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 فرصتی هست

 

 فرصتی هست به شوق دل هر شهر نگاهی بکنیم.
 شهر خواهدیمفرصتی هست ببینیم چه 

 ده دکم داریا چه 
 فرصتی هست که از سفرة همسایه سوالی بکنیم. 

 فرصتی هست ببینیم چه کردیم برای میهن 
 یا چه کرده ست جهان

 در قبال وطنی 
 شدیاندیمکه چهل سال به رؤیای قشنگش 

 فرصتی هست. بله
 فرصتی هست که با هم دوست شویم. 
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 هراس

 
 ترسمینه میمن از آئ

 دهدمیوقتی مرا به خودم نشان 
 کنی؟پرسد: چه میو از من می

 
 ترسمهای خودم میمن از عکس

 پرسند:وقتی که از من می
 دانیمآن روزهایت را می

 ؟کنی!این روزها چه می 
 

 ترسمهایم میمن از خاطره
 هایم را وقتی نکرده
 آورندبه یادم می

 
 جهان بدی است

 وقتی که پیش روی ما
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 هر چه هست خیانت است
 در برابر شیطان ضعیف است واقعًاما و جبهة 

 ای هم در کار نیستو معجزه
 تا بر سر ظالمان سنگ 

 شان زهر بباردهایو بر سر فیل
 من از 

 ترسمینه میآئ
 دهمیمو ترجیح 

 صورتم را  
 زیر شیر آب باغچه بشویم

 آنجا گلی
 همدرد من هست.  
 

 ۹۹مرداد۱۳
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 آید شعراز کجا می

 
 پرسیدمی

 شعر؟ دیآیم از کجا
 من

 گیرمها میشعری از آینه
 تابد بر منشعری از نور که می

 رقصدیمشعری از باد که در باران 
 ی ژرفی شعری از جمله
 کشد از الی کتاب که سرک می

 خواندو مرا می
 شوقی از شیطنت ذوق حباب

 زیر فوارة آب
 این چنین 

 زندگانی با شعر 
 دنیایی دارد

 اگر احساس خودت را 
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 با دنیا تقسیم کنی
 طور که در کودکی خود بودیاگر آن

 پاک باشی
 و به وجدان زیبای خودت خنجر نزنی 

 
 ام را چنین زندگی این

 شعر سازدیمشادمان 
 

 بهترین دوست من شعر من است
 آید صدا میبی

 ی لبخند شمااز سر لحظه
 ی یک فهم عمیقاز ته دره
 پاشدآب می

 بر اوقاتم
 دستمالی 

 کشد بر مردمک چشمانمیم
 اندازد حس مرابرق می

 و من از بس محتاجم
 بارها قلب خودم را دعوا کردم
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 ایکه چرا بد شده
 بود الیق دوستی شعر نخواهی

 اگر از خودخواهی 
 چیزی داشته باشی در خود

 اگر از انسان بودن
 اگر از عشق به مردم

 اگر از هر چه که خوب 
 دور سازی خود را

 
 است که شعراین چنین 

 ستبا من مانده 
 هانهیآدوستی، در همة 

 دوستی،
 ی لبخند شما. در سر هر کوچه 

 شکر باید بکنم. 
 
 ۹۹مرداد  ۱۷ 
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 کشندیارند مد

 

 وطن را کشندیم دارند

 اند کفن راکرده آماده

 اعدام یحلق ما به سکو بر

 رسن را کشندیم دارند

 

 

 سر سرو انددهیبر یعمر

 اند بدن راخاک کرده در

 نوبت هر دشت دهیرس حاال

 شن کنند هر چه چمن را تا

 

 دست نوازش اندبرکنده

 دست بزن را اندبگشاده

 وطن را ریش امیپ بشنو

 شدن را ریش دیکن نیتمر

 

 را ایاند درداده تاراج
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 ارث کهن را انددهیبلع

 تا به شهر و ده ما خواهند

 کنند دزد پکن را حاکم

 

 ن رااند حق سخکشته گر

  قدغن را یجداره بشکن

 است مخزن باروت هنیم نیا

 به اعتراض دهن را بگشا

 

 گرفته خرد و کالن را یخشم

 ست هم تو و من رازده آتش

 شهر گشته معدن باروت هر

 زدن را دیکن کل اقدام

 

 ۱۳۹۹مرداد  ۶
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 یک سنخ فکر

 
 نسیم کرمانشاه . همتی در سایت حکومتیدکترمهشدار )آخوند(  یمقالهدر پاسخ به 

  
 یک سنخ فکرم!
 یک نحو منطق

 با کشتنم
 گردمترویج می 

 این فکر را جدی بگیرید!
 ام منیک جبهه

 یک جبهة ویرانگر کین و شقاوت
 هشدار! زنهار!

 هاتان هم در عمق عمق حجره
 ستاین فکر رفته

 موسای ما گفت:
 این فکر حق است»

 روز  یک آراین پرچم 
 تداز دست ما بر خاک اف
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 «آن را ردیگیمدستان بسیاری در این میهن، 
 بر موج بیداری این خاک

 بعد از چهل سال
 بعد از چهل دریای خون 

 بعد از چهل دشت
 ترهر روز رویان

 تا عمق عمق فکر مردم
 ها، در مدرسه، در حوزههاخانهدر 

 در صحن دانشگاه و بازار
 

 های جهاندر پارلمان
 در هر کلیسا

 ر این فک دودیم
 و دیرویم
 این بذر  بالدیم

 استاز خون سرخی آب خورده
 غرقه در خون اوین در یاد دارند یهاسلول

 های پر طناب دار همآن سوله
 از فکر من بس خاطره دارند



15 

 

 اش کوفتهر سنگری که کاتیوشا در هم
 هر آهنی که استخوان و پوست را سوخت

 با چشم دیدند
 ام رااین رویش بی وقفة اندیشه

 حیرت کنید از من
 وحشت کنید از من

 ای حامیان اختناق و فقر و زنجیر
 ای بانیان مرگ و غارت

 از من بترسید
 ک سنخ فکرمی

 فکر آزادی
 یک نحو منطق

 منطق رحم و محبت
 منطق عشق و رهایی

 منطق انسان و حق سرنوشتش
 یک سنخ فکرم.

 هشدار.... هشدار..!
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 آمار جانگداز

 
 آمار جانگداز

 کلة خبر  ر و ازاز س 
 سر ریز کرد 

 جان من از شنیدن 
 پرهیز کرد

 طاقت ندارد این دل بیچاره بشنود
 اخبار بد نتیجة افعال فوج دد

 کشدیماز هر طرف خبری تیغ 
 بر چشم و گوش و به سر تا سر تنم

 ای وای میهنم
 کاری کنیم هموطنان

 آمار جانگداز بس است
 اشعار دلنواز کجایند؟ 

 ساز کجایند؟  رقص و سرود و
 شان بگردیم.دنبال
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 قیام یهاکوچهآنسوی 
 کندینمآنسوی خیزشی که فروکش 

 
 ۹۹شهریور  ۶
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 مدرسه رفتن

 
 و مدرسه رفتن «ویدکرونا »

 تا قلب حادثه رفتن صاف
 از هم سؤالاین  زنگ تفریح و

 مان شده کم؟چند تا همکالس
 چند آموزگار رفت از دست؟

 ؟ستچند آقا مدیر را کشته
 مدرسه، با هوای پر از یاد

 فریاد مدرسه، با حیاط بی
 سال تحصیلی کرونایی
 بنویسیم ما چه انشایی؟

 بنویسیم از مضار کووید؟
 یا از آن واکسنی که نیست پدید

 زنگ درس حساب، بشماریم  
 چندتامان دوباره بیماریم؟!

