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 تو و من
 تو از جنس خنجر من از جنس پر

 تر ابِرتو قحطی، تو خشکی، من از 
 تو از جنس چاهی، من از رنگ ماه

  تو از عربده من از آواز و آه
 امنهییآتو ذات دروغی من 

 امنهیپرکمن عشقم که از کینه، 
 تو ننگی تو سنگی تو سوگی تو مرگ

 من آهنگ باران صدای تگرگ
 منم رود و باران، طلوع سحر

 تویی سد تویی دد، تو حس خطر
 1400تیر  ۸

  



 89 از 8 صفحه

 

 
 طلب توفان

 طلب برزگران چیست: خدایا! نم باران بفرست!
 روی  افقهای بیابان بفرست یابرتر یهیسا

 هوا! هر طرفی بیدک مجنون نگرد استستادهیا
 جان بفرست ی اوی خشکیدهبا نسیمی به تن شاخه

 هنگام درو آجر خشکیده مکننان ما را تو به
 خدایا! ثمری بهر درختان بفرست      ،ستفصل میوه

 ؟:و دعا هنگام  تمناهطلب رزمگران چیست ب
 مان است، خدایا! تب توفان بفرست      باد و باران کم

 ی شاه  زیر نعلین ستم خرد شدستیم پس از چکمه
رت چون سیل خروشان غی از ،خون داغی به رگ

 بفرست 
گرگ و دد و دیو بر این خاک به جوالن  هاسال

 اند شده
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 بفرست    شکاران -ی گرگشیر غرنده از آن  قافله
 دست دد حلقه به حلقوم خالیق زده بر دار بلند

 کن و بازوی پر زور سواران بفرستی ریشهتیشه
 افتدصبح وطن در کف شبدار بخون می هرسحر

 نگاران بفرست-از آن صبحبرانداز  لشگر و فوج
 از زمستان به زمستان گذراندیم بسی از پی هم 

 ساله بر این خاک  بهاران بفرستبعد سرمای چهل
 ۱۴۰۰تیر۱۴
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 شروح شاد
 یاد مسعود فرشچی به                                           

 
 گیردروح شادش جلو موج غمم می

 ردیگیموقتی از غصه گلوی قلمم 
 خت دل خویشروم گریه کنم زیر درمی

 گیرد  اش راه به گام و قدمم میخنده
 ی غم بنشیینمگریزم که به یک گوشهمی

 ردیگیمام باز او راه به هر پیچ و خم
 گویدم گر که به دل راه دهی فوج غمی

 !ردیگیمام راه آن فوج ستم را حشم
 پیک، جایی نفرستید که از غم گوید

 گیردی مردم المم میو ر نه از غصه
 ی شادی ننشانید به اشکدر آیینه خش

 گیردام میباره دل جام جمور نه یک
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 که من   ،گفتمش وه تو چه بسیاری از عشق
 گیردام میدلم از غصه که اینقدر کم

 نشانی چون اوستگر عدم جایگه عشق
 گیردگاه در سینه هوای عدمم می

 شوق لبخند به لبهای شما، عشقش بود
                                                گیرد ید، غمم میغم به دل آر آرمن هم  

 ۱۴۰۰تیر ۱۶
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 آب و آتش
  شودیمکه مار جای پری زادهآنجا 

 شودیمهآتش به جای آب به ما داد
 کرداین تشنگی که خاک من از آن  نشست

 شودیمدریای خشم مردم آزاده 
 از آتشی که جان وطن را به خود کشید

 شودیمهای بیشتری زادهققنوس
 رودیمکشند و شعله به هر سوی میپر

 شودیمدوزخ برای قوم شر آماده 
 غدیده میهن من! جان من! وطنای دا

 شودیمباش! سرنگونی دد ساده خوش
 ای شورشی! به خیزشت این جان شیفته 

 شودیماز شوق و شور  واله و دلداده 
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 کرد   آن آب خوشگوار که خواهید نوش
 شودیمآزادی است و شهر پر از باده  

 ۱۴۰۰مرداد۱
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 محرم زودتر آمد
 

 محرم زودتر آمد به خوزستان 
 ه مردم آب را بستند ب

 و عاشورا به راه افتاد
 یزید از قلب تهران گفت:

 خواهدیمبنوشانید آتش را به هرکس آب 
 

 سوزدیمحسین امروز 
 به حال تشنگان ایذه و اهواز

 و مسلم با پیامی راه افتاده
 به تهران و به تبریز و خراسان

 اصفهان اعالم یاری کرده
 تازهداغ بهبهان و ماهشهر امروز شد 
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 و خوزستان دگر امروز تنها نیست
 سوسنگرد یهاینیحس

 سلیمان عهدها بستندبا مسجد
 خروش از شادگان دیآیمو 

 از خورموسی و گناوه 
 از دل خونین یزدانشهر

 ستبر کربال بسته هاراهتمام 
 سپاه پاسداران یزید

 امروز 
 هراسان است

 ایران لیک  یهاابانیخ
 نهای شورش شدپر از فریاد حاضرهای کانو

 سقوط شام نزدیک است
 ۱۴۰۰تیر ۳۱
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 ماه آبان

 98مادران آبانبرای                                                
        سالها نیهر چه ماه در ا نیب

 شومیمآن ماه آبان  عاشق

 اندگشته رانیمام ا مادرانش

 شومیم رانیهم از امروز ا من

 است و گرد ریپژمان عجب ش مادر

 شومیقسم خوردم که پژمان م من 
 فریادشان        ست درخشم، طوفانی

 شومیممن صدای خشم طوفان 
 از آه داغشان        سوزمیمآه...... 

