند

رسود چشمه خورشید خویش 

                                            مرغ اسیر 

چگونه می شود این بال های بسته ی ما

همیشه بسته بود

چگونه خواب پریشان هر گیاه به باغ 

به زیر پنجه ی مردار شب به تیغ ستم 

بریده خواهد شد

چگونه شعله ی جاوید چشم های مرا

به الالی عجوالنه خواب  خواهی داد 

مگر به َمجمر احساس ما منی بینی

پُر از زبانه ی خشم است و 

انتقام و

            ظَفر

مرا به خویش مخوان مرغ شب 

به بانگ بلند!

ببین که النه ی این رسکشان شعله ی رسخ 

به کَهکشان غرور است

غرور انسانی

غرور هرچه که خوب است و 

هرچه می دانی.

۲۹ جوزای ۱۳۵۹



۸۲  /  انیس آزاد

باران 

نوای ریزش باران با ترانه باد 

به دادپرسی اندوه این زمان جاری ست 

شب است و در نظرم روزگار آیینه ها

دمل جلوه مردابیان منی بیند

رَساب هستی این ملک 

                            آب وحشت و قتل است 

و آسامن به نفس های خویش می پیچد

برای ماتم این ملک 

در طراوت غم بار آشیان بلند

و نبض آزادی 

به بال مرغ شناگر هنوز باقی است.

۱ سرطان ۱۳۵۹



۸۳  /  یاد و سوگند

گل خورشید

ببین خواهر

شب است اینجا و 

ظلمت در گریبان سحر جاری ست 

و بال نا به کار جغد 

اینک در خواِب آباد شهر ما 

چو ابر ماتم انداز سیاه گسرتده می شورد

و فریادش 

چو ُمردار خنده ی یک روسپی 

                                          در شب

به گوش شهریان جاری ست

ببین خواهر

در این ماتم رسا دندان بدگوهر

ذلیل و ناسپاس و پَست 

کثیف و ِزشت و بدمنظر 

 به تنگنای حوادث

روبروی جاده ی جوالن آمالت

ببین چون پاسدار شب 

چراغ کم سوی ُمرداب ها در دست 

عروسان سیه پیکر

نشسته در کمین ِحجله داماد فرداها: 

ولی خواهر

ببین این َدلقکان هرزه ی رسوا

چگونه زیر چرخ رسخ رنگ عظمت

ت 

ا

 ر



۸4  /  انیس آزاد

 ی 

خ

به صدها ننگ می میرند

و تو هم چون گُِل خورشید 

به باغ باورم بگذر

و چون فانوس روشن در کنار جاده ها آویز

که چشامنم به راه توست

برای تو که در خط زرین این زمان 

این جاده را با خون خواهی شست

منی دانم به دشت نیلگون باورت آیا

گل اندیشه ام باقی ست؟

و می دانی؟

گل رسخی که در باغ دمل روییده بهر چیست؟

و آن باغبان

که با خون دلش پرورد، 

هر برگش کی می باشد؟

ببین خواهر 

دمل چون برگ های سبز رنگ شاخه لرزان است

و می ترسم

که تندباد حوادث در شب ظلمت 

به راه دور و ناهموار

شمع سوزان راه رسخ تو خاموش گرداند

و یا در سنگ فرش جاده ی طوالنی تاریخ

از هیبت رگبارها ترسی

و یا در باغ های وهم

به زیر سایه ی کاج بُلند و سبز 

در این شب های بی مهتاب 

»اسیر جلوه ی مرداب ها گردی« 

و آخر در رساشیب زمان



۸۵  /  یاد و سوگند

چون رهروان پیر

در این ظلمت رسا 

در باغ وحشتزا 

خداناخواسته از من جدا گردی.

