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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political   سياسی

  
  وقــــــــــــ وثنوراهللا   
 ١٣٨٩/١١/٢٠  ــشنبهپنج    

  
  

  

 یئ دوره رقص
 

 گاهيپا
 ميها غرِق آهاــــناکج   تا ولو
 مي پناهی به هر تلخینيري شبه
 ستي چی آسودگۀ قلدر رـــسف

  ميگاهي پایبخواه  تا را خطر
 

******  
  نگاهاننيسنگ

 نجاي سراغ جاده ایري گی مچه
 نجاياستاده ا  یکه ب  تا  لـمعط
  نگاهانني سنگنياِر اـ بِري زبه

  نجايا افتاده اـــــــــــپ  زاتوبانها
 

******  
  روشنیصدا

 را  هادهي همه نادني ایدي دهـچ
 را بن خطا  از یر د الماِنــغ

 هايرگي تنـــــي روشن ا یصدا
  را اده ماـ جنيکدام  در کشانده
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******  
 ی سونامطوفاِن

 کن ايدر کفِش ح یاـــــــ پیبرنگ
 جدل دل را رها کن  و رنگين ز

 یسونام اِن ـــطوف  همدسِت مشو
  اِل غنچه ها کنـ به حی فکریکم

 

******  
 نومسافر

 ره را جاده ی اه کرد  گمراـــچ
  چه رایرازـــــ سرافیني بینم

 رـــــــ نومسافني بر سِر اینگفت
   راهيس  روزني کس آورده اچه

 

******  
 راب َسغرِق

 یـــتباه  و یـــتباه و  یـــتباه
 یاهي سِشي کرده سر پخم سحر
 ميرِق سرابــــسرا غ ظلمتنيدر
  ی واهی بارانها ولـ ق  ازغيدر

  

******  
 ی پستگلباِن

  رای وابستگۀنغم  نـک  رها
  رایم لباِن پستگــــــ برهبنه

  نهاد آرزو شویوــــــسخنگ
   رای کن رواِن خستگیروان

 

******  
  سنگی هاجاده

 ؟ستيچ نگ ازــــ جی در صدادنيتپ
 ؟ستي ننگ از چی طرفه هانيدروغ
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 جي گیردانت اــــــــ سرگی پاري زبه
  ؟ستي سنگ از چیاده هاــ جسپردن

 

******  
 ئی دوره ِصرق

 ستي خامیرچه بوـــ را اگنواها
 ستي ما سالمیئ رقِص دوره به
  تازه کارانني اۀ ردــــــــ پاِنيم

  ستيوِل غالمــــــــ قۀ نغم  مقاِم
 

******  
  غربغروب

 ؟چند  غرق تاريرداب تحـــــــــ گبه
 ؟چند فرق تا  بره ای لحظ  هرزدن
 دنيرا شن  یروبـــــــــغ رـ هِويغر
  ؟چند  شرق تایصدا  ازدنـــــــيبر

 

****** 
 سي خِسيخ

 ميسي خِسيز موجش خ  است وسراب
 ميسيرِش کــــــــــــــــــمثاِل ف  اواِنيم
  دلی بندیالــــــــــــــــخ  زاهاي دربه
  ميسي نوی میئــــــــــــــــــــــ آشنااِميپ

 

****** 
 ه ماهانعادِت

  بار گشته سماجت  دوِش ما به
  گشتهواريد دل  و  اــــــ مانيم

  ماستۀانــــ عادِت ماهسماجت
  تکرار گشتهی  سرگشتگبس ز

........... 

 