 شومیماز آه سوزان  ترداغ
 من که یک عمر است بی مادر شدم     

 ۱۴۰۰مرداد۱۱       شومیمفرزند آنان  رومیم
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 ...تصور کن که ایران 

 
 محرم دائمی شد ای وطن گر باورت باشد

 ال ما، و قلبت داورت باشدکن به حقضاوت
 کن که خاک خاورانها نینوا باشدتصور

 شهیدانش زن و مرد و عمو و دخترت باشد
 ز خون ماه آبان گشته گلگون نینوای تو

 و هر سو دشتی از خون روان در منظرت باشد
 گرید به حال ملتت از دردحسین امسال می

 و خون جاری شهر از گلوی اکبرت باشد
 شد چون کربال اینجا گفتیمی ابه من اهوازی

 که سرشار از عطش در دستهایت ساغرت باشد
 ینیبیمز هر سویی روان یک کاروان کشته 

 الناصر به سوی یاورت باشدندای هل من
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 کن که جالدی، رئیس کشورت باشدتصور

 طناب دار جانگیرش، به حلق خواهرت باشد
 چهل سال است یک خنجر به روی پرچم کشور

 ، خالف باورت باشدینیبیمنچه چهل سال آ
 ات را ببندی رو به شادیهاست ذهندیعجب در

 و فهرست شهیدانی درون د فترت باشد
 در این دوران خونخواران کجا رفتند یارانت، 

 که نام هر یکی، یک پر، به بال پرپرت باشد
 ها؟فرستد سوی ملتای، کی مینوشتم نامه
 رت باشددنیا! که خوکی رهب یشویمچه حالی 

 کن که دولتها  بیفشارند دستی راتصور
 که تا آرنج در خون تن همسنگرت باشد

 بگو خادم! به آن مؤمن، نمازت باطل است اینجا!
 خواری به روی منبرت باشدکه دیو آدمی

 ست، چه وحشتناک دورانی
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 هر شب گرگی از کابوس
 خیزی از خوابت، به روی بسترت باشدمیچو بر

 گردنه وان جانیان بر راه همه شد هاابانیخ
 ز هر سویی به سرکوبی، ددی بر معبرت باشد

 کشی؟ در جنگ جالدان؟میتو از این ننگ سر بر
 کن هر که حاضر هست تا همسنگرت باشدصدا

 که دیگویمست صدا دیری
 ای ایران!« هل من ناصر؟» 

 ه کس حاضر در این جنگ استچ
 آورت باشد؟ تا جنگ 

 ۱۴۰۰مرداد  ۱۸
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کنمیمفکر  آنچه  

 
 کنمیمآنچه فکر 

 خورمست که روزانه با دلم میخشمی
 و در سرم  لگدکوبان 

 ابدییمدوران                      
 کنمیمآنچه فکر 

 هستند امگمشده یهاعشق
 که از بادهای یاد

 وزندیمبه سرم 
 و شادیهایی  

 جوشدیمکه از زخمهایم 
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 رمیگینمیاد 

 
 رمیگینمیاد 
 ی افزایش طول عمربرا

 را بنوشم یاچشمهآب 
 هایجوهرچند 

 با سخاوت 
 غبار دستانم را 

 برندیم هادشتبا خود به 
 

 رمیگینمیاد 
 خون گلها را 

 شیشة عطری کنم
 هر چند
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 هاگل
 نفسهایشان را 

 کنندیمدر باد رها 
 تا من

 بوی خون زمین را نشنوم
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 تو یهغص

 نوشتم و زبان من گرفت راتو یغصهشرح 
 گرفت جهان من رگرفت حال و هم دل وهرخب

 دوید     م پیکرشتما مثل جنگلی که شعله در
 ن من گرفت خزادل آن از بهار و بعدشد خزان 

 ش منشنید گو هموطن  آنقدر غم عزیز
 گرفت    جان من  شهر یهاکوچهسوت غم تمام 

 گ و گ و مرگ و مرو مرمرگ 
 گ و مرگگ و مرگ و مرمرگ و مر

 گرفتاز تنم توان من گ بر برگ و برگ و برگ
 پستشیخ  زگار لعنتم  به روز  و رو یهاواژه

 گرفتبیان من  شاد و زنده از یهاواژهجای 
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 نشانهاشما اشرف   

در دفاع از قتل عام به هموطنانی که در برابر دادگاه استکهلم 
 .  روشیدندخو در برابر جهان همواره شدگان 

 
 چقدر عاشقانه باید شعر گفت

 که شما را سپاسی باشد؟
 ر فروتنانه باید در برابرتان ایستادچقد

 دیزنیمو فریاد  دیرویمشما که سالهاست راه 
 در میان آرزوهایتان 

 دیزنیمفریاد 
 تانیهادل یهاتپشدر میان 

 است آن روزچه روزی بوده
 ؟که شما را ندیده باشم 

 فصلهای دردمندکه گرما  و سرمای وقتی 
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 ستندیایمبه احترام  
 سالخورده یا جوانتان یهاچهرهو برابر قامتها در 

 فریادهایتان
 ست از عشق و درد و خنجردریایی

 ست و قامت هر یک از شما  سنگری
 من امسادهچه 

 نوشت  توانمیماگر بپندارم که شعری 
 ۱۴۰۰مهر ۲۲            در خور رنجهای شما. 



