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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  ناتور رحمانی

  ٢٠١٣ اپريل ٠۶
  
  

  ! درود برآن دوست 

نه بھارا رم ، وبرای سالمتی ويستانه می پذدو) اه سیيس(ازخرده کاری ھای ی دل شان، ئايرا با تمنای بی ر شوخی شان

  . بودن شان آرزو می برم 

  ... .ن سروده بتواند پاسخی باشد، برای لطافت گفتار شان چه بھتر ياگر ا

  

  » ل فولينه شوخی، نه اپر«
  دوستی از آنطرف خط برقی 

  احساس ما را به شوخی گرفته است 

  با خوش طبعی خط سرخ را 

  ان ين عصياز نشان شاعرانه تر

  )ل فول يبازی اپر( به نشانۀ 

  لقی نموده اند ت

  ن شوخی ھا يای بابا ، ما را چه با ا

  روزگار آنقدر مزاح تلخ کرده

  ن خاطر ما يکه خارائ

  ن لطافت ھا نا آشناست يبا ا

  ما با ھمان خوشباوری ھای خود 

  خ را يھر روز از روزگار تار

  م يساز یب عمر ميضر

  ل يما از اول اپر

  کهتا ھفت و ھشت آن 

  باشد) ثور(ھمان 

  اه وابسته به آن را يو روز ھای س

  در گھنامۀ زمان 
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  م يدان ین روزشمار ميتلخ تر

  که آغاز و انجام آن 

  رنگ خون و خاکستر دارد 

  ما با ھمان خوشباوری ھای مان 

  به فردای بھتر 

  بار بار از دار ستم 

  م يزان گشته ايآو

  ما سالھاست 

  ی ئبايکه با شک

  بدبختی ، درد و دار را 

  م يی کنتجربه م

  م يين مايا

  ن لحظه ھا يکه بر اندوھبارتر

  م يزنيلبخند م

  م يئن مايا

  ن کوچه ھای شب يک تريکه در تار

  م يشو یگم م

  را پاسبان دزد است يز

  ن به آرمان مردم يو خا

  له يسردار قب

  آنھا چراغ را در پستوی

  خ پنھان کرده اند ي تکرار تار

  ی نباشد ئسوی رھاه ی بتا راھ

  م يئن مايو باز ا

  که با نی لبک شکسته 

  سرود آزادی را 

  م يمی نواز

  بدون شوخی 

  ھروقت ، ھرازگاھی 

  ت يتا نھا

  .دن به ھدف يتا رس

 

 

 

 


