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 کند شعری که در شرایط فعلی کشور ما صدق می
 

 !این مردم ماتم زده، بیغم شدنی نیست
 

 
 ر است، مكرم شدني نیستـیـومي كه حقـق

 شــدني نیستم زده، بي غم ــاین مردم مات
 دم شــــــدني نیستــوم، مقــنفع همه، بر ق

 دا هیچ فراهم شــــدني نیستــني ني به خ
 بسیار، یكي هم شدني نیست ۀدــوعزین 

 
 ي؟ــالنـن روز چایــم به ـــتا چند بسازی  يــم نشانـداریــصود، نـزل مقـاز من
 يــه كف بانك جهانـافتاده بم كه ـــگیری  ه تكانيـه دل خانــار نشد از تــیك ب

 
 یك مرد از این طایفه، حاتم شدني نیست

 
 وشانـر بچـیـر ز پستان ادب، شـیك عم ینت این خاك فروشان؟ـداري خبر از ط

 وشانـپـه بـنـوزیـه بـوار بـلـي و شـنكتای در دیگ هنر كرده و صد سال بجوشان
 

 دني نیستـیك عمر به مكتب ببر، آدم ش
 

 خانه فسون است و فسانه؟ تا چند به غم ه خانه؟ـه بـانـم، خـغ ـۀود نالـد بـنـا چـت
 ز كه تا نظم زمانهــم ریــبرخیز و به ه انه؟ـذر و بهــه كني عـگانـیـه بـتا چند ب

 
 ظم شدني نیستـنـورد پاك، مـم نخــبر ه

 
 ورــفـي الـخ فـود پاسـبـالي نؤسبر هیچ  نرسد جور؟ بمردمكو نظم و نظامي كه 

 خوشحال از افزایش ظلمیم در این دور ورـــر غـظـدارد نــده، ارباب نـكـبر ده
 

 چیزي كه فراموش نشد، كم شدني نیست
 

 ازشـیـود روي نـبـي نـلـجع ـۀلـبـر قــب رازش ـۀلـبـود قـدن نبـنـو ل ن ـتـواشنگ
 خواهي بزنش گردن و خواهي بنوازش وده نمازشـحق، هر چه بجا ب ۀكعببر 

 
 این سر، به قدمهاي كسي خم شدني نیست

 
 ن خواهمت آبادـي تخریبي و مـو در پـت دادــــن در پي امـو در پي آزاري و مـت
 خواهي تو مرا بنده و من خواهمت آزاد ي ایجادــن در پـم امحایي و مـو در غـت

 
 هم شدني نیست دني نیست و اینـم شـه آن
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