 89 از 26 صفحه

 

  
از شما شیپ  

 
 آزادی دانیشه یبرا                                                       

 از شما شیپ

 بودمدهیرخساره ند نقدریا

 یآب ییهاگاهن

 سبز ییهاترانه با

 بلند ایکوتاه  ییهایشانیپ

 بر گوش ختهیر یموها با

 
  از شما شیپ

 گذشتندیرو مادهیدر پ هاآدم

 فرصت نبود اما

 شومقیشان دقدر رخساره که



 89 از 27 صفحه

 

 شانیدر لبها و

  هاگونه در

 شانیدر آرزوها و

 فکرکنم یبه زندگ و

 یسعادت ای   ستیافاجعه نیا دانمینم

 دیکنیمداریشما انسان درون من را ب که

 ۱۴۰۰آبان ۴
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عطایاد   
 حسن( عطا موذنمجاهد صدیق )محمده ب                     

 
 کنمگذارند فکرکلمات نمی

 کشندپیشاپیش قلمم را به جلو می
 «محبتعطای مهربان. عطای پر»یسند... : نوو از او می
 باکنند فکری بکنم برای یک استعارة زیصبر نمی

 اند: هجلوتر از من نوشت
 شود،ای پیدانمیهیچ استعاره»

 «بجز زیبایی گلی که امروز در باغچه دیدی.
 کنممیاش تشبیهی پیدابرای افتادگی

 خورده انداختهرو بارانای که شاخه، روی پیادهسایه
عطا فروتن بود مثل »کنند: میکلمات، حرفم را قبول

 «های مهربان برگهاسایه
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 اهم شعر را به پایان ببرمخومی
 کنند. با حیرت نگاهم می

 و بعد از خواهشهای من 
 پذیرند:با این شرط می

 شودما باید این کلمات به شعرت اضافهحت»
 به جای سالم به دختران او

 ات بچسبانبرگهای گلی را در نامه
 ها بپاشو عطری بر ما واژه

 و بهترین آرزوهایت برای آنها
 این باشد: 

 ر و تسال صب
 و شادی لحظات یادآوردنش

 اراده و تصمیم
 و گرفتن صالبتی از ایمان او

 دهدخواست به محرومیت مردم پایانکه می



 89 از 30 صفحه

 

 برترین آرزو برای فرزندانش
 استداشتن یقینی

 داشت.به بهشتی که عطا آرزو
 «خواهیم بسازیم.و می

 1400آبان  5
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 ی خاک آنانخاطره

 
 در اشرف1394برای شهیدان هفتم آبان                                      

 در آفتاب 
 از آنان خاطره دارم

 در سایه
 از آنان خاطره دارم

 در نسیم
 از آنان خاطره دارم

 اما در خاک
 جز خون و پیکری تالشیده

 ای ندارمخاطره                        
 آفتابهایشان

 پر بود از نور و شور آرزو



 89 از 32 صفحه

 

 هایشانسایه
 پر از آرامشی تراویده از آرمان

 نهایشانسیم
 پر از لبخند وجدان            

 هایشاناما در خاک
 ستآتشفشانی ابدی

 آید.که هر از گاهی به چشم می 
 1400آبان 7
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 شعر برای زندگان

 
 چرا همیشه برای شهیدان شعر بگویم؟

 زیمحال آن که در میان زندگانی می
 خواننداند، هم سرود میکه هم جان باخته

 خندانندندند و میخاند و هم میهم گریسته
 دهندو هم با گریه آموزش می

 اندآنچه آموخته
 و با فروتنی

 گذرنداز مقابلم می 
 به راستی که ازین غفلت
 امبسیار خسران ببارآورده

 ای زندگی. 
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 و این تقصیر مرگ بود.
 ۱۴۰۰آبان ۷ 
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 جادوانه

 67عام برای قهرمانان قتل                                                  
 

 از آنگاه که
 یمکردود پروازبا طنابهای خ

 زدیمو با قفسهای خود بال
 حقیقتی را آفریدیم
 جادوانه                 

 با جانهای خویش
 تابوتها را از ما دریغ کردند

 و ما جادوانه 
 آوردیمخاک خویش را به آواز در

 با نفسهای خویش از زیر خاک
 شکوفانیمگلهای پرپر می



 89 از 36 صفحه

 

 رسدسمفونی ما به گوش می
 واندخکه ترانه میاز زیر خاکی 

 ی ما را حضور هر روزه
 بیندجهانی به چشم می                        

 که اینک  
 ایملشکری از بامدادان شده 

  به سوی تاریکی قاتالن.                    
 1400آبان 23                                 

  



 89 از 37 صفحه

 

 
 دست خدا پشت سرت

مادر مجاهد خلق صدراهلل اعتدالی یه  

 

خدا پشت سرت هستمادر به خدا دست   
پسرت هست آن دست که چل سال به پشت  

 دانم اگر غم به دلت بوده میش کخوش با
   برت هستدورو و ز وفاحسی ز فدای 

 دوره گذشت و تو بجا ماندی و در دل این 
 شادی و رضا نزد خدا در نظرت هست

 ات و فخر و غرورت سرافرازیاز حس 
 ذکری به دعای شب و وقت سحرت هست

 و کنم فخر با عکس تو هر بار شوم شاد 
 ر بام و درت هست.بر هر که در آن خانه و د
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 رعناقد 
 67شهیدان قتل عام برای                             

 تو را قسم به خدا! قد عشق رعنا نیست؟
 تو را قسم به خدا قامتش فریبا نیست

 پرد این دلمیچنین که بر سر دار است و 
 ولی هیبتش چو دریا نیست؟ ،کبوتریست

 شد به جهانحدیث عشق چه بسیار گفته
 ولی حدیث چنین عاشقی به هر جا نیست

 یخ بیدالن یکجاایم به تارهر آنچه خوانده
 ؟ی عشق غریب پیدا نیستدر ین حماسه

 کنی و بارها به خود گویینگاه می
 ام؟! افسانه نیست؟ رؤیا نیستدرست دیده

 دهد به ابلیسانخداست این که نشان می
 هراس قلب مسیح من از چلیپا نیست



 89 از 39 صفحه

 