 همه چیز در نظام مالیی
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 شده آلوده و کرونایی
 را  حرف تا حرف درس مدرسه

 آقاپاکسازی نموده حاج
 داد دستمان ماماننان که می
 به قیمت جان هاخانهنیست در 

 مرگ اما به هر خیابان هست
 مفت و ارزان کنار میدان هست

 معناستکه بی  یانهیقرنطدر 
 از ویالست ترگراناما  گور

 شد دار هادرختآن زمان که 
 سار هم از درخت کرد فرار

 ابآغاز فصل درس و حسسر
 کش، مداد و کیف و کتابجای خط

 یک عدد ماسک اگر شود پیدا
 دل بابا شودیمشادتر 

 درس دستور و فاعل و مفعول
 شده کووید و ناقل و منقول
 موج سوم که سر رسد پاییز 

 لبریز شودیمسی سی یو باز 
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 هر زمان پا گذاشتن به کالس
 ترس از غفلت حواس و تماس  

 ابتالی مدارس کشور
 بخشی از خالصه خبر شودیم

 کاش باز این کالس کالس شود
 کاش ملت ز غم خالص شود

 آن که موج چهارمی باشد
 کاش موج تالطمی باشد

 کاش در جای موج، طوفانی
 ناگه آید به قصد ویرانی

 تا از آن بین باز، ایرانی
 نو بسازیم و هم دبستانی

 
 1399شهریور 20
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 نوید و فقیه

 کار جدید است!تا بوده همین نبوده! این 
 شیخ در خون نوید است این گونه که دست

 که افکار فقیهان والیت دیدیم
 رو شد که چه خونخوار و خبیث است و پلید است

 این شکل که شداد زمان مدعی دین
 خنجر به کمر، به قتل این خلق، شدید است 

 در هم شد و تاریک رخ هر که خبر را
 امید است...!   بشنید و به خود گفت: نه! ای کاش...!

 تباران تبردار گفتم من: از این داس
 تنها گذر از سرو برافراشتة باغ! بعید است

 و باز... کشدیمو  کشدیمو  کشدیماو  
 زیرا که رهش بسته و گم کرده کلید است

 باید که چنین تیره شبان را به سرآریم  
 با یاری آن پرچم صبحی که سپید است 

 
  ۱۳۹۹شهریور ۲۴
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 ن شنبه هم نویدای

 مردم ایران یهاامیقتقدیم به نوید افکاری شهید قهرمان 
 

 این شنبه ازسر سحرش، روز، تار بود
 تیر دار بود اشهمهکابوس طول شب 

 درون بند  مردی درون سینة من، یا
 قرار بودزیر شکنجه بود، و دلم بی

 هاشنبهچند  یهمهو نه  هاشنبهاین 
 انتظار بودهر هفت روز هفته پر از 

 های درد، این سالامگفتهنه!... اشتباه 
 که بمب بود و موشک و بعد انفجار بود

 میاگرفتههر لحظه یک نوید... ولی نه... 
 افتخار بود  مانیتمامحس رگ 

 با خود حساب کردم !... انبوه قهرمان
 شمار بود!!ه محکم و چه بیدر پای دارها  چ

 یک امید به من داد« نوید»این شنبه هم 
 آن که..... قرار بود ،!رسدیمیک چند شنبه 

      
 ۱۳۹۹شهریور۲۵



23 

 

 

 مردم 

 

 ،اندکوچکخدایان  ی از انبوهمردم، 
 خدایی خویش را از یاد برده 

 خدایانی آمیخته از دو خدا
 در برخی از اینان

 اهرمن اهورا را کشته است
 شمار خدایان کوچک دیگر را به بند کشیده و بی
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 آنها که....برای 

 
 سندینویمبرای آنها که 

 .  کنندیمادیبان رهنمودهایی ارائه 
 کنندیمنویسی برای آنها که برنامه

 سازندیمنویسان دستوراتی منتشر برنامه
 خرندیمبرای آنها که سهام 

 .دهندیم ییهاسفارشدانان اقتصاد
 

 ،سندینویمآنان که 
 دشونیمشان نویسندگانی محبوب در حیات

 کنندیمنویسی آنان که برنامه
 شوندیمهای بزرگ شان صاحبان شرکتدر حیات

 خرندیمآنان که سهام 
 شوندیمشان میلیاردرهایی سرشناس در زندگی

 روندیماما برای آنان که به دنبال سرنوشت بشر 
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دری و شکنجه و اعدام .... ما را به خطر نینداز! و جز دربه جز نکن! و
 نیست

 اما 
 سندینویمنویسان شان تاریخنها پس از مرگت

 آنان آموزگاران بزرگ بشریت بودند.
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 اگر همیشه...

 رفتیم هاشبانهجهان در  شهیاگر هم
  یباور کن یتوانستیم تو

  خیتار یشهیهمستم  در  که
 رفتیم هازمانهبا شب تلخ  شهیهم
 ستین جورنیمن ا زیعز یول
 بود شبیکه د یشب

 تسین امروز
 ییبایز یتازهآفتاب  و

 یو سرد و باران کیاز شب تار پس
 آور هراس یپشت ابرها از
 ستدهیدم هاباغچهخاک  بر
 اشاره بود کی نیا

 میرا رها نکن دیام که
 یرفتن یشب دروغگو نیا شیپ و

 میاز آفتاب خود باش یگرم یشعلهفکر  در
 اندساده طورنیهم شهیهم یفلسف افکار
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 هاما کتاب

 
 ر کدام از ماه

 میانوشتهمین یکتاب
 را  روز به روز مانیسطرها

 میسینویم خودمان
 گرانید و
 خوانندیم
 

 هاکتاباز ما  یبرخ
 میرسیم انیبه پا ،یفراز یب
 خوانده شدن یبرا یزشیانگ چیه یب
 

 از ما یبرخ
 

 میشویمسرگرم  گرانیبه خواندن د تنها
 میمانیمو خود ناتمام 
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 میکنیمبپا  نهیاز ک ییغوغا یبرخ
 میسازیم یو دوزخ  
 گرانید یهاسوختن کتاب یبرا  
 یبرخ و

 یبهشت آزاد یبرا
 میکنیم هاآرمان فتةیرا ش تیبشر

 
 نسانیبد و

 یباز زندگ شهیکتابخانة هم در
 عاشقان یهاکتاب تنها

 ندیهانیتریخواندن
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 گویدشعر سخن می

 
 از هفت الهة هنر 

 استآمدهاینک شعر به سخن 
 نالدیماگر چه شعر این روزها 

 از درد 
 اما 

 تا بشنویدش
 تانیهادلهای با دست

 را بگشایید هاپنجره
 و جستجوکنید

 هاچشمهای با بال 
 درختان یهاشاخهدر آسمان فراسوی 

 غرقه در نور ماه 
 گوید:را بشنویدکه می تا ترنم گوشنوازش

 من الهة شعرم»
 همان که همیشه شما را 

 امداشتهبه زندگی دلگرم 
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 و زشتیها هایتلخو در پس همة 
 زیبایی و شیرینی را

 میهاواژهدر سینی 
 کنمکرده و می تانهیهد

 اندمنتازگی سحرها از 
 هاطراوت چمن

 مستی باد
 هایتانو برق چشم

 تانیهاخندهو زیبایی 
 هاصاعقهرا در برق  هانیاو همة 

 و تابش آفتاب  
 امنشانده

 ی فرداهایتانبرا
 من

 «این خدای شعر.
 

