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  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   اول ثــور 
  ٢٠٠٩ اپريل ٢١  
  

 

   بهاریهمپا
 

****** 
 واري دو در

  خسته، َجو َجوران،ي آواره، ح، طنو
 آن َخو  ونير اـــــــــ نفس بکي ندارد
 ؟را  طوفان کرده اومي کس تسلهـــــچ
   بشنوواري دی امـــــــــــي گویم  دربه

 
****** 

 

 دست  غوغا
 را کرده ما ه بر پاـــ زوالنیکس
 را وغا کرده ماــــ دست غرياس
 مي گر وانشد َسر وا بگوَرتــَس
  را کرده ما  ز َسر وایرنگي نبه

 
****** 

  

 یزيئ پابتغر
 اراني گشته ی ها مان خزاننفس
 اراني گشته یوانــــــــــ ناترياس

  مایزيئربت پاـــــــــــ غیصدا
  اراني گشته یهانـــــ من جگمان

 
****** 

  

 بدخو
 و گشته نوروزــ بس بي مهر و بدخز
  پرستو گشته نوروزراموشــــــــــــف

 ايت روسپيد استــــــ پيش پزمستان
  ستان تو رو گشته نوروز خوش دچه

 
******  
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 چرت فردا
  دم دادم امشب، را دم بدممـــــــــــدل
 لم دادم امشب ام اوـــــــــــ پشت ببه

 ششيپ را ز رداــرت فـــــــ چعبور
   که شد رم دادم امشبیبه هر چال

 
****** 

  

  خاآسترگل
 را  ماديال دــــــــــــــ آتش نهیزد
 را  ماديتردی اه ـــــــــ لحظیديند

  در آغوشی کشد صبحی میبهار
 را ما ميدا اآسترـــــــــــــــــ خگل

 
****** 

  

  آينهمهر
 ی سنگي در ميان سينه دارچه
 یينه دارئه با آـ جنگ از چسر
 ینکرد وــ الفت خني فروردبه
  ر آينه داريـــيزي و مهئ پاآه

 
****** 

 

  تلخفكر
 ر مهر و وفا شوـــــــــ سنگمقيم
  الله ها شودي امهبانـــــــــــــنگ
 يزان سر جنگئ داري به پااگر
 ر تلخ طوفان آشنا شوـــــــــ فبه

 
****** 

  

  ژرفحرف
  ژرف داردیرفهاــــــــــ حبهاران

 کف ظرف دارد  الله درونــــخ ز
 نجاي که در خون خفته اسوهاي گچه
 ل حرف داردـــــــــــــ سنبیشانيپر

 
****** 

  

 دي سپیايؤر
 دهي سپیايؤجنس ر م ازـــلد
 دهي ها را  نونـاسميل من  د
 صل  بهارهـــ هم سنگر فدلم
 دهي اهل دميرــــــــ دارحهوا

 
****** 

 

 دالرا
  خنده ما را چه آردنديالخـــ
  مست دلها را چه آردندنگاه
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 رسيد از هواداران پاييزـــــپب
  دالرا را چه آردندارانـــبه

 
******  

  

 همسفر
  بگذر ز شب يار سحر شوبيا
 ر شوــ با دور هستي همسفبيا

  آن بر اين آتش گرفتهنگاهي
   را بال و پر شوه ای پروانبيا

 
****** 

 

 آهن
 وي و سر برزن گرفتيمــ آسر
  راه گل و گلشن گرفتيمرـــــس

 ن ميان سينه داريمــــــ آهمگر
   سنگي در دل دامن گرفتيمچه

 
****** 

  
 سيماي ماللت

 ينه سيريمئ از ديدن آرــــمگ
  سيماي ماللت را سفيريمآه

  آن به تصوير غم مانگاهي
  ها را شكستيم و اسيريمفسـق

 
****** 

 
 


