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  وثوقنوراهللا    
    ٢٠٠٩-٢- ١٧  

  
  
 

  و مدارایمدار
  
 

****** 
  

 لي  و  انژاد
  استشير گونه نـت  از هی  خالميصدا
  استشي رشي رشيته ها رشهـــاگرچ
 یشي خندد به ری  مهـــــــشي از ر یول

  استشيخو  ليژاد و  اــکه  در بند ن
  

****** 
  

  و مدارایمدار
  بازی زنیا  مـــ خسته را   پرکاب
  ز بای زنی   ماي رو ی بر کویسر

 ميندار  ما  یا  مدارــــــــمدارا  ب
  بازی زنی را به دلها  می چنگچه

  
****** 
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 ويروس  جهالت             
 را   چتي و آني چرت  مي    چت  چرا
 ا  حرمتي ر بي  ازين  افزون  نـــمك

   جهالتروسيز و م  ـــــه بر  مزن
   را  نتي    انتر  دل  نـــــــــاي    صفاي

 
****** 

  

 ريدزد  بگ
 راستير ما اگر شاه و وزـــــ شهبه

  استري از خجالت سر به زنگاهش
 ميدزدرا ب خود سرانا  ــــــــــج  ايب
   استري بگی دزدی در هر دفترکه 

 
****** 

  

 لي فدماغ
 ميليص  ايیاي آر ژادـــــــــــن

 ميليرچه فــــ از دماغ هفتاده
  عشقی عرفانۀ از لحظیته
 ميليال و قــــــ قی ارتقایبقا

  
****** 

 

  آساريکو
   جفت گشتهیا تباهــــــــ ما بدل

  تخت خورد و خفت گشتهخراب
  محبت یاــــــــــــيساالر درسپه
 گشتهافت رياس  آسا رــــــــــيکو

  
****** 

  

  آهشورش
 دا بردــــــــــ را نا خمي هست تمام
  شنا بردیوــــ   سکجست ندارد
  آه  شورشی   شعله هااعــــشع
  ا بردـــ  دستم را به هنگام دعدو

 
******  

 

 ی قالگل
 ميخار باش  ارانيم در چش چرا
 مي باشاري اغار ره ــــــــــ  خايب
 مي   ببا فیرش احساســـف  تا ايب

 مي باش اري یپا  یالــــــــ ق  گل
  

****** 
 
 
  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  صفادکان
 ميريره  غوغا  بگ و   رسم ايب
 ميريموالنا  بگ  سوز  راغـــس
   عشقۀ سادیرــــ مشتی ا ايب
 ميريسودا بگان صفا ـــــ دکز

  
****** 

  

  شهي در اندشهير
  داردشهيدر اند  هـشي رمسلمان

  داردشهير  یمهربان عشق و ز
 زيپره  بیآن ساقزم  ــــ از بدال
  داردشهي شانيم   ني شور ککه

  
****** 

  

 اهي بند سکمر
 نگاهش را تماشا   يی هر سوبه
 راهش را تماشا  گم کرده   یدل
 آرزوها بسته  به قتل  رــــــــکم
 تماشارا  اهشيس بند  رــــــــکم

 
****** 

 
 


