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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  نورهللا وثوق

٠۵/١١/١٠  

  ی بردگانيراو
   

..........  

   شهي اندبالش

   بردارشهي از بالش اندیسر

   ده غرورت را به تکراریتکان

   بخشیا تازه ی را شعورنگاھت

ِر آغوش د ھم بستمشو   واريِ

.......  

  اي روِازجنس

  ايِ ازجنس رویا کن جامه ببر

  ِ صبح فرداِريرھاشودرمس

   دلۀنيئ آی چارراھِسر

  ِ سبز سحرت را تماشاِچراغ

.............  

   ی خالِفکر

  زمي گری می روالی بني از امن

  زمي گری میِ فکر خالزھرچه

   وغرب ھوشم گشته پامالجنوب

  زمي گری میالي خی بِزمرز

..........  
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  یئ ھواپرواز

  دمي ِ شب روسپشهي ازاندمن

  دمي خودندِري اورا درمسکه

   گشتم ودل بسته ام بازمسافر

  دمي امیئِ پرواز ھوابه

........  

   تارونار

   استیاريِ ناز ِري ھوشم اسِپر

   استیِ را عجب جوش بھاراسارت

  کنيبافم ولی م الفم نیمن

   استی تاروناریِ با تار زلفمرا

.......  

   محبتیحوال

  ی نھانارايدانشدياگرپ

  ی کن خدارا تاتوانیجوان

   محبتی ھرسردر حوالبه

  ی زندگانِی وانه به رویدر

........  

   سحر ِیالفبا

  نھادند وا را  سحرِیالفبا

  ِ دفتر شب پانھادندیسوه ب

   رای دال ودنگِ بردگدوباره

  ِ دورگردن دلھا نھادندبه

.........  

   تازهِزبان

  ِ رازبان تازه بخشندیزبون

   به ھر اندازه بخشنداي تا ءالفبا

   باد ني شان آفرِشي بخشانيبرا

   وزبر را سازه بخشندري ززبس

..........  

  مي سِجوال

   کردندميِ را جوال سدھانت

   کردندميترسۀ ِ نقش تازکه

   ی بازِداني مني ازبانتيرق
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   کردندمي برق آسا که خودرا سچه

......  

  خاني سمکاله

   را سرازنو سرنھادندخانيمس

   پرنھادندباي را چه زکالھش

  خي تاریھايِ خانه خالِیبرا

  اودرنھادندۀ ِ دست سادبه

..........  

  ی بردگانيراو

   کفتندخي میِ مغز ماصدابه

   کفتندخي شده تابی ھررسمبه

  مياني را راوی وتوبردگمن

   کفتندخيتارۀ ِ گوش خستبه

.....  

  پانوشت

   خان     عي  سم-    خانيسم: ١

   داردی عجب کالھخاني سمندي گوی چاخان می  است  که برای ضرب المثلانهي زبان عامدر

.............  

   وثوقنورهللا

   شنبهپنج
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