 1399مهر  10
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 و من آئینه

 !یدیدیم! دیشب خوب خوابیدی؟         یا مثل من کابوس آئینه
 ؟            آن ساعت و روزی که خندیدیآیا تو هم از خاطرت رفته

 آیا تو هم در رنگ روز ما              از حجم رنگ تیره ترسیدی
 گ و سوگ      نشکستی و بر خود  نلرزیدی؟از این همه اخبار مر

 هایت در نگاه ما                    در دردهامان خوب چرخیدی؟ با چشم
 اشک،              از ابر چشم تر چه فهمیدی ؟ یهالحظهاز لرزش لب 

 دیدی و هی در خویش تابیدی؟      شب        یهامهیناز بوق سگ  تا  
 دی،            این سوز را تا عمق سنجیدی؟در آه سرد ما که حس کر

 یباریمو  ییگریمانگار     جان از کی چنین زاری؟          آئینه
 در خویش آواری کنمیمحس    شاید تو هم تا صبح بی خوابی          

 ، کارییاچارهشاید تو هم شب، فکر یک روزی        فکر طریقی، 
 رفتی؟ شدی پوسیده دیواری          جان آخر چرا...؟ چی شد؟   آئینه

 ناگاه از دیوار ترکیده                            سر کرد بیرون کلة ماری 
 تا خنجر                آویز از آن چوبة داری ماری که دندانش دو

  دمیدیمکابوس فهمیدم              ای وای! من...آه...جان !...چی؟ آئینه
 1399مهر 12
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 اعرانی که....ما  ش 

 

 یمکه رفت یشاعران ما

 ریجنگ با زور و زنج در

 میدیگز گریشعر د کی

  ریواژه و فکر و تصو در

 

 مان فرق داردعشق ما

 میحس نبود یکه ب گرچه

 میهم دوست دار اریبس

 میعشق هم بس سرود از

 

 میمرز تن را شکست ما

 میآنسو نشست شیخو از

  انگار میدید وقتآن

 میمستدرد  کیعشق  از

 

  ریمادر پ کیعشق  از
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 خانه و نان ندارد که

 انسالیم یعشق مرد از

 نان و دندان ندارد که

 

  نجایا ستین یاییبایز

 زشت هم هست یکم دیشا

   عشق مردم نیدر اما

 ستنهفته یو شور یشوق

 

  که یخندة آن گل در

 زدیمواکس  هاکوچه در

  خوبش یفردا یایرؤ

 ارزدیم یلیعشق ل ده

 

  مییهاعاشق دشت ما

 عطشناک و داغند یوقت

 میریکو وانگانید

 عاقل، به باغند عشاق

 

 ستیهم خودش راه و رسم نیا
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 مشغول ستیزیکس به چ هر

 ند؟یسرا یک وانگانید

 مقبول و معقول اشعار
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35 

 

 

 مارتین کوبلر

 
 باشم اهیس

 دیسپ ای

  باشم سرخ

 زرد ای

 یفرانسو یچشمان با

 یپنژا ییموها ای

 نیشرفم بب تنها با رنگ مرا

 باشم عرب

 فارس ای

  باشم ترک

 مغول ای

  دوست دارم تنها

 کوبلر نباشم نیرنگ مارت به

 رفتیمکه بر خون راه  یجادوگر

 ایدن یسونیا از



36 

 

 گرفتیمعکس  دیسپ از

 هاآب یسودر آن و

 دادیمنشان  اهیس

  که ییپاهشت

  یدر گردن آخوند شیبازو هر

 بود یزیخونر و

 

 ارندیبس هانیمارت

 شانیشناسیمبهتر  تو

 

  لوترها

 نگهایک لوتر

 جهانند فانیشر که

 

 شومیم آزرده

 بجز با رنگ شرف اگر

 یرا بسنج یکس

 

 را موجودیرذالت هر  اما

 .یریاندازه بگ یکی نیبا ا یتوانیم
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**** 

 :در عراق یونامی نیشیپ یسخنگو یالبصر شهیعا

جلسه گفت تنها  کیدر  سازمان ملل در عراق( ژهیو ندةی)نما کوبلر
ستن ب یبرا یمالک ینور ةخواست که است نیاو در عراق ا تیمأمور

 د.کمپ اشرف در عراق را اجرا کن

  



38 

 

 

 پشت سد

 
 است و پشت سد  لیس

 شودیم انبوه

 آبشارها  چون

 شودیم بشکوه

 روان هادشتاگر که سنگ چشمه شد از  یحت

 دیآیمو  دیآیم موج رودها با

 شودیمروز کوه  کی

 صعب روانش یهاصخره با

 فشانش شعله آتشفشان

 کهکشان نور نیا

 ستییاست و عشق رها یآگاه

 رود انقالب نیا

 آفتاب یایدر

 یزمار غار نینششبانه یا توشب  نیا بر

 اتو بارو و برج تیب بر



39 

 

 دهر وشیعنکبوت الشه خور خون ن یا

  یدارزمر دکیپل یا !خکیش یا

 آورانشورش یکشروز سر در

 روز روز بزرگ مجاهدان در

 تانتیبو  ادیشراره به بن نیا باردیم

 آه مردمان نیا

 امانیسوز ب نیا

 رود خونفشان یا

 است و پشت سد لیس

 . شودیم انبوه
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40 

 

 
 

 از شادی و رنج ما

برندگان جوایز علمی نوبل. که  ه وجدان دانشمندان بزرگ جهان،با ارادت نسبت ب
 های زمین را تاب نیاوردند.عدالتیبی

                                                                                                                                                                                                                                                 
 شادی ما آنجا بود

 که در فراخنای رازهای سراسر کیهان
 جستجو کردیم

 مانشهیاندهای با بال
 در ژرفای اتم

 هاها و سلولو ملکول
 مان آنگاه بود که شادی

 مانهای پرتوان دانشکه با دست
 ین فیزیکدر قوان
 پیچاپیچ درخت اقتصاد یهاشهیرو در 

 کاوش کردیم.
 ما،  شاخسارهای بلند نگاه بشریت

 روییده بر فراز زمین
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 هاچالهها و سیاه های قد کشیدة انسان تا کهکشانو دست
 شگفتا که همه چیز جهان شگفت را  

