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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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  وثوقنوراهللا

1388/10/23 
  

  
  

  ی زندگِ دهان
 

****** 
  

 ی جلجهِل
  رای آهندل  ۀامــــــــــ هنگنيبب

  رای جهِل جلیادوــــ  ججنوِن
 اديرچه فر  هی پا به روگذارم
   رای   صندلگذارم ی وا مکجا

 
****** 

 

 شهي به رشهيت
 شهي همسان کلگشته اـــــه زبان
 شهي مانند نیرويا مــــج به هر
  شهر پرآشوبني که اشهي ردلم

  شهي به رشهي تزنهي را مخودش
 

****** 
  

 یدهاِن زندگ
 نجاي مانده اجاي بیاـــــجي بدلم

 نجايپا مانده ا اله ازــــز باِر ن
  لقمه احساسکي دِني دیبرا
  نجاي وامانده ای زندگاِنــــده

 
****** 

  

  ناِزِیبو
 رهنگــــــ فِ  نازِی به بوی پنبرده

    جنگِۀروِف واژـــــــ حالفباشان
 یانـــــــــ زندگِري  دورند از مسبه

  فرسنگ وهشتاد  صدسه  و هزار
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. ****** 

 

  محبتداريد
  بغِض جهِل جنگ داردلبانش

 گ داردـــ  ننتي آدم "یآ "ز
 شهي او  مثِل همۀ   خستاِهــنگ
   ننگ دارد  محبتدارـــيد ز

 
****** 

 

 ی  خالداِنيم
 ميرگشتي  حلقهء  تزوحروِف

 مي گشتري زنجی    ملتِی پابه
 ري ُخمِّ  رنگارنِگ تزومِنُي به
  ميرگشتي شی خالداِني منيدر

 
****** 

 
 ريکشاورز کو

 ميري تِري آتش تیاــ در پسر ز
 ميري سفیئسو رـ را به هجهنم
 ستي نی باوِر ما حاصلفکِر ز

  ميريوــــــ روِز کهي سکشاورز
 

****** 
  

  زهرکشِت
 ميخشت کرد خاک و  آب ونيا  باچه
 مي جهان را زشت کردرـــــي تصوکه
 ميني  فردا  نب ی  نابودزــــــــــــ جبه
  مي کشت کردنجاي که ایرـــ زهنياز

 
****** 

  

  سکوتنسل
 ميبروت و د اـــــــــ مجمِع بِرياس
 مي به توتناني تک تِک اِشي پبه
 یاهيثبِت س  ماِخــــــــي تارشده
  مي نسل سکوتِۀريت از اــــــ مکه

 
****** 

  

 اي بُبرو
  به پاشدیئ چه غوغاهني منيدر
 شد وچکش مهمانسراــــ ناِم ککه
  خسته گشتهیزبانيم از رــــــدگ
  اشدي  ُبرو بِۀ  دروازنـــــــــوط

 
****** 
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 نيريش و شور
  برآورد ردمـــــــــ ک  همراه دلمبه
 آورد رـــــسنگ  ميبرا  را آنچه هر

 نيريکرده ش  را  ستم اِمــــ کچنان
  درآورد ما  شورش را  به شهِرکه

 
****** 
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