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  وثوقوراهللاـــــــــــن

 ١٣٨٩/١٢/٣ ، شنبهسه
  

  
  

 

 : بهیاميپ آوا با جوانان عرب و هم
 ريبه ز  سرانيقذاف

  

 کوالک
****** 

 گوش  درحلقه
  نوشه ایت کرد را به غفلیسراب

 غوش همااي در دل ا ـــــب  ینگشت

 ردي را نگ سراغت  یراموشــــــف

  گوش در حلقه   غالم  ی ا یئکجا
 

****** 

  فرداهادست
 ديريوز   وري م اگر و  شاه رـــاگ

 ديريوفان سر به زط شي پدر دگر
 خينج ذلتبار تارـــــــــــــــک  وشما
  ديريرداها اســــــف دست  در  شما

 
****** 

 ی جهانیواليه
  بد آهنگ دارد الــــب  ني اچها

 پر سنگ دارد  در دامان هرکه
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 ی جهانیواليـ ه ني از ا بترس

  جنگ دارد دا هم ـ با خی حتکه
 

****** 

 کوالک
  درد مارا یصدا م ـــــ برهیزد

  سرد مارا  آه یلي سورــــــــــبخ

  کوالِک کوالکنيغرقاب ا  وتو

   ره آورد مارا وفانــــــــ ط نيبب
 

****** 

 یراني حبحر
  سوز دعارا  ماننهيس  ازشنو

 را اشق شناــــدل ع  ازاموزيب

 یرفتـگ  من به دست کم گمان

  را گرم ما ون ـــــختنِد    نگاه
 

****** 

  رنگی بیحنا
  نداردیشما جنگ اـــــــ من بدل

  نداردی اش سنگدهــي دسِت دبه

  حق قطره قطره خون عاشقبه

   نداردیر رنگــــــ تان دگیحنا
 

****** 

  وداغدرفش
  فردا نداردشب ِ   امروزرــــــدگ

 ندارد ان  پاــــــــت   یهمراه سر

 شتوّح ومار طــــ عمر    آمدسر

   نداردیمعن ان ــ  تداغ   ودرفش
 

****** 

  آرامشدوران
 خواهش گذشته  وی از زارسخن

 دانش گذشته ِ سر ب از آرــــــدگ

 ورتــج   جهل و شد جنونجهنم

   آرامش گذشته دوران  را وــــــت
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****** 

  ترسواريد
 ميارز دار تيجنا بيــــج در  نه

 ميدرز داراز بروز   رواـــــپ  نه

 ختير ما فرو ترس  واري دو در

  ميرز دارـــــ   لی مژده هاتيبرا
 

****** 

 غوشا همیدلها
 زن یار مــشتت ب را به پتيجنا

  زنی مواريسر  د رـ را بسرت

 آغوش  همی دلهایارسوــ چسِر

  زنيسر جار م  را به هرجنونت
 

****** 

  جهان پرکي
  دلی ایگردرور ـــ پ عشق   تابرو

  دلی ایر گردــــــ سنگدهي اوج دبه

  هستیپر  بال وی هر جا مرغ ببه

   دلی ایردــگ  جهان پرکي شيبرا
 

****** 
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