 ستزدن پله پله سوی خداحدیث گام
 ست که جز رو به سوی باال نیستفروفتادنی

 از شهامت عشق سینهین صراحتی که در
 زبان نموده باز، اشارات و رمز و ایما نیست

 تمام تن دو دیده شو و عکس عشق را بنگر 
 بجز تماشا نیست ی عاشق کار دیدهکه 

  



 89 از 40 صفحه

 

 
همه باید به خیابان برویم   

                
 همه باید به خیابان برویم

 بر کف دست، سر و جان برویم
 هر خانة خویش        مثل موج از دل

 آییم و به طوفان برویمدرب
 استوطنم قلعة زندان شده

 رو سوی قلعة زندان برویم
 ای چهل ساله اسیر دد و دیو          

 وقت آن شد سوی دیوان برویم
 دیر شد،   وقت نداریم بیا                 

 بشتابیم و خروشان برویم 
 خصم          عنکبوتی شده این خانة

 ما چنان عاصفه، غران برویم



 89 از 41 صفحه

 

 خون آبان به رگ خود جوشان
 رو سوی محو زمستان برویم     

 خوک و کفتار در این خاک افتاد
 همچو شیران، سوی خوکان برویم     

  



 89 از 42 صفحه

 

 
خواست...شاید خدا می»  

شرف مجاهدین را  یزاده که حماسهبرای چشمان اصغر مهدی
  بازگو کرد

 چشمانی بماند     خواستیمشاید خدا 
 تا فعل شیطان زمان پنهان نماند

 تا یک روز تاریخ     خواستیمشاید خدا 
 را از کتاب ما بخواند هاقصهاین 

 شاید که آن روزی که فتوا داد ابلیس
 تا از رفیقان مجاهد کس نماند،

 ایمان سربردارهامان با خدا گفت
 مگذار تا دنیا ز ما چیزی نداند

 یاران کردندیمرواز از دارها پ
 پراندیمگویی که آرش تیرجان را 

 مبهوت آن دم مانده اینک یک جهانی



 89 از 43 صفحه

 

 کاینگونه مردن را کدامین کس تواند
 آرم من اکنون  میحالج را در یاد

 دراندیمکو خرقه را در راه حق بر
 کرد زان عشقی و عزمی      اصغر حکایت

 خماندکز صولتش پشت جهان را می
 (*)که محمود  ایاکبر محمد  دیمج اصغر                

 تکاندیمبا شرح خود هر یک جهان را 
 شرح حسین و آنچه را خواهد حسن گفت 

 تواندمشروح عزم باید است و می  
 ی دردقصهگوش از شنیدن تن زند زین   
 ماندقلب  از تپیدن باز خواهد باز  
 شیخ فقیه پنجه در خون را بگو باز 

 گلة خوکان چراند در دشت جانها
 آن سی هزار، اینک یکیشان سی هزار است    

 ستاندوان میهنی را که ربودی می



 89 از 44 صفحه

 

------------------------------ 
زاده، اکبرصمدی، مجاهدان خلق: محمد زند، اصغرمهدی*

 محمود رؤیایی، حسین فارسی، حسن اشرفیان
  



 89 از 45 صفحه

 

 

هدر میان  
 امهمیشه ایستاده

 در میانة دو دنیا
تنهایی و   

وابستگی               
 ستهراسی

 خودسپاری
 به نیروی قدرتی که 

 دهدهمه چیز به تو می
 گیردمیو یک چیز را از تو 

 ای عشق سرکشی
 تازندة زبان نای توس

 بر دشت وجودم سم بکوب
 و بتاز



 89 از 46 صفحه

 

 اتزخمهای سم آهنین
 است گلهای شادی من

 چاک چاک روئیده بر سینة
 1400دیماه  13

  



 89 از 47 صفحه

 

 
 من و میهن

 تنها من 
 تبعیدی نیستم

 است میهنم نیز چون من
 با هم

 نشینیمکنار دریا می
 و دربارة  سواحل آزادی

 نیمزگپ می
 1400دیماه   13

  



 89 از 48 صفحه

 

 
 خوابهای تکه تکه
 یراناخوابان اتوبوسای بر                                         

              خوابهای تکه تکه
 های پاره پارهچرت
             های قطعه قطعهراه

 رفت و برگشت دوباره
            رفتهی ازیادخانه

 رفتههستی با باد
            ی خوابقیمت یک تکه

 سه روز کار، کار نایاب دو
          یک پیام از توی گوشی

 فروشی؟ات را میبچه 
  دو،ی  یک روز سگقمهل

 واکس کفش پای مترو



 89 از 49 صفحه

 

         حسرت یک پاکت شیر
 بچه که نکرده تقصیر  

           پناهیباز شب در بی
 خواب بوی تن ماهی

  خواب رنگ سیب و خرما
 قاطی کابوس و سرما
          ترمز و بوق اتوبوس

 آخر خط، باز معکوس 
      تکه خوابهای تکه

 های....چرت 
 ۱۴۰۰دی ۱۸

  



 89 از 50 صفحه

 

 باختهپانصدهزار جان
 

یت باخته در اثر جناهن جانمیپانصدهزار هم بیش از برای
ایخامنه یدارودسته  

 به رهی دید یکی برگ خزانی یک روز 
 و ز بیداد زمان گشت روانش در سوز

 بنگر اینک به خزان وطنم ای عابر
 ت هنوزجنگلی ریخته و باد به کار اس

 پرسی اینجا مگر از حادثه پاییز گذشت؟
 توز که چنگیزوشی بس کین !نه که پاییز

 این زمان این من و این جنگل خلقی کشته
 این زمان این من و این جان و جگر در تف و سوز

