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 Political  سياسی

  
    وثوقنوراهللا    
    ٣٠/٤/١٣٨٨  

  
  
  
 

 رــــک ِ مار
 

 
  ماساليخ

  را مامِن وسواس  کردندوطن
 ر خناس کردندـــ دسِت هِرياس
 مي دارري قلِب شنهيج ســـ کنبه
   ماس کردنداليرا خ  مارــمگ

 
****** 

  

  فتنهنماِد
  وطن اما چها گشتني بود اچها
 گشت  نماِد فتنه هااهــــــــــــپناگ
 یهانـــــــــــــــ جداِدي باراِني اال
  گشت شکل شما  اززاري بنـوط

 
******  

  

 راه نو
  ساختتوانيَجو م  روزجَوکي تورا
 خت ساتواني کهنه ات َزو مشِتـخ ز

 رچه راهستــــــــهِ   گذاریاگر بست
   ساختتوانيو مــــــن  را باز ازیره

 
****** 

  

 یاريهشۀ نش
 مي فتادیبن بست به   یمپندار
 مي فتادیپست  هرِیپا   درکجا
  ماستیاريشـــهۀ   نشکماِل
  مي فتادی بد مست چشِم  ازاگر
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****** 

  

 کر ِ مار
   دارۀ حلق  و  ناکسان ني اِ سر
 دار  برُاودهکر  نگردد  ار مکه
  مردماِديرـــــف ِ ِی جارشد کجا
   زنم جاری دلها می چارسولِب

 
****** 

  

 ی خموشیغوغا
 پنهان دارد امشب که   ِیئزغوغا
  طوفان دارد امشب یبو  سکوتم
  آرامانوسيـــــــــــقو ای همپابود
   دارد امشبباني فوران در گرکه

 
****** 

  

  پنهانحرف
 طوفان کرده امشب   باز یخموش
  کرده امشببانيرا در گر  سرش

   دلۀ ساد اِنــــــــــــ از زبديپرسب
   لب  چه پنهان کرده امشبري زبه

 
****** 

  

  وفاِچيپ
 مي رهسپاریئ آشنا یوــــــکه ب
 مي نداریکار و  نامردان سربه
 اشقــــــــــ عی دلهادِني دیبرا
  ميردر انتظا وفا  ِچــــــــي پسِر

 
****** 

  

  دلبرِق
 دي بخاریب سرد و اموش وـخ  چرا
 ديزار  وراني همه حني گشته کاچه
   برِق  دِل تان رفته امشبرـــــمگ
  دي دارنهيئ آنينـــــــ ظلمت را چکه

 
****** 

  

 يی تنهایدوراه
 جا بنالم چه دل در  هریبرا
 بنالم وه آتشزاــــــــ کسانه ب

 شقـ عۀشي اند ی دوراه َسِر
  بنالم  تنهایکه ب  تارا داـــخ

 
******  
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 ديترد
 مي داردي چون بی  حالتلرزه ز
 مي دارديناباوران ترد  نــيا بر
 را ماِ اديرـــــــ فی کسابدي ینم
  مي داردي چشِم اهِل دیواـــــــه

 
****** 

 
 

 
  