۱٠ سرطان ۱۳۵۹



۸٦  /  انیس آزاد

زندانی 

ببین امید من

ای دیده ات شکوه نربد 

چرا به نامه ی بی رغبتی دلت خوش شد

چرا به خوشه ی احساس ما منی دیدی؟

رست به زمزمه ی شعر رسخ ببین که چه سان 

صدای صاف ترا می رساند از خورشید 

کنون صدای ترا

ای شکوه هستی من

 به ما رساندی کی؟

تو ای شکوه شقایق

تو ای رسول حقایق 

خدای زمزمه ی شعر من 

محرک من 

تو در کدام سلولی!؟

۲٠ سرطان ۱۳۵۹



۸۷  /  یاد و سوگند

انتظار

سوخت اندام مرا رعشه ی پوییدن تو

ببین ای دوست هنوز منتظرم

من در این خلوت دلگیر زمان 

نام پاک تو زبانم شده است 

تو چرا باز نگشتی؟

۳٠ سرطان ۱۳۵۹



۸۸  /  انیس آزاد

یاد و سوگند

می رسد از راه

می رسد از راه

خاطرات گرم وی 

چون شعله ی آتش 

کوله بار خاطرات سال های رنج بر دوشش

معرب اندیشه هایش

گرمی خورشید 

هستی بخش رویش فریادها

                                           نامش

در تکاور اسب تاریخ پیش می سازد

بار رنجِ سال ها تبعید و غم

رس مانده بر دوشش

بغض خشم ا ش کینه و

 فریاد مردم در گلویش 

در بلند قامتش 

عزم بزرگ خلق

خاطرات آن تجلی بخش راه حق 

از بلند آسامن ها 

می رسد از راه 

می رسد از راه 

***

»از نظام هستی او را«

آرزوهای بلند مردمی بر رس 

کوره راهی صعب و خاراگین در پیش 

همرهش یاران یکدل 

چون:



۸۹  /  یاد و سوگند

ستیغ رسبلند کوه های مغرور

راه ها بس دور

»راه های نور«

آنک آنک

از فراز کهکشان های بلند آسامن ها 

می رسد فریاد

تابش نورش به روی سنگ رسد گور می خوابد 

»زیر لب آهسته می گوید«:

ای مجید

ای راستین فرزند مردم

در کدامین خاک پنهان گشته است آن پیکرت.

***

گرم می تابد، 

به روی خاک گورستان نامعلوم 

شاید

پرتو مهتاب

شاید آنجا خاک آن

آیینه دار پرتو خورشید 

راستین فرزند مردم

در کنار گور یاران دگر برجاست

در سکوت رسد گورستان

می چکد: 

خون غروِب 

              آسامِن باز 

بوی خون با عطر خاک  آلوده می گردد

می طراوت: 

در نسیم یادهای زندگان 

عطر نگاه کشته گاِن بی تاب 

خاک را آهسته می بوسند.



۹٠  /  انیس آزاد

***

می خروشد 

آواز او 

از خاک رسد گور

آرزوهای بلند رزم خود را در درون خاک می جوید

می خروشد 

چون لَهیبی از دل آتش برون

***

ای رفیق

ای بهرتین انسان

بر بلند سنگ گورم 

آیت رزمندگی برجاست

چشم خود بگشای

چشم خود بگشای 

تا ببینی

آذرخش آروزهای نهان را 

بر جبین من

غم مخور من نیستم تنها

انبوِه یاران هم پیکار و صادق 

کاندر رِه آزادی میهن 

و عشق پاک مردم

ز پا افتاده اند

با شکاف سینه های شان 

کز رضاب تیر دشمن الله روییده ست 

هم َرِه یاران دیگر

کز شالق فتنه ی نامردی نامردمان

نقش  پای آرزوها

همچو رود بی کران

بر پیکر مردانه  شان باقی ست



۹۱  /  یاد و سوگند

خفته بر خاکیم

غم  مخور ما نیستیم تنها

هم صدای خاک

 اینک 

از گلوی هر مبارز می رسد فریاد 

ای شهید

ای رهنامی راستین معرب فردا 

مظهر اندیشه های تابش خورشید 

»خون فشان خاکت« 

جاویدان یادت

***

ای ره آورد بزرگ آرمان پرشکوه خلق 

بر دوشت 

تله های فتنه ی  اهریمنان برجاست 

لیک،

ما هم نیستیم تنها 

توده ها با ماست

کم کمک از دور 

می آید 

آذرخش گرمی شمشیرهای 

                                     آخر این قرن 

خشم ما و 

رزم ما

توفنده می گردد 

ُغرش رگبارهای مان 

می رسد تا دورترین فرِد سپاه خصم

روی سنگ فرش خیابان دراز 

شهرهای مان

کابل و غزنه 



۹۲  /  انیس آزاد

بلخ و بامی و تخار و کندز و بغالن 

غرج و هرات و فراه و هیرمند و لوگر و کندهار

جوزجان و فاریاب و پکتیا و کرن و لغامن 

تا بلند کوه های شامخِ پروان

از رگ صدها مبارز 

الله می روید 

آرزو مان بس بزرگ و 

ره ها مان دور

***

ای مجید

ای بهرتین الهام 

رهروان راه تو مردانه

                    خواهند رفت 

پی در پی 

چون: 

»َملنگ« و »رسَمد« و »طُغیان« 

»پردل« و »عبدالستار« و »جرأت« و »جبار«...