 بخش و ستودنی یافتیمشادی
 اما 

 ماما.... اما....... از رنج خود بگویی
 تنها آنجاآزرده شدیم

 که در زمین 
 که خدا به  انسان داد یاخانه

 شیاطینی یافتیم
 های انسانفروبرده  بر قلب ییهاپنجهبا 

 این بار    و ما 
 به وجد نیامدیم

 دار شدیم جریحه
 و علیه ابلیسان زمین

 بر شوریدیم
 این پیامی بود که الهة دانش

 ما را برای آن برانگیخت.
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 شاعر

 
 ن خاک پای هر چه روشنفکرم

 اما بگویم حرف تیز و تند؟
 شاعران محترم، آخرای 
 آخوند؟ کندیمحکومت  مابر 

 «باریک هاکوچه»هی این  تا چند
 «باریک هاجاده»هی:  تا چند این

 دردیننگ است این تسلیم و بی
 بستن دهان را از زدن یک جیک

 !روشنفکر ای دوستانم چمله
 ملت بدون نان شب مانده

 نه نان شده نه آبما  و شعر
 شب روز ما را پاک تارانده

 ها مرده شعر آخراز نق زدن
 پرپر مانشیپمرغ سحر زد 

 میزیخینمگر بر حداقل 
 ۹۹مهر۲۶    ؟دیگر چراترویج نومیدی 



43 

 

 

 ا و آنهام

 
 سرم را اینجا کشتندپ

 دخترم را آنجا کشتند

 دانم کجا کشتندپدرم را نمی

 برادرم را 
 خودم را بسیار بیشتر کشتند

 ها کشتندمادرانم را در سلول
 ها کشتندپدرانم را در غصه

 کودکانم را 
 شان کشتند....در کودکی

 
 ما ولی

 ها را در کجا بکشیمآن
 کشیمما آنها را نمی

 شانشان و مادرانما به پسران و دختران و پدران
 کاری نخواهیم داشت



44 

 

 زیرا خون ما
 ی ماو عشق ما و آرمان ما و اراده

 های آنان را اندیشه
 های آنان استکه ریشه

 ایمخاکستر کرده  
 تنها،

 مانده است  
 که خاکسترش را 

 دان تاریخ بریزیم......لهدر زبا
 
  



45 

 

 

 شکایت

 
 روزی اگر پیش خدا رفتم

 برایش هرچه دیدم
 شرح خواهم داد. 

 خواهم گفت: 
 آنجا که بودم، آب تنها بود

 طرد و تبعیدی شیهاچشمهبا 
 و آسمان

 ها بودهای زشت شبسقفی پر از کابوس
 آنجا که بودم

 شور
 گل

 شادی
 مانند رؤیا بود.    

 
 آنجا که بودم



46 

 

 کوه 
 از مهاجرهای سرگردان بی موطن

 پرسان موسا بود 
 

 آنجا که بودم
 باد و باران

 ها بودراوی کشتار گل 
 زندگی 

 ترین کاالی دنیا بود.ارزان
 

 آنجا که بودم کودکان
 داد.....ای وای ... داد .... ای 

 که برق هر چشمی به رخسار نحیفی
 تیزی شمشیر شرمی 

 دای دنیا بودکشیده بر رخ وجدان ناپیبر
 

 روزی اگر پیش خدا رفتم
 برایش گریه خواهم کرد، خواهم گفت

 آنجا که بودم



47 

 

 خون 
 ها بودپول جاری در تمام سرزمین

 روزی که رفتم
 راست خواهم رفت تا آنجا که عرش اوست

 هر کس  که راهم بگیرد ینهیسها بر با دست
 داد خواهم زد

 و راست خواهم گفت
 و خشم خواهم داشت

 شک خواهم ریختو ا
 و از شعر و هنر هم شکوه خواهم کرد

 که آب و نور و شور را تنها رها کردند
 سرقتی  یهاواژهها و با نام

 شیشه یهاگشتناز تکه 
 سرگشاده یهانامهدر 

 گفتندها تبریک میبه سنگ
 آنجا که بودم 
 ترین شکلشدیو در ننگین

 در لباسی از فرشته
 ار هر روز بر کشتار و بر رگب



48 

 

 مشغول فتوا بود 
 آنجا که رفتم

 با خدا
 بی پرده خواهم گفت

 من، عاصی شورشگر نظم زمین بودم
 دمیرسیمو به هر کس 

 در نگاهش 
 گشتمیمدر پی چخماق 
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 در همین فاصله

 
 در همین فاصله بنویس که یادت نرود»

 در همین فاصلة بین دو غم
 در همین بین دو کمبود و نبود 

 ر همین فاصله بنویس که د
 :چیزی باید باشد

 !نور امید  
 که مبادا 

 » روشن و شادت برود یحافظههرگز  از 
  



50 

 

 
 گمشده روِز

 
 ی روزهادرخاطره

 روز 
 ای شده استخود، خاطره

 فراموش 
 گردمدر پی نورهایش می

 کورمال 
 مان استهای شبی که روز دائمیدر سایه
 کورمال
 شوندیمه هایی که کشتبا چراغ

 از بادهای سرد
 

 رومیمپیش 
 کجایی روز گمشده؟

 هایمی گرمابخش خوابکجایی خاطره
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 شاعری که دلی بود

 حمید اسدیانبزرگوار اعر شدر درگذشت 
        

 دل مکتوب الیه که نه است و هر خبربی ،بُود دل کاتب که نه هر»
 «چنینهم ،است

 القضات همدانیعین                                                                        
 

 وقتی شاعری
 –ـ که دلی ست 

 ردیمیم 
 دیآینمآسمانی به زمین 
 رسدینمزمینی به آسمان 

 
 خواندیمرا  اشترانهپرنده 
 وزدیم هاگلباد به 

 و آفتاب 
 کندیمرا بر سر ما پهن  اشهیسا



52 

 

 دریمیموقتی شاعری 
 که دلی باشد

 دیآینمعرش خدا به لرزه در 
 باردیمچنان باران هم

 و زندگی....... 
 

 نه! 
 ستدیایمزندگی یک قدم 

 افتدزبان حقیقت به ترسشی از کار می
 و عشق

 کندیماز هول غش 
 

 چرا که دلی
 از حرکت ایستاده است

 مثل چراغی 
 که در شب دنیا

 خاموش شود
 و ما دلشاعران



53 

 

 کورمال...  کورمال ...
 از روبرو 

 هامان با دست
 سایان به دیوارهای ظلمت و شقاوت

 میپرسیمدگر از یک
 ؟دیآیمنور کی  
 

 ۱۳۹۹آذر  ۲۵
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 سوختن 

و ایران برای  برای زحمات همة پرستاران، پزشکان و امدادگران اشرف
 هایشان در نجات بیماران از کرونا. تالش

 
 برای تک تک ما سوختند این عشاق
 چراغ جان خود افروختند این عشاق
 کالس عشق در این شهر پر معلم شد

 آموختند این عشاقچه بی نشانه می
 برای جان همه جان خود چو پیراهن

 به پیکر دگران دوختند این عشاق
 شان همه گنجی که هر چه بردارند قلوب

 دوباره بیشتر اندوختند این عشاق
 برای دادن و بخشیدن و فدا کردن

 هر سرای به در کوفتند این عشاقبه 
 نشان کینه نماند یقین، که پیشاپیش

 بساط آن همه جا، روفتند این عشاق
 ۱۳۹۹آذر  ۳
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 روز یلدا!

