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  معلماهيس روز

 
 نميه آموزگاران سرزمء اهدا

 
  شکستیبلندا

 یر غرورـــــــــــــــ شکست هیبلندا
 ی نوریمايالغ ســـــــــــــــــــ بیصدا

 استيدر ر در کوه اگر در دشت وگــا
  ی فصل ظهورۀلوــــــــــــــــــ جکمال

 
****** 

 

 شهي اندکودک
 ه آهستـــــــر هر چا راز دمعلم
 واهستــــــــــــ آه دلها را گمعلم
  ام اوستشهيودک اندــــــــ کپناه
   سر پناهستی چه کودکش باگر

 
****** 

 

  احساسۀقل
 تي احساس جاۀلــــــــــــــــــ قلممع
 تي صدای تماشا رقـــــــــــغ  منم
  سروپایان باسرورـــــــــ  ن وسر
  تيردد خاک  پاـ ارزد که گینه م

 
****** 

 

 شعله
  زدکرميبر پ  تو شعله ها مـغ
 پرم زد  آتشها که بر بال وچه

 رفتمــــــ سوختم آتش گاگرچه
  د برسرم زرـــگي بار دتيهوا
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****** 

 

  کمالنور
 حالته  سوزد بی نمنجاي ایدل
 التي را در خی کسمـــني بینم

  روز تو شب گشته اماهـاگرچ
   روشن از نور کمالت یجهان

 
****** 

 

  نبردیايدن
 ه درد استـــهرچ  آتشفشان  دلش
 رد استـــــ نب یايدن  ريپام   دلش
  در نبرد جهل و دانشلمـــــــــــمع
   هرچه مردان مرد مرد استانيم

 
****** 

 

 رهبر
 ستيز محبت را نشان نــ جمعلم
 ستياکسان نـــــــ نی همنوامعلم
  چون او که هرگزی رهبریابين

  ستي کاروان نارـي  دزد وقيرف
 

****** 
 

  هرچه دردیدوا
 ان معلمـــــــــ ها را جنهي آئتنت
  زر افشان معلمديورشــــ خدلت
 یه درد  هرچی دوایئ هرجابه
  مل دردت نشد درمان معیـــــول

 
****** 

 

 یظلمت اندوز
 ی نداری روزهي از بخت سرــگ
 ی نداری ظلمت اندوزیاــــــــبن
 ی  و بسوزی بسازی عمررـــاگ
  ی نداریذر موـ سازش به هسر

 
****** 

 

 آواز هم
 یدي ندی راز رمـــــ مح یئجاه ب
 یدي ندیآواز ود همــــــ درد خبه

  بودیا باز افسانه یرو از سخن
  یدي ندیازـــــــ دل در بی روبه

 
****** 
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 ی دارنهيآئ
  دار ه مردمیر بهارـ  فکدلش
  داره مردمی دارهـــــــني آئسر
 ر کشف معدن عشقـــ او بهدل
  ه  مردم داریکنده کار  یواـه

 
****** 

 

 اهوي سراغ
 ی گرفتاهوـــــي  منزل  سراغ

 یفتا بو گرــــهي همدلعطر  ز
 یدينامحرم شن ر زــ گیئصدا
  ی از او رو گرفتوانمردانهــج

 
****** 
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