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 Literary - Cultural  ادبی ــ فرهنگی

     
  وثوقنوراهللا   

١٣٨٧-١٢-٢١    
  
  
  

 یاهيدور س
   

  
  آلودهیهوا

 اغ باال تار گشتهـــــــــــ بچشم دو
  گشتهرماي شهر گل بیواــــــــــه
  استیاسي ما سی بار فضابس ز
   ادبار گشتهۀن آلودـــــــــــــــ طو

   
****** 

 

  راشي خوبخاران
 ی گلشن بخارني اززديــــ خی منه
 ی خارري غدي گل نرویاـــــــ جبه
  کنشتني به حال خویرــــــ فکدال

  ی به خواری را تاکشي خوبخاران
 

******  
  

  وارهچپن
  را وطندارشم مستتــــ چبنازم
  ها داردهي دی برایردــــ پا کبه
 ميرت رونهادـ رستوران  فکبه

  اري یان مازدــــــ واره بجچپن
 

******  
 

  گردابکوچه
 مي گرداب گشتـــــــــۀ خانميمق
 مي غم خواب گشتـــۀ موجانيم

 زارــ آن سان در لجنميرفت فرو
 مي درجا از خجالت آب گشتکه
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******  

 
  پروازخاطر

 مي و مثل دال گشتميــــ بودالف
 ميامال گشتــــــــ بار دل پريبز
 مير پرواز ماندـــ در خاطیول

  مي بال گشتی پر و بی باگرچه
  

******  
  

 دي دچشم
 یدي هردم شهۀز از اللــــ جبه
 یدي گلشن امنيـــ ازدي روینم
  گشته پرپرنجاي که ايی گلهاچه
 یدي به نرگس چشم دباشد اگر

  
****** 

 

 دنيي رورنگ
 ميدي فصل سپۀتشن ما رـــــــاگ
 ميدي ها تنیاهي دور سراــــــچ

 مي از چشم گلشن رو گرفتچرا
 ميدي رمدنيي از رنگ روچرا

  
****** 

 

   شکستهی دلها
  دلها شکستهی آمد ولارـــــبه
  خلق بستهیروــــ بیشاد در
  کشانندی اسارت مريزنجه ب

   چوگل را دسته دستهجوانان
 

****** 
 

  گرفته هاآتش
 ن آتش گرفتهــــــــدشت وط  ودر
  چمن آتش گرفتهني اارــــــــــــبه

 ستي ناله جاری صدا يی سوزهر
  زن آتش گرفته  مرد واهـــــــــنگ

 
****** 

 
  نگاهخار

  کردهري در زنجی پاارانــــــــبه
  کردهري را چه خوش تفسجنونش
 مييار نگاه ناز اوـــــــــــــ خمگر
  کردهريود تـــرا از سر خ ما که

  
****** 
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  سرابموج
 نجاي پاست ای سر وبی بريوــــــک
 نجايست اا معنی باغ بو ارـــــــبه
  استی چشمم تشنه موج سرابدو
  نجاي ااستي دررشــــــگي نام دکه

  
****** 

 

   مهرۀدان
 ميوادار بهارــــــــ هیمپندار

 مياري دني ازباني را مزانــخ
 م نفرت باغ دل را تخري غبه
 مي بکاریرـــــ مهۀ داندميند

 
 
 
 
 
  
   


