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  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

   
  وثوقنوراهللا   

     ٥/٣/١٣٨٨   
  

  
  
 

 نميآموزگاران سرزم  بهءاهدا
 

  معلماِهيس روز
 

  

   شکستیبلندا
 یوررـــــر غــــــــه شکست   یبلندا
 ی نور یمايس غ ـــــــــــــــ بال یصدا

 استيدر  اگر در دشت و اگر در کوه
 ی ظهور صلـــــــــــــف  ۀجلو  کمال

 
****** 

  

 شهي اندکودک
 ر چه آهستــدر ه...   راز معلم
 واهستـــــــــ را گ  دلها  آِه معلم
  اوست  ام شهياند ودک ـــ ک پناِه
   سر پناهستی چه کودکش باگر

 
****** 

  

  احساسۀقل
 تي جا،  احساسۀ قل   مــــــــــمعل
 تيصدا  یتماشا رق ـــــــــ غمنم
 پا  و  سر یـب  ان رورـ ناس  سِر
  تياک  پاـکه گردد خ  ارزد یمن

 
****** 

  

 شعله
  زدکرميله ها بر پـــ تو شعغم
 پرم زد  آتشها که بر بال وچه
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  سوختم آتش گرفتمهــــــاگرچ
  سرم زد  بررـگي د بارتيهوا

 
****** 

 

  کمالنور
 التـحه  سوزد بی نمنجاي ایدل
 التي را در خ یکس  مــني بینم

  اما،  روز تو شب گشتهاگرچه
   از نور کمالت روشن  یجهان

 
****** 

 

  نبردیايدن
  درد است رچهـــــه  آتشفشانِ دلش
  نبرد استیايدن  رـــــــــيپام  دلش
 در نبرد جهل و دانش  لمـــــــــــمع
   مرد است مرِد، هرچه مردانانيم

 
****** 

  

 برـره
 ستيز محبت را نشان ن  جمعلم
 ستي ناکسان نی همنوالمـــــــمع
  چون او که هرگزی رهبریابين

  ستي کاروان ناري   دزد وقيرف
 

****** 
  

  هرچه دردیدوا
 لمــــــان معــــ ها را جنهي آئتنت
 لمــــع زر افشان مدي خورشدلت
 یرچه دردـ هی دوايیجا  هربه
  مــــلمع  دردت نشد درمان یول

 
****** 

 

  یظلمت اندوز
 ی نداریروز هي س  از بخِتگر
 ی نداری اندوز متــــــ ظلیبنا
 ی بسوز   وی بساز ی عمراگر
  ی نداریذ سازش به هر موسر

 
****** 

 

 آواز هم
 یدي ندی رازیرمـــــــ محیبجا
 یدي ندیآواز مود هـــــ درد خبه

  بودیا باز افسانه ی از روسخن
  یدي ندیازــ ب  در دل  یرو  به
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****** 
  

 ی دارنهيآئ
 ه مردم داریر بهارـ  فکدلش
  داره مردمی دارنهي آئرـــــس
 دن عشقـ او بهر کشف معدل
  ه  مردم داری کنده کاریواـه

 
******  

 

 اهوي سراغ
 یرفتـــــــ گاهوي منزل سراغ

 ی ها بو گرفتیل همدرـعط ز
 یدينامحرم شن ر زـ گیئصدا

  یرفتـ از او رو گجوانمردانه
 

****** 
  

 
 


