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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
  نور اهللا وثوق     
   ١٣٨٨ حــــمل ٨    
  ٢٠٠٩ مارچ ٢٩    

   
  
 

   نوروزۀسفر
 
 

 مرز گلستان
 اران را شكستندــدل سبز به

 ان  را شكستندد بارـــنهال ق
 زيي پازير چنگــبه دست لشک

  گلستان را شكستند مرز خط
  

******  
  

  طوفاناطراق
  دار استنهيئر ما هوس آـــــ شهبه

 رگ و بار استــ بیعاشقان ب بهار
  که طوفان کرده اطراقيی جادران
   فصل بهار استوالنگِهـــــــ جکجا

 
******  

 

 دست دل
  سر به صحرا مي گذارندهزاران

 ه تنها مي گذارندــــــ ياران چمرا
 ها را خدا راــــــــ اين دسته گلغم
   دست دل وا مي گذارندرويــــب

 
******  

 

  ليليدشت
 ز بهاري همدم ماــ هرگنشد
  از انتظار پيهم ماغـــــــدري
 در دشت ليلي ناله داردـ قبه

   قناري غم ماايـــــــه قفس
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******  

 

  نوروزسفره
  فرش زمين است احساس دلقد
  رنگين بهار نازنين استونـبخ

  نوروز گيتيۀرـــــــ از سفمگر
 ر ما همين استــــ سهم شهتمام

  
******  

  

  مستيصفاي
  باد فصل آرزوتانوفاگــــــش

  خير و خوبي روبروتانبهار
  مستي صهباي نوروزايـصف
  باد بادا در سبوتان  تاهانـــج

 
******  

 

  سبزفضاي
  ناي و نوش  ما آجا شدارــبه

 روش ما  آجا شدــــــ خفرايند
  از دلبران موطالييرســـــبپ

   سبز هوش  ما آجا شدفضاي
 

******  
 

  تازههواي
 است از دل دشت وطن خيــــنسيم
 استر دمن خــ از هی ا تازه هواي
 اي بهاريـــــــــــــــ فصل دلهبراي
  من خواست هاي چو هم آرزوچمن

 
******  

 

  چشمۀشگو
 ا را سر نكردندـــــــ الله هسرود
 ر باور نكردندـــــــ را مگبهاران

 ن گلشني سوختـ شاۀ پيش ديدبه
   يك گوشه چشمي تر نكردندراـچ

 
******  

 

  سبزحريم
   رهبين را به هر سو خيره آردنددو
 ح ناز   شب را چيره آردندــــ صببه

 دنديوا نان سر برــــــــــــ ناجرا صفا
    را تيره آردندی همدلیواــــــــــــه

 
******  
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  دردپاي
  در دل دشت و دمن نيستسواري
  هم سنگ پاي درد من نيستآسي
 زد از نگاهيـــــــــــ برنخينسيمي
   بويي به دامان چمن نيسترـــمگ

 
******  

 

  آوازرويش
 پرواز ما سوخت  پرپر دريغا
  رويش آواز ما سوختصداي

 اديوزان ش شعله افررحـــط ز
  ان ناز ما سوختــــ آشيسراپا

 
. ******  

 

  جفاويروس
  سر بزير اند ِ ريبز  سرعقابان

 اند  سير  زندگاني سيِررنگ ز
 ا آلوده گشتندــــــ ويروس جفبه
  ند ام اسيرــــــ اوج آسمان غبه

  
******  

 

  بلخبهار
 پاييزي در آميزه ويد بـ مي گآه
 ح گل خيزي در آميزـ با صبدال
 خ را تا زنده سازيـــــــ بلهارب

 شمس  تبريزي در آميز  با برو
 

******  
 

 


