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اهللا وثوقنور                                                                                                           

    ٢٠٠٩پريل  ا٧  
 
 
 

  بلوار دلها
  

****** 
  

 شرم حضور
 ر پا نكرديــــنشستي شورشي ب

  وا نكرديي پراله ـبه رقص شع
 ضور تو آجا شدـــــــدال شرم ح

   پروا نكرديا ـــآه از پروانه ه
 

****** 
  

  ساغر باور
 ام شادي تر نبينمـــــلبي از ج

 ر باور نبينمــــــصفا در ساغ
 را درين باغره آورد بهاران 
   پرپر نبينمــۀبه غير از غنچ
 

****** 
  

 آوه بابا
 رداد اگر ارديبهشت استــــــــاگر خ

 به چشم ما بهاران وه چه زشت است
 ا آوه باباـــــــــــــچه سيالبي آه اينج

 راني دلها سرشت استــــــــــــپي وي
  

****** 
  

 گروگان
 وه و دشت ديگرانيمــاسير آ

 امرادي ناتوانيمج نــــــرن ز
 بهار ما گروگان آسان است

  زانيمــــ دست خۀاز آن آوار
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****** 

  

 رهگذر
 اري در ديار ما نماندهــــــــبه

 ذ ار ما نماندهـــــگلي در رهگ
 چنان پاييز ما را آرده غارت

 ار ما نماندهــــــآه نامي از به
 

****** 
  

 ده مرده
 سخن در بزم دل بي پرده گويم

 وهر پرورده گويمــــــــبسان گ
 سرسبز وفا هم سنگ دار است

  م و ده مرده گويمـآه من حالج
 

******  
  

  ابليسسنگر
 م ديده ها را آيس آردهــنم غ

 ا را خيس آردهـــدل درد آشن
 رشته ها راـزتلبيسش آسي اف

  ر ابليس آردهــــــــاسير سنگ
 

******  
  

 بوي دود
 است ن چه سودــنگاهم را درين گلخ

 آه اينجا هر چه بيني بوي دود  است
 اد خوردهـــــــــچنان سيلي به روي ب

   نازش آبود استۀرــــــآه رنگ چه
 

******  
  

 درنگ
 بهاران رقص رنگ تو آجا شد

 آجا شد وخ و شنگ توــنگاه ش
 ه رو دست دلم راـنگيري از چ

  ا رفتي درنگ تو آجا شدــــآج
 

******  
  

 درخت خنده
 ر جريان بهاريمــــــــــاگر هم فك

 درخت خنده را گر برگ و باريم
 واب غنچه هاييمـــچرا آابوس خ

  ان رويا ها شراريمـــــچرا بر ج
 

****** 
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  بوي پرواز
 رم رازي نيامدــــــــــــدلم را مح

 م را هماوازي نيامدــــــــــــنگاه
 مگر انديشه را بال و پري نيست

  ايي بوي پروازي نيامدــــــــز ج
 

****** 
  

 فصل آمال
 اري را پر و بالي نگشتيمـــــــبه

 رواز اقبالي نگشتيمـــــــــــــپر پ
 اگر چه از گل و سوسن سروديم

  ان فصل آمالي نگشتيمـــــــــــزب
 

****** 
  

  سبزیصدا
 م رويايي بكاريمــــــ تا تخبيا
 ج سينه دريايي بكاريمــ آنبه
 هاي خموشيـ در دشت شببيا

  ردايي بكاريمـــز ف سبصداي
 

******  
  

  دلهابلوار
 ا گلشن بكاريمــــــ تا باغ تبيا
  تا نرگس و سوسن بكاريمبيا

 رسم آه در بلوار دلهاـ تازان
   آهن بكاريمۀ ريشارهــــــدوب

 
******  

  
 