عطر خون پاک شان 

در دشت ها و 

جاده ها برجاست 

تا سیاهی های شب 

می رسد انوار

تیر شان 

وز طنین جرَِس

                  رگبارها شان 

پشت دشمن 

همچو بید بی مثر از هیبت توفان 

می لرزد 

***



۹۳  /  یاد و سوگند

غرش یاران در زنجیر

از رواق و روزن

زندان جالدان قرن بیست

چون شهابی از دل شب

می َجهد بیرون

روزگاران می رود آرام 

َدلقکاِن هرزه و

                       بدنام 

روسپیان فتنه و 

                       بدکار

ُسفله گان کوچه و بازار

نبض هستی را ندانستند

بر حریم پاک میهن 

ناجوامنردانه تازیدند

ناجوامنردانه تازیدند

***

کاروان روزگاران 

در مسیر خلق جاری است

»حال ما هستیم و راه راستین خویش

حال ما هستیم و عزم آهنین خویش« 

باثبات و 

           استوار و 

                   بی هراس از مرگ 

»رس برون کردیم 

چون گل 

در میان دشت آزادی« 

قطره هستیم و 

                     می جنگیم 

                                 رس به راه آرمان پرشکوه خویش 



۹4  /  انیس آزاد

می رزمیم

جان ما بادا

              فدای آرمان ما

ای مجید

ای شاهد گُلگُون َقبای نسل آزادی 

دوستان دیگر و 

یاران دیگر غرق پیکار اند

وز فروغ مشعل تابناک 

کز اندیشه ات باقی ست 

می رزمند

و درس راد مردی را 

به روی صفحه ی تاریخ 

کز تو بنوشتند

می خوانند.

***

می خورم سوگند

بر رسیر عطر خونت ای شهید راستین 

تا که این شیادان هرزه در کار اند

و تا در رگ رگم خون است 

می خروشم همچو رعد 

توَفنده

بر این دشمن نااستوار

می چکم چون قطره اشکی بر لَهیب 

فتنه کاری های 

این نامردمان پَست

گر بسوزندم به آتَش

گر به تیغ کینه شان صد پاره ام سازند

گر به راه راستین توده ها آواره ام سازند

بی هراس از مرگ 



۹۵  /  یاد و سوگند

می رزمم 

دست مان گزِر پیام 

                        کینه و نفرت 

بر دهان دشمن خون خوار

پای مان افسانه ساز جاده ی تاریخ 

رو به سوی مرز پیروزی

 ***

آری، آری، 

ای ره آورد بزرگ سالیان دور

آَذَرخش نام پاکت، 

در سکوت یادها باقی ست

محرش رویین تنان 

با جوشش ایامن 

                     بر فردا

هم چنان توَفنده می گردد 

ای مجید 

ای شهید راستین خلق

ای بهرتین استاد 

آرمانت

آرمان توده ها، 

انتقامت

انتقام توده هاست.

۱4 ثور ۱۳٦٠



»ترا من دوست می دارم« 

ترا ای همرس زیبا

که در شام سیاه زندگیم 

چون چراغ خسته می سوزی

و دست من که با رضبات شالِق ایام 

بس زخم زخمی است

                          می بوسی.

اشعار منتخب از مجموعه

 هدیه های دوستانه



۹۷  /  هدیه های دوستانه

بِکر جادویی 

ترا من دوست می دارم 

ترا ای  شاخه سبز نوازش ها

ترا ای  بکر جادویی

که چشامنت به نیمروز نگاهم ریخت

                                             رمزی را معامیی 

ترا چون شاخه های سبز با آب زالل اشک می شویم

ببین ای  دخرت تنها

چه حرفی در سکوت نوبهاران در دلت چون دانه می روید؟

به چشامنم منی بینی نوازش های خورشید محبت را 

به یاد آور تو روزی را که باهم آشنا گشتیم

ترا من دوست می دارم

ترا ای نونهال َرسته در باغ نگاهم سبز

ببین در پرتو ناباور یک روز باهم آشنا گشتیم

ولی من سخت می ترسم:

که روزی در سکوت تلخ

اسیر جلوه ی ُمرداب ها گردی 

درین کانون جانسوز عداوت ها 

درین زندان

تو هم از من جدا گردی.



