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  وثوقوراهللاــــــــــــــن

 ١٥/٠٥/١٣٨٩ــ  پنجشنبه
 

 
  
 

  آتشیِ قيموس
 

****** 
  

 ی مهرباندسِت
 ی دوانیسو م  به هرخوديب مرا
 یناجوان لنگم ِیپا  با نــــــــمک
 مي ساز ازهـــــت  را  دلماِني پايب

  ی را مهربان ودتـخ دسِت   بده
 

****** 
  

   آهنگِیکاپ
 را  آهنِگ مای کنی می کاپهــــــــچ
 را  لنِگ ماِی آواز پاوانــــــــــــبخ
 یانــــــــــــــ سنِگ راِه مهربی ااال

  را سنِگ ما سو رـــ هنهيس  برمزن
 

****** 
  

 مدِّ  ورزج
 زمي گریمن از بد م خوب و  ازمن
 زمي گرید مــــ ح ی ب مدِّ  ورزج ز
 یرازــــــــــــــــ سرف  دنباِل نگاهِِبه
  زمي گری مدـــــسرح دو و  هفتاد ز

 
****** 

  

  تلِخِیصدا
  نداردیِخ من شورــــ تلِیصدا
  نداردی منشور  از نالهري غبه

 ؟رميه گــــ را از کی آرشنشاِن
   نداردیوچه سلحشور کني اکه
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****** 

  

 ی تباهواِريد
 ی قنار  خواندی دلتنگ معجب
 یقنار  خواندی م ننگ  راقفس
 ی تباهِ واري د در و ِم ــــ رغبه

  یقنار  خواند یم  جنگ سروِد
 

****** 
  

 لدال
 ميالل دار  و گنس  و جي گ اِهـنگ
 مي دار  ماالمال  از غصهیــــدل
  هامانشهي اند یابودـــــــــ ن یپ
  ميل داردال  دو صدیئسو  هربه

 
****** 

  

 جي گزعِم
 ؟ستي   در رهگذر ن اینهيئ آراــچ
 ؟ستي  دلها خبر نِشيرو از راــــچ

 ناني اجي گ ِمــــــــ به زع  من گمان
  ؟ستي دگر نیئز امروز فرداــ جبه

 
****** 

  

  مردندسِت
 ؟ستيچ کس دل دادن از ناکس و  هربه

 ؟ستيچ  مردن از ِت به دس  تن سپردن
 التيل و عآ ِ ِیسرسام  ِ ِیــــــــــــــــــپ

  ؟ستيچ  ازدنيوبــــــــک  راهيهمسا ِ در
 

****** 
  

  آتشِیقيموس
 ؟ستيچ  آهن ازِلين به ســ تسپردن

 ؟ستيچ گردن از  به غم تافرورفتن
 ادنــــــــــــ آتش  دل نه ِیقي موسبه
 ؟ستيچ زن از و  مردوِنـــي شِهيعل

  
****** 

 

 الل
  ماالمال بادانهي سِرتــــمه ز

 فارغ بال بادا تو  جزچه زهر
 زبانم  آرم برنامت زـــج اگر
 الل بادا وـــــ سخنگ ني ایاله

  
****** 
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 زي انگغم
 زيانم آتِش مهرت شده تـــــــــ جبه 
 ؟زيئفصِل پا از  بگویخواهي مچه                                                       
 انـــــــــطوف کاِم   دری گلشناِنيم
  زي غم انگ زهيم انگــــــ غتيتماشا 

 
****** 
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