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نداز سپندَيَآتش تو م«آيت الله»! بر
محمدعاصمى

شهر مى جوشد در دامن البرز بلند
د  چون شير رها گشته ز بندّشهر مى غر

حيله سامرى و فتنه گوساله گرى
واژگون مى شود از اوج طالئى اورند

ملت ظلم شكن, بند گسل يكدل و جان
جنبشى دارد بى دغدغه و بى مانند

جنبشى دارد, از آتش بگرفته نهاد
جوششى دارد, با  خانه دلها پيوند

نغمه اى دارد پرشور, گرانبار, دلير
همتى دارد , سنگين و گران چون الوند

نوجوانانش, آماده پيكار و نبرد
دخترانش, همه استاده چو شيرى ارغند

بانگ برداشته مخلوق, كه مائيم كنون
صاحب اين سر و اين خانه و اين بام بلند

بانگ برداشته ملت, كه بكوباند سخت
ريشه جغد فسونكار, چو ناكس فرزند

تخت فرعونى, ديگر نگذارد بر دوش
نسل بيدار, كه آواز نوى پى افكند

خلق ما, خرقه طاعت ز سرانداخت كنون
برآتش تو مينداز سپند «آيت الله»

دام تزوير و ريا بركش و بگذار و برو
طالعت, طالع نحس است  در اين چرخ سهند

ريش بى ريشه ات اى شيخ بسوزاند خلق
اى خداوند تباهى و سياهى و گزند

اينهمه خون, كه به فرمان تو  جارى شده است
دامنت گيرد, اى آيت مكر و ترفند

ما, به افسون تو, افتاديم از پا, اما
نسل نو, مى نگذارد به لبانت لبخند

م سى سال غم نشستدر سينه صبور
ضا مقصدىر

اين بار, عاشقانه به پا خيز سبز باش
 سبز باشُآتش به جان تازه, برانگيز

ندُبگذار اين بهار به نام تو گل ك
 سبز باشُبگذر ز رجن اين همه پائيز

آن آينه, سالم سپيد ترا شنيد
 سبزباشُبا آب ها دوباره در آميز

 ما عبور كردِ دلِ تو از ميانِنور
 سبزباشُدل انگيز اى شور نوشكفته!

در امتداد اينهمه, شمشادهاى شاد
 سبزباشُ عاطفه, لبريزُبا عطر آب و

دست كدام پست, ترا زخم مى زند?
 سبزباشُبيداد اين زمانه, فروريز

جنگل, ترا در آينه ها سبز ديده است
 سبز باشُبا هر تبر-هرآينه- بستيز

 زمان را زالل كردُآواز تو زمين و
 سبزباشُبازردى زمانه, در آويز

راى سپيد توستُگيالن من ترانه س
 سبزباشُخندان بخوان!چكامه ى تبريز

درياد اين درخت, صدايش معطرست
 سبزباشُاين عطر را به شاخه, بياويز

بگذار!-با طراوت يك عشق سربلند
 سبز باشُگلدان الله را به سر ميز

در سينه ى صبور ما,  سى سال غم نشست
 سبز باشُبا شادى شكفته, به پا خيز

ماه ١٣٨٨كلن �٤تير

پنجشنبه سياهپوش
منعمت آزر

بيشماران به خيابان كه سيه پوشانند
سوگواران به خون خفته سياووشانند

شاد پوشند و بنوشند به شادى فردا
خلق كوشنده كه امروز سيه پوشانند

نامشان زينت سردفتر آزادى ماست
اين به خون خفته جوانان نه فراموشانند

رودها بازنگردند به سرچشمه ى خويش
چشمه سارند كه پيوسته بهم جوشانند

حاصل جنبش ملى به يقين آزادى ست
دختران و پسران تا كه چنين كوشانند

مرد و زن خون به جگر در پى فرصت بودند
شيخ پنداشت كه دملرده  و خاموشانند

مژده اى ميهن افتاده و برخاسته برنا هر بار
در رهت پير و جوان يكدل و همدوشانند

شاد بادى كه ز خود جوشى اين رستاخيز
دشمنانت ز شگفتى همه مدهوشانند

سايه ى شوم خالفت هم اگر هست هنوز,
هست فرشى كه برآن باده خوران نوشانند!

