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افات من!اعتر
ى از م.سحرشعر

۱
من اعتراف مى كنم اينجا جهنم است

اوباش را وسيله قدرت فراهم است
دزدان دهر قاضى شرعند و بى حفاظ

دين در پى شكنجه ابناى آدم است
من اعتراف مى كنم اينجا به نام حق

باطل امام اعظم, و قاتل معظم است
من اعتراف مى كنم اينجا فقيه رذل

هل من مزيد گوى, جگرخوار عالم است
من اعتراف مى كنم اين ميهن من است

ايران كه اينچنين به عزا و به مامت است
✦ ✦ ✦

۲
من اعتراف مى كنم اين شهر, سوخته ست

اينجا نظام شر به بشر كينه توخته ست
حق در لباس باطل و باطل به جلد حق

دين خدا و خلق خدا را فروخته ست
من اعتراف مى كنم, امروز چشم رحم

بسته ست برخدا و برابليس دوخته ست
✦ ✦ ✦

۳
من اعتراف مى كنم اينجا خدا يكى ست

رهبر يكى امام يكى مقتدا يكى ست
ايمان يكى, صراط يكى, دين حق يكى

گوينده نعم يكى و حكم ال يكى ست
سلطان يكى فقيه يكى محتسب يكى

داور يكى نشسته به امر قضا يكى ست
كيفر يكى گناه يكى متهم يكى

قانون و عدل و قاضى و حكم جزا يكى ست
من اعتراف مى كنم اينجا به نام دين

بيداد را به كام عداوت صدا يكى ست
پوتين يكى شكنجه يكى جان ستان يكى

فرمانگزار ظلم به زير عبا يكى ست
زين «وحدت وجود» بشر زيرپاى شر

منكوب و خوارگشته, خدا را, خدا يكى ست?
من اعتراف مى كنم. اين درد كهنه را

ويروس واحدى ست كه او را دوا يكى ست!
تا جهل ريشه دارد و دين, دام قدرت است

ما را به خاك ميهن ما ماجرا يكى ست!

آن آتش نهفته به يلداى دل سياه
محمد عاصمى

گفتند: ابر, درهم و انبوه چون شود
در آسمان بجاى مناند ستاره اى
چشمان باز زهره و لبخند مشترى

مى ميرد آنچنان كه مناند شراره اى
✦ ✦ ✦

اما, چو پرده دار فلك, پرده را گشود
ديديم اختران همه برجاى مانده اند

چشمك زنان و نازكنان و شراره بار
منجوق هاى نقره به گردون نشانده اند

✦ ✦ ✦

گفتند: خوان رستم و رستم فسانه ايست
از هفتخوان ديو, كسى را گذار نيست
ديو است و تا به حشر, نفيرتنوره اش

جز ديو و ديوخواه, كسى را قرار نيست
✦ ✦ ✦

اما, چو خون گرم سياوش به كوه و دشت
پيچيد و بر دميد و بياورد گل به بار

ديديم رستم آمد و در خون نشاند و شست
بنياد ديوخواهى و آن رسم و آن مدار

✦ ✦ ✦

گفتند: موج دريا تند است و پرنهيب
گفتند: سنگ خارا سخت است و بى شكست

گفتند: شب دراز و سياهى است سرمدى
گفتند: ريخت آنچه نباشد زپاى بست

گفتند:...
✦ ✦ ✦

اما به پايمردى مردان بى هراس
آرام مى گدازد در بستر زمان

آن آتش نهفته به يلداى دل سياه
تا سر كشد, زبانه كشد گرم و جاودان

✦ ✦ ✦

افسون كنيد, فتنه بسازيد روز و شب
جادوگران پير, به سرداب تار درد
هرگز به جادويى نشود رام اهرمن
مزداى پاكزاد و سبكپاى رهنورد

داى تو باز كركان گريه برا، دّلُم
اب جلىترانشاد ابواز استاد رو

چشم تو باز شد چو به روى جهان بخند
چون غنچه هر زمان كه گشودى دهان بخند

غافل مشو زخنده كه داروى دردهاست
از تاب درد چون كه شدى ناتوان بخند

هركس زند به گوش توسيلى شكفته باش
هركس نهد به دوش تو بار گران بخند

خود را به تاروپود زمان و زمين مپيچ
مانند من به ريش زمين و زمان بخند

ه كرسى بلند فلك را به زير پاىُن
بگذار و بر سبيل قزل ارسالن بخند

چون خنده خرج و برج ندارد براى تو
بارى به گوشه اى بنشين رايگان بخند

مال دكان گريه براى تو باز كرد
برخيز و برسفاهت صاحب دكان بخند

در مدح گريه شيخ دغل داستانسراست
برشيخ و برمديحه و بر داستان بخند

گويد راه گريه به باغ چنان رسى
چون در جهنمى تو به باغ چنان بخند

هرگز نشان راه ز منبرنشين مجوى
بر وى كه از شعور ندارد نشان بخند

ه مى شود آرى...دوبار
مينا اسدى

۱
به جاى كشت, كشاورز را درو كردند

به جاى نان
به تساوى گلوله قسمت شد

توان كارگران را دوباره ظلم خريد
دوباره زاغه نشينان به زاغه برگشتند
دوباره طاهره ها از گرسنگى مردند

دوباره راضيه بر فقر خويش راضى شد.
✦ ✦ ✦

شب, از عدالت خود قصه هاى كاذب ساخت
دوباره بر سر اين خاك ديو وحشت و مرگ

نشست و گفت: كه خرزهره بهتر از ياس است
سموم زرد خزان زد به جنگل انبوه.

