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 ازپنجره ھاي زندان
 ـــندازبندرھا شود صلحبرآن امیدكھ قبلھ زمان صفاشودصلح        زنجیرظلم بشك

 عدل و داد سرآورم فرود           فسادبسوخت جانھا طوفان بپاشودصلحدرپیشگاه 
 آزادي وبیان زبنداندیشھ بازبان اسیر          كشتندسربریده اندزمزمھ ھا شودصلح
 آزادگي ُمردسرودصلح گشت خموش          آھنگ وني نمي تند رنجھادواشودصلح

 دگي خالص بربیگناه شودصلحجبروستم میكشدآتشفشان كینھ جوي          ازقیدبر
 دست ستمگران نگرآلوده خون ناتوان        سیالب خون ھركجا كي آشناشودصلح
 پنجرھاي آتشین زندان بسوخت جانھا         درمان خستھ واسیردرھركجاشودصلح

 ذوالنھ میزنندبھ دست وپاي ھرضعیف        ازاشكي مادروپدر كي راه كشاشودصلح
 یوه ویتیم چیست      بشنوفغان نالھ ھافریادي نابیناشودصلحجرم گناه طفل وزن ھرب

 جنگ وفسادزمافیا ست این دشمنت ندیم      سلول زرنج ودردھادست خدا شودصلح
 فیروزكوهمحبس تطبیق نشدن فرمان عفورئیس جمھوردر       

 ھانمیكنندن ازبندرـــــاین مفسدان كینھ  جوي شرم وحیانمیكنند           چھ كرده ام گناه م
 فا نمیكنندـــــازجنگ ظلم درآتشم سوختم زجبردشمني            من بیگناه افتاده ام ترك ج

 رارت وجنایتست قانون بھ پانمیكنندــــفریادنالھ ھاكشیده ام بردیده اي افق خون          ش
 ندعلم ھنرشدخواروزارجھل وستم حاكم بود         این دشمنان خودپرست ترس خدانمیكن

 ھرسال بزندان میبرنداطالع كذب سازندبمن         گرحق بگفتم جرم بمن ھرگیزوفانمیكنند
 یھ زیروزبریك باربا نمیكنندـت دوســــیكسال ویكاه محبوسم ازكاروتعلیم بي قرار        گش

 ست قانون بجانمیكنندــــفرھنگ بودجرم وگناه ھنردراینجاكافراست        جنگ تجاوزحاكم
 محكوم شدم زین ماجراگرحق ادانمیكنندوعمل خدمت بھ اوالدوطن     تعلیم بھ ل شصت سا

 ویش       محبوس كزین حالت منم رحم بمانمیكنندــجبرزمان بخانھ محروم كھ ازحقوق خ
 چھ بوده است خطاي من بربیگناه نمیكنند ن حیلھ گردرعیشي رشوت وفساد     اي فاسدا
 ھرجابھ عرض حال خویش یكي صدانمیكنند    مضطرب   ه خون چكان ازبیگناھي قلبم شد

 مظلوم ھزاران ھمچومن ترك خطا نمیكنند       زین ماجراجوي فسادملت بھ عذابست ندیم
 شكایت ازكذب وفساددرارگانھاي عدلي،قضایي فیروزكوه              

 رگیزنم آیدـــــازین حكومت پُرجنگجال خوشم ھ   ازین قاضي وسارنوال خوشم ھرگیز نمي آید     
 رگیزنمي آیدــــاي دجال خوشم ھ زدستي فتنھ  اكنون زانفجاروانتحار         ت ــــــــفسادازحدگذش

 رگیزنمي آیدـــزعیشي رشوت وخیال خوشم ھ درمحبس انداختند         د ساـــــــمراباكذب آلودندف
 رگیزنمي آیدـــــــا نمیدانند           ازین قاضي بي كمال خوشم ھبھ من اطالع كذب ساختندگناھم ر

 رگیز نمي آیدـــمعاف شددزدبي مثال خوشم ھ     فسادوكذب قانون گشت عدالت رفت ازمیان       
 رگیزنمي آیدــــامیال خوشم ھوتروریزم حاكم     اي بدنامي    فسادبرخاست ازین حكومت بھ رسو

 ت ازحبس من دوسال خوشم ھرگیزنمي آیدگذش    كیشي مافیا ھرروز        فریب وكذب برملت ز
 رگیز نمي آیدــــــرعیت چوروچپاول خوشم ھ       ازین قاضي غارتگركھ دركرسي نشانده اید    

 رگیزامي آیدــــبھ جزخدمت ندارم حال خوشم ھ ت خداشاھدوھم ناظر      ــــــبگواساگرتاریخ جوا
 رگیز نمي آیدــــكزین فاسد دغل چال خوشم ھ ردن          ــــــان نھ ازذوالنھ ومنمي ترسم اززند

 رگیزنمي آیدـــبھ ھررژیم شوندبرحال خوشم ھ یراثي          ـــــگروه ودستھ ظالم حرام خوران م
 رگیز نمي آیدـــعدالت سوخت كردزوال خوشم ھ قام كھ میخواھد        ـــــمقررمیشودفاسدبھ ھرم

 رگیز نمي آیدــــــبھ فاسدكي شودمجال خوشم ھ     واقعیت گرشودحاكم عدالت وقانون تطبیق     
 رگیز نمي آيــــنج وازین جدال خوشم ھازین ر    مگربیان آزادي ندیم جرم وگناه بر تست        

 ن منع حمایش بزرگ طراحی عکس ازواقعات خشونت ، ازدواج ھای اجباری وحمایت ازقانوز:طالعیھا
 خشونت کھ ازطریق بنیاد فرھنگی وھنری سام برگزار میگردد تشریف فرماشوند

 آدرس : کتابخانھ ، موزیم ھنری پارک ندیم آباد دره قاضی 
 تااخیربرج حوت بروی عالقمندان بازمی باشد ) قبل ازظھر9ساعت ( 1394-12-17وقت نمایش : (

 وماھنامھ سام ریاستاداحمدندیم غوري مدیرمسئول بنیادفرھنگي ھنر
 0779410883شماره ھاي تماس : 

 ---   nadim 88ahmad@gmail.comل :یایم
  www.sam2wklyblakfa.coالك: بیو
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