صبح آزادى ما مى دمد و مى بينم:
دشت در دشت, گل و سبزه هماغوشانند

ى ملى)ارگوداد ١٣٨٨،(روز سوپاريس پنجشنبه �٢٨خر

اده كجائيددم آزاى مر
على اكبر دهخدا

اى مردم آزاده كجاييد كجاييد
آزادگى افسرد بياييد بياييد

در قصه و تاريخ چو آزاده بخوانيد
مقصود از آزاده شماييد شماييد

بى شبهه شما روشنى چشم جهانيد
در چشمه ى خورشيد شما نور و ضياييد

با چاره گرى و خرد خويش به هر درد
بر مشرق رجنور دواييد دواييد

بسيار مفاخر پدرانتان و  شما راست
كوشيد كه يك خلت برآن ها بفزاييد

بنمود مصدقتان آن نعمت و قدرت
كاندر كفتان هست از آن سرمگراييد

گيريد همه از دل و جان راه مصدق
زين راه درآييد اگر مرد خداييد

فته استم چه ربا كشور
سعيد سلطانپور

با كشورم چه رفته كه زندان ها
از شبنم و شقايق سرشارند

و بازماندگان شهيدان
انبوه ابرهاى پريشان سوگوار

در سوگ الله هاى سوخته مى بارند
با كشورم چه رفته

با كشورم چه رفته است كه گل ها هنوز سوگوارند.
با شورگردباد آنك

منم كه تفته تر از گردبادها
در خارزار باديه مى چرخم
تا آتش نهفته به خاكستر

آشفته تر ز نعره ى خورشيدهاى «تير»
از قلب خاك هاى فراموش سركشد

تا از قنات حنجره ها فوج خشم و خون
روزى غروب سوخته ى مرگ, پركشد:

اين نعره من است
اين نعره من است كه روى فالت مى پيچد

و خاك هاى سكوت شانزده ساله را مى آشوبد
و با هزار مشت گران برآب هاى عمان مى كوبد

اين نعره ى من است كه مى روبد
خاكستر زمان را از خشم روزگار

بعداز تو, اى ... آخرين ستاره ى اعدامى
بزرگ اى «خسرو»

كه برق و لرزه در اركان خسروان بودى
من هيچ نيستم

غير از مسلسلى كه در زمينه ى يك انقالب مى گذرد
و خالى و برهنه و خونالود

در خون توده هاى جوان مى غلتند
تا مثل خار سهمناك و درشتى

-روئيده بر گريوه هاى گل سرخ آينده را مباند در
چشم روزگار

يادآور شهادت شوريدگان خشم بر ارتش مهاجم اين
تازى, اين تزار

اى خشم ماندگار, اى خشم
خورشيد انفجار,اى خشم
تاجوخه هاى مخفى اعدام

در جامعه هاى رسمى آنك
آنك هزار الشخور اى خشم
مثل هوار پاره ى يال افشان

خون شيهه بسته است بر اين ويران
ديگر ببار, ببار اى خشم

اى خشم چون گدازه آتشفشان ببار
روى شب شكسته ى استعمار

اما دريغ و درد كه جبريل هاى «او»
با شهير سپيد

از هر طرف فرود مى آيند
و قلب عاشقان جوان را

با خشم و چنگ و دندان مى خايند
و پنجه هاى وحشت پنهان را

با خون اين قبيله مى آاليند
با اينهمه شجاع با اينهمه شهيد

بركشورم چه رفته كه از كوچه هاى آتش و خون
با آتش تفنگ, با آتش قيام, انبوه پاره پوشان

