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  )2005 فبروري 11(

  

  .           وطــن              .                                  

  
  ررن بر دلـم شـور و شـوطـ ادت ـد يـمي زن

  هرـگل و ـنگت بود پر قيمت از لعـخاك و س     

  تي درنظرـه هســر لحـظه هستم از تو و دور          

  رحــس ـز شب را هرگ دـامي نباشـصبح را ش                
  

  رـه سـاكـت بـخ ردهِ سـازم تـاج زمـرد خـ                                             

  درـشتم دربـم كرده گـ همچو مرغ آشيان گ
   

  شيدـك سـر تكم  بر رهـ اش يالبـ س  رفتم و

  شيدـر كـت در بدم ، خيالــشست نقش هر ق      

  دشيـر كشــــا محفراقــت را ت داغ   و درد          

  شيد ـركما رت را سـعـتـجـام  زهـرِ تلـخِ اس               
  

  رــسخاكـت به  ســازم تـاج  زمـرد خـردهِ                                              

  درـ در ب شتمـيان گم كرده گـهمچو مرغ آش
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  رورده  شــدـدامنـت پ ور در فرزندان غيــ 

  تاده  شـدـ ايس ين سر به كـفـدرنبــرد آتش       

   ضحاك تازه شد دوكتفِكهنه زخمِ چركينِ            

  شد مان را باده ـيران دژخي دل سرخينِخونِ                 
  

  ســازم تــاج زمرد خــردهِ خاكــت به سر                                              

  شتم در بدرـيان گم كرده گـهمچو مرغ آش

  

  كنج غربت چون درخت بي ثمرگشته ام در 

  ور زخمي برجگرـاخته ناسـيارت سـ اغةنـعط      

   د گـرردند خاينــانِ وطــن بارِـمفتضـح گ            

  رـبـند آنرا تدسته نباشد از درخت كي بشكـ                
  

  رـرد خـــردهِ خاكت به سـســازم تــاج زم                                             

  شتم دربدرـم كرده گـيان گـهمچو مرغ آش
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                                                           )2004نومبر 12( 
  

       درنب  مه  گوـس هب
                         

  به سان كوه گران است غمي كه من دارم

  فن دا رمـراه  نبرد خفـــته در كرزم  هم     
  

  ز جمعي ما، يارانهمسنگري سفر نمود           

  ز رزم و ستيزش صـد سينه سخن دا رم              
  

  يـرزم اور و همـوگ هم بـته ام به سـنشس                  

  هزاران جوانِ به خون غرقه در وطن دارم                      
  

  مزحسرت آمده تـوفـان اشك بر چشمـ                            

  ن دا رمنـم و بــارش در دمــيـابـر غم                                
  

  حكايتي دارم دوستان، ز مـرگ رزمنده اي                                     

  و ز مرگ  تنهايش پاره يــخن دارمچو قــ                                         
  

  

  انان كنم بيـــدوهِ زندگي اش چسـ انز

  ن دارمـري بر دهـ آتش و مهكه بر سينه
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