دوباره بر نفس عاشقان آزادى
نفير ديو وزيد و چراغ ها را كشت.

دوباره ساده ترين حرف تير باران شد
دوباره هرچه زمين بود گور ياران شد

دوباره هرچه كه رشتيم پنبه شد در باد.
✦ ✦ ✦

۲
هال! توان همه عاشقان در ميهن
هال! توان همه عاشقان در تبعيد

دوباره مى شود, آرى به باغ گل روياند
دوباره مى شود, آرى به دشت سبزه نشاند

دوباره مى شود از خانه هاى شاد گذشت
دوباره مى شود از كودكان ترانه شنيد

دوباره مى شود از عشق گفت و زيبا شد
دوباره مى شود, آرى اگر بپونديم

به ديدگان پر از انتظار شب زدگان
دوباره مى شود, آرى اگر شكسته شود

شب سكوت و شب ترس و ياس ما ياران
هال! توان همه عاشقان در تبعيد

هال! توان همه عاشقان در ايران .

اه شو به خلق...همر
فيروز ناوى

يارب روا مدار كه آخوند شاشود
گرشاشود چه فتنه و شرى بپا شود

مى دزد آنقدر كه چو قارون شود به مال
آنقدر مى كشد كه وطن كربال شود

آنكس كه داشت حسرت حلواى مردگان
ش تا كجا شودَرَ و فّاينك ببين كه كر

ر و آن روضه خوان هيزّآن قارى مزو
هرجا بنام حجت االسالم جا شود

برگردن سطبر چو گاوش نظاره كن
جان ميدهد كه با تبر از تن جدا شود

آتش زند به گلشن ايران كه همچو بوم
خود نوحه خوان به تارك ويرانه ها شود

ن آزادى و هنرُبركنده ميشود ب
تا شاخ جهل و حمق بحايش نشا شود

م و فحشا و جهل و فقرّبيكارى و تور
در كشور بالزده, فرمانروا شود

✦ ✦ ✦

گرگشته اى اسير به چنگال شيخ شهر
آماده باش و بنگر فردا چه ها شود

روزى رسد كه پيكار اين سگ بروى دار
رقصان چو خرس مى زده اندر فضا شود

روزى رسد كه خلق بجنبد زجاى خويش
وين روبه كثيp دغل كله پا شود

همراه شو به خلق به پيكار اين ددان
تا كشورى زجهل و مذلت رها شود

مذهب هميشه تابع «سرمايه» بوده است
هرگز گمان مدار كه از آن جدا شود

اداى احمدى نژقصيده اى بر
ادجهان آز

بى آبرو و الفزنى, احمدى نژاد!
منفورمردم وطنى, احمدى نژاد!

اى نام مستعار تو «تير خالص زن»
در ذات خويش گوركنى, احمدى نژاد!

گر اصل مرشد تو به متساح مى رسد
تو خود زنسل كرگدنى, احمدى نژاد!

گر رهبر تو تالى حجاج يوسp است
تو نيز ابلهى خفنى, احمدى نژاد!

در بيت گاو بازى آن رهبر عليل,
ورزاى مست بى رسنى, احمدى نژاد!

آسيمه سار و خيره, بهر سوى مى دوى
هى ميكشى و مى شكنى, احمدى نژاد!

از جاهالن سفله فراز آوريده اى
برگرد خويش, اجنمنى, احمدى نژاد!

در شهر, جمله را به شراكت گرفته اى
هرجا كه بودقلتشنى, احمدى نژاد!

انبوهه ى رذالت و انبانه ى فساد
كابوس شوم مرد و زنى, احمدى نژاد

از مكر و از رذيلت تو خلق در شگفت
تو باتالقى از جلنى, احمدى نژاد!

نوع بشر بياد ندارد بسان تو
ليچارگوى بددهنى, احمدى نژاد!

صورت مپرس, غبطه ى بوزينگان هند
سيرت مگو, كه اهرمنى, احمدى نژاد!

با هاله ى عظيم بالهت به گرد خويش,
هر سوى برق مى فكنى, احمدى نژاد!

برگ هزار شعبده دارى در آستين
هم«شومنى» و هم شمنى,احمدى نژاد!

پوشانده اى به هيكل منحوس خويشنت
از خون خلق پيرهنى, احمدى نژاد!

وقتى كه صحبت از خس و خاشاك مى كنى,
در كار وصp خويشتنى, احمدى نژاد!