انبوه ناگهان, انبوه انتقام منى آيند
چشم صبور مردان ديرى ست

در پرده هاى اشك نشسته ست
ديرى ست قلب عشق

در گوشه هاى بند شكسته ست
چندان ز گوشه هاى قفس مى خوانديم

كز پاره هاى زخم, گلو بسته ست
اى دست انقالب, مشت درشت مردم

گلمشت آفتاب,  با كشور م چه رفته است

جادوى همصدايى
دىهوويدا فر

جادوى همصدايى, ديوار شب گشايد
هم از, انديشه ها زدايدَقشر غليظ و

سى سال مام ميهن, در بهت ماند و شيون
آزادگى كنونش, گويد هرآن چه بايد

آن را كه يأس و يغما, پوشاند روى زيبا
ك روى خود منايدَبا همت جوانت ن
در انتظار بوديم, در انتظار روزى

كاين گونه دست همت از قعر شب برايد
عمرى گذشت برما, برما كه سبز بوديم

در سرخ وقت ميهن, تا سرخى اش بپايد
افسوس جوى خون را, شيدايى جنون را

آن روز كس ندانست, قدرى چنان كه بايد
شد جملگى پريشان, در تو به توى حرمان

افتاد آرزومان, در تنگناى ''شايد''...
اينك ولى پيامت, سرسبزى مرامت

برواژه ها نشسته, بس شعر مى سرايد
بگشوده اى پر و بال, اى شاخه ى جوانسال

در بطن بيت سرخى, كز جان من برآيد
باليدنت مبارك, اى زاده ى سياوش

شوريدنت چو آتش, باشد كه شب گشايد
داد ٢٥١٣٨٨ خر

اناير
ساپور(م.پگاه)انگيز رمهر

ايران من اى مايه ى فخر دل و جامن
نامت چو نفس دم به دم آيد به زبامن
اى چون گل افتاده به چنگال خزامن
همچون دگر عشاق تو بى پرده برآمن

تا داد از اين قوم جهالت بستامن
تو فاحت تاريخى و ديرينه ى مايى
تو نغمه ى الاليى دوشينه ى مايى

