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    ۰۸۰۲جنوری  ۸۰جمعه                                                             فریده نوری         

 زمستان و غریبان
 

 تـم و درد اسـاه زخـم میعادگـدل  به گوش ام خش خش پاییز زرد است

 ا بس ناجوانمردانه سرد استهو  ی از در و دشتـدایـد صـآی میـن

 
 

 

 

 

  

 

 

 

طاقت فرسا ما  فقیر و ناتوان هموطنان، باریدن برف و سرمای شدید، برای رسیدن فصل زمستان

زیرا تعداد کثیری از مردم بدون سرپناه در خیمه ها و ویرانه ها زندگی می کنند ، کشنده می باشدو 

و  محروم اند سوخت مواد و از داشتن پوشاک، مواد غذایی. رو برو هستندبه مشکالت گوناگون  و

 .و خواب و خیال است یک رویا ،برای آنان دسترسی به دوا و داکتر

ما  اکثریت مردم بیچاره و بی پناهسال به این سوء  ۳۴جنگ تحمیلی است که از همه حاصل  هااین

 کرده وخون این ملت بیچاره تجارت با که  ،افراد و گروهایی قرار گرفته اند مشتیک  گروگان  

 .نده ای هنگفتی به دست آوردهاسرمایه 

پوش و پوشیدن البسۀ شیک و هر روز با موتر های زرهاما دیده می شود که این سرمایه داران 

  این بینوایان  کناروجدانی از  بی تفاوت، بدون کوچکترین ندامت   و فرعونی روربا غ گران قیمت،

خپلواکی            استقالل   
                            www.esteqlaal.net                           
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 یا اینها همه کور  مادرزاد اند و یا بی وجدان متولد شده اند؟آمگر  .می گذرندبی خیال 

زندگی می کنند،   دامنگیر شان خواهد شد، اگر در این دنیا بدون ترسهللاشا بینوایان اناین   اما آه  

   . ستاگرفتنی از آنان را  انبی پناه و دادگاه الهی منتظر شان است و انتقام این محرومان

 عکس ها از گوگل

با شما  دارم، ی خودو رنجی که از این اوضاع و احوال هموطنان بینوادرد خواستم احساس 

 .تقسیم کنمتوسط اشعار ذیل هموطنان عزیز 

 

 کدخدایان را افزود بر تن پوستینمستان ز

 ند ما یک ال قبایان راـد کـولیکن پوست خواه

 سر فرود آرد ،باران هم که آید ،به کاخ ستم

 داند گدایان را ،کوفتن ولیکن خانه بر سر

 کی به بالین فقیر آید ،طبیب بی مروت

 دوایان را درد بی ،درمان نیست کس در بندکه 

 غلطید و خونعالمی در خاک  ،فرمان آتشبه هر 

 فرمانروایان را کاخ این ،دکنویران خدا 

 می ستانندت به ذلت ،نبخشیدیبه عزت چون 

 ان راـیاـآغاز پ همان از ،شدـاقل نیندیـچرا ع

 زاری شهریارا بس ،حریفی با تمسخر گفت

 ادایان رـکه می گیرند در شهر و دیار ما گ
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 ، زمستــان غـریـبـانچـون آمــده از ره  غریـبان ، پـــریشانشــد و دل گشتهسرما 

 ناریبــــفره ی بـی نان غـاز حالت و از س  بستــهدل می طپــد و اشک چنـان قــافــله 

 تـن و حیــران غــریبـــاناطفال بـرهنــه   حرگــهـرزند ز خنک شام و سـید بلـچون ب

 از شــدت ســرمـاه تــن لــرزان غــریـبـان  د گـرمـگرسنـه نشـونبی جامه و پاپـوش و 

 نباـریـکسی نیست بجویـد رهی درمـان غ  ل هر یک ز ضعیفـیـراض بــود حاصـام

 نـر یــباـه پیــران غـو ب بر کــودک بیمار  ه دشـت پنـاه اسـتـگه خیمه ی ژولیده و گ

 بـانـنــاالن بـه جمع تــوده ی میـدان غــری  از پـی کـاریرود مـرد غـریــب  ,هـرروز

 در پنجه ی فقــر است گــریبــان غـر یبـان  حــاصل نکـــند نقــده ای از بهـردو، نـانی

 جــوانـان غــریــبان ،انــدر پــی مـقـصـود  گم گشته وآواره بــه صـد کشور غیــرانـــد

 نباـریـدیــده ی گــریــان غ ،بــرـاز یــاد م  راحـــت مـلــت بــرنــوگـــام، بجـــوـره ای

 نبکن خدمت و پــرسان غـریبـا و بشتـاب  رت اسـت؟اگ ملت انـدیـشه ی آسایش

 وآن نــرخ و نــوای وطـن ارزان غـریبـان  ای کاش زغمخواری و فـرمـان تـو گـــردد

 ی و یـــران غــریـبـا ن آبــاد بکــن خـانــه  گر نــام نکــو خواهــی و معمــوری کشـور

 

 