بگذار تا بگوش تو خوامن دوباره باز
ياسينى اى شغال دنى, احمدى نژاد:

كشتار بيدريغ ترا چاره ساز نيست
ماييم و بارور چمنى, احمدى نژاد

هر حلظه در طراوت اين دشت مى دمد
«سهراب» وار نارونى, احمدى نژاد

در خاك سرخ خون «ندا»جلوه مى كند
نسرين و ياس و نسترنى, احمدى نژاد!

اين شعر بازتاب صداى«ترانه»هاست
يعنى ترانه اى وطنى,احمدى نژاد!

آه اى مناد واره ى اسالم راستين
دير يست در خور كفنى,احمدى نژاد!

بس دور نيست ساعت سعدى كه دست خلق
آويزدت به بابزنى,احمدى نژاد!
٢١ تير ٢٠٠٨

سه واژه:
 گاو نر كه برا ى  شخم به گاو آهنش بندند.ا:ورز۱- 
: اين واژه كه به معناى بى نظير و شگفتخفن۲- 

انـگـيـز اسـت, در گـفـتـگـوى امـروز جــوانــان ايــران
كاربردى گسترده دارد.

: سيخبابزن۳- 

ندا
ستاخيزحيم رر

چهره پرخون و آن چشم سياهت
صد ندا دارد به دنيا آن نگاهت

آخرين دم آن نگاه مست و گويا
برد تا عرش خدا فرياد و آهت

عرصه شطرجن بود آن روز خونين
مات كردى شاه را در رزمگاهت

عمرجاويدان همان عمر تو باشد
هيچ نتوان گفت كردست او تباهت

تا رخ ات گلگون شد از آن خون پاكت
جلوه گر شد در جهان تصوير ماهت

خون سرخت بس نداها آفريند
آن ندا دنبال خواهد كرد راهت

نداى حماسه ى خون
جهانگير صداقت

مت آتشخون ندا آقا سلطاناى حربر
رغمارغم ضربه هاى شتم و نيش دشته و رگبار تيرغيب

شيرزن, بى سپرايستاده بود
در برابرچكمه به پايان پاپتى

با مشت اعتراض گره در گره,
سينه پر از شيون خشم,

كp اماتهى از كلوخ پاره ئى حتا.
✦ ✦ ✦

كبوترك,
به سپيداى بال خواهش پرواز بودش و برتك منقار

سبزينه ى هجاى رهايى.
✦ ✦ ✦

تدبير چه تقدير بود مگر كه گلوله ى خصم
- تا فرو كشد نداى خلق را درون ناى نازك نهضت-

آهنگ گلوى ناز «ندا» كرد...
قابيل قرن,

وقتى كه قلوه سنگ را به فرق رفيقان نشانه رفت,
حرمت سنگر ملوث گشت و تباهى خون

مقدس ترين آئين پيوند را به خاك ذاللت كشيد.
و پس آن گاه

سنگفرش گذرگاه راهيان رهايى
م كوب خيل فرتوت كفتاران شد.ُس

آنك اما,
چونان حماسه ئى كه به قلب اساطير

خود از خروش خون دختر بسمل,
جوشيد چشمه ى سرخى زسنگ مسلخ تاريخ;

و بهت نگاه دختر معصوم
به جتلى جاودانه پيوست;

و آزادى,
خود در بطن وطن اميد نطفه بسنت يافت,

انسيسكو- ٢٢جون ٢٠٠٩سانفر
چيستان

ادجهان آز
يكدست دارد اما

هرحلظه سوى مردم
با يكهزار دست, شليك مى كند,

و با هزار دست دگر نيز
طغراى قتل عام جوانان را توشيح!

يكدست دارد اما
صدها طناب چوبه ى اعدام را

هرحلظه با دوال همان دست, مى كشد!
شكر خدا, دو دست ندارد,

اين حيوان!
الى ٢٨٢٠٠٩ جو

خشم
ىفريدون مشير

خاك ترا به باد سپردند
سنگ ترا- ندامن- آن فوج سنگدل

سوى كدام باديه بردند.
و آن خامش جنيب

آن سر و سبز, خواهر دردانه ى مرا
كز سينه ى مزار تو باال گرفته بود

نامردمان به هيچ شمردند!
✦ ✦ ✦

چون من هزار زخمى در خشم سرخ خويش
آن دشت زير و رو شده را مى گريستند.

آرامگاه?- واژه پوچى است
وقتى كه رفتگان

در تنگناى خاك هم آسوده نيستند.
✦ ✦ ✦

غم نيست مادر.
تو هركجا كه هستى
در خاك, باد, آب

جان شكفته در همه ذرات عاملى
مهر نهفته در پس اين پرده ى غمى.

روح تو در كشاكش اين قحط سال عشق
جان مى دهد به من

✦ ✦ ✦

من هر كجا كه باشم
تا نسل ابلهان را

با تيغ شعر خويش
بردار از ميان و براندازم از جهان

پيكار مى كنم.
سوگند مى خورم.

ياد حتمل تو توان مى دهد به من!
٢٨/٤/١٣٥٦