۹۸  /  انیس آزاد

سفر 

ای آن که رفته ای به دیارهای دوردست

هنوز عطر ناز تو در بسرت من است 

هرجا که می روم به صفا بخشی نظر

در باغ های گل 

در دشت های سبز 

در کنج با طراوت آن ساحل بلند

در بین قایقی که در آن نیستی کنون 

در خاطر منی

در خاطر منی

ای  چهل چراغ روشن شب های تار من 

هرگز شکوه ناز تو از دل منی رود

هرگز نگین اشک من از بغض رفتنت

از کنج چشم روشن و ناباورم هنوز

یکسو منی شود.

زیرا که ای  فرشته ی پروازکرده ام

در خاطر منی

در خاطر منی

ای آن که بر دیار غم آلود سینه ام

نقش تو همچو یاد سفر جاودانه است

اما ببین که شعر من از بعِد رفتنت

هرجا که می رسد:

در جستجوی توست

در جستجوی توست

ای  آشنای دور

هرگز مرب گامن

کاین عشق جاودانه و پاک تو بر دمل 



۹۹  /  هدیه های دوستانه

خاموش می شود 

یا آن که خاطرات دل انگیز بودنت 

از البالی دفرت مغزم 

                          فراموش می شود 

زیرا

هرجا به هر زمان 

در خاطر منی

در خاطر منی.



۱٠٠  /  انیس آزاد

انتظار

دمل برای تو تنگ است

بیا

که دست نحیفم چو شاخه می لرزد

بیا در نفس رسد این زمان جاری ست

نوای گرم صدای تو و ترانه ی تو

دمل برای تو تنگ است

بیا که دیده بیدار من به برج بلند

به دیده بانی تو

گل شقاوت شب را 

به  دشت می کارد 

و خواب وحشی چشامن شب برای سحر

ببین که می میرد

دمل برای تو تنگ است 

بیا عزیزترین

بیا که می میرم.



۱٠۱  /  هدیه های دوستانه

زندانی

عزیز مهربان من

نگاه ا ت در شکوه جلوه ی قلبم

گل آیینه می کارد 

و دستان لطیف ات

بر سپهر سینه ی رسدم 

چو ابر خشک می پیچد

ببین در شوره زار تفت آلود قساوت ها

چه خواهی کرد؟

و در کانون جانسوز عداوت ها 

چی مرغی در ققس افتاده در دست فراموشی

و دربان ستمگر

دشمن جانسوز عشق ماست

ولی من در کجا

در دیار دوردست غم 

به یادت

یادگارت را متاشا می کنم اما:

درین عمری که انسان برده ی پول است

و جان آدمی در قید و زنجیر است

چه باید کرد؟

چه باید کرد؟



۱٠۲  /  انیس آزاد

سرود جنگل 

به دست های تو اینک

نوازش باران

برای برگ درختان رضور خواهد بود 

و من برای تو ای آفتاب 

خرسندم

که روزها تا شام 

برای لحظه ی مردن هنوز می خندی 

و من به روح نفس های باد آویزم 

برای شاخه ی خشک تو ای عزیِز

                                              جنگل سبز 

                                                          ترانه می خوانم

و از غرور بهاران رسود می دزدم 

و من به خامه  اندوهناک واژه

دگر هیچ دل منی بندم 

به کاشی های دروغین ِبرکه ای کوچک

                                               دگر منی بینم

چرا که در نفس رسد آب، می میرند.



۱٠۳  /  هدیه های دوستانه

نیستم شاعر

اگر شاعر می بودم: 

ترا در البالی اشک های خود

و در الی هزاران مرصع زرین شعر خویش 

که از عمق احساسم چشمه می گیرد

                                                   می جستم.

اگر شاعر می بودم

رسود تازه را با قطره ی باران 

به تعبیر دل خون بار خود چون اشک 

به  روی پایه ی انگشرت فردا همی شاندم

و خواب نرم چشامن قناری را

که در کنج قفس افتاده در دست فراموشی 

و بر دل داغ ها از دوری رسو چمن دارد

و خود در دست بی رحم صیادان سخت در بند است

رسود فتح و آزادی بشارت می منودم من

اگر شاعر می بودم 

به دریای که بی تاب است

و یا آن قایق بی رنگ در ساحل 

که در عمق دل دریاست 

به خویش تعبیر می کردم 

ولی افسوس شاعر نیستم 

اما

به این دل خوش منودم که

»ترا من دوست می دارم« 

ترا ای همرس زیبا

که در شام سیاه زندگیم 

چون چراغ خسته می سوزی



۱٠4  /  انیس آزاد

و دست من که با رضبات شالِق ایام 

                                          بس زخم زخمی است

                                                                       می بوسی

ولی من نیستم شاعر 

ببین ای همرس زیبا

چه باید کرد؟

که حرفی در جوابت گفته نتوانم

ولی من باز 

به این دل خوش منودم که 

هرچند نیستم شاعر 

اما یک مرصع را من خوب می دانم

و آن این که:

»ترا من دوست می دارم«



اشعار منتخب از مجموعه

 اشعار پنجره
به.پسرم،.شیراز.جان



۱٠٦  /  انیس آزاد

مرا دریاب 

مرا دریاب ای  همرس 

ز کنج ُدخمه ی منناک 

که از بُغض جدایی در شب ِفرقت

مسافرهای شبگرد نگاهت 

                         با رسانگشتان جادویی

به درب خاک ریز سینه ی مرتوک من زنجیر می کوبد.

و دریابم میان حلقه های تیره ی زنجیر

که شب ها در سلول تنگ 

پیامدهای باران را سپاس تازه می گویم

مرا دریاب

در برج بلند عشق 

به سان پاسبان نور

که رنگ هر سیاهی را به تیری می دهد پاسخ

و تسلیم سیاهی ها و پستی منی گردد

مرا دریاب ای همرس

میان لشکر اندیشه های باور فردا

که ساالرش سوار بر توسن رسخ حقیقت

                                                      پیش می تازد

و دریابم میان جمله یارانم

میان جمله یارانی که رزمیدند و می رزمند

و بر لب های زخم آگین شان هردم

                                      رسود تازه می لرزد

و دریابم میان دفرت سوگند 

                  به راه ما

و آن سوگند خارایین

به خون هر شهیدی رفته در شاهراه آزادی 



۱٠۷  /  اشعار پنجره

و پای هر رسود مرگ و آزادی 

مرا دریاب 

در چشم یتیامنی که شام  شان به خون غرق است

و شب ها چشم شان در امتداد قاب دیواری 

                                                        به تصویر پدر خون است

و آن مادر

که قلبش داغ دار از مرگ فرزند است 

و یا فرزند بی باکش به جرم عشق در بند است

مرا دریاب ای  همرس

به چشم بیوه زن های جوان ملک 

و دریابم میان آتش و رگبار 

میان خون و پای چوبه های  دار

مرا دریاب ای  همرس

میان دفرت شعرم

میان هر رسودی فتح پرمهرم

میان واژه های چیده ی دوشم

                             میان کوچه های شعر

میان هر طلوع صبح

و دریابم

به چشم مست فرزندم

که زیبا و دل انگیز است.

و دریابم کنون در خویش

که پیک داستان گوی نگاه تو

به بزم شعر من شاهنامه می خواند

مرا دریاب ای  همرس

چنانچه من 

ترا در خویش می یابم.

۲۳ ثور ۱۳٦۱



۱٠۸  /  انیس آزاد

قفس 

نجـو نشـان مـن از کس، مپـرس از نامـم

بی رسانجامـم  عشـاق  جامعـت  از  مـن 

قسـم  عاشقانـه  پربـار  دقایـق  آن  بـه 

»که بی تو یک نفس ای هم نفس نیارامم«

تقدیـر  از  ندارم  شکایـت  رفتـه  عمـر  ز 

جامـم و  ساَغـر  تدبیـر  ساقـی  شکستـه 

مـرا امیـد رَهـا گشتـن از قفس باقی سـت 

مبیـن به خشـم صیـاد و متـرس از دامـم

چنـان به عشـق تو دل دادم و ز خود رفتم 

بدنامـم طریقـه  اصـل  حدیقـه  در  که 

۲4 ثور ۱۳٦۱



۱٠۹  /  اشعار پنجره

رهنورد راه خورشید

غرورآمیزتر از پیش 

نخِ اندیشه را در مخمل احساس می پیچم

و در فصل دیگر

آیینه را صدبار دیگر می زنم صیقل

و هر گل بته را پربار می سازم

و آن گل های کوهی را 

نوازش می کنم با ریزش باران 

و سیالب خروشان را

از آن کوه ها به دریا می کنم جاری 

و از دریا پیام خیزش موج دیگر در باغ می آرم

ببین من رهنورد راه خورشیدم

رسود هر رسانجام را 

و هر آینده را در باور فردا

و هر فردای دیگر را 

به عمق چشمه ی خورشید می شویم 

و باران را سپاس تازه می گویم

غرورآمیزتر از پیش

رسانگشت شهادت را 

به روی ماشه می خوابم

و هر رگبار رسبی را 

                 به دشت کینه می کارم

ببین من رهنورد راه خورشیدم 

غرورآمیزتر از پیش 

رِه راستین می پویم 

و می دانم که منزل را رسانجامی ست.