 
 که شب، بد شد ای! بلدایروز 

 ما پر از دد شد یلدایشب_

 ز شهرمان در رفت ،یچه شاد هر

 و شب کاروان غم رد شد روز

 به ما بستند یهر پرتو راه

 سد شد کی ریهم اس رودمان

 بمان ریو د ای! بلدای روز

 شد« آمد»، «رفت» مییبگو تا

 ظلمت نیبس است ا ؟ییآیم یک

 !!شد «شاید»که  هاوعده یهمه

 

 خطا رفتم یکه کم نیا مثل

 نابجا رفتم دیام یپ

 یخودم هم مقصرم  آر من

 کجا؟ رفتم ؟یروز، ک یپ من

 تا که شب برود ستیمن چ سهم



56 

 

 رفتم؟ هادهیسپسراغ  من

 شب بود نیهمه کهکشان در نیا

 رفتم؟ هاستارهسراغ  من

 نشستم به انتظار سحر یه

 دعا و خدا خدا رفتم با

 

 پروردگار گفت به ما خود

 به دست شما امدادهو شب  روز

 دیعمل باشیگر که ب خودتان

 شفا میدهینمرا  تانحال

 من پشتت زینخارد عز کس

 آن ناخن دو دست شما ریغ

 نیام تو را به زمستادهفر من

 ما را ینیجانش یکن که

 ینیکه دستت دراز و بنش نه

 صبح مرا اریب ایخدا که

 مشت تو مانده یتو تو صبح

 وا ییرا اگر نما خود مشت

 

 ردیچون پتک را به کف گ مشت



57 

 

 ردیگ شرفیب ویهر د کاخ

 دیاگر که کمان گرفت و کش مشت

 ردیخصم را هدف گ یآرش

 ناگاه شود نیاگر خشمگ مشت

 ردیکوچه کوچه صف گ یملت

 

 سالح گرفت یماشهاگر  مشت

 ره صباح گرفت لدای لیل

 اریشهر شب وطن کن  فتح

 تو شب راه انفتاح گرفت از

 شرحه شدند جانبازان شرحه

 وطن راه انشراح گرفت تا

 لیبه عسعس ل رسدیم یملت

 و صالح گرفت زشیره خ که
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 نگاه
 حمید اسدیان امرفته ر گرامیایبرای 

 
 

 از دور به من نگاه کن یار!   
 دارای مهر نگاه تو، نگه

 
 اممن زیر نگاه تو درخت

 هام رگبار یاد تو، به برگ
 

 ، برایمیشوینمتکرار 
 یاد تو، خود تو گشته این بار  

 
 یگذشتیمابری بودی و 

 یا توفش باد و موج جوبار
 

 شادم که تو رفتی و دگر نیست  
 ن دوزخ تیره بر تو آوارای
  



59 

 

 امید تو لیک می زند برق 
 از دور بر آن ستیغ کهسار 

 
 بی تو قدمی زدیم با تو

 تو بودی و من غریق گفتار
 

 گفتی که مهم همین که ماندیم
 در خواب جهان دو چشم بیدار

 
 1399دی ۱۳
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 بی نفس

 . زدیمبرای فرهاد که در تماس همیاری با سیمای آزادی نفس نفس 
 

 از عمق قفس آمدیم            فریاد مرد بی نفس        
 ز آوای جرس گفتیم       از نای خود با یک جهان    
 شکفتیمدر هر دم او         گویی که یک آتشفشان   
 نهفتیمطوفان دردی          با خود به سوز بازدم         

 بر کوه ستم کوفتیم           فرهاد بود و تیشه را        
 این بیستون نگشته خم       بر یورشگران        گفتیم
 از عشق مهرآگین خود         پیش عالمی       خواندیم

 فرهاد بر شیرین خود                  رسدیمگفت آخر می
 ابری شد و رگبار شد     دیشنیمگفت و هر کس می
 بر او آوار شد عشقی   پر تکان                یهاشانهبا 

  یانشنفتهنادیده یا      از وصل عاشق هیچ اگر       
 یاآشفتهگفت این زمان     بنگر که با معشوق خود        

 رعد است و رگبارش به پس   عشق است و چون برقی زند   
 بی نفس ینهیسپُرد ز   طوفان پی آتشفشان                
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 بازی

  

 بگذاریم آفتاب سر سر بهبیا که 
 بگذاریم ی ز آبطلوع کاله سر

   نسیم غریبهر پیچ  سر کمین کنیم
 طبقی از حباب بگذاریم اششانهبه 

 چینیمبر فقیر کویر را ز سراب
 دریای آب بگذاریمش آبی به جا

 برای شادی این شهر روی هر چهره
 خطوط خنده پس از اضطراب بگذاریم

 رز کارتن که شده رختخواب کودک شه
 نرمای خواب بگذاریم ،بجای وحشت

 دشه اخموینخیلی همیها عالیجناب
 جناب بگذاریمکاله بر سر عالی

 به جای دیکتة هر  دزد و شیخ و دیکتاتور
 بیا که زنگ حساب و کتاب بگذاریم
 به مشق شب که پر از جوهر سیاه شده



62 

 

 بگذاریم شهاب  مداد خطوط سرخ 
 شی، خاطرات خوی این شهرنقشه به ذهن

 های خراب بگذاریم به جای فاجعه
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 کارتن

 

 کارتن، خواب خیابان را بگو
 ، پاساژ، میدان را بگوخواب پل

 پای درخت «گذرزیر»روی پل یا 
 های مرد بی جان را بگوخواب

 کرده کودک بی لحافخواب آن یخ
 دور از بابا و مامان را بگو

 در سر بابا و مامان نیمه شب 
 نور چشمان را بگوخواب ناز 

 طول شب یدیشنیمهر چه را که 
 پناهان را بگوسربی یقصه

 معروف چون ویکتورهوگو یشویم
 حال و روز بینوایان را بگو

 
 او هزاران برگ در قصه نوشت

  تو فشرده، شرح ایران را بگو
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 کمک خواهم گرفت
 

 شعر اگر خشکید از باران کمک خواهم گرفت
 ان کمک خواهم گرفتعشق اگر کم گشت از یار

 ام آلودهشب اگر پررنگ شد در چشم خواب
 از طلوع چشم بیداران کمک خواهم گرفت

 باد اگر نالید از خشکی دشت و کوهسار  
 از خروش تند جوباران کمک خواهم گرفت 

 ذهن اگر از یاد برد آن خاطرات خوب را
 از کتاب یاد هشیاران کمک خواهم گرفت

 زدن، ترسید و ماند دل اگر از بیم بر دریا
 های دلداران کمک خواهم گرفتاز شهامت

 های خاردار شهر اگر ره را گرفتسیم
 از نسیم نرم گلزاران کمک خواهم گرفت

 در جهانی که پر از درد است و زخم و ظلم و زور
 از سرود خشم سرداران کمک خواهم گرفت

 دهر پر عیار هست از زور جباران چه باک 
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 یاران کمک خواهم گرفتشیر تا گردم ز ع
 کار، سخت و خار بر ره، برف و بوران در مسیر    

