
 شعرانقالب

 

 

 باغ انقالب

 

 انقالب یعنی گل

 در کنار پروانه

 نور و گرمی و شادی

 در میان هر خانه

 انقالب یعنی جشن

 جشن سبزه در صحرا

 انقالب لبخندی است

 بر لبان شاد ما



 انقالب چون باغ است

 باغ پر گل و زیبا

 باغ سبز آزادی است

 باغ انقالب ما

 

 

 

 ایران میهن ماست

 

 یه روز تو ماه بهمن خنده نشست رو لبها

ما رهبر و امام  چونکه اومد به میهن  

گذاشتیم گل گلدون  میون کوچه هامون  

 

 پَر می زدیم زشادی درد و غمی نداشتیم



 

 بیا با هم بخونیم؛ بازم مثل همیشه

 

 شعار اون شهیدان؛که رو دیوار نوشته

 

 تا خون در رگ ماست؛خمینی رهبر ماست

 

 تا خون در رگ ماست؛ ایران میهن ماست

 

 

 

 

 

 



 سرود انقالب

 دوباره کوچه ی ما

 بوی گالب می دهد

 به بوته های گل پدر

 دوباره آب می دهد

 تمام کوچه ها شده

 پر از گل و پر از گالب

 گالب می زند زنی

 روی لباس بچه ها

 شده تمام شهر ما

 پر از صدای انقالب

 دوباره می رسد به گوش

 سرود های انقالب



 

 

 نوروز در بهمن

 آمد ما لب بر جان            شب بود و ز تنهایی

 آمد صدا باره یک             در آن دل تاریکی

 

 ماهیم منتظر ما          ما خسته شدیم از شب 

 خواهیمنمی شاه ما            ای روح خدا برگرد

 

 امیناک سر از شاه           خواهیدپرسید چه می

 «اسالمی جمهوری»            مردم همگی گفتند:

 افشین عالء



 بوی گل نارنج

 دود و آتش روزهای آن           یادش به خیر آن روزگاران

 

 بود ما زنجیر از حلقه یک           آن روزگارانی که هر کس

 

 

 

 دیوار روی یا لب روی بر                هر روز شعری و شعاری

 

 دیوار روی ما کج خط              بستها نقش میراستیاز 

 

 

 



 «یاران؟ چیست امشب شب نام»        هر شب سؤالی و جواب

بهاران فردا شب نام           اسم شب امشب هست پاییز  

 

 

 ما بسته هایمُشت در                انگار نارنجک گلی بود

 

 ما خسته هایانگشت                  دادبوی گل نارنج می

 نیاشکوه قاسم

 یک پله یک پله

 شد پیدا دور از              وقتی هواپیما

 شد وا او روی بر           آغوش یک ملت

 



 او پایین آمدمی             یک پله یک پله

 شیرین ایخنده با           ای پُر نوربا چهره

 

 بود قرارشبی دل،              آمدآرام می

 …بود انتظارش در           دریایی از مردم

 افشین عالء

 آن روز

 زد سر سپیده طرفی هر از           وقتی که تو آمدی دوباره

 ه سوی غنچه پَر زدب پروانه           در باغ، شکوفه شد شکوفا

 

 رویید خنده قشنگ هایگل           در خانه و کوچه و خیابان



 جوانه هم و غنچه هم           از شادی دیدن تو آن روز

 خندید

 نژادافسانه شعبان

 

 

 خط خورشید

 شب، شبی بیکران بود

 دفتر آسمان پاره پاره

 ها، زرد و تیرهبرگ

 فصل، فصل خزان بود

 هر ستاره،

 ای تار خوردهحرف خط



 در دل صفحه آسمان بود

 گرچه گاهی شهابی

 های شبِ آسمان رامشق

 شدزد و محو میزود خط می

 آلودباز در آن هوای مه

 هایی از ابر تیرهکنپاک

 کردخط خورشید را پاک می

 ناگهان نوری از شرق تابید

 خون خورشید

 آتشی در شفق زد

 مردی از شرق برخاست

 ق زد!آسمان را ور



 پورقیصر امین

 