 همه برگ  نیم میلیون شده بیش این همه مرگ این
 گریم از داغ عزیزان وطن هر شب و روز

 یز بگویم با برگهمچو آن عابر پای
 افروزبودی گل بستان ای ستمدیده که



 89 از 51 صفحه

 

 باز گلشن بنماید رخ و باز از سر شاخ
 تو برویی و ببالی به خزان و به تموز

 سر باغباش تا باز بهار آید و سرتا
 آموزبنماید به خزان درسی عبرت

  



 89 از 52 صفحه

 

 جانی هارگب
 افتاد برگ جانچنان بر خاک این میهن فرو
 م از وصف شد حیرانکه دست از ثبت درماند و قل

 ز هر سو نوگلی پژمرده آوردند بر دستان
 شد از گل جانهای مدفون صحن گورستان که پر
 کردیزی چه پاییزی بر این میهن تطاولچه پای

 چه چنگیزی چه چنگیزی گشاده دست بر ایران
 سوزد از سوگ عزیزانی که جان دادندجگر می

 گردد از خون جگر توفاندرون جان بپامی
 کنند و جور چنگیزینیشابور اشارت میبه 

 نشابوری شده اینک همه شهر همه ایران
 چه خونها  خورد جان مردمان در این هجوم مرگ

 وجدانازین قوم مغولوار جنایتکار بی
 بیاوردند مرگ از قم کشانیدند بر تهران 

 وزانسو رفت تا مازندران و بعد از آن کرمان



 89 از 53 صفحه

 

 نش خراسانم خراسانم ز فرط مرگ خلقا
 چون بلوچستانچو کرمان گشت و کرمان نیز شد هم

 ز گیالن در خیالم بود تصویری ز رویانی
 کنون آنجاست سامانی نمانده بهر او سامان

 چو بیماری رسد بر کس طبیب آرند بر بالین 
 نگر خیل طبیبان را به بالینگاه گورستان  

 گشتند چون خیل فداکارانپرستاران فدا
 داده پرستارانان، ز جانبپرس از خیل بیمار

 ست این چنگیز بر  پانصد هزار انسانزیدهبتا
 هنوز او را به جان خلق باشد بیشتر دندان   

 آورآخوند دنی ایران جگرخون شد ازین مرگ
 شرف در ما نباشد گر نگیریم از وی این تاوان

  



 89 از 54 صفحه

 

 
 از تور پ

    سعود فرشچیم یهخاطره ب                               

 
 چنان هستی! که هر جایی پر از توست      

 تو، ای! هسٍت نرفته از بر ما
 ست      حضورت هر زمان حسی عمومی

 به قلب هر که یار و یاور ما 
 درین سنگر همیشه حاضری تو              

 پر است از خاطراتت دفتر ما
 همیشه خواستی ایران زیبا                        

 ین زیباتر ما     بود زیباتر 
 از آنسوی خط از اینسوی دنیا               

 ما حضورت هست همچون لنگر 
 رسد از هر طرف باز              پیامت می



 89 از 55 صفحه

 

 نبودت باور ناباور ما
 ترین گویندة شاد!         تو، ای! خندان

 زبان شرزة جنگاور ما!
 پرت را آتشی الزم نباشد                  

 ما تویی حاضرتر ما     به نزد 
   1400دی 24

  



 89 از 56 صفحه

 

 
 اوکراین برای آزادی

 مردم اوکراین  یارادهبه والدیمیر زلنسکی و                           
 

 به انقالب سالمی دوباره کرد جهان
 سالمها به سرود و ستاره کرد جهان
 اشبه عزم ملت اوکراین و عشق میهنی

 جاماند پیش فوج ددانبه غیرتی که ب
 ها که روان شد ز هر کران زمینچه بوسه

 که بوسد آن رخ گلگون غیرت و ایمان
 که ستودند عشق بودن را  چه قلبها

 به جای ماندن و سنگر گرفتن از دل و جان
 به دستهای شریفی که بر سالح نشست

 زدند بوسه لبان تمام خلق جهان
 به مادر و پدری که به پنجه سنگر کند 



 89 از 57 صفحه

 

 به دختری که به تن کرد جامه چون شیران
 ای به پرچم خویشبه عشق ملت آزاده

 خ رگانکه خون سرخ فشاند از دهان سر
 دادننگو که خفته جهان در سکوت و تن

 کند گه توفانها میببین که عشق چه
 اگر که غیرت و عشقت فدا و راه وفاست

 شود تمام جهان. به پیش پای تو  برپا
 1400بهمن 9

  



 89 از 58 صفحه

 

 
پزدعشق برایت شیرینی می  

 
           پختبرای سربازان شیرینی  راینیمادر اوک  یک             

 
 تر از آب و نانمادی

 ،خاک و هوا و
 خوریتر از غذایی که میمادی

    .هستچیزی 
 با دستهایش 

 پزدبرایت نام می
 آوردچای می

 در برابر دشمن 
 نهدبردوشش سالح می

 شودات  میمحافظ



 89 از 59 صفحه

 

