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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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  کبير توخی

  ٢٠١۴ اکتوبر ١٢

 
 »یکوبان «ی جوکاريزنان پ : به  

          

  دهــريـــسـر ب
 : را فروخته زشي او همه چ«

   وجدانش را ،
  ناموسش را 

   را ،خواهرش
 ، را شي آبرو
 »... فروخته زيش را نخانم

***             
 فروخته را نزشي نه ، نه ، او همه چ«
  !دي را متهم نكناو
   وجدانش ،نه

  نه ناموسش 
   خواهرش نه

  ؛و نه مادرش 
 !  را نفروخته چكدامشيه
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  است ؛» داعش «او
 است » طالب« او 
  بار ديگر ، شودي مدهي بازهم زائاو
 .را   يرــرد سـبـ بكه

***            
  را يزنو معطر  چاني كه زلف پاو
  گرفته خونينش انگشتاناني مدر
 دهي ، بردي ارزي را كه به تنش مي سراو،
    نكنيد را متهماو

   نداشته هرگز كه ي هائزيبه فروش چ
    ؛ دهي ند هرگز چيز هائي كه

  كه چشم به جهان كشودهاو
  نداشتهيزي ، چدهي نشنيزي  ، چدهي نديزيچ
  !دي فروشنده اش نامكه

***             
  بوده ،يادرــود مـ مولاو

 رـــ فقنــهريم كه 
 هــيرماـــود ســون آلـ دست خةاختـ سنيا
  ي شگرد نامرئبا

  اش كردهيروسپ
 است نداشته چي هي فرزند روسپاو

  كه پستانش ييروسپ
   گرسنه اش لب كبود طفلدني مكاز

   مادر بودن را ،لذت
 ...  . دهيــ ، نچشدهـيدـن

***               
 درش ، ــ پاز
 :ت ـ گفدي بارشـيدار پـدرنامـ پاز
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  نامندش »هيرماراس ســـول و هـ هيوالـيه«  كه  
 دهيچي  پني به دور زمكه
 ونــخ جوشان ي چشمه هاي پدر
  استني زمي زاي انرژالِي سة به دنبال مادو
 .د ـم بنوشـد و باز هـد و بنوشـ بنوشكه

***              
  :شــدانـرزنـف

  كه در راه ست،يگرانيآن د و،  انيــبان و داعشــ  طال
  استان بر آن پـــدر  حكمِ

  را شاني اندگري دةدي شوري سرتا
  را»كوباني  «  سرِ زنان چشمه سارانتا
  تفنگ  دارد ي ، سر هركو
  راارزدــيبه تنش ب،  ي سر هركو
 شـند از تنــا كندـ  جنينچنيا
  !ونـــخ ديرــان بگـ بخندند  ،تا جهو

***       
  ؟ديائــكج   !ارانــي

 استــ بر جهان حكم فرميكيتار
 تــروخـ افدي بايآتش
  ســرخآتش

    ! رنگ اكــتـوبــربه

    *    * * * *   
   
  )٢٠١۴کتوبر ا ٩ ( ي توخريكب

  
 
  


