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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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  وثوقوراهللاــــــــــــــن

 ١٣٨٩/ ٢ /٢١ ، شنبهسه
 
 

 

  لحظه هاِ فلم
 

****** 
  

  تفنگ هوش
   ندارهی دلگرم  با عشقیکس
  نداره ی نرم سر  دلا ــ بیدل
 زمي با لشکر غم واستسانـه چ

   ندارهیمن مرم وش ـ هتفنگ
 

****** 
  

 شيم  وگرگ
  منِ  داره  دلبرشيوـــــخ  ِیهوا
  منِ   داره دلبرشيپ در   رــــسف

  گشتهشي و م  گرگکبارهي فضا
   داره   دلبرمن شي تشو یمـــــک

 
****** 

  

 یئ دراۀديد
 يیآشنا از  نو ،  سر   سرگرفته
 یئهمنوا  ِینواب  رـــــ مطبزن
  رایعالم  ینيود ببــــــ کاِم خبه
  یئ  درا  مردم ِۀديد   دررـــــاگ

 
****** 

  

  جان زدنهابه
  باد دارهیاهــــ   خندان  و گیگه
  داد دارهیگاه اموش وـــ  خیگه
 ینيکه ب   خود را  به جاِن هرزده
    دارهادي که  دلبر  یئ چمهاهــــچ
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****** 

  

 چشمک
 اري زنهيه چشمک مـــــــچ  کن تماشا

 اري زنه یم  نکي عیوقت  ًاصوصــخ
  ها مانهيهمسا  ِۀدــــــــــــيد  از نيبب
  اري زنهي که شد چک میئسو رـــ هبه

 
****** 

  

  لحظه هافلِم
 باستي چه زی فلِم لحظه ها بازبه
 باستي چه زی هماوازی همبازبه
 برـــــــــ دلیمنف  نقِش  مثبت  و ز
  باستي چه زی صحنه طّناز اِنيم

 
****** 

  

  قابیصدا
 ی تا بببنی  نگشترِد   منـــــ ِگبه
 یني  قاب چیِم  صداــو  رس  ره

  تازه گردانینوش  وشي  عدماِغ
  ینيدستم به ب رچه ازـــ گیديرس

 
****** 

  

  قانونچاِه
 دمي کشهميکه من پ  رای رنجهـچ
 دمي نم کشاِه  قانون ــــــــ چ اِنيم
 دي کردشيوـ خ معتاِد  اشِک رام
  دمير من کم کشــ تان مگدسِت ز

 
****** 

  

 ني نفرۀواژ
 دميخر را  استيس  ِ  آموزودــــــخ
 دميدورِف  او ــــف  حرــــح  اِنيم
 مردم  ِنيرــــــــ   نفِۀواژ  ِ ري غ به
  دميند  ینيريرِف  شـــــــــ   حدميند

 
****** 

  

 یدردي بدرِد
  برادریَگرد ِت   دل  ،دس    ازشدم
  برادریگرديرِد  گپ چه مــــ   ِگبه

 مه دردــدردم ه مه ــ دردم   همهــه                                                     
    برادریدردي ب  از  درِد انــــــــفغ

 
****** 
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  سوارآتش
 اري یاقل بودم اـ که عديگو ی مکه
 اري یدم اافل بوـــصِل قصه  غ از
  آتشسوارند  من ِ ارانـــــــــي  همه                                                      
  اري ی که دلدل بودم امن از ري غبه

 
****** 
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