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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

  
 نوراهللا و ثوق     
 ٢٠٠٨ دسمبر ٨    
  
  

  
 منای عشق

 

 اران ناباور بريدمــــــــــي من از
 سر بريدمـــازين سنگين دالن يک

 ر دندـــــــق را از ياد بمنای عش
  همان  جايی که دل را سر بريدم

 
******  

 

  عيد شيرين
 

 ر برزنی باران سنگ استــــ هسرِ 
  تنگ استميدان تنِگ افق تاريک و
 د   شيرينی نماندهـــــــــــدلی  را عي

  ل جنگ استـــــکه نقل مجلس ما نق
 
 

******  
  

  دشت سبزوار
 

 يماگر چه   سر بدار  سر بدار
 ی نداريمـميان   عاشقان  جاي

 ريدندـــسبز ما را سر ب سالمِ 
 دشت سبزواريمزاداران  ـــع

 
****** 
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  طاليی زلفکان

 

 بجان  و دل  که پابست شماييم
   مست شماييمۀدای  گشنــــــگ

 کان ما را ببخشيدــطاليی  زلف
  دست شماييمۀر کشتـــــکه آخ

 
******  

  
  بی لجام

 

 رام استـــــــو خ سرۀهراسان ساي
 ی لجام  استــــ بچمن در دست باِد

 ی چند ار خسی آاللهــــه به چنگِ 
   بازار سهام استا  موجِ ـــکه اينج

 
 

******  
  

  بوی شب
 

 در را ر بام وـگرفته   بوی شب ه
   درد سر راـــــینمی   بينم   دواي

    گيتی نمايیۀود آيينــــــــــتو  خ
  ام  سحر راــــــــبيا  بگشا  لب  ج

 
  

******  
  

   رنگۀپرد
 

  رنگ شماييمۀر  پردــــــــاسي
 که می گويد که دلتنگ شماييم

 م  مو کشيدهــــآيينه   زبان هر
  که بيزار از دل سنگ شماييم

  
 

******  
 

  صدای سياه
 

 اهستـن سيـصدای سرنوشت م
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 ژاد اشک و آهستــــژاد ما  نـن
 هسته می گفتآی ـــشنيدم کودک

  ستتباهوی ما ــکه خنديدن  بک
  
 

******  
  

   خوشۀانديش
 

 چه خوش انديشه کرديم نشستيم و
 هوس را از دل و جان پيشه کرديم

 رانيمـــــــــر غارتگــــصدای ساغ
  ون الله را در شيشه کرديمـکه خ

 

******  
  

  شانــُتبار خودک
 

 ناله ها از دست خويش است در اينجا
 ت نيش استرياد  ما  همدســـــرگ  ف

 شانيمـُـود کـــــــــــاگر نه  از تبا ر خ
  ه رو بيگانه کيش استــــدل ما از چ

  
 

******  
  

  آشنای راه
 

 م  ماه گرديمـــــچش بيا همرازِ 
 ای  راه   گرديمــــــبيا  تا  آشن

 ونين مهتابـــــبيا تا  از دل  خ
 دست  رهزنان  آگاه گرديم ز

  
 

 