۱۱٠  /  انیس آزاد

اهدا.به.کسی.که.زندگی.من.در.زندگی.او.نهفته.است

آفتاب من

من از پشت در خلقت چه می دانم؟

خدا بیگانه از خود بود

و گر نه در شب ظلامنی و خاموش 

به جای ماه در ظلمت 

             ترا مهتاب می نامید

خدا بیگانه از خود بود

چه می شد گر به جای آفتاب 

در سینه  این گنبد نیلی

               ترا خورشید می نامید؟

منی دانم تو خورشیدی

                               تو مهتابی

و یا از شعله ی زیست آفرین خویش بی تابی؟

طلسم خلقت من سخت موهوم است

خدای خلقت من کیست؟

            که نور عشق می پاشد به قلب داغ دار من

منی دانم؟

تن یخ بسته ی من سخت می لرزد.

دل زندانی من در سلول سینه می میرد

کنون بر من بتاب 

                       ای  آفتاب من

منی دانم خدای خلقت من کیست؟

تویی

یا آن که هرگز نیست.



۱۱۱  /  اشعار پنجره

تعبیر خواب من

مرا گفتی که خوابت را بگو با من

چه می پرسی ز خواب من؟

چه تعبیری برای خواب من داری؟

ترا در خواب می بینم

میان هاله ای از نور 

ستاده بر لب رود خروشان 

به سان قایق بی بادبان خاموش 

ترا در خواب می بینم

میان دشت پاییزی 

به سان تک درخت دور از جنگل 

کنارت شاخه ی نورسته ی سبز دیگر پیدا 

دل من سخت می لرزد... 

بگو با من

چه تعبیری برای خواب من داری؟

ترا در خواب می دیدم

به دشت باورم همچو شقایق رسته بی تابی 

میان بسرت آغوش من خوابی

ترا در خواب می بینم

شتاب آلوده و پراضطراب 

از رسنوشت خویش

چه تعبیری برای خواب من داری 

بگو با من.

۲۸ جوزای ۱۳٦۱



۱۱۲  /  انیس آزاد

عبور لحظه

اال ای  همدل همراه

سالمم را پذیرا شو

ازین وحشت رسای غم 

رسود آتشینم را، رسا بشنو

که آهنگ تپیدن ها به هر تار رگم باقی ست 

ترا در حله ی پندارهای خویش می بافم 

به سان جاودان اندیشه ی فردا 

مگر باشد حریر باورم گردی 

و یا همچو نسیم در هر نفس اندر برم گردی 

اال ای  همزبان من

چه حرفی در جوابت می توانم گفت 

درین هنگامه ای تاریک 

درین داالن تاریک زمان اینک

نه تنها دست من در بند و زنجیر است 

پاهایم به غل درگیر

زبانم نیز در بند است. 

کنون ای  همدم زیبا

نگاهم را متاشا کن

که چشامنم زبان بگشوده در گفتار

به روی صفحه ی مهرآفرین روی زیبایت

ترا می بینم آنک 

در میان جمله تنهایی 

نگاهت راه می پوید 

به سوی مرشق پیوند 

بیا من را مداوا کن

و دستان لطیف ات را



۱۱۳  /  اشعار پنجره

عشقم ساز به زیبایی 

بیا با دست های من

بیاویزان رسانگشتان زیبایت 

که دریا سخت توفانی ست 

عبور لحظه  را یکدم متاشا کن 

مرا با خویش یکجا کن 

مرا با خویش همراه کن.

۲4 سرطان ۱۳٦۱



۱۱4  /  انیس آزاد

اهدا.به.فرشته.ای.که.سال.ها.در.پی.دیدار.من.به.انتظار.نشسته.است.

