
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
  نور اهللا وثوق   
  ١٣٨٨ حمل ١٤   
  ٢٠٠٩ اپريل ٤   

  
  
  

 تاراج بهارستان
  

  

 ضمير خسته
 اه سبز ايماني آجا شدــــــــنگ

 ي آجا شدضمير خسته را جان
 ميوفان سرخـــ طورشي رياس

   بهاراني آجا شدواهــــــهواخ
  

****** 
  

 رينگيزم
  فصل خزان راۀ پروردبجان
 ار آشيان راــــــ آتش بهزدي

 اني ناله گشتيــ جهزمينگير
 ؟ از ياد بردي آسمان راچرا

 
****** 

  

  آتشآار
 ار آتش سر گرفتهــــــــــ آدوباره
 شيانش درگرفتهو آــــــــــــــپرست
 را و در و دشت خيالشـــ صحبه

   سنگر گرفتهه ای هر گوشخزان
 

****** 
 

  نازدفتر
 ؟ جان بهاران را چه آرديپرستو
 ؟اغ و باران را چه آرديــــ باميد
 ؟ شد فصل سبز دفتر نازاـــــــآج

  ؟شق ياران را چه آرديـ عآتاب
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****** 

 

  آشناعشق
 شکستند را مي نوایاــــــــــــ نبدا
 ايم را شكستندــــــــ عشق آشندل
  پرواز را از سر بگيرمسانه چ
  ال صدايم را شكستندـــــــ و بپر

 
****** 

  

  رودزنده
  گر چه از ريشه آبود استصدايم
 ر گفت و شنود استــ با دل سمرا
 رب چشم خيالمــــــــــــ اي مطاال
  ار زنده رود استــــــــ ما آنمقام

 
****** 

 
 رستانبها

 ا به مرگ جان بگرييمــ جانبيا
 ارستان بگرييمــــــ تاراج بهبه
 آي همداستانيمه  را تا بزانـخ

   شو آه تا باران بگرييمبهاري
 

****** 
  

  جهانمعماي
 ا بر نياوردــــــــ آرزوهدرخت

  نو بر نياورد ای ميوه اريــبه
 هانيمـــــــــــ من معماي جگمان
  ورد جدول آسي سردرنياازين

 
****** 

  

 ی انتحارانفجار
 م بهاري استــــــ آرزوهايهواي
  پاييزان مرا ناسازگاري استبه

 ار هر چه درد استـــ انفجبراي
   من انتحاري استۀدــــ واماندل

 
****** 

  

 پوشسيه
  مثل اول سوگواريمارهـــــدوب
 داي نو بهاريمـــــپوش صسيه
 زاد اللهــــ گفتم آه اي همنمي
  ه زاران دل نكاريم شورميان

 
****** 
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  باورلۀقب
  را آسي ياور نيامدبهاري
  از قبله ي باور نيامدآسي
 ام هستي عشقـــ انتقبراي
   از قبيله درنيامدداييـــص

 
****** 

  

  حضورشرم
 ورشي بر پا نكرديـــ شنشستي

  وا نكردي پره ای رقص شعلبه
 ؟ا شدــــ شرم حضور تو آجدال
  روا نكردي پا ــ از پروانه هآه

 
****** 

  

  پروازبوي
 رم رازي نيامدــــــــــــ را محدلم

  را هماوازي نيامدمــــــــــــنگاه
  انديشه را بال و پري نيستمگر
  ايي بوي پروازي نيامدـــــــ جز

 
****** 

  

  آمالفصل
 ر و بالي نگشتيمـــــــ را پبهاري

 رواز اقبالي نگشتيمـــــــــــــ پپر
 گل و سوسن سروديم چه از اگر
  ل آمالي نگشتيمــــــــــ فصزبان

 
****** 

. 
  
 