 دهدبرایت جان می
 .گذاشتکه جهانی تنهایت  در زمانی
 یقین دارم

 کردرا باور نخواهیتو این 
 توانی به آن دست بکشینمی زیرا

 مامن نیز چون تو 
 شومتی که از عشق خالی میوق

 بینمو نمی
 دنیاهایی از کار را 

 استکردهکه عشق برایم 
 

 آه که چه غافلیم
 که با یک ذره دوست داشتن

 وان شدتصاحب جهانی از ثروت و توان می
 1400اسفند 15        کنآزمایش



 89 از 60 صفحه

 

 
 ما و چشمهای جهان

 
 کشیدیمما جلو تانکها دراز
 در بیابانی خشک

 من گفتم: جهان ما را ندید
 ما راه گشودیم تا زنان

 فرماندهان جنگی ما باشند
 خواهد ببیندمن گفتم: جهان نمی

 
 ما فرزندانمان را به نقاط امن فرستادیم

 فهمدمن گفتم: جهان نمی
 خواهران ما 

 با دستهای خالی
 نظامیان تا دندان مسلح را 



 89 از 61 صفحه

 

 به رویارویی خواندند
 من گفتم : جهان کور! 

 
 مانهای موشکباران شدهما بر خرابه

 ترانه خواندیم 
 با سازها و خوانندگان

 من گفتم: جهان کر
 توطئهما در تالطم 

 در موجهای آتش دویدیم
 وجدانمن گفتم: جهان بی

 )ما را بر جایگاه متهم نشانده(          
 اکنون

 اوکراین 
 سنگ پرتاب شده به سینة اقیانوس 

 جهان را به تالطم واداشته



 89 از 62 صفحه

 

 با هر حرکتش
 آوردمیخاطرات مرا بیاد

 در آن گوشة بیابان...
 زنمفریاد می

 دیدکسی ما را می
 کسی

 ر سوی جهان.در ه 
 ۱۴۰۰اسفند۱۷

  



 89 از 63 صفحه

 

 
 «ی اون ماهی سیاهقصه»

 منوچهر هزارخانی صمد بهرنگی وبه 
. 

 ت یکی بود و یکی نبود
 ی که دوغ نبوداقصهو 

 الغر و لخت و کوچولو
 یه ماهی معروفی بود 

  رنگش سیا عین قیر
 صغیر و کبیر شناختنشیم
 

 یه روز تو خواب و بیداری
 رفتم نشستم پیشش 
 کج بشین و راست بگو !جناب ماهی کوچولو»

 با جفاهای روزگار ،همه سال آزگار این



 89 از 64 صفحه

 

 جهیدی، هابرکهاز  
 به دریاها رسیدی؟ 

 «سراب بود؟ دریاهاشم یا قصه توی خواب بود
 

 سرش توی کار خودش ماهی سیاه جواب نداد
 هنوزم مث اول کار

 خودش آتیش به انبار                     
 

 اد؟ماهی سیا! یادت می
  ی غرغروهاقورباغه 

 چقد بهت خندیدن
  باز رفتی برکه برکه

 دلت سبوی سرکه             
 نفستو تازه کردی 
 فکر دروازه کردی 



 89 از 65 صفحه

 

  ماهی سیا یادت میاد؟
 ه ماهیچتو جنگ کف

 وزغا بهت چی گفتن؟: 
 عقلت کجا رفت عمو؟ ماهی سیاه کوچولو!»

 ی بی خونه!آواره ماهی سیاه دیوونه!
 چرا جلو خرچنگا نه پر داری نه پارو

 «ی پشتک وارو؟زنیم      و سنگا هاصخرهتو  
 خالصه... 

 سرتونو درد نیارم
  از تابستون گرمش
 نشوندم پای حرفش          تا سردیای برفش

 اد؟ماهی سیا یادت می تند تند یادش آوردم 
 :زدنیمداد  هاقورباغه

 «نادونه و جوونه           نیگا کنین این دیوونه» 
  اد تا لندنآبدولقوز



 89 از 66 صفحه

 

      بندنراه رو بهش می
  خندنته دل می از     بهش میگن آنارشیست

 هو هو هو آنارشسست          خرابکار !هو هو هو
 رمانتیست وای وای وای           کلهبی هر هر هر

 انگور ریزه ریزه
 غوره نشده مویزه            

 تنبون و جورابت نبود؟ نونت نبود آبت نبود؟
 «به دریا رفتنت چی بود؟ 

 
 نگنصیحتای خرچ اد؟یادت می

  هی دبنگ!»بهت  گفتیم
 ماهی باید عاقل باشه

 از هر چی هست غافل باشه

        تو تنگ، برقصه بندری
 گاه این وری، گاه اون وری



 89 از 67 صفحه

 

 چرخ بزنه با لنگش نوک بزنه به تنگش          
 یار جوونش بدن        تا آب و نونش بدن 
  آکواریوم بخرن براش 

 «سنگ و صدف بریزن به پاش
 

  دادینمماهی سیا گوش 
 آتیش به انبار خودش سرش توی کار خودش

 
  اد؟ماهی سیا یادت می

 پناهیتو اوج بی زر زر اره ماهی
  تو چالة سیاهی 

 باالی سرت: گفتیمچی چی 
 ماهیای پرواری رو و برت خوب نیگا کن! دور»

 زرد و بنفش، گلناری رو
 خندن هی به ریشتمی 



 89 از 68 صفحه

 

 به ریشت و به کیشت:
 دلت رو زده؟خوشی  برکه مگه چیش بده؟

 برن!ماها رو هر روز می 
 خرنفروشن یا مینن  یا مینشوتو تنگ آب می
 دست بکش از آرزوت          بکن فکر آبروت

 این چیزا تو کتابه...          دریا دوره! سرابه 
 راهتو هی کج نکن        پاشو بیا لج نکن

 «تن بده به بیعاری!      بیفت تو رود جاری 
 به سنگ و ریگ و صخره ی با کله        ولی تو زد

 تو عمق تار دره      هر دفه باز افتادی
 رختاتو هی چلوندی    باز خودتو تکوندی

 سوزونی از نوآتیش          روز از نو روزی از نو 
 حرکتو کردی تکرار            جوبار ود ورخالف 

 
 دادینمماهی سیا گوش 



 89 از 69 صفحه

 

     ردکیمآتیش و نور بپا
 .کردیمبازم فکر رؤیا   

 یادت بیار اون همه سال
 با جگر غرق خون         اگر چه درب و داغون 

 !قفس زدی به طاق          ولی همیشه یک نفس
 آخ از جفای روزگار       آخ از ساالی آزگار

 چی شد دریای دورت؟ فدای دل صبورت!
  