اندیشه

ای بانوی پرغرور عشق من

ترا آنسوی نرده های اضطراب می بینم

کنار جاده ی پرازدحام شهر 

که شاید انتهایش برایت معلوم باشد

منی دانم هنگامی که پشت شیشه ی ویرتین مغازه ها 

                                                                       توقف می کنی

به چه می اندیشی؟

به آن تفنگ کوچک 

که خیال داری برای پرست خریداری منایی؟

یا بدان گدی کوکی؟

یا خرسک مقبول 

انتخاب با توست

آری بانوی پرغرور عشق من

تو شبانه در بسرت نیلوفرین ناز می خوابی 

تا آنگاه که خوابت نیامده به چه می اندیشی؟

شاید به ستاره ها که تک تک نابود می شوند 

یا به خورشید که فردا طلوع خواهد منود 

آری بانوی من

تو به هرچه دلت می خواهد بیاندیش

به آذان مناز صبح

به صدای ناقوس کلیسا 

به دشنه های خون آلود

به باغ ها، 

به دریاها، 



۱۱۵  /  اشعار پنجره

به برکه ها 

و ماهی ها

و بیاندیش

به میدان ها و مجسمه ها،

به قدم های رسیع و شتاب 

به تفنگ،

 به ناله ها و صدا های دلگیر

به شالق ها، به زندان و زندانیان

به یتیامن،

به فاصله ها 

و رسک های »اسفالت«شده

به مردها و زن ها

به کوره راه ها و خیابان ها

به شب ها و روزها 

به مادران و پرسان 

به طلوع، به غروب 

به درجه های علمی،

به روزنامه نگاران،

و چاپخانه ها 

به آب های ایستاده و جاری 

به جنگ، 

به صلح،

به قاره ها،

به کشورها، 

به وطن ات 

به خزنده ها و پرنده ها 

به تیرباران های سحرگاهی 

به وطنپرستی و وطنفروشی 

به دیوارها و دیوانه ها



۱۱٦  /  انیس آزاد

به ملت ها 

به گذشته 

به حال 

و آینده 

به گلوله ها

به غرور شیر در قفس 

حتی به دود مرده سگرت

 و...و ...و...

آری بانوی مغرور من!

به دورترین گوشه و زوایای زندگی بیاندیش 

و باالخره به من،

که ترا دوست دارم.



۱۱۷  /  اشعار پنجره

نامه

عشق عزیز من!

این نامه را به نام تو آغاز می کنم

از پشت میله های سیاه رسد 

وز کنج تیره  خانه ی  غم های روزگار

زینجا که دست و پنجه ی عصیانیان روز

چون شاخه های رسکش و مغرور

در میله زار غم 

از قهر باغبان ستمگر

              زنجیر بسته است.

یاد از تو می کنم

یاد از تو می کنم که تو چون فرشته ای 

در آسامن خاطر من بارور شدی 

اندر شب سیاه زمستان عمر من

از پشت شانه های به رگبار رفته ام

بر روی زخم های دل من سپر شدی 

ای نازنین فرشته ی زیبای عشق من 

اینک حدیث مهر ترا با زبان شعر 

                                             تکرار می کنم.

روزی که زیر سقف بلورین آسامن 

در امتداد جاده ی طوالنی نربد 

و آنجا که یاد عزم پیام آوران 

در امتداد سایه ی خورشید خفته بود 

گشتیم آشنا

وندر رهی که رفته بودیم در طلوع نور

رفتیم همنوا 

تو نیز با نگاه پر از التامس خویش 



۱۱۸  /  انیس آزاد

بر روی سنگفرش خیابان 

                          با من قدم زدی 

با کلک نازپرور و مهرآفرین خویش

بر لوح خاطرات دل من رقم زدی 

از آسامن نیلی و از زردی غروب 

                                  با من سخن زدی 

من نیز با تو گفته ام از آرزوی خویش 

از شام های جاری 

وز صبح های دور

از سختی زمان 

از پیچ راه ها...

اینک که دست حادثه های زمان مرا

از تو برید و رفت 

شاید حدیث خواب مالل آور زمان

یکدم به چشم های سیاه تو چیره گشت

شاید به بسرت غم افسانه های من 

شب ها گریستی 

شاید که تارهای پرافسون دیده ات 

از پشت شیشه های مه آلوده ی رسشک

چون نور آفتاب 

بر پود مرصع های کتابم تنیده است.

شاید برای طفلک نوبار عمر خویش 

از غنچه ی شکفته به آغوش یک بهار 

از دوری پدر 

تا چند صباحِ دیر

افسانه های درهم غم را کنی بیان 

یا آن که با ترانه ی حامسه های ما

بگشایش زبان

عشق عزیز من!



۱۱۹  /  اشعار پنجره

من چون عقاب زخمی افتاده در تله 

ذوق هزار موجه ی دریاست بر رسم 

»هرگز به خواب باطل مرداب های رسد 

                                          حرست منی برم«

اما عزیز من!

