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 ! وطــن
 

 نویسم می من راـــت وصف همه  نویسم می میهن شعر   وصفت به
 نویسم می میهن وصف   گویم چو   ستـــــترهـشــیــاشتیاق ب را قلم
 نویسم می گلشن چو هم بودی که  یمت دـــق اران  ــــروزگ دــــی هـــب

 ویسمـــن می نـــم دکشـان ولیکن  داری افسانه وصد تعریف توصد
 نویسم می زگلشن مـه گل از مــه  قشنگت هاران  ــــــــوبــن اد  ـــی هــب
 نویسم می زسوسن و ازسرو مــه  خوشگوارت وایــوه آب از مــه

 ویسمــن می میهن ظــفـح رایــــب  حشورتــــوسل یرــــدل ردان  ــزم
 نویسم می وَبرزن وکوی زدشت  وایتـوه آب ی روردهــپ دمــــش

 ویسمـــن می َزَینـم   وــت ام  ــن هــب  شعرم هــــــبهترک ی سوژه نباشد
 ویسمـــــن می میهن  اد  ــریـب فقط  ستمــه دهــزن اــت ام ردهـــک تعهد
 نویسم می وروشن صافسراسر  تـنـزری  و ارــپ رب اریخ  ــت ازان
مل   ج   نویسم می ازَفن مـوه لمـازع مــه  تهــذشـــــــگ ارات  ـتخــــاف ز 

 ویسمـن می مامن و  امـم و ارــدی  من ترا زیبای نام   اـــرجـــه هـــب
 نویسم می نـــم راـــت امــــن فقط  ندـپرســـب رــگ دنیا روی بهشت  
 نویسم می وکشتن اـه ارتـــزغ  ونتــنــازک سف اــت اصدـب ولی

 نویسم می زن بر هاست خشونت  سالیست چند ستیزان زن زسوی
 نویسم می دشمن هــب روشندتــف  رگزــــه ارندزنگ ارج امتــن به

 نویسم می م زمن یمارییـــب وـچ  الیـس ندــازچ دفــه بی زجنگ  
 ویسمــــن یم یهنــم رانییـــزوی  ردمـــم ودارایی الــــم زغصب

 ویسمــن می مجنــنکارغـزی شدم  سازم چه فروشندت می دشمن به
 نویسم می نــم راــت درد و مــغ  ندــتــــشــگ آواره وـت نایــاب همه

 زشعرم وهربیتی رفـح یکایک
 نویسم می من چون است حقیقت

 
 سویدن۲۰۱۲نومبر
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