 از کاله و کفش همکاران کمک خواهم گرفت
 ذوق بازار زمان گر شعر شادی کم خرید

 شرکاران کمک خواهم گرفتمن ز شوق شورو
 

 99بهمن  14
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 یک شاعر نوید

 
 گویمگرد میبه زباله

 ردخواهی خوای برروز به عمامهیک
 که امروز بر سر ولی فقیهی ست

 ها ندادر زبالهای که 
 کنیجمع می و نخاله قوطی

 یک روز چیزی خواهی یافت
 بودبازیافتنی نخواهد  روی که به هیچ

 
 زیستفعاالن محیطبه 

 گویمپاالیند، میمی هادریاها را از زبالهکه 
 روز یک
 های یک دیکتاتوری راپارهتکه

 با همه عفونتش
 ترین دریاها رها خواهید کرددر اعماق تاریک

 
 حیرت نکنید که اینها
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 گویدست که یک شاعر میچیزهایی
 زیرا

 بهترین شعر این شاعر
 نویدهای سرنگونی والیت فقیه است. 

 
 1399بهمن26
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 در آینه

 بینمی شب آتشی میدر آینه
 بینمی نور سرکشی میشعلهگل

 کناروله در همه گوشبین شب و شع
 بینمتاب و تپش و کشاکشی می
 کورگاهی به سیاهی غلیظ شب

 بینمشی میتابنده رخ سیاو
 های شبگیر اسیرگاه از سر قله

 بینمتیری به کمان آرشی می
 گریزودر هر قدم کشاکش و جنگ

 پرد، آینه نیزی نور مییک گوشه
 افتدترک می آئینههر گام در 

 یاهوی ستیزاز ضربة نور در ه
 های شب تیره و تارکم ز افقکم

 دمد شورانگیزسیمای سپیده می
 شوم وقت طلوعخواب بلند میاز 

 در آینه شهریست پر از شورش و خیز
 1399بهمن 28 
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 همین شب
 

 تمام بحث من امشب، همین شب است، ای شب
 تمام بحث من ای تب، همین تب است، ای تب

 ن امشب، تویی تویی ای روزتمام فکر م
 افروزکه صبحدم برسی دلفریب و جان

 خیز یا افتاننشسته، ایستاده، دوان، سینه
 همیشه بحث من این است، این شب ایران
 شبی، نشسته در او مردمی که در بند است
 شبی که آنچه دراو شاد نیست لبخند است

 ست چهل ساله داغ و بس جانسوزتبم تبی
 د و داغ ایرانسوزدرست مثل شب در

 اگر نه آن که امیدم دمیدن سحر است
 چگونه زین شب و این تب رهایی و سفر است

 خوشا شراب امیدی که کاهدم تب تن
 کشد به وطنخوشا طلوع سپیدی که پر

 
 1399بهمن 29
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  سالح

 ام شعرم تعهد داده
 بجوشدشراب عشق را دائم بنوشد

 ام تصویر شعرمتعهد داده
 یی بپوشدهمیشه طرح زیبا
 از دکان شعرم خریدی کن تو

 فروشدمی شادیدیده که بر غم 
 فروشمای هم میسالح مخفی

 جویی نگوشدمراقب باش کین
 سالحی هست و نام مستعارش

 خروشدبود عشقی که در رگ می 
 خدای شعر را سوگند دادم

 که بر من آیة پاکی سروشد
 99اسفند1
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 اگر شما نبودید
 

 درین فصول پردرداگر شما نبودید، 
 آورد؟چه کس درین زمستان، پیام گل می
 اگر شما نبودید، همه من و تو بودند

 کردا رها نمیشد ، مرمن و تو ما نمی
 اگر شما نبودید، صفا نداشت باران

 نفس نداشت خورشید، درین شبانة سرد
 به نزد ما بیایید، که جمع من ما شود

 ردریم   در جنگ با هماویتا که توان بگ
 شما که هر کجایید،  به نزد ما بیایید

 نبردهم نفس وهمهم شویم،  تا همه با
 

 99اسفند 1
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 دستور
 

 های دل تردید کنتزلزل در
 بر ثبات عزم خود تاکید کن

 زیر عشق  قلب خوبت خط بکش
 ات تبعید کنکینه را از سینه

 اتآئینهبار در ساعتی یک
 برق چشمت را ز نو تجدید کن

 مید سپیدت را بکشتیغ ا
 هر چه یأس تیره را تهدید کن

 ای بنویس بر هر کس که خواندنامه
 دوست دارم را در آن تشدید کن

 مهلتی داری برای عشق و مهر
 ات را باز هم تمدید کنفرصت

 ای زیبا به سیمایت نشانخنده
 ات نومید کنغصه را از چهره

 ۱۳۹۹اسفند  15
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 زنجیر

 
 جیر است.ها سرشار زنآئینهسینة 
 ها دیده اندآئینه

 اما انسان بر دست و پای خود ندید
 ها های قفلها ... تکهیوغ
 های خاردار سیم

 دیوارهای سنگی و درهای آهنین
 هاآئینهاند همه چیز را دیده

 اندشاید گریسته و در خویش،
 دیوارها هم

 شاهدان ساکت زنجیرها
 گویمچه می

 هوا، زمین، درخت و آسمان 
 اندگی را دیدهزند

 غرقة زنجیرها
 و دریغ که انسان ندید
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 و زیست
 و زیست... و گذشت.

 برای دیدن.  ها را بگشاییم،چشم
 شود.ها گشوده میآنگاه دست

 
 99اسفند28
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 کتاب
 

 کتابی هست 
 اشخوانیکه چون می

 آموزیاز آن نمی 
 آموزیبه آن می 
 

 کتابی هست
 اشخوانیدم که میکه همان

 اشنویسیمی 
 

 کتابی هست
 گرییکه چون با خواندنش می

 خندیمی 
 شکنیو چون فرومی 
 شکوفیمی 
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 کتابی هست 
 که همیشه از آن توست

 اشخوانیاما چون می 
 دیگر از آن همه است.   
 