 دادینمکه  دادینم      دادمینماهی جواب 
 

 از قصة پر غصه       خوابم گرفت از قصه
 جون پر از تب چیه      ر و یک شب چیههزا

 خروار و خرمن چیه؟       مثنوی صد من چیه
 کتاباش بیشماره        حد و حساب نداره

  آوردمهرچی یاد



 89 از 70 صفحه

 

 آتیش سوزوند به انبار         گوشش نشد بدهکار
 

 ماهی شدم آبم برد            خسته شدم خوابم برد
 چشاش پر از انتظار            دیدم که دریای دور 

      کنه به کوهسارنگا می
 خسته نمیشه نگاش              اشبه راه ماهی سی 

 
 از توی دریا دیدم

 گنبد کبود یه زیر     ماهی سیا تو موج رود 
 مشغول پیکارشه            گرم کارو بارشه

 کارش چیه؟ فقط جنگ     کشه به خرچنگتیغ می 
 با تفنگ و بی تفنگ              عینهو قهرمونا

 یه آرزوی رنگین     دریا!  عشقش چی بوده؟
 این که شما شنیدین نه قصه بود نه خواب بود

 1400ند اسف29
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 گل اندیشه               
 روان دکتر منوچهر هزار خانی هب                

 در جهانی که واقعی است
 دستدر دور

 گلی بودی  
  انگیزفریبا و دل

 گلی هستی!
 با برگهایی خونرنگ اندیشه

 گلی، چنان که دلی
 چاک چاک از تیغة جهل و رنج.  
 

 دستدر دور
 سخنت  پرچمی بود

 های درد و اطمیناننندة گردهپراک
 ی روشن راهاشهیاند
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 ینشاندیمبر نسیم 
 تا شقایقها را تسکین بخشند    

 وشهر را  
 نیاز کننداز عطرهای بازاری بی

 
 دانم آه... می

 که هنوز نیز 
 دستدر دور

 گریی!می                  
 هاینادانبر 

 ی ناتمامهاییداناو  
 به راستی که 

 دهدینمسرودی تسالیت _هیچ مرگ
 چرا که زخم تو 

 استچنان بر پیکرت ایستادههم
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 و زخم ما نیز.
 
 نمیبیماشکهایت را  

 ی که ازمانهبرای 
 کشدیمرنج 
 نادانیهای نفرتباراز        

 م اگر بگویمدهیمآیا تسالیت 
 این سرنوشت تاریخ است

 که با زخمهایش 
 بر خونها و خنجرها پیش خزد؟ 

 شنبه سوی افقی رو
 که تو دوستش داشتی

 کردیتو تحمل
 کردما نیز خواهیم     
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 در دور دست
 گلی از آتش اندیشه بودی
 ستدر میدانی که جهان واقعی

 ۱۴۰۱فروردین  ۹
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 تبعیدی؟

  

  تبعیدی

 رودبا عکسها به داخل میهنش می

 صویرهاتبا 

 کنددر همه جا گردش می

 صویرت یهدر گوش

 زندکنار کودکی که واکس می

 نشیندمی

  

  هابا ترانه

 رودمی با مردمش به دشت و کوه

 رقصدمی  

  

 ،کنیدگوشکه به هر سرنایی 
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 ،ایهنبونه-یا به هر نی

 شنیدصدای تبعیدی را از آن خواهید

  

 کنار هر سنگ مزار شهیدی

 استیک تبعیدی نشسته

  

 اید؟جه خیال کرده

  

  است که از این روی 

 ندنشین-از آنان که میهن 

  تبعیدی

 زیدبیشتر با میهن می

 خنددبا میهن می     گریدبا میهن می

  

  همه باز با این

 ۱۴۰۱فروردین  ۳۰     خوانید؟اش میتبعیدی
  



 89 از 77 صفحه

 

 

 تنها دو واژه
 گر آسمان ا

 اگر آفتاب
 دوست داشته باشند

 نامشان را در همة شعرها بیاورند
 شاعر باید وارونه راه برود

 آسمان بسراید و شعرهای بی آفتاب و
 

 اگر گل
 اگر ستاره
 اگر هرچه

 
 نام خود  یههای شیفت«هر چه»این 

 شایستة شعر من نخواهند بود
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 تنها دو واژه حق دارند
 های شعرم شوندجایگزین واژه

 حقیقت!
 و
 رنگی!بی 

 
 ۱۴۰۱فروردین  ۳۱
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 از کدام شعر...؟

 
 پروانة شعر من

 یابدجز گلهای خونین نمی
 

 ة منتصورهای شاعران
 در خواب و بیداری

 رسندبه دیوارهای پر وصیت زندانیان می
 

 گویید؟آه.... از کدام شعر سخن می
 های منبیت

 جز با ضرب شیونهای مادران شهیدان
 روندپیش نمی

 تمامیو به
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 در انتها 
 رسندقافیه با خون میهای همبه واژه

