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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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                                                                  سيدھاشـم سـديـد
٢٠.٠١.٢٠٠٩  

  

  !!شــايــد
  
  ! تو

  تو که مرا به داد و عدل ميخوانی
  .و به دين و خدای خود

  
   را ميبری ھاتو که با شمشير دين گردن کامبخش

  .و زبان زلمی ھا را
  

  یمانت دين را بگردن گرفته اتو که ض
  .و خون مرا به شيشه کرده ای

  
  !به من نگاه کن
  .نه ی منــو به شکم گرس

  
  !به من نگاه کن

  .و به پا ھای برھنه ی من
  

  !به من نگاه کن
  .  ی من پارهو به خيمه ی پاره

  
  ! به من نگاه کن

  .منـرد و تن بی جامه ی دان سـه ديگـو ب
  

  !به من نگاه کن
   .نم  چاره ی بی مادره بدری ام وبــه بی پــو 
  

  !به من نگاه کن
  . و شبھای دراز و بی ستاره ی منمستانو به اين ز

  
  !به من نگاه کن

  . بی کس و ھمسايه ی منبه مرده ی آن ھمبازیو 
  
  

  از کی دارم اين ھا را؟
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  از تـو يـا از خدای تو؟
  

  !مـته باشـ داش بايـدوــاز ت
  .چون عھده دار دين توئی

  
  !!مـته باشــ داشد بايـوـاز تآره، 

  .چون خليفه ی خدا بروی زمين توئی
  
  !!!مــــ باش تهـــداش  دـــ باي وـــ ت از

  . نميشود آنجا ضامن بود و اينجا ضامن نبودچون
                      

^^^^^^^                        
  

  !تـ اسدهـھا ھمه تقسيم شکه کار گفتی 
  !ده استـ از تو و يکی کار فھيم شیيک
  

   دوا خـدا کنـد ،غم دنيـای ما
   مال وا کند،ِگره کفر ز دين

  
   ! ببخش

  
  ــراای مـه خطـن ھمـببخش اي

  ياوه ھای بيھوده و بيجای مرا
  

  ميروم آنجا که گويند ضامن کار منست
  ار منستــمؤنس و مرھـم سيـنه ی افگ

  
  پيش کشم قصۀ ھا يک به يک از روی سند

  ." جبر کندکه کسر حال مرا به تفقدی" شايد 
  

  !!شايد
  

  
 


