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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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    وثو قنوراهللا
   ٤/٣/١٣٨٩ 

 
  

 اريَّنفرِت س
  
 

  ارميموزگاراِن سرافراِز دآ به
 

 ريتباش گرد
 ريدل ش  بایردــ  را بسته کدلت
 ريشبر فرق  شم دانشت   بایزد
 مادر ري شی  سواداني م نـــيدر

  ريرد  تباشـــــ  مگر  گیديننوش
 

****** 
  

  رگبارجرجِر
 ستيجار بازار  در  کوچه  وهوس

 ستيجار  زارِیاِن  َضجَّه هاـج به 
 ِح  سرشاِر محبتـــــ   صبِی سوبه

  ستيجار ِر  رگبارـج رـ ِن   ججنو
 

****** 
  

 غارت قعِر
 دِل منشو  ِر غارت ــستون   قع

 دِل من   شورتيغ  لمبرداِرـــــع
 رتـــ  درِس نفیاهياز س اموزيب
   دِل  من  مهارت   شوِیماـــــمع

 
****** 

  

 جواِب  صبِح
   فکِر  دلها را  نگارایردــــــنک
 نگارا  ا  راــ  مِیمست ، سریزد
 یاهي دل سنيا  داد بای خواهچه

  ردا را  نگاراـــــ صبِح  ف جواِب
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****** 
  

  احساِسغارِت
 مي دل را  لوچ کردواِرـيد و در
 ميرا پوچ کرد اــ   لحظه هتماِم
  مردمساِس ارِت احـــــ غِیبرا
  ميوچ کردــ کتيفصِل  جنا سِر

 
****** 

  

 ارّي َسنفرِت
 برپاست  داری  زندگانِی کوبه
  برپاستارّيرِت   َســـــ نف ِرينف

    دلی  آبادِۀ نقش ِیاــــــبه ج
  برپاست  آوار  ه ایتپ رـه سِر

 
****** 

  

 ی نشانآتش
  نگاهماِديرــــــف و  انبوِه   من
  راه راهمدگاِنــــي   بر  دنيبب
 به محشر  تایآتش نشان  جزبه
   گناهمی وادنـي   دریني بینم

 
****** 

 

  نماي اآِب
 ميديآتش چه د   دانم که ازینم
 ؟ميدي  ناام نماي از آِب ارـــمگ

 ميردــ کرانهيرا  و دهي دبهشِت
  ميدي نوی وادنيدر نم راــــجه

 
****** 

  

  پرواِزلغو
 شو اِن شعله هاـــ به جآتش دال
 سوِز ما شو  راِزـــــسرف ِريسف

 محبت چه سود از لغو پرواِز
  شو پِر  پروانه ها ال وـــ بیدم

 
****** 

  

  چمنزار داِريد
 ؟ دِل مستانه ات رایردـــــک اـــکج
 ؟انه  ات راــراِغ  خ چیکشت راــچ
 ؟چمنزار داِريد  زیديد  دــــه بــچ
   را؟سان گلخانه اته تش  چ آیزد

 
****** 

  

 دي دبهار
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 ؟ميباش ديار  بهار دــــــ خچرا
 ميباش دي گل تهدِی بویراــــــب

 رفانـ  دوِر عِی مدعیمباد  ا
  ميباش دي  تولیفرهنِگ ب  ماکه

 
****** 
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