 گوییدآه... از کدام عشق سخن می
 

 زیبایی 
 امروزه روز

 جزو ارتش گرسنگان است 
 زنددر خیابانها واکس می

 نوازدو در متروها سنتور درد می
 ام کهدر شگفتی

 توانید سروداز کدام شادی می
 ۱۴۰۱اردیبهشت  ۲ 
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 همه چیز روشن است

 همه چیز روشن است
 تنها باید جان داد

 
 کندخندد و روز را شب میسیاهی می

 باردیها موقاحت از در و دیوار سایه
 شقاوت از کلمات تیرگیها

 و روز ما 
 به روشنی

 زیر دست و پاست
 کنشعر را فراموش

 طنز که جای خود دارد
 حتی برای فحش دادن هم

 ای نماندهانگیزه
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 حتی برای فریاد
 حتی برای رسواگری

 یا از شگفتی مردن         
 یارا یارا

 یارا! 
 برای روز

 تنها باید جان داد
 شن استزیرا همه چیز رو

 ۱۴۰۱اردیبهشت  ۴
  



 89 از 83 صفحه

 

 
 

 ماه برو ماه برو
 

گفتند ماه در آخر رمضان در ایران آخوندی دیده نشده. همه جا عید 
 فطر رسیده اما در ایران نه. 

 ماه! برو! ماه برو! از ره و بیراه برو
 رخ منما رخ منما با غم و با آه برو

 یهن من از ستم دیورخانچاه شده م
 مکث مکن مکث مکن از سر این چاه برو

 ماه برو ماه برو
 یاد نداری تو مگر آن همه بدنام شدی

 آینة دیو شدی پهنة صد دام شدی؟
 بر رخت انداخته شد چهرة ابلیس زمان

 فتنه نمودند تو را مایة آالم شدی
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 ماه برو ماه برو
 مهر ندیدی که برفت از سر بام و بر ما

 ت ببست و بگریخت از سر کشور ما؟رخ
 روز نداریم دگر چادر شب را بنگر 

 کشته بسی نورفشان قافلة اختر ما؟
 ماه برو ماه برو

 دور بزن دور بزن تا که نبینند تو را 
 پنهان کن چهرة خود تا که نچینند تو را

 پیچ بزن چرخ بزن گم کنشان در ره خود
 و رااند تپلیدان به کمین اندیشزان که شب

 ماه برو  ماه برو...
  ۱۴۰۱اردیبهشت  ۱۲ 
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 غزل نفرین

 
 .شد گرسنگی ناچار از خوردن علفاز کودکی                         
 
 ام آزاد شوشعر من! از سینه 
 خشم شو! نفرین پر فریاد شو 
 جیغ شو! کر کن جهان را یکسره 
 نعره شو سرتا به پایت داد شو 
 !دکودک ایران علف بر لب نها 
 دهن نفرین بر این بیداد شو صد 
 شعر من! بالی درآور چون عقاب 
 وشان، صیاد شوتیز، بر کرکس 
 ستون بنیاد جوربر این بی کهیا  
 فرهاد شو کوبندةی تیشه 
 یا سوار ابر و بال باد شو 
 سر ز غیبی درکن و امداد شو 
 انتحار با کمربندی برای  
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 سوی دجاالن بدبنیاد شو
 نارنجکی شو! توپ شوتیر شو!  
 یاکه پتک کاوة حداد شو 
 بمبهای کینه را بر خود ببند 
 سوی آن دجال و آن شیاد شو 
 اشبر فراز قبر شش میلیاردی 
 میگ شو! فانتوم شو و پهپاد شو 
 کودک ایران علف بر لب نهاد 
 آباد شوشرمعصیان  ذوب شو!  
 
 خراب یا ز خود بیخود خراب اندر 

    شتاب اندر شتاب دست و پایی زن! 
 سوی آن بنیاد استبداد شو 
 این خرابیها که بگذشته ز سر 
 رهسپار میهنی آباد شو 
 
  

 ۱۴۰۱اردیبهشت  ۱۲  

  



 89 از 87 صفحه

 

 
 تحمل نکن

 ای حشیانة یک دختر توسط اوباش خامنهدستگیری و رایب
 !همه نیتحمل نکن باز هم ا

 هم کمه؟ همهنیهمه ا نیا مگر

 یادهید یاکم نگاه کرده رمگ

 !!خمه ایشده شکسته کمرها

 هیناجور زیعجب چ تحمل

 دمهیم یش ترس در آدمهمه

 اوباش دزد یکه از مشت یقدربه

 رمهیم «میباهم»همه  نیا چقدر

 ؟یتا به ک ی!؟ بگو تا به کتحمل

 !غمه نیکدام نیبدتر از ا بگو

 برنیهر چه حوا ست رو م نیبب

 ؟مون آدمهسماچشم ما،  شیپ



 89 از 88 صفحه

 

 ستیبد زیعجب صبر چ ایخدا

 صبره که مادر ماتمه نیهم

 ش گرفتهیوضع گر نیخدا هم از 

 صبح شبنمه یبرگا یرو نیبب

 گهید نیاز ا شترینکن ب تحمل

 «؟ترسمهیمآخه » یتا به ک جواب،

  یرگیو ت یزشت نقدهیا کجا

 عالمه نیا یکجاها چیه یتو

 گمینکن! من خودم رو م تحمل

 که کارش لمه میاشعره نیاز

 وضع شب نیآتش گرفتم از ا من

 دمه؟یم یشام، ک نیصبح ا بگو

 
 ۱۴۰۱ بهشتیارد ۱۷
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