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 Political   سياسی

     
  اهللا وثوقنـور 
   ٢٠٠٩ دسمبر ٦

  
  

  

 هيس  سالِ یس
  
  

  خلوتیجا
  گفتم که گردم همزبانتنـــوط
 سوانتير گــــــ به شعزمي آودر

 تسي نی خلوتی برایئ جاکنون
 انتيرفته آشـــــــــــ در گسراپا

  
******  

  

  یاهي سکيموز
 ستي تباهزي از بس که لبرمــدل

 ستي راهادي فری ۀادــ جیبسو
  شهرني اواري در و دیدمهاـــق

  ستياهي سکيش موزـ بخترنم
 

******  
  

  دودیبو
 رد  خم خونهيئد آـــــــــ قیقشنگ
 رد کوچه بم خواني  می نازیگل
 ینواــــــــد ناج  دوی بودست ز
 م   خوردــ  آتش  بهدني ازد دلم

 
******  

  

  دلاعصاب
  نداردیونــ اعصاب دل خرگ
  نداردیر مضمونــــفک  راتپش
 ی  همزبان   بلندیها زلـــــــغ
  نداردی موزونراع  ـ مصیکي
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****** 
  پوشیشيدر

 ميارگشتي اغۀ پروردوســـــــــه
 مي مردم خود مار گشتانــــجه ب

 ميگرانير دــــــ پوش شهیشيدر
 مي شلوار گشتی بشي شهر خوبه

  
******  

  

  دلدروازه
 سان شده تنگ  صاحبم آنی بیدل
 جنگ  با خودش دارد سری حتکه

 یمي قداراني  زیمرــــــ عگذشت
 زد زنگــــ دل را نۀ دروازیکس

  
******  

  

   جوابی بالؤس
 ميمردم ناجوان رچه ـــــ هانيم

 مي را ندانیوانـــج رسم  ره و
 دمي گلشن شنني خون ایجو ز
 ميگراني دابي آب اسهـــــــــــک

  
******  

 

 ري پريگيماه
 ميريسارت را سف ایها تپش

 ميري سري سی زندگانزرنگ
 ميردـــ کري تور ذلت گانيم

 ميري پريگي چنگ ماهشکار
  

******  
  

 هي سال سیس.
 مي حرف مفت هشت و هفتفرار
 مي نرفتدي بایه مــ کی آن راهبه
 مي نبردیئوــــ بهي سال سی سبه
 مينفت  جنگ گاز ویربانــــ قکه

 
******  

  

 فکر قد
 است بلند ر من باالــــــ   شعیصدا
 چند است چون و بار  از رنگ وجدا

  ناز فکرم دـــــــــــــــ که قکن تماشا
 است اشق پسندـــــــــ باغ دل عانيم

  
******  
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  دلخط
 دي بر مخوان ط دل راخ ر جاــ هبه
 دي مخواناوري   راگانهيهن بـــــــک
  همان بهنانيا فِل ـــــــــــ محانيم
  ديمخوان وِش کرـ را به گنياسي که

 
******  
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