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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  یسياس

  
 وقـــ وثنوراهللا   
 ١٣٨٨ عقرب ٣    

  
  
  

  

   پرپریصدا
  
 

 ترفند
  از سر به ترفندی کنی موا مرا
 چند  و  بنامم  چونه یک  تایزن
 یيجدا  ِی بو  رسد احساست ز
  سوگند سوگند ششمم  حسِّ   به

 
****** 

  

  آرزوچراغ
  محفل صفاها دور گشتهنياز
  ناسور گشتهۀمــــــ زخِ رياس
 يیدسِت همصدا دو   باغايدر
  گشته  کورشي آرزوراِغـــــچ

 
****** 

  

  گندمِیبو
 دهي باران رس یرِِ بـ اب یصدا
 دهي دوران رسۀ را مژدزانـخ

 ديريه گـ گندم را چی بوسراِغ
  دهي دورا دورِِ جوکاران رسکه

 
****** 

  

 دلدل
  مشکل ندارهیدلـــــــ هماِلؤس
  همه دلدل ندارهني ابتـــــــمح

  دل را به دستتدهمي میدودست
   جان من قابل ندارهچه رــــــاگ
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****** 

  

  گشادیصحرا
 کج آهنگ  وکيتار  ونمناک هوا
  رنگی بدهيردـــ موج گل گبساط
 را گشاد استـــ صحۀني چه ساگر
   دل تنگني اِی سود اما براهــــچ

 
****** 

  

 یآزادگ
 اراير بادار ـــــــــ مزدور ه مين
 ارايردار ـــــ دست از سرم بايب
  سودنگانهيسر بر سِر  ب  وتو
  ارايدار   ویــــــــــ و آزادگمن

 
****** 

  

  سنگۀآواز
  خوش آهنگی شد آن صداهاکجا
  سنگۀ رسد آوازیم  وشمــــگه ب
  دل راِرــــــــي تصوی کسندي بینم
   ها تنگدهي دنجاي ادهي گردرــــمگ

 
.. ****** 

 

  پرپریصدا
 نيب ِر بال مراــــرپــــ پیصدا
 نيب ونسال مراـــروِز نگ  ومه
 ادي چنگ صِري من اسچشم دو
  نيب  خسته در ژال مرااهــــنگ

 
****** 

  

 ی خزانینفسها
 ناراي گشته ی مان خزاننفسها
 اراني گشته یوانـــــــ ناتِرياس

  مانیزيربِت پائـــــ غیصدا
  اراني گشته یهانـ من جگماِن

 
****** 

  

 گمان
 خرآ ی به خود هم کردی ما کردبه

  آخریم کردــــــــــ غۀ را خاندلت
  راشتنيوـــــ من که مرِگ خگماِن
   آخریراهم کردـــــ دسِت خود فبه

 
****** 
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 معبر
  کوی خشک ما پر  اشِک چشمبه
  کویاوريرا  رواِز ماــــــــــ پسِر
 ادي بن بسِت فرۀوچـــــــ کِري غبه
   کویبرــــــــــــ دل معۀدي دِیبرو

  
****** 

 

 دي دیرو
 ؟ کوی روشنگریصاحبدل  یکي

 ؟ کویسرده دل را سرــــــ افتن
 خون  خفته دریهمزبان  یصدا
  ؟ کوی محشردي دی را رویکس

 
****** 

 
 


