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!!!به رخ خدای خانه ،صداقت شا درِ گُ بِ   

  نجوئی  حقيقتی رــــــــــــــــــــگ  ،قلمت شکسته بادا

  نگوئی ر حقيقتیــــــــــــــــــگ  ،ت بسته بادازبانْ  ای

  و اين دست و قلم انيس جانم  زبان  اين ھیـــــــــــگ

  غمھا زند آتش استخوانم هــــــــــــــگ  ،ايده ھا  گھی

  که رديف و وزن بازم زيزان ــــــــــــع گھی نشود 

  بتازم سوی نوه و ب  به کھنه تزئين! ه کنمـــــــــــــچ

  ست پست مدرنی مسير ھمه مدرن است و ،ھمه نو

  ست زیقرن چھارده دربه  مزدور مغز ر زھرـمگ

  زنجير چوپای زن به  ت،ــــــــــــو شريع ھمه سنت

  مينمود دوباره تدبير ،ر خودش بودــــــــــــــدا اگـبخ

  وغ نسل انسانــــــــــــــنب  به  ،مينمود دوباره پيمان

  زمينگير آيت هللاِ  ،مF  به و   البــــــــــــــــنه به ط

  لذت و توزا، ببری ر ای اسير شھوتــــــــــــــــــخآ

  لتسھم زن فقط مذ، ا نوشته ام منــــــــــــــــکجه ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

  را اھھمۀ سياھي ن و آدابـــــــــــــــــــــتو به اين سن

  قدرت  به  برسانده ای را ھا ــــــــــــــــــــھمۀ تباھي

*****  

  راغ انجمن راـــــــــــــــــ، تو چتو شکوه نسل زن را

  به عزلت را، بنشانده ای وغ اين چمنـــــــــــــــتو نب

  رشته ات زند پرـــــــــــــــــــ، که فدی آيداگرت حسو

  کشان سرــــــــــــبزنيد به کھ، راز او شوتو خود ھمت

  ياری چشمه بش رــــــــــــنگ اریبردب و تو به عشق 

  ردا رود از مسير بھترـــــــــــــــــــــه نسل پاک فتا ک

  مروت به جھان بی ،يکی شد دوتا   ر اينــــــــــــــاگ

  انه گردد به سرای بيعدالتــــــــــــــــــــــــــيگ سپرت

  بين رويش وه و دانش بگشا ب لم ــــــــــــــــره پاک ع

  ا سفری صفای عادتــــــــــــــــــــــبه آسمانھ  که کند

*****  

  قفس نشسته یوش بسته به تھـــــــــــو گ چشم  که ه ن

  دل شکسته شده نسل ،ورتـــــــــــــــــــنفير ذھن ک ز

  کشی گ و عشقــــــــــــــــروان پريشی ھمه جن ھمۀ

  رفته دست پيشیـــــــــــــــــــــگعقدۀ حقارت به   ھمه

  ھر او دوای خانهمِ  ،انهـــــــــــــــــــــــای خزن بود ان

  خانه ی داـــــــــــــــــــــخرخ ه ب  ،صداقت  بگشا در

*****  

  

  

  

 
 


