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 Literary-Cultural   ادبی ــ فرهنگی

 
  وثوقنوراهللا     
    ٢٦/١/٢٠٠٩ 

  
  
 
 

 زييدست پا
. 

 اواز هوس کرد را هم  کس ماچه
  رنگ ننگ ظلمت همنفس کردبه

 زييدست پار ـــ   من   که آخگمان
 رفت و در قفس کردـ را گیبهار

 
****** 

  

 ینيچ گي دۀچان
 نجاي    گشته اینــــــــي   چگي داستيس

 نجاي گشته اینيچ. …ه ـــــ نقطشکستش
  اوستی   چنا ن بر چانه ني   چیچرا
 نجاي   گشته ا-ینيگچيد -ون ــــ همچکه

 
****** 

  

 رنگي نی سلطه
 ست دار انهييرما هوس آــــ شهبه

  برگ وبار استی عاشقان ببهار
 زيي پارنگي نــۀـــــــــ دور سلطبه
  فصل بهار استی جوالنگهاـکج

  
******  

  
 يی موطالدلبران

  و نوش ما کجا شدی  ناارـبه
 روش ما کجا شدــــــ خنديفرا

 يیران مو طالـــ از دلببپرس
  سبز هوش ما کجا شدیفضا
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****** 
  

 بهاربلخ
 زي در آمیزيي به پادي گوی مکه
 زي در آمیزي با صبح   گلخدال

 یخ را   تا  زنده سازـ  بلبهار
 زي در آمیزيرـ با شمس  تبايب

  
******  

  

 ادي فریژرفا
  سنگ سنگ  استناني ای  خارادل
  هاشان رنگ رنگ استنهي کیهوا
 ني    مرا   باديرــــ  فی   ژ رفا ايب

 گ استــ  باز   در کام نهناي درکه
  

****** 
 

  داراننهيآئ
 دياکا ن بهارــ   چنهي    سسرود
 ديرم   انتظارــ    فصل  گینوا

 ر قامت عشقــــ قسم بقلمداران
 دي دارنهيي را  شما آامتـــــــيـق

 
****** 

 

 دي سپیصدا
  استديـ من سپی است اما صداشب
  استدي را  نغمه پرداز  نوانـــتجه
 ز  شما بادا  سالمتــــــــــــ  سبسر
  استديردم شهــ من  ه ـ سرخبانز

  
****** 

 

  چشمهمفکر
 یدي را ندی  رنگ   شادازانرو

 یديوهر نچـــ در دکان دل گکه
 نيخ عاشقان بــ  بازار  بلن آدر
 یدير چشم بو سعـــتت همفکاگر

  
******  

  

 دي دیايدر
  استدي محبت رو سپشي پدلم
  استدي دیاي   دری نهيي آدلم
 قاهشانـ خی کن به کویگذار
  استديزيـــ بازار سماع باکه

  
******  
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   آرزوستاد

 
 را    آتش  ستاد  آرزوزنـــم
 را  از فتنه   داد   آرزوريـبگ
 ميم همنفس تا زنده سازی اايب

 را   آرزواديـــــــــ زنده نهاد
  

******. 
  

   فردادورادور
  گرفتندرا ايل روـــ فصسراغ
 رفتندـــــــــ راه تماشا را گسر
 ميريـ تا سنگر بگزي برخرسح
 ردا را گرفتندــ دورا دور فکه

  
****** 

  پانوشت
 یشکنندگ  ازینماد  : یني چِگيد ــ  ١
 کايسا بق امر  جمهورسئي رمعاون   :   ینيچ ْگيدــ  ٢

 