ما جمله چو تصوير و تو آيينه ى مايى
ما جمله تهيدست و تو گنجينه ى مايى

 گرامنايه ى رجن پدرامنِميراث
بوى نفس عشق ز عطر بدن توست

هر ذره ى من عاشق ذرات تن توست
 من از فاجعه بيرون شدن توستِاميد

ن توستَحِچشم قلم ام  گريه كنان در م
زيرا بجز آغوش تو را عشق ندامن

 پيشينه نه برجاستِهرچند تو را شوكت
گر دامنت از كشته ى عشاق چو درياست

پيوسته براين باش كه تا نام ز دنياست
 جاويد, برازنده شما راستِخوش ماندن

اما تو مپندار كه من بى تو مبامن
د خائن و سازنده ى اين جنگَوُدشمن كه ب

فرزند دروغ است و به تن خرقه ى نيرنگ
با دزدى شرعى زده بر هستى ما چنگ

با اين همه, چيزى نخريده است بجز ننگ
از منبر تزوير به خاك اش بكشامن

 گهربار تو ميثاق گذارمِبا خاك
 عزت نامت نسپارمِجان جز به ره

 تو گشنت, همه اين بوده شعارمِقربان
  خود ياد ندارمِپيمان شكنى از دل

زين پيش همين بوده و زين بعد همامن
 اين نسل جوانتِاحسنت به بيدارى

آگاهى و هشيارى مردان و زنانت
وان دشمن ابله كه نفهميده توانت

وحشت زده لرزيده ز حتسين جهانت
زودا كه به فرجام سياه اش بنشامن

 بقاى تو مبيرمِستاده كه در راهِا
ردان را نپذيرمِفرزند تو ام, بى خ

 تو نگيرمِجناتِ در پيش بجز راه
عمال ستم گر كه ببندند به تيرم

در رجن تو خاموش نشسنت نتوامن
الى ٢٠٠٩م جوسو

فيقاه شو رهمر
ائىش كسرسياو

 همراه شو عزيز/هرماه شو عزيز 
كين درد مشترك/تنها منان به درد

 درمان منى شود/هرگز جدا جدا
 هرگز براى ما/دشوار زندگى

آسان منى شود/بى رزم مشترك
همراه شو عزيز/تنها منان به درد

همراه شو/همراه شو
همراه شو عزيز

كين درد مشترك/تنها منان به درد
 درمان منى شود/هرگز جداجدا

نداجان
م...سپند

اى در جوانى همچو گل پرپر نداجان
پرپرشدى در خون و خاكستر نداجان

جان جوانت را به تيرى تيره كردند
اين تيره دل هاى سيه اختر ندا جان

وقتى كه خون از كام تو فواره مى زد
خون خنده ميزد حضرت رهبر نداجان

چيزى منى داند ز مهر و مهربانى
ديو ستمكيش و ستمگستر  نداجان

آن حلظه ى غمگين كه تو از پافتادى
كى ميرود از ياد هر مادر نداجان

آندم كه فرياد تو را سد پاره كردند
كشتند سد پروانه ى ديگر نداجان

تنها نه ايرانى و ايران در غم تست
دنيا عزادار است سرتاسر نداجان

اى كاش مى مردم منى ديدم تو را مرگ
اى كاش مى ماندى چو گل در بر نداجان

تا بشكنى ديو سيه را شيشه ى عمر
تا بركنى بنياد ظلم آور ندا جان

جز خشم و خون آيين اين نامردمان نيست
 نداجانّنامردمان را نيست غير از شر

ايران من ايران تو در اشك و خون است
زان دم  كه اهريمن شده رهبر نداجان

خون تو ميگيرد گلوى اهرمن را
خون مستى اش را بشكند ساغر نداجان

دردا كه در فرداى آزادى ايران
خاليست جايت چون سرو  سرور نداجان

نياه كاليفرالى ٢٠٠٩- سن هوز�١١جو

ه جاويدستار 
اى مصدقغزل بر
م)اده(آزرنعمت ميزز

 وطن اى ستاره يكتايىِدر آسمان
 آنهمه اختر هنوز تنهايىِميان

تو را چه نور به گوهر سرشته است زمان
كه هر چه دور شوى بيشتر هويدايى!

 آزادىِتو اى ستاره ى دنباله دار
 پيموده روشنى زايىِهنوز در ره

 ديروزهاى ما بودىِاگرچه رهبر
 فردايىِهنوز راهبر رهروان

 طعنه ى ناپختگان نيازردىِزنيش
بزرگمردى و بركودكان شكيبايى

هرآنكه دامن آلوده خواست پاك كند
به آبروى تو زد دامنش كه دريايى

هرآنكه ماند به كارش دوباره يادت كرد
مگر طلسم گشايى مگر مسيحايى

اجّجَ تو هم يزدگرد و هم حِ جانِعدوى
برفت آن يك و اين هم رود تو برجايى

 مرگ چه باكِ اين قاريانِز هرزه اليى
به پاى تو نرسد دستشان كه وااليى

 وطنِ تو به نامِسرشته است زمان نام
 مايى هميشه برپايىِ ميهنِدرفش

تو ميهن هماره مى بالدِ  پاكِبه نام
تو اى ستاره ى جاويد, مشعل مايى.
پاريس- تير ماه  ١٣٦١

وحشت تكوين
نتودنالى - تور

بسكه افتد بر زمين آالله ى خونين عزيز
خون كشد بر آسمان طرح كمان رنگين عزيز

بسكه بيند در كR دژخيم دژخو داس مرگ
نطفه لرزد در رحم از وحشت تكوين عزيز

با چنين نامردمان عطشان به خون مردمان
چون نهد آسوده كس سر بر سر بالين عزيز

گر خدا اين است و اينان جانشينان خدا
بت پرستى خوشتر از اين دين و اين آئين عزيز

خيل خودانديش را تاب دگرانديش نيست
ديگران بينى مجو از ديده ى خودبين عزيز

آيه هاى ناب انسانى بود ما را نياز
تا رهاند روح مان از ياوه هاى دين عزيز

خلوت دلها (دنالى) شرمگين از نيت است
كرده بسمل مرغ آمين دين لكن آگين عزيز