هرچند دست فاصله های زمان مرا 

از تو منوده دور

باور بکن دوباره به هم می رسیم ما 

باور بکن دوباره به هم می رسیم ما.



۱۲٠  /  انیس آزاد

آنسوی زندان

هنـوز زندانـی  آنسوی  می بینمـت،  می بینمـت، 

چون شاخه می لرزد دلت چو غنچه خندانی هنوز

افتـاده ای  من  چشـم  کـز  بود  این  گامنـت  شاید 

انگـار گمـان بد مبـر در جسـم و در جانـی هنـوز

از سوز عشق تو کشـم شب ها چو نـی  ناله ز دل 

هنـوز و شادانی  منـی، رسمسـت  یاد  از  غافل  تو 

داشت  فریـاد  سیـاره ها  آسمـان  اندر  بی تو  دی 

هنـوز تابانـی  ماه  چون  خاطـرم  بزم  به  امشـب 

تـرا عشـق  افسانـه ی  دل  به  گویـد  غـم  زنجیـر 

هنوز جانانی  فکر  در  بسته ای  زندان  به  »انیس« 



۱۲۱  /  اشعار پنجره

کولی

حریر پرده ی  این  پس  از  که  نیمه شب  در 

را  خــواب  کم نــور  ستــاره  آن  می دیــدم 

دیگــری  فریــاد  و  دیگــر  هجــای  با  مــن 

را  آفتـــاب  رخ  ســـرود  می خوانـــدم 

آن  شــب که بــوی عطــر غریبانــه ی گیــاه 

را امتـــداد  کـــوره ره  تـــازه  می کـــرد 

چـون کـولی که از همه جا دل بریـده است 

را بامــداد  خــوش  ســرود  می خوانــدم 

من  سیــاه  بخــت  ستــاره ی  روزهــا  آن  

منی منــود  هرگــز  تو  چشــم  آسمــان  در 

لحظه هــا خروشــان  سهمنــاک  سیــالب 

ربود آرامشــم  ساحــل  ز  مرا  یکســر 

آری اکنــون که در خــم یک کوچه مانــده ام

گلــو در  مــرد  من  بازگشتــن  فریــاد 

تــو از سپیده هــای زمــان پرس و باز گــرد 

گــو دوبــاره  را  مــن  رفتــن  راه  آنگــاه 

من کولــی شکستــه دل بی هــدف نییــم 

را  پــای خویــش  باز کشــم  کــز راه رفتــه 

خارهــا نیــش  و  ره  گزنــد  از  آن کــه  یا 

در پیــش رهــروان شکنــم عهد خویــش را

۱٠ اسد ۱۳٦۱



انیس شاعر سلحشور و آزاده ای بود که شعر را جهت آزادیخواهی همچون سالحی برضد  

بی عدالتی در دست گرفته از آن به عنوان »حربه خلق« بر سینه مداحان بی مایه و مزدوران 

بیگانه از آن سود می جست.



انیس به اندیشه انقالبی مسلح و آگاه گردیده بود بنا مطالعه و رشکت فعال در کارهای 

عملی را پیشه کرد. او با اراده قوی راهش را ادامه داده و پشت تحصیل را که مسئله 

شخصی بود، محکم نگرفت.



انیس به خدمت رسبازی رژیم پوشالی رفت اما بعد از اندک مدت با اسلحه در دست داشته 

به جمع مبارزان »ساما« پیوسته برای استقالل کشور رزمید.

انیس با پدرش آقا محمد که او هم مثل هزاران تن دیگر توسط غالمان روس 

در دخمه گاه های زندان پلچرخی تیرباران شد.
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رژیم دست نشانده که از استقامت و روحیه بلند انیس و رفقای هم زنجیرش وامانده گشته 

بود، خرب محاکمه مسخره و منایشی این صخره های تسلیم ناپذیر را با انبوهی از دروغ و 

بهتان از طریق روزنامه هایش به نرش رسانید.



تصویری از مراسم ازدواج انیس آزاد با داکرت ذکیه. آنان سال ها قبل به این آگاهی رسیده 

بودند که مراسم پرزرق و برق عروسی در کشوری که میلیون ها تن نان خوردن ندارند، 

عیب و رشم است.



تعهد درعمل و دیدگاه، انیس آزاد را به جایگاه رفیع 

در قطار شاعران جانباخته معارص افغانستان قرار می دهد.





انیس آزاد با جمعی از همصنفی هایش

انیس آزاد با چند عضو خانواده اش



مراسم عروسی انیس آزاد



انیس آزاد و همرسش داکرت ذکیه آزاد




