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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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 Political سياسی

  
   وثوقوراهللاــن

 ٨٨ -١٢-١٥،شنبه
  

  
 
 
  

  پشِت خطر خطر
 

 مي دارشيپ ر درــتو  تا  سف و من 
 مي دارشيپ ر  درـپشِت  خط  رـخط

 ِم  راهـ کاندر خ نــم مکـکمر را خ
 مي دارشيکمر در پ و  وه ــ  کیبس

  
 

****** 
 

  باورفصِل
   راِه   فردا گشته بستهزهرسو
   نشستهیگردنه   دزد سِر هر
 ی خالدسِت    بارودي مرــمساف
  فصِل باور  دل شکستهی بسو

  
 

****** 
 

  هوِشاسِب
 ی نکردني چه رو  تمکاز رــــمساف
 ی  نکردني   کِنيکم   بریالجـــــع
   زانی ازنان افتاده ـــ چنِگ  رهبه
  ی نکردنيرا ز  اسِب هوِش خودکه

 
 

****** 
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  آورخنده
    تاِج   جفا  را تا که  بر سریزد
    کس   از  کاِر تو سر دراوردهين

   ماۀيرــــــــ  گی های ها ِیصدا
    خنده آوراهت ــــ   نگِشي   پشده

 
 

****** 
  

  آتشجشِن
 ستين ضرورــــــــ  در تی ماتم لباس
 ستي زورِدي  جشِن آتش عاـــــــنجي در
    نداردکشنبهيشنبه  و  ا  ــــــــــ   مبه
  ستيشنبه سور وطن چار روِز  هرکه

 
 

****** 
  
  فضاگلوگاِه

   خون   شنا رااِني  میني بی  مچه
 ند   آشنا    راــــــ گِیپوشان   روب

   منزِن  همباوِرــــ   رهی  اريبگ
    رالوگاِه   فضا ـــــــ   راِه    گسِر

  
 

****** 
  

 یئ رسوارفِع
 شنا را  آِیمش ِ ارـــــ     شهکشنو

   منِع   پخش   شعله ها  راصدور
 اراني    یئ رسوا  ِريــــ   تطهِیپ
    صدا   راِیماي   حلِق   سرفتهــگ

 
 

****** 
  

 زي برانگپرسش
 زي از  غصه  لبراِن  مجمِع ــــ جبه
 زي تی ا   دنداِن خود  را کردهبس ز

   نگاهتر گاِم     اقداِم ــــــــبود  ه
  زي  پرسش برانگیرويا  مـج  هربه

 
 

****** 
  

 رونوشت
  بودی نه بریرگــ باِغ تان نه ببه

  بودیبر   به هر دور ویتبردار
 انــــــــــ  ت ۀشي  روشِن   انداِميپ
   بودیرـگي   رونوشِت دظلمت ز

 
 

****** 
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 سرسام
 چه  آرام چه  آرام و  آرام  وچه
 کرده ام  خام ته ها  راــ  پختماِم
 رِدا ِگرِد آتشــِ به  گیگردي مچه

   ساده سرسامی خودرا اال امکن
 

****** 
  

   آبادناکجا
   گشتهاديرــــ    آب و ِگل  فنگاِه
   گشتهدادي    منزِل  باـــــنجي اکه
  وچه شجاعت کوچ کردهــ کنياز
   گشتهراِر   ناکجا آبادــــــــــــــف

 
****** 

  
  