 کتابی هست
 که خود توست 
 اما کتاب دیگران است  
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 نوروزها

 

 نویسماین روزها این روزها را می
 نویسمها هم سوزها را  میرنجهم 

 ستها فراریوقتی که روز از دست این شب
 ستنوروز یا امروز اسم مستعاری

 شب که زمانی همچو گیسویی خیالی
 های این حوالیریخت روی شانهمی

 ی، هیوالی سیاهیحاال شده دیو
 ای تاریک بر مغز تباهی عمامه

 ترم من نوروزها من بیشتر غمگین
 ترم منهمگین سنگینس هایبا غصه

 ای شادی پر رنگ و آب نوبهاری
 گذاری؟جز حسرت چه چیزی می بر سفره

 ام نیستدر میهنم تا شب نمرده شادی
 روم بر شب بتازم همرهم کیستمن می

 نوروز من روزیست که سوزی نباشد
 خورشید آزادی به دل نوری بپاشد
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 با آخرین قطره، قلم بر راه بنوشت 
 این شبیخون بر شب زشتهمسفر در  کو

 
 ۱۴۰۰فروردین ۱۳
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 عشق شما

 
 من شما را دوست دارم، وقتی از خود دیگرید

 خریدوقتی از عشاق پیشین عشق نوتر می
 شوم  وقتی شماعاشق عشق شماها می

 پریدبا پر دل سوی شهر آشنایی می
 تان      هایست شرح رهسپاریالطیریمنطق

 بال و پرید همچو آن هدهد شما هم پاک بی
 روید هفت شهر عشق  را گاهی به گامی می

 های آخر از این دفتریدگوئیا  در کوچه
 داستان فوجی از پروانه بود عرفان ما  

 شرح ققنوسی که دائم از دل آتش پرید
 تانتان از کس نپرسیدم گمانم اسمنام

 یا سیاووش است  و ابراهیم، یا خود آذرید
 بردشب را میست که دیوار بحث شمشیری

 بحث الماسی که با آن باید این سد را درید
 بار رنج هر زمان را نسل جانبازی کشید 

 بریدشما نسلی که بار این زمان را می ای



80 

 

 ست چه شورش بوده بر ضد کسی یا حاکمیهر 
 لیک من دیدم شما بر خویشتن شورشگرید

 من شما را دوست دارم مثل دل بر دلبری
 تریدبادیدستم شما زیاز هر آن دلبر که 

 
 1400فروردین 16
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 شعر

 آوردماز خودم شعری در

 نه سخنی حکیمانه بود
 نه تصویری فراواقعیتی   

 آوردماز خودم شعری در
 نه موزون و مقفی بود

 نه سپید
 نه کالمی بود 

 اینه نوشته
 توانستم گرفتجلو رویشش را نمی

 سحری بود زیرا
 خواست طلوع کندکه دلم می

 یی بود رؤیا
 که برایش خواهم مرد 

 نیاوردماز خودم شعری در
 دست مرا گرفت تا خود را بنویسد.شعری،  

 1400فروردین 23
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 کفش کردیا

برای کفش یک کودک هواپیمای اوکراینی که بعد از یکسال هویتش معلوم شد و 
 اسمش کردیا موالیی بود.

  
 صاحب لنگه کفش پیدا شد
 کودکی که در آن هواپیما

 هان او و مادرش با همناگ
 دود شد، تکه تکه توی هوا
 ناگهان ریز ریز روی زمین

 ریختاش فرو میپاره های تن
 ای افتادش او هم به گوشهکف

 ای آویختدامنش هم به شاخه
 پرسم: صاحب لنگه کفش!... می

 به کدامین گناه کشته شدی؟
 تو چه شد پیش چشم یک عالم

 پناه کشته شدی ین بیاین چن
 دهد جواب مراش تو میکف

 یک راه است زکفش تو رمز و را
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 تو شدی کشته تا به راه افتم
 من که قلبم ز رنجت آگاه است
 کودکم! کفش تو پیامی داشت

 گذارم گاممن درین راه می
 کشم ز خانه برونروم، میمی

 ملتی را به انقالب و قیام
     ۱۴۰۰اردیبهشت  ۳
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 هشتاد میلیون

 
 در خونیم ما شتهسالها زیر ستم آغ

 کشته در افیون استادان افسونیم ما
 اندمان را صخره صخره با درختش بردهکوه

 لخت و عریان مانده بر جا دشت هامونیم ما
 خشک شد زایندگیهای هر آنچه رود بود

 گونه جیحونیم ماحال از آب چشم خویش این
 جنت آخوندها اینجا درختش دارهاست

 ونیم مازیر پامان شاهد انهار گلگ
 هایی که ریختلیک اگر محزون شدیم از داغ خون

 موج موج از خشم جاری رود کارونیم ما
 زیر باغ این بهشتی که خمینی وعده داد

 یک جهنم آتش در سینه مکنونیم ما
 باش ای ابلیس تا آتشفشان دودت کند

 ات بمبی از هشتاد میلیونیم مازیر بیت
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 انسان تمام

  برای حضرت علی
 

 احیای ما سوگند بار استشب 
 شمار استقسم بر نام یک تن، بی

 های راه این نسلتمام نقشه
 همه عکسی ز راه  یک سوار است

 کنم از ذات این نامتعجب می
 که تاریخ شرف را اعتبار است

 شد راه را رفتبدون او نمی
 خصوصا در رهی که تیغ بار است

 کجا نامی از او شد بیشتر لعن
 ، باز افتخار استاشولی رهپویی

 ای که کجا پیدا نمایی کشته
 جهان زنده از او برقرار است

 خویش را  جست« تمام»اگر انسان، 
 ات! آن نگار است«تمام»بگو عکس 

 برو تاریخ! تا روزی که انسان 
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 شود آنی که از او انتظار است
 ها بنویس این راه به روی جاده

 مسیر حق به سوی کردگار است.
 دان شب ظلمبرای راهبن

 سالح رهگشایی ذوالفقار است.
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 نامة زمین 

 
 ات           سیاه شد روی !آسمان جان

 اتتیره شد ابرهای ابروی
 اند مرغانت                به کجا رفته

 ات؟ اند از کویاز چه کوچیده
 مزرع سبز تو کویر شده                

 داس ماه نوات اسیر شده
 حال است    در بیبرق چشمت چق

 زیر چشمت چروک و پیر شده
 حیف پیشانی بلند تو نیست           

 حیف آن  چهرة قشنگ تو نیست!؟
 یک کمی بنگر             آئینهتوی 

 روح در روی زرد رنگ تو نیست!
 آسمان جان نگاه کن به زمین       
 این  زمین را ببین که گشته غمین

       پند من را کمی رعایت کن   
 ات منشینخیال توی خانهبی
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 ورنه آخوندهای الکردار             
 کشندت چو من به بند و به دارمی

 تو که هر روز شاهدی که چه سان       
 ام شده آوار همة هستی

 آب رود مرا که دزدیدند                  
 ها چیدندجنگلم را ز ریشه

  جای باران به باغ و دشت و چمن      
 خنجر و خون و مرگ باریدند

 حال بشنو نصیحت من را                   
 تو نرو این سیاست من را

 های دور افالکت             به همه برج
 برسان این روایت من را 

 این زمین، گیر قوم دزدان است       
 های شیخان استمشکلش فتنه

 هر بالیی که آمده به سرش           
 ین فقیهان استاثر ننگ ا

 آدمی نیستند این شیخان              
 تخمشان تخمة بداندیش است

 دهند بر ابلیس             ها میدرس
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 خورند کاین میش استگرگ را می
 غافل از این پلیدکان نشوی!          

