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 ۱۹/۰۳/۶۰۱۲        رسول پویان

 
 نوروز خونین وطن

 ن شده آخرـیـل ریاحـتـاراج گل و قـت  ونین شده آخرـم خـن ماتـوروز وطـن
 ین شده آخرـدل آزرده و غمگ ،لـبـبل  توی وطن با دل پرخونـکوچیده پرس

 ن شده آخرـارت پرویـل و غـقتل زه  ابـتـب مهـی در شـسـرد کـیـآرام نگ
 سرین شده آخرـم الله و نـتـر دار سـب  روزـشن دیـرۀ گلـر خاطـپژمرده دیگ

 درسینه مگر صخرۀ سنگین شده آخر  از عشق و وفا سوز دلی بیش نجویید
 ن شده آخرـر و تبرزیـت قمه و تیـکش  اتـای نباتـا جـن مـیهـۀ مــزرعـدر م

 ن شده آخرـزده آذیــمـون دل غــا خـب  که جشن گل سرخ وطن ماستنوروز
 ده و پایین شده آخرـنـر افگـرغ پـیمـس  نــذری کـو بابا گش ـدوکـنـلۀ هـر قـب

 ه رنگین شده آخرـن و بادیـهر و دمـش  رخونین زده دشمنـدر قلب وطن خنج
 ن شده آخرــریــمن دیـا دشـردم مـا مـب  ابـر پنجـشکـۀ لـبـا ملعـده تــب شـطال

 شده آخربی دین  و غارتگر تا جانی و  کس هشداره سازش ب داعش ندارد سر
 ن شده آخرـیــاطـیــال شـۀ آمــــچـازیـب  فتنۀ دورانن از ـاک وطـافسوس که خ

 ن شده آخرـزیـنـکۀ بـم ُبشـنـاک وطــخ  سـیـواسـداد  جـۀ بیـشـئه و نقـوطـا تـب
 این تجربـه از خـون نگاریـن شده آخر  در چنگ تجاوز نشـود ملک کس آزاد

 شده آخر گـویی که هـمـه جامعـه بدبین  شده رایج یاـدن مـچکه دروغ و  از بس
 ه شـرائین شده آخرـد و بـه وریـش بـآت  انرژی ذا یا عوض خون وـجای غ در

 ن شده آخرـیـآیو رب داد و سـتم مشـبـی  ورـردم کشـن و مـد بر وطـرحمی نکن
 ؟شده آخر کاخ مگر باطل و نفرین نای  ن و بیمارـه جـز خائـب از ارگ نخیزد

 شده آخر گرچه به غلط پالش و تزئین  ائنـوطـن هـرگـز نبود در دل خ بـح
 وانـن دیـأمـود مـان نشــراسـان خـدام
 ن شده آخرـرزیـش بـر آتـوش اگـامـخ
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