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   وثوقنوراهللا

١٣٨٨/٩/٢٧ 
  
  
  

 

 هياجاِق همسا
  

  

  کابلآِه
 در سنگرگرفته دشت و در شرر
  گرفتهبري خِیسو آن اــــــ تنيکم
 مد چنان کابل زجورش آانــجه ب
 آهش پشاور َدر گرفته  ازهــــــک

.  
****** 

 

 شهي اندتِن
 گشته  ات ناجورشهي اندِنــــــــت

 ُجوراُجور گشته وِر توـــ َجازان
 یه  کابل آنچنانـــــــ آتش بیزد
 گشته کور دودش  پشاور  ازکه

  
****** 

  

 هي همسااجاِق
  آبادی را کردی آتشاِقــــــــــــــــاج
 دودمانت داده برباد دودش هـــــــــک
 خيب  ازیکند  ات راشهي دستت ربه

 اديمرا  وراموشــــــــــــف بادا تورا
  

****** 
 

  خونحماِم
 ی جنونی همسوهي  همساراــــــــچ
 ی زبوننيا  ازی بری حاصل مچه
  تشنه هشداریونم گرچه گشتــ خبه
 ی حماِم خونِۀهم کشت ودــــــــ خکه
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 نستوه
  انبوه سازندی اندکاــــــــــــــنجيدر
  کوه سازندی به آنیکاه رـــــــــه ز
  چندۀه ایخونخوار  که ازیني بینم

   نستوه سازندیردمـــــــــــ  مدالور
  

****** 
 

 مني  اهريِۀسا
  رای  سراِغ  دامنرميا گـــکج
  رای دسِت َمنی کسردي گینم

 چه افکنده  به هرسو  ازاهورا
  رایمني  اهريِۀسر سا رـبه ه

  
****** 

 

  صبِرِگيد
 در در دشت و  دریجا بگذر  هربه
  ترِۀديد ز ازـــــــــــــ به جیني بینم
  کنی به حاِل زندگیرــــــــــفک ايب

 سر  صبِر دلها رفته ازِگــــيکه د
  

****** 
 

 ِش آوارزير
  ادبار سخت استنيراِر اـــــــ اقرا تو
 ت است بار سخني به ما اکارتي  پکه
 بود  ماِی ش دلهازي ررارتـــــــــــــق
  آوار سخت استني چنِگ ااز رارـــف

  
****** 

 

 هوش  افزاِرنرم
  افزاِرهوشت شرم گرددنرم وــــچ

  نرم گرددیه سختـچ به دستت هر
  آنروزنهيئردد دِل آـــــــــــ گُخنک
 رم گرددـــــــــ مُحبَّت گداِري  دکه

  
****** 

 

 اهي سطوفاِن
  به راهستیئه بلواـ چدانم ینم
 ما هم فکِر چاهستِ  راِه شهرکه

 ؟رميه گــ را از کی روشنسراِغ
 اهستيوفاِن ســدسِت ط  درافق

  
****** 
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 یحاف اژدِر
 اوري می منفیمثبت رــ هیِ پ
 اوري می نرِخ فکِرمردم فبه
 قمِع آرزوها لع وــــ قیبرا
 اوري میحاف سواژدِر رـزه

  
****** 
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