 پی اصالح این ددان نروی!
 دل به دیگر کسان نبندی هیچ       

    کردشان ندوی! در پی رام
 گر به سوی تو  دست باز کنند      

 تا کشندت به خاک و خون و به گند
 هر چه داری رود به باد فنا           

 آخر اینان ز تخم  شیطانند 
 اتکا کن به اختران خودت           

 چاره کن کار، با توان خودت
 برق داری به آذرخشانت            
 سنگ داری به کهکشان خودت  

 جان آسمان 
 آسمان جان! اگر نجنبیدی                

 های کثیف بس منفور  شیخ
 کشندت به خاک سرد و سیاه       می

 چون گورکنند همات میتیره
 افروز           آتشی باز کن جهان
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 هات بسوز شان را به شعلهریشه
 بار با شهابانت         سنگ می

 شان عبرتی چه درس آموزبده
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 خرهمفا

 این مفاخره بین حافظ و صائب و شهریار را دوستی برایم فرستاد.  
 من هم به رسم تبعیت خودم را داخل ادبا کردم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من: و حاال مفاخرة 
 «اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را»

 ، کمی بی لطفی است آقا!  «ترک شیرازی»به حق 
 «بردل»، زان من باشد به دست آرم دل وظیفه

 و او منت گذارد هم من و هم جد و آبا را
 دانم چرا حافظ چنین بیتی سرود آن روزنمی
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 های معنا رارغم آن که داند او ظرافتبه
 خطای دیگر این باشد که یک تن شاعر نادار

 ببخشد دلبر خود را سمرقند و بخارا را!!
 کجا شاعر بود دارا؟ که بخشد چیز بر دلبر؟!

 گیرد هدایا از گداها را؟کدامین دلبری 
 ست ناممکن، که بر دلبر ببخشایندعجب فرضی

 اگر او دلبر است، از پیش برده هر چه سودا را
 بخشد به یک دلبر خطای بعدی از صائب که می

 به جای صد دل عاشق، سر و دست و تن و پا را!!
 خطای دیگری بنگر از او که شهریاری بود 

 معنا را،   و او در گفتة صائب گرفته عیب
 ولیکن جاگزین کرده خطای دیگری چون او

 جوی رعنا رای بدن! بخشیده آن دل«اجزا»که 
 چه کس باشد، « ترک شیرازی»برای شخص بنده 

 از آن دلبر ادیبانی که جویم درس آنها را؟
 ها بسی دارداست و ظرافت« ترک»یکی صائب که 
 و کرده مست دنیا را « شیرازی»یکی حافظ که 

 مرا هم در نظر آرند  « شیرازی»و « ترک»این اگر 
 1400اردیبهشت 23     ز شعر جادوی ایشان  بگیرم سحر معنا را
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  رأی

 
 گرگان اگر بر خویشتن سرور گزینند

 تر از جنس خود را برگزیننددرنده
 خوکان اگر بر خویشتن سرور گزینند

 خواری آن که بد سرتر گزیننددر چرک
 سر گزینندپس در میان قاتالن گر 

 تر گزینندآن قاتل خونخوار و قاتل
 انسان پس از انسان شدن در هیچ دوران
 دیدی که شاه خویش را عنتر گزینند؟

 دیدی تو هرگز قوم پاک و خیرخواهی
 بر خاک و جان و مال مردم شر گزینند

 ستپس خاک تو ایران من!  تا سرخ و خونی
 ستت سرنگونیرایم به حق قاتالن

  
 1400ت اردیبهش24
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 دیم به ارهرای نمی

 دیم به اره     که دست و پا  می بره    رای نمی
 می کشه سی هزار رو    دفن میکنه تو دره

 دیم به اسید     به هشدار و به تهدیدرأی نمی
 که می پاشن رو مردم     بسیجیای پلید

 رأی ندین به نیزه      که تیزه، خون می ریزه
 که رسم این چنگیزه    به دار و فتوای قتل 

 رای ندین به طناب    به مالهای قصاب 
 حلقوم سی هزار ماه     آویز کنن  به مهتاب

 رأی نمیدیم:به چاقو      به شعبده به نارو
 به دندون تیز گرگ     روی گلوی آهو 
 به پول و مزد مردم       غارت بشه با پارو
 مکار به کفتار و به پاسدار         به روضه خون

 به تسبیح ریاکار     صندلی زیر دار
 به باتوم و به شالق   فقیه سفیه خونخوار   

 راه فقط یه چیزه      قیام، قیام و قیام   
 رای میدیم به آتیش    به سرتا پای نظام.  
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 نامه به نان

 درون سفره ها ای نان! کجایی؟      
 درون جان ما، جانان! کجایی؟ 

 ندیدم معطر تر ز بوی تو
 نه بوی گل، نه بوی آشنایی

 یقینم، نیست وقتی تو نباشی               
 درون سینه هامان هم خدایی

 خودت دانی که یک خلق گرسنه       
 چه حالی دارد و شور و صفایی؟ 

 بدون تو کجا زیباست دنیا؟             
 چه دشتی، چه گلی و چه هوایی؟

          به آن که نان من را برد گفتم   
 مکن دیگر ز دین هیچ ادعایی

 نمازت، روزه ات، حج ات  دروغ است
 چو نان سفره مان را می ربایی

 اگر  شیخ شکم سیری ز دین گفت
 ندارد دین، بود دینش ریایی
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 اگر تبلیغ دین روزی کنم من     
 دهم نانی به شخص بینوایی
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 می گریزم

 می گریزم دائم از هرچیزها
 ها، نیزهااز تمام همچنین 

 سایه ها، شب ها، که در ایران شدند
 چون چراغ از سقف ها، آویزها
 روی تخت کاوه ها خیمه زدند

 مشتی از خونریزها، چنگیزها
 حرص بلع سفره های مردمان

 تکیه زد بر منبر پرهیزها
 پوزه و دندان کفتاران نشست

 در تن پروانه ها پرویزها
 خشم گوید شعر ننویسی بجز

 ها بستیزهاواژه ی برخیز
 پرسی ز عشقم،گویمتکه میگر 

 بر عزم قهرآمیزهاعاشق 
 نرم ونازک راه رفتن چاره نیست
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 ای خوشا الماسهای تیزها
 گوید بگو شعری کزانشوق می

 انگیزهابگیرد جان رزمجان 
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 نالة مرغ سحر

 تقدیم به مادر پژمان قلی پور... و مادران شهیدان قیام آبان 
 1400خرداد  18م. شوق 

 ی مرغ سحر استبشنو این  ناله
 تر استداغ این خلق و وطن تازه
 آه بنگر که تن مرغ سحر

 غرقه در خون شده بی بال و پر است
 اینک این اوست که گوید ای داد

 ی من پر شرر استسینه از غمان،
 اینک از کنج قفس پر زده است 

 اش بر سر کوی و گذر استنغمه
 گوید این عرصة خاک وطنم 

 باز محتاج شرار و شرر است
 آشیانم بنگر داده به باد  

 خون ازین جور مرا در جگر است
 ای خدا! ای فلک! این شام سیاه

 کی درین خانه، بدل با سحر است؟ 
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 ی همدردخیز با آتش آه ا
 که نیاز ره ما همسفر است 
 کار با دست طبیعت مسپار

 ی عزم تو زان بیشتر است.شعله

 

 


