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 Political سياسی

  

  وقـــــــــوث نورهللا

 1390/5/11ــ  شنبه سه

 

  

 ياپژوهدر

 

  پژوهدريا

  يريمرا بگ یتا پشِت کوھ بپا

  يريمرا بگ یاستوھـــن سراغ

  اسراِر سرابست يرِ س ما  دلِ 

 يريمبگ را  یژوھـپيادر  پیِ 

  

***  

 لوحه سر

  ماست يشۀاند  ۀـــلوحسر  صفا

  ماست يشۀباِر ر برگ و محبت

  يدنرا کش  آتش  لِ ــــــيا  جفای

 ماست يشۀداّ پــج که  نه  اً جديد

  

***  

  زقّوم و زھر

  يسيمسر نو نوشت ازسر خوش گر چه

  يسيمام آور نوـــــــــــــــــــنسِل ن برای

  زقّوم ام جھِل زھر وـــج  یاـــــــج به

  يسيموثر نوـــــــــــــــــک لبِ   از یلز>

***  
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  رندان مذھبِ 

  يستچشمت به احساس آشنا ن راــچ

  يستن دان رواــرن در مذھِب  فاـــج

  يوارد و از درّ   يده اینشن رـــــــمگ

 يستن را صدا چوِب حضرت او که

 

*** 

  ھا غمواژه

  يدمآھت دو  ۀلـــــــــــق  بسوی

  يدمتپ او یظه ھاـــــــــلح ميانِ 

  يتاــــغمواژه ھ یپھلو نشستم

  يدماز خود وارھ يدمد را غمت

***  

  سحر فکِر 

  يدتام يندب یور مورا دُ دُ  هـــچ

  يدتام يندب یور مــــــک را جفا

  فکِر سحر بر کله ات زد  مگر

  يدتام يندب ینور م وابِ ــخ که

***  

  طوفان دستِ 

  يگانمدر دسِت طوفان را مده

  انمـوارھ ینوشتسر یب ازين

  يدهکش من مو ۀالــــــــن زبانِ 

  روانم یسراپا  در  رفتهــــگ

***  

  یغ;م خط

  يسمنو یم یآنچه را بخواھ ھر

  يسمنو یم اھیـــــيرا س سپيدی

  يمرا برا  یSمـــــسرِخ غ  خطِ 

  يسمنو یم یپناھ یوِح بـــــل به

***  

  تعلق دستِ 

  چند تا يرپ  تعلق  از دستِ  دل

  چند تا يرزنج او غل و یپا به

  يرنگن يایدن  یدانــزن  شدی

  چند تا يرس یمھربان  رنگِ  ز
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***  

  سراغ

  چه حاصل يریگ ینگ مــــن سراغِ 

  چه حاصل يریگ یم را منگ  دلت

  لقــــــــــــــتعاوِج   یِ سو آن تا  بپر

  چه حاصل يریگ یرا تنگ م جھان

***  

  شان کسِر 

  نشان است یب  ز دودمانِ ــــک دلی

  ان استــکسِر ش یدار ينهئآ او بر

  که با نامت رقم خورد یو فشّ  کش

 است يانال ھوس را آشــــــب و پر

